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لـــ BH بنــك هــو نمــوذج البنــك الشــمولي الــذي ش إن النمــوذج االقتصــادي 
يتمثــل غرضــه فــي توفيــر مجموعــة متكاملــة مــن الخدمــات لفائــدة كافــة أنــواع 
الحرفــاء، مــن أفــراد ومهنييــن وشــركات صغــرى ومتوســطة وكبــرى الشــركات 

الوطنيــة والدوليــة ومؤسســاتيين.... 

ويعمــل البنــك فــي إطــار مجّمــع يضــم كافــة الخدمــات الماليــة )تأميــن وإيجــار 
مالــي وتنميــة...(. 

وبصفتــه بنــكا مرجعيــا، يواصــل BH بنــك تعزيــز مواطــن القــوة لديــه وضمــان 
أفضــل الخدمــات لفائــدة حرفائــه. 

قيمنا

روح المجموعة

إلــــتــــزام

إمـــتـــيـــاز
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مجمع BH يضم 13 شركة

964 510  
حسابا 

شبكة

بـــ 181 
موزعا آليا لألوراق 

النقدية

رأس مال قدره

238
مليون دينار

788 128 
يفا حر

شبكة

بـ147
فرعا بنكيا

نتيجة 
صافية قدرها

72,9
مليون دينار

مجموع
موازنة قدره

12243
مليون دينار

 1688
موظفا

ناتج بنكي 
صافي قدره

507
مليون دينار
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تركيبة رأس المال
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توزيع رأس المال بتاريخ 31-12-2020ا

النســبة مــن  عدد األسهم المساهمون
رأس المــال 

%78299,63 421 47مساهمون تونسييون 

%10933,37 882 15الدولة التونسية 

%71022,26 596 10مؤسسات  حكومية 

%91116,57 887 7من ضمنها المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية  

%5861,02 486مؤسسات  شبه حكومية 

%47919,37 218 9أشخاص معنويين خواص 

%89823,61 237 11أشخاص طبيعيون 

%5990,32 151مساهمون أجانب

%6190,06 26مساهمات مجانية غير مؤكدة

%000100 600 47المجموع

شروط النفاذ للجلسات وتاريخ التسجيل

طبقــا للفصــل 279 مــن مجلــة الشــركات التجاريــة والفصــل 31 مــن القانــون األساســي للبنــك، 
يمكــن للمســاهمين الــذي يملكــون علــى األقــل 10 أســهم مدفوعــة بالكامــل، دون ســواهم، 
ــوا مســجلين فــي  ــان هويتهــم، شــرط أن يكون ــة بعــد بي الحضــور فــي الجلســة العامــة العادي

ســجالت الشــركة قبــل تاريــخ انعقــاد الجلســة أو أن يكونــوا ممثليــن مــن طــرف مســاهم آخــر.

غيــر أن الجلســة العامــة الخارقــة للعــادة تشــمل كافــة المســاهمين، بغــض النظــر عــن عــدد 
أســهمهم، شــريطة أن تكــون هــذه األســهم قــد تــم دفعهــا بالكامــل.

الدولة التونسية

مؤسسات حكومية

مؤسسات شبه حكومية

أشخاص معنويين خواص

أشخاص طبيعيون
22,26%

19,37%

1,0
2%

23,61%

33,37%
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الهياكل اإلدارية
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تركيبة مجلس اإلدارة ووتيرة اجتماعاتهال

يتولى السيد هشام الربيعي منصب المدير العام للبنك
الصفةاإلسم

ممثلو القطاع الــعام 

رئيسة مجلس اإلدارةالسيدة آمال المديني

عضوسيد محمد الناصر حاجي

عضوالسيد عبد الرؤوف القليبي

عضوالسيد أيمن الرايس

عضوالسيد علي الرضواني

ممثلو القطاع الـخاص 

عضوالسيد أحمد الطرابلسي 

عضوالسيد رشاد الحرشاني 

عضوالسيد محمد صادق إدريس 

عضوالسيد الحبيب ميالد 

أعضاء مستقلين 

عضو-رئيس لجنة التدقيق السيد أشرف العيادي 

عضو-رئيس لجنة المخاطر  السيد سامي الزغل

ممثل المساهمين األقلية

عضو-ممثل صغار المساهمين السيد حمودة بلخوجة 

  مراقب الدولة السيدة رملة هالل الشريف 

خالل سنة 2020، عقد مجلس اإلدارة 11 اجتماعا. 
ويتولــى كتابــة المجلــس الســيد محمــد علــي بــن لجــدل، المديــر المركــزي لالســتخالص والنزاعــات 

والمســائل القانونيــة. 

مراقبي الحسابات 

» Consulting & Financial Firm «  السيد وليد بن عياد

» CWT « السيد وليد التليلي 
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 اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

لجنة التدقيق 

تتمثل مهامها الرئيسية في ما يلي :

- الحــرص علــى قيــام البنــك بوضــع ومتابعــة حســن 
ســير منظومــة المراقبــة الداخليــة المرتبطة بنشــاطه.

مســتوى  علــى  المســجلة  النقائــص  دراســة   -
عمــل منظومــة الرقابــة الداخليــة واعتمــاد إجــراءات 

. تصحيحيــة

- مراقبــة وتنســيق أنشــطة هيــكل التدقيــق الداخلــي 
وعنــد االقتضــاء، عمــل الهيــاكل األخــرى للمؤسســة، 

المكلفــة بمهــام رقابيــة.

- ضمان صحة المعلومات المالية.

الصفةاإلسم

رئيسالسيد أشرف العيادي

عضوسيد أحمد الطرابلسي 

عضوةالسيدة آمال المديني

عضوسيد محمد الناصر حاجي

مراقب الدولة مالحظ السيدة رملة هالل الشريف 

عــدد االجتماعــات المنعقــدة خــال ســنة 2020 : 6 اجتماعــات و يتولــى كتابــة اللجنــة : الســيد رشــيد بوزيــدي، 
مديــر التدقيــق الداخلــي.

وتركبــت لجنــة التدقيــق )راجــع القانــون عــدد 48 لســنة 
2016( بتاريــخ 31 ديســمبر 2020 مــن أربعــة أعضــاء. 
وقــد بلغــت نســبة مشــاركة األعضــاء فــي اجتماعــات 
اللجنــة 100 %. ويقــدم رئيــس اللجنــة بشــكل منتظــم 
تقاريــر إلــى مجلــس اإلدارة عــن أداء مهــام اللجنــة 

وأعمالهــا. 
وتعلقــت أعمــال اللجنــة أساســا بالنظــر فــي القوائــم 
الماليــة الفرديــة والمجّمعــة لـــ BH بنــك المختومــة 
فــي 31 ديســمبر 2019، بحضــور مراقبــي الحســابات 
مجلــس  قبــل  مــن  عليهــا  المصادقــة  قبــل  وذلــك 
اإلدارة. كمــا شــملت أعمــال اللجنــة مراجعــة نشــاط 
البنــك إلــى غايــة 30 جــوان 2020 والقوائــم الماليــة 
الوســيطة المختومــة فــي 30 جــوان 2020 وجــودة 

محفظــة القــروض.

ــة بمتابعــة منتظمــة  ــر، قامــت اللجن ــب آخ و فــي جان
مراقبــا  أعــّده  الــذي  الداخليــة  المراقبــة  لخطــاب 
ولتقريــر   2019 الماليــة  الســنة  بعنــوان  الحســابات 
مهمــة التفقــد حــول تقييــم منظومــة مكافحــة غســل 
ــح  ــا مصال ــي وضعته ــل اإلرهــاب الت األمــوال وتموي
اللجنــة  نظــرت  كمــا  التونســي.  المركــزي  البنــك 
المتعلقــة  التنظيميــة  المذكــرات  علــى  وصادقــت 
وتمويــل  األمــوال  غســل  مكافحــة  مخاطــر  بــإدارة 

اإلرهــاب. 
وصادقــت لجنــة التدقيــق علــى برنامــج مهــام التدقيق 
لســنة 2020 وتولــت متابعــة تنفيذهــا، فضــال عــن 
مراجعــة تقاريــر مهــام التدقيــق والمراقبــة المنجــزة. 
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 اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

لجنة المخاطر 

تتمثل مهمتها في ضمان :

- صياغــة وتحييــن اســتراتيجية إلدارة المخاطر ومراقبة 
احترامهــا مــن قبــل الهيئــة اإلدارية.

- اعتمــاد أنظمــة قيــاس ومراقبــة المخاطــر وتحليــل 
ــذه المخاطــر.  ــك له تعــرض البن

الصفةاإلسم

رئيسالسيد سامي الزغل

عضوالسيد محمد صادق إدريس 

عضوالسيد علي الرضواني

عضوالسيد أيمن الرايس

عــدد االجتماعــات التــي عقدتهــا لجنــة المخاطــر خــال ســنة 2020 : 6 اجتماعــات. و يتولــى كتابــة اللجنــة المخاطــر 
الســيد هيــكل الخضــراوي، مديــر قطــب المخاطــر والقروض.

اللجنة التنفيذية للقروض 

ــات  ــة، بشــأن بعــض فئ ــة معين ــى مجلــس اإلدارة، انطالقــا مــن عتب ــة للقــروض رأيهــا إل ــة التنفيذي ــدي اللجن تب
القــروض أو التمويــالت أو التعهــدات وخاصــة : 

- قروض إعادة الهيكلة التي يتجاوز مبلغها ومدتها الحدود المضبوطة من قبل مجلس اإلدارة. 

- القــروض التــي مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى تجــاوز التعهــدات قياســا بالعتبــات المضبوطــة مــن قبــل لجنــة 
المخاطــر والمصــادق عليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة. 

- القــروض الممنوحــة للحرفــاء المصنفيــن لــدى البنــك أو لــدى مؤسســات قــرض أخــرى، علــى معنــى منشــور 
البنــك المركــزي التونســي عــدد 24 لســنة 1991. 

الصفةاإلسم

رئيسالسيد رشاد الحرشاني 

عضوالسيد حمودة بلخوجة 

عضوالسيد الحبيب ميالد 

عــدد االجتماعــات المنعقــدة خــال ســنة 2020 : 7 اجتماعــات. ويتولــى كتابــة اللجنــة الســيد نبيــل حســين، 
المديــر المركــزي للقــروض.
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 اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

لجنة التعيينات واألجور 

مجلــس  مســاعدة  فــي  الرئيســية  مهامهــا  تتمثــل 
: وتحييــن  ومتابعــة  إعــداد  فــي  اإلدارة 

- سياسة التعيينات واألجور.. 

- سياســة االنتــداب وسياســة التــداول على مســتوى 
مراكــز اإلدارة العامــة واإلطــارات العليــا للبنك.

الصفةاإلسم

رئيسالسيد عبد الرؤوف القليبي

عضوالسيد أحمد الطرابلسي 

عضوالسيد الحبيب ميالد 

عــدد االجتماعــات المنعقــدة خــال ســنة 2020 : 14 اجتماعــا وتتولــى كتابــة اللجنــة الســيدة شــيراز الغريانــي، 
المديــرة المركزيــة للرأســمال البشــري.

وتركبــت لجنــة التعيينــات واألجــور مــن ثالثــة أعضــاء بتاريــخ 31 ديســمبر 2020. وقــد بلغــت نســبة مشــاركة 
 .%  100 األعضــاء 

و تعلقت أهم أعمال اللجنة بالمحاور التالية :
 

        إعادة تنظيم القطب التجاري )اإلدارات الجهوية( 

         تعيين المديرين الجهويين ؛

 ERP تأجير الموظفين العاملين في مجال تخطيط موارد المؤسسة         
         

         تعيين المدير العام لـ BH  إيجار  

        إقرار القانون اإلطاري 

         تحيين التنظيم الخاص بالقطب التجاري 

         اختيار العضو المستقل المكلف برئاسة لجنة المخاطر 

         تأجير أعضاء مجلس اإلدارة 

         التعديالت على مستوى الهيكل التنظيمي للبنك 

         تعيين المديرين المركزيين.



13

 اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

لجنة متابعة تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة
تتمثل مهمتها فيما يلي : 

- متابعة التقدم المحرز على مستوى برنامج إعادة هيكلة البنك. 

- ضمان تناسق وتقارب واندماج استراتيجية البنك مع برنامج إعادة الهيكلة.

- ضمــان احتــرام اإلجــراءات المقــررة واآلجــال المضبوطــة وتخصيــص المــوارد الضروريــة مــن أجــل حســن ســير 
برنامــج إعــادة الهيكلــة. 

- اعتماد القرارات التي تتخذها لجان البنك بشأن تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة..

الصفةاإلسم

رئيسةالسيدة آمال المديني

عضوالسيد محمد الناصر حاجي

عــدد االجتماعــات المنعقــدة خــال ســنة 2020 : اجتماعــان اثنــان ويتولــى كتابــة اللجنــة الســيد محمــد عاشــور، 
المديــر المركــزي المكلــف ببرنامــج إعــادة الهيكلــة.

وبلغت نسبة مشاركة األعضاء 100 %.

اللجنة الداخلية للصفقات
تتمثل مهامها الرئيسية فيما يلي : 

 
- اعتماد تقارير التقييم الخاصة بعروض الصفقات التي تندرج ضمن اختصاصها. 

- المصادقــة علــى ســالمة إجــراءات اللجــوء إلــى المنافســة وإســناد الصفقــات والمصداقيــة والشــفافية علــى 
مســتوى إجــراءات إســناد الصفقــات وكذلــك للتأكــد مــن مــدى مقبوليــة الشــروط اإلداريــة والماليــة والفنيــة. 

- الموافقة على مشاريع مالحق الصفقات التي تندرج ضمن اختصاصها.
- النظر في المسائل والطعون المتعلقة بإسناد وتنفيذ الصفقات التي تندرج ضمن اختصاصها. 

- الموافقة على تقارير التسوية النهائية للصفقات التي تندرج ضمن اختصاصها. 
- إبداء الرأي بشأن الصفقات التي تندرج ضمن مجال اختصاص مجلس اإلدارة.

الصفةاإلسم

رئيسالسيد أحمد الطرابلسي 

عضوالسيد عبد الرؤوف القليبي

عضوالسيد حمودة بلخوجة

مراقب الدولة السيدة رملة هالل الشريف 

عدد االجتماعات المنعقدة خال سنة 2020 : 5 اجتماعات. ويتولى كتابة اللجنة السيد رياض ليمام. 
 وبلغت نسبة مشاركة األعضاء 100 %.
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اإلدارة المركزية لالمتثال والمراقبة المستمرة والسالمة المالية

المراجع القانونية

- قانــون أساســي عــدد 26 لســنة 2015 مــؤرخ فــي 7 
أوت 2015 ويتعلــق بمكافحــة اإلرهــاب ومنــع غســل 

األمــوال. 

- قــرار اللجنــة مــن وزيــر الماليــة مــؤرخ فــي 1 مــارس 
.2016

- قــرار اللجنــة التونســية للتحاليــل المالية عدد 1 لســنة 
2017 مــؤرخ فــي 2 مــارس 2017 ويتعلــق بمبــادئ 
ــة خاصــة بالتصاريــح بالعمليــات والمعامــالت  توجيهي

المســترابة. 

 3 عــدد  الماليــة  للتحاليــل  التونســية  اللجنــة  قــرار   -
2017 ويتعلــق  2 مــارس  2017 مــؤرخ فــي  لســنة 

الحقيقييــن.  بالمســتفيدين 

مهــام   :  2014 لســنة   6 عــدد  تنظيميــة  مذكــرة   -
االمتثــال.  مراقبــة  هيئــة  وصالحيــات 

غســل  مكافحــة   :  630010 عــدد  إجرائيــة  مذكــرة   -
 .)2016 مــاي   10( اإلرهــاب  وتمويــل  األمــوال 

اســتخدام   :  2017 لســنة   40 عــدد  عمــل  مذكــرة   -
 .”KYC“ الحرفــاء  علــى  التعــرف  نمــوذج 

- منشــور البنــك المركــزي التونســي عــدد 6 لســنة 
االمتثــال  لمراقبــة  نظــام  بإرســاء  المتعلــق   ،2006

القــرض.  بمؤسســات 

- منشــور البنــك المركــزي التونســي عــدد 8 لســنة 
إلدارة  الداخليــة  الرقابــة  بقواعــد  المتعلــق   2017

اإلرهــاب.  وتمويــل  األمــوال  تبييــض  مخاطــر 

يتعلــق   2004 لســنة   63 عــدد  أساســي  قانــون   -
الشــخصية. المعطيــات  بحمايــة 

مهام الهيكل

- الحــرص علــى االلتزامــات القانونيــة للبنــك واحتــرام 
الممارســات الجديــدة واألخالقيــات المهنية واألدبية.

وقيــم  األخالقيــة  القواعــد  ترســيخ  علــى  العمــل   -
علــى صــورة  الحفــاظ  بغــرض  والشــفافية  النزاهــة 

وتعزيزهمــا. وســمعته  البنــك 

- تشخيص مخاطر عدم االمتثال والحّد منها.

لإلجــراءات  واالمتثــال  الســليم  التطبيــق  ضمــان   -
غســل  مكافحــة  مجــال  فــي  والترتيبيــة  القانونيــة 

اإلرهــاب. وتمويــل  األمــوال 

- مــّد مجلــس اإلدارة بالتقاريــر المتعلقــة بالتطبيــق 
بهــا  المعمــول  واإلجــراءات  للمذكــرات  الســليم 

االقتضــاء. عنــد  التصحيحيــة  التدابيــر  واقتــراح 

- تكويــن موظفــي البنــك فــي مجال وظيفــة االمتثال 
وتحسيســهم باستمرار بالمخاطر ذات الصلة.

الهيئــة  موافقــة  علــى  الحصــول  علــى  العمــل   -
وفقــا  الشــخصية،  المعطيــات  لحمايــة  الوطنيــة 

بــه. المعمــول  للتشــريع 

ــة  ــل اللجن ــب االستفســار مــن قب - االســتجابة لمطال
التونســية للتحاليــل الماليــة فيمــا يتعلــق بالمعامالت 

المشــبوهة واإلبــالغ عنهــا.

ســنة  خــالل  المذكــورة  الهيئــة  نشــاط  تعلــق  وقــد 
: يلــي  بمــا  أساســا   ،2020
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إعادة تنظيم الهيكل المكلف بمراقبة االمتثال وتعزيزه 

تبعــا لمصادقــة مجلــس اإلدارة علــى الهيــكل التنظيمــي للبنــك بتاريــخ 6 جويليــة 2017 ووفقــا ألحــكام القانــون 
عــدد 48 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 11 جويليــة 2016 الــذي يهــدف إلــى تنظيــم شــروط ممارســة العمليــات 
البنكيــة وكيفيــة الرقابــة علــى البنــوك والمؤسســات الماليــة ولمنشــور البنــك المركــزي التونســي عــدد 15 
لســنة 2013 المتعلــق بإرســاء رقابــة داخليــة إلدارة مخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، تــم تعزيــز هيــكل 
االمتثــال المســّمى فــي الســابق بهيئــة مراقبــة االمتثــال ليصبــح اإلدارة المركزيــة لالمتثال والمراقبة المســتمرة 
والســالمة الماليــة، المرتبطــة وظيفيــا بمجلــس إدارة البنــك وحســب التسلســل الهرمــي بــاإلدارة العامــة. وتــم 

تعزيــز الهيــاكل الملحقــة بهــذه اإلدارة المركزيــة بعــدد مــن المســؤولين والموظفيــن.

اإلجراءات المتصلة بنشاط مراقبة االمتثال 

تمحور عمل اإلدارة في مجال االمتثال حول المجاالت التالية : 
ــرام التشــريع وأفضــل الممارســات وقواعــد  ــة بهــدف ضمــان احت ــح المركزي - مســاعدة شــبكة الفــروع والمصال

ــب مســاعدة(.  الســلوك األخالقــي )816 طل
- المشاركة في المصادقة على مذكرات التنظيم بهدف إدماج قواعد مراقبة االمتثال )89 مذكرة تنظيم(. 

- تحيين المدونات والمواثيق والسياسات المتعلقة باألخالقيات والسلوك المهني.
- صياغة ميثاق وسياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

- مراجعة العقود المبرمة مع المراسلين وشركات الخدمات النقدية لتشمل شروط االمتثال. 
- إبــالغ اللجنــة التونســية للتحاليــل الماليــة بـــ 37 عمليــة مســترابة، تتــوزع بيــن األشــخاص الطبيعييــن )33( 

 .)4( المعنوييــن  واألشــخاص 
ــب  ــة )190 طل ــل المالي ــة التونســية للتحالي ــن اللجن ــى معلومــات، الصــادرة ع ــات الحصــول عل ــى طلب ــرّد عل - ال

معلومــات(. 
- طرح استشارة بشأن امتثال الشركات التابعة لمجّمع BH بنك. 

- التكوين في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لفائدة 195 إطارا تجاريا المجّمع BH بنك. 

اإلجراءات المتصلة بمنظومة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
 

- االمتثال للمعايير الجديدة لجمعية االتصاالت المالية العالمية بين البنوك »سويفت«. 

- االمتثــال لقانــون االمتثــال الضريبــي »FATCA« مــن خــالل إبــالغ اإلدارة العامــة لــألداءات بالحرفــاء الذيــن لهــم 
مؤشــرات ارتبــاط بالواليــات المتحــدة وذلــك بالنســبة للســنوات الماليــة الممتــدة مــن ســنة 2014 إلــى غايــة ســنة 

 .2018

 .»KYC« االستمرار في إجراء تحديد وتحيين ملفات الحرفاء السابقين -

- اليقظة القانونية تجاه األشخاص المعروفين سياسيا )211 شخصا(. 

- اليقظة تجاه المنظمات غير الربحية وتحيين الملفات القانونية )530 حسابا باسم المنظمات(. 

- اليقظة تجاه الحسابات المفتوحة ألغراض الحمالت االنتخابية )147 حسابا(. 

- اليقظة تجاه المراسلين المصرفين والعالقات المماثلة. 
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- الــرّد علــى االستفســارات الموجهــة مــن قبــل البنــوك المقابلــة )49 استفســارا( وشــركات الخدمــات النقديــة 
)استفســارين اثنيــن(. 

- اليقظــة تجــاه العمليــات والمعامــالت الــواردة مــن الخــارج )105.471 عمليــة تــم فرزهــا عــن طريــق تطبيقــة 
 .»SIRON EMBARGO«

 .)»SIRON AML« رصد معامالت الحرفاء )499 إخطار صادر عن تطبيقة -

 اللجان العملياتية المنبثقة عن اإلدارة العامة

لجنة اإلدارة: 
تتمثل مهمة لجنة اإلدارة في ما يلي: 

- ضبط المبادئ التوجيهية العامة للبنك. 
- دراســة واعتمــاد مخططــات العمــل التــي تضبطهــا 
اإلدارات بالنظــر إلــى األهــداف المرســومة مــن قبــل 

البنــك.
- دراســة كافــة المســائل المتعلقــة بنشــاط البنــك 

وتطويــره. وتنظيمــه  وإدارتــه 

لجنة القيادة إلنجاز برنامج إعادة الهيكلة 
تــم إنشــاء هــذه اللجنــة قصــد متابعة تنفيذ المشــاريع 
المتعلقــة ببرنامــج إعــادة الهيكلة والعمــل على احترام 
اآلجــال والميزانيــات المضبوطــة للغــرض والتأكــد مــن 
تناســق اإلجــراءات مــع برنامــج إعــادة الهيكلــة. وتقتــرح 
اللجنــة، عنــد االقتضــاء، إجــراءات تحكيــم أو تصحيــح أو 
تقويــم بالتــوازي مــع تقــدم العمــل فــي إنجــاز المهــام 
المذكــورة. كمــا تقــدم اللجنــة تقاريــر متابعــة إلــى لجنــة 

المتابعــة المنبثقــة عن مجلــس اإلدارة.

 )ALM( لجنة إدارة األصول والخصوم
تتمثــل مهمــة لجنــة إدارة األصــول والخصــوم فــي 
ــة لحــدوث  ــات الســلبية المحتمل التحكــم فــي التداعي
ــدة والســيولة  ــة )مخاطــر نســب الفائ المخاطــر المالي
للبنــك  الموازنــة  الموازنــة وخــارج  والصــرف( علــى 
وذلــك فــي ظــل أفضــل الشــروط مــن حيــث مردوديــة 
األمــوال الذاتيــة، وكذلــك فــي الحــرص علــى التقــارب 
مــن السياســة التجاريــة والسياســة الماليــة بهــدف 
الحفــاظ علــى قيمــة رأس المــال واالرتقــاء بهــا وفقــا 
للتراتيــب واألهــداف االســتراتيجية المرســومة مــن 

قبــل البنــك.

اللجنة المركزية للقروض للشركات 

طلبــات  دراســة  فــي  اللجنــة  هــذه  مهــام  تتمثــل 
رفــع  علــى شــهادة  والحصــول  والتجديــد  التمويــل 
اليــد، المتعلقــة بالقــروض التجاريــة قصيــرة األجــل 
ــة مــن المــوارد  ــة األجــل، الممول ومتوســطة وطويل
الذاتيــة أو المــوارد الخصوصيــة وبقــروض تمويــل 
القــرض  لسياســة  وفقــا  وذلــك  العقــاري  البعــث 
تحــرص  كمــا  اإلدارة.  قبــل مجلــس  مــن  المعتمــدة 
واالمتثــال  التمويــل  صيــغ  تحييــن  علــى  اللجنــة 
للحــدود  وفقــا  المخصصــات،  وتوزيــع  للحصــص 

عليهــا. المتفــق 

اللجنة المركزية للقروض لألفراد
طلبــات  دراســة  فــي  اللجنــة  هــذه  مهــام  تتمثــل 
رفــع  علــى شــهادة  والحصــول  والتجديــد  التمويــل 
اليــد، المتعلقــة بالقــروض لألفــراد وقــروض الســكن 
الممنوحــة مــن المــوارد الذاتيــة وذلــك وفقا لسياســة 
القــرض المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة. كمــا 
تحــرص اللجنــة علــى تحييــن صيــغ التمويــل واالمتثــال 
للحــدود  وفقــا  المخصصــات،  وتوزيــع  للحصــص 

المتفــق عليهــا.

لجنة االحتياجات اإلضافية والخصم
تبــّت هــذه اللجنــة فــي الحــاالت المعروضــة عليهــا 

وفقــا لإلجــراءات المعمــول بهــا
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لجنة االستخاص 
تتمثل مهام لجنة االستخالص في ما يلي : 

الديــون  الســتخالص  المســتمرة  المتابعــة  ضمــان 
المكلفــة  الهيــاكل  عمــل  ولخطــط  البنــك  لفائــدة 

باالســتخالص.

اقتــراح تحســين إجــراءات اســتخالص القــروض قصــد 
تقليــص المخاطــر المرتبطــة بتعهــدات الحريــف تجــاه 

البنــك.

البــّت فــي مقترحــات التســوية الرضائيــة والتجميــع 
نــزاع  موضــوع  للحــاالت  بالنســبة  الجــدول  وإعــادة 
المصالــح  علــى مســتوى  تتعيــن معالجتهــا  والتــي 

المركزيــة.

البــّت فــي إمكانيــة التفويــت في بعض المســتحقات 
المتنــازع عليها إلى شــركة BH اســتخالص.

لجنة الشراءات
عمــال بدليــل الشــراءات المصــادق عليــه مــن قبــل 
مجلس اإلدارة خالل شــهر نوفمبر 2018، تكلف لجنة 
الشــراءات بإبــداء رأيهــا بشــأن الصفقــات المندرجــة 
ضمــن نطــاق اختصاصهــا والمتعلقة بأوامر األشــغال 
وتوفيــر الســلع والخدمــات والدراســات والبرمجيــات 
والخدمــات المعلوماتيــة والتــي يقــع القيــام بهــا عــن 
طريــق طلبــات العــروض أو االستشــارة أو التفــاوض

لجنــة تعييــن المســؤولين فــي خطــط وظيفيــة صلب 
المصالــح المركزيــة وشــبكة الفروع

تتمثــل مهمــة لجنــة تعييــن المســؤولين فــي خطــط 
وظيفيــة صلــب المصالــح المركزيــة وشــبكة الفــروع 
فــي اتخــاذ قــرار بشــأن إســناد مواقــع المســؤولية 
واإلدارات  واألقســام  اإلدارات  مســتوى  علــى 
الجهويــة ومراكــز األعمــال ونقــاط البيــع والمســاعدين 

وجميــع الخطــط الوظيفيــة المماثلــة األخــرى.
وتضطلع هذه اللجنة بما يلي : 

دراســة مطلــب الترشــح لخطــط وظيفيــة للمســؤولين 
علــى مســتوى المصالــح المركزيــة )إدارات أو أقســام 
الفــروع  أو خطــط مماثلــة( وعلــى مســتوى شــبكة 
)إدارات جهويــة ومراكــز األعمــال ونقــاط البيــع( وذلــك 

علــى أســاس قائمــة بحســب الكفــاءة للمترشــحين 

رأس  إلدارة  المركزيــة  اإلدارة  تقدمهــا  المحتمليــن، 
والمعاييــر  للسياســة  البشــري، وفقــا  المــال 

والمقاييس المعتمدة من قبل البنك في هذا 
المجــال مــا لــم تنــص األحــكام التنظيميــة علــى خــالف 

ذلك.

اتخــاذ قــرار بشــأن إســناد الخطــط الوظيفيــة وفقــا 
لدليــل التعييــن المصــادق عليــه مــن قبــل مجلــس 

اإلدارة.

لجنة الخزينة
تتمثــل مهمتهــا فــي الحــرص علــى متابعــة وضعيــة 
علــى  وتأثيرهــا  النقديــة  الســوق  فــي  الســيولة 
ــر  ــة الســيولة للبنــك وذلــك عــن طريــق التدابي وضعي

التاليــة: 

متابعة تطور وضعية السيولة للبنك.

متابعــة توقعــات الســيولة للبنــك وإقــرار اإلجــراءات 
ــة الواجــب اتخاذهــا. الضروري

متابعــة قاعــدة المقابــالت )ســندات الدولــة وســندات 
الديــن المؤهلــة إلعــادة التمويــل(.

ــر المســار قياســا بخطــة عمــل  متابعــة مؤشــرات تغي
البنــك.

ضمــان احتــرام نســبة الســيولة علــى المــدى القصيــر 
LCR والحــّد األدنــى مــن نســبة القــروض / اإليداعــات 

.LTD

ــراءات  ــى مســتوى اإلج ــذ والتقــدم عل ــة التنفي متابع
والتدابيــر المقترحــة.
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 لجنة تطهير محفظة سندات الدين البنك

تتمثــل مهمــة هــذه اللجنــة فــي تحديــد المســتحقات المصنفــة، وفقــا لمنشــور البنــك المركــزي التونســي عــدد 
24 لســنة 1991 المتعلــق بتوزيــع المخاطــر وتغطيتهــا و متابعــة التعهــدات، والتــي قــد تكــون موضوعــا للتفويــت 

فيهــا إلــى شــركة االســتخالص.

كما تتولى هذا اللجنة ما يلي : 

ضبط معايير التفويت في المستحقات لشركة االستخالص )شركة تابعة للبنك(.

وضع قائمة على أساس سنوي في المستحقات التي سيتم التفويت فيها لشركة االستخالص.

التفاوض على سعر التفويت في المستحقات مع شركة االستخالص.

مّد مجلس اإلدارة بالقائمة المحددة على هذا النحو للمصادقة عليها. 

لجنة الحلحلة

تتولى لجنة اإلنقاذ البت في سياسات وإجراءات التوفيق والتسوية وكذلك التخلي عن مستحقات 
البنــك وفقــا لسياســة االســتخالص المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة وفــي حــدود نطاق االختصــاص الموكول 

 . لها
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 ثقافة المؤسسة

حرصــا منــه علــى اســتدامة األداء الجيــد الــذي تــم تحقيقــه حتــى اآلن وضمــان نمــو ســليم فــي ظــل بيئــة 
اقتصاديــة صعبــة تتســم بمنافســة شرســة وبهــدف االســتجابة لمتطلبــات الربحيــة مــع احتــرام اســتراتيجيته 
للمســؤولية االجتماعيــة للشــركات، عمــل BH بنــك مــن خــالل مشــروعه المتعلــق بثقافــة المؤسســة، علــى أن 
ــدى كافــة موظفــي  ــاخ اجتماعــي ســليم وأن يرســخ الشــعور باالنتمــاء ل ــق من ــا بخل ــي مقترن يكــون األداء المال

 .BH مجّمــع
وقــد اختــار BH بنــك اليــوم اعتمــاد ديناميكيــة جديــدة تســتند إلــى توجهــات جديــدة لمجّمــع BH بنــك، مــن خــالل 
تغطيــة مجــال حاجيــات الحرفــاء وذلــك عــن طريــق عــرض مجّمــع وحضــور متكامــل ومعــزز فــي مختلــف التظاهــرات 

والمعــارض، مــع اعتمــاد نفــس تصــور مجّمــع BH بنــك صلــب ثقافــة المؤسســة. 
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذا التصــور الجديــد للمجّمــع قــد ترســخ فــي منتصــف ســنة 2019 تبعــا لتغييــر اســمه 
التجــاري وتجديــد هويتــه البصريــة التــي تجســدت مــن خــالل إرســاء الميثــاق الخطــي الجديــد فــي كافــة مكونــات 
مجّمــع BH بنــك. وتعــزز هــذا التصــور فــي ســنة 2020 بمشــروع ثقافــة المؤسســة مــن خــالل تبّنــي قيــم مجّمــع 

BH وذلــك عبــر إشــراك جميــع الموظفيــن فــي عمليــة التصويــت علــى القيــم.
ــا  ــاع بمزاي ــّدي األداء واالقتن ــم لرفــع تح ــع BH والتصمي ــاط الراســخ بمجّم ــن االرتب ــم بي ــار هــذه القي ويجمــع اختي

العمــل التضامنــي. 
ــه يجعــل مــن التجــارب والســلوك  ــع BH، حيــث أن ــا إلــى مجّم وإن تقاطــع هــذه القيــم ليضفــي معنــى النتمائن

ــة المضــي قدمــا فــي مســارنا.  ــة لكيفي ــة الجماعي الفعلــي واقعــا ملموســا ويصقــل الهوي
ويقــف مجّمــع BH اليــوم كنمــوذج لمجمــع مالــي قــوي، يتضمــن مجموعــة مــن أنشــطة التأميــن واإليجــار المالــي 
واالســتثمار فــي رأس مــال التنميــة واالســتخالص والوســاطة بالبورصــة واالســتثمار والبعــث العقــاري وذلــك 
عــالوة علــى تواجــد BH بنــك علــى الصعيــد الدولــي مــن خــالل الشــركات التابعــة فــي إفريقيــا وأوروبــا. ويســعى 
مجّمــع BH، مــن خــالل التشــارك فــي نفــس القيــم إلــى تهيئــة الظــروف المواتيــة للرقــي والرفاهيــة االجتماعيــة  

لكافــة الموظفيــن.

إلتزام إمتيازروح المجموعة
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المسؤولية االجتماعية والبيئية

إجراءات لدعم الجهود الوطنية لمكافحة الجائحة

يعــّد BH بنــك مؤيــدا قويــا للمســؤولية االجتماعيــة 
للشــركات. وبالفعــل، فقــد تميــز خــالل أزمــة كوفيــد 
فــي  دينــار  مليــون   11,4 بمبلــغ  بمســاهمته   19 -
الجهــود الوطنيــة لمكافحــة الجائحــة، فضال عن تســخير 
مبنــى لفائــدة وزارة الصحــة، مخصــص للعامليــن فــي 
القطــاع الصحــي المكلفيــن بتقديــم الرعايــة الصحيــة 

للمرضــى المصابيــن بالفيــروس. 

كمــا وضــع البنــك وحدتيــن فندقيتيــن بســعة 200 
غرفــة فرديــة 

حيــن  إلــى  بفرنســا  التونســيين  ذمــة  علــى  تقريبــا 
عودتهــم إلــى الوطــن، وهــو مــا يمثــل مــّدا تضامنيــا 

ــك.  ــم البن ــع قي ــد م يتماشــى بشــكل جي

وال يــزال البنــك ملتزمــا بســمعته ومكانتــه كبنــك جوار 
والمهنييــن  المؤسســات  مــن  حرفائــه  مــن  قريــب 
وحريــص بشــكل متزايــد علــى إرضائهــم، حيــث لــم 
تقديــم  عــن  الصحيــة  األزمــة  بدايــة  منــذ  يتوقــف 
المســاعدة واإلحاطــة الضروريتيــن لفائدتهــم بهــدف 

تجــاوز تداعيــات هــذه الجائحــة. 

وقــد كان دعمنــا لحرفائنــا مــن الشــركات متميــزا وذلــك 
»تضامــن  خصوصــي  منتــوج  إطــالق  خــالل  مــن 
العاجلــة علــى  2020«   قصــد تغطيــة االحتياجــات 
المــدى القصيــر المتعلقــة بدفوعات األجــور والفواتير 

ــراء.  ــم الك ومعالي

وتطــور هــذا المنتــوج فــي مرحلــة الحقــة بالتــوازي 
الدولــة  بهــا  تكلفــت  التــي  المرافقــة  إجــراءات  مــع 

التونســية. 

وبالفعــل، أصبــح البنــك يوفــر للحرفــاء مــن الشــركات 
حــدود  إلــى  تصــل  األجــل  متوســطة  تمويــالت 
مليــون دينــار مــع تغطيــة الشــركة التونســية للضمــان 
يتــم قبولهــا كمقابــل إلعــادة التمويــل لــدى البنــك 
المركــزي التونســي. وقــد بلــغ حجــم التمويــالت التي 
منحهــا BH بنــك قرابــة 170 مليــون دينــار لفائــدة 326 

مؤسســة.

وفــي جانــب آخــر، انتفــع حرفــاء BH بنك من الشــركات 
بإجــراءات حكوميــة مــن خــالل تأجيــل أقســاط قــروض 
آجــال اســتحقاق  االســتثمار والتصــرف، مــع ضبــط 
جديــدة تتوافــق والقــدرة علــى التســديد لــكل حريــف 
دون  التعاقديــة  الفائــدة  نســب  علــى  والحفــاظ 

احتســاب أي عمــوالت خصوصيــة.

كمــا شــمل الدعــم المقــدم مــن BH بنــك األفــراد 
حيــث تعلــق بتأجيــل أقســاط القــروض وفقــا لمناشــير 
البنــك المركــزي التونســي ودون احتســاب عمــوالت. 
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العمل بين BH بنك والبنك الوطني الفاحي في مجال المسؤولية االجتماعية للشركات : 
المساهمة في حماية األرواح البشرية

أمــام خطــورة الوضــع الصحــي المتســم بالنقائــص 
اللوجســتية، الســيما فــي مجــال المعــدات الطبيــة 
لمرافــق الصحــة العموميــة، جــاء العمــل المشــترك 
بيــن BH بنــك والبنــك الوطنــي الفالحــي، المتعلــق 
بالمســؤولية االجتماعيــة للشــركات، ليعكــس المــّد 
التضامنــي الــذي تحّلــى بــه بنكنــا منــذ بدايــة األزمــة 

الصحيــة المرتبطــة بجائحــة كوفيــد - 19. 

االجتماعيــة  والقيــود  بالتحديــات  منــه  ووعيــا 
الوطنــي  الســياق  يفرضهــا  التــي  واالقتصاديــة 
االســتثنائي فــي مواجهــة أزمــة كوفيــد - 19، اضطلع 
BH بنــك بــدوره بشــكل كامــل فــي إطــار مســؤوليته 
المواطنــي،  العمــل  هــذا  خــالل  مــن  االجتماعيــة 
باالشــتراك مــع البنــك الوطنــي الفالحــي وباعتمــاد 
مبــدأ أساســي متمثــل فــي »وحدنــا نتحــرك بســرعة، 

معــا نذهــب بعيــدا«. 

ــكان خطــة عمــل  ــة، وضــع البن ــاح العملي ولضمــان نج
مــع شــريك تقنــي متخصــص فــي العمــل الجمعياتي 
ويحظــى بالتجربــة والمصداقيــة والدرايــة العمليــة، 
قصــد االضطــالع بهــذه األعمــال التضامنيــة علــى 

أفضــل وجــه ومرافقــة جميــع مراحــل إنجازهــا.

كشــريك  »نــوران«  جمعيــة  علــى  االختيــار  ووقــع 
أعضائهــا  غالبيــة  ربحيــة  غيــر  جمعيــة  وهــي  تقنــي 
المؤسســين هــم مــن المهنييــن والخبــراء المنتميــن 

الطبيــة.  لألوســاط 

وينتمــي هــؤالء األعضــاء لبيئــات مختلفــة ومتنوعــة، 
فهــم أطبــاء مــن تخصصــات مختلفــة ومســؤولون 
فــي  معروفــة  وشــخصيات  العــام  القطــاع  فــي 
الجمعياتــي.  والعمــل  والثقافــة  اإلعــالم  مجــاالت 

وقــد تكلفــت جمعيــة نــوران بالتعاون مــع وزارة الصحة 
بتحديــد احتياجــات المرافــق الصحيــة والحصــول علــى 
التراخيــص الالزمــة ووضــع قائمــة بالمنشــآت الصحية 

المعنية. 

المعــدات  باختيــار  التقنــي  الشــريك  ســيقوم  كمــا 
الطبيــة التــي ســيقع اقتناؤهــا والمصادقــة عليهــا، 

وتشــغيلها.  وتركيبهــا  وتســليمها  اســتالمها  أي 
و  بنــك   BH حــرص  التضامــن،  بقيــم  واسترشــادا 
البنــك الوطنــي الفالحــي مــن خــالل اشــتراكهما مــع 
جمعيــة نــوران علــى جــودة المعــدات التــي ســيقع 
اقتناؤهــا حتــى تكــون الرعايــة الصحيــة علــى أكبــر قــدر 

مــن النجاعــة.

ويؤكــد BH بنــك مجــددا مــن خــالل هــذه العمليــة 
اإلدمــاج  ويجســد  العامــة  القضايــا  بخدمــة  التزامــه 
رؤيتــه  صلــب  االجتماعيــة  للمشــاغل  الطوعــي 

العــام. بالصالــح  للنهــوض 

وســيكون لمثــل هــذه اإلجــراءات تأثيــر مؤكــد، ســواء 
علــى الصعيــد االجتماعــي أو األخالقــي أو البيئــي، 
الــذي  والبنــاء  الموّحــد  الــدور  أهميــة  يعكــس  بمــا 
يضطلــع بــه BH بنــك فــي هــذا الســياق الصعــب 

للغايــة.



التـقـريـــر الســنوي_2020

24

التكفل بتهيئة وصيانة المؤسسات التربوية

مــدارس  ســت  وصيانــة  بتهيئــة  بنــك   BH تكفــل 
اعداديــة وابتدائيــة )ثــالث مــدارس تــم التكفــل بهــا 
بالكامــل وثــالث أخــرى جزئيــا )مجمعــات صحيــة( وذلــك 
فــي إطــار عمــل بقيــادة الجمعيــة المهنيــة التونســية 
للبنــوك والمؤسســات الماليــة وبحجــم جملــي يقــدر 

بـــ 527 ألــف دينــار.

وتــم عقــد اجتمــاع مــن قبــل الجمعيــة المذكــورة بتاريــخ 
17 فيفــري 2021 للتوقيــع علــى مذكــرة تفاهــم بيــن 
البنــوك ووزارة التربيــة وذلــك بحضــور وزيــر االقتصــاد 
ــي  ــة وممثل ــر التربي ــم االســتثمار ووزي ــة ودع والمالي

البنــوك المحليــة.

لنحافظ على البيئة

كثــف BH بنــك إجراءاتــه التوعويــة التــي تســتهدف 
الموظفيــن مــن خــالل تخصيــص مقــال شــهري علــى 
»لنحافــظ  بعنــوان  الداخليــة  المعلوماتيــة  الشــبكة 

ــة«.  ــى البيئ عل

وقــد ضبطت إدارة االتصال والمســؤولية االجتماعية 
للشــركات وإدارة التصــرف فــي المســار الوظيفــي 
ــم  ــة وتعمي ــاز دورة تكويني ــره خطــة عمــل إلنج وتطوي
مفاهيــم المســؤولية االجتماعيــة للشــركات الموجهــة 
إلطــارات البنــك. وســيتكفل مكتــب مختــص بهــذه 

ــة.  العملي

جائزة السيدات رائدات األعمال 
ترســيخا اللتزامــه تجاه الســيدات رائــدات األعمال، كان 
ــك مــرة أخــرى شــريكا فــي النســخة الخامســة  BH بن

لجوائــز الســيدات رائــدات األعمــال.

وتهــدف هــذه التظاهــرة إلــى التعريــف بديناميكيــة 
ريــادة األعمــال النســائية وتثميــن تجــارب النجــاح وخلــق 

توجهــات جديــدة فــي مجــال إحــداث المؤسســات.

يعملــن  أعمــال  رائــدات  خمــس  الحفــل  تــوج  وقــد 
فــي القطاعــات الخمســة الرئيســية وهــي الثقافــة 
والخدمــات  واالتصــاالت  المعلومــات  وتكنولوجيــا 

واألعمال الزراعية والصناعات التقليدية والصناعة.

ــار إلــى الســيدة  ــر وإكب ــة تقدي ويتوجــه BH بنــك بتحي
أنيســة المــّدب، مصّممــة شــركة »أنيســة عايــدة« 
العــام  لهــذا  األعمــال  رائــدة  بجائــزة  فــازت  التــي 
ــزة  ــك جائ ــة. وقــد خصــص BH بن ــال الصناع فــي مج

للغــرض، أســندها للفائــزة عــن جــدارة.

BH بنك يؤكد مجددا دعمه للرياضات الفردية 

للجامعــة  الرســمي  الشــريك  بنــك، وهــو   BH أكــد 
التونســية للدراجــات، مجــددا دعمه للرياضــات الفردية 
وخاصــة ركــوب الدراجــات المعــروف بفوائــده علــى 
الصحــة البدنيــة والعقليــة لممارســي هــذه الرياضــة 
وكذلــك علــى تنميــة التفكيــر والتعلــم والعالقــات 

االجتماعيــة.

وتــم تنظيــم الجائــزة الكبــرى لـــ BH بنــك بتاريــخ 19 
ــزت هــذه النســخة بحضــور  ســبتمبر 2020. وقــد تمي
المديــر العــام، الســيد هشــام الربيعــي الــذي أعطــى 
بتتويــج  وقــام  المســابقة  لهــذه  االنطالقــة  شــارة 

الفائزيــن.
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وحضــر هــذا الموعــد 14 فريقــا منخرطــا فــي الجامعــة 
فــي  الجهــات  مختلــف  تمثــل  للدراجــات  التونســية 
البــالد، بمــا فــي ذلــك فريــق BH بنــك. وتــم توزيــع 

ــر.  ــات علــى مســار البلفيدي ــى ســت فئ الفــرق إل

ــز  ــة، يتعهــد BH بنــك بتعزي ومــن خــالل هــذه العملي
بيــن األجيــال  بالتحديــات  قيــم الشــجاعة والشــغف 
االجتماعيــة.  االنحرافــات  مــن  وحمايتهــا  القادمــة 
كمــا يؤكــد البنــك انفتاحــه علــى المحيــط االجتماعــي 
المســاهمة  إلــى  ويســعى  المدنــي  والمجتمــع 
ــر عــدد ممكــن مــن الشــباب  ــر أكب ــن وتأطي فــي تكوي
ومســاعدتهم علــى التمســك بشــغفهم بــل وحتــى 

التفــوق علــى الصعيــد اإلقليمــي الدولــي. 

الخدمــات  والتأميــن  للبنــوك  الدولــي  الصالــون 
والماليــة

»EXPO FINANCES 2020« 

فــي إطــار سياســة القــرب مــن الحرفــاء واســتراتيجية 
بمعيــة  بنــك   BH شــارك  المجّمــع،  صلــب  التــآزر 
ــدورة الثامنــة  ــن فــي ال الشــركة التابعــة لــه BH تأمي
مــن الصالــون الدولــي للبنــوك والتأميــن والخدمــات 
ــى 15  ــرة مــن 13 إل ــذي انتظــم فــي الفت ــة، ال المالي
فيفــري بمركــز تونس للمعارض بالشــرقية، بمشــاركة 
50 عارضــا مــن البنــوك وشــركات التأميــن  حوالــي 
وشــركات اإليجــار المالــي والوســطاء بالبورصــة. وقــد 
تــم افتتــاح هــذه الــدورة مــن قبــل الســيد محمــد رضــا 
شــلغوم، وزيــر الماليــة والســيدة ناديــة قمحــة، نائــب 
محافــظ البنــك المركــزي التونســي، وذلــك بحضــور 
الجمعيــة  رئيــس  قويــدر،  حــاج  بــن  حبيــب  الســيد 
المهنيــة التونســية للبنــوك والمؤسســات الماليــة 
والســيد ســمير ماجــول، رئيــس منظمــة األعــراف. 

وكان BH بنــك ممثــال فــي هــذه التظاهــرة عــن طريــق 
ــذي قــام  ــام، ال ــر الع الســيد هشــام الربيعــي، المدي
بتقديــم الموضــوع المحــوري للبنــك بالنســبة لســنة 
2020 والمتمثــل فــي أن يوفــر مجّمــع BH للحرفــاء 
عرضــا شــامال وحســب االحتياجــات الشــخصية، مــع 
التأكيــد علــى التطلــع إلــى تطويــر المنتجــات الرقميــة 
بالمنتجــات  والنهــوض  الحديثــة  الدفــع  ووســائل 

والخدمــات البنكيــة والماليــة الجديــدة. 

ريادة 2020

 BH بنــك والشــركات التابعــة أي BH أعــرب كل مــن
ــى  ــة إل ــود الدول ــن دعمهــم لجه ــار ع ــن وBH إيج تأمي
تشــجيع المبــادرة الخاصــة والتنميــة الجهويــة وإحــداث 
مواطــن الشــغل وذلــك مــن خــالل التواجــد المعــزز 
فــي الــدورة الســابعة لصالــون ريــادة األعمــال - ريادة، 
بمدينــة   2020 فيفــري  و13   12 يومــي  المنعقــد 
ــدرج المشــاركة فــي  الثقافــة بتونــس العاصمــة. وتن
 BH هــذه النســخة الجديــدة عبــر منصــة موحــدة جمعت
بنــك وفرعــه فــي إطــار التوجــه االســتراتيجي الجديــد 

للتــآزر صلــب المجّمــع، المعتمــد مــن قبــل البنــك.
وقــد شــهد حفــل االفتتــاح برئاســة الســيد ســليم 
الصغــرى  والمؤسســات  الصناعــة  وزيــر  الغريانــي، 
والمتوســطة حضــور الســيد هشــام الربيعــي، المدير 
العــام لـــ BH بنــك، فضــال عــن المديريــن العاميــن 

للشــركات التابعــة المشــاركة.
ــر  ــت هــذه المشــاركة مــن التواصــل مــع الدوائ ومكن
الصناعيــة وأصحــاب المشــاريع واختيــار العديــد مــن 

 .BH المشــاريع الواعــدة لمجّمــع
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 اإلجراءات المتخذة تبعا لجائحة كوفيد - 19

الحفاظ على سامة رأس المال البشري للبنك 

والحمايــة  للوقايــة  بكمامــات  الموظفيــن  تزويــد   -
البنــك.  مقــرات  فــي  النظافــة  منتوجــات  وتوفيــر 

- تعزيز تدابير اليقظة عند استقبال الزائرين.
وضع بروتوكول صارم لتعقيم المقرات.

- التشــجيع علــى العمــل عــن بعــد مــع وضــع منظومــة 
للمتابعــة واإلبالغ.

)االتصــال  بعــد  عــن  التواصــل  علــى  التشــجيع   -
الــواب...(. علــى  تيمــز  وموقــع  بالفيديــو 

- تعليق االجتماعات التي تتطلب الحضور الشخصي 
)الموظفيــن والحرفــاء ومســديي الخدمــات(، إال فــي 

صــورة الحصــول على موافقــة اإلدارة العامة. 
- التشجيع على التواصل عن بعد مع الحرفاء.

- المتابعــة والمراقبــة الصارمــة والمنتظمــة لالمتثــال 
االرتــداء  وخاصــة  االجتماعــي  التباعــد  إلجــراءات 
اإلجبــاري للكمامــات، ســواء علــى مســتوى شــبكة 

الرئيســي.  الفــروع أو المقــر 
- ضبــط مقاربــة لتتبــع المخالطيــن للحــاالت المؤكــدة 
والحجــر الصحــي وتكليــف طبيــب الشــغل بتطبيــق 

المقاربــة المتفــق عليهــا.

إستمرارية النشاط 

خطــة اســتمرارية النشــاط علــى مســتوى األنظمــة 
المعلوماتيــة 

- تكويــن فريــق تحــت الطلــب يضــم 17 إطــارا فــي 
اســتمرارية  لتأميــن  المعلومــات  تكنولوجيــا  مجــال 

المعلوماتيــة.  األنظمــة  تشــغيل 

خطة استمرارية النشاط على مستوى نقاط البيع 
- تكويــن فريــق تحــت الطلــب وانتصابــه فــي الموقــع 
االحتياطــي بجهــة البحيــرة 1 لتأميــن أعمــال المقاصــة 

اإللكترونيــة.
- تطهيــر وتعقيــم الفــروع البنكيــة الخاضعــة للحجــر 

الصحــي مــن قبــل شــركات مختصــة. 

- تأميــن العمليــات الجاريــة علــى مســتوى أقــرب فــرع 
مــع توفيــر رقــم اتصــال مجانــي. 

- تأمين حمالت إعالمية لفائدة الحرفاء.

خطة استمرارية النشاط على مستوى المصالح 
المركزية 

- تحديد األنشطة والموارد البشرية الحيوية.
- تهيئة فضاءات مخصصة على مستوى موقع 

البحيرة 1 وعلى مستوى الموقع االحتياطي بالمغيرة.
- تطهير وتعقيم المقرات التي شهدت إصابات بالوباء.

- تهيئة موقع لمكافحة كوفيد - 19 بجوار المقر 
الرئيسي. 

- اإلرساء التدريجي لصيغة العمل عن بعد.
- عزل الموارد المتعلقة بالمهن الحيوية ذات 

خصوصيات. 

 اإلجراءات المتخذة تبعا لجائحة
 كوفيد - 19

مرافقة الحرفاء
مرافقة الشركات 

“تضامــن  الخصوصــي  المنتــوج  اســتخدام  تــم   -
2020” الــذي أحدثــه البنــك لتغطيــة الحاجيــات العاجلــة 
وعلــى المــدى القصيــر للشــركات فــي مجــال دفــع 

األجــور وخــالص الفواتيــر ومعاليــم الكــراء.
صلــب  المنتــوج  هــذا  إدمــاج  ذلــك  بعــد  ووقــع 
التمويــالت متوســطة األجــل للشــركات العاملــة فــي 
مختلــف قطاعــات النشــاط، مــع تغطيــة مــن قبــل 
الشــركة التونســية للضمــان )فــي حــدود 1 مليــون 
دينــار( وقبولهــا كمقابــل إلعــادة التمويــل لــدى البنــك 

التونســي. المركــزي 
- تأجيــل ســداد أقســاط قــروض االســتثمار والتصــرف 
مــع آجــال اســتحقاق تتوافــق والقــدرة علــى التســديد 

لــكل حريــف.
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“متضامن 
2020” دون 

تغطية الشركة 
التونسية 

للضمان بتاريخ 
31-12-2020

“متضامن 
2020” مع 

تغطية الشركة 
التونسية 

للضمان بتاريخ 
31-12-2020

تأجيل أقساط 
القروض بتاريخ 

31-12-2020
المجموع

284207670عدد الملفات 

250,786,5520857,2المبالغ )بمايين الدنانير( 

- وضــع خطــة لدفــع النشــاط بالنســبة لبعــض الحرفــاء ذوي قــدرات عاليــة والذيــن واجهــوا صعوبــات ظرفيــة وذلــك 
باالعتمــاد علــى الشــركة التابعــة BH تنميــة. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن البنــك المركــزي التونســي يقــود مشــروعا 

إلحــداث صنــدوق لالســترجاع، مخصــص لمرافقــة لشــركات التــي تواجــه صعوبــات ظرفيــة.

مرافقة الحرفاء األفراد
 بموجــب منشــور البنــك المركــزي التونســي، وقــع تأجيــل ســداد القــروض مــن مــارس إلــى ســبتمبر للحرفــاء 

ــار ــار ومــن أفريــل إلــى جــوان للدخــل الــذي يزيــد عــن 1000 دين الذيــن يقــل دخلهــم عــن 1000 دين

 على الصعيد التجاري

أسواق الخدمات المصرفية لألفراد 

• تقســيم محفظــة العمــالء وفًقــا لقطاعــات الســوق 
المحــددة فــي اســتراتيجيتنا التجاريــة.

• اســتعادة التموقــع فــي ســوق اإلســكان وذلــك مــن 
خالل: 

- التوقيــع علــى ملحــق تعديلي للعقد الخاص ببرنامج 
االدخــار الســكني التقليــدي بتاريــخ 25 ديســمبر 2019 
ــة  ــر المالي ــل الســيد وزي ــة، مــن قب ــر وزارة المالي بمق
BH بنــك والــذي يتعلــق  لـــ  والســيد المديــر العــام 
بإحــداث فئــة جديــدة مــن االدخــار “P” والترفيــع فــي 

ســقف القــروض العاديــة.

لفائــدة  الخدمــات  مــن  مجّمــع  عــرض  إحــداث 
الودائــع  المســتثمرين والــذي يمكــن مــن تحســين 

الســكني. االدخــار  برنامــج  إطــار  فــي 

• خلق ديناميكية للنهوض بتجميع الودائع، السيما 

ودائع االدخار.

ــة محفظــة الحرفــاء وفقــا للقطاعــات المحــددة  • تجزئ
لألســواق.

ــدة  ــع الشــخصي علــى العــروض لفائ • إضفــاء الطاب
األفــراد مــن خــالل إحــداث قــروض جديــدة.

المركــزي  البنــك  أقرهــا  التــي  اإلجــراءات  تطبيــق   •
التونســي فــي مجــال مكافحــة كوفيــد - 19 وذلــك 
األعبــاء  مواجهــة  فــي  الحرفــاء  مرافقــة  بهــدف 

الصعبــة. الفتــرة  هــذه  وتجــاوز  التشــغيلية 

• إحــداث تمويــالت مراعيــة للبيئــة لفائــدة الحرفــاء من 
األفــراد وذلــك مــن خــالل منتــوج “القــرض األخضر”. 

• إطالق البطاقة الذكية دون تالمس.

• اإلدارة الديناميكيــة والمرنــة لموظفــي المبيعــات 
مــن خــالل الــدورات التدريبيــة. 

• مشــروع تنشــيط شــبكة الفــروع وإدارة المبيعــات 
والحركيــة التجاريــة.
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• مشروع “الخدمات البنكية للمرآة”.

• فتح خمسة فروع جديدة خالل سنة 2020. 

• إرســاء نظــام جديــد على صعيد شــبكة فــروع البنك، 
مــن خــالل إحــداث وظائــف مســتحدثة علــى مســتوى 
اإلدارات الجهويــة مــع تقييــم جديــد للمناطــق وكذلــك 
االنتقــال مــن تنظيــم مرتكــز علــى 11 إدارة نحــو آخــر 
يتمحــور حــول 7 مناطــق جديــدة، مــع تعزيزهــا بإحــداث 
الخدمــات  جــودة  تحســين  بهــدف  جديــدة  وظائــف 

وتســريع التكفــل بملفــات الحرفــاء ومعالجتهــا. 

أســواق الخدمــات المصرفيــة لألفــراد من المســتوى 
الرفيع 

• تخصــص عــدد مــن مرشــدي الحرفــاء علــى مســتوى 
فــروع البنــك باعتبارهــم مندوبــي خدمــة الحرفــاء مــن 

المســتوى الرفيــع.

• إحداث هيكل لتنشــيط الســوق، مخصص للشــريحة 
رفيعــة المســتوى وإنشــاء فضــاءات صلــب الفــروع 

لفائــدة هــذه الفئــة.

أســواق الخدمــات المصرفيــة لألفــراد - الشــركات 
الصغــرى جــدا \ المهنيــون 

تــم وضــع برنامــج تســويقي إلطــالق العديــد مــن 
 ،2020 الجذابــة والتنافســية خــالل ســنة  العــروض 
للمهنييــن  )القــروض  المهنييــن  لقطــاع  مخصصــة 

 .)Grow وحزمــة  الصحيــة  والتســبيقات 

أسواق الشركات

• إجراءات المرافقة لفائدة الشركات اثناء الجائحة.

• إحداث الحساب المؤجر »مكافأة«.

• توطيــد التــآزر بيــن القطاعــات وخاصــة مــن خــالل 
شــأنها  مــن  التــي  والشــراكات  »أجــراء«  اتفاقيــات 

األفــراد.  مــن  الحرفــاء  اســتقطاب 

• تنظيــم الملتقــى الحــواري بيــن BH بنــك والباعثيــن 
العقارييــن فــي شــهر جــوان.

حســب  الشــركات  مجموعــات  محفظــة  توزيــع   •
باألعمــال. القائميــن 

وظيفــة  إحــداث  مــع  التعيينــات  فــي  الشــروع   •
»مندوبــي خدمــة الحرفــاء مــن الشــركات الصغــرى 
الشــركات  هــذه  محفظــة  وتوزيــع  والمتوســطة« 

المندوبيــن.  حســب 

 التطوير الرقمي

للبنــك، مــع  الجديــد  الموقــع اإللكترونــي  تهيئــة   •
ــف األســواق  ــز مختل ــد مــن شــأنه تحفي ــم جدي تصمي
المهنيــون   \ جــدا  الصغــرى  والشــركات  )األفــراد 
ــوى  ــل المحت ــارة الموقــع وتحمي ــى زي والشــركات( عل
والتفاعــل مــع الصيغــة الجديــدة الحاملــة لهويــة البنــك 
ــي 2.0، المتجــاوب مــع  ــي التفاعل للموقــع اإللكترون
المســتخدمون  يزورهــا  التــي  اإللكترونيــة  المواقــع 

بكثــرة ومــع مواقــع التواصــل االجتماعــي. 

• إطــالق تطبيــق جديــد للخدمــات المصرفيــة عبــر 
الهاتــف الجــوال، حامــل لهويــة البنــك ومحّســن علــى 
أفضــل وجــه )وفقــا للتغيــرات فــي متطلبــات موقــع 

 .)google

• بدء تشغيل خدمة المعامالت البنكية اإللكترونية، 

التــي تعتمــد باألســاس علــى اإلمضــاء اإللكترونــي 
للمصادقــة  الوطنيــة  الوكالــة  مــن  المعتمــد 
مــن  أعلــى  مســتوى  توفيــر  بهــدف  اإللكترونيــة، 

حرفائنــا.  لمعامــالت  الســالمة 

ــة  ــة الذاتي ــث للخدم ــاء مــن إنشــاء موقــع ثال • االنته
لعمليتيــن  يضــاف  الــذي  بورقيبــة،  الحبيــب  بفــرع 
الوظائــف،  متعددتــي  آلتيــن  لتثبيــت  ســابقتين 
ــر  ــرة واألخــرى  فــي فــرع خي إحداهمــا فــي فــرع البحي

باشــا.  الديــن 

• رقمنة المساعدات االجتماعية.
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• إنشــاء منصــة »تمويــل« مــع توقيع اتفاقيــة لتوفير 
االنترنــات  عبــر  المحتمليــن  للحرفــاء  بيانــات  قاعــدة 
)الحرفــاء مــن الشــركات والشــركات الصغــرى جــدا \ 
المهنييــن والشــركات الصغــرى والمتوســطة( والــذي 
بنكــي. ويتمثــل  تمويــل  علــى  للحصــول  يســعون 
الهــدف مــن ذلــك فــي إيجــاد فــرص جديــدة لألعمــال 

ــة.  التجاري

قيــم  واختيــار  اســتبيانات  إلنجــاز  منصــة  إنشــاء   •
بنــك.   BH مجّمــع 

لالســتخالص  اتصــال  مركــز  مــع  اتفاقيــة  إبــرام   •
ــق االســتعانة  ــن طري ــون، ع ــاري للدي ــي والتج الرضائ

خارجيــة.  بمصــادر 

 نظام المعلومات والخدمات اللوجستية

- انطــالق أشــغال إعــادة تصميــم الشــبكة المحليــة 
الرئيســي. للمقــر   )LAN(

ــي  ــد - 19 فــي المبان ــة كوفي ــز لمكافح - إنشــاء مراك
المركزيــة )المقــر الرئيســي وفضــاء تونــس العاصمــة 

وفضــاء البحيــرة(. 

- تحديــث التطبيقــات المعلوماتيــة قصــد االســتجابة 
للقــرارات الحكوميــة فــي مجــال تأجيل خالص أقســاط 

القــروض )لألفــراد وللشــركات(. 

- دفــع المســاعدات االجتماعيــة علــى كامــل شــبكة 
النقديــة  لــألوراق  اآلليــة  الموزعــات  الفــروع وكافــة 

للبنــك.

- إحــداث حــل معلوماتــي للتفاعــل مــع مركــز االتصــال 
الخــاص باســتخالص الديــون 

واللوجســتية  الماديــة  األساســية  البنيــة  اقتنــاء   -
للبنــك. الجديــد  المعلومــات  لنظــام 

للتجــارة   BH موقــع  تطويــر  أشــغال  اســتكمال   -
للبنــك. اإللكترونيــة 

لمجابهــة  إجــراءات وقــرارات وظيفيــة ولوجســتية   -
الوضــع الوبائــي وذلــك منــذ شــهر مــارس 2020.

 .BH تدشين واستغالل مقرات أكاديمية -

- تهيئة فضاء االبتكار التعاوني.

- بــدء تشــغيل حزمــة البرمجيــات لــإلدارة المندمجــة 
المشــتركة. بالخدمــات  الخاصــة  )أرزاق( 

- فتــح 5 فــروع جديــدة )الرقــاب والمحــرص وطينــة 
والشــيحية(. قاللــة  والشــاذلي 

- إحــداث فضــاء للحرفــاء رفيعــي المســتوى صلــب 3 
فــروع.

 رأس المال البشري والتكوين

- تدشين مركز تطوير الكفاءات 

- إطــالق منصــة التكويــن علــى األنترنــات »أكاديميــة 
مجــال  فــي  أولــى  تكوينيــة  دورة  إدراج  مــع   ،»BH

»مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب«. 

- اعتماد صيغ تكوين جديدة: ندوات عبر 

ــم  ــات )التعل ــى األنترن ــة عل ــت ودورات تكويني األنترن
اإللكترونــي(. 

- اعتمــاد أشــكال جديــدة لتنظيــم العمــل خــالل فتــرة 
والتعايــش  االجتماعــي  )التباعــد  الصحيــة  األزمــة 
المشــترك والعدالــة االجتماعيــة واالجتماعــات عبــر 
تقنيــة الفيديــو علــى تطبيــق مايكروســوفت تيمــز 
ــم ســاعات  وإرســاء ومتابعــة العمــل عــن بعــد وتنظي
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العمل والفرق والقيادة واإلدارة عن بعد...(. 

- إرســاء سياســة القــرب مــن الموظفيــن واالســتماع 
إليهــم مــن خــالل »المقابــالت المتعلقــة بالمســار 

الوظيفــي«. 

األمــوال  غســل  مكافحــة  مجــال  فــي  التكويــن   -
دورة  موظفــا   576 تابــع  حيــث  اإلرهــاب،  وتمويــل 
التعلــم  منصــة  علــى  المجــال  هــذا  فــي  تكوينيــة 

موظفــا   176 وانتفــع   BH ألكاديميــة  اإللكترونــي 
بالتكويــن عــن بعــد الــذي تؤمنــه الجمعيــة المهنيــة 

الماليــة. والمؤسســات  للبنــوك  التونســية 

- انتداب 37 إطارا.

- إطالق مشروع إصالح منظومة تقييم الموظفين. 
- إطــالق مشــروع قيــادة رأس المــال البشــري لشــبكة 

الفــروع فــي موفــي ســنة 2020.

 التدقيق والمراقبة المستمرة واالمتثال

- إعداد ميثاق للتدقيق وميثاق للرقابة.

- إعــادة صياغــة اختصاصــات المراقبــة للوحــدات المكلفــة بالمراقبــة المســتمرة لشــبكة الفــروع مــع دخــول المذكرة 
التنظيميــة عــدد 2 لســنة 2020 المتعلقــة بتنظيــم اإلدارات الجهويــة حيــز النفــاذ.

- تحســين عمليــات المراقبــة وتعزيــز اليقظــة فــي مجــال عمليــات الخزينــة واإلبــالغ عــن حــاالت العجــز والفائــض 
واحتســابها.

- اعتماد المؤشرات الرئيسية لألداء في مجال االمتثال في عملية قياس وإدارة أداء شبكة الفروع.

ــة  ــى درج ــدل عل ــا ي ــروع بنســبة %25 وهــو م ــن شــبكة الف ــات المســاعدة واالستشــارة الصــادرة ع ــاع طلب - ارتف
عاليــة مــن الوعــي لــدى األعــوان التجارييــن. وبالفعــل، تــم قبــول ومعالجــة 1.023 طلبــا علــى مســتوى العنــوان 

ــال«.  اإللكترونــي الجديــد »دعــم االمتث

- إحداث نظام التعرف على الحرفاء KYC لفائدة كافة موظفي BH بنك. 

 الجودة والتنظيم

- انطالق عملية إنجاز وتفعيل تطبيقة / برنامج إلدارة شكاوى الحرفاء.
- إعادة صياغة عملية التكفل بالشروط الميسرة الممنوحة للحرفاء.

- إرساء التنظيم الجديد على مستوى اإلدارة الجهوية والتوزيع الجديد للفروع.
- إرساء التنظيم الجديد لمركز أعمال الخدمات البنكية لألفراد الواقع بشارع خير الدين باشا.
- إضفاء الصبغة الرسمية على المقاربة الجديدة لتصنيف الفروع وفقا لمؤشرات جديدة.

- وضع اإلجراء المتعلق بتحديد بيانات قانون االمتثال الضريبي األمريكي FATCA واإلبالغ عنها. 
- وضع اإلجراء المتعلق بإدارة الحسابات غير العاملة.

- وضع اإلجراءات المتعلقة بمختلف أنواع التمويل المرتبطة بجائحة كوفيد - 19. 
- وضع اإلجراءات المتعلقة بالمنتوجات الجديدة المسندة لفائدة المهنيين. 

- إعداد المذكرة التنظيمية المتعلقة بمركز النداء في مجال االستخالص. 
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رأس المال البشري و تنمية القدرات

توزيع مجموع الموظفين 

ســنة  خــالل  للبنــك  البشــري  المــال  رأس  انخفــض 
2020 بمقــدار ثالثــة موظفيــن ليبلــغ عددهــم 1.688 
موظفــا فــي موفــي ســنة 2020 مقابــل 1.691 قبــل 

سنة.

11%

10%

18%

61%

2016

11%

9%

23%

57%

2017

11%

8%

22%

59%

2018

12%

8%

20%

60%

2019

11%

8%

20%

61%

2020

أعوان االنجاز

أعوان الخدمات

اإلطارات و اإلطارات السامية

أعوان التنفيذ

توزيع الرصيد البشري حسب الصنف

تطور الرصيد البشري
17

92

17
53

16
91

2016 2017 2018 2019 2020

16
8

8

18
21

توزيع الرصيد البشري حسب مكان العمل

المقر اإلجتماعي

الفروع

أعوان خدمات - تعهد خارجي

اعوان ملحقين بمؤسسات
أخرى

54%35%

10% 1%

المؤشرات الرئيسية 

الرصيد البشري
1 688 متوسط األقدمية

17 ans

أصحاب الشهائد
العليا
493

نسبة التأطير
81%

معدل الدوران
16,5%

متوسط األعمار
45 ans

ذكور
891 (53%)

إناث
797 (47%)
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تنمية الكفاءات 
علــى صعيــد التكويــن، ركــز البنــك جهــوده علــى االرتقــاء بكفــاءات موظفــي البنــك بشــكل عــام وموظفــي شــبكة 

الفــروع بشــكل خــاص وذلــك مــن خــالل التكويــن فــي مجــال المهــن والتكويــن المانــح لشــهادة. 

وشملت هذه اإلجراءات 2.178 مشاركا مقابل 2.463 في سنة 2019 و1.246 موظفا في سنة 2018. 

وبلغ عدد دورات التكوين الداخلية صلب البنك 20 دورة والتي تعلقت بمواضيع متعددة. 

وشــارك 176 موظفــا فــي التكويــن المتعلــق بـــ »التحســيس بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب« الــذي 
نظمتــه الجمعيــة المهنيــة التونســية للبنــوك والمؤسســات الماليــة.

تطور عدد المشاركين في الدورات التكوينية

2016 2017 2018 2019 2020

2 
17

8

2 
46

3

1 
24

61 
8

0
6

1 
56

0

توزيع المشاركين حسب نوعية الدورة التكوينية

دورات تكوين خارج المؤسسة

دورات تكوين داخل المؤسسة

دروس ليلية
85,2%

13,9%

توزيع الدورات التكوينية داخل المؤسسة

عدد المشاركينعدد الدوراتطريقة التكوين

6197حضوري

141659عن بعد

201856المجموع

                                                                       

                                     

عن بعد

حضوري
30%

70%       



35

  أكاديمية BH : مكسب وتطلعات               

ــز التكويــن »أكاديميــة BH بنــك«. ويجّســد هــذا المشــروع األهميــة التــي  اتســمت ســنة 2020 بتدشــين مرك
ــرأس المــال البشــري. ــك ل يوليهــا البن

و تتمثــل مهمــة فــرق أكاديميــة BH بنــك فــي تنشــيط الــدورات التكوينيــة لتنميــة الكفــاءات وتمهيــد الطريــق 
ــة  ــع بشــدة لتنمي ــه يتطل ــة. وبالفعــل، فإن ــغ األهمي ــذي يكتســي طابعــا بال ــدة لهــذا النشــاط ال أمــام آفــاق جدي

ــة أو التشــغيلية. ــة أو الفني كفــاءات الفــرق، ســواء التجاري

و تؤكــد المحــاور االســتراتيجية التــي تــم تحديدهــا للســنوات القادمــة أن المــوارد البشــرية تشــكل الركائــز الحقيقية 
للنمــو والدوافــع األساســية لألداء.

وتحرص فرق أكاديمية  BH بنك على النشر التدريجي لإلجراءات الضرورية قصد : 

- إحداث مسار الحراك الوظيفي. 

- إرساء إطار للتقييم والمقابالت المهنية السنوية.

- وضع خطة لتنمية المهارات.

- إحــداث دورات دراســية توجيهيــة بهــدف تأميــن انتقــال المعــارف والخبــرات علــى نحــو جيــد، فضــال عــن الحفــاظ 
علــى الكفــاءات األساســية صلــب البنــك.

واضطلــع هــذا المركــز لتنميــة الكفــاءات فــي البدايــة بعــدد مــن الــدورات التكوينيــة التــي قام بتنشــيطها مكونون 
داخلّيــون والمتمثلــة خاصــة في: 

- دورة تتعلق بمديري نقاط البيع؛ 

- دورة تتعلق بمندوبي خدمة الحرفاء ؛ 

- دورة تتعلق بإدارة المشاريع. 

ويمثــل التعلــم االلكترونــي وســيلة هامــة لتكويــن الموظفيــن. وفــي هــذا الســياق، تــم إطــالق منصــة للتكويــن 
كافــة  لفائــدة  إجباريــة  تكويــن  لوحدتــي  أولــى  اإلدراج فــي مرحلــة  مــع   ،»bhacademy.tn« األنترنــات عبــر 

ــل اإلرهــاب« و »أمــن نظــام المعلومــات«.  ــة غســل األمــوال وتموي ــن وهمــا: »مكافح الموظفي
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النمو االقتصادي 
خــالل ســنة  الوطنــي  النشــاط االقتصــادي  اتســم 
2020 بانكمــاش غيــر مســبوق قــدره %8,8 بالمقارنــة 
مــع ســنة 2019 نتيجــة تداعيــات جائحــة كوفيــد - 19. 
بحســاب  الخــام  الداخلــي  الناتــج  نمــو  تراجــع  وقــد 
األســعار القــارة لســنة 2018، خــالل الثالثــي األول، 
بـــ %2,8- )بحســاب التغيــرات الربــع الســنوية(، نتيجــة 
خــالل  فــي  صارمــة  صحــي  حجــر  إجــراءات  إرســاء 
وفــي  مــارس.  شــهر  مــن  األخيــرة  أيــام  العشــرة 
الثالثــي الثانــي، تدهــور النمــو بـــ %19- )بحســاب 
الصحــي  الحجــر  جــراء  الســنوية(،  ربــع  التغيــرات 
الشــامل. وشــهد الثالثــي الثالــث انتعاشــة تقنيــة 
مــع تســجيل نســبة نمــو قدرهــا %19,4+  )بحســاب 
التغيــرات ربــع الســنوية(. بيــد أن المؤشــرات الظرفية 
األخيــرة المتعلقــة بالثالثــي الرابــع تشــير إلــى عــودة 
النمــو إلــى مجــال ســالب مــع ظهــور الموجــه الثانيــة 

مــن الجائحــة. 

وتعود هذه االنتكاســة باألســاس إلى األداء الســيء 
للقطــاع الفالحــي والقطاعــات المنجميــة والكيميائيــة 
القطاعــات  بعــض  عــن  فضــال  النفــط،  وتكريــر 
الســياحة  فــي  والمتمثلــة  الخــارج  علــى  المنفتحــة 
والجلــود.  والمالبــس  النســيج  وصناعــات  والنقــل 
ويظهــر تحليــل النمــو حســب قطاعــات النشــاط علــى 
مــدار ســنة 2020 أن انخفــاض القيمــة المضافــة كان 
معّممــا تقريبــا بيــن القطاعــات الرئيســية باســتثناء 

القطــاع الفالحــي. 

التضخم
إســتمر التضخــم فــي اتبــاع مســار تنازلــي فــي ســنة 
2020 حيــث تراجــع مــن %5,9+ فــي شــهر جانفــي 
إلــى %4,9+ فــي شــهر ديســمبر ليبلــغ فــي المعــدل 
مســتوى %5,6+ علــى كامــل الســنة، بعــد تســجيل 
%6,7+ في ســنة 2019 و%7,3+ في ســنة 2018. 
المــواد  أســعار  تباطــؤ  إلــى  المســار  هــذا  ويعــود 
ــة )%4,7 مقابــل %6,9( والمــواد المصنعــة  الغذائي
ــد أن نســق تطــور أســعار  ــل %8,2(. بي )%6,5 مقاب
الخدمــات قــد عــرف تســارعا طفيفــا )%5,5 مقابــل 

 .)5,1%
ومــن جانبــه، بلــغ التضخــم األساســي )دون اعتبــار 
التغذيــة والطاقــة( %5,6 فــي المعــدل فــي ســنة 

2020 مقابــل %7,2 خــالل العــام الســابق.

تطور نسبة البطالة 
وفقــا للمعهــد الوطنــي لإلحصــاء، ارتفعــت نســبة 
البطالــة فــي تونــس إلــى مســتوى %17,4 خــالل 
الثالثــي الرابــع مــن ســنة 2020 مقابــل %16,2 فــي 

ــث مــن نفــس الســنة.  الثالثــي الثال
وأفــاد المعهــد الوطنــي لإلحصــاء أن عــدد العاطليــن 
عــن العمــل قــد بلــغ 725.100 شــخص مــن ضمــن 
مجمــوع الســكان النشــيطين خــالل الثالثــي الرابــع 
مقابــل 676.600 عاطــل عــن العمــل فــي الثالثــي 

الثالــث مــن ســنة 2020. 

وبحســب اإلحصائيــات الرســمية، تبلــغ نســبة البطالــة 
0,9 نقطــة  بارتفــاع قــدره  أي  الذكــور 14,4%  لــدى 
مائويــة، فــي حيــن تقــدر هــذه النســبة بـــ %24,9 لدى 
ــا بـــ 2,1 نقطــة خــالل  ــاث وهــو مــا يعــادل ارتفاع اإلن

الثالثــي الرابــع مــن ســنة 2020. 

المالية العمومية
بلــغ حاصــل الميزانيــة فــي موفــي األحــد عشــر شــهرا 
األولــى مــن ســنة 2020 مســتوى 7.130- مليــون 
دينــار مقابــل 3.721- مليــون دينــار قبــل ســنة. وقــد 
نتــج هــذا التفاقــم فــي عجــز الميزانيــة عــن التأثيــر 
المتزامــن لالرتفــاع الملحــوظ لنفقــات الدولــة وتراجــع 

ــة.  مواردهــا الذاتي
فعلــى مســتوى مــوارد الدولــة، ســجلت المقابيــض 
الجبائيــة المتراكمــة فــي موفــى شــهر نوفمبــر 2020 

انخفاضــا بـــ %6,4- لتبلــغ 24 مليــار دينــار.

ــار خدمــة  ــة )دون اعتب ــد نفقــات الدول أمــا علــى صعي
الديــن(، فقــد ســجلت حجمــا قــدره 29,5 مليــار دينــار 
فــي نهايــة شــهر نوفمبــر 2020، أي بارتفــاع بـــ 2,9% 

بالمقارنــة مــع مــا تــم تحقيقــه فــي العــام الســابق. 

وارتفعــت الدفوعــات بعنــوان خدمــة الديــن بـــ 15,7% 
 10,6 لتناهــز   2020 نوفمبــر  شــهر  موفــي  فــي 
بارتفــاع  التطــور  هــذا  اتســم  وقــد  دينــار.  مليــارات 
 4.988 مســتوى  إلــى  الداخلــي  الديــن  تســديدات 
مليــون دينــار مقابــل 2.651 مليــون دينــار فــي العــام 
الســابق. وفــي المقابــل، تراجــع تســديدات الديــن 
الخارجــي إلــى 5.675 مليــون دينــار مقابــل 6.552 
 .2019 نوفمبــر  شــهر  نهايــة  وفــي  دينــار  مليــون 
وفيمــا يتعلــق بتمويــل حاجيــات الخزينــة، فقــد بلغــت 
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مــوارد االقتــراض فــي موفــي شــهر نوفمبــر 2020 
مســتوى قياســيا قــدره 11 مليــار دينــار مقابــل 9,3 
مليــارات دينــار قبــل ســنة. وبالفعــل، فقــد كثفــت 
الخزينــة مــن لجوئهــا للســوق الداخليــة )6.333 مليــون 
شــهر  موفــى  فــي  مليــون  مقابــل2.525  دينــار 
الخارجــي،  للتمويــل  بالنســبة  أمــا   .)2019 نوفمبــر 
 4.712 ليبلــغ   30% بـــ  القــروض  تراجــع حجــم  فقــد 
مليــون دينــار فــي نهايــة شــهر نوفمبــر 2020. ومــن 
العمومــي فــي موفــي  الديــن  بلــغ قائــم  جانبــه، 
األحــد عشــرا شــهرا األولــى مــن ســنة 2020 مســتوى 
قياســيا قــدره 91,8 مليــار دينــار، أي بارتفــاع بـ 11,2% 
)أو 9.218+ مليــون دينــار( بالمقارنــة مــع مســتواه 

فــي نهايــة ســنة 2019. 
 

المساعدات لاقتصاد
 2020 ســنة  خــالل  لالقتصــاد  المســاعدات  عرفــت 
مالييــن   8.609 أو   9,3%( نموهــا  لنســق  ارتفاعــا 
دينــار مقابــل %3,6 أو 3.177 مليــون دينــار(، حيــث 
أو   9,2%( لالقتصــاد  بالقــروض  أساســا  تدعمــت 
8.042 مليــون دينــار مقابــل %3,5 أو 2.925 مليــون 
دينــار( وبمحفظــة الســندات لــدى البنــوك )%12أو 
مليــون   252 أو   5,6% مقابــل  دينــار  مليــون   567
دينــار(. وســجلت، علــى وجــه الخصــوص، القــروض 
ارتفاعــا   2020 ســنة  خــالل  للمهنييــن  الممنوحــة 
)4.937+ مليــون دينــار مقابــل 2.083+ مليــون دينــار 
فــي ســنة 2019( والتــي اســتفادت منهــا قطاعــات 
 +1.830 مقابــل  دينــار  مليــون   +4.011( الخدمــات 
مليــون دينــار( والصناعــة )745+ مليــون دينــار مقابــل 
84+ مليــون دينــار( والفالحــة والصيــد البحــري )180+ 
دينــار(. وفــي  168+ مليــون  دينــار مقابــل  مليــون 
جانــب مــواز، شــهدت القــروض المســندة لألفــراد 
ازديــادا )1.420+ مليــون دينــار مقابــل 160+ مليــون 

دينــار(. 

السيولة ونسب الفائدة 
بعــد أن عرفــت مســارا تنازليــا تدريجيــا منــذ منتصــف 
ســنة 2019، شــهدت حاجيــات البنــوك مــن الســيولة 
 9,8 لتبلــغ   2020 ديســمبر  شــهر  فــي  انتعاشــة 
 9,4 تســجيل  بعــد  المعــدل  فــي  دينــار  مليــارات 
مليــارات دينــار فــي الشــهر الســابق. وقــد اتســم هــذا 
االرتفــاع بالخصــوص بالتأثيــرات التقييديــة المســلطة 
مــن قبــل ازديــاد كل مــن االكتتابــات فــي رقــاع الخزينــة 
قصيــرة  الخزينــة  رقــاع  مــن  دينــار  مليــون   1.696(
األجــل و157 مليــون دينــار مــن رقــاع الخزينــة القابلــة 

للتنظيــر( وعمليــات الشــراء البــات للعمــالت األجنبيــة 
مــن قبــل البنــوك )274+ مليــون دينــار(.

وعلــى مســتوى عمليــات إعــادة التمويــل، بلــغ معــدل 
حجــم تدخــالت البنــك المركــزي فــي الســوق النقديــة 
ــار فــي شــهر ديســمبر 2020، أي  ــون دين 9.527 ملي
بارتفــاع بـــ %2,8 بالمقارنــة مع الشــهر الســابق. ويعود 
ازديــاد حجــم تدخــالت البنــك المركــزي إلــى ارتفــاع 
ــغ  ــل لتبل ــادة التموي ــات الرئيســية إلع كل مــن العملي
4.596 مليــون دينــار )520+ مليــون دينــار بحســاب 
المعــدالت الشــهرية( وعمليــات الشــراء البــات لرقــاع 
الخزينــة لتبلــغ 3.991 مليــون دينــار )382+ مليــون 
دينــار بحســاب المعــدالت الشــهرية( وعمليــات إعــادة 
التمويــل لشــهر واحــد لتبلــغ 492 مليون دينــار )118+ 
كمــا  الشــهرية(.  المعــدالت  دينــار بحســاب  مليــون 
قــام البنــك المركــزي بإنجــاز عمليــة واحــدة للتعديــل 
الدقيــق )حقــن ســيولة( قدرهــا 71 مليــون دينــار فــي 

المعــدل. 

وفــي المقابــل، تراجــع حجــم عمليــات إعــادة التمويــل 
)6 أشــهر( إلــى مســتوى 288 مليــون دينــار )829- 
ــار بحســاب المعــدالت الشــهرية(. وفــي  ــون دين ملي
جانــب آخــر، ازداد لجــوء البنــوك إلــى تســهيل القــرض 
الهامشــي خــالل شــهر ديســمبر 2020 ليبلــغ 522 
مليــون دينــار فــي المعــدل بعــد تســجيل 465 مليــون 

دينــار فــي الشــهر الســابق. 

وخــالل ســنة 2020، عرفــت نســبة الفائــدة الرئيســية 
انخفاضيــن اثنيــن )بتاريخــي 17 مــارس و7 أكتوبــر( 
علــى  و6,25%   6,75% مســتوى  إلــى  بهــا  للرجــوع 
نســبة  معــدل  انخفــض  لذلــك،  ونتيجــة  التوالــي. 
مــن  النقديــة  الســوق  فــي  الشــهرية  الفائــدة 
%6,79فــي الثالثــي الثالــث مــن ســنة 2020 إلــى 

%6,18 فــي الثالثــي الرابــع مــن نفــس الســنة، أي 

أساســية. نقطــة   61 قــدره  بتراجــع 

 المدفوعات الخارجية 
أســفرت المبــادالت التجاريــة علــى كامــل ســنة 2020 
ــل  ــار مقاب ــون دين ــاري قــدره 12.758 ملي ــز تج عــن عج
19.436 مليــون دينــار فــي ســنة 2019. ويعــود هــذا 
التخفيــف إلــى انخفــاض الــواردات بنســق أكثر تســارعا 
الطلــب  لهبــوط  بالخصــوص  تبعــا  الصــادرات،  مــن 
الداخلــي وتباطــؤ النشــاط االقتصــادي وذلــك عــالوة 
علــى تقلــص عجــز ميــزان الطاقــة نتيجــة انخفــاض 
الطلــب مــن هــذه المنتوجــات وتراجــع أســعارها فــي 
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ــز  ــار الطاقــة، انحصــر عج ــة. ودون اعتب الســوق الدولي
الميــزان التجــاري فــي مســتوى 8.557 مليــون دينــار 
فــي موفــي شــهر  دينــار  مليــون   11.680 مقابــل 

 .2019 ديســمبر 

تطور الموجودات الصافية من العملة األجنبية
مكــن تحقيــق مســتوى جيــد مــن مداخيــل الشــغل 
)7+%( مــن تغطيــة جــزء مــن عجــز ميــزان المدفوعــات 
المقابيــض  انخفــاض  مــن  الرغــم  علــى  الجاريــة 
الســياحية بـــ %63,9. وقــد ســاهمت هــذه الوضعيــة 
مــن  الصافيــة  الموجــودات  مســتوى  تدعيــم  فــي 
العملــة األجنبيــة التــي بلغــت 23,1 مليــار دينــار أو 
مــا يعــادل 162 يومــا مــن التوريــد فــي موفــي ســنة 
2020 مقابــل 19,4 مليــار دينــار أو 111 يومــا مــن 

التوريــد فــي نفــس التاريــخ مــن العــام الســابق.

السوق المالية 
السوق األولية 

بلــغ الحجــم الجملــي إلصــدارات رقــاع الخزينــة 8.278 
ــار خــالل كامــل ســنة 2020، أي %71 مــن  مليــون دين
ــون الماليــة  ــا قان ــص عليه ــم اإلصــدارات التــي ن حج

التكميلــي لســنة 2020.

و قــد تركــزت هــذه اإلصــدارات علــى رقــاع الخزينــة 
قصيــرة األجــل التــي بلغــت 5.914 مليــون دينــار، أي 

%71,4 مــن حجــم اإلصــدارات. 

السوق الثانوية 
بـــ  انخفاضــا  المرجعــي  توننداكــس  مؤشــر  ســجل 
%3,3 علــى كامــل ســنة 2020 مقابــل تراجــع قــدره 

.2019 ســنة  فــي   2,1%

ــن  ــرى، تدعمــت رســملة البورصــة بي ــة أخ و مــن ناحي
ثالثــي وآخــر بـــ 690 مليــون دينــار أو %3,1 لتبلــغ 
23.092 مليــون دينــار أي مــا يمثــل %20,8 مــن الناتج 

ــام فــي موفــي ســنة 2020.  ــي الخ الداخل

فقــد  القطاعيــة،  بالمؤشــرات  يتعلــق  فيمــا  و 
مــردودا ســنويا موجبــا،  تســعة مؤشــرات  ســجلت 
بنســب تراوحــت بيــن %2,1 )الخدمــات المســتهلك( 
عرفــت  فيمــا  البنــاء(،  ومــواد  و%38,8)بنايــات 
ــراوح بيــن 16,1%-  أربعــة مؤشــرات مــردودا ســالبا ت
المــواد  )قطــاع  و21,3%-  الماليــة(  )الشــركات 

األساســية(. 

بـــ  ســيئا  أداء  البنــوك  مؤشــر  حقــق  جانبــه،  ومــن 
.18,5%

تســعيرة  فــي  المنجــزة  المبــادالت  حجــم  وســجل 
البورصــة خــالل كامــل ســنة 2020 انخفاضــا طفيفــا 
المســجل  المســتوى  مــع  بالمقارنــة   0,9% قــدره 
فــي ســنة 2019 ليبلــغ 1.576 مليــون دينــار. ونتيجــة 
لذلــك، بلــغ المعــدل اليومــي للتبــادل فــي تســعيرة 
 2020 ســنة  بعنــوان  دينــار  مالييــن   6,3 البورصــة 

مقابــل 6,4 مالييــن دينــار فــي ســنة 2019. 

سعر الصرف 
ســجل ســعر صــرف الدينــار فــي الســوق مــا بيــن 
2020 وبالمقارنــة مــع  البنــوك فــي موفــي ســنة 
قيمتــه فــي نهايــة شــهر ديســمبر 2019، انخفاضــا بـــ 
%5,6 مقابــل األورو وبـــ %3,2 إزاء الدرهــم المغربــي 

وبـــ %0,8 تجــاه اليــان اليابانــي. وفــي المقابــل، ارتفــع 
بـــ %3,5 إزاء الــدوالر األمريكــي. وفــي ســوق الصرف 
الدوليــة وخــالل نفــس الفتــرة، ارتفــع األورو بـــ 8,9% 

ــدوالر األمريكــي.  ــل ال مقاب
وبحســاب المعــدالت الســنوية، عــرف الدينــار فــي 
العــام  فــي  قيمتــه  مــع  وبالمقارنــة   2020 ســنة 
الســابق، ارتفاعــا بـــ %2,4 مقابــل األورو وبـــ %4,4 تجاه 
الــدوالر األمريكــي وبـــ %2 إزاء اليــان الياباني وبـ 2,8% 

مقابــل الدرهــم المغربــي. 



التـقـريـــر الســنوي_2020

40

المحيط الدولي

النمو االقتصادي 
تعطــل النشــاط االقتصــادي العالمــي خــالل ســنة 
 19  - كوفيــد  لجائحــة  الحــاد  االنتشــار  بفعــل   2020
والتدابيــر المتخــذة الحتوائهــا فــي جميــع أنحــاء العالــم 
وذلــك فــي ظــل ســياق متســم بتصاعــد الشــكوك 
المرتبطــة بالبريكســيت وتفاقــم الخالفــات التجاريــة 
واالتحــاد  والصيــن  المتحــدة  الواليــات  بيــن  مــا 
األوروبــي واحتــداد التوتــرات الجيوسياســية، الســيما 
الناتــج  وانكمــش  األوروبــي وروســيا.  االتحــاد  بيــن 
الداخلــي الخــام العالمــي بنســبة %3,4 فــي ســنة 
2020، أي أعلــى بثالثــة أضعــاف مــا ســجل فــي ســنة 
2009. وتأتــي أمريــكا الالتينيــة ومنطقــة األورو فــي 
ذيــل القائمــة، مــع تســجيل هبــوط بـــ %6,8 فــي حيــن 
ــد  ــع نمــو يزي ــام( الصــدارة، م ــن )وفيتن ــت الصي احتل

عــن 2%.

البطالة
األشــهر  خــالل  تحســنا  التشــغيل  وضعيــة  عرفــت 
األخيــرة مــن ســنة 2020 فــي أهم البلــدان المصنعة. 
وعلــى هــذا األســاس، تراجعــت نســبة البطالــة فــي 
الواليــات المتحــدة إلــى %6,7 فــي موفــي ســنة 
2020 لتعــرف بالتالــي انخفاضــا بـــ 8 نقــاط مائويــة 
بالمقارنــة مــع النســبة المســجلة فــي بدايــة الموجــة 
األولــى مــن الجائحــة. وفــي المقابــل، شــهدت هــذه 

النســبة اســتقرارا فــي شــهر ديســمبر 2020 

بالمقارنــة مــع الشــهر الســابق حيــث بلغــت 2,9% 
اليابــان و%8,3 فــي منطقــة األورو.  فــي 

مؤشرات األسعار الدولية للمواد األساسية 
شــهدت أغلــب مؤشــرات األســعار الدوليــة للمــواد 
انخفاضــا  الدولــي  البنــك  التــي يعدهــا  األساســية 
خــالل شــهر ديســمبر 2020 بالمقارنــة مع مســتوياتها 

المســجلة خــالل نفــس الشــهر مــن العــام الســابق، 
باســتثناء مؤشــر الطاقــة الــذي تعــرض بشــدة لتأثيــر 
الجائحــة ليعــرف بالتالــي هبوطــا بـــ %18,2. وشــمل 
االرتفــاع باألســاس أســعار كل من المعــادن )28,7%( 
المــواد  وكذلــك   )8,5%( الكيميائيــة  واألســمدة 
هــذه  أســعار  عــادت  وبالفعــل،   .)14%( الغذائيــة 
الخســائر  بعــد  المــواد األساســية لالرتفــاع بســرعة 
الناجمــة عــن جائحــة كوفيــد - 19 وذلــك أساســا بفضل 

الصيــن  فــي  المصنعــي  للنشــاط  الجيــد  الســير 
والواليــات المتحــدة. وعــرف، علــى وجــه الخصــوص، 
ســعر برميــل برنــت الــذي تراجــع بشــكل حــاد خــالل 
األشــهر األولــى مــن الجائحــة، هبوطــا ملحوظــا خــالل 
ســنة 2020 لينخفــض فــي المعــدل إلــى مســتوى 
42,3 دوالر وذلــك تبعــا لتباطــؤ النشــاط االقتصــادي 

العالمــي. 

التضخم
ــد  ــد - 19 وتزاي ســلط االنتشــار الســريع لجائحــة كوفي
عــدد الصدمــات التــي جــدت علــى إثــر التدابيــر الهادفة 
ســنة  فــي  للتضخــم  مضــادة  الحتوائهــا، ضغوطــا 
2020 فــي أهــم االقتصاديــات المتقدمــة. فخــالل 
وديســمبر  جانفــي  شــهري  بيــن  الممتــدة  الفتــرة 
إلــى   +1,4% مــن  التضخــم  نســب  تراجعــت   ،2020
%0,3- فــي منطقــة األورو ومــن %2,5+ إلــى 1,4%+ 

فــي الواليــات المتحــدة ومن %1,8+ إلــى %0,8+في 
فــي   -1,4% إلــى   +0,7% ومــن  المتحــدة  المملكــة 
اليابــان. أمــا بالنســبة ألهــم االقتصاديــات الصاعــدة 
وخاصــة الصيــن، فقــد أقفــل التضخــم ســنة 2020 
فــي مســتوى %0,2+ فــي شــهر ديســمبر بعــد أن 

بلــغ %5,4+ فــي شــهر جانفــي 2020. 

شــهر  فــي  التضخــم  ظــل  األورو،  منطقــة  ففــي 
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2020 فــي مجــال ســالب وذلــك للشــهر  ديســمبر 
الخامــس تباعــا، أي فــي مســتوى %0,3- حيــث تأثــر 
بفتــور الطلــب وتواصــل ارتفــاع األورو مقابل الدوالر. 
واســتقر التضخــم األساســي فــي ديســمبر 2020 
للشــهر الرابــع تباعــا عنــد أدنــى مســتوى لــه علــى 
اإلطــالق )%0,2+ بحســاب االنــزالق الســنوي(. وقــد 
للتضخــم  المضــادة  الصدمــة  تمــت مالحظــة هــذه 
بالخصــوص علــى مســتوى القطاعــات األكثــر تضــررا 
انخفــاض  تواصــل  وهكــذا،  الصحيــة.  القيــود  مــن 
األســعار فــي شــهر ديســمبر 2020 بالنســبة للطاقــة 
 -8,3% مقابــل  الســنوي  االنــزالق  بحســاب   -6,9%(
فــي الشــهر الســابق( وخدمــات النقــل )%3,3- مقابــل 
ــل 6,8%-(  ــا )%3,5- مقاب %4,2-( الســيما فــي إيطالي

واإلقامــة  الســياحية  بالحــزم  المتعلقــة  والخدمــات 
إســبانيا  فــي  وخاصــة   )-3,2% مقابــل   -2,5%(

 .)-8,7% )%9,2-مقابــل 

التضخــم  عــرف  المتحــدة،  الواليــات  فــي  و 
ليبلــغ   2020 ديســمبر  شــهر  فــي  طفيفــا  تســارعا 
الســابق(،  الشــهر  فــي   +1,2% %1,4+)مقابــل 

مدفوعــا باألســاس بتدعيــم نســق نمــو أســعار المواد 
عوضــه  والــذي   )+3,7% )%3,9+مقابــل  الغذائيــة 
ــا تواصــل هبــوط أســعار الطاقــة )%7,0- مقابــل  جزئي
ال  الــذي  األساســي،  التضخــم  واســتقر   .)-9,4%

يشــمل التغذيــة والطاقــة، فــي مســتوى %1,6 فــي 
شــهر ديســمبر 2020 بالمقارنــة مــع الشــهر الســابق. 
أمــا بالنســبة للصيــن، فقــد عــاد التضخــم لالرتفــاع 
تســجيل  بعــد   +0,2%(  2020 ديســمبر  شــهر  فــي 
%0.5- فــي الشــهر الســابق(، حيــث تدعــم بالطلــب 

القــوي علــى المــواد الغذائيــة مــع اقتــراب احتفــاالت 
موفــي الســنة والعــام الصينــي الجديــد ليبلــغ 2,5%+ 
علــى كامــل ســنة 2020 )مقابــل %2,9+ فــي ســنة 

 .)2019
السياسات النقدية 

فيمــا يتعلــق بالسياســات النقديــة وفــي ظــل ســياق 
البنــوك  أهــم  أبقــت  العالمــي،  االنكمــاش  مــن 
الرئيســية فــي مســتويات  المركزيــة علــى نســبها 
ضعيفــة. وعلــى هــذا األســاس، قــرر بنــك االحتياطي 
الفيدرالــي األمريكــي اإلبقــاء علــى نســب الفائــدة 
ــى  ــن %0 و%0,25 إل ــراوح بي ــال يت الرئيســية فــي مج
أهــداف  مــع  متوافقــة  الشــغل  ظــروف  تصبــح  أن 
يتجــاوز  أو  التضخــم  يبلــغ  وأن  بالكامــل  التشــغيل 
بشــكل معتــدل مســتواه المســتهدف وقــدره 2%. 
ومــن جانبــه، قــرر البنــك المركــزي األوروبــي اإلبقــاء 
علــى نســبته الرئيســية دون تغييــر فــي مســتوى 0% 
إلــى أن تتقــارب آفــاق التضخــم بشــكل مســتديم مــع 
مســتوى قريــب بمــا فيــه الكفايــة مــن %2 لكــن دون 

تجــاوزه. 

األسواق المالية الدولية
ســجلت األســواق الماليــة الدوليــة خــالل ســنة 2020 
أداء اســتثنائيا ألهــم مؤشــرات البورصــة وذلــك علــى 
الرغــم مــن الخســائر الناجمــة عــن جائحــة كوفيــد - 19. 
وفــي هــذا الســياق، ارتفــع المؤشــران األمريكيــان 
علــى  و43,6%   7,2% بـــ  ونــازداك  دجونــس  داو 
التوالــي، بفضــل اســتعادة ثقــة المســتثمرين وإن 
اليابانــي  تــزال محــدودة. وعــرف المؤشــر  كانــت ال 
ــا بـــ 16%  ــث ســجل ارتفاع ــكاي نفــس المســار، حي ني
علــى خلفيــة انتشــار اللقاحــات بمــا يتيــح ثقــة متزايــدة 
بشــأن إيجــاد حــل لألزمــة الصحيــة. وفــي جانــب آخــر، 
شــهد مؤشــر كاك 40 انخفاضــا بـــ %7,1 تبعــا لعــودة 
الجائحــة للظهــور فــي أوروبــا ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن 

ــر احتوائهــا.  تكثيــف لتدابي
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أسواق الصرف الدولية 
اتســمت أســواق الصــرف الدوليــة خــالل ســنة 2020 بارتفــاع طفيــف للعملــة األوروبيــة تجــاه الــدوالر األمريكــي، 
حيــث بلغــت 1,221 دوالر فــي موفــي شــهر ديســمبر مقابــل 1,121 دوالر فــي نهايــة ســنة 2019. ويعــود 
هــذا االنخفــاض للــدوالر األمريكــي مقابــل األورو بالخصــوص إلــى عــدم وضــوح الرؤيــة لــدى المســتثمرين تبعــا 

لالنتقــال السياســي فــي الواليــات المتحــدة.
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 اإلستراتجيات
 وتطوير األعمال

التجارية
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تنــدرج أنشــطة تطويــر األعمــال التجاريــة فــي إطــار اســتراتيجية البنــك الممتــدة علــى ثــالث ســنوات 
و التــي ترتكــز علــى :               

 

  

    

النجاعة على مستوى 
العمليات 

نمو سليم
إرضاء الحرفاء  ومتناسق ومربح 

112233

     

وقــد تــم تنفيــذ هــذه االســتراتيجية مــن خــالل 
إعتمــاد محــاور تطويــر اســتراتيجية، المجّمعــة 
فــي خارطــة طريــق حســب مســار المهــن وفروع 

النشــاط والمحــّددة حســب قطاعــات الســوق.
 

وبالفعــل، فــإن إعــادة تنظيــم القطــب التجــاري 
يعــّد مــن ضمــن النقــاط البــارزة إلنجــازات البنــك 
خــالل الســنة المحاســبية 2020 وذلــك مــن أجل 
إنتاجيــة أفضــل وتحقيــق االســتخدام األمثــل 
وأحســن أداء لمختلــف األســواق التــي يتكــون 

منهــا القطــب التجــاري.

أسواق الخدمات المصرفية لألفراد 

األهداف
- تعزيــز مكانــة BH بنــك بصفتــه بنــكا رائــدا فــي 

ســوق اإلسكان.

- مزيــد النهــوض باالدخــار بهــدف اســتقطاب 
مــوارد ســليمة ومســتقرة 

العمومــي  القطــاع  موظفــي  اســتقطاب   -
وبالتالــي تطويــر الســمعة التجاريــة مــن خــالل 

جلــب حرفــاء ذوي مداخيــل قــارة.

بنــك   BH حرفــاء  تجهيــز  نســبة  تعزيــز   -
البنكيــة.  بالمنتوجــات 

- تحســين الواقــع اليومــي للحرفــاء عــن طريــق 
اعتمــاد الخدمــات الرقميــة.

 .BH العمل على تعزيز التآزر صلب مجّمع -

- اســتبقاء حرفــاء BH بنــك مــن خــالل عــرض 
لالحتياجــات  وفقــا  وخدمــات  منتوجــات 

 . لشــخصية ا

ــرة الحجــر الصحــي  - مســاندة األفــراد خــالل فت
ــد – 19.  الناجــم عــن جائحــة كوفي

- تكريس استراتيجية البنك في مجال التمويل 
المراعي للبيئة )التمويل المسؤول(. 

األسس الرئيسية 

اســتعادة التموقــع فــي ســوق الســكن مــن 
خــالل مــا يلــي : 

للعقــد  تعديلــي  ملحــق  علــى  التوقيــع   
التقليــدي  الســكني  االدخــار  ببرنامــج  الخــاص 
بتاريــخ 25 ديســمبر 2019 بمقــر وزارة الماليــة، 
مــن قبــل الســيد وزيــر الماليــة والســيد المديــر 
العــام لـــ BH بنــك والــذي يتعلــق بإحــداث فئــة 
جديــدة مــن االدخــار »p« والترفيــع فــي ســقف 

القــروض العاديــة.
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 إحــداث حزمــة خدمــات لفائــدة مشــتري العقــارات 
والتــي تمكــن مــن تحســين الودائــع فــي إطــار برنامــج 

االدخــار الســكني.

- خلــق ديناميكيــة للنهــوض بتجميــع الودائــع، الســيما 
ودائــع االدخــار مــن خــالل تعزيــز ثقافــة االدخــار علــى 
مســتوى ســوق الحرفــاء مــن األفــراد وتحفيز موظفي 
المبيعــات وإطــالق حملــة إعالنيــة واســعة النطــاق 

بخصــوص برنامــج االدخــار الســكني التقليــدي. 

- تقســيم محفظــة الحرفــاء وفقــا للقطاعــات المحــددة 
لألســواق واعتمــاد اســتراتيجية جديــدة فــي مجــال 
علــى معرفــة أفضــل  ترتكــز  مــن األفــراد،  الحرفــاء 

بالحريــف. 

ــدة  ــى العــروض لفائ ــع الشــخصي عل ــاء الطاب - إضف
األفــراد مــن خــالل إحــداث قــروض جديــدة )إحــداث 
بنــك القتنــاء   BH قــرض تهيئــة المســكن وقــرض 

ســيارة والمخصــص لموظفــي القطــاع العــام(. 

المركــزي  البنــك  أقرهــا  التــي  اإلجــراءات  تطبيــق   -
التونســي فــي مجــال مكافحــة كوفيــد – 19 وذلــك 
األعبــاء  مواجهــة  فــي  الحرفــاء  مرافقــة  بهــدف 
التشــغيلية وتجــاوز هــذه الفتــرة الصعبــة. ومــن جملــة 

هــذه اإلجــراءات، نذكــر : 

 مجانيــة الســحوبات مــن الموزعــات اآلليــة لــألوراق 
النقديــة مــا بيــن البنــوك.

 تعليــق االقتطاعــات بالنســبة للتجــار ومصــدري 
الفواتيــر علــى المعامــالت التــي ال يتجــاوز مبلغهــا 

100 دينــار.

 مجانيــة إصــدار البطاقــات البنكية بالنســبة للحرفاء 
الذيــن لديهم حســاب.

 تأجيــل أقســاط القــروض بالنســبة للحرفــاء مــن 
األفــراد الذيــن يقــل دخلهــم الشــهري الصافــي عــن  
إلــى  مــارس  غــرة  مــن  بدايــة  وذلــك  دينــار   1.000

موفــى شــهر ســبتمبر.  

ــل أقســاط القــروض بالنســبة للحرفــاء مــن    تأجي
الصافــي   الشــهري  دخلهــم  يتجــاوز  الذيــن  األفــراد 

1.000 دينــار وذلــك خــالل الفتــرة الممتــدة بيــن غــرة 
أفريــل 2020 إلــى غايــة موفــى شــهر جــوان 2020. 

  رقمنــة المســاعدات االجتماعيــة : تســهيل نفــاذ 
للمســاعدات  المؤهلــون(  )المســتفيدون  الســكان 
االجتماعيــة خــالل فتــرة الحجــر الصحــي وذلــك عــن 
اآلليــة  وشــبابيكه  بنــك   BH فــروع  شــبكة  طريــق 

النقديــة. لــألوراق 

وفــي جانــب آخــر، أقــر البنــك إجــراءات أخــرى خــالل 
بمطالــب  التكفــل  وخاصــة  الصحــي  الحجــر  فتــرة 
ــات  ــي لتســهيل العملي ــد اإللكترون ــر البري الحرفــاء عب
البنكيــة مــع تجنــب التنقــالت وتوفيــر مرشــدي الحرفــاء 

فــي الفــروع وتخفيــف إجــراءات منــح القــروض.

لفائــدة  للبيئــة  إحــداث تمويــالت خضــراء مراعيــة   -
ــوج القــرض  الحرفــاء مــن »األفــراد«. ويســتجيب منت
تمويــل  مجــال  فــي  الحرفــاء  الحتياجــات  األخضــر 
تهيئــة  أو  الفولتوضوئيــة  األلــواح  تركيــب  أشــغال 
المســاكن قصــد ترشــيد اســتهالك الطاقــة )نجاعــة 

الطاقــة(.  اســتخدام  فــي 

- تبســيط العمليــات عــن بعــد وخاصــة الدفوعــات مــن 
خــالل إثــراء خدمــات الدفــع بالبطاقــات البنكيــة ذات 
البطاقــة  إدخــال  دون  أي  تالمــس«،  »دون  شــريحة 
فــي مطــارف الدفــع وذلــك لتيســير الواقــع اليومــي 
للحرفــاء عبــر اعتمــاد الدفوعــات بالبطاقــات البنكيــة 

دون تالمــس. 

بالتعــاون  جديــدة  وخدمــات  منتوجــات  إرســاء   -
العمــل  فــي  بالخصــوص  والمتمثلــة  المجّمــع  مــع 
الترويجــي لـــ »حســاب ضمــان« وتحســين خصائــص 

تأميــن.   BH مــع  المنتــوج  هــذا 
- اإلدارة الديناميكيــة والمرنــة عــن طريــق الــدورات 
وتوجيــه  ومتابعــة  المبيعــات  لموظفــي  التدريبيــة 
النشــاط خــالل التظاهــرات الخاصــة المنظمــة لفائــدة 

شــبكة الفــروع. 
- مرافقــة موظفــي المبيعــات مــن خــالل الــدورات 
منتوجــات  مختلــف  حــول  والتحســيس  التكوينيــة 
المســاعدة  بوســائل  وتزويدهــم  البنــك  وخدمــات 
الحرفــاء  اســتهداف  وبطلبــات  البيــع  عمليــة  فــي 
وذلــك لتمكينهــم مــن تحقيــق األهــداف المرســومة 
للحرفــاء  أفضــل  تجهيــز  نســبة  للمبيعــات وضمــان 
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البنكيــة. بالخدمــات 

- التوقيــع علــى اتفاقيــات ومنهــا بالخصــوص تلــك 
المبرمــة مــع وكيــل بيــع الســيارات »هونــداي« قصــد 
هــذا  لــدى  ســيارات  اقتنــاء  علــى  الحرفــاء  تشــجيع 
الوكيــل مــع اســتقطاب تدفقــات هامــة مــن الحرفــاء 
بالنظــر إلــى االمتيــازات التفاضليــة الممنوحــة مــع 

قــرض BH القتنــاء ســيارات. 

أســواق الخدمــات المصرفيــة لألفــراد من المســتوى 
الرفيع 

تركــزت اســتراتيجية البنــك علــى أهميــة قطــاع الحرفــاء 
مــن األفــراد مــن المســتوى الرفيــع والــذي يمثــل 
نوعيــة مــن الحرفــاء ذوي قيمــة مضافــة عاليــة وذلــك 
مــن خــالل اعتمــاد خطــة عمــل تهــدف إلــى اســتقطاب 

هــؤالء الحرفــاء واســتبقائهم : 

- إحــداث هيــكل لتنشــيط الســوق، مخصــص لهــذه 
الفئــة مــن المســتوى الرفيــع حيــث تتمثــل مهامــه 
ــى أســاس  ــم االستشــارة والمســاعدة عل فــي تقدي
لمطالبهــم  واالســتجابة  الحرفــاء  لهــؤالء  شــخصي 

تأخيــر.  دون 

- إحــداث مشــروع للتعامــل الخصوصــي مــع هــذه 
الشــريحة المميــزة وذلــك مــن خــالل إنشــاء فضــاءات 
الفــروع.  صلــب  لفائدتهــم  للغــرض  مخصصــة 
وبالفعــل، تمــت تهيئــة ثالثــة فضــاءات جديــدة بهــذا 
العنــوان وذلــك فــي الفــروع التاليــة : فــرع الحبيــب 

بورقيبــة وفــرع حدائــق قرطــاج وفــرع البحيــرة 2. 

علــى  بالحرفــاء  المكلفيــن  مــن  عــدد  تخصــص   -
مســتوى الفــروع باعتبارهــم مندوبــي خدمــة الحرفــاء 

الرفيــع.  المســتوى  مــن 

أســواق الخدمــات المصرفيــة لألفــراد – الشــركات 
الصغــرى جــدا \ المهنيــون 

األهداف

مضاعفــة  مــع  للبنــك  التجاريــة  الســمعة  تطويــر   -
الجهــود الســتقطاب واســتبقاء الحرفــاء مــن الشــركات 

الصغيــرة جــدا والمهنييــن.
- التركيز على إرضاء الحرفاء واستبقائهم.

وقــد تــم وضــع برنامــج تســويقي إلطــالق العديــد 
مــن العــروض الجذابــة والتنافســية خــالل ســنة 2020 

مخصصــة لقطــاع المهنييــن : 

مخصصــة  قــروض  وهــي  للمهنييــن،  القــروض   -
مقــرات  اقتنــاء  تمويــل  قصــد  الحــرة  للمهــن 

مهنيــة. أغــراض  فــي  الســتخدامها 

مخصصــة  قــروض  وهــي  الصحيــة،  التســبيقات   -
لمهنيــي قطــاع الصحــة حيــث تمكنهــم مــن الحصــول 
ــغ المســتحقة لفائدتهــم  ــى تســبيقات مــن المبال عل

لــدى الصنــدوق الوطنــي للتأميــن علــى المــرض.

المهنييــن  لقطــاع  المخصصــة   ،»Grow« حزمــة   -
أو  الطبيعييــن  األشــخاص  مــن  للحرفــاء  والمعــدة 
األشــخاص المعنوييــن مــن مســتوى مرمــوق، الذيــن 
ــرا. وتتكــون هــذه الحزمــة  ــا ح يمارســون نشــاط مهني
 BH الذهبيــة وخدمــة BH مــن حســاب جــاري وبطاقــة
اإللكترونيــة للمهنييــن علــى الهاتــف الجــوال. وعــالوة 
علــى ذلــك، توفــر هــذه الحزمــة لفائــدة المنخرطيــن 
ــث العمــوالت  ــازات مــن حي ــد مــن االمتي ــا العدي فيه

والنســب التفاضليــة المطبقــة علــى القــروض...

المهندســين  وهيئــة  بنــك   BH بيــن  الشــراكة   -
بهــدف  وذلــك  التونســية  بالبــالد  المعمارييــن 
اســتقطاب هــؤالء الحرفــاء وهــو مــا أدى إلــى إعــداد 
ــورة.  ــة المذك ــن فــي الهيئ ــدة المنخرطي ــة لفائ إتفاقي

- إقامــة شــراكة مــع منصــة »تمويلــي« وهــي قاعــدة 
بيانــات علــى األنترنــت للحرفــاء المحتمليــن لســوق 
الخدمــات المصرفيــة لألفــراد مــن الشــركات الصغيــرة 
جــدا والمهنييــن، الباحثيــن عــن التمويــل ومرافقــة 

البنــك لهــم. 

الشــركات  مســاعدة  وقصــد  ذلــك  علــى  وعــالوة 
الصغيــرة جــدا والمهنييــن علــى تجــاوز تداعيــات جائحــة 

كوفيــد – 19، أقــّر BH بنــك : 

- التأجيل االســتثنائي ألقســاط القروض المستوجبة 
علــى الشــركات والمهنييــن وفقــا لإلجــراءات الــواردة 

فــي مناشــير البنــك المركــزي التونســي.



47

- إطــالق عــرض جديــد مخصــص للشــركات الصغيــرة 
جــدا والشــركات الصغــرى والمتوســطة والمتمثــل 
فــي القــرض التضامنــي المعــّد لتمويــل االحتياجــات 
التشــغيلية  باألعبــاء  والمتعلقــة  العاجلــة  العرضيــة 
الكــراء  ومعاليــم  األجــور  دفــع  وخاصــة  االعتياديــة 
لثالثــة  تعــود  التــي  والمــاء(  )الكهربــاء  والفواتيــر 

أشــهر، مــع مــدة إعفــاء قدرهــا ســتة أشــهر. 

مشــروع تنشــيط شــبكة الفــروع والتوجيــه والحركيــة 
التجاريــة 

األهداف الرئيسية للمشروع 

شــبكة  مســتوى  علــى  تجاريــة  ديناميكيــة  خلــق   •
الفــروع.

• إرســاء منــوال تجــاري جديــد مهيكل حســب األســواق 
ووســائل  بآليــة  ومرفوقــا  القطاعــات  وحســب 

المســاعدة.
• مرافقــة إحــداث هيــكل التنشــيط التجــاري وتعزيــز 

دوره.

ويتمثــل الهــدف المنشــود مــن خــالل هــذا المشــروع 
واالســتئثار  للبنــك  التجــاري  األداء  تحســين  فــي 
بحصــص أهــم مــن الســوق وتأميــن تســويق أفضــل 
للعــرض وتعزيــز الســمعة التجاريــة وتحســين إنتاجيــة 

موظفــي المبيعــات.

1- اســتكمال المشــروع بالتعــاون مــع شــركة إرنســت 
إنــد يونــغ بالنســبة لمختلــف المراحــل التاليــةّ :

 التشخيص والمحاور اإلستراتيجية 

تحليــل المنظومــة التجاريــة وآليــات التوجيــه القائمــة 
وإعــداد مؤشــر مرجعــي ألفضــل الممارســات وتحديد 
المقاربــة والمحــاور االســتراتيجية للتنشــيط والتوجيــه 

والحركيــة التجاريــة وتجميعهــا فــي خارطــة طريــق.

 تفعيــل خطــة العمــل لتحقيــق المنــوال التجــاري 
المســتهدف وذلــك عــن طريــق : 

توجيــه  ووســائل  واألســاليب  اإلجــراءات  تحديــد 
التجــاري.  والتنشــيط  المبيعــات 

ضبط مهام وصالحيات األطراف المتدخلة.

 مرافقة إرساء المنوال التجاري المستهدف 

- تكوين فريق المبيعات. 

نموذجيــة  فــروع   5 مســتوى  علــى  اختبــار  إنجــاز   -
)مركــز األعمــال الهــادي نويــرة وفــروع مقريــن ونابــل 

شــاكر(. وصفاقــس  حشــاد  وسوســة 

 2- نشــر المقاربــة المعتمــدة علــى كامــل شــبكة 
فــروع البنــك :

خيــر  لألفــراد  البنكيــة  للخدمــات  األعمــال  مركــز   
باشــا  الديــن 

الفــرع  لهــذا  الخصوصيــة  الصبغــة  إلــى  بالنظــر   -
تــم  الحرفــاء،  للغايــة مــن  كبيــرا  عــددا  الــذي يضــم 
ــز وثيــق لكامــل  ــة خاصــة احتركــت بتحفي اعتمــاد مقارب
فريــق المبيعــات لهــذا الفــرع. كمــا تــم إرســاء هيــكل 
تنظيمــي جديــد وكذلــك تســمية جديــدة مخصصــة 

المذكــور. للفــرع 

بتونــس  الجهويــة  اإلدارة   :  1 عــدد  المجموعــة   -
ــة : تنظيــم الفــرع وتقســيم محافــظ  الحرفــاء  الجنوبي

والتكويــن...

 مشروع »الخدمات البنكية للمرأة«
يهــدف هــذا المشــروع إلــى الترفيــع فــي قــدرات 
البــالد  فــي  للمــرأة  مرجعيــا  بنــكا  ليصبــح  البنــك 
التونســية. وعلــى هــذا األســاس يعمــل BH بنــك 

: علــى 

- أن يصبــح رائــدا فــي مجــال الخدمــات البنكيــة لفائــدة 
المرأة.

رائــدات  ســواء  النســاء،  الحتياجــات  االســتجابة   -
قّيمــة  عــروض  خــالل  )مــن  كأفــراد  أو  األعمــال 
للمنتوجــات والخدمــات الماليــة وغيــر الماليــة ومقاربــة 

التســويق...(. خاصــة 

- دعم المرأة التونسية في مجال اندماجها المالي.

- تعزيــز صــورة البنــك الرائــد فــي الســوق المتعلقــة 
بالمــرأة.

 -
مــن  حصتــه  فــي  والترفيــع  البنــك  أداء  تحســين 

لســوق. ا
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التابعــة  الدوليــة  التمويــل  رافقــت مؤسســة  وقــد 
هــذا  فــي  بنــك   BH الدولــي،  البنــك  لمجموعــة 
المشــروع مــن خــالل ضبــط إســتراتيجية مخصصــة 

إرســائها. ومواكبــة  بالمــرأة  المتعلقــة  للســوق 
ــم تنفيذهــا فــي إطــار  ــي ت ــراءات الت ــن اإلج ومــن بي

هــذا المشــروع، نذكــر : 

تنظيــم نــدوات عبر األنترنات بالشــراكة مع مؤسســة 
التمويــل الدولية 

تــم خــالل فتــرة الحجــر الصحــي تنظيــم سلســلة مــن 
النــدوات عبــر األنترنــات والتــي يتمثــل هدفهــا فــي :

 
 تعزيــز قــدرات الحرفــاء مــن الشــركات الصغيــرة 
جــدا خــالل أزمــة كوفيــد - 19، تبعــا للظــروف الحاليــة 

الصعبــة.

 التموقــع فــي الســوق المتعلقــة بالمــرأة مــن 
الشــركات  مــن  األعمــال  رائــدات  اســتهداف  خــالل 
ــر  ــق توفي ــن طري ــك ع ــات وذل ــدا والمهني ــرة ج الصغي
مــن  وتمكينهــن  لفائدتهــن  الضروريــة  المســاعدة 
النفــاذ إلــى الخدمــات الماليــة وغيــر الماليــة، فــي 

المالــي.  االندمــاج  إطــار 

وتــم تقديــم خمســة مواضيــع للحريفــات الحاليــات 
والحريفــات المحتمــالت للبنــك وهــو مــا مكــن البنــك 
مــن إطــالق أول »خدمــة غيــر ماليــة« لمرافقــة رائــدات 

األعمــال. 

نظمتــه  الــذي  الحــواري  المنتــدى  فــي  المشــاركة 
المؤسســات  صاحبــات  للنســاء  الوطنيــة  الغرفــة 

الدوليــة العمــل  ومنظمــة 

االســتطالع  بنتائــج  أساســا  المنتــدى  هــذا  اهتــم 

الــذي قامــت بــه الغرفــة الوطنيــة للنســاء صاحبــات 

والمنجــز  الوطنــي  المســتوى  علــى  المؤسســات 

بتونــس  األعمــال  رائــدات  النســاء  صفــوف  فــي 

حــول التحديــات التــي واجهتهــا تبعــا لألزمــة الصحيــة 

لهــذا  اقتــراح خطــة عمــل  تــم  19. وقــد   - لكوفيــد 

الغــرض قصــد مســاعدة الشــركات علــى التعافــي 

بعــد األزمــة. وتمثــل الهــدف مــن مشــاركة البنــك في 

ترســيخ مكانتــه المرموقــة فــي صفــوف النســاء. 

سوق الشركات 
األهداف

ــز  ــك مــن خــالل التركي ــة للبن ــز الســمعة التجاري - تعزي
وجعلــه  وتدعيمــه  القطــاع  هــذا  اســتقطاب  علــى 

مربحــا. 

- إحــداث عــروض خصوصيــة وباألســاس المنتوجــات 
عــن بعــد والحلــول الرقميــة.

ــن  ــة مــن خــالل التوافــق بي ــة التجاري ــد المقارب - توحي
قطاعــات ســوق الشــركات وتلــك الخاصــة بالخدمــات 

ــراد. ــة لألف المصرفي

وقــد أقــّر BH بنــك جملــة مــن اإلجــراءات لتحقيــق 
وهــي،  األهــداف  هــذه 

إجراءات المرافقة لفائدة الشركات خال الجائحة : 

القــروض  ألقســاط  االســتثنائي  التأجيــل   
الممنوحــة للشــركات وفقــا إلجــراءات البنــك المركــزي 
التونســي )تــم التمديــد فــي اآلجــال إلــى غايــة شــهر 

 .)2021 ســبتمبر 

)»تضامــن  االســتثنائية  التمويــالت  اتفاقيــة   
2020«، وفقــا لصيغتــه الجديــدة( لفائــدة الشــركات 
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والمهنييــن المصنفيــن 0 و1 و2 و3 الذيــن يواجهــون 
صعوبــات ظرفيــة مرتبطــة بجائحــة كوفيــد - 19  وذلك 
العاجلــة  العرضيــة  الحتياجاتهــم  االســتجابة  قصــد 
والمتعلقــة باألعبــاء التشــغيلية وخاصــة دفــع األجــور 

ومعاليــم الكــراء وخــالص الفواتيــر والمزّوديــن. 

 إمكانيــة االنتفــاع بالضمــان اإلضافــي للشــركة 
مليــون   1 قــدره  أقصــى  بحــّد  للضمــان  التونســية 

دينــار. 

)»تضامــن  االســتثنائية  التمويــالت  اتفاقيــة   
شــركات  لفائــدة  الجديــدة(  لصيغتــه  وفقــا   »2020
قطاعــي الســياحة والصناعــات التقليديــة التــي تواجه 

صعوبــات ظرفيــة مرتبطــة بجائحــة كوفيــد - 19. 

المخصــص  »مكافــأة«  المؤجــر  الحســاب  إحــداث   -
الحرفــاء  واســتبقاء  المســتقرة  بالمــوارد  للنهــوض 
حيــث تتمثــل الخدمــة المقدمــة فــي تحفيــز ودائــع 
الحرفــاء مــن خــالل تأجيــر حاصــل حســاباتهم التــي لــم 

تشــهد تحــركات. 

- تدعيــم التــآزر بيــن القطاعــات وذلــك بالخصــوص 
عــن طريــق اتفاقيــات »أجــراء« وشــراكات مــن شــأنها 

اســتقطاب الحرفــاء مــن األفــراد. 

سوق الشركات – الباعثين العقاريين 
األهداف 

- تطويــر العالقــة بيــن البنــك والباعثيــن العقارييــن 
بهــذا  النهــوض  قصــد  المتبــادل  الربــح  إطــار  فــي 

القطــاع.
- تعزيــز الروابــط التــي تجمــع BH بنــك بقطــاع البعــث 
التســويق فــي  العقــاري والمســاعدة علــى تحفيــز 

ــة. إطــار المشــاريع العقاري

التدابير المتخذة 
تنظيــم الملتقــى الحــواري بيــن BH بنــك والباعثيــن 

ــخ 25 جــوان 2020  ــن بتاري العقاريي

ــواري  ــم هــذا الملتقــى الح ــع وراء تنظي ــل الداف يتمث
فــي حــرص البنــك علــى توطيــد عالقاتــه مــع قطاعــه 
التاريخــي، أي البعــث العقــاري وذلــك باالســتناد إلــى 
ــي  ــد المســار التنازل ــة التــي تؤك المؤشــرات القطاعي
مــن حيــث حجــم المعامــالت بالنســبة لقطــاع يظــل 
الطلــب المحتمــل عليــه هامــا لــدى األســرة التونســية. 
ــاء  وقــد كان الهــدف مــن هــذا الملتقــى هــو اإلصغ
إلــى آراء الخبــراء فــي القطــاع وتبــادل وجهــات النظــر 
واستكشــاف كافــة الســبل التــي مــن شــأنها تصحيــح 

مســار تطــور هــذا القطــاع.

وتضمــن برنامــج الملتقــى كلمــة ألقاهــا المديــر العــام 
لـــ BH بنــك وعروضــا إيضاحيــة قدمتهــا فــرق مختصــة 

مــن البنــك وتتعلــق أساســا بمــا يلــي : 

 تدخل BH بنك لفائدة قطاع البعث العقاري.

 اإلجــراءات المتخــذة لفائــدة الباعثيــن العقارييــن 
علــى  للباعثيــن  إحــداث فضــاء  خــالل  مــن  وخاصــة 
مســتوى الموقــع اإللكترونــي لتيســير النفــاذ إلــى 

للمشــاريع. االفتراضيــة  الجــوالت 

ــارات :  ــدة مشــتري العق ــذة لفائ ــراءات المتخ  اإلج
إطــالق حزمــة الخدمــات لفائــدة المشــترين وتكفــل 
الباعثيــن العقارييــن بإيــداع ومتابعــة  ملفات القروض 
إســناد  عمليــة  فــي  التســريع  بهــدف  للمشــترين 
القــروض وذلــك فــي إطــار االتفاقيــة بيــن BH بنــك 

والباعثيــن العقارييــن.

كمــا ســجل هــذا الملتقــى مشــاركة أطــراف متدخلــة 
قامــت بتبــادل خبراتهــا فــي مجــال البنــاء المراعــي 

للبيئــة واالبتــكار بصفتــه حافــزا إلنعــاش قطــاع البنــاء. 
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توسيع وتحديث شبكة الفروع 
افتتاح فروع جديدة 

اســتمر BH بنــك خــالل ســنة 2020 فــي تعزيــز شــبكة 
فروعــه مــن أجــل إرســاء عالقــات تواصــل وتقــارب مــع 

حرفائــه الفعلييــن والمحتملين.

فــروع جديــدة  افتتــاح خمســة  تــم  الغــرض،  ولهــذا 
خــالل ســنة 2020 والمتمثلــة فــي فــرع الشــاذلي 
قالقــة وفــرع المحــرص وفــرع صفاقــس الشــيحية 

وفــرع صفاقــس طينــة وفــرع الرقــاب. 

كمــا واصــل البنــك بحثــه عــن المواقع المثلــى لتدعيم 
لــألوراق  آليــة  وشــبابيك  )فــروع  بنــك   BH شــبكة 
النقديــة( مــن خــالل إنجــاز دراســات متنوعة فــي مجال 
التســويق الجغرافــي وذلــك علــى غــرار مواقــع المنــار 
1 والقيــروان والمرســى وقليبيــة وســليمان وقابــس 

والبحــر األزرق ومســاكن
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 االستراتيجيات والتطوير الرقمي

محاور اإلستراتيجية الرقمية للبنك 

الرقمنة
االبتــكار مــن خــالل االســتخدام 
إرســاء مفهــوم قيمــة الحريــف 

إضفاء الطابع اآللي 
على العمليات

إدمــاج األدوات الرقمية
توحيــد الخدمــات المتكررة 

البنية التحتية المثلى
تثمين وظيفةاالستشارة 
التجزئة على أفضل وجه 
منظور شامل على 360°
أرباح من كشط األسعار

ازدياد الناتج
 البنكي الصافي

المحور األول 
استبقاء الحريف

المحور الثاني 
االستخدام األمثل والنجاعة 

على مستوى العمليات

المحور الثالث
 نمو سليم ومتناسق 

ومربح

تعزيز المكانة وتثمين السمات المميزة للمشّغل  
تنشيط التسويق الداخلي وإعطاء األولوية للرعاية الذاتية واستكمال الخدمات وإنشاء شراكات.

ازدياد الناتج البنكي الصافي 
الترفيع في نسبة تجهيز محفظة الحرفاء الحالية بالمنتوجات الرقمية...

التحكم في التكاليف 
رقمنة مسارات الحرفاء ذوي األولوية ورقمنة العمليات الداخلية ذات األولوية...

إرضاء الحريف وتنمية الحصة من السوق 
تطويــر االستشــارة المعــززة ومســار مــا قبــل ومــا بعــد عمليــة البيــع قصــد اســتباق ردود أفعــال الحريــف 

عبــر المنصــات الرقميــة : إدارة العالقــات مــع الحرفــاء )CRM( ومركــز االتصــال والمرافقــة الرقميــة. 
تشكيل فريق لتحليل البيانات وإرساء حوكمة للمعطيات.  
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العمليات الدولية

رقم المعامات 
لــم يكــن لجائحــة كوفيــد – 19 تأثيــرات ســلبية فــي 
المجــال االقتصــادي واالجتماعــي فحســب، بــل كذلك 

علــى مســتوى التجــارة الدوليــة.

وبالفعــل، أّدت الجائحــة إلــى انعكاســات وخيمــة علــى 
االقتصــاد والتجــارة العالميــة، حيــث عانــت العديــد مــن 
البلــدان الشــريكة لتونــس مــن التداعيــات الســلبية 

لجائحــة كوفيــد – 19، 

وهــو مــا ترتــب عنــه انخفــاض المعامــالت الماليــة 
وركــود الســياحة الدوليــة والنقــل الجوي للمســافرين، 
فضــال عــن تراجــع االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة 
العالميــة، األمــر الــذي أفضــى إلــى تقلــص حجــم 

التجــارة الدوليــة.

بعمليــات  المتعلقــة  المعامــالت  أرقــام  وبلغــت 
وعمليــات  الخارجيــة  التجــارة  وعمليــات  التوظيــف 
و1.905  دينــار  مليــون   5.495 والتحويــل  الصــرف 
مليــون دينــار و5.494 مليــون دينــار، علــى التوالــي، 

 .2020 ســنة  موفــى  فــي 

صرف و تحويل تجارة خارجيةعمليات توطين

تطور رقم المعامالت
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4
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2019
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1
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2018
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5
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69

0

أرقام بآالف الدنانير 

202020192018العموالت

608 1357 3546 4تجارة خارجية

650 9234 4134 4صرف و تحويل

228262262عمليات توطين

000 2482 8512 1عموالت أخرى

520 56714 84613 10المجموع

العموالت
انعكــس انخفــاض النشــاط علــى الصعيــد الدولــي 
ســلبا علــى مداخيــل الخدمــات البنكيــة مــع الخــارج. 
ــوان  ــة بهــذا العن وفعــال، بلغــت العمــوالت المحصل
10,8 مليــون دينــار بتاريــخ 31 ديســمبر 2020 مقابــل 

ــل ســنة.  ــار قب ــون دين 13,6 ملي

ويعــود هــذا االنخفــاض إلــى تراجــع نشــاط التجــارة 
الخارجية )٪29-( ونشاط الصرف والتحويل )11,6٪-(. 

توزيع العموالت في 2019 توزيع العموالت في 2020

تجارة خارجية

صرف و تحويل
عمليات توطين

عموالت أخرى

تجارة خارجية

صرف و تحويل
عمليات توطين

عموالت أخرى

45
%

36%

17%

2%

40
%

41%

17%

2%
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 نشاط النقديات

البطاقات البنكية 
BH بنــك إلــى تعميــم البطاقــات البنكيــة  يســعى 
ــل  ــة، حيــث يمث ــواع الحســابات المؤهل علــى كافــة أن
ذلــك محــور تطويــر اســتراتيجي بهــدف االنتقــال مــن 

المعامــالت نقــدا نحــو الدفوعــات اإللكترونيــة. 

تجهيــز  نســبة  تحســنت  األســاس،  هــذا  وعلــى 
ــة 4 نقــاط مائويــة لترتفــع  الحســابات ببطاقــات بقراب
 2019 إلــى مســتوى ٪88 مقابــل ٪84 فــي ســنة 

 .2018 ســنة  فــي  و76٪ 

وتتــوزع البطاقــات وقدرهــا 266 ألــف بطاقــة بيــن 
االلكترونيــة  والبطاقــات  التقليديــة  البطاقــات 
والبطاقــات الذهبيــة. وتتيــح هــذه البطاقــات جملــة 
مــن االمتيــازات والخدمــات حســب خصائــص الحرفــاء 
علــى  الســحب  تســهيالت  مثــل  واحتياجاتهــم، 
المكشــوف المرخــص بــه والتأميــن فــي حــال فقــدان 

االمتيــازات. مــن  وغيرهــا  البطاقــة 

دفع سحب من المزع اآللي

تطور حجم العمليات بالبطاقات

20202019

6 952 009

2 021 237

6 558 911

1 733 977

عــن  دفــع  بنــك مليونــي عمليــة   BH وأنجــز حرفــاء 
 17٪ قــدره  بارتفــاع  أي  البنكيــة،  البطاقــات  طريــق 
مــن حيــث العــدد وبـــ ٪10 مــن حيــث القيمــة، فيمــا 
الموزعــات  مــن  نقــدا  للســحب  عملياتهــم  ازدادت 
ــن  ــرى بـــ ٪6 م ــوك األخ ــك أو للبن ــة للبن ــة التابع اآللي
حيــث العــدد وبـــ ٪15 مــن حيــث القيمــة )1,5 مليــار 
دينــار(. وإجمــاال، ارتفعــت المعامــالت المنجــزة عبــر 
بطاقــات BH بنــك بنســبة ٪8 مــن حيــث العــدد وبـــ 
٪15 مــن حيــث القيمــة، حيــث بلغــت 16.487 مليــون 

دينــار وشــملت 8,9 مليــون عمليــة. 

الموزعات اآللية لألوراق النقدية 
النقديــة  لــألوراق  األليــة  الموزعــات  شــبكة  مكنــت 
للبنــك، المتكونــة مــن 181 موزعــا، مــن إنجــاز 5,9 
مليــون عمليــة برقــم معامــالت قــدره 1.312 مليــون 
دينار، أي بارتفاع بـ ٪0,4 من حيث العدد وبـ ٪8,2 من 
حيــث القيمــة. وبلــغ المعــدل الشــهري للمعامــالت 

ــكل مــوزع.  ــة ل 2.680 عملي

بطاقــات  حاملــي  مــن  المحصلــة  العمــوالت  أمــا 
فقــد  أجنبيــة(،  أو  محليــة  )ســواء  األخــرى  البنــوك 
ــادة  ــار أي بزي ــون دين ــى مســتوى 2,2 ملي ارتفعــت إل

 .22,5٪ قدرهــا 

تطور حجم العمليات على الموزعات اآللية (م د)

2016

69
3

2017

84
5

2018

10
18

2019

12
13

2020

13
12

مطارف الدفع اإللكتروني 
بلــغ عــدد التجــار المنخرطيــن فــي منظومــة الدفــع 
بـــ  تجهيزهــم  حيــث وقــع  674 منخرطــا  اإللكترونــي 
ــي، أي بارتفــاع بـــ 6٪.  1.363 مطــرف دفــع االلكترون
وتراجــع نشــاط التجــار بنســبة ٪2 مــن حيــث العــدد وبـــ 
٪11 فــي القيمــة ليتــم تســجيل رقــم معامــالت قــدره 
100 مليــون دينــار وعمــوالت محصلــة بـــ 1,5 مليــون 
دينــار وهــو مــا يشــير إلــى التقــدم المحــرز فــي هــذا 
التحســن علــى مســتوى اســتعمال  المجــال وإلــى 

ــي.  ــد المحل ــى الصعي هــذه المنظومــة عل
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أهم مؤشرات النشاط و اإلستغالل 

20162017201820192020مؤشرات النشاط 
معدل نسبة 

النمو السنوي  
16-20

Δ 12-19 / 
12-20

%0,3%243,410,8 207,612 911,912 988,011 240,19 8مجموع األصول

%1,9%647,39831,512,2 130,39 703,89 272,77 6قروض للحرفاء 

%2,4%666,63,7 627,01 577,61 564,31 441,81 1محفظة السندات

%5,2%234,58,7 879,37 536,46 941,26 194,15 5الموارد المتأتية من الحرفاء 

%10,4%735,616,9 571,91 406,71 117,01 934,41إقتراضات و موارد خاصة

%7,5%054,618,1 551,2759,0867,3981,11األموال الذاتية

20162017201820192020مؤشرات االستغالل
معدل نسبة 

النمو السنوي  
16-20

Δ 12-19 /
12-20

%6,5%149,3185,3216,8272,8290,418,4هامش الفائدة

%5,4-%67,079,190,799,093,69,1العموالت الصافية

%1,3%91,2123,0148,3121,2122,89,6األرباح الصافية / محفظة  السندات

%2,8%307,5387,4455,7492,9506,813,6الناتج البنكي الصافي

%6,9-%100,3124,4125,3133,8124,66,2مصاريف األعوان  

%6,4-%27,330,051,556,452,821,2األعباء العامة لالستغالل

%7,8%180,0232,9278,9312,4336,917,3الناتج الخام لالستغالل

%123,0%61,457,176,680,1178,638,7المخصصات الصافية للمدخرات

%35,7-%117,4175,6203,5218,5140,49,3ناتج اإلستغالل

%48,5-%0,3-92,1115,5136,3141,672,9األرباح الصافية

أهم نسب الربحية و اإلستغالل

20162017201820192020نسب الربحية

%6,92%14,44%15,72%15,22%16,71مردودية األموال الذاتية 

%0,60%1,16%1,14%1,16%1,12مردودية األصول

%4,50%4,52%4,43%4,41%4,20الناتج البنكي الصافي / مجموع القروض الخام

%4,14%4,04%3,83%3,88%3,73الناتج البنكي الصافي / مجموع األصول

%44,83%42,01%45,69%52,83%53,41الناتج البنكي الصافي / رقم المعامالت

%14,39%28,73%29,91%29,82%29,94 النتيجة الصافية / الناتج البنكي الصافي
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20162017201820192020نسب اإلستغالل 

%38,53%41,38%41,47%42,82%45,94ضارب اإلستغالل  

%81,66%81,45%79,85%70,11%72,53العموالت المتأتية / مصاريف األعوان  

%24,59%27,15%27,50%32,12%32,60مصاريف األعوان / الناتج البنكي الصافي  

الموارد

ودائع الحرفاء 
ارتفعــت ودائــع الحرفــاء بنســبة ٪5,2 )355,2+ مليــون دينــار( لتبلــغ مجموعــا قــدره 7.234,5 مليــون دينــار بتاريــخ 

31 ديســمبر 2020، مقابــل معــدل نســبة ازديــاد ســنوي بـــ 8,7٪. 
واستأثر BH بنك بحصة من السوق قدرها ٪10,2 في سوق البنوك المدرجة.

ــة  ــز الســادس مــن حيــث التدفقــات اإلضافي ــز الخامــس مــن حيــث القائــم والمرك وتموقــع BH بنــك فــي المرك
المســجلة فــي هــذا العــام.

ــار فــي موفــى ســنة 2020 تبعــا  أمــا بخصــوص الودائــع تحــت الطلــب، فقــد بلــغ قائمهــا 2.576,3 مليــون دين
ــار فــي ســنة 2019(.  ــون دين ــل 94,4+ ملي ــار )مقاب ــون دين ــة قدرهــا 372,7 ملي لتدفقــات إضافي

وفيمــا يتعلــق بالتموقــع فــي الســوق، فقــد بلغــت الحصــة مــن الســوق لـــ BH بنــك ٪9,1 ليحتــل المركــز الخامــس 
مــن حيــث القائــم والمركــز الســادس مــن حيــث التدفقــات اإلضافيــة المســجلة فــي هــذا العــام. 

20162017201820192020أرقام بماليين الدنانير
معدل نسبة 

النمو السنوي  
16-20

Δ 
12-19 /
12-20

%16,9%576,313,7 203,62 109,22 093,02 579,82 1ودائع تحت الطلب

%15,4%148,2248010,2 993,32 835,01 681,31 1ودائع اإلدخار  

%13,6-%022,64,2 339,92 287,92 894,62 762,61 1ودائع ألجل

%17,1-%170,3118,6145,9187,7155,51,0مبالغ أخرى للحرفاء 

%5,2%234,58,7 879,37 536,46 941,26 194,15 5مجموع ودائع الحرفاء 

مبالغ أخرى للحرفاء

ودائع ألجل

ودائع اإلدخار

ودائع تحت الطلب

2016

30,4%

32,4%

33,9%

3,3%

2017

35,2%

30,9%

31,9%

2,0%

2018

32,3%

30,5%

35,0%

2,2%

2019

32%

31,2%

34,0%

2,7%

2020

35,6%

34,3%

28,0%

2,1%
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الموارد

ودائع الحرفاء : االدخار 

 +331,7(  15,4٪ بنســبة  االدخــار  ودائــع  ارتفعــت 
قبــل  دينــار  مليــون   +154,9 مقابــل  دينــار  مليــون 
ســنة( لتبلــغ مجموعــا قــدره 2.479,9 مليــون دينــار 

 .2020 ديســمبر   31 بتاريــخ 

واســتأثر BH بنــك بحصــة مــن الســوق قدرهــا 11,2٪ 
فــي ســوق البنــوك المدرجــة، ليحتــل المركــز الخامــس 
مــن حيــث القائــم والمركــز الثانــي من حيــث التدفقات 

اإلضافيــة المســجلة فــي هــذا العــام.

وال تــزال ودائــع االدخــار الحــّر تتميــز عــن أشــكال االدخار 
األخــرى حيــث تمكنــت مــن تعبئــة تدفقــات إضافيــة 
قدرهــا 198,9 مليــون دينــار مقابــل 112,4 مليــون 

ــار فــي ســنة 2019.  دين

ومــن جانبهــا، عــززت فــروع البنــك االدخــار الســكني 
بشــكل ملحــوظ فــي ســنة 2020، لتحقــق تدفقــات 
ســنة  فــي  دينــار  مليــون   89,8 قدرهــا  إضافيــة 
2020 مقابــل 9 مليــون دينــار فــي ســنة 2019، أي 
ــار  ــة االدخ بمســاهمة بنســبة ٪27 فــي مجهــود تعبئ

لهــذا العــام )مقابــل ٪5,8 فــي ســنة 2019(. 

20162017201820192020أرقام بماليين الدنانير
معدل نسبة 

النمو السنوي  
16-20

Δ 12-19 /
12-20

%16,4%410,712,8 211,71 099,31 873,0986,11 إدخار حر

%16,7%513,7518,3529,0538,0627,85,3إدخار سكن 

%4,3%246,4259,9275,7288,9301,45,2إدخار الجديد 

%32,7%30,649,964,781,6108,337,9إدخار كابيتال +

%13,8%17,520,924,627,831,716,0إدخار دراسة 

%15,4%479,910,2 148,22 993,32 835,01 681,31 1مجموع ودائع اإلدخار  

إدخار دراسة

+ إدخار كابيتال

إدخار الجديد

إدخار سكن

2016

51,9%

30,6%

14,7%

1,8%

2017

53,7%

28,2%

14,2%

2,7%

2018

55,1%

26,5%

13,8%

3,2%

2019

56,4%

25,0%

13,4%
3,8%

2020

56,9%

25,3%

12,2%
4,4%
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الموارد

ودائع الحرفاء : الودائع ألجل 
دينــار  مليــون   317,3 بـــ  ألجــل  الودائــع  تراجعــت 
)٪13,6-( مقابــل 52+ مليــون دينــار )٪2,3+( قبــل 
ســنة، لتبلــغ مجموعــا قــدره 2.022,6 مليــون دينــار 

 .2020 ديســمبر   31 بتاريــخ 

ويعــود هــذا االنخفــاض إلــى تراجــع الحســابات ألجــل 
المحــررة بالدينــار بـــ 385,4 مليــون دينــار. 

إطــار  فــي  اختــار  قــد  البنــك  فــإن  بالفعــل،  و 
تجديــد  عــدم  التكاليــف،  فــي  للتحكــم  إســتراتيجيته 
أو تعبئــة اإليداعــات ألجــل بتكاليــف أعلــى مــن تلــك 
الــوارد بالتســوية المتفــق عليهــا بيــن البنــوك المحليــة 

 .2020 ســنة  فــي 

وفــي جانــب آخــر، تــم نقــل مخــزون مــن اإليداعــات 
نحــو اتفاقيــات إعــادة الشــراء التــي تضاعــف مبلغهــا 

ــب الحرفــاء. ــك اســتجابة لطل ــا وذل تقريب

20162017201820192020أرقام بماليين الدنانير
معدل نسبة 

النمو السنوي  
16-20

Δ 12-19 /
12-20

%28,9-%334,4949,04,1 361,01 902,8983,81حسابات ألجل بالدينار

%1,1%168,3255,2249,6291,3294,516,8توظيف بالعملة الصعبة 

%12,0%597,0554,0535,0539,5604,50,6شهادات اإليداع

%3,1-%68,583,6118,7136,7132,419,0رقاع الصندوق

%11,1%26,018,123,638,042,218,0ديون متصلة

%13,6-%022,64,2 339,92 287,92 894,72 762,61 1مجموع الودائع ألجل

رقاع الصندوق

شهادات اإليداع

توظيف بالعملة الصعبة

حسابات ألجل بالدينار

ديون متصلة

2016

51,2%

33,9%

3,9%

9,5%

2017

51,9%

29,2%

4,4%

13,5%

2018

59,5%

23,4%

5,2%

10,9%

2019

57,0%

23,1%

5,8%

12,5%

2020

46,9%

29,9%

6,5%

14,6%
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الموارد

االقتراض
ارتفعــت المــوارد الخارجيــة بـــ 56 مليــون أورو فــي 
ــك اإلفريقــي  ــون أورو مــن البن ســنة 2020 )50 ملي
الفرنســية  الوكالــة  مــن  أورو  مالييــن  و6  للتنميــة 

للتنميــة(. 
وتدعمــت اتفاقيــات إعــادة الشــراء لترتفــع مــن 109 
مليــون دينــار فــي ســنة 2019 إلــى 203,2 مليــون 

دينــار فــي موفــى ســنة 2020. 

وبلغــت التســديدات بعنــوان االقتراضــات الرقاعيــة 
إطــار  فــي  وتلــك  دينــار  مليــون   55 المشــروطة 

دينــار. مليــون   14,9 الرقاعيــة  القــروض 
ــراض  ــم مــوارد االقت ــغ قائ ــى هــذا األســاس، بل وعل
1.130,6 مليــون دينــار، أي بزيــادة قدرهــا 100 مليــون 

دينــار )9,7٪(. 

20162017201820192020أرقام بماليين الدنانير
معدل نسبة 

النمو السنوي  
16-20

Δ 12-19 /
12-20

%27,3-%142,3196,2209,0200,4145,73,2اقتراض رقاعي مشروط

%32,7-%25,0-98,383,360,645,630,7إقتراض رقاعي  

%85,9%0,00,037,4109,3203,2139,0إتفاقيات إعادة الشراء 

%11,5%150,5297,5562,9657,5733,453,8اقتراضات خارجية 

%7,8-%24,2-1,51,10,40,40,4إقتراضات أخرى

% 1,3-% 12,317,315,817,517,210,3الديون المتصلة 

%9,7%130,630,5 030,71 404,9595,4886,31مجموع االقتراضات

2017

50%

33,0%

14,0%

2018

63,5%

6,8%
4,2%

23,6%

2019

63,8%

4,4%
10,6%

19,4%

2020

64,9%

2,7%

18,0%

12,9%

2016

37,2%

35,1%

24,3%

إتفاقيات إعادة الشراء

إقتراض رقاعي

اقتراض رقاعي مشروط

اقتراضات خارجية

ديون متصلة
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الموارد

الموارد الخاصة 
مليــون   63,8 بـــ  ارتفاعــا  الخاصــة  المــوارد  شــهدت 
دينــار بالمقارنــة مــع ســنة 2019 لتبلــغ 605 مليــون 
بـــ  2020 مقابــل تحســن  31 ديســمبر  بتاريــخ  دينــار 
20,8 مليــون دينــار فــي موفــى ســنة 2019. ويعــود 
هــذا االزديــاد باألســاس إلــى تدعــم المــوارد المتأتيــة 
مــن صنــدوق النهــوض بالمســكن لفائــدة األجــراء بمــا 

ــار. ــون دين قــدره 51,6 ملي

ومــن جانبهــا، ارتفعــت الموارد المتأتية من المشــاريع 
الخاصــة األخــرى بـــ 8,3 مليــون )٪4,3+( فــي ســنة 

2020 مقابــل 0,2- مليــون دينــار فــي ســنة 2019. 
واســتأثر BH بنــك بحصــة مــن الســوق فــي مجــال 
االقتراضــات والمــوارد الخاصــة قدرهــا ٪31,1 فــي 
ســوق البنــوك المدرجــة ليحتــل بالتالــي المركــز اأّلول.

20162017201820192020أرقام بماليين الدنانير
معدل نسبة 

النمو السنوي  
16-20

Δ 12-19 /
12-20

صنــدوق النهــوض بالمســكن لفائــدة 
األجــراء

329,1326,2320,3338,3389,74,5%15,2%

%47,6%0,02,86,49,413,973,7المسكن األول

%4,3%200,0192,1193,2193,0201,40,2المشاريع الخاصة

%100,0-%27,2-0,50,50,50,40الديون المتصلة

%11,8%529,5521,6520,4541,2605,03,5مجموع الموارد الخاصة

المسكن األول المشاريع الخاصة صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء

2016

62,1%

37,8%

2017

36,8%

0,5%

62,5%

2018

1,2%

37,1%

61,6%

2019

1,7%

35,7%

62,5%

2020

2,3%

33,2%

64,4%
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الموارد

األموال الذاتية واالحتياطيات
ــار، تعــزى باألســاس  ــار، أي بزيــادة قدرهــا 73,5 مليــون دين ــة 1.054,6 مليــون دين بلــغ مســتوى األمــوال الذاتي

إلــى نتيجــة الســنة المحاســبية

تطور األموال الذاتية و اإلحتياطات

اإلحتياطياتاإلحتياطيات

2016

288,6

551,2

2017

759,0

405,0

2018

867,3

493,0

2019

981,1

601,0

2020

743,2

1 054,6

اإلستعماالت

قروض ممنوحة للحرفاء
اســتمر البنــك خــالل ســنة 2020 فــي المســاهمة 
فــي تمويــل االقتصــاد مــع تدفقــات إضافيــة قدرهــا 
316,2 مليــون دينــار ليرتفــع بالتالــي مجمــوع القائــم 
مليــون   11.264,3 إلــى مســتوى  للقــروض  الخــام 
دينــار حيــث عــرف نســق تطورهــا نمــوا )%2,9+( أقــل 

ــم تســجيله فــي ســنة 2019 )6,3%+(. ممــا ت
ــاع كل مــن القــروض  ــى ارتف ــود هــذا المســار إل ويع
ــار  ــون دين ــة بـــ 271,3 ملي الممنوحــة مــن مــوارد ذاتي

)%2,6+( والقــروض الممنوحــة مــن مــوارد خاصــة بـــ 
44,9 مليــون دينــار )8,9%(. 

بـــ  بنــك    BHاســتأثر الصافيــة،  األرقــام  وبحســاب 
%13,5 مــن القــروض الممنوحــة للحرفــاء مــن جملــة 

قائــم البنــوك المدرجــة. 
ويحتــل البنــك المركــز الثالــث مــن حيث القائــم والمركز 
التاســع مــن حيــث التدفقــات اإلضافيــة المســجلة 

فــي هــذا العــام. 

20162017201820192020أرقام بماليين الدنانير
معدل نسبة 

النمو السنوي  
16-20

Δ 12-19 /
12-20

%2,6%714,612,1 443,310 822,310 324,99 855,48 6القروض/ االموارد الذاتية 

%0,9%590,512,1 500,69 052,59 594,19 161,77 6القروض ذات المردودية

و  المســتخلصة  غيــر  الديــون 
تاقــروض فــي طــور النــزاع

693,7730,8769,7942,41 124,213,1%19,3%

%8,9%474,1467,6474,1504,8549,73,8القروض/ االموارد الخاصة 

منهــا قــروض/ صنــدوق النهوض 
بالمســكن لفائــدة األجراء

318,0322,2328,2356,8403,76,3%13,2%

قــروض مســندة إلــى الحرفــاء 
) خــام (

7 329,58 792,510 296,410 948,111 264,311,6%2,9%
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اإلستعماالت

القروض المسندة في سنة 2020 
اســتمر تطــور نشــاط القــروض بإســناد مبلــغ جملــي قــدره 1.805,8 مليــون دينــار، أي بانخفــاض بـــ 14,4% 

بالمقارنــة مــع ســنة 2019.

20162017201820192020أرقام بماليين الدنانير

020,3 251,91 074,31 620,2780,31قروض تجارية*

543,2636,3599,7590,6506,7قروض شخصية

280,4270,0290,7143,897,5قروض للباعثين العقاريين

158,2188,3181,2124,3181,4قروض لمشتري العقارات

805,8 110,61 145,92 874,92 602,01 1مجموع القروض المسندة

*بالدينار و بدون اعتبار الحسابات الدائنة والخصوم التجارية

قروض لمشتري العقارات

قروض للباعثين العقاريين

قروض شخصية

(*) قروض تجارية

2016

38,7%

33,9%

17,5%

9,9%

2017

41,6%

33,9%

14,4%

10,0%

2018

50,1%

27,9%

13,5%

8,4%

2019

59,3%

28,0%

6,8%
5,9%

2020

56,5%

10,0%

28,1%

5,4%

و بلــغ عــدد القــروض الممنوحــة فــي إطــار اإلجــراءات االســتثنائية تبعــا لجائحــة كوفيــد - 19 مســتوى 773 قرضــا 
فــي موفــى شــهر ديســمبر 2020 وبحجــم جملــي قــدره 425,85 مليــون دينــار يتــوزع كمــا يلــي :

- قروض »كوفيد - 19« : 418 قرضا بمبلغ جملي قدره 192,10 مليون دينار.

- قروض »تضامن 2020« قصيرة األجل : 150 قرضا بمبلغ جملي قدره 27,08 مليون دينار.

- قروض »تضامن 2020« متوسطة األجل : 194 قرضا بمبلغ جملي قدره 202,13 مليون دينار.

- قروض »تضامن 2020« في المجال السياحي : 11 قرضا بمبلغ جملي قدره 4,54 مليون دينار. 
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اإلستعماالت

تطور التعهدات 

أرقام بماليين الدنانير
التغيرديسمبر- 2020ديسمبر- 2019

الحصة %التعهدالحصة %التعهدالحصة %التعهد
%620,70%81872,40 8%75773,60 8المهنيين

%571,60%58029,40 3%52429,60 3خدمات

%572,50%35319,30 2%29619,30 2صناعة

%271,50%78414,70 1%75714,80 1بعث عقاري

%12,40-84-%5974,90%6815,70المباني و األشغال العامة

%195,00%4053,30%3863,30سياحة

%11,70-13-%990,80%1120,90فالحة

%2166,90%36027,60 3%14326,40 3األشخاص

%885,00%83015,00 1%74214,60 1سكن

%1299,20%53012,60 1%40111,80 1إستهالك

%2782,30%178100,00 12%900100,00 11المجموع

عرفــت التعهــدات )بمــا فــي ذلــك التعهــدات خــارج الموازنــة( ارتفاعــا بـــ %2,3+ لتبلــغ 12.178 مليــون دينــار، مــع 
ازديــاد القــروض الممنوحــة للحرفــاء بـــ %6,9+ ونمــو طفيــف للقــروض الممنوحــة للشــركات )0,7%+(. 

و تمثــل القــروض الممنوحــة للمهنييــن %72,4 مــن التعهــدات، حيــث أنهــا موجهــة باألســاس نحــو قطــاع الخدمات 
)%29,4( والصناعــة )%19,3( والبعــث العقــاري )%14,7(. أمــا التعهــدات لفائــدة القطــاع الســياحي، فلــم تمثــل 

ســوى 3,3%.
وبخصوص القروض المسندة لألفراد، فقد مثلت %27,6 من مجموع التعهدات. 

توزع التعهدات ما بيني القطاع العمومي والقطاع الخاص 

بمالييــن  أرقــام 
نيــر الدنا

التغير 201820192020
2020/2019

جاري 
جاري الحصةالقروض

جاري الحصةالقروض
الحصةالقروض

بالمليون
 %  دينار

%610,70 %72,41 818 8 %73,60 757 8 %73,80 725 8المهنيين 

%42751,37 %10,33 1258 %7,00 831 %8,20 963قطاع عمومي 

%4,60-365- %62,08 560 7 %66,60 925 7 %65,70 762 7قطاع خاص

%2176,90 %27,59 360 3 %26,40 143 3 %26,20 090 3األشخاص 

%885,05 %15,03 830 1 %14,60 742 1 %14,70 737 1منها للسكن

%2782,34 %100,00 178 12 %100,00 900 11 %100,00 815 11المجموع
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توزيع التعهدات حسب المناطق الجغرافية 

الحصة % التعهدات بآالف الدنانيرالعدد 

الشمال
 %69,60 473 8 674 146الشمال الشرقي

%2332712,20 7الشمال الغربي

الوسط
 %21,00 560 2 108 53الوسط الشرقي

%233880,70 7الوسط الغربي

الجنوب
%9622171,80 11الجنوب الشرقي

%2825704,70 21الجنوب الغربي

%178100 49212 247المجموع

تطور الديون المصنفة في الفترة ما بين ديسمبر 2019 وديسمبر 2020

صنف الخطر
ديسمبر- 2020ديسمبر- 2019

الحصة %التعهدالحصة %التعهد
 %84,70 314 10%41687,50 10ديون جارية

 %78,30 537 9 %80,70 9606صنف 0

%7776,40%8116,80صنف 1

%86415,30 1%48412,50 1ديون مصنفة

%1150,90%840,70صنف 2

%1961,60%1000,80صنف 3

%8106,70%6095,10صنف 4

%7426,10%6905,80صنف 5

%178100 12%900100 11المجموع
بلغــت حصــة الديــون المصنفــة %15,3 فــي موفــى شــهر ديســمبر 2020، أي بزيــادة بـــ 2,8 نقطــة مائويــة 

بالمقارنــة مــع نهايــة شــهر ديســمبر 2019

الديون المصنفة حسب األنواع وحسب قطاعات النشاط

أرقام بماليين الدنانير
التغيرديسمبر- 2020ديسمبر- 2019

الحصة %التعهدالحصة %الديون المصنفةالحصة %الديون المصنفة
%36229,40%59418,10 1%23214,10 1المهنيين

%0,10-0%25863,70%25966,90سياحة

%99,90%10617,70%9614,10مباني و األشغال العامة

%7628,60%34419,30%26815,20بعث عقاري

%9,90-1-%1111,20%1211,00فالحة

%7930,40%34114,50%26111,40صناعة

%19859,10%53414,90%3369,50خدمات

%187,10%2708,00%2528,00األشخاص

%1412,40%1288,40%1148,10إستهالك

%42,70%1427,80%1387,90سكن

%38025,60%86415,30 1%48412,50 1المجموع
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بلغــت حصــة الديــون المصنفــة مــن القــروض الممنوحــة للمهنييــن %18,1، أي بارتفاع بـ 4 نقــاط مائوية بالمقارنة 
مع شــهر ديســمبر 2019. 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن القطــاع الســياحي قــد ســجل أعلــى نســبة مــن القــروض المصنفــة )%63,7(    وبدرجــة 
أقــل،

البعث العقاري)%19,3( وقطاع المباني واألشغال العامة )17,7%(.

وفيمــا يتعلــق بحصــة الديــون المصنفــة مــن القــروض المســندة لألفــراد، فقــد بلغــت %8 أي نفــس المســتوى 
المســجل فــي شــهر ديســمبر 2019.

تغطية الديون المصنفة في شهر ديسمبر 2020 

مدخرات نهاية  
2019

مخصصات  
2020

إسترجاعات 
2020

إسترجاعات
 على البيع 

2020

مدخرات نهاية  
2020

978,2227,366,318,31120,9مدخرات على القروض المسندة

665,9180,645,913,4787,2مدخرات الفصل 10

20832,910,74,9225,3 مدخرات إضافية 

104,313,89,60108,4مدخرات جماعية

300,7--260,140,6فوائد عالقة

%70,5---%76,5نسبة التغطية

بلغت نسبة تغطية الديون المصنفة %70,5 مقابل %76,4 في سنة 2019

المدخرات الفردية 
بلغــت المخصصــات الخــام للمدخــرات الفرديــة 180,6 مليــون دينــار، حيــث شــملت بواقــع 147,7 مليــون دينــار 
المخاطــر اإلضافيــة بعنــوان الســنة المحاســبية 2020 وتركــزت بنســبة %72 علــى 10 حرفــاء بتعهــدات قدرهــا 288 

مليــون دينــار.
أمــا االســترجاعات علــى المدخــرات الفرديــة، فقــد بلغــت 59,3 مليــون دينــار، منهــا 13,4 مليــون دينــار تبعــا 
للتفويــت فــي جملــة مــن الديــون إلــى شــركة االســتخالص. وتركــزت هــذه االســترجاعات بواقــع %38 علــى 20 

ــار. ــون دين ــا، بتعهــدات قدرهــا 137,1 ملي حريف

المدخرات اإلضافية 
ــار. أمــا االســترجاعات علــى  ــات( 32,9 مليــون دين ــة )بعــد خصــم الضمان بلغــت مخصصــات المدخــرات اإلضافي
المدخــرات اإلضافيــة، فقــد بلغــت 15,6 مليــون دينــار تبعــا إلعــادة تصنيف حرفــاء وانخفاض التعهــدات والتفويت 

فــي حجــم مــن الديــون.

المدخرات الجماعية 
قــام البنــك بالتقييــد المحاســبي عبــر االقتطــاع مــن نتيجــة الســنة المحاســبية 2020 لتكملــة للمدخــرات الجماعيــة 
بمبلــغ قــدره 13,8 مليــون دينــار. وتبعــا الســترجاع مدخــرات جماعيــة قدرهــا 9,6 مليــون دينــار، متأتيــة مــن ديــون 
علــى شــركة »قرطــاج لإلســمنت«، بلــغ قائــم المدخــرات الجماعيــة 108,4 مليــون دينــار فــي موفــى ســنة 2020، 

أي مــا يعــادل %1 مــن الديــون المصنفــة 0 و 1. 
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اإلستعماالت

تطور النسب االحترازية 

20162017201820192020النسب القانونية

%15,3%12,50%11,40%13,00%15,00نسبة الديون المصنفة 
%70,5%76,40%77,80%77,60%76,00مؤشر تغطية الديون المصنفة

النسبة الجملية لكفاية رأس المال 
)المالءة(

10,00%10,94%10,66%11,14%11,8%

%9,5%8,49%7,74%7,86%7,00مؤشر كفاية رأس المال )تيار 1(

مــن  أســرع  بنســق  المصنفــة  األصــول  ارتفــاع  أثــر 
التعهــدات بشــكل ســلبي علــى القــروض المصنفــة 
التــي ازدادت مــن %12,50 فــي موفــى ســنة 2019 

إلــى %15,30 فــي نهايــة ســنة 2020. 

وعــادت نســبة المــالءة منذ ســنة 2015 إلــى االمتثال 
للنســبة القانونيــة حيث بلغت 11,80%.

االمتثال لمعايير توزيع المخاطر وتغطيتها

المخاطــر  لديهــم  تتجــاوز  الذيــن  المســتفيدون   ❖
الجاريــة %5 مــن األمــوال الذاتيــة : عدم تجــاوز المعيار

المخاطــر  لديهــم  تتجــاوز  الذيــن  المســتفيدون   ❖
تجــاوز  عــدم   : الذاتيــة  األمــوال  مــن   15% الجاريــة 

المعيــار 

المخاطــر  لديهــم  تتجــاوز  الذيــن  المســتفيدون   ❖
تجــاوز  عــدم   : الذاتيــة  األمــوال  مــن   25% الجاريــة 

المعيــار 

❖ األشــخاص المرتبطــون علــى معنــى الفصــل 23 
مــن القانــون عــدد 65 لســنة 2001 :  تجــاوز علــى 
مســتوى هــذا المعيــار بمــا مقــدراه 164 مليــون دينــار

محفظة السندات 
اختتــم البنــك ســنة 2020 بقيمــة جمليــة لمحفظــة 
ــادة  ــار، أي بزي ــون دين الســندات قدرهــا 1.666,6 ملي
بـــ 39,6 مليــون دينــار )%2,4+( بالمقارنــة مــع ســنة 

 .2019
ويعــود هــذا االرتفــاع إلــى التأثيــر المتظافــر لتدفقــات 
االســتثمار وقدرهــا 58,7 مليــون دينــار والتــي خفــت 
أهميتهــا جزئيــا بفعــل انخفــاض التوظيفــات بـــ 19,1 

مليــون دينــار.
واســتأثر BH بنك بـ %11,9 من مجموع قائم محفظة 
الســندات لــدى البنــوك المدرجــة، حيــث تموقــع فــي 
المركــز الرابــع مــن حيــث القائــم وفــي المركــز الســابع 
مــن حيــث التدفقــات اإلضافيــة المســجلة فــي هــذا 

العــام. 

20162017201820192020أرقام بماليين الدنانير
معدل نسبة 

النمو السنوي  
16-20

Δ 12-19 /
12-20

%3,8%584,28,0 525,51 457,91 231,11 169,81 1محفظة سندات االستثمار 

%3,1%170,86,3 135,81 120,31 926,0944,61منها رقاع الخزينة 

%18,9-%18,9-272,0333,3119,8101,582,3محفظة السندات التجارية

%2,4%666,63,7 627,01 577,61 564,31 441,81 1مجموع السندات 
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تطور حصة سندات اإلستثمار من مجموع السندات 

2020

95
,1%

2019

93
,8

%

2018

92
,4

%

2017

78
,7

%

2016

81
,1%

 نسب السيولة القانونية
ســجلت وضعيــة الســيولة خــالل ســنة 2020 تحســنا، 
حيــث تراجــع العجــز مــن الســيولة مــن معــدل يومــي 
قــدره 1.928 مليــون دينــار خــالل ســنة 2019 إلــى 

ــار فــي ســنة 2020. ــون دين 1.441 ملي

 LCR نسبة السيولة على المدى القصير
امتثلــت التصاريــح الشــهرية للحّد األقصــى القانوني 
المســتوجب وقــدره %100 علــى مــدار الســنة، مــع 
الرســم  ويوضــح   .109% يســاوي  معــدل  تســجيل 
البيانــي التالــي التطــور الشــهري لنســبة الســيولة 

علــى المــدى القصيــر خــالل ســنة 2020 : 

تطور مؤشر السيولة في 2020
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109,6%

114,1%
115,6% 115,0%

106,8% 107,9%

LTD نسبة التحول : القروض / الودائع
امتثلــت التصاريــح المتعلقــة بنســبة القــروض / الودائــع إلــى المســتويات القانونيــة المســتوجبة )النســبة 

المســتهدفة( علــى مــدار ســنة 2020، وهــو مــا يتبيــن فــي الرســم البيانــي التالــي : 

تطور مؤشر القروض / الودائع

مؤشر القروض / الودائعالهدف

ديسمبر- 19 مارس- 20 جوان- 20 سبتمبر- 20 ديسمبر- 20

139,17%

132,1%
127,95%

131,1%
128,16% 130,1%

126,35%
129,1%

120,72%
127,1%

وقــد عرفــت نســبة القــروض / الودائــع تحســنا ملحوظــا بدايــة مــن الثالثــي األول لســنة 2020 )%11- بالمقارنــة 
مــع الثالثــي الرابــع لســنة 2019( واســتمرت فــي اتبــاع مســار تنازلــي لتبلــغ %120,7 بتاريــخ 31 ديســمبر 2020، 

أي فــي مســتوى قريــب جــدا مــن المعيــار القانونــي وقــدره 120%. 
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نتيجة البنك

الناتج البنكي الصافي 
أســفرت مجموعــة أنشــطة البنــك، مــن حيــث المداخيــل، عــن ناتــج بنكــي صــاف قــدره 506,8 مليــون دينــار، أي 

بارتفــاع بـــ %2,8 )13,9+ مليــون دينــار( بالمقارنــة مــع ســنة 2019 ونســبة إنجــاز لألهــداف تســاوي 106,4%.

20162017201820192020أرقام بماليين الدنانير
معدل نسبة 

النمو السنوي  
16-20

Δ 12-19 /
12-20

مجموع ايرادات اإلستغالل 
البنكي 

563,3722,1984,11 160,81 123,119,8%-3,2%

%7,7-%255,7334,7528,3667,9616,326,9مجموع أعباء اإلستغالل البنكي 

%2,8%307,5387,4455,7492,9506,813,6الناتج البنكي الصافي

مجمــوع  مــن   10,3% بنــك   BH مســاهمة  وبلغــت 
حيــث  المدرجــة،  للبنــوك  الصافــي  البنكــي  الناتــج 
احتــل المركــز الرابــع مــن حيــث أفضــل ناتــج بنكــي 

صــاف تــم تحقيقــه فــي الســوق بعنــوان ســنة 2020 
الثالــث مــن حيــث أفضــل تطــور بحســاب  والمركــز 

القيمــة المطلقــة بالمقارنــة مــع ســنة 2019. 

20162017201820192020أرقام بماليين الدنانير
معدل نسبة 

النمو السنوي  
16-20

Δ 12-19 /
12-20

%6,5%149,3185,3216,8272,8290,418,4هامش الربح من الفوائد

%5,4-%67,079,190,799,093,69,1العموالت الصافية

ارباح صافية على محفظة 
السندات

91,2123,0148,3121,2122,89,6%1,3%

%2,8%307,5387,4455,7492,9506,813,6الناتج البنكي الصافي

هامش الربح من الفوائد

ارباح صافية على محفظة السندات العموالت الصافية
2020

57,3%

18,5%

24,2%

2019

55,3%

20,1%

24,6%

2018

47,6%

19,9%

32,5%

2017

47,8%

20,4%

31,8%

2016

48,5%

21,8%

29,7%
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 نتيجة البنك

المصاريف العامة والناتج الخام لاستغال 
فــي  جيــد  بشــكل  التحكــم  مــن  بنــك   BH تمكــن 
المصاريــف العامــة التــي بلغــت 177,4 مليــون دينــار 
أو  )12,8- مليــون دينــار   2020 فــي موفــى ســنة 
المصاريــف  مــن  كل  ترشــيد  نتيجــة  وذلــك   )-6,7%

 )-6,4% أو  دينــار  )3,6- مليــون  العامــة لالســتغالل 

ومصاريف األعوان )9,2- مليون دينار أو 6,9%-(. 
وتبعــا لهــذا المســار، تراجعــت حصــة BH بنــك مــن 
المصاريــف العامــة للقطــاع مــن %9,6 إلــى 8,7%، 
ــه يمثــل البنــك األفضــل فــي مجــل ترشــيد  حيــث أن
المصاريــف العامــة مــع تســجيل انخفــاض قــدره 15,6 

ــار. ــون دين ملي

/ 20162017201820192020Δ 12-19أرقام بماليين الدنانير
12-20

معدل نسبة 
النمو السنوي  

16-20

 %9,1 %6,7- 177,4 190,2 176,9 154,5 127,5النفقات العامة

 %6,2 %6,9- 124,6 133,8 125,3 124,4 100,3مصاريف األعوان

أعباء اإلستغالل العامة
 27,3 30,0 51,5 56,4 52,8 -6,4% 21,2% 

 %10,3- %22,4- 7,5 9,7 13,4 11,2 12,5إيرادات إستغالل أخرى

 %15,3 %7,8 336,9 312,4 292,3 244,1 192,5الناتج الخام لإلستغالل

تطور حصة مصاريف األعوان من مجموع النفقات العامة

2016

78,6%

2017

80,6%

2018

70,9%

2019

69,3%

2020

70,2%

وبفضــل الضغــط علــى المصاريــف العامــة، ارتفــع 
24,5 مليــون دينــار أو  بـــ  الخــام لالســتغالل  الناتــج 
%7,8 أي بنســق أفضــل مــن العــام الســابق )20,1+ 

مليــون دينــار أو 6,9%(.

واســتأثر BH بنــك بنســبة %11,5 مــن مجمــوع الناتــج 
الخــام لالســتغالل للبنــوك المدرجــة، 

الخــام  الناتــج  حيــث  مــن  الرابــع  المركــز  احتــل  حيــث 
لالســتغالل المنجــز فــي الســوق بعنــوان ســنة 2020 
والمركــز الثالــث مــن حيــث أفضــل تطــور يتــم تســجيله 

ــة مــع ســنة 2019.  بالمقارن

تطور الناتج الخام لإلستغالل

2016

19
2,

5

2017

24
4

,1

2018

29
2,

3

2019

31
2,

4

2020

33
6,

9
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مخصصات المدخرات 

20162017201820192020أرقام بماليين الدنانير
معدل نسبة 

النمو السنوي  
16-20

Δ 12-19 /
12-20

مخصصات للمدخرات على المستحقات , خارج 
الموازنة و الخصوم

56,345,671,068,5171,645,9%150,3%

%39,1-%5,111,45,711,67,034,6مخصصات للمدخرات على محفظة اإلستثمار

%123,0%61,457,176,680,1178,638,7مجموع المخصصات للمدخرات للسنة

نتيجة االستغال 
أثــرت المخصصــات الهامــة للمدخــرات بعنــوان ســنة 
بـــ  انخفضــت  حيــث  نتيجــة االســتغالل  علــى   2020
78,1 مليــون دينــار، ) تراجعــت مــن 218,5 مليــون 
دينــار إلــى 140,4 مليــون دينــار فــي ســنة 2020.(

الكلفة الصافية للمخاطر 
مــن  )المحتســبة  للبنــك  المخاطــر  كلفــة  ارتفعــت 
ــة للمدخــرات مــن  خــالل نســبة المخصصــات الصافي
القــروض الخــام للحرفــاء( بـــ %0,6 لتبلــغ %1,22 فــي 
موفــى ســنة 2020. وتعــود هــذه الزيــادة باألســاس 
الحرفــاء  علــى  المدخــرات  مخصصــات  ارتفــاع  إلــى 

 .123% بنســبة 

النتيجة الصافية
أقفــل BH بنــك ســنة 2020 بنتيجــة صافيــة قدرهــا 
72,9 مليــون دينــار مقابــل 141,6 مليــون دينــار فــي 

ســنة 2019. 
فــي  ســاهم  قــد  البنــك  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 
الجهــود الوطنيــة لمكافحــة جائحــة كوفيــد - 19 بمبلــغ 

قــدره 11,4 مليــون دينــار. 

 

ناتج اإلستغالل
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مردودية األموال الذاتية مردودية األصول

2016 2017 2018 2019 2020

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

1,16%

0,60%
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أداء أسهم BH بنك في البورصة

ــن  ــراوح ســعر أســهم BH بنــك فــي ســنة 2020 بي ت
حــّد أقصــى قــدره 12,130 دينــار ومســتوى أدنــى 
يســاوي 7,400 دينــار. وأقفــل ســعر الســهم ســنة 
2020 فــي مســتوى 9,190 دينــار مقابــل 11,940 
دينــار قبــل ســنة )شــمل هــذا التراجــع أغلب الســندات 

ــة(.  ــة المدرج البنكي
أثــر الظــرف االقتصــادي الصعــب ســلبا  وبالفعــل، 
فــي  المدرجــة  البنكيــة  الســندات  تطــور  علــى 
البورصــة، ليتراجــع مؤشــر القطــاع البنكــي بـــ 858,62 
نقطــة وهــو مــا يمثــل انخفاضــا بنســبة %18,45 فــي 

قيمتــه.
وخــالل الســنة المحاســبية 2020، بلــغ حجــم األمــوال 
المتداولــة علــى ســندات BH بنــك 8,2 مليــون دينــار 
الســابق.  العــام  فــي  دينــار  مليــون   15,7 مقابــل 
وشــمل هــذا االنخفــاض القطــاع بأكملــه، حيــث لــم 
 22,49% ســوى  المدرجــة  البنــوك  ســندات  تمثــل 
مــن الحجــم الجملــي للتــداول فــي البورصــة مقابــل 

%23,99 فــي ســنة 2019. 

ونظــرا النخفــاض ســعر األســهم، تراجعــت رســملة 
البورصــة لســندات BH بنــك مــن 568,3 مليــون دينــار 
فــي ســنة 2019 إلــى 437,4 مليــون دينــار فــي ســنة 

2020، أي بانخفــاض قــدره 23%.
وتحقــق أعلــى حجــم يومــي )0,565 مليــون دينــار 
تتعلــق بـــ 62.613 ســهما( خــالل جلســة 23 نوفمبــر 

 .2020
أمــا أعلــى ســعر للســنة، فقــد تحقــق خــالل جلســة 2 

جانفــي 2020 أي 12,130 دينــار للســهم الواحــد.
ــى مســتوى  ــغ ســعر الســهم أدن ــل، بل وفــي المقاب
لــه خــالل الســنة فــي جلســة 4 ســبتمبر 2020، أي 
7,400 دينــار للســهم الواحــد بالتــوازي مــع االنخفــاض 

العــام لســوق البورصــة. 

31.12.2019 31.12.2020

722 231886 294 1عدد األسهم المتداولة

حجم الـأموال المتداولة 
)م.د (

15,6908,171

568,34437,44رسملة البورصة )م.د (

مكرر الربحية ) 72,9م. د 

نتيجة صافية(
3,92X (*(6,00X (*(

31.12.2019 31.12.2020

12,80012,800قيمة السهم عند اإلفتتاح

11,94011,940قيمة السهم عند اإلقفال

15,26015,260القيمة العليا للسهم

10,71010,710القيمة الدنيا للسهم

معدل قيمة السهم خالل 
الفترة

12,12312,123
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تعتمــد اســتراتيجيتنا للفتــرة القادمــة فــي المقــام 
األول علــى تلبيــة احتياجــات الحرفــاء وتواصــل النمــو 
المصحــوب بالربحيــة واالمتثــال. وســتنصّب جهــود 

ــي :  ــى مــا يل ــك فــي ســنة 2021 عل البن

ــات  ــن قطاع ــوازن النشــاط بي ــادة ت ــو إع - الســعي نح
والمتوســطة  الصغــرى  والشــركات  الشــركات 

واألفــراد.

النــواة  تمثــل  التــي  الســكن  بقــروض  النهــوض   -
الســتقطاب  ومنتوجــا  البنــك  لنشــاط  األساســية 

األفــراد. اســتبقاء  وأيضــا  الحرفــاء 

وال  عاليــة  مضافــة  قيمــة  ذات  منتجــات  تطويــر   -
قاعــة  نشــاط  غــرار  علــى  ذاتيــة  أمــواال  تســتهلك 

والنقديــات. الخــارج  مــع  والعمليــات  الصــرف 

وتعزيــز  العقــاري  البعــث  قطــاع  احتــواء  مزيــد   -
المشــاريع. مجــال  فــي  االنتقائيــة 

 BH تطويــر التــآزر بيــن الشــركات التابعــة لمجّمــع -
بنــك لجعلــه محــركا للربحيــة.

- التوجــه نحــو قطــاع المهنييــن والشــركات الصغــرى 
تســتجيب  منتجــات  طريــق  عــن  والمتوســطة 

تهــم. جا الحتيا

- اســتهداف الحرفــاء مــن المســتوى الرفيــع مــن خالل 
جــودة الخدمات والمنتوجــات المالئمة.

- التحكــم فــي تكاليــف المــوارد وتحســين الهوامــش 
علــى القــروض الممنوحــة.

- التحكم في نفقات التشغيل وتحسين التكاليف.

التشــغيلية  النجاعــة  وتحســين  العمليــات  تطويــر   -
البنــك. اهتمامــات  صلــب  الحريــف  وتموقــع 

- تحسين نظام المراقبة الداخلية وضمان االمتثال.

التطور التجاري
 

مشاريع متعلقة بالحركية التجارية 
بنــك فــي تطويــر شــبكة فروعــه مــن   BH اســتمر 
خــالل اســتهداف المناطــق التــي تنطــوي علــى فرص 

ــة. هامــة للتنمي
ويســعى البنــك إلــى إرســاء ديناميكيــة تجاريــة جديــدة 

وذلــك مــن خــالل: 

- إرســاء مقاربــة »بنــك الجــوار« عبــر تكثيــف الزيــارات 
والحضــور فــي التظاهــرات وتفعيــل االتفاقيــات...

- تنويــع المنتجــات واســتهداف قطاعــات لــم تحظــى 
باهتمــام كاف حتــى اآلن، مثــل الشــريحة النســائية 

والمهنييــن. 

خــالل  مــن  المبيعــات  موظفــي  قــدرات  تطويــر   -
التأهيــل. وإعــادة  التكوينيــة  والــدورات  االنتدابــات 

- اســتحداث وتطويــر قنــوات االتصــال والخدمــات عــن 
بعــد للحفــاظ علــى التقــارب المســتمر مــع الحرفــاء.

وإدراج  فــرع  لــكل  العمــل  خطــط  ومتابعــة  تحديــد   -
الفــروع. شــبكة  صلــب  التجاريــة  الحركيــة 

سوق الخدمات البنكية لألفراد : 

األهداف
بحســب  المنتجــات  مــن  متكامــل  عــرض  إحــداث   -
ــا لالحتياجــات والحريــف المســتهدف. ــة وفق األولوي

- إرضاء الحرفاء واستبقائهم.

إضافيــة  ومســتقرة  ســليمة  مــوارد  اســتقطاب   -
البنــك. لفائــدة 

- تعزيز توجه البنك نحو الخدمات البنكية لألفراد.

- العمــل علــى تطويــر وإثــراء العــروض والخدمــات 
مــع  تتماشــى  تســويقية  لخطــة  وفقــا  الرقميــة 
تالئــم  مراعــاة  مــع  للبنــك  االســتراتيجية  األهــداف 
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العالقة بين المنتوج والسوق. 

- تعزيــز عمليــات الوصــول إلــى الحرفــاء والبحــث عــن 
حرفــاء جــدد. 

- تطويــر التكامــل بيــن المهــن صلــب مجّمــع BH بنــك 
لجعلــه  النشــاط  فــروع  مختلــف  بيــن  التــآزر  وتعزيــز 

محــركا للربحيــة. 

- خلق عموالت جديدة لفائدة البنك.

- تعزيــز النهــوض بقــروض »الســكن« بصفتهــا النــواة 
ــم  ــك مــن خــالل تعمي األساســية لنشــاط البنــك وذل
ونشــر برنامــج االدخــار الســكني الــذي يمثــل منتوجــا 
الســتقطاب الحرفــاء وأيضــا اســتبقاء الحرفــاء مــن 

األفــراد.

- اعتمــاد اســتراتيجية الســتبقاء واســتقطاب النســاء 
خــالل  مــن  بالخصــوص  وذلــك  األعمــال  رائــدات 
إحــداث خدمــات غيــر ماليــة وإرســاء مرافقــة مخصصــة 

لفائدتهــن.

ــر المزمــع  ــة لألفــراد : التدابي ســوق الخدمــات البنكي
تنفيذهــا

- تعزيــز الســمعة التجاريــة للبنــك مــع تكثيــف الجهــود 
قصــد اســتقطاب واســتبقاء قطاعــي الحرفــاء مــن 
المســتوى الرفيــع والمهنييــن والشــركات الصغيــرة 

جــدا. 

- تعزيــز إحــداث وظائــف جديــدة فــي مجــال المكلفيــن 
بالحرفاء.

- توسيع شبكة الفروع مع افتتاح 3 فروع جديدة. 

- إطــالق العديــد مــن العــروض المخصصة مــع مراعاة 
تالئــم العالقــة بين المنتوج والســوق.

- إبــرام اتفاقيــات جديــدة بهــدف اســتقطاب حرفــاء 
جــدد ذوي قيمــة مضافــة عاليــة للبنــك.

- مرافقــة موظفــي المبيعــات بهــدف التمكــن مــن 
ناجــع  بشــكل  والتســويقي  التجــاري  النشــاط  إدارة 
وفعــال وذلــك مــن خــالل إرســاء تحديــات وأنشــطة 
وحوافــز للنهــوض بالمبيعــات وتنظيــم أيــام مفتوحــة 
محــددة األهــداف، فضــال عــن إجــراءات التحســيس 
الترفيــع فــي كفــاءة موظفــي  التــي تعمــل علــى 

التجارييــن. األعــوان 

- تحســين اســتخالص الديــون وذلــك بالخصــوص مــن 
خــالل الترفيــع فــي عملية االســتخالص نقــدا وتطهير 
المحفظــة وهــو مــا ســيمكن البنــك مــن الحفــاظ علــى 
وحتــى  المســتخلصة  غيــر  الديــون  قائــم  مســتوى 

التخفيــض فيــه. 

- تعزيــز الســمعة التجاريــة واســتبقاء الحرفــاء الحالييــن 
واســتقطاب حرفــاء جــدد ذوي قــدرات عاليــة. 

- إكســاب األعــوان التجارييــن تقنيــات البيــع والتواصل 
التــي تمكنهــم مــن التركيــز علــى إرضــاء الحرفــاء مــن 
خــالل اإلصغــاء إلــى احتياجاتهــم وتطلعاتهــم وتقديم 
خدمــات ذات جــودة عاليــة واستشــارات علــى أســاس 
شــخصي، بمــا يضمــن عرضــا مــن المنتوجــات يرتقي 

إلــى مســتوى توقعاتهــم.

- اعتمــاد السياســة الجديــدة لتعزيــز ديناميكيــة شــبكة 
بقيــة  فــي  التجاريــة  والحركيــة  والتوجيــه  الفــروع 
وبالنســبة  األســاس  هــذا  وعلــى  األخــرى.  الفــروع 
لــكل مجموعــة مــن الفــروع تــم التعامــل معهــا، يعتــزم 

القيــام بـــ : 

التقنيــة  مهاراتهــا  تقييــم  مــع  المــوارد  تحديــد   -
والقياديــة والشــخصية، وكذلــك موظفــي الحركيــة 

الجهــوي. الصعيــد  علــى  التجاريــة 
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- اعتمــاد تنظيــم للفــروع موجــه نحــو الحرفــاء وتعييــن 
األعــوان التجارييــن بحســب قطاعــات الســوق.

- تخصيص وتقسيم محفظة الحرفاء بين كافة 

المكلفيــن بالحرفــاء والتنفيــذ علــى مســتوى نظــام 
المعلومــات.

- تكويــن المكلفيــن بالحرفــاء فــي مجــال السياســة 
الجديــدة.

- إرســاء وســائل الحركيــة التجاريــة والتوجيــه ومرافقــة 
الفــروع.

ال  والــذي   BI األعمــال«  »ذكاء  مشــروع  اســتكمال 
يتيــح فحســب القيــادة الفعالــة للمنظومــة التجاريــة 
ــة المتابعــة  بأكملهــا حســب الســوق )مــن خــالل لوح
ومؤشــرات األداء التكميليــة(، بــل يمّكــن كذلــك مــن 
االســتجابة الفوريــة الحتياجــات مختلــف المهــن فــي 

ــك.  البن

المســتوى  مــن  لألفــراد  البنكيــة  الخدمــات  ســوق 
الرفيــع

- إرساء عالقة مميزة مع القطاع رفيع المستوى.

- ترســيخ مفهــوم العالقــة مــع »الحريــف المميــز« مــع 
هــذه الشــريحة الخصوصيــة، مــن حيــث االســتقبال 

وجــودة الخدمــات.  

- إثــراء محفظــة منتوجــات وخدمــات البنــك عــن طريــق 
حــزم تقــدم خدمــات مرموقــة لفائــدة هــؤالء الحرفــاء 
مــن المســتوى الرفيــع )البطاقــة البالتينيــة وخدمــات 

تأجيــر الحســاب...(. 

المقاربــة  علــى  الديناميكيــة  مــن  المزيــد  إضفــاء   -
التجاريــة للبنــك بمــا يتيــح اســتقطاب حرفــاء جــدد مــن 

المســتوى الرفيــع مــع اســتبقاء الحرفــاء الحالييــن.

- ضمــان الترفيــع فــي مســتوى التكفــل بالحرفــاء مــن 
المســتوى الرفيــع، فضــال عــن تفاعــل أفضــل مــع 
طلبــات وشــكاوى الحرفــاء، الســيما تلــك المتعلقــة 

بالقطاع رفيع المستوى.

االلكترونيــة  للتجــارة  الرقميــة  المنتوجــات  اعتمــاد   -
والتعــرف االلكترونــي علــى الحرفــاء وخاصــة بالنســبة 
للحرفــاء مــن المســتوى الرفيــع )المنفتحــون علــى 
توفيــر  ســيتيح  مــا  وهــو  الحديثــة(،  التكنولوجيــات 

تجربــة أفضــل للحريــف.

ســوق الخدمــات البنكيــة لألفراد : الشــركات الصغرى 
جــدا والمهنيون 

 ،»GROW« خدمــة  منتــوج  وتســويق  تعميــم   -
المخصــص للمهنييــن الذيــن يعتبــرون حرفــاء ذوي 
واســتبقائهم. اســتقطابهم  يتعيــن  عاليــة،  قــدرات 

المهنيــة  الهيئــات  مختلــف  مــع  شــراكات  إقامــة   -
جــدد. حرفــاء  اســتقطاب  بغــرض 

- تعزيــز عمليــات الوصــول إلــى الحرفــاء والبحــث عــن 
حرفــاء جــدد.

- التقــارب مــع الســوق المســتهدفة للبنــك مــن خــالل 
تعزيــز الحركيــة الميدانيــة وخاصــة األيــام المفتوحــة 
بحضــور  وذلــك  للغــرض  المخصصــة  والمعــارض 

ممثليــن عــن قطاعــات المهــن الخصوصيــة. 

وذلــك  رقمنتهــا  تمــت  التــي  العــروض  تحســين   -
الســوق. مــن  القطــاع  هــذا  لفائــدة 

- تقليــص اآلجــال بالنســبة لملفــات القــروض لفائــدة 
طريــق  عــن  جــدا  الصغيــرة  والشــركات  المهنييــن 
وللقــرض  تجاريــة  هيــاكل  قبــل  مــن  بهــا  التكفــل 

للغــرض.  مخصصــة 
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 اآلفاق المستقبلية لسنة 2021
سوق الشركات

الشــركات  مــن  الحرفــاء  مرافقــة  فــي  االســتمرار   -
مــع  التقــارب  عالقــة  علــى  المحافظــة  وبالتالــي 
تســليط الضــوء علــى االستشــارة والمســاعدة علــى 
 2021 لســنة  بالنســبة  أســاس شــخصي، الســيما 

التــي ال تــزال تتســم باألزمــة الصحيــة.

- مواصلــة تطويــر الحلــول الرقميــة وحــذف الصبغــة 
الحريــف  تجربــة  تحســين  للعمليــات قصــد  الماديــة 
وبهــدف تعزيــز النجاعــة التشــغيلية وذلــك فــي إطــار 

اســتراتيجية التحــول الرقمــي للبنــك.

- إطــالق المنتــوج الرقمــي » التجــارة االلكترونيــة«، 
الــذي يتيــح للحرفــاء مــن الشــركات إنجــاز عملياتهــم 
ــي االســتفادة مــن خدمــات  ــة عــن بعــد وبالتال الدولي

المعامــالت التــي تضمــن األداء والســالمة.

- تحسين التحركات التجارية لسوق الشركات.

- تعزيــز المنحــى المتبــع فــي مجــال القــروض مــع 
ضمــان إرســاء مرونــة وســرعة أكبــر علــى مســتوى 

القــروض. عمليــة إســناد 

ال  والتــي  عاليــة  قيمــة  ذات  المنتوجــات  تطويــر   -
قاعــة  نشــاط  غــرار  علــى  ذاتيــة  أمــواال  تســتهلك 
ــك إدارة األمــوال  ــات وكذل ــارة والنقدي الصــرف والتج

المصرفــي. المراســل  وظيفــة  وخاصــة  النقديــة 

المســتهدفة  األســواق  مــع  الشــراكات  - مضاعفــة 
ذات  وخدمــات  مجمّعــة  عــروض  عــن  تبحــث  التــي 

شــخصي. أســاس 

قصــد  واالســتعماالت  المــوارد  بيــن  المالءمــة   -
ــال لنســب التحــول وضمــان التمويــل الذاتــي  االمتث

لــكل ســوق. 

- تعزيــز اســتخالص الديــون غيــر المســتخلصة لســوق 
الشركات.

تحسين نسبة تجديد قروض التصرف.

- إعــادة تنظيــم شــبكة فــروع البنــك لتشــمل إرســاء 
ــز أعمــال تســتقبل حرفــاء البنــك المميزيــن مــن  مراك

الشــركات. 

- تطويــر التكامــل بيــن المهــن صلــب مجمــع BH بنــك 
لجعلــه  النشــاط  فــروع  مختلــف  بيــن  التــآزر  وتعزيــز 
الترتيبــات  أثنــاء  بالخصــوص  وذلــك  للربحيــة  محــركا 

الماليــة مــع الشــركة التابعــة BH تنميــة.

سوق الشركات : الباعثون العقاريون 
ستتســم ســنة 2021 بمواصلــة جهــود البنــك لتوطيد 
عالقاتــه التجاريــة مــع ســوق »الباعثيــن العقارييــن« 
مبتكــرة  حلــول  وتقديــم  لمتطلباتهــم  واالســتجابة 
قــادرة علــى رفــع التحديــات فــي مجــال دفــع وتنشــيط 

هــذا القطــاع االقتصــادي.
ــات  ــرام اتفاقي ــوج بإب ومــن شــأن هــذه الجهــود أن تت
لفائــدة الباعثيــن العقارييــن، تشــمل امتيــازات مــن 
الفائــدة ويتمثــل هدفهــا فــي تعزيــز  حيــث نســب 
البنــك  اســتقطاب  مــع  المشــاريع  هــذه  تســويق 

الحرفــاء. مــن  لتدفقــات 
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التطور الرقمي
اإللكترونيــة فــي مرحلتهــا  التجــارة  إحــداث خدمــة   -
C- )الثانيــة : االعتمــاد المســتندي للتوريــد وللتصديــر

.)CDEو  DI

الهاتــف  بواســطة  »الدفــع  جديــدة  خدمــة  إرســاء   -
 QR(الجــوال« عــن طريــق رمــز االســتجابة الســريعة
Code( والتــي تــم تطويرهــا إلى نوعين من المحافظ 
 BHللدفــع بواســطة الهاتــف الجــوال و BH : وهمــا

ــن.  ــوال للمهنيي ــف الج ــع بواســطة الهات للدف

- إعــادة تنظيــم وتطويــر مركــز االتصــال، مــع إرســاء 
حلــول إلدارة الشــكاوى وإعــادة تصميــم حــل مركــز 

االتصــال.

- إحــداث خدمــة جديــدة للتعــرف االلكترونــي علــى 
الحرفــاء.

- رقمنة عملية الترخيص للدفوعات الداخلية.

- إحــداث خدمــة الشــحن عبــر األنترنــات وهــي خدمــة 
رصيــد  شــحن  مــن  وتمكــن  عمــوالت  تــدّر  جديــدة 

لــدى كافــة المشــغلين. الجــوال  الهاتــف 

حيــز  الحرفــاء  شــكاوى  إدارة  تطبيقــة  دخــول   -
. ل ســتغال ال ا

- مواصــل إرســاء محطــات تفاعليــة داخليــة وخارجيــة، 
مــع توفيــر خدمــات رقميــة لجلــب االنتبــاه والتواصــل 
وهــو مــا ســيمكن تحســين الوقــت التجــاري لموظفــي 
التقــارب  مــن  مزيــدا  للحريــف  ويتيــح  المبيعــات 

وإمكانيــة النفــاذ وتوفيــر الوقــت.

ســواء  الجديــدة،  الصوتيــة   BH خدمــة  إرســاء   -
للمعامــالت.  أو  للمعلومــات 

ــاد  ــع اعتم ــات م ــر االنترن ــل عب ــة التحوي ــداث خدم - إح
واحــد  لمــرة  ســريا  رقمــا  تحــوي  قصيــرة  إرســالية 
)OTP – SMS( واعتمــاد هــذه الخدمــة علــى مختلــف 

الرقميــة.  القنــوات 
 »DIGIGO« الجديــد  االلكترونــي  التوقيــع  إرســاء   -
ــة : الحصــول  ــة التالي ــاد الثالث ــن األبع ــذي يجمــع بي ال
علــى التوقيــع والتحقــق مــن التحويــالت والتوقيــع 

علــى الوثائــق.

- تحســين المنتــوج المطــّور  BH m – dinar لجعلــه 
حــال شــامال ومثاليــا للدفــع عبــر الهاتــف الجــوال
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المعلومــات  نظــام  بإصــاح  المتصلــة  المشــاريع 
األساســية  المصرفيــة  األعمــال  والســيما 

)التجــارة  المرقمنــة  بالخدمــات  النهــوض  مزيــد   -
الحرفــاء  علــى  االلكترونــي  والتعــرف  اإللكترونيــة 

.)»DIGIGO و«

- توسيع نطاق العمليات المنجزة بشكل آني.
إلدارة  القنــوات  متعــددة  مركزيــة  منصــة  إنشــاء 

الحرفــاء. شــكاوى 

- وضع خطة الستمرارية العمل.

- إحداث مركز بيانات جديد.

للمقــر   )LAN( المحليــة  الشــبكة  تصميــم  إعــادة   -
للبنــك. الرئيســي 

- إرساء تطبيقة إلدارة المراسالت.

ــط  ــد لتخطي - اســتكمال أشــغال إرســاء النظــام الجدي
.»ERP T24« مــوارد المؤسســة

- دخــول الجــزء الالحــق لمايكروســفت أوفيــس 365 
)M365( طــور االســتغالل.

- ضمان أمن النظام المعلوماتي للبنك.

المشاريع المتصلة بالتنظيم 

أعمــال  ومركــز  لفــرع  النموذجــي  التنظيــم  إرســاء 
كات. للشــر

تحسين عمل اللجان بالبنك.
التجاريــة  القــروض  ملفــات  معالجــة  آجــال  تحســين 
الممنوحــة لمجموعــات الشــركات والشــركات الكبــرى 

والمتوســطة. الصغــرى  والشــركات 
اليــد  رفــع  فــي  الشــهادة  تســليم  عمليــة  تحســين 

آجالهــا. فــي  والتقليــص 
مرافقة إرساء تطبيق BH للتجارة االلكترونية.

مراجعــة اإلجــراءات المتعلقــة بالنشــاط البنكــي مــع 

الخــارج مــع األخــذ بعيــن االعتبــار لقواعــد المراقبــة 
الخاصــة بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.

إرساء اإلجراء المتعلق بحل BH للصحة. 

المشاريع في خدمة رأس المال البشري 
مرافقــة فريــق تخطيــط مــوارد المؤسســة فــي عملية 

إدارة التغيير.
فــي  التنــوع  تعزيــز  خــالل  مــن  المــوارد  تحســين 
الكفــاءات والترفيــع فــي اإلنتاجيــة وتحديــد الوظائــف 
أو  إحداثهــا  يتعيــن  التــي  والوظائــف  األساســية 

حذفهــا.
تحييــن اإلطــار المرجعــي للكفــاءات وتحديــد المهــن 

الجديــدة للبنــك.
ضمــان اســتمرارية العمــل مــن خــالل إعــداد خطــة 

الموظفيــن. لتعاقــب 
ــاط  ــز االرتب ــة ثقافــة المؤسســة مــن خــالل تعزي تنمي
الراســخ بالبنــك وتبّنــي القيــم المتمثلــة فــي الحــّس 

ــز.  ــزام والتمي الجماعــي وااللت
تنميــة قــدرات الموظفيــن مــن خــالل توفيــر التكويــن 

 .BH الضــروري وإثــراء منصــة أكاديميــة



81

Rapport D’activité _ 2020

81

 التقرير العام و الخاص لمراقبي
الحسابات حول القوائم

 المالية للبنك 
المختومة في 31-12-2020



التـقـريـــر الســنوي_2020

82

التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية
للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2020

 BH BANK السيدات والسادة المساهمون في رأس مال

I-التقرير حول تدقيق القوائم المالية السنوية

1. الرأي المتحفظ
تنفيــذا لمهمــة مراقبــة الحســابات التــي أســندت لنــا مــن الجلســة العامة، قمنــا بتدقيــق القوائم الماليــة المرفقة 
لبنــك  BH BANK والتــي تتكــون مــن الموازنــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 وجــدول التعهــدات خــارج الموازنــة 
ــة النتائــــج وجــدول التدفقــات النقديــة للســنة المختومــة بــذات التاريــخ، باإلضافــة إلــى إفصاحــات حــول  وقائمـ
ــرز  ــات تفســيرية أخــرى.  وتب ــوي علــى ملخــص للسياســات المحاســبية الهامــة وعلــى بيان ــة تحت ــم المالي القوائ
هــذه القوائــم الماليــة مجموعــا لألمــوال ذاتيــة والخصــوم بلــغ 399 243 12 الــف دينــار، و نتيجــة إيجابيــة للســنة 

المحاســبية بلغــت 943 72 ألــف دينــار.

وفــي رأينــا، وباســتثناء انعكاســات التحفظــات الــواردة بالفقــرة »أســاس الــرأي المتحفــظ« فــإن القوائــم الماليــة 
              BH BANK المرفقــة تعبــر بصــورة حقيقيــة وعادلــة، مــن جميــع الجوانــب الجوهريــة، عــن المركــز المالــي لبنــك
فــي 31 ديســمبر 2020 ونتيجــة نشــاطه وتدفقاتــه النقديــة للســنة المنتهيــة بــذات التاريــخ وفقــا للمبــادئ 

ــالد التونســية. المحاســبية المعتمــدة بالب

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

الماليــة«. 
ونحــن مســتقلون عــن البنــك طبقــا لقواعــد الســلوك األخالقــي وآداب المهنــة المعتمــدة فــي البــالد التونســية 
ذات الصلــة بمراجعتنــا القوائــم الماليــة. كمــا وفينــا أيضــا بمتطلبــات قواعــد الســلوك األخالقــي وآداب المهنــة

األخرى طبقا لتلك القواعد. 

CONSULTING & FINANCIAL FIRM
Société d’expertise comptable inscrite au tableau
de l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie
29, Avenue de l’indépendance
Immeuble Meriem - Ariana - Tunisie
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Espace Tunis Immeuble F. Bureau 3.2.
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ونعتقًد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا المتحفظ.

1.2. حّدت الصعوبات التالية من نطاق األعمال التي قمنا بها: 

ــاب ترقيــم صــادر عــن وكاالت مختصــة  ــة محّينــة ومدققــة مــن مراجعــي حســابات وغي ــر قوائــم مالي - عــدم توّف

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

17 ديســمبر 1991، المنقــح والمتّمــم بالمنشــورات الالحقــة،

- عــدم توفــر جــرد شــامل للضمانــات وعــدم توفــر اختبــارات تقييــم مســتقلة ومحّينــة لبعــض الضمانــات 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 المالحظــات علــى القوائــم الماليــة للبنــك بنتائــج أعمــال التبريــر المســتوجب 
ــام بهــا. القي

ــر األرصــدة المحاســبية لمــوارد واســتعماالت  ــة وتبري ــن مــن متابع ــراءات مناســبة تمّك ــّم وضــع إج ــم يت 2.2. ل
الصناديــق الممولــة مــن ميزانيــة الدولــة التــي يديرهــا البنــك. حيــث ان الخصــوم التــي 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 فــي هــذا اإلطــار طبقــًا للقواعــد واللوائــح الجــاري بهــا العمــل.
وال يمكن تقدير التأثير المحتمل لهذه المالحظات على القوائم المالية للبنك في تاريخ اصدار تقريرنا.

3.مسائل التدقيق األساسية
إن مســائل التدقيــق األساســية هــي تلــك األمــور التــي كانــت، بحســب حكمنــا المهنــي، لهــا األهميــة البالغــة 
ــم  ــا للقوائ ــاول هــذه األمــور فــي ســياق مراجعتن ــّم تن ــد ت ــة.  وق ــرة الحالي ــة للفت ــم المالي ــا للقوائ ــد مراجعتن عن
ــة،  ــا منفصــال فــي تلــك المســائل. وتمثــل النقــاط التالي ــا فيهــا، وال نقــدم رأي ــد تكويــن رأين ــة ككل، وعن المالي

ــا: ــا المهنــي، مســائل للتدقيــق األساســية التــي وجــب اإلبــالغ عنهــا فــي تقريرن وفقــا لحكمن

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 الالحقــة. 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 لســنة 2013.

مــن جهــة أخــرى، يقــوم البنــك بتكويــن مدخــرات جماعيــة لتغطيــة المخاطــر الكامنــة علــى التعهــدات الجاريــة 
والتعهــدات التــي تتطلــب متابعــة خاصــة )األصنــاف 0 و1( عمــال بمقتضيــات المنشــور عــدد 01 لســنة 2021.

إّن قواعــد تقييــم االلتزامــات والمخاطــر المتصلــة بهــا وقواعــد تحديــد المدخــرات المســتوجب تكوينهــا مفصلــة 
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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 مســألة أساســية فــي التدقيــق نظــرا ألهميــة 
التعهــدات بذمــة الحرفــاء، والتــي بلغــت فــي نهايــة الســنة المحاســبية 523 831 9 ألــف دينــار صافيــة مــن 

ــار.  ــار 711 300 ألــف دين ــة، البالغــة تباعــا 073 132 1 ألــف دين ــد المؤّجل المدخــرات والفوائ
حيــث أن تصنيــف االعتمــادات وتقييــم الضمانــات المقبولــة يعتمــد 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 حيــث  ــدات ومراقب ــة المعتمــدة فــي تصنيــف التعّه ــر النوعي - تقييــم مالئمــة المعايي

ــرات مختلفــة؛ االســتخالصات 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 2020 مبلــغ قــدره 307 000 1 ألــف دينــار )مــا 
يعــادل 89 % مــن مجمــوع إيــرادات االســتغالل البنكيــة(.

ويبــرز اإليضــاح حــول القوائــم المالّيــة رقــم 1.1.2 الطــرق المعتمــدة فــي احتســاب إيــرادات القــروض والعموالت 
ــة إليــرادات  ــرأي المتحفــظ« فــإّن غيــاب بيانــات تفصيلّي ــا ذلــك بفقــرة »أســاس ال ضمــن النتائــج. هــذا وكمــا بّين

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 اســتخالص القــروض.
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اإلجراءات المعتمدة

ــرادات القــروض والعمــوالت ضمــن  ــق بتســجيل إي ــك والمتعل ــة للبن ــة الداخلّي ــم نظــام الرقاب ــا بتقيي لقــد قمن
ــا بهــا أساســا: ــة التــي قمن ــج وشــملت أعمــال الرقاب النتائ

- تقييم للنظام المعلوماتي باعتبار اإلدماج اآللي لإليرادات ضمن المحاسبة؛

- امتثــال البنــك ألحــكام المعيــار المحاســبي عــدد 24 والمتعلــق »بالتعهــدات واإليــرادات ذات الصلــة فــي 

البنكيــة«؛ المؤسســات 

- تقييم السياسات واإلجراءات والضوابط في االعتراف باإليرادات وتسجيلها؛

- موثوقية الطرق المعتمدة في تأجيل الفوائد؛

- تطبيــق إجــراءات تحليليــة بشــأن تطــور الفوائــد والعمــوالت وفقــا لمؤشــرات نشــاط البنــك، سياســات التســعير 

والقوانيــن المتعلقــة بهــا؛

- التثبت من المعلومات الواردة في اإليضاحات حول القوائم المالية.

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

مسألة التدقيق األساسّية

ــر  ــة للتنظي ــة القابل ــاع الخزين ــراف برق ــة باالعت ــد المتعّلق ــدد 2.4، القواع ــة ع ــم المالّي ــول القوائ ــرز اإليضــاح ح يب
ــة للبنــك. ويعتمــد تصنيــف رقــاع الخزينــة القابلــة للتنظيــر ضمــن  )BTA( وطــرق عرضهــا ضمــن القوائــم المالّي
محفظــة ســندات االســتثمار أو ضمــن محفظــة الســندات التجارّيــة علــى سياســة الســيولة المعتمــدة مــن طــرف 

البنــك.
بلغــت قيمــة محفظــة ســندات الخزينــة القابلــة للتنظيــر  836 233 1 ألــف دينــار بتاريــخ 31 ديســمبر 2020. وقــد 
أّدى تطبيــق سياســة الســيولة المذكــورة أعــاله إلــى عــرض قيمــة 830 170 1 ألــف دينــار منهــا ضمــن محفظــة 
ــار ضمــن محفظــة الســندات التجاريــة  ســندات االســتثمار »AC05« وعــرض جــزء آخــر بقيمــة  006 63 ألــف دين

.»AC04«
وبالنظــر للطبيعــة الجوهريــة للقيمــة الجاريــة لرقــاع الخزينــة القابلــة للتنظيــر واإلعتمــاد علــى فرضّيــات مرتبطــة 
ــا أّن تســجيل محفظــة  ــق بتخصيــص هــذه الســندات، اعتبرن ــاكل اإلدارة والحوكمــة بالبنــك فيمــا يتعل ــا هي بنواي

رقــاع الخزينــة القابلــة للتنظيــر وتقييمهــا مــن النقــاط األساســية فــي تدقيقنــا.

اإلجراءات المعتمدة

ــة للبنــك والمتعلــق بتســجيل محفظــة الســندات وتقييمهــا وشــملت  ــة الداخلّي ــا بتقييــم نظــام الرقاب لقــد قمن
أعمــال المراقبــة التــي قمنــا بهــا أساســا:

- االمتثال ألحكام المعيار المحاسبي رقم 25 المتعلق بمحفظة األسهم في المؤسسات البنكية؛
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- تقييــم سياســة الســيولة بالبنــك وتأييدهــا مــع توّجهــات البنــك فــي تســجيل ســندات الخزينــة وتوظيفهــا خــالل 

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:

- يفّصــل اإليضــاح عــدد 4 »األحــداث الهامــة للســنة المتعلقــة بجائحــة كوفيــد 19 »، أهــّم  هــذه األحــداث والتدابيــر 

ــة علــى أنشــطة البنــك  ــم انعكاســات هــذه الوضعي ــد تقيي التــي اتخذهــا البنــك فــي هــذا الصــدد، الســيما عن
خــالل ســنة 2020، وخاّصــة المعالجــة المحاســبية المخّصصــة لتأجيــل أقســاط القــروض المســندة للمهنييــن 
والمؤسســات واألفــراد طبقــا لمــا ورد فــي مناشــير البنــك المركــزي عــدد 2020-06 و 2020-07 و 08-2020.

- عرفــت طريقــة تحديــد المدخــرات الجماعيــة لتغطيــة المخاطــر الكامنــة علــى التعهــدات الجاريــة والتعهــدات التــي 

تتطلــب مراقبــة خاصــة )صنــف 0 و 1(، كمــا تــّم تعريفهــا ضمــن المشــور 91-24، مراجعــة طبقــا لمــا أقــره منشــور 
البنــط المركــزي عــدد 01-2020.

ــر  ــدة بصفــة مســتقبلية ودون أث ــة الجدي ــق هــذه الطريق ــّم فــي نهايــة الســنة المحاســبية 2020، تطبي ــد ت وق
رجعــي. وانجــر عنهــا تســجيل مخصصــات إضافيــة بمبلــغ 756 13 ألــف دينــار ليرتفــع الرصيــد المتراكــم  للمدخــرات 

الجماعيــة فــي نهايــة الســنة المحاســبية إلــى 413 108 ألــف دينــار.

- بلغــت تعهــدات المؤسســات العموميــة تجــاه البنــك فــي تاريــخ 31 ديســمبر 2020، مــا يناهــز 857 257 1 

ألــف دينــار. وقــد تــّم تخصيــص مدخــرات بمبلــغ قــدره 157 1 ألــف دينــار وتســجيل إيــرادات مؤجلــة              بــــــ 
2 727    ألــف دينــار بهــذا العنــوان. ومــن ناحيــة أخــرى، لــم يتــم تخصيــص مدخــرات بعنــوان التعهــدات غيــر 
ــّرر البنــك هــذا اإلجــراء  ــة. وب ــة أخــرى تعانــي مــن مشــاكل مالي ــة لمؤسســات عمومي ــات كافي ــة بضمان المكفول
ــة لضمــان اســتقرارها المالــي. ــزام الضمنــي للدول ــع االســتراتيجي ألنشــطة هــذه المؤسســات وبااللت بالطاب

- فــي إطــار تقييــم المخاطــر فــي تاريــخ ختــم القوائــم الماليــة لســنة 2020، بلغــت المخاطــر الصافيــة علــى 

مجموعــة شــركات فــي تاريــخ 31 ديســمبر 2020 مــا قيمتــه 914 114 ألــف دينــار. ااّل ان تعهــدات هــذه المجموعــة 
ــة لبرنامــج اعــادة  ــارا لألفــاق االيجابي ــّم تصنيفهــا ضمــن التعهــدات الجاريــة اعتب ــة ت ــات مالي التــي تشــهد صعوب

الهيكلــة الــذي هــو بصــدد االنجــاز.

5.تقرير مجلس اإلدارة حول التصرف 

إن تقريــر التصــرف هــو مــن مســؤولية مجلــس اإلدارة. إن رأينــا حــول القوائــم الماليــة ال يشــمل تقريــر التصــرف 
المعــد مــن طــرف مجلــس اإلدارة ونحــن ال نبــدي أي تأكيــد عليــه بــأي شــكل مــن األشــكال.

وفقــا للمعاييــر المهنيــة المعتمــدة بالبــالد التونســية، والمنصــوص عليهــا بأحــكام الفصــل 266 مــن مجلــة 
ــة  ــك المضمن ــة المعلومــات حــول حســابات البن ــة، تقتصــر مســؤوليتنا فــي التحقــق مــن دّق الشــركات التجاري
بتقريــر مجلــس اإلدارة بالرجــوع إلــى البيانــات الــواردة بالقوائــم الماليــة. 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 
أو المعلومــات التــي توصلنــا إليهــا أثنــا ء التدقيــق، أو مــا إذا كانــت تبــدو أنهــا تتضمــن أخطــاء جوهريــة بصــورة 
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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 لمجلــس اإلدارة حــول 
ــا مالحظــات فــي هــذا  ــة، وليســت لن ــم المالي ــك BH BANK لســنة 2020 ومــدى مطابقتهــا للقوائ تصــرف بن

الشــأن.

6.مسؤولية اإلدارة ومجلس اإلدارة في إعداد وعرض القوائم المالية

إّن اإلدارة ومجلــس اإلدارة يتحمــالن مســؤولية إعــداد القوائــم الماليــة وعرضهــا الوفــي، طبقــا لنظــام المحاســبة 
للمؤسســات بتونــس، كمــا تشــمل المســؤولية وضــع الرقابــة الداخليــة التــي تراهــا اإلدارة ضروريــة، لتمكينهــا 

مــن إعــداد قوائــم ماليــة خاليــة مــن خطــأ جوهــري ســواء كانــت ناتجــة عــن االحتيــال أو الخطــأ. 

ــاء  ــى البق ــك عل ــم قــدرة البن ــة، فــإن اإلدارة ومجلــس اإلدارة لهمــا مســؤولية تقيي ــم المالي ــداد القوائ ــد إع وعن
كمنشــأة مســتمرة وعــن اإلفصــاح بحســب مقتضــى الحــال، عــن األمــور ذات العالقــة باالســتمرارية، واســتخدام 
أســاس االســتمرارية فــي المحاســبة، مــا لــم تكــن هنــاك نيــة لتصفيــة البنــك أو إيقــاف عملياتــه، أو أنــه ليــس 
هنــاك خيــار مالئــم بخــالف ذلــك.  ويرجــع ألعضــاء مجلــس اإلدارة اإلشــراف علــى مســاقات اإلفصــاح المالــي 

فــي البنــك.

7.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 بهــا طبقــا لمعاييــر 

المراجعــة المعتمــدة ستكشــف دائمــا عــن كّل خطــأ جوهــري 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 

ــة. ــم المالي القوائ

وكجــزء مــن المراجعــة طبقــا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة المعتمــدة بتونــس، فإننــا نمــارس الحكــم المهنــي ونحافــظ 
علــى نزعــة الشــًك المهنــي فــي جميــع مراحــل المراجعــة. وعلينــا أيضــا:

- تحديــد مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي القوائــم الماليــة وتقديرهــا ســواء كانــت ناتجــة عــن االحتيــال أو الخطــأ، 

ــة ومناســبة  ــة مراجعــة كافي ــى أدل ــك المخاطــر، والحصــول عل ــراءات مراجعــة اســتجابًة لتل ــذ إج ــم وتنفي وتصمي
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.

ــراءات مراجعــة مناســبة  ــم إج ــة بالمراجعــة، مــن أجــل تصمي ــة ذات الصل ــة الداخلي ــى فهــم للرقاب - الحصــول عل
ــك. ــة للبن ــة الداخلي ــة الرقاب ــداء رأي فــي فاعلي للظــروف، وليــس بغــرض إب

- تقييم مدى مناســبة السياســات المحاســبية المســتخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاســبية واإلفصاحات 

ذات العالقــة التــي قامــت بها اإلدارة.
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- اســتنتاج مــدى مناســبة اســتخدام اإلدارة ألســاس االســتمرارية المحاســبة، واســتنادا إلــى أدلــة المراجعــة التــي 
ــرا  ــر شــكا كبي ــاك عــدم تأكــد جوهــري ذات عالقــة بأحــداث أو ظــروف قــد تثي تــم الحصــول عليهــا، مــا إذا كان هن
بشــأن قــدرة ً البنــك علــى البقــاء كمنشــأة مســتمرة. وإذا ًخلصنــا إلــى وجــود عــدم تأكــد جوهــري، يكــون مطلوبــا 
منــا لفــت االنتبــاه فــي تقريرنــا إلــى اإلفصاحــات ذات العالقــة 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، بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات، ومــا إذا كانــت القوائــم 
الماليــة تعبــر عــن المعامــالت واألحــداث التــي تمثلهــا بطريقــة تحقــق عرضــا عــادال.

ــت المخطــط  ــرى، بالنطــاق والتوقي ــور أخ ــن أم ــن بي ــق، م ــا يتعل ــن بالحوكمــة فيم ــا اإلدارة والمكلفي ــد أبلغن - لق

للمراجعــة والنتائــج المهمــة للمراجعــة، بمــا فــي ذلــك أيــة أوجــه قصــور مهمــة فــي الرقابــة الداخليــة اكتشــفناها 
خــالل المراجعــة.

- لقــد زودنــا أيضــا اإلدارة والمكلفيــن بالحوكمــة ببيــان يفيــد أننــا التزمنــا بالمتطلبــات األخالقيــة ذات الصلــة 

المتعلقــة باالســتقالل، وأبلغناهــم بجميــع العالقــات واألمــور األخــرى، التــي قــد يعتقــد تأثيرهــا بشــكل معقــول 
علــى اســتقاللنا، وعندمــا يكــون ذلــك منطبقــا، الضمانــات ذات العالقــة. 

ــة  ــت لهــا األهمي ــن بالحوكمــة، نحــدد تلــك األمــور التــي كان ــإلدارة وللمكلفي ــم إبالغهــا ل - ومــن األمــور التــي ت

البالغــة عنــد مراجعــة القوائــم الماليــة للفتــرة الحاليــة، وبنــاءَا علــى ذلك ُتعد المســائل الرئيســة للمراجعــة. ونوضح 
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 اإلبــالغ عنــه فــي تقريرنــا بســبب أن التبعــات الســلبية لفعــل ذلــك مــن 

المتوقــع أن تفــوق فوائــد االهتمــام العــام مــن ذلــك اإلبــالغ بشــكل معقــول.

II. التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

فــي إطــار مهمــة المراجعــة المزدوجــة، لقــد قمنــا بالفحوصات الخصوصيــة المنصوص عليهــا بالمعايير المعتمدة 
مــن هيئــة الخبــراء المحاســبين بالبــالد التونســية وطبقا للنصــوص القانونية والترتيبيــة المعمول بها:

1.فعالية نظام الرقابة الداخلية

قمنــا، طبقــا لمقتضيــات الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 266 مــن مجلــة الشــركات التجاريــة والفصــل 3 مــن القانــون 
عــدد 94-117 المــؤرخ فــي 14 نوفمبــر 1994 كمــا تــم تنقيحــه بالقانــون عــدد 96-2005 بتاريــخ 18 أكتوبــر 2005، 
بفحــص إجــراءات الرقابــة الداخليــة المتعلقــة بمعالجــة المعلومــة المحاســبية واعــداد القوائــم الماليــة. وللتذكيــر 
ــه  هــي مســؤولية اإلدارة  ــه وفعاليت ــة لنجاعت ــة الدوري ــة والمتابع ــة الداخلي ــر نظــام الرقاب ــم وتطوي ــإّن تصمي ف

العامــة ومجلــس اإلدارة.
ــا الــى بعــض النقائــص علــى مســتوى االجــراءات والتــي يمكــن أن تحــد مــن نجاعــة  وقــد أشــرنا ضمــن تقريرن
منظومــة الرقابــة الداخليــة. وقــد قمنــا برفــع اســتنتاجاتنا المضمنــة فــي التقريــر المشــار إليــه إلــى اإلدارة العامــة 

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

احتــرام النصــوص القانونيــة فــي هــذا الصــدد إلدارة البنــك.
واعتمادا على ما قمنا به من عنايات، لم نرفع اخالالت تتعلق بمسك حسابات األسهم.

تونس في 31 مارس 2021

مــــراقــــبـــي الـــحـــســـابـــات

Consulting and Financial Firm /عن
وليد بن عياد

CWT /عن  
              وليد التليلي
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التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية
للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2020

 BH BANK السيدات والسادة المساهمون في رأس مال

طبقــا لمقتضيــات الفصــل 62 مــن القانــون عــدد 2016-48 بتاريــخ 11 جويليــة 2016 المتعّلــق بمؤسســات 
القــرض والفصــول عــدد 200 ومــا بعــده والفصــل 475 مــن مجلــة الشــركات التجاريــة، نعــرض عليكــم فيمــا يلــي 
اإلتفاقيــات المنصــوص عليهــا بالفصــول المذكــورة أعــاله، المنجــزة أو التــي ال تــزال ســارية المفعــول خــالل ســنة 

.2020

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 
إحاطتكــم علمــا بخصوصياتهــا وشــروطها األساســية مــن خــالل  مثــل هــذه االتفاقيــات والعمليــات وإنمــا 
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 خال سنة 2020

عمــال بمقتضيــات الفصــول 200 و 475 مــن مجلــة الشــركات التجاريــة و الفصــل 62 مــن القانــون عــدد 48-2016 
ــة  ــات التالي ــم علمــا بالعملي ــة، نحيطك ــوك والمؤسســات المالي ــق بالبن ــة 2016 والمتعل المــؤرخ فــي 11 جويلي

التــي قــام بهــا البنــك خــالل ســنة 2020:

CONSULTING & FINANCIAL FIRM
Société d’expertise comptable inscrite au tableau
de l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie
29, Avenue de l’indépendance
Immeuble Meriem - Ariana - Tunisie
Tel. :+216 71 711 793

Expert-comptable inscrit au tableau
de l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie
Espace Tunis Immeuble F. Bureau 3.2.
Mont-plaisir – Tunis - Tunisie
Tél. : (216) 71 904 054 Fax. : (216) 71 904 053
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1-1 أبــرم البنــك الملحــق عــدد 2020/01 لعقــد التأميــن المتعلــق بتغطيــة التزامــات البنــك فــي إطــار برنامــج 
ــه الذيــن ســيتّم  ــر االجتماعــي. ويشــمل هــذا العقــد تكفــل شــركة التأميــن بالتزامــات البنــك تجــاه أعوان التطهي
إحالتهــم علــى التقاعــد المبكــر االختيــاري مقابــل قيــام البنــك بدفــع مســاهمات ســنوية لتمويــل صنــدوق أحــدث 
للغــرض لــدى شــركة التأميــن وتحــت تصرفهــا. حــدد مفعــول هــذا الملحــق انطالقــا مــن غــرة جانفي 2020 وحســب 

الشــروط التاليــة:

- نسبة المردودية الصافية: 3,5 % سنويا )دون تغيير(

- أعباء تصرف:2,75 %  من كل قسط تأمين سنوي   عوضا عن 3 %،

- مصارف اقتناء دون تغيير: 0 % عن كل سنة،

ــات BH ASSURANCE فــي  صنــف  ــة لتوظيفــات تأمين ــج المالي ــح : 80 % مــن النتائ - المســاهمة فــي المرابي
تكويــن األمــوال عوضــا عــن 75 % ســابقا،

بلغت أقساط التأمين التي أصدرتها BH ASSURANCE بعنوان سنة 2020 مبلغا قيمته 000 000 4 دينارا.

ــرام اتفاقيــة إســناد خدمــات مــع شــركة »BH EQUITY« التــي يمتلــك 41.59 % مــن رأس  1-2 قــام البنــك بإب
مالهــا. ويتمثــل موضــوع االتفاقيــة فــي إدارة المــوارد نيابــة عــن البنــك فــي شــكل صنــدوق اســتثماري فــي رأس 
مــال مخاطــرة رقــم 21 والمتاحــة لهــا بمبلــغ قيمتــه 000 000 24 دينــار. ســتودع هــذه المــوارد فــي حســاب خــاص 

ال ينتــج عنــه ايــرادات مدينــة وال فوائــد دائنــة، كمــا ال يخضــع لتكاليــف إدارة الحســابات.

:»BH EQUITY« وفي مقابل التصرف في صناديق االستثمار في رأس مال المودعة لديها، تتلقى شركة

- عن الصناديق الخمسة األولى: عمولة سنوية خالية من األداءات بنسبة 0,5 ٪ من إجمالي هذه الصناديق؛

- عــن بقيــة الصناديــق األخــرى )مــن الصنــدوق 6 إلــى الصنــدوق 20(: عمولــة ســنوية مســتحقة فــي نهايــة األجــل 

وتبلــغ ٪2 مــن إجمالــي االســتعماالت، فــي 31 ديســمبر مــن كل عــام، فــي مشــاريع تنتفــع باالمتيــازات الجبائيــة 
طبقــا للتشــريع الجــاري بــه العمــل. إضافــة إلــى عمولــة ســنوية قدرهــا 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 

ــة مــن األداء علــى القيمــة  ــارا خالي ــغ 000 950 دين ــع الصناديــق االســتثمارية بمبل ــوان جمي ــن وبعن ــن الطرفي بي
المضافــة وذلــك بدايــة مــن ســنة 2019.

- بلــغ مجمــوع العمــوالت المفوتــرة للســنة الماليــة 2020 بعنــوان جميــع الصناديــق االســتثمارية، مبلغــا قــدره 

000 950 دينــار، خالــي مــن األداء علــى القيمــة المضافــة.

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

التفويــت فيهــا 431 060 27 دينــارا وبلــغ ثمــن التفويــت 1177 دينــار.
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2-االتفاقيــات )التــي ال تتعلــق بالدولــة التونســية( المبرمــة خــال الســنوات الفارطــة و التــي تواصــل مفعولها 
خال ســنة 2020

ــون عــدد 2016  ــة و الفصــل 62 مــن القان ــة الشــركات التجاري ــات الفصــول 200 و 475 مــن مجل عمــال بمقتضي
القانــون عــدد 2016-48 المــؤرخ فــي 11 جويليــة 2016 والمتعلــق بالبنــوك والمؤسســات الماليــة، نحيطكــم علما 
باالتفاقيــات )التــي ال تتعلــق بالدولــة التونســية( المبرمــة خــالل الســنوات الفارطــة و التــي تواصــل مفعولهــا 

خــالل ســنة 2020 :

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«  فيما يتعلق باألنشــطة 
التالية:

- الوساطة في البورصة،

- مسك سجالت المساهمين في رأس مال البنك،

- صدار 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« خــالل ســنة 2020 بعنــوان هــذه العمليــة  800 76 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،

- عمولة تصرف )frais de gestion(:  0,1 %  من المبالغ المتبقية.

وبلغــت االعبــاء التــي فوترتهــا شــركة »BH INVEST« خــالل ســنة 2020 بعنــوان هــذه العمليــة 242 7 دينــار خاليــة 
مــن األداء علــى القيمــة المضافــة.
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ــة قدرهــا 0,45 %  ــة تصــرف فــي الصنــدوق المشــترك للتوظيــف » FCP BH CEA « مقابــل عمول 2-4 اتفاقي
خاليــة مــن األداء علــى القيمــة المضافــة لصافــي األصــول فــي الســنة. يتــم دفــع هــذه العمولــة، التــي يتــم 

احتســابها يومــا بيــوم، فــي نهايــة كل ثالثــة أشــهر.

ــار  ــة 762 9 دين ــوان هــذه االتفاقي ــاء التــي فوترتهــا شــركة »BH INVEST« خــالل ســنة 2020 بعن وبلغــت االعب
خاليــة مــن األداء علــى القيمــة المضافــة.

.» FCP BH CEA « 2-5 اتفاقية ايداع حصرية للسندات و األموال التابعة لصندوق االستثمار المشترك
وبلغت عمولة البنك المفوترة، بعنوان سنة 2020، ألف دينار دون احتساب األداء على القيمة المضافة.

2-6 اتفاقيــة لتوطيــن تطبيقــات األعمــال واإلدارة وقواعــد البيانــات ذات الصلــة. وبلــغ مجمــوع عمــوالت البنــك 
المفوتــرة بعنــوان ســنة 2020، 830 54 دينــارا.

االتفاقيات المبرمة مع »BH ASSURANCE«  والتي يملك بنك BH BANK  23,89 % من رأس مالها

2-7 عقــد تأميــن خــاص جماعــي علــى الحيــاة لتغطيــة منــح اإلحالــة علــى التقاعــد تجــاه موظفــي البنــك. بلغــت 
أقســاط التأميــن لســنة 2020 مــا قــدره بـــ  512 174 2 دينــار.

2-8 عقــود تأميــن تــّم ابرمهــا خــالل ســنة 2020 وتتفصــل أقســاط التأميــن الصافيــة التــي أصدرتهــا شــركة 
التأميــن  بهــذا العنــوان كمــا يلــي:

- التأمين الجماعي بمبلغ قدره :572 136 10 دينار،

- التأمين على وسائل النقل بمبلغ قدره: 936 151 دينار،

- التأمين ضد المخاطر االعالمية بمبلغ قدره: 804 24 دينار،

- التأمين ضد المخاطر المختلفة بمبلغ قدره: 614 360 دينار،

- التأمين ضد المخاطر المهنية بمبلغ قدره: 013 192 دينار.

2-9 ســجل BH BANK خــالل ســنة 2020 عمــوالت ضمــن ايراداتــه متعلقــة بعقــد »ضمــان« بمبلــغ قــدره
514 157 8 دينــار بعنــوان اتفاقيــات التأميــن المصرفــي مــع BH ASSURANCE )أي مــا يمثــل %40 مــن أقســاط 

التأميــن الصافية(،

2-10 اتفاقيــة تخــص العمــوالت علــى عقــود »مخاطــر الورشــات« و »المســؤولية المدنيــة العشــرية« و »حــروق 
القــروض التجاريــة«. بلغــت العمولــة لســنة 2020 مــا قــدره 127 15  دينــار خالية مــن األداء على القيمة المضافة.

ــق القــروض الســكنية«. بلغــت قيمــة المشــاركة  ــاح بالنســبة لعقــود » حرائ ــة المشــاركة فــي األرب 2-11 اتفاقي
ــة مــن األداء علــى القيمــة المضافــة. ــار خالي بالنســبة لســنة 2020 مــا قــدره 430 49 دين

2-12 قامــت BH ASSURANCE باالكتتــاب فــي عــّدة قــروض رقاعيــة أصدرهــا بنــك BH BANK، مفّصلــة كمــا 
يلــي :
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- بتاريــخ 20 أفريــل 2018، فــي قــرض رقاعــي مشــروط اصــدره البنــك بمبلــغ 3000000 دينــار علــى مــّدة 7 

ســنوات بمــا فــي ذلــك ســنتين امهــال وبنســبة فائــدة تســاوي TMM+2,1 %. وبلغــت أعبــاء البنــك خــالل ســنة 
ــار. 2020 مبلغــا قــدره 078 291 دين

ــار، علــى مــّدة 7  - بتاريــخ 28 فيفــري 2017، فــي قــرض رقاعــي مشــروط اصــدره البنــك بمبلــغ 000 3500 دين

ســنوات منهــا ســنتان امهــال وبنســبة فائــدة تســاوي 7,5 %. 
وبلغت اعباء البنك خالل سنة 2020 مبلغا قدره 918 218 دينار.

- بتاريــخ 29 مــاي 2015، فــي قــرض رقاعــي مشــروط اصــدره البنــك بمبلــغ 6600000 دينــار، علــى مــّدة 7 

ســنوات وبنســبة فائــدة تســاوي7,5 %.
وبلغت اعباء البنك خالل سنة 2020 مبلغا قدره 142 238 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 خالل سنة 2020 بعنوان هذه العملية 305 10 دينار.

- بتاريــخ 20 مــاي 2013، فــي القــرض الرقاعــي الــذي اصــدره البنــك بمبلــغ  1500000دينــار، علــى مــّدة 7 ســنوات 
و بنســبة فائــدة تســاوي 6,8 بالمائة. 

وبلغت اعباء البنك خالل سنة 2020 بعنوان هذه العملّية  069 7 دينار.

- بتاريــخ 31 ديســمبر 2009، فــي القــرض الرقاعــي الــذي اصــدره البنــك بمبلــغ  7500000دينــار، علــى مــّدة 15 

ســنة و بنســبة فائــدة تســاوي نســبة الســوق النقديــة زائــد 0,8 بالمائــة.
وبلغت اعباء البنك خالل سنة 2020 بعنوان هذه العملّية 458 224  دينار.

ــذ غــرة جانفــي 2005، للعمــارة »ك« مــن المجمــع العقــاري »فضــاء تونــس« و ذلــك  ــرم من ــراء مب 2-13 عقــد ك
بالنســبة للطابــق األرضــي إليــواء فــرع للبنــك.  و عقــد كــراء مبــرم منــذ غــرة جويلــة 2005 بالنســبة لألجــزاء األخــرى 
مــن المبنــى. وقــدرت معينــات االيجــار بالنســبة لســنة 2020 بمبلــغ   695 411 دينــار دون احتســاب األداء علــى 

القيمــة المضافــة.

 BH ASSURANCE ــة 2010، لفضــاء لالســتعمال اإلداري ضمــن مبنــى ــذ غــرة جويلي ــرم من ــراء مب 2-14 عقــد ك
بالمركــز العمرانــي الشــمالي. وبلغــت قيمــة االيجــار بالنســبة لســنة 2020 مــا قيمتــه 398 47 دينار دون احتســاب 

األداء علــى القيمــة المضافــة.

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

ــك BH BANK علــى ذمــة شــركة BH RECOUVREMENT. بلغــت قيمــة  ــّم وضــع اعــوان مــن طــرف بن 2-15 ت
االجــور واالمتيــازات )التــي تحملتهــا BH RECOUVREMENT( المســندة لهــؤالء االعــوان خــالل ســنة 2020 

ــار. ــا قــدره 260 242 دين مبلغ

االتفاقيات المبرمة مع »BH IMMO«  والتي يملك بنك BH BANK  29,98 % من رأس مالها

2-16 تــّم وضــع اعــوان مــن البنــك علــى ذمــة شــركة BH IMMO. بلغــت قيمــة االجــور واالمتيــازات )التــي 
تحملتهــا BH IMMO( المســندة لهــؤالء االعــوان خــالل ســنة 2020 مبلغــا قــدره بـــ  625 120 دينــار.
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االتفاقيات المبرمة مع »BH CAPITALISATION«  والتي يملك بنك BH BANK  77,25 % من رأس مالها

2-17 اتفاقيــة ايــداع وبلغــت عمــوالت البنــك المفوتــرة فــي ســنة 2020، مــا قــدرة  744 9 دينــار خاليــة مــن األداء 
علــى القيمــة المضافة.

2-18 اتفاقيــة توزيــع وبلغــت عمــوالت البنــك المفوتــرة فــي ســنة 2020 مــا قــدره، 496 6 دينــار خاليــة مــن األداء 
علــى القيمــة المضافــة.

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

الــذي اصدرتــه الرقاعــي  القــرض  فــي  دينــار   761  000 بقيمــة  باالكتتــاب   BH BANK بنــك  قــام   19-2
ــك خــالل ســنة 2020  ــرادات البن ــال.  وبلغــت اي ــا ســنتان امه ــّدة 7 ســنوات منه ــى م BH LEASING، عل

دينــار.  1  351 بعنــوان هــذه العمليــة 

حصلــت BH LEASING علــى ضمــان بنكــي بمبلــغ 2000000 دينــار مــن »BH BANK لضمــان جميــع   20-2
ــغ  ــوان التمويــالت الممنوحــة لهــذه المجموعــة ال يتجــاوز مبل ــغ المســتحقة لشــركات مجموعــة HMS بعن المبال

الضمــان الممنــوح. يبقــى هــذا الضمــان ســاري المفعــول لمــدة 12 شــهًرا 30 ديســمبر 2020.

2-21 أبــرم BH BANK بتاريــخ 20 ديســمبر 2019، عقــد ايجــار مالــي لتمويــل اقتنــاء معــدات نقــل بقيمــة 
551 176 دينــار وبنســبة فائــدة ب13 % وعلــى فتــرة 5 ســنوات. وتبلــغ القيمــة المتبقيــة مــن العقــد فــي تاريــخ 

31 ديســمبر 2020 مــا قــدره 109 107 دينــار فــي حيــن بلغــت األعبــاء التــي تحملهــا البنــك 639 12 دينــار.

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

2-22 عقــد كــراء مكتــب مســاحته 21 متــر مربــع لمــدة ســنة قابلــة للتجديــد بصفــة آليــة بمبلــغ ســنوي قــدره 631 1 
دينــار يتضمــن جميــع االداءات و بزيــادة ســنوية قدرهــا 5 %. وبلــغ مجمــوع اإليــرادات خــالل ســنة 2020  بعنــوان 

هــذه االتفاقيــة 309 3 دينــار خــال مــن األداء علــى القيمــة المضافــة.

االتفاقيــات المبرمــة مــع »SICAV BH OBLIGATAIRE«  والتــي يملــك بنــك BH BANK  14,44 % مــن رأس 
مالهــا

2-23 اتفاقيــة ايــداع وبلغــت عمــوالت البنــك المفوتــرة فــي ســنة 2020، مــا قــدرة  1000 دينــار خاليــة مــن األداء 
علــى القيمــة المضافــة. 

3 االتفاقيات المبرمة مع الدولة التونسية خال السنوات الفارطة والتي تواصل مفعولها خال 2020

3-1 اتفاقية حول التصرف في صندوق النهوض بالمساكن لفائدة األجراء
ــخ 2 جانفــي 1990 للتصــرف  ــة بتاري ــة التونســية اتفاقي ــع الدول ــك االســكان ســابقا( م أمضــي BH BANK )بن
ــون عــدد 54-77 المــؤرخ  ــم ارســاءه بمقتضــى القان ــذي ت ــدة األجــراء ال ــدوق النهــوض بالمســاكن لفائ فــي صن
فــي 03 اوت 1977 واألمــر عــدد 965-77. تــم فــي هــذا الغــرض فتــح حســاب خــاّص لــدى البنــك يتــم تمويلــه 
مــن صنــدوق النهــوض بالمســاكن لفائــدة األجــراء لــدى الخزينــة العامــة للبــالد التونســية ويتــم اســتعمال هــذه 

ــاء المســاكن االجتماعيــة. ــاء واقتن التمويــالت فــي اســناد قــروض للباعثيــن العقارييــن ولإلجــراء لتمويــل بن

تــم ضبــط عمولــة البنــك بمبلــغ يقــّدر بـــ 2 مليــون دينــار، كمــا تــم ضبــط عمولــة تصــّرف ســنوية تقــدر بـــــ2 بالمائــة 
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مــن مبالــغ القــروض المســندة لإلجــراء و بــــــ3 بالمائــة مــن المبالــغ المســتخلصة اصــال و فوائضــا. بلغــت هــذه 
العمــوالت خــالل ســنة 2020 مــا قيمتــه 714 838 1 دينــار.

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 86-438 
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 العالقــة بالســكن وقــروض 

مــن القطــاع البنكــي وكذلــك المــوارد االخــرى الوطنيــة والدوليــة التــي يتــم توجيههــا لهــذا البرنامــج.

يتــم اســتعمال مــوارد هــذا البرنامــج إلســناد قــروض ومنــح للعائــالت التــي تقطــن مســاكن بدائيــة وذلــك القتنــاء 
قطــع ارض وبنــاء او تحســين مســكن.

ــغ المســندة  ــة بنســبة 1 بالمائــة مــن المبال يتقاضــى البنــك بعنــوان التصــرف فــي مــوارد هــذا البرنامــج عمول
وبنســبة 2 بالمائــة مــن المبالــغ المســتخلصة اصــال وفوائضــا. هــذا ولــم يتــم تســجيل عمــوالت بهــذا العنــوان 

خــالل ســنة 2020 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 الدولــة 
التونســية والبنــك العالمــي لإلعمــار والتنميــة والتــي تمــت المصادقــة عليهــا بمقتضــى القانــون عــدد 86-102، 
اســند البنــك المذكــور للدولــة التونســية قرضــا بمبلــغ 30,2 مليــون دوالر امريكــي مخصــص لتمويــل البرنامــج 

الرابــع للتطويــر العمرانــي.

ــخ 04 مــارس 1987 للتصــرف  ــة بتاري ــة التونســية اتفاقي امضــى BH BANK )بنــك االســكان ســابقا( مــع الدول
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.

ــاء وتحســين  ــك بن ــة للســكنى وكذل ــة العقاري ــة مقاســم الوكال ــوارد هــذا الحســاب فــي تهيئ ــم اســتعمال م يت
ــة. ــال هــذه االتفاقي ــي تدخــل ضمــن مج مســاكن الت

يتقاضــى البنــك بعنــوان التصــرف فــي هــذه المــوارد عمولــة بنســبة 1 بالمائــة مــن المبالــغ المســندة وبنســبة 
3 بالمائــة مــن المبالــغ المســتخلصة اصــال وفوائضــا. هــذا وبلــغ مجمــوع العمــوالت خــالل ســنة 2020 قيمــة 

ــار. 200 19 دين

 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 االمريكيــة 
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
to-construction/trames assainies  وتــّم فــي هــذا الغــرض فتــح حســاب خــاّص لــدى البنــك تــودع فيــه 
التمويــالت المخصصــة مــن اتفاقيــة القــرضUSAID HG 004B  و التمويــالت الذاتيــة  للمســتفيدين  مــن هــذا 

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

يتقاضــى البنــك بعنــوان التصــرف فــي هــذه المــوارد عمولــة بنســبة 1 بالمائــة مــن المبالــغ المســندة وبنســبة 
3 بالمائــة مــن المبالــغ المســتخلصة اصــال وفوائضــا. هــذا وبلــغ مجمــوع العمــوالت خــالل ســنة 2020 قيمــة 

ــار. 600 9 دين

3-5 إتفاقية البرنامج الثالث للتطوير العمراني 
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 المبالــغ المســندة وبنســبة 
2 بالمائــة مــن المبالــغ المســتخلصة اصــال وفوائضــا. هــذا وبلــغ مجمــوع العمــوالت خــالل ســنة 2020 قيمــة 

960 دينــار.

3-6  إتفاقية إعادة تهيئة الحفصية
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 عــدد56-83، 
تــّم فتــح حســاب خــاص لــدى BH BANK )بنــك االســكان ســابقا( لبرنامــج تحســين البنايــات باحيــاء »ســيدي البيــان« 

و« ســيدي يونــس« و »الحفصيــة«.

يتــم تمويــل هــذا الحســاب اساســا مــن المبالــغ المودعــة مــن طــرف وكالــة التهذيــب و التهيئــة العمرانيــة و 
المبالــغ المودعــة مــن طــرف الصنــدوق الوطنــي لتحســين الســكن والمبالــغ المودعــة مــن طرف الدولة التونســية 

المخصصــة لهــذا البرنامــج مــن قــرض البنــك العالمــي لإلعمــار و التنميــة. 

يتــم اســتعمال مــوارد هــذا الحســاب فــي اســناد القــروض الــى المالكيــن الراغبيــن فــي تحســين بناياتهــم والــى 
البلديــات لتحســين البنايــات البلديــة والــى وكالــة التهذيــب والتهيئــة العمرانيــة وجمعيــة صيانــة المدينــة.

يتقاضــى البنــك بعنــوان التصــرف فــي هــذه المــوارد عمولــة بنســبة 1 بالمائــة مــن المبالــغ المســندة وبنســبة 3 
بالمائــة مــن المبالــغ المســتخلصة اصــال وفوائضــا. هــذا ولــم يتــم تســجيل عمــوالت بهــذا العنــوان خــالل ســنة 

2020 مــن طــرف البنــك.

3-7 إتفاقية البرنامج الثاني للتطوير العمراني 
تولــى البنــك العالمــي لإلعمــار والتنميــة والوكالــة الدوليــة للتنمية علــى التوالي تمويل البرنامــج الثاني للتطوير 
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العمرانــي ومشــروع تهذيــب منطقــة »المالســين«. قامــت بلديــة تونــس صاحبــة المشــروع بإبــرام اتفاقيــة مــع 
BH BANK )بنــك االســكان ســابقا( للتكفــل بإجــراءات اعــداد ملفــات القــروض والســتخالص القــروض المســندة 

الــى المســتفيدين مــن هــذه العمليــات.

ــة مــن  ــغ المســندة وبنســبة 2,5 بالمائ ــة مــن المبال ــة بنســبة 1 بالمائ يتقاضــى البنــك بعنــوان التصــرف عمول
ــار. ــغ مجمــوع العمــوالت خــالل ســنة 2020 قيمــة 300 دين ــغ المســتخلصة اصــال وفوائضــا. و بل المبال

3-8 اتفاقية برنامج إعادة بناء منازل المتضررين من جراء الفيضانات
بمقتضــى االتفــاق المبــرم بتاريــخ 27 جويليــة 1983 بيــن الدولــة التونســية ودولــة الواليــات المتحــدة االمريكيــة 

عــن طريــق الوكالــة الدوليــة للتنميــة، 

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 
ــذ البرنامــج  ــم اســتعمال مــوارد هــذا الحســاب فــي تنفي ــن. يت ــة المذكوري ــة مــن القــرض والهب ــغ المتأتي المبال

المذكــور وذلــك ضمــن مناطــق التدخــل المحــددة باالتفاقيــة المذكــورة.

ــة مــن  ــغ المســندة وبنســبة 2,5 بالمائ ــة مــن المبال ــة بنســبة 1 بالمائ يتقاضــى البنــك بعنــوان التصــرف عمول
المبالــغ المســتخلصة اصــال و فوائضــا. هــذا ولــم يتــم تســجيل عمــوالت بهــذا العنــوان مــن طــرف البنــك خــالل 

ســنة 2020.

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 الالزمــة لتعويــض االختــالل المالــي لنظــام اإلدخــار 

الســكني  بالنســبة للســنة الماضيــة.

3-10 إتفاقية التصرف في صندوق النهوض بالامركزية الصناعية
تــم بتاريــخ 15 اوت 1994 ابــرام اتفاقيــة بيــن BH BANK )بنــك االســكان ســابقا( والدولــة التونســية تضمنــت دور 
البنــك فــي التصــرف فــي صنــدوق النهــوض بالالمركزيــة 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 خــالل ســنة 2020 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 مــوارد هــذا البرنامــج. 
تــّم فــي هــذا الغــرض فتــح حســاب خــاّص لــدى البنــك يتــم تمويلــه مــن المنحــة المذكــورة ويســتعمل لتمويــل 

المشــاريع فــي المناطــق التــي تــم ضبطهــا باالتفاقيــة المذكــورة.
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 FONAPRA « بنــك االســكان ســابقا( إدارة هــذا الصنــدوق باالعتمــاد علــى االتفاقيــة مــع( BH BANK يعهــد إلــى
« الممضيــة بتاريــخ 27 جانفــي 1994 والتــي تــم إلغاؤهــا بموجــب اتفاقيــة 12 أوت 1994. 

يتقاضــى البنــك بعنــوان التصــرف عمولــة بنســبة 1 بالمائــة مــن المبالــغ المســندة وبنســبة 3 بالمائــة مــن 
المبالــغ المســتخلصة. هــذا ولــم يتــم تســجيل عمــوالت خــالل ســنة 2020 بهــذا العنــوان.

3-12 إتفاقية تمويل المشاريع الهادفة لمقاومة التلّوث
طبقــا لالتفاقيــة 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 ثــالث 

ســنوات امهــال بنســبة فائــدة تســاوي نســبة الفائــدة التــي يتحملهــا البنــك بزيــادة هامــش ربــح.

3-13 اإلتفاقيــة الثاثيــة بيــن وزارة التجهيــز واإلســكان وBH BANK )بنــك االســكان ســابقا( ووزارة الماليــة 
ــاي 2010 ــخ 6 م بتاري

BH BANK )بنــك االســكان ســابقا( بقائمــة المنتفعيــن مــن االشــخاص  تقــوم مصالــح وزارة التجهيــز بمــد 
ــح المســندة علــى الصنــدوق الوطنــي لتحســين الّســكن . حــدد ســقف  ــة  بالمن الطبيعييــن و الجماعــات المحلي

ــار. ــمبلغ 000 1 دين ــى قســطين بــ ــا عل ــم صرفه ــي يت ــح المســندة الت هــذه المن

يتقاضــى البنــك بعنــوان التصــرف عمولــة بنســبة 1 بالمائــة مــن مبالــغ المنــح المســندة وبنســبة 2 بالمائــة مــن 
ــغ مجمــوع هــذه العمــوالت خــالل  ــغ المســتخلصة. بل ــة مــن المبال ــغ القــروض المســندة وبنســبة 3 بالمائ مبال

ســنة 2020 مــا قــدره 000 62 دينــار.
 

3-14 اإلتفاقية المتعلقة ببرنامج المسكن األول
فــي إطــار االتفاقيــة المبرمــة بتاريــخ 2 فيفــري 2017 وملحقهــا المبــرم بتاريــخ 3 أفريــل 2017 بيــن الدولــة 
التونســية ممثلــة فــي وزارة الماليــة ووزارة التجهيــز واإلســكان والتهيئــة الترابيــة والبنــط 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 
ــة، لفائــدة العائــالت ذات الدخــل المتوســط والتــي تســتجيب  الذاتــي فــي شــكل قــرض ذو نســبة فائــدة منفّل

لشــروط التمويــل.

ويتحصــل بنــك BH BANK ســنويا علــى عمولــة ب%1 تحتســب علــى مجمــوع االســتعماالت المدفوعــة خــالل 
الســنة الماليــة وعلــى عمولــة أخــرى ب%3 علــى مجمــوع االســتخالصات خــالل نفــس الســنة. وبلغــت عمــوالت 

البنــك خــالل ســنة 2020 مبلــغ 434 45 دينــارا.

II.االلتزامات والتعهدات تجاه المسيرين 

يضبط مجلس اإلدارة مرتبات المسيرين، التي تتكون من العناصر التالية:

1- يتحصــل أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى منحــة حضــور يقترحهــا مجلــس اإلدارة وتخضــع لمصادقــة الجلســة 
العامــة. وبلغــت القيمــة الخــام لمنــح الحضــور المســجلة محاســبيا والمخصصــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة بعنــوان 

ــار، ــدره 000 325 دين ــا ق ســنة 2020، مبلغ

2 - يتحصــل أعضــاء اللجــان الفرعيــة علــى منــح يقترحهــا مجلــس اإلدارة وتخضــع لمصادقــة الجلســة العامــة. 
ــي: ــح كمــا يل ــام لهــذه المن ــوزع القيمــة الخ وتت
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- رئاسة اللجنة الدائمة للتدقيق: 500 12 دينار،

-رئاسة لجنة المخاطر: 500 17 دينار،

- أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق: 500 12 دينار،

- أعضاء لجنة المخاطر: 500 12 دينار،

- أعضاء لجنة الصفقات: ال شيء،

- أعضاء لجنة التأجير: 000 45 دينار ،

- أعضاء اللجنة التنفيذية: 000 15 دينار،

- أعضاء لجنة المتابعة: ال شيء.

3 ضبــط عناصــر تأجيــر المديــر العــام للبنــك بمقتضــى قــرار مجلــس إدارة البنــك المجتمــع بتاريــخ 29 أوت 2019 
تبعــا القتــراح مــن لجنــة التأجيــر. وتتكــون عناصــر تأجيــر المديــر العــام للبنــك طبقــا لألمــر الحكومــي عــدد -2015
968 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 اجتمــاع مجلــس اإلدارة بتاريــخ بتاريــخ 29 أوت 2019، وعلــى اجتماعــات لجنــة التأجيــر، تــّم ضبــط عناصــر 

تأجيــر للمديــر العــام للبنــك كمــا يلــي:

ــار بعنــوان الجــزء القــار. علــى أن يتحمــل البنــك الخصــوم مــن المــورد  - أجــر شــهري صــاف حــدد بـــ 16 ألــف دين
ــة: ــازات التالي ــام باالمتي ــر الع ــع المدي ــا ينتف ــون. كم ــوان هــذا المك ــة بعن ــة االجتماعي ومســاهمات التغطي

- سيارتان وظيفيتان وحصص 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.
وعليه تتلخّص مكونات تأجير المدير العام خالل سنة 2020 فيما يلي :

ــاء المقــدرة بهــذا العنــوان والمســجلة محاســبيا  ــار. وتبلــغ األعب - تســبقات علــى األجــور بمجمــوع 000 192 دين

755 427 دينــار،

- تســبقة بعنــوان العنصــر المتغيــر مــن األجــر بقيمــة 000 96 دينــار. وبلغــت األعبــاء المقــدرة بهــذا العنــوان 
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والمســجلة محاســبيا 741 210 دينــار ،

- امتيــازات عينيــة مقــدرة بقيمــة 754 16 دينــار وتشــمل ســيارتان وظيفيتــان وحصــص وقــود شــهرية بـــ 750 لتــر، 
وتحمــل مصاريــف الهاتــف الجــوال،

4- انتفــع المديــر العــام الســابق للبنــك خــالل ســنة 2020، بالجــزء المتغيــر مــن عناصــر تأجيــره بعنــوان ســنة 2019 
والبالــغ 666 107 دينــار.

5- بلغــت قيمــة التزامــات وتعهــدات البنــك تجــاه المســيرين، كمــا هــو مبيــن ضمــن القوائــم الماليــة المختومــة 
بتاريــخ 31 ديســمبر 2020 )بالدينــار(:

اعضاء مجلس االدارةالمدير العام السابقالمدير العام الحالي
اعباء السنة 

المالية
الخصوم بتاريخ 

2020/12/31
اعباء السنة 

المالية
الخصوم بتاريخ 

2020/12/31
اعباء السنة 

المالية
الخصوم بتاريخ 

2020/12/31

-000 440-(*) 666 107-249 655امتيازات قريبة االجل

------امتيازات بعيدة االجل

------منحة نهاية عقد الشغل

Indemnités de fin de contrat de travail------

Paiements en actions------

-000 440-666 107-249 655المجموع

)*( تّم صرفها لفائدة المدير العام السابق

ــة الفصــول  ــدرج تحــت طائل ــات أخــرى قــد تن ــم تفــرز وجــود عملي ــا بهــا ل ــي قمن ــات المراجعــة الت هــذا وإن عملي
المذكــورة أعــاله.

تونس في 31 مارس 2021

مــــراقــــبـــي الـــحـــســـابـــات

Consulting and Financial Firm /عن
وليد بن عياد

 

CWT /عن            
              وليد التليلي
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الموازنة
سنة محاسبية مختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2020

  )الوحدة : ألف دينار( 

31 ديسمبر 2020اإلفصاح
31 ديسمبر 2019

)معاد بيانه(
31 ديسمبر 2019

 )تّم نشره(
األصول

ــز الصكــوك  ــزي و مرك ــك المرك ــدى البن ــة و أمــوال ل الخزان
ــالد التونســّية ــة للب ــة العاّم ــة و الخزين البريدّي

1188 261349 523349 523

770 419271 870220 2261مستحّقات على المؤّسسات البنكّية و المالّية   
335 647 6869 698 5239 831 39مستحّقات على الحرفاء

487 487101 346101 482محفظة السندات التجارّية  
525 525 5251 525 2441 584 51محفظة االستثمار 

863 863105 117105 6112األصول الّثابتة 
073 073206 038206 7183أصول أخرى 

576 207 57612 207 39912 243 12مجموع األصول

الخصوم
---البنك المركزي و مركز الصكوك البريدّية    

108 486 1082 486 9472 956 81ودائع و أموال المؤّسسات البنكّية و المالّية 
309 879 3096 879 4766 234 97ودائع و أموال الحرفاء  

884 571 8841 571 5921 735 101إقتراضات و موارد خصوصّية   
186 186289 832289 11261خصوم أخرى  

487 226 48711 226 84711 188 11مجموع الخصوم

األموال الّذاتّية
000 000238 000238 238رأس المال
032 032601 195601 743إحتياطيات 

---أسهم ذاتّية
414414414أموال ذاتّية أخرى

11-نتائج مؤّجلة
642 642141 943141 72نتيجة الفترة المحاسبية     

---نتيجة في انتظار التخصيص
089 089981 552981 054 121مجموع األموال الّذاتّية 

576 207 57612 207 39912 243 12مجموع الخصوم و األموال الّذاتّية
)*(  معطيات 2019 معاد بيانها لغرض المقارنة فقط.
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جدول التعّهدات خارج الموازنة
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2020

  )الوحدة : ألف دينار( 

31 ديسمبر 2020اإلفصاح
31 ديسمبر 2019

)معاد بيانه(
31 ديسمبر 2019

)تّم نشره(
الخصوم المحتملة

866 866691 156691 13635 ضمانات و كفاالت مقّدمة 

799 79925 62125 54-لفائدة المؤسسات البنكية والمالية

067 067666 535666 580- لفائدة الحرفاء

411 411356 327356 358- إعتمادات مستندّية 

718 350 7181 350 7181 350 1- أصول أخرى مقّدمة كضمان 

995 398 9952 398 2012 344 2مجموع الخصوم المحتملة

التعّهدات المقّدمة

204 204373 574373 13231 تعّهدات التمويل المقّدمة 

----لفائدة المؤسسات البنكية والمالية

204 204373 574373 231-لفائدة الحرفاء

500 5001 5001 1- تعّهدات على السندات

500 5001 5001 1-مساهمات غير محّررة

----سندات للقبض

704 704374 074374 233مجموع التعّهدات المقّدمة

التعّهدات المقبولة

768 76820 1456920 تعّهدات التمويل المقبولة 

235 408 2351 408 5591 441 151 ضمانات مقبولة 

----ضمان الدولة

420 42017 18717 44-من المؤسسات البنكية والمالية

815 390 8151 390 3721 397 1-من الحرفاء

003 429 0031 429 1291 442 1مجموع التعّهدات المقبولة

)*(  معطيات 2019 معاد بيانها لغرض المقارنة فقط.
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قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2020

)الوحدة : ألف دينار( 

31 ديسمبر 2020اإلفصاح
31 ديسمبر 2019

)معاد بيانه(
31 ديسمبر 2019

 )تّم نشره(
810 160 8101 160 0931 123 1إيرادات االستغال البنكي

649 649930 537930 16898إيرادات1: فوائد دائنة و مداخيل مماثلة

992 992108 770108 17101إيرادات2:عموالت دائنة )في شكل إيرادات(

إيــرادات 3 : أربــاح محفظــة الســندات التجاريــة و العمليــات 
المالية

1836 59654 82854 828

341 34166 19066 1986إيرادات 4: مداخيل محفظة اإلستثمار

أعباء اإلستغال البنكي
(848 657)(848 657)(119 608)20عبء1: فوائد مدينة و أعباء مماثلة

(033 10)(033 10)(162 8)-عبء2: عموالت مدينة
(881 667)(881 667)(281 616)أعباء اإلستغال البنكي

929 929492 812492 506الّناتج البنكي الصافي
عبء4/إيــرادات5 :مخصصــات للمدخــرات  و نتيجــة تصحيــح 

القيمــة علــى المســتحقات، خــارج الموازنــة و الخصــوم
21(171 584)(68 540)(68 540)

عبء5/إيــرادات 6:مخصصــات للمدخــرات  و نتيجــة تصحيــح 
القيمــة علــى محفظــة اإلســتثمار 

22(7 050)(11 572)(11 572)

542 67712 5129 237إيرادات7: إيرادات إستغالل أخرى
(807 133)(807 133)(631 124)-عبء6: مصاريف األعوان

(288 59)(423 56)(817 52)24عبء7: أعباء االستغالل العاّمة
علــى  المدخــرات  و  االســتهالكات  مخّصصــات  عــبء8: 

الثابتــة األصــول 
-(17 814)(13 746)(13 746)

518 518218 428218 140ناتج االستغال
عبء9/إيــرادات8: رصيــد ربــح متأتــي مــن عناصــر  أخــرى 

عاديــة
25(262)(7)(7)

(800 70)(800 70)(305 45)26عبء11: آداءات على األرباح
711 711147 861147 94ناتج العملّيات العادّية

عــبء 10/ إيــرادات 9: رصيــد ربح/خســارة متأتــي مــن عناصــر 
أخــرى غيــر عاديــة

27(21 918)(6 069)(6 069)

----التعديالت المحاسبية
642 642141 943141 72النتيجة الصافية للفترة المحاسبّية

)*(  معطيات 2019 معاد بيانها لغرض المقارنة فقط.
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 جدول التدّفقات النقدّية 
سنة محاسبية مختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2020

)الوحدة : ألف دينار( 

سنة 2020اإلفصاح
سنة 2019
)معاد بيانه(

سنة 2019
 )تّم نشره(

أنشطة االستغال
923 037 9231 037 2841 999-إيرادات االستغالل البنكي المقبوضة

(161 651)(161 651)(812 612)-أعباء االستغالل البنكي المدفوعة
761 11230 04882 61-قروض للمؤسسات المالية والبنكية

(018 217)(018 217)781 201-ايداعات أومسحوبات المؤسسات المالية والبنكية
قــروض وتسبقات/ســداد قــروض وتســبيقات ممنوحــة 

للحرفــاء
-(381 608)(653 199)(601 848)

340 340312 298312 350-ودائع أو مسحوبات للحرفاء
541 54112 02312 9سندات التوظيفات

(958 173)(958 173)(401 113)-مبالغ مسددة لألعوان ودائنون آخرون
621 62142 68742 42-مبالغ مقبوضة من مدينين آخرين

(182 63)(182 63)(179 128)-اآلداءات المدفوعة على األرباح
(981 270)(981 270)121 428التدّفقات النقدّية الصافية المتأتّية من أنشطة اإلستغال 

أنشطة االستثمار
341 34166 19066 86-فوائد وحصص أرباح مقبوضة على محفظة االستثمار

(356 69)(356 69)(945 62)-اقتناء/تفويت في محفظة االستثمار

(066 26)(066 26)(068 24)-اقتناء/تفويت في أصول ثابتة
(081 29)(081 29)(823)التدّفقات النقدّية الصافية المتأتّية من أنشطة اإلستثمار 

أنشطة التمويل

334 334214 112214 100-تمويالت متأتية من إصدار قروض

(096 13)(096 13)255 64-ارتفاع / انخفاض الموارد الخصوصية

(560 28)(560 28)--حصص أرباح مدفوعة

678 678172 367172 164التدّفقات النقدّية الصافية المتأتّية من أنشطة التمويل

إنعكاســات تقّلبــات أســعار الّصرف على الســيولة 
و مــا يعادل الســيولة

-28 41333 54133 541

(843 93)(843 93)078 620التغيير الّصافي في السيولة أو ما يعادلها خال الّسنة 

(324 642)(324 642)(167 736)السيولة و ما يعادل السيولة في بداية السنة المحاسبّية 

(167 736)(167 736)(089 116)السيولة و ما يعادل السيولة في نهاية السنة المحاسبّية     28

)*(  معطيات 2019 معاد بيانها لغرض المقارنة فقط.
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5.1-ACTIFS

Note 1- Caisse et avoirs auprés de la BCT, CCP et trésorerie génerale de Tunisie 

Au 31/12/2020, la caisse et avoirs auprés de la BCT, CCP et trésorerie génerale de Tunisie totalisent 
188 261 mille dinars contre 349 523 mille dinars au 31/12/2019 et se détaillent comme suit : 

31/12/2020 31/12/2019

Caisse en dinars 36 682 32 179

Caisse en devises 384 1 185

Change manuel 2 366 4 239

Avoirs chez la BCT en dinars 37 852 22 344

Avoirs chez la BCT en devises 49 088 50 367

Prêts à la BCT 61 637 232 246

Créances rattachées - 10

Comptes de Chèques Postaux 286 286

Trésorerie Générale de Tunisie 675 7 176

Provisions pour dépréciation (709) (509)

Total 188 261 349 523

(*) Le mouvement des provisions se présente comme suit :

31/12/2019 Dotation Reprise 31/12/2020

Provisions pour dépréciation (509) (200) - (709)

Total des provisions (509) (200) - (709)

Note 2-Créances sur les établissements bancaires et financiers
Au 31/12/2020, Créances sur les établissements bancaires et financiers totalisent 261 870 mille dinars 
contre 220 419 mille dinars au 31/12/2019 et se détaillent comme suit :

31/12/2020
31/12/2019 

retraité
31/12/2019 

publié
Prêts interbancaires 107 083 62 162 62 162

Organismes financiers spécialisés 155 270 158 740 210 091

Provisions sur comptes Nostri en devises (483) (483) (483)

Total 261 870 220 419 271 770

Les notes aux états Financiers Font partie intégrante des états Financiers
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Les créances sur les établissements bancaires et financiers se présentent comme suit :

31/12/2020 Organisme 
Refin 
BCT 

Matérialisé

Prêts interbancaires non matérialisés par des titre 
en dinars

80 000 Banque Non Non

Prêts interbancaires non matérialisés par des titre 
en devises

26 993         Banque Non Non

Créances rattachées aux prêts interbancaires 90 - - -

Prêts aux établissements financiers 154 309          Leasing Non Non

Créances rattachées aux prêts aux établissements 
financiers

961 - - -

Provisions (483) - - -

Total 261 870

Les créances sur les établissements bancaires et financiers sont ventilées par durée résiduelle d’au 
moins d’un an au            supérieur à cinq ans comme suit :

< 3 mois
3 mois à

1 an
1 an à 5

ans
> 5 ans

Actif avec
maturité

Actif sans
maturité

Total

Créances/Etab bancaire
& financiers

102 242 44 363 67 049 2 489 216 143 45 727 261 870

Dont parties liées 5 362 15 240 46 651 2 489 69 742 - 69 742

Le mouvement des provisions se présente comme suit :

31/12/2019 Dotation Reprise 31/12/2020

Provisions sur comptes Nostri en devises (483) - - (483)

Total des provisions (483) - - (483)

Les notes aux états Financiers Font partie intégrante des états Financiers
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Note 3- Créances sur la clientèle

Au 31/12/2020, les créances nettes sur la clientèle totalisent 9 831 523 mille dinars contre 9 
698 686 mille dinars au 31/12/2019 et se détaillent comme suit :

31/12/2020
31/12/2019

retraité
31/12/2019

publié
Encours à la clientèle 9 598 661 9 505 208 9 453 857
Arrangement, réechelonnement et consolidation 323 984 290 239 290 239
Créances contentieuses 668 336 618 090 618 090
Échéances à recouvrer en principal 651 937 519 029 519 029
Créances rattachés 66 948 73 741 73 741
Intérêts perçus d’avance (45 559) (58 163) (58 163)
Créances à la clientèle brutes 11 264 307 10 948 144 10 896 793
Provisions individuelles sur créances douteuses à la clientèle (787 191) (665 912) (665 912)
Provisions ecart de rapprochement (11 137) (11 137) (11 137)
Provisions additionnelles sur créances douteuses à la clientèle (225 332) (208 037) (208 037)
Provisions collectives sur créances douteuses à la clientèle (108 413) (104 282) (104 282)

Intérêts et autres produits réservés (300 711) (260 090) (260 090)
Total Net 9 831 523 9 698 686 9 647 335

Au 31/12/2020, les créances brutes sur la clientèle totalisent 11 264 307 mille dinars contre 10 948 
144 mille dinars au 31/12/2019 et se détaillent comme suit :

31/12/2020
31/12/2019

retraité
Variation

Compte courant débiteur 763 990 906 295 (142 305)

Autres concours à la clientèle 9 282 295 8 922 646 359 649

Crédits commerciaux et industriels 6 357 874 6 003 518 354 356

Immobilier promoteur 1 418 211 1 432 366 (14 155)

Immobilier acquéreur contractuel 302 932 300 015 2 917

Immobilier acquéreur ressources propres 1 082 493 1 045 226 37 267

Autres concours à la clientèle 120 785 141 521 (20 736)

Creances contentieuses 668 336 618 090 50 246

Crédits sur ressources spéciales 549 686 501 113 48 573

Total des créances brutes 11 264 307 10 948 144 627 239

Les notes aux états Financiers Font partie intégrante des états Financiers
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< 3 mois
3 mois à

1 an
1 an à 5

ans
> 5 ans

Actif avec
maturité

Actif sans
maturité

Total

Créances nettes sur la 
clientèle 2 653 877 1 521 541 3 349 799 1 537 238 9 062 455 769 068 9 831 523

les créances sur 
les parties liées

253 251 64 741 176 942 40 565 535 499 - 535 499

A la date du 31/12/2020, la ventilation par secteur d’activité de la totalité des engagements brut de la 
banque, y compris ceux en hors bilan, se présente comme suit :

Secteur d’activité Immobi. Services Industrie Tourisme Agricul. Part. Autres Total 
Brut 

Créances à la 
clientèle

2020 1 783 650 3 411 247 2 167 446 396 148 96 880 3 353 867 55 069 11 264 307

2019 * 1 756 721 3 422 778 2 077 331 370 747 110 249 3 137 458 72 860 10 948 144

Engagements 
par signature

2020 213 765 740 185 319 9 238 2 413 5 849 1 608 503 2 577 275

2019 * 468 781 776 218 913 15 533 2 201 5 874 1 748 932 2 773 699

Actifs Nor-
maux (**) 

2020 1 439 871 3 537 161 2 011 935 147 126 88 147 3 089 983 1 663 572 11 977 795

2019 * 1 489 685 3 772 654 2 034 897 127 726 100 080 2 891 392 1 821 792 12 238 226

Actifs non perf. 
(***)

2020 343 992 639 826 340 830 258 260 11 146 269 733 - 1 863 787

2019 * 267 504 431 900 261 347 258 554 12 371 251 940 - 1 483 617

Total

2020 1 783 863 4 176 987 2 352 765 405 386 99 293 3 359 716 1 663 572 13 841 582

2019 * 1 757 189 4 204 554 2 296 244 386 280 112 451 3 143 332 1 821 792 13 721 843

( *) 2019 retraité

(**) Actifs classés 0 & 1

(***) Actifs classés 2, 3 & 4
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Le tableau suivant montre le détail des agios réservés par produit bancaire :

Désignation
Agios 

Réserves 
31/12/2020

Agios 
Réserves 

31/12/2019
Variation

Compte courant débiteur (95 189) (92 093) (3 096)

Crédits commerciaux et industriels (128 200) (109 130) (19 070)

Immobilier promoteur (56 085) (40 362) (15 723)

Immobilier acquéreur contractuel (2 131) (2 858) 727

Immobilier acquéreur ressources propres (19 106) (15 647) (3 459)

Total Général (300 711) (260 090) (40 621)

Le mouvement des provisions sur créances à la clientèle se présente comme suit :

31/12/2019 Dotation Reprise Cession Reclass Autres 31/12/2020

Provisions individuelles sur
créances douteuses à la 
clientèle

(665 912) (180 595) 45 935 13 381 - - (787 191)

Provisions ecart de
rapprochement

(11 137) - - - - - (11 137)

Provisions additionnelles sur
créances douteuses à la 
clientèle

(208 037) (32 910) 10 704 4 911 - - (225 332)

Provisions collectives sur
créances douteuses à la 
clientèle

(104 282) (13 756) 9 625 - - - (108 413)

Intérêts et autres produits
réservés

(260 090) (63 312) 16 541 6 150 - - (300 711)

Total (1 249 458) (290 573) 82 805 24 442 (1 432 784)

Les créances brutes à la clientèle, y compris engagements par signatures, par classe de risque se 
présentent comme suit :

31/12/2020 31/12/2019 Variation

Classe 0 et 1 11 937 282 12 186 875 (249 593)

Classe 2 114 782 84 448 30 334

Classe 3 196 139 100 099 96 040

Classe 4 810 377 609 331 201 046

Classe 5 742 489 689 739 52 750

Total des créances brutes 13 801 069 13 670 492 130 577
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Les crédits sur ressources spéciales par ligne se détaillent comme suit :

31/12/2020 31/12/2019

FONAPRA 79 127

FOPRODI 26 29

FOPROLOS 403 742 356 760

PNRLR 105 815 105 815

FNAH 190 244

2EME PDU 1 907 1 912

3 EME P.D.U 5 505 5 515

4 EME P.D.U 7 268 7 282

EL HAFSIA 406 407

HG 00 4B 10 634 10 707

PRLSI INONDATION 2 041 2 041

AFD 3 996 4 478

1er logement 8 077 5 796

Total des créances brutes 549 686 501 113

Note 4- Portefeuille titres commercials

Au 31/12/2020, le portefeuille titre commercial totalise 82 345 mille dinars contre 101 487 mille 
dinars au 31/12/2019 détaillé dans le tableau ci-après.
La ventilation de ces titres par nature se présente comme suit :

Cotation 31/12/2020 31/12/2019

Bons de Trésor Assimilables - BTA (titres de 
placement) 

Coté 63 006 72 323

Titres de placement émis par des établissements 
de crédit

Coté 14 591 25 072

Autres titres de placement Coté 1 000 1 000

Total 1 - 78 597 98 395

Créances rattachées aux titres de placement - 3 748 3 386

Provisions sur titres de placements - - (294)

Total 2 - 3 748 3 092

Total Net (1+2) - 82 345 101 487
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Les bons du trésor sont ventilés selon la durée résiduelle comme suit :

< 3 mois
3 mois à

1 an
1 an à 5

ans
> 5 ans

Actif avec
maturité

Actif sans
maturité

Total

Bons de Trésor 
Assimilables -
BTA (titres 
de placement)

- 42 669 20 337 - 63 006 - 63 006

Dont parties liées - 42 669 20 337 - 63 006 63 006

Le tableau suivant présente les plus value latentes sur titres de participation :

VB (+V) Latente

Bons de Trésor Assimilables - BTA (titres de placement) 63 006 -

Titres de placement émis par des établissements de crédit 14 591 -

Autres titres de placement 1 000 -

Total 78 597 -

Le mouvement du portefeuille titres commercial se présente comme suit :

31/12/2019 Acquisi-tion Cession Reclass 31/12/2020 Emetteur Fixe Variable

Bons de Trésor 72 323 - (9 317) - 63 006 Trésor 63 006 -

Titres 
de placement

25 072 - (10 481) - 14 591 Banque - 14 591

Autres titres 
de placement

1 000 - - - 1 000 Sociéte - 1 000

Total 98 395 - (19 798) - 78 597 - 63 006 15 591

Note 5 - Portefeuille titres d’investissement

Le poste Portefeuille titres d’investissement présente un solde débiteur net de 1 584 244 mille dinars 
au 31 décembre 2020 contre 1 525 525 mille dinars au 31 décembre 2019.
La hausse du portefeuille titres d’investissement durant l’exercice 2020 provient principalement de 
la variation conjuguée des fonds donnés en gestion par la banque à sa filiale la SLIM SICAR suite 
au remboursement, des nouvelles souscriptions dans les titres de participation et du niveau de 
provisionnement.
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Libellé
Titres 

D’investis 
BTA 

Titres 
D’investis 

SICAR
Ent Liées

Entr
associés

Autres
Titres de

participation 
Total

Solde au 31/12/2019 1 135 771 252 235 59 994 41 000 69 935 1 558 935

Acquisitions 2020 35 059 20 389 - - 7 691 63 139

Total brut au 31/12/2020 1 170 830 269 624 59 994 41 000 80 626 1 622 074

Créances rattachés 2020 78 018 25 - - - 78 043

Provision au 31/12/2019 - (60 355) (1 410) (23 859) (23 004) (108 628)

Dotation 2020 - (5) (519) (5 109) (2 950) (8 583)

Reprise 2020 - - 189 - 1 148 1 337

Provision au 31/12/2020 - (60 360) (1 740) (28 968) (24 805) (115 873)

Total net au 31/12/2020 1 248 848 209 289 58 254 12 032 55 821 1 584 244

Les participations dans les parties liées à la banque se détaillent comme suit :

31/12/2020 31/12/2019

Participations Brut Prov Net Brut Prov Net

BH LEASING 12 371 (99) 12 272 12 371 - 12 371

BH INVEST 900 - 900 900 - 900

SICAV BH-Obligataire 14 906 - 14 906 14 906 - 14 906

SICAV BH-Capitalisation 4 543 (895) 3 648 4 543 (1 084) 3 459

BH SICAF 7 446 - 7 446 7 446 - 7 446

BH ASSURANCES 5 887 - 5 887 5 887 - 5 887

BH IMMO 4 498 - 4 498 4 498 - 4 498

BH EQUITY 7 497 - 7 497 7 497 - 7 497

BH PRINT 420 (420) - 420 - 420

BH RECOUVREMENT 1 200 - 1 200 1 200 - 1 200

Société Moderne de titrisation 326 (326) - 326 (326) -

TFB 41 000 (28 968) 12 032 41 000 (23 859) 17 141

Total 100 994 (30 708) 70 286 100 994 (25 269) 75 725

Les notes aux états Financiers Font partie intégrante des états Financiers



التـقـريـــر الســنوي_2020

114

(*) Sociétés cotées en bourse
Liste des entreprises filiales

Dénomination
Capital
social

Nbre 
d’actions

Participations
BH

%
Capitaux
propres

Résultat
2020

BH LEASING 35 000 000 7 000 000 2 915 014 41,64% 29 194 (508)

BH INVEST 3 000 000 30 000 9 000 30,00% 5 303 (734)

SICAV BH-Obligataire 100 625 449 1 017 866 146 972 14,44% 106 173 5 547

SICAV BH-Capitalisation 10 963 822 350 192 110 110 31,44% 11 601 637

BH SICAF 15 000 000 1 500 000 744 799 49,65% 15 389 (282)

BH ASSURANCES 13 300 000 2 660 000 635 596 23,89% 70 229 9 662

BH IMMO 15 000 000 150 000 44 975 29,98% 12 164 (3 622)

BH EQUITY 18 000 000 3 600 000 1 497 092 41,59% 21 790 103

BH PRINT 1 400 000 140 000 42 000 30,00% (1 966) (647)

BH RECOUVREMENT 2 000 000 200 000 120 000 60,00% 4 871 87

Les taux d’amortissement pratiqués par catégorie d’immobilisation sont les suivants :

Immobilisations Taux Amortissement

Distributeurs automatiques de billets 15% linéaire

Matériel de sécurité 15% linéaire

Constructions 5% linéaire

Matériel de transport 20% linéaire

Outillage mobile 15% linéaire

Mobilier de bureau 20% linéaire

Matériel de bureau 20% linéaire

Matériel informatique 33% linéaire

Agencements et aménagements 20% linéaire

Installations 5% et 10% linéaire

Logiciels informatiques 33% linéaire
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Note 7 - Autres actifs
Ce poste présente au 31/12/2020 un solde de 183 038 mille dinars contre 206 073 mille dinars au 
31/12/2019 se détaillant        ainsi :

31/12/2020 31/12/2019

a - Comptes d'attente et de régularisation 6 557 4 709

b - Autres 176 481 201 364

Créances prises en charge par l'Etat - -

Avances au personnel 11 336 11 708

Préts au personnel 25 260 24 931

Etat et collectivités locales 64 208 51 827

Débiteurs divers 89 580 126 505

Valeurs d'encaissements - -

Charges reportées 4 840 4 615

Provisions pour dépréciation des autres actifs (18 743) (18 222)

Total Net 183 038 206 073

Le mouvement des charges reportées se présente comme suit
31/12/2019 Dotation Augment Diminut Reclass 31/12/2020

Frais d'émission d'emprunts 3 719 - 389 - - 4 109

Frais préliminaires 896 (165) - - - 731

Total des charges reportées 4 615 (165) 389 - - 4 840

(*) Le mouvement des provisions se présente comme suit :
31/12/2019 Dotation Reprise 31/12/2020

Provisions pour dépréciation des autres actifs (18 222) (2 500) 1 979 (18 743)

Total des provisions (18 222) (2 500) 1 979 (18 743)

5.2- PASSIFS

Note 8 - Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers 

Ce poste présente au 31/12/2020 un solde de 1 956 947 mille dinars contre 2 486 108 mille dinars 
au 31/12/2019 se détaillant        ainsi 
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31/12/2020 31/12/2019

Emprunt en dinars auprès des banques > 90j 902 000 849 000

Emprunt en dinars auprès des banques < 90j 386 250 1 116 450

Emprunt en devises auprès des banques > 90j 551 164 500 820

Dettes rattachées aux emprunts interbancaires > 90j 4 131 4 873

Dépôts à vue des organismes financiers spécialisés 113 402 14 965

Total 1 956 947 2 486 108

31/12/2020 organisme 
Refin 
BCT

Mat par titres

Emprunts en dinars auprès des banques (*) 1 288 250 Banque Non Non

Emprunts en devises auprès des banques 551 164 Banque Non Non

Dettes rattachées aux emprunts interbancaires 4 131 Banque - -

Dépôts à vue des établissements financiers 113 402 Leasing Non Non

Total 1 956 947 - - -

(*) Les emprunts refinancés par la BCT représentent 858 000 MD

Les dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers sont ventilés par durée résiduelle et par 
maturité comme            suit :

< 3 mois
3 mois à

1 an

1 an 
à 5
ans

> 5 ans
Actif avec
maturité 
contrac.

Actif sans
maturité 
contrac.

Total

Dépôts et avoirs des étab.
bancaires et financiers 1 812 341 140 475 - - 1 952 816 4 131 1 956 947

dont dépôt des parties 
liées - - - - - - -
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Note 9 - Dépôts et avoirs de la clientèle

Ce poste présente au 31/12/2020 un solde de 7 234 476 mille dinars contre 6 879 309 mille dinars 
au 31/12/2019 et se            détaille ainsi : 

31/12/2020 31/12/2019
Comptes ordinaires 2 576 345 2 203 560
Comptes d'épargne 2 479 967 2 148 188
Comptes à échéance 1 243 517 1 625 732
Bons à échéance et valeurs assimilées 736 881 676 150
Dettes rattachées 50 876 60 748
Charges constatées d'avance (8 649) (22 747)
Autres sommes dues 155 541 187 678
Total 7 234 476 6 879 309

 

31/12/2020 31/12/2019
Dépots a vue 2 576 345 2 203 560
Comptes ordinaires en dinars (nets des comptes fusionnés) 1 891 652 1 402 178
Comptes ordinaires en dinars convertibles 43 046 37 539
Comptes ordinaires en devises 635 853 758 693
Dettes rattachées 5 794 5 150
Dépots d'epargne 2 479 967 2 148 188
Comptes d'épargne logement 627 809 538 043
Comptes d'épargne logement EL JADID 301 443 288 903
Comptes spéciaux d'épargne 1 410 658 1 211 742
Comptes d'épargne études 31 668 27 830
Comptes d'épargne Capital + 108 346 81 637
Comptes d'épargne investissement 43 33
Total Net 5 056 312 4 351 748

Les dépôts à échéance se détaillent comme suit :

31/12/2020 31/12/2019
Comptes à terme 949 010 1 334 408
Placements en devises 294 507 291 324
Certificat de dépôt 604 500 539 500
Bons de caisse 132 381 136 650
Dettes rattachées 50 876 60 748
Charges constatées d’avance sur comptes à terme et bons à 
échéance

(8 649) (22 747)

Total Net 2 022 625 2 339 883
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Les dépôts et avoirs de la clientèle sont ventilés par durée résiduelle et par maturité comme suit :

< 3 mois
3 mois à

1 an
1 an à 5

ans
> 5 ans

Actif avec
maturité 
contrac.

Actif sans
maturité 
contrac.

Total

Dépôts et avoirs de la 
clientèle 762 355 848 506 825 023 4 595 030 7 030 914 203 562 7 234 476

dont dépôt des parties 
liées 84 175 29 275 24 426 463 191 601 067 - 601 067

Note 10 - Emprunts et ressources spéciales
Ce poste présente au 31/12/2020 un solde de 1 735 592 mille dinars contre 1 571 884 mille dinars 
au 31/12/2019 et se détaille comme suit :

31/12/2020 31/12/2019
Emprunts obligataires 30 700 45 642
Ressources extérieures 733 363 657 510
Fonds budgétaires 604 997 540 742
Dettes rattachées aux autres emprunts matérialisés 12 182 14 841
Dettes rattachées aux ressources spéciales 41 418
Dettes rattachées aux emprunts obligataires 6 295
Emprunts subordonnés 145 732 200 426
Autres fonds empruntés 203 165 109 270
Dettes rattachées aux autres fonds empruntés 5 406 2 740
Total 1 735 592 1 571 884

Les Ressources spéciales se détaillent comme suit :

31/12/2020 31/12/2019
-FONDS FOPROLOS 389 860 338 295
-FONDS PNRLR 107 347 107 347
- EMPRUNTS A.F.D - 694
-FONDS 2EME PDU 2 913 2 904
-FONDS 3EME P.D.U 8 817 8 805
-FONDS 4EME P.D.U 20 992 20 984
-FONDS El HAFSIA 2 787 2 720
-FONDS FNAH 19 101 22 098
- AUTRES FONDS 22 994 6 377
-FONDS FONAPRA 1 516 1 560
-FONDS FOPRODI 654 656
-FONDS HG004B 25 745 26 032
-FONDS PRLSI INONDATION 2 271 2 270
DETTES RATTACHEES 41 418
Total 605 038 541 160
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Les emprunts se détaillent comme suit :

31/12/2020 31/12/2019

Emprunts matérialisés 921 983 918 714

Emprunts obligataires 30 700 45 642

Dettes rattachées 145 732 200 426

Dettes rattachées 6 295

Autres emprunts 745 545 672 351

Emprunts Banque Mondiale 13 376 14 052

Emprunts B A D 264 443 193 446

Emprunts B E I 389 287 395 763

Emprunt BIRD 3 929 4 643

Emprunt FADES 18 694 20 280

AFD 43 634 29 326

Dettes rattachées 12 182 14 841

Autres fonds empruntés 208 571 112 010

Total Net 1 130 554 1 030 724

Les emprunts et ressources spéciales sont ventilés par durée résiduelle et par maturité comme suit :

< 3 mois
3 mois à

1 an
1 an à 5

ans
> 5 ans

Actif avec
maturité 
contrac.

Actif sans
maturité 
contrac.

Total

Emprunts et ressources 
spéciales 239 401 201 262 566 192 501 371 1 508 226 227 366 1 735 592

dont dépôt des parties 
liées 7 000 21 000 112 000 249 860 389 860 215 178 605 038

Note 11 - Autres passifs

Ce poste présente au 31/12/2020 un solde de 261 832 mille dinars contre 289 186 mille dinars au 
31/12/2019 se détaillant          ainsi :
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31/12/2020 31/12/2019
Organismes sociaux 3 014 3 118

Personnel (270) (50)

Etat et colléctivités locales 34 599 27 215

Fournisseurs 7 753 10 994

Commissions de garantie et de change 3 917 4 392

Exigibles après encaissement 93 957 86 298

Siège et succursales - 5 342

Provisions pour passifs et charges 12 086 12 248

Impôts sur les sociétés 45 305 70 800

Comptes de régularisation passifs 53 333 64 412

Divers 8 138 4 417

Total 261 832 289 186

Le mouvement des provisions se présente comme suit :

31/12/2019 Dotation Reprise 31/12/2020

Provisions pour passifs et charges 12 248 1 344 (1 506) 12 086

Total des provisions pour passifs et charges 12 248 1 344 (1 506) 12 086

5.3- CAPITAUX PROPRES

Note 12 - Capitaux propres :

31/12/2020 31/12/2019
Capitaux propres
Capital souscrit 238 000 238 000
Primes liées au capital 128 000 128 000
Réserves légales 23 800 23 800
Autres réserves 591 395 449 232

31/12/2020 31/12/2019

Actions propres - -

Ecart de réévaluation 414 414

Subventions d'investissement - -

Report à nouveau - 1

Modifications comptables - -

Résultat en instance d'affectation - -

Résultat de l'exercice 72 943 141 642
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Total 1 054 552 981 089

A la date du 31-12-2020, le capital social s’élève à 238 000 000 dinars composé de 47 600 000 actions 
totalement libérées , de valeur nominale égale à 5 DT.
Le total des capitaux propres de la Banque, avant affectation du résultat de l’exercice 2020 s’élève au 
31 Décembre 2020 à 1 054 552 mille dinars contre 981 089 mille dinars au 31 décembre2019.
En application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de 
finances pour la gestion de l’année 2014, les fonds propres distribuables en franchise de retenues à la 
source totalisent, au 31 décembre 2020 la somme de 48 004 MD et se détaillent comme suit :

Fonds d'aide sociale 4 323

Réserves pour risques généraux 43 254

Resultat reporté 13

Réserve spéciale de réévaluation (Apport CNEL BH) 414

Total 48 004

Le résultat par action se présente comme suit :

31/12/2020 31/12/2019

Résultat de l'exercice (1) 72 942 608 141 641 681

Nombre des actions début de période 47 600 000 47 600 000

Augmentation du capital - -

Actions gratuite - -

Actions en numéraire - -

Date de l'augmentation du capital - -

Nombre des actions fin de période 47 600 000 47 600 000

Nombre d'action moyen pondéré (2) 47 600 000 47 600 000

Résultat par action en dinars (1)/(2) 1,532 2,976
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5.4- ENGAGEMENT HORS BILAN

Note 13 - Engagements donnés

Passifs eventuels
Cette rubrique se détaille au 31 Décembre 2020 par nature et par bénéficiaire comme suit :

Libéllés Banques Clients Etat

Passifs eventuels 60 185 2 284 016 -

Caution et aval 54 621 580 535 -

Crédit documentaire 5 564 352 763 -

Actifs donnés en garantie - 1 350 718 -

      

Le détail des actifs donnés en garantie se présente comme suit:

31/12/2020 31/12/2019

Bons de trésor affectés en garantie 585 118 585 118

Garantie données sur refinancement crédit court terme 565 600 565 600

Garantie données sur refinancement crédit moyen terme 200 000 200 000

TOTAL 1 350 718 1 350 718

Engagements de financement donnés 

Cette rubrique se détaille au 31 Décembre 2020 par nature et par bénéficiaire comme suit :

Libéllés Banques Clients Etat

Engagements donnés - 231 574 1 500

de financement - 231 574 -

sur titres (*) - - 1 500

(*) La banque ne dispose pas de titres à livrer au 31/12/2020

Les engagements de financement donnés en faveur de la clientèle se détaillent comme suit :

31/12/2020 31/12/2019

Engagements de financement donnés en faveur 
de la clientèle

- -

Crédits notifiés et non utilisés FAS, FOPRODI et FONAPRA 97 925 127 674

Crédits notifiés non utilisés de préfinancement 
des immobilisations sur ressources ordinaires 126 998 239 256

Les notes aux états Financiers Font partie intégrante des états Financiers



125

(Suite) 31/12/2020 31/12/2019
Crédits immobiliers non débloqués aux profit des 
acquéreurs sur ressources contractuelles 2 505 1 726

Crédits immobiliers non débloqués aux profit des 
acquéreurs sur ressources ordinaires 2 689 3 090

Crédits immobiliers non débloqués aux profit des 
acquéreurs sur ressources affectées 1 458 1 458

Total 231 574 373 204

Note 14 - Engagements de financement reçus

Cette rubrique se détaille au 31 décembre 2020 par nature et par contrepartie comme suit :
 

Libéllés Banques Clients Etat

Engagements reçus 569 - -

de financement 569 - -

Note 15 - Garanties reçues

Cette rubrique se détaille au 31 Décembre 2020 par nature et par contrepartie comme suit :

Libéllés Banques Clients Etat

Engagements reçus 44 187 1 397 373 -

de garantie de la clientèle 44 187 1 397 373 -

Note sur les engagements en devises

31/12/2020 31/12/2019
Opérations de change au comptant non dénouées au 
31.12.2020

- -

Devises vendues à livrer 80 437 32 800
Dinars achetés à recevoir 89 357 272 554
Devises achetées à recevoir 72 869 25 164
Dinars vendues à livrer 29 508 235 114
Opérations de change à terme à des fins de couverture non 
dénouées au 31.12.2020

- -

Devises vendues à livrer 75 611 387 692
Dinars achetés à recevoir 43 387 123 568
Devises achetées à recevoir 382 882 1 027 579
Dinars vendues à livrer 448 024 766 088
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5.5- ETAT DE RESULTAT

Note 16 – Intérêts et revenus assimilés

Les intérêts et revenus assimilés totalisent 898 537 mille dinars au 31/12/2020 contre 930 649 mille 
dinars au 31/12/2019 et               se détaillent ainsi :

31/12/2020 31/12/2019

Intérêts et revenus assimilés sur comptes de prêts interban-
caires

3 862 2 747

Intérêts et revenus assimilés sur comptes ordinaires ban-
caires

79 159

Intérêts sur prêts aux organismes financiers 12 173 14 060

Intérêts et revenus assimilés sur crédits à la clientèle 704 883 727 650

Intérêts sur comptes ordinaires débiteurs 92 451 107 871

Intérêts de retard sur crédits 29 465 18 870

Intérêts et revenus assimilés sur créances douteuses ou liti-
gieuses

22 565 10 931

Produits sur opérations avec la clientèle liés à une modifica-
tion comptable

- 15

Reports sur opérations de change à terme de couverture 6 495 20 886

Commissions sur engagements de garantie 10 872 12 203

Commissions sur lettres de garantie 540 819

Commissions de compte sur opérations de crédit 8 152 6 184

Commissions de découvert sur opérations de crédit 6 965 8 201

Commissions sur billets de trésorerie 35 53

Total 898 537 930 649

Les intérêts et revenus assimilés sur crédits à la clientèle se détaillent comme suit :

31/12/2020 31/12/2019

Crédits commerciaux et industriels 506 059 523 732

Immobilier promoteur 89 687 94 987

Immobilier acquéreur contractuel 34 723 33 784

Immobilier acquéreur ressources propres 64 121 64 879

Autres concours à la clientèle 10 111 9 986

Crédits sur ressources spéciales 182 282

Intérêts et revenus assimilés sur crédits à la clientèle 704 883 727 650
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Note 17 – Commissions

Les commissions totalisent 101 770 mille dinars au 31/12/2020 contre 108 992 mille dinars au 
31/12/2019. 
Ces                 commissions se détaillent comme suit :

31/12/2020 31/12/2019

Commissions sur effets chèques et opérations diverses 49 270 51 772

Commissions sur effets à l'encaissement 82 76

Commissions sur effets à l'escompte 406 508

Commissions sur opérations diverses sur effets 652 465

Commissions sur opérations par chèques en dinars ou en 
dinars convertibles

12 330 14 866

Commissions sur opérations de virements 18 328 20 715

Commissions sur opérations sur titres 1 2

Frais de tenue des comptes 17 471 15 140

Commissions sur commerce extérieur et change 4 020 5 658

Commissions sur domiciliation et modification de titres 228 262

Commissions sur remises et accréditifs documentaires 3 503 4 883

Commissions sur virements et chèques en devises 289 513

Rémunérations sur gestion FOPROLOS et Projets spéciaux 2 037 1 922

FOPROLOS 1 900 1 711

FNAH 108 96

4 EME P.D.U 19 19

HG 00 4B 10 10

Autre - 86

Autres commissions 46 443 49 642

Commissions sur opérations monétiques 9 184 9 247

Commissions d'étude 23 594 24 430

Commission de gestion 2 783 3 957

Commissions sur autres produits d'exploitation bancaire 10 882 12 008

Total 101 770 108 992
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Note 18- Gains et pertes sur portefeuille titre commercial et opérations financières

Au 31/12/2020, le revenu du portefeuille titres commerciaux s’élève à 36 596 mille dinars contre 54 
828 mille dinars au         31/12/2019 détaillé ainsi :

31/12/2020 31/12/2019

Gains nets sur titres de transaction 89 -

Gains nets sur titres de placement 8 095 21 287

Gains nets sur opérations de change 28 412 33 541

Total 36 596 54 828

31/12/2020 31/12/2019

Produits sur BTCT 89 -

Dividendes et produits assimilés sur titres de placement 8 095 21 287

Gains sur opérations de change 38 675 55 850

Total des produits 46 859 77 137

Pertes sur opérations de change (10 263) (22 309)

Total des charges (10 263) (22 309)

Total 36 596 54 828

Note 19 – Revenus du portefeuille d’investissement

Au 31/12/2020, le revenu du portefeuille d’investissement est de 86 190 mille dinars contre 66 341 
mille dinars au 31/12/2019 détaillé ainsi :

31/12/2020 31/12/2019

Dividendes et produits assimilés sur titres de participation 2 619 1 597

Intérêts et revenus des titres d'investissements 83 571 64 744

Jetons de présence perçus - -

Total 86 190 66 341

Les revenus sur les bons de trésors ont été reclassés en 2016 parmis les revenus sur les titres 
d’investissement pour le  besoin de la comparabilité pour un montant de 4 921 mille dinars.
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Les dividendes reçus se présentent comme suit :

Sociétés Dividendes 2020 Dividendes 2019

BH LEASING - -

BH INVEST - -

SICAV BH-Obligataire 863 811

SICAV BH-Capitalisation - -

BH SICAF - 149

BH ASSURANCES 636 -

BH IMMO - -

BH EQUITY 530 150

BH PRINT - -

BH RECOUVREMENT 420 240

Société Moderne de titrisation - -

TFB - -

Autres 170 247

Total 2 619 1 597

Note 20 - Intérêts encourus et charges assimilées

Au 31/12/2020, les intérêts encourus et charges assimilées totalisent 608 119 mille dinars contre 657 
848 mille dinars au 31/12/2019 détaillés comme suit :

31/12/2020 31/12/2019

OPERATIONS AVEC LES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET 
FINANCIERS

(63 081) (45 162)

Intérêts et charges assimilées sur emprunts interbancaires (63 081) (44 982)

Intérêts et charges assimilées sur comptes ordinaires 
banques

- (180)

OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE (363 450) (356 781)

Intérêts sur comptes ordinaires créditeurs de la clientèle (30 881) (25 682)

Intérêts sur comptes ordinaires créditeurs de la clientèle (884) (899)

Intérêts sur comptes d'épargne de la clientèle (105 316) (94 841)

Intérêts sur comptes d'échéance de la clientèle (224 091) (233 148)

Charges sur opérations avec la clientèle liées à une modifi-
cation comptable

(2 278) (2 211)
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(Suite) 31/12/2020 31/12/2019

EMPRUNTS ET RESSOURCES SPECIALES (50 534) (47 134)

Intérêts sur ressources spéciales (32 795) (24 217)

Emprunts obligataires (17 739) (22 917)

AUTRES INTERETS ET CHARGES (131 054) (208 772)

Intérêts et charges assimilées sur comptes ordinaires BCT, 
CCP et TGT

(245) (77)

Intérêts et charges assimilées sur comptes d'emprunts BCT (82 418) (142 033)

Autres charges d'exploitation bancaire assimilées à des 
intérêts

(1 401) (1 393)

Déports sur opérations de change à terme de couverture (46 990) (65 269)

Total (608 119) (657 848)

Note 21 – Dotations aux provisions et résultat des corrections de valeurs sur créances hors bilan et 
passif

Ce poste totalise un montant net de 171 584 mille dinars au 31 décembre 2020 contre 68 540 mille 
dinars au 31 décembre 2019 détaillé ainsi :

Sociétés 31/12/2020 31/12/2019

Dotation aux prov et résultat des corrections de val / créances HB et passif (257 648) (161 844)

Dotations aux provisions individuelles sur opérations avec la clientèle (180 595) (112 993)

Dotations aux provisions additionnelles sur opérations avec la clientèle (32 910) (22 548)

Dotations aux provisions collectives sur opérations avec la clientèle (13 756) (589)

Dotations aux provisions pour risques et charges (2 066) (5 867)

Pertes sur créances couvertes par des provisions (25 230) (18 605)

Pertes sur créances non couvertes par des provisions (3 091) (1 242)

Reprises de prov et résultat des corrections de val / créances HB et passifs 86 064 93 304

Reprises de provisions individuelles sur opérations avec la clientèle 59 318 76 038

Reprises de provisions additionnelles sur opérations avec la clientèle 15 615 13 730

Reprises de provisions collectives sur opérations avec la clientèle 9 625 -

Reprises sur provisions pour risques et charges 1 506 3 536

Total (171 584) (68 540)
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L’évolution des provisions sur le portefeuille des créances

Libellés
Provisions

2019
Dotations Reprises Cession Autres

Provisions
2020

Provisions art 10 de la circulaire 
BCT 91-24 (665 912) (180 595) 45 935 13 381 - (787 191)

Provisions Additionnelle (91-24) (208 037) (32 910) 10 704 4 911 - (225 332)

Provisions collectives (104 282) (13 756) 9 625 - - (108 413)

Ecart de rapprochement (11 137) - - - - (11 137)

Autres Provisions - - - - - -

Total (989 368) (227 261) 66 264 18 292 - (1 132 073)

Note 22- Dotations aux provisions et résultat des corrections de valeurs sur portefeuille
d’investissement

Ce poste totalise un montant net de 7 050 dinars au 31 décembre 2020 contre 11 572 dinars au 
31/12/2019 détaillé ainsi :

31/12/2020 31/12/2019

Dotat aux prov et résultat des correc de valeurs / créances 
portefeuille d’investissement

(13 469) (13 841)

Dotations aux provisions sur titres d'investissement (4 892) (5 226)

Dotations aux provisions sur titres de participation dans les 
entreprises associées, coentreprises et entreprises liées

(8 577) (8 615)

Charges et pertes sur titres couverts par des provisions - -

Charges et pertes sur titres non couverts par des provisions - -

Reprise/ prov et résultat des correc de valeurs / créances 
portefeuille d’investissement

6 419 2 269

Reprises sur provisions sur titres d'investissement 4 788 2 064

Reprises sur provisions sur titres de participation dans les 
entreprises associées, coentreprises
et entreprises liées

1 631 205

Total (7 050) (11 572)

Note 23 - Autres produits d’exploitation

Au 31/12/2020, les autres produits d’exploitation totalisent 7 512 mille dinars contre 12 542 mille 
dinars au 31/12/2019.
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 Cette rubrique se détaille comme suit :

31/12/2020 31/12/2019
retraité

31/12/2019
publié

Autres produits accessoires 3 664 5 312 8 177

Produits sur opérations d'assurance 3 519 4 035 4 035

Récupération de frais postaux 227 262 262

Revenus des immeubles non liés à l'exploitation 102 68 68

Total 7 512 9 677 12 542

Notes 24 – Charge générale d’exploitation

Au 31/12/2020, les charges générales d’exploitation totalisent 52 818 mille dinars contre 59 288 mille 
dinars au 31/12/2019
Cette rubrique se détaille comme suit :

31/12/2020 31/12/2019
retraité

31/12/2019
publié

Frais d"exploitation non bancaire (2 165) (2 411) (2 411)

Dons et cotisations (2 165) (2 411) (2 411)

Autres charges générales d'exploitation (50 653) (54 012) (56 877)

Loyers et charges locatives (5 805) (5 130) (5 130)

Fournitures et autres matières consommables (1 163) (1 338) (1 338)

Autres services extérieurs (14 822) (14 450) (17 315)

Jetons de présence - (388) (388)

Autres charges diverses d'exploitation (26 225) (30 032) (30 032)

Impôts et taxes (2 638) (2 674) (2 674)

Total (52 818) (56 423) (59 288)

 
(*) Au 31/12/2020,les autres charges diverses d’exploitation comprennent 17 062 mille dinars 
représentant la cotisation au Fonds de garantie des dépôts bancaires.

Notes 25 – Gains et pertes provenant des éléments ordinaires

Ce poste totalise un montant net de -262 mille dinars au 31 décembre 2020 contre -7 mille dinars au 
31/12/2019 détaillé             ainsi :
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31/12/2020 31/12/2019

Pertes provenant des activités ordinaires (623) (20)

Pertes exceptionnelles (623) (20)

Gains provenant des activités ordinaires 361 13

Plus-values sur cessions d'immobilisations corporelles - 9

Profits exceptionnels 361 4

Solde net ( PR8/CH9) (262) (7)

Notes 26 – Impôt sur les bénéfices

L’impôt sur les bénéfices au titre de l’exercice 2020 totalise 45 305 mille dinars contre 70 800 au 
31/12/2019.

Notes 27 – Gains et pertes provenant des éléments extraordinaires

Ce poste totalise un montant net de -21918 mille dinars au 31 décembre 2020 détaillé ainsi :

31/12/2020 31/12/2019

Contribution sociale de solidarité (4 046) -

Don au fonds de lutte contre le Covid-19 (11 400) -

Contribution conjoncturelle (6 472) (6 069)

Total (21 918) (6 069)

5.6- ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

Notes 28 - Variation des liquidités et équivalents de liquidités

Les liquidités et équivalents de liquidités en fin de période 2020 ont atteint un montant de 116 089 
mille dinars contre 736 167 mille dinars en fin de période 2019, soit une variation de 620 078 mille 
dinars.

Cette variation positive des liquidités résulte principalement de l’activité d’exploitation et 
d’investissement détaillée comme suit :
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2020 2019 Var

Flux de trésorerie net provenant des activités 
d'exploitation

428 121 (270 981) 699 102

Flux de trésorerie net provenant des activités 
d'investissement

(823) (29 081) 28 258

Flux de trésorerie net affectés aux activités de 
financements

164 367 172 678 (8 311)

Incidence des variations des taux de change sur les 
liquidités et équivalents de liquidités

28 413 33 541 (5 128)

Variation nette des liquidités et équivalents 
de liquidités

620 078 (93 843) 713 921

Liquidités et équivalents de liquidités en début de 
période

(736 167) (642 324) (93 843)

Liquidités et équivalents de liquidités en fin 

de période
(116 089) (736 167) 620 078

 
Les liquidités et équivalents de liquidités en fin de période se détaillent comme suit:

2020 2019

Caisse en dinars 36 681 32 179

Caisse en devises 384 1 185

Change manuel 2 366 4 239

Avoirs chez la BCT en dinars 15 679 7 432

Comptes IBS 22 173 14 913

Avoirs chez la BCT en devises 49 089 50 367

Prêts à la BCT en devises < 90 j 61 637 232 246

Comptes de chèques postaux-CCP 286 286

Comptes ordinaires TGT en dinars 675 7 176

Prêts interbancaires non matérialisés par des titre en dinars < 90J 80 000 30 000

Prêts aux établissements financiers < 90J 1 191 260

Emprunt en dinars auprès des banques < 90j (386 250) (1 116 450)

Total (116 089) (736 167)

L’examen et l’analyse des flux fait ressortir les principales constatations suivantes :
 
(1) Flux de trésorerie net provenant des activités d’exploitation

Ainsi qu’il ressort du bilan et de l’état de résultat, les variations enregistrées au niveau des principaux 
postes ci-dessous indiqués expliquent le sens négatif de ce flux.
- Les dépôts de la clientèle ont enregistré une augmentation de 350 298 dinars.
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- Les crédits à la clientèle octroyés nets des remboursements ont enregistré une diminution de 381 608 
mille dinars.
- Les décaissements nets effectués pour le compte aussi bien du personnel que des créditeurs divers 
s’élèvent pour la période séparant le 31/12/2020 et le 31/12/2019 à 113 401 mille dinars.
L’excédent des produits encaissés par rapport aux charges décaissées au titre de la même période 
s’élève à 386 472 mille dinars.

(2) Flux de trésorerie net provenant des activités d’investissement

L’acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles et des participations compensées en partie 
par la perception des dividendes est à l’origine du flux de trésorerie négatif de 823 mille dinars.

(3) Flux de trésorerie net provenant des activités de financement

Ce flux de trésorerie positif net de 164 367 mille dinars provient principalement de l’augmentation du 
total des ressources spéciales et par l’émission et remboursement d’emprunts.

(4) Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités 

L’évolution des cours de change des devises cotées par la BCT qui ont été utilisés pour la conversion 
en dinars de nos dépôts et avoirs en devises tels qu’ils figurent sur les états financiers arrêtés au 
31/12/2020 ont engendré une incidence positive sur les liquidités et équivalents de liquidités d’un 
montant de 28 413 mille dinars.

4.7- CONVENTIONS CONCLUES AVEC LES PARTIES LIEES

Conventions conclues avec BH Assurance, dont la banque détient 23,89% de son capital 
1) La Banque a conclu un avenant n°01/2020 au contrat d’assurance vie capitalisation plan 
d’assainissement social BH Bank, qui permet la couverture des prestations prises en charge par la BH 
Bank dans le cadre du plan d’assainissement moyennant le versement des montants annuels convenus 
dans un fonds géré au profit de la BH Bank.  Ce contrat prend effet le 1er janvier 2020 aux conditions 
ci-après : 

- Le taux de rendement net est de : 3.5% par an 
- Frais de gestions du contrat : 2.75% chaque prime annuelle au lieu de 3%
- Frais d’acquisition : 0% par année de contrat 
- La participation aux bénéfices : égale à 80% des résultats financiers des placements de «BH Assurance» 
au titre de la catégorie capitalisation au lieu de 75%. 

La prime annuelle souscrite relative à l’exercice 2020 totalise un montant de 4 000 000 dinars.

2) La Banque a conclu un contrat collectif d’assurance sur la vie, qui permet d’assurer le règlement des 
indemnités de départ à la retraite dont la banque serait débitrice envers ses employés déclarés dans ce 
contrat.  Ce contrat prend effet le 1er  Avril 2015.
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La prime annuelle souscrite relative à l’exercice 2020 totalise un montant de 2 174 512 dinars.

3) La Banque a souscrit, au cours de l’exercice 2020, à des polices d’assurance, détaillées comme suit : 

- Assurance groupe pour un montant de                                            10 136 572 dinars 
- Assurance automobile pour un montant de                                    151 936 dinars 
- Assurance Multi risques informatique 
  pour un montant de                                                                              24 804 dinars 
- Assurance Risques Divers pour un montant de                              360 614 dinars 
- Assurance Incendie                                                                              192 013 dinars

4) La Banque a comptabilisé en produits, au cours de l’exercice 2020, des commissions relatives au 
contrat DHAMEN pour un montant de 8 157 514 dinars au titre des conventions de bancassurance.  

5) La Banque a conclu une convention portant sur les commissions relatives aux contrats « tout risque 
chantier », « responsabilité civile décennale » et « incendie crédits commerciaux ». Le montant de ces 
commissions s’élève, au titre de l’exercice 2020, à 15 127 dinars.

6) La «BH Bank » a conclu une convention portant sur la participation bénéficiaire relative aux contrats 
« incendies crédits habitat ». Le montant de la participation bénéficiaire s’élève, au titre de l’exercice 
2020, à 49 430 dinars hors taxes.

7) La BH Assurance a souscrit le 20 Avril 2018 à un emprunt obligataire subordonné de 3 000 000 
dinars émis par la «BH Bank » pour une durée de 7ans dont 2 années de franchise et un taux de 
rendement égal TMM+2.10%.

Les charges supportées à ce titre s’élèvent au cours de l’exercice 2020 à 291 078 dinars.

8) La BH Assurance, a souscrit le 28 février 2017 à un emprunt obligataire subordonné de 3 500 000 
dinars émis par la «BH Bank » pour une durée de 7ans dont 2 années de franchise et un taux de 
rendement de 7.5%.

Les charges supportées à ce titre s’élèvent au cours de l’exercice 2020 à 218 918 dinars.

9) La BH Assurance a souscrit le 29 Mai 2015 à un emprunt obligataire subordonné de 6 600 000 
dinars émis par la «BH Bank » pour une durée de 7ans et un taux de rendement de 7.5%. 

Les charges supportées à ce titre s’élèvent au cours de l’exercice 2020 à 238 142 dinars.

10) La BH Assurance a souscrit le 20 Mai 2013 à un emprunt obligataire de 1 620 000 DT émis par la 
«BH Bank » pour une durée de 7ans et un taux de rendement égal TMM+1.8%. 

Les charges supportées à ce titre en 2020 s’élèvent à 10 305 dinars.
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11) La BH Assurance  a souscrit le 20 Mai 2013 à un emprunt obligataire de 1 500 000 DT émis par la 
«BH Bank » pour une durée de 7ans et un taux de rendement de 6,8%. 

Les charges supportées à ce titre en 2020 s’élèvent à 7 069 dinars.

12) La BH Assurance a souscrit le 31 décembre 2009 à un emprunt obligataire de 7 500 000 DT émis 
par la «BH Bank » pour une durée de 15 ans et un taux de rendement égal TMM+0.8%. 

Les charges supportées à ce titre s’élèvent au cours de l’exercice 2020 à 224 458 dinars.

13) La «BH Bank » a conclu une convention de location auprès de la BH Assurance, dont la Banque 
détient 23,89% de son capital, de l’immeuble K du complexe immobilier « Espace Tunis ». À partir du 1er 
Janvier 2005 pour le local abritant l’agence située au rez-de-chaussée et du 1er Juillet 2005 pour les 
autres parties de l’immeuble. Le loyer, au titre de l’exercice 2020, s’élève à 411 695 dinars hors taxes.

14) La «BH Bank » a conclu une convention de location auprès la BH Assurance d’un local à usage 
administratif et commercial sis au Centre Urbain Nord à partir du 1er Juillet 2010. Le loyer, au titre de 
l’exercice 2020, s’élève à 47 398 dinars hors taxes.

Conventions conclues avec «BH Equity » dont la Banque détient 41,59 % de son capital

1) Plusieurs conventions ont été conclues par la Banque depuis 1998 portant mise à la disposition de 
la société «BH Equity » des fonds à capital risque. Ces conventions, encore en vigueur, prévoient une 
rémunération de 1,5 % du montant des fonds gérés au profit de la BH Equity. 

Le montant de la commission payée, au cours de l’exercice 2020, s’élève à 950 000 dinars hors taxes.

Conventions conclue avec BH Recouvrement dont la Banque détient 60 % de son capital

1) Une convention de cession des créances conclue avec BH Recouvrement dont la Banque détient 
60 % de son capital. Les créances cédées totalisent un montant de 27 060 431 dinars pour un prix de 
cession de 1 177 dinars.
2) Un détachement du personnel auprès de la «BH Recouvrement », dont la BH Bank détient 60 % de 
son capital. Les salaires et avantages accordés à ce personnel au cours de l’exercice 2020 s’élèvent à 
242 260 dinars.

Conventions conclues avec la BH Invest (Ex SIFIB), dont la Banque détient 30% de son capital,

1) La «BH Bank » a conclu une convention pour l’externalisation des tous les travaux en relation avec 
l’objet social de la « BH INVEST » et notamment : 

- L’intermédiation en bourse ;
- La tenue de registre ;
- Le montage et le placement d’émission de titres en capital et de titres de créances ;
- L’évaluation des participations de la banque ;
- L’étude et l’évaluation d’opportunités de prise de participation ;

Les notes aux états Financiers Font partie intégrante des états Financiers



التـقـريـــر الســنوي_2020

138

- Le montage et l’évaluation d’opportunités de prise de participations ;
- Le montage des dossiers d’acquisition ;
- L’assistance à la préparation des assemblées générales, des communications financières et autres 
supports de communication financière.

2) La «BH Bank » a conclu une convention pour le montage de placement de l’emprunt obligataire de la 
Banque de l’Habitat en 2009 pour un montant de 100 MDT sur 15 ans avec deux années de franchise 
aux conditions ci-après : 
- Frais de montage : 20 000 dinars ; 
- Frais de placement : 0.2% flat du montant de l’émission 
- Frais de gestion : 0.2% du restant dû. 

Les charges supportées à ce titre par la Banque au cours de 2020 s’élèvent à 76 800 dinars hors taxes.

3) La «BH Bank » a conclu une convention pour le montage de placement de l’emprunt obligataire de la 
Banque en 2013 pour un montant de 51 MDT sur 7 ans avec deux années de franchise aux conditions 
ci-après : 
- Frais de montage : 20 000 dinars ; 
- Frais de placement : 0.1% flat du montant de l’émission 
- Frais de gestion : 0.1% du restant dû. 

Les charges supportées à ce titre par la Banque au cours de 2020 s’élèvent à 7 242 dinars hors taxes.

4) La «BH Bank » a conclu une convention, pour la gestion du « FCP BH CEA » en contrepartie d’une 
commission de gestion de 0.45% HTVA de l’actif net par an. Cette rémunération, décomptée jour par 
jour, est réglée trimestriellement à terme échu.

La charge constatée à ce titre en 2020 s’élève à 9 762 dinars HTVA.

5) La «BH Bank » a conclu une convention de dépositaire exclusif des titres et des fonds appartenant 
à « FCP BH CEA », fonds commun de placement de catégorie mixte. La charge constatée à ce titre en 
2020 s’élève à 1 000 dinars HTVA.

6) La «BH Bank » a conclu en date du 16 Juin 2016 une convention pour l’hébergement, la maintenance et 
l’assistance de la banque des applications métiers et de gestion ainsi que les bases de données y afférentes 
contre une redevance annuelle de 54 830 dinars toutes taxes comprises payable trimestriellement.

Conventions conclues avec la BH Immo, dont la Banque de l’Habitat détient 29,98 % de son capital

1) Un détachement du personnel auprès de la « BH Immo », les salaires et avantages accordés à ce 
personnel au cours de l’exercice 2020 s’élèvent à 120 625 dinars.

Conventions conclues avec la SICAV BH Capitalisation dont la Banque détient 31,44 % de son capital

1) La «BH Bank » a conclu une convention de dépositaire, les produits comptabilisés par la Banque 
s’élèvent à 9 744 dinars HTVA en 2020.
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2)La «BH Bank » a conclu une convention de distribution, les produits comptabilisés par la Banque 
s’élèvent à 6 496 dinars HTVA en 2020.

Conventions conclues avec la BH leasing dont la banque détient 41,64% de son capital

1) La BH Bank a souscrit à un emprunt obligataire de 761 000 DT émis par la BH Leasing pour une durée 
de 7ans dont deux années de grâce.  

Les produits réalisés à ce titre s’élèvent à 1 351 dinars au titre de l’année 2020.

2) La BH Leasing a obtenu au 31 décembre 2019 une garantie bancaire pour un montant de    2 000 
000 Dinars auprès de la BH Bank pour garantir toutes sommes dues aux sociétés du Groupe HMS au 
titre des crédits accordés et jusqu’à concurrence du montant maximum sus- indiqué. Cette garantie 
demeurera valable pendant 12 mois, jusqu’au 30/12/2020.

3) La BH Leasing a conclu, en date du 20 décembre 2019, un contrat de location au profit de la BH Bank. 
Le financement porte sur un matériel de transport pour un montant de 176 551 Dinars. Ce contrat, est 
conclu au taux de 13% et sur une période de cinq années. L’encours du financement au 31/12/2020 
s’élève à 107 109 dinars et les charges constatées s’élèvent à 12 639 dinars.

Conventions conclues avec la BH SICAF dont la banque détient 49,65% de son capital

1) Un contrat de sous-location portant sur la location de bureaux couvrant une surface de 21 m², pour 
une durée d’une année renouvelable par tacite reconduction, pour un loyer global annuel de 1 631 
dinars toutes taxes comprises, avec une majoration annuelle cumulative de 5%. 

Le produit de la location au titre de l’exercice 2020 s’élève à 3 309 dinars.

Conventions conclues avec la SICAV BH Obligataire dont la banque détient 14,44% de son capital

1) La «BH Bank » a conclu une convention de dépositaire, les commissions facturées par la Banque 
s’élèvent à 1 000 dinars HTVA en 2020.

4-8- EVENEMENTS POSTERIEURS A LA DATE DE CLOTURE

La Banque n’a pas eu connaissance d’aucun événement qui s’est produit entre la date de clôture de la 
période et la date de publication des états financiers, pouvant entrainer des modifications importantes 
de l’actif ou du passif au cours de la nouvelle période ou qui auront, ou risquent d’avoir, des répercussions 
importantes sur ses activités futures.

L es états financiers au 31/12/2020 ont été arrêtés dans un contexte économique fortement impacté 
par la pandémie COVID-19.

Toutefois , et sur la base des informations disponibles , l’impact éventuel de la pandémie COVID-19 sur 
l’activité et la situation financière future de la banque ne peut pas être estimé d’une façon fiable.

Les notes aux états Financiers Font partie intégrante des états Financiers
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تقرير حول مجمع BH بنك  للسنة المالية 2020.

1 / تقديم الشركات التابعة لمجمع BH  بنك

تاريخ التكوينالنشاطالشركة

1997     البعث العقاريشركة BH العقارية 

1994التصرف في محفظة أوراق ماليةشركة BH سيكاف

1994التصرف في محفظة أوراق ماليةشركة BH  سيكاف للرأسملة 

1997التصرف في محفظة أوراق ماليةشركة BH بنك للرقاع

1995الوساطة بالبورصةشركة BH لإلستثمار 

1997اإلستثمار في رأس المال مخاطرشركة BH تنمية

1995التأميناتشركة BH تأمين

1997اإليجار الماليالشركة BH إيجار 

2002استخالص الديون الشركة BH إستخالص 

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

2002التسنيدالشركة العصرية للتسنيد

1977بنكيبنك تونس الخارجي 
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2/ المؤشرات المالية لشركات مجمع  BH بنك .

الشركة
النتيجة الصافيةرقم المعاماتاألموال الذاتيةمجموع الموازنة

20202019202020192020201920202019

الشركات الخاضعة 
262 17-871 8-325 179192 825187 266210 498211 537 6541 580 1للتجميع 

663 3-622 3 -120 3594 7876 26415 1771 38959 53شركة BH العقارية 

2824-675441697 38915 84115 53615 15شركة BH سيكاف

353-735-385 1071 0721 3036 1095 3689 8شركة BH لالستثمار 

024 5451031 6523 2292 79022 68621 080298 322شركة BH تنمية

507 6629 7009 600116 231127 22963 02570 727312 348شركة BH تأمين

453 8-513-001 94933 72728 18929 46829 073318 312الشركة BH إيجار 

95886581 3031 4851 8715 0694 2576 5الشركة BH إستخالص

شركة التكنولوجيا و 
الطباعة و صنع دفاتر 
الصكوك » ستيماك«

4 3654 775-1 966-1 3194 6125 864-646-617

الشركة العصرية 
28-26-31100-338-755755للتسنيد

264 15-898 12-988 15624 24914 63554 59354 104512 510*بنك تونس الخارجي 

الشركات التوظيف 
244 5876 7225 1136 6456 77487 441117 85688 118الجماعي 

شركة BH سيكاف  
2476064 4695 7126 1665 17383 710106 76683 106للرقاع

شركة BH سيكاف    
479401253340180 6014 73111 0904 12للرأسملة  

018 11-284 3-047 292199 470193 040298 939329 625 5101 699 1المجموع العام

*تم اعتماد سعر الصرف لليورو ليوم 31/ 12/ 2020 و الذي ناهز 3،2918 دينار.

3/ نشاط شركات مجمع BH  بنك
أ - الشركات الخاضعة للتجميع :

ــا ولتــردي األوضــاع االقتصاديــة بالبــالد ســنة 2020 تميــز نشــاط شــركات مجمــع BH  بنــك  نظــرا لجائحــة كورون
ــة: ــة التالي ــوان ســنة 2020 بالمؤشــرات المالي بعن

* تراجــع  رقــم المعامــالت التــي حققتهــا جميــع الشــركات التابعــة للمجمــع دون احتســاب شــركات التوظيــف 
الجماعــي، مــن 325 192    ألــف دينــار ســنة 2019 إلــى179 187 الــف دينــار نهايــة ســنة 2020، أي بنســبة 

انخفــاض قدرهــا 3٪.

* اســتقرار مســتوى االمــوال الذاتيــة الــى مبلــغ 266 211 الــف دينــار فــي اخــر ســنة 2020  مقابــل 825 210 
ألــف دينــار فــي 2019.
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* ارتفــاع ملحــوظ للنتائــج الصافيــة  مــن  خســارة بـــ 17.262 الــف دينــار ســنة 2019 الــى نتيجــة ســلبية بـــ 8.871  
الــف دينــار ســنة 2020 أي بنســبة نمــو قــدرت بـــ 49 بالمائــة .

ويرجع هذا النمو باألساس الى  تحسن نتائج  كل من الشركات  :
- شــركة BH   إيجــار: مــن خســارة بـــ 453  8  أ.د  فــي ســنة  2019 الــى  نتيجــة ســلبية  بـــــ513  فــي ســنة 2020 

أي بنســبة تحســن قدرهــا 94 بالمائــة 
- شــركة بنــك تونــس الخارجــي، مــن خســارة بـــــ 264 15  ألــف دينــار ســلبي فــي نهايــة الســنة الماليــة  المنقضيــة  

إلــى 898 12  أ د ســلبي فــي نهايــة الســنة الماليــة 2020 أي بنســبة  نمــو  قدرهــا .15,5 ٪. 

ب - شركات التوظيف الجماعي : 

علــى الرغــم مــن الوضــع الصعــب الــذي شــهده البــالد  نظــرا لجائحــة كوفيــد  2019  الــذي تــالزم  مــع عــدم اســتقرار 
نســبة الفائــدة تمكنــت مجموعــة الشــركات ذات رأس المــال المتغيــر)BH   ســيكاف  للرقــاع و BH ســيكاف  

للرأســملة  ( مــن تحقيــق النتائــج التاليــة:

- نمــو   صافــي األصــول ليســتقر فــي حــدود  117.774  الــف دينــار   ســنة 2020  مقابــل  645 87  ألــف دينــار 
ســنة 2019، أي بنســبة ارتفــاع  فاقــت  34 ٪. 

- انخفــاض رقــم المعامــالت والــذي بلــغ  113 6  الــف دينــار عنــد اقفــال ســنة 2020  مقابــل   722 6  ألــف دينــار 
ســنة 2019 ، أي بنســبة تراجــع   قدرهــا 9 ٪. 

شركة BH تأمين

المديرة العامة : 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( 

 2660000 سهمعدد األسهم

5 د القيمة االسمية

13300000 درأس المال



التـقـريـــر الســنوي_2020

144

المساهمة الحالية لBH بنك في رأس مال الشركة : 

 635596 سهمعدد األسهم

3177980 د المبلغ

23,89 ٪ النسبة المأوية

علــى الرغــم مــن صعوبــة العــام جــراء األزمــة الصحيــة، فقــد حافظــت شــركة BH تأميــن علــى نســق نموهــا 
التصاعــدي خــالل ســنة 2020 مؤكــدة قدرتهــا علــى االســتجابة للتحديــات المتزايــدة.

بزيــادة إجماليــة قدرهــا 9,3 ٪ بلــغ رقــم المعامــالت  127,6مليــون دينــار مقابــل 116,7 مليــون دينــار فــي عــام 
2019 ومقابــل تقديــرات أوليــة تبلــغ 130 مليــون دينــار  .إنجــازات أقــل مــن األهــداف المتوقعــة و التــي تعتبــر 

طموحــة للغايــة فــي ضــوء تداعيــات أزمــة كوفيــد19-.

كمــا حافــظ صنــف التأميــن علــى الحيــاة، النشــاط األساســي لشــركة  BH تأميــن علــى النســبة األكبــر والمتمثلــة 
فــي 35 ٪ مــن رقــم معامالتهــا ليظهــر تطــوًرا بنســبة 5 ٪ و معــدل إنجــاز بواقــع 99 ٪. ويرجــع نســق النمــو 
الضعيــف أساســا إلــى تباطــؤ وتيــرة إســناد القــروض المصرفيــة وحالــة عــدم اليقيــن القويــة الناتجــة عــن الوبــاء 

ــدت مخــاوف شــديدة عرقلــت االســتثمارات. والتــي وّل

مــن ناحيــة أخــرى، ســجل التأميــن علــى غيــر الحيــاة زيــادة بنســبة 12 ٪ فــي المبيعــات وإنجــازات أقــل بقليــل مــن 
التوقعــات. ويعــزى الفضــل فــي ذلــك إلــى التأميــن علــى المــرض حيــث بلغــت نســبة نمــوه 20 ٪ مقارنــة بســنة 

2019.

بلغــت إجمالــي أعبــاء التعويضــات فــي اخــر ســنة 2020 61,5 مليــون دينــار مقابــل54,4  مليــون دينــار فــي عــام  
 .2019

فــي ســنة 2020، بلــغ المؤشــر المــزدوج 80 ٪ مقارنــة مــع 76 ٪ فــي عــام 2019 و تعــزى هــذه الزيــادة أساســا 
إلــى التطــور الهــام ألعبــاء التعويضــات مقارنــة برقــم المعامــالت. كمــا أدى تطــور رقــم معامــالت نــواب التأميــن 
والوســطاء مقابــل االشــتراكات المباشــرة إلــى ارتفــاع تكاليــف االقتنــاء وبالتالــي إلــى ارتفــاع المؤشــر المــزدوج. 

فــي موفــى ســنة2020 ، بلــغ إجمالــي المدخــرات الفنيــة لشــركة  BH تأميــن 208 مليــون دينــار مقابــل 184,5 
مليــون دينــار فــي عــام 2019 ، أي بنســبة نمــو قدرهــا13 ٪.

بلــغ إجمالــي المداخيــل الماليــة 15.4 مليــون دينــار مقابــل 14,3 مليــون دينــار فــي عــام 2019، أي بنســبة نمــو 
قدرهــا 7 ٪ و بمتوســط معــدل العائــد قــدره 7,3٪.

ــغ 105 ٪ مقابــل104,2 ٪   ــث بل ــن علــى معــدل تغطيتهــا ، حي ــة عــام 2020، حافظــت شــركة  BH تأمي فــي نهاي
فــي عــام .2019

النتائج:
أدى تطــور إجمالــي المبيعــات إلــى جانــب اســتقرار أعبــاء التعويضــات فــي ســنة 2020 إلــى زيــادة قدرهــا 6,5 ٪ 

فــي النتائــج الفنيــة لجميــع أصنــاف التأميــن مجتمعــة.

وقــد عــززت النتيجــة الماليــة األداء الفنــي لشــركة  BH تأميــن ليصــل إجمالــي المرابيــح الخــام إلــى  15,3مليــون 
دينــار فــي ســنة 2020 مقابــل  13,7مليــون دينــار فــي ســنة 2019 أي بنســبة نمــو قدرهــا 11,4 %.

من جهة أخرى بلغت النتيجة الصافية 9,7 مليون دينار أي بنسبة نمو قدرها2 % مقارنة بسنة2019 .
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شركة BH إيجار: 

المديرة العامة : السيدة نجاة شبشوب  
ــام بعمليــات اإليجــار المالــي للمنقــوالت والعقــارات فــي إطــار األنشــطة المهنيــة   التجاريــة،  ــاط: القي الــنشـــ

ــات ...  ــة، الخدم الصناعي
ــة العقاريــة للســكنى / ب س5 المركــز العمرانــي  المقــر االجتماعــي : مبنــى تأمينــات ســليم – تقســيم الوكال

الشــمالي 1082 تونــس المهرجــان ، الهاتــف 71189700  الفاكــس 71949335

رأس مال الحالي للشركة )المجموع المحرر( 

 7000000 سهمعدد األسهم

5 د القيمة االسمية

35000000 درأس المال

المساهمة الحالية لBHبنك : 

 2915014 سهمعدد األسهم

14070575 د المبلغ

41,64 ٪ النسبة المأوية

النشاط خال 2020 
ــار  ــون  دين ــي قــدر ب 128,7 ملي ــغ جمل ــل لمبل ــب تموي ــى 1617 طل ــار عل ــة 2020 وافقــت BH إيج - فــي نهاي

ــار.  ــغ جملــي قــدره 97857 ألــف دين ــل 1427 طلــب فــي 2019 لمبل ــع المجــاالت االقتصاديــة مقاب شــمل جمي
ــام 2019.    ــة بع ــادة بنســبة 31 ٪ مقارن ــام 2020 زي ــات ع ســجلت   الموافق

- فــي 2020 حققــت الشــركة إفــراج عقــود ل1211 ملــف قــدر مبلغــه  ب 85,9 مليــون دينــار تشــمل جميــع 

المجــاالت االقتصاديــة مقارنــة ب1142 مطلــب فــي 2019 ومبلــغ  83,6 مليــون دينــار .
- سجلت عقود االفراج عام 2020 زيادة بنسبة 8, 2 %مقارنة بعام 2019  . 

- بلغت نسبة معدل الفائض 14,93 %   في 2020 مقارنة بمعدل 13,31 %في 2019.

- معدل مبالغ العقود المحققة في 2020 وصلت إلى   71ألف دينار مقارنة بمبلغ  73  أد في 2019 . 

- معدل مدة العقود المحققة في 2020 وصلت الى 54 شهرا مقابل معدل ب 53 شهرا في 2019.

- المبالــغ الصافيــة غيــر خالصــة ســنة 2020 خــالل العــرض األول للخــالص  وصــل إلــى 59,4 مليــون دينــار مقارنــة 
ــات  ــذ عملي ــى تنفي ــار فــي 2019 أي بانخفــاض بنســبة 15,9  %  هــذا االنخفــاض يرجــع إل ــون دين ب 70,6 ملي
إعــادة الجدولــة للتمويــالت المســندة لفائــدة المؤسســات واالشــخاص المتضــررة مــن تداعيــات انتشــار فيــروس  

 ،» COVID-19 «

- نســبة رجــوع الكمبيــاالت غيــر الخالصــة بلغــت 41,9 %  وقــد ســجلت إرتفاعــا طفيفــا  بنســبة  0,9 %  مقارنــة 

بســنة 2019.
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نشاط الشركة للسنة المالية 2020

- تطورعقــود اإلفــراج :  بلغــت نســبة نمــو عقــود اإلفــراج  إلــى نســبة  2,8 %  ليصــل إلــى مبلــغ جملــي 85,9 
مليــون دينــار مقارنــة ب 83,6 مليــون دينــار فــي 2019 .

- تراجعت تعهدات حرفاء: بلغ حجم التعهدات   325 مليون دينار مقابل 336 مليون دينار في 2019 .

- تطــور رجــوع الكمبيــاالت غيــر الخالصــة: بلغــت نســبة المبالــغ غيــر الخالصــة   41,9 %ليصــل المبلــغ 59 مليــون 
دينــار مقابــل 71 مليــون دينــار ســنة 2019.

- تراجعــت الديــون المصنفــة : بلــغ حجــم  الديــون المصنفــة 50,4 مليــون دينــار مقابــل 52,4 مليــون دينــار 
. ســنة2019 

- تطــور التغطيــة : بلغــت نســبة التغطيــة  71,14 %ليصــل المبلــغ الــى 35,9 مليــون دينــار مقابــل 34,2 مليــون 
دينــار ســنة 2019

- تطــور فوائــض قــروض اإليجــار : المبلــغ الجملــي لفوائــض قــروض اإليجــار انخفــض بنســبة 12,28 %ليصــل 
إلــى مبلــغ 28,9 مليــون دينــار مقابــل 33,0 مليــون دينــار فــي 2019 .

- انخفــاض مــوارد االقتــراض : المبلــغ الجــاري لمــوارد االقتــراض بلــغ 249,9 مليــون دينــار مقابــل 271,9 مليــون 
دينــار فــي 2019.

- انخفــاض األعبــاء الماليــة  : انخفضــت نســبة  األعبــاء الماليــة  إلــى بنســبة  14,7 % لتصــل إلــى مبلــغ 25.2 
مليــون دينــار مقابــل  29.5مليــون دينــار فــي 2019.

شركة BH سيكاف

المدير العام : السيد محمد مبروك

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

خلفية االنشاء األولي : 
ــة المدخــرات  ــدة لتعبئ ــة جدي ــر بعــث آلي أنشــئت شــركة  BH ســيكاف ســنة 1994 لمعاضــدة جهــود الحكومــة عب

ــة وتشــجيع االســتثمار.  ــر الســوق المالي وتطوي

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
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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 الالحقة. 

رأس مال الحالي )محرر كليا( 

 1500000 سهمعدد األسهم

10 د القيمة االسمية

15000000 درأس المال

المساهمة الحالية لBHبنك في رأس مال الشركة : 

 744799 سهمعدد األسهم

7447990 د المبلغ

49,65 ٪ النسبة المأوية

نشاط الشركة لسنة 2020

ــارا  ــل 196 الــف  دين ــارا مقاب حققــت الشــركة رقــم معامــالت فــي موفــى ســنة 2020  قــدر بــــ 441  الــف دين
ــع  ــن   وتحســن توزي ــح لشــركة  BH تامي ــع المرابي ــه فــان  توزي للســنة الفارطــة  أي بتطــور قــدر بـــ 125 % وعلي

ــل لرقــم المعامــالت . ــق هــذا النمــو الهائ ــة  قــد ســاهم فــي تحقي ــح لشــركة   BHتنمي المرابي

فــي حيــن بلغــت مصاريــف االســتغالل فــي موفــى ســنة 2020 مبلــغ 753 الــف دينــارا مقابــل757 الــف دينــارا  
فــي ســنة 2019 .

ــار  بلغــت القيمــة الصافيــة لمحفظــة األوراق الماليــة للمســاهمات لســنة 2019 مبلغــا قــدره 12.299 ألــف دين
مقابــل 13.015 ألــف دينــار فــي موفــى 2019 وتتكــون محفظــة األوراق الماليــة مــن مســاهمات فــي الشــركات 
المتفرعــة عــن BH بنــك والمســاهمة فــي شــركة »سوتاســيب«  والمســاهمة  فــي شــركة »توبيــك« وكذلــك 

القــروض الرقاعيــة.

ــار   ــف  دين ــي بلغــت  413  ال ــة والت ــرات المكون ــر المدخ ــك إث ــار وذل ــف دين ــة ســنة 2020ســلبية بـــ 282  ال نتيج
لتغطيــة تقلــص قيمــة أســهم   BH  لاليجــار  و BH العقاريــة  مقابــل  4 االف  دينــارا لســنة 2019.
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شركة BH تنمية

رئيس مجلس اإلدارة :السيد هشام الرباعي 

المدير العام : السيد الفاضل القيزاني 

المدير العام المساعد : السيدة فريدة عفيف بن سالم

الغــرض االجتماعــي: تعزيــز البنيــة الماليــة للشــركات، وإدارة موارد ذات رأس المــال مخاطر،وعلى وجه الخصوص 
لفائــدة BH بنــك وفروعهــا طبقــا للقانــون واللوائــح الجاري بهــا العمل . 

الغاية من تأسيس الشركة  : 
ــع أنشــطته مــن جهــة  ــة فــي نطــاق توســيع المجمــع وتنوي ــك خــالل ســنة 1997 شــركة BH تنمي  أنشــأ BH بن

ــك فــي اســتثمار رأس المــال المخاطــر . ــي مــن شــركات مجمــع BH بن ــض المتأت وإدارة و اســتثمار الفائ

المقر االجتماعي:67، شارع آالن سافاري حي الحدائق2–عمارة “ب “ - الطابق الثالث –بلفيدير1002 تونس
الهـــــــــاتف :  71780422 / 71780140)216(     الفاكس : 71846675 

قيمة رأس مال الحالي )محرر بالكامل( 

 3600000 سهمعدد األسهم

5 د القيمة االسمية للسهم

18000000 درأس المال

المساهمة الحالية لBHبنك في رأس مال الشركة : 

 1497092 سهمعدد األسهم

7485460 د المبلغ

41,58 ٪ النسبة المأوية

التطورات الرئيسية  لسنة  2020 مقارنة مع سنة 2019
تميــزت ســنة 2020 بتوســع مجــال تدخــل شــركات اإلســتثمار وذلــك فــي إطــار الهيكلــة الماليــة للشــركات وذلــك 
طبقــا لمــا جــاء بالفصــل 15 مــن القانـــــون عــدد 47 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 29 مــاي 2019 المتعلــق بتحســين 
منــاخ االســتثمار والنصــوص المفســرة لــه الــذي  مكــن BH بنــك مــن هيكلــة بعــض الشــركات المضمنــة فــي 

محفظتهــا وذلــك عبــر مواردهــا التــي تديرهــا شــركة BH  تنميــة.
وعليــه فــإن المبالــغ التــي تــم تخصيصهــا فــي إطــار الهيكلــة الماليــة  تمثــل 65 % مــن المبلــغ الجملــي 
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.  2020 ســنة  المحــررة  للمســاهمات 

نظــرا للوضعيــة اإلقتصاديــة والصحيــة الحاليــة ، و  اعتبــارا  أن التمتــع باالمتيــاز الجبائــي فــي إطــار الهيكلــة الماليــة  
ينتهــي بتاريــخ 2022/12/31 ، فــإن شــركة BH  تنميــة تعتــزم تخصيــص جــزءا مــن مواردهــا للســنتين القادمتيــن 

لتدعيــم و هيكلــة الوضعيــة الماليــة لبعــض الشــركات المدرجــة بمحفظتهــا وبمحفظــة BH بنــك .
أمـــــا بخصــوص تموقعهــا فــي قطــاع المســتثمرين فــي رأس مــال فــإن شــركة BH  تنميــة  شــهدت تحســنا  فــي 
ترتيبهــا  مــن ضمــن أفضــل عشــر شــركات االســتثمار،  فاحتلــت المرتبــة الرابعــة ســنة 2019 خالفــا عــن المرتبــة 

الثامنــة ســنة 2017 وذلــك مــن ضمــن  41 مســتثمر فــي رأس المــال .

إن تداعيــات جائحــة كورونــا كان لهــا تأثيــر كبيــر علــى الوضــع االقتصــادي و كان لهــا كذلــك أثــر ســلبي علــى أهــداف 
شــركة BH  تنميــة ويظهــر ذلــك مــن خــالل :  

- انخفــاض مســتوى الموافقــات بـــ22,88 ٪ التــي بلغــت 971 39 ألــف دينــار إلــى موفــى ســنة 2020 مقارنــة مــع 
ســنة 2019.

- زيادة حجم المساهمات المحررة بنسبة 1,3 ٪ مقارنة بسنة 2019 لتصل لمبلغ 31.815,9 ألف دينار .
- وضــع اعتمــادات جديــدة علــى ذمــة شــركة BH  تنميــة والمتمثلــة فــي مــوارد BH بنــك بمبلــغ قــدره 24.000 

ألــف دينــار ومــوارد BH تأميــن بمبلــغ قــدره  4.000 آالف  دينــار ومــوارد MEDI-KA بمبلــغ قــدره 700 ألــف  دينــار.
- إنخفــاظ مســتوى اإلحــاالت والدفوعــات بنســبة 39,7 % مــن 429 11 ألــف دينــار ســنة 2019 إلــى 891 6 ألــف 
دينــار ســنة 2020 . يفســر هــذ اإلنخفــاظ بغــض النظــر عــن المبالــغ المحملــة علــى صنــدوق التطويــر والالمركزيــة 
الصناعيــة بإنخفــاظ فــي مســتوى اإلحــاالت فــي المجــال الســياحي بـــ 90,5 ٪ مــن 217 2 ألــف دينــار ســنة 2019 

إلــى 210 ألــف دينــار ســنة 2020.
- تراجع موارد  اإلستغالل بنسبة 25,2 ٪.

- إرتفاع  أعباء اإلستغالل بنسبة 5,1 ٪.
- تراجع الدخل الخام  بنسبة 87,6 ٪.

- تراجع  الدخل الصافي بنسبة 89,9 ٪

- تفاقم المبالغ الغير المستخلصة المحملة على المــــوارد الذاتيــــــة والموارد التي تديرها بنسبة 2,6 ٪ 

- المواصلــة فــي اعتمــاد إســتراتيجية المخصصــات والتغطيــة الكليــة للمســاهمات فــي المشــاريع التــي تشــكو 
صعوبــات أو التــي انطلقــت بصفــة متأخــرة فــي بعــث المشــروع.

كمــــــا أن المســاهمات الجاريــة الممولــة مــن رأســمال الشــركة أو مــن المــوارد التــي تديرهــــــــــــا تبلــغ إلــى 
ــاع  ــة 2019/12/31 بنســبة ارتف ــى غاي ــار إل ــف دين ــل 794 238 أل ــار مقاب ــف دين ــة2020/12/31 850 268  أل غايــ

تســاوي 6, 12 ٪.
تطــورت شــركةBH  تنميــة فــي جــو تميــز بوضعيــة اقتصاديــة صعبــة تزامنــت مــع  جائحــة كوفيــد 19 التــي كان لهــا 

تأثيــر ســلبي علــى نشــاطات الشــركة  حيــث : 
• تراجع نسبة العمولة .

• تراجع نسبة اإلحاالت والمداخيل المتعلقة بها .
• تفاقم نسبة المبالغ الغير المستخلصة.

ولمعالجــة هــذه الوضعيــة ســتتولى شــركة BH  تنميــة بمراجعــة توجهاتهــا بالنســبة للخمــس الســنوات القادمــة 
وذلــك بإعطــاء أهميــة  خاصــة للمحــاور التاليــة : 
• تطوير اإلدارة وإجراءات التصرف المتداولة.  

• قيادة ومتابعة النشاط على المدى المتوسط.
• تحسين مستوى  مردودية الموارد.

• تبني سياسة استثمار حكيمة منسجمة مع إستراتيجيات BH بنك 
• وضع إستراتيجية لالستخالص تتوافق ونشاط شركات رأس مال مخاطر .

• صياغــة إجــراءات وقائيــة جبائيــة لحمايــة شــركة BH تنميــة مــن المخاطــر الجبائيــة مــع معالجــة النقائــص التــي تــم 
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تســجيلها فــي التقريــر المعــد للغــرض.
• صياغة إجراءات قانونية وقائية تتالءم  ومحتوى اتفاقية  الشراكة و اتفاقية المساهمة وإعادة بيع . 

• وضع آلية مراقبة داخلية تكون متالئمة وإدارة رأس مال مخاطر. 
• وضــع ميثــاق يتعلــق باالمتثــال للقوانيــن والتراتيب النافذة وذلك لحماية المؤسســة مــن كل المخاطر المتعلقة 

بالتشــريعات الجــاري بهــا العمــل ومــن ضمنهــا قانون مكافحة اإلرهاب ومنع غســل األمــوال و »فاتكا« .
• السيطرة على المخاطر بتبني سياسة التصنيف و التخصيص تكون متطابقة مع المعمول به دوليا.

• تبنــي سياســة تجاريــة واســتراتيجيه لالســتثمار بالتعــاون مــع BH بنــك مــع األخــذ بعيــن االعتبــار الوســائل 
والطموحــات المنشــودة والوضــع االقتصــادي و التشــريعي  ســواء تعلــق األمــر بإيجــاد رؤوس أمــوال  أو 

بالمســاهمات.

شركة BH  لإلستثمار خاصة

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 
تونــس 

الهاتف :  800 389 31                   الفاكس : 512 948 71

رأس مال الحالي )محرر بالكامل( 

 30000 سهمعدد األسهم

100 د القيمة االسمية

3000000 درأس المال

المساهمة الحالية لBH بنك : 

 9000 سهمعدد األسهم

900000 د المبلغ

30 ٪ النسبة في رأس المال

نظــرا لجائحــة كورونــا ولتــردي األوضــاع اإلقتصاديــة بالبــالد ســنة 2020، تأثــر نشــاط شــركة BH لإلســتثمار خاصــة 
علــى مســتوى عمليــات الشــراء والبيــع فــي البورصــة  وعمليــات الهندســة الماليــة والتوظيــف.

فيمــا يتعلــق بنشــاط الوســاطة بالبورصــة فقــد حققــت  BH لإلســتثمار خــالل ســنة 2020 قيمــة مبــادالت 
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بالســوق تســاوي 29,5 مليــون دينــار. امــا بخصــوص التصــرف فــي المحافــظ ، فقــد بلغــت قيمــة األصــول 
المتصــرف فيهــا أواخــر ســنة 2020 مبلغــا ماليــا يســاوي 263,974 مليــون دينــار مقابــل 220,223 مليــون دينــار 
ســنة 2019 أي بزيــادة تقــدر بـــ %20   ) 43,751 مليــون دينــار (. ويعــود هــذا التطــور اإليجابــي إلــى نمــو عمليــات 
ــة   ــة  والصحي ــك بالرغــم مــن الظــروف االقتصادي ــدى ســيكافBH  رقــاع وســيكاف BH رأســملة وذل ــاب ل اإلكتت

الصعبــة التــي شــهدتها البــالد.
وقــد نمــت األصــول الصافيــة لســيكاف BH رأســملة بنســبة %160 مــن 4,478 مليــون دينــار أواخــر 2019 إلــى 
11,6 مليــون دينــار أواخــر ســنة 2020،  كمــا تطــورت األصــول الصافيــة لســيكافBH  رقــاع  بنســبة %20,73 مــن 

87,94 مليــون دينــار أواخــر 2019 إلــى 106,172 مليــون دينــار أواخــر 2020.

من الناحية التنظيمية، تميزت سنة 2020 بـ :
•تدعيم قواعد مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب.

.SEF تركيز موقع الواب الجديد للشركة وكذلك المنصة الجديدة للتداول اإللكتروني•
ــة بتونــس  ــر نظــام معلومــات شــركة المقاصــة »Tunisie Clearing« وبورصــة األوراق المالي •فــي إطارتعصي

.» CARTHAGO « ــة الجديــدة قامــت الشــركة باإلنتقــال إلــى المنظومــة المعلوماتي

 من الناحية المالية  بلغ مجموع األصول  8,367 مليون دينار ومجموع األموال الذاتية 
5,303 مليون دينار ، بينما بلغت اإليرادات التشغيلية سنة 2020 مبلغ  1,107 مليون دينار.

أما أعباء اإلستغالل فقد بلغت 2,209 مليون دينار بعد تخصيص احتياطات على مساهمات الشركة.
وبالتالي فقد سجلت  الشركة نتيجة سلبية بـ 734 ألف دينار.

المــدير العــام : حمدي احمداش 

غــــرض الشـــــركة :  تقسيــــم و تهيئــة األراضــــي المخصصــة لبنــــاء العقــارات ثــــم بيعهــــا و تهيئــة منــــاطق 
لالستغالل الفــــالحي و السيــــاحي و الصناعي لبنــــاء و تجــــديد المبــــاني الفرديــــة و الجماعيــة و الشبه جمــاعية 

ــرائها. ــا أو كــ ــك لبيعهــ معــدة لالســتغالل الســكني و التجــاري و اإلداري و الصناعــي و ذلــ

المقــر : 67، نهج آالن سافاري، طريق x2 –إقامة الحــدائق 2 عمارة أ الطابق السادس -1002تونس البلفدير.

الهــاتف: 71847031 - 71845561  فاكس: 71840912

www.sopivelimmobilier.com : موقع الواب

رأس المال الحالي للشركة : 15000000  د ت
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 150000 سهمعدد األسهم

100 د القيمة االسمية للسهم

15000000 درأس المال

المساهمة الحالية لBH بنك : 

 44975 سهمعدد األسهم

4497500 د المبلغ

29,984 ٪ النسبة المأوية

نتائج السنة المالية 2020:

بلغــت ايــرادات االســتغالل فــي 12/31/ 2020 مبلــغ 6،348 الــف  دينــار مقابــل  112 4  الــف دينــار فــي ســنة 
2019 أي بنســة زيــادة قــدري ب 53 بالمائــة .

بالرغــم مــن النمــو المســجل  لاليــرادات فــي ســنة 2020  فــان الشــركة   قــد ســجلت  هامــش  ربــح ضعيــف  علــى 
مبيعــات مشــروعي ســكرة ومنوبــة   قــدرا  تباعــا بـــ  3.8 بالمائــة و 4.7 بالمائــة.

ويرجع  انخفاض  هامش الربح لهاذين المشروعين الى أهمية األعباء المالية وحساب  الكلفة التابعة لها.
بلغــت النتيجــة الصافيــة  للشــركة فــي موفــى  ســنة 2020 عجــًزا قــدره 3.622 الــف دينــار مقابــل  نتيجــة ســلبية 

قدرهــا 3.663 ألــف دينــار فــي ســنة 2019 .

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 واستخالص الديون للحساب الخاص واإلستخالص لحساب الغير.

اإلطار القانوني: قانون عدد 04-98 بتاريخ 02 فيفري 1998 المتعلق بشركات استخالص الديون.

رأس المال الحالي )محرر بالكامل( 
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 200000 سهمعدد األسهم

10 د القيمة االسمية

2000000 درأس المال

المساهمة الحالية لBH بنك في راس مال الشركة : 

 120000 سهمعدد األسهم

1200000 د المبلغ

60 ٪ النسبة

شراء وإستخاص الديون

تمــت إحالــة 1.177 ملــف مــن طــرف BH بنــك بتاريــخ 30 ديســمبر 2020 بقيمــة إســمية للديــون قدرهــا 27.060 
أ.د، مــن بينهــا 10 ملفــات تمثــل %60 مــن اإلحالــة. 

ــه  وأمــا فــي مــا يخــص اســتخالص الديــون، فقــد تمكنــت الشــركة فــي ســنة 2020 مــن اســتخالص مــا قيمت
1.401 أ.د مقابــل 2.009 أ.د فــي ســنة 2019 ، ممــا رفــع القيمــة الجمليــة للديــون المســتخلصة مــن 22.044 

ــخ 31 ديســمبر 2020. ــى   23.445 أ.د بتاري ــر ســنة 2019 إل أ.د فــي أواخ

في ما يلي تحليل محفظة الديون المحالة إلى شركة BH استخالص:

عدد الملفاتمحفظة الديون
النسبة من المبلغ 

الجملي المحال

%  2.62247,02في طور النزاعات

% 5511,97في طور التسوية القضائية

% 12635,08في طور الفلسة او التصفية او االحالة 

%  1431,86محرر في شانها محاضر عجز

%  220,50مؤسسات غير موجودة

%  1353,57ملفات خالصة ومغلقة نهائيا

%3.103100المجموع

 من مجموع الديون المحالة يوجد 10 ملفات تمثل ديونها نسبة 43%  من محفظة الديون.
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نتائج الشركة لسنة 2020

فيمــا يخــص إيــرادات الشــركة للســنة المحاســبية 2020، فكانــت فــي حــدود 1.377 أ.د  مقابــل 2.091  أ.د فــي 
ســنة 2019.

ســجلت أعبــاء الشــركة فــي 31 ديســمبر 2020 انخفاضــا حيــث اســتقرت فــي حــدود 1.290 أ.د مقابــل 1.511 أ.د 
نهايــة ســنة 2019.

أمــا نتيجــة االســتغالل لســنة 2020 فكانــت فــي حــدود 91 أ.د ، مقابــل 778 أ.د ســنة 2019 ، كمــا ســجلت النتيجــة 
المحاســبية الصافيــة أرباحــا قــدرت ب 86 أ.د بعنــوان ســنة 2020 مقابــل 581 أ.د أواخــر ســنة 2019.

شركة التكنولوجيا و الطباعة و صنع دفاتر الصكوك » ستيماك«

المدير العام : السيد محمد الهادي بوميزة

الغــرض االجتماعــي : صنــع دفاتــر الشــيكات وعمليــات التصنيــع والطباعة والنشــر واالســتهالك وجميــع األدوات 
الالزمــة للصيانة. 

المقر االجتماعي : 17 نهج المقاولين -2035 الشرقية 2. 

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

رأس المال الحالي )محرر بالكامل( 

 140000 سهمعدد األسهم

10 د القيمة االسمية

1400000 درأس المال

المساهمة الحالية لBH بنك في راس مال الشركة : 

 42000 سهمعدد األسهم

420000 د المبلغ

30 ٪ النسبة
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شهدت سنة 2020 ظهور وباء كورونا الذي تسبب في تراجع في حجم التداول وأثر سلبا  على جميع أنشطة 
الشركة وخاصة ارتفاع أسعار الورق.

ولمعالجة هذه االزمة ، اتخذت الشركة سلسلة من اإلجراءات أهمها :
الحفاظ على مستوى نشاط الطباعة

الحفاظ على مستوى نشاط تشخيص دفاتر الشيكات 
 تعزيز أعمال الطباعة مع BH بنك في نطاق عملية تآزر المجمع

مراجعة أسعار المواد المطبوعة ودفاتر الشيكات.
إطالق إجراءات اإلنهاء الودي للعقود التي تعاني خسارة.

دراسة المشاركة في رأس مال الشركة من طرف شريك خاص من أجل تطوير نشاط الطباعة وتطوير الجزء 
الرقمي مثل إرسال المستندات إلكترونيا، والخزنة اإللكترونية، 

تراجع حجم التداول من 5,864 م د في 2019/12/31 إلى 4,612 م.د في 2020/12/31، بانخفاض قدره 21% 
عن العام المالي 2019.

في السنة المالية 2020، حققت أعمال الطباعة مبيعات بلغت 524 م. د مقارنة بـ 406 م.د في 2019، 
مسجلة زيادة قدرها 118 م د او 29  بالمائة.

وحققت أعمال تشخيص الشيكات مبيعات بلغت 1524 م د  في  سنة 2020 مقابل 1480 م.د، في سنة 
2019 مسجلة زيادة طفيفة بلغت 3  بالمائة

وحققت أعمال الطي والبريد مبيعات بلغت 2113 م د في سنة 2020 مقارنة بـ 3177 م.د أي بتراجع  قره 33 
بالمائة .

ويرجع هذا االنخفاض أساسا إلى الغاء العقد مع بنك األمان.

تميزت السنة المالية 2020  بمؤشرات أهمها ما يلي :

انخفاض إجمالي األصول من 4774 م. د إلى 4365 م. د، بانخفاض قدره 409 م.

- انخفضت األصول الثابتة من 865 م.د إلى 697 م. د. بانخفاض قدره 168 م. د. أو 19%.

- انخفضت األصول المتداولة بمقدار 241 م. د أو ما نسبته %6.2 من 3908 م. د إلى 3.667 م.

- انخفضت المبيعات بمقدار 1252 م. د أو %21 من 5864 م. د سنة 2019 الى 4612 م د السنة الحالية.

- ارتفعت مصاريف االستغالل من 4992 م.د إلى 6094م د، بزيادة قدرها 1102 م. د أو 18% 

-تراجعت  النتيجة الصافية من 617 ا د سلبي الى 646 ا د سلبي  أي بنسبة 18%

آفاق الشركة لسنة 2021 

تتوقع الشركة  اإلجراءات التالية:
تعزيز الخدمة التجارية.

إعادة تنظيم موظفي الشركة
تحسين نشاط الطباعة من خالل تاهيل بعض اآلالت أو اقتناء آالت جديدة.

دراسة شراكة مع شركة تكنولوجيا المعلومات لتنفيذ حل إلكتروني آمن: والذي يتكون من تنفيذ حل لعدم 
الطابع الجوهري للحل التحريري من خالل اعتماد إجراء التوقيع اإللكتروني.

تجديد تحسين إدارة نظام المعلومات.



التـقـريـــر الســنوي_2020

156

بنك تونس الخارجي )االتحاد التونسي للبنوك سابقا(

الرئيس المدير العام : السيدة ليليا مؤدب 

المدير العام المكلف : السيد مراد بكار

الغــرض االجتماعــي: تعبئــة المدخــرات مــن التونســيين الذيــن يعيشــون فــي فرنســا وأوروبــا، وتســهيل نقلهــا، 
وتوجيــه التحويــالت 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( 

 1765896 سهمعدد األسهم

15,24 أورو  القيمة االسمية

26912255,04 أورو رأس المال

المساهمة الحالية لBH بنك في راس مال الشركة : 

 603507 سهمعدد األسهم

9197446,68 أورو  المبلغ

34,18 ٪ النسبة المئوية

تميزت السنة المالية 2020 بما يلي:
انجــاز عمليــة الترفيــع فــي راس المــال بملــغ 5.000.000,08 أورو ليرتفــع مــن  21.912.254،88 أورو الــى 

أورو.  26.912.255،04
- اإلنتاج الجديد االرتباطات الموازنة بما يزيد عن ضعف ما كان عليه في عام 2019

- زيادة بنسبة %10.1 في جمع موارد العمالء على الرغم من  جائحة الوباء
- تراجع صافي الدخل المصرفي بنسبة 21.9 % ، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى:

الطبيعة المحدودة لاللتزامات في سنة 2019
2020 ، لدعــم   PGE )قــروض مضمونــة مــن الدولــة( بســعر التكلفــة فــي عــام  الحاجــة إلــى منــح قــروض 

. المؤسســات 
انخفاض النشاط الناجم عن الوباء

انخفاض بنسبة 2.2 % في تكاليف االستغالل بفضل تكاليف التشغيل ) نسبة  انخفاض بـ20.9 %(
االنخفاض الكبير في تكلفة المخاطر مقارنة بالسنوات السابقة
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دخل استثنائي بقيمة 1.8 مليون يورو بعد بيع عقار غير تشغيلي
انخفاض كبير في العجز بنتيجة صافية بنحو 4 مليون يورو ، وهو أدنى مستوى منذ عام 2012

في نهاية عام 2020 ، تطابقت كل النسب التنظيمية  للشركة مع المتطلبات التنظيمية للقطاع المصرفي

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( 

 5000 سهمعدد األسهم

 100 د   القيمة االسمية

500000 د  رأس المال

المساهمة الحالية لBH بنك في راس مال الشركة : 

 4994 سهمعدد األسهم

499400 د   المبلغ

99,88 ٪ النسبة المئوية

الوضعية القانونية للشركة : لشركة في حالة تصفية 

نشاط الشركة لسنة  2020:

حققــت الشــركة نتيجــة صافيــة ســلبية بلغــت 26 ألــف دينــار وبلغــت  بذلــك الخســائر المتراكمــة 811 ألــف دينــار 
فــي ســنة 2020 .

ــاًرا مــن نوفمبــر 2017. وال يمكنهــا تصفيــة الشــقق الثــالث التــي  تعتبــر الشــركة فــي حالــة حــل وتصفيــة اعتب
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.
 يستمر المصفي في البحث عن أفضل فرصة ممكنة للتصفية.
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الشركات الخارجة محيط التجميع خال سنة 2020.

شركة سيكاف BH بنك للرقاع:  

المدير العام : السيد لطفي بن حمودة 

الغرض االجتماعي : هدفها الوحيد ادارة محفظة من السندات الرقاعية من خالل استخدام اموالها الذاتية.

خلفية االنشاء :
قبــل التغييــرات العميقــة فــي البيئــة النقديــة والماليــة التــي تميــزت بالعولمــة والمنافســة ولغايــة تنويــع 
ــز مكانتهــا فــي النظــام المصرفــي والمالــي، انشــأ BH  بنــك فــي جــوان 1997 شــركة رأس  انشــطتها و تعزي
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 لالســتثمار.  

المقر االجتماعي : مبنى تأمينات سليم – المركز العمراني الشمالي – 1002 تونس

الهاتف : 31389800                         الفاكس : 71948512 

االطار القانوني : القانون رقم 88-92 بتاريخ 2 اوت 1988 والتشريعات االحقة

رأس المال ا  في نهاية سنة 2020 

 1017866 سهمعدد األسهم

 100 د   القيمة االسمية

101786600 د  رأس المال

104,903 د  قيمة التصفية

المساهمة الحالية لBH بنك في راس مال الشركة : 

 146972 سهمعدد األسهم

14697200 د )اسمية(   المبلغ

18,48 ٪ النسبة المئوية

نشاط الشركة لسنة 2020 

بلغــت  األصــول الصافيــة لســيكاف BH رقــاع ســنة 2020 قيمــة 106,172 مليــون دينــار بزيــادة تســاوي 27,66 % 
مقارنــة بســنة 2019، كمــا ســجلت نســبة مردوديــة تســاوي  5,37 % مقابــل معــدل قطاعــي يســاوي 5,08 %. 
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  » LIPPER FUND AWARD 2020 « بنــك للرقــاع للســنة الثانيــة علــى التوالــي جائــزةBH تحصلــت ســيكاف
لشــمال افريقيــا والشــرق األوســط.

 
في 31 ديسمبر 2020 ومن الناحية المالية  بلغ مجموع األصول  106,766 مليون دينار، 

بينما بلغت اإليرادات التشغيلية  5,711 مليون دينار، وأعباء اإلستغالل 628 ألف دينار. 

في 31 ديسمبر 2020 بلغ الربح الصافي  5,247 مليون دينار.

شركة BH بنك للرأسملة :

CAPITALISATION

CAPITALISATION

Investir pour mieux évoluer

CAPITALISATION

CAPITALISATION

Investir pour mieux évoluer

المدير العام : السيد لطفي بن حمودة 

الغــرض االجتماعــي : شــركة اســتثمار ذات راس مــال متغيــر يهــدف الــى ادارة محفظــة االوراق الماليــة مــن خــالل 
اســتخدام اموالهــا الذاتية

خلفية االنشاء، البادئ للمشروع :
ادت الخبــرات والمــوارد الماليــة وشــبكة الفــروع المتاحــة لـBHبنــك مــن جهــة واالطــار القانونــي مــن ناحيــة اخــرى 
بBHبنــك النشــاء فــروع لتطويــر منتجــات جديــدة وبالتالــي، بــادر البنــك بانشــاء شــركة BHبنــك للراســملة فــي 

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 : 31389800                     الفاكس : 71948512 

االطــار القانونــي  : القانــون رقــم 2001-83 بتاريــخ 24 جويليــة 2001 المتعلــق باصدار قانون تعهدات لالســتثمار 
الجماعــي والنصــوص  الترتيبية الالحقة.

رأس المال في أخر سنة 2020 

 350192 سهمعدد األسهم

 100 د   القيمة االسمية

35019200 د  رأس المال

33,127 د  قيمة التصفية
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المساهمة الحالية لـBHبنك في راس مال الشركة : 

 110110 سهمعدد األسهم

11011000 د )اسمية(   المبلغ

31,44 ٪ النسبة المئوية

نشاط الشركة لسنة 2020 

- بالرغــم مــن تــردي األوضــاع اإلقتصاديــة بالبــالد ســنة 2020  و تفشــي جائحــة كورونــا تمكــن أعــوان BH بنــك 
لألســتثمار مــن تنشــيط االكتتــاب  فــي شــركات األســتثمار التابعــة للبنــك. اذ شــهدت األصول الصافية لســيكاف 
ــر 2020 أي بنســبة  ــار آخ ــون دين ــى 11,6 ملي ــر 2019 إل ــار آخ ــون دين BH رأســملة تطــورا مهمــا مــن 4,478 ملي
تســاوي %160 . وقــد تمكنــت مــن تحقيــق نســبة مردوديــة تســاوي %5,42  ســنة 2020 مقابــل %3,95 ســنة 

. 2019

- فــي 31 ديســمبر 2020 ومــن الناحيــة الماليــة  بلــغ مجمــوع األصــول 12 مليــون دينــار ، بينمــا بلغــت اإليــرادات 
التشــغيلية  424 ألــف دينــار، وأعبــاء اإلســتغالل 72 ألــف دينــار. 

- في 31 ديسمبر 2020 بلغ الربح الصافي 340  ألف دينار .
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التقرير العام و الخاص
لمراقبي الحسابات حول
القوائم المالية المجمعة

المختومة في 2020-12-31
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تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة
للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2020

BH BANK السيدات والسادة المساهمون -  مجمع

I–التقرير حول القوائم المالية المجمعة

1.الرأي المتحفظ

تنفيــذا لمهمــة مراقبــة الحســابات التــي أســندت لنــا مــن الجلســة العامــة، قمنــا بتدقيــق القوائــم الماليــة 
المرفقــة لمجمــع BH BANK والتــي تتكــون مــن الموازنــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 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. وتبــرز 
هــذه القوائــم الماليــة المجمعــة أمــواال ذاتيــة وخصومــا بلــغ مجموعهــا 605 129 13 الــف دينــار، و نتيجــة مجمعــة 

إيجابيــة للســنة المحاســبية بلغــت 065 73 ألــف دينــار.
وفــي رأينــا، وباســتثناء انعكاســات التحفظــات الــواردة بالفقــرة »أســاس الــرأي المتحفــظ« فــإن القوائــم الماليــة 
 BH المجمعــة المرفقــة تعبــر بصــورة حقيقيــة وعادلــة، مــن جميــع الجوانــب الجوهريــة، عــن المركــز المالــي لمجمــع
BANK كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 ونتيجــة نشــاطه وتدفقاتــه النقديــة للســنة المنتهيــة بــذات التاريــخ وفقــا 

للمبــادئ المحاســبية المعتمــدة بالبــالد التونســية.

2.أساس الرأي المتحفظ

ــر الدوليــة للتدقيــق والمعمــول بهــا فــي تونــس. ومســؤوليتنا بموجــب  ــا بعمليــة التدقيــق طبقــا للمعايي قمن
تلــك المعاييــر تــم توضيحهــا ضمــن تقريرنــا، فــي فقــرة »مســؤوليات مراقــب الحســابات عــن مراجعــة القوائــم 

الماليــة المجمعــة«. 

ونحــن مســتقلون عــن مجمــع BH BANK طبقــا لقواعــد الســلوك األخالقــي وآداب المهنــة المعتمــدة فــي البالد 
ــد الســلوك األخالقــي  ــات قواع ــا أيضــا بمتطلب ــا وفين ــة. كم ــم المالي ــا القوائ ــة بمراجعتن التونســية ذات الصل

وآداب المهنــة األخــرى طبقــا لتلــك القواعــد. 
ونعتقًد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا المتحفظ.

CONSULTING & FINANCIAL FIRM
Société d’expertise comptable inscrite au tableau
de l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie
29, Avenue de l’indépendance
Immeuble Meriem - Ariana - Tunisie
Tel. :+216 71 711 793

Expert-comptable inscrit au tableau
de l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie
Espace Tunis Immeuble F. Bureau 3.2.
Mont-plaisir – Tunis - Tunisie
Tél. : (216) 71 904 054 Fax. : (216) 71 904 053
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 :BH BANK 1.2. حّدت الصعوبات التالية من نطاق األعمال التي قمنا بها بالشركة األم

- 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 مالييــن 
دينــار أو خمــس وعشــرون مليــون دينــار حســب مــا نــّص عليــه منشــور البنــك المركــزي عــدد 91-24 الصــادر بتاريــخ 

17 ديســمبر 1991، المنقــح والمتّمــم بالمنشــورات الالحقــة،

- عــدم توفــر جــرد شــامل للضمانــات وعــدم توفــر اختبــارات تقييــم مســتقلة ومحّينــة لبعــض الضمانــات المعتمدة 
مــن قبــل البنك،

 
- 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 المالحظــات علــى القوائــم الماليــة المجمعــة بنتائــج أعمــال التبريــر المســتوجب 

القيــام بهــا.

ــر األرصــدة المحاســبية لمــوارد واســتعماالت  ــة وتبري ــن مــن متابع ــراءات مناســبة تمّك ــّم وضــع إج ــم يت 2.2. ل
الصناديــق الممولــة مــن ميزانيــة الدولــة التــي يديرهــا البنــك. حيــث ان الخصــوم التــي 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 يمكــن تقديــر التأثيــر المحتمــل لهــذه المالحظــات علــى القوائــم الماليــة المجمعــة فــي تاريــخ اصــدار تقريرنــا 
هــذا.

3.2. حّدت الصعوبات التالية من نطاق أعمال تدقيق القوائم المالية المجمعة التي قمنا بها:

- اعتمــد المجمــع لــدى التقييــم بالمعادلــة لمســاهمته فــي بنــك تونــس الخارجــي TFBANK علــى قوائــم ماليــة 
لســنة 2020 قبــل عرضهــا علــى مراقــب حســابات بنــك تونــس الخارجــي.  

وال يمكننــا تقديــر التأثيــر المحتمــل علــى القوائــم الماليــة المجمعــة لمجمــع BH BANK لســنة 2020 إذا مــا تــّم 
التقييــم بالمعادلــة اعتمــادا علــى القوائــم الماليــة المدققــة لهــذه المســاهمة،

 BH غيــر مراجعــة مــن طــرف مراقبــي حســابات شــركات )liasses de consolidation( تــم اعتمــاد حزمــات تجميــع -
.BH IMMO و BH SICAF و BH Invest و LEASING

 BH PRINT و BH IMMO و BH LEASING ــر مراقبــي حســابات شــركات ــم نتوصــل بتقاري ومــن جهــة أخــرى، ل
حــول القوائــم الماليــة لســنة 2020. 

ــم  ــى القوائ ــذه الشــركات عل ــة له ــة الفردي ــم المالي ــارق فــي القوائ ــكل ف ــر المحتمــل ل ــر التأثي ــا تقدي وال يمكنن
الماليــة المجمعــة لمجمــع BH BANK لســنة 2020.

3. مسائل التدقيق األساسية

إن مســائل التدقيــق األساســية هــي تلــك األمــور التــي كانــت، بحســب حكمنــا المهنــي، لهــا األهميــة البالغــة 
ــم  ــا للقوائ ــاول هــذه األمــور فــي ســياق مراجعتن ــم تن ــد ت ــة.  وق ــرة الحالي ــة للفت ــم المالي ــا للقوائ ــد مراجعتن عن
ــة،  ــا منفصــال فــي تلــك المســائل. وتمثــل النقــاط التالي ــا فيهــا، وال نقــدم رأي ــد تكويــن رأين ــة ككل، وعن المالي

ــا: ــا المهنــي، مســائل للتدقيــق األساســية التــي وجــب اإلبــالغ عنهــا فــي تقريرن وفقــا لحكمن
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1.3. تقييم مخاطر القروض وتغطية التعهدات

مسألة التدقيق األساسّية

يتعــرض BH بنــك 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 الالحقــة. 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( عمــال بمقتضيــات المنشــور عــدد 01 لســنة 2021.

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 مســألة أساســية فــي التدقيــق نظــرا ألهميــة 
ــة مــن  ــار صافي ــف دين ــة الســنة المحاســبية 227 105 10 أل ــي بلغــت فــي نهاي التعهــدات بذمــة الحرفــاء، والت

المدخــرات والفوائــد المؤّجلــة، البالغــة تباعــا  257 408 1 ألــف دينــار 040 305 ألــف دينــار. 

حيــث أن تصنيــف االعتمــادات وتقييــم الضمانــات المقبولــة يعتمــد 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 حيــث  ــدات ومراقب ــة المعتمــدة فــي تصنيــف التعّه ــر النوعي - تقييــم مالئمــة المعايي

ــرات مختلفــة؛ االســتخالصات 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 المجمعة.
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2.3. تسجيل إيرادات القروض والعموالت ضمن النتائج

مسألة التدقيق األساسّية

بلغــت إيــرادات القــروض والعمــوالت المســّجلة ضمــن نتائــج ســنة 2020 مبلــغ قــدره 869 158 1 ألــف دينــار )مــا 
يعــادل 90 % مــن مجمــوع إيــرادات االســتغالل البنكيــة(.

ويبــرز اإليضــاح حــول القوائــم المالّيــة رقــم 3.2 الطــرق المعتمــدة فــي احتســاب إيــرادات القــروض والعمــوالت 
ــة إليــرادات  ــرأي المتحفــظ« فــإّن غيــاب بيانــات تفصيلّي ــا ذلــك بفقــرة »أســاس ال ضمــن النتائــج. هــذا وكمــا بّين

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 اســتخالص القــروض.

اإلجراءات المعتمدة

ــرادات القــروض والعمــوالت ضمــن  ــق بتســجيل إي ــك والمتعل ــة للبن ــة الداخلّي ــم نظــام الرقاب ــا بتقيي لقــد قمن
ــا بهــا أساســا: ــة التــي قمن ــج وشــملت أعمــال الرقاب النتائ

- تقييم للنظام المعلوماتي باعتبار اإلدماج اآللي لإليرادات ضمن المحاسبة؛
- امتثــال البنــك ألحــكام المعيــار المحاســبي عــدد 24 والمتعلــق “بالتعهــدات واإليــرادات ذات الصلــة فــي 

البنكيــة”؛ المؤسســات 
- تقييم السياسات واإلجراءات والضوابط في االعتراف باإليرادات وتسجيلها؛

- موثوقية الطرق المعتمدة في تأجيل الفوائد؛
- تطبيــق إجــراءات تحليليــة بشــأن تطــور الفوائــد والعمــوالت وفقــا لمؤشــرات نشــاط البنــك، سياســات التســعير 

والقوانيــن المتعلقــة بهــا؛
- 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

ــر  ــة للتنظي ــة القابل ــاع الخزين ــراف برق ــة باالعت ــد المتعّلق ــدد 4.2، القواع ــة ع ــم المالّي ــول القوائ ــرز اإليضــاح ح يب
ــة للبنــك. ويعتمــد تصنيــف رقــاع الخزينــة القابلــة للتنظيــر ضمــن  )BTA( وطــرق عرضهــا ضمــن القوائــم المالّي
محفظــة ســندات االســتثمار أو ضمــن محفظــة الســندات التجارّيــة علــى سياســة الســيولة المعتمــدة مــن طــرف 

البنــك.
بلغــت قيمــة محفظــة ســندات الخزينــة القابلــة للتنظيــر  836 233 1  ألــف دينــار بتاريــخ 31 ديســمبر 2020. وقــد 
أّدى تطبيــق سياســة الســيولة المذكــورة أعــاله إلــى عــرض قيمــة 830 170 1 ألــف دينــار منهــا ضمــن محفظــة 
ــار ضمــن محفظــة الســندات التجاريــة  ســندات االســتثمار »AC05« وعــرض جــزء آخــر بقيمــة  006 63 ألــف دين

.»AC04«
وبالنظــر للطبيعــة الجوهريــة للقيمــة الجاريــة لرقــاع الخزينــة القابلــة للتنظيــر واإلعتمــاد علــى فرضّيــات مرتبطــة 
ــا أّن تســجيل محفظــة  ــق بتخصيــص هــذه الســندات، اعتبرن ــاكل اإلدارة والحوكمــة بالبنــك فيمــا يتعل ــا هي بنواي

رقــاع الخزينــة القابلــة للتنظيــر وتقييمهــا مــن النقــاط األساســية فــي تدقيقنــا.
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اإلجراءات المعتمدة

ــة للبنــك والمتعلــق بتســجيل محفظــة الســندات وتقييمهــا وشــملت  ــة الداخلّي ــا بتقييــم نظــام الرقاب لقــد قمن
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 خــالل 

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:
- يفّصــل اإليضــاح عــدد 4 »األحــداث الهامــة للســنة المتعلقــة بجائحــة كوفيــد 19«، أهــّم  هــذه األحــداث والتدابيــر 

ــة علــى أنشــطة البنــك  ــم انعكاســات هــذه الوضعي ــد تقيي التــي اتخذهــا البنــك فــي هــذا الصــدد، الســيما عن
خــالل ســنة 2020، وخاّصــة المعالجــة المحاســبية المخّصصــة لتأجيــل أقســاط القــروض المســندة للمهنييــن 
والمؤسســات واألفــراد طبقــا لمــا ورد فــي مناشــير البنــك المركــزي عــدد 2020-06  و 2020-07 و 08-2020.

- عرفــت طريقــة تحديــد المدخــرات الجماعيــة لتغطيــة المخاطــر الكامنــة علــى التعهــدات الجاريــة والتعهــدات التــي 

تتطلــب مراقبــة خاصــة )صنــف 0 و 1(، كمــا تــّم تعريفهــا ضمــن المشــور 91-24، مراجعــة طبقــا لمــا أقــره منشــور 
البنــك المركــزي عــدد 01-2021.

ــر  ــدة بصفــة مســتقبلية ودون أث ــة الجدي ــق هــذه الطريق ــّم فــي نهايــة الســنة المحاســبية 2020، تطبي ــد ت وق
رجعــي. وانجــر عنهــا تســجيل مخصصــات إضافيــة بمبلــغ 756 13 ألــف دينــار ليرتفــع الرصيــد المتراكــم  للمدخــرات 

الجماعيــة فــي نهايــة الســنة المحاســبية إلــى 413 108 ألــف دينــار.
- بلغــت تعهــدات المؤسســات العموميــة تجــاه البنــك فــي تاريــخ 31 ديســمبر 2020، مــا يناهــز 857 257 1 ألــف 

دينــار. وقــد تــّم تخصيــص مدخــرات بمبلــغ قــدره 157 1 ألــف دينــار وتســجيل إيــرادات مؤجلــة بــــــ 727 2 ألــف دينار 
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 المالي.

- فــي إطــار تقييــم المخاطــر فــي تاريــخ ختــم القوائــم الماليــة لســنة 2020، بلغــت المخاطــر الصافيــة علــى 

مجموعــة شــركات فــي تاريــخ 31 ديســمبر 2020 مــا قيمتــه 914 114 ألــف دينــار. ااّل ان تعهــدات هــذه المجموعــة 
ــة لبرنامــج اعــادة  ــارا لألفــاق االيجابي ــّم تصنيفهــا ضمــن التعهــدات الجاريــة اعتب ــة ت ــات مالي التــي تشــهد صعوب

الهيكلــة الــذي هــو بصــدد االنجــاز.
- كمــا تــم التنصيــص عليــه ضمــن التقريــر العــام لمراقب حســابات شــركة BH Equity، حول القوائم المالية لســنة 

2020، يتــم تقييــم المســاهمات فــي تاريــخ الختــم المحاســبي وفقــا لمتطلبــات معيــار المحاســبة التونســي 7 
بقيمتهــا االســتعمالية )ســعر التــداول بالبورصــة بالنســبة للمســاهمات المدرجــة بالبورصــة والقيمــة الصحيحــة 
ــّم علــى اســاس  ــر أّن احتســاب القيمــة المحاســبية للمســاهمات ت ــة األجــل(. غي المحاســبية للتوظيفــات طويل
ــة مختومــة فــي 31 ديســمبر  ــة محّين ــم مالي ــاب قوائ ــى ســنة 2019 ومــا قبلهــا فــي غي ــة ترجــع ال ــم مالي قوائ

.2020
- كمــا تــّم التنصيــص عليــه ضمــن التقريــر العــام لمراقــب حســابات شــركة SICAV-BH CAPITALISATION، حــول 

القوائــم الماليــة لســنة 2020:
- ال تقــوم شــركة BHC بتســجيل الفوائــد المدينــة محاســبيا إال فــي تاريــخ قبضهــا. ممــا ينجــر عنــه فــوارق بيــن 
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الفوائــد المقبوضــة فعليــا والفوائــد الجاريــة. ومــن ناحيــة أخــرى ال تقــوم الشــركة بتقييــم اليومــي للفوائــد،
- بلغــت االســتعماالت فــي األوراق الماليــة 41,74 % مــن مجمــوع األصــول، متجــاوزة بذلــك ســقف 50 بالمائــة 

الــذي تــم ضبطــه مــن خــالل الفصــل 02 مــن االمــر عــدد 2001-2278 المــؤرخ فــي 25 ســبتمبر 2001،
- بلغــت االســتعماالت فــي الســيولة ومــا يعادلهــا فــي 31 ديســمبر 2020 نســبة 28,39 % مــن مجمــوع 

االصــول، متجــاوزة بذلــك ســقف 20 بالمائــة الــذي تــم ضبطــه مــن خــالل الفصــل 02 مــن االمــر عــدد 2278-2001 
المــؤرخ فــي 25 ســبتمبر 2001،

- كمــا تــم التنصيــص عليــه ضمــن التقريــر العــام لمراقــب حســابات شــركة SICAV-BHO ، حــول القوائــم الماليــة 

لســنة 2019 :
- تــم اعتمــاد طريقــة جديــدة لتقييــم محفظــة الســندات الرقاعيــة  واألوراق الماليــة المماثلــة لهــا، تبعــا للتوصيــات 

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.
- بلغــت اســتعماالت شــركة SICAV-BHO  نســبة 14,97 % مــن مجمــوع أصولهــا، فــي األوراق الماليــة الصــادرة 

عــن BH BANK ، متجــاوزة بذلــك ســقف 10 بالمائــة الــذي تــم ضبطــه مــن خــالل الفصل 29 من مجلة مؤسســات 
التوظيــف الجماعي.

- بلغــت االســتعماالت فــي الســيولة ومــا يعادلهــا فــي 31 ديســمبر 2020 نســبة 30,51 % مــن مجمــوع 

االصــول، متجــاوزة بذلــك ســقف 20 بالمائــة الــذي تــم ضبطــه مــن خــالل الفصــل 02 مــن االمــر عــدد 2278-2001 
المــؤرخ فــي 25 ســبتمبر 2001،

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 المهنيــة المعتمــدة بالبــالد التونســية، والمنصــوص عليهــا بأحــكام الفصــل 266 مــن مجلــة 
الشــركات التجاريــة، تقتصــر مســؤوليتنا فــي التحقــق مــن دّقــة المعلومــات حول حســابات مجمع البنــك المضمنة 
ــل  ــة المجمعــة. وفــي هــذا الصــدد تتمث ــم المالي ــواردة بالقوائ ــات ال ــى البيان ــر مجلــس اإلدارة بالرجــوع إل بتقري
ــن  ــه و بي ــاك تعــارض جوهــري بين ــا إذا كان هن ــم م ــام بتقيي ــم القي ــر التصــرف و مــن ث ــا فــي قــراءة تقري أعمالن
القوائــم الماليــة المجمعــة أو المعلومــات التــي توصلنــا إليهــا أثنــاء التدقيــق، أو مــا إذا كانــت تبــدو أنهــا تتضمــن 

أخطــاء جوهريــة بصــورة أو بأخــرى. 
وإن اســتنتجنا اســتنادا إلــى األعمــال التــي قمنــا بهــا علــى أن هنــاك أخطــاء جوهريــة، فإننــا ملزمــون ببيــان هــذه 

الحقائــق فــي تقريرنــا.
قمنــا بالتثبــت فــي المعلومــات الماليــة عــن حســابات البنــك الــواردة فــي التقريــر الســنوي لمجلــس اإلدارة حــول 
تصــرف مجمــع BH BANK لســنة 2020 ومــدى مطابقتهــا للقوائــم الماليــة المجمعــة، وليســت لنــا مالحظــات 

فــي هــذا الشــأن.

6.مسؤولية اإلدارة ومجلس اإلدارة في إعداد وعرض القوائم المالية المجمعة

إّن اإلدارة ومجلــس اإلدارة يتحمــالن مســؤولية إعــداد القوائــم الماليــة المجمعــة وعرضهــا العــادل، 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 الماليــة المجمعــة، فــإن اإلدارة ومجلــس اإلدارة لهمــا مســؤولية تقييــم قــدرة مجمــع البنــك 
علــى البقــاء كمنشــأة مســتمرة وعــن اإلفصــاح بحســب مقتضــى الحــال، عــن األمــور ذات العالقــة باالســتمرارية، 
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واســتخدام أســاس االســتمرارية فــي المحاســبة، مــا لــم تكــن هنــاك نيــة إليقــاف عمليــات المجمــع، أو أنــه ليــس 
هنــاك خيــار مالئــم بخــالف ذلــك.  ويرجــع ألعضــاء مجلــس اإلدارة اإلشــراف علــى مســاقات اإلفصــاح المالــي 

فــي مجمــع البنــك.

7.مسؤوليات مراقبي الحسابات عن مراجعة القوائم المالية المجمعة

تتمثــل أهدافنــا فــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول عمــا إذا كانــت القوائــم الماليــة المجمعــة 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 بهــا طبقــا 

لمعاييــر المراجعــة المعتمــدة ستكشــف دائمــا عــن كّل خطــأ جوهــرًي 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 يتخذها المســتخدمون على أســاس هــذه القوائم 
الماليــة المجمعــة. وكجــزء مــن المراجعــة طبقــا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة المعتمــدة بتونــس، فإننــا نمــارس الحكــم 

المهنــي ونحافــظ علــى نزعــة الشــًك المهنــي فــي جميــع مراحــل المراجعــة. وعلينــا أيضــا:
- تحديــد مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي القوائــم الماليــة المجمعــة وتقديرهــا ســواء كانــت ناتجــة عــن االحتيــال 

ــة  ــة مراجعــة كافي ــى أدل ــك المخاطــر، والحصــول عل ــراءات مراجعــة اســتجابًة لتل ــذ إج ــم وتنفي أو الخطــأ، وتصمي
ــا.  ــر أســاس لرأين ومناســبة لتوفي

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.

ــراءات مراجعــة مناســبة  ــم إج ــة بالمراجعــة، مــن أجــل تصمي ــة ذات الصل ــة الداخلي ــى فهــم للرقاب - الحصــول عل
ــك. ــة لمجمــع لبن ــة الداخلي ــة الرقاب ــداء رأي فــي فاعلي للظــروف، وليــس بغــرض إب

- تقييم مدى مناســبة السياســات المحاســبية المســتخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاســبية واإلفصاحات 

ذات العالقــة التــي قامــت بها 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 عالقــة بأحــداث أو ظــروف قــد تثيــر شــكا كبيــرا 
بشــأن قــدرة ًمجمــع البنــك علــى البقــاء كمنشــأة مســتمرة. وإذا ًخلصنــا إلــى وجــود عــدم تأكــد جوهــري، يكــون 
مطلوبــا منــا لفــت االنتبــاه فــي تقريرنــا إلــى اإلفصاحــات ذات العالقــة الــواردة فــي القوائــم الماليــة المجمعــة، 
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.
ــة المجمعــة، بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات، ومــا إذا  - تقييــم العــرض الشــامل، وهيــكل ومحتــوى القوائــم المالي

كانــت القوائــم الماليــة المجمعــة تعبــر عــن المعامــالت واألحــداث التــي تمثلهــا بطريقــة تحقــق عرضــا عــادال.
ــت المخطــط  ــرى، بالنطــاق والتوقي ــور أخ ــن أم ــن بي ــق، م ــا يتعل ــن بالحوكمــة فيم ــا اإلدارة والمكلفي ــد أبلغن - لق

للمراجعــة والنتائــج المهمــة للمراجعــة، بمــا فــي ذلــك أّيــة أوجــه قصــور مهمــة فــي الرقابــة الداخليــة اكتشــفناها 
خــالل المراجعــة.

- لقــد زودنــا أيضــا اإلدارة والمكلفيــن بالحوكمــة ببيــان يفيــد أننــا التزمنــا بالمتطلبــات األخالقيــة ذات الصلــة 

المتعلقــة باالســتقالل، وأبلغناهــم بجميــع العالقــات واألمــور األخــرى، التــي قــد يعتقــد تأثيرهــا بشــكل معقــول 
علــى اســتقاللنا، وعندمــا يكــون ذلــك منطبقــا، الضمانــات ذات العالقــة. 

ــة  ــت لهــا األهمي ــن بالحوكمــة، نحــدد تلــك األمــور التــي كان ــإلدارة وللمكلفي ــم إبالغهــا ل - ومــن األمــور التــي ت

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 اإلبــالغ عنــه فــي تقريرنــا بســبب أن التبعــات الســلبية لفعــل ذلــك 

مــن المتوقــع أن تفــوق فوائــد االهتمــام العــام مــن ذلــك اإلبــالغ بشــكل معقــول.
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II. التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

فــي إطــار مهمــة المراجعــة المزدوجــة، لقــد قمنــا بالفحوصات الخصوصيــة المنصوص عليهــا بالمعايير المعتمدة 
مــن هيئــة الخبــراء المحاســبين بالبــالد التونســية وطبقا للنصــوص القانونية والترتيبيــة المعمول بها:

1.فعالية نظام الرقابة الداخلية
قمنــا، طبقــا لمقتضيــات الفصــل 3 مــن القانــون عــدد 94-117 المــؤرخ فــي 14 نوفمبــر 1994 كمــا تــّم تنقيحــه 
بالقانــون عــدد 2005-96 المــؤرخ فــي 18 أكتوبــر 2005، بفحــص إجــراءات الرقابــة الداخليــة المتعلقــة بمعالجــة 
المعلومــة المحاســبية واعــداد القوائــم الماليــة المجمعــة. فــي هــذا الصــدد، نذكــر أن مســؤولية تصميــم وتنفيــذ 

نظــام الرقابــة الداخليــة وكذلــك المراقبــة الدوريــة لفعاليتــه وكفاءتــه تقــع علــى عاتــق اإلدارة ومجلــس اإلدارة.
ــم نتوقــف علــى أوجــه قصــور  ــا، وبخــالف المســائل التــي تمــت اإلشــارة إليهــا أعــاله، ل واســتناًدا إلــى أعمالن
جوهريــة فــي نظــام الرقابــة الداخليــة يمكــن أن تؤثــر علــى رأينــا المتحفــظ حــول القوائــم الماليــة المجمعــة 

المضمــن ســابقا.

تونس في 31 مارس 2021

مــــراقــــبـــي الـــحـــســـابـــات

Consulting and Financial Firm /عن
عن/ CWTوليد بن عياد  

              وليد التليلي
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الموازنة المجمعة 
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2020

  )الوحدة : ألف دينار(

31/12/2020اإلفصاح
31/12/2019
)معاد بيانه(

31/12/2019
 )تّم نشره(

األصول
الخزانــة و أمــوال لــدى البنــك المركــزي و مركــز الصكــوك 

البريدّيــة و الخزينــة العاّمــة للبــاد التونســّية 
1188 287349 550349 550

887 536209 601158 2160مستحّقات على المؤّسسات البنكّية و المالّية
984 936 3359 988 2279 105 310مستحّقات على الحرفاء

197 197355 868355 4307محفظة السندات التجارّية 
294 456 2941 456 9051 813 51محفظة االستثمار 

953 95320 97520 13-سندات مقحمة بالمعادلة 
961 961143 723143 6148األصول الّثابتة

653 653373 226373 7365أصول أخرى 
775 7751 0501 1-الفارق الصافي لإلقتناء  

162 16227 74327 24-أصول لضرائب مؤجلة 
416 875 41612 875 60512 129 13مجموع األصول

الخصوم
---البنك المركزي و مركز الصكوك البريدّية 

294 486 2942 486 1882 957 81ودائع و أموال المؤّسسات البنكّية و المالّية
264 822 2646 822 1296 092 97ودائع و أموال الحرفاء 

005 826 0051 826 3971 937 101إقتراضات و موارد خصوصّية  
082 082581 428581 11878خصوم أخرى

490 49019 49019 19-خصوم لضرائب مؤجلة
135 735 13511 735 63211 884 11مجموع الخصوم

742 742137 526137 171حقوق األقلية 

األموال الّذاتّية
000 000238 000238 238رأس المال 

748 748625 382625 762اإلحتياطيات المجمعة 
791 791138 065138 73النتائج المجمعة

539 002 5391 002 4471 073 121مجموع األموال الّذاتّية
416 875 41612 875 60512 129 13مجموع الخصوم و األموال الّذاتّية

)*(  معطيات 2019 معاد بيانها لغرض المقارنة فقط.
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جدول التعّهدات خارج الموازنة المجمعة
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2020

  )الوحدة : ألف دينار(

31 ديسمبر 2020اإلفصاح
31 ديسمبر 2019

)معاد بيانه(
31 ديسمبر 2019

 )تّم نشره(
الخصوم المحتملة

866 866691 156691 13635 ضمانات و كفاالت مقّدمة 
799 79925 36125 22- لفائدة المؤسسات البنكية والمالية
067 067666 795666 612- لفائدة الحرفاء

411 411356 327356 358 إعتمادات مستندّية 
718 350 7181 350 7181 350 1 أصول أخرى مقّدمة كضمان 

995 398 9952 398 2012 344 2مجموع الخصوم المحتملة

التعّهدات المقّدمة
204 204373 574373 13231تعّهدات التمويل المقّدمة 

---- لفائدة المؤسسات البنكية والمالية
204 204373 574373 231- لفائدة الحرفاء

144 14415 57415 13تعّهدات على السندات
144 14415 57415 13- مساهمات غير محّررة
---- سندات للقبض

348 348388 148388 245مجموع التعّهدات المقّدمة

التعّهدات المقبولة
768 76820 1456920 تعّهدات التمويل المقبولة 

235 408 2351 408 5601 441 151 ضمانات مقبولة 
---- ضمان الدولة

420 42017 18717 44- من المؤسسات البنكية والمالية

815 390 8151 390 3731 397 1- من الحرفاء
003 429 0031 429 1291 442 1مجموع التعّهدات المقبولة

)*(  معطيات 2019 معاد بيانها لغرض المقارنة فقط.

 



التـقـريـــر الســنوي_2020

172

قائمة النتائج المجمعة
سنة محاسبية مختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2020

  )الوحدة : ألف دينار(

31 ديسمبر 2020اإلفصاح
31 ديسمبر 2019

)معاد بيانه(
31 ديسمبر 2019

 )تّم نشره(
122 302 1221 302 7071 292 1إيرادات االستغال البنكي

565 565952 224952 16933فوائد دائنة و مداخيل مماثلة
758 758216 645216 17225عموالت دائنة )في شكل إيرادات(

912 91265 34265 1844اربــاح محفـظـة الـسنـدات التجـارية والعـملـيات المـالية 
887 88766 49666 1989مداخيل محفظة اإلستثمار

(321 777)(321 777)(854 732)أعباء اإلستغال البنكي
(310 682)(310 682)(148 627)20فوائد مدينة و أعباء مماثلة

(106 84)(106 84)(981 96)-أعباء على تحقق الضرر في عمليات التأمين  
(905 10)(905 10)(725 8)-عموالت مدينة

801 801524 853524 559الّناتج البنكي الصافي
مخصصات للمدخرات  و نتيجة تصحيح القيمة على 

(213 97)(213 97)(656 192)21المستحقات، خارج الموازنة و الخصوم

مخصصات للمدخرات  و نتيجة تصحيح القيمة على 
(564 5)(564 5)(328 2)22محفظة اإلستثمار 

481 61617 67114 237إيرادات إستغال أخرى
(401 127)(401 127)(096 124)-مصاريف األعوان

(410 65)(545 62)(610 68)-أعباء االستغال العاّمة
مخّصصات االستهاكات و المدخرات على األصول 

(407 16)(407 16)(208 21)-الثابتة

287 287230 626230 158ناتج االستغال
(374 2)(374 2)(415 3)-حصة النتيجة المتاتية من الشركات المقحمة بالمعادلة 

(187)(187)2447رصيد ربح/خسارة  متأتي من عناصرأخرى عادية 
(099 77)(099 77)(492 50)25آداءات على األرباح

627 627150 766150 104نتيجة االنشطة العادية
(406 6)(406 6)(556 22)-رصيد ربح/خسارة  متأتي من عناصرأخرى غير عادية 

(430 5)(430 5)(145 9)-الحصة في األرباح العائدة إلى األقلية 
791 791138 065138 73النتيجة الصافية للفترة المحاسبّية

----تغييرات محاسبية
791 791138 065138 73النتيجة الصافية إثر التغييرات المحاسبية

)*(  معطيات 2019 معاد بيانها لغرض المقارنة فقط.
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 جدول التدّفقات النقدّية المجمعة
سنة محاسبية مختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2020

  )الوحدة : ألف دينار(

سنة 2020اإلفصاح
سنة 2019
)معاد بيانه(

سنة 2019
 )تّم نشره(

أنشطة االستغال
403 178 4031 178 5541 169 1-إيرادات االستغال البنكي المقبوضة

(607 759)(607 759)(385 729)-أعباء االستغال البنكي المدفوعة
095 4468 27259 78-قروض للمؤسسات المالية والبنكية

(018 217)(018 217)781 201-ايداعات أومسحوبات المؤسسات المالية والبنكية
قروض وتسبقات/سداد قروض وتسبيقات 

(099 625)(450 676)(671 340)-ممنوحة للحرفاء

468 468361 995361 264-ودائع أو مسحوبات للحرفاء
568 56813 50213 9سندات التوظيفات

(666 162)(666 162)(336 123)-مبالغ مسددة لألعوان ودائنون آخرون
(614 144)(614 144)011 332-مبالغ مقبوضة من مدينين آخرين

(020 65)(020 65)(726 131)-اآلداءات المدفوعة على األرباح
(490 412)(490 412)997 730التدّفقات النقدّية الصافية المتأتّية من أنشطة اإلستغال 

أنشطة االستثمار
887 88766 49666 89-فوائد وحصص أرباح مقبوضة على محفظة االستثمار

217 217147 147(433 359)-اقتناء/تفويت في محفظة االستثمار
(432 26)(432 26)(017 25)-اقتناء/تفويت في أصول ثابتة

672 672187 187(954 294)التدّفقات النقدّية الصافية المتأتّية من أنشطة اإلستثمار 

أنشطة التمويل
416 416174 795174 47-تمويات متأتية من إصدار قروض

(096 13)(096 13)255 64-ارتفاع / انخفاض الموارد الخصوصية
(965 32)(965 32)(059 5)-حصص أرباح مدفوعة

(029 27)(029 27)470 29-تدفقات تمويلية مختلفة أخرى

326 326101 461101 136التدّفقات النقدّية الصافية المتأتّية من أنشطة التمويل

إنعكاسات تقّلبات أسعار الّصرف على السيولة و ما 
950 95032 41532 28-يعادل السيولة

(542 90)(542 90)919 600التغيير الّصافي في السيولة أو ما يعادلها خال الّسنة 

(693 611)(693 611)(235 702)السيولة و ما يعادل السيولة في بداية السنة المحاسبّية 

(235 702)(235 702)(316 101)السيولة و ما يعادل السيولة في نهاية السنة المحاسبّية      26

)*(  معطيات 2019 معاد بيانها لغرض المقارنة فقط.
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(Les chiffres sont exprimés en mille dinars tunisiens) 

4- Notes Explicatives  

4.1- ACTIFS 

Note 1- Caisse et avoirs auprés de la BCT, CCP et trésorerie génerale de Tunisie

31/12/2020 31/12/2019

Caisse en dinars 36 707 32 206

Caisse en devises 384 1 185

Change manuel 2 366 4 239

Avoirs chez la BCT en dinars 37 852 22 344

Avoirs chez la BCT en devises 49 088 50 367

Prêts à la BCT 61 637 232 246

Créances rattachées 1 10

Comptes de Chèques Postaux 286 286

Trésorerie Générale de Tunisie 675 7 176

Provisions pour dépréciation (709) (509)

Total 188 287 349 550

Le mouvement des provisions se présente comme suit :

31/12/2019 Dotation Reprise 31/12/2020

Provisions pour dépréciation (509) (200) - (709)

Total des provisions (509) (200) - (709)

Note 2- Créances sur les établissements bancaires et financiers

31/12/2020
31/12/2019 

retraité
31/12/2019 

publié
Prêts interbancaires 78 862 52 675 52 675

Organismes financiers spécialisés 77 056 97 750 149 101

Comptes ordinaires banques 5 198 8 610 8 610

Valeurs non imputées at autres sommes dues (21) (5) (5)

Provisions sur Provisions sur comptes ordinaires 
banques

(494) (494) (494)

Total 160 601 158 536 209 887

Le mouvement des provisions se présente comme suit :

Les notes au états financiers font partie intégrante des états financiers consolidés
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31/12/2019 Dotation Reprise 31/12/2020

Provisions sur comptes Nostri en devises (494) - - (494)

Total des provisions (494) - - (494)

Note 3- Créances sur la clientèle 

Au 31/12/2020, les créances sur la clientèle totalisent 10 105 227 mille dinars contre 9 988 335 mille 
dinars au 31/12/2019 et se détaillent comme suit :

31/12/2020
31/12/2019

retraité
31/12/2019

publié
Encours à la clientèle 9 907 805 9 828 246 9 776 895

Arrangement, réechelonnement et consolidation 323 984 290 239 290 239

Dotation remboursable - - -

Créances classées - - -

Créances contentieuses 913 404 836 733 836 733

Échéances à recouvrer en principal 651 937 519 029 519 029

Échéances à recouvrer en intérêt - - -

Créances rattachés 66 949 73 740 73 740

Intérêts perçus d'avance (45 555) (58 155) (58 155)

Créances à la clietèle brutes 11 818 524 11 489 832 11 438 481

Provisions individuelles sur créances douteuses à la clientèle (1 071 695) (923 053) (923 053)

Provisions additionnelles sur créances douteuses à la clientèle (225 466) (208 037) (208 037)

Provisions collectives sur créances douteuses à la clientèle (111 096) (106 343) (106 343)

Intérêts et autres produits réservés (305 040) (264 064) (264 064)

Total Net 10 105 227 9 988 335 9 936 984

Au 31/12/2020, les créances brutes sur la clientèle totalisent 11 818 524 mille dinars contre 11 489 
832 mille dinars au 31/12/2019 et se détaillent comme suit :

31/12/2020
31/12/2019

retraité
Variation

Compte courant débiteur 763 990 906 295 (142 305)

Crédits commerciaux et industriels 6 357 874 6 003 518 354 356

Immobilier promoteur 1 418 211 1 432 366 (14 155)

Immobilier acquéreur contractuel 302 932 300 015 2 917

Les notes au états financiers font partie intégrante des états financiers consolidés
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Suite 31/12/2020
31/12/2019

retraité
Variation

Immobilier acquéreur ressources propres 1 082 493 1 045 226 37 267

Autres concours à la clientèle 120 785 141 521 (20 736)

Crédits sur ressources spéciales 549 686 501 113 48 573

Autres emprunts - - -

Autres 1 222 553 1 159 778 62 775

Total des créances brutes 11 818 524 11 489 832 328 692

Le tableau suivant montre le détail des agios réservés par produit bancaire :

Désignation
Agios 

Réserves 
31/12/2020

Agios 
Réserves 

31/12/2019
Variation

Compte courant débiteur (95 189) (92 093) (3 096)

Crédits commerciaux et industriels (128 200) (109 130) (19 070)

Immobilier promoteur (56 085) (40 362) (15 723)

Immobilier acquéreur contractuel (2 131) (2 858) 727

Immobilier acquéreur ressources propres (19 107) (15 647) (3 460)

Autres concours à la clientèle - - -

Crédits sur ressources spéciales - - -

Autres emprunts - - -

Autres (4 328) (3 974) (354)

Total General (305 040) (264 064) (40 976)

Note 4- Portefeuille titres commercials 

Au 31/12/2020, le portefeuille titre commercial totalise 307 868 mille dinars contre 355 197 mille 
dinars au 31/12/2019 détaillé dans le tableau ci-après. La ventilation de ces titres par nature et par 
émetteur se présente comme suit :

Cotation 31/12/2020 31/12/2019

Bons de Trésor Assimilables - BTA (titres de 
Transaction) 

Coté 38 032 34 972

Emprunts nationaux non coté - -

Bons de Trésor Assimilables - BTA (titres 
de placement) 

Coté 63 006 72 690

Les notes au états financiers font partie intégrante des états financiers consolidés
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Suite Cotation 31/12/2020 31/12/2019

Titres de placement émis par des établissements 
de crédit 

Coté 35 971 83 175

Autres titres de placement Coté 168 339 162 377

Total 1 - 305 348 353 214

Créances et dettes rattachées aux titres 
de transaction

- - -

Créances rattachées aux titres de placement - 3 788 3 432

Charges constatées d’avance sur titres 
de transaction

- - -

Provisions sur titres de placements - (1 268) (1 449)

Total 2 - 2 520 1 983

Total Net (1+2) - 307 868 355 197

Le mouvement du portefeuille titres commercial se présente comme suit :

31/12/2019 Acquisition Cession Reclass 31/12/2020
Bons de Trésor Assimilables 
- BTA
(titres de Transaction)

34 972 (301 200) 152 130 152 130 38 032

Emprunts nationaux - - - - -
Bons de Trésor Assimilables 
- BTA
(titres de placement)

72 690 (513 602) 251 892 252 026 63 006

Titres de placement émis par 
des établissements de crédit

83 175 (391 798) 172 297 172 297 35 971

Autres titres de placement 162 377 (1 359 486) 682 724 682 724 168 339
Total 353 214 (2 566 086) 1 259 043 1 259 177 305 348

Note 5 - Portefeuille titres d’investissement

Le poste Portefeuille titres d’investissement présente un solde débiteur net de 1 813 905 mille dinars 
au 31 décembre 2020 contre 1 456 294 mille dinars au 31 décembre 2019.

31/12/2020 31/12/2019

Titres de participations 126 448 115 223

Autres créances rattachées 1 862 2 353

Fonds à capital risque 542 051 228 205

Créances rattachées sur Fonds à capital risque 25 3 487

Bons de tresor 1 170 830 1 135 771

Créances rattachées sur BTA 78 018 75 193

Les notes au états financiers font partie intégrante des états financiers consolidés
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Suite 31/12/2020 31/12/2019

Provisions pour dépréciation des participations (44 969) (43 583)

Provisions pour dépréciation des titres SICAR (60 360) (60 355)

Total Net 1 813 905 1 456 294

Note 6 -Valeurs Immobilisées

31/12/2020 31/12/2019

Immobilisations incorporelles 26 001 22 520

Immobilisations corporelles d'exploitation 194 501 187 298

Immobilisations corporelles hors exploitation 30 284 30 692

Immobilisations corporelles en cours 57 236 44 100

Amortissements des immobilisations incorporelles (20 628) (17 887)

Amortissements des immobilisations corporelles (133 671) (117 762)

Provisions pour dépréciation des participations (5 000) (5 000)

Total Net 148 723 143 961

Les taux d’amortissement pratiqués par cathégorie d’immobilisation sont les suivants :

Immobilisations Taux Amortissement

Distributeurs automatiques de billets 15% linéaire

Matériel de sécurité 15% linéaire

Constructions 5% linéaire

Matériel de transport 20% linéaire

Outillage mobile 15% linéaire

Mobilier de bureau 20% linéaire

Matériel de bureau 20% linéaire

Matériel informatique 33% linéaire

Agencements et aménagements 20% linéaire

Installations 5% et 10% linéaire

Logiciels informatiques 33% linéaire

Les notes au états financiers font partie intégrante des états financiers consolidés
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Note 7 - Autres actifs 

Ce poste présente au 31/12/2020 un solde de 365 226 mille dinars contre 373 653 mille dinars au 
31/12/2019 se détaillant ainsi :

31/12/2020 31/12/2019

Créances prises en charge par l'Etat - -

Avances au personnel 12 081 12 452

Préts au personnel 25 386 25 106

Etat et collectivités locales 68 501 55 439

Débiteurs divers 254 001 275 785

Charges reportées 5 257 4 871

Total Net 365 226 373 653

4.2- PASSIFS 

Note 8 - Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers 

Ce poste présente au 31/12/2020 un solde de 1 957 188 mille dinars contre 2 486 294 mille dinars au 
31/12/2019 et se détaillé ainsi :

31/12/2020 31/12/2019

Emprunt en dinars auprès des banques > 90j 902 000 849 000

Emprunt en dinars auprès des banques < 90j 386 250 1 116 450

Emprunt en devises auprès des banques > 90j 551 164 500 820

Emprunt en devises auprès des banques < 90j - -

Comptes ordinaires débiteurs Banques en devises - -

Comptes ordinaires débiteurs Banques en dinars 241 186

Dettes rattachées aux emprunts interbancaires > 90j 4 131 4 873

Dettes rattachées aux emprunts interbancaires < 90j - -

Dépôts à vue des organismes financiers spécialisés 113 402 14 965

Dettes rattachées aux dépôts et avoirs des établissements 
financiers

- -

Total 1 957 188 2 486 294

Les notes au états financiers font partie intégrante des états financiers consolidés
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Note 9 - Dépôts et avoirs de la clientèle 

Ce poste présente au 31/12/2020 un solde de 7 092 129 mille dinars contre 6 822 264 mille dinars au 
31/12/2019 et se détaille ainsi :

31/12/2020 31/12/2019

Comptes ordinaires 2 490 968 2 145 588

Dettes rattachées 5 794 5 150

Comptes d'épargne 2 479 967 2 148 187

Dettes rattachées - -

Comptes à échéance 1 179 191 1 619 680

Bons à échéance et valeurs assimilées 736 881 676 150

Dettes rattachées 50 876 60 748

Charges constatées d'avance (8 649) (22 747)

Autres sommes dues 157 101 189 508

Valeurs non imputées - -

Total 7 092 129 6 822 264

31/12/2020 31/12/2019

Dépots a vue 2 496 762 2 150 737

Comptes ordinaires en dinars (nets des comptes fusionnés) 1 812 069 1 349 355

Comptes ordinaires en dinars convertibles 43 046 37 539

Comptes ordinaires en devises 635 853 758 693

Dettes rattachées 5 794 5 150

Dépots d'epargne 2 479 967 2 148 188

Comptes d'épargne logement 627 809 538 043

Comptes d'épargne logement EL JADID 301 443 288 903

Comptes spéciaux d'épargne 1 410 658 1 211 742

Comptes d'épargne études 31 668 27 830

Comptes d'épargne Capital + 108 346 81 637

Comptes d'épargne investissement 43 33

Total 4 976 729 4 298 925

Les notes au états financiers font partie intégrante des états financiers consolidés
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Les dépôts à échéance se détaillent comme suit :

31/12/2020 31/12/2019

Comptes à terme 884 684 1 328 356

Placements en devises 294 507 291 324

Certificat de dépôt 604 500 539 500

Bons de caisse 132 381 136 650

Dettes rattachées 50 876 60 748

Charges constatées d'avance sur comptes à terme et bons 
à échéance

(8 649) (22 747)

Total Net 1 958 299 2 333 831

Note 10 - Emprunts et ressources spéciales 

Ce poste présente au 31/12/2020 un solde de 1 937 397 mille dinars contre 1 826 005 mille dinars au 
31/12/2019 et se détaille comme suit :

31/12/2020 31/12/2019

Fonds budgétaires 604 997 540 742

Ressources extérieures 733 363 657 510

Dettes rattachées aux ressources spéciales 41 418

Emprunts obligataires 38 773 57 042

Autres emprunts matérialisés 193 732 222 377

Emprunts subordonnés 145 732 200 426

Dettes rattachées aux autres emprunts matérialisés 12 183 14 841

Dettes rattachées aux emprunts obligataires 6 295

Autres fonds empruntés 203 165 129 614

Dettes rattachées aux autres fonds empruntés 5 406 2 740

Total 1 937 397 1 826 005

Les notes au états financiers font partie intégrante des états financiers consolidés
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Note 11 - Autres passifs 

Ce poste présente au 31/12/2020 un solde de 878 428 mille dinars contre 581 082 mille dinars au 
31/12/2019 se détaillant ainsi :

31/12/2020 31/12/2019

Organismes sociaux 4 062 4 059

Personnel (139) 77

Etat et colléctivités locales 82 096 29 947

Fournisseurs 59 942 48 379

Commissions de garantie et de change 3 917 4 392

Exigibles après encaissement 93 957 86 298

Siège et succursales - 5 342

Provisions pour risques et charges 494 194 187 107

Impôts sur les sociétés 1 546 72 407

Comptes de régularisation passifs 60 384 73 949

Divers 78 469 69 125

Total 878 428 581 082

4.3- CAPITAUX PROPRES

Note 12 - Capitaux propres :

31/12/2020 31/12/2019

Capitaux propres

Capital 238 000 238 000

Réserves 762 382 625 748

Actions propres - -

Autres capitaux propres - -

Résultats reportés - -

Résultat de l'exercice 73 065 138 791

Total 1 073 446 1 002 539

A la date du 31-12-2020, le capital social s’élève à 238 000 000 dinars composé de 47 600 000 actions 

Les notes au états financiers font partie intégrante des états financiers consolidés
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d’une valeur nominale de 5 dinars libérée en totalité. 

Le total des capitaux propres consolidés de la Banque, avant affectation du résultat de l’exercice 2020 
s’élève au 31 Décembre 2020 à 1 073 446 mille dinars contre 1 002 539 mille dinars au 31 décembre 
2019. Les capitaux propres consolidés se détaillent par société comme suit :

31/12/2020 31/12/2019

Réserves Résultat Total Réserves Résultat Total

BH BANK 772 616 76 238 848 854 626 892 143 061 769 953

BH SICAF 642 (95) 547 400 84 484

TFB (23 787) (3 415) (27 202) (17 291) (2 431) (19 722)

BH PRINT (1 170) (279) (1 449) (897) (262) (1 159)

BH INVEST 1 922 (486) 1 436 2 164 (250) 1 914

SICAV BH-Obligataire (5 271) 531 (4 740) (5 288) 522 (4 766)

BH ASSURANCES 11 939 2 898 14 837 8 844 3 087 11 931

BH EQUITY 2 568 (254) 2 314 2 486 7 2 493

BH IMMO 558 (2 105) (1 547) 2 641 (2 086) 555

BH RECOUVREMENT 2 156 66 2 222 2 261 524 2 785

BH LEASING 1 306 (235) 1 071 4 772 (3 617) 1 155

SICAV BH-Capitalisation (1 096) 200 (896) (1 236) 152 (1 084)

Société Moderne de titrisation - - - - - -

Total
762 383 73 064 835 447 625 748 138 791 764 539

Les notes au états financiers font partie intégrante des états financiers consolidés
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Les intérêts minoritaires pour l’exercice clos le 31/12/2020 se détaillent par société comme suit :

31/12/2020 31/12/2019

Réserves Résultat Total Réserves Résultat Total

BH BANK - - - - - -

BH SICAF 7 141 (84) 7 057 6 927 74 7 001

TFB (268) - (268) (827) 57 (770)

BH PRINT (978) (368) (1 346) (627) (346) (973)

BH INVEST 1 361 (294) 1 067 1 507 (151) 1 356

SICAV BH-Obligataire 90 991 5 016 96 007 68 880 3 737 72 617

BH ASSURANCES 37 786 6 416 44 202 32 364 6 301 38 665

BH EQUITY 8 323 (225) 8 098 8 251 6 8 257

BH IMMO 823 (1 492) (669) 2 299 (1 479) 820

BH RECOUVREMENT 607 19 626 637 149 786

BH LEASING 9 077 (280) 8 797 11 927 (2 963) 8 964

SICAV BH-Capitalisation 7 517 436 7 953 974 45 1 019

Société Moderne de titrisation - - - - - -

Total 162 380 9 144 171 524 132 312 5 430 137 742

Le résultat par action se présente comme suit :

31/12/2020 31/12/2019

Résultat de l'exercice en dinars (1) 73 064 865 138 790 512

Nombre des actions début de période 47 600 000 47 600 000

Augmentation du capital - -

Actions gratuite - -

Actions en numéraire - -

Date de l'augmentation du capital

Nombre des actions fin de période 47 600 000 47 600 000

Nombre d'action moyen pondéré (2) 47 600 000 47 600 000

Résultat par action en dinars (1)/(2) 1,535 2,916
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4.4- ENGAGEMENT HORS BILAN 

Note 13 - Engagements donnés 

Passifs eventuels 

Cette rubrique se détaille au 31 Décembre 2020 par nature et par bénéficiaire comme suit :

Libéllés Banque Clients Etat

Passifs eventuels 22 361 2 321 840 -

Caution et aval 22 361 612 795 -

Crédit documentaire - 358 327 -

Actifs donnés en garantie - 1 350 718 -

Le détail des actifs donnés en garantie se présente comme suit :

31/12/2020 31/12/2019

Bons de trésor affectés en garantie 585 118 585 118

Garantie données sur refinancement crédit court terme 565 600 565 600

Garantie données sur refinancement crédit moyen terme 200 000 200 000

TOTAL 1 350 718 1 350 718

Engagements de financement donnés 

Cette rubrique se détaille au 31 Décembre 2020 par nature et par bénéficiaire comme suit :

Libéllés Banque Clients Etat

Engagements donnés - 231 574 13 574

de financement - 231 574 -

sur titres - - 13 574

Les engagements de financement donnés en faveur de la clientèle se détaillent comme suit

31/12/2020 31/12/2019

Engagements de financement donnés en faveur 
de la clientèle

Avals aux banques - -

Crédits notifiés et non utilisés FAS, FOPRODI et FONAPRA 97 924 127 674

Crédits notifiés non utilisés de préfinancement des immobi-
lisations sur ressources ordinaires

126 998 239 256

Les notes au états financiers font partie intégrante des états financiers consolidésLes notes au états financiers font partie intégrante des états financiers consolidés
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Suite 31/12/2020 31/12/2019

Crédits immobiliers non débloqiés aux profit des acquéreurs 
sur ressources contractuelles

2 505 1 726

Crédits immobiliers non débloqiés aux profit des acquéreurs 
sur ressources ordinaires

2 689 3 090

Crédits immobiliers non débloqiés aux profit des acquéreurs 
sur ressources affectées

1 458 1 458

Crédits à accorder sur comptes d’épargne - -

Total 231 574 373 204

Note 14 - Engagements de financement reçus 

Cette rubrique se détaille au 31 décembre 2020 par nature et par contrepartie comme suit :

Libéllés Banque Clients Etat

Engagements reçus 569 - -

de financement 569 - -

Note 15 - Garanties reçues 

Cette rubrique se détaille au 31 Décembre 2020 par nature et par contrepartie comme suit :

Libéllés Banque Clients Etat

Engagements reçus 44 187 1 397 373 -

de garantie de la clientèle 44 187 1 397 373 -

4.5- ETAT DE RESULTAT

Note 16 – Intérêts et revenus assimilés

Les intérêts et revenus assimilés totalisent 933 224 mille dinars au 31/12/2020 contre 952 565 mille 
dinars au 31/12/2019 et se détaillent ainsi :

31/12/2020 31/12/2019

Intérêts et revenus assimilés sur comptes de prêts 
interbancaires

29 568 37 114

Intérêts et revenus assimilés sur comptes ordinaires 
bancaires

83 262

Intérêts sur prêts aux organismes financiers 12 173 14 060

Intérêts et revenus assimilés sur crédits à la clientèle (*) 713 362 724 128

Les notes au états financiers font partie intégrante des états financiers consolidésLes notes au états financiers font partie intégrante des états financiers consolidés
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Suite 31/12/2020 31/12/2019

Intérêts sur comptes ordinaires débiteurs 92 950 98 839

Intérêts de retard sur crédits 29 464 18 870

Intérêts et revenus assimilés sur créances douteuses ou 
litigieuses

22 565 10 931

Produits sur opérations avec la clientèle liés à une 
modification comptable

- 15

Reports sur opérations de change à terme de couverture 6 495 20 886

Commissions sur engagements de garantie 10 872 12 203

Commissions sur lettres de garantie 540 819

Commissions de compte sur opérations de crédit 8 152 6 184

Commissions de découvert sur opérations de crédit 6 965 8 201

Commissions sur billets de trésorerie 35 53

Total 933 224 952 565

Note 17 – Commissions 

Les commissions totalisent 225 645 mille dinars au 31/12/2020 contre 216 758 mille dinars au 
31/12/2019. Ces commissions se détaillent comme suit :

31/12/2020 31/12/2019

Commissions sur effets chèques et opérations diverses 49 270 51 772

Commissions sur effets à l'encaissement 82 76

Commissions sur effets à l'escompte 406 508

Commissions sur opérations diverses sur effets 652 465

Commissions sur opérations par chèques en dinars ou en 
dinars convertibles

12 330 14 866

Commissions sur opérations de virements 18 328 20 715

Commissions sur opérations sur titres 1 2

Frais de tenue des comptes 17 471 15 140

Commissions sur commerce extérieur et change 4 020 5 658

Commissions sur domiciliation et modification de titres 228 262

Commissions sur remises et accréditifs documentaires 3 503 4 883

Commissions sur virements et chèques en devises 289 513

Rémunérations sur gestion FOPROLOS et Projets spéciaux 2 037 1 922

Les notes au états financiers font partie intégrante des états financiers consolidés
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Suite 31/12/2020 31/12/2019

Autres commissions 46 913 50 438

Commissions sur opérations monétiques 9 184 9 247

Commissions d'étude 23 873 24 937

Commission de gestion 2 787 3 957

Commissions sur autres produits d'exploitation bancaire 11 069 12 297

Primes émises nettes 123 405 106 968

Total 225 645 216 758

Note 18- Gains et pertes sur portefeuille titre commercial et opérations financières 

Au 31/12/2020, le revenu du portefeuille titres commerciaux s’élève à 44 341 mille dinars contre 65 
912 mille dinars au 31/12/2019 détaillé ainsi :

31/12/2020 31/12/2019

Gains nets sur titres de transaction 6 034 17 314

Gains nets sur titres de placement 9 892 15 058

Gains nets sur opérations de change 28 415 33 540

Total 44 341 65 912

Au 31/12/2020, le revenu du portefeuille titres commerciaux s’élève à 44 341 mille dinars contre 65 
912 mille dinars au 31/12/2019 détaillé ainsi :

31/12/2020 31/12/2019

Produits sur BTA 5 831 17 282

Produits sur BTCT 203 32

Produits sur emprunts nationaux - 78

Dividendes et produits assimilés sur titres de placement 9 640 15 689

Produits sur opérations de placement liés à une modification 
comptable

252 -

Gains sur opérations de change 38 678 55 849

Total des produits 54 604 88 930

Pertes sur titres de transaction - -

Pertes sur titres de placement - (709)

Pertes sur opérations de change (10 263) (22 309)

Total des charges (10 263) (23 018)

Total 44 341 65 912

Les notes au états financiers font partie intégrante des états financiers consolidés
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Note 19 – Revenus du portefeuille d’investissement 

Au 31/12/2020, le revenu du portefeuille d’investissement est de 89 496 mille dinars contre 66 887 
mille dinars au 31/12/2019 détaillé ainsi :

31/12/2020 31/12/2019

Dividendes et produits assimilés sur titres de participation 223 1 254

Intérêts et revenus des titres d'investissements 89 096 65 443

Jetons de présence perçus 177 190

Total 89 496 66 887

Note 20 - Intérêts encourus et charges assimilées

Au 31/12/2020, les intérêts encourus et charges assimilées totalisent 627 148 mille dinars contre 682 
310 mille dinars au 31/12/2019 détaillés comme suit :

31/12/2020 31/12/2019

Intérêtes et charges assimilées sur emprunts interbancaires (63 080) (44 982)

Intérêtes et charges assimilées sur comptes ordinaires 
banques

(17 607) (19 429)

Intérêts sur comptes ordinaires créditeurs de la clientèle (31 137) (29 631)

Intérêts cur comptes ordinaires créditeurs de la clientèle (884) (899)

Intérêts sur comptes d'épargne de la clientèle (105 316) (94 841)

Intérêts sur comptes d'échéance de la clientèle (224 091) (233 148)

Charges sur opérations avec la clientèle liées à une 
modification comptable

(2 278) (2 211)

Intérêts sur ressources spéciales (32 794) (24 217)

Emprunts obligataires (18 905) (24 180)

Intérêts et charges assimiliées sur comptes ordinaires BCT, 
CCP et TGT

(245) (77)

Intérêts et charges assimiliées sur comptes d'emprunts BCT (82 418) (142 033)

Autres charges d'exploitation bancaire assimilées à des 
intérêts

(1 401) (1 393)

Déports sur opérations de change à terme de couverture (46 992) (65 269)

Total (627 148) (682 310)

Les notes au états financiers font partie intégrante des états financiers consolidés
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Note 21 – Dotations aux provisions et résultat des corrections de valeurs sur créances hors bilan et passif 

Ce poste totalise un montant net de 192 656 mille dinars au 31 décembre2020 contre 97 213 mille 
dinars au 31 décembre 2019 détaillé ainsi :

31/12/2020 31/12/2019
Dotation aux prov et résultat des corrections de val / 
créances HB et passif

(282 192) (192 321)

Dotations aux provisions individuelles sur opérations avec 
la clientèle

(189 864) (124 798)

Dotations aux provisions additionnelles sur opérations 
avec la clientèle

(32 944) (22 647)

Variation de la provision pour sinistres (1 423) (4 331)
Variation des autres provisions techniques (13 612) (13 758)
Dotations aux provisions collectives sur opérations avec la 
clientèle

(13 796) (770)

Pertes sur créances couvertes par des provisions (25 231) (18 611)
Pertes sur créances non couvertes par des provisions (3 091) (1 242)
Dotations aux provisions pour risques et charges (2 231) (6 164)
Reprises de prov et résultat des corrections de val / 
créances HB et passifs

89 536 95 108

Reprises de provisions individuelles sur opérations avec la 
clientèle

63 416 77 775

Reprises de provisions additionnelles sur opérations avec 
la clientèle

15 615 13 729

Reprises de provisions collectives sur opérations avec la 
clientèle

9 625 -

Reprises sur provisions pour risques et charges 880 3 604
Total (192 656) (97 213)

Note 22- Dotations aux provisions et résultat des corrections de valeurs sur portefeuille d’investissement

Ce poste totalise un montant net de -2 328 dinars au 31 décembre 2020 contre -5 564 dinars au 
31/12/2019 détaillé ainsi :

31/12/2020 31/12/2019
Dotat aux prov et résultat des correc de valeurs / créances 
portefeuille d’investissement

(8 688) (7 922)

Dotations aux provisions sur titres d’investissement (4 929) (5 281)
Dotations aux provisions sur titres de participation dans les 
entreprises associées, coentreprises et entreprises liées

(3 759) (2 641)

Charges et pertes sur titres couverts par des provisions - -
Charges et pertes sur titres non couverts par des provisions - -

Les notes au états financiers font partie intégrante des états financiers consolidés
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Suite 31/12/2020 31/12/2019

Reprise/ prov et résultat des correc de valeurs / créances 
portefeuille d’investissement 

6 360 2 358

Reprises sur provisions sur titres d’investissement 4 788 2 130

Reprises sur provisions sur titres de participation dans les 
entreprises associées, coentreprises et entreprises liées

1 572 228

Total (2 328) (5 564)

Note 23 - Autres produits d’exploitation 

Au 31/12/2020, les autres produits d’exploitation totalisent 7 671dinars contre 14 615 dinars au 
31/12/2019 . Cette rubrique se détaille comme suit :

31/12/2020
31/12/2019

retraité

Autres produits accessoires 889 9 556

Produits sur opérations d'assurance 3 999 2 961

Autres charges non imputables 1 546 1 334

Récupération de frais postaux 227 262

Revenus des immeubles non liés à l'exploitation 1 010 502

Total 7 671 14 615

Notes 24 – Gains et pertes provenant des éléments ordinaires

Ce poste totalise un montant net de 47dinars au 31 décembre 2020 contre -187 dinars au 31/12/2019 
détaillé ainsi :

31/12/2020 31/12/2019

Pertes provenant des activités ordinaires (635) (520)

Pertes exceptionnelles (635) (520)

Gains provenant des activités ordinaires 682 333

Plus-values sur cessions d'immobilisations corporelles 229 33

Profits exceptionnels 453 300

Total 47 (187)

Les notes au états financiers font partie intégrante des états financiers consolidés
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Notes 25 – Impôt sur les bénéfices

31/12/2020 31/12/2019
Impôts différés - (1 974)
Impôts sur les sociétés (50 492) (75 125)
Total (50 492) (77 099)

4.6- ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

Notes 26 - Variation des liquidités et équivalents de liquidités

Les liquidités et équivalents de liquidités en fin de période 2020 ont atteint un montant de 101 316 
mille  dinars contre 702 235 mille dinars en fin de période 2019, soit une variation positive de 600 919 
mille dinars.

Cette variation positive des liquidités résulte principalement de l’activité d’exploitation 
et d’investissement détaillée comme suit :

2020 2019  Var
Flux de trésorerie net provenant des activités 
d’exploitation

730 997 (412 490) 1 143 487

Flux de trésorerie net provenant des activités 
d’investissement

(294 954) 187 672 (482 626)

Flux de trésorerie net affectés aux activités 
de financements

136 461 101 326 35 135

Incidence des variations des taux de change sur 
les liquidités et équivalents de liquidités

28 415 32 950 (4 535)

Variation nette des liquidités et équivalents 
de liquidités 600 919 (90 542) 691 461

Liquidités et équivalents de liquidités en début 
de période

(702 235) (611 693) (90 542)

Liquidités et équivalents de liquidités en fin de 
période

(101 316) (702 235) 600 919

Les liquidités et équivalents de liquidités en fin de période se détaillent comme suit:

2020 2019
Comptes Nostri en dinars 5 198 8 610
Comptes IBS 22 173 14 913
Caisse en dinars 36 707 32 206
Caisse en devises 384 1 185
Avoirs chez la BCT en dinars 15 679 7 432
Change manuel 2 366 4 239

Les notes au états financiers font partie intégrante des états financiers consolidés
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Suite 2020 2019

Prêts interbancaires non matérialisés par des titre en 
dinars < 90J

80 000 30 000

Prêts interbancaires non matérialisés par des titre en de-
vises < 90J

(28 221) (9 487)

Valeurs non imputées et autres sommes dues (21) (5)

Bons de Trésor Assimilables - BTA (titres de Transaction) 38 032 34 972

Avoirs chez la BCT en devises 49 088 50 367

Prêts aux établissements financiers < 90J 1 192 261

Prêts à la BCT en devises < 90 j 61 637 232 246

Comptes de chèques postaux-CCP 286 286

Comptes ordinaires TGT en dinars 675 7 176

Emprunt en dinars auprès des banques < 90j (386 250) (1 116 450)

Comptes ordinaires débiteurs Banques en dinars (241) (186)

Total (101 316) (702 235)

4-7- EVENEMENTS POSTERIEURS A LA DATE DE CLOTURE

La Banque n’a pas eu connaissance d’aucun événement qui s’est produit entre la date de clôture de la 
periode et la date de publication des états financiers , pouvant entrainer des modifications importantes 
de l’actif ou du passif au cours de la nouvelle periode ou qui auront , ou risquent d’avoir, des repercussions 
importantes sur ses activités futures .
Les états financiers au 31/12/2020 ont été arrêtés dans un contexte économique fortement impacté 
par la pandémie COVID-19.
Toutefois , et sur la base des informations disponibles , l’impact éventuel de la pandémie COVID-19 sur 
l’activité et la situation financiére future de la banque ne peut pas être estimé d’une façon fiable.

Les notes au états financiers font partie intégrante des états financiers consolidés
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مشروع القرارات المعروضة على الجلسة العامة العادّية )السنة المالّية 2020)

القرار األول :
نظرا للظروف الراهنة والمتعلقة بوباء كوفيد 19 وعمال بتوصيا ت الكتابة العامة للحكومة صلب منشورها
المؤرخ في 3 - 11 - 2020 تحت عدد 429 ، تصادق الجلسة العامة على طريقة دعوتها النعقاد اشغالها عن

بعد وفق التدابير واالجراءات المتخذة للغرض.

وقع ت المصادقة على هذا القرار باإلجماع

القرار الثاني :
إن الجلسة العاّمة العادّية السنوّية، وبعد االستماع إلى تقريري مجلس اإلدارة (تقرير حول

الوضعية المالية للبنك وتقرير حول الوضعية المالية لمجمع BH بنك) وتقارير مراقبي الحسابات للسنة
المالّية 2020 والتقرير العام حول القوائم المالية المجمعة، تصادق على تقريري مجلس اإلدارة وكذلك

على القوائم المالية الفردية والمجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2020 .

وقعت المصادقة على هذا القرار باإلجماع

القرار الثالث :
إن الجلسة العاّمة العادّية السنوّية، و بعد االستماع إلى التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالّية

2020 ، توافق على االتفاقات القانونية المنصوص عليها بالفصول 200 و 475 من مجلة الشركات
التجارية والفصل 62 من القانون عدد 48 - 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.

وقعت المصادقة على هذا القرار باإلجماع

القرار الرابع :
تقرر الجلسة العامة العادّية إعادة توزيع النتائج المؤجلة وذلك بإدماج جزء من االحتياطات إلعادة

االستثمار المعفى المكونة الى 31 - 12 - 2013 والتي باتت محررة بمبلغ 6.800.000,000 دينار.
وعليه تم تعديل النتائج المؤجلة كما يلي :

نتائج مؤجلة بعد التوزيع بعنوان سنة - 2019 : 238,739 دينار
المبلغ الجاهز كاحتياطات إلعادة االستثمار المعفى: - 6.800.000,000 دينا ر

بذلك تكون النتائج ال مؤجلة قبل التوزيع : 6.800.238,739 دينار

وقعت المصادقة على هذا القرار باإلجماع

القرار الخامس :
تصادق الجلسة العاّمة على توزيع األرباح الصافية الناشئة عن السنة المالّية 2020 كما جاء في

اقتراح مجلس اإلدارة كاآلتي



197

 
المبلغ بالدينار             

2020

607,777 942 72النتيجة الصافية

238,739 800 6المنقول الجديد

846,516 742 79الباقي األول

000,000 760 21حصص األرباح من نتيجة السنة الحالية

حصص األرباح من المبالغ المعفاة المكونة في 31 - 12 - 2013 
مخصصة لألشخاص الطبيعيين

6 800 000,000

000,000 560 28مجموع االرباح

846,516 182 51الباقي الثاني

000,000 850الصندوق اإلجتماعي

846,516 332 50الباقي الثالث

000,000 332 38المبلغ المدرج باإلحتياطات االستثنائية

000,000 000 12إعادة استثمارات معفاة

846,516الباقي الرابع

846,516المنقول الجديد

0,000الرصيد

وعليه حددت الجلسة العامة العادية مبلغ األرباح الموزعة للمساهمين ب 600 مليم للسهم الواحد، هذه
االرباح المقدرة اجماال ب 28.560.000,000 د يتم تخصيص مقدار 6.800.000,000 د منها

باألولوية لألشخاص الطبيعيين وتقتطع من النتائج المؤجلة المكونة في 31 - 12 - 2013 وال يتم اخضاعها
للخصم من المورد اذ يقع توزيعها طبق الفقرة 7 من الفصل 19 من القانون عدد 54 - 2013 المؤرخ في

30 - 12 - 2013 المتعلق بإصدار قانون المالية لسنة 2014 .
يتم دفع هذه األرباح لدى الوسطاء بالبورصة وماسكي الحسابات دون خصم من المورد بداية من

تاريخ 2021-05-10  
        

        
وقعت المصادقة على هذا القرار باإلجماع         



التـقـريـــر الســنوي_2020

198

القرار السادس:
بناء على ما ذكر بالقرارات السالفة، تبرأ الجلسة العامة أعضاء مجلس اإلدارة إبراءا تاما دون قيد

من تبعة أعمال إدارتهم للشركة خالل السنة المالّية 2020.

وقعت المصادقة على هذا القرار باإلجماع

القرار السابع:
تصــادق الجلســة العامــة علــى تســمية الســادة محمــد صالــح الشــابي األحســن و محمــد المهدي مجــدوب ممثلي 
المســاهمة العموميــة أعضــاء بمجلــس اإلدارة لمــدة ثــالث ســنوات تنتهــي يــوم انعقــاد الجلســة العاّمــة التــي 

ســوف تدعــى للبــت فــي نتائــج الســنة
المالّية 2023.

وقعت المصادقة على هذا القرار باألغلبية

القرار الثامن:
تصــادق الجلســة العامــة علــى تجديــد نيابــة الســادة علــي رضوانــي و محمــد ناصــر حاجــي و أيمــن الريــس ممثلــي 
ــة  ــة ، أعضــاء بمجلــس اإلدارة لمــدة ثــالث ســنوات تنتهــي يــوم انعقــا د الجلســة العاّم المســاهمات العمومي

التــي ســوف تدعــى للبــت فــي نتائــج الســنة المالّيــة 2023.
وقعت المصادقة على هذا القرار باألغلبية

القرار التاسع:
عمال بمقترح مجلس اإلدارة، تقرر الجلسة العامة للمساهمين تعيين السي د عبد الرزاق اللواتي عضوا

ــاد الجلســة  ــوم انعق ــالث ســنوا ت تنتهــي ي ــك لمــدة ث ــق وذل ــة التدقي ــس اإلدارة ورئيســا للجن مســتقال بمجل
ــة التــي العاّم

سوف تدعى للبت في نتائج السنة المالّية 2023.

وقعت المصادقة على هذا القرار باإلجماع

القرار العاشر:
تحدد الجلسة العامة:

- مبلغا صاف قدره أربع أالف دينار ( 4000 د) عن كل حصة حضور لرئاسة مجلس االدارة.
- مبلغا صاف قدره ألفي دينار ( 2000 د) عن كل حصة ولكل عضو من اعضاء مجلس االدارة.

- مبلغا صاف بألفي دينار ( 2000 د) لرئاسة لجنة التدقيق ولجنة المخاطر عن كل جلسة من
جلسات لجنة المخاطر واللجنة القارة للتدقيق الداخلى.

- مبلغا صاف بألف دينار ( 1000 د) عن كل حصة ولكل عضو لجنة منبثقة عن المجلس.

وقعت المصادقة على هذا القرار باألغلبية
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القرار الحادي عشر:
تســند جميــع الصالحيــات للممثــل القانونــي للبنــك أو لمــن ينوبــه قصــد القيــام بإجــراءات اإليــداع و اإلشــهارات 

القانونّية.

وقعت المصادقة على هذا القرار باإلجماع
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