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سوق الشغل
تحســنت نســبة البطالــة فــي أغلــب البلــدان في األشــهر األخيــرة من ســنة 2019 حيث بلغت 

% 3,5 فــي الواليــات المتحــدة و 2,2 % فــي اليابــان و 7,5 % فــي اإلتحــاد األوروبي.

أسعار المواد األساسية
أغلــب مؤشــرات األســعار العالميــة للمــواد األساســية عرفــت إنخفاضــًا خــال ســنة 2019 
و ذلــك بعــد انخفــاظ الطلــب العالمــي و خاصــًة الصيــن ؛ حيــث انخفظــت أســعار الطاقــة 
ب 12,7 % المــواد الغذائيــة ب 3,9 % ســعر برميــل النفــط تراجــع بمعــدل 9,9 % علــى 

كامــل الســنة ليســتقر علــى ســعر 64 دوالر أمريكــي .

سوق الصرف العالمي
عمومــًا ، عــرف اليــورو انخفاظــًا طفيفــًا أمــام الــدوالر األمريكــي خــال ســنة 2019 حيــث 
مــر مــن 1,147 نهايــة ســنة 2018 إلــى 1,121 فــي أواخــر 2019 . هــذا التطــور للــدوالر 
ــة  مــرده ثقــة المســتثمرين فــي الفدرالــي األمريكــي . تحســنت المؤشــرات اإلقتصادي
فــي تونــس فــي ســنة 2019 حيــث تراجعــت كل مــن نســبة التضخــم و العجــز التجــاري و 
تحســنت الســياحة و تطــور مخــزون العملــة الصعبــة و انتعــش الدينــار بعــض الشــيء .

النمو اإلقتصادي
نســبة النمــو المقــدرة ســنة 2019 هــي 1,4 % مقابــل 2,5 % ســنة 2018 و هــذا عائــد 
إلــى ضعــف النشــاط اإلقتصــادي عمومــًا رغــم التحســن المســجل فــي القطــاع الســياحي 
و محصــول القمــح اإلســتثنائي و التطــور فــي إنتــاج الفوســفاط و مشــتقاته ؛ حيــث 
ــة الموجهــة  ــر علــى الصناعــات المعملي ــة تراجــع ممــا أث أن الطلــب مــن الســوق األوروبي

للتصديــر ، أمــا محصــول الزيتــون فعــرف مــن جهتــه مشــاكل فــي االســتغال .

البطالة
حســب معهــد اإلحصــاء فقــد انخفظــت نســبة البطالــة إلــى 14,9 % فــي الثاثيــة األخيــرة 
مــن ســنة 2019 مقابــل . 15,3 % فــي الثاثيــة األولــى ؛ حيــث انخفــض عــدد العاطليــن 

عــن العمــل إلــى 623900

التضخم و تطور األسعار
حســب معهــد اإلحصــاء اســتقرت نســبة التضخــم علــى 6,7 % علــى كامــل ســنة 2019 مقابــل 
7,3 % ســنة 2018 هذا التحســن مرده السياســة النقدية للبنك المركزي و تطور قيمة الدينار.

سعر صرف الدينار
عمومــًا ، عــرف الدينــار خــال ســنة 2019 تحســنًا . هــذا التطــور كان بنســبة 9,1 % مقابــل اليــورو ، 
7 % مقابــل الــدوالر األمريكــي، 5,6 % مقابــل اليــان اليابانــي و 7,4 % مقابــل الدرهم المغربي .

تطور المدخرات الصافية من العملة
تبلــغ المدخــرات الصافيــة مــن العملــة فــي ديســمبر 2019, 19,465 مليــون دينــار اي مــا 
يعــادل 111 يــوم توريــد . مقابــل 13,974 مليــون دينــار و 84 يــوم توريــد فــي نهايــة ســنه 

2018

الترقيم السيادي
أكــدت وكالــه الترقيــم ‘’فيتــش’’ فــي جانفــي 2020  ترقيــم تونــس  ‘’ ‘’ B+  مــع ٱفــاق 
مســتقبلية ســلبية. فــي ديســمبر 2019 حافظــت وكالــة ‘’موديــس’’ علــى ترقيــم تونــس 
فــي مســتوى’’  ‘’B2 مــع آفــاق  ســلبية. مــن جهــة أخــرى وفــي نفــس التاريــخ حافظــت 

الوكالــة اليابانيــة  ‘’R&I ‘‘علــى نفــس الترقيــم  ‘’BB’’ مــع آفــاق ســلبية.

النمو
تواصل تراجع النشاط اإلقتصادي 

العالمي في 2019 و ذلك في خضم 
التجاذبات التجارية بين الصين من جهة و 
الواليات المتحدة و اإلتحاد األوروبي من 

جهة أخرى.

هذا التراجع مرده أيضًا إنخفاض مستوى 
الصناعات المعملية و تواصل الصراعات 

الجيوسياسية.

صندوق النقد الدولي قدر نسبة النمو 
لسنة 2019 ب 2,9 % مقابل 3,6 % و 

3,8 % لسنتي 2018 و 2017 تباعًا.

هذه النسبة هي األقل منذ األزمة 
المالية العالمية 2008.

توقعات الصندوق تبشر أيضًا بنسبة نمو 
قدرها 3,3 % سنة 2020 لكن أزمة جائحة

الكورونا المستجدة ستغير التوقعات إلى 
األسوأ .
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المساهمة في رأس مال البنك
التقسيم رأس مال البنك في 2019.12.31

تقسيم
عدد األسهم 

) أسهم قديمة (
النسبة

من رأس المال

%88099.5 360 47أ- مساهمون تونسييون

%10933.37 882 15الدولة التونسية

%71022.26 596 10مؤسسات حكومية

مــن ضمنهــا المؤسســة التونســية لألنشــطة البتروليــة 
ــة( )حصــة الدول

7 887 91116.57%

%1.0   586 486مؤسسات شبه حكومية

%25718.69 898 8أشخاص معنووين خواص

%21824.15 497 11أشخاص طبيعيون

%0.4   489 212ب - مساهمون أجانب

%6310.1 26ج - مساهمات مجانية غير مؤكدة

%100.0   000 600 47المجموع

ــخ  شــروط النفــاذ للجلســات و تاري
التســجيل :

الشــركات  مــن مجلــة   279 للفصليــن  طبقــا 
االساســي  القانــون  مــن   31 و  التجاريــة 
يملكــون  الذيــن  المســاهمين  فــان  للبنــك. 
علــى االقــل 10 اســهم مدفوعــة بالكامــل. 
العامــة  الجلســة  فــي  الحضــور  بامكانهــم 
العاديــة بعــد بيــان هويتهــم شــرط ان يكونــوا
تاريــخ  قبــل  الشــركة  دفاتــر  فــي  مســجلين 
ممثليــن  يكونــوا  ان  او  الجلســة  انعقــاد 
الجلســة  أمــا  اخــر.  مســاهم  طــرف  مــن 
العامــة الخارقــة للعــادة فتتكــون مــن جميــع 
المســاهمين بغــض النظــر عــن عــدد االســهم 
هــذه  تكــون  ان  شــريطة  يمتلكونهــا.  التــي 

بالكامــل. دفعهــا  تــم  قــد  االســهم 

أشخاص معنويون خواصالدولة التونسية

مؤسسات شبه حكومية

مساهمون أجانب

مؤسسات حكومية

أشخاص طبيعيون

33,4%

18,7%

24,2%

22,3%

1,
0%

0,
5%
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تركيبة مجلس اإلدارة و وتيرة إجتماعاته

الصفة اإلسم

ممثلو القطاع الــعام 

رئيسة مجلس اإلدارة السيدة آمال المديني

عضو السيد محمد الناصر حاجي

عضو السيد عبد الرؤوف القليبي

عضو السيد أيمن الرايس

عضو السيد علي رضواني

مثلو القطاع الـخاص 

عضو السيد أحمد الطرابلسي 

عضو السيد رشاد الحرشاني 

عضو السيد محمد صادق إدريس 

عضو السيد الحبيب ميالد 

أعضاء مستقلين 

عضو
رئيس لجنة التدقيق  السيد أشرف العيادي 

عضو
رئيس لجنة المخاطر لم يعّين بعد

ممثل صغار المساهمين

عضو
ممثل صغار المساهمين 

السيد حمودة بالخوجة 

مراقب الدولة  السيدة رملة هالل الشريف

يسهر على اإلدارة العامة السيد هشام الربيعي

كتابة المجلس : السيد أحمد المجاجي مدير المساهمات والشركات المتفرعة والهندسة المالية.
خال سنة 2019 انعقد المجلس 11 مرة.

مـراقــبي الحسابــات :
Consulting & Financial Firm السيد وليد بن عّياد

CWT السيد وليد التليلي 

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة :
لجنة التدقيق :

من مهامها :

ضمان إنشاء وتشغيل نظام الرقابة الداخلية للبنك فيما يتعلق بنشاطه.	 

دراسة النقائص في تشغيل نظام الرقابة الداخلية واعتماد تدابير تصحيحية.	 

ــاكل 	  ــق الداخلــي، وحيثمــا يقتضــي األمــر، عمــل الهي ــكل التدقي ــة وتنســيق أنشــطة هي مراقب
ــة. األخــرى للمؤسســة المســؤولة عــن مهــام المراقب

ضمان صحة المعلومات المالية.	 

الصفة اإلسم

رئيس السيد ًأشرف ًالعيادي

عضو السيد ًأحمد ًالطرابلسي

عضو السيد ًمحمد ًالناصر ًحاجي

عضوة السيدة ًآمال ًالمديني

مراقب ًالدولة / مالحًظ السيدة ًرملة هالل ًالشريف

خــال ســنة 2019 : انعقــدت 6 اجتماعــات للجنــة التدقيــق. كتابــة لجنــة التدقيــق : رشــيد البوزيــدي، مديــر 
التدقيــق الداخلــي. 

لجنة المخاطر
تتمّثــل مهّمتهــا فــي التثبــت مــن أن المخاطــر المنجــّرة عــن نشــاط البنــك و خاصــة فيمــا يتعّلــق بالقــروض، 
بالســوق النقدّيــة ، بالنســب ، بالســيولة و بالســداد ؛ محــددة و مغطــاة بالتــوازي مــع المخاطــر العملياتيــة و

متوافقة مع السياسات واألهداف المحّددة من قبل مجلس أإلدارة.

الصفة اإلسم

رئيس بالنيابة السيد ًأيمن ًالرايس

عضو السيد ًمحمد ًصادق ًإدريس

عضو السيد ًعلي ًرضواني

خــال ســنة 2019 : انعقــدت 6 اجتماعــات للجنــة المخاطــر كتابــة لجنــة المخاطــر: الســّيد هيــكل الخضــراوي مديــر 
قطــب المخاطــر والقروض.
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اللجنة التنفيذّية للقروض
ــل البنــك وفــي هــذا الصــدد تضمــن هــذه  ــل مهّمتهــا األساســّية فــي دراســة و متابعــة نشــاط تموي تتمّث
اللجنــة احتــرام الشــروط و الحــدود الّتــي وضعهــا مجلــس اإلدارة فيمــا يتعّلــق بسياســة التمويــل و خاصــة :

-مبالغ القروض الممنوحة و توزيعها على مختلف القطاعات.
-نسب الفائدة المطبقة و مستوى العموالت المستوجبة.

البنــك أو المؤسســات االئتمانيــة األخــرى  -القــروض الممنوحــة للعمــاء المصنفيــن مــن قبــل 
بالمعنــى المقصــود فــي التعميــم رقــم 24-91 الخــاص بالبنــك المركــزي التونســي

الصفة اإلسم

رئيس السيد رشاد الحرشاني 

عضو السيد حمودة بلخوجة

عضو السيد الحبيب ميالد 

خال سنة 2019: انعقدت 6 اجتماعات للجنة التنفيذّية للقروض
كتابة اللجنة التنفيذّية  للقرض : نبيل حسين المدير المركزي للقروض.

لجنة التعيينات و األجور 
تتمثل مهّمتها األساسّية في إعداد  متابعة و تحديث : 

-سياسة التعيينات و األجور .
- سياسة اإلنتداب و سياسة  التداول على مستوى مراكز اإلدارة العامة و اإلطارات العليا.

الصفة اإلسم

رئيس السيد عبد الرؤوف القليبي

عضو السيد أحمد الطرابلسي 

عضو السيد الحبيب ميالد 

خال سنة 2019: انعقدت 12 اجتماعات للجنة التعيينات و األجور.
 كتابة اللجنة : السّيدة شيراز الغرياني المديرة المركزية للرأسمال البشري 

لجنة متابعة تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة
تتمّثل في مهّمتها األساسّية  :

-مراقبة تقدم برنامج إعادة هيكلة البنك.
-ضمان تناسق وتكامل استراتيجية البنك مع برنامج إعادة الهيكلة.

-ضمــان احتــرام اإلجــراءات والمواعيــد النهائيــة المحــددة وتخصيــص المــوارد للتشــغيل الســلس 
لبرنامــج إعــادة الهيكلــة.

-اعتماد القرارات التي تتخذها لجان البنك المتعلقة بتنفيذ برنامج إعادة الهيكلة.

الصفة اإلسم

رئيسة السيدة آمال المديني

عضو السيد محمد الناصر حاجي

خال سنة 2019, انعقدت 2 جتماعات للجنة متابعة تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة
كتابة اللجنة : السيد محمد عاشور ، المدير المكلف بإعادة الهيكلة

اللجنة الداخلية للصفقات 
تتمّثل في مهّمتها األساسّية  :

 - اعتماد تقارير تقييم العروض.
- المصادقــة علــى ســامة اجــراءات اللجــوء إلــى المنافســة و إســناد الصفقات، والصدق والشــفافية 

فــي إجراءات الشــراء.
 - الموافقة على مشاريع ماحق الصفقات التي تدخل في نطاق اختصاصها.

 - دراسة المشاكل والنزاعات المتعلقة بإسناد وتنفيذ الصفقات  التي تقع ضمن اختصاصها.
- الموافقة على تقارير التسوية النهائية للصفقات التي تدخل في نطاق اختصاصها.

الصفة اإلسم

رئيس السيد أحمد الطرابلسي 

عضو السيد عبد الرؤوف القليبي

عضو السيد حمودة بالخوجة 

مراقب الدولة   السيدة رملة هالل الشريف

خال سنة 2019: انعقدت 8 اجتماعات لللجنة الداخلية للصفقات 
الكاتب القار للجنة  : السيد رياض ليمام
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هيكل مراقبة االمتثال 
المراجع ألقانونية

7 أوت  2015 مــؤرخ فــي  26 لســنة  قانــون عــدد 
غســيل  ومنــع  اإلرهــاب  بمكافحــة  يتعلــق   2015
األموال.قــرار وزيــر الماليــة المــؤرخ فــي 1 مــارس 

.2016

رقــم  الماليــة  للتحاليــل  التونســية  اللجنــة  قــرار 
بشــأن   2017 مــارس   2 فــي  المــؤرخ    01-2017
المعامــات  عــن  لإلبــاغ  التوجيهيــة  المبــادئ 

المشــبوهة. والصفقــات 
رقــم  الماليــة  للتحاليــل  التونســية  اللجنــة  قــرار 
2017 مــارس  2 مــارس  2017-03 المــؤرخ فــي 

2017 بشــأن المنتفعيــن الحقيقييــن.
 

مهــام   :  06/2014 رقــم  التنظيميــة   المذكــرة 
االمتثال.المذكــرة  مراقبــة  هيئــة  وصاحيــات 
اإلجرائيــة 630010 : منــع غســل األمــوال وتمويــل 
اإلرهاب)10/05/16(.مذكــرة العمــل  رقم 40/2017: 
KYC منشــور  حريفــك  إعــرف  نمــوذج  اســتخدام 
البنــك المركــزي عــدد2006-06   المتعلــق  بإنشــاء 
مؤسســات  داخــل  االمتثــال  لمراقبــة  نظــام 
عــدد08-2017:  المركــزي  البنــك  القروض.منشــور 
قواعــد الرقابــة الداخليــة لتبيــض األمــوال وتمويــل 

اإلرهــاب.

القانــون التنظيمــي رقــم 2004-63 بشــأن حمايــة 
المعطيــات  الشــخصية.

مهمة الهيكل :
إحتــرام  و  للبنــك  القانونيــة  االلتزامــات  -ضمــان 

الجيــدة  الممارســات  و  المهنــة  أخاقيــات 
-العمــل علــى ترســيخ القيــم األخاقيــة والنزاهــة 
والشــفافية مــن أجــل الحفــاظ علــى صــورة وســمعة 

البنــك و تعزيزهمــا .
-تشخيص مخاطر عدم االمتثال والحد منها  .

إحتــرام اإلجــراءات  -التثبــت مــن حســن تطبيــق و 
األمــوال. تبييــض  و  اإلرهــاب  بمكافحــة  الخاصــة 

خصــوص  فــي  االدارة  لمجلــس  تقريــر  -تقديــم 
ــة و اإلجــراءات المعمــول  ــرات الداخلي ــرام المذك إحت
بهــا و تقديــم التصحيحــات الازمــة عنــد الضــرورة .

-المضــي قدمــًا فــي اإلتفاقيــة المبرمــة مــع الهيئــة 
الوطنيــة لحمايــة المعطيــات الشــخصية .

-الــرد علــى جميــع تســاؤالت هيئــة التحاليــل الماليــة 
و أخــذ اإلجــراءات الازمــة فــي أي عمليــة مشــبوهة.

اللجان العملية المنبثقة عن االدارة العامة 

لجنة اإلدارة
تعنى هذه اللجنة ب: 

-وضع المبادئ التوجيهية العامة للبنك.
-دراســة واعتمــاد مخطــط العمــل التــي تقــرره اإلدارة 

فــي ضــوء األهــداف التــي حددهــا البنــك.
-دراســة المواضيــع المتعلقة بنشــاط البنــك وإدارته 

وتنظيمــه وتطويره  

لجنة القروض التجارية 
تعنــى هــذه اللجنــة بفحــص مطالــب تمويــل وتجديــد 
ومتابعــة القــروض التجاريــة القصيــرة والمتوســطة 
الذاتيــة  المــوارد  مــن  الممولــة  المــدى  و طويلــة 
القــروض  لسياســة  وفقــا  الخاصــة  المــوارد  أو 
المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة كمــا تحــرص 
واالمتثــال  التمويــل  أســاليب  تحديــث  علــى  
المتفــق  للحــدود  وفقــا  والمخصصــات  للحصــص 

عليهــا.

لجنة قروض البعث العقاري
تعنــى هــذه اللجنــة بفحــص مطالــب تمويــل وتجديــد 
ورفــع اليــد فــي مــا يخــص تمويــل البعــث العقــاري 
قبــل  مــن  المعتمــدة  القــروض  لسياســة  وفقــا 

مجلــس اإلدارة.
تضمــن اللجنــة تحديــث أســاليب التمويــل واالمتثــال 
المتفــق  للحــدود  وفقــا  والمخصصــات  للحصــص 

عليهــا.

لجنــة متابعــة تنفيــذ برنامــج إعــادة هيكلــة 
البنــك

أنشــئت هــذه اللجنــة لرصــد تنفيــذ برنامــج المشــاريع 
المتعلقــة ببرنامــج إعــادة الهيكلــة، والعمــل مــن أجــل 
ــات، وضمــان  ــة والميزاني ــد النهائي اإليفــاء بالمواعي

تطابــق اإلجــراءات مــع برنامــج إعــادة الهيكلــة .
تقتــرح اللجنــة، حســب الحالــة، إجــراءات تحكيــم أو 
تصحيــح أو إعــادة تنظيــم تزامنًا مع تنفيذ المشــاريع.
ــة المتابعــة  ــر المتابعــة إلــى لجن ــة تقاري تقــدم الهيئ

ــس اإلدارة. المنبثقــة مــن مجل

)ALM( لجنة إدارة األصول والخصوم
تعنــى هــذه اللجنــة بــإدارة االصــول والخصــوم و 

ذلــك ب : 

ــة وخــارج  ــار الســلبية علــى موازن - التحكــم فــي األث
الماليــة  المخاطــر  عــن  البنك المترتبــة  موازنــة 
) الســيولة، الصــرف، نســبة الفائــدة( وهــذا فــي 

إطــار ربحيــة مثلــى لألمــوال الذاتيــة.

التجاريــة  السياســات  بيــن  التقــارب  مــن  -التأكــد 
والماليــة بهــدف الحفــاظ علــى قيمــة رأس المــال 

واألهــداف  للتراتيــب  وفًقــا 
االستراتيجية التي يضعها البنك.

مراقبــي  توصيــات  متابعة تنفيــذ  لجنــة 
بات لحســا ا

توصيــات  بمتابعة  تنفيــذ  اللجنــة  هــذه  تعنــى 
التــي  التوصيــات  تنفيــذ  الحســابات  و  مراقبــي 

اإلدارة. لمجلــس  تقريرهــم  فــي  يقدمونهــا 

لجنة الشراءات
قبــل  مــن  المعتمــد  الشــراءات  دليــل   بموجــب 
مجلــس اإلدارة فــي 8 مــارس 2017، تكــون لجنــة 
بشــأن  رأيهــا  إبــداء  عــن  مســؤولة  المشــتريات 
االصفقــات التــي تقــع ضمــن نطــاق اختصاصهــا 
كأوامــر األشــغال و الســلع والخدمــات أو الدراســات 

المعلومــات. تكنولوجيــا  خدمــات  أو  البرامــج  أو 

لجنة األستخالص
تعنى مهام لجنة االستخاص ب :

-ضمــان المتابعــة المســتمرة الســتخاص ديــون 
البنــك و متابعــة خطــط عمــل الهيــاكل المســؤولة 

عــن االســتخاص.
اقتــراح تحســين اجــراءات اســتخاص القــروض مــن 
أجــل تقليــص المخاطــر المرتبطــة بالتزامــات الحريــف 

تجــاه البنــك.
 البــت فــي مقترحــات التســوية الوديــة، و التجميــع  
وإعــادة الجدولــة والقضايــا الخافيــة التــي يتعيــن 
ــة  ــح ألمركزي ــى مســتوى المصال ــا عل التعامــل معه
- البــت فــي إمكانيــة التفويــت فــي الديــون إلــى 

ــك ــن البن ــة ع شــركة االســتخاص المتفرع

لجنة الخزينة
الســوق  فــي  الســيولة  حالــة  مراقبــة  أجــل  مــن 
للبنــك،  النقــدي  الوضــع  علــى  وتأثيرهــا  الماليــة 
تقــرر إنشــاء لجنــة مختصــة لرصــد الخزينــة، تكــون 
تركيبــة، المهمــة والتشــغيل هــي كمــا يلي:مراقبــة 
تطــور وضــع خزينــة البنك.متابعــة توقعــات خزانــة 
البنــك وتحديــد اإلجــراءات الازمــة للقيــام بها.اتبــع 
قاعــدة بيانــات الضمــان )األوراق الماليــة الحكوميــة 
ــع مؤشــرات  ــادة التمويل(.اتب ــة إلع ــون القابل والدي

االنحــراف عــن خطــة عمــل البنــك.
والحــد   LCR الســيولة  لنســبة  االمتثــال    ضمــان 
ســتقدمها  التــي  الودائــع   / لاعتمــادات  األدنــى 
اإلجــراءات  فــي  المحــرز  التقــدم  رصــد    .BCT

واألعمــال بهــا  الموصــى 
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لعامتــه  البنــك  بتجديــد   2019 ســنة  اتســمت 
التجاريــة وهويتــه البصريــة. حيــث تــم تنفيــذ ميثــاق 
تصويــري جديــد لجميــع فروعــه ومقــره االجتماعــي 
اطلــق عليــه اســم BH بنــك و فــي هــذا الغــرض تــم 
إطــاق حملــة اتصــال واســعة النطاق علــى مرحلتين 
تضمنــت ومضــات ســمعية بصريــة تــم بثهــا علــى 
محطــات تلفزيونيــة وإذاعيــة ، وملصقــات للطــرق 
والمــدن ،كذلــك االتصــاالت الرقميــة عبــر الشــبكات 
االجتماعيــة و اإلعانــات الصحفيــة والورقيــة.  كمــا 
ــة  ــج هــذه الهوي ــرى لتروي ــراءات أخ ــم اســتخدام إج ت
البصريــة الجديــدة ، مثــل الرعايــة الرســمية لمهرجــان 

قرطــاج الدولــي .
 

مــن خــال عمل اســتراتيجي لتغيير عامتــه التجارية، 
وقــع اختيــار اســم جديــد وشــعار جديــد وتوقيــع جديد 
وألــوان جديــدة ، دون نســيان إعــادة التطويــر الــذي 

شــمل عديــد الشــركات التابعــة للمجموعــة.  

الفعاليــات  فــي  األخــرى  الرعايــة  أعمــال  إن 
والمظاهــرات االقتصاديــة والثقافيــة والرياضية قد 
ــا فــي هــذه القطاعــات.   ميــزت مســاهمتنا ووجودن
ســنة  فــي  المنفــذة  الرئيســية  الرعايــة  إجــراءات 

 :2019
العامــة  القنصليــة  نظمتــه  الــذي  الحــدث  رعايــة 

باريــس.  فــي  لتونــس 
رعاية األنشطة الرياضية 

رعاية الدورة الرابعة لجوائز سيدات األعمال.  
المشــاركة فــي الــدورة الثالثــة عشــر لجوائــز البنــوك 

األفريقيــة.  
المشــاركة فــي المعــرض العقــاري التونســي األول 

فــي بروكســيل.  
رعاية اليوم الوطني الخامس للبعث العقاري . 

الرعاية الرسمية لمهرجان قرطاج الدولي.

توسيع وتحديث شبكة فروع البنك:    
 شــمل نشــر العامــة التجاريــة الجديــدة ل BH  بنــك 
اذ  شــهدت ســنة  جميــع واجهــات شــبكة فروعــه 
2019 تطويــر 05 فــروع جديــدة )صفاقــس االفــران 
صفاقــس   ، طينــة  صفاقــس   ، سوســة  مــول   ،
شــيحية ومحــرس( ، منهــا 2  فــروع  وقــع فتحهــا 

بالفعــل )صفاقــس األفــران ومــول سوســة( .

كمــا تــم احــداث 02 مواقــع جديــدة )الشــاذلي قالــة 

منــزل جميــل ( و هــي فــي طــور االنجــاز.   كمــا 
واصــل البنــك تحديــث شــبكة فروعــه بدمــج هويتــه 
البصريــة الجديــدة و الــذي شــمل 06  فــروع ) الفــرع 
ــس ، ســليانة و  ــن ، قاب ــي ، النصــر 1 ، مقري الدول

ــة(. الفــرع الرئيســي بحبيــب بورقيب
كمــا شــهدت ســنة 2019 أيًضــا االنتهــاء مــن أعمــال 
انجــاز BH Académy التــي ســتفتح أبوابهــا فــي 

ــة ســنة 2020.  بداي

الحركيــة  ورســم  التســويق  اســتراتيجية 
بيــن  مكانتهــا  تحســين  بهــدف  التجاريــة 

: الســوق  فــي  الرائــدة  البنــوك 
اتبــع البنــك اتجاهــات تســويق اســتراتيجية مختلفــة 
المنتجــات  عــرض  وتحســين  إثــراء  حيــث  مــن 
ســنة  كانــت  حيــث  األعمــال.  وتطويــر  والخدمــات 
2019 ســنة االندمــاج والدعــم لتنفيــذ االســتراتيجية 

للبنــك. الجديــدة  التجاريــة 

تــوج BH بنــك كأفضــل بنــك إقليمــي فــي 
Afri- اأفريقيــ لســنة 2019 فــي حفــل توزيــع جوائــز

can Bankers الســنوية المرموقــة فــي نســخته 
البنــك  تميــز  فقــد   ، وبالتالــي   ، عشــرة  الثالثــة 
ــة فــي  ــة االقتصادي ــرة فــي التنمي كمؤسســة مؤث

تونــس والقــارة األفريقيــة.

إطــالق منظومــة  ACS  كجــزء مــن تعزيــز 
أمــن حاملــي بطاقــات BH عنــد الدفــع عبــر 

اإلنترنــت بواســطة بطاقــة بنكيــة : 
كانــت خدمــة الدفــع اآلمنــة ثاثيــة األبعــاد الجديــدة 
 ACS »التحكــم فــي الوصــول مــن خــال »خــادم 
بالنســبة  تونــس.   نقديــات  منصــة  باســتخدام 
الدفــع  اآلن  ســيتم   ، الخدمــة  هــذه  لمســتعملي 
علــى   BH بطاقــة  حاملــي  مــن  اإلنترنــت  عبــر 
مواقــع التجــارة اإللكترونيــة التونســية أو األجنبيــة 
القــوي  المصادقــة  نظــام  أســاس  علــى  اآلمنــة 
ثاثــي األبعــاد ؛ حيــث ســيمكن مســتخدمي  هــذه 
البطاقــات بحمايــة أنفســهم مــن مخاطرخــرق بيانــات 
ــد مــن  ــة ، والتأك ــب البطاق ــم صاح ــف دون عل الحري
أنــه خــال كل دفعــة عبــر اإلنترنــت يتــم اســتخدام 

البطاقــة مــن قبــل حاملهــا.

تحســينات علــى شــروط القــرض الســكني 
األول: 

 بعــد صــدور المرســوم الحكومــي رقــم 39 المــؤرخ 
لشــروط  مراجعــة  وضــع  تــم   ،  2019 جانفــي   11
وشــروط  األول  الســكن  برنامــج  مــن  االســتفادة 

المدعــوم.  القــرض  مــن  االســتفادة 
 

إطــالق فئــة جديــدة مــن االدخارالســكني 
: القــروض  »P« ورفــع ســقف 

تــوج عــام 2019 بميــاد فئــة ادخارســكني القتنــاء 
حــدود  رفــع  إلــى  باإلضافــة   »P« جديــدة  منــازل 
القــروض علــى الفئــات األخــرى أيًضــا. تلبــي هــذه 
ــة للحرفــاء  ــدة االحتياجــات التمويلي ــراءات الجدي اإلج
فــي مواجهــة ارتفــاع أســعار الســكن. هــذا و قــد 
تــم توقيــع مراجعــة اتفاقيــة إدارة االدخــار الســكني 
ــة. ــخ 2019/02/12 بيــنBH  بنــك ووزارة المالي بتاري

التجــاري  »األداء  مشــروع  مــن  االنتهــاء 
الفــروع«   شــبكة  تطويــر  وخطــة 

تحســين  هــو  المشــروع  هــذا  مــن  الهــدف  كان 
سياســة  توســيع الشــبكة علــى مــدى الســنوات 
الحاليــة  الشــبكة  وتحســين   ، المقبلــة  الثــاث 
)تنســيق الفــروع ، والتحجيــم ، ...( ، و تعزيــز تواجــد 
البنــك فــي المناطــق األكثــر جاذبيــة ذات اإلمكانــات 

التــي يســتحق البنــك أن يكــون ممثــا فيهــا.

وإدارة  الفــروع  شــبكة  تنشــيط  مشــروع 
التجاريــة:    الحركيــة  والرســوم  المبيعــات 
ركــز هــذا المشــروع علــى تطويــر سياســة تحفيــز 
المبيعــات  إدارة  نظــام  إلــى  باإلضافــة  الشــبكة 
الجديــد والرســوم الحركيــة التجاريــة حســب الســوق 
مــن أجــل تحســين األداء التجــاري للبنــك ، وضمــان 

بيــع أفضــل لمنتجاتــه.
 

مشروع الخدمات البنكية للمرأة :
تــم تطويــر هــذا المشــروع بالتعــاون مــع مؤسســة 
التمويــل الدوليــة )التابعــة للبنــك الدولــي( ويهــدف 
إلــى زيــادة قــدرات البنــك ليصبــح البنــك القياســي 
للمــرأة التــي تقــدم عــرض قيمــة الحريــف مــن خــال 
هــذا  ويرتبــط  ماليــة.  الغيــر  و  الماليــة  الخدمــات 
 ،  2020 ســنة  فــي  الــذي سيســتمر   ، المشــروع 

ارتباًطــا وثيًقــا بإســتراتيجية المســؤولية االجتماعيــة 
ــه فــي الســوق  ــادة حصت ــى زي ــك باإلضافــة إل للبن

فــي قطــاع المــراة.

 مشروع تطوير استراتيجية الرقمنة:   
نظــًرا لكونــه رائــًدا فــي إطــاق الخدمــات الماليــة 
درايــة  علــى  بنــك    BH فــإن   ، المبتكــرة  الرقميــة 
لهــذه  تحقيقــا  الرقمنــة.  توفرهــا  التــي  بالفــرص 
الغايــة ، بــدأ البنــك فــي تطويــر الرؤيــة الرقميــة 
واالســتراتيجية ، وتصميــم وتنفيــذ خطــة التحــول 

.2020 خــال ســنة  التــي سيســتمر  الرقمــي 
 

نظــام المعلومات والبنية التحتية لالعالمية 
باإلضافــة إلــى التنفيــذ المســتمر لتخطيــط 

مــوارد المؤسســات البنكي

الرقمنــة  تحســين مشــروع  فــي  بنــك   BH شــرع  
 2019 عــام  تميــز  كمــا    . الحرفــاء  ونحــو  داخلًيــا 
و   KYC بـــ  المتعلقــة  الحلــول  وتحديــث  بتطويــر 
FATCA، والموقــع اإللكترونــي والخدمــات البنكيــة 
اإللكترونيــة ، والعمليــات الدوليــة، وااللتزامــات ، و 

المشــتركة.  الخدمــات  و  البشــرية  المــوارد 
أمــن  كان   ، األعمــال  اســتمرارية  خطــة  مــن  كجــزء 
أنظمــة المعلومــات فــي قلــب المشــاريع التــي تــم 
ــة أو حزمــة  ــة التحتي ــث البني تنفيذهــا ســواء مــن حي

البرامــج المســتخدمة أو التــي ســيتم تنفيذهــا.
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3,1% 49,4 1 577,6 1 627,0 محفظة السندات

2,5% 295,7 11 911,9 12 207,6 مجموع األصول

5,2% 343,0 6 536,4 6 879,3 الموارد المتأتية من الحرفاء

11,8% 165,8 1 406,1 1 571,9 إقتراضات و موارد خاصة

5,6% 59,9 1 074,6 1 134,5 مجموع المدخرات

13,1% 113,7 867,3 981,1 األموال الذاتية

14,6% 156,9 1 074,6 1 231,5 رقم المعامات
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25,8% 56,0 216,8 272,8 هامش الفائدة

9,2% 8,3 90,6 99,0 العموالت الصافية

-18,3% -27,1 148,3 121,2 األرباح الصافية / محفظة السندات

8,2% 37,2 455,7 492,9 الناتج البنكي الصافي

9,2% 16,2 176,9 193,1 المصاريف العامة

6,8% 8,5 125,3 133,8 مصاريف األعوان

15,0% 7,7 51,5 59,3 األعباء العامة لاستغال

6,9% 20,1 292,3 312,4 الناتج الخام لالستغالل

4,5% 3,5 76,6 80,1 المخصصات الصافية للمدخرات

13,6% 1,6 12,1 13,7 مخصصات االستهاكات

3,9% 5,3 136,3 141,6 األرباح الصافية

31/12/201931/12/2018أهم المؤشراتأهم المؤشرات

مؤشرات
الربحية

%15,72% 14,44مردودية األموال الذاتية

%1,14% 1,16مردودية األصول

%4,99% 5,11الناتج البنكي الصافي / مجموع القروض

مؤشرات 
اإلستغالل

%79,85%81,45العموالت المتأتية / مصاريف األعوان

%41,47%41,96ضارب اإلستغال

%27,50% 27,15مصاريف األعوان / الناتج البنكي الصافي

مؤشرات 
اإلنتاجية

)بالمليون 
دينار(

مجموع الودائع / عدد األعوان القارين )بدون إحتساب أعوان 
الخدمات المتنوعة(

4,604,20

مجموع القروض )خام( / عدد األعوان القارين )بدون إحتساب 
أعوان الخدمات المتنوعة(

7,296,61

الناتج البنكي الصافي / عدد األعوان القارين )بدون إحتساب 
أعوان الخدمات المتنوعة(

0,330,29

هامش الربح

%2,96% 3,21هامش الربح على المعامالت مع الحرفاء

%7,46% 8,42مردودية القروض

%4,51%5,21كلفة ودائع الحرفاء

%4,81% 5,85كلفة مجموع الموارد

النسب 
القانونية

%101,60%102,00مؤشر السيولة

%139,98%139,17مؤشر القروض / الودائع

%7,74%8,49مؤشر كفاية رأس المال )تيار 1(

%10,66% 11,14النسبة الجملية لكفاية رأس المال

مؤشرات 
نوعية 
األصول

%77,80% 76,40مؤشر تغطية الديون المصنفة

%11,40% 12,5نسبة الديون المصنفة

%0,69% 0,63الكلفة الصافية للخطر

مخصصات للمدخرات و نتيجة تصحيح القيمة على مستحقات
خارج الموازنة و الخصوم / الناتج البنكي الصافي

13,90%15,58%



التقرير السنوي _ 2019

032033

رأس المال البشري خالل سنة 2019 :

إنخفــض رأس المــال البشــري للبنــك بمقــدار 68 
 2019 موفــى  فــي   1691 إلــى  ليصــل  موظًفــا 
)4-% -(باإلضافــة إلــى ذلــك ، ارتفــع عــدد االطــارات 
بتاريــخ   1015 إلــى  العليــا  التنفيذييــن واالطــارات 
القــوى  إجمالــي  2019/12/31 ممثلــون ٪60 مــن 

العاملــة.

ــد  ــرع الواح ــن بالنســبة للف تحســن معــدل الموظفي
ليبلــغ 10.7 فــي نهايــة عــام 2019 مقابــل 11.2 
ركــز  وقــد   .2017 فــي ســنة   11.3 و  فــي.2018 
البنــك جهــوده علــى رفــع مســتوى مهــارات رأس 
شــبكة  وموظفــي  عــام  بشــكل  البشــري  المــال 
الفــروع بشــكل خــاص مــن خــال قيامــه بــدورات 
 2463 اإلجــراءات  هــذه  شــملت  حيــث  تكوينيــة 
مشــارًكا مقابــل 1223 عــام 2018 ، بزيــادة قدرهــا 
٪97. بلــغ مجموعهــا 138 دورة بمــا فــي ذلــك 108 
مــن   70٪ أن  العلــم  مــع   . داخليــة  تكوينيــة  دورة 
هــذه الــدورات التكوينيــة قــد أفــادت شــبكة الفــروع 

التاليــة:  المواضيــع  تناولــت  والتــي 
تنمية المهارات اإلدارية. 	 
جديد قانون المالية 2019. 	 
الماليــة 	  التقاريــر  إلعــداد  الدوليــة  المعاييــر 

)IFRS(المحاســبي النظــام  وإصــاح 
لموظفــي 	  اإلدارة  وأدوات  التجــاري  التنشــيط 

المبيعــات.

طرق تقديم دورات التكوين

73%

15%

12%

دروس ليليةخاصة بالبنكخارجية

تطور الرصيد البشري

169117591792

2017 2018 2019

تطور مؤشر : الرصيد البشري عدد الفروع

12,2
11,3 11,2

10,7

2016 2017 2018 2019

تطّور عدد المشاركين في الدورات التكوينية

2015 2016 2017 2018 2019

1426

1560 1246

2463

نشاط البنك1806
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العمليات مع الخارج

2018 2019

3386

8205
8690

2971

7957

9078

تطور رقم المعامالت

تجارة خارجيةصرف و تحويلعمليات توطين

44%

2%

54%

هيكلة العموالت المتأتية في 2019

عملّيات توطينصرف و تحويلتجارة خاريجية

2%

هيكلة العموالت المتأتية في 2018

37% 61%

عملّيات توطينصرف و تحويلتجارة خاريجية

إجماال و بعنوان سنة 2019، واصل نشاط العمليات مع الخارج، في اثبات منحاه التصاعدي حيث اتسم 
حجم مختلف أصناف العمليات تطورا ايجابيا مع تسجيل فوارق في نسق التطور.

ــل 8690 م د فــي ســنة  ــغ 9078 م د مقاب ــن ارتفاعــا ليبل ــات التوطي شــهد رقــم المعامــات المرتبــط بعملي
.2018

أمــا رقــم معامــات عمليــات التجــارة الخارجيــة و عمليــات الصــرف والتحويــل  فقــد شــهد تراجعــا  ليســتقر فــي 
مســتوى 2971 م د و 7957 م د لكليهمــا علــى التوالــي.

2018 2019 العموالت )أرقام بآالف الدنانير(

7608 6135 تجارة خارجية

4650 4923 صرف و تحويل

262 262 عمليات توطين

12521 11319 المجموع

هــذا المنحــى التنازلــي الــذي شــهده حجــم المعامــات كان لــه أثــر علــى مســتوى اإليــرادات , إذ ســجلت 
العمــوالت المتأتيــة مــن عمليــات التجــارة الخارجيــة تراجعــا بـــ 19,4 % لتبلــغ 6,1 م د فــي موفــى ســنة 2019.

ومــن جهتــه، حقــق نشــاط الصــرف والتحويــل عمــوالت بقيمــة 4,9 م د وهــو مــا يعنــي تطــورا بـــنسبة 5,4 % 
مقارنــة بســنة 2018.
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النقديات
البطاقات

تركيبة مجموع بطاقات BH بنك 
في 31 ديسمبر 2019

البطاقة الذهبيةبطاقة ياسمينبطاقة سيب

بطاقات : سفر
دراسة تكنولوجية

بطاقات فيزا
و ماستركارت

بطاقة شاب

50%

6%
3%

1% 1%

39%

إن الجهــود المكثفــة للبنــك فــي إصــدار البطاقــات 
النقديــة و تعميمهــا لفائــدة كل أصنــاف الحســابات 
يمثــل محــورا اســتراتيجيا يهــدف إلــى التقليــص مــن 
اســتخدام الســيولة النقديــة وذلــك من خــال تطوير 
اإللكترونــي  الدفــع  ووســائل  أنظمــة  وتشــجيع 

والماليــة الرقميــة.
الجاريــة  الحســابات  تجهيــز  نســبة  شــهدت  حيــث 
بالبطاقــات بعنــوان ســنة  2019 تحســنا بمــا يناهــز 
8 نقــاط مئويــة لترتفــع إلــى 84 % مقابــل %76 

.2017 73 % ســنة  2018 و  ســنة 
و ينقســم العــدد الجملــي للبطاقــات إلــى نظاميــن 
وهمــا فيــزا و ماســتركارت ، موزعــة بيــن بطاقــات 
كاســيكية و بطاقــات الكترونيــة و بطاقــات ذهبيــة.

لفائــدة  وخدمــات  امتيــازات  عــدة  البنــك  ويمنــح 
حرفائــه حاملــي البطاقــات وذلــك حســب احتياجاتهــم 
الشــخصية منهــا التمتــع بســحب عــن المكشــوف 
ــدان البطاقــة فضــا  ــة فق ــن إزاء حال ــة التأمي وخدم

عــن خدمــات أخــرى ...

عــن  الدفــع  لعمليــات  الجملــي  الحجــم  بلــغ  وقــد 
 1,8 اإلســكان  لبنــك  النقديــة  البطاقــات  طريــق 
العــدد  حيــث  مــن  بذلــك  عمليــة مســجلة  مليــون 
تقدمــا بـــنسبة  22 %. أمــا قيمــة التــداوالت فقــد 

.35% التطــور  نســبة  ناهــزت 
مــن  نقــدا  الســحب  معامــات  ســجلت  فيمــا  
الموّزعــات اآلليــة للبنــك، ارتفاعــا بـــنسبة 9 % مــن 
حيــث العــدد و 16 % مــن حيــث المبلــغ.  عمومــا، 
بلــغ حجــم المعامــات بالبطاقــات 1458 م د شــاما 

بذلــك 8,3 مليــون عمليــة.

الموزعات اآللية

تطور حجم العمليات على الموزع اآللي لألوراق
النقدية (بالمليون دينار)

69
3 84
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18 12
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2016 2017 2018 2019

+2
2% +2

0%

+1
9%

تمكــن اســطول الموزعــات اآلليــة للبنــك والمتكــون 
مــن 174 موزعــا مــن تحقيــق حجــم جملــي للعمليــات 
ناهــز 5,7 مليــون عمليــة وذلــك بقيمــة جمليــة لرقــم 
المعامــات بلغــت 1210 م د وهــو مــا يمثــل تطــورا 
بـــنسبة 9,5 % مــن حيــث العــدد و 18,8 % مــن 
حيــث المبلــغ. ارتفــع المعــدل الشــهري للتــداول إلى 
2771 عمليــة مســجا بذلــك تقدمــا بنســبة 3,2 % .
وبلغــت العمــوالت علــى حاملــي بطاقــات بنــوك 
أخــرى )ســواء محليــة أو أجنبيــة(  مــا قــدره  2,2 م د 

ــنسبة  22,5 %. وهــو مــا يعنــي تحســنا بـ

أجهزة الدفع االلكتروني 
يبلــغ  مجمــوع التجــار المشــتركين فــي نظــام الّدفــع 
االلكترونــي 637 مشــترك تــم تجهيزهــم بـــ 1281 
ــم نســبة  ــا يترج ــع إلكترونــي )TPE( وهــو م ــة دف آل

تطــور قدرهــا 18 %.
وقــد شــهد نشــاط التجــار المشــتركين تقدمــا بنســبة 
69 % مــن حيــث عــدد العمليــات و 63 % مــن حيــث 
المبلــغ ليرتقــي كل مــن رقــم المعامــات و مجمــوع 
العمــوالت علــى التوالــي إلــى مســتوى 122,3 م 

د  و 2,5 م د. 

التطور التجاري
محفظة الحرفاء

فــي نطــاق دفــع نشــاطه التجــاري، واصــل البنــك 
جهــوده الراميــة إلــى زيــادة عــدد حرفائــه ليصــل فــي 
موفــى ســنة 2019 إلــى إجمالــي عــدد حرفــاء قــدره 
754.607 مســجا تطــّورا بـــنسبة  0,2 % . مقارنــة 

بســنة 2018 .
ويســتحوذ الحرفــاء األفــراد علــى 99,6 % من العدد 

الجملــي لحرفــاء البنك بتاريخ 31 ديســمبر 2019.

تطور مجموع محفظة الحرفاء
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تركيبة محفظة الحرفاء في 2019

2953 (0,4%)

751 654
)99,6%)

أشخاص معنويونأشخاص طبيعيون

محفظة الحسابات
تطور مجموع محفظة الحسابات

مجموع محفظة الحسابات

2016 2017 2018
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حسابات تحت الطلب

حسابات إدخار

المفتوحــة  للحســابات  الجملــي  العــدد  شــهد 
)الصافــي مــن الحســابات المغلقــة( زيــادة  بنســبة 
فــي   930.197 مســتوى  إلــى  ليرتفــع    4,6%

.2019 ســنة  موفــى 

حزم المنتجات
جــت ســنة 2019  37.448 حزمــة منتجــات حيــث  ُروِّ
ــاع ناهــز نســبة 40%  ــي بارتف ــا الجمل إتســم حجمه
ليبلــغ  145.458 حزمــة. هــذا المجمــوع   تســيطر 
عليــه حزمــة ‘’أكســاس’’ بنســبة 52,8 % تليهــا حزمة 

‘’ســيليكت’’ بنســبة  41,2 %.

تركيبة عدد حزم المنتجات

2017 2018 2019
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المنتجات المصرفية ذات  الّصلة بالّتأمين
للتأميــن  المتفرعــة  شــركته  و  البنــك  بيــن  التــآزر 
المتمثــل فــي تجســيد روح مجموعــة البنك )داخليا و 
خارجيــا( عبــر توســيع قاعــدة الحرفــاء ، وعــرض المزيــد 
مــن المنتجــات و التواصــل المحكــم بيــن الطرفيــن،  
كان لــه االثــر اإليجابــي علــى معــدل تســويق منتــج 
»حســاب ضمــان« مــن خــال تســجيل 10489 عقــد 
جديــد خــال ســنة 2019 ليبلــغ عــدد االشــتراكات 

30824 اشــتراك أي بزيــادة قدرهــا 40 %.

قنوات اإلتصال
االرساليات النصية القصيرة  

ــغ  تطــّور عــدد منخرطــي هــذه الخدمــة بـــ 20 %ليبل
ــز  ــك ارتفعــت نســبة تجهي 186.198 مشــترك و بذل

الحرفــاء لتبلــغ 61 % مقابــل 48 % ســنة 2018.

تطبيقة الهاتف الذكي
بلــغ العــدد الجملــي للمنخرطيــن فــي هــذه الخدمــة 
مقارنــة  قدرهــا 14%  بزيــادة  أي  منخــرط   66.485

بســنة 2018. 
الجارية بهــذه  الحســابات  تجهيــز  نســبة  قــدرت 

.%  19 الخدمــة  
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الـــمــوارد 
ودائــع الحــرفــاء

إختتمــت مــوارد الحرفــاء ســنة 2019 بقائــم 6879,3 
م د مســجلة بذلــك تطــورا بنســبة 5,2 % مقابــل 

معــدل نســبة تطــور قطاعــي بـــ 8,3 %.

وقد بلغ التدفق االضافي 343 م د .

وقــد ارتكــز هــذا اإلرتفــاع باألســاس علــى الزيــادة 
التــي شــهدتها ودائــع  اإلدخــار )+ 154,8 م د( و 
الودائــع تحــت الطلــب )+ 94,3 م د( مســاهمة بذلك  
فــي مجمــوع التدفــق اإلضافــي بنســبة  45,1 % و  

ــي . 27,5 % علــى التوال

ويعــزى هــذا الدفــع لهذه األنــواع مــن الودائــع إلــى 
و  النقديــة  الســوق  فــي  الســيولة  حالــة  تحســن 
سياســة البنــك الهادفــة لمزيــد التحكــم فــي كلفــة 

المــوارد .

2019

136,1

343,0

154,8

52,0

التدفقات اإلضافية لودائع الحرفاء

45%

15%

40%

ودائع تحت الطلب و دائع أخرىودائع اإلدخارالودائع ألجل

تركيبة التدفقات اإلضافية لودائع الحرفاء

2018 - 12 / 2019 - 12 31/12/18 31/12/19
4,5% 94,3 2 109,2 2 203,6 ودائع تحت الطلب
-3,3% -47,1 1 449,3 1 402,2 ودائع بالدينار
22,1% 137,5 621,2 758,7 ودائع بالعملة الصعبة
7,8% 2,7 34,8 37,5 ودائع بالدينار القابل للتحويل
7,8% 154,8 1 993,3 2 148,2 ودائع اإلدخار
10,2% 112,4 1 099,3 1 211,7 إدخار حر
1,7% 9,0 529,0 538,0 إدخار سكن
4,8% 13,2 275,7 288,9 إدخار الجديد
26,2% 16,9 64,7 81,6 إدخار كابيتال +
12,9% 3,2 24,6 27,8 إدخار دراسة
2,3% 52,0 2 287,9 2 339,9 ودائع ألجل
-2,0% -26,6 1 361,0 1 334,4 حسابات ألجل
0,8% 4,5 535,0 539,5 شهادات اإليداع

16,7% 41,7 249,6 291,3 توظيف بالعملة الصعبة
15,1% 18,0 118,7 136,7 رقاع الصندوق
28,7% 41,8 145,9 187,7 مبالغ أخرى للحرفاء
5,2% 343,0 6 536,4 6 879,3 مجموع ودائع الحرفاء
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بمجمــوع قــدره 2148,2 م د فــي 2019.12.31، إتســمت ودائــع االدخــار بوتيــرة إرتفــاع,  حيــث بلــغ  التدفــق 
اإلضافــي 154,8 م د وهــو مــا يمثــل تطــورا بـــنسبة 7,8 % مقابــل 158,3م د و 8,6 % فــي ســنة 2018.

إدخار حرإدخار سكن

إدخار دراسةإدخار الجديد

إدخار كابيتال+

56%

25%

14%

4%
1%

تركيبة مجموع ودائع اإلدخار في 2019.12.31

يســتحوذ اإلدخــار الحــر علــى النصيــب األكبــر مــن هــذا التدفــق اإلضافــي لســنة 2019 بمــا قــدره 72,6 % حيــث 
شــهد هــذا اإلدخــار تطورا بـــ 112,4 م د )10,2+ %(.

أمــا بالنســبة للودائــع تحــت الطلــب و التي بلــغ مجموعهــا 2203,6م د ، فقــد تطــورت بـــ 94,3 م د )4,5+ %( 
مقابــل 16,2 م د )0,8+ %( فــي الســنة الفارطــة ، محققــة بذلــك نســبة إنجــاز تقــدر بـــ 47,9 %.

يرجــع هــذا اإلرتفــاع إلــى التطــور اُلتــي عرفتــه الودائــع بالعملــة الصعبــة و بالدينــار القابــل للتحويــل بمــا قــدره 
140,2 م د )21,4+ %( عكــس الودائــع بالدينــار التــي عرفــت تراجعــا 47,1 م د )3,3- م د(.

فــي مــا يتعلــق بالودائــع ألجــل فقــد زادت بـــ 52 م د مقابــل 393,3 م د فــي ســنة 2018 . هــذه الزيــادة مردهــا 
التوظيــف بالعملــة الصعبــة  و رقــاع الصنــدوق اللــذان إرتفعــا علــى التوالــي بـــ 41,7 م د و 18 م د مقابــل 

إنخفــاض بـــ 26,6 م د بالنســبة للودائــع ألجــل.
 

ودائع تحت الطلب
و ودائع أخرى

ودائع ألجلودائع اإلدخار تطور
مجموع الودائع

10,02%

5,25%

2017 2018 2019

1835

1993

2148
2391 2340

6879,3

2255 22882212

5941,2

6536,4

1895

تطور مجموع الودائع

اإلقتراض
وصل البنك على امتداد سنة 2019 سعيه في تعبئة الموارد طويلة المدى وذلك من خال:

دعم الموارد شبه الذاتية بإصداره لقرض رقاعي مشروط بـقيمة 40 مليون دينار.
ــي  ــك األوروب ــط البن ــار مــن خ ــون أورو( دين ــون )40 ملي ــم ســحب 124,7 ملي ــث ت ــراض حي تعزيزمــوارد اإلقت

لإلســتثمار.

في المقابل، شمل التسديد  كل من االقتراضات  التالية :
اإلقتراضات الرقاعية 2009  و 2013 بـما قدره 15 م د.	 
االقتراضات الرقاعية المشروطة ,2015 2016 و 2017 بـما قدره  48,6 م د.	 
االقتراض من  البنك اإلفريقي للتنمية بـ 17,4 م د .	 
االقتراض من البنك األوروبي لإلستثمار بـ 6,9 م د .	 

اقتراض رقاعي مشروط

اتفاقيات إعادة الشراء

اقتراض رقاعياقتراضات خارجية

مجموع االقتراضات (باعتبار الديون المتصلة)

2017 2018 2019

581,3

885,9
1030,7

تطور مجموع االقتراضات

285 83 196 37 61 46 200

563

209
109

658
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%24,7-15,0-45,660,6إقتراض رقاعي

%4,1-8,6 -200,4209,0إقتراض رقاعي مشروط

%657,5562,994,616,8إقتراضات خارجية

%4,6-0,7 -14,114,7اقتراض من البنك العالمي

%7,1-0,4 -4,65,0اقتراض من البنك الدولي لإلنشاء واإلعمار

%8,2-17,4 -193,4210,8اقتراض من البنك االفريقي للتنمية

%395,8278,0117,842,4اقتراض من البنك األوروبي لإلستثمار
اقتــراض مــن الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي 

%14,0-4,8 -29,334,1واإلجتماعــي

HG004C 20,320,30,00,0اقتراض

%109,337,471,9192,2إتفاقيات إعادة الشراء

%17,915,82,012,8الديون المتصلة

%030,7885,9144,916,4 1مجموع االقتراضات
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الموارد الخاصة 
الخاصــة  المــوارد  شــهدت   2018 بســنة  مقارنــة 
ــح قائمهــا 541,2 م د فــي  إرتفاعــا بـــ 21 م د ليصب
موفــى ســنة 2019 مقابــل إنخفــاض قــدره 3,4 م د 

فــي الســنة الفارطــة.
و يعــود هــذا اإلرتفــاع باألســاس إلــى تعزيــز المــوارد 
المتأتيــة  مــن صنــدوق النهــوض بالمســكن لفائــدة 

األجــراء بمــا قــدره 17,8 م د.

ــق باإلرتفــاع الحاصــل المقــدر بـــ3,3 م د  فيمــا يتعل
بالنســبة للمشــاريع الخاصــة فهــو يرجــع إلــى تطــور 
المــوارد الخاصــة بالســكن األول بمــا قــدره 3,1 م 
د ليســتقر قائــم هــذه المــوارد علــى 9,4 م د فــي 

ديســمبر 2019.
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%202,7199,4197,13,31,6المشاريع الخاصة

%338,1320,3325,917,85,5صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء

--0,40,50,5الديون المتصلة

%541,2520,2523,621,04,0مجموع الموارد الخاصة

األموال الذاتية 
ناهــزت  ذاتيــة  بأمــوال   2019 البنــك ســنة  اختتــم 
981,1  م د وهــو مــا يمثــل زيــادة قدرهــا 113,8 م 

د و يعــزى ذلــك باألســاس إلــى :

108,4 م د والمتأتيــة  ارتفــاع اإلحتياطــات بقيمــة 
مــن باقــي النتيجــة الصافيــة التــي لــم يتــم توزيعهــا 

ــوان ســنة 2018. بعن

إرتفــاع النتيجــة صافيــة بعنــوان ســنة 2019 قياســا 
بســنة 2018 بـــما قــدره 5,3 م د.

قروض السكن األول

قروض صندوق النهوض
بالمسكن لفائدة األجراء

قروض أخرى
الموارد الخاصة

مجموع القروض الموارد الخاصة

2018 2019

280,7
310,148,0%

تطور مجموع القروض على الموارد الخاصة

251,5 278,7

22,8 22,0
9,56,4

ًاألموال ًالّذاتيّة اإلحتياطيات

2017 2018 2019

759,0
867,3

981,1

601

493
405

اإلستعماالت
قروض مسندة إلى الحرفاء

بعنــوان ســنة 2019، تدعمــت جهــود البنــك فــي تمويــل اإلقتصــاد مســاهما بضــخ إضافــي بلــغ 600,4 م د 
ليرتفــع القائــم الخــام للقــروض إلــى  10896,8م د مســجا نســق  تطــور قــدره 5,8  %مقابــل نســبة قدرهــا   

16,5%ســنة 2018 .

ويعــزى تطــّور الحجــم  الجملــي للقــروض الممنوحــة الــي الزيــادة فــي قائــم القــروض علــى المــوارد الذاتيــة بـــ 
569,7 م د )+5,8% ( و القــروض الممنوحــة علــى المــوارد الخاصــة بـــ  30,7م د )+  6,5 %(. 

القروض االموارد الذاتية

القروض االموارد الخاصة

قروض مسندة إلى الحرفاء (خام)

2018 2019

تطور القروض
المسندة إلى الحرفاء ( خام )

9822

10296,4
10896,8

5,8%

10392

474,1 504,8

95%

القروض االموارد الذاتية القروض االموارد الخاص

تركيبة القروض المسداة
إلى الحرفاء في 2019.12.31

5%
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%822,3569,75,8 392,09 10القروض الموارد الذاتية

%504,8474,130,76,5القروض الموارد الخاصة

قروض مسندة
إلى الحرفاء )خام(

10 896,810 296,4600,45,8%
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اإلستعماالت 
هيكلة التعهدات 

تنقسم التعهدات الجملية للبنك بين 74 %لفائدة المؤسسات و 26 % لفائدة حرفائه األفراد.

وبخصــوص نســبة 74 % التــي تمثــل تعهــدات البنك لفائــدة المؤسســات فــان قطاعــي الخدمــات و الصناعــة 
يســتأثران بنســبتي تمويــل تناهــزان علــى التوالــي 40 % و 26 %.

ويأتــي قطــاع البعــث العقــاري فــي المرتبــة الثالثــة حيــث يمثــل 20  %مــن مجمــوع تعهــدات البنك لفائــدة 
المؤسســات  2018.

تركيبة محفظة تعهدات البنك

مؤسسات
74%

أفراد
26%

خدمات

صناعة

بعث عقاري

المباني و األشغال العامة

سياحة

فالحة

40%

26%

20%

8%

4%

1%

توزيع تعهدات البنك للمؤسسات
حسب قطاع النشاط االقتصادي

أمــا فــي مــا يتعلــق بالقــروض المســندة لألفــراد فــأن القــروض الســكنية تمثــل منهــا 55 % مقابــل 45 % 
كحصــة مخصصــة للقــروض الشــخصية.

قروض سكنيةقروض شخصية

توزيع تعهدات البنك لالفراد

45%55%

القروض المسندة في سنة 2019 
شــهد نســق  تطــور القــروض المســندة تراجعــا طفيفــا مقارنــة بســنة 2018 بإســناد تمويل إضافي بـــ 2110,6 

م د منهــا  1251,9 م د كقــروض تجاريــة و 590,6 م د كقــروض شــخصية . 
ــل  ــغ 143,8 م.د مقاب ــات بـــ 50,5 % لتبل ــن فقــد تراجعــت الدفوع ــن العقاريي ــق  بقــروض الباعثي فيمــا يتعل

290,7 م.د فــي موفــى ســنة 2018.

نوعية القروض المسندة في سنة 2019

* بالدينار و بدون اعتبار الحسابات الدائنة و الخصوم التجارية

59%

28%

7%

6%

قروض تجارية *

قروض شخصية

قروض للباعثين العقاريين

قروض لمشتري العقارات

القروض الممنوحة للحرفاء في كل
سنة (أرقام بماليين الدنانير(

31/12/1931/12/182018 - 12 / 2019 - 12

%251,91074,3177,616,5 1قروض تجارية*

%1,5-9,1 -590,6599,7قروض شخصية

%50,5-146,9-143,8290,7قروض للباعثين العقاريين

%31,4-56,9 -124,3181,2قروض لمشتري العقارات

%1,6-35,30-145,9 110,62 2المجموع

* بالدينار و بدون اعتبار الحسابات الدائنة والخصوم التجارية
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القروض ذات المردودية
االقتصــاد  تمويــل    2019 ســنة  البنــك  واصــل  
لكــن بوتيــرة أدنــى مــن التــي شــهدتها خــال ســنة 
ــة   2018، ليرتقــي مجمــوع القــروض ذات المردودي
إلــى 9449,5 م د مســجلة زيــادة بـــ 397 م د ونســبة 
تطور بـ % 4,4 مقابل  1412 م.د و 18,5 %  سنة 
2018. هــذه الزيــادة مدفوعــة بالقــروض الممنوحــة 
للباعثيــن العقارييــن التــي شــهدت تقّدمــا بنســبة 
د  م   206,9 بقيمــة  اضافيــا  وتدفقــا    %16,9
 )% +27,9( د  197,6م  بزيــادة  الدائنــة  واّتســمت 
ليبلــغ قائمهــا فــي موفــى  2019 مبلــغ  906,3م د 
لألفــراد  المســندة  القــروض  شــهدت  فيمــا 
)القــروض الشــخصية( تباطــؤا فــي نســق ارتفاعهــا 
ــا بـــ 29,6 م د وهــو مــا  ــث ســجل قائمهــا ارتفاع حي
أو    % 4,4 مقابــل   % 2,5 بـــنسبة  تطــورا  يمثــل 
51 م د ســنة 2018. علمــا وأن القــروض التجاريــة 
شــهدت  لألفــراد  المســندة  الســكنية  والقــروض 
تراجــع فــي قائمهــا علــي التوالــي ب 12 م د و25,1 
المتباينــة  التطــورات  هــذه  علــى  نتــج  وقــد  د.  م 
التــي شــهدتها مختلــف أصنــاف القــروض تقــدم  
حصــة  القــروض الممنوحــة للباعثيــن العقارييــن بمــا 
قــدره 1,7 % لينتقــل مــن 13,5   %فــي موفــى 
ســنة 2018 إلــى 15,2 %   فــي نهايــة ســنة 2019 
وكذلــك بالنســبة للحســابات الدائنــة التــي  أصبحــت 
تراجــع  حســاب  علــى  ذلــك   %  9,6 نســبة  تمثــل 
حصــص كل مــن والقــروض التجاريــة التــي تمثــل 
48,7 %  مقابــل  51%  فــي نهايــة ســنة   2018.
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%906,3708,7197,627,9الحسابات الدائنة 

%200,829,62,5 230,41 1 قروض شخصية

0,3-12,0-613,8 601,84 4القروض التجارية و الصناعية 

%225,5206,916,9 432,41 1قروض للباعثين العقاريين

%1,9-25,1-303,8 278,71 1قروض لمشتري العقارات

%052,5397,04,4 449,59 9القروض ذات المردودية

الديــون غيــر المســتخلصة و القــروض فــي 
طــور النــزاع 

 ،2018, ســنة  بعنــوان  إرتفاعهــا  بنســق  مقارنــة 
شــهدت الديــون الغيــر المســتخلصة ارتفاعــا فــي 
وتيــرة تطورهــا لتبلــغ +23,7% أو 62,1+ م د ليكون 
قائــم  الدّيــون غيــر المســتخلصة  فــي مســتوى 

د. 324,3م 
وعرفــت الّديــون الغيــر مســتخلصة علــى الســندات 
المالية الّتجارية ارتفاعا  بقيمة  66  م د أو   %41,8 
+ مقابل )+ 3,2 %( 4,9 م د ســنة 2018 في حين 
ــر المســتخلصة المنبثقــة  ــون الغي وقــع إحتــواء الدّي
ــة التــي ســجلت انخفاضــا بـــ6  عــن القــروض الّتجاري

م د .
وعرفــت الّديــون الغيــر مســتخلصة علــى القــروض 

ــا  بقيمــة  1,2  م د. الّشــخصية ارتفاع
و كذلــك ارتفعــت  الّديــون الغيــر مســتخلصة علــى 
القــروض الّســكنية المســندة لألفــراد  بـــ 0,9 م د.

واختتــم البنــك ســنة 2019 بتفاقــم القــروض فــي 
طــور الّنــزاع بـــما يناهــز 110,6 م د وذلــك باعتبــار 
شــركة  إلــى  المتعثــرة  الديــون  فــي  التفويــت 

. د  19,2م  بلغــت  التــي  و  اإلســتخاص 

القروض على الموارد الخاصة
تميــزت القــروض الممنوحــة علــى المــوارد الخاصــة 
عــدة  دام  تراجــع  مــع  لتقطــع  تصاعــدي  بمنحــى 
ســنوات متتاليــة. حيــث ســجل قائــم هــذه القــروض 
ارتفاعــا بقيمــة  30,7م د  وهــو مــا يمثــل نســبة 

تطــور بـــ 6,5 %.
التطــور  إلــى  التصاعــدي  المنحــى  هــذا  يعــود  و 
اإليجابي الذي شــهدته  كل من القروض الممنوحة 
علــى صنــدوق النهــوض بالمســكن لفائــدة األجــراء 
و القــروض المنوحــة علــى مــوارد الســكن األول 
واللــذي شــهد قائمهمــا علــى التوالــي زيــادة         بـــ 

27,1 م د و 3,1 م د.
فــي المقابــل ، ســجلت القــروض الممنوحــة علــى 

المــوارد الخاصــة تراجعــا بـــ 0,8 م د.

2018

تطور تدفقات القروض غير المستخلصة
( بماليين الدنانير ) 

24,8 %

17,5 %

62,1 %2019

2017

12,3 %

21,4 %

110,6 %2019

2018

2017

تطور تدفقات الديون
في طور النزاع ( بماليين الدنانير ) 

20192018

تطور مجموع القروض على الموارد الخاصة

251,5

22,8
6,4 9,5

22,0

278,7

310,1

280,7

48,0 %

قروض أخرى / الموارد الخاصة

مجموع القروض / الموارد الّخاصة

قروض السكن األول

قروض / صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء

تطور مجموع القروض ذات المردودية

قروض للباعثين العقاريين

قروض سكنية مسندة لألفراد

الحسابات الدائنة

قروض شخصية القروض التجارية و الصناعية

2018 2019

4614 4602

1279 1230
1432

906

9449,59052,5
4,4 %

1304 1201 1225

709

تركيبة القروض ذات المردودية

51,0 %

14,4 %

13,3 %

13,5 %

7,8 %

48,7 %

13,5 %

13,0 %

15,2 %

9,6 %

2018 2019
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تطور نوعية األصول 
ــة 1484 م د  ــون المصّنف ــي للدي ــم الجمل ــغ الحج بل
فــي موفــى ســنة 2019  مقابــل 1344 م د بتاريــخ 

31 ديســمبر 2018.

وقــد كان لتطــّور األصــول المصنفــة  بنســق أســرع 
ــى  ــر الســلبي  عل ــك، األث ــادة  تعهــّدات البن مــن زي
نســبة القــروض المصنفــة حيــث بلغــت 12,5 % 
ســنة 2019 مقابــل 11,4  %  فــي موفــى ىســنة 

 .2018

20152016201720182019أرقام بماليين الدنانير

2835434184صنف 2

7210269111100صنف 3

299 1921 1631 1281 1471 1صنف 4 و ديون في طور النزاع

484 3441 2751 2651 2471 1المجموع

بلغــت المدخــرات لتغطيــة الديــون المشــكوك فــي 
لمرســوم   10 الفصــل  ألحــكام  طبقــا  اســترجاعها 
البنــك المركــزي عــدد  91 - 24 حجمــا جمليــا ناهــز 

665,9  م د.
أما المدّخرات اإلضافّية فبلغت  208 م د. 

وببلــوغ إجمالــي هــذا الحجــم للمدّخــرات وإعتبــارا 
لفوائــد  عالقــة بلــغ قائمهــا 260,1 م د، اســتقرت 
نســبة تغطيــة الديــون المصنفــة فــي نســبة % 
76,4 مقابــل % 77,8 فــي موفــى ىســنة 2018. 

20152016201720182019أرقام بماليين الدنانير

744,3782,7794,2823,2873,9مدخرات الفصل 10 و مدخرات إضافية

134,0 046,31 909,3963,7989,21لمدخرات + الفوائد العالقة

)المدخرات + الفوائد العالقة ( / مجموع 
الديون المصنفة

72,9%76,2%77,6%77,8%76,4%

مؤشرات التحكم في المخاطر 
المعيــار  -1 أ:  يجــب أال تتجــاوز المخاطــر  الحاصلــة  التــي تزيــد عــن ٪5 مــن صافــي األمــوال الذاتيــة 3  أضعــاف 

صافــي األمــوال الذاتيــة  للبنــك: ال توجــد تجــاوزات علــى مســتوى هــذا المعيار.

ــة 1,5   ــد عــن15 ٪ مــن صافــي األمــوال الذاتي ــة  التــي تزي ــار -1 ب: يجــب أال تتجــاوز المخاطــر  الحاصل المعي
ــار. ــة  للبنــك: ال توجــد تجــاوزات علــى مســتوى هــذا المعي ضعــف صافــي األمــوال الذاتي

ــد  ــك : ال توج ــة  للبن ــوال الذاتي ــى نفــس المســتفيد ٪25 مــن األم ــاوز المخاطــر عل ــب أال تتج ــار 2: يج المعي
ــار. تجــاوزات علــى هــذا المعي

المعيــار 3: يجــب أال يتجــاوز إجمالــي المخاطــر الحاصلــة علــى األطــراف ذات الصلــة  ٪25 مــن  قيمــة األمــوال 
الذاتيــة للبنــك : تجــاوز علــى هــذا المعياربمبلــغ  195,6  م د.

الديون المصنفةالتغّير

2015 2016 2017 2018 2019

1 247

1 247

1 265 1 275 1 344
1 484

18,5 18,5 9,9

69

139,6

نسبة التغطيةنسبة الديون المصنفة

2015 2016 2017 2018 2019

76,2% 78,0% 77,8% 76,4%

17,5%

15,1%

13,2%

11,4%

12,5%

73,0%
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محفظة السندات
ــم  البنــك ســنة 2019 بقيمــة جملية لمحفظــة  اختت
ــًة  ــك مقارن الســندات بلغــت 1627م د مترجمــة بذل

بســنة 2018 ارتفاعــا قــدره 49,4م د )+ 3,1 %(.

إضافــي  تدفــق  عــن  االرتفــاع   هــذا  نتــج  وقــد 
لاســتثمارات بقيمــة 67,6 م د مقابــل انخفــاض 
لتدفقــات الســندات التجاريــة بمــا قــدره 18,3 م د.

محفظة السندات التجارية 
الســندات  لمحفظــة  الجمليــة  القيمــة  شــهدت 
التجاريــة تراجعــا بـــ 18,3 م  د )- 15,3 %( مقارنــًة 

.2018 بســنة 

وقــد شــمل هــذا التراجــع ســندات التوظيــف  وذلــك 
فــي ســندات  االكتتــاب  آجالهــا دون  لحلــول  تبعــا 

ــدة.   جدي

محفظة سندات اإلستثمار
ارتفــع الحجــم الجملــي لمحفظــة ســندات االســتثمار 
إلــى     1525,5 م د مســجا قياســا بســنة 2018 
زيــادة  بـــ 67,6 م د وهــو مــا يمثــل نســبة تطــور بـــ 

.% 4,6

ــك  ــاع اســتثمار البن ــى ارتف ــزى هــذا التطــور إل  ويع
فــي الصناديــق الموضوعــة تحــت تصــرف شــركة 
ســنة  بعنــوان   BH Equity العصــري  االســتثمار 

2019 فــي شــكل إعــادة إســتثمار معفــى.

تطور السيولة

2278

2061

2061

2049

2018

1839

1856 2032
1911

1696

1815

1834

1966

مبر 2018
ديس

ي 2019
جانف

فيفري 2019

س 2019
مار

فريل 2019
أ

ماي 2019

جوان 2019

ويلية 2019
ج

ت 2019
أو

مبر 2019
سبت

وبر 2019
أكت

مبر 2019
نوف

مبر 2019
ديس

تطور متوسط العجز على مستوى السيولة

شهد الطلب على السيولة بالنسبة للقطاع المصرفي انخفاضا نسبيًا في 2019 .
المبلــغ الجملــي إلعــادة التمويــل مــن البنــك المركــزي إنتقــل مــن معــدل قــدره 14.414 م د فــي ديســمبر 

2018 إلــى 10.023 م د بعدهــا بســنة .

بالنسبة لبنك اإلسكان ، اتسمت وضعية السيولة بالتحسن و إنخفض متوسط العجز المالي .
تصرف البنك بالطريقة المثلى بالنسبة للجوء إلعادة التمويل من البنك المركزي .

101,7%

108,2%

105,6%

103,7%

103,1%

102,7%

105,5%

105,3%

107,6%

109,9%

100,4%100,3%

ي 2019
جانف

فيفري 2019

س 2019
مار

فريل 2019
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ج

ت 2019
أو

مبر 2019
سبت

وبر 2019
أكت

مبر 2019
نوف

مبر 2019
ديس

تطور مؤشر السيولة

بالنســبة لمؤشــر الســيولة LCR فإنــه أكمــل ســنة 2019 كاملــًة محترمًا المســتوى األدنــى القانوني المطلوب 
المقدرة ب %100 ؛ حيث أنه ســجل متوســط نســبة ســنوية قدرها 104,3 %.

أمــا بالنســبة لمؤشــر القــروض علــى الودائــع فإنــه ســجل فــي ديســمبر 2019 نســبة قانونيــة قدرهــا  139,2 
% و هــي نســبة أقــل مــن الهــدف المرســوم لنهايــة الثاثيــة األخيــرة مــن الســنة . 

119,8

1457,9

101,5

1525,5

20192018

تركيبة و تطور محفظة السندات

1627,01577,7
3,1 %

محفظة سندات اإلستثمار

مجموع السندات

محفظة السندات النجارية

تركيبة محفظة السندات
في 31 / 12 / 2019

محفظة السندات التجاريةمحفظة سندات اإلستثمار

94 %

6 %

تركيبة محفظة سندات اإلستثمار (خام)
في 2019.12.31

اإلستثمارات في الشركات المتصلة

شركات االستثمار ذات رأس مال المخاطر

اإلستثمارات في الشركات الزميلة

مساهمات أخرى رقاع الخزينة

74%

15%

4%
4% 3%
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الناتج البنكي الصافـــي 
ــر الجــد  ــه األث ان الدفــع الــذي شــهده نشــاط البنــك و تكثيــف العمليــات التجاريــة الســتقطاب الحرفــاء، كان ل
إيجابــي علــى الناتــج البنكــي الصافــي الــذي ســجل نســبة تطــور ب8,2 % ليرتقــي بذلــك إلــى 492,9 م د. 

هذا التقدم مدفوع من جميع مكونات الناتج البنكي الصافي.
 

تحســن هامــش الفائــدة بنســبة ٪25,8، والــذي يعــود باألســاس إلــى ارتفــاع نســبة الســوق النقديــة ب 0,50 
نقطــة مئويــة .

هــذا التحســن هــو نتيجــة الزيــادة فــي هامــش الربــح علــى العمليــات مــع الحرفــاء بنســبة ٪24,2 مقارنــة بســنة 
. 2018

 
 

تطــورت العمــوالت الصافيــة بنســبة %9,2 لتبلــغ بذلــك 20 ٪ مــن الناتــج البنكــي الصافــي و ترتقــي بذلــك 
الــى 99 م د.

 
أمــا بالنســبة إليــرادات محفظــة األوراق الماليــة ، فقــد انخفضــت بنســبة 18,3 ٪ مقارنــة بســنة 2018، وهــو 

مــا يمثــل ٪25 مــن الناتــج البنكــي الصافــي لســنة 2019. 

أعباء اإلستغالل البنكيايرادات اإلستغالل البنكي

الناتج البنكي الصافي

2017 2018 2019

372

759

387,3
17,7%

8,2%

1061

1218

605
725

455,7 492,9

12 - 2018 / 12 - 31/12/1931/12/1831/12/172019أرقام بماليين الدنانير

%061,2759,3157,114,8 218,31 1مجموع ايرادات اإلستغال البنك

%725,4605,5371,9120,019,8مجموع أعباء اإلستغال البنكي

%492,9455,7387,337,28,2الناتج البنكي الصافي

الناتج الخام لإلستغالل
  193, 1 للبنــك  العامــة  المصاريــف  مجمــوع  بلــغ 
محققــا   2019 ســنة  نهايــة  فــي  دينــار  مليــون 
إرتفاعــًا ب  2, 16 مليــون دينــار+( 9,2 )%، و يعــود 
هــذا باألســاس الــى الزيــادة فــي األعبــاء العامــة 

.)  +15% ( دينــار  مليــون  لاســتغال ب7,7  
ــور بنســبة  ــك ، ارتفــع حجــم األج ــى ذل باإلضافــة إل

6,8 ٪ ليبلــغ 133,8 مليــون دينــار.

تطــور الناتــج البنكــي الصافي ب 37,2  مليون دينار 
ــاء  ــة و التحكــم فــي تطوراألعب )8,2+  %( مــن ناحي
العامــة مــن ناحيــة أخــرى )+ 16,8 مليــون دينــار او 
9,5%( مكــن الناتــج الخــام لاســتغال مــن االرتقــاء 
إلــى مســتوى 312,4 م د مســجًا بذلــك تحســنًا بـــ  

6,9% مقارنــة بســنة 2018.
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17,7% 68,4 8,2% 37,2 387,3 455,7 492,9 الناتج البنكي الصافي

19,9% 2,2 -6,4% -0,9 11,2 13,4 12,5 إيرادات اإلستغال األخرى

14,7% 22,6 9,2% 16,2 154,3 176,9 193,1 النفقات العامة

0,9% 1,1 6,8% 8,5 124,2 125,3 133,8 مصاريف ًاألعوان

71,6% 21,5 15,0% 7,7 30,0 51,5 59,3 إلستغال األعباء ًالعامة ًلً

19,7% 48,0 6,9% 20,1 244,2 292,3 312,4 الناتج الخام لإلستغال

النفقات العامة زائد مخصصات اإلستهالكالناتج البنكي الصافي

مؤشر االستغالل

2017 2018 2019

42,77% 41,47% 41,96%

387 456 493

166 189 207

2017 2018 2019

19,7%

6,9%
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تطور الناتج الخام لإلستغالل
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المخصصات الصافية للمدخرات
مدخرات / تعهدات

المــدخرات الفــــردية
البنــك  منشــور  مــن   10 الفصــل  ألحــكام  طبقــا 
المركــزي عــدد 91 - 24 و المــؤرخ فــي 17 ديســمبر 
1991، أفضــى تقييــم البنــك لديونــه إلى تخصيص 
مدخــرات بقيمــة 112,9 م د كمــا بلــغ االســتئناف 

علــى المدخــرات قيمــة جمليــة تقــدر ب76 م د .

المــدخرات  الجــماعيــة
ــدد 02 - 2012 و  ــزي ع ــك المرك عمــا بمنشــور البن
المــؤرخ فــي 11 جانفــي 2012 و المذكــرة الموجهــة 
 02 2012 بتاريــخ   -  08 لمؤسســات القــرض عــدد 
مــارس  2012تــم تكويــن، بعنــوان الســنة المحاســبة 
2018، مدخــرات جماعيــة لتغطيــة المخاطــر المتعلقة 
ذلــك  و   1 و   0 صنــف  تحــت  المصنفــة  بالديــون 

بقيمــة  0,6 م د.

المــدخرات  االضــافيـــة

ــدد 21 - 2013 و  ــزي ع ــك المرك ــا لمنشــور البن طبق
المــؤرخ بتاريــخ 30 ديســمبر 2013 خصــص البنــك 

مدخــرات اضافيــة بقيمــة  22,5م د.
االســتئناف علــى المدخــرات قيمتــه تســاوي 13,7 
م. د )منهــا 0,8 م د تخــص الديــون المحالــة إلــى 

شــركة اإلســتخاص(. 

مــدخرات / محفظـــة السنـــدات
بخصــوص المدخــرات المتعلقة بمحفظة الســندات، 
ــا  فقــد قــدرت قيمــة المخصصــات بـــ13,8م د منه
8,6 م د متأتيــة مــن المخاطــر المتعلقــة بســندات 

المســاهمة.

النتيجة الصافية
كلفة المخاطر

مخصصــات  نســبة   ( المخاطــر  كلفــة  قــدرت 
المدخــرات الصافيــة مــن المبلــغ الجملــي للقــروض( 

.2018 فــي   %  0,69 مقابــل   0,63% ب 

المخصصات الصافية
للمدخرات

الكلفة الصافية
للمخاطر

45,0

71,0 68,5

2017 2018 2019

0,44%

0,69%
0,63%

النتيجة الصافية 
بنتيجــة   2019 المحاســبية  الســنة  البنــك  اقفــل 
د  136,3  م  د مقابــل  141,6 م  صافيــة قدرهــا  

.2018 ســنة  

2017 2018 2019
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على مستوى الودائع
على مستوى الودائع

ــز الخامــس  ــك فــي المرك ــع البن ــاء ، يتموق ــع الحرف ــاري ودائ ــى المســتوى القطاعــي و فــي خصــوص ج عل
بمجمــوع قــدره 6879 م د ، حيــث أنــه حقــق تدفقــات إضافيــة تقــدر ب 343 م د )5,2+ %( .

 تقدر حصة البنك في القطاع من جاري الودائع ب 10,44 % .

التدفقات اإلضافية لودائع الحرفاء في 31 ديسمبر 2019
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جاري ودائع الحرفاء في 31 ديسمبر 201
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على مستوى القروض المسندة للحرفاء 
حقــق بنــك االســكان تدفقــات إضافيــة للقــروض المســندة للحرفــاء قدرهــا 517  م د )5,7+ %( مقابــل 265 م 
د )4,5+ %( للمعــدل القطاعــي ، ممــا ســمح لــه بالمحافظــة علــى مركــزه الثالــث فــي القطــاع علــى مســتوى 

جــاري القــروض بمجمــوع قــدره 9647 م د .
حصة البنك في القطاع من جاري القروض 14,2 % محققًة تحسنًا ب 0,15 % مقارنًة بالسنة الفارطة .

التدفقات اإلضافية للقروض المسندة إلى الحرفاء
في 31 ديسمبر 2019
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جاري القروض االمسندة إلى الحرفاء
في 31 ديسمبر 2019
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التموقع في القطاع
على مستوى النتائج

يتموقــع بنــك االســكان فــي المركــز الرابــع مقارنــًة بالبنــوك االخرى علــى مســتوى الناتــج البنكــي الصافــي و 
ذلــك نتيجــة تطــور قــدره 8,2 % مقارنــًة بالســنة الفارطــة و مقابــل 13,7 % للقطــاع )كمعــدل( .

الناتج البنكي الصافي في 31 ديسمبر 2019
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يتموقــع بنــك االســكان فــي المركــز الرابــع مقارنــًة بالبنــوك االخرى علــى مســتوى الناتــج الخــام لاســتغال و 
ذلــك نتيجــة تطــور قــدره 6,9 % مقارنــًة بالســنة الفارطــة و مقابــل 18,1 % للقطــاع )كمعــدل( .

هــذا التطــور لــم يكــن كافــي لتعزيــز حصــة البنــك فــي القطــاع مــن مجمــوع الناتــج الخــام لاســتغال ليســتقر 
فــي مســتوى 10,6% .

الناتج الخام لالستغالل في 31 ديسمبر 2019
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ــى  ــد أدن ــد أعلــى مســتوياته و10.710 د عن ــن 15.260 د عن ــك بي ــراوح ســعر ســهم البن فــي ســنة 2019، ت
مســتوياته. فــي 15 مــاي 2019، قــام بنــك BH بتوزيــع أربــاح قدرهــا 0.600 د عــن كل ســهم لنتيجــة عــام 
2018. وأنهــى ســهم البنــك ســنة 2019 فــي مســتوى 11,940د مقارنــة بـــ 12,800د فــي العــام الســابق )أثــر 

هــذا االنخفــاض علــى غالبيــة األوراق الماليــة المصرفيــة المدرجــة(. 
والواقــع أن الحالــة االقتصاديــة الصعبــة التــي اتســمت بنقــص الســيولة، وارتفــاع المعــدالت النقديــة، وزيــادة 
ــر  ــا أث ــم، كان له ــى التضخ ــات للســيطرة عل ــدة آلي ــزي لع ــك المرك ــر المســددة، واعتمــاد البن ــون غي خطــر الدي
الســلبي علــى تطــور ســوق األوراق الماليــة المصرفيــة المدرجــة. وبالفعــل، منــذ بدايــة ســبتمبر 2018، فقــد 

مؤشــر القطــاع المصرفــي 1248.57 نقطــة أو بانخفــاض %21.13 فــي قيمتــه.

31.12.1831.12.19بالدينار

18,50012,800قيمة السهم عند االفتتاح

12,80011,940قيمة السهم عند اإلقفال

22,80015,260القيمة العليا للسهم  

12,60010,710القيمة الدنيا للسهم  

19,01712,123معدل قيمة السهم خال الفترة

وفــي الســنة الماليــة 2019، بلــغ حجــم رأس المــال المتــداول علــى ســندات البنــك 15.7 م. د مقارنــة بـــ 39.1 
م. د فــي العــام الســابق. وأثــر هــذا االنخفــاض علــى القطــاع بأكملــه: فقــد شــكلت األوراق الماليــة للبنــوك 
المدرجــة %23.99 فقــط مــن إجمالــي حجــم  التــداول فــي البورصــة، مقارنــة بنســبة %33.5 في ســنة 2018.
ونتيجــة النخفــاض ســعر ســوق األســهم، أخفضــت القيمــة الســوقية للبنــك مــن 609.3 م. د فــي ســنة 2018 

إلــى 568.3 م. د فــي ســنة 2019، بانخفــاض قــدره 6.73%.
وتحقــق أعلــى حجــم يومــي )1.487 م. د لـــ 137.918 ســهم( خــال جلســة 26 نوفمبــر 2019 وقــد نتــج هــذا 
الحجــم بشــكل رئيســي عــن توحيــد حصــة مجموعــة الحرشــاني مــن خــال اشــرائهم 569 129 ســهم بســعر  

10.78 د.ت الســهم الواحــد.
وقــد تحقــق أعلــى ســعر للعــام خــال جلســة 24 أفريــل 2019 مقابــل 15,260 د.ت. عقــب صــدور القوائــم 

الماليــة للبنــك.
 

تــم تحقيــق أقــل ســعر للعــام خــال جلســة 25 نوفمبــر 2019 مقابــل 10.710 د.ت. مقارنــة باالنخفــاض العــام 
فــي ســوق األســهم.

31.12.1831.12.19بالدينار

231 294 8861 054 2عدد األسهم المتداولة

39,07915,690حجم األموال المتداولة )م د(

609,28568,34رسملة البورصة  )م د(

)*(4,53x3,92Xمكرر الربحية ) 145م د(  

063

األداء في الفترة 
الممتدة بين سنوات 

2015 و 2019



التقرير السنوي _ 2019

064065

31
/1

2/
20

19

31
/1

2/
20

18

31
/1

2/
20

17

31
/1

2/
20

16

31
/1

2/
20

15

9 647,3 9 130,3 7 703,8 6 272,7 5 342,4 قروض للحرفاء

ط
شا

لن
ت ا

را
ش

627,0 1مؤ 1 577,6 1 564,5 1 441,8 1 119,0 محفظة السندات

12 207,6 11 911,9 9 988,0 8 2401 7 020,7 مجموع األصول

6 879,3 6 536,4 5 941,4 5 194,1 4 696,8 الموارد المتأتية من الحرفاء

1 571,9 1 406,1 1 117,0 934,5 913,5 إقتراضات و موارد خاصة

981,1 867,3 759,0 551,2 458,5 األموال الذاتية

1 231,5 1 074,6 733,2 575,8 503,9 رقم المعامات
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مؤ

272,8 216,8 185,3 149,3 154,5 هامش الفائدة

99,0 90,6 79,1 67,0 52,6 العموالت الصافية

121,2 148,3 123,0 91,2 59,4 األرباح الصافية / محفظة السندات

492,9 455,7 387,4 307,5 266,5 الناتج البنكي الصافي

193,1 176,9 154,5 127,5 116,2 المصاريف العامة

133,8 125,3 124,4 100,3 90,8 مصاريف األعوان

59,3 51,5 30,0 27,3 25,5 األعباء العامة لاستغال

312,4 292,3 244,1 192,5 164,1 الناتج الخام لالستغالل

80,1 76,6 57,1 65,3 73,0 المخصصات الصافية للمدخرات

13,7 12,1 11,4 13,7 8,7 مخصصات االستهاكات

141,6 136,3 115,5 92,1 70,6 األرباح الصافية

أهم النسبأهم المؤشرات
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الربحية

%14,44%15,72%15,22%16,71%15,39مردودية األموال الذاتية

%1,16%1,14%1,16%1,12%1,01مردودية األصول

%5,11%4,99%5,03%4,90%4,99الناتج البنكي الصافي / مجموع القروض

مؤشرات 
اإلستغالل

%81,45%79,85%70,11%72,53%63,84العموالت المتأتية / مصاريف األعوان

%41,96%41,47%42,82%45,94%46,88ضارب اإلستغال

%27,15%27,50%32,12%32,60%34,07مصاريف األعوان / الناتج البنكي الصافي

هامش 
الربح

%3,21%2,96%2,65%2,24%2,28هامش الربح على المعامالت مع الحرفاء

%8,42%7,46%6,38%5,84%5,94مردودية القروض

%5,21%4,51%3,73%3,60%3,66كلفة ودائع الحرفاء

النسب 
القانونية

%1,016100,41%87,35%82,59%84,31مؤشر السيولة

%139,17%139,98---مؤشر القروض / الودائع

%10,97%10,66%10,94%10,03%10,30النسبة الجملية لكفاية رأس المال

مؤشرات 
نوعية 
األصول

%76,4%77,8%77,6%76,2%73,0مؤشر تغطية الديون المصنفة

%12,5%11,4%13,0%15,1%17,5نسبة الديون المصنفة

مؤشرات 
أخرى

العدد الجملي لموظفي البنك )بدون 
احتساب أعوان الخدمات المتنوعة(

16131594158415581494

117129140140142عدد الفروع

123139160167174العدد الجملي لشبابيك السحب اآللي
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مجموع الموازنة

تطــور مجمــوع الموازنــة فــي الســنوات الخمــس 
إلــى   2015 7021 م.د ســنة  ليمــر مــن  الماضيــة 
بمتوســط  أي   ،  2019 ســنة  اواخــر  م.د   12,208

قدرهــا 15,1%.  نمــو ســنوي  نســبة 

مجموع الودائع 
جــاري  تطــور  الماضيــة  الخمــس  الســنوات  فــي 
م.د   6879 إلــى  ليصــل  الحرفــاء  ودائــع  مجمــوع 
نهايــة ســنة 2019 )4697 م.د ســنة 2015( محققــًا 

.10,1% قدرهــا  نمو ســنوي  نســبة  متوســط 

مجموع القروض 
بعــد التطــور الحاصــل فــي نســق إرتفــاع مجمــوع 
إنخفــض   ، 2017 و   2015 بيــن ســنتي  القــروض 
النســق فــي 2018 و 2019 حيــث ســجلنا فيهمــا 
نســبة تطــور قدرهــا %19 و 6 % علــى التوالــي .

يهــدف هــذا التخفيــض فــي النســق إلــى اإلمتثــال 
إلــى المؤشــر الجديــد )القــروض / الودائــع(.

 ،  2019 إلــى   2015 مــن  الممتــدة  الفتــرة  خــال 
تطــور جــاري القــروض المســندة محققــًا متوســط 
نســبة نمــو ســنوي قدرهــا  %16,1 ليصــل فــي 

9647 م.د .  إلــى  أخر الســنة 

الناتج البنكي الصافي
خــال الفتــرة 2015 - 2019 تطــور الناتــج البنكــي 
قدرهــا 16,8%  نمــو  نســبة  بمتوســط  الصافــي 
محققــًا بذلــك مجموعــا قــدره 492,9  م.د مقابــل 

.2015 فــي  م.د   266,5

الناتج الخام لإلستغالل 
خــام  بناتــج   2019 ســنة  بنك االســكان  أغلــق 
لاســتغال قــدره 312,4 م.د أي بمتوســط نســبة 
نمــو ســنوي قدرهــا %17,7 خــال الفتــرة -2015

.2019

النتيجة الصافية 
حقــق البنــك منــذ ســنة 2014 أرباحــًا صافيــة و ذلــك 
بنســق تصاعــدي مــن ســنة إلــى أخــرى . حيــث قدرت 
هــذه النتيجــة   الصافيــة فــي 2019 ب 141,6 م.د 

مقابــل 70,6 م.د فــي 2015.

تطور مجموع الموازنة

2015 2016 2017 2018 2019

7021

8240

11912 12208

9988

جاري مجموع الموازنةالتغير

17
%

21
% 19

%

2%

متوسط نسبة النمو السنوي : 15,1 %

متوسط نسبة النمو السنوي : 16,8 %

تطور الناتج البنكي الصافي

2015 2016 2017 2018 2019

266,5

307,5

455,7
492,9

387,4

الناتج البنكي الصافيالتغير

15
%

26
% 18

%

8%

تطور مجموع الودائع

متوسط نسبة النمو السنوي : 10,1 %

2015 2016 2017 2018 2019

4697
5194 5941

6536 6879

جاري مجموع الودائعالتغير

11
%

14
%

10
%

5%

متوسط نسبة النمو السنوي : 17,7 %

تطور الناتج الخام االستغالل

2015 2016 2017 2018 2019

164,1
192,5

292,3 312,4
244,1

الناتج الخام االستغاللالتغير

17
%

27
% 20

%

7%

متوسط نسبة النمو السنوي : 16,1 %

تطور مجموع القروض المسندة

2015 2016 2017 2018 2019

5342
6273

9130 9647

7704

جاري مجموع القروض المسندةالتغير

17
%

23
%

6%

19
%

متوسط نسبة النمو السنوي : 19,4 %

تطور النتيجة الصافية

2015 2016 2017 2018 2019

70,6
92,1

136,3 141,6
115,5

النتيجة الصافيةالتغير

30
%

25
%

18
%

4%



التقرير السنوي _ 2019

068069

األموال الذاتية
خال الفترة 2015 - 2019 تميزت األموال الذاتية بـ : 

- ترســخ هــذا التطــور فــي 2015 وذلــك بســبب الترفيــع فــي رأس المــال ب 80 م.د و التطــور علــى مســتوى 
النشــاط الذي أنعــش بــدوره النتيجــة الصافيــة .

- تأكيد للمنحــى التصاعــدي  فــي 2016 ، وذلــك بتحقيــق تطــور قــدره %20  المدعــوم بربــح صافــي للســنة 
قــدره 92,1 م.د .

 مزيــد التطــور فــي 2017 و ذلــك بســبب الترفيــع فــي رأس المــال ب 68 م.د و تحقيــق نتيجــة صافيــة إيجابيــة 
قدرهــا 115,5 م.د.

 إرتفــاع فــي 2018 ب%14 مــا يعــادل 108,4 م.د و هــذا راجع إلــى تعزيــز اإلحتياطــات ب 87,6 م.د و تحســن 
النتيجــة الصافيــة ب 20,8 م.د.

 تطــور فــي ســنة 2019 تترجمــه زيــادة قدرهــا 113,8 م د راجعــة باألســاس إلــى : إرتفــاع اإلحتياطــات بقيمــة 
108,4 م د والمتأتيــة مــن باقــي النتيجــة الصافيــة التــي لــم يتــم توزيعهــا بعنــوان ســنة 2018 و إرتفــاع 

ــما قــدره 5,3 م د. النتيجــة صافيــة بعنــوان ســنة 2019 قياســا بســنة 2018 بـ

متوسط نسبة النمو السنوي : 21,4 %

تطور مجموع األموال الذاتية

2015 2016 2017 2018 2019

458,5
551,2

867,4
981,9

759,0

جاري مجموع األموال الذاتيةالتغير

20
%

38
%

14
%

13
%

كفاية رأس المال
تمتثل النســبة الجمليــة لكفايــة رأس المــال منــذ ســنة 2015 إلــى النســبة القانونيــة لتســتقر بذلــك فــي 

حــدود 10,97 % مــع نهايــة ســنة  2019.

2015 2016 2017 2018 2019

النسبة الجملية لكفاية رأس المال (كوك) 

النسبة القاعّدية لكفاية رأس المال (تيار 1) 

7,55%
7,05%

7,86% 7,74%
8,30%

10,30% 10,03%
10,94% 10,66% 10,97%

مؤشرات الربحية 
نظيــره  مــن  أهــم  الصافيــة  النتيجــة  تطــور  نســق 
بالنســبة لمجمــوع األصــول ممــا أثــر علــى مردوديــة 
األصــول التــي تطــورت بنســبة ضئيلــة لتصــل إلــى 

%1,16 فــي 2019.

ب  فإنخفضــت  الذاتيــة  األمــوال  مردوديــة  أمــا 
%1,28 لتصــل فــي نهايــة الســنة إلــى 14,44%.

مؤشرات اإلستغالل 
ــدة بيــن ســنتي 2015 و 2019  ــرة الممت خــال الفت
تحســنت نســبة مســاهمة العمــوالت المتأتيــة فــي 
تغطيــة كتلــة االجــور ب 17,7 نقطــة ، أمــا مؤشــر 

ــدوره ب 4,9 نقطــة . االســتغال فتحســن ب

مؤشرات نسبة المخاطر 
الفتــرة  خــال  المصنفــة  الديــون  نســبة  تحســنت 
ــن 2015 و 2019 ب 5 نقــاط لتســتقر  المتراوحــة بي
في نســبة 12,5 %،  أما نســبة التغطية فتحســنت 
ــر مــن %73 فــي 2015إلــى  ــة ملحوظــة لتم بكيفي

%76,4 في 2019.  

2015 2016 2017 2018 2019

مردودية األموال الذاتيةمردودية األصول

1,01 % 1,16 % 1,16 %1,12 % 1,14 %

15,39% 15,22% 14,44%
15,72%16,71%

2015 2016 2017 2018 2019

مؤشر االستغالل

مساهمة العموالت المتأتية في تغطية كتلة األجور

46,9 % 45,9 %
42,8 % 41,5 % 42,0 %

63,8%
72,5% 70,1%

79,8% 81,5%

نسبة التغطيةنسبة الديون المصنفة

2015 2016 2017 2018 2019

73,0% 76,2% 77,6% 77,8% 76,4%

17,5 % 15,1 % 13,0 % 11,4 % 12,5 %
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اآلفــــاق 
الــمســتقبــلــيـة
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اآلفــــاق المستقبلية     
ــام  ــرة القادمــة فــي المق تعتمــد اســتراتيجيتنا للفت
تواصــل  مــع  الحرفــاء  حاجيــات  تلبيــة  علــى  األول 
وســتركز  واالمتثــال.  بالربحيــة  المصحــوب  النمــو 
جهــود البنــك فــي ســنة 2020 علــى ما يلــي انعاش 
قــروض الســكن ، التــي تمثــل النــواة  األساســية 
لنشــاط البنــك وكذلــك لدعــم  والء الحرفــاء األفــراد.
ال  عاليــة  مضافــة  قيمــة  ذات  منتجــات  تطويــر   -
تســتهلك أمــوال ذاتيــة مثــل أعمــال قاعــة الصــرف 
والعمليــات مــع الخــارج ، بمــا فــي ذلــك وظيفــة 
الربحيــة  النقديات، جعــل  و  المصرفــي  المراســل 
معطــى أساســي فــي جلــب الحرفــاء الجــدد وكذلــك   
عنــد أســناد القــروض و تعبــأة المــوارد  مــع اعتمــاد 

سياســة تســعير متســقة وعقانيــة ومجزيــة.
المقســمة  األســواق  حســب  األهــداف  تحديــد  
بيــن بنــك الحرفــاء األشــخاص )BDD( مــع قطاعاتــه 
 haut gamme(( الفرعيــة االســتهاكية ، الراقيــة
 TPE« - المهنييــن ; و الشــركات الصغــرى  جــدا« ،
المكونــة مــن  Pro / TPE(( وســوق المؤسســات 
الشــركات الصغيرة والمتوســطة والشــركات الكبيرة 
)GE( و الشــركات الحكوميــة  و الباعثيــن العقارييــن.
إعــادة تنظيــم أنشــطة االســتخاص وفقــا ً لنوعيــة 
الديــون و طــور النــزاع  )التجارية/الودية/التقاضــي(.

الحرفــاء  واحتــرازات  اعتراضــات  إدارة  -تحســين 
و  سلســة  لجعلهــا  االســتجابة  طريقــة  بمراجعــة 

. يعة ســر
 

- مراجعــة ومراقبــة ملفــات أســناد القــروض للحرفــاء 
مــن صحــة  والتحقــق  الفــروع  عــن طريــق  األفــراد 
اجــراءات دراســة الملــف و الصــرف  ومــدى تطابقهــا 

واحترامهــا لإلجــراءات   الجــاري بهــا العمــل.

ــه أجــال االســتجابة لطلبــات الحرفــاء  - تحديــد وتوجي
ألســناد و صــرف القــروض وتتبــع أجــال اإلجابــة و 
 .Time to Yes et  Time to Cash   أجــال الصــرف

- رفــع مهــارات موظفــي شــبكة الفــروع مــع إدارة 
متابعــة  مــع  البشــري  المــال  للــراس  ديناميكيــة 
مــع  المرســومة،  باألهــداف  مقارنتــا  إنجازاتهــم 
مراجعــة طريقــة تقييــم أدائهــم وتعزيــز إمكانياتهــم 
بــدورات تكوينيــة لتنميــة القــدرة التجاريــة لموظفــي 

الفــروع . 

- تطويــر عملياتنــا برفــع الكفــاءة المهنيــة الموظفين 
وجعــل الحريــف فــي مركــز منظومتنا.-زيــادة رضــا 
ــدة علــى االســتماع  الحرفــاء مــن خــال القــدرة الجي
جــودة  مــع ضمــان  ومطالبهــم،  احتياجاتهــم  إلــى 
الخدمــات لدفــع ثقتهــم عــن طريق خدمات تســتجيب 
لمتطلباتهــم الشــخصية حتــى نحســن مــن والئهــم 

للبنــك.
-التوجــه و اســتهداف قطــاع المهنيــن ،ذو  قيمــة 
ــة  مــن أجــل جذبهــم وكســب والئهــم   مضافــة عالي
المنتجــات  مــن  حاجيتهــم  تغطيــة   زيــادة  خــال 
القابلــة  احتياجاتهــم  تلبــي  التــي  والخدمــات 
 ،Crédit Pro( ــط العمــل ــق خ ــن طري ــص ع للتخصي
دفــع  جهــود  مواصلــة  الصحيــة...(  التســبيقات 
المســاكن.التحكم  وبنــاء  القتنــاء  األفــراد  تمويــل 
فــي نفقــات التشــغيل وتحســين كلفــة المــوارد..

 
- تطويــر التــآزر بيــن قطاعــات الســوق، وال ســيما 
الصغيــرة  والشــركات  الشــركات  قطاعــات  بيــن 
)اتفاقــات  األشــخاص  الحرفــاء  مــع  والمتوســطة 

العمــل(. أصحــاب 

-جعــل التــآزر بيــن الشــركات التابعــة لمجموعــة بنــك 
ناقــا للربحيــة.

مشاريع في خدمة رأس المال البشري
 ، للمهــارات  جماعــي  كرفــع  بنــك    BH -أكاديميــة 
وهــي ملكيــة مشــتركة مفتوحــة لجميــع الموظفيــن.

 :)E-learning( بعــد  عــن  اإللكترونــي  -التعليــم 
تحقيــق  إمكانياتهم مــع  حســب  للجميــع  التدريــب 
التدريــب  علــى  الحصــول  فــرص  فــي  المســاواة 
وتعزيــز المســاحات التــي تولــد المهــارات لجميــع 

الموظفيــن.

مشاريع السياسات الرقمية
إطاق استراتيجية التحول الرقمي من خال:	 
الحلــول 	  وإدخــال  القائمــة  القنــوات  تعزيــز 

المبتكــرة الرقميــة 
تســتهدف 	  التــي  الرقميــة  المنتجــات  تنفيــذ 

ســوق تنميــة التجــارة والتنميــة وســوق األعمال، 
وال ســيما مــن خــال عــرض رقمــي علــى عنصــر 

التجــارة الخارجيــة . 

تحسين تجربة الحريف .	 

مشاريع متعلقة بالحركية التجارية
بــدء تطبيــق نمــوذج األعمــال الجديــد فــي جميــع 

االفــروع مــن خــال : 
 إنشــاء هيــاكل جهويــة معنيــة بمتابعــة الحركيــة 	 

التجاريــة؛
تعزيز دور فريق الحركية التجارية؛	 
منــدوب 	  لــكل  الحرفــاء  محفظــة  تقســيم  

ت لمبيعــا ا
لــكل 	  الفرديــة  األهــداف  متابعــة   و  تقســيم 

البنــك. موظفــي 

نظــام  بإصــالح  المتصلــة  المشــاريع 
المعلومــات، وال ســيما األعمــال المصرفيــة 

األساســية 
-الخدمــات المصرفيــة الرقميــة : نشــر موقــع 
اإللكترونيــة  المصرفيــة  للخدمــات  الجديــد  البنــك 
ــة. ــة اإللكتروني وتوســيع نطــاق الخدمــات المصرفي

ــة : تثبيــت حــل تمويــل التجــارة  ــات الدولي -العملي
ــة. الخارجي

-المــوارد البشــرية والخدمــات االجتماعيــة: نشــر 
نظــام إدارة المــوارد البشــرية الجديــد، ونشــر نظــام 
إدارة التأميــن علــي المــرض و الخدمــات االجتماعية، 
لتدريــب  اإللكترونــي  للتعلــم  منظومــة  واقتنــاء 

موظفــي البنــك عــن بعــد.

الخدمــات المشــتركة : نشــر نظــام إدارة الخدمــات 
المشــتركة.

مــن  االنتهــاء   : المعلوماتــي  النظــام  أمــن 
 )Custumer 2020 برنامج ســويفت( CSP ســويفت
ــي للتطبيقــات المكتســبة )موقــع  ــق األمن والتدقي
اإللكترونيــة،  المصرفيــة  الخدمــات  موقــع  ثابــت، 

خــادم صوتــي، M-دينــار( 

المعلوماتيــة  المنظومــة  مشــروع   T24 تنفيــذ 
ــري 2019 و  ــن فيف ــد بي ــي تمت ــك الت الشــاملة للبن

.2021 أوت 

التوجهات التسويقية لسنة 2020

- إرساء اتجاه البيع نحو الحرفاء األشخاص
- اســتهداف و التوجــه نحوقطــاع المــرأة، وال ســيما 

صاحبــات المشــاريع ؛
 

- التركيــز علــى غــزو واالحتفــاظ بالجــزء الراقــي مــن 
مــن  والمهنييــن   ،)haut de gamme( الحرفــاء 

خــال :
 

االجتماعيــة 	  الفئــة  حســب  العــرض  تنويــع 
والدخــل. والمهنيــة 

 
اســتهداف القطــاع المهنيــن: مــن أجــل جــذب 	 

ــال  ــه مــن خ ــاظ ب ــاء واالحتف ــد مــن الحرف المزي
والخدمــات  المنتجــات  مــن  تمكينهــم  زيــادة 

الصحيــة...(. التســبيقات  بــرو،  )قــرض 
 

إطــاق عــروض للمحافظــة و زيــادة اســتقطاب 	 
حرفــاء القطــاع العــام ذو دخــل قــار .

 
إثــراء عــرض البنــك فــي نهــج التــآزر الجماعــي 	 

بيــن مجموعــة شــركات BH بنــك مــع إعــادة النظر 
فــي العــرض وتعميــم منتجــات المجموعــة .

مراقبــة وتطويــر  تمويــل الشــركات فــي مجــال 	 
المعــدات واالســتثمارات قصيــرة ومتوســطة 

ــة األجــل.  وطويل
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التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة
للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2019

BH BANK السيدات والسادة المساهمون في رأس مال

I–التقرير حول تدقيق القوائم المالية السنوّية
1. الرأي المتحفظ

تنفيــذا لمهمــة مراقبــة الحســابات التــي أســندت لنــا من الجلســة العامــة، قمنا بتدقيــق القوائم الماليــة المرفقة 
لبنــك BH BANK والتــي تتكــون مــن الموازنــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2019 وجــدول التعهــدات خــارج الموازنــة 
وقائمـــة النتائــــج وجــدول التدفقــات النقديــة للســنة المختومــة بــذات التاريــخ، باإلضافــة إلــى إفصاحــات حــول 

القوائــم الماليــة تحتــوي علــى ملخــص للسياســات المحاســبية الهامــة وعلــى بيانــات تفســيرية أخــرى.
وفــي رأينــا، وباســتثناء انعكاســات التحفظــات الــواردة بالفقــرة »أســاس الــرأي المتحفــظ« فــإن القوائــم 
 BH الماليــة المرفقــة تعبــر بصــورة حقيقيــة وعادلــة، مــن جميــع الجوانــب الجوهريــة، عــن المركــز المالــي لبنــك
BANK كمــا فــي 31 ديســمبر 2019 ونتيجــة نشــاطه وتدفقاتــه النقديــة للســنة المنتهيــة بــذات التاريــخ وفقــا 

للمبــادئ المحاســبية المعتمــدة بالبــاد التونســية.

2. أساس الرأي المتحفظ
قمنــا بعمليــة التدقيــق طبقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق والمعمــول بهــا فــي تونــس. ومســؤوليتنا بموجــب 
تلــك المعاييــر تــم توضيحهــا ضمــن تقريرنــا، فــي فقــرة »مســؤوليات مراقــب الحســابات عــن مراجعــة القوائــم 

المالية«. 
ونحــن مســتقلون عــن البنــك BH BANK طبقــا لقواعــد الســلوك األخاقــي وآداب المهنــة المعتمــدة فــي 
البــاد التونســية ذات الصلــة بمراجعتنــا القوائــم الماليــة. كمــا وفينــا أيضــا بمتطلبــات قواعــد الســلوك 

ــد.  ــك القواع ــا لتل ــة األخــرى طبق األخاقــي وآداب المهن
ونعتقًد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا المتحفظ.

1.2 حّدت الصعوبات التالية من نطاق األعمال التي قمنا بها : 
عــدم توّفــر قوائــم ماليــة محّينــة ومدققــة مــن مراجعــي حســابات أو غيــاب ترقيــم صــادر عــن وكاالت 	 

مختصــة بالنســبة لبعــض حرفــاء البنــك الذيــن يتجــاوز ســقف تعهداتهــم لــدى القطــاع البنكــي تباعــا مبلــغ 
خمــس ماييــن دينــار أو خمــس وعشــرون مليــون دينــار حســب مــا نــّص عليــه منشــور البنــك المركــزي عــدد 

91 - 24 الصــادر بتاريــخ 17 ديســمبر 1991، المنقــح والمتّمــم بالمنشــورات الاحقــة،
ــات 	  ــة لبعــض الضمان ــارات تقييــم مســتقلة ومحّين ــات وعــدم توفــر اختب عــدم توفــر جــرد شــامل للضمان

المعتمــدة مــن قبــل البنــك،
غيــاب بيانــات تفصيليــة مســتخرجة آليــا مــن النظــام المعلوماتــي إليــرادات البنــك حســب الحرفــاء، ممــا 	 

يحــّد مــن اجــراءات التثبــت مــن اإليــرادات والمبالــغ المســتحقة المرتبطــة بهــا واإليــرادات الغيــر مســتخلصة 
فــي اآلجــال والتــي تســتوجب التأجيــل،

ويرتبط التأثير المحتمل لهذه الماحظات على القوائم المالية للبنك بنتائج أعمال التبرير المستوجب القيام بها.

ــر األرصــدة المحاســبية لمــوارد واســتعماالت  ــن مــن متابعــة وتبري ــراءات مناســبة تمّك ــّم وضــع إج ــم يت 2.2. ل
الصناديــق الممولــة مــن ميزانيــة الدولــة التــي يديرهــا البنــك. حيــث ان الخصــوم التي تم تســجيلها بهــذا العنوان 
والتــي لــم تتمكــن مصالــح البنــك مــن تبريرهــا كلّيــا، لــم يتــم تأكيدهــا مــن قبــل مصالــح وزارة الماليــة. كمــا انــه لــم 
يتــم تصنيــف القــروض التــي تــم إســنادها ضمــن هــذا اإلطــار وذلــك طبقــًا لقواعــد الحيطــة الجــاري بهــا العمــل.

وال يمكن تقدير التأثير المحتمل لهذه الماحظات على القوائم المالية للبنك في تاريخ اصدار تقريرنا.

 BH IMMO و BH EQUITY  و BH PRINT ومــن جهــة أخــرى، لــم نتوصــل بتقاريــر مراقبــي حســابات شــركات
ــة  ــم المالي ــكل فــارق فــي القوائ ــر المحتمــل ل ــر التأثي ــا تقدي ــة لســنة 2019.  وال يمكنن ــم المالي حــول القوائ

الفرديــة لهــذه الشــركات علــى القوائــم الماليــة المجمعــة لمجمــع BH BANK لســنة 2019.

3. مسائل التدقيق األساسية
إن مســائل التدقيــق األساســية هــي تلــك األمــور التــي كانــت، بحســب حكمنــا المهنــي، لهــا األهميــة البالغــة 
عنــد مراجعتنــا للقوائــم الماليــة للفتــرة الحاليــة.  وقــد تــم تنــاول هــذه األمــور فــي ســياق مراجعتنــا للقوائــم 
الماليــة ككل، وعنــد تكويــن رأينــا فيهــا، وال نقــدم رأيــا منفصــا فــي تلــك المســائل. وتمثــل النقــاط التاليــة، 

وفقــا لحكمنــا المهنــي، مســائل للتدقيــق األساســية التــي وجــب اإلبــاغ عنهــا فــي تقريرنــا:

3. 1. تقييم مخاطر القروض وتغطية التعهدات
مسألة التدقيق األساسّية

يتعــرض بنــك BH BANK فــي إطــار أنشــطته لمخاطــر القــروض. ويتولــى البنــك تقييــم المخاطــر الثابتــة 
بصفــة فرديــة وفقــا لمعاييــر تغطيــة المخاطــر ومتابعــة التعهــدات موضــوع منشــور البنــك المركــزي عــدد 24 
لســنة 1991 كمــا تــم إتمامــه وتنقيحــه بالنصــوص الاحقــة. فــي ذات الصــدد، يتولــى البنــك تكويــن مدخــرات 
إضافيــة لتغطيــة المخاطــر علــى التعهــدات التــي لهــا أقدميــة فــي الصنــف 4 تســاوي أو تتجــاوز 3 ســنوات 
طبقــا لمنشــور البنــك المركــزي عــدد 21 ســنة 2013.  مــن جهــة أخــرى، يقــوم البنــك بتكويــن مدخــرات جماعيــة 
ــاف 0  ــة خاصــة )األصن ــي تتطلــب متابع ــدات الت ــة والتعه ــدات الجاري ــى التعه ــة عل ــة المخاطــر الكامن لتغطي
و1( عمــا بمقتضيــات المنشــور عــدد 20 لســنة 2012. إّن قواعــد تقييــم االلتزامــات والمخاطــر المتصلــة 
بهــا وقواعــد تحديــد المدخــرات المســتوجب تكوينهــا مفصلــة ضمــن اإلفصــاح عــدد 2.2 »قواعــد تقييــم 
االلتزامــات«.  باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن النقــاط المذكــورة فــي فقــرة »أســاس الــرأي المتحفــظ« شــكلت حــّدا 
لنطــاق أعمــال المراجعــة التــي قمنــا بهــا. لقــد اعتبرنــا أن تقييــم مخاطــر القــروض وتغطيــة التعهــدات تمثــل 
ــة الســنة  ــة التعهــدات بذمــة الحرفــاء، والتــي بلغــت فــي نهاي ــق نظــرا ألهمي مســألة أساســية فــي التدقي
المحاســبية 335 647 9 ألــف دينــار صافيــة مــن المدخــرات والفوائــد المؤّجلــة، البالغــة تباعــا  368 989 ألــف 
دينــار 000 260 ألــف دينــار.  حيــث أن تصنيــف االعتمــادات وتقييــم الضمانــات المقبولــة تعتمــد علــى معاييــر 

تقييــم نوعيــة وكميــة تتطلــب درجــة عاليــة مــن التقديــر حســب الحكــم المهنــي للمدقــق.

اإلجراءات المعتمدة
لقــد قمنــا بتقييــم نظــام الرقابــة الداخليــة للبنــك المتعلــق بتحديــد وتقييــم مخاطــر القــروض. وشــملت أعمــال 

المراقبــة التــي قمنــا بهــا أساســا: 
تقييــم نجاعــة نظــام الرقابــة الداخليــة فيمــا يتعّلــق بتحديــد وتقييــم مخاطــر القــروض وتصنيــف التعهــدات 	 

وتغطيــة المخاطــر وتأجيــل الفوائــد؛
مطابقة المنهجّية المعتمدة من طرف BH BANK لمتطلبات البنك المركزي،	 
ــة ســلوكّيات الحرفــاء مــن 	  ــدات ومراقب ــة المعتمــدة فــي تصنيــف التعّه ــر النوعي تقييــم مائمــة المعايي

ــرات مختلفــة؛ حيــث االســتخاصات فــي فت
فحص الضمانات المقبولة في تقييم المّدخرات و تقييم كفاية الفرضّيات المعمول بها ؛	 
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تطبيق إجراءات تحليلية بشأن تطور التعهدات والمّدخرات؛	 
التأكد من استمرارّية طرق تحديد المدخرات الجماعية والمدخرات اإلضافية،	 
التثبت من المعلومات الواردة في اإليضاحات حول القوائم المالية المجمعة.	 

2.3. تسجيل إيرادات القروض والعموالت ضمن النتائج

مسألة التدقيق األساسّية

بلغــت إيــرادات القــروض والعمــوالت المســّجلة ضمــن نتائــج ســنة 2019 مبلــغ قــدره 641 039 1 ألــف دينــار )مــا 
يعــادل 90 % مــن مجمــوع إيــرادات االســتغال البنكيــة(. ويبــرز اإليضــاح رقــم 1.1.2 حــول القوائــم المالّيــة الطرق 
المعتمــدة فــي احتســاب إيــرادات القــروض والعمــوالت ضمــن النتائــج. هــذا وكما بّينــا ذلك بفقرة »أســاس الرأي 
المتحفــظ« فــإّن غيــاب بيانــات تفصيلّيــة إليــرادات البنــك حســب الحرفــاء قــد حــّدت مــن نطــاق األعمــال التي قمنا 
بهــا. ويمثــل إدراج الفوائــد والعمــوالت أمــرا رئيســيا للتدقيــق بســبب أهميــة هــذا البنــد، وبالنظــر الرتباط إيــرادات 

البنــك بنســب الفائــدة ســارية المفعــول وبالعمــوالت المعتمدة وجــداول اســتخاص القروض.

اإلجراءات المعتمدة

لقــد قمنــا بتقييــم نظــام الرقابــة الداخلّيــة للبنــك والمتعلــق بتســجيل إيــرادات القــروض والعمــوالت ضمــن 
النتائــج وشــملت أعمــال الرقابــة التــي قمنــا بهــا أساســا:

تقييم لنظام تكنولوجيا المعلومات باعتبار اإلدماج اآللي لإليرادات ضمن المحاسبة؛	 
امتثــال البنــك ألحــكام المعيــار المحاســبي عــدد 24 والمتعلــق »بالتعهــدات واإليــرادات ذات الصلــة فــي 	 

المؤسســات البنكيــة«؛
تقييم السياسات واإلجراءات والضوابط في االعتراف باإليرادات وتسجيلها؛	 
موثوقية الطرق المعتمدة في تأجيل الفوائد؛	 
ــد والعمــوالت وفقــا لمؤشــرات نشــاط البنــك، سياســات 	  ــة بشــأن تطــور الفوائ ــق إجــراءات تحليلي تطبي

ــن المتعلقــة بهــا؛ التســعير والقواني
التثبت من المعلومات الواردة في اإليضاحات حول القوائم المالية المجمعة.	 

3.3. قواعد تسجيل رقاع الخزينة القابلة للتنظير Bons de Trésor Assimilables وطرق عرضها

مسألة التدقيق األساسّية

 )BTA( يبــرز اإليضــاح حــول القوائــم المالّيــة عــدد 2.1.2، القواعــد المتعّلقــة باالعتــراف برقــاع الخزينــة القابلــة للتنظيــر
وطرق عرضها ضمن القوائم المالّية للبنك. ويعتمد تصنيف رقاع الخزينة القابلة للتنظير ضمن محفظة ســندات 

االســتثمار أو ضمــن محفظــة الســندات التجارّيــة على سياســة الســيولة المعتمــدة  من طــرف البنك.
بلغــت قيمــة محفظــة ســندات الخزينــة  1208094 ألــف دينــار بتاريــخ 31 ديســمبر 2019. وقــد أّدى تطبيــق 
ــار منهــا ضمــن محفظــة ســندات  سياســة الســيولة المذكــورة أعــاه إلــى عــرض قيمــة 1135771 ألــف دين
.»AC04« وعــرض جــزء آخــر بقيمــة  72323 ألــف دينــار ضمــن محفظــة الســندات التجاريــة »AC05« 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 المعتمدة
لقــد قمنــا بتقييــم نظــام الرقابــة الداخلّيــة للبنــك والمتعلــق بتســجيل محفظــة الســندات وتقييمهــا وشــملت 

أعمــال المراقبــة التــي قمنــا بهــا أساســا:
االمتثال ألحكام المعيار المحاسبي رقم 25 المتعلق بمحفظة األسهم في المؤسسات البنكية؛	 
تقييــم سياســة الســيولة بالبنــك وتأييدهــا مــع توّجهــات البنــك فــي تســجيل ســندات الخزينــة وتوظيفهــا 	 

خــال الســنوات الماضيــة؛
تقييم معايير تصنيف محفظة السندات وموثوقية نماذج التقييم المطبقة،	 
التثبت من المعلومات الواردة في اإليضاحات حول القوائم المالية.	 

4. فقرات لفت النظر
دون الرجوع في رأينا المتحفظ المضمن بالفقرة السابقة، نلفت انتباهكم الى النقاط التالية:

كمــا هــو مبيــن فــي اإليضــاح عــدد 4 - 7 »األحــداث الاحقــة لتاريــخ الختــم«، تّم توقيــف القوائم المالية المجمعة 	 
للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 مــن قبل مجلس إدارة البنك المنعقد فــي 18 مــارس 2020.

ــق بانتشــار  جائحــة  ــخ فيمــا يتعل ــاد التونســية بعــد هــذا التاري ــه، فــإن الظــروف التــي تمــر بهــا الب وعلي
COVID 19، وعلــى وجــه الخصــوص، التدابيــر الحكوميــة الحتــواء أثــار الجائحــة ودعــم ومرافقــة االقتصــاد 
خــال هــذه الفتــرة وجملــة المناشــير ذات العاقــة الصــادرة عــن البنــك المركــزي التونســي خــال ســنة 
2020، لــم يتــم أخذهــا فــي االعتبــار عنــد تقييــم المخاطــر فــي تاريــخ 31 ديســمبر 2019. حيــث ال تتطلــب 

هــذه الوضعيــة أي تعديــل للقوائــم الماليــة لســنة 2019. 
كمــا تجــدر اإلشــارة أنــه مــن المحتمــل أن يكــون لهــذه الوضعيــة تأثيــر علــى الوضــع المالــي للمجمــع فــي 

الســنوات الماليــة المقبلــة. وال يمكــن تقديــر هــذا األثــر المحتمــل فــي تاريــخ إصــدار تقريرنــا هــذا.
بلغــت تعهــدات المؤسســات العموميــة تجــاه البنــك فــي تاريــخ 31 ديســمبر 2019، مــا يناهــز 831438 ألــف 	 

ــة بــــــ    1711  ــار وتســجيل إيــرادات مؤجل ــّم تخصيــص مدخــرات بمبلــغ قــدره 8101 ألــف دين ــار. وقــد ت دين
ألــف دينــار بهــذا العنــوان. ومــن ناحيــة أخــرى، لــم يتــم تخصيــص مدخــرات بعنــوان التعهــدات غيــر المكفولــة 
بضمانــات كافيــة لمؤسســات عموميــة أخــرى تعانــي مــن مشــاكل ماليــة. وبــّرر البنــك هــذا اإلجــراء بالطابــع 

االســتراتيجي ألنشــطة هــذه المؤسســات وبااللتــزام الضمنــي للدولــة لضمــان اســتقرارها المالــي.
فــي إطــار تقييــم المخاطــر فــي تاريــخ ختــم القوائــم الماليــة المجمعــة لســنة 2019، بلغــت المخاطــر 	 

الصافيــة علــى مجموعــة شــركات فــي تاريــخ 31 ديســمبر 2019 مــا قيمتــه 114455 ألــف دينــار. ااّل ان 
تعهــدات هــذه المجموعــة التــي تشــهد صعوبــات ماليــة تــّم تصنيفهــا ضمــن التعهــدات الجاريــة اعتبــارا 

ــة الــذي هــو بصــدد االنجــاز. ــة لبرنامــج اعــادة الهيكل لألفــاق االيجابي
ومــن ناحيــة أخــرى، بلغــت قيمــة تعهــدات شــركة تنضــوي تحــت مجموعــة الكرامــة القابضــة فــي تاريــخ ختــم 
الموازنــة 235 84 ألــف دينــار. وقــد تــّم تصنيــف هــذه التعهــدات ضمــن التعهــدات الجاريــة التــي تتطلــب 
مراقبــة خاصــة )صنــف 01(. وتــّم أيضــا تخصيــص مدخــرات بقيمــة 19550 ألــف دينــار لتغطيــة المخاطــر 

الكامنــة فيمــا تعلــق بجــزء مــن الديــون التــي تفــوق قــدرة هــذه الشــركة علــى اإليفــاء بهــا.
وقــد تــم تســجيل هــذه المدخــرات محاســبيا بإضافتهــا إلــى المدخــرات الجماعيــة المنصــوص عليهــا 

بالفصــل عــدد 10 مكــرر مــن منشــور البنــك المركــزي عــدد 24 - 91.
واســتند البنــك فــي اعتمــاد هــذا التمشــي فــي تصنيــف التعهــدات وتكويــن المدخــرات علــى توافــق 
بيــن البنــوك الممولــة لهــذه الشــركة تــّم تحــت اشــراف البنــك المركــزي التونســي حــول ســبل ديمومــة 

هــذه الشــركة وحاجيــات تمويلهــا اإلضافيــة فــي مرحــة إعــادة تأهيلهــا.    
رخــص منشــور البنــك المركــزي عــدد 12 لســنة 2019 المتعلــق بمعالجــة مديونيــة منتجــي ومصــدري زيــت 	 

ــد بالنســبة للمؤسســات  ــة األقســاط التــي حــّل أجلهــا أصــا وفوائ ــون، للبنــوك فــي إعــادة جدول الزيت
الناشــطة فــي هــذا القطــاع والتــي تعــرف صعوبــات خــال الموســمين 2017 / 2018 و2018 / 2019. 
ويمكــن أيضــا للبنــوك فــي ذات الصــدد، اســناد تمويــات جديــدة لهــذه المؤسســات بعنــوان الموســم  

.2020 / 2019
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5. مسؤولية اإلدارة ومجلس اإلدارة في إعداد وعرض القوائم المالية المجمعة
إّن اإلدارة ومجلــس اإلدارة يتحمــان مســؤولية إعــداد القوائــم الماليــة المجمعــة وعرضهــا الوفــي، طبقــا 
لنظــام المحاســبة للمؤسســات بتونــس، كمــا تشــمل المســؤولية وضــع الرقابــة الداخليــة التــي تراهــا اإلدارة 
ضروريــة، لتمكينهــا مــن إعــداد قوائــم ماليــة مجمعــة خاليــة مــن خطــأ جوهــري ســواء كانــت ناتجــة عــن االحتيــال 

أو الخطــأ. 
وعنــد إعــداد القوائــم المالّيــة، فــإن اإلدارة ومجلــس اإلدارة لهمــا مســؤولية تقييــم قــدرة البنــك علــى البقــاء 
كمنشــأة مســتمرة وعن اإلفصاح بحســب مقتضى الحال، عن األمور ذات العاقة باالســتمرارية، واســتخدام 
ــار  ــاك خي ــس هن ــه لي ــه، أو أن ــة إليقــاف عمليات ــاك ني ــن هن ــم تك ــا ل أســاس االســتمرارية فــي المحاســبة، م
مائــم بخــاف ذلــك.  ويرجــع ألعضــاء مجلــس اإلدارة اإلشــراف علــى مســاقات اإلفصــاح المالــي فــي البنــك.

6. مسؤوليات مراقبي الحسابات عن مراجعة القوائم المالية
تتمثــل أهدافنــا فــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول عمــا إذا كانــت القوائــم الماليــة ككل خاليــة مــن خطــأ 
جوهــري ســواء كانــت ناتجــة عــن االحتيــال أو الخطــأ، وإصــدار تقريــر مراقــب الحســابات الــذي يتضمــن رأينــا. 
ويعتبــر التأكيــد المعقــول مســتوى عــال مــن التأكيــد، إال أنــه ليــس ضمانــا كلّيــا أن المراجعــة التــي تــم القيــام 

ــا عندمــا يكــون موجــودا. بهــا طبقــا لمعاييــر المراجعــة المعتمــدة ستكشــف دائمــا عــن خطــأ جوهرًي
ويمكــن أن تنشــأ األخطــاء عــن إحتيــال أو خطــأ. وُتعــد ً جوهريــة إذا كان يمكــن بشــكل معقــول توقــع أنهــا 
ســتؤثر بمفردهــا أو فــي مجموعهــا، علــى القــرارات االقتصاديــة التــي يتخذهــا المســتخدمون علــى أســاس 
هــذه القوائــم الماليــة. وكجــزء مــن المراجعــة طبقــا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة المعتمــدة بتونــس، فإننــا نمارس 

الحكــم المهنــي ونحافــظ علــى نزعــة الشــًك المهنــي فــي جميــع مراحــل المراجعــة. وعلينــا أيضــا:
ــال أو 	  ــت ناتجــة عــن االحتي ــة وتقديرهــا ســواء كان ــم المالي ــة فــي القوائ ــد مخاطــر األخطــاء الجوهري تحدي

الخطــأ، وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات مراجعــة اســتجابًة لتلــك المخاطــر، 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 بالمراجعــة، مــن أجــل تصميــم إجــراءات مراجعة مناســبة 	 

للظــروف، وليــس بغــرض إبــداء رأي فــي فاعليــة الرقابــة الداخليــة للبنك.
تقييــم مــدى مناســبة السياســات المحاســبية المســتخدمة، ومــدى معقوليــة التقديــرات المحاســبية 	 

واإلفصاحــات ذات العالقــة التــي قامــت بهــا اإلدارة.
اســتنتاج مــدى مناســبة اســتخدام اإلدارة ألســاس االســتمرارية المحاســبة، واســتنادا إلــى أدلــة المراجعــة 	 

التــي تــم الحصــول عليهــا، مــا إذا كان هنــاك عــدم تأكــد جوهــري ذا عاقــة بأحــداث أو ظــروف قــد تثيــر شــكا 
ــا إلــى وجــود عــدم تأكــد جوهــري،  ــرا بشــأن قــدرة البنــك علــى البقــاء كمنشــأة مســتمرة. وإذا ًخلصن كبي
يكــون مطلوبــا منــا لفــت االنتبــاه فــي تقريرنــا إلــى اإلفصاحــات ذات العاقــة الــواردة فــي القوائــم 
ــة  ــى أدل ــا. وتســتند اســتنتاجاتنا إل ــل رأين ــم تعدي ــة، يت ــر كافي ــات غي ــك اإلفصاح ــت تل ــة، أو إذا كان المالي
المراجعــة التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر المراجــع. ومــع ذلــك، فــإن األحــداث أو الظــروف 

المســتقبلية قــد تتســبب فــي توقــف البنــك عــن البقــاء كمنشــأة مســتمرة.
تقييــم العــرض الشــامل، وهيــكل ومحتــوى القوائــم الماليــة، بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات، ومــا إذا كانــت 	 

القوائــم الماليــة تعبــر عــن المعامــات واألحــداث التــي تمثلهــا بطريقــة تحقــق عرضــا عــادال.
لقــد أبلغنــا اإلدارة والمكلفيــن بالحوكمــة فيمــا يتعلــق، مــن بيــن أمــور أخــرى، بالنطــاق والتوقيــت المخطــط 	 

ــة  ــة الداخلي ــه قصــور مهمــة فــي الرقاب ــة أوج ــك أّي ــا فــي ذل ــة، بم ــج المهمــة للمراجع ــة والنتائ للمراجع
اكتشــفناها خــال المراجعــة.

لقــد زودنــا أيضــا اإلدارة والمكلفيــن بالحوكمــة ببيــان يفيــد أننــا التزمنــا بالمتطلبــات األخاقيــة ذات الصلــة 	 
المتعلقــة باالســتقال، وأبلغناهــم بجميــع العاقــات واألمــور األخــرى، التــي قــد يعتقــد تأثيرهــا بشــكل 

معقــول علــى اســتقالنا، وعندمــا يكــون ذلــك منطبقــا، الضمانــات ذات العالقــة. 

ومــن األمــور التــي تــم إباغهــا لــإلدارة وللمكلفيــن بالحوكمــة، نحــدد تلــك األمــور التــي كانــت لهــا األهميــة 	 
البالغــة عنــد مراجعــة القوائــم الماليــة للفتــرة الحاليــة، وبنــاءَا علــى ذلــك ُتعــد المســائل الرئيســة للمراجعــة. 
ونوضــح هــذه األمــور فــي تقريرنــا مــا لــم يمنــع نظــام أو الئحــة اإلفصــاح العلنــي عــن األمــر، أو عندمــا 
نــرى، فــي ظــروف نــادرة للغايــة، أّن األمــر ينبغــي أال يتــم اإلبــاغ عنــه فــي تقريرنــا بســبب أن التبعــات 
الســلبية لفعــل ذلــك مــن المتوقــع أن تفــوق فوائــد االهتمــام العــام مــن ذلــك اإلبــاغ بشــكل معقــول.

II. التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
فــي إطــار مهمــة المراجعــة المزدوجــة، لقــد قمنــا بالفحوصــات الخصوصيــة المنصــوص عليهــا بالمعاييــر 
المعتمــدة مــن هيئــة الخبــراء المحاســبين بالبــاد التونســية وطبقــا للنصــوص القانونيــة والترتيبيــة المعمــول 

بهــا:

1. فعالية نظام الرقابة الداخلية
ــة و الفصــل 3 مــن  ــة الشــركات التجارّي ــة مــن الفصــل 266 مــن مجّل ــرة الّثاني ــات الفق ــا لمقتضي ــا، طبق قمن
القانــون عــدد 117-94 المــؤرخ فــي 14 نوفمبــر 1994 كمــا تــّم تنقيحــه بالقانــون عــدد 96-2005 المــؤرخ 
فــي 18 أكتوبــر 2005، بفحــص إجــراءات الرقابــة الداخليــة المتعلقــة بمعالجــة المعلومــة المحاســبية واعــداد 

ــة.    ــم المالي القوائ

وقــد أشــرنا ضمــن تقريرنــا إلــى بعــض النقائــص علــى مســتوى اإلجــراءات التــي يمكــن أن تحــد مــن نجاعــة 
ــه فــي اإلدارة  ــر المشــار إلي ــة فــي التقري ــا برفــع إســتنتاجاتنا المضمن ــة وقــد قمن ــة الداخلي منظومــة الرقاي

العامــة للبنــك. 

2. مسك حسابات األسهم :
 عمــا بأحــكام الفصــل 19 مــن األمــر عــدد 2827 لســنة 2001 المــؤرخ فــي 20 نوفمبــر 2001, قمنــا بالتحريــات 
الازمــة فيمــا يتعلــق بمســك حســابات األســهم الصــادرة عــن بنــك BH BANK وترجــع مســؤولية الســهر علــى 

إحتــرام النصــوص القانونيــة فــي هــذا الصــدد إلدارة البنك.
وليس لدينا ماحظات بهذا الخصوص.

مــــراقــــبـــي الـــحـــســـابـــات

CWT /عن
وليد التليلي

Consulting and Financial Firm /عن
وليد بن عياد
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التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول القوائم المالّية
للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2019

BH BANK السيدات والسادة المساهمون في رأس مال بنك
ــق بمؤسســات  طبقــا لمقتضيــات الفصــل 62 مــن القانــون عــدد 48-2016 بتاريــخ 11 جويليــة 2016 المتعّل
القــرض والفصــول عــدد 200 ومــا بعــده والفصــل 475 مــن مجلــة الشــركات التجاريــة، نعــرض عليكــم فيمــا 
يلــي اإلتفاقيــات المنصــوص عليهــا بالفصــول المذكــورة أعــاه، المنجــزة أو التــي ال تــزال ســارية المفعــول 

خــال ســنة 2019.
تتمثــل مســؤوليتنا فــي التأكــد مــن احتــرام اإلجــراءات القانونيــة الخاصــة بالتراخيــص والمصادقــات علــى هــذه 
االتفاقيــات والعمليــات ومــن صحــة ترجمتهــا بالقوائــم الماليــة. وليــس مــن مهامنــا البحــث المعمــق عــن وجــود 
مثــل هــذه االتفاقيــات والعمليــات وإنمــا إحاطتكــم علمــا بخصوصياتهــا وشــروطها األساســية مــن خــال 
المعلومــات التــي وقــع مدنــا بهــا أو التــي أمكــن لنــا الحصــول عليهــا أثنــاء القيــام بأعمــال المراجعــة وذلــك دون 
إبــداء الــرأي حــول جــدوى هــذه االتفاقيــات والعمليــات، حيــث يرجــع لكــم النظــر فــي تقييــم المصلحــة الناتجــة 

عــن إبرامهــا أو إنجازهــا وذلــك لغــرض المصادقــة عليهــا.

I. االتفاقيات المقننة 
1 - اتفاقيات مبرمة خالل 2019

عمــا بمقتضيــات الفصــول 200 و 475 مــن مجلــة الشــركات التجاريــة و الفصــل 62 مــن القانــون عــدد -2016
48 المــؤرخ فــي 11 جويليــة 2016 والمتعلــق بالبنــوك والمؤسســات الماليــة، نحيطكــم علمــا بالعمليــات 

التاليــة التــي قــام بهــا البنــك خــال ســنة 2019 : 
أبــرم BH BANK مــع شــركة »BH INVEST« والتــي يملــك 30 % مــن رأس مالهــا، والتونســية   1-1-
لــألوراق الماليــة »TUNISIE VALEURS«، اتفاقيــة مرافقــة فــي إطــار إعــداد وإصــدار قــرض أو عــّدة قــروض 

رقاعيــة عاديــة أو مشــروطة، بقيمــة 150 مليــون دينــار.
تنص االتفاقية على عمولة توظيف تقدر بـ 0,8 % من القيمة الجملية للقرض.

وبلغــت األعبــاء التــي قامــت شــركة »BH INVEST« بفوترتهــا بعنــوان ســنة 2019 مبلغــا قــدره 000 160 
ــار. دين

قــام البنــك بإبــرام اتفاقيــة إســناد خدمــات مــع شــركة »BH EQUITY« التــي يمتلــك 41.59 % مــن   2-1
رأس مالهــا. ويتمثــل موضــوع االتفاقيــة فــي إدارة المــوارد نيابــة عــن البنــك فــي شــكل صنــدوق اســتثماري 
فــي رأس مــال مخاطــرة رقــم 20 والمتاحــة لهــا بمبلــغ قيمتــه 000 000 38 دينــار. ســتودع هــذه المــوارد فــي 

حســاب خــاص ال ينتــج عنــه ايــرادات مدينــة وال فوائــد دائنــة، كمــا ال يخضــع لتكاليــف إدارة الحســابات.
وفــي مقابــل التصــرف فــي صناديــق االســتثمار فــي رأس مــال المودعــة لديهــا، تتلقــى شــركة االســتثمار 

العصــري:
ــة مــن األداءات بنســبة 0,5 ٪ مــن إجمالــي هــذه 	  ــة ســنوية خالي عــن الصناديــق الخمســة األولــى: عمول

ــق؛ الصنادي
عــن بقيــة الصناديــق األخــرى )مــن الصنــدوق 6 إلــى الصنــدوق 20(: عمولــة ســنوية تبلــغ ٪2 مســتحقة 	 

فــي نهايــة األجــل مــن إجمالــي االســتعماالت، فــي 31 ديســمبر مــن كل عــام، فــي مشــاريع تنتفــع 
باالمتيــازات الجبائيــة طبقــا للتشــريع الجــاري بــه العمــل. إضافــة إلــى عمولــة ســنوية قدرها 10 ٪ مســتحقة 
فــي نهايــة األجــل مــن إجمالــي القيمــة الزائــدة المحققــة والتــي تــم تحصيلهــا بواســطة هــذه الصناديــق.

حــدد ســقف العمــوالت الســنوي التــي تــّم احتســابها طبقــا للشــروط الــواردة فــي مختلــف االتفاقيــات 	 
المبرمــة بيــن الطرفيــن وبعنــوان جميــع الصناديــق االســتثمارية بمبلــغ 950 000 دينــارا خاليــة مــن األداء 

علــى القيمــة المضافــة وذلــك بدايــة مــن ســنة 2019.
بلــغ مجمــوع العمــوالت المفوتــرة للســنة الماليــة 2019 مبلغــا قــدره 000 950 دينــار، خالــي مــن األداء 	 

علــى القيمــة المضافــة.

BH RE- بإبــرام اتفاقيــة تفويــت فــي المســتحقات الغيــر مســتخلصة مــع شــركة BH BANK قــام بنــك  3-1
COUVREMENT والتــي يمتلــك %60 مــن راس مالهــا. بلغــت قيمــة مســتحقات الحرفــاء الغيــر مســتخلصة 

التــي تــم التفويــت فيهــا 814 244 19 دينــارا وبلــغ ثمــن البيــع 853 دينــار.

االتفاقيــات )التــي ال تتعلــق بالدولــة التونســية( المبرمــة خــالل الســنوات الفارطــة و   - 2
التــي تواصــل مفعولهــا خــالل 2019

عمــا بمقتضيــات الفصــول 200 و 475 مــن مجلــة الشــركات التجاريــة و الفصــل 62 مــن القانــون عــدد 2016 
ــوك والمؤسســات الماليــة، نحيــط  القانــون عــدد 48-2016 المــؤرخ فــي 11 جويليــة 2016 والمتعلــق بالبن
علمكــم باالتفاقيــات )التــي ال تتعلــق بالدولــة التونســية( المبرمــة خــال الســنوات الفارطــة و التــي تواصــل 

مفعولهــا خــال 2019 :
االتفاقيات المبرمة مع شركة  »BH INVEST« والتي يملك بنك BH BANK  %30 من رأس مالها

2-1 اتفاقيــة إســناد خدمــات، يمثــل موضوعهــا فــي االســتعانة بخدمــات »BH INVEST«  فيمــا يتعلــق 
باألنشــطة التاليــة:

الوساطة في البورصة،	 
مسك سجات المساهمين في رأس مال البنك،	 
اصدار وتوظيف السندات وسندات الديون،	 
تقييم مساهمات البنك،	 
دراسة وتقييم فرص االستثمار في المساهمات،	 
إعداد ملفات االقتناء،	 
المرافقة في اعداد الجلسات العامة والبيانات المالية الموجهة للعموم.	 

2-2 اتفاقيــة مرافقــة فــي إطــار إعــداد إصــدار قــرض رقاعــي ســنة 2009 فــي الســوق الماليــة بدعــوة العمــوم 
لإلكتتــاب بمبلــغ 100 مليــون دينــار لمــدة 15 ســنة منهــا ســنتان امهــال وحســب الشــروط التاليــة:

مصاريف إصدار )frais de montage(:  20 ألف دينار،	 
عمولة توظيف )frais de placement(:  %0,2 من مبلغ اإلصدار،	 
عمولة تصرف )frais de gestion(:  %0,2 من المبالغ المتبقية.	 

وبلغــت االعبــاء التــي فوترتهــا شــركة »BH INVEST« خــال ســنة 2019 بعنــوان هــذه العمليــة  200 92 دينــار 
خاليــة مــن األداء علــى القيمــة المضافــة.

2-3 اتفاقيــة مرافقــة فــي إطــار إعــداد وإصــدار قــرض رقاعــي ســنة 2013 فــي الســوق الماليــة بدعــوة 
العمــوم لإلكتتــاب بمبلــغ 51 مليــون دينــار لمــدة 7 ســنوات، منهــا ســنتان امهــال، وحســب الشــروط التاليــة :

مصاريف إصدار )frais de montage(:  20 ألف دينار،	 
عمولة توظيف )frais de placement(:  %0,1 من مبلغ اإلصدار،	 
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عمولة تصرف Frais de Gestion %0,1 من المبالغ المتبقية .	 
وبلغــت االعبــاء التــي فوترتهــا شــركة »BH INVEST« خــال ســنة 2019 بعنــوان هــذه العمليــة 535 14 دينــار 

خاليــة مــن األداء علــى القيمــة المضافــة.
اتفاقيــة تصــرف فــي الصنــدوق المشــترك للتوظيــف » FCP BH CEA « مقابــل عمولــة قدرهــا 0,45   4-2
% خاليــة مــن األداء علــى القيمــة المضافــة لصافــي األصــول فــي الســنة. يتــم دفــع هــذه العمولــة، التــي 

يتــم احتســابها يومــا بيــوم، فــي نهايــة كل ثاثــة أشــهر.
وبلغــت االعبــاء التــي فوترتهــا شــركة »BH INVEST« خــال ســنة 2019 بعنــوان هــذه االتفاقيــة 501 8 دينــار 

خاليــة مــن األداء علــى القيمــة المضافــة.

 FCP BH CEA « اتفاقيــة ايــداع حصريــة للســندات و األمــوال التابعــة لصنــدوق االســتثمار المشــترك  5-2
.»

وبلغت عمولة البنك المفوترة، بعنوان سنة 2019، ألف دينار دون احتساب األداء على القيمة المضافة.

اتفاقيــة ضمــان إســتضافة تطبيقــات األعمــال واإلدارة وقواعــد البيانــات ذات الصلــة. وبلــغ مجمــوع   6- 2
عمــوالت البنــك المفوتــرة بعنــوان ســنة 2019، 830 54 دينــارا.

االتفاقيات المبرمة مع »BH ASSURANCE«  والتي يملك BH  بنك  23,89 % من رأس مالها
عقــد تأميــن خــاص ببرنامــج إعــادة هيكلــة المــوارد البشــرية فــي جزئهــا المتعلــق بالتطهيــر االجتماعــي.   7-2
ويشــمل هــذا العقــد تكفــل شــركة التأميــن بالتزامــات البنــك تجــاه أعوانــه الذيــن ســيتّم إحالتهــم علــى التقاعــد 
المبكــر االختيــاري مقابــل قيــام البنــك بدفــع مســاهمات ســنوية لتمويــل صنــدوق أحــدث للغــرض لــدى شــركة 
ــة انطاقــا مــن غــرة جانفــي 2017 وحســب الشــروط  التأميــن وتحــت تصرفهــا. حــدد مفعــول هــذه اإلتفاقي

التاليــة:
نسبة المردودية الصافية: 3,5 % سنويا،	 
أعباء تصرف: 3 % من كل قسط تأمين سنوي،	 
مصارف اقتناء: 0 % عن كل سنة،	 
المســاهمة فــي المرابيــح : 75 % مــن النتائــج الماليــة لتوظيفــات تأمينــات BH ASSURANCE فــي  	 

صنــف تكويــن األمــوال. 
ــه 916 305 8  ــا قيمت ــوان ســنة 2019 مبلغ ــا BH ASSURANCE بعن ــي أصدرته ــن الت بلغــت أقســاط التأمي

دينــارا.

ــة علــى التقاعــد تجــاه موظفــي البنــك.  ــة منــح اإلحال ــاة لتغطي عقــد تأميــن خــاص جماعــي علــى الحي  8-2
بلغــت أقســاط التأميــن لســنة 2019 مــا قــدره بـــ  762 380 2 دينــار.

عقــود تأميــن تــّم ابرمهــا خــال ســنة 2019 وتتفصــل أقســاط التأميــن الصافيــة التــي أصدرتهــا شــركة   9-2
التأميــن  بهــذا العنــوان كمــا يلــي:

التأمين الجماعي بمبلغ قدره :791 441 10 دينار،	 
التأمين على وسائل النقل بمبلغ قدره: 200 139 دينار،	 
التأمين ضد المخاطر االعامية بمبلغ قدره: 804 24 دينار،	 
التأمين ضد المخاطر المختلفة بمبلغ قدره: 102 352 دينار،	 
التأمين ضد المخاطر المهنية بمبلغ قدره: 702 183 دينار.	 
 	

ــغ قــدره  ــه متعلقــة بعقــد ضمــان بمبل ســجل BH BANK خــال ســنة 2019 عمــوالت ضمــن ايرادات  10-2
.BH ASSURANCE 804 187 8 دينــار بعنــوان اتفاقيــات التأميــن المصرفــي مــع

ــة العشــرية« و  ــى عقــود »مخاطــر الورشــات« و »المســؤولية المدني ــة تخــص العمــوالت عل اتفاقي  11-2

ــى  ــة مــن األداء عل ــار خالي ــا قــدره 093 54  دين ــة لســنة 2019 م ــة«. بلغــت العمول ــروق القــروض التجاري »ح
القيمــة المضافــة.

اتفاقيــة المشــاركة فــي األربــاح بالنســبة لعقــود » حرائــق القــروض الســكنية«. بلغــت قيمــة المشــاركة   12-2
بالنســبة لســنة 2019 مــا قــدره 525 60 دينــار خاليــة مــن األداء علــى القيمــة المضافــة.

قامــت BH ASSURANCE باالكتتــاب فــي عــّدة قــروض رقاعيــة أصدرهــا بنــك BH BANK، مفّصلــة   13-2
كمــا يلــي :

بتاريــخ 20 أفريــل 2018، فــي قــرض رقاعــي مشــروط اصــدره البنــك بمبلــغ 3000000 دينــار علــى مــّدة 	 
.% 2,1+TMM 7 ســنوات بمــا فــي ذلــك ســنتين امهــال وبنســبة فائــدة تســاوي

وبلغت أعباء البنك خال سنة 2019 مبلغا قدره 307073  دينار.	 
بتاريــخ 28 فيفــري 2017، فــي قــرض رقاعــي مشــروط اصــدره البنــك بمبلــغ 3500000 دينــار، علــى مــّدة 	 

7 ســنوات منهــا ســنتان امهــال وبنســبة فائــدة تســاوي 7,5 %. 
وبلغت اعباء البنك خال سنة 2019 مبلغا قدره 500 262 دينار.	 
6 دينــار، علــى مــّدة 7 	  600 بتاريــخ 29 مــاي 2015، فــي قــرض رقاعــي مشــروط اصــدره البنــك بمبلــغ 000

ســنوات وبنســبة فائــدة تســاوي7,5 %.
وبلغت اعباء البنك خال سنة 2019 مبلغا قدره 436 337 دينار.	 
بتاريــخ 20 مــاي 2013، فــي القــرض الرقاعــي الــذي اصــدره البنــك بمبلــغ 000 620 1 دينــار، علــى مــّدة 7 	 

ســنوات و بنســبة فائــدة تســاوي نســبة الســوق النقديــة زائــد 1,8 بالمائــة. 
وبلغت اعباء البنك خال سنة 2019 بعنوان هذه العملية 408 34 دينار.	 
1دينــار، علــى مــّدة 7 	  500 بتاريــخ 20 مــاي 2013، فــي القــرض الرقاعــي الــذي اصــدره البنــك بمبلــغ 000

ســنوات و بنســبة فائــدة تســاوي 6,8 بالمائــة. 
21  دينار.	  وبلغت اعباء البنك خال سنة 2019 بعنوان هذه العملّية 657
ــار، علــى 	  7دين 500 ــغ  000 ــك بمبل ــذي اصــدره البن ــخ 31 ديســمبر 2009، فــي القــرض الرقاعــي ال بتاري

ــة. ــد 0,8 بالمائ ــة زائ ــدة تســاوي نســبة الســوق النقدي مــّدة 15 ســنة و بنســبة فائ
293  دينار. وبلغت اعباء البنك خال سنة 2019 بعنوان هذه العملّية 574

عقــد كــراء مبــرم منــذ غــرة جانفــي 2005، للعمــارة »ك« مــن المجمــع العقــاري »فضــاء تونــس« و ذلــك   14-2
بالنســبة للطابــق األرضــي إليــواء فــرع للبنــك.  و عقــد كــراء مبــرم منــذ غــرة جويلــة 2005 بالنســبة لألجــزاء 
األخــرى مــن المبنــى. وقــدرت معينــات االيجــار بالنســبة لســنة 2019 بمبلــغ   587 466 دينــار دون احتســاب 

األداء علــى القيمــة المضافــة.

BH ASSU- عقــد كــراء مبــرم منــذ غــرة جويليــة 2010، لفضــاء لاســتعمال اإلداري ضمــن مبنــى  15-2
RANCE بالمركــز العمرانــي الشــمالي. وبلغــت قيمــة االيجــار بالنســبة لســنة 2019 مــا قيمتــه 718 53 دينــار 

دون احتســاب األداء علــى القيمــة المضافــة.

االتفاقيات المبرمة مع »BH RECOUVREMENT«  والتي يملك BH بنك  60 % من رأس مالها

تــّم وضــع اعــوان مــن طــرف بنــك BH BANK علــى ذمــة شــركة BH RECOUVREMENT. بلغــت قيمــة   16-2
االجــور واالمتيــازات )التــي تحملتهــا BH RECOUVREMENT( المســندة لهــؤالء االعــوان خــال ســنة 2019 

255 دينــار. مبلغــا قــدره 584

االتفاقيات المبرمة مع »BH IMMO«  والتي يملك BH بنك  39,98 % من رأس مالها
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تــّم وضــع اعــوان مــن البنــك علــى ذمــة شــركة BH IMMO. بلغــت قيمــة االجــور واالمتيــازات )التــي   17-2
ــار. 95 دين ــا قــدره بـــ 836 ــوان خــال ســنة 2019 مبلغ تحملتهــا BH IMMO( المســندة لهــؤالء االع

» SPRIC «  اتفاقية تتضمن تحمل البنك للهامش السلبي على مبيعات الشقق لشركة  18-2

االتفاقيات المبرمة مع »BH CAPITALISATION«  والتي يملك BH بنك  77,25 % من رأس 
مالها

اتفاقيــة ايــداع وبلغــت عمــوالت البنــك المفوتــرة فــي ســنة 2019، مــا قــدرة  421 6 دينــار خاليــة مــن   19-2
األداء علــى القيمــة المضافــة.

اتفاقيــة توزيــع وبلغــت عمــوالت البنــك المفوتــرة فــي ســنة 2019 مــا قــدره، 250 4 دينــار خاليــة مــن   20-2
األداء علــى القيمــة المضافــة.

االتفاقيات المبرمة مع »BH LEASING«  والتي يملك BH بنك  41,64 % من رأس مالها

اتفاقيــة ادارة تمويــل مشــروع بنــاء المقــر الجديــد لكليــة العلــوم االقتصاديــة والتصــرف بتونــس عــن   21-2
ــاء كليــة العلــوم االقتصاديــة  طريــق االيجــار المالــي وادارة حســاب خــاّص بهــذه العمليــة »حســاب عمليــة بن
والتصــرف بالمــروج«. وتتقاضــى » BH LEASING« بمقتضــى هــذه االتفاقيــة عمولــة تقــدر بـــــــ 0,5 % مــن 

مبالــغ االيجــار المفوتــرة.
 BH 761 دينــار فــي القــرض الرقاعــي الــذي اصدرتــه قــام بنــك BH BANK باالكتتــاب بقيمــة 000  22-2
LEASING، علــى مــّدة 7 ســنوات منهــا ســنتان امهــال.  وبلغــت ايــرادات البنــك خــال ســنة 2019 بعنــوان 

11 دينــار. هــذه العمليــة 242

ــار مــن »BH BANK لضمــان  2 دين 000 ــغ 000 ــى ضمــان مصرفــي بمبل ــت BH LEASING عل حصل  23-2
جميــع المبالــغ المســتحقة لشــركات مجموعــة HMS بعنــوان التمويــات الممنوحــة لهــذه المجموعــة ال يتجــاوز 
مبلــغ الضمــان الممنــوح. يبقــى هــذا الضمــان ســاري المفعــول لمــدة 12 شــهًرا حتــى31 ديســمبر 2020.

االتفاقيات المبرمة مع »BH SICAF«  والتي يملك BH بنك 49,65 % من رأس مالها

عقــد كــراء مكتــب مســاحته 21 متــر مربــع لمــدة ســنة قابلــة للتجديــد بصفــة آليــة بمبلــغ ســنوي قــدره   24-2
ــرادات خــال ســنة  ــادة ســنوية قدرهــا 5 %. وبلــغ مجمــوع اإلي ــع االداءات و بزي ــار يتضمــن جمي 631 1 دين

ــى القيمــة المضافــة. ــال مــن األداء عل ــار خ ــة 151 3 دين ــوان هــذه االتفاقي 2019  بعن

3- االتفاقيــات المبرمــة مــع الدولــة التونســية خــالل الســنوات الفارطــة والتــي تواصــل 
مفعولهــا خــالل 2019

3-1 اتفاقية حول التصرف في صندوق النهوض بالمساكن لفائدة األجراء
أمضــي BH BANK )بنــك االســكان ســابقا( مــع الدولــة التونســية اتفاقيــة بتاريــخ 2 جانفــي 1990 للتصــرف 
فــي صنــدوق النهــوض بالمســاكن لفائــدة األجــراء الــذي تــم ارســاءه بمقتضــى القانــون عــدد 77-54 المــؤرخ 
فــي 03 اوت 1977 واألمــر عــدد 77-965. تــم فــي هــذا الغــرض فتــح حســاب خــاّص لــدى البنــك يتــم تمويلــه 
مــن صنــدوق النهــوض بالمســاكن لفائــدة األجــراء لــدى الخزينــة العامــة للبــاد التونســية ويتــم اســتعمال هــذه 

التمويــات فــي اســناد قــروض للباعثيــن العقارييــن ولإلجــراء لتمويــل بنــاء واقتنــاء المســاكن االجتماعيــة.

تــم ضبــط عمولــة البنــك بمبلــغ يقــّدر بـــ 2 مليــون دينــار، كمــا تــم ضبــط عمولــة تصــّرف ســنوية تقــدر بـــــ2 
بالمائــة مــن مبالــغ القــروض المســندة لإلجــراء و بــــــ3 بالمائــة مــن المبالــغ المســتخلصة اصــا و فوائضــا. 

ــار. ــه 617 710 1 دين بلغــت هــذه العمــوالت خــال ســنة 2019 مــا قيمت

3-2 إتفاقية البرنامج الوطني للقضاء على المساكن البدائّية   
أمضــى BH BANK )بنــك االســكان ســابقا( مــع الدولــة التونســية اتفاقيــة بتاريــخ 16 مــاي 1986 للتصــرف 
فــي مــوارد البرنامــج الوطنــي للقضــاء علــى المســاكن البدائّيــة الــذي تــم ارســاءه بمقتضــى االمــر عــدد -438

86 المــؤرخ فــي 12 افريــل 1986. تــم فــي هــذا الغــرض فتــح حســاب خــاّص لــدى البنــك يتــم تمويلــه اساســا 
مــن ميزانيــة الدولــة والصنــدوق الوطنــي لتحســين الســكن ومــن برامــج خاصــة اخــرى ذات العاقــة بالســكن 
وقــروض مــن القطــاع البنكــي وكذلــك المــوارد االخــرى الوطنيــة والدوليــة التــي يتــم توجيههــا لهــذا البرنامــج.
ــك  ــة وذل ــح للعائــات التــي تقطــن مســاكن بدائي ــم اســتعمال مــوارد هــذا البرنامــج إلســناد قــروض ومن يت

ــاء او تحســين مســكن. ــاء قطــع ارض وبن القتن
يتقاضــى البنــك بعنــوان التصــرف فــي مــوارد هــذا البرنامــج عمولــة بنســبة 1 بالمائــة مــن المبالــغ المســندة 
وبنســبة 2 بالمائــة مــن المبالــغ المســتخلصة اصــا وفوائضــا. هــذا ولــم يتــم تســجيل عمــوالت بهــذا العنــوان 

خــال ســنة 2019 مــن طــرف البنــك.

-3-3 اتفاقية البرنامج الرابع للتطوير العمراني 
بمقتضــى اتفاقيــة القــرض التــي تــم ابرامهــا بواشــنطن بتاريــخ 18 جويليــة 1983 تحــت عــدد 2736 بيــن 
ــون  ــي تمــت المصادقــة عليهــا بمقتضــى القان ــة والت ــك العالمــي لإلعمــار والتنمي ــة التونســية والبن الدول
عــدد 86-102، اســند البنــك المذكــور للدولــة التونســية قرضــا بمبلــغ 30,2 مليــون دوالر امريكــي مخصــص 

ــر العمرانــي. ــع للتطوي ــل البرنامــج الراب لتموي
امضــى BH BANK )بنــك االســكان ســابقا( مــع الدولــة التونســية اتفاقيــة بتاريــخ 04 مــارس 1987 للتصــرف 
فــي المــوارد لجــزء l‘auto-construction/  trames assainies مــن هــذا البرنامــج و تــّم فــي هــذا الغــرض 
فتــح حســاب خــاّص لــدى البنــك يتــم تمويلــه مــن قــرض البنــك العالمــي لإلعمــار و التنميــة  المذكــور و 

قــروض بنكيــة و ميزانيــة الدولــة و التمويــل الذاتــي للمســتفيدين مــن هــذا البرنامــج.
يتــم اســتعمال مــوارد هــذا الحســاب فــي تهيئــة مقاســم الوكالــة العقاريــة للســكنى وكذلــك بنــاء وتحســين 

مســاكن التــي تدخــل ضمــن مجــال هــذه االتفاقيــة.
يتقاضــى البنــك بعنــوان التصــرف فــي هــذه المــوارد عمولــة بنســبة 1 بالمائــة مــن المبالغ المســندة وبنســبة 
3 بالمائــة مــن المبالــغ المســتخلصة اصــا وفوائضــا. هــذا وبلــغ مجمــوع العمــوالت خــال ســنة 2019 قيمــة 

200 19 دينــار.

) l’auto-construction/  trames assainies USAID HG 004B (  3-4 اتفاقية برنامج
بمقتضــى االتفــاق المبــرم بتاريــخ 30 افريــل 1985 بيــن الدولــة التونســية ودولــة الواليــات المتحــدة االمريكية 
عــن طريــق الوكالــة الدوليــة للتنميــة، ضمنــت هــذه الوكالــة لصالــح الحكومــة التونســية فــي قــرض بقيمــة 46 

مليــون دوالر امريكــي لتمويــل تهيئــة واقتنــاء وبنــاء مقاســم مخصصــة للســكن.
l‘au- بنــك االســكان ســابقا( مــع الدولــة التونســية اتفاقيــة للتصــرف فــي مــوارد برنامــج( BH BANK  امضــى

ــه  ــودع في ــدى البنــك ت ــح حســاب خــاّص ل ــّم فــي هــذا الغــرض فت to-construction/trames assainies  وت
التمويــات المخصصــة مــن اتفاقيــة القــرضUSAID HG 004B  و التمويــات الذاتيــة  للمســتفيدين  مــن 

هــذا البرنامــج.
يتــم اســتعمال مــوارد هــذا الحســاب فــي تنفيــذ البرنامــج المذكــور وذلــك ضمــن مناطــق التدخــل المحــددة 

ــورة. ــة المذك باالتفاقي
يتقاضــى البنــك بعنــوان التصــرف فــي هــذه المــوارد عمولــة بنســبة 1 بالمائــة مــن المبالغ المســندة وبنســبة 
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3 بالمائــة مــن المبالــغ المســتخلصة اصــا وفوائضــا. هــذا وبلــغ مجمــوع العمــوالت خــال ســنة 2019 قيمــة 
600 9 دينــار.

إتفاقية البرنامج الثالث للتطوير العمراني   5-3
بمقتضــى اتفاقيــة القــرض التــي تــم ابرامهــا بواشــنطن بتاريــخ 11 جانفــي 1983 تحــت عــدد 2223 بيــن 
الدولــة التونســية والبنــك العالمــي لإلعمــار والتنميــة، اســند البنــك المذكــور للدولــة التونســية قرضــا بمبلــغ 

25 مليــون دوالر امريكــي مخصــص لتمويــل البرنامــج الثالــث للتطويــر العمرانــي.
امضــى BH BANK )بنــك االســكان ســابقا( مــع الدولــة التونســية اتفاقيــة 1987 للتصــرف فــي المــوارد لجــزء 
l‘auto-construction/  trames assainies مــن هــذا البرنامــج و تــّم فــي هــذا الغــرض فتــح حســاب خــاّص 
لــدى البنــك يتــم تمويلــه مــن قــرض البنــك العالمــي لإلعمــار و التنميــة  المذكــور و قــروض بنكيــة و ميزانيــة 

الدولــة و التمويــل الذاتــي للمســتفيدين مــن هــذا البرنامــج.
يتــم اســتعمال مــوارد هــذا الحســاب فــي تهيئــة المقاســم وكذلــك بنــاء وتحســين مســاكن التــي تدخــل ضمــن 

مجــال هــذه االتفاقيــة.
يتقاضــى البنــك بعنــوان التصــرف فــي هــذه المــوارد عمولــة بنســبة 1 بالمائــة مــن المبالغ المســندة وبنســبة 
2 بالمائــة مــن المبالــغ المســتخلصة اصــا وفوائضــا. هــذا وبلــغ مجمــوع العمــوالت خــال ســنة 2019 قيمــة 

960 دينــار.

إتفاقية إعادة تهيئة الحفصية  6-3
بمقتضــى اتفاقيــة القــرض التــي تــم ابرامهــا بواشــنطن بتاريــخ 11 جانفــي 1983 تحــت عــدد 223 بيــن الدولــة 
التونســية والبنــك العالمــي لإلعمــار والتنميــة والتــي تمــت المصادقــة عليهــا بمقتضــى القانــون عــدد83-56، 
ــاء »ســيدي  ــدى BH BANK )بنــك االســكان ســابقا( لبرنامــج تحســين البنايــات باحي ــح حســاب خــاص ل ــّم فت ت

البيــان« و« ســيدي يونــس« و »الحفصيــة«.
ــة  ــة العمراني ــة التهذيــب و التهيئ ــغ المودعــة مــن طــرف وكال ــل هــذا الحســاب اساســا مــن المبال ــم تموي يت
ــة  ــغ المودعــة مــن طــرف الدول ــغ المودعــة مــن طــرف الصنــدوق الوطنــي لتحســين الســكن والمبال و المبال

ــة.  التونســية المخصصــة لهــذا البرنامــج مــن قــرض البنــك العالمــي لإلعمــار و التنمي
يتــم اســتعمال مــوارد هــذا الحســاب فــي اســناد القــروض الــى المالكيــن الراغبيــن فــي تحســين بناياتهــم 
والــى البلديــات لتحســين البنايــات البلديــة والــى وكالــة التهذيــب والتهيئــة العمرانية وجمعية صيانــة المدينة.
يتقاضــى البنــك بعنــوان التصــرف فــي هــذه المــوارد عمولــة بنســبة 1 بالمائــة مــن المبالغ المســندة وبنســبة 
3 بالمائــة مــن المبالــغ المســتخلصة اصــا وفوائضــا. هــذا ولــم يتــم تســجيل عمــوالت بهــذا العنــوان خــال 

ســنة 2019 مــن طــرف البنــك.

إتفاقية البرنامج الثاني للتطوير العمراني   7-3
تولــى البنــك العالمــي لإلعمــار والتنميــة والوكالــة الدوليــة للتنميــة علــى التوالــي تمويــل البرنامــج الثانــي 
للتطويــر العمرانــي ومشــروع تهذيــب منطقــة »الماســين«. قامــت بلديــة تونــس صاحبــة المشــروع بإبــرام 
اتفاقيــة مــع BH BANK )بنــك االســكان ســابقا( للتكفــل بإجــراءات اعــداد ملفــات القــروض والســتخاص 

القــروض المســندة الــى المســتفيدين مــن هــذه العمليــات.
يتقاضــى البنــك بعنــوان التصــرف عمولــة بنســبة 1 بالمائــة مــن المبالــغ المســندة وبنســبة 2,5 بالمائــة مــن 

المبالــغ المســتخلصة اصــا وفوائضــا. و بلــغ مجمــوع العمــوالت خــال ســنة 2019 قيمــة 300 دينــار.

اتفاقية برنامج إعادة بناء منازل المتضررين من جراء الفيضانات  8-3
بمقتضــى االتفــاق المبــرم بتاريــخ 27 جويليــة 1983 بيــن الدولــة التونســية ودولة الواليات المتحــدة االمريكية 

عــن طريــق الوكالــة الدوليــة للتنمية، 

ضمنــت هــذه الوكالــة لصالــح الحكومــة التونســية فــي قــرض بقيمــة 4 مليــون دوالر امريكــي وهبــة قدرهــا 
1 مليــون دوالر امريكــي مــن صنــدوق المرافقــة االقتصاديــة لتمويــل برنامــج إعــادة بنــاء منــازل المتضرريــن 

مــن جــراء الفيضانــات.
أمضــي BH BANK )بنــك االســكان ســابقا( مــع الدولــة التونســية اتفاقيــة للتصــرف فــي مــوارد برنامــج إعــادة 
بنــاء منــازل المتضرريــن مــن جــراء الفيضانــات. تــّم فــي هــذا الغــرض فتــح حســاب خــاّص لــدى البنــك تــودع فيــه 
المبالــغ المتأتيــة مــن القــرض والهبــة المذكوريــن. يتــم اســتعمال مــوارد هــذا الحســاب فــي تنفيــذ البرنامــج 

المذكــور وذلــك ضمــن مناطــق التدخــل المحــددة باالتفاقيــة المذكــورة.
يتقاضــى البنــك بعنــوان التصــرف عمولــة بنســبة 1 بالمائــة مــن المبالــغ المســندة وبنســبة 2,5 بالمائــة مــن 
المبالــغ المســتخلصة اصــا و فوائضــا. هــذا ولــم يتــم تســجيل عمــوالت بهــذا العنــوان خــال ســنة 2019 

مــن طــرف البنــك.

3-9 إتفاقية التصرف في نظام اإلدخار السكني
بمقتضــى الفصــل 19 مــن االتفاقيــة المبرمــة بيــن BH BANK )بنــك االســكان ســابقا( و الدولــة التونســية 
بتاريــخ 16 مــاي 1989، تقــوم الدولــة ســنويا بتوفيــر المبالــغ الازمــة لتعويــض االختــال المالــي لنظــام 

ــة. اإلدخــار الســكني  بالنســبة للســنة الماضي

3-10 إتفاقية التصرف في صندوق النهوض بالالمركزية الصناعية
تــم بتاريــخ 15 اوت 1994 ابــرام اتفاقيــة بيــن BH BANK )بنــك االســكان ســابقا( والدولــة التونســية تضمنــت 
دور البنــك فــي التصــرف فــي صنــدوق النهــوض بالامركزيــة الصناعيــة. تــّم فــي هــذا الغــرض فتــح حســاب 

خــاّص لــدى البنــك يتــم تمويلــه مــن مــوارد البنــك ويســتعمل فــي اســناد المنــح الــى الباعثيــن الصناعييــن.
يتقاضــى البنــك بعنــوان التصــرف عمولــة بنســبة 1 بالمائــة مــن المبالــغ المســندة وبنســبة 3 بالمائــة مــن 

المبالــغ المســتخلصة. هــذا ولــم يتــم تســجيل عمــوالت خــال ســنة 2019 بهــذا العنــوان.

3-11 إتفاقية التصرف في الصندوق الوطني للنهوض بالمهن الصغرى والصناعات التقليدّية
بمقتضــى االتفاقيــة المبرمــة بتاريــخ 2 ديســمبر 1983 بيــن الدولــة التونســية واالتحــاد االوروبــي، تــم اســناد 

الحكومــة التونســية منحــة لتمويــل برنامــج احــداث المؤّسســات الّصغــرى واحــداث مواطــن الشــغل. 
أمضــي BH BANK )بنــك االســكان ســابقا( مــع الدولــة التونســية اتفاقيــة للتصــرف فــي موارد هــذا البرنامج. 
تــّم فــي هــذا الغــرض فتــح حســاب خــاّص لــدى البنــك يتــم تمويلــه مــن المنحــة المذكــورة ويســتعمل لتمويــل 

المشــاريع فــي المناطــق التــي تــم ضبطهــا باالتفاقيــة المذكورة.
FO- « ــة مــع BH BANK )بنــك االســكان ســابقا( إدارة هــذا الصنــدوق باالعتمــاد علــى االتفاقي  يعهــد إلــى

ــة 12 أوت 1994.  ــب اتفاقي ــم إلغاؤهــا بموج ــي ت ــخ 27 جانفــي 1994 والت ــة بتاري NAPRA « الممضي
يتقاضــى البنــك بعنــوان التصــرف عمولــة بنســبة 1 بالمائــة مــن المبالــغ المســندة وبنســبة 3 بالمائــة مــن 

المبالــغ المســتخلصة. هــذا ولــم يتــم تســجيل عمــوالت خــال ســنة 2019 بهــذا العنــوان.

3-12 إتفاقية تمويل المشاريع الهادفة لمقاومة التلّوث
طبقــا لاتفاقيــة المبرمــة مــع الدولــة التونســية يتولــى BH BANK )بنــك االســكان ســابقا( اســناد قــروض 
الــى المؤسســات الناشــطة فــي قطاعــات منتجــة لتمويــل عمليــات ازالــة التلــّوث علــى مــدة 10 ســنوات منهــا 

ثــاث ســنوات امهــال بنســبة فائــدة تســاوي نســبة الفائــدة التــي يتحملهــا البنــك بزيــادة هامــش ربــح.
اإلتفاقيــة الثاثيــة بيــن وزارة التجهيــز واإلســكان وBH BANK )بنــك االســكان ســابقا( ووزارة الماليــة   13- 3

بتاريــخ 6 مــاي 2010
تقــوم مصالــح وزارة التجهيــز بمــد BH BANK )بنــك االســكان ســابقا( بقائمــة المنتفعيــن مــن االشــخاص 
الطبيعييــن و الجماعــات المحليــة  بالمنــح المســندة علــى الصنــدوق الوطنــي لتحســين الّســكن . حــدد ســقف 

هــذه المنــح المســندة التــي يتــم صرفهــا علــى قســطين بــــمبلغ 000 1 دينــار.
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يتقاضــى البنــك بعنــوان التصــرف عمولــة بنســبة 1 بالمائــة مــن مبالــغ المنــح المســندة وبنســبة 2 بالمائــة 
مــن مبالــغ القــروض المســندة وبنســبة 3 بالمائــة مــن المبالــغ المســتخلصة. بلــغ مجمــوع هــذه العمــوالت 

خــال ســنة 2019 مــا قــدره 399 64 دينــار.

اإلتفاقية المتعلقة ببرنامج المسكن األول  14- 3
ــة  ــن الدول ــل 2017 بي ــخ 3 أفري ــرم بتاري ــخ 2 فيفــري 2017 وملحقهــا المب ــة المبرمــة بتاري فــي إطــار االتفاقي
التونســية ممثلــة فــي وزارة الماليــة ووزارة التجهيــز واإلســكان والتهيئــة الترابيــة والبنــك المركــزي، تــّم وضــع 
خــط تمويــل علــى ذمــة البنــوك المشــاركة متعلــق بالتمويــل الذاتــي فــي إطــار اســناد برنامــج المســكن األول.
ويمــول خــط التمويــل المذكــور البالــغ قيمتــه 200 مليــون دينــار علــى ميزانيــة الدولــة ويخصــص إلســناد 
التمويــل الذاتــي فــي شــكل قــرض ذو نســبة فائــدة منفّلــة، لفائــدة العائــات ذات الدخــل المتوســط والتــي 

تســتجيب لشــروط التمويــل.
ــة  ــى مجمــوع االســتعماالت المدفوع ــة ب%1 تحتســب عل ــى عمول ــك BH BANK ســنويا عل  ويتحصــل بن
خــال الســنة الماليــة وعلــى عمولــة أخــرى ب%3 علــى مجمــوع االســتخاصات خــال نفــس الســنة. وبلغــت 

عمــوالت البنــك خــال ســنة 2019 مبلــغ 853 30 دينــارا.

االلتزامات والتعهدات تجاه المسيرين  .II
يضبط مجلس اإلدارة مرتبات المسيرين، التي تتكون من العناصر التالية:

يتحصــل أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى منحــة حضــور يقترحهــا مجلــس اإلدارة وتخضــع   1-
المســجلة محاســبيا  الحضــور  لمنــح  الخــام  القيمــة  وبلغــت  العامــة.  الجلســة  لمصادقــة 
والمخصصــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة بعنــوان ســنة 2019، مبلغــا قــدره 500 262 دينــار،

يتحصــل أعضــاء اللجــان الفرعيــة علــى منــح يقترحهــا مجلــس اإلدارة وتخضــع لمصادقة الجلســة العامة.   2-
وتتــوزع القيمــة الخــام لهــذه المنــح كمــا يلــي:

رئاسة اللجنة الدائمة للتدقيق: 500 22 دينار،	 
رئاسة لجنة المخاطر: 250 6 دينار،	 
أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق: 500 32 دينار،	 
أعضاء لجنة المخاطر: 750 13 دينار،	 
أعضاء لجنة الصفقات: 000 30 دينار،	 
أعضاء لجنة التأجير: ال شيئ،	 
أعضاء اللجنة التنفيذية: 000 20 دينار،	 
أعضاء لجنة المتابعة: ال شيئ.	 
 	

3- عرفــت ســنة 2019، تولــي الشــخصيات التاليــة لمهــام المديــر العــام حســب الجــدول 
الزمنــي األتــي:

- السيد احمد رجيبة : من غرة جانفي إلى موفى شهر جوان 2019
خالل شهري جويلية وأوت 2019 - السيدة آمال المديني )مدير عام مفوض( : 

- السيد هشام الرباعي : ابتداءا من اول شهر سبتمبر 2019

3-1 بالنسبة للسيد احمد رجيبة
ــراح مــن  ــخ 3 مــاي 2016 تبعــا القت ــره بمقتضــى قــرار مجلــس إدارة البنــك المجتمــع بتاري ضبــط عناصــر تأجي
لجنــة التأجيــر. وتتكــون عناصــر تأجيــر المديــر العــام للبنــك طبقــا لألمــر الحكومــي عــدد 968-2015 المــؤرخ فــي 
6 أوت 2015 والمتعلــق بضبــط عناصــر تأجيــر المديريــن العاميــن للبنــوك العموميــة ورؤســاء مجالــس إدارتهــا 

كمــا يلــي:
مكــون قــار يتكــون مــن أجــر شــهري يتــم ضبــط مقــداره باعتبــار مؤشــرات مردوديــة البنــك والتحكــم فــي 	 

المخاطــر علــى المــدى المتوســط والبعيــد،
مكــون متغيــر ال يتجــاوز 50 % مــن الجــزء القــار للتأجيــر، يتــّم احتســابه علــى أســاس مؤشــرات كميــة 	 

ونوعيــة تضبطهــا لجنــة التأجيــر مــن ضمــن المؤشــرات المنصــوص عليهــا بعقــد البرامــج للبنــك.
واعتمــادا علــى البيانــات الماليــة لســنة 2015، وعلــى اجتماعــات لجنــة التأجيــر واجتمــاع مجلــس اإلدارة بتاريــخ 

3 مــاي 2016، تــّم ضبــط عناصــر تأجيــر للمديــر العــام للبنــك كمــا يلــي:
أجــر شــهري صــاف حــدد بـــ 16 ألــف دينــار بعنــوان الجــزء القــار. علــى أن يتحمــل البنــك الخصــوم مــن المــورد 	 

ومســاهمات التغطيــة االجتماعيــة بعنــوان هــذا المكــون. كمــا ينتفــع المديــر العــام باالمتيــازات التاليــة:
سيارة وظيفية وحصص وقود شهرية بـ 500 لتر،  -

سيارة وظيفية ثانية لاستعمال الخاص وحصص وقود شهرية 250 لتر،  -
تحمل مصاريف الهاتف الجوال،  -

اســترجاع المصاريــف المبذولــة أثنــاء تأديــة مهامــه بعــد عــرض المؤيــدات )مصاريــف التنقــل، مهــام   -
البــاد،...(. خــارج 

منحــة ســنوية صافيــة بقيمــة 96 ألــف دينــار )تمثــل نســبة 100 % مــن المكــون المتغيــر الســنوي( حــددت 	 
حســب نســبة انجــاز األهــداف التــي ضبطهــا مجلــس إدارة البنــك.

وعليه تتلخّص مكونات التأجير بعنوان السداسي األول لسنة 2019 فيما يلي :
األجر الخام بمبلغ 810 162 دينار يمثل الجزء القار من عناصر التأجير،	 
مبلغ خام بقيمة 733 170 دينار يمثل الجزء المتغير من عناصر التأجير ومتعلق بسنة 2018،	 
مساهمات المؤجر بعنوان أنظمة التغطية االجتماعية بمبلغ 514 128  دينار،	 
امتيازات وظيفية قدرت قيمتها 162 8 دينار تتكون من:	 

سيارتان وظيفيتان،  -
حصص وقود شهرية بـ750 لتر  -
تحمل مصاريف الهاتف الجوال.  -

2-3 بالنسبة للسيدة آمال المديني
باعتبــار توليهــا لمهــام المديــر العــام المفــوض خــال شــهري جويليــة وأوت 2019، ضبــط مجلــس اإلدارة فــي 

جلســته بتاريــخ 29 أوت 2019 تأجيرهــا نظيــر هــذه المهــام بمبلــغ صــاف قــدره 30 ألــف دينــار.
وعليه تتلخّص مكونات التأجير بعنوان شهري جويلية وأوت 2019 كما يلي :

األجر الخام بمبلغ 448 42 دينار ،	 
مساهمات المؤجر بمبلغ 060 14دينار،	 
ــف 	  ــف الهات ــون مــن حصــص وقــود وتحمــل مصاري ــار تتك ــا 366 2 دين ــة قــدرت قيمته ــازات وظيفي امتي

الجــوال.

3-3 بالنسبة للسيد هشام الرباعي
ضبط مجلس اإلدارة بتاريخ 29 أوت 2019، عناصر تأجيره كما يلي:

أجــر شــهري صــاف حــدد بـــ 16 ألــف دينــار بعنــوان الجــزء القــار. علــى أن يتحمــل البنــك الخصــوم مــن المــورد 	 
ومســاهمات التغطيــة االجتماعيــة بعنــوان هــذا المكــون. كمــا ينتفــع المديــر العــام باالمتيــازات التاليــة:

سيارتان وظيفيتان،  -
حصص وقود شهرية بـ 750 لتر،  -
تحمل مصاريف الهاتف الجوال،  -

منحــة ســنوية صافيــة بقيمــة 96 ألــف دينــار )تمثــل نســبة 100 % مــن المكــون المتغيــر الســنوي( حــددت 	 
حســب نســبة انجــاز األهــداف التــي ضبطهــا مجلــس إدارة البنــك.
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وعليه تتلخّص مكونات التأجير بعنوان الفترة المتراوحة من سبتمبر إلى ديسمبر 2019، كما يلي :
تسبيقات على األحر بمبلغ 000 64 دينار فيما تبلغ األعباء المسجلة محاسبيا 461 115 دينار،	 
امتيازات وظيفية قدرت قيمتها 097 5 دينار تتكون من:	 

- سيارتان وظيفيتان،
- حصص وقود شهرية بـ750 لتر
- تحمل مصاريف الهاتف الجوال.

بلغــت قيمــة التزامــات وتعهــدات البنــك تجــاه المســيرين، كمــا هــو مبيــن ضمــن   -4
)بالدينــار(:  2019 ديســمبر   31 بتاريــخ  المختومــة  الماليــة  القوائــم 

اعضاء مجلس االدارةالمدير العام

الخصوم بتاريخ اعباء السنة المالية
الخصوم بتاريخ اعباء السنة المالية2019/12/31

2019/12/31
امتيازات قريبة 

-500 387-651 649االجل

امتيازات بعيدة 
----االجل

منحة نهاية عقد 
----الشغل

-500 387-651 649المجموع

هــذا وإن عمليــات المراجعــة التــي قمنــا بهــا لــم تفــرز وجــود عمليــات أخــرى قــد تنــدرج تحــت طائلــة الفصــول 
المذكــورة أعــاه.

تونس في 30 ماي 2020

مــــراقــــبـــي الـــحـــســـابـــات

CWT /عن
وليد التليلي

Consulting and Financial Firm /عن
وليد بن عياد

BH BANK الموازنة
سنة محاسبية مختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2019

اإلفصاح
31 ديسمبر 

2019
1 ديسمبر 2018

)معاد بيانه(

31 ديسمبر 
2018

)تّم نشره(
األصول

الخزانة و أموال لدى البنك المركزي و مركز 
الصكوك البريدّية و الخزينة العاّمة للباد 

التونسّية
1349 523557 165562 381

114 114316 770316 2271مستحّقات على المؤّسسات البنكّية و المالّية

909 118 3399 130 3359 647 39مستحّقات على الحرفاء

870 311 440 487295 4101محفظة السندات التجارّية

175 277 1751 282 5251 525 51محفظة االستثمار

534 53493 86393 6105األصول الّثابتة

915 131231 073237 7206أصول أخرى

898 911 89811 911 57611 207 12مجموع األصول

الخصوم

---البنك المركزي و مركز الصكوك البريدّية

183 832 7752 793 2 108 486 82ودائع و أموال المؤّسسات البنكّية و المالّية

377 551 6646 565 3096 879 86ودائع و أموال الحرفاء

661 367 0691 406 8841 571 101إقتراضات و موارد خصوصّية

332 045293 186279 11289خصوم أخرى

553 044 55311 044 48711 226 11مجموع الخصوم

األموال الّذاتّية

000 000238 000238 238رأس المال

613 613492 032492 601إحتياطيات

813 813152 253152 164        احتياطيات معفاة العادة االستثمار

800 800339 779339 436        احتياطيات أخرى

---أسهم ذاتّية

414414414أموال ذاتّية أخرى

188نتائج مؤّجلة

310 310136 642136 141نتيجة الفترة المحاسبية

---نتيجة في انتظار التخصيص

345 345867 089867 12981مجموع األموال الّذاتّية

898 911 89811 911 57611 207 12مجموع الخصوم و األموال الّذاتّية

)*( معطيات 2018 معاد بيانها لغرض المقارنة فقط.

الوحدة : ألف دينار
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BH BANK
جدول التعّهدات خارج الموازنة

السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2019

 

اإلفصاح
31 ديسمبر 

2019
1 ديسمبر 2018

)معاد بيانه(

31 ديسمبر 
2018

)تّم نشره(
الخصوم المحتملة

563 563797 866797 13691ضمانات و كفاالت مقّدمة

596 59628 79928 25- لفائدة المؤسسات البنكية والمالي

967 967768 067768 666لفائدة الحرفاء

915 915573 411573 356إعتمادات مستندّية

400 089 4002 089 7182 350 1أصول أخرى مقّدمة كضمان

878 460 8783 460 9953 398 2مجموع الخصوم المحتملة

التعّهدات المقّدمة

535 535501 204501 13373تعّهدات التمويل المقّدمة

---- لفائدة المؤسسات البنكية والمالية

535 535501 204501 373        - لفائدة الحرفاء

995 9952 5002 1تعّهدات على السندات

995 9952 5002 1        - مساهمات غير محّررة

---- سندات للقبض

530 530504 704504 374مجموع التعّهدات المقّدمة

التعّهدات المقبولة

275 27594 76894 1420تعّهدات التمويل المقبولة

847 300133 906 2351 408 151ضمانات مقبولة

-157 601-        - ضمان الدولة

-935 42016 17        - من المؤسسات البنكية والمالي

847 208133 288 8151 390 1        - من الحرفاء

122 575228 000 0032 429 1مجموع التعّهدات المقبولة

)*( معطيات 2018 معاد بيانها لغرض المقارنة فقط.

الوحدة : ألف دينار

BH BANK
قائمة النتائج

سنة محاسبية مختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2019

 
سنة 2019اإلفصاح

سنة 2018
)معاد بيانه(

سنة 2018
)تّم نشره(

084 084984 810984 160 1إيرادات االستغالل البنكي
715 715735 649735 16930إيرادات 1: فوائد دائنة و مداخيل مماثلة

084 084100 992100 17108إيرادات 2:عموالت دائنة )في شكل إيرادات(
إيرادات 3 : أرباح محفظة السندات التجارية و 

817 81781 82881 1854العمليات المالية

468 46866 34166 1966إيرادات 4: مداخيل محفظة اإلستثمار

339 528-339 528-881 667-  أعباء اإلستغالل البنكي

905 518-905 518-848 657-  20أعباء 1: فوائد مدينة و أعباء مماثلة

434 9-434 9-033 10-  أعباء 2: عموالت مدينة

745 745455 929455 492الّناتج البنكي الصافي
أعباء 4/إيرادات 5 :مخصصات للمدخرات و 

نتيجة تصحيح القيمة على المستحقات، خارج 
الموازنة و الخصوم

21  -68 540-70 986-70 986

أعباء 5/إيرادات 6:مخصصات للمدخرات و نتيجة 
تصحيح القيمة على محفظة اإلستثمار

22  -11 572-5 656-5 656

396 39613 54213 2312إيرادات 7: إيرادات إستغال أخرى

344 125-344 125-807 133-  أعباء 6: مصاريف األعوان

540 51-540 51-288 59-  24أعباء 7: أعباء االستغال العاّمة
أعباء 8: مخّصصات االستهاكات و المدخرات 

على األصول الثابتة
  -13 746-12 097-12 097

518 518203 518203 218ناتج االستغالل
أعباء 9/إيرادات 8: رصيد ربح/خسارة متأتي من 

عناصرأخرى عادية
25-7191191

974 58-974 58-800 70-26أعباء 11 : آداءات على األرباح

735 735144 711144 147ناتج العملّيات العادّية
أعباء 10 / إيرادات 9: رصيد ربح/خسارة متأتي 

من عناصر أخرى غير عادية
27-6 069-8 425-8 425

---التعديات المحاسبية

310 310136 642136 141النتيجة الصافية للفترة المحاسبّية

الوحدة : ألف دينار

)*( معطيات 2018 معاد بيانها لغرض المقارنة فقط.
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BH BANK
جدول التدّفقات النقدّية

سنة محاسبية مختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2019

سنة 2019اإلفصاح
سنة 2018
)معاد بيانه(

سنة 2018
)تّم نشره(

أنشطة االستغال
702 919856 923861 037 1إيرادات االستغال البنكي المقبوضة

808 523-808 523-161 651-  أعباء االستغال البنكي المدفوعة
738 89-738 89-761 30  قروض للمؤسسات المالية والبنكية

 394 805 994 018767 217-ايداعات أومسحوبات المؤسسات المالية والبنكية
قروض وتسبقات/سداد قروض وتسبيقات ممنوحة 

للحرفاء
-601 848-1 487 500 -1 476 070 

868 155605 340620 312ودائع أو مسحوبات للحرفاء
838 26811 54123 12سندات التوظيفات

694 235-198 255-958 173-  مبالغ مسددة لألعوان ودائنون آخرون
224 22429 62129 42مبالغ مقبوضة من مدينين آخرين

 145 83-145 83-182 63-اآلداءات المدفوعة على األرباح
التدّفقات النقدّية الصافية المتأتّية من أنشطة 

اإلستغالل
-270 981 -136 829 -99 429

أنشطة االستثمار

468 46866 34166 66فوائد وحصص أرباح مقبوضة على محفظة االستثمار

043 45-043 45-356 69-  اقتناء/تفويت في محفظة االستثمار

887 28-887 28-066 26-  اقتناء/تفويت في أصول ثابتة
التدّفقات النقدّية الصافية المتأتّية من أنشطة 

اإلستثمار
 -29 081 -7 462-7 462

أنشطة التمويل

279 679261 334298 214تمويات متأتية من إصدار قروض

009 7-009 7-096 13-  ارتفاع / انخفاض الموارد الخصوصية

560 28-560 28- 560 28- حصص أرباح مدفوعة

710 110225 678263 172التدّفقات النقدّية الصافية المتأتّية من أنشطة التمويل
إنعكاسات تقّلبات أسعار الّصرف على السيولة و ما 

يعادل السيولة
33 54153 43553 435

254 254172 843172 93-التغيير الّصافي في السيولة أو ما يعادلها خالل الّسنة
السيولة و ما يعادل السيولة في بداية السنة 

المحاسبّية
-642 324-814 578-814 578

السيولة و ما يعادل السيولة في نهاية السنة 
المحاسبّية

26-736 167-642 324-642 324

الوحدة : ألف دينار

)*( معطيات 2018 معاد بيانها لغرض المقارنة فقط.

097097

نشاط الشركات
المتفرعة

في سنة 2019
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تقرير حول مجمع BH بنك  للسنة المالية 2019

1 / تقديم الشركات التابعة لمجمع BH  بنك 

تاريخ التكوينالنشاطالشركة

1997البعث العقاريشركة BH العقارية 

1994التصرف في محفظة أوراق ماليةشركة BH سيكاف

1994التصرف في محفظة أوراق ماليةشركةBH  سيكاف للرأسملة 

1997التصرف في محفظة أوراق ماليةشركة BH بنك للرقاع

1995الوساطة بالبورصةشركة  BH لإلستثمار 

1997اإلستثمار في رأس المال مخاطرشركة   BH تنمية

1995التأميناتشركةBH  تأمين

1997اإليجار الماليالشركة BH   إيجار 

2002إستخاص الديونالشركة BH  إستخاص 

شــركة التكنولوجيــا و الطباعــة و صنــع دفاتــر 
ســتيماك«  « 1999 الطباعة  وصنع دفاتر الصكوك الصكــوك 

2002التسنيدالشركة العصرية للتسنيد

1977بنكيبنك تونس الخارجي 

2/ المؤشرات المالية لشركات مجمع  BH بنك .

النتيجة الصافية رقم المعامالت  األموال الذاتية مجموع الموازنة
الشركة

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

-17 262 -20 301 191 757 172 276 210 825 209 356 1 537 498 1 691 811  الشركات الخاضعة للتجميع

-3 663 -373 4 120 4 581 15 787 19 448 59 177 61 884 شركة BH العقارية 

4 342 196 731 15 675 15 975 15 841 16 127 شركة BH سيكاف

-353 38 1 385 1 726 6 072 6 486 9 109 9 602 شركة BH لاستثمار 

1 024 1 224 3 545 3 127 22 229 21 573 298 686 267 646 شركة BH تنمية

9 507 7 641 116 700 102 087 63 231 53 723 312 025 282 634 شركة BH تأمين

-8 453 -3 323 33 001 34 355 29 727 38 215 318 468 381 680 الشركة BH إيجار 

581 425 1 958 1 787 5 485 5 309 6 069 5 826 الشركة BH إستخاص 

-617 -425 5 864 5 047 -1 319 -703 4 775 5 281
شركة التكنولوجيا و الطباعة 

و صنع دفاتر الصكوك » 
ستيماك«

-28 -24 0 0 -311 -283 755  755 الشركة العصرية للتسنيد

-15 264 -25 826 24 988 18 835 54 249 49 613 512 593 660 376 بنك تونس الخارجي 

6 244 7 124 6 722 7 890 87 645 110 367 88 441 111 191 الشركات التوظيف 
الجماعي 

6 064 6 917 6 469 7 672 83 166 106 044 83 710 106 616 شركة BH   سيكاف  للرقاع

180 207 253 218 4 479 4 323 4 731 4 575  شركةBH سيكاف    
للرأسملة  

-11 018 -13 177 198 479 180 166 298 470 319 723 1 625 939 1 803 002 المجموع العام

* تم اعتماد سعر الصرف لليورو ليوم 31/12/2019 والذي ناهز 3.1551 دينار.

 * تم تغيير بعض االرقام بنية المقارنة المحاسبية.

3/ نشاط شركات مجمع BH  بنك 

أ - الشركات الخاضعة للتجميع :
تميز نشاط شركات مجمع BH  بنك بعنوان سنة 2019 بالمؤشرات المالية التالية:

* ارتفــاع رقــم المعامــات التــي حققتهــا جميــع الشــركات التابعــة للمجمــع دون احتســاب شــركات التوظيــف 
191 ألــف دينــار نهايــة ســنة 2019،  172 ألــف دينــار ســنة 2018 إلــى 757 الجماعــي، حيــث تصاعــد مــن 276

أي بزيــادة قدرهــا 11.52٪.

210 ألف دينار. * استقرار مستوى االموال الذاتية الى مبلغ 825

ــار  20 ألــف دين * ارتفــاع النتائــج الصافيــة نظــرا لتحســن الوضعيــة الماليــة لبنــك تونــس الخارجــي، مــن 301
17  ألــف دينارســلبي فــي نهايــة الســنة الماليــة 2019 أي  ســلبي فــي نهايــة الســنة الماليــة 2018 إلــى 262

بنســبة  نمــو  قدرهــا 15٪. 

ب - شركات التوظيف الجماعي: 
على الرغم من الوضع الصعب الذي شهدته السوق المالية التونسية تازما مع عدم استقرار نسبة الفائدة 
 تمكنــت مجموعــة الشــركات ذات رأس المــال المتغيــر )SICAV BHO وSICAV BHC( مــن تحقيــق النتائج التالية:

87 ألــف دينــار ســنة 2019 مقابــل  110367 ألــف دينــار  *تراجــع  صافــي األصــول ليســتقر فــي حــدود 645
ســنة 2018، أي بنســبة تراجــع  أكتــر مــن 20% .

6  ألــف دينــار ســنة 2019 مقابــل  7890 ألــف دينــار ســنة 2018،  * انخفــاض رقــم المعامــات والــذي بلــغ 722
أي بنســبة تراجــع   قدرهــا 14.8%. 
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شركة BH تأمين

المدير العام : السيدة دليلة بدر 
 

الغرض االجتماعي : كل أصناف التأمين وإعادة التأمين

 المقر االجتماعي : تقسيم الوكالة العقارية للسكنى )BC5( المركز العمراني الشمالي 1003 تونس
 الهاتف: 71184200 )216( - الفاكس: 71948457 )216(

رأس المال الحالي : )محرر بالكامل( 

عدد األسهم : 2.660.000 سهم 
القيمة االسمية : 5 د 

رأس المال :  13300000د 

المساهمة الحالية لبنك االسكان في رأس مال الشركة: 

عدد األسهم : 635596 سهم 
المبلغ : 3177980 د 

النسبة المأوية : 23,89٪

رغــم التحديــات االقتصاديــة والمنافســة الشــديدة فقــد احتفظــت شــركة BH تأميــن بنســق نموهــا التصاعــدي 
ــار  ــادة قدرهــا ٪14 فــي رقــم معاماتهــا ليصــل إلــى 116.7مليــون دين خــال ســنة 2019 لتقفــل العــام بزي
مقابــل 102 مليــون دينــار فــي عــام 2018 ومقابــل تقديــرات أوليــة تبلــغ 109 مليــون دينــار لتتجــاوز األهــداف 

ألمتوقعــة.

كمــا حافــظ صنــف التأميــن علــى الحيــاة، النشــاط األساســي لشــركة  BH تأمين على النســبة األكبــر والمتمثلة 
فــي ٪36 مــن رقــم معاماتهــا ليظهــر تطــوًرا بنســبة %4 ويرجــع نســق النمــو الضعيــف أساســا إلــى تباطــؤ 

وتيــرة إســناد القــروض المصرفيــة.
مــن ناحيــة أخــرى، ســجل التأميــن علــى غيــر الحيــاة زيادة بنســبة ٪21 في المبيعــات وتجاوزت النتائــج التوقعات. 
 ويعــزى الفضــل فــي ذلــك إلــى التأميــن علــى المــرض حيــث بلغــت نســبة نمــوه 43  ٪ مقارنــة بســنة .2018
بلغــت إجمالــي أعبــاء التعويضــات فــي 2019/12/31  54,4 مليــون دينــار محافظــة بذلــك علــى نفس مســتوى 

سنة 2018.

فــي2019 ، بلــغ المؤشــر المــزدوج 76 ٪ مقارنــة مــع85 ٪ فــي عــام   2018و مقابــل هــدف أولــي قــدر ب 80٪. 
ويرجــع ذلــك أساســا إلــى التطــور الهــام فــي رقــم المعامــات مقارنــة بأعبــاء التعويضــات و إلــى تطابــق تطــور 

النفقــات العامــة مــع تطور النشــاط.

ــل  ــار مقاب ــون دين ــن 184.5 ملي ــة لشــركة  BH تأمي ــي المدخــرات الفني ــغ إجمال فــي موفــى ســنة2019 ، بل
ــام 2018 ، أي بنســبة نمــو قدرهــا 12٪. ــار فــي ع ــون دين 164.4 ملي

بلــغ إجمالــي المداخيــل الماليــة 14.3 مليــون دينــار مقابــل 13 مليــون دينــار فــي عــام 2018، أي بنســبة نمــو 
قدرهــا 9 ٪ و بمتوســط   معــدل العائــد قــدره 8٪.

ــغ ٪104.2 مقابــل100.7 ٪   فــي نهايــة عــام 2019، اســتعادت شــركة  BH تأميــن معــدل تغطيتهــا ، حيــث بل
فــي عــام 2018. 

النتائج :

أدى تطــور إجمالــي المبيعــات إلــى جانــب اســتقرار أعبــاء التعويضــات فــي ســنة 2019 إلــى زيــادة قدرهــا 36٪ 
فــي النتائــج الفنيــة لجميــع أصنــاف التأميــن مجتمعــة.

وقــد عــززت النتيجــة الماليــة األداء الفنــي لشــركة  BH تأميــن ليصــل إجمالــي المرابيــح الخــام إلــى 13.7 مليــون 
دينــار فــي ســنة 2019 مقابــل 10.9 مليــون دينــار فــي ســنة 2018 أي بنســبة نمــو قدرهــا 21%.

مــن جهــة أخــرى بلغــت النتيجــة الصافيــة 9.5 مليــون دينــار مقابــل 7.6 مليــون دينــار ســنة 2018 بنســبة نمــو 
بلغــت 19.6%.
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 شركة BH إيجار: 

المدير العام : السيد الحبيب القادري 
الــنشـــــاط  : القيــام بعمليــات اإليجــار المالــي للمنقــوالت والعقــارات فــي إطــار األنشــطة المهنيــة   التجاريــة 

،الصناعيــة ، الخدمــات ...
المقــر االجتماعــي  : مبنــى تأمينــات ســليم – تقســيم الوكالــة العقاريــة للســكنى / ب س5 المركــز العمرانــي 

الشــمالي 1082 تونــس المهرجــان ، الهاتــف 71189700  الفاكــس 71949335

الرأسمال الحالي للشركة )المجموع المحرر( 
عدد األسهم :  000 000 7 سهم 

القيمة الدنيا :  5 د
رأسمال : 000 000 35 دينار

المساهمة الحالية لـBH بنك : 
عدد األسهم :  011 621 2 سهم 

المبلغ : 055 105 13 دينار 
النسبة  :37,44 % 

المالمح الهامة لنشاط الشركة خالل سنة 2019

شهد نشاط شركة BH لإليجار المالي خال سنة 2019 تطورا ملحوظا يتمحور حول النقاط التالية : 

*انخفــاض حجــم عقــود ااإليجــار بنســبة 51.3٪ ســنة 2019  ليصــل إلــى إجمالــي 83.6 مليــون دينــار مقابــل 

171.6 مليــون فــي ســنة 2018

*انخفــاض فــي التزامــات الحرفــاء بنســبة 15.5٪ ليصــل إلــى إجمالــي 336 مليــون دينارفــي الســنة الحاليــة 

مقابــل 398 مليــون دينــار فــي 2018

*تطورمعينــات الكــراء غيــر الخالصــة  بنســبة  19.7٪ ليصــل إلــى إجمالــي 32 مليــون دينــار مقابــل 26.8 مليــون 

دينار فــي 2018

* تطــور الديــون المصنفــة بنســبة 17.8٪ ليصــل إلــى مــا مجموعــه 52.4 مليــون دينــار مقابــل 44.5 مليــون 

دينــار فــي 2018.

*تطــور المدخــرات  بنســبة 33.7٪ ليصــل إلــى إجمالــي 34.2 مليــون دينــار مقابــل 25.4 مليــون دينــار فــي 

ســنة 2018

* انخفاض في فوائد اإليجار: انخفض إجمالي مبلغ فوائد اإليجار بنسبة 3.9 ٪ ليصل إلى ما مجموعه

   33 مليون دينار مقابل 34.3 مليون دينار في 2018

*زيــادة فــي عائــدات أخــرى لاســتغال ارتفــع إجمالــي عائــدات االســتغال األخــرى بنســبة 20.4٪ ليصــل إلــى 

3.3 مليــون دينــار مقابــل 2.7 مليــون دينــار فــي نهايــة عــام 2018.

*تطــور األعبــاء الماليــة بنســبة 6.8٪ ليصــل إلــى مــا مجموعــه 29.5 مليــون دينــار مقابــل 27.7 مليــون دينــار 

فــي 2018

*انخفــاض صافــي دخــل اإليجــار المالــي بنســبة 24.7٪ ليصــل إلــى إجمالــي 6.7 مليــون دينــار مقابــل 8.9 

مليــون دينــار فــي 2018

*تطورفــي المدخــرات: زاد مقــدار المخصصــات بنســبة 67٪ ليصــل إلــى إجمالــي 7.9 مليــون دينــار مقابــل 

4.7 مليــون دينــار فــي 2018

*تراجــع المــوارد واالقتــراض: انخفــض حجــم المــوارد الماليــة المســتحقة بنســبة 16.7٪ ليصــل إلــى مــا 

مجموعــه 271.9 مليــون دينــار مقابــل 324.3 مليــون دينــار فــي 2018

*زيــادة فــي أعبــاء االســتغال بنســبة 3.7٪ ليصــل إلــى إجمالــي 7.4 مليــون دينــار مقابــل 7.1 مليــون دينــار 

فــي 2018

*خســارة فــي صافــي الدخــل: انتهــت الســنة الماليــة 2019 بخســارة -8.5 مليــون دينــار مقابــل -3.3 مليــون 

دينــار فــي 2018 أي بزيــادة قدرهــا ٪157.
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3 شركة BH سيكاف 

المدير العام : السيد احمد المجاجي

الغــرض االجتماعــي: التصــرف فــي محفظــة أوراق ماليــة عبــر اســتعمال مواردهــا الذاتيــة وتوظيفهــا فــي 
ــة.  الشــركات ذات القيمــة المضافــة العالي

خلفية االنشاء األولي : 
أنشــئت شــركة  BH ســيكاف ســنة 1994 لمعاضــدة جهــود الحكومــة عبــر بعــث آليــة جديــدة لتعبئــة المدخــرات 

وتطويــر الســوق الماليــة وتشــجيع االســتثمار. 

أمــام التغيــرات العميقــة للوضعيــة النقديــة والماليــة التــي تميــزت بالعولمــة والمنافســة وســعيا إلــى تنويــع 
 BH بنــك شــركة BH أنشــطتها وتعزيــز مكانتهــا فــي القطــاع المصرفــي التونســي والنظــام المالــي، أنشــأ
ســيكاف ســنة 1994 لمعاضــدة جهــود الحكومــة لخلــق آليــة جديــدة لتعبئــة المدخــرات وتطويــر الســوق الماليــة 

وتشــجيع االســتثمار. 

المقر االجتماعي : نهج الشابية – فضاء تونس - مدخل ك، الطابق 5 - 1073 - مونبليزير - تونس 

الهاتف : 71126000 )216( 

الفاكس :   71903160 )216( 

اإلطار القانوني : القانون 92 - 88 المؤرخ بتاريخ 2 أوت 1988 والتشريعات الاحقة. 

رأس المال الحالي )محرر كليا( :

عدد األسهم : 1.500.000 سهم 
القيمة االسمية : 10 دينارا

رأس المال :  15.000.000 دينارا

المساهمة الحالية لـ  BH بنك في رأس مال الشركة:
 

عدد األسهم : 744.799 سهم 
المبلغ : 7.447.990 دينارا
النسبة المئوية : 49,65٪ 
نشاط الشركة لسنة 2019

ــارا  ــارا مقابــل 730.563 دين حققــت الشــركة رقــم معامــات فــي موفــى ســنة 2019 قــدر بــــ 196.066 دين
للســنة الفارطــة.

ــح مــن طــرف جــل الشــركات  ــع مرابي ويرجــع هــذا التقلــص فــي رقــم المعامــات باألســاس إلــى عــدم توزي
المكونــة للمحفظــة، علــى غــرار  BHإيجــار، BH تأميــن، BH العقاريــة وBH اســتثمار. 

ــل 571.046  ــارا مقاب ــغ 757.014 دين ــن بلغــت مصاريــف االســتغال فــي موفــى ســنة 2019 مبل فــي حي
دينــارا  فــي ســنة 2018 أي بتطــور قــدر بـــ 32%.

بلغــت القيمــة الصافيــة لمحفظــة األوراق الماليــة للمســاهمات لســنة 2019 مبلغــا قــدره 13.015 ألــف 
دينــار مقابــل 14.765 ألــف دينــار فــي موفــى 2018 وتتكــون محفظــة األوراق الماليــة مــن مســاهمات 
فــي الشــركات المتفرعــة عــن BH بنــك والمســاهمة فــي شــركة »سوتاســيب«  والمســاهمة  فــي شــركة 

»توبيــك« وكذلــك القــروض الرقاعيــة.

حيث بلغت نتيجة  الصافية لسنة 2019 ما قيمته 4.128 دينارا مقابل 342.36 دينارا لسنة 2018. 



التقرير السنوي _ 2019

106107

BH تنمية
 

المدير العام : السيد إلياس الزنايدي

الغــرض االجتماعــي :تعزيــز البنيــة الماليــة للشــركات، وإدارة مــوارد ذات رأس مــال تنميــة ،  خاصــة لفائــدة بنك 
اإلســكان والشــركات المتفرعــة منــه و ذلــك طبقــا للتشــاريع الجــاري بهــا العمــل.

الغاية من تأسيس الشركة  : 
أنشــأ  BH بنــك ســنة 1997 شــركة االســتثمار العصــري فــي نطــاق توســيع مجمــعBH  بنــك وتنويــع أنشــطته 

مــن جهــة وإدارة واســتثمار الفائــض المتأتــي مــن شــركات المجمــع فــي اســتثمارات ذو رأس مــال تنميــة. 

المقــر االجتماعــي:67،  نهــج آالن ســافاري حــي الحدائق2–عمــارة »ب » - الطابــق الثالــث –بلفيديــر1002 
تونــس

الهـــــــــاتف : 71780422 / 71780140 
الفاكس : 71846675 

رأس  المال الحالي: )محرر بالكامل( 
عدد األسهم:  000 600 3  سهم

القيمة االسمية للسهم: 5 د 
قيمة رأس المال:  000 000 18د  

المساهمة الحاليةلـBH للبنك في رأس مال الشركة: 
عدد األسهم:  092 497 1 سهم 

المبلغ:  460 485 7 د
النسبة المئوية : %41,586

نشاط الشركة لسنة 2019
تميز نشاط الشركة في سنة 2019مقارنة بسنة 2018 بـ:

* زيادة في حجم المساهمات التي  تحصلت على الموافقة بنسبة 3,5 % 
 * زيادة في مستوى المساهمات المحررة بنسبة  2,3%

* تراجع في الحجم الجملي لاستخاص )المساهمات واالستثمارات( بنسبة 7,19%
* زيادة بنسبة %13,40 في إيرادات اإلستغال 

* زيادة  في مستوى أعباء اإلستغال بنسبة 25%
* تراجع  في الدخل الخام بنسبة 4.9%

* تراجع في الدخل الصافي بنسبة 16,3%
* زيادة طفيفة  في مستوى »المساهمات الغير الخالصة« الممولة على الموارد الذاتية بنسبة 0,6%

ــي تديرهــا الشــركة  ــى المــوارد الت ــة عل ــر الخالصــة« الممول * انخفــاض  فــي مســتوى »المســاهمات الغي
بنســبة 0,9 % 

ــة المســاهمات فــي المشــاريع  ــص االحتياطــات وتغطي ــة فــي االســتراتيجية المعتمــدة  لتخصي *المواصل
ــات. التــي تشــكو صعوب

* تغييــر التســمية االجتماعيــة للشــركة لتصبــح » BH تنميــة » وذلــك فــي اطــار تناســق التســميات االجتماعيــة  
الجديــدة لمختلــف الشــركات المتفرعــة عــن BH بنــك

ــي قــدره               ــغ جمل ــة خــال ســنة 2019 موافقتهــا للمســاهمة فــي 15 مشــروعا بمبل منحــت شــركة BH تنمي
51832 ألــف دينــار، متعلــق باســتثمار جملــي قــدره 207790 ألــف دينــار، وينــص علــى إحــداث 2628 موطــن 
شــغل مقابــل 22 مشــروعا فــي ســنة 2018 بمبلــغ جملــي قــدره 068 50 الــف دينــار وهــو مــا يقابــل اســتثمار 

1فرصــة عمــل. جملــي يقــدر بـــ 343 455   الــف دينــار، ويمكــن مــن خلــق  494

شــملت المســاهمات المحــررة 12 مشــروع  فــي موفــى ســنة 2019 بمبلــغ قــدره 480,9 31 ألــف دينــار  و 
2 موطــن شــغل مقابــل 9  مبلــغ إســتثمار جملــي قــدره 232401 ألــف دينــار ممــا يمكــن مــن إحــداث 296
 191 ــق باســتثمار جملــي قــدره 528 ــار متعل 30   ألــف دين ــغ جملــي قــدره 684,5 مشــاريع ســنة 2018 لمبل

1 موطــن شــغل . ــار  ويمكــن مــن إحــداث 206 ألــف دين

ســجلت المســاهمات الجاريــة )مــن ضمنهــا الغيــر الخالصــة ( الممولــة علــى رأس مــال الشــركة و علــى المــوارد 
 210 238 ألــف دينــار إلــى غايــة 12/31/ 2019 مقابــل 411 التــي تديرهــا زيــادة  بنســبة %13,5  لتبلــغ  794

ألــف دينــار إلــى غايــة 12/31/ 2018 .
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BH لإلستثمار

المديرة العامة: السيدة سنية بن فرج العربي
الغرض االجتماعي: الوساطة بالبورصة

المقــر االجتماعــي: نهــج الصغيــر اوالد أحمــد، BH تأميــن، الطابــق الثالــث،  المركــز العمرانــي الشــمالي 1003 
تونس 

الهاتف :  800 389 31  الفاكس : 512 948 71
رأس مال الشركة الحالي: )محرر بالكامل(

عدد األسهم: 000 30
القيمة االسمية: 100 دينار

رأس المال: 000 000 3 دينار

المساهمة الحالية لــ BH بنك 
عدد األسهم: 000 9

القيمة: 000 900 دينار
النسبة في رأس المال: 30%

حققــت BH لإلســتثمار خــال ســنة 2019 حجــم مبــادالت جملــي بالبورصــة بمــا قــدره 43.6 مليــون دينــار 
مقابــل 40.5 مليــون دينــار فــي ســنة 2018 وهــو مــا يمثــل ارتفاعــا بـــ %8 . ويفســر هــذا االرتفــاع باألســاس 

لحجــم المبــادالت لعمليــات التســجيل الــذي تطــور بنســبة %56 مقارنــة بـــسنة 2018.

قامــت شــركة BH لإلســتثمار بإعــداد و توظيــف القــرض الرقاعــي المشــروط  »بنــك اإلســكان 1-2019« بمبلغ 
35 مليــون دينــار. كمــا قامــت الشــركة بإتمــام عمليــة تقييــم و انجــاز نشــرة عمليــة االدراج بالبورصــة لشــركة 

البحيــرة للتطهيــر و االســتصاح و االســتثمار المقــررة فــي ســنة 2019  ولكــن تــم تأجيــل هــذه العمليــة.

من الناحية التنظيمية ، تميزت سنة 2019 بإنجاز مشروعين :
اقتنــاء برمجيــة محاســبية  لتحديــد هويــة الحرفــاء ومراقبتهــم وذلــك فــي إطــار تطبيــق قانــون مكافحــة غســل 

األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وقانــون اإلمتثــال الضريبــي للحســابات  األجنبيــة 

إعــادة تصميــم وبرمجيــة موقــع الــواب للشــركة الــذي ســيكون أكثــر تناســقا وأكثــر أمانــا مــن حيــث تنفيــذ أوامــر 
الشــراء والبيــع للحرفــاء مــع ميــزات جديــدة لفائدتهــم.

مــن ناحيــة النتائــج، فقــد انخفضــت  مداخيــل الشــركة فــي ســنة 2019 بـــنسبة 20,23% مقارنــة بســنة 2018 
لتســتقر علــى 671 357 1 دينــار نتيجــة انخفــاض مداخيــل التصــرف فــي صناديــق اإلســتثمار وإيــرادات 

ــة. الهندســة المالي

أمــا أعبــاء اإلســتغال فقــد بلغــت 754 120 2 دينــار أي بارتفــاع بـــنسبة 14.68% مقارنــة بســنة 2018 ويرجــع 
هــذا االرتفــاع خاصة لــــ:

- الزيادات القانونية للرواتب لسنة 2019
- مخصصات للمدخرات على المساهمة في شركة BH ايجار بقيمة 325 104 دينار. 

وبالتالي فقد حققت الشركة نتيجة سلبية بقيمة 547 352 - دينار.
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  BH العقارية

المــدير العــام : حمدي احمداش 
ــا و تهيئــة منــــاطق  ــاء العقــارات ثــــم بيعهــ ــركة :  تقسيــــم و تهيئــة األراضــــي المخصصــة لبنــ غــــرض الشـــ
ــة و الشــبه  ــة و الجماعيــ ــاني الفرديــ ــديد المبــ ــاء و تجــ ــاحي و الصناعــي لبنــ لاســتغال الفــــاحي و السيــ

ــرائها. ــا أو كــ ــك لبيعهــ ــاري و اإلداري و الصناعــي و ذلــ ــدة لاســتغال الســكني و التج ــاعية مع جمــ

المقــــر : 67، نهــج آالن ســافاري، طريــق x2 –إقامــة الحــــدائق 2 عمــارة أ الطابــق الســادس -1002تونــس 
البلفديــر.

الهــاتف : 71847031 - 71845561  فاكس : 71840912
www.sopivelimmobilier.com : موقع الواب

رأس المال الحالي للشركة : 000 000 15  د ت

عدد األسهم : 000 150 سهـــم
قيمة إسميــة : 100 د ت

رأس المال : 000 000 15 د.ت

المساهمة الحالية لـBHبنك:
عدد األسهم : 975 44 سهـــم

المبلغ: 500 497 4 د ت
النسبة المانوية : 29,984 %

نتائج السنة المالية 2019 :

مصاريــف  بلغــت  فيمــا  دينــار،  الــف    4120 مبلــغ   2019  /12/  31 فــي  االســتغال  ايــرادات  بلغــت 
167ألــف دينــار، ألــف دينــار ، ممــا حقــق نتيجــة اســتغال  ســلبية تســاوي   االســتغال حوالــي 4،287 
بلغــت األعبــاء الماليــة مبلــغ 3653 ألــف دينــار فــي ســنة 2019 مقابــل 2858 ألــف دينــار في الســنة  الســابقة، 

بزيــادة قدرها 27.8 ٪.

بلغــت النتيجــة الصافيــة  للشــركة فــي موفــى  ســنة 2019 عجــًزا قــدره 3663 ألــف دينــار مقابــل عجــز قــدره    
373  ألــف  دينــار فــي ســنة 2018 .

http://www.sopivelimmobilier.com
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  BH إستخالص

المدير العام : السيد نذير الرباعي
المقر اإلجتماعي : 67 نهج آالن سافاري ، إقامة الحدائق 2 عمارة ب الطابق الثاني – تونس 1002. 

الهاتف  : 71791191    
 الفاكس : 71782575 

الغرض االجتماعي: شراء واستخاص الديون للحساب الخاص واإلستخاص لحساب الغير.
اإلطار القانوني: قانون عدد 98 - 04 بتاريخ 02 فيفري 1998 المتعلق بشركات استخاص الديون.

رأس المال الحالي )محرر بالكامل(: 

عدد األسهم    :       200.000 سهم
قيمة السهم     :       10 د

رأس المال    :       2.000.000 د

المساهمة الحالية لـBHبنك في راس مال الشركة:
عدد األسهم    :       120.000 سهم
قيمة المساهمة:       1.200.000 د

النسبة          :       60 %

اهم مالمح نشاط الشركة لسنة 2019
تغيير اإلسم االجتماعي : 

قــررت الجلســة العامــة الخارقــة للعــادة المنعقــدة بتاريــخ 09 ديســمبر 2019، تغييــر اإلســم االجتماعــي للشــركة 
كمــا يلي:

BH استخاص عوضا عن الشركة العامة الستخاص الديون

شراء وإستخالص الديون
تمــت إحالــة 853 ملــف مــن طــرف BH بنــك بتاريــخ 30 ديســمبر 2019 بقيمة إســمية للديون قدرها     19.245  

م.د، مــن بينهــا 10 ملفــات تمثــل %70 من اإلحالة. 
وأمــا فــي مــا يخــص اســتخاص الديــون، فقــد تمكنــت الشــركة فــي ســنة 2019 مــن اســتخاص مــا قيمتــه 
2.009م.د  مقابــل 1.842 م.د فــي ســنة 2018 ، ممــا رفــع القيمــة الجمليــة للديــون المســتخلصة مــن 

20.035 م.د فــي أواخــر ســنة 2018 إلــى   22.044م.د بتاريــخ 31 ديســمبر 2019.
في ما يلي تحليل محفظة الديون المحالة إلى شركة BH استخاص: 

النسبة من المبلغ الجملي المحالعدد الملفاتمحفظة الديون
45,35  %1.516في طور النزاعات

10,01 %55في طور التسوية القضائية
38,57 %116في طور الفلسة او التصفية او االحالة 

1,68  %110محرر في شانها محاضر عجز
0,56  %22مؤسسات غير موجودة

3,83  %107ملفات خالصة ومغلقة نهائيا
%1.926100المجموع

من مجموع الديون المحالة يوجد 10 ملفات تمثل ديونها نسبة 46% من محفظة الديون.

 نتائج الشركة لسنة 2019
فيمــا يخــص إيــرادات الشــركة للســنة المحاســبية 2019، فكانــت فــي حــدود 2.091 م.د  مقابــل 1.877 م.د 
فــي ســنة 2018. ســجلت أعبــاء الشــركة فــي 31 ديســمبر 2019 إنخفاضــا طفيفــا حيــث اســتقرت فــي حــدود 

1.511 م.د مقابــل 1.452 م.د نهايــة ســنة 2018.
أمــا نتيجــة االســتغال لســنة 2019 فكانــت فــي حــدود 778م.د، مقابــل 578 م.د ســنة 2018 مســجلة ارتفاعــا 
بنســبة 34%. كمــا ســجلت النتيجــة المحاســبية الصافيــة أرباحــا قــدرت ب 581 م.د بعنــوان ســنة 2019 مقابــل 

425 م.د أواخــر ســنة 2018 أي بتطــور يناهــز 36%

الموارد البشرية للشركة

أعوانقانونيينمتصرفين
المجموع

منتدبملحقمنتدبملحقمنتدبملحق
11إدارة عامة

1124إطارات تسيير
213إطارات

22أعوان تنفيذ
214310المجموع
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شركة التكنولوجيا و الطباعة و صنع دفاتر الصكوك » ستيماك«

المدير العام : السيد محمد الهادي بوميزة
الغرض االجتماعي : صنع دفاتر الشيكات وعمليات التصنيع والطباعة والنشر واالستهاك

وجميع األدوات الازمة للصيانة. 
المقر االجتماعي : 17 نهج المقاولين -2035 الشرقية 2. 

الهاتف :  70836672 / 70836673 )216( 
الفاكس :  70836655 )216( 

رأس المال الحالي )محرر بالكامل( 
عدد األسهم : 140.000 سهم 

القيمة االسمية : 10 د 
رأس المال : 1.400.000 د

 
المساهمة الحالية لـBHبنك  في رأس مال الشركة : 

عدد األسهم : 42.000 سهم 
المبلغ : 420.000 د 

النسبة المئوية : 30 ٪ 

تميزت سنة 2019  بتنفيذ جملة من اإلجراءات أهمها ما يلي :
- تطوير نشاط تخصيص دفاتر الشيكات.

- وضع الية مراقبة خاصة بأرقام دفاتر الشيكات.

- تعزيز نشاط الطباعة مع BH Bank كجزء من التآزر الجماعي.

ــع األظــرف الواقعــة  ــدة تصني ــة وح ــة مــع شــركة Graphic Arts Diffusion )GAD( وصاحب - إنهــاء االتفاقي
ــة الشــرقية 1 بالمنطقــة الصناعي

 - مراجعة أســعار المطبوعات بعد تصحيح طريقة حســاب التكلفة )مصادق عليها من قبل مراقب الحســابات(.
- إطاق إجراءات اإلنهاء الودي للعقود التي سجلت خسائر.

- إعادة هيكلة الموارد البشرية من قبل أحد المكاتب المختصة في الميدان.

نشاط الشركة لسنة  2019
تحســن رقــم المعامــات مــن 5143 ألــف دينــار فــي 31/12/2018 إلــى 5864 ألــف دينــار فــي 31 /12/ 2019، 

وهــو مــا يمثــل زيــادة بنســبة 14٪.
خــال الســنة الماليــة الحاليــة ، حقــق نشــاط الطباعــة رقــم معامــات يســاوي 406 ألــف دينــار مقابــل 555 ألــف 

دينــار فــي ســنة 2018 ، وبالتالــي تــم تســجيل انخفــاض قــدره 149 ألــف دينــار أونســبة انخفــاض ب 36٪.
ــف  ــل 1478 أل ــار فــي 2019 مقاب ــف دين ــغ 1480 أل ــج عــن نشــاط تخصيــص الشــيكات رقــم معامــات بل نت

ــة. ــادة طفيفــة للغاي ــار، فــي 2018 مســجًا زي دين
ــة بـــ  ــار ســنة 2019 مقارن ــف دين ــرادات بلغــت 3177 أل ــد وطــي الظــروف إي ــر البري حقــق نشــاط االرســال عب
2282 ألــف دينــار ســنة 2018 ، مســجًا زيــادة بنســبة ٪39. وتعــود هــذه الزيــادة باألســاس إلــى ارتفــاع أســعار 

الطوابــع البريديــة.
حقــق نشــاط إنتــاج االغلفــة )المنتــج والشــراء( رقــم مبيعــات فــي ســنة 2018 يســاوي 480 ألــف دينــار مقابــل 

574 ألــف دينــار فــي ســنة 2019.
التاليــة: الماحظــات  الــى  االشــارة  تجــدر   2019 لســنة  للشــركة  الماليــة  للوضعيــة   بالنظــر 
ــار مســجًا تراجعــا قــدره 506 ألــف  ــار إلــى 4775 ألــف دين - انخفــاض إجمالــي األصــول مــن 5281 ألــف دين

دينــار أو 9.5٪.
- انخفــاض األصــول الثابتــة مــن 1037 ألــف دينــار إلــى 865 ألــف دينــار ، مســجلة مبلغــا قــدره 171 ألــف دينــار 

بنســبة 16٪.
- انخفــاض األصــول الجاريــة مــن 4243 ألــف دينــار إلــى 3908 ألــف دينــار، مســجلة انخفاضــا قــدره 334 ألــف 

دينــار أو 7.8٪.
ــادة قدرهــا 691 ألــف  ــار ، مســجلة زي ــى 5864 ألــف دين ــار إل - ارتفــاع رقــم المعامــات مــن 5،047 ألــف دين

دينــار أو 13.4٪.
 - ارتفاع األعباء االستغال  من 5200 ألف دينار إلى 6184 ألف دينار أو بزيادة 984 ألف دينار أي بنسبة  18.9٪.

-  تراجع النتيجة الصافية من  425 ألف دينار سلبي إلى 617 ألف دينار سلبي.

االفاق لسنة 2020 
 تعتزم الشركة تنفيذ اإلجراءات التالية:

- تعزيز خدمات المصلحة التجارية.
- تسريح بعض موظفي الشركة

- تطوير أعمال الطباعة عن طريق تأهيل أجهزة » األوفست« أو الحصول على آلة جديدة.
- تجديد شهادة ISO 9001 اإلصدار 2015

 -تحسين التصرف في المنظومة اإلعامية.
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بنك تونس الخارجي )االتحاد التونسي للبنوك سابقا(

الرئيس المدير العام : السيدة ليليا مؤدب 
المدير العام المكلف : السيد مراد بكار

ــا، وتســهيل  ــن يعيشــون فــي فرنســا وأوروب ــرات مــن التونســيين الذي ــة المدخ الغــرض االجتماعــي: تعبئ
نقلهــا، وتوجيــه التحويــات إلــى مشــاريع التنميــة وتشــجيع عمليــات التبــادل والشــراكة بيــن تونــس والبلــدان 

األوروبيــة. 

المقر االجتماعي: 9 شارع قصر بيراميد 75001 باريس 

الهاتف:  33142869752 + 
الفاكس:   33142609013  + 

رأس المال الحالي )محرر بالكامل( 
عدد األسهم: 812 437 1 سهم 

القيمة االسمية: 15,24 أورو 
رأس المال: 254.88 912 21  أورو. 

تاريخ مساهمة لـBH  بنك  في راس مال TFB  بنك  : 31 ديسمبر 2009 

المساهمة الحالية لـ BHبنك في رأس مال الشركة: 
عدد األسهم:  958 491 سهم 
المبلغ : 92. 439 497 7 أورو.

النسبة المئوية : 34.22٪ 

الجلســة  لقــرارات   وفًقــا  ذلــك  و  المتراكمــة  الخســائر  امتصــاص  بعمليــة   2019 ســنة  تميــزت 
فــي: خاصــة  تمثلــت  والتــي   ،  05/04/2019 بتاريــخ  المنعقــدة  للعــادة   الخارقــة   العامــة 

  
-  تخفيــض رأس مــال الشــركة بمبلــغ 26،958،005.52 يــورو ، مــن 41،070،276 يــورو إلــى 14،112،270.48 
يــورو ،  وذلــك بإلغــاء  1،768،898 ســهم  نتيجــة مــع الحفــاظ علــى القيمــة االســمية للســهم والتــي تســاوي  

15.24 يــورو .
يــورو   7،799،984.40 إجمالــي  أقصــى  بحــد  نقــدا   الشــركة   رأســمال  فــي   الترفيــع    -
يــورو  21،912،254.88 حــد  ليبلــغ   ، للمســاهمين  التفضيلــي  االشــتراك  حــق  إلغــاء   مــع 
- إلغــاء حــق االكتتــاب التفضيلــي للمســاهمين فــي إصــدار أســهم الشــركة العاديــة الجديــدة لصالح األشــخاص 

المذكورين.

نشاط البنك لسنة  2019
ليســتقر   4٪ بنســبة   2019 الماليــة  الســنة  فــي  الصافــي  البنكــي  الناتــج  -انخفــض 
. الماضيــة  الســنة  فــي  يــورو  ألــف   5،460 بـــ  مقارنــة  يــورو  ألــف   5،244  عنــد 

تراجعــت أعبــاء االســتغال بنســبة ٪10 مــن 10،429 ألــف يــورو فــي ســنة 2018 إلــى 9،415 ألــف يــورو فــي 
2019 بعــد انخفــاض مخصصــات المدخــرات علــى االصــول الثابتــة.

تجــدر االشــارة الــى  ان النتائــج الصافيــة  للبنــك فــى موفــى 2019 ســجلت  خســارة قدرهــا 4،838 ألــف يــورو 
مقابــل عجــز قــدره 7،809 ألــف يــورو فــي الســنة الســابقة ، أي بتحســن قــدره 37.6٪.

االفاق المستقبلية :
باإلعتمــاد علــى المخطــط العمــل المســتقبلي )2022-2020(  تتوقــع الشــركة تحســين النتيجــة صافيــة  مــن 
1،362 ألــف يــورو ســلبي فــي ســنة 2020 إلــى 4،651 ألــف يــورو فــي 2021 )بفضل اســترجاع مدخرات على 
 تعهدات و  المقدرة بـ 5،800 يورو على مستحقات شركة TOPIC ( ونتيجة تبلغ 1065 ألف يورو سنة 2022
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الشركة العصرية للتسنيد: 

المسؤول المشرف على عملية التصفية : السيد  سمير المسالي  

الغرض االجتماعي : التصرف في الصناديق المشتركة للديون وتمثيلها لدى الغير. 

المقر االجتماعي : فضاء تونس  - مونبليزير 
رأس المال الحالي )محرر بالكامل( 

عدد األسهم: 5.000 سهم 
القيمة االسمية: 100 د 
رأس المال: 000 500د 

المساهمة الحالية لـBH بنك في رأس مال الشركة: 
عدد األسهم : 4.994 سهم 

المبلغ : 400 499 د 
النسبة المئوية: 99,88 ٪ 

الوضعية القانونية للشركة : الشركة في حالة تصفية 

نشاط الشركة لسنة  2019:

حققــت الشــركة نتيجــة صافيــة ســلبية فــي ســنة 2019 بلــغ 28 ألــف دينــار و بذلــك بلغــت الخســائر المتراكمــة 
783.122 ألــف دينــار فــي ســنة 2019.

تعتبــر الشــركة فــي حالــة حــل وتصفيــة اعتبــاًرا مــن نوفمبــر 2017. وال يمكنهــا تصفيــة الشــقق الثــاث التــي 
تمتلكهــا بســعر معقــول  ممــا يمكــن أن يســاعدها علــى اســترداد جــزًءا كبيــًرا مــن خســائرها المتراكمــة نظــرا الن 
العــروض التــي تلقتهــا الشــركة أقــل بكثيــر مــن ســعر الســوق ، وقــد خضعــت هــذه الشــقق لتقييــم قضائــي 
جديــد فــي نوفمبــر 2019 وقــدرت قيمتهــا بـــ 751.200 ألــف دينــار تونســي. ومــع ذلــك ، يســتمر المصفــي 

فــي البحــث عــن أفضــل فرصــة ممكنــة للتصفيــة .

الشركات الخارجة محيط التجميع خال سنة 2019. 

شركة سيكاف BH بنك للرقاع: 

المدير العام : السيد لطفي بن حمودة 
ــا  ــة مــن خــال اســتخدام امواله ــد ادارة محفظــة مــن الســندات الرقاعي ــا الوحي الغــرض االجتماعــي : هدفه

ــة. الذاتي
خلفية االنشاء :

قبــل التغييــرات العميقــة فــي البيئــة النقديــة والماليــة التــي تميــزت بالعولمــة والمنافســة ولغايــة تنويــع 
انشــطتها و تعزيــز مكانتهــا فــي النظــام المصرفــي والمالــي، انشــأ BH  بنــك فــي جــوان 1997 شــركة رأس 
المــال متغيــر مــن النــوع الرقاعــي بــرأس مــال اولــي ب 500.000 دينــار ومنــذ ســنة 2002 تــم نقــل ادارة نشــاط 

شــركة ســيكاف BHبنــك للرقــاع الــى شــركة BH لاســتثمار.  
المقر االجتماعي : مبنى تأمينات سليم – المركز العمراني الشمالي – 1002 تونس

الهاتف : 800 389 31
الفاكس : 512 948 71 

االطار القانوني : القانون رقم 92 - 88 بتاريخ 2 اوت 1988 والتشريعات االحقة
المساهمة الحالية لـ BH بنك في رأس مال الشركة : 

عدد االسهم : 972 146 سهم
المبلغ :  14.697.200دينار)اسمية(

النسبة المئوية : 18.48 %

نشاط الشركة لسنة 2019 :
تشــير البيانــات الماليــة لشــركة BHســيكاف للرقــاع  فــي 2019-12-31   الــى انخفــاض اجمالــي للوصــول مــن 

106  الــف دينــار الــى 83.710  ســنة 2018 اي بمــا قــدره 21,5 % 616

ويفســر هــذا االنخفــاض اساســا لعمــات اعــادة الشــراء)rachat( التــي بلــغ مجموعهــا حوالــي  23 مليــون  
دينــار.

وتجــدر االشــارة الــى ان  صافــي االصــول لشــركات الســيكاف الرقاعيــة علــى الســاحة ســنة 2019   قــد ســجل 
بــدوره   تراجعــا قــدر بـــ254,844 مليــون دينــار اي بانخفــاض 7,60 %.

وتراجعــت  المبالــغ القابلــة للتوزيــع  لشــركة BH ســيكاف للرقــاع لســنة  2019 الــى 4.668.916 د مقابــل 
5.630.065 د خــال الســنة الماضيــة.

هذا وقد حققت الشركة مردودية سنوية  بـ6 % مما مكنها احتال المرتبة السادسة على الساحة .
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شركة BH بنك للرأسملة : 

المدير العام : السيد لطفي بن حمودة 
الغــرض االجتماعــي : شــركة اســتثمار ذات راس مــال متغيــر يهــدف الــى ادارة محفظــة االوراق الماليــة مــن 

خــال اســتخدام اموالهــا الذاتيــة

خلفية االنشاء، البادئ للمشروع :
ادت الخبــرات والمــوارد الماليــة وشــبكة الفــروع المتاحــة لـBHبنــك مــن جهــة واالطــار القانونــي مــن ناحيــة اخرى 
بBHبنــك إلنشــاء فــروع لتطويــر منتجــات جديــدة وبالتالــي، بــادر البنــك بانشــاء شــركة BHبنــك للرأســملة في 

ســنة 1994 وهــي شــركة اســتثمارية ذات رأس مــال متغيــر وبلــغ رأس المــال عنــد التكويــن 500.000 دينــار.
المقر االجتماعي : مبنى تأمينات سليم – المركز العمراني الشمالي – 1003 تونس

الهاتف : 800 389 31
الفاكس : 512 948 71 

االطــار القانونــي  : القانــون رقــم 83-2001 بتاريــخ 24 جويليــة 2001 المتعلــق باصــدار قانــون تعهــدات 
لاســتثمار الجماعــي والنصــوص  الترتيبيــة الاحقــة.
المساهمة الحالية لـ BHبنك في رأس مال الشركة : 

عدد االسهم : 110 110 سهم
المبلغ : 000 011 11 دينار)اسمية(

النسبة المئوية : 25, 77  %

CAPITALISATION

CAPITALISATION

Investir pour mieux évoluer

نشاط الشركة لسنة 2019 

شهدت الشركة خالل سن 2019 عدة تغييرات شملت المحاور التالية :

»BH SICAV« Capitalisation الى  »SICAV BH Placement   « تغيير التسمية االجتماعية من
تغيــر النشــاط مــن شــركة , اســتثمار ذات راس مــال متغيــر » توظيــف » بمحفظــة اوراق ماليــة  متكونــة اساســا 
مــن اســهم ورقــاع شــركات مدرجــة بالبورصــة  الــى : شــركة اســتثمار ذات راس مــال متغيــر رســملة  ومحفظــة 
تتركــب مــن ســندات خزينــة ورقــاع  ( مــع تغيــر نســب االســتثمار طبقــا للنصــوص الترتيبيــة الجــاري بهــا العمــل  

والخاصــة بشــركات ذات رأســمال متغيــر 

تغيــر سياســة توزيــع المرابيــح  مــن سياســة توزيــع) SICAV distribution (  الــى سياســة رأســملة المرابيــح 
. )SICAV Capitalisation  (

إقرارعمولة  جديدة موظفة على االصول الصافية  لفائدة البنك المودع اليه   » عمولة توزيع »   
)commission de distribution( بنسبة  %0.1 سنويا   

اقرار عمولة   جديدة لفائدة  موظفة على االصول الصافية البنك المودع اليه  » عمولة ايداع  »
) commission de dépôts( بنسبة  %0.15 سنويا من االصول  الصافية.

4 ا.د   تميز نشاط شركة BH بنك للرأسملة  لسنة 2019 بارتفاع اجمالي لألصول من 575
الى 4.731 اد اي بزيادة 3.4%   

كمــا ســجلت مداخيــل الشــركة نمــوا بـــ 13.8 % اذ ارتفعــت مــن 217.846 دينــار ســنة 2018 الــى 252.576د 
موفــى ســنة 2019.

اما مردودية الشركة في 2019-12-31 فكانت  ايجابية  و بنسبة 3.32% .
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التقاریر العام و الخاص لمراقبي
الحسابات حول القوائم المالیة 

المجمعة المختومة في 
2019-12 -31
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تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجّمعة
للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2019

BH BANK السيدات والسادة المساهمون - مجّمع

I–التقرير حول القوائم المالية المجّمعة
1. الرأي المتحفظ

ــة  ــم المالي ــا بتدقيــق القوائ ــا مــن الجلســة العامــة، قمن ــة الحســابات التــي أســندت لن ــذا لمهمــة مراقب تنفي
المرفقــة لمجّمــع  BH BANK والتــي تتكــون مــن الموازنــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2019 وجــدول التعهــدات 
خــارج الموازنــة وقائمـــة النتائــــج وجــدول التدفقــات النقديــة للســنة المختومــة بــذات التاريــخ، باإلضافــة إلــى 
إفصاحــات حــول القوائــم الماليــة تحتــوي علــى ملخــص للسياســات المحاســبية الهامــة وعلى بيانات تفســيرية 

أخــرى.
وفــي رأينــا، وباســتثناء انعكاســات التحفظــات الــواردة بالفقــرة »أســاس الــرأي المتحفــظ« فــإن القوائــم 
الماليــة المرفقــة تعبــر بصــورة حقيقيــة وعادلــة، مــن جميــع الجوانــب الجوهريــة، عــن المركــز المالــي لمجّمــع 
BH BANK  فــي 31 ديســمبر 2019 ونتيجــة نشــاطه وتدفقاتــه النقديــة للســنة المنتهيــة بــذات التاريــخ وفقــا 

للمبــادئ المحاســبية المعتمــدة بالبــاد التونســية.

2. أساس الرأي المتحفظ
قمنــا بعمليــة التدقيــق طبقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق والمعمــول بهــا فــي تونــس. ومســؤوليتنا بموجــب 
تلــك المعاييــر تــم توضيحهــا ضمــن تقريرنــا، فــي فقــرة »مســؤوليات مراقــب الحســابات عــن مراجعــة القوائــم 

المجّمعة«. 
ونحــن مســتقلون عــن مجّمــع BH BANK طبقــا لقواعــد الســلوك األخاقــي وآداب المهنــة المعتمــدة فــي 
البــاد التونســية ذات الصلــة بمراجعتنــا القوائــم الماليــة. كمــا وفينــا أيضــا بمتطلبــات قواعــد الســلوك 

ــد.  ــك القواع ــة األخــرى طبقــا لتل األخاقــي وآداب المهن
ونعتقًد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا المتحفظ.

 :BH BANK 1.2. حّدت الصعوبات التالية من نطاق األعمال التي قمنا بالشركة األم
عــدم توّفــر قوائــم ماليــة محّينــة ومدققــة مــن مراجعــي حســابات وغيــاب ترقيــم صــادر عــن وكاالت مختصة 	 

بالنســبة لبعــض حرفــاء البنــك الذيــن يتجــاوز ســقف تعهداتهــم لــدى القطــاع البنكــي تباعــا مبلــغ خمــس 
ماييــن دينــار أو خمــس وعشــرون مليــون دينــار حســب مــا نــّص عليــه منشــور البنــك المركــزي عــدد 91-24 

الصــادر بتاريــخ 17 ديســمبر 1991، المنقــح والمتّمــم بالمنشــورات الاحقــة،
ــات 	  ــة لبعــض الضمان ــارات تقييــم مســتقلة ومحّين ــات وعــدم توفــر اختب عــدم توفــر جــرد شــامل للضمان

المعتمــدة مــن قبــل البنــك،
غيــاب بيانــات تفصيليــة مســتخرجة آليــا مــن النظــام المعلوماتــي إليــرادات البنــك حســب الحرفــاء، ممــا 	 

يحــّد مــن اجــراءات التثبــت مــن اإليــرادات والمبالــغ المســتحقة المرتبطــة بهــا واإليــرادات الغيــر مســتخلصة 
فــي اآلجــال والتــي تســتوجب التأجيــل،

ويرتبــط التأثيــر المحتمــل لهــذه الماحظــات علــى القوائــم الماليــة المجّمعــة بنتائــج أعمــال التبريــر المســتوجب 
القيــام بهــا.

2.2. لــم يتــّم وضــع إجــراءات مناســبة تمّكــن مــن متابعــة وتبريــر األرصــدة المحاســبية لمــوارد واســتعماالت 
ــة التــي يديرهــا البنــك. حيــث ان الخصــوم التــي تــم تســجيلها بهــذا  ــة مــن ميزانيــة الدول الصناديــق الممول
العنــوان والتــي لــم تتمكــن مصالــح البنــك مــن تبريرهــا كلّيــا، لــم يتــم تأكيدهــا مــن قبــل مصالــح وزارة الماليــة. 
كمــا انــه لــم يتــم تصنيــف القــروض التــي تــم إســنادها ضمــن هــذا اإلطــار وذلــك طبقــًا لقواعــد الحيطــة الجــاري 
بهــا العمــل. وال يمكــن تقديــر التأثيــر المحتمــل لهــذه الماحظــات علــى القوائــم الماليــة للبنــك فــي تاريــخ 

اصــدار تقريرنــا هــذا.
3.2 حّدث الصعوبات التالية من نطاق أعمال تدقيق القوائم المالّية المجمعة التي قمنا بها.

اعتمــد المجمــع لــدى التقييــم بالمعادلــة لمســاهمته فــي بنــك تونــس الخارجــي TFBANK علــى القوائــم 	 
الماليــة المرحليــة فــي 30 جــوان 2019 لهــذه الشــركة فــي غيــاب قوائمهــا الماليــة الســنوية المختومــة 

فــي 31 ديســمبر 2019.  
وال يمكننــا تقديــر التأثيــر المحتمــل لذلــك علــى القوائــم الماليــة المجمعــة لمجمــع BH BANK لســنة 	 

.2019
تــم اعتمــاد حزمــات تجميــع )liasses de consolidation( غيــر مراجعــة مــن طــرف مراقبــي حســابات شــركات 

.BH PRINT و BH EQUITYو BH IMMO و BH RECOUVREMENT و BH LEASING
 BH IMMO و BH EQUITY  و BH PRINT ومــن جهــة أخــرى، لــم نتوصــل بتقاريــر مراقبــي حســابات شــركات

حــول القوائــم الماليــة لســنة 2019. 
وال يمكننــا تقديــر التأثيــر المحتمــل لــكل فــارق فــي القوائــم الماليــة الفرديــة لهــذه الشــركات علــى القوائــم 

الماليــة المجمعــة لمجمــع BH BANK لســنة 2019.

3. مسائل التدقيق األساسية
إن مســائل التدقيــق األساســية هــي تلــك األمــور التــي كانــت، بحســب حكمنــا المهنــي، لهــا األهميــة البالغــة 
عنــد مراجعتنــا للقوائــم الماليــة للفتــرة الحاليــة.  وقــد تــم تنــاول هــذه األمــور فــي ســياق مراجعتنــا للقوائــم 
الماليــة ككل، وعنــد تكويــن رأينــا فيهــا، وال نقــدم رأيــا منفصــا فــي تلــك المســائل. وتمثــل النقــاط التاليــة، 

وفقــا لحكمنــا المهنــي، مســائل للتدقيــق األساســية التــي وجــب اإلبــاغ عنهــا فــي تقريرنــا:

1.3. تقييم مخاطر القروض وتغطية التعهدات

مسألة التدقيق األساسّية

يتعــرض بنــك BH BANK فــي إطــار أنشــطته لمخاطــر القــروض. ويتولــى البنــك تقييــم المخاطــر الثابتــة 
بصفــة فرديــة وفقــا لمعاييــر تغطيــة المخاطــر ومتابعــة التعهــدات موضــوع منشــور البنــك المركــزي عــدد 24 
لســنة 1991 كمــا تــم إتمامــه وتنقيحــه بالنصــوص الاحقــة. فــي ذات الصــدد، يتولــى البنــك تكويــن مدخــرات 
إضافيــة لتغطيــة المخاطــر علــى التعهــدات التــي لهــا أقدميــة فــي الصنــف 4 تســاوي أو تتجــاوز 3 ســنوات.

مــن جهــة أخــرى، يقــوم البنــك بتكويــن مدخــرات جماعيــة لتغطيــة المخاطــر الكامنــة علــى التعهــدات الجاريــة 
والتعهــدات التــي تتطلــب متابعــة خاصــة )األصنــاف 0 و1( عمــا بمقتضيــات المنشــور عــدد 20 لســنة 2012.

إّن قواعــد تقييــم االلتزامــات والمخاطــر المتصلــة بهــا وقواعــد تحديــد المدخــرات المســتوجب تكوينهــا مفصلة 
ضمــن اإلفصــاح عــدد 2.2 »قواعــد تقييــم االلتزامات«. 

ــرأي المتحفــظ« شــكلت حــّدا لنطــاق  باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن النقــاط المذكــورة فــي فقــرة »أســاس ال
أعمــال المراجعــة التــي قمنــا بهــا. لقــد اعتبرنــا أن تقييــم مخاطــر القــروض وتغطيــة التعهــدات تمثــل 
مســألة أساســية فــي التدقيــق نظــرا ألهميــة التعهــدات بذمــة الحرفــاء، والتــي بلغــت فــي نهايــة الســنة 
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المحاســبية 984 936 9 ألــف دينــار صافيــة مــن المدخــرات والفوائــد المؤّجلــة، البالغــة تباعــا 433 237 1 ألــف 
دينــار 064 264 .  حيــث أن تصنيــف االعتمــادات وتقييــم الضمانــات المقبولــة تعتمــد علــى معاييــر تقييــم 

نوعيــة وكميــة تتطلــب درجــة عاليــة مــن التقديــر حســب الحكــم المهنــي للمدقــق.

اإلجراءات المعتمدة
لقــد قمنــا بتقييــم نظــام الرقابــة الداخليــة للبنــك المتعلــق بتحديــد وتقييــم مخاطــر القــروض. وشــملت أعمــال 

المراقبــة التــي قمنــا بهــا أساســا: 
تقييــم نجاعــة نظــام الرقابــة الداخليــة فيمــا يتعّلــق بتحديــد وتقييــم مخاطــر القــروض وتصنيــف التعهــدات 	 

وتغطيــة المخاطــر وتأجيــل الفوائــد؛
مطابقة المنهجّية المعتمدة من طرف بنك BH BANK لمتطلبات البنك المركزي،	 
ــة ســلوكّيات الحرفــاء مــن 	  ــدات ومراقب ــة المعتمــدة فــي تصنيــف التعّه ــر النوعي تقييــم مائمــة المعايي

ــرات مختلفــة؛ حيــث االســتخاصات فــي فت
فحص الضمانات المقبولة في تقييم المّدخرات و تقييم كفاية الفرضّيات المعمول بها ؛	 
تطبيق إجراءات تحليلية بشأن تطور التعهدات والمّدخرات؛	 
التأكد من استمرارّية طرق تحديد المدخرات الجماعية والمدخرات اإلضافية،	 
التثبت من المعلومات الواردة في اإليضاحات حول القوائم المالية.	 

2.3. تسجيل إيرادات القروض والعموالت ضمن النتائج
مسألة التدقيق األساسّية

بلغــت إيــرادات القــروض والعمــوالت المســّجلة ضمــن نتائــج ســنة 2019 مبلــغ قــدره 323 169 1 ألــف دينــار 
)مــا يعــادل 90 % مــن مجمــوع إيــرادات االســتغال البنكيــة(.

1.1.2 حــول القوائــم المالّيــة الطــرق المعتمــدة فــي احتســاب إيــرادات القــروض  ويبــرز اإليضــاح رقــم 
والعمــوالت ضمــن النتائــج. هــذا وكمــا بّينــا ذلــك بفقــرة »أســاس الــرأي المتحفــظ« فإّن غيــاب بيانــات تفصيلّية 

إليــرادات البنــك حســب الحرفــاء قــد حــّدت مــن نطــاق األعمــال التــي قمنــا بهــا.
ويمثــل إدراج الفوائــد والعمــوالت أمــرا رئيســيا للتدقيــق بســبب أهميــة هــذا البنــد، وبالنظــر الرتبــاط إيــرادات 

البنــك بنســب الفائــدة ســارية المفعــول وبالعمــوالت المعتمــدة وجــداول اســتخاص القــروض.

اإلجراءات المعتمدة

لقــد قمنــا بتقييــم نظــام الرقابــة الداخلّيــة للبنــك والمتعلــق بتســجيل إيــرادات القــروض والعمــوالت ضمــن 
النتائــج وشــملت أعمــال الرقابــة التــي قمنــا بهــا أساســا:

تقييم لنظام تكنولوجيا المعلومات باعتبار اإلدماج اآللي لإليرادات ضمن المحاسبة؛	 
امتثــال البنــك ألحــكام المعيــار المحاســبي عــدد 24 والمتعلــق »بالتعهــدات واإليــرادات ذات الصلــة فــي 	 

المؤسســات البنكيــة«؛
تقييم السياسات واإلجراءات والضوابط في االعتراف باإليرادات وتسجيلها؛	 
موثوقية الطرق المعتمدة في تأجيل الفوائد؛	 
ــد والعمــوالت وفقــا لمؤشــرات نشــاط البنــك، سياســات 	  ــة بشــأن تطــور الفوائ ــق إجــراءات تحليلي تطبي

ــن المتعلقــة بهــا؛ التســعير والقواني
التثبت من المعلومات الواردة في اإليضاحات حول القوائم المالية المجّمعة.	 

3.3. قواعد تسجيل رقاع الخزينة القابلة للتنظير Bons de Trésor Assimilables وطرق عرضها

مسألة التدقيق األساسّية

يبــرز اإليضــاح حــول القوائــم المالّيــة عــدد 2.1.2، القواعــد المتعّلقــة باالعتــراف برقــاع الخزينــة القابلــة للتنظيــر 
)BTA( وطــرق عرضهــا ضمــن القوائــم المالّيــة للبنــك. ويعتمــد تصنيــف رقــاع الخزينــة القابلــة للتنظيــر ضمــن 
ــة علــى سياســة الســيولة المعتمــدة مــن  محفظــة ســندات االســتثمار أو ضمــن محفظــة الســندات التجارّي

طــرف البنــك.
1 ألــف دينــار بتاريــخ 31 ديســمبر 2019. وقــد أّدى تطبيــق  208 بلغــت قيمــة محفظــة ســندات الخزينــة  094
1 ألــف دينــار منهــا ضمــن محفظــة ســندات  135 سياســة الســيولة المذكــورة أعــاه إلــى عــرض قيمــة 771
.»AC04« 72 ألــف دينــار ضمــن محفظة الســندات التجاريــة االســتثمار »AC05« وعــرض جــزء آخــر بقيمــة  323
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 المعتمدة

لقــد قمنــا بتقييــم نظــام الرقابــة الداخلّيــة للبنــك والمتعلــق بتســجيل محفظــة الســندات وتقييمهــا وشــملت 
أعمــال المراقبــة التــي قمنــا بهــا أساســا:

االمتثال ألحكام المعيار المحاسبي رقم 25 المتعلق بمحفظة األسهم في المؤسسات البنكية؛	 
تقييــم سياســة الســيولة بالبنــك وتأييدهــا مــع توّجهــات البنــك فــي تســجيل ســندات الخزينــة وتوظيفهــا 	 

خــال الســنوات الماضيــة؛
تقييم معايير تصنيف محفظة السندات وموثوقية نماذج التقييم المطبقة،	 
التثبت من المعلومات الواردة في اإليضاحات حول القوائم المالية.	 

4. فقرات لفت النظر
دون الرجوع في رأينا المتحفظ المضمن بالفقرة السابقة، نلفت انتباهكم الى النقاط التالية:

كمــا هــو مبيــن فــي اإليضــاح عــدد 7-4 »األحــداث الاحقــة لتاريــخ الختــم«، تــّم توقيــف القوائــم الماليــة 	 
المجّمعــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 مــن قبــل مجلــس إدارة البنــك المنعقــد فــي 18 

مــارس 2020.
ــق بانتشــار  جائحــة  ــخ فيمــا يتعل ــاد التونســية بعــد هــذا التاري ــه، فــإن الظــروف التــي تمــر بهــا الب وعلي
COVID 19، وعلــى وجــه الخصــوص، التدابيــر الحكوميــة الحتــواء أثــار الجائحــة ودعــم ومرافقــة االقتصــاد 
خــال هــذه الفتــرة وجملــة المناشــير ذات العاقــة الصــادرة عــن البنــك المركــزي التونســي خــال ســنة 
2020، لــم يتــم أخذهــا فــي االعتبــار عنــد تقييــم المخاطــر فــي تاريــخ 31 ديســمبر 2019. حيــث ال تتطلــب 

هــذه الوضعيــة أي تعديــل للقوائــم الماليــة لســنة 2019. 
كمــا تجــدر اإلشــارة أنــه مــن المحتمــل أن يكــون لهــذه الوضعيــة تأثيــر علــى الوضــع المالــي للمجّمــع فــي 

الســنوات الماليــة المقبلــة. وال يمكــن تقديــر هــذا األثــر المحتمــل فــي تاريــخ إصــدار تقريرنــا.
 	 831 بلغــت تعهــدات المؤسســات العموميــة تجــاه البنــك فــي تاريــخ 31 ديســمبر 2019، مــا يناهــز 438

ــة بــــــ     ــرادات مؤجل ــار وتســجيل إي 8 ألــف دين ــغ قــدره 101 ــّم تخصيــص مدخــرات بمبل ــار. وقــد ت ألــف دين
1 ألــف دينــار بهــذا العنــوان. ومــن ناحيــة أخــرى، لــم يتــم تخصيــص مدخــرات بعنــوان التعهــدات  711
غيــر المكفولــة بضمانــات كافيــة لمؤسســات عموميــة أخــرى تعانــي مــن مشــاكل ماليــة. وبــّرر البنــك 
ــة لضمــان  ــي للدول ــزام الضمن ــع االســتراتيجي ألنشــطة هــذه المؤسســات وبااللت ــراء بالطاب هــذا اإلج

اســتقرارها المالــي.
فــي إطــار تقييــم المخاطــر فــي تاريــخ ختــم القوائــم الماليــة لســنة 2019، بلغــت المخاطــر الصافيــة علــى 	 

ــار. ااّل ان تعهــدات هــذه  114 ألــف دين ــه 455 ــخ 31 ديســمبر 2019 مــا قيمت مجموعــة شــركات فــي تاري
المجموعــة التــي تشــهد صعوبــات ماليــة تــّم تصنيفهــا ضمــن التعهــدات الجاريــة اعتبــارا لألفــاق االيجابيــة 
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لبرنامــج اعــادة الهيكلــة الــذي هــو بصــدد االنجــاز.
ومــن ناحيــة أخــرى، بلغــت قيمــة تعهــدات شــركة تنضــوي تحــت مجموعــة الكرامــة القابضــة فــي تاريــخ ختــم 
الموازنــة 235 84 ألــف دينــار. وقــد تــّم تصنيــف هــذه التعهــدات ضمــن التعهــدات الجاريــة التــي تتطلــب 
19 ألــف دينــار لتغطيــة المخاطــر  مراقبــة خاصــة )صنــف 01(. وتــّم أيضــا تخصيــص مدخــرات بقيمــة 550

الكامنــة فيمــا تعلــق بجــزء مــن الديــون التــي تفــوق قــدرة هــذه الشــركة علــى اإليفــاء بهــا.
وقــد تــم تســجيل هــذه المدخــرات محاســبيا بإضافتهــا إلــى المدخــرات الجماعيــة المنصــوص عليهــا 

بالفصــل عــدد 10 مكــرر مــن منشــور البنــك المركــزي عــدد 24-91.
واســتند البنــك فــي اعتمــاد هــذا التمشــي فــي تصنيــف التعهــدات وتكويــن المدخــرات علــى توافــق 
بيــن البنــوك الممولــة لهــذه الشــركة تــّم تحــت اشــراف البنــك المركــزي التونســي حــول ســبل ديمومــة 

هــذه الشــركة وحاجيــات تمويلهــا اإلضافيــة فــي مرحلــة إعــادة تأهيلهــا.    
رخــص منشــور البنــك المركــزي عــدد 12 لســنة 2019 المتعلــق بمعالجــة مديونيــة منتجــي ومصــدري زيــت 	 

ــد بالنســبة للمؤسســات  ــّل أجلهــا أصــا وفوائ ــي ح ــة األقســاط الت ــادة جدول ــوك فــي إع ــون، للبن الزيت
الناشــطة فــي هــذا القطــاع والتــي تعــرف صعوبــات خــال الموســمين 2017/2018 و2018/2019. 
ويمكــن أيضــا للبنــوك فــي ذات الصــدد، اســناد تمويــات جديــدة لهــذه المؤسســات بعنــوان الموســم 

.2019/2020
ــة ســنة 2018 بالنســبة  ــك، يمكــن للبنــوك اإلبقــاء علــى نفــس التصنيــف المعتمــد فــي نهاي وإضافــة لذل

للمؤسســات المصنفــة 0 و1.
وتطبيقــا لهــذا المنشــور، بلغــت جملــة التمويــات التــي قــام بنــك BH BANK بمعالجتهــا فــي إطــار المنشــور 
280 ألــف دينــار وتخــّص 34 مؤسســة. وبلغــت المدخــرات الجماعيــة التــي تــّم تســجيلها فــي  المذكــور 611

هــذا اإلطــار 151 ألــف دينــار بالنســبة للمنتجيــن و 900 7 ألــف دينــار بالنســبة للمصدريــن.

وإضافــة لذلــك، يمكــن للبنــوك اإلبقــاء علــى نفــس التصنيــف المعتمــد فــي نهايــة ســنة 2018 بالنســبة 
للمؤسســات المصنفــة 0 و1.

ــا فــي إطــار  ــك BH BANK بمعالجته ــام بن ــي ق ــات الت ــة التموي ــذا المنشــور، بلغــت جمل ــا له وتطبيق
ــّم  ــار وتخــّص 34 مؤسســة. وبلغــت المدخــرات الجماعيــة التــي ت المنشــور المذكــور، 280611 ألــف دين
ــن. ــار بالنســبة للمصدري ــف دين ــن و 900 7 أل ــار بالنســبة للمنتجي ــف دين تســجيلها فــي هــذا اإلطــار 151 أل

 	 ،SICAV-BH CAPITALISATION كمــا تــّم التنصيــص عليــه ضمــن التقريــر العــام لمراقــب حســابات شــركة
حــول القوائــم الماليــة لســنة 2019:

- تــم اعتمــاد طريقــة جديــدة لتقييــم محفظة الســندات الرقاعية  واألوراق الماليــة المماثلة لها، تبعا للتوصيات 
المضمنــة فــي محضــر االجتمــاع الــذي ُعقــد فــي 29 أوت 2017 بمبــادرة مــن وزارة الماليــة وبحضــور مختلــف 

األطــراف المعنية. 
إن هــذه المعالجــة المحاســبية، التــي يتــم تطبيقهــا بصفــة غيــر رجعيــة والتــي ينجــر عــن اعتمادهــا عــدم تجانــس 
فــي طــرق تقييــم محفظــة الســندات الرقاعيــة واألوراق الماليــة المماثلــة لهــا، يجــب أن تصــادق عليهــا مــن 

قبــل الطــرف المخــول العتمــاد المعاييــر المحاســبية.
- بلغــت الســيولة فــي 31 ديســمبر 2019 نســبة 34,91 % مــن مجمــوع االصــول، متجــاوزة بذلــك ســقف 20 
بالمائــة الــذي تــم ضبطــه مــن خــال الفصــل 02 مــن االمــر عــدد 2278-2001 حــول تطبيــق الفصــل 29 مــن 

مجلــة مؤسســات التوظيــف الجماعــي.
بلغــت االســتعماالت فــي اســهم شــركة SICAV-BHO  فــي 31 ديســمبر 2019 نســبة 5,17 % مــن   -
مجمــوع االصــول، متجــاوزة بذلــك ســقف 5 بالمائــة الــذي تــم ضبطــه مــن خــال الفصــل 02 مــن االمــر عــدد 

2278-2001 حــول تطبيــق الفصــل 29 مــن مجلــة مؤسســات التوظيــف الجماعــي.
كمــا تــم التنصيــص عليــه ضمــن التقريــر العــام لمراقــب حســابات شــركة SICAV-BHO ، حــول القوائــم 	 

ــة لســنة 2019 : المالي

- تــم اعتمــاد طريقــة جديــدة لتقييــم محفظة الســندات الرقاعية  واألوراق الماليــة المماثلة لها، تبعا للتوصيات 
المضمنــة فــي محضــر االجتمــاع الــذي ُعقــد فــي 29 أوت 2017 بمبــادرة مــن وزارة الماليــة وبحضــور مختلــف 
األطــراف المعنيــة. إن هــذه المعالجــة المحاســبية، التــي يتــم تطبيقهــا بصفــة غيــر رجعيــة والتــي ينجــر عــن 
اعتمادهــا عــدم تجانــس فــي طــرق تقييــم محفظــة الســندات الرقاعيــة واألوراق الماليــة المماثلــة لهــا، يجــب 

أن تصــادق عليهــا مــن قبــل الطــرف المخــول العتمــاد المعاييــر المحاســبية.
- تعثــر ســداد قســطان مــن القــرض الرقاعــي » Servicom 2016 » أصــا وفوائــد، تبعــا للصعوبــات الماليــة 
التــي عرفتهــا شــركة SERVICOM. وقــد تمــت المصادقــة علــى برنامــج جدولــة لهــذا القــرض الرقاعــي المتعثــر 

خــال الجلســة العامــة الخاصــة لمالكــي الرقــاع بتاريــخ 1 أكتوبــر 2019.

5. تقرير مجلس اإلدارة حول التصرف 
إن تقريــر التصــرف هــو مــن مســؤولية مجلــس اإلدارة. إن رأينــا حــول القوائــم الماليــة المجمعــة ال يشــمل تقريــر 
التصــرف المعــد مــن طــرف مجلــس اإلدارة ونحــن ال نبــدي أي تأكيــد عليــه بــأي شــكل مــن األشــكال. وفقــا للمعاييــر 
المهنية المعتمدة بالباد التونســية، والمنصوص عليها بأحكام الفصل 266 من مجلة الشــركات التجارية، تقتصر 
مســؤوليتنا فــي التحقــق مــن دّقــة المعلومات حول حســابات مجمع البنك المضمنة بتقريــر مجلــس اإلدارة بالرجوع 
إلــى البيانــات الــواردة بالقوائــم الماليــة المجمعــة. وفــي هــذا الصــدد تتمثــل أعمالنــا فــي قــراءة تقريــر التصــرف و 
مــن ثــم القيــام بتقييــم مــا إذا كان هنــاك تعــارض جوهــري بينــه و بيــن القوائــم الماليــة المجمعة أو المعلومــات التي 

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. قمنــا بالتثبــت فــي المعلومــات الماليــة عــن حســابات البنــك الــواردة فــي التقريــر الســنوي 
ــة،  ــة المجمع ــم المالي ــا للقوائ ــول تصــرف مجمــع BH BANK لســنة 2019 ومــدى مطابقته ــس اإلدارة ح لمجل

وليســت لنــا ماحظــات فــي هــذا الشــأن.

6. مسؤولية اإلدارة ومجلس اإلدارة في إعداد وعرض القوائم المالية
إّن اإلدارة ومجلس اإلدارة يتحمان مســؤولية إعداد القوائم المالية وعرضها العادل، طبقا لنظام المحاســبة 
للمؤسســات بتونــس، كمــا تشــمل المســؤولية وضــع الرقابــة الداخليــة التــي تراهــا اإلدارة ضروريــة، لتمكينها 

مــن إعــداد قوائــم ماليــة مجّمعــة خاليــة مــن خطــأ جوهــري ســواء كانــت ناتجــة عــن االحتيــال أو الخطأ. 

وعنــد إعــداد القوائــم الماليــة المجّمعــة، فــإن اإلدارة ومجلــس اإلدارة لهمــا مســؤولية تقييــم قــدرة البنك على 
البقــاء كمنشــأة مســتمرة وعــن اإلفصــاح بحســب مقتضــى الحــال، عــن األمــور ذات العاقــة باالســتمرارية، 
واســتخدام أســاس االســتمرارية فــي المحاســبة، مــا لــم تكــن هنــاك نيــة لتصفيــة البنــك أو إيقــاف عملياتــه، 
ــس اإلدارة اإلشــراف علــى مســاقات  أو أنــه ليــس هنــاك خيــار مائــم بخــاف ذلــك.  ويرجــع ألعضــاء مجل

اإلفصــاح المالــي فــي مجّمــع البنــك.

7. مسؤوليات مراقبي الحسابات عن مراجعة القوائم المالية
تتمثــل أهدافنــا فــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول عمــا إذا كانــت القوائــم الماليــة المجّمعــة ككل خاليــة مــن 
خطــأ جوهــري ســواء كانــت ناتجــة عــن االحتيــال أو الخطــأ، وإصــدار تقريــر مراقــب الحســابات الــذي يتضمــن رأينا.
ويعتبــر التأكيــد المعقــول مســتوى عــال مــن التأكيــد، إال أنــه ليــس ضمانــا كلّيــا أن المراجعــة التــي تــم القيــام 

بهــا طبقــا لمعاييــر المراجعــة المعتمــدة ستكشــف دائمــا عــن خطــأ جوهرًيــا عندمــا يكــون موجــودا.
ويمكــن أن تنشــأ األخطــاء عــن إحتيــال أو خطــأ. وُتعــد ً جوهريــة إذا كان يمكــن بشــكل معقــول توقــع أنهــا 
ســتؤثر بمفردهــا أو فــي مجموعهــا، علــى القــرارات االقتصاديــة التــي يتخذهــا المســتخدمون علــى أســاس 

هــذه القوائــم الماليــة المجّمعــة. 
وكجــزء مــن المراجعــة طبقــا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة المعتمــدة بتونــس، فإننــا نمــارس الحكــم المهنــي 

ــا أيضــا: ــة. وعلين ــل المراجع ــع مراح ــي فــي جمي ــة الشــًك المهن ــى نزع ونحافــظ عل
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تحديــد مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي القوائــم الماليــة المجّمعــة وتقديرهــا ســواء كانــت ناتجــة عــن 	 
ــة  االحتيــال أو الخطــأ، وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات مراجعــة اســتجابًة لتلــك المخاطــر، والحصــول علــى أدل
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 بالمراجعــة، مــن أجــل تصميــم إجــراءات مراجعة مناســبة 	 

للظــروف، وليــس بغــرض إبــداء رأي فــي فاعليــة الرقابــة الداخليــة لمجّمــع البنك.
تقييــم مــدى مناســبة السياســات المحاســبية المســتخدمة، ومــدى معقوليــة التقديــرات المحاســبية 	 

واإلفصاحــات ذات العاقــة التــي قامــت بهــا اإلدارة.
اســتنتاج مــدى مناســبة اســتخدام اإلدارة ألســاس االســتمرارية المحاســبة، واســتنادا إلــى أدلــة المراجعــة 	 

التــي تــم الحصــول عليهــا، مــا إذا كان هنــاك عــدم تأكــد جوهــري ذات عاقــة بأحــداث أو ظــروف قــد تثيــر 
شــكا كبيــرا بشــأن قــدرة مجّمــع البنــك علــى البقــاء كمنشــأة مســتمرة. وإذا ًخلصنــا إلــى وجــود عــدم تأكــد 
جوهــري، يكــون مطلوبــا منــا لفــت االنتبــاه فــي تقريرنــا إلــى اإلفصاحــات ذات العاقــة الــواردة فــي 

القوائــم الماليــة، أو إذا كانــت تلــك اإلفصاحــات غيــر كافيــة، يتــم تعديــل رأينــا.
وتســتند اســتنتاجاتنا إلــى أدلــة المراجعــة التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر المراجــع. ومــع ذلــك، 	 

فــإن األحــداث أو الظــروف المســتقبلية قــد تتســبب فــي توقــف البنــك عــن البقــاء كمنشــأة مســتمرة.
تقييــم العــرض الشــامل، وهيــكل ومحتــوى القوائــم الماليــة المجّمعــة، بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات، ومــا 	 

إذا كانــت القوائــم الماليــة المجّمعــة تعبــر عــن المعامــات واألحــداث التــي تمثلهــا بطريقــة تحقــق عرضــا 
عــادال.

لقــد أبلغنــا اإلدارة والمكلفيــن بالحوكمــة فيمــا يتعلــق، مــن بيــن أمــور أخــرى، بالنطــاق والتوقيــت المخطــط 	 
ــة  ــة الداخلي ــه قصــور مهمــة فــي الرقاب ــة أوج ــك أي ــا فــي ذل ــة، بم ــج المهمــة للمراجع ــة والنتائ للمراجع

اكتشــفناها خــال المراجعــة.
لقــد زودنــا أيضــا اإلدارة والمكلفيــن بالحوكمــة ببيــان يفيــد أننــا التزمنــا بالمتطلبــات األخاقيــة ذات الصلــة 	 

المتعلقــة باالســتقال، وأبلغناهــم بجميــع العالقــات واألمــور األخــرى، التــي قــد يعتقــد تأثيرهــا بشــكل 
معقــول علــى اســتقالنا، وعندمــا يكــون ذلــك منطبقــا، الضمانــات ذات العالقــة. 

ومــن األمــور التــي تــم إباغهــا لــإلدارة وللمكلفيــن بالحوكمــة، نحــدد تلــك األمــور التــي كانــت لهــا األهميــة 	 
البالغــة عنــد مراجعــة القوائــم الماليــة للفتــرة الحاليــة، وبنــاءَا علــى ذلــك ُتعــد المســائل الرئيســة للمراجعــة. 
ونوضــح هــذه األمــور فــي تقريرنــا مــا لــم يمنــع نظــام أو الئحــة اإلفصــاح العلنــي عــن األمــر، أو عندمــا، 
فــي ظــروف نــادرة للغايــة، نــرى أن األمــر ينبغــي أال يتــم اإلبــاغ عنــه فــي تقريرنــا بســبب أن التبعــات 
الســلبية لفعــل ذلــك مــن المتوقــع أن تفــوق فوائــد االهتمــام العــام مــن ذلــك اإلبــاغ بشــكل معقــول.

II. التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
فــي إطــار مهمــة المراجعــة المزدوجــة، لقــد قمنا بالفحوصات الخصوصية المنصــوص عليها بالمعايير المعتمدة 

مــن هيئــة الخبــراء المحاســبين بالباد التونســية وطبقا للنصوص القانونيــة والترتيبية المعمول بها:

1. فعالية نظام الرقابة الداخلية
قمنــا، طبقــا لمقتضيــات الفصــل 3 مــن القانــون عــدد 117-94المــؤرخ فــي 14 نوفمبــر 1994 كمــا تــم تنقيحــه 
بالقانــون عــدد 2005-96 بتاريــخ 18 أكتوبــر 2005، بفحــص إجــراءات الرقابــة الداخليــة المتعلقــة بمعالجــة 
المعلومــة المحاســبية واعــداد القوائــم الماليــة. فــي هــذا الصــدد نذكــر أن مســؤولية تصميــم وتنفيــذ نظــام 

الرقابــة الداخلّيــة وكذلــك المراقبــة الدورّيــة لفعاليتــه وكفائتــه تقــع علــى عاتــق اإلدارة ومجلــس اإلدارة.

لــم تنوقــف علــى أوجــه  إلــى أمالنــا وبخــاف المســائل  التــي تمــت اإلشــارة إليهــا أعــاه،   وإســتنادا 

قصــور جوهرّيــة فــي نظــام الرقابــة الّداخلّيــة يمكــن أن تؤثــر علــى رأينــا المتحفــظ حــول القوائــم المالّيــة 
ســابقا. المجّمعةالمضمــن 

تونس في 30 ماي 2019

مــــراقــــبـــي الـــحـــســـابـــات

CWT /عن
وليد التليلي

Consulting and Financial Firm /عن
وليد بن عياد

الوحدة : ألف دينار

)*( معطيات 2018 معاد بيانها لغرض المقارنة فقط.



التقرير السنوي _ 2019

132133

BH BANK مجمع
الموازنة المجمعة

السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2019

31 ديسمبر اإلفصاح
2019

1 ديسمبر 2018
)معاد بيانه(

31 ديسمبر 
2018

)تّم نشره(
األصول

مركــز  و  المركــزي  البنــك  لــدى  أمــوال  و  الخزانــة 
الصكوك البريدّية و الخزينة العاّمة للباد التونسّية

1349 550557 259562 475

813 813233 887233 2209مستحّقات على المؤّسسات البنكّية و المالّية

074 469 5049 480 9849 936 39مستحّقات على الحرفاء

118 688489 197472 4355محفظة السندات التجارّية

761 422 7611 427 2941 456 51محفظة االستثمار

997 99720 95320 20سندات مقحمة بالمعادلة

609 609133 961133 6143األصول الّثابتة

672 888395 653400 7373أصول أخرى

251 2512 7752 1الفارق الصافي لإلقتناء

346 34623 16223 27أصول لضرائب مؤجلة

116 753 11612 753 41612 875 12مجموع األصول

الخصوم

البنك المركزي و مركز الصكوك البريدّية

177 832 7692 793 2942 486 82ودائع و أموال المؤّسسات البنكّية و المالّية

211 444 4986 458 2646 822 96ودائع و أموال الحرفاء

701 661 1091 700 0051 826 101إقتراضات و موارد خصوصّية

228 941739 082724 11581خصوم أخرى

121 12116 49016 19خصوم لضرائب مؤجلة

438 693 43811 693 13511 735 11مجموع الخصوم

215 215161 742161 137حقوق األقلية

األموال الّذاتّية

000 000238 000238 238رأس المال

959 959525 748525 625اإلحتياطيات المجمعة

504 504134 791134 138النتائج المجمعة

463 463898 539898 002 121مجموع األموال الّذاتّية

116 753 11612 753 41612 875 12مجموع الخصوم و األموال الّذاتّية
)*( معطيات 2018 معاد بيانها لغرض المقارنة فقط.

الوحدة : ألف دينار

)*( معطيات 2018 معاد بيانها لغرض المقارنة فقط.

BH BANK مجمع
جدول التعّهدات خارج الموازنة

جدول التعّهدات خارج الموازنة المجمعة
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2019

اإلفصاح
31 ديسمبر 

2019
1 ديسمبر 2018

)معاد بيانه(

31 ديسمبر 
2018

)تّم نشره(
الخصوم المحتملة

563 563797 866797 13691ضمانات و كفاالت مقّدمة

596 59628 79928 25        - لفائدة المؤسسات البنكية والمالية

967 967768 067768 666        - لفائدة الحرفاء

915 915573 411573 356إعتمادات مستندّية

400 089 4002 089 7182 350 1أصول أخرى مقّدمة كضمان

878 460 8783 460 9953 398 2مجموع الخصوم المحتملة

التعّهدات المقّدمة

535 535501 204501 13373تعّهدات التمويل المقّدمة

---        - لفائدة المؤسسات البنكية والمالية

535 535501 204501 373        - لفائدة الحرفاء

982 98239 14439 15تعّهدات على السندات

982 98239 14439 15        - مساهمات غير محّرر

---        - سندات للقبض

517 517541 348541 388مجموع التعّهدات المقّدمة

التعّهدات المقبولة

275 27594 76894 1420تعّهدات التمويل المقبولة

847 300133 906 2351 408 151ضمانات مقبولة

-157 601-      - ضمان الدولة

-935 42016 17       - من المؤسسات البنكية والمالية 

847 208133 288 8151 390 1       - من الحرفاء

122 575228 000 0032 429 1مجموع التعّهدات المقبولة

الوحدة : ألف دينار
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)*( معطيات 2018 معاد بيانها لغرض المقارنة فقط.

BH BANK مجمع
قائمة النتائج المجمعة

سنة محاسبية مختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2019

سنة 2019اإلفصاح
2018

)معاد بيانه(
سنة 2018
)تّم نشره(

347 129 3471 129 1221 302 1إيرادات االستغالل البنكي
423 423778 565778 16952فوائد دائنة و مداخيل مماثلة

502 502193 758193 17216عموالت دائنة في شكل إرادات
996 99689 91289 1865أرباح محفظة السندات التجارّية والعملّيات المالّية 

426 42667 88767 1966مداخيل محفظة اإلسثمار
115 635-115 635-321 777-  أعباء اإلستغالل البنك

395 534-395 534-310 682-  20فوائد مدينة و أعباء مماثلة
441 90-441 90-106 84-  أعباء على تحقق الضرر في عمليات التأمين

279 10-279 10-905 10-  عموالت مدينة
232 232494 801494 524الّناتج البنكي الصافي

مخصصات للمدخرات و نتيجة تصحيح القيمة 
على المستحقات، خارج الموازنة و الخصوم

21  -97 213-78 969-78 969

مخصصات للمدخرات و نتيجة تصحيح القيمة 
797 4-797 4-564 5-  22على محفظة اإلستثمار

599 59915 48115 2317إيرادات إستغال أخرى
248 121-248 121-401 127-  مصاريف األعوان

144 74-144 74-410 65-  أعباء االستغال العاّمة
مخّصصات االستهاكات و المدخرات على 

األصول الثابتة
  -16 407-14 955-14 955

718 718215 287215 230ناتج االستغالل
187187187-24رصيد ربح/خسارة متأتي من عناصرأخرى عادية
حصة النتيجة المتاتية من الشركات المقحمة 

بالمعادلة
  -2 374-3 086-3 086

355 60-355 60-099 77-  25آداءات على األرباح
464 464152 627152 150نتيجة االنشطة العادية

رصيد ربح/خسارة متأتي من عناصرأخرى غير 
عادية

  -6 406-8 830-8 830

130 9-130 9-430 5-الحّصة في األرباح العائدة إلى األقلّية
504 504134 791134 138النتيجة الصافية للفترة المحاسبّية

---تغييرات محاسبية
504 504134 791134 138النتيجة الصافية إثر التغييرات المحاسبية

الوحدة : ألف دينار

الوحدة : ألف دينار

BH BANK مجمع
جدول التدفقات النقدّية المجّمعة
سنة محاسبية مختومة بتاريخ 31 ديسمبر 201

سنة 2018سنة 2019اإلفصاح
)معاد بيانه(

سنة 2018
)تّم نشره(

أنشطة االستغالل
082 002 2991 007 4031  178 1إيرادات االستغال البنكي المقبوضة

795 633-795 633-607 759-  أعباء االستغال البنكي المدفوعة
985 25-985 25-095 8  قروض للمؤسسات المالية والبنكية

ايداعات أومسحوبات المؤسسات المالية 
514 114809 018772 217- والبنكية

قروض وتسبقات/سداد قروض وتسبيقات 
ممنوحة للحرفاء

  -625 099-1 518 266-1 506 836

080 367515 468529 361ودائع أو مسحوبات للحرفاء
126 55611 56822 13سندات التوظيفات

346 211-850 230- 666 162- مبالغ مسددة لألعوان ودائنون آخرون
664 66486 61486 144- مبالغ مقبوضة من مدينين آخرين

932 88-932 88-020 65-اآلداءات المدفوعة على األرباح
التدّفقات النقدّية الصافية المتأتّية من 

أنشطة اإلستغالل
-412 490-79 828-42 428

أنشطة االستثمار
فوائد وحصص أرباح مقبوضة على محفظة 

426 42667 88767 66االستثمار

004 72-004 72- 217 147 اقتناء/تفويت في محفظة االستثمار
197 30-197 30-432 26-  اقتناء/تفويت في أصول ثابتة

التدّفقات النقدّية الصافية المتأتّية من 
أنشطة اإلستثمار

 187 672 -34 775-34 775

أنشطة التمويل
947 347275 416313 174تمويات متأتية من إصدار قروض

009 7-009 7-096 13-  ارتفاع / انخفاض الموارد الخصوصية
392 36-392 36-965 32-  حصص أرباح مدفوعة

029499499 27- تدفقات تمويلية مختلفة أخرى
التدّفقات النقدّية الصافية المتأتّية من أنشطة 

التمويل
101 326270 445233 045

إنعكاسات تقّلبات أسعار الّصرف على السيولة و 
ما يعادل السيولة

32 95016 41016 410

 التغيير الّصافي في السيولة أو ما يعادلها خالل
الّسنة

 -90 542172 252172 252

السيولة و ما يعادل السيولة في بداية السنة 
المحاسبّية

 -611 693 -783 945783 945

السيولة و ما يعادل السيولة في نهاية السنة 
المحاســبّية

26-702 235-611 693-611 693

)*( معطيات 2018 معاد بيانها لغرض المقارنة فقط.
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القــرارات المقترحة على   

الجلســة العــامة العــادّيــة )السنــة المالّيــة 2019( 

القــرار األول :
نظــرا للظــروف الراهنــة و المتعلقــة بوبــاء كوفيــد 19 و عمــا بتوصيــات هيئــة الســوق الماليــة ، تصــادق 
الجلســة العامــة علــى طريقــة دعوتهــا النعقــاد اشــغالها عــن بعــد وفــق التدابيــر و االجــراءات المتخــذة للغــرض.

وقعــت المصـادقـة علـى هـذا القــرار باإلجماع.

القرار الثاني :
إن الجلســــة العــاّمـــة العادّيــــة السنوّيــــة، و بعـــد االستماع إلى تقريـــري مجلـــس اإلدارة )تقرير حول الوضعية 
الماليــة للبنــك وتقريــر حــول الوضعيــة الماليــة لمجمــع BH بنــك( وتقاريــر مـــراقبي الحســابات للســنة المالّيــة 
2019 والتقريــر العــام حــول القوائــم الماليــة المجمعــة، تصــادق علــى تقريــري مجلــس اإلدارة وكذلــك علــى 

القوائــم الماليــة الفرديــة والمجمعــة المختومــة فــي 31 ديسمبـــر 2019.

وقعــت المصـادقـة علـى هـذا القــرار باإلجماع.
  

القــرار الثالث :
ــر الخــاص لمراقبــي الحســابات للســنة  ــد االســتماع إلــى التقريـ ــة، و بعـ ــة السنوّيـ ــة العادّي إن الجلســة العاّم
المالّيـــة 2019، توافــق علــى االتفاقــات القانونيــة المنصــوص عليهــا بالفصــول 200 و475 مــن مجلــة 
الشــركات التجاريــة والفصــل 62 مــن القانــون عــدد 2016-48 المتعلــق بالبنــوك والمؤسســات الماليــة.

 

وقعــت المصـادقـة علـى هـذا القــرار باألغلبية.

القرار الرابع:
تصــــادق الجلســة العاّمــة علــى توزيــــع األربـــاح الصافيــة للســنة المالّيـــة 2019 كمــا جــاء فــي اقتــراح مجلــس 

اإلدارة كاآلتـــي :

 المبلغ بالدينار
2019

المبلغ بالدينار
  2018 

141 641 680.719 136 310 267.359 الربح الصافي

558.020 28 567 776 ,128 المنقول الجديد

141 642 238.739 164 878 043,487 الباقي األول

0 597 485,467 اإلحتياطي القانوني 

141 642 238.739 164 280 558,020 الباقي الثاني

0
0
0

0
28 560 000.000
28 560 000.000

حصص األرباح من نتيجة السنة الحالية
حصص األرباح من المبالغ المعفاة

مجموع االرباح

141 642 238.739 135 720 558,020 الباقي الثالث 

850 000.000 850 000.000 الصندوق اإلجتماعي

140 792 238.739 134 870 558,020 الباقي الرابع 

113 292 000.000 91 370 000,000 المبلغ المدرج باإلحتياطات االستثنائية

24 000 000.000 40 000 000,000 إعادة استثمارات معفاة

3 500 000,000 3 500 000,000 إحتياطيات استثنائية أخرى 

238.739 558.020 الباقي الخامس 

238.739 558.020 المنقول الجديد

0 0 الرصيد
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وقعــت المصـادقـة علـى هـذا القــرار باألغلبية.
القــرار الخامس :

 بنـــــاء علــى مــا ذكــر بالقــرارات الســالفة، تبــرأ الجلســة العامــة أعضــاء مجلـــس اإلدارة إبـــراءا تـــاما دون قيـــد مــن 
تبعــــة أعمــــال إدارتهــــم للشركــــة خال السنة المالّية 2019.

وقعــت المصـادقـة علـى هـذا القــرار باإلجماع.

القــرار السادس:
عمــا بمقتــرح مجلــس اإلدارة، تجــدد الجلســة العامــة نيابــة الســادة محمــد الصــادق إدريــس والحبيــب ميــاد 
أعضــاء بمجلــس اإلدارة وحمــودة بلخوجــة ممثــل لصغــار المســاهمين لمــدة ثــاث ســنوات تنتهــي يــوم 

ــة 2022. ــاّمة التــي ســوف تدعــى للبــت فــي نتائــج الســنة المالّي انعقــاد الجلســة العـ

وقعــت المصـادقـة علـى هـذا القـرار باإلجماع.
القــرار السابع :

عمــا بمقتــرح مجلــس اإلدارة، تقــرر الجلســة العامــة للمســاهمين تعييــن الســيد ســامي الزغــل  عضــوا 
مســتقا بمجلــس اإلدارة ورئيســا للجنــة المخاطــر وذلــك لمــدة ثــاث ســنوات تنتهــي يــوم انعقــاد الجلســة 

ــة 2022. ــدعى للبــت فــي نتائــج الســنة المالّي ــة التــي ســوف تـ العـاّمـ

وقعــت المصـادقـة علـى هـذا القــرار باإلجماع.

القــرار الثامن : 
تحدد الجلسة العامة :

مبلغا صاف  قدره أربع أالف دينار )4000 د( عن كل حصة حضور لرئيسة مجلس االدارة.
مبلغا صاف  قدره ألفي دينار )2000 د( عن كل حصة ولكل عضو من اعضاء مجلس االدارة.

مبلغــا صــاف  بألفــي دينــار )2000 د( لرئاســة لجنــة التدقيــق ولجنــة المخاطــر عــن كل جلســة مــن جلســات لجنــة 
المخاطــر واللجنــة القــارة للتدقيــق الداخلــى.

مبلغا صاف بألف دينار )1000 د( عن كل حصة ولكل عضو لجنة منبثقة عن المجلس. 

ال يتحصــل الرؤســاء واألعضــاء المنتمــون ألكثــر مــن لجنــة ســوى علــى تأجيــر يحتســب علــى أســاس الحضــور 
بلجنــة واحــدة باختيارهــم.

وقعــت المصـادقـة علـى هـذا القــرار باإلجماع.

القــرار التاسع :
تقــرر الجلســة العامــة لمســاهمي BH بنــك إصــدار قــرض او عــدة قــروض رقاعيــة و/أو مشــروطة بمبلــغ 
أقصــاه 150 مليــون دينــارا ، علــى أن يتــم إنجــاز عمليــة اإلصــدار علــى مــرة واحــدة أو علــى عــدة مــرات فــي 
أجــل أقصــاه ثــاث ســنوات. وتفــوض الصاحيــات التامــة لمجلــس اإلدارة وذلــك قصــد تحديــد آجــال ومــدد 

ــة. ــة الســوق المالي ــغ ونســب وشــروط وإجــراءات هــذا اإلصــدار حســب وضعي والمبال

وقعــت المصــادقـة علـى هـذا القــرار باإلجماع.

القــرار العاشر :
تسنـــد جميـــع الصـاحيـــات للممثــل القانونــي للبنــك أو لمــن ينوبــه قصـــد القيـــام بإجـــراءات اإليـــداع و 

القـانونّيــــة. اإلشــهارات 

وقعــت المصـادقـة علـى هـذا القــرار باإلجماع.
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