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 املحافظ كلمة

 

في سياق اتسم باستمرار الصعوبات الاقتصادية التي زادت  2000تطور النشاط املصرفي سنة 

 أحداث باردو وسوسة على قطاع السياحة.تداعيات  بعد حدة

دفعا للتمويل املصرفي لالقتصاد كما يبرز  2000وعلى الرغم من هذا الوضع، فقد شهدت سنة 

 4بما يقارب  اجمالي املساعدات لالقتصاد من اجمالي الناتج املحليمؤشر ارتفاع ذلك من خالل 

و نوات ألاربع املاضية. الس خالل٪  71 معدل بـ ٪ مقابل77 مستوى نقاط مئوية لتصل إلى 

وألافراد وكذلك  املؤسسات استغاللحاجيات  تمويلباألساس  لالقتصاد شملت املساعدات

التي  ألاقل خطورة لتعزيز محفظة سندات الخزينة وهو ما يعكس تفضيل البنوك للتمويالت

 تنطوي على أقل قدر ممكن من املخاطر.

عى اللجوء الى إعادة وخالل نفس الفترة، تطورت الودائع بنسق أبطأ من القروض، مما استد

في الودائع بالبنك املركزي التونس ي. وبالفعل، فقد ظل معدل تغطية القروض لدى التمويل 

، وهو ما يعكس 2000٪ سنة 80.4إلى  2002٪ سنة 81.8، حيث انخفض من منحى تنازلي

 للمؤسسات. السيولة لدىالانخفاض في ادخار ألاسر وتدهور وضعية 

تحسين تموقعها بالسوق شبكات فروعها و ك جهودها لتوسيع وفي الوقت نفسه، واصلت البنو 

سنة بنكي ساكنا لكل فرع  0400الذي بلغ  الى تحسن مؤشر نسبة الصيرفةمما أدى املصرفية 

مع كل ما يثيره هذا التسابق من تساؤالت حول جدوى  2002ساكنا سنة  7414مقابل  2000

 املقاربة املتبعة من قبل بعض البنوك في بيئة مصرفية جّد تنافسية.

من عموما املالية للقطاع، تجدر إلاشارة إلى أن القطاع املصرفي تمكن  بالسالمةوفيما يتعلق 

و نسبة تغطية ، القروض املصنفةمع تحسن طفيف في حصة املالية  الصالبةتحسين مؤشرات 

حيث بلغت  في مستوى مرض ي واملحافظة على نسبة املالءة املالية القروض املصنفة باملدخرات

 .التشغيلية املخاطرلتغطية ة جديدت متطلبال خاإدلرغم من الى ع٪ 00.4
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املصرفي ال يزال يتسم  القطاعوعلى الرغم من الجهود التي يبذلها البنك املركزي التونس ي فإن 

والذي تكتس ي طابعا  القروض املصنفة باشكاليةببعض عوامل الهشاشة، خاصة فيما يتعلق 

 بير جريئة على عدة مستويات.متعدد ألابعاد ويتطلب حلها اعتماد تدا

على  كبرى  بالنسبة للقطاع املصرفي سنة إصالحات 2000وباإلضافة إلى ذلك، فقد مثلت سنة 

 على وجه الخصوص: اذكر منهنعدة مستويات 

للبنك املركزي التونس ي والقانون املتعلق  ألاساس يسن القانون املتعلق بالنظام  -

مبادئ الحوكمة الرشيدة، و  بالبنوك واملؤسسات املالية على خلفية تكريس

 املنافسة العادلة وتعزيز أسس الاستقرار املالي؛

الذي  2020-2000اعتماد البرنامج الخماس ي وضع و قيام البنك املركزي التونس ي ب -

في أفق سنة  IIIالتونسية مع معايير بازل  للرقابة الحذرةتطابق املنظومة  يهدف الى

رقابة من أجل ارساء مقومات  صرفيةوتطوير القدرات العملياتية للرقابة امل 2020

 ؛مدة على املخاطرفعالة معت

 هيكلةإلانطالق في عملية إعادة هيكلة البنوك العمومية على أساس برامج إعادة  -

تمت املصادقة عليها من قبل البنك املركزي التونس ي وتنطوي على جوانب 

 .القروض املصنفةوتجارية وعملياتية وكذلك على مقاربة لحل اشكالية تيةامؤسس

داخل هذه  الحذر  ويكمن الهدف من هذا التمش ي في وضع أسس التصرف السليم و

فعاليتها في القيام بدورها في تمويل الاقتصاد مع ضمان ظروف  تحسين البنوك و

 لصالبتها وربحيتها.

هذا وسوف يتواصل هذا التمش ي الرامي إلى دفع إلاصالحات مع اعتماد بعض املبادئ التوجيهية 

مسار  ا في التركيز الفعال لشبكات أمان والسيما صندوق ضمان الودائع البنكية، و املتمثلة أساس

من ناحية والتاطير  آلية املقرض ألاخير البنوك واملؤسسات املالية املتعثرة، وصوال إلى  انقاذ
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عمل مع مواصلة تجسيد مخطط الالدفع ومؤسسات  الصيرفة الاسالميةالتنظيمي لعمليات 

 الخماس ي للرقابة املصرفية، من ناحية أخرى.

اعتماد  على أن يتملعمل االبنك املركزي التونس ي  وف يواصل، سالتمش يوبالتوازي مع هذا 

وذلك  و املؤسسات املاليةفي جميع مكوناته من قبل البنوك  للحرفاءنظام التصنيف الداخلي 

عملية اسناد القروض ولضمان تسعيرة  بهدف إضفاء الطابع املؤسس ي ،على املدى القصير، على

من وراء ذلك الهدف يكمن . و للمخاطرالفعالة  الرقابةمصرفية معّدلة حسب املخاطر وضمان 

 .الذاتية استباقية ألموالهالا دارة من وسائل إلا البنوك  تمكين إلى 

لى الحفاظ إالية و امل ألاخالقياتإلى إرساء أسس  املاسة لحاجةووعيا منه باوعلى صعيد آخر، 

على تعزيز املنظومة العمل البنك املركزي التونس ي وف يواصل على سالمة النظام املالي، س

 ألاموال وتمويل إلارهاب وذلك وفقا للمعايير الدولية. غسلالوطنية ملكافحة 

املالية  الصالبةوفي سياق هذه الديناميكية املعيارية، و حرصا على التوفيق بين متطلبات 

ى ضمان تمويل فعال لالقتصاد، سيواصل البنك املركزي التونس ي اعتماد نهج والحاجة إل

 وتدريجي في إدخال إلاصالحات مع مراعاة قدرة البنوك على التكيف. تشاوري

البنك املركزي التونس ي  إدخالها كفيلة بان  يعتزموتلك التي إنجازها إن إلاصالحات التي تم 

 العملتؤثر على طرق ومناهج وف سجديدة ة انتقالية تساعد القطاع املصرفي على دخول مرحل

ركز وبروز أنماط مصرفية محركات الت ككّل من خالل القطاع خارطةوتعيد تشكيل  املصرفي

 جديدة . 

القطاع املصرفي على الساحة  يواجههاالتكنولوجية الذي  التطورات وعالوة على كل ذلك، فإن

 لل املتزايدة الرقمنة جّد  بفضلالدولية 
 
حافزا إلعادة التفكير في النموذج  عّد خدمات املالية ت

 الاقتصادي للقطاع املصرفي، حتى ال يبقى القطاع في معزل عن هذه التطورات.

 

 

 لي العياري ذالشا
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تطور إلاطار الترتيبي وإلاحترازي واملؤسساتي  الباب ألاول:

 والعملياتي ونشاط الرقابة
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 الترتيبي وإلاحترازي واملؤسساتي والعملياتي ونشاط الرقابة : تطور إلاطار ألاول الباب 

 

I.  إلاطار الترتيبي وإلاحترازي والعملياتي للرقابة املصرفية  تعزيز 

 

 حيث تمت : الكبرى سنة إلاصالحات  2000تعتبر سنة 

 

  الذي أرس ى مبادئ الحوكمة الرشيدة  2000مراجعة القانون املصرفي في جويلية

ة في تنظيم السوق املصرفية من خالل تغطية دورة النشاط واملنافسة والشفافي

البنكي بأكملها، بدء بالترخيص بممارسة النشاط وصوال الى مرحلة التعثر وإمكانية 

إلانقاذ والتي مهدت الطريق لوضع حزمة جديدة من إصالحات الرقابة املصرفية. 

: لجنة  ة وهيحداث هيئات جديدإإلاطار، تم بموجب هذا القانون  هذا وفي نفس

التراخيص، ولجنة انقاذ ا البنوك واملؤسسات املالية املتعثرة، واللجنة املكلفة 

 بتسليط العقوبات، وصندوق ضمان الودائع البنكية.

 

  اعتماد خطة عمل خماسية للبنك املركزي التونس ي في مجال الرقابة املصرفية والتي

بين إلاطار إلاحترازي مع  2020تشمل عدة مشاريع تهدف إلى إيجاد تقارب في افق 

معايير بازل وتطوير إلاطار العملياتي للرقابة املصرفية وذلك لضمان الانتقال من 

 .الرقابة على الامتثال إلى رقابة قائمة على املخاطر

 

ف وفي هذا السياق،
ّ
جهود في مجال  2007وأوائل سنة  2000البنك املركزي التونس ي خالل  كث

 ثالث جبهات:  قابة املصرفية علىالر 

 

  املتعلق  2000لسنة  48إرساء الهيئات التي تم إحداثها بموجب القانون عدد

 بالبنوك واملؤسسات املالية.

 

 .تعزيز املنظومة الاحترازية 
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  سراع بإنجاز املشاريع الرامية إلى تحسين إلاطار العملياتي للرقابة الذي يكرس
ٌ
الا

 طر.الانتقال إلى الرقابة القائمة على املخا

 

 6112لسنة  88عدد  إرساء الهيئات املحدثة بموجب القانون  .1

 لجنة التراخيص 1.1

  

 .2007فيفري  02عقدت لجنة التراخيص اجتماعها التأسيس ي في 

ويرأس محافظ البنك املركزي أو من يمثله هذه اللجنة التي تتكون من أربعة أعضاء مستقلين 

  يعينهم مجلس إدارة البنك
ّ
نزاهة والكفاءة في املجال املالي أو املصرفي أو سمون بالاملركزي ويت

 الاقتصادي.

أشغال لجنة التراخيص الهيكل املسؤول عن دراسة ملفات التراخيص داخل  كتابة مينأيتولى تو 

 املركزي وهو إلادارة العامة للرقابة املصرفية. البنك

وتتولى إلادارة العامة يتم إرسال مطالب الترخيص من قبل الجهات املعنية إلى البنك املركزي و 

 للرقابة املصرفية فحصها و تقديم تقرير إلى لجنة التراخيص. 

يتولى البنك املركزي التونس ي موافاة صاحب طلب الترخيص بقرار لجنة التراخيص وفي حالة و 

ال
ّ
 .الرفض، يكون القرار معل

 02بتاريخ نعقد امللجنة التراخيص على نظامها الداخلي في اجتماعها الثاني  صادقتهذا وقد 

 .2007أفريل 
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 النظام الداخلي للجنة التراخيص: 1مؤطر عدد 

 2بتاريخ  13يضبط النظام الداخلي الذي تم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

 ، إجراءات عمل لجنة التراخيص؛ وهي: 2007ماي 

النصاب القانوني ضائها، و أع دعوةالقواعد التي تنظم عقد اجتماعاتها: إجراءات  -

 ، والتصويت،الخ.. املطلوب

 ، والتراخيصكتابة لجنة و القواعد التي تحكم العالقة بين لجنة التراخيص  -

 .الالتزامات املوضوعة على كاهل أعضاء لجنة التراخيص -

 

لجنة  صادقت،  2000لسنة  48من القانون عدد  10و  28هذا وطبقا ألحكام الفصلين 

إجراءات تقديم مطالب على ، 2007جويلية  10بتاريخ  املنعقدها خالل اجتماعالتراخيص، 

 .الترخيص بما في ذلك إلارشادات واملعطيات والوثائق الالزمة لدراسة طلب

 

 04بتاريخ  10ة التونسية رقم يوهذه املذكرة إلاجرائية التي نشرت في الرائد الرسمي للجمهور 

ي يتقدم الى البنك املركزي التونس ي بطلب ، موجهة الى أي شخص طبيعي أو معنو 2007نوفمبر 

من  4من أجل الحصول على ترخيص ملمارسة العمليات املصرفية املنصوص عليها بالفصل 

من  13و  14و  24أو للقيام بالعمليات املدرجة ضمن الفصول  2000لسنة   48 القانون عدد

 هذا القانون.

 

 ا من قبل لجنة التراخيص: قائمات العمليات التي تستوجب ترخيص 6مؤطر عدد 

 48من القانون عدد  4عادية للعمليات املصرفية املنصوص عليها بالفصل المارسة امل (0

 .2000لسنة 

 تغيير النشاط. (2

 عملية الاندماج أو الانقسام. (1
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 إحالة جزء كبير من ألاصول أو الخصوم. (4

 التخفيض في رأس املال. (3

للعتبات  أن تؤدي إلى تجاوز  امن شأنهأو حقوق تصويت  اقتناء حصص في رأس املال  (0

 (نصف½ )، أو )ثلث(  0/1، أو)خمس(  0/3، أو )عشر(  0/00التالية : الدنيا( لحدود )ا

 حقوق التصويت. (ثلثي) 2/1أو 

 حدى العتبات املذكورة أعاله.إاتخاذ تدابير متضافرة من شأنها ان تؤدي الى تجاوز  (7

جعي. وفي حالة حدوث تغيير إحالة حصص قد تؤدي إلى فقدان صفة املساهم املر  (8

بالتزامن من قبل  طلب الترخيصتقديم ملف  في هذه الحالة يجب .املساهم املرجعي

حيلاملساهم املرجعي 
 
 واملساهم املرجعي املنتفع بعملية إلاحالة. امل

 موافقة مبدئية ثم موافقة نهائية. 3الى  0 من : تتطلب الوضعياتمحالحظة 

 

 سات املالية املتعثرة لجنة انقاذ البنوك واملؤس 6.1

الذي ينص على إحداث لجنة انقاذ  2000اسنة  48من القانون عدد  001عمال باحكام الفصل 

فيفيري  0 املؤرخ في 2007لسنة  081 البنوك واملؤسسات املالية املتعثرة، تم بمقتض ى ألامر عدد

 ضبط النظام الداخلي للجنة املذكورة. 2007

 

 ي للجنة انقاذ البنوك واملؤسسات املالية املتعثرةالنظام الداخل: 3مؤطر عدد 

يرمي النظام الداخلي للجنة انقاذ البنوك واملؤسسات املالية املتعثرة الصادر بالرائد الرسمي 

 الى : 2007فيفري  7بتاريخ  00عدد 

  عضائها، إعداد جدول ألاعمال، أوضع القواعد التي تنظم عقد اجتماعاتها : كيفية دعوة

  .لقانوني املطلوب، التصويت، إعداد محاضر املداوالت، إلخالنصاب ا

 ؛اللجنة  تحديد صالحيات كتابة  
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  تحديد تدابير استثنائية التخاذ قرار عاجل بشأن طلبات فتح إجراءات انقاذ او حل بنك

عتبر أن لها تأثير على النظام املاليأو مؤسسة مالية ذات أهمية   ؛ وفي النظام املالي أو ي 

  شروط تعيين املندوب املكلف بإنقاذ أو تصفية املؤسسة املعنيةتحديد. 

 

  صندوق ضمان الودائع البنكية 3.1

الذي ينص على إحداث  2000لسنة  48من القانون عدد  041تطبيقا ألحكام الفصل 

جانفي  0املؤرخ في  2000لسنة  208صندوق ضمان الودائع البنكية،تم اصدار ألامر عدد 

اعد التدخل وتنظيم وأداء الصندوق املذكور باإلضافة إلى شروط والذي يحدد قو  2007

انخراط املؤسسات املعنية والتعويضات التي يمكن لهذه ألاخيرة إلانتفاع بها. وتجدر إلاشارة 

 AIADمين الودائع )أستوىى من املبادئ الستة عشر للجمعية الدولية لتاملن هذا النص أالى 

IADI/ يرمي إلى التجارب الدولية من روبية و و للمجموعة ألا  41/2004عدد  التوصية( ومن

املمارسات الدولية في هذا املجال مع الامتثال لألحكام القانونية املنصوص  أفضل سيكر ت

  . 2000لسنة  48عليها في القانون عدد 

 

 : تركيز صندوق ضمان الودائع البنكية     8مؤطر عدد     

i.  نظام وحوكمة الصندوق: 

مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية املعنوية وإلاستقالل هو الودائع البنكية  صندوق ضمان

 .إلاداري واملالي

مليون دينار يكتتب بالتساوي بين الدولة  3وقد حدد القانون البنكي رأس مال الصندوق بـ 

 .التونسية والبنك املركزي التونس ي. ويمكن الترفيع فيه كلما دعت الحاجة لذلك

 :الودائع البنكية الهياكال التاليةتسير صندوق ضمان 

  لجنة رقابة مكلفة بالخصوص باعتماد سياسات واستراتيجيات الصندوق وإلاشراف على
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 تطبيقها؛

  نبثقة عن لجنة الرقابة ملساعدتها على تصميم وهي لجنة ملجنة التدقيق واملخاطر

توظيفات دارة املخاطر، خاصة فيما يتعلق بإل  رقابة داخلية وسياسةنظام وتنفيذ 

 الصندوق؛

  سنوات قابلة للتجديد مرة  4يتم تعيين املدير العام املسؤول عن إلادارة التنفيذية ملدة

مر حكومي وباقتراح من البنك املركزي التونس ي. وقد تم تعيين املدير أواحدة بمقتض ى 

 .2007سبتمبر  00بتاريخ  2007لسنة  0082 العام للصندوق بموجب ألامرالحكومي عدد

ii.  هداف وطريقة التدخل:ألا 

صندوق ضمان ، وقد تم إحداث الاستقرار املالي ظروف  يعمل الصندوق كشبكة أمان لضمان

 :وتشمل تدخالته  "Pay Box Plus"البنكية هذا على شاكلة منظومة   الودائع

 تقديم تعويضات الى املودعين في أحد البنوك في حالة التصفية. 

 في :خصوصا ي ظل شروط صارمة تتمثل تفعيل اجراءات إنقاذ بنك متعثر ف 

 منح تمويل مضمون أو الحصول على حصة في رأسماله؛ أو -

 .( bridge bank) اقتناء حصة في رأس مال مؤسسة بنكية وسيطة -

iii.  مساهمات ألاطراف املعنية وطرق وإجراءات التعويض في حالة تعثر بنك أو مؤسسة

 مالية:

قّدم
 
الودائع في قائم ٪ من 0.1 قدرهامساهمة سنوية جميع البنوك املنخرطة في الصندوق  ت

نهاية السنة املحاسبية السابقة، مع إمكانية تقديم معدل مساهمة سنوي في املستقبل يأخذ 

 بعين الاعتبار مالمح املخاطر لكل بنك.

مستوى  بتكوين جل محدد من قبل لجنة الرقابةأفي ا بأن يقوم الصندوق مطالبهذا ويكون 
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 .٪ من إجمالي الودائع1القارة  ال يقل عن  معين من املوارد

 فإنوبالتالي،  ،إجراءات التعويض اتخاذ القرار بشأن الشروع فييتولى البنك املركزي التونس ي و 

على  عالجي عندما يصبح البنك املعني غير قادر ال يكون بمثابة التدخلتدخل صندوق الضمان 

 .دى القريبعلى املال أو في الح إرجاع ألاموال التي تلقاها من املودعين

يوم عمل  20دينارا وحددت فترةالتعويض بـ ألف  00د سقف التعويض لكل مودع بـ ّد ح  وقد 

 ابتداء من تاريخ إلاشعار الصادر عن البنك املركزي التونس ي.

 

 تعزيز إلاطار إلاحترازي  .6

، وقد قام 2000 بدأ تنفيذ برنامج العمل الخماس ي للرقابة املصرفية في النصف ألاول من سنة

 فريق البنك املركزي التونس ي بالفعل باإلجراءات املتعلقة باملتطلبات التالية :

 حدد من ، 2000املالية سنة ال، اعتباًرا من الشروع في العمل بضرورة توفير رصيد م 

التونس ي في هذا  تغطية املخاطر التشغيلية. وقد اعتمد البنك املركزي ألاموال الذاتية ل

الحتساب الرصيد الواجب ٪ من الناتج البنكي الصافي( 03ربة املؤشر ألاساس ي )مقا الصدد

ّدر وقع التأثير ألاموال الذاتية. تأمينه من 
 
نقطة مائوية بإلاجمالي إلدخال هذا التدبير  وقد ق

 كافة املؤسسات املاليةالبنوك و واحدة من حيث نسبة املالءة املالية وقد اتخذت جميع 

 . إلاجراءاتالحترام هذه  التدابير الالزمة

 

  إلى 000من  نسبتهاللمخاطر و ذلك بالتخفيض في  املرتبطةتقييد حدود تعرض ألاطراف ٪

 .2008٪ في موفى سنة 23وإلى  2007٪ في نهاية سنة 73

 

 ( بإرساء 2000لسنة  00املنشور رقم طبقا ملقتضيات ) إلزام البنوك واملؤسسات املالية

، في مرحلة أولى، تمكينهمبهدف   (SNI)القرض لألطراف املقابلة  نظام تقييم داخلي ملخاطر 

وأداة وقائية  بوسيلة مساعدة ناجعة على صعيد  اتخاذ القرار في مجال اسناد القروض ،
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هذه  لة حسب املخاطر وإعدادعّد وضع تعريفات م  فاعلة في إدارة مخاطر القرض، مع 

.  وقد ألاموال الذاتيةالداخلية  لتخصيص  املقارباتاملؤسسات، في مرحلة ثانية، لتطبيق 

 تعتزمإلاجراءات التي  ترسم بوضوحطريق خرائط البنوك واملؤسسات املالية  قدمت

لوضع نظام تقييم داخلي ملخاطر القروض  املمنوحة لألطراف   اتخاذها والجدول الزمني

 .آنف الذكر املقابلة وفقا ألحكام املنشور 

 

بمراجعة  2007البنك املركزي التونس ي خالل النصف ألاول من سنة التوجه، قام  هذاوفي إطار 

املتعلق   بوضع قواعد الرقابة الداخلية إلدارة املخاطر في نطاق   2001لسنة  03 املنشور عدد

ألاموال وتمويل إلارهاب وإصدار منشور حول كيفية إعداد التقارير  غسلمكافحة عمليات 

توفير ألاموال الذاتية الضرورية  ية، والشروع  في إرساء متطلباتاملحاسبية وإلاحترازية  وإلاحصائ

 .ملواجهة مخاطر السوق املالية.

 

مشروع منظومة رفع التقارير الى البنك املركزي التونس ي من قبل املؤسسات  1.6

 املالية

 

 
 
  0 بإصدار املنشور عدد 20011جت أشغال إعداد منظومة رفع  التقارير  التي انطلقت في وّ ت

إبالغها إلى الواجب  لمعلوماتمرجعيا لالذي يحدد إطارا و   2007يجويلية  10بتاريخ  2007ة لسن

 من قبل البنوك واملؤسسات املالية والتنصيص  على العناية الالزمة التونس ي البنك املركزي 

الخاضعة في إعداد وتقديم وعرض ومراقبة هذه املعلومات من قبل املؤسسات  الواجب توخيها

 .جراءلهذا إلا 

 

 ي  و 
ّ
التي تستند إلى و الجديدة  لتقارير إلاحترازيةملنظومة رفع ال هذا النص ألاساس التنظيمي شك

 محورين رئيسيين:

                                                           
1
 5102الرقابة المصرفية لسنة  انظر التقرير حول    
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  و : إعداد تقارير موحدة قائمة على املخاطر الصياغة على مستوى 
ّ
سم باملرونة تت

 والتبسيط من حيث الكمية والجودة والتواتر.

 

  :باستخدام تقنيات إعداد التقارير املستوحاة من  ارير رفع التقعلى املستوى التقني

 أفضل املعايير الدولية من حيث:

 التقرير التي تشكل  ألاساسية:  التعريف املعياري لجميع البيانات التقييس  -

 وترميز العناوين.في ملحق تعريف  جذاذاتوإعداد 

صّنفةأو " مرجعية تصميم قاعدة بيانات -  التقييس أعمال" على أساس م 

 .املنجزة

ّل  تعتمدهااستخدام لغة مرجعية  - تبادل في مجال السلطات التنظيمية  ج 

في  XBRLنتقال إلى الا  أولى قبل في مرحلة انتقالية XMLاملعلومات املالية )

 مرحلة ثانية(.

 يحدد النص التنظيمي املذكور:و 

  ؛تطبيقه ونطاق الغرض من املنشور 

  تهاودوري، مسؤول عن رفع التقاريرين موظف قواعد الرقابة الداخلية املتعلقة بتعي 

 ؛ تها واملصادقة عليهاموثوقيمدى و   تهاصياغوطرق ومناهج ، بهاوآجال التصريح 

 هيكلية ومحتوى التقارير؛ 

 ألاساليب التقنية للتصريح ؛ و 

 .العقوبات في صورة عدم الامتثال ملتطلبات إعداد التقارير 

 

 ال وتمويل إلارهابألامو  غسلإعداد آلية جديدة ملكافحة  6.6

في إطار تعزيز الجهود الوطنية ملكافحة الجريمة املالية وتمويل إلارهاب، أصدر البنك املركزي 

لسنة  03، منشورا جديدا تم من خالله مراجعة املنشور عدد 2007سبتمبر  01التونس ي في 



 2016   التقرير السنوي للرقابة املصرفية

 

 17 

وتمويل  ألاموال غسلالداخلية إلدارة مخاطر مكافحة قواعدالرقابة املتعلق بوضع  2001

 إلارهاب.

 وقد اصبحت هذه املراجعة ضرورية نظرا للعوامل التالية:

  املتعلق بمكافحة  2003اوت  7املؤرخ  2003لسنة  20إصدار القانون ألاساس ي عدد

 ألاموال وتمويل إلارهاب؛ غسل

  ألاموال وتمويل  غسلتقييم البنك املركزي التونس ي للمنظومة الداخلية ملكافحة

 ك واملؤسسات املالية؛ وإلارهاب للبنو 

  التقييم املتبادل الذي أجراه البنك الدولي و مجموعة العمل املالي ملنطقة شمال

ألاموال وتمويل  غسلإفرقيا والشرق ألاوسط لوضع آلالية الوطنية ملكافحة 

 إلارهاب.

 
 
إلى حد كبير مبادئه التوجيهية  مد  ست  ومن بين إلاسهامات الرئيسية التي تضمنها املنشور، والذي ت

( ومالحظاتها GAFIمن املعايير الدولية وال سيما املعايير املعتمدة من قبل مجموعة العمل املالي )

 ومذكراتها التفسيرية، نذكر ما يلي:

 ( "تكريس مفهوم "ألاشخاص املعرضين سياسياPPE )قائمتهم مع لوائح  ومالئمة

 .2007الصادرة سنة هيئة السوق املالية 

 ن البنوك واملؤسسات مب لطلتي تتطر والمخااعلی تي تعتمد لبة امقار لتكريس ا

التي توليها وفق  العنايةدرجة و  هاومجهودات هاموارد مخصصات رةمعایاملالية 

 إلرهاب.لل ایوتموال وألمل اغس بمكافحةاملتعلقة  املخاطر جة در

 ل البنوك واملؤسسات املالية مسؤولية إعداد تقييمات مخاطر مكافحة يتحم

ألاموال وتمويل إلارهاب الخاصة بها وإرسالها إلى البنك املركزي التونس ي   غسل

 في غضون سنة من تاريخ دخول املنشور حيز التنفيذ.

 "الاستفادة من نتائج التقييم الوطني للمخاطرNRA من خالل إخضاع بعض "

 أنماط املخاطر ملزيد من اليقظة.
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  لحقيقي على  ضوء التوضيحات االفعلي/تعزيز إجراءات تحديد هوية املستفيد

 (.  CTAF) للجنة التونسية للتحاليل املالية 1الواردة  بالقرار عدد 

  ألاموال وتمويل إلارهاب حيز التنفيذ على مستوى  غسلوضع برامج مكافحة

 املالي.التكتل 

  التحريات القيام ب و  الالزمة لعنایةابذل الحرص و تحميل  البنوك مسؤولية

 ألاجنبية. وكلبنا مراسليها منمع  بعالقاتهاق علفیما یت الضرورية

  ألاموال وتمويل إلارهاب عند  غسلفي إطار مكافحة  الالزمةالعناية بذل الحرص و

 .الحديثةاستعمال التكنولوجيات 

  عمليةفي  املتداخلةقبل مختلف ألاطراف  توخيها من  واجبلا لعنايةاتوضيح 

لوسيط البنك إلاذن  بالتحوبل واصاحب بنك ، والتي تشمل إلالكترونيلدفع ا

 لمستفيد.وبنك ا

  إلزام البنوك واملؤسسات املالية باإلضطالع بمسؤولية تحديد التدابير املضادة

التي يتعين اتباعها في إطار  عالقات ألاعمال الخاصة بها في بلد تم  تصنيفه من  

 غير متعاون.بلد ( على انه  GAFIقبل مجموعة العمل املالي )

  من  املصنفةدينارا تونسيا لـ"التحويالت الدولية"  0000حد أدنى قدره تحديد

( والتي يتعين على املصارف اتباع اجراءات GAFIقبل مجموعة العمل املالي )

 صارمة  إزائها في ما يتعلق   بالتحويالت املالية.

 

 مخاطر السوق  3.6

  

القاعدة إلاجتماعية، انطلق  حول  IIللجنة بازل  Iبهدف ضمان الامتثال الكامل ملعايير الصنف 

في خصوص توفير جديد  شرطفي إعداد مشروع  2007البنك املركزي التونس ي منذ بداية سنة 

ن البنك املركزي التونس ي  أمع العلم و  ،لتغطية مخاطر السوق  الضرورية موال الذاتيةألا 

 في وضع قواعد تغطية املخاطر على أساس  مندمج. 2008سنة  سينطلق 
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، والتي الجدوى شروع هو آلان في مرحلة وضع اللمسات ألاخيرة بعد الانتهاء من دراسة و هذا امل

لبنوك واملؤسسات لتبين من خاللها عدم وجود كلفة أضافية من حيث ألاموال الذاتية بالنسبة 

 املالية.

 بالنسبة الى املتطلبات فإنها ترمي الى تغطية:أما 

  سندات  على خاطر املبما في ذلك  لتداول املالية لمحفظة لل  مخاطر السوق

ملكية سندات بتقلبات الديون أو مخاطر أسعار الفائدة واملخاطر املتعلقة  

 ؛ألاسهم

 

   العمالت ألاجنبية التي يمكن ان تمس جميع بنود املوزانة وخارج  تقلبات مخاطر

 املوزانة؛ و

 

  رفية أو محفظة الحسابات املص التداول أو مخاطر التسوية املتأتية من محفظة

 املخاطر املتعلقة بالطرف املقابل على الصكوك املالية آلاجلة.

 

 تعزيز إلاطار العملياتي للرقابة املصرفية  .3

 

و في  2000" خالل سنة بناء القدرات"ونجاعتها و  واصل  مسار  تعزيز  فاعلية  الرقابة  البنكيةت

تركيز رقابة الرامية إلى بادئ بازل مل تدريجيا الامتثالوذلك من أجل الوصول إلى  2007بداية سنة 

ّوجت هذه املجهودات باعتماد ووضع أسس رقابة تقوم على مصرفية فعالة 
 
على املخاطر. وقد ت

 دليل للرقابة.

 

 دليل الرقابة 1.3

 

قام البنك  املركزي التونس ي بتحديد إطار معياري ، متسق و ومهيكل يغطي كامل مسار متابعة 

ملهامه في اء البنك املركزي التونس ي أدسات املالية بهدف ضمان وتقييم ورصد البنوك واملؤس
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 حماية املودعين والحفاظ على استقرار البنوك واملؤسسات املالية بصفة موضوعية مجال  

 عدد من القانون  04و  01على النحو املنصوص عليه بالفصلين عدد وذلك ،  وناجعةومتسقة 

وقد تم إضفاء الطابع الرسمي على هذا  ت املالية. املتعلق بالبنوك واملؤسسا 2000لسنة  48

إلاطار ضمن دليل الرقابة املعتمد حالًيا من قبل الهيكل املكلف بالرقابة املصرفية صلب البنك 

دليل إلى مبادئ بازل ألاساسية للرقابة الفعالة وعلى وجه الاملركزي التونس ي. ويستند هذا 

 2الحياد والاتساق والاستمرارية، و مبداالتناسبالخصوص إلى مبادئ املساءلة والشفافية و 

 والتدخل املبكر.

 

 هذا الدليل:  ويشمل

 يهاوالتصديق  عل  تهاالتكفل بإنجاز التقارير املعدة طبقا للقواعد  إلاحترازية ومراقب . 

  ية.ز نونية وإلاحتراواملؤسسات املالية  للمتطلبات القا كالتثبت من امتثال البنو 

 يل الدوري  للمؤشرات الرئيسية للبنوك واملؤسسات املالية. املتابعة والتحل 

  .مجاالت التقييم الدوري للبنوك واملؤسسات املالية ومالءمة ألاموال الذاتية والسيولة 

  بها ومسارو مالمح املخاطر الخاصة  حجمهاب سحاملالية  بنوك واملؤسساتالترتيب 

 لكل فئة.  املراقبة املالئم

 ن الرقابة املستمرة والرقابة امليدانية.عمليات التنسيق بي 

  بالبنوك واملؤسسات املالية الي هي في طور إعادة الهيكلة.   الخاصةعمليات املراقبة 

 

 دانيةياملتحسين عملية املراقبة 6.3

أدلة منهجية خاصة مجموعة في إطار مواصلة  تحسين عملية املراقبةامليدانية، تمت صياغة 

حيث اصبحت هيئة  2000ارية النشاط واعتمادها خالل سنة بأمن املعلومات وخطط استمر 

                                                           
بة وموارد الرقابة حسب حجم وخصائص مخاطر قاريقصد بالنسبية تعديل مسار ال 2

  .المؤسسات الخاضعة للرقابة
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ون بدليال هي بمثابة مراجع يعتمدها املراق 02املراقبين امليدانيين  تتوفر في الوقت الحاضر على 

 عملية الرقابة مع املقاربة التي  سيتم اعتمادها حسب كل مجال. ملالئمةامليدانيون 

 ي للرقابة امليدانية وباإلضافة إلى ذلك، وبهدف تحديد تمش ي 
ّ
سم بالشفافية، تمت صياغة ت

 إلانترنتميثاق انجاز املهمات امليدانية و توزيعه على البنوك واملؤسسات املالية ونشره على موقع 

 للبنك املركزي التونس ي.

جراء  عمليات إويرمي هذا امليثاق إلى  إعالم البنوك واملؤسسات املالية بالغرض  من وراء  

ى  الحسنالوثيقة مبادئ السلوك  وسائل املخصصة لها. كما تحددالتفقد وال
ّ
الذي يجب أن يتحل

السلوك املنتظر من  وفي املقابل أيضايدانية التابع للبنك املركزي التونس ي فريق الرقابة املبه 

 .الخاضعة للرقابة إطارات وأعوان البنوك واملؤسسات املالية

 تعزيز القدرات في مجال الرقابة 3.3

 

 على شهائد جامعية. جميعهم إطارا متحصلين  43 لهيكل املكلف بالرقابةاملصرفيةيضم ا

هذا وواصل البنك املركزي التونس ي تعزيز مهارات إلاطارات املكلفة بالرقابة ضمن دورات 

تدريبية، تم خاللها التركيز بالخصوص على مقاربات بازل حول كفاية الاموال الذاتية والسيولة، 

ابعة املخاطر املالية  والتشغيلية، وعملية  الرقابة التي تعتمد على املخاطر وطرق إدارة ومت

وتقنيات التمويل للمصارف إلاسالمية واملخاطر ذات الصلة، وجميع أدوات وآليات إدارة املخاطر 

 إلاحترازية التي يمكن ان تواجه القطاع املصرفي.

يوًما. كما تجدر إلاشارة إلى أن  021بلغت وفي هذا إلطار تم تنظيم دورات تدريبية ملدة إجمالية 

دورات تدريبية واسعة حول نظام التقييم الداخلي  (1ثالث )أعضاء هيكل الرقابة استفادوا من 

(SNI .في إطار تعزيز قدراتهم عند انجاز تفقد هذه آلالية ) 

  FMAية : )كما شمل مجهود تعزير القدرات دورات تم تنظيمها بالخارج لدى هيئات إقليمية ودول

ومعهد الخدمات  املالية إلاسالمية  (ISF / BIS)  ( ومعهد إلاستقرار املالي/بنك التسويات الدولية

(IFSB( وبنك الاحتياطي الفيدرالي ألامريكي بنيويورك، وبنك أملانيا )CTCBC واللجنة العربية ،)

 ( ....(.BNPللرقابة املصرفية، والبنك الوطني البولوني )
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II. دوليالتعاون ال 

 

 املشاركة في املؤتمرات .1

، بتمثيل البنك املركزي 2000قام مسؤولون تابعون لإلدارة العامة للرقابة املصرفية  خالل سنة 

 التونس ي  لدى مجموعات عمل إقليمية ودولية حول إلاشراف املصرفي نذكر منها :

 .اجتماعات مجموعة املراقبين العرب برعاية صندوق النقد العربي 

 2000ديسمبر  8و  7يع املستوى ملنطقة الشرق ألاوسط وشمال إفريقيا يومي اجتماع رف 

 تم تنظيمه من قبل صندوق النقد العربي بالشراكة مع لجنة بازل ومعهد الاستقرار املالي.

 ( اجتماع املجموعة الاستشارية ملجلس الاستقرار املاليFSB ملنطقة شمال إفريقيا )

 والشرق ألاوسط.

  الودائع ومعهد الاستقرار املالي حول -للرابطة الدولية لوكالء التأميناملؤتمر السنوي

 أنظمة انقاذ املصارف في املغرب.

  بالدار البيضاء  2007مارس  21إلى  27ورشة عمل حول ضمان الودائع املصرفية من

باملغرب ألاقص ى: وهي أول ورشة عمل للمساعدة الفنية في مجال ضمان الودائع 

( SGFD)  جمعية املغربية إلدارة صناديق ضمان الودائع البنكيةاملصرفية قامت ال

 بتنظيمها  بالشراكة مع الرابطة الدولية لوكالء التأمين  .

وقد مكنت هذه التظاهرات إلاطارات العليا التابعة للبنك املركزي التونس ي من التعرف على 

تئناس بمقاربات وخبرات الدول  في التطورات الجديدة في مجاالت الرقابة والاستقرار املالي، وإلاس

معالجة وضعيات البنوك املتعثرة، وآليات تدخل صناديق ضمان الودائع وتصميم استراتيجيات 

إلادماج املالي. كما سمحت املشاركة في هذه التظاهرات للفريق التابع للبنك املركزي التونس ي من 

خرى حول  مدى وتعقيد املخاطر الجديدة تبادل وجهات النظر واملقاربات مع الهيئات الرقابية ألا 

ألاموال  غسلومخاطر املعلوماتية )السيبيرية(   التي تهدد استقرار النظام املصرفي، وهي املخاطر

 وتمويل إلارهاب.
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 التعاون مع السلطات التنظيمية ألاجنبية .6

قيات الترخيص للبنك املركزي التونس ي بتوقيع اتفا 2000لسنة  13تم بموجب القانون عدد 

التعاون الثنائية أو متعددة ألاطراف مع نظرائه ألاجانب في مجاالت اختصاصه. وفي هذا السياق، 

ات يبالتوقيع على أربع اتفاقيات تعاون وبذلك يبلغ عدد اتفاق 2000قام البنك املركزي خالل سنة 

 اتفاقيات. (8الثمانية )التعاون وتبادل املعلومات املوقعة الى حد آلان 

، في مجموعة 2003ا إلاطار، يشارك البنك املركزي التونس ي بصفة منتظمة منذ سنة وفي هذ

في املغرب، وذلك في إطار  (AttijariWafa Bank) املراقبين التابعة للمجمع "التجاري وفا بنك"

 مع الهيئة املغربية املشرفة على القطاع. 2007اتفاقية التعاون الثنائي املوقعة سنة 

 (LEI) "معّرف الكيان القانوني"نظومة مام الى مضإلان  .3

في إطار إلانخراط الصريح لتونس في الجهود الدولية الرامية لتعزيز الشفافية في ألاسواق املالية 

 2007ألاموال والجرائم املالية، قام البنك املركزي التونس ي خالل سنة  غسلالعاملية ومكافحة 

زمة لاللتزام بتوصيات مجلس الاستقرار املالي فيما بدعوة البنوك التونسية التخاذ التدابير الال 

وسيكون  (. Identifier Entity Legalيتعلق بوجوب حصول الشركات على معّرف الكيان القانوني )

بإمكان البنوك التونسية طلب هذه  املعرفات من املصارف  املراسلة ألاجنبية بمناسبة انشاء 

ة وخاصة في سياق يتسم بالسعي إلى تقليص املخاطر عالقات تجارية  بينها و البنوك التونسي

 .املخاطر تجّنب وبدعم من السياسة الدولية الجديدة في مجال

، بلغ عدد الشركات التونسية   التي تتوفر 2007موفى  في وفي هذا إلاطار  تجدر إلاشارة الى  أنه 

 بنوك. (0ستة ) شركة تونسية، من بينها 24 لديها معرفات الكيان القانونية

 (LEI) توجهات حول استخدام معّرف الكيان القانوني:  5مؤطر عدد 

ا استناداإلى املواصفة  20معّرف الكيان القانوني هو رمز أبجدي رقمي مكون من 
ً
حرف

ويعكس  هذا  ISO) التي وضعتها املنظمة الدولية لتوحيداملقاييس )  ISO 17442  القياسية

تحديد هوية إلى و بشكل ال لبس فيه، الحاجة  موحدة التوجه، ومن خالل اعتماد معلومات

 الذوات املعنوية التي تشارك في املعامالت املالية. 

دار معّرفات منظومة "معّرفات الكيانات القانونية" من قبل املؤسسة العاملية ملعّرف و 
 
ت
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مها وتشرف ، وتدع2004" التي أنشأها مجلس الاستقرار املالي في  جوان LEI " الكيان القانوني

 عليها لجنة الرقابة التنظيمية ملعّرفات الكيانات القانونية. 

من و  21يتم إصدار معّرفات الكيانات القانونية من قبل منظمات إصدار معتمدة وعددها و 

أهمها معهد إلاحصاء الفرنس ي، وبورصة لندن، واللجنة الفنية الصينية للتقييس املالي، 

 .ومكتب الائتمان السعودي، إلخ

 

III. نشاط الرقابة املصرفية 

 التراخيص .1

لسنة  48من القانون رقم  20العامة للرقابة املصرفية، بمقتض ى أحكام الفصل  تتولى إلادارة

بصفتها تلك  قامت إلادارة  وقد، تأمين كتابة لجنة التراخيص. 2000جويلية  00املؤرخ في  2000

 يتعلقان بـ:و التراخيص  ا الى لجنةتهمبدرس ملفين قدم

 ترخيص بتخطي حصول علىفي الطلبين ت الاستجابة إلى : وقد تمعتبات  لب تخطياطم 

 ؤسسة مالية.ملو  لبنكال املرأس بالنسبة ل الحدود الدنيا املفروضة

  تم اعتبار املطلب باطل والغ إنشاء بنك غير مقيم: ترخيص بطلب للحصول على م

 من القانون عدد 28عليها بالفصل القانونية املنصوص  آلاجاللم يتم احترام باعتبار أنه 

 .2000لسنة  48

 

 أنشطة مراقبة البنوك واملؤسسات املالية:  .6

 الرقابة املستمرة على البنوك واملؤسسات املالية:  1.6

 لدليل مانجاز   2000  تم خالل سنة
ً
همات مراقبة مستمرة للبنوك وللمؤسسات املالية وفقا

 (.00الصفحة  0.1 – 0الذي تم وضعه للغرض )أنظر البند  الرقابة



 2016   التقرير السنوي للرقابة املصرفية

 

 25 

القيام باملتابعة املستمرة للمؤشرات الرئيسية على أساس كل  2000هذا وقد تم منذ سنة 

ثالثية، وتشمل  هذه املتابعة على وجه الخصوص النشاط والسيولة ومخاطر الائتمان وكفاية 

 املوارد الذاتية والالتزام باملعايير إلاحترازية الكمية.

، تم التركيز بشكل  2000 سنة نوي  للبنوك واملؤسسات املالية بعنوانوبمناسبة التقييم الس

ات الحوكمة والرقابة الداخلية ومدى كفاية يخاص على تحليل مالمح املخاطر ومدى مالءمة آل

 ألاموال الذاتية . 

التركيز بالخصوص على التوقعات  2000 سنة وفي إطار ا الرقابة  الاستباقية، تم خالل

الية للبنوك للتاكد  من قدرتها على الامتثال ملتطلبات املالءة املالية في ضوء /التطلعات امل

-2000إلاصالحات الجديدة املتوخاة من قبل البنك املركزي التونس ي في إطار خطته الخمساية 

2020. 

على مراقبة  مدى امتثال البنوك  2000ي التونس ي  خالل سنة ز كما حرص البنك املرك

بشأن الحوكمة املتعلقة  2000لسنة  48ة للمتطلبات الجديدة للقانون رقم واملؤسسات املالي

بالفصل بين مهام رئيس مجلس إلادارة واملدير العام ومتطلبات الحد ألادنى لرأس املال وكذلك 

الحدود الجديدة  القتناء أسهم في رأس املال. ونتيجة لهذه املتابعة، تبين ان جميع البنوك 

 قد امتثلت لهذه املتطلبات.واملؤسسات املالية 

البنوك واملؤسسات الاحترازي الجزئي وتقييم املخاطر على تحليل لل العملياتية الحوصلةوفيما يلي 

 :2000املالية بعنوان  سنة 
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 الحوصلةالعملياتية للرقابة املستمرة:  1الجدول 

 10 2000 عدد البنوك واملؤسسات املالية التي خضعت لتقييم سنوي في موفى سنة

 00 عدد البنوك واملؤسسات املالية التي تم عقد اجتمعات سنوية  حول وضعياتها املالية

موافاتها بإشعار موقع من قبل  محافظ البنك املركزي  تتم التي عدد البنوك واملؤسسات املالية

 :2000موفى سنة  إلىبشأن تقييم أوضاعها 

6 

 

 2 املالية   يت لتقديم خطة عمل لتسوية وضعياتهاعدد البنوك واملؤسسات املالية التي دع -

 

عدد البنوك واملؤسسات املالية التي دعيت لتقديم خطة عمل لتسوية إخالالت مؤسسية  -

 وتعزيز أموالها الذاتية

4 

 مراقبة البنوك في طور إعادة الهيكلة 6.6

ية مع البنوك قامت إلادارة العامة للرقابة  املصرفية بعقد  اجتماعات  على أساس  كل ثالث

العمومية الثالث املعنية  للتأكد من التقدم في تنفيذ مخططات إعادة الهيكلة التي تمت 

املصادقة عليها من قبل البنك املركزي التونس ي وبالتدخل املبكر  كلما تبين ان هناك أوجه 

 قصور.

 التالية: ألاساسيةاملحاور ه الرقابة اللصيقة هذ وتشمل

  (.وإلانجاز الفعلي والعملياتي لبرامج إعادة الهيكلة )التنظيمالاستراتيجي  التسيير 

   إلاصالحات املؤسسية: التقدم في عملية إعادة التنظيم ونظام املعلومات وإدارة املخاطر

 .الاجتماعيوالتطهير 

   والتي تم إلاتفاق بشانها مع البنك املركزي  القروض املصنفةوضع مقاربة لتصفية

 التونس ي.

 لتسوية تحفظات مراقبي الحسابات. وضع خطة عمل 

   ألاعمال وخاصة فيما يتعلق باالمتثال ملعايير  اتخططمتحقيق التوقعات املدرجة في

 املالءة والسيولة.
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 ابأحكام الفصل الثاني من القانون عدد 
ً
لسنة  10وفي هذا إلاطار ، تجدر إلاشارة إلى أنه عمال

م ألاسس املالية لـلشركة التونسية للبنك و بنك واملتعلق بتدعي 2003أوت  20املؤرخ في  2003

( 2007وسبتمبر  2000إلاسكان، تم تقديم تقريرين الى البنك املركزي التونس ي  )في سبتمبر 

إعادة هيكلة البنكين والاستنتاجات الرئيسية  اتخططملإلفادة حول التقدم املحرز في تنفيذ 

لهذين البنكين. ويتضمن هذان التقريران رأي  ألعمال املراقبة من قبل البنك املركزي التونس ي

الحاسبات للبنك املركزي التونس ي حول مدى فاعلية أعمال املراقبة لهذين البنكين من  مراقبي

 تطابقها مع معايير بازل.وملدى قبل البنك املركزي  

 

  مراقبة مدى الامتثال للمعايير 3.6

ظهر   2000ن قبل البنوك واملؤسسات املالية لسنة تقييم الامتثال للمعايير الاحترازية الكمية م ي 

 ما يلي:
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يتعل  بمدى احترام البنوك واملؤسسات املالية للمعايير إلاحترازية في موفى سنة :  6جدول 

6112 

 )عدد البنوك واملؤسسات املالية التي لم تف باملعايير( 

 مالية مؤسسات بنوك غير مقيمة بنوك مقيمة املعايير إلاحترازية

 0 0 1 ٪( 00) املالءةنسبة  .1

 0 0 4 ٪(7نسبة النواة الصلبة )  .6

 0 2 4 3٪( 23ركز املخاطر )ممعيار ت   .3

 0 0 2 4٪( 03) توزيع املخاطر الكبرى معيار  .8

 0 0 1 ٪( 3املخاطر ) توزيعمعيار  .5

 ذات الصلة املخاطر لألشخاص توزيعمعيار  .2

(0 X )ألاموال الذاتّية  

0 2 0 

  0 3 الترتيبّية يولةنسبة الس .7

   2 الصرفوضعية  .8

 

خططا تكفل الامتثال  -خاصة وجد  في وضعية يواحد بنك باستثناء  -البنوك  وقد قدمت جميع

، للمتطلبات الترتيبية إلاحترازية، وبالخصوص  متطلبات السيولة واملالءة. وبناء على ذلك 

 في  رأس املال.بعمليات الزيادة  2007بنوك خالل سنة  (1) ستقوم ثالث

 

 

                                                           
من  % 23أال تتعدى املخاطر بعنوان نفس املنتفع نسبة  يجب ،0110لسنة  24وفقا ألحكام الفصل الثاني من املنشور عدد  3

 فية للمؤسسة املالية.ألاموال الذاتية الصا
 ،ال يجب أن يتعدى إجمالي   املخاطر : 0110لسنة  24وفقا لححكام الفصل ألاول من املنشور عدد 4

 1  مرات ألاموال الذاتية الصافية للبنك او املؤسسة املالية، بالنسبة الي املنتفعين التي تمثل املخاطر املرتبطة بكل

 تية الصافية للمؤسسات املالية املذكورة؛ و% او اكثر من ألاموال الذا3واحد منهم 

  مرة ونصف ألاموال الذاتية الصافية للبنك او املؤسسة املالية، بالنسبة الي املنتفعين التي تمثل املخاطر املرتبطة بكل

 % او اكثر من ألاموال الذاتية الصافية للمؤسسات املالية املعنية .03واحد منها 
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 الرقابة امليدانية 8.6

ذات طابع عام  مهمة واحدة بين موزعةمهمة تفقد ميدانية،  01 تنفيذ 2000تم خالل سنة 

برنامج سنوي أساس  على، وقد تم إنجازها وسبع مهمات موضوعية و خمس مهمات ظرفية

 .موثقة مرجعية أطر  وباعتمادمصادق عليه من قبل محافظ البنك املركزي 

 تم التركيز خالل مهمات التفقد املذكورة على الجوانب التالية: وقد

  ألاموال وتمويل إلارهاب. غسلآلية مكافحة 

 .مخاطر الائتمان 

  السيولة. مؤشر 

  .متابعة تركيز برنامج إعادة الهيكلة لبنكين اثنين 

 

 أهم الاجراءات التأديبية التي تم اتخاذها  .1

ف على عدة إخالالت تم على إثرها تسليط العقوبات الوقو  إلىأدت مهمات التفقد امليداني 

 التأديبية التالية:

  مليون دينار بسبب مخالفات عدم الامتثال تهم : 0.4تسليط غرامات يبلغ مجموعها 

 بنوك لعدم احترام مؤشر السيولة، 3 -

 ( لعدم احترام معايير التركز.2بنكين اثنين ) -

  التقارير إلى  رفعأخير املسجل  في ألف دينار بسبب الت 447.7تسليط غرمات بلغت

 البنك  املركزي التونس ي.

  رفعتوجيه تحذير إلى مؤسسة مالية لعدم الامتثال للمتطلبات الترتيبية في مجال 

 التقارير.

   ممليون دينار على بنك بسبب عدم الالتزام  0.4فرض غرامة بمبلغ
ّ
ل الشروط  بس 

   لتونس ي بها .التي تمت مافاة اللبنك املركزي ا  5املصرفية

 مع التذكير بأن مبالغ الخطايا املالية تستخلص  لفائدة خزينة الدولة. 

                                                           
5
 .الترتيبية األسقف تفوق الطلب تحت الودائع  رتأجي فائدة نسبةاسناد      
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 الباب الثاني:

 التونس ي البنكيالقطاع  ةهيكل 
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 التونس ي البنكيالقطاع  ة: هيكلالثانيالباب 

I. حسب طبيعة النشاط البنكيالقطاع  ةهيكل 

 

نشاط بعد تحويل شركة الوفاق لإليجار ز الحيالدولي  الوفاق بنكبدخول  2000تميزت سنة  

 .إلى بنك املالي

 41، حيث الزالت متكّونة من 2000ولم تعرف الخارطة البنكّية التونسية تحوالت خالل سنة 

 مؤسسة مالية. 01بنكا و  10مؤسسة تتوزع حسب طبيعة نشاطها بين 

ا مقيًما و  21وتتوزع البنوك الثالثين بين 
ً
ة بينما تتكون املؤسسات املالية بنوك غير مقيم 7بنك

 .عمالأ( 2شركات إدارة ديون و بنكي ) 1مؤسسات لإليجار املالي و  8من 

 

رخص لها: تطور عدد املؤسسات 3جدول 
ُ
 امل

 2014 2015 2016 

 10 10 21 بنوك 

 21 216 22 بنوك مقيمة   

 7 7 7  بنوك غير مقيمة  

 01 01 04 مؤسسات مالية 

 8 8 1  مالي مؤسسات إيجار 

 1 1 1 شركات إدارة ديون 

 2 2 2 بنوك اعمال

 43 43 43 املجموع

متخصصين  7شموليا ، وبنكين بنكا 08املقيمة بين  21البنوك الـ تتوزعوبحسب نماذج أعمالها، 

متخصصة في الصيرفة  8بنوك 1في التمويل الصغير وتمويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة و 

                                                           
 على إثر تحويل مؤسسة الوفاق لإليجار املالي الى بنك مقيم. 6
 البنك التونس ي للتضامن وبنك تمويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة. 7
 البركة.بنك بنك الوفاق الدولي وبنك الزيتونة و  8
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، إال أن 2000لرغم من أن "بنك الوفاق الدولي" قد بدأ نشاطه الفعلي سنة إلاسالمية. وعلى ا

حصة أصول املصارف إلاسالمية في إجمالي أصول البنوك ال تزال ضعيفة حيث  انها ال تمثل إال 

 .إجمالي ألاصول ٪ من  3.0

 6112: املؤشرات املتعلقة  بالبنوك إلاسحالمية في موفى 8جدول 

  

    3008 ()م.د األاصول  مجموع

 0 331 العددالجملي للموظفين

 141 شبكة الفروع 

 2915 )م.د(  ودائعمجموع ال

 2626 مجموع القروض )م.د( 

 

II. املساهمة طبيعةحسب  البنكيالقطاع  ةهيكل 

 

 البنوك املقيمة .1

يتوزع بين الدولة  2000مليون دينار في موفى  1114بلغ رأس مال البنوك املقيمة 

ولم ٪(. 10.2٪( واملساهمين الخواص التونسيين )12واملساهمين ألاجانب ) ٪(17.8)9التونسية

تعرف هيكلة رأس مال القطاع البنكي حسب طبيعة املساهمة تغييرات تذكر باملقارنة مع سنة 

2003. 

 

 

 

                                                           
 ملباشرة عبر املؤسسات العمومية وشبه العمومية. من خالل  املساهمة املباشرة للدولة او غير ا 9
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28,7% 

32,4% 

38,9% 

2015 

 مساهمون تونسيون خواص

 مساهمون أجانب

 الدولة

30,2% 

32,0% 

37,8% 

2016 

  طبيعة املساهمةرأس مال البنوك املقيمة حسب  ة: هيكل1رسم بياني 

 

 طاع البنكي من:تتكون صفة املساهمين املرجعيين للق

  ؛10بنوك  7الدولة التونسية في رأس مال 

 ؛ 11بنكا 00مؤسسات بنكية أجنبية التي تحتكم على صفة مساهم مرجعي ل 

  مجمعات  ناشطة في قطاعي الصناعة والتجارة التي تحتكم على صفة مساهم مرجعي

 ؛ 12لبنكين اثنين

 وتشملية ودولة عربية موزعة بالتساوي بين الدولة التونس مساهمة مرجعّية مشتركة 

 .13البنوك الثالثة ألاخرى 

 

  

                                                           
الشركة التونسة للبنك، البنك الوطني الفالىي ، بنك إلاسكان، البك التونس ي للتضامن، بنك تمويل املؤسسات الصغرى  10

 واملتوسطة , البنك الفرنس ي التونس ي ومصرف الزيتونية 
للتجارة والصناعة، إلاتحاد الدولي للبنوك،سيتي بنكن بنك املؤسسة  البنك العربي لتونس، التجاري بنك، إلاتحاد البنكي   11

 العربية املصرفية.
 بنك ألامان وبنك تونس العربي الدولي. 12
 ستوسيد بنك)البنك التونس ي السعودي سابقا(، بنك تونس وإلامارات والبنك التونس ي الليبي. 13
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 عدد البنوك حسب صفة املساهمتطور  – 5جدول 

 2014 2015 2016 

 7 7 7 بنوك عمومية

 14 00 9 9 بنوك ذات رأس مال أجنبي

 3 3 3 بنوك ذات رأس مال خاص تونس ي

 3 3 3 مشتركةبنوك 

 23 22 22 املجموع

 البنوك غير املقيمة .6

 :غير املقيم من البنكيقطاع يتكون ال

  4 :بنك تونس العالمي بنوك وهي (TIB)  فريقيا الدوليامصرف شمال  و (NAIB)   

 وبنك اليوباف الدولي 15"  (LINC)وشركةالقروض وإلاستثمارات "لينك

(ALUBAF)  -؛ و تونس 

  3 فروع لكل من : سيتي بنك(Citibank)   بنك املؤسسة العربية   و

 .  (TFB)وبنك تونس الخارجي  (ABC)املصرفية

 

وظلت هيكلة رأس مالها دون ، 2000مليون دينار  في موفى  100بلغ رأس مال البنوك غير املقيمة 

من رأس املال وخاصة  ٪80.7تغيير حيث تطغى عليها املساهمة ألاجنبّية التي تستحوذ على 

 .٪01.1ذه البنوك في حدود املساهمين الليبيين مع تواجد الدولة التونسية في رأس مال أحد ه

 

 

 

                                                           
 مقيم.إثر تحويل شركة" الوفاق لإليجار املالي " الى  بنك   14
 رغم حصوله على ترخيص، لم يدخل هذا البنك بعد طور النشاط . 15
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82,90% 

7,70% 
9,40% 

 حسب طبيعة المساهمة

مساهمون خواص 
 تونسيون

 مساهمون عموميون

 مساهمون أجانب

44,60% 

20,80% 

3,50% 

31,10% 

مجمعات   حسب مجمع اإلنتماء
 بنكية

مجمعات 
أعمال 
 خاصة

صناديق 
استثمار 

 أجنبية

 أخرون

 مؤسسات إلايجار املالي .3

مليون دينار في  173مقابل  2000مليون دينار في موفى  213بلغ رأس مال شركات الايجار املالي 

وذلك اثر تحويل شركة الوفاق لاليجار املالي الى بنك مقيم والزيادة في رأس مال  2003موفى 

مليون دينار ويظهر توزيع رأس مال مؤسسات الايجار  00ملالي بالشركة العربّية الدولّية لاليجار ا

 من رأس مال هذه املؤسسات. ٪82.1املالي هيمنة املساهمين الخواص التونسيين الذين يمتلكون 

ظهر  ع الانتماء الحضور القوي توزيع رأس مال مؤسسات إلايجار املالي حسب مجّم  فيما ي 

٪ من رأس مال مؤسسات إلايجار املالي وتمثل  44.0 يرةهذه ألاخللمجمعات البنكية حيث تمتلك 

 .مؤسسات 0   املساهم املرجعي بالنسبة الى

مؤسسات مال ٪ من رأس 20.8هذا وتمتلك مجمعات ألاعمال الخاصةالتونسية غير املصرفية 

  إلايجار املالي وتمثل املساهم املرجعي بالنسبة ملؤسستين اثنتين

 6112ال مؤسسات إلايجار املالي في موفى رأس م هيكلة: 6رسم بياني 
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III.  البنكيتحليل مدى تركز القطاع 

، 2003، كما هو الشان  بالنسبة الى سنة 2000في موفى  البنوك واملؤسسات املالّيةنشاط  ظّل 

 17٪ من القروض و  11٪ من ألاصول، و  12البنوك املقيمة التي  تستأثر بـ  متركزا أساسا حول 

 .ودائع٪ من ال

 حسب طبيعة املؤسسة البنكي: تركز النشاط 2جدول 

 2014 2015 2016 

 117771   57388    51615 ) م.د (                                   مجموع ألاصول 

 10,8 91,6 91,3 حصة البنوك املقيمة )٪( 

 4,2 4,3 4,7 حصة البنوك غير املقيمة )٪(

 3,7 3,6 3,7 حصة مؤسسات إلايجار املالي )٪(

 0,3 0,3 0,3 حصة شركات إدارة الديون )٪(

 71127 23551 21581 )م.د (  قروض للحرفاء

 93,2 93,1 92,7 حصة البنوك املقيمة )٪(

 1,3 1,7 1,9 حصة البنوك غير املقيمة )٪(

 5,1 4,8 5,0 حصة مؤسسات إلايجار املالي )٪(

 0,4 0,4 0,4 حصة شركات إدارة الديون )٪(

 58158 53525 51828 د (,ئع الحرفاء )مودا

 97,3 97,2 96,9 حصة البنوك املقيمة )٪(

 2,7 2,8 3,1 حصة البنوك غير املقيمة )٪(

 

من خالل الجدول السابق وجود فروقات  على مستوى  نسبة التركز صلب  كل فئة من  ويتبين

 ,فئات املؤسسات التي تمت دراستها على حدة
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 املقيمة تركز نشاط البنوك .1

  ودائعيبين التحليل على أساس نسبة التركز وضعية تركز بالنسبة الى ألاصول والقروض وال

وكذلك عدد الحسابات باعتبار ان حصة كل من البنوك ألاربعةألاولى  و البنوك الثمانية ألاولي  

   ,بصفة ملحوظة ,٪30٪ و 13تتجاوز على التوالي  عتبتي  

 البنوك املقيمة : مؤشرات تركز نشاط7جدول 

 

 هيرشمان-مؤشر هرفبندال نسبة التركز )٪(

Herfindhal-Hirshman بنوك ألاولى 8الـ بنوك ألاولى 8الـ 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

 0,084 0,083 0,084 75,4 75,5 75,7 47,2 46,5 47,0 مجموع ألاصول 

 0,084 0,086 0,088 76,1 76,6 77,5 46,2 47,0 48,6 قروض للحرفاء

 0,092 0,091 0,092 79,3 79,6 79,9 47,5 47,4 48,4 الحرفاء ودائع

 0,106 0,107 0,108 85,5 86,1 86,5 53,4 54,7 54,7 عددالحسابات

الذي  Herfindhal-Hirshmanكما يتضح من مستوى مؤشر  هيمنةومع ذلك، ال توجد وضعية 

 ,0,0يقارب  

 البنكياس التركز على مستوى القطاع : قي 7مؤطر عدد 

نجزة من قبل نسبة التركز التي تعكس حصة العمليات  باإلعتماد علىيمكن قياس التركز 
 
ألاكثر  املؤسساتامل

  ,مقارنة بالوضعية العامة لجميع املؤسسات أهمية
ّ
مك

 
ن من تقييم مدى احتكار مؤسسة دون وهي نسبة ت

رى وعلى هذا ربع أو الثمانية مؤسسات الكببالنسبة لأل عادة  سبةهذه الن احتسابيتّم و  ,للقطاعأخرى 

حصة  وأ  ٪13الـالكبرى تتجاوز حصة ألاربع مؤسسات   كانتن السوق متركزة اذا أألاساس يمكن اعتبار 

 ,٪30الـ تتجاوز ؤسسات الكبرى مالثمانية 

مكن ستكمل  وي   هيرفندل هيرشمان مؤشر باإلعتماد  على   البنكيالقطاع بالتركز نسبة  قياسأن ي 

HerfindhalHirshman  (IHH الذي يجمع تربيع )ن وهو ما  ي   ,الراجعة لكل مؤسسة في السوق حصص ال
ّ
 مك

عتبر هذا   ,بالنسبة الى ألاسواق الصغيرةذا أهمية خاصة املؤشر من إبراز وضعيات الهيمنة داخل القطاع وي 

متركزة   غير فأن ذلك يشير الى أن السوق  0,0املسجلة أقل من  ويله، فإنه إذا ما كانت القيمةأوفيما يتعلق  بت

أخيرا  و  ,عن نسبة تركز معتدلة ينّم فإن ذلك  0,08و  0,0في  حين  أنه إذا ما كانت القيمة املسجلة تتراوح  بين 

 ,يمكن  اعتبار ان السوق  شديدة التركز هفإن   0,08تجاوزت القيمة املسجلة ما  إذا 



 2016   التقرير السنوي للرقابة املصرفية

 

 38 

40,10% 

27,40% 

29,50% 

3% 

 توزيع اجمالي األصول

39,1% 

28,1% 

30,0% 

2,8% 

 توزيع اجمالي القروض

34,70% 

30,50% 

32,60% 

2.2% 

 توزيع اجمالي الودائع

  بنوك عمومية

بنوك ذات رأس مال تونسي 
 خاص

 بنوك ذات رأس مال أجنبي

 بنوك مشتركة

 :في رأس املال  ما يلي طبيعة املساهمينيل تركز النشاط البنكي حسب تحل ويتبين من

 حيث تحتكم على حصة سوق هامة،  بنكيلبنوك العمومية في النشاط المساهمة ا تظل 

 ؛للودائع٪ 14,7 و للقروض ٪11,0 و، بالنسبة لألصول  ٪40,0 تعادل

 من 28,0ول و ألاص اجماليمن  ٪27,4ذات رأس مال تونس ي خاص على البنوك  تحتكم ٪

 ,ودائعال اجمالي ٪ من10,3القروض واجمالي 

  من 10ألاصول  و  اجمالي  ٪ من 21,3  ذات رأس مال أجنبي علىالبنوك  تحتكم ٪ 

 ؛  ودائعال اجمالي ٪ من 12,0القروض و  اجمالي 

 اجمالي ٪ من 2,8ألاصول و من اجمالي ٪1,0ب حصة سوق  شتركة علىالبنوك امل تحتكم

 ,ودائع٪ من إجمالي ال2,2ندة و القروض املس

 رأس املالطبيعة املساهمة في : توزيع نشاط البنوك املقيمة حسب 3رسم بياني 
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 تركز نشاط مؤسسات إلايجار املالي .6

حصة املؤسسات  تبينهيتميز نشاط مؤسسات إلايجار املالي بالتركز على مستوى ألاصول كما 

 ,٪13ي تتجاوز عتبة والت 2000ألاربعة ألاولى في موفى 

تركز  وجود وضعّية 0,08و  0,0يتراوح بين  الذي هيرشمان-هرفندالمؤشر  كما يبرز تحليل

 ,دلة في القطاعمعت

 : مؤشرات تركز نشاط  مؤسسات إلايجار املالي8جدول عدد 

 مجموع ألاصول  

2014 2015 2016 

 66,9 65,8 61,7 حصة ألاربع مؤسسات ألاولى ) ٪ (

 0,146 0,144 0,131 هيرشمان-ندال مؤشر هرف

 تركز نشاط البنوك غير املقيمة .3

بالعملة ألاجنبية،  ودائعلنشاط البنوك غير املقيمة فيما يخص ال شديد يالحظ وجود تركز 

وبدرجة أقل فيما يتعلق  بالقروض و إجمالي ألاصول، كما يبرز ذلك من خالل نسبة التركز 

 ,0,08تجاوز عتبة ي هيرشمان الذي –ومؤشر هيرفندال 

 : مؤشرات تركز نشاط البنوك غير املقيمة5جدول 

 

 الودائع القروض مجموع ألاصول  

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 
 92,8 92,7 91,8 90,5 89,5 89,9 84,1 80,8 84,0 حصة ألاربع مؤسسات ألاولى )٪(

 0,256 0,257 0,254 0,252 0,220 0,229 0,204 0,195 0,202 هيرشمان-مؤشر هرفندال 
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IV. الصيرفة 

فرًعا  124توسعت شبكةالفروع البنكية على مدى السنوات الخمس املاضية بشكل كبير بزيادة 

 0 172 )فرع لكلوقد  مكن ذلك من تحسين معدل الصيرفة  ,بنوك 3٪ منها من قبل 00تم فتح  

 ,(2002سنة  ساكن 7 417 لكل فرعمقابل  ساكن

 صيرفةالمؤشرات أهم : 11جدول 

6112 6115 6118 6113 6116  

 الفروعشبكة  1450 1518 1625 1701 1774

 16كثافة الشبكة املصرفية 7437 7177 6774 6558 6372

 عدد الحسابات )باآلالف( 6573 7039 7328 8110 8517

 عدد الحسابات تحت الطلب  )باآلالف( 2607 2644 2875 3150 3304

 عدد حسابات الادخار )باآلالف(  3877 4127 4364 4846 5092

  كهال 0000عدد الحسابات لكل  797 851 873 954 996

  كهال 0000عدد حسابات الادخار لكل  470 499 520 570 596

 عدد املوزعات الالية والشبابيك الالكترونية 1851 1939 2070 2249 2385

 )باآلالف( البنكّيةعدد البطاقات  2265 2409 2721 3067 3186

 الالكتروني )باملاليين( عمليات النقدعدد  48,9 53,2 54,3 57,6 64,7

 )د,مإلالكتروني )النقد  عامالتم حجم 5496 5979 6544 7191 8480

 

منتصبة في ٪ 40  من شبكة الفروع منتصبة بالشريط الساحلي منها٪ 87تبرز إلاحصائيات أن

 ,اقليم تونس الكبرى 

                                                           
 باعتبار عدد السكان لكل فرع 16
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 من بينها   38 فيبلغ عدد فروعهاالى شبكة مؤسسات إلايجار املالي وبالنسبة 
ً
فرعا  41فرعا

 ,على الشريط الساحلي  ةمنتصب

 ما فتئ يتزايدوباإلضافة إلى ذلك، يظهر تحليل الصيرفة من حيث عدد الحسابات أن هذا العدد 

 ,٪0,7لغ أي بمعدل سنوي ب 2000مليون حساب في موفى  8,3من سنة الى أخرى ليصل إلى 

٪ سنويا لتصل  8,1وبالنسبة الى البطاقات البنكية التي تم إصدارها فقد تطور عددها بنسبة   

و في الوقت نفسه، ارتفع عدد املوزعات الالية والشبابيك  ,2000مليون بطاقة في موفى  1,2إلى 

 ,2000وحدة في موفى  2183٪ سنويا  لتبلغ  0,3بنسبة الالكترونية

وسنة  2002٪ بين سنة 7,1الالكتروني معدل نمو سنوي بنسبة  عمليات النقدلت سجقد هذا و 

في  عمليات الدفع الالكترونيومع ذلك، وعلى الرغم من التطور امللحوظ، ال يزال نشاط  ,2000

تتم في شكل عمليات سحب نقدي  إلالكتروني عمليات النقد٪ من 87تونس منخفًضا، حيث أن 

٪ منها فقط تتم من خالل  01، في حين أن والشبابيك الالكترونيةية من خالل  املوزعات آلال

 ,(TPE)  يالدفع ألالكترون محطاتاستخدام 
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 الباب الثالث:

 نشاط ونتائج البنوك واملؤسسات املالية 

 

  



 2016   التقرير السنوي للرقابة املصرفية

 

 43 

 نشاط ونتائج البنوك واملؤسسات املالية  الباب الثالث:

 

I. لقطاع البنكياملوازنة الاجمالية ل ةتحليل هيكل 

 

املوازنة الاجمالية للبنوك املقيمة تغيرات كبيرة نسبًيا على مدار السنوات الخمس  ةهيكل تشهد

على نشاط  الذي تشهده البالد الاقتصادي تبعات الظرف وتعكس هذه التغيرات ,املاضية

لبنك ا التدابير الجديدة التي أدخلها اتتأثير  و القرض والضغط على السيولة، من ناحية،  

ومن شان هذه  ,من ناحية أخرى ، في مجال املالءة املالية واملدخرات والسيولة املركزي التونس ي

التوجهات أن تؤدي  إلى تحوالت عميقة على املشهد املصرفي خالل السنوات القليلة  القادمة 

البنوك القطاع، ال سيما مع دخول القانون الجديد املتعلق ب هيكلةوالتي سِتؤثر بشكل دائم في 

 ,حيز التنفيذ واملؤسسات املالية

 املوزانة الاجمالية للبنوك املقيمة ة: هيكل11جدول 

6112 6115 6118 6113 6116  

 القروض  ٪ 82,7 82,8٪ 80,4٪ 71,0٪ 78,3٪

 للمهنيينقروض  37,2٪ 30,7٪ 33,4٪ 34,4٪ 31,1٪

 قروض لألفراد  23,3٪ 20,0٪ 23,0٪ 24,0٪ 24,0٪

 رقاع الخزينة  3,4٪ 0,0٪ 7,0٪ 8,1٪ 1,1٪

  )رقاع الخزينة بدون اعتبار ) السنداتمحفظة  0,0٪ 3,8٪ 0,0٪ 0,4٪ 0,2٪

 ألاصول الثابتة  0,0٪ 0,0٪ 0,3٪ 0,3٪ 0,3٪

 17 أرصدة متوفرة 2,5٪ 2,7٪ 3٪ 1,1٪ 3٪

 توظيفات لدى بنوك غير مقيمة  0,4٪ 0,0٪ 0,0٪ 0,0٪ 0,0٪

 لدى هيئات مالية متخصصة   وضقر  0,1٪ 0,0٪ 0,4٪ 0,3٪ 0,3٪

                                                           
17

 الخرينة والودائع  لدى البنك المركزي التونسي  والبنوك غير المقيمة  
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6112 6115 6118 6113 6116  

 ودائع الحرفاء 74,8٪ 74,3٪ 72,4٪ 69,6٪ 68,6٪

 املدىقروض متوسطة وطويلة  7,1٪ 6,7٪ 6,1٪ 6,2٪ 6,2٪

 أموال ذاتبة ومدخرات  16,3٪ 16,8٪ 17,0٪ 18,1٪ 17,8٪

 اقتراض لدى البنك املركزي التونس ي  0,3٪ 2,2٪ 3,5٪ 3٪ 0,1٪

 ودائع البنوك غير املقيمة  0,3٪ 0,0٪ 0,0٪ 0,0٪ 0,0٪

 اقتراض لدى البنوك غير املقيمة  0,0٪ 0,0٪ 1,0٪ 1,1٪ 1,1٪

٪ في موفى  3,4على مستوى إلاستعماالت، تضاعفت حصة رقاع الخزينة تقريًبا حيث ارتفعت من 

، وذلك  على حساب القروض التي انخفضت حصتها من 2000٪ في موفى 1,1لتصل إلى  2002

 ,٪ خالل نفس الفترة 78,3لغ ٪ لتب82,7

 ,ركزي العادة التمويل لدى البنك املوعلى مستوى املوارد، اضطرت البنوك إلى اللجوء أكثر فأكثر 

٪ في نهاية 0,1إلى  2002٪ في موفى 0,3وبالفعل، فقد تم تعزيز حصة هذه املوارد التي انتقلت من 

لتبلغ     2002٪ في موفى 74,8التي انخفضت حصتها من  ودائع،  وذلك على حساب ال2000

املقيمة تحسنت القاعدة املالية للبنوك وبالتوازي مع ذلك فقد  ,2000٪ في موفى 08,0نسبة 

، كما يتضح ذلك من خالل تعزيز حصة املوارد الذاتية واملدخرات في 2000-2002خالل الفترة 

 ,2000٪ في موفى  07,8نقطة مائوية لتصل إلى  0,3إجمالي املوارد بزيادة 
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II. نشاط واستغحالل البنوك املقيمة 

 الاستغحاللإستعماالت  تطور  .1

 2003تسارعا في نسق نموها باملقارنة مع سنة  2000استعماالت البنوك املقيمة في سنة  شهدت

متاتية بنسبة و هذه الزيادة  ,مليار دينار 78٪ لتصل إلى 7,8٪ مقابل 00,7حيث بلغت نسة النمو 

 ,٪ من رقاع الخزينة01,0ض و ر ٪ من نشاط الق73,1

 : تطور استعماالت البنوك املقيمة16جدول 

 التغيرات

2016 2015 2014 

 

2016/2015 2015/2014  

  د,م ٪ د,م ٪

 قروض  116 56 581 59 284 65 465 3 6,2 703 5 9,6

 18لمهنيينلقروض  512 31 318 33 516 36 806 1 5,7 198 3 9,6

 01لألفرادقروض  188 17 185 18 986 19 997 5,8 801 1  9,9

 السنداتمحفظة  281 9 928 10 740 12 647 1 17,7 812 1 16,6

 الخزينة  رقاعمنها  945 4 273 6 749 7 1328  26,9 476 1 23,5

 لمجموع استعماالت الاستغحال 397 65 509 70 024 78 112 5 7,8 515 7 10,7

 

 القروض املسندة الى الحرفاء 1.1

هذه  توقد شمل 2003٪ سنة  0,2مقابل  2000٪ سنة  1,0ارتفع قائم القروض للحرفاء بنسبة 

ذلك بنسبة و لألفراد على حد السواء،  املمنوحة والقروض املهنيينالزدياة القروض املسندة إلى 

 ,٪ 1,1٪ و  1,0نمو بلغت  على التوالي  

 

 

                                                           
بدون اعتبار الديون غير المستخلصة والقروض المتعثرة

 18
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 قروض املسندة من قبل البنوك املقيمة: تطور ال 13جدول 

 التغيرات

2016 2015 2014 

 

2016/2015 2015/2014  

  د,م ٪ د,م ٪

 01املهنيينالقروض املسندة الى  512 31 318 33 516 36 806 1 5,7 198 3 5,2

 ة املدىقروض قصير  155 13 676 13 776 14 521 4,0 100 1 8,0

 وطويلة  املدىالقروض متوسطة  832 14 613 15 574 17 781 5,3 961 1 12,6

 حسابات مدينة 525 3 029 4 166 4 504 14,3 137 3,4

  01القروض لألفرد 188 17 185 18 986 19 997 5,8 801 1 9,9

 السكن قروض 487 7 225 8 082 9 738 9,9 857 10,4

 قروض تهيئة املسكن 353 7 565 7 382 8 212 2,9 817 10,8

 سيارات قروض القتناء 306 257 291 49- 16,0- 34 13,2

 قروض الاستهالك 042 2 138 2 2231 96 4,7 93 4,3

 املجمدةالديون الديون غير املسددة و  416 7 078 8 782 8 662 8,9 704 8,7

 مجموع القروض 116 56 581 59 284 65 465 3 6,2 703 5 9,6

القروض  من٪ 14,4بنسبة  متأتيةفإنها  املمنوحة للمهنيينفي القروض  للزيادة بالنسبةأما 

 1961بـ سجلت ارتفاعا التي  طويلة املدى٪ من القروض متوسطة و 00,1 وبنسبة املدىقصيرة 

 مليون دينار  300ها منمليون دينار 
ّ
طار تطبيق تكنولوجيا الجيل صال في اممنوحة الى شركات الات

 ,« 4G »الرابع للمحمول 

٪(  47,0هذا وقد تركز مجهود البنوك في مجال تمويل ألافراد باألساس على قروض السكن )

وفيما يتعلق  بقروض الاستهالك فقد تطورت بنسق   ,٪( 43,4وقروض إعادة تهيئة املسكن )

البنك  ى إلاجراءات املتخذة من قبلأقل من  نسق نمو قروض السكن ويعود هذا التباطؤ ال

التي تنتهجها أهم البنوك في  الحذرةاملركزي التونس ي لترشيد قروض الاستهالك وإلى السياسات 
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مجال إقراض ألافراد وذلك  إزاء ارتفاع نسبة تداين ألاسر وتطور مؤشرات عدم سداد القروض 

 ,املسندة لألفراد

، 2003سنة ل ، كما هو الشأن بالنسبةلمهنيينلوبحسب قطاع النشاط، فقد تركزت القروض 

٪ من 01,3٪ و 10,2على القطاعين الصناعي والتجاري الذان استحوذا على التوالي على نسبة 

 ,إجمالي القروض  املسندة الى هذه الفئة

 

  املهنيينن: التوزيع القطاعي للقروض املسندة من  قبل  البنوك املقيمة الى 8رسم بياني 

 

 

 

 

 حفظة السندات م 6,1

 

 

 محفظة السندات 6.1

ّدر  ارتفاعا 2000سنة  للبنوك فيالسندات  قائم محفظةشهد 
 
         مليون دينار 812 1بـ  هاما ق

 :ويعود هذا التطور   ٪ 00,0أو  

 خالل دولة التي ما فتئت تتطور بنسق مرتفع  ال وسنداترقاع الخزينة  الى ٪80 بنسبة

 ,دينار( مليون 0407أو  ٪20)  2000سنة 

3,1% 

36,4% 

11,7% 11,1% 

17% 

20,7% 

2015 

 فالحة

 صناعة

 سياحة

 بعث عقاري

 تجارة

 خدمات أخرى

4,6% 

36,2% 

10,2% 10,5% 

19,5% 

19% 

2016 

 فالحة

 صناعة

 سياحة

 بعث عقاري

 تجارة

 خدمات أخرى
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  وتتعلق باألساس بالصناديق 7,1بــــ التي تطورت  ةسندات املساهمالى ٪ 03,1بسنبة ٪

  ,19املدارة

٪ من إجمالي محفظة 1ضعيفة نسبًيا، باعتبارها ال تتجاوز  القروض الرقاعية للبنوكوالتزال 

 لتي تصدرهاالسندات وتتكون أساسا من إلاكتتابات املتبادلة في القروض الرقاعية املشروطة ا

 ,البنوك واملؤسسات املالية

 : تطور قائم محفظةالسندات للبنوك املقيمة18جدول 

 التغيرات

2016 2015 2014 

 

2016/2015 2015/2014  

  د,م ٪ د,م ٪

 سندات املساهمة  450 3 648 3 937 3 198 5,7 289 7,9

 سندات الديون  831 5 280 7 803 8 449 1 24,8 523 1 20,9

 رقاع      253 290 346 37 14,6 56 19,3

                          رقاع الخزينة وسندات الدولة 578 5 990 6 457 8 412 1 25,3 467 1 21,0

 محفظة السندات 281 9 928 10 740 12 647 1 17,7 812 1 16,6

 

 2000لسندات سنة حافظ رقاع الخزينة وسندات الدولة على الحصة ألاكبر في هيكلة محفظة ا

نقطة  2,4نقطة مائوية، بينما انخفضت حصة سندات املساهمة بـ  2,4٪(، وذلك  بزيادة بـ00,4)

 ,٪ 10,1مائوية لتصل إلى 

 محفظة السندات للبنوك املقيمة هيكلة: تطور 5رسم بياني 

 

 

                                                           
 املخاطر مال  التي يعاد استثمارها من قبل البنوك  عبر شركات إلاستثمار ذات رأسيتعلق ألامر باملساهمات عن طريق ألارباح  19

 التابعة لهذه البنوك.  SICARسيكار 

 

  

33,3% 

2,7% 

64% 

2015 

  سندات مساهمة

  رقاع

رقاع الخزينة 
 وسندات الدولة

30,9% 

2,7% 

66,4% 

2016 

   سندات مساهمة

 رقاع 

رقاع الخزينة 
 وسندات الدولة
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 تطور موارد الاستغحالل .6

٪  0,4٪ مقابل  00,2ب 2000 الاستغالل للبنوك املقيمة خالل سنة موارد تطور  نسق تحسن

٪ مقابل 8,3) ودائعالكل من وشمل هذا النمو  ,دينار مليون   118 67 ، لتصل إلى2003سنة 

٪ في سنة 1,2٪ مقابل 00) طويلة املدى( وموارد الاقتراض متوسطة و 2003في سنة   ٪ 4,4

د(،  ,م 0280 ٪ أو10,4هذاوقد واصلت  موارد السوق النقدية نموها  بوتيرة سريعة ) ,(2003

 ,د(,م 0011٪ أو 13,0) 2003سنة   نسق تطور رغم أنها لم تبلغ 

 : تطور موارد  البنوك املقيمة15جدول 

 التغيرات

2016 2015 2014 

 

2016/2015 2015/2014  

  د,م ٪ د,م ٪

 ودائعال 41810 32074 30308 2081 4,4 4444 8,3

 متوسطة إلاقتراض موارد 4207 4004 3000 187 1,2 300 00,0

 دىوطويلةامل

 السوق النقديةعلى إلاقتراض   1000 4201 3410 0011 13,0 0280 10,4

 املوارد مجموع 57668 21887 27118 3223 2,8 2631 11,6

 

 ودائعتعبئة ال 1.6

بالدينار والتي سجلت ارتفاعا بنسبة  ودائعباألساس إلى ال 2000لسنة  ودائعازدياد قائم ال يعود

وقد  شملت  هذه  ,وهو مايمثل أكثر من ضعف الزيادة املسجلة خالل السنة السابقة ٪، 8,4

 من  ال
ّ
إلادخار اللتان ارتفعتا على التوالي بنسبة  ودائعتحت الطلب و   ودائعالزيادة باألساس كال

 ,٪00,0٪ و 00,2

 لفارطةبنفس نسق تطور السنة ا٪، ّأي  1,0فقد تطورت بنسبة  ةبالعمل ودائعوفيما يخص ال

 ,ودائع٪ من إجمالي ال 00,8 لتمثل
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26,8% 

29% 

27,5% 

16,7% 

2015 

ودائع تحت الطلب  
 بالدينار

 ودائع اإلدخار بالدينار

ودائع ألجل وشهادات 
 اإليداع بالدينار

 ودائع بالعملة

27,50% 

29,30% 

26,40% 

16,80% 

2016 

 ودائعبالبنوك املقيمة حسب صنف ال ودائع: تطور قائم ال12جدول 

 التغيرات

2016 2015 2014 

 

2016/2015 2015/2014  

  د,م ٪ د,م ٪

 بالدينار ودائعال 945 41 381 43 031 47 436 1 3,4 650 3 8,4

 تحت الطلب ودائع 390 13 975 13 537 15 585 4,4 562 1 11,2

 الادخار ودائع 984 13 066 15 589 16 082 1 7,7 523 1 10,1

      الادخار الخاصةمنها حسابات  061 12 081 13 494 14 020 1 8,5 413 1 10,8

 ألجل ودائع 764 9 451 10 265 11 687 7,0 814 7,8

 داعشهادات إلاي 807 4 889 3 640 3 918- 19,1- 249- 6,4-

  ةبالعمل ودائع 946 7 693 8 487 9 747 9,4 794 ٪ 5,1

 مجموع الودائع 891 49 074 52 518 56 183 2 4,4 444 4 8,5

 

 :كما يتضح ذلك من خالل  ودائعال هيكلةوقد كان لهذه التطورات تأثير على 

 0,1الادخار )+ ودائعنقطة مائوية( و  0,7تحت الطلب )+ ودائعتدعم حصة ال 

 ٪ ؛21,1٪ و 27,3ائوية( لتبلغ على التوالي  نسبة نقطة م

 املقيمة للبنوك ودائعال هيكلة: تطور 2رسم بياني 
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  نقطة مائوية لتصل  0,1بنسبة  ودائعألافراد في إجمالي ال ودائعالزيادة في حصة

نقطة مائوية  0,8املؤسساتيين بنسبة  ودائعانخفاض حصة ٪ مقابل 32,0إلى 

 ,٪1,1د لتبقى في حدو 

 

 البنوك املقيمة حسب صنف املودعين  ودائع هيكلة: تطور 7رسم بياني 

 

 

 

 

 

 

 طويلة املدىموارد الاقتراض متوسطة و  6.6

 

وتتأتى هذه  ,٪00مليون دينار  أو  300زيادة ب دىامل موارد الاقتراض متوسطة وطويلة سجلت

٪( في شكل قروض  00ينار أو مليون د 228الزيادة على وجه الخصوص من القروض الرقاعية )+

في  00,4مليون دينار أو  203املوارد الخارجية )+من و  يةالذات ألاموالمشروطة موجهة  لتعزيز 

)البنك الاوروبي العادة الاعمار والتنمية  املائة( التي تمت تعبئتها  لدى املقرضين املؤسساتيين،

 ,البنك ألاروبي لإلستثمار (والوكالة املالية الدولية والبنك  إلافريقي للتنمية و 

 

 

 

 

9,9% 

24,2% 

53,6% 

13,3% 

2016 
 ودائع المؤسساتيين

ودائع الشركات 
الخاصة وأصحاب 

 المشاريع الفردّية

 ودائع األفراد

 ودائع غير المقيمين

11,7% 

23,7% 

51,7% 

12,9% 

2015 
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 للبنوك املقيمة طويلة املدى: تطور موارد الاقتراض متوسطة و 17جدول 

 التغيرات

2016 2015 2014 

 

2016/2015 2015/2014  

  د,م ٪ د,م ٪

 موارد إقتراض خصوصية 155 1 0200 0104 00 3,1 88 7,2

 وصيةأخرى موارد خص 617 1 0710 2000 071 00,0 203 00,4

 قروض رقاعية 253 1 0427 0033 074 01,1 228 00,0

 قروض أخرى  012 003 030 -27 -04,0 -03 -1,0

 موارد الاقتراض متوسطة و طويلة املدى 8617 8218 5111 387 5,6 512 11,1

 

محدودة،  دىارد الاقتراض طويلة ومتوسطة املوعلى الرغم من هذه الزيادة، تبقى حصة مو 

 ,٪ من إجمالي املوارد8ا ال تتجاوز  نسبة حيث  انه

 

 مؤشرات املخاطر والصحالبة املالية .3

 مخاطر السيولة 1.3

، وهو ما يفسر لجوءها املتزايد ملوارد السوق 2000ارتفع الضغط على سيولة البنوك سنة 

 ,2004٪ في 0,2 مقابل٪ من القروض مقارنة  1,4نسبة    تمثلالنقدية التي 

 

  



 2016   التقرير السنوي للرقابة املصرفية

 

 53 

 السيولة للبنوك املقيمة: مؤشرات 18دول ج

6112 6115 6118  

 بالدينار /إجمالي ألاصول 20ألاصول السائلة 7,0٪ 7,0٪ 7,2٪

 ودائعنسبة تغطيةالقروض بال 83,3٪ 81,4٪ 80,4٪

 نسبة تغطيةالقروض بمواردالسوق النقدية 6,2٪ 7,9٪ 9,4٪

 

نتيجة البنكي اع للقط على املدى القصير ، تحسن مؤشر مخاطر السيولة  2000 سنة وخالل

 ألاصول،٪ من إجمالي 7,2 بلغتوالتي  التي تديرها البنوكالخزينة  رقاعمحفظة  قائمالرتفاع 

 ,2003 سنة٪ في 7مقابل 

 

علما ٪ ، 70 واملقّدرة بـ نسبة السيولة التنظيميةبجميع البنوك  إلى تقّيد هذا التحسن أّدىوقد 

 تتمتع بنسبة سيولة تفوق الـلقطاع جمالية لإلا  صول ألا ٪ من 04,7نسبة  تمتلكبنكا  01وأن 

000٪, 

 سيولة بين البنوك املقيمةلل النسبة الترتيبية: تطور 15جدول 

 الترتيبيةنسبة العتبة 

 سيولةلل

 6112في ديسمبر  6115في ديسمبر 

    عدد

 البنوك

      النسبة من 

 ألاصول  إجمالي

عدد 

 البنوك

النسبة من 

 إجمالي ألاصول 

 ٪64,7 13 ٪41,7 8  100٪  نسبة تفوق 

 0 0 ٪19,3 3  80٪نسبة تفوق 

 ٪35,3 7 ٪4,3 4  70٪نسبة تفوق 

 0 0 ٪32,7 5  70٪نسبة أقل من

 

                                                           
 

20
المتعلق  بنسبة   5101نوفمبر  01المؤرخ في  5101لسنة  01حسب التعريف  الوارد  بمنشور البنك المركزي التونسي  عدد   

 السيولة. 
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 :فقد زاد خطر التحول مع ومع ذلك،

  النقدية، من ناحية،  في معدل تغطية القروض  بموارد السوق   املطردة الزيادة

 ودائعمعدل تغطية القروض بال ومن ناحية  آخرى، الانخفاض املتواصل في

٪، وهو ما يترتب عنه تقليص معدل مدة  80,4للعودة إلى مستوى  ٪ 0,8بمعدل 

 املوارد؛

 في قائم القروض على املدى الطويل  وازدياد القروض املصنفة تواصل ارتفاع

وهو ما يمكن أن يزيد من ، كما هو الحال لقروض السكن وقروض الدعم

 ,ية لالستعماالتمتوسط املدة الفعل

ويترجم خطر التحول بصفة واضحة على مستوى املزايدة على الودائع ألجل وشهادات الايداع 

وهو هامش أعلى من معدل نسبة الفائدة في السوق  2000سنة  ٪3,0بمتوسط تكلفة في حدود 

، وهو هامش أعلى من معدل نسبة الفائدة في ٪3,1مقابل متوسط تكلفة ب ٪0,4النقدية ب

 ,2003سنة  ٪0,2وق النقدية بالس

 مخاطر القرض  6.3

 2000سنة  عرفت، 2003التخلف عن السداد  خالل سنة  مؤشراتفي   الحادة  إثر الزيادة

٪، وهو ما يمثل   0,1٪إلى  2,1من  21ديون مصنفة دل  تحول   الديون الجارية الى  انخفاض مع

 ,٪10,0نار أو مليون دي 308حجم مخاطر اضافية أقل من السنة الفارطة ب

 

  

                                                           
21  

 
 بة الديون الجارية لسنة مرجعية معينة تم تحويلها في السنة املوالية الى ديون مصنفة.برز هذه النسبة نست
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 : مؤشرات التخلف عن السداد  للبنوك املقيمة61جدول 

 

، التي انخفضت القروض املصنفةحصة  كما تبرزهلقد انعكست  عالمات التحسن هذه بوضوح 

 ,2000٪ في سنة  03,0 حدودبنقطة مائوية واحدة لتستقر في 

 

 املصنفة: القروضوقد شمل هذا التحسن في حصة 

 

 15  من أصول القطاع ؛ حيث اصبحت  الحصة املوحدة  80,4بنكا تستأثر بـ ٪

 ؛ 2003٪ في 00,3مقابل  2000٪ في 04,8البنوك تمثل لهذه 

 

  ،في نفس   تهااستقرت حص حيث باستثناء قطاع البعث العقاري ،كل القطاعات

 ,2003املستوى لسنة 

 

  

6112 6115 6118   

 نسبة التخلف عن السداد 4,4٪ 5,7٪ 5,8٪

 د(,) م املصنفة القروضقائم  00 410 580 11 052 12

 املصنفة  من اجمالي التعهدات القروضحصة  15,8٪ 16,6٪ 15,6٪

 التحول متوسط معدل  2,6٪ 2,9٪ 1,9٪



 2016   التقرير السنوي للرقابة املصرفية

 

 56 

 : تطور حصةالقروض املصنفة حسب القطاعات61جدول 

 )بالنسب املائوية( 

 6112 6115 قطاع النشاط

 37,0 37,6 الفالحة

 16,0 16,9 الصناعة

 13,9 14,9 التجارة

 51,4 54,2 السياحة

 04,4 14,3 البعث العقاري 

 08,1 20,1 املهنيينمجموع تعهدات 

 0,4 0,3 الافراد

 

 على مستوى قطاعي الصناعة  والسياحية، 
ً
يبرز توزيع الديون  املصنفة حسب القطاعات تركزا

 , القروض املصنفةالذان يستأثران  بقرابة  نصف 

 املصنفة للبنوك املقيمة للقروض: تطور التوزيع القطاعي 8بياني رسم 

 

 

5,9% 

27,8% 

5,3% 

20,2% 

14,2% 

16,2% 

10,4% 

2015 

6,3% 

27,6% 

5,7% 

19,1% 

14,3% 

16,3% 

10,7% 

2016 

 فالحة

 صناعة

 بعث عقاري

 سياحة

 تجارة

 خدمات أخرى

 األفراد
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املصنفة املصدر  القروضالتخلف عن السداد ، تظل مسألة  اتوعلى الرغم من تحسن مؤشر 

 : وتشمل هذه الاشكالية  الرئيس ي لهشاشة القطاع

 

 6112املصنفة للبنوك املقيمة في نهاية  القروض: توزيع حصة 66جدول 

 النسبة من مجموع ألاصول  عدد البنوك املصنفة وضالقر حصة 

 ٪43,0 1 ٪00اقل من 

 ٪0,2 2 ٪03٪و00بين 

 ٪31,7 02 ٪03أكثر من 

 

 02 من إجمالي 31,7٪ وتمتلك 03 تفوق املصنفة  القروضلديها حصة من  بنكا ٪

٪ من أصول 43,0بنوك أخرى تمتلك  1، هناك وفي جانب آخر ,أصول القطاع

 ,٪00املصنفة تقل عن  القروضة من القطاع ولديهاحص

 

 من القروض املسندة له هي قروض مصنفة ٪30,4أن  قطاع السياحة حيث 

حصة قروضه املصنفة من اجمالي القروض التي والقطاع الفالىي حيث تبلغ 

 8,4ومع ذلك، فإن الحصة الاجمالية لهذين القطاعين تمثل فقط  ,٪17 تمنح له

 ,٪ من إجمالي تعهدات البنوك

 

ذلك  كما يتضح خرات ادبامل القروض املصنفةتغطية  بهدفهذا وقد واصلت البنوك جهودها 

 من خالل 

   من الناتج البنكي الصافي والتي تبلغ  على القروضحصة مخصصات املدخرات

 ٪ ؛08
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  نقطة مائوية لترتفع إلى  0,1بـ  القروض املصنفة باملدخراتتحسن  نسبة تغطية

طلبات الترتيبية التي قام البنك املركزي التونس ي ٪، وذلك بفضل املت38,2

  22 2001بإدخالها سنة 

 

لتستقر نقطة مائوية  0,0بـ 4 صنفمن ال القروض املصنفةوفيما يتعلق بانخفاض معدل تغطية 

 212٪، فذلك يرجع الى  إحالة  الديون  إلى مؤسسات ادارة الديون بمبلغ قدره  03,0 في حدود

 ,2000نة مليون دينار بعنوان س

 : مؤشرات تغطية املخاطر للبنوك املقيمة63جدول 

 6118 6115 6115 

 ٪38,2 ٪30,1 ٪38,0  باملدخراتاملصنفة  القروضتغطية نسبة 

 ٪03,0 ٪07,2 ٪07,3  4القروض املصنفة صنف تغطية  نسبة

 ٪0,8 ٪0,8 ٪0,7 0و0الجماعية /التعهدات  املدخراتنسبة 

 ٪0,0 ٪0,0 ٪0,0 تكلفة املخاطر 

 ٪08,0 ٪20,1 ٪20,4  الناتج البنكي الصافي/ املدخرات مخصصات

 

املصنفة  القروضتغطية  نسبكما تجدر إلاشارة إلى استمرار الفروقات بين البنوك من حيث 

بنكا تستأثر بما يقارب ثلثي إجمالي ألاصول لديها معدل أعلى من  02وبالفعل، فإن  ,باملدخرات

 ,٪ 70٪ من إجمالي ألاصول لديها معدل أعلى من  40,7تستحوذ على  بنوك  8٪، من بينها  00

٪ من إجمالي ألاصول لديها معدل أقل من 21,7بنوك تمتلك نسبة  8ومن ناحية أخرى، فإن 

30٪, 

 

  

                                                           
22
تعادل او تفوق الثالث  1إضافية لتغطية القروض التي لها أقدمية بالصنف  مدخراتالبنوك تكوين هذه المتطلبات نضع على كاهل  

 سنوات. 
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 6112املصنفة باملدخرات للبنوك املقيمة في نهاية  القروض: توزيع معدل تغطية 68جدول 

 النسبة من مجموع ألاصول  عدد البنوك ملدخراتاملصنفة با القروضنسبة تغطية 

 ٪21,7 8 ٪30اقل من 

 ٪00,7 1 ٪ 00٪ و 30بين 

 ٪24,1 4 ٪70٪و 00بين 

 ٪40,7 8 ٪70أكثر من 

 

 الاستغحالل ومؤشرات املردودية .8

 ,لبنوك املقيمة مقارنة بالسنة السابقةاتحسنا ملحوظا في مؤشرات  2000شهدت سنة 

 

 الناتج  البنكي الصافي  للبنوك املقيمة: تطور مكونات 65جدول 

 التغيرات

2016 2015 2014 

 

2016/2015 2015/2014  

  د,م ٪ د,م ٪

 مماثلةفوائد دائنة ومداخيل  645 3 1808 4003 173 4,7 187 4,9

 فوائد مدينة واعباءمماثلة 987 1 2028 2244 141 7,1 116 5,5

 مش الفائدةها 658 1 1251 1721 32 1,9 71 4,2

 عموالت صافية 040 018 814 58 9,1 136 19,5

أرباح صافية على معامالت  447 302 382 55 12,3 80 15,9

 الصرف  

 مداخيل  محفظة الاستثمار 032 207 217 55 36,2 90 43,5

 الناتج البنكي الصافي  8572 3157 3878 200 6,9 377 12,2
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6,4 6,3 
6 

3,4 3,4 3,3 

3 
2,9 

2,7 

201420152016

 هامش الوساطة كلفة الموارد مردودية القروض

٪ أو 0,1ل مقابر یناون دملی 70٪ أو 4,2بنسبة ع اطللقم لعاادة لفائش اامھتفع وبالفعل، فقد ار

 :لالعتبارات التالية النشاطو مع نمب یتناسم لطور لت، إال ان ھذا ا 2003مليون دينار سنة  12

 

  40سوق النقدية بـ في النسبة الفائدة معدل التاثير القوي النخفاض 

 ودائعلم تتأثر تكلفة ال ، في حينمداخيل الفائدة على القروضعلى  قاعديةنقطة

يتم تأجيرها بنسب ثابتة  ودائعال اجمالي٪ من  70بهذا إلانخفاض نظرا ألن 

 ,(بتحت الطل ودائعالادخار وال  ودائع)

 

  7,7مليون دينار أو  010لتصل الى  الفوائد غير املسددةتراكم ٪, 

 ,2000ي موفى ٪ ف2,7ليصل إلى  قاعديةنقطة 20نسبية، انخفض هامش الوساطة بـ وبصفة 

 

 : تطور تكلفة املوارد ومردودية القروض  للبنوك املقيمة5رسم بياني 
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٪ 02,2شهد الناتج البنكي الصافي نموا قويا، ب  هامش الفائدة، على عكس التطور على مستوى  

٪ 01,3مليون دينار، وهذه الزيادة  متأتية من الزيادة امللحوظة  في العموالت الصافية ) 177أو 

(، وألارباح 2003٪ في سنة 41٪ مقابل 10(، ومداخيل  رقاع الخزينة )+ 2003٪  في 1,0مقابل 

 ,(2003٪ في سنة02,1٪ مقابل 03,1الصافية على معامالت الصرف )

املوازنة الاجمالية للبنوك واملراجعة  هيكلةوتعكس هذه التطورات التغير امللحوظ على مستوى 

  ,البنكيةالتصاعدية لتسعير الخدمات 

  2001لقد كان لهذه التغييرات تأثير على هيكلية الناتج البنكي الصافي، الذي شهد منذ سنة 

٪  37,2، و 2003٪ في سنة  34,0مقارنة مع  2000٪ في سنة  30,7هامش الفائدة ) حصةتدني  

 ,(2001٪ في سنة  38,8و  2004في سنة 

رباح ألا ستثمار، والعموالت الصافية، وفقد تعززت حصص  موارد محفظة الا  ،موازوفي جانب 

 0,0نقطة مائوية، و  0,3نقطة مائوية، و  0,8  الصافية على معامالت الصرف على التوالي بواقع

 ,نقطة مائوية

 

 الناتج البنكي الصافي للبنوك املقيمة هيكلة: تطور 11رسم بياني 

 

 

 

50,7% 

24,0% 

16,8% 

8,5% 

2016 
 هامش الفائدة

 عموالت مختلفة

أرباح صافية على 
 معامالت الصرف

موارد محفطة 
 اإلستثمار

54,6% 
22,5% 

16,2% 

6,7% 

2015 
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 :ستوياتونتيجة لذلك، فقد تحسنت مؤشرات الاستغالل على جميع امل

 ؛ و41ليبلغ ئوية انقطة م 0,2واقع بضارب إلاستغالل   معدل ضفانخا٪ 

  نقطة مئاوية لتستقر  4,4الزيادة في نسبة تغطية أعباء ألاعوان بالعموالت بنسبة

 ,٪03حدود في 

 توزيع الناتج البنكي الصافي للبنوك املقيمة :62جدول 

 التغيرات

2016 2015 2014 

 

2016/2015 2015/2014  

  د,م ٪ د,م ٪

 الناتج البنكي الصافي 6857 3157 3878 200 6,9 377 12,2

 ( رصد مدخرات صافية على القروض-) 312 000 023 68 11,5 35- 5,3-

  رصد مدخرات صافية على محفظة الاستثمار( -) 43 -10 -30 - - - -

 )+( موارداستغالل اخرى  42 42 40 0 0,0 1- 2,4-

  ألاعباء التشغيلية( -) 0404 0324 0700 120 8,5 177 11,6

 ألاعوان مصاريفمنها  0001 0032 0281 89 8,4 131 11,4

  على املوجوداتستهالكات واملدخرات الا مخصصات  028 014 040 6 4,7 12 8,9

 نتيجة الاستغحالل 771 856 1155 82 10,6 247 29,0

خسارة متأت من عناصر عادية و أرصيد ربح /+( -) 0 -01 - 11 13- - 86- -

  أخرى وعناصر استثنائية

  ألاداء على ألارباح( -) 204 010 220 8- 3,9- 25 12,8

 النتيجة الصافية  522 283 775 77 13,6 136 21,2
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 بنوك املقيمة: توزيع الناتج البنكي الصافي لل11م بياني رس

 

 على النحو التالي 2000في سنة اع تم تخصيص إجمالي الناتج البنكي الصافي للقط

 49  ألاعباء التشغيلية٪ لتغطية, 

 18  وهي رصد مدخرات ، 2003٪ في سنة   20٪ لتغطية مخاطر القرض مقابل

مليون دينار( على  000مقابل  مليون دينار 023) 2003سنة  أقل بقليل من

 الرغم من الهبوط الهام في املخاطر إلاضافية؛

وذلك في عالقة مع القيمة املالية سلبیاً  لصافية على محفظة الاستثماراكان مبلغ رصد املدخرات 

 ,في شكل مساهمة املضافة املسجلة من  قبل  أحد البنوك  في نطاق إحالة مجموعة من  ألاسهم

 771من تحقيق ربح صاٍف قدره  2000و نظرا الى هذه التطورات، فقد تمكن القطاع  سنة 

إلارتقاء   وهو ما أدى الى ، 2003٪ مقارنة بـ 20,2مليون دينار أو  010 ب مليون دينار،اي بزيادة

وقد كان باالمكان بلوغ نتيجة أفضل لو ال املساهمة  ,٪ 0مردودية ألاصول في القطاع إلى بمعدل 

 ,2000مليون دينار( بعنوان سنة  30الجبائية الاستثنائية )

 

  

20,3% 

49,2% 

20,8% 

9,7% 

2015 

16,4% 

49,0% 

22,4% 

12,2% 

2016 

 تغطية المخاطر

 األعباء التشغيلية

 النتيجة الصافية

 تكاليف أخرى
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0,9 0,9 1 

11,2 10,2 
10,8 

201420152016

 مردودية األصول

 مردودية األموال الذاتية

 ملقيمة: تطور مؤشرات املردودية للبنوك ا16رسم بياني 

 

مليون  134 بنكا باجمالي أرباح قدر بـ 01، بلغ عدد البنوك التي حققت أرباحا 2000في موفى   

بنوك نتائج  4كما سجلت  2003مليوًن دينار  في  700بـ  بنكا باجمالي أرباح 08دينار )مقابل 

ون دينار ملي 71قدرها  مليون دينار مقابل خسارة  073 بلغ اجمالها 2000سلبية بعنوان سنة 

 ,( 2003مسجلة  من قبل أربعة بنوك في سنة 

٪ في 02,8 مقابلإ ضمن الاحتياطيات  2000٪ من ألارباح الجملية لسنة 08,7 رصدوتم 

 بسنة  ,2003سنة
ً
 11مسجلة زيادة قدرها  2003كما ارتفعت حصة ألارباح املوزعة مقارنة

 ,ألارباحالي ٪ من إجم 10,1مليون دينار، أي  211لتبلغ   دينار  مليون 

  23: تطور توزيع أرباح البنوك املقيمة13رسم بياني 

                                                           
23

 بدون اعتبار الخسائر  

244 266 299 

418 
450 

655 

201420152016

36,9% 37,2% 31,3% 

63,1% 62,8% 68,7% 

201420152016

 األرباح المرصودة ضمن االحتياطات األرباح الموزعة
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 تحليل كفاية املوارد الذاتية  .5

على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب، واصلت البنوك جهودها لتعزيز مواردها الذاتية من 

ي البنك املركز  أجل دعم تطوير نشاطها ولتلبية املتطلبات إلاحترازية الجديدة التي أدخلها

 ,التونس ي، وخاصة منها تلك املتعلقة بتغطية املخاطر التشغيلية

٪ من ألارباح 33مليون دينار وهي متاتية بنسبة  0 031هذا، وقد نمت  املوارد الذاتية للبنوك  بـ 

مليون دينار من رأس مال بنك  030  )منها٪ من الزيادة في رأس املال 08غير املوزعة، وبنسبة 

 املشروطة،  الرقاعية ، من القروض ,٪ 27بقية، أي الوفاق الدولي( وال

 للبنوك املقيمة  جارية: تطور ألاموال الذاتية واملخاطر ال67جدول 

 التغيرات

2016 2015 2014 

 

2016/2015 2015/2014  

  د,م ٪ د,م ٪

 ألاموال الذاتية الصافية القاعدية 4001 3400 0014 0212 21,0 011 02,8

 راس املال 2183 1007 1114 712 10,7 207 7,0

 الاحتياطيات  1374 4000 4133 410 02,2 143 8,0

 عناصر مخصومة 0710 0720 0313 04- 1,0- 010- 7,0-

 ألاموال الذاتية التكميلية 110 0370 0110 380 38,7 100 22,1

 ألاموال الذاتية الصافية 5155 2576 8165 1813 35,1 1153 15,1

 املخاطر الجارية 58511 58186 71552 3181 5,8 16518 61,5

 

باستمرار تعزيز حصة ألاموال الذاتية التكميلية التي  2000الذاتية سنة تميزت هيكلة ألاموال  

ومع ذلك  ,2000٪ في سنة  24,0و  2003٪ في سنة  22,3إلى  2004٪ في سنة  01,2ارتفعت من 
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٪، 73,1عنصر املهيمن في هيكلة ألاموال الذاتية، أي ال تزال ألاموال الذاتية القاعدية تشكل ال

  ,وهو ما يعكس اتساق جودة رأس املال

 : تطور هيكلة املوارد الذاتية للبنوك املقيمة18سم بياني ر 

 

ت الاحترازية لباطلمتدء تطبيق اببنكي ولط النشاوي املسجل في القو النمن امم غرلوعلى ا

ظت حافد فق٪، 20,3بنسبة طر الجارية لمخاافي دة یاعنها زترتبت لتي ، والتشغیلیةطر اللمخا

ملؤشر النواة  ,٪ 8,0٪ وبنسبة  00,4وذلك  بمعدل  املالية ءةمالئمة للمالب علی نسوك لبنا

املصنفة  املشار اليه  القروضخاصة مع زيادة مؤشرات تكوين  مدخرات لتغطية  0الصلبة 

 ,أعاله

 للبنوك املقيمة 1املالية والنواة الصلبة: تطور معدالت نسبتي املحالءة 68جدول 

 6118 6115 6112 

 ٪00,4 ٪02,0 ٪1,4 نسبة املالءة 

 ٪8,0 ٪1,1 ٪7,0  ةبنسبة النواة الصل

 

تظهر تفاوًتا كبيًرا بين البنوك كما يبرز  وتجدر إلاشارة إلى أن نسبة املالءة ونسبةالنواة الصلبة

 ذلك من خالل الجدول املوالي:

77,50% 

22,50% 

75,90% 

24,10% 

 أموال ذاتية صافية قاعدية

 أموال ذاتية تكميلية
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 6112بين البنوك املقيمة في نهاية  ةنسبة املحالءة ونسبة النواة الصلبتوزيع : 65جدول 

 النسبة من إجمالي ألاصول  عدد البنوك 

   عتبة نسبة املحالءة 

 ٪ 31,0 04 ٪00تزيد عن 

 ٪42,0 0 ٪00و  ٪00بين 

 ٪4,4 1 24 ٪ 00اقل من 

   عتبة نسبة النواة الصلبة

 ٪ 08,1 00 ٪ 00تزيد عن 

 ٪70,7 00 ٪ 00إلى  ٪7بين 

 ٪4,4 1 25 ٪7اقل من 

 

٪ لنسبة املالءة وبـ 00و تجدر إلاشارة إلى أن البنوك التي لم تحترم  العتبات الترتيبية املحددة بـ  

  ,2007قد قدمت مخططات إلعادة الرسملة خالل  0٪ لنسبة النواة الصلبة7

 

  

                                                           
24

 الءةمبة  الالحد األدنى الترتيبي  لنس  
25

 الحد األدنى الترتيبي لنسبة  النواة الصلبة   



 2016   التقرير السنوي للرقابة املصرفية

 

 68 

 

III.  سحالميةالا  عمليات الصيرفة التي تمارسالبنوك  استغحاللنشاط و  

 

بنك الزيتونة الذي بدأ  وهي : إسالميةتمارس عمليات صيرفة ثالثة بنوك  بنكييشمل القطاع ال

 وبنك الوفاق الدولي 2001سنة  الى بنك مقيم هليحو م تت البركة الذي ، وبنك2000منذ نشاطه

 نسبةب سالميةإلا البنوك  ستأثرتو  ,مقيم بنك من مؤسسة إيجار مالي الى 2003تحول في  الذي

 وتمتلك  القروض٪ من إجمالي 4و  ودائعال  ٪ من إجمالي3,2 و لقطاعا ٪ من إجمالي أصول 3,0

هذا  ,من شبكة  فروع املصارف ٪7,1وهو ما يمثل  مهوريةجتراب ال امتداد على فرعا بنكيا 040

التحليالت  لم تؤخذ بعين الاعتبار في بنك الوفاق الدولياملعطيات املتعلقة ب  وتجدر إلاشارة إلى أن

يبدأ تعبئة  وأنه لم عمليات إلايجار املالي على  احصري ان يرتكزكأن نشاطه  باعتبار واليةامل

 ,2007خالل النصف الثاني من سنة إال  ودائعلا

 إلاستعماالتتطور  .1

 سنةعلى غرار وذلك بوتيرة ثابتة،   2000خالل سنة  استعماالت البنوك الاسالمية نمو  واصلت

مليار دينار، بشكل رئيس ي  2,4، التي تصل إلى القروضتتكون محفظة و  ,٪20بة ، أي بنس2003

 ,(٪ 00 بنسبةإلاجارة )عمليات ٪( و 70بنسبة رابحة )امل عمليات من
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 البنوك الاسحالمية ستعماالتا: تطور 31جدول 

 التغيرات

2016 2015 2014 

 

2016/2015 2015/2014  

  د,م ٪ د,م ٪

 محفظة املرابحة  0043 0100 0712 100 10,2 170 27,1

 بيع بالتقسيط  222 203 080 17- 7,7- 24- 11,7-

 جارة إلا محفظة  011 228 278 21 04,0 30 20,1

 حرفاءحسابات الب ديون مرتبطة 38 01 10 00 01,0 20 10,4

 مجمدة ديون مسددة و غير  ديون  20 80 021 03 101,3 41 30,0

 ترتيبات و إعادة جدولة  8 3 00 3- 37,5- 00 220,0

  ومساهمة توظيف سندات 172 112 402 20 3,4 20 3,0

 مجموع استعماالت الاستغحالل  1565 6382 6838 861 61,5 856 61,1

 

املتأتية  توظيفاتال من باألساس ارندين مليو  402 البالغ حجمهامحفظة ألاوراق املالية تتكون 

 ,اتداخل املجموعمن 

 

 الاستغحاللموارد  تطور   .6

 

 رغم تباطئه  مقارنة مع ٪ ، 00,4مرتفع بلغ  نسقفي النمو ب البنوك الاسالميةاستمرت موارد 

، و تحت الطلب  ودائع٪ من 11من  ةإلاسالمي البنوك ودائعتتكون و  ,٪(20,4) 2003 سنة نسق

  ,املشاركة ودائع٪ من 23و  دخار الا  ودائع ٪ من11
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 البنوك إلاسحالمية استغحالل : تطور موارد31جدول 

 التغيرات

2016 2015 2014 

 

2016/2015 2015/2014  

  د,م ٪ د,م ٪

 جارية  حسابات 784 810 0001 007 01,0 272 10,3

  ادخارحسابات  311 730 181 207 40,7 211 10,0

 موظفةمشاركة غير  ودائع 410 314 487 18 22,3 47- 8,8-

 موظفةمشاركة  ودائع  272 210 203 24 8,8 31- 10,5-

  طويلة املدىمتوسطة و موارد  047 002 030 03 00,2 12- 7,4-

 أخرى موارد  41 37 82 04 12,0 23 41,1

  املواردمجموع  2203 2010 1010 875 61,8 881 12,8

 

استثمار  ودائعبشكل رئيس ي من  للبنوك الاسالمية طويلة املدىتتكون املوارد متوسطة و 

 ,الذاتية التكميلية ألاموالمدرجة ضمن وهي في شكل املضاربة  مشروطة

 القرضمخاطر   .3

حيث باكثر من الضعف، ، 2000و  2004 سنتيللبنوك إلاسالمية بين  القروض املصنفةزادات 

 ,واحد بحريفتتعلق  ن دينارمليو  001، منها ن دينارمليو  011إلى  دينار مليون  37من  تارتفع

 البنوك إلاسحالميةت تغطية مخاطر : مؤشرا36جدول 

 6118 6115 6112 

 011 003 37 ( الدينارن ييال )بم املصنفة  قائم القروض

 7,4 8,0 1,3 ( ٪) التعهداتإجمالي من املصنفة  القروضحصة 

 10 28 24 (الدينار)بماليين  قائم املدخرات

 07,0 08,1 44,4 (٪) دخراتاملب ةصنفامل القروضمعدل تغطية 
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حصة  باعتبار مرضية بشكل عام  لبنوك الاسالميةلـ التخلف عن السداد مؤشرات  عدت

والتي ٪  7,4مستويات منخفضة ، أي  في التعهدات التي تبقى  اجماليضمن املصنفة  القروض

 ,املذكور أعاله الحريف في صورة عدم احتساب  ديون ٪ ،  1 قد تصل إلى نسبة تقارب

منخفًضا بشكل عام، حيث بلغ   القروض املصنفةرات  لتغطية دخاملتكوين معدل  ال يزال و 

القروض تغطية  مع تأمين ، في صورة عدم احتساب  ديون الطرف املذكور أعاله٪ ، 40٪ و07,0

 ,املوظفة ودائعال٪ من 10,1بنسبة  املصنفة

 ردوديةمؤشرات املو  لحالإلاستغ .8

الناتج البنكي الصافي  مستوى  على، تحسنا  2000 سنةبالنسبة لسجلت املصارف إلاسالمية 

في  دينار  مليون  008مقابل  دينار  مليون  044صل الى لتدينار مليون  20 أي٪ 22 بنسبة  إلاجمالي 

 ,2003 سنة

 لبنوك إلاسحالميةل ستغحاللت إلا : تطور حسابا33جدول 

 التغيرات

2016 2015 2014 

 

2016/2015 2015/2014  

  د,م ٪ د,م ٪

  البنكي الصافيالناتج  17 008 044 20 20,0 20 22,0

 املدخرات و  اتالاستهالكمخصصات  8 00 01 2 23,0 1 10,0

 بعنوان ألاصول الثابتة 

 املدخرات الصافيةمخصصات  8 7 0 -0 -02,3 -0 -04,1

  يةالتشغيل ألاعباء  31 80 001 20 13,0 21 28,8

 النتيجة الصافية 18 15 12 1 5,2 -3,1 -15,8

 

 الذي يمثل  هامش الربحلقوية الساهمة املب الناتج البنكي الصافي للبنوك الاسالمية هيكلةتميز ت

  ,(2000 سنة٪ في  08,8و  2004 سنة٪ في  07,3)املتنامية للعموالت   كذلك املساهمة ٪ و  01,4

ى صل إليئوية لانقطة م 1,7ارتفاعا  بـ للمصارف إلاسالميةهذا وقد سجل  ضارب إلاستغالل 

 ,2003٪ في 07,8 بلمقا 2000 سنة٪ في 70,3
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مليون  00 تستقر في مستوى ل دينار اليينم 1بـ لبنوك إلاسالميةلت النتيجة الصافية انخفضو 

 ,دينار  تم تخصيصها بالكامل ضمن الاحتياطيات

 للبنوك إلاسحالمية ردودية: تطور مؤشرات امل38جدول 

 6118 6115 6112 

 0,7٪  0,0 ٪ 0,4٪ (ROA)ألاصول  مردودية

 00,1٪  0,0٪ 3,0٪ (ROE) موال الذاتيةمردودية  ألا 

 

 وزنلمنخفضة نسبًيا نظًرا لحجم هذه البنوك و  الاسالميةك و بنالنشاط  مرديوديةال تزال 

 ,اتهالكستوإلا  ألاعباء التشغيلية 

 

 ألاموال الذاتية تحليل كفاية  .5

سالمية في مستويات أعلى من الحدود إلا  بنوكونسبة املالءة لل النواة الصلبةنسبة تستقر 

 مع سنة مقارنة  2000خفاض املسجل سنة نإلا  ٪ ، على الرغم من 03٪ و  00,1، أي 26رتيبيةالت

 ,٪ ،  على التوالي 2,0٪ و  0,2 وذلك بنسبة 2003

 لبنوك إلاسحالميةل  النواة الصلبة ةنسبو  املالية ةءلمحالا ةنسبمعدل طور ت :35دول ج

 

 6118 6115 6112 

 ٪00,1 ٪00,3 ٪04,1  النواةالصلبةنسبة

 ٪ 03,0 ٪07,0 ٪ 01,0 نسبة املحالءة 

 

  

                                                           
 .٪ ملؤشر املالءة املالية 00و ٪ ملؤشر النواة الصلبة7وهي  26
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IV.  املاليإلايجار مؤسسات  استغحاللنشاط و  

إال إلاسالمية،  يمارس عمليات الصيرفة كبنك  2000سنة  الوفاق الدولي نشاطه بنك رغم بدء

 خالل إال   ودائعلتعبئة افي بدأ ي لماملالي و  نشاطه الفعلي ال يزال يقتصر على عمليات إلايجار ان 

لذلك، سيتم أخذ النشاط والبيانات التشغيلية لهذه املؤسسة و  2007النصف الثاني من سنة 

 ,إلايجار املالي قطاع تحليل نشاط  ضمن

ألاصول الخاصة بمؤسسات إلايجار املالي بشكل ملحوظ على مدى السنوات  هيكلةلم تتغير 

 ,٪14بنسبة   تزال تركز على إلايجار املاليال حيث انها الخمس املاضية 

 مؤسسات الايجار املالينشاط  ة: هيكل32جدول 

 6112 6115 6118 6113 6116 التالاستعما

 ٪11,3 ٪11,8 ٪11,1 ٪14,1 ٪14,3  الايجار املالي

 ٪4,2 ٪4,1 ٪4,2 ٪1,7 ٪1,3 ألاوراق املالية  محفظة

 ٪2,3 ٪1,9 ٪1,9 ٪2,0 ٪2,0 الثابتة ألاصول 

       واردامل

 ٪7, 36 ٪37,5 ٪0 ,37 ٪38,6 ٪39,5 بنكيةال املوارد

 ٪30,1 ٪30,8 ٪32,9 ٪31,9 ٪33,2 رقاعية موارد

 ٪8,0 ٪5,5 ٪5,7 ٪4,1 ٪4,7 خارجية موارد

 ٪25,2 ٪26,6 ٪24,4 ٪25,4 6٪22,6 دخراتامل و ذاتية الوارد امل

 

 واقعب دخراتوامل وألاموال الذاتيةارد الخارجية املو  تعزز املوارد ب ةهيكل ت، تميز وفي جانب مواز

وذلك  ،  ٪ على التوالي 23,2٪ و  8إلى  2000في سنة ئوية لتصل انقطة م 2,0ئوية و انقطة م 1,1

 ,رقاعيةوال بنكيةعلى حساب املوارد ال
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 الاستغحالل استعماالتتطور  .1

الزيادة بنسبة  ذلك من خاللكما يتضح  2000 سنةانتعاشا طفيفا في  الايجار املاليشهد قطاع 

 ,مليون دينار 1 702صل إلى يل 2003 سنة٪ في  00,3 بلمقا املالي إلايجار قائم ٪ في  02,2

 استعماالت الاستغحالل ملؤسسات الايجار املالي: تطور 37جدول 

 التغيرات

2016 2015 2014 

 

2016/2015 2015/2014  

  د,م ٪ د,م ٪

 املالي الايجارقائم  1 013 1 131 762 3 318 10,5 409 12,2

  محفظة السندات 010 032 167 16 11,8 15 9,9

 مجموع استعماالت الاستغحالل  3 171 3 515 929 3 334 10,5 424 12,1

 

، دينار مليون  228٪ أو 01,2بنسبة الجديدة  في الدفوعاتوقد تجلى هذا الانتعاش في الزيادة 

الايجار مساهمة قطاع فقد  بلغت ونتيجة لذلك،  ,2003 نةسوهو ضعف الزيادة املسجلة في 

 ,٪20ئوية لتتجاوز عتبة الـ انقطة م 2,0ستثمار الخاص نسبة في إلا  املالي

 الايجار املاليتطور دفوعات : 38جدول 

 التغيرات

2016 2015 2014 

 

2016/2015 2015/2014  

  د,م ٪ د,م ٪

  (الديناراليين مب) الدفوعات 1612 1726 1954 114 7,1 228 13,2

 (الدينارماليين عقارات )بتمويل المنها:  92 99 92 7 7,6 7- 7,1-

 (٪) 27معدل النفاذ  16,7 08,3 20,6 - 1,8 - 2,1

 

                                                           
 تكوين رأس املال الثابت إلاجماليأي  حصة الدفوات  في   27
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هي و عات الجملية و على مستوى الدف ٪ من الزيادة املسجلة40,3 إلى البناء  قطاع رتفعت حصة ا

في السنوات ألاخيرة ؛  ي انجازها ف الدولة انطلقت التي  البناءالكبرى في قطاع  شاريعاملب ترتبط

لى حساب ع كوذل٪ 07,8ليبلغ ئوية انقطة م 1,8بـز حصة القطاع يعلى تعز  ذلك وقد ساعد 

 ,قطاعات أخرى 

  ات املنتفعةقطاعالدفوعات حسب ال: توزيع 15رسم بياني 

 قدرها نسبةمنها العربات وذلك ب وخاصة ت إيجار املنقوال تركًزا قوًيا على  الدفوعات حجم  ويبرز

82,8٪, 

 

 6112موفى في  للدفوعات يقطاعالتوزيع ال: 12رسم بياني 

 

 

95,3% 

4,7% 

 ايجار مالي لتمويل منقوالت

 ايجار مالي لتمويل عقارات

13,8% 

13,2% 

59,0% 

14,0% 

2015 
 فالحة

 صناعة

 خدمات

 البناء واألشغال العمومية

13,1% 

13,1% 

56,0% 

17,8% 

2016 
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82,8% 

14,3% 

2,9% 

 معدات منقولة

 معدات خصوصية

 تأجيرات أخرى

 6112 ت املنقولة في موفىاءا: توزيع إلايجار املالي لحالقتن17رسم بياني 

 

 

 

 

 

تطور  .6

 موارد الاستغحالل

مليون  2,780 في مستوى  ستقر لتمليون دينار  203٪ أو 00,3بنسبة نموا  موارد الاقتراض سجلت

  ,2000في موفى  دينار 

 

 يجار املالي: تطور موارد الاقتراض الخاصة بمؤسسات إلا 35جدول 

 التغيرات

2016 2015 2014 

 

2016/2015 2015/2014  

  د,م ٪ د,م ٪

 خارجية  موارد 177 246 335 69 39,0 89 36,2

  بنكيةقروض    1091 1233 1332 142 13,0 99 8,0

  قروض رقاعية  963 1037 1114 74 7,7 77 7,4

 وارد املمجموع  2231 2516 2781 285 12,8 265 10,5

 

٪ من  30) بنكيةاملوارد ال جهود تعبئة املوارد علىتم تركيز ، عندما 2003 سنةعلى عكس و 

٪ من املوارد  17,4املوارد )مختلف  بين بتوزيع أكثر توازنا  2000 سنة، تميزت (املوارد إلاضافية

 ,الرقاعية (وارد امل٪ من  21٪ من املوارد الخارجية و  11,0وة،بنكيال
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في  ، كنتيجة لعمليات السحب٪10,2 أو ينار مليون د 81هذا  وقد ارتفعت  املوارد الخارجية ب 

،وبروباركو  SANAD )على غرار سند ترتيبات إلاقتراض الخارجية في نطاق  2000 سنة

PROPARCO  سبونسابيلتيورRESPONSABILITY   وروبي إلعاد التعمير والتنميةوالبنك ألا   

BERD ), 

مليون  080ما يقارب  تقد شمل يجار املاليفي قطاع إلا  إلاصدارات الرقاعيةتجدر إلاشارة إلى أن و 

وقد   ,٪ 14,1بانخفاض قدره وذلك ، 2003 سنة في  مليون دينار 274مقابل  2000 سنةفي  دينار 

 ,خالل  السنة الاستحقاقاتن أثر  ممن  التخفيف    هذا إلاصدارات حجم ساهم

 املالية صحالبةمؤشرات املخاطر وال .3

 مخاطر السيولة ومعدالت الفائدة 1.3

خارجية ورقاعية  وموارد ذاتية في شكل أموال  قارةعلى الرغم من التحسن الطفيف في املوارد الو 

ية غير كموارد بنيعتمد على  إلايجار املاليقطاع ال ال يز ٪ من القروض،  38التي أصبحت تمثل و 

 القروض املسندة  و تعرض مؤسسات إلايجار املالي الى : ٪ من 40 مالئمة  تغطي 

  ؛ القروض آجال استحقاق ولتحويلمخاطر عالية إلعادة التمويل 

 على  ةنسبة  الفائدة املوظفمتأتية من نسبة الفائدة باعتبار ان  ةطر كبير اخم

 ,ممولة بنسب   قابلة للتغير٪ من املوارد  37أن  في حينعماالت   ثابتة إلاست
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 إلايجار املالي ؤسساتمل: مؤشرات مخاطر السيولة ومعدالت الفائدة  81 ول جد

 6118 6115 6112 

الخارجية وألاموال املوارد القروض  باملوارد الرقاعية و تغطية  نسبة

  الذاتية واملدخرات

33,7٪ 38,1٪ 37,7٪ 

 ٪11,1 ٪42,7 ٪42,7  وارد الرقاعية والخارجيةبامل القروضتغطية  نسبة

 ٪10,7 ٪17,3 ٪17,0 /إجمالي املوارد  يةوارد البنكامل

 ٪30,1 ٪30,8 ٪32,9 / إجمالي املوارد الرقاعيةوارد امل

 القرضمخاطر  6.3

خالل  منذلك ح في معايير التخلف عن السداد كما يتض طفيف  بتدهور  2000 سنة تتميز 

  الجارية القروض٪ من 1,3، أو 2000 سنةمليون دينار في  28ضافي البالغ إلا الخطر  ارتفاع

 ,سنةقبل  ٪ 2,1مقابل  2003 سنةفي املسجلة 

 إلايجار املاليملؤسسات معايير التخلف عن السداد : 81جدول 

 6118 6115 6112 

 ٪ 3,3 ٪5,8 ٪3,7 ستخلصةاملغير  القروضمعدل 

 312 257 236 (الدينار ماليين )بمصنفة  وضقر 

 ٪7,9 ٪7,4 ٪7,6 املصنفة  القروضنسبة 

 ٪3,5 ٪2,9 ٪2,8 28القروضنسبة تحول معدل 

 

 موفىفي  دينار  مليون  102صل إلى ي٪ ل20,4أو  دينار  مليون  33ـب املصنفة قائم القروضارتفع 

فقد ونتيجة لذلك،  ,٪(8,1أو  دينار  يون مل 20)  سنة، وهي زيادة أكبر من تلك املسجلة قبل 2000

بين  فروقات٪، مع وجود  7,1ئوية لتصل إلى انقطة م 0,3بنسبة  املصنفة القروضزادت حصة 

 ,مختلف املؤسسات

                                                           
28

 .N) والتي أصبحت  مصنفة  في السنة ) N-1) (سنة اليعني مجموع الديون الجارية  في   
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  6112في نهاية عام  إلايجار املاليؤسسات مل املصنفة القروض: توزيع حصة 86 جدول 

 لي ألاصول من إجما لحصةا عدد املؤسسات املصنفة القروضنسبة 

 ٪12,9 2 ٪00 تفوق 

 ٪20,3 3 ٪00٪ و 7بين 

 ٪66,8 4 ٪7أقل من 

 

تمثل  دخراتم تكوين  الرامية إلى  جهودها إلايحار  املالي في الوقت نفسه، واصلت شركات و

ومع  ,2003 سنة في املسجل نفس املستوى  تقريبا  ، وهو إليجار املالياملوارد الصافية ل٪ من  03,0

لتصل ئوية انقطة م 2,3بـاملخاطر إلاضافية  املدخرات لتغطية  فضت مخصصاتانخفقدذلك، 

 ,2000 موفى٪ في 23,2 الى

 إلايجار املالي: مؤشرات تغطية املخاطر الخاصة بمؤسسات 83جدول 

 6118 6115 6112 

 ٪15,6 ٪16,0 ٪10,1 لإليجار املاليصافي الناتج ال/  دخراتاملمخصصات 

 ٪25,2 ٪27,7 ٪18,1 اطر إلاضافية/ املخدخراتاملمخصصات 

 ٪0,8 ٪0,7 ٪0,5 تكلفة املخاطرة

 ٪62,0 ٪67,8 ٪67,6 باملدخرات ةصنفامل القروضتغطية  نسبة

 ٪83,1 ٪85,6 ٪81,3 4من الفئة  القروضتغطية  نسبة

 ٪0,5 ٪0,5 ٪0,6 الجماعية نسبة املدخرات

 

املصنفة  القروضت تغطية وبشكل عام ، وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في مؤشرا

قائم  ٪ من81,0املصنفة و  قائم القروض٪ من 02تمثل  حيث ، فإنها تظل مرضيةدخراتاملب

 ,املنقولةعّدات املكز على ترت القروضن محفظةإلى أ نظرا  4من الفئة ة املصنف القروض
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 يجارإلا  باملدخرات بالنسبة الى مؤسسات املصنفة  القروضتغطية  نسبة: توزيع 88جدول 

 6112 موفىلي في اامل

 املصنفة القروضنسبة تغطية 

 باملدخرات

 إجمالي ألاصول  الحصة في عدد املؤسسات

 ٪11,3 2 ٪30أقل من 

 ٪43,1 4 ٪70٪ و 30بين 

 ٪45,6 3 ٪70 وق تف

 املردوديةمؤشرات إلاستغحالل و   .8

 أي بنسبة نمو  2000سنة ي مليون دينار ف 071إليجار املالي ؤسسات المل الناتج الصافي بلغ إجمالي 

قّدر
 
نتيجة  وذلك  ، 2003 سنةفي  دينار مليون  02٪ أو 1,2مليون دينار مقابل  10٪ أو 20بـ  ت

 الخدماتتسعير  في مجال ناسبة املسياسة الو القطاع،  نشاط هاي شهدتال  ةإعادة إلانطالق

  ,املواردراجع كلفة  كذلك تبعا لتاثير  التخفيض في معدل نسبة الفائدة  مما  أدى الى تو 

 

٪  18,2إلى  2003 سنة٪ في  11,2 ضارب إلاستغالل حيث تراجع من تحسن  فقدونتيجة لذلك 

 ,2000سنة في 
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 إلايجار املالي ملؤسسات ستغحاللإلا  : تطور حساب85جدول 

 التغيرات

2016 2015 2014 

 

2016/2015 2015/2014  

  د,م ٪ د,م ٪

 مش الفائدةها 114 127 153 13 11,4 26 20,5

 لإليجار املاليالناتج الصافي  131 143 173 12 9,2 30 21,0

 أعباء تشغيلية 53 56 66 3 5,7 10 17,9

 29مدخرات لل مخصصات صافية 14 23 28 9 64,3 5 21,7

 نتيجة إلاستغالل 60 60 75 0 0,0 15 25,0

 ةالصافيتيجة الن 47 48 54 1 2,1 6 12,5

 

 10ـب مردودية القروض  ارتفاع عن ناتج هامش الوساطة املسجل على مستوى التحسن ن ا أكم

 ,قاعديةنقاط  00والانخفاض في تكلفة املوارد ب  قاعدية نقطة

ومعدل نسبة الفائدة الفعلية  ومردوديةالقروض تطور تكلفة املوارد: 18رسم بياني 

 ملؤسسات الايجار املالي 

 
                                                           

29
 مدخرات ونتيجة تعديل  قيمة  الديون  ومحفظة اإلستثمار للمخصصات صافية    
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  معدل نسبة الفائدة الفعلية مردودية القروض  كلفة الموارد



 2016   التقرير السنوي للرقابة املصرفية

 

 82 

 

في  سرعة مما تم تسجيله أقل نسق ب 2000 سنة خرات الصافيةدامل مخصصات ترتفعا

٪ من 00,2أو  ينار مليون د 28 ستقر في مستوى ( لي2003٪ في 04,1٪ مقابل 20,7) ةالسابقالسنة

 ,2003موفى ٪ في 00,0 مقابل نسبة 2000 سنةل لنشاط إلايجار املالي صافيالناتج ال

٪ مقابل مليون  02,3أو  ن  دينارو ملي 0زيادة ، بمليون دينار 34النتيجة الصافية وقد بلغت 

على  2000ة سن٪ من أرباح 37,4إلاشارة إلى أنه تم توزيع مع  2003سنة ٪ في  2,0أو  دينار 

  ,دينار مليون  10أي  ،املساهمين 

 إلايجار املالي : تطور توزيع أرباح مؤسسات15بياني  رسم

 

 ت٪ وارتفع0,4 ت، حيث بلغ2003 ل سنةاملسجنفس املستوى  فيمردودية ألاصول  توظل

 ,٪8,7إلى  لتصل  ئويةانقطة م 0,7 ـبمردودية ألاموال الذاتية 

 إلايجار املالي ملؤسسات املردودية: تطور مؤشرات 82جدول 

 6118 6115 6112 

 ROA  )%( 1,5 1,4 1,4ألاصول  مردودية

 ROE  ()% 10,4 8,0 8,7مردودية ألاموال الذاتية

30 31 31 
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 ألاموال الذاتيةاية تحليل كف  .5

ليبلغ  ٪  4أو دينار مليون  20بنسبة  يجار املاليقطاع الا ل الصافية ألاموال الذاتية تارتفع

 ,  ينع على املساهمتي  لم توز من ألارباح الهي متأتية و  2000مليون دينار في موفى  320مجموعها 

  إليجار املالي ؤسسات المل 30 ذاتية: تطور ألاموال ال87جدول 

 

 التغيرات

2016 2015 2014 

 

2016/2015 2015/2014  

  د,م ٪ د,م ٪

 اموال ذاتية صافية قاعدية 388 387 411 1- 0,3- 24 6,2

 رأس املالمنها  208 225 235 17 8,2 10 4,4

  ذاتية تكميليةأموال  98 113 109 15 15,3 4- 3,5-

 مدخرات جماعية 16 17 18 1 6,3 1 5,9

 موارد اخرى  82 96 91 14 17,1 5- 5,2-

 ألاموال الذاتية الصافية 486 500 520 14 2,9 20 4,0

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

ل دون األخذ بعين اإلعتبار  لبنك الوفاق الدولي، علما وأنه تم اإلخذ بعين اإلعتبار لمؤسسة الوفاق لإليجار المالي  عند احتساب األموا  

 .5102للرقابة المصرفية بعنوان سنة  الذاتية  لمؤسسات اإليجار المالي  عند إعداد التقرير السنوي
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 يجار املاليملؤسسات الا  تيةاألاموال الذ ة: تطور هيكل61اني بيرسم 

 

  النواة الصلبةنسبة  بينما بلغت ٪  01,0 لتبلغنقطة مئوية  2,3 بـ انخفضت نسبة املالءة

00,8٪, 

 الايجار املاليملؤسسات   النواة الصلبةر نسبة املحالءة ونسبة : تطو 88جدول 

 6118 6115 6112 

 ٪13,6 ٪16,1 ٪17,4 نسبة املالءة

 ٪10,8 ٪12,5 ٪13,9  النواة الصلبة نسبة 

 

رتيبية املتطلبات التتحترم  يإلايجار املال اتمؤسسكافة تحليل هذه النسب أن ويتبين من خالل 

 ,نواة الصلبة٪ لنسبة ال7املالءة و  ٪ لنسبة00، أي الدنيا

  

79,00% 

21,00% 

 األموال الذاتية الصافية القاعدية

 أموال ذاتية تكميلية
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V.  قيمةاملغير البنوك  استغحاللنشاط و 

 الاستغحالل استعماالتتطور   .1

تلك املسجلة في قيمة بوتيرة أسرع من املغير البنوك  استعماالتتراجعا في  2000 سنة تشهد

 سنةفي  يكيأمر  مليون دوالر  81٪ أو 4,1مقابل  أمريكي مليون دوالر  224٪ أو 02,2، أي 2003 سنة

عمليات و ٪( -20,7أو  أمريكيمليون دوالر  -003) القروض بكل منالانخفاض ويتعلق هذا  ,2003

 ,٪(-1,7أو  ريكي أم مليون دوالر -001) الخزينة

 قيمةاملالبنوك غير  استعماالت: تطور 85جدول 

 التغيرات

2016 2015 2014 

 

2016/2015 2015/2014  

  د,م ٪ د,م ٪

 الخزينةعمليات  1116 1128 1019 12 1,1 109- 9,7-

 : توظيفات لدى البنوك   799 841 691 42 5,3 150- 17,8-

  تونس منتصبة فيبنوك      262 292 262 30 11,5 30- 10,3-

 الخارج ب نتصبةمبنوك       537 549 429 12 2,2 120- 21,9-

 ةوخزينحسابات عادية  317 289 328 30- 9,5- 41 14,3

 القروض 628 531 416 97- 15,4- 115- 21,7-

 للمقيمين     225 219 196 6- 2,7- 23- 10,5-

 لغير املقيمين     403 312 220 91- 22,6- 92- 29,5-

 محفظة السندات 178 180 180 2 1,1 0 0,0

 مجموع إلاستعماالت  1922 839 1 1615 83- 4,3- 224- 12,2-
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9,8% 

28,9% 

61,3% 

2015 
11,1% 

25,8% 

63,1% 

2016 

 محفطة السندات

 قروض

 عمليات الخزينة

 قيمةاملللبنوك غير  ستعماالتالا  ةيكل: تطور ه61رسم بياني 

 3,1 ـب 2000 سنةانخفاضا في حصة القروض املمنوحة لغير املقيمين في  القروض ةهيكل تشهد 

 ,٪ 32,1لتستقر في نسبة ئوية انقطة م

 قيمةامللبنوك غير ل خارج املوازنة التعهدات: تطور 51جدول 

 التغيرات

2016 2015 2014 

 

2016/2015 2015/2014  

٪ 
بـمحاليين 

الدوالرات 

 مريكيةألا 
٪ 

 حاليينبـم

والرات دال

 مريكيةألا 
 

 املوازنةالتعهدات خارج  مجموع 1016 851 404 165- 16,2- 447- 52,5-

 منها 

 تأكيد اعتمادات مستندية 544 477 182 67- 12,3- 295- 61,8-

 مستندية  اعتماداتفتح  188 171 41 17- 9,0- 130- 76,0-

 ضمانات وكفاالت 251 189 164 62- 24,7- 25- 13,2-

 2003 سنة  املسجل  نخفاضاال ٪ مقارنة ب 32,3بنسبة  خارج املوازنة تعهداتانخفضت ال

 ,٪ 00,2والذي بلغت نسبته 

 

 

 



 2016   التقرير السنوي للرقابة املصرفية

 

 87 

 تطور موارد الاستغحالل .6

، 2001 سنة التنازلي املسجل منذ سارهام 2000خالل  سنة قيمة املغير موارد البنوك  واصلت

هذا  هموي ,(2003في  دوالر أمريكيمليون  -143٪ أو -20,1مليون دوالر أمريكي مقابل  -08٪ أو -3)

٪ أو -7,3) بنكية( والقروض الأمريكي مليون دوالر -04٪ أو -8,7) حرفاءال ودائعالانخفاض أساسا 

 ,(أمريكي مليون دوالر  -40

 قيمةاملغير  بنوكلل واردامل: تطور 51جدول 

  2014 2015 2016 التغيرات

2016/2015 2015/2014  

 بـمحاليين ٪

الدوالرات 

 ألامريكية

 بـمحاليين ٪

الدوالرات 

 ألامريكية

 

  البنكيةاملوارد 852 619 615 233- 27,3- 4- 0,6-

 قروض بنكية 743 549 508 194- 26,1- 41- 7,5-

 سنوتب منتصبة 213 134 169 79- 37,1- 35 26,1

  منتصبة بالخارج 530 415 339 115- 21,7- 76- 18,3-

 حسابات عادية 109 70 107 39- 35,8- 37 52,9

 حرفاءال ودائع 847 735 671 112- 13,2- 64- 8,7-

 ينمقيم 33 21 10 12- 36,4- 11- 52,4-

 ينغير مقيم 814 714 661 100- 12,3- 53- 7,4-

 إلاستغحالل مجموع موارد 1699 1354 1286 345- 20,3- 68- 5,0-

 

نقطة مئوية  2,0 ـاملوارد ب ةفي هيكل حرفاءال ودائع حصة، انخفضت 2003 سنةقارنة مع بامل

 ٪ 32,2 في نسبة  لتستقر 
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54,3% 

45,7% 

2015 

52,2% 
47,8% 

2016 

 ودائع الحرفاء

 موارد بنكية

 قيمةاملغير  بنوكلل إلاستغحاللموارد  ة: تطور هيكل66رسم بياني 

 

 القرضمخاطر  .3

إلى  ليتراجعأمريكي والر مليون د 07مبلغ بانخفاضا  2000 سنةفي املصنفة  قائم القروض سّجل

يشكو من بنك  مسجلة لدى٪  80,1أو  امريكيمليون دوالر  202، منها امريكي مليون دوالر  120

ئوية انقطة م 0,7 ـب املصنفة القروضوقد ازدادت حصة  ,إقليميةصعوبات تتعلق بظروف 

 املصنفة ضالقرو حصة  تبلغالبنك،  هذا وبدون اعتبار  ,٪40,1، حيث بلغت 2003 سنةمقارنة ب

 ,٪ 01,1 قدرها نسبة

 املقيمة بنوك غيرللاملصنفة  القروضوحصة  قائم القروض: تطور 63اني بيرسم 

 
 المصنفة قائم القروض   المصنفة  القروضحصة 

371 
337 320 

34,4 

39,6 40,3 
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الى  ليتراجعئوية انقطة م 0,1 ـب دخراتاملباملصنفة  القروضانخفض معدل تغطية هذا وقد 

 ,٪ 01,3 نسبة

 الاستغحالل .8

نفس في   2000خالل سنة  صافي للبنوك غير املقيمةالناتج البنكي الش الفائدة و هام بقي

وعلى  ,على التوالي مليون دوالر أمريكي 59,7و  مليون دوالر أمريكي 07,8 ي، أ2003 لسنةستوى امل

على ٪ 44,3مليون دوالر أمريكي أو  8,1 بـ النتيجة الصافية تالرغم من هذا الركود، فقد ارتفع

 ,منتصب بالبالد التونسية بنك من قبل أرصدة ومدخراتترداد اس إثر 

 غير املقيمة بنوكلل ستغحالل: تطور حساب الا 56جدول 

 التغيرات

2016 2015 2014 

 

2016/2015 2015/2014  

٪ 

 بـمحاليين

الدوالرات 

 ألامريكية

٪ 

 بـمحاليين

الدوالرات 

 ألامريكية

 

 امش الفائدةه 19,3 17,2 17,8 2,1- 10,9- 0,6 3,5

 عموالت صافية 22,9 21,7 15,0 1,2- 5,2- 6,7- 30,9-

 الصرفأرباح صافية  متاتية من عمليات   14,6 13,9 21,7 0,7- 4,8- 7,8 56,1

 محفظة إلاستثمار  عائدات 12,2 6,6 5,2 5,6- 45,9- 1,4- -20,2

 الناتج البنكي  الصافي 69,0 59,4 59,7 9,6- 13,9- 0,3 0,5

 أعباء تشغيلية  27,0 25,6 26,0 1,4- 5,2- 0,4 1,6

 31مدخرات  للمخصصات صافية  17,8 9,3 1,7- 8,5- 47,8- 11,0- 118,3-

 نتيجةإلاستغالل  22,3 22,8 33,6 0,5 2,2 10,8 47,4

 النتيجة الصافية 19,8 20,0 28,9 0,2 1,0 8,9 44,5

                                                           
 نتيجة تصحيح قيمة الديون ومحفظة إلاستثمار.و  للمدخرات املخصصات الصافية 31
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29,0% 

36,5% 

23,4% 

11,1% 

2015 

29,8% 

25,1% 

36,3% 

8,8% 

2016 
 هامش الفائدة 

 عموالت صافية

أرباح صافية على 
 عمليات الصرف

عائدات محفظة 
 اإلستثمار

 

من  املتاتية الصافية ألارباحمتركزة على  قيمةير املغللبنوك  صافيالناتج  البنكي ال  ةهيكل ظلت

من الناتج  ٪23,0٪ و 10,1 على التوالي  تمثلت الصافية التي العموال   عمليات الصرف وعلى

٪ 10,1انخفضت بنسبة قد الصافية  التو العمحصة إلى أن  وتجدر إلاشارةهذا  ,البنكي الصافي

للتعهدات خارج املوازنة  الكبير نخفاض اإل ب  يمكن تفسيرهمليون دوالر أمريكي ، وهو ما  0,7أو 

 هذه البنوك، مع العلم أنها إستعماالتربع  لكي تمثل مليون دوالر أمريكي 447٪ أو 32,3بنسبة 

 ,رب النصف من قبلاما يق  تمثل كانت 

 قيمةاملللبنوك غير  الناتج البنكي الصافي ية: تطور هيكل68رسم بياني 

 

 

 2000 سنة٪ في 41,0 تدهور ضارب إلاستغالل ليبلغ ، إلستغاللاللبف تكا كنتيجة للزيادة فيو 

 ,2003٪ في 41,0 بلمقا

  ألاموال الذاتية كفاية تحليل   .5

لبنوك غير ل ، فإن صافي املوارد الذاتية 2000 على الرغم من الزيادة في ألارباح املحققة بعنوان

 ,مليون دوالر أمريكي 11,0مستوى  يستقر فيل فعليشبيهة بالركود الحالة  في  ظّل  قيمةامل
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 ٪ في موفى0,1مليون دوالر أو  14,7 والبالغة الجاريةومع ألاخذ بعين الاعتبار النخفاض املخاطر 

٪ 20,2 لتصل الىئوية انقطة م 0,3 ـقيمة بامل، فقد تحسنت نسبة املالءة لدى البنوك غير 2000

 ,2003 ٪ سنة01,7مقابل 

 قيمةاملية ونسبة املحالءة للبنوك غير تطور املوارد الذات: 53جدول 

 التغيرات

2016 2015 2014 

 

2016/2015 2015/2014  

 ٪بـ
بـمحاليين الدوالرات 

 ألامريكية
 ٪بـ

حاليين الدوالرات بـم

 ألامريكية
 

  املوارد الذاتية الصافية 87,3 98,8 99,1 11,5 13,2 0,3 0,3

 الجارية املخاطر 589,9 502,4 467,7 87,5- 14,8- 34,7- 6,9-

 نسبة املالءة 14,8٪ 19,7٪ 21,2٪ - 4,9 - 1,5
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 املحالح 
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 لإلدارة العامة للرقابة املصرفية التنظيمي: الهيكل 1ملح  عدد 

 

 

 

  

      

  

 

   

  

    

   

 اإلدارة العامة للرقابة المصرفية  
 (47السيدة : نادية قمحة )

دير العام مكلف مساعد الم  

(06بالتفقد )  

مساعد المدير العام مكلف بالرقابة 

المستمرة والعامة:السيد نبيل 

(51ل)افلف  

:المصرفيةب يادارة الرقابة العامة و الترات  

(01السيد سفيان بنور )   
إدارة الرقابة المستمرة السيد : 

(03) محمد علي النفوتي  

إدارة تطوير أساليب 

 ةالرقابة السيدة: مياد

(2عبيد )  

 :  0فريق تفقد عدد

السيدة رجاء دحمان 

(03) 

:5فريق تفقد عدد   

(3السيد جابر بوتيتي )  

 3 فريق تفقد عدد

 

 1فريق تفقد عدد 

 

  2 فريق تفقد عدد

 

راقبة المستمرة: السيد  مراد مساعد مدير ال

(00خزري مرسني)  

التراتيب مساعد مدير الرقابة العامة و 

(9السيد : فتحي العكاري )المصرفية    

اإلدارة الفرعية للرقابة 

( 2المجموعة "أ" )-المستمرة 

(2 ) 

اإلدارة الفرعية للرقابة 

  :"ب" المجموعة- المستمرة

  (2)السيدة  ألفة العذاري

اإلدارة الفرعية للرقابة 

العامة للمخاطر المصرفية: 

 (1السيد مناف بوعزيز )

اإلدارة الفرعية للتراتيب 

خيص: و إسناد الترا

(  1السيد كمال السعيدي)

 

مصلحة تحليل المخاطر 

واإلستشعار المبكر: 

(5السيد  وجدي يحي )  

اإلدارة الفرعية لتطوير 

(1الرقابة ) منهجيات  

مصلحة توحيد 
اجراءات  مواصفات

(0الرقابة )  

مصلحة قاعدة 

 المصرفيةت البيانا

(0)  

مصلحة تطوير مسار 

(5الرقابة )  

مصلحة الرقابة المستمرة 

": اآلنسة إيمان  0"أ

(5جماعي)  

مصلحة الرقابة المستمرة 

": اآلنسة عزيزة  5"أ 

( 0المناعي )  

مصلحة الرقابة 

": السيدة 3المستمرة "أ 

(5إيناس بالكاهية )   

مصلحة الرقابة المستمرة 

": اآلنسة فوزية 0ب "

(5نجار )  

مصلحة الرقابة المستمرة 

": السيدة فاطمة 5"ب 

(5مديوني )  

 مصلحة متابعة اإلصالحات

: السيدة المصرفية و الهيكلة

 (0) ريم بن سالمة

مصلحة التراتيب و 

العالقات مع هياكل 

الرقابة: السيدة منال 

(5دلهومي )  

مصلحة إسناد 

التراخيص و الموافقات: 

السيدة  حبيبة العوني 

(0)  
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 32ؤشرات املتعلقة بالقطاع البنكي التونس ي: أهم امل6ملح  عدد 

    مؤشرات الحجم والصيرفة )*(

 2015 2016 

 99030 89328 (الدينارمجموع ألاصول ) بماليين 

 21138 20464 العدد الجملي للموظفين

 68,90 70,2 نسبة إلاطارات )٪(

 1774 1700 شبكة الفروع

 8517 8000 عدد الحسابات ) باآلالف (

 2385 2249 وزعات آلاليةوالشبابيك إلالكترونيةعدد امل

 3186 3067 عدد البطاقات البنكية ) باآلالف(

 64,7 57,6 عدد العمليات النقدية إلالكترونية )باملاليين(

 8480 7191 (الدينارحجم املعامالت النقدية إلالكترونية )بماليين 

 سالها الى البنك املركزي التونس ي )*( معطيات الوضعية الشهرية املحاسبية التي يتم ار 

 

 مؤشرات النشاط وإلاستغحالل

 2015 2016 

 56518 52074 ( )*(الدينار)بماليين  ودائعمجموع ال

 65284 59581 ()*(الدينارمجموع القروض )بماليين 

 3474 3097 (الدينارالناتج البنكي الصافي )بماليين 

 49,0 49,2 ( ٪ضارب إلاستغالل)

 779 643 لصافية النتيجة ا

 1 0,9 ( ٪مردودية ألاصول )

 10,8 10,2 (٪مردودية ألاموال الذاتية ) 

 )*( معطيات الوضعية الشهرية املحاسبية الخام التي يتم ارسالها الى البنك املركزي التونس ي 

 

                                                           
32

 بنك مقيم 53   
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 مؤشرات مالية

٪ 2015 2016 

 11,4 12 نسبة املالءة

 8,6 9,3 النواة الصلبة لألموال الذاتية

 15,6 16,6 القروض املصنفةحصة 

 58,2 56,9 باملدخرات القروض املصنفةنسبة تغطية 
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 للبنوك املقيمة القوائم املالية: 3ملح  عدد 

 املوازنة   .1

 الديناربآالف 

 2015 2016 

   ألاصول 

الخزينة وأموال لدى البنك املركزي التونس ي ومركز  .0

 الصكوك البريدية

 2 257 453 2 641 238 

 908 071 5 580 709 4 مستحقات على املؤسسات البنكية واملالية  .2

 113 956 58 324 593 53 مستحقات على الحرفاء .1

 198 590 6 658 509 6 محفظة السندات التجارية  .4

 198 762 5 282 004 4 محفظة إلاستثمار  .3

 103 221 1 833 154 1 اصول ثابتة .0

 721 086 2 920 995 1 أصول أخرى  .7

 727 329 82 050 225 74 مجموع ألاصول 

   الخصوم

ودائع واموال البنك املركزي التونس ي ومركز الصكوك  .0

 البريدية

3 276 628 4 061 360 

 329 252 5 452 940 3 ودائع وأموال املؤسسات البنكية واملالية .2

 951 026 57 777 334 52 ودائع واموال الحرفاء .1

 810 999 5 611 460 5 اقتراضات وموارد خصوصية .4

 307 955 2 764 900 2 خصوم أخرى  .3

 757 295 75 232 913 67 مجموع الخصوم

   ألاموال الذاتية 

 737 312 3 144 117 3 رأس املال .0

 187 767 3 081 415 3 احتياطيات .2
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 2015 2016 

 100 4- 102 5- ألاسهم الذاتية .1

 049 242 157 246 أموال ذاتية اخرى  .4

 668 062 1- -0 000 200 نتائج مؤجلة .3

 565 778 328 643 نتيجة السنة املحاسبية .0

 200 410 1 تعديالت محاسبية .7

 970 033 7 819 311 6 مجموع ألاموال الذاتية

 727 329 82 051 225 74 مجموع الخصوم وألاموال الذاتية
 

 

 جدول التعهدات خارج املوازنة .6
 

 الديناربآالف 

 2015 2016 

   الخصوم املحتملة 

 680 282 8 814 217 7 فاالت وضمانات أخرى ممنوحة للحرفاءضمانات وك

  982 031 4 314 476 3 اعتمادات مستندية

 000 582 3 000 305 2 أصول مقدمة في شكل ضمانات

 663 896 15 129 999 12 مجموع الخصوم املحتمله

   التعهدات املقدمة

 535 262 3  692 377 3 تعهدات التمويل  املقدمة الى الحرفاء

 238 40 910 51 تعهدات على السندات

 773 302 3 602 429 3 مجموع التعهدات املقدمة

   التعهدات املقبولة

 823 501 2 741 358 2 تعهدات التمويل املقبولة

 105 589 19 491 414 17 ضمانات مقبولة

 929 090 22 232 773 19 مجموع التعهدات املقبولة
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 قائمة النتائج  .3

 الدينار بأالف

6112 6115  

 إيرادات إلاستغحالل البنكي 5688361 5785186

 )+( فوائد دائنة ومداخيل مماثلة 1807810 4004128

 )+( عموالت دائنة 748014 881170

 التجارية والعمليات املالية)+( مرابيح محفظة السندات  303000 311710

 )+( مداخيل محفظة إلاستثمار 200743 210182

 تكاليف إلاستغحالل البنكي 6151288 6311181

 ( فوائد مدينة وتكاليف مماثلة-) 2027078 2244224

 ( عموالت مدينة-) 41011 34880

 ( خسائر محفظة السندات التجارية والعمليات املالية-) 04108 02010

 هامش الفائدة 1251153 1721718

 الناتج البنكي الصافي 3152236 3873581

( مخصصات املدخرات ونتيجة تصحيح قيم املستحقات وعناصر خارج املوازنة -) 000200 023100

 والخصوم

 ( مخصصات املدخرات ونتيجة تصحيح قيمة محفظة إلاستثمار-) -10000 -30010

 )+( إيرادات استغالل أخرى  40108 40374

 ( مصاريف ألاعوان-) 0030841 0282887

 ل العامة( اعباء إلاستغال-) 170010 407071

 ( مخصصات استهالكات ومدخرات ألاصول الثابتة-) 011130 145989

 نتيجة إلاستغحالل 856356 1098780

 خسائر على عناصر عادية أخرى ( -) / )+( رصيد ربح -01000 - 21004

 على ألارباحألاداءات ( -) 013780 221012

 نتيجة ألانشطة العادية 283876 854164

 خسائر على عناصر غير عادية( -) / )+( ربحرصيد  044 75599

 النتيجة الصافية للسنة املحاسبية 283368 778565

 )+( تاثير التعديالت املحاسبية ) صافي من ألاداءات ( 0400 200

 النتيجة بعد التعديحالت املحاسبية 288738 778765
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 : القوائم املالية ملؤسسات إلايجار املالي8ملح  عدد 

  املوازنة .1

 الديناربآالف 

2016 2015  

 ألاصول 

 السيولة وما يعادل السيولة .1 152858 07800

 مستحقات على الحرفاء .6 3179977 1133110

 محفظة السندات .3 15408 08870

 محفظة إلاستثمار .8 146530 043137

 أصول ثابتة .5 41609 40007

 أصول اخرى  .2 49953 32014

 مجموع ألاصول  335 586 3 789 680 3

 م الخصو 

 املساعدات البنكية وغيرها من الخصوم املالية .1 20845 10118

 ديون إزاء الحرفاء .6 43378 41102

 إلاقتراضات واملوارد الخصوصية .3 2656111 2800318

 املزودون والحسابات املتصلة بهم .8 179360 207470

 خصوم أخرى  .5 52183 41080

 مجموع الخصوم 878 951 2 435 187 3

  ألاموال الذاتية

 رأس املال إلاجتماعي .1 374950 214130

 إلاحتياطيات .6 174723 003043

 منحة إلاصدار .3 8830 8810

 نتائج مؤجلة .8 30149 18008

 أموال ذاتية أخرى  .5 -1815 -2423

 احتياطيات للمخاطر العامة .2 220 0

 تعديالت محاسبية .7 -00 -332

 نتيجة السنة املحاسبية .8 47400 48717

 وع ألاموال الذاتيةمجم 457 634 354 493

 مجموع ألاموال الذاتية والخصوم 335 586 3 789 680 3
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 قائمة النتائج  .2

 الديناربآالف 

6112 6115  

 إيرادات إلاستغحالل 

 مماثلة على عمليات إلايجار املالي دائنة ومداخيل)+( فوائد  101028 108703

 )+(فوائد مدينة وتكاليف مماثلة -074181 -080833

 )+(مداخيل التوظيفات 8174 00130

 )+(إيرادات إلاستغالل ألاخرى  0120 7711

 مجموع إيرادات إلاستغحالل  541 144 011 157

 تكاليف إلاستغحالل

 ( مصاريف ألاعوان-) 10323 18082

 مخصصات استهالكات ألاصول الثابتة( -) 4713 4411

 لديون (مخصصات املدخرات الصافية ونتيجة شطب ا-) 20870 20188

 (مخصصات)استرداد(املدخرات الصافية ألاخرى -) 808 1241

 أعباء استغحالل اخرى  01880 20430

 مجموع أعباء إلاستغحالل 830 83 662 87 

 نتيجة إلاستغحالل 00700 01130

 )+( أرباح متاتية من العناصر العادية 2027 2324

 ( خسائر متأتية من العناصر العادية-) -011 -0200

 نتيجة ألانشطة العادية قبل احتساب الضريبة 705 62 612 70

 ألاداءات على ألارباح (-) -03244 -20873

 النتيجة الصافية للسنة املحاسبية 461 47 737 48
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 للبنوك غير املقيمةالقوائم املالية : 5ملح  عدد 

 

  املوازنة .1

 ) بآالف الدوالر ألامريكي(

6112 6115  

 ألاصول 

الخزينة وأموال لدى البنك املركزي التونس ي ومركز الصكوك  .1 10110 81101

 البريدية

 مستحقات على املؤسسات البنكية واملالية .2 0003010 0024271

 مستحقات على الحرفاء .3 100804 201808

 محفظة السندات التجارية .4 08440 70410

 محفظة إلاستثمار .5 000237 000322

 أصول ثابتة .6 00270 03213

 أصول اخرى  .7 02188 01000

 مجموع ألاصول  196 651 1 418 534 1

 الخصوم

 ودائع وأموال البنك املركزي التونس ي ومركز الصكوك البريدية .1 02027 00434

 ودائع واموال املؤسسات البنكية واملالية .2 337302 318328

 ودائع واموال الحرفاء .3 710127 070200

 اقتراضات وموارد خصوصية .4 41110 12200

 خصوم أخرى  .5 02001 48211

 مجموع الخصوم 116 407 1 637 300 1
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6112 6115  

  موال الذاتيةألا 

 رأس املال 034810 034001

 احتياطيات 34013 33201

 ألاسهم الذاتية 0 0

 اموال ذاتية اخرى  0000 0000

 نتائج مؤجلة 01001 -3300

 نتيجة السنة املحاسبية 20003 28100

 تعديالت محاسبية 0 0

 مجموع ألاموال الذاتية 080 244 782 233

 مجوع الخصوم وألاموال الذاتية 196 651 1 418 534 1

  

 قائمة التعهدات خارج املوازنة .2

 ) بآالف الدوالر ألامريكي(

 6115 6112 

 الخصوم املحتملة 

 231101 218312 ضمانات وكفاالت وضمانات أخرى ممنوحة للحرفاء

 200810 331211 اعتمادات مستندية

 7810 0 أصول مقدمة في شكل ضمانات

 888163 857851 مجموع الخصوم املحتملة

 التعهدات املقدمة 

 27711 20300 تعهدات التمويل املقدمة للحرفاء

 280 11 تعهدات على السندات

 68115 61211 مجموع التعهدات املقدمة
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 6115 6112 

 التعهدات املقبولة 

 40301 1133 تعهدات التمويل املقبولة

 220430 231030 مانات مقبولةض

 622525 623215 مجموع التعهدات املقبولة

 

 قائمة النتائج  .3

 ()بآالف الدوالر ألامريكي    

 6115 6112 

 03103 04130 إيرادات إلاستغحالل البنكي

 22144 20730 )+( فوائد دائنة و مداخيل مماثلة 

 03100 22038 )+( عموالت دائنة

 20070 04380 لسندات التجارية والعمليات املالية)+( مرابيح محفظة ا

 3113 0301 )+( مداخيل محفظة إلاستثمار

 5276 5568 تكاليف إلاستغحالل البنكي

 3210 4303 ( فوائد مدينة وتكاليف مماثلة-)

 400 141 ( عموالت مدينة-)

 24 031 ( خسائر محفظة السندات التجارية والعمليات املالية-)

 55283 55836 بنكي الصافيالناتج ال

( مخصصات املدخرات ونتيجة تصحيح قيم املستحقات وعناصر خارج -)

 املوازنة والخصوم

1011 1707- 

 0111 30 ( مخصصات املدخرات ونتيجة قيمة محفظة إلاستثمار-)

 80 074 )+( إيرادات استغالل اخرى 

 07071 03442 ألاعوان  ( مصاريف-)

 8810 00041 العامة( اعباء إلاستغالل -)

 0107 0118 رات ألاصول الثابتةخ( مخصصات استهالكات ومد-)
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 6115 6112 

 33211 66838 نتيجة إلاستغحالل

 -208 03 (-رصيد ربح)+( / خسارة على عناصر عادية اخرى )

 2173 2844 على ألارباح ألاداءات( -)

 31812 61115 نتيجة ألانشطة العادية

 -0307 0 ير عاديةرصيد ربح / خسائر على عناصر غ

 68511 61115 النتيجة الصافية للسنة املحاسبية

 0 0 )+( تأثير التعديالت املحاسبية صافي من ألاداءات

 68511 61115 النتيجة بعد التعدبحالت املحايبية
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 ايجار مالي مخصص للمنقوالت و العقارات
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4,3
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 2016تطورمعدل نسبة الفائدة خالل سنة 

 1 الثالثي
(2016) 

 2الثالثي 
(2016) 
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 6112حسب اصناف القروض و مؤسسات القرض خحالل سنة  نسب الفائدة الفعليةتطور   :7ملح  عدد 

ألاجل قصيرة للقروض بالنسبة  الفعلية الفائدة نسب حسب البنوك توزيع

 

 نسب الفائدة الفعلية بالنسبة للكشوفات البنوك حسب  توزيع

 
 ألاجلبالنسبة للقروض متوسطة نسب الفائدة الفعلية  البنوك حسب  توزيع

 

 الفائدة الفعلية بالنسبة لقروض الاستهحالكنسب  البنوك حسب  توزيع

 

 

4

5

6

7

8

9
 قصوى (7,94%)

 دنيا (3,07%)

(6,41% )معدل  

4
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11
(10,2%) قصوى    

(8,33%) معدل   

 دنيا(3,76%)

4
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9

(8%) قصوى  

   (7,04%) معدل    

(5,86%)   دنيا

4

5

6
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9

10

11
  (9,98%) قصوى    

 ( (%8,44معدل 

 دنيا (4,01%)
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 الفائدة الفعلية بالنسبة لقروض تمويل السكننسب  البنوك حسب  توزيع

 

 ألاجلفعلية بالنسبة للقروض طويلة الفائدة النسب  البنوك حسب  توزيع

 

 ئدة الفعلية بالنسبة إليجار في شكل منقوالت أو عقاراتالفانسب  البنوك حسب  توزيع
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(8,86%) قصوى    

 معدل (7,73%)

 دنيا (6,86%)
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(8,11%) قصوى     

 معدل (6,91%)

 دنيا (6,17%)

7
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12 (11,67%) قصوى     

 معدل (10,19%)

 دنيا (8,59%)
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 : قائمة مؤسسات القرض املرخص لها والناشطة بتونس8امللح  

  البنوك .1

 إلاسم إلاجتماعي سنة التأسيس العنوان الهاتف الفاكس موقع الواب

tn,com,atb,www 733 101 70 033 130 70 1  البنك العربي لتونس 1982 تونس 0000، نهج الهادي نويرة 

 0000 -ىي النسيم  -نهج أبو بكر الشاهد  70 101 733 70 101 10 -

 تونس البلفدير

البنك الفرنس ي  0871

 التونس ي

tn,com,bna,www 807 812 70 000 810 70 

200 810 70 

 تونس 0002ا نهج سوري 03

 

البنك الوطني  0131

 الفالىي

,com,attijaribank,www

tn 

010 213 70 000 002 70 

400 002 70 

نهج الهادي الكراي املركز العمراني  24

 تونس -0004-املنزه الرابع  –الشمالي 

البنك التجاري  0108

 التونس ي

tn,com,bt,www 400 023 70 300 023 70 2  0000جانفي  04نهج تركيا ساحة- 

 تونس 0000

 البنك التونس ي 0884

البنك التونس ي  0118 شارع محمد الخامس تونس 30 70 844 040 70 843 317 -

 للتضامن

t,com,amenbank,www

n 

 شارع محمدالخامس  70 813 300 70 811 307

 تونس-0002

 بنك ألامان 1967

 

tn,com,biat,www 820 142 70 711 140 70 

000 100 10 

 0000شارع الحبيب بورقيبة  70-72

 تونس

بنك تونس العربي  0170

 الدولي

tn,com,stb,www 001 140 70 000 238 70 

477 140 70 

الشركة التونسية  0137 تونس 0000شارع الهادي نويرة 

 للبنك

tn,com,ubcinet,www 108 842 70 000 000 80 011  إلاتحاد البنكي  0100 تونس 0002شارع الحرية

 اعةللتجارة والصن

tn,com,uib,www 001 201 70 020 002 70 30  إلاتحاد الدولي  0104 تونس 0000شارع الحبيب بورقيبة

 للبنوك

tn,com,bh,www 407 784 70 

137 117 70 

 بنك إلاسكان 0181 تونس 0002شارع محمد الخامس  08 70 020 000

 ,شارع يوغرطة 33 70 001 100 70 783 330 -

 تونس البلفدير 0002

سيتي بنك)الفرع غير  0181

 املقيم( 

co,arabbanking,www

tn,m 

400 100 70 

727 100 70 

120 800 70 

 0031نهج بحيرة أنس ي  37ب عدد ,ص 70 800 800

 اف البحيرةضف

بنك املؤسسة  0111

 العربية املصرفية

www,btknet,com,tn 000 141 70 000 204 70 00 البنك التونس ي  0180 41ب ,مكرر شارع محمد الخامس ص

http://www.atb.com.tn/
http://www.atb.com.tn/
http://www.bna.com.tn/
http://www.bna.com.tn/
http://www.attijaribank.com.tn/
http://www.attijaribank.com.tn/
http://www.bt.com.tn/
http://www.bt.com.tn/
http://www.amenbank.com.tn/
http://www.amenbank.com.tn/
http://www.biat.com.tn/
http://www.biat.com.tn/
http://www.stb.com.tn/
http://www.stb.com.tn/
http://www.ubcinet.com.tn/
http://www.ubcinet.com.tn/
http://www.uib.com.tn/
http://www.uib.com.tn/
http://www.bh.com.tn/
http://www.bh.com.tn/
http://www.arabbanking.com.tn/
http://www.arabbanking.com.tn/
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 إلاسم إلاجتماعي سنة التأسيس العنوان الهاتف الفاكس موقع الواب

 الكويتي تونس -0000 70 141 302

www,stusidbank,com,

tn 

التونس ي البنك  0180 تونس -0082شارع الهادي الكراس  12 70 212 011 70 731 211

 السعودي

www,tqb,com,tn 000 701 70 000 730 70 تونس  120ب ,شارع مدينة العلوم ص

 سيدكس

-بنك قطر الوطني  0182

 -تونس

tn,com,bte,www 730 781 70 

401287 70 

 بنك تونس وإلامارات 0182 مكرر شارع محمد بدرة تونس 3 70 002 000

tn,com,btl,www 808 102 70 130 100 70 23  البنك التونس ي الليبي 0181 تونس 0002شارع خير الدين باشا 

tn,com,bfpme,www 202 002 70 200 002 70 14 املركز  –، شارع الهادي الكراي

 -0004-املنزه الرابع  –لشمالي العمراني ا

 تونس

بنك تمويل  2003

املؤسسات الصغرى 

 واملتوسطة

c,banquezitouna,www

tn,om 

000 003 70 000 004 70 

333 003 80 

 مصرف الزيتونة 2008 الكرم 2003شارع جودة الحياة 

co,albarakabank,www

tn,m 

213 780 70 

030 712 70 

 بنك البركة لتونس 0181 تونس 0002شارع الهادي شاكر  70 710 000

tn,wib,www 188 041 70 000 141 73 

122 770 70 

 مدنين 4000شارع الحبيب بورقيبة 

 وملبي تونسالحي ألا  8000شارع 

 بنك الوفاق الدولي 2003

 

 

 املؤسسات املالية .6

 مؤسسات إلايجار املالي - أ

 إلاسم إلاجتماعي سنة التأسيس العنوان الهاتف الفاكس موقع الواب

www,attijarileasing,com,tn 800 434 71 022 802 70  ضفاف  0031ممر بحيرة أنيس ي

 البحيرة

 التجاري ليزينغ 0114

www,tunisieleasing,com,tn 020 212 70 000 012 70 شارع الهادي  -الحي العمراني الشمالي

 ىي املهرجان تونس 0082الكراي 

 التونسية لإليجار املالي 0184

 شارع جون جوراس 70 110 033 70 117 001  -

 0000تونس 

 الشركة الدولية لإليجار املالي 0112

www,atl,com,th 100 707 70 000013 70 نور الحي العمراني الشمالي عمارة ال

 ىي املهرجان تونس -0082

 شركة إلايجار العربية لتونس 0111

 

- 

تونس  0000نهج الهادي نويرة  00 70 141 000 70 141 140

 280ب ,ص

الشركة العربية الدولية لإليجار  0110

 املالي

http://www.bte.com.tn/
http://www.bte.com.tn/
http://www.btl.com.tn/
http://www.btl.com.tn/
http://www.bfpme.com.tn/
http://www.bfpme.com.tn/
http://www.banquezitouna.com.tn/
http://www.banquezitouna.com.tn/
http://www.albarakabank.com.tn/
http://www.albarakabank.com.tn/
http://www.wib.tn/
http://www.wib.tn/
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 إلاسم إلاجتماعي سنة التأسيس العنوان الهاتف الفاكس موقع الواب

www,modernleasing,com,tn 113 141 70 700 081 70 ملركز العمراني عمارة تامينات سليم ا

 الشمالي

 ىي املهرجان تونس 0082

 الشركة العصرية لإليجار املالي 0110

 

www,bestlease,com,tn 

بيت إلايجار املالي التونس ي  0111 شارع شارل نيكول ميتيالفيل 34 70 711 000 70 711 701

 السعودي

www,hannibalease,com,tn 400 011 70 400 011 70 عمارة التريكي  نهج حيرة مالران

 تونس 0031ضفاف البحيرة 

 حنبعل لإليجار املالي 2000

 

 مؤسسات إدارة الديون   - ب

 إلاسم إلاجتماعي سنة التأسيس العنوان الهاتف الفاكس باموقع الو 

www,tunisiefactoring,com,tn 280 210 70 000 012 70  الحي العمراي ألاعلى ن شارع الهادي الكراي

 تونس -0082ىي املهرجان  -

التونسية  0111

 للفكتورينغ

www,unifactor,com,tn 100 211 70 000 214 70  0004-الحي العمراني الشمالي –عمارة النور 

 تونس

 اتحاد الفكتوريغ 2000

www,poulinagroupholding,com 111 430 70 343 434 70  بن  –الزهراء  02كم  0الطريق الرئيسة

 عروس

 مدفاكتور  2000

 

 نوك ألاعمال ب  - ت

 إلاسم إلاجتماعي سنة التأسيس العنوان الهاتف الفاكس باموقع الو 

ميتيالفيل  0082شارع يوغرطة  87 70 800 200 70 800 400 

 تونس

 بنك ألاعمال املغاربي الدولي 0181

 878 810 70 800 041 70 

800 041 70 

مكرر نهج محمود املاطري  00

 تونس 0002ميتيالفيل 

 ألاعمال التونس يبنك  0118

 

 املتواجدة في تونسالبنوك غير املقيمة  .3

 باموقع الو  الفاكس الهاتف العنوان سنة التأسيس إلاسم إلاجتماعي

شارع خير الدن باشا تقسيم  87 0181 مصرف شمال افريقيا الدولي

 تونس 0002النسيم 

800 130 70 840 130 70 www,naibank,com 
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 باموقع الو  الفاكس الهاتف العنوان سنة التأسيس إلاسم إلاجتماعي

بنك اليوباف بنك اليوباف الدولي )فرع ل

 الدولي البحرين (

 2حدائق البحيرة  0183

 تونس 0031

000 003 70 103 101 70 

418 102 70 

 

 

- 

زاوية شارع محمد الخامس ونهج  0171 بنك تونس الخارجي

 منبليزير تونس 8000

000 130 70 000 130 70 Tfbank,fr 

 0002شارع الواليات املتحدة  08 0182 بنك تونس العالمي

 تونس

400 782 70 471 782 471 www,tib,com,tn 

 3ضفاف البحيرة منطقة  0180 "شركة القروض والاستثمارات " لينك

 إقامة النخيل ىي الصنوبر

200 107 70 043 107 70 - 

 

 - 70 783 330 70 001 100 تونس 0002شارع يوغرطة  33 0170 سيتي بنك

 

بحيرة أنيس ي  نهج 37بعدد ,ص 0111 املؤسسة لعربية املصرفية

 ضفاف البحيرة 0031

800 800 70 120 800 70 

737 802 70 

www,arabbanking,com 

 

 مكاتب تمثيل لبنوك أجنبية ناشطة بالبحالد التونسية  .8

 إلاسم إلاجتماعي سنة التأسيس العنوان الهاتف الفاكس باموقع الو 

www,taic,com 002 800 70 080 800 70 

778 800 70 

 E 23البحيرة"  عمارة " إقامة

 -ضفاف البحيرة طريق املرس ى

 تونس

1982 THE ARAB INVESTMENT 

COMPANY 

 ج,م,عمارة أ 70 100 001 70 100 021 -

 نهج بحيرة وندرمير

 0031ضفاف البحيرة 

1992 CREDIT AGRICOE-

CORPORATE AND 

INVESTMENT BANK 

www,afd-tunisie,org 823 800 70 711 800 70 نهج بحيرة اورميا -ب– عمارة منيار 

 ضفاف البحيرة 0031

1991 AGENCE FRANCAISE DE 

DEVELOPPMENT ET 

PROPOARCO 

www,mbs,it 000100 70 000 100 70  عمارة مسدي قويعة شقةA2,2 

 0031نهج بحيرة كنستانس 

 تونس -ضفاف البحيرة 

2000 BANCO MONTE DEI 

PASCHI DI SIENA 

www,cic-banque,fr 024 100 70 111 102 70  عمارة قرطاج سنتر- 

 0031نهج بحيرة كنستانس 

 تونس -ضفاف البحيرة 

2003 CREDIT INDUSTRIEL ET 

COMMERCILA (CI-

BANQUES) 
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 إلاسم إلاجتماعي سنة التأسيس العنوان الهاتف الفاكس باموقع الو 

- 121 103 70 711 103 70 

820 103 70 

 "–عمارة" بلو سنتر 

 0031نهج بحيرة كنستانس 

 تونس -ضفاف البحيرة 

2004 INTESA SANPAOLO (S,P,A) 

www,iccreabancaimpresa,it 740 104 70 800 104 70 

280 101 70 

488 101 70 

عمارة" مازار" نهج بحيرة غار امللح 

0031 

 تونس -ضفاف البحيرة 

2007 ICCREA BANCAIMPRESA 

www,americanexpress,com,

bh 

 -21مكتب عدد -نهج بحيرة طوبا  0 70 100 718 70 100 373

0031 

 نستو  -ضفاف البحيرة 

- AMERICAN EXPRESS 

TUNISIE 

- 130 812 70 211 812 70 

043 811 70 

ميتيالفيل –نهج حضرموت  2

 تونس البلفدير 0002

2008 NOOR ISLAMIC BANK 
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 6112ديسمبر  31: توزيع شبكة الفروع البنكية حسب الجهات والواليات والبنوك في  5امللح  عدد 

 

مجموع 

البنوك 

(1(+)2)

(+3) 

 مجموع

 (3المختلطة )

بنوك ذات رأس مال 

 مختلط
مجموع البنوك 

 (2الخاصة )

مجموع  البنوك الخاصة

البنوك 

العمومية 

(1) 

 الجهة البنوك  العمومية

BT

L 

BT

E 

TS

B 

WI

B 

ALBAR

AKA 

AB

C 

QN

B 

BT

K 

CIT

IBA

NK 

UIB 
UB

CI 

BIA

T 

AMEN 

BANK 
BT 

ATTIJ

ARI 
BFT ATB BTS 

ZITO

UNA 
BH STB BNA الوالية 

 تونس الكبرى 43 40 49 40 1 173 60 6 86 48 85 78 46 50 1 20 17 9 13 1 519 11 13 4 28 121

 تونس 23 29 26 29 1 108 37 4 54 31 56 52 28 34 1 13 11 6 8 1 336 6 7 1 14 854

104 5 1 3 1 82 

 

 اريانة 6 2 9 4 0 21 8 1 17 7 14 11 7 9 0 4 2 1 1

125 7 1 3 3 81 

 

 بن عروس 10 7 13 7 0 37 12 1 12 8 12 11 9 5 0 3 3 2 3

30 2 1 0 1 21 

 

1 0 1 0 0 2 2 4 3 2 3 1 3 7 

 

 منوبة 4 2 1 26

 الوسط الشرقي 41 35 35 26 1 138 25 1 47 29 37 68 37 36 1 7 11 2 13 2 316 8 7 4 19 813

 سصفاق 16 12 9 3 1 49 11 1 19 8 16 28 19 13 1 4 5 1 5 1 132 2 2 2 6 141

 سوسة 11 11 14 5 0 43 8 1 16 8 12 22 11 13 0 2 5 1 2 1 101 3 3 1 7 151

82 1 0 0 1 24 

 

 المهدية 5 4 5 3 0 17 3 0 4 3 4 6 1 2 0 0 0 0 1

33 5 1 2 2 59 

 

 المنستير 9 8 7 5 0 29 3 0 8 10 5 12 6 8 0 1 1 0 5

 الوسط الغربي 22 7 6 3 0 38 3 0 5 4 4 5 2 7 0 0 1 0 1 0 32 1 1 0 2 12

21 0 0 0 0 11 

 

 سيدي بوزيد 5 3 1 1 0 10 1 0 2 1 1 2 1 3 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 9 

 

 القصرين 6 2 3 1 0 12 1 0 1 1 2 1 0 2 0 0 1 0 0

30 2 0 1 1 12 

 

 القيروان 11 2 2 1 0 16 1 0 2 2 1 2 1 2 0 0 0 0 1

 الشمال الشرقي 25 22 18 14 0 79 17 0 25 15 16 27 16 21 0 3 2 0 3 0 145 2 2 3 7 231

181 4 2 1 1 91 

 

 نابل 15 14 9 8 0 46 9 0 17 9 13 16 10 11 0 2 2 0 2

10 3 1 1 1 42 

 

 بنزرت 7 6 8 4 0 25 7 0 6 4 2 8 5 8 0 1 0 0 1

20 0 0 0 0 12 

 

 زغوان 3 2 1 2 0 8 1 0 2 2 1 3 1 2 0 0 0 0 0

 الشمال الغربي 25 11 7 3 0 46 6 0 8 9 4 8 4 5 0 0 1 0 1 0 46 0 1 0 1 33

18 0 0 0 0 5 

 

 سليانة 6 1 1 1 0 9 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 11 

 

 الكاف 5 3 1 1 0 10 1 0 3 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0

24 1 0 1 0 15 

 

 باجة 8 2 2 0 0 12 2 0 1 2 2 3 2 1 0 0 1 0 1

30 0 0 0 0 15 

 

 جندوبة 6 5 3 1 0 15 2 0 3 4 0 2 1 3 0 0 2 0 0

 الجنوب الشرقي 11 10 7 7 0 35 14 0 15 7 10 6 5 7 0 3 2 0 2 2 73 2 1 2 5 113

83 3 1 1 1 27 

 

 قابس 5 4 2 2 0 13 6 0 5 2 4 2 2 3 0 1 1 0 1

 مدنين 6 6 5 5 0 22 8 0 10 5 6 4 3 4 0 2 1 0 1 2 46 1 0 1 2 10

 الجنوب الغربي 9 8 6 8 0 31 4 0 16 2 4 4 1 8 0 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0 11

12 0 0 0 0 6 

 

 قبلي 1 2 1 2 0 6 1 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 9 

 

 تطاوين 1 1 2 3 0 8 1 0 4 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 9 

 

 توزر 2 1 1 1 0 5 1 0 2 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0

 قفصة 5 3 2 2 0 12 1 0 7 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 1 16 0 0 0 0 24

 المجموع 176 133 128 101 2 540 129 7 202 114 160 196 111 134 2 33 34 11 33 6 1172 24 25 13 62 1118



 2016   التقرير السنوي للرقابة املصرفية

 

 115 

 6112ديسمبر  31شبكة فروع مؤسسات إلايجار املالي حسب الجهات والواليات في  : توزيع 10امللح  عدد 

 املجموع
 6112مؤسسات  إلايجار  املالي    

 الجهات /الواليات
HL BL AIL ML ATTIJ,L ATL CIL TL 

 تونس الكبرى  6 2 6 3 1 1 1 1 18

 تونس 1 1 1 6 1 1 1 1 5

 أريانة 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 بن عروس  1 1 1 1 1 1 1 1 5

 منوبة 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 الوسط الشرقي  3 3 6 6 6 6 6 6 18

 صفاقس 1 6 1 1 1 1 1 1 5

 سوسة  1 1 1 1 1 1 1 1 8

 املهدية 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 املنستبر 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 الوسط الغربي 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 سيدي بوزيد 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 القصرين  1 1 1 1 1 1 1 1 1

 القيروان 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 الشمال الشرقي 1 1 6 1 1 1 3 1 5

 نابل 1 1 1 1 1 1 1 1 2

 بنزرت 1 1 1 1 1 1 1 1 6

 زغوان 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 الشمال الغربي 1 1 1 1 1 1 1 1 5

 سليانة  1 1 1 1 1 1 1 1 1
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 املجموع
 6112مؤسسات  إلايجار  املالي    

 الجهات /الواليات
HL BL AIL ML ATTIJ,L ATL CIL TL 

 الكاف  1 1 1 1 1 1 1 1 1

 باجة  1 1 1 1 1 1 1 1 5

 جندوبة 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 الجنوب الشرقي  6 1 1 1 1 1 1 6 8

 قابس  1 1 1 1 1 1 1 1 5

 مدنين 1 1 1 1 1 1 1 1 3

 الجنوب الغربي 1 1 1 1 1 1 1 1 3

 قبلي  1 1 1 1 1 1 1 1 1

 تطاوين 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 توزر 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 قفصة  1 1 1 1 1 1 1 1 3

 املجموع   11 5 8 5 8 5 5 7 58
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