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كلمة املحافظ

�شهدت �شنة 2015 تطورا لن�شاط القطاع امل�رصيف وتوا�شل لعملية الإ�شلحات البنكية التي انطلقت منذ �شنة 

2011 يف ظل ظرف اقت�شادي �شعب تفاقم جراء العتداءات الرهابية  باردو و�شو�شة.

قانون  �شملت العداد مل�رصوع  2015 ثلثة ا�شلحات جوهرية  �شنة  البنكي خلل  القطاع  �شهد   وبالفعل 

يتعلق  بالبنوك واملوؤ�ش�شات املالية من طرف البنك املركزي التون�شي والنطلق يف ار�شاء برامج اعادة 

 2015 �شبتمرب  ال�شكان يف  للبنك وبنك  التون�شية  ال�رصكة  اإعادة ر�شملة  الثلثة مع  العمومية  البنوك  هيكلة 

ا�شافة اىل ار�شاء يف اأوت  2015 برنامج عمل خما�شي للرقابة امل�رصفية للفرتة 2020-2015.

وتاأتي مراجعة القانون البنكي بعد مرور عقد من الزمن على التعديل الأخري ل�شنة 2006 بالتزامن مع تعديل 

القانون املتعلق ب�شبط النظام الأ�شا�شي للبنك املركزي التون�شي. وا�شتمرت اأ�شغال العداد و امل�شادقة على 

هذا القانون على مدى �شنة و ن�شف  مت خللها عر�شه على ا�شت�شارة مو�شعة لدى خمتلف الأطراف الفاعلة.

وترمي مراجعة القانون البنكي اىل ار�شاء اطار قانون تعديلي م�شتوحى من اأف�شل املعايري الدولية ميكن 

من احلفاظ على ال�شتقرار املايل بهدف حماية املودعني وامل�شاهمة يف تر�شيخ ثقة العموم يف القطاع البنكي.

وقد ا�شتندت هذه املراجعة على مبادئ توجيهية تتمثل خا�شة يف الأخذ بعني العتبار الدرو�ض امل�شتوحاة 

 من الأزمة املالية العاملية ا�شافة اىل تثمني رجع �شدى جتربة الرقابة امل�رصفية يف تطبيق القانون عدد 65

ل�شنة 2001. و ارتكزت توجهات مراجعة القانون البنكي على �شبعة حماور رئي�شية تتعلق باإعادة تنظيم 

ال�شوق امل�رصفية ومراجعة �رصوط النفاذ وممار�شة الن�شاط امل�رصيف وتدعيم حوكمة البنوك واملوؤ�ش�شات 

املالية وتعزيز دور البنك املركزي التون�شي ك�شلطة رقابة ومراجعة منظومة العقوبات واإن�شاء اإطار خا�ض 

للتعامل مع البنوك واملوؤ�ش�شات املالية التي ت�شكو �شعوبات من خلل متكني املتدخلني يف هذا املجال باأدوات 

جديدة و تعزيز �شلطاتها واإن�شاء �شندوق �شمان الودائع ك�شبكة اأمان.

وبالتوازي مع تعزيز الإطار القانوين للن�شاط امل�رصيف، مثلت �شنة 2015 �شنة فارقة و حا�شمة يف م�شار 

عملية اعادة هيكلة وتطوير البنوك العمومية الثلثة وذلك من خلل اجناز عملية ر�شملة غري م�شبوقة لل�رصكة 

التون�شية للبنك مببلغ 757 مليون دينار اكتتبت الدولة غالبيتها و لبنك ال�شكان مببلغ 110 مليون دينار. وقد 

اأدت اعادة الر�شملة اىل تدعيم ملحوظ ملوؤ�رصات كفاية راأ�ض املال للقطاع امل�رصيف حيث ارتقى معدل ن�شبة 

امللءة من 9,4% يف موفى 2014 اىل 12% يف موفى 2015 مقابل ن�شبة ترتيبية دنيا بـ10% ومعدل ن�شبة النواة 

ال�شلبة من 7,6%  يف موفى 2014 اىل 9,3% يف موفى 2015 مقابل ن�شبة ترتيبية دنيا بـ%7.

 كما مت اإحراز تقدم كبري يف ا�شلح منظومة حوكمة البنوك العمومية الثلثة من خلل الف�شل بني مهام 

املدير العام ورئي�ض جمل�ض الإدارة وتعيني م�شوؤولني جدد يف هذه املنا�شب ا�شافة اىل تغيري ن�شف الأع�شاء 

املمثلني للدولة يف جمل�ض الإدارة.
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ا�شكالية  وحل  التجارية  ال�شيا�شات  بـتطوير  تتعلق  اأخرى  باإ�شلحات  وتدعيمها  املمهدات  هذه  اجناز  ان 

اإدارة املخاطر والرقابة الداخلية ت�شمن لهذه البنوك  القرو�ض املتعرثة وتنمية املوارد الب�رصية ومنظومة 

مقومات القدرة التناف�شية و الدميومة ال�رصوريتني لـموا�شلة متويل القطاعات ال�شرتاتيجية ودعم الفاعلني 

التي مت اقرارها خلل �شنة  القطاع امل�رصيف  الدولة يف  القت�شاديني وفقا للتوجهات ال�شرتاتيجية لتدخل 

.2014

ول ميكن للإ�شلحات التي انطلقت يف ال�شنوات الأخرية اأن ت�شتمر يف ظل غياب روؤية ا�شرتاتيجية ل�شلطة 

الرقابة حتدد الأهداف املرجوة على مدى اأفق متو�شط الأجل.

ويف هذا املجال و بهدف تطوير الرقابة امل�رصفية من رقابة المتثال اىل رقابة قائمة على املخاطر، قام 

البنك املركزي التون�شي خلل �شنة 2015 باإعداد خمطط اأعمال خما�شي )2015-2020( يهدف اىل حتقيق 

التوافق مع الطار الحرتازي لتفاقية جلنة بازل 2 وبازل 3 من خلل اقرار جمموعة من ال�شلحات 

تطوير  خلل  من  امل�رصيف  للقطاع  فعالة  م�رصفية  رقابة  �رصوط  وتدعيم  والعملياتي  الرتتيبي  املجال  يف 

بهذا  املالية  البنوك واملوؤ�ش�شات  امليدانية. وقد مت اعلم  الوثائق والرقابة  الرقابة على  اجراءات واأدوات 

الربنامج حتى تتوفر لديها روؤية وا�شحة للتغيريات الرتتيبية امل�شتقبلية متكنها من ر�شم �شيا�شة اأموال ذاتية 

ملئمة.

العمل  برنامج  اطار  يف  الن  حد  اىل  حتققت  التي  ال�شلحات  جانب  اىل  اجلديد  البنكي  القانون  ويعترب 

اخلما�شي من ذلك ار�شاء ن�شبة ال�شيولة اجلديدة م�شتوحاة من معيار بازل 3 )ن�شبة تغطية ال�شيولة LCR( يف 

جانفي 2015 وادخال متطلبات جديدة من الأموال الذاتية لتغطية املخاطر الت�شغيلية ابتداء من �شهر دي�شمرب 

2016 واعتماد املبادئ التوجيهية لبازل 2 يف جمال ار�شاء منظومة ترقيم داخلي ملخاطر القر�ض، اجنازات 

هامة يجب تدعيمها للنطلق يف كافة الإ�شلحات الأخرى. ويف هذا الطار �شيعمل البنك املركزي خلل 

�شنة 2017 على اعداد كامل الن�شو�ض التطبيقية للقانون البنكي ا�شافة اىل تعزيز الطار العملياتي للرقابة 

امل�رصفية عن طريق منظومة جديدة للبيانات الحرتازية واملحا�شبية وتوثيق كل مراحل عمليات الرقابة 

ا�شافة اىل موا�شلة التقارب مع  معايري جلنة بازل  2 و 3.

ويجدر التذكري باأن �شمان جناح هذا امل�شار ال�شلحي يتطلب انخراطا �رصيحا وغري م�رصوط من البنوك 

واملوؤ�ش�شات املالية يف كل ال�شلحات املربجمة.

ال�شاذيل العياري



البـــــاب

الأول

 الباب الأول : تطور الإطار الرتتيبي
والعملياتي ون�صاط الرقابة امل�صرفية



8

البنك املركزي التون�سي

الباب الأول : تطور الإطار الرتتيبي والعملياتي ون�شاط الرقابة امل�رصفية

I. تطور الإطار الرتتيبي   

1. تذكري باأهم الإ�شالحات املتخذة قبل �شنة 2015

يف اطار روؤية ا�شرتاتيجية نحو التقارب مع املعايري الدولية، انطلق البنك املركزي التون�شي منذ �شنة 2011 

يف برنامج اإ�شلح الرتاتيب امل�رصفية. وتهدف هذه ال�شلحات اىل حت�شني ظروف املناف�شة واحلوكمة 

وا�شفاء املزيد من ال�شفافية على م�شتوى القطاع البنكي ومتكني ال�شلط الرتتيبية من الأدوات ال�رصورية 

ملمار�شة مهامها الرقابية بالفاعلية املطلوبة. وقد �شملت اأهم ال�شلحات القواعد الكمية املتعلقة بـالت�رصف 

وتغطية املخاطر والقواعد النوعية املتعلقة باحلوكمة ومكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب.

1- القواعد الكمية للت�رصف وتغطية املخاطر  

اأ�شدر البنك املركزي التون�شي يف هذا الطار ثلثة منا�شري ق�شد تعديل املن�شور عدد 24 ل�شنة 1991 املوؤرخ 

يف 17 دي�شمرب 1991 املتعلق بتوزيع وتغطية املخاطر ومتابعة التعهدات.

مدخرات  بـتخ�شي�ض  املتعلق   2012 دي�شمرب   6 يف  املوؤرخ   2012 ل�شنة   20 عدد  املن�شور  ا�شدار  	•
جماعية لتغطية املخاطر الكامنة على التعهدات اجلارية و التعهدات التي تتطلب متابعة خا�شة،

ا�شدار املن�شور عدد 9 ل�شنة 2012 املوؤرخ يف 29 جوان 2012 والذي اأدخل ال�شلحات التالية : 	•
الرفع التدريجي يف احلد الأدنى لن�شبة كفاية راأ�ض املال اىل 9% يف موفى 2013 ثم  اىل %10   -

يف موفى 2014.

ادراج ن�شبة النواة ال�شلبة للأموال الذاتية بـ 6% نهاية 2013 ثم بـ 7% ابتداء من موفى 2014.  -

-  الزام موؤ�ش�شات القر�ض، ابتداء من �شنة 2013، بـخ�شم م�شاهماتها يف راأ�ض مال موؤ�ش�شات 

القر�ض الأخرى من الأموال الذاتية،

مزيد تقييد املخاطر الكربى عن طريق خف�ض �شقف جمموع املخاطر اجلارية التي تفوق %5   -

الأموال الذاتية من 5 اأ�شعاف اىل 3 اأ�شعاف الأموال الذاتية ال�شافية وخف�ض �شقف جمموع 

املخاطر اجلارية التي تفوق 15% الأموال الذاتية ال�شافية من �شعف اىل مرة و ن�شف.

التخفي�ض، ابتداء من �شنة 2013، يف �شقف قائم القرو�ض املمنوحة للأطراف ذات ال�شلة من   -

3 اأ�شعاف اإىل مرة واحدة الأموال الذاتية.

البنوك  بالزام  يق�شي  الذي   2013 دي�شمرب   30 يف  املوؤرخ   2013 ل�شنة   21 عدد  املن�شور  ا�شدار  	•
واملوؤ�ش�شات املالية بتكوين مدخرات ا�شافية لتغطية املخاطر ال�شافية على الأ�شول امل�شنفة �شنف 4  ذات 

امل�شنفة  القرو�ض  ن�شبة تغطية  الرفع من  اأدى هذا الجراء اىل  �شنوات. وقد   3 اأو تفوق  اأقدمية تعادل 

باملدخرات من 45,7% يف موفى �شنة 2012 اىل 56,9% يف موفى �شنة 2015. 
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موؤطر عدد 1 : تقييم الآثار املرتتبة عن دخول املن�شور املتعلق بالن�شبة الرتتيبية لل�شيولة حيز 

التنفيذ على تركيبة بع�ض بنود املوازنة البنكية 

تعرف ن�شبة تغطية ال�شيولة بن�شبة تغطية �شايف التدفقات اخلارجة للخزينة  بقائم الأ�شول ال�شائلة ذات 

جودة عالية خلل فرتة من ال�شغوطات على ال�شيولة متتد على 30 يوما.

ومت حتديد الن�شبة الرتتيبية الدنيا بـ 60% اعتبارا من غرة جانفي 2015 و70% بداية من غرة جانفي 2016 

و80% بداية من غرة جانفي 2017 و90% اعتبارا من غرة جانفي 2018 و100% اعتبارا من غرة جانفي 

.2019

بنود موازنات  بع�ض  تغيريات على  التنفيذ اىل ظهور  لل�شيولة حيز  الرتتيبية  الن�شبة  اأدى دخول  وقد 

البنوك: 

•	على م�شتوى هيكلة الأ�شول
دي�سمرب 

2013
نوفمرب 

2014
دي�سمرب 

2014
دي�سمرب 

2015
جوان 

2016
4,85,65,97,07,6ح�شة رقاع اخلزينة يف اجمايل الأ�شول )%(

67,566,867,466,767,0ح�شة قرو�ض احلرفاء يف اجمايل الأ�شول )%( 

اأكرث  التنفيذ، تطور قائم رقاع اخلزينة، والذي ميثل  لل�شيولة حيز  الن�شبة الرتتيبية اجلديدة  منذ دخول 

الأ�شول �شيولة واملكون الرئي�شي لب�شط الن�شبة، �شهريا مبعدل قدره 2,4% اأي ما يعادل 33% �شنويا.  

وبالتايل ارتفعت ح�شة هذه ال�شندات يف اإجمايل الأ�شول من 5,6% قبل بدء نفاذ املن�شور اإىل 7,6% يف نهاية 

جوان 2016.

ويف�رص هذا التطور بجودة رقاع اخلزينة مبا اأنها اأ�شول �شائلة من امل�شتوى الأول حيث يتم اعتمادها على 

اأ�شا�ض 100% من قيمتها مما يدفع البنوك للحتفاظ بهذه الأ�شول لتح�شني ن�شبة �شيولتها.

وحافظت قرو�ض احلرفاء على احل�شة الأهم يف املوازنة حيث ت�شتحوذ على 67% من جمموع الأ�شول 

يف موفى جوان 2016، وهو نف�ض امل�شتوى امل�شجل قبل بدء نفاذ الن�شبة الرتتيبية لل�شيولة. ويثبت هذا التطور 

عدم وجود تاأثري �شلبي لن�شبة ال�شيولة اجلديدة على متويل القت�شاد.

هذا وقد قام البنك املركزي باإ�شدار من�شور للبنوك عدد 14 ل�شنة 2014 املوؤرخ يف 11 نوفمرب 2014 يتعلق 

مبراجعة الن�شبة الرتتيبية لل�شيولة وذلك باإدراج ن�شبة جديدة لل�شيولة م�شتوحاة من معيار بازل 3  لل�شيولة 

)ن�شبة تغطية ال�شيولة LCR(. وتاأتي هذه املراجعة لتفادي نقائ�ض ن�شبة ال�شيولة القدمية وخا�شة منها توجهها 

نحو خماطر التحويل بدل عن خماطر ال�شيولة ف�شل عن عدم اأخذها بعني العتبار للتعهدات خارج املوازنة.
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•	على م�شتوى هيكلة الودائع ح�شب �شنف املودعني )م د(

2013/20142014/2015
 جوان 

2015/2016
دي�سمرب 

2013
دي�سمرب 

2014
دي�سمرب 

2015
جوان 

2016
بـ %بـ م دبـ %بـ م دبـ %بـ م د

10,3-604-13-880-0,9-62-273 8775 7575 8196 6ودائع املوؤ�ش�شاتيني

5039669,25314,65274,4 97512 44411 47811 10ودائع ال�رصكات اخلا�شة

0828,77743,0 0249,22 8422 06726 98526 96023 21ودائع الأفراد

تفيد هذه التطورات اأن نفاذ الن�شبة الرتتيبية لل�شيولة اجلديدة كان له تاأثري هام على تطور الودائع حيث 

اأكرث ا�شتقرارا )ودائع الأفراد( التطورات الأهم مقارنة بودائع املوؤ�ش�شاتيني  �شهدت الودائع التي تعترب 

وودائع ال�رصكات اخلا�شة التي تعترب الأقل ا�شتقرارا. ال اأنه، ل بد من الإ�شارة اإىل اأن النخفا�ض احلاد 

لودائع املوؤ�ش�شاتيني ميكن تف�شريه اأي�شا بال�شعوبات التي تعرفها ال�شناديق الجتماعية.

•	على م�شتوى هيكلة الودائع ح�شب �شنف الودائع )م د(

2013/20142014/2015
 جوان 

2015/2016

دي�سمرب 

2013
دي�سمرب 

2014
دي�سمرب 

2015
جوان 

2016
بـ %بـ م دبـ %بـ م دبـ %بـ م د

3787,85252,8 3578,31 5311 00719 62919 27217 16ودائع حتت الطلب

1037,95013,3 0307,91 6561 15515 05115 02214 13ودائع الدخار

47726,65855,02882,3 6692 38112 79612 31911 9ودائع لأجل

7,6-297-19,1-918-17,9-047 1-593 8903 8083 8554 5�شهادات اليداع

1484,510172,0 8168,62 4493 43351 28450 46848 44اجمايل الودائع

اأثر نفاذ الن�شبة الرتتيبية لل�شيولة اجلديدة على هيكلة ودائع البنوك ح�شب ال�شنف وبالفعل �شهدت الودائع 

نفاذ  قبل  امل�شجل  التطور  ن�شق  بنف�ض  تطورا  ا�شتقرارا  الأكرث  تعترب  التي  الدخار  الطلب وودائع  حتت 

الن�شبة الرتتيبية لل�شيولة اجلديدة وذلك رغم الظرف القت�شادي ال�شعب. وعلى العك�ض �شهدت �شهادات 

اليداع،التي متثل الودائع الأكرث تقلبا، انخفا�شا حادا.

1-2- القواعد النوعية للحوكمة ومكافحة غ�شل الأموال ومتويل الرهاب   

�شملت ال�شلحات املدرجة يف هذا ال�شدد :

احلوكمة  قواعد  بتعزيز  واملتعلق   2011 ماي   20 يف  املوؤرخ   2011 ل�شنة   6 عدد  املن�شور  ا�شدار  	•
الر�شيدة داخل البنوك واملوؤ�ش�شات املالية : اأر�شى هذا املن�شور متطلبات جديدة م�شتوحاة من مبادئ 

جلنة بازل تهدف  اىل تفعيل دور جمل�ض الدارة يف منظومة ادارة املخاطر.
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•	ا�شدار املن�شور عدد 15 ل�شنة 2013 املوؤرخ يف 7 نوفمرب 2013 الذي يلزم البنوك و املوؤ�ش�شات املالية 
الأموال متكاملة وم�شتوحاة من تو�شيات جمموعة  ملكافحة غ�شل  الداخلية  للرقابة  باإر�شاء منظومة 

العمل املايل الدويل )GAFI(و ذلك بهدف حماية القطاع البنكي من هذه املخاطر. 

2 .اأهم الإ�شالحات املتخذة خالل �شنتي 2015 و2016

2-1- اجراءات ا�شتثنائية مل�شاعدة ال�رصكات النا�شطة يف قطاع ال�شياحة   

اأخذا بعني العتبار للو�شع القت�شادي ال�شعب التي مرت به البلد يف اأعقاب الهجمات الرهابية )باردو 

و�شو�شة 2015(، اأ�شدر البنك املركزي التون�شي املن�شور عدد 12 ل�شنة 2015 املوؤرخ يف 22 جويلية 2015 

والذي �شن تدابري ا�شتثنائية  ل�شالح ال�رصكات النا�شطة يف قطاع ال�شياحة، متكن البنوك واملوؤ�ش�شات املالية من :

بعنوان  ال�شياحي  القطاع  النا�شطة يف  املوؤ�ش�شات  لفائدة  املمنوحة  القرو�ض  اأق�شاط  •	تاأجيل خل�ض 
الأ�شل والفوائد والتي يحل  اأجلها خلل �شنتي 2015 و2016،

لتمويل  وتخ�ش�ض  امهال  �شنتا  منها  �شنوات  �شبع  مدة  على  ت�شدد  ا�شتثنائية  جديدة  قرو�ض  منح  	•
حاجيات ن�شاط املوؤ�ش�شات ال�شياحية خلل الفرتة من غرة جويلية 2015 اىل غاية 31 دي�شمرب 2016،

•	الإبقاء على الت�شنيف املعتمد يف موفى دي�شمرب 2014 وجتميد الأقدمية يف ال�شنف 4 اىل نهاية �شنة 2016.

 موؤطر عدد 2 : تاأثري الجراءات ال�شتثنائية املن�شو�ض عليها يف املن�شور عدد 12

ل�سنة 2015 يف موفى دي�شمرب 2015

اأظهرت العينة املتكونة من 15 بنكا ت�شتاأثر بـ91% من اجمايل اأ�شول القطاع يف موفى دي�شمرب 2015، 

بخ�شو�ض تاأثري التدابري ال�شتثنائية املن�شو�ض عليها يف املن�شور عدد 12 ل�شنة 2015 اأن :

•	اجمايل التعهدات التي مل يتم ت�شنيفها عمل باملن�شور عدد 12 ل�شنة 2015 قد بلغ 550 م د،

•	حجم املدخرات التي مل يقع تكوينها عمل بهذا املن�شور قد بلغ 70 م د 

ب�رصف النظر 

عن املن�شور 

)%(

مع الأخذ 

بعني العتبار 

باملن�شور )%(

التاأثري بالنقاط 

املاوؤية

17,316,50,8ح�شة القرو�ض امل�شنفة يف اجمايل التعهدات

53,856,83,0ن�شبة تغطية القرو�ض امل�شنفة باملدخرات

70,157,513,0ح�شة قرو�ض القطاع ال�شياحي امل�شنفة يف اجمايل تعهدات القطاع ال�شياحي

44,256,913,0ن�شبة تغطية قرو�ض القطاع ال�شياحي امل�شنفة باملدخرات
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2-2- مراجعة القانون البنكي

2006 �رصورة ترمي اىل  اأ�شبحت مراجعة القانون البنكي بعد عقد من الزمان منذ التعديل الأخري �شنة 

اأكرث من هدف :

•	و�شع اإطار قانوين حديث من �شاأنه اثراء العر�ض البنكي وذلك بتطوير اخلدمات البنكية وقنوات 
التوزيع و ذلك لدعم القت�شاد مع تعزيز ال�شفافية واملناف�شة العادلة،

اأف�شل لل�شوق امل�رصفية وتعزيز الرقابة الفردية  •	احلفاظ على ال�شتقرار املايل من خلل حوكمة 
احلذرة بهدف حماية املودعني،

•	امل�شاهمة يف تر�شيخ ثقة العموم يف اخلدمات البنكية،

•	متكني البنك املركزي التون�شي من اأدوات تدخل متكنه من ال�شطلع ب�شلحياته وفق الت�رصيعات 
اجلديدة.

وقد انطلقت الأ�شغال يف دي�شمرب 2014 لت�شتمر على مدى �شنة و ن�شف وفقا للت�شل�شل الزمني التايل :

اوىل   جلنة  جلنتني،  اإن�شاء  اثر  على   2014 دي�شمرب  يف  البنكي  القانون  مراجعة  م�رصوع  اإطلق  	•
توجيهية ي�شرتك يف رئا�شتها كل من حمافظ البنك املركزي التون�شي ووزير املالية وجلنة ثانية فنية 

داخل البنك املركزي م�شوؤولة عن اقرتاح املبادئ التوجيهية مل�رصوع القانون. وقد توج عمل هاتني 

اللجنتني باإعداد م�رصوع قانون مت عر�شه ل�شت�شارة وا�شعة يف ماي 2015 ودي�شمرب 2015.

22 فيفري 2016 وجمل�ض  ليوم  املجل�ض وزاري م�شيق  قبل  القانون من  •	امل�شادقة على م�رصوع 
الوزراء بتاريخ 24 فيفري 2016.

•		مناق�شة م�رصوع القانون �شلب جمل�ض نواب ال�شعب من قبل جلنة املالية والتخطيط والتنمية حيث 
مت  عقد 13 اجتماعا ملناق�شة م�رصوع القانون بني 17 مار�ض 2016 و 5 ماي 2016.

•	الت�شويت يف اجلل�شة العامة ملجل�ض نواب ال�شعب حيث متت املوافقة م�رصوع القانون يف مرة اأوىل  
يوم 12 ماي 2016 ومرة ثانية يوم 9 جوان 2016 اثر الطعن الذي قدم لدى الهيئة الوقتية ملراقبة 

د�شتورية م�شاريع القوانني.

•	�شدور القانون عدد 48 ل�شنة 2016 املتعلق بالبنوك واملوؤ�ش�شات املالية بتاريخ 11 جويلية 2016  بعد 
رف�ض طعن ثان من قبل الهيئة الوقتية ملراقبة د�شتورية م�شاريع القوانني.

وت�شتند مراجعة القانون البنكي على املبادئ التالية : 

•	الأخذ بعني العتبار للدرو�ض امل�شتوحاة من الأزمة املالية العاملية 2007-2008 وخا�شة فيما يتعلق 
باأوجه ق�شور املنظومات الرتتيبية والرقابية التي وقع التفطن لها.
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2012 �شيما فيما يتعلق بالمتثال  ل�شنة  املايل  القطاع  تقييم  برنامج  تقرير  تو�شيات  من  ال�شتفادة  	•
للمبادئ الت�شع والع�رصون للجنة بازل املتعلقة بالرقابة امل�رصفية الفعالة. 

•	التوافق الت�رصيعي للنظام البنكي التون�شي واملمار�شات ال�شليمة واملعايري الدولية. 

•	تكري�ض قواعد احلوكمة الر�شيدة، واملناف�شة العادلة وال�شفافية يف تنظيم ال�شوق امل�رصفية.

•	تثمني رجع �شدى التجربة التي عا�شتها الرقابة امل�رصفية يف تطبيق القانون عدد 65 ل�شنة 2001. 

•	توحيد الطار القانوين لن�شاط البنوك املقيمة والبنوك غري املقيمة.

اأو  البنك  اأعمال  البنكي يف التغيريات الكبرية التي �شملت كل مراحل دورة  القانون  اأهمية مراجعة  وتكمن 

املوؤ�ش�شة املالية بدءا من النفاذ اإىل ال�شوق و�شول اإىل الإنقاذ والت�شفية. وقد �شملت اأهم حماور املراجعة ما يلي : 

اأ- اعادة تنظيم ال�شوق امل�رصفية من خالل :

•	فتح ال�شوق البنكية  لفاعلني جدد عن طريق حترير ن�شاط خدمات الدفع وممار�شة ن�شاط ال�رصف 
اليدوي، التي مل تعد حكرا على البنوك حيث اأ�شبح من املمكن ممار�شتها من قبل �رصكات خمت�شة 

)موؤ�ش�شات الدفع( مع �رصوط حمددة من قبل البنك املركزي التون�شي.

•	ار�شاء اطار قانوين خا�ض مبمار�شة عمليات ال�شريفة ال�شلمية على �شبيل التخ�ش�ض اأو يف �شكل 
العمليات  هذه  ممار�شة  يف  الدخول  يف  الراغبة  التقليدية  املالية  واملوؤ�ش�شات  البنوك  الزام  مع  نوافذ 

باحل�شول على ترخي�ض من البنك املركزي التون�شي.

املالية  ال�شوق  بدورها كحلقة و�شل بني  القيام  الأعمال مبا ميكنها من  بنوك  ن�شاط  •	تو�شيع جمال 
مناوبة  قرو�ض  منح  الذاتية،  اأموالها  تدعيم  بغر�ض  للموؤ�ش�شات  متويلت  )اإ�شداء  البنكية  وال�شوق 

لفائدة املوؤ�ش�شات ل تتجاوز مدة ت�شديدها ال�شنة، م�شك م�شاهمات يف اإطار عمليات اإعادة هيكلة مع 

التعهد باإعادة اإحالتها يف اأجل ل يتجاوز خم�ض �شنوات(.

�شفته  عن  النظر  بغ�ض  البنكية  ال�شوق  يف  الفاعلني  جلميع  والتنظيمية  القانونية  ال�شوابط  توحيد  	•
ال�شريفية مقيم اأو غري مقيم. 

   •	مراجعة الطار القانوين الذي ينظم  وكالت البنوك اأو املوؤ�ش�شات املالية النا�شطة يف تون�ض واملنتمية 

اىل بنوك اأجنبية من خلل الزام الوكالت اجلديدة اأن تاأخذ ال�شكل القانوين ل�رصكات خفية ال�شم مع 

اعفاء  الوكالت املنت�شبة قبل �شدور هذا القانون من هذا ال�رصط. 

ب- مراجعة �رصوط النفاذ وممار�شة الن�شاط امل�رصيف

مت مبقت�شى القانون البنكي اجلديد من تو�شيع نطاق العمليات امل�رصفية التي ت�شتوجب اإ�شناد ترخي�ض لت�شمل 

عمليات حتويل اأو تغيري �شنف الن�شاط الذي رخ�ض يف ممار�شته وعمليات النق�شام اأو التفويت يف ح�ش�ض 

هامة من راأ�ض مال بنك اأو موؤ�ش�شة مالية.
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الرتاخي�ض.  تتعهد مبهمة منح و�شحب  البنكي اجلديد جلنة تراخي�ض  القانون  اأحدث  اإىل ذلك  وبالإ�شافة 

اأع�شاء م�شتقلني يعينهم جمل�ض ادارة  اأربعة  البنك املركزي كرئي�ض ومن  اللجنة من حمافظ  وتتكون هذه 

البنك املركزي. ويهدف هذا الجراء لتفادي و�شعيات ت�شارب امل�شالح خا�شة تلك التي اأتاحها القانون 

عدد 65 ل�شنة 2001 واملتعلقة بتدخل الدولة ك�شلطة ترخي�ض ممثلة يف وزير املالية وكم�شاهم يف راأ�ض املال 

وك�شلطة رقابة وكنا�شط اقت�شادي.

هذا وقد عزز القانون البنكي اجلديد �رصوط منح الرتخي�ض باإ�شافة �رصوط تتعلق بقدرة البنوك و املوؤ�ش�شات 

املالية على احرتام معايري الت�رصف احلذر و ار�شاء منظومة حوكمة �شليمة ور�شيدة و بعدم وجود عوائق 

حتول دون �شري مهمة الرقابة من قبل البنك املركزي التون�شي و متكينه من طلب جميع املعلومات ال�رصورية 

من ال�شلطات الق�شائية وال�شلطات الرقابية الوطنية والأجنبية يف اطار درا�شة ملف الرتخي�ض.

املبدئي  الرتخي�ض   : مرحلتني  على  الرتخي�ض  نظام  باعتماد  وذلك  الرتخي�ض  نظام  مراجعة  متت  كما 

والرتخي�ض النهائي على اأن يكون الرف�ض معلل.

بالرائد  النهائي  الرتخي�ض  منح  قرار  ن�رص  املركزي  البنك  يتوىل  اجلديد،  البنكي  القانون  ومبقت�شى  هذا 

الر�شمي للجمهورية التون�شية وعلى موقعه على �شبكة الأنرتنات. كما مي�شك البنك املركزي �شجل خا�شا 

بالبنوك واملوؤ�ش�شات املالية املرخ�ض لها.

اىل د  م   25 من  الأدنى  املال  راأ�ض  يف  الزيادة  متت  فقد   2001 ل�شنة   65 عدد  بالقانون  ومقارنة   واأخريا 

50 م د بالن�شبة للبنوك و من 10 م د اىل  25 م د بالن�شبة اىل للموؤ�ش�شات املالية و من 3 م د اىل 10 م د بالن�شبة 

لبنك الأعمال و بالن�شبة للموؤ�ش�شات التي متتهن ح�رصيا خدمة اإدارة القرو�ض »الفكتورينغ« فقد مت احلفاظ 

على احلد الأدنى حيث ل ميكن اأن يقل راأ�ض مالها عن 10 م د. هذا وجتدر الإ�شارة اأن م�شتوى راأ�ض املال 

املطلوب للح�شول على الرتخي�ض يجب اأن يتلءم وبرنامج الن�شاط املقدم من قبل الباعث. 

ت- تدعيم حوكمة البنوك واملوؤ�ش�شات املالية

يف جمال احلوكمة داخل البنوك واملوؤ�ش�شات املالية مت:

•	تثبيت اأحكام املن�شور عدد 6 ل�شنة 2011 املتعلق باحلوكمة �شمن القانون )تعيني اأع�شاء م�شتقلني ملجل�ض 
الدارة وع�شوا ممثل مل�شالح �شغار امل�شاهمني، �شيا�شة الف�شاح املايل، جلان التدقيق واملخاطر(،

•	اعادة تعريف �شغار امل�شاهمني وفقا للف�شل 39 من القواعد العامة لبور�شة الأوراق املالية بتون�ض،

•	التخلي عن اللجنة التنفيذية للقرو�ض واحداث جنة للتعيينات والتاأجري،

وذلك  عملياتها  وطبيعة  ن�شاطها  حجم  ح�شب  مب�شطة  حوكمة  ار�شاء  من  املالية  للموؤ�ش�شات  متكني  	•
باجلمع بني جلنة التدقيق وجلنة املخاطر بعد مافقة البنك املركزي،
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•	اعتماد �شيا�شة تاأجري للم�شريين تتلءم واملوؤ�رصات الأ�شا�شية لل�شلبة املالية وامللءة واملردودية.   

جمل�ض  رئي�ض  وظيفة  بني  بالف�شل  اإدارة  جمل�ض  يديرها  التي  املالية  واملوؤ�ش�شات  البنوك  الزام  	•
الإدارة ووظيفة املدير العام )وميكن ا�شتثنائيا ملوؤ�ش�شة مالية اجلمع بني الوظيفتني على اأ�شا�ض طبيعتها 

وحجم ن�شاطها وذلك بعد موافقة البنك املركزي التون�شي(.

ث - تعزيز الرقابة احلذرة للبنك املركزي التون�شي

اأن حتفظ  لها  املالية املرخ�ض  البنوك واملوؤ�ش�شات  املركزي على  البنك  التي ميار�شها  الرقابة  تهدف مهمة 

�شلبتها املالية وحتمي مودعيها وم�شتعملي خدماتها. ولبلوغ هذه الأهداف ت�شمن القانون البنكي اأحكاما 

تخ�ض اجلانبني املعياري والعملياتي للرقابة امل�رصفية.  

• اجلانب املعياري :

- تو�شيع �شلحيات البنك املركزي فيما يتعلق ب�شن معايري الت�رصف احلذر لت�شمل قواعد احلوكمة 

والت�رصف يف املخاطر من ذلك خماطر غ�شل الأموال ومكافحة متويل الرهاب، ومن : 

- متكني البنك املركزي التون�شي من اأي البنك اأو موؤ�ش�شة املالية باحرتام قواعد ت�رصف حذر اأكرث 

�رصامة من املعايري املحددة ترتيبيا كلما اقت�شت ذلك طبيعة وحجم خماطره

- متكني النك املركزي التون�شي من و�شع قواعد ت�رصف حذر خا�شة للبنوك اأو املوؤ�ش�شات املالية 

ذات الأهمية النظامية واخ�شاعها لرقابة خ�شو�شية.

العملياتي : • اجلانب 

- ار�شاء رقابة على اأ�شا�ض فردي وجممع ا�شافة اىل رقابة تكميلية للمجمعات املالية،

- حتديد التزامات البنوك و املوؤ�ش�شات املالية جتاه اأعوان البنك املركزي املكلفون بالرقابة،

- تنظيم الجراءات املتعلقة مبهمات الرقابة امليدانية،

-  حتديد التزامات مراقبي ح�شابات البنوك واملوؤ�ش�شات املالية، 

فيما  الرقابية  ملهامهم  تنجر عن ممار�شتهم  اأن  مدنية ميكن  م�شوؤولية  اأية  املراقبني من  - وحماية 

يخ�ض الأخطاء املرتكبة عن ح�شن نية.

ج - التدخل الوقائي و معاجلة ال�شعوبات امل�رصفية

ي�شتند القانون البنكي اجلديد على نهج متكامل وتدريجي للتعامل مع البنوك و املوؤ�ش�شات املالية التي ت�شكو 

�شعوبات بهدف الت�رصف الناجع خلل جميع مراحل ال�شلح والنقاذ والت�شفية من قبل خمتلف اجلهات 

العادية ورقابة  املالية  الو�شعيات  البنوك ذات  الرقابة على  اأ�شاليب وطرق  الف�شل بني  املعنية ا�شافة اىل 
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البنوك املتعرثة مع تكري�ض دور البنك املركزي ك�شلطة معاينة لل�شعوبات املالية �شمن منظومة املعاجلة. 

ويتبلور هذا الدور يف مرحلتني:

• املرحلة الأوىل : التدخل الوقائي

ب�شلحيات  التون�شي  املركزي  البنك  يخت�ض  حيث  امل�رصفية  الرقابة  لن�شاط  امتدادا  الوقائي  التدخل  ميثل 

التدخل ال�شتباقي للت�شدي لل�شعوبات املالية منذ ظهورها بهدف معاجلة امل�شاكل قبل تفاقمها. 

و يلتزم البنك اأو املوؤ�ش�شة املالية يف هذه املرحلة باتخاذ الجراءات الت�شحيحية  لو�شعيته وبتقدمي التدابري 

املزمع اتخاذها وخطة العمل اىل البنك املركزي التون�شي خلل �شهر واحد وميكن اأن حتتوي التدابري على:  

- تعديل يف �شيا�شة اإدارة املخاطر؛

- تعزيز الأموال الذاتية وتكوين املدخرات وتوزيع الأرباح 

- مراجعة منظومة احلوكمة والرقابة الداخلية.

• املرحلة الثانية : معاجلة ال�شعوبات

تبداأ هذه املرحلة عندما يعاين البنك املركزي التون�شي اإحدى احلالت التالية : 

- عدم التزام البنك اأو املوؤ�ش�شة املالية بخطة العمل املقرتحة خلل مرحلة التدخل الوقائي.

- وجود اخللت جوهرية يف منظومة احلوكمة اأو املراقبة الداخلية للبنك اأو املوؤ�ش�شة املالية من 

�شاأنها اأن تهدد جناعة الت�رصف املايل وتوؤثر على التوازنات املالية.

- بداية تدهور الو�شعية املالية للبنك اأو املوؤ�ش�شة املالية على م�شتوى عدم احرتام قواعد الت�رصف 

احلذر خا�شة املتعلقة بال�شيولة وامللءة املالية.

ويف هذه احلالت ميكن للبنك املركزي التون�شي، بعد �شماع البنك اأو املوؤ�ش�شة املالية املعنية وحترير حم�رص 

الق�شور  اأوجه  معاجلة  بهدف  ملحمه  يحدد  ت�شحيحي،  برنامج  اإىل  باإخ�شاعها  يبادر  اأن  الغر�ض،  يف 

وا�شتعادة توازنها املايل و هذا بال�شتناد على  جمموعة كبرية من اأدوات معاجلة ال�شعوبات على غرار:

الأ�شول  واإدارة  للمخاطر  التعر�ض  جمال  يف  حمددة  اأ�شقف  و�شع  اأو  التدخل  �شيا�شة  مراجعة  	•
واخل�شوم،

•	حتديد اأو المتناع عن توزيع اأرباح للم�شاهمني اأو عن دفع اأي تاأجري للم�شاهمني اأو ملالكي اأي من 
الأدوات الأخرى للأموال الذاتية، 

•	تكوين مدخرات اإ�شافية اأو خم�ش�شات اأو الرتفيع يف راأ�ض املال اأو تعبئة اأموال ذاتية تكميلية،

•	دعوة امل�شاهم املرجعي و اأهم امل�شاهمني يف راأ�ض املال لتقدمي الدعم ال�رصوري للموؤ�ش�شة،
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•	اإعادة الهيكلة التنظيمية والإدارية مبا يكفل النجاعة لإدارة املخاطر،

•	تعليق كلي اأو جزئي  للأن�شطة املبا�رصة وغري املبا�رصة املت�شببة يف اختلل التوازنات املالية،

•	حتديد م�شتوى املنح امل�شداة للم�شريين بالعلقة مع طبيعة املخاطر التي تتعر�ض لها،

الإدارة  هيئة  اأو  املراقبة  جمل�ض  اأو  الإدارة  جمل�ض  اأو  العامة  الإدارة  اأع�شاء  كل  اأو  اأحد  تغيري  	•
اجلماعية اأو م�شوؤويل وظائف الرقابة،

•	الدعوة اإىل عقد جل�شة عامة للم�شاهمني يحدد البنك املركزي التون�شي جدول اأعمالها.

ح - ان�شاء منظومة انقاذ وت�شفية

و�شع القانون البنكي اجلديد اطارا خا�شا لإنقاذ البنوك و املوؤ�ش�شات املالية املتعرثة يهدف اىل : 

- املحافظة على ال�شتقرار املايل،

- تاأمني ا�شتمرارية  اخلدمات البنكية و الأن�شطة ذات الأهمية النظامية والتى لها تداعيات خطرية 

على القت�شاد.

- تاأمني موا�شلة �شري اأنظمة الدفع و املقا�شة و الت�شويات 

- جتنب قدر الإمكان حتميل تكلفة الإنقاذ على موارد خزينة الدولة،

- حماية موجودات و اأ�شول احلرفاء ل �شيما الودائع امل�شمونة.

وقد تركزت اأهم التوجهات يف هذا املجال على :

- تكري�ض دور البنك املركزي ك�شلطة معاينة لل�شعوبات املالية �شمن منظومة املعاجلة،

-  الف�شل بني اأ�شاليب وطرق رقابة البنوك ذات الو�شعيات املالية العادية و رقابة البنوك املتعرثة،

-  الف�شل بني البعد الوقائي والبعد العلجي يف ادارة ال�شعوبات البنكية،

- تكري�ض مبداأ التعاون عرب احلدود.

• مرحلة النقاذ :

يف هذا املجال تكمن ا�شافة القانون البنكي يف ان�شاء جلنة للإنقاذ خمت�شة يف معاجلة �شعوبات املوؤ�ش�شات 

املتعرثة و تاأهيلها و ذلك مبنحها �شلحيات اتخاذ الجراءات التالية : 

- القيام بالتخفي�ض يف راأ�ض مال املوؤ�ش�شة املتعرثة لمت�شا�ض اخل�شائر املرتاكمة و ذلك بتحميلها 

�شندات  و  امل�رصوطة  الرقاع  �شهادات  لأ�شحاب  الثاين  املقام  يف  و  الأول  املقام  يف  للم�شاهمني 

اأن  على  اإ�شدارها  عند  التن�شي�ض  �رصيطة  ال�شبيهة  وال�شندات  الأخرى  الدين  و�شندات  امل�شاهمة 

يكون خل�شها يف حال ت�شفية امل�شدر بعد خل�ض الديون ذات الأولوية والديون غري امل�شمونة،
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- القيام بالرتفيع يف الأموال الذاتية للبنك اأو للموؤ�ش�شة املالية دون مراعاة اأحكام جملة ال�رصكات 

التجارية واملقت�شيات القانونية والرتتيبية املتعلقة بال�شوق املالية عند القت�شاء، بعد ا�شت�شارة هيئة 

ال�شوق املالية يف الغر�ض،

- حتويل ب�شفة كلية اأو جزئية لديون البنك اأو املوؤ�ش�شة املالية اإىل اأ�شهم اأو اأية �شندات اأخرى لراأ�ض 

املال وذلك با�شتثناء الديون الناجمة عن علقة �شغلية والديون الناجمة عن اإ�شداء خدمات و�شلع 

مال  راأ�ض  10% من  من  اأكرث  منهم  كل  الذين مي�شك  امل�شاهمني  ودائع  احلرفاء، عدى  وودائع 

البنك، والديون الرقاعية غري امل�رصوطة والديون الأخرى املوظف عليها �شمانات يف حدود قيمة 

هذه ال�شمانات،  

- اإحالة ب�شفة كلية اأو جزئية لأ�شول وفروع ن�شاط البنك اأو املوؤ�ش�شة املالية وخ�شومها للغري،

- احداث اأو اللتجاء ملوؤ�ش�شة مناوبة،

- تعليق جزئي اأو كلي لللتزامات الناجمة عن اأي من العقود اجلارية با�شتثناء العمليات ال�رصورية 

حل�شن �شري نظام الدفع واملقا�شة والت�شويات .

• مرحلة الت�شفية :

يف حال ات�شاح التعرث التام  لو�شعية بنك اأو موؤ�ش�شة مالية واذا عاينت جلنة النقاذ اأيا من الأ�شباب املوجبة 

حللها  وت�شفيتها، حتيل هذه الأخرية فورا تقريرا يف الغر�ض اإىل املحكمة البتدائية.

ويف هذا املجال يخت�ض الق�شاء ح�رصيا بعملية الت�شفية، وتتوىل هذه ال�شلطة :

- ا�شدار قرار الت�شفية على اأ�شا�ض تقرير معلل من جلنة النقاذ،

- تعيني م�شفي للبنك اأو املوؤ�ش�شة املالية املعنية باقرتاح من جلنة النقاذ،

- امل�شادقة على برنامج الت�شفية، و متابعة الت�شفية وعمل امل�شفي.

خ - مراجعة منظومة العقوبات

ي�شتند نظام العقوبات اجلديد على املبادئ التالية:

•	تكري�ض دور البنك املركزي التون�شي ك�شلطة للك�شف عن املخالفات،

•	توزيع الخت�شا�شات بني حمافظ البنك املركزي و جلنة العقوبات و ذلك ح�شب طبيعة املخالفة،

•	ملءة طبيعة املخالفات والعقوبات املرتتبة عنها،

•	تو�شيح اجراءات الطعن يف قرارات جلنة العقوبات،

•	التن�شي�ض على مبداأ ن�رص العقوبات.
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د - اإحداث �شندوق �شمان الودائع البنكية 

ميثل نظام �شمان الودائع اىل جانب اآلية املقر�ض الأخري ا�شافة اىل رقابة م�رصفية فعالة املكونات الأ�شا�شية 

الثلثة ل�شبكة الأمان، حيث اأنهم يلعبون �شويا دورا يف احلفاظ على ال�شتقرار املايل الكلي.

وقد مت ت�شميم هذا النظام وفقا للمبادئ واملعايري الدولية ) املبادىء ال�شا�شية لأنظمة �شمان الودائع الفعالة 

ال�شادرة عن الهيئة الدولية ل�شامني الودائع(.

ويهدف �شندوق �شمان الودائع ب�شفته �شبكة اأمان اىل حتقيق هدفني اأ�شا�شني : حماية املودعني و امل�شاهمة 

يف احلفاظ على ال�شتقرار املايل. وبال�شافة اىل تعوي�ض املودعني ي�شارك �شندوق �شمان الودائع يف 

.»PayBox Plus« منظومة النقاذ البنكي

ويحدث �شندوق �شمان الودائع البنكية، الذي ت�شاهم فيه البنوك م�شبقا، يف �شكل موؤ�ش�شة عمومية تتمتع 

بال�شخ�شية املعنوية وبال�شتقلل املايل والإداري. وحدد القانون البنكي راأ�ض مال ال�شندوق بـ5 مليون 

دينار يكتتب بالت�شاوي بني الدولة التون�شية والبنك املركزي التون�شي.

 2-3- ا�شدار املن�شور للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية عدد 3 ل�سنة 2016

واملتعلق بتوزيع وتغطية املخاطر ومتابعة التعهدات

يندرج ا�شدار هذا املن�شور املعدل لبع�ض اأحكام املن�شور عدد 24 ل�شنة 1991 املتعلق بتوزيع وتغطية املخاطر 

املنظومة  تعزيز  اىل  الرامي  امل�رصفية  للرقابة  اخلما�شي  العمل  برنامج  تنفيذ  اطار  يف  التعهدات  ومتابعة 

الحرتازية احلالية. وقد �شمل هذا التعديل النقاط التالية:

اأ - ادخال متطلبات من الأموال الذاتية لتغطية املخاطر الت�شغيلية

مت ادراج هذه املتطلبات اجلديدة للأ�شباب التالية :

- التقارب مع معايري جلنة بازل فيما يتعلق بقواعد الت�رصف احلذر،

- التوقي من املخاطر الت�شغيلية على م�شتوى القطاع،

- تعزيز الإطار الحرتازي احلايل للمخاطر الت�شغيلية الذي يقت�رص على ب�شعة اجراءات نوعية التي �شنها 

املن�شور عدد 19 ل�شنة 2006 املتعلق بالرقابة الداخلية.

ولإدراج هذه املتطلبات اجلديدة لراأ�ض املال، مت اعتماد امل�شار التايل :

- اخلطوة 1: اأجريت درا�شة من قبل م�شالح الرقابة امل�رصفية على م�شتويني، درا�شة تاأثري كمية لإدخال 

هذه املتطلبات و درا�شة التجارب املقارنة لبع�ض البلدان املماثلة لتون�ض.

تنفيذ املتطلبات من الأموال  املالية ملناق�شة طرق  البنوك واملوؤ�ش�شات  2 : عقدت اجتماعات مع  اخلطوة   -

ونتائج   )... والتنظيم  املجال  هذا  يف  للبنوك  الراهن  والو�شع  )املناهج  الت�شغيلية  املخاطر  لتغطية  الذاتية 
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متطلبات  املالية لإدراج  واملوؤ�ش�شات  البنوك  ا�شتعداد  اىل درجة  ا�شافة  اجراءها  التي وقع  التاأثري  درا�شة 

جديدة للمخاطر الت�شغيلية. 

- اخلطوة 3 : ا�شت�شارة اجلمعية املهنية التون�شية للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية حول م�رصوع املن�شور.

 موؤطر عدد 3 : متطلبات من الأموال الذاتية لتغطية املخاطر الت�شغيلية

يف اطار املن�شور عدد 3 ل�سنة 2016

 ،%10 عن  تقل  ل  املال  راأ�ض  كفاية  ن�شبة  با�شتمرتر  حترتم  اأن  املالية  واملوؤ�ش�شات  البنوك  على  يجب 

متكونة من الأموال الذاتية ال�شافية يف الب�شط واملخاطر اجلارية يف املقام و حتت�شب املخاطر اجلارية 

مبجموع املكونات التالية:

- خماطر القر�ض املرجحة،

- املخاطر الت�شغيلية التي حتت�شب ب�رصب متطلبات الأموال الذاتية لتغطية املخاطر الت�شغيلية بـ 12,5.

•	يتم احت�شاب متطلبات راأ�ض املال وفقا لنهج »املوؤ�رص الأ�شا�شي«. وقد مت ا�شتبعاد املنهجني الآخرين 
»املنهج املعياري« و»منهج القيا�ض املتقدم« نظرا للعتبارات التالية :

- عدم قدرة موؤ�ش�شات القر�ض على اعتماد منهج القيا�ض املتقدم نظرا للمتطلبات وال�رصوط امل�شبقة لهذا 

املنهج )تاريخ حوادث ل تقل عن ثلث �شنوات ، وو�شع موؤ�رصات وا�شحة للمخاطر، ور�شم خرائط 

املخاطر...(. وحتى على ال�شعيد الدويل، يطبق هذا املنهج من قبل عدد قليل من البنوك.

النماذج  على  القائم  املنهج  عن  التخلي  بها  تقوم  التي  اجلارية  املراجعات  خلل  بازل  جلنة  اقرتاح   -

الداخلية نظرا ملا تكت�شيه من تعقيدات علوة على ما تفرزه من خماطر مرجحة �شديدة التقلب مما يخل 

من م�شداقية ن�شبة كفاية راأ�ض املال.

- امكانية اأن تتخلى جلنة بازل على املنهج املعياري الذي يعتمد على حتديد متطلبات الأموال الذاتية 

ح�شب خطوط الأعمال حيث اأبرزت الدرا�شات عدم اختلف حجم املخاطر الت�شغيلية من خط عمل اىل 

اآخر كما اأن اعتماد هذا املنهج ميكن اأن يوؤثر على »منوذج اأعمال« البنوك  من خلل تف�شيل اخلدمات 

امل�رصفية بالتجزئة املقرتنة بالرتجيح الأدنى، اأي %12.

وفقا ملنهج املوؤ�رص الأ�شا�شي، ت�شاوي متطلبات راأ�ض املال لتغطية املخاطر الت�شغيلية حا�شل �رصب %15 

مبعدل الناجت البنكي ال�شايف لآخر ثلث �شنوات. وي�شتثنى الناجت البنكي ال�شايف ال�شلبي املحقق خلل 

اأي من ال�شنوات الثلثة ال�شابقة من الب�شط و يعدل تبعا لذلك عدد ال�شنوات باملقام.    

اأي اأن معدل الناجت البنكي ال�شايف هو اإجمايل الناجت البنكي ال�شايف اليجابي  مق�شوما على ال�شنوات 

التي يكون فيها الناجت البنكي ال�شايف موجبًا.

ومن املقرر دخول هذا الجراء حيز التنفيذ ابتداء من دي�شمرب 2016.
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ب - التخفي�ض للمعيار املتعلق باملخاطر اجلارية على الأطراف املرتبطة

تت�شمن الأحكام اجلديدة للمن�شور عدد 3  ل�شنة 2016 تخفي�ض املخاطر اجلارية على الأطراف املرتبطة من 

100% من الأموال الذاتية ال�شافية حاليا اىل 25%.ويهدف هذ الجراء اىل  التوافق مع مبادئ جلنة بازل 

التي تو�شي باأن تكون �رصامة القيود املفرو�شة على الأطراف املرتبطة على قدر �رصامة املعايري املعمول 

بها على امل�شتفيد الواحد، اأي %25.

التدريجي على مدى  التخفي�ض  اتباع منهج يقوم على  ال�شياق  التون�شي يف هذا  البنك املركزي  وقد اختار 

2017 موفى  يف  اىل%75    %100 من  املرتبطة  الأطراف  على  اجلارية  باملخاطر  املتعلق  للمعيار   �شنتني 

و25% يف موفى 2018(.

ت - عدم الأخذ بعني العتبار للمبالغ امل�شتخل�شة على القرو�ض بعد تاريخ اختتام ال�شنة املحا�شبية 

عند ت�شنيف التعهدات وتكوين املدخرات

ين�ض املن�شور عدد 3 ل�شنة 2016 على الأخذ بعني العتبار من قبل البنوك واملوؤ�ش�شات املالية للوقائع اللحقة 

 14 املحا�شبة  )معيار  بها  املعمول  املحا�شبية  للمعايري  وفقا  املالية  قوائمها  �شمن  املحا�شبية  ال�شنة  ختم  لتاريخ 

املتعلق بالحتمالت والوقائع اللحقة لتاريخ اخلتم( �رصيطة اأن ل تاأثر املبالغ امل�شتخل�شة على القرو�ض بعد 

تاريخ اخلتم  يف اأي حال من الأحوال على ت�شنيف التعهدات و تكوين املدخرات امل�شتوجبة  لل�شنة املعنية.   

اإ�شدار من�شور اىل البنوك واملوؤ�ش�شات املالية متعلق بـمنظومة الرتقيم الداخلي  -4-2

مت الزام البنوك واملوؤ�ش�شات املالية منذ 2006 مبقت�شى املن�شور عدد 19 ل�شنة 2006 املتعلق مبنظومة الرقابة 

الداخلية بار�شاء منظومة الرتقيم الداخلي للحرفاء. ال اأن هذا املن�شور اقت�رص على اأحكام عامة ا�شافة اىل 

افتقاره للمبادئ والقواعد ال�رصورية املتعلقة بت�شميم وهيكلة وحوكمة هذه املنظومة ومعايري الرتقيم.

وبالتايل اأ�شبح من ال�رصوري و�شع اإطار تنظيمي متكامل م�شتوحى من مبادئ جلنة بازل ومن اأف�شل 

املمار�شات و ذلك يف اطار ار�شاء منظومة الرتقيم الداخلي للمخاطر يف البنوك واملوؤ�ش�شات املالية. 

املتطلبات  2016  لتحديد  11 اكتوبر  املوؤرخ يف   2016 ل�شنة   6 املن�شور عدد  وعلى هذا الأ�شا�ض مت ا�شدار 

الدنيا املتعلقة بت�شميم و هيكلة وا�شتخدام وحوكمة و مراقبة منظومة الرتقيم الداخلي للمخاطر يف البنوك 

واملوؤ�ش�شات املالية.

ويهدف هذا املن�شور اىل متكني البنوك من اداة وقائية لإدارة خماطر القر�ض ت�شاعدهم على اأخذ القرار 

التمهيد  ا�شافة اىل  املخاطر،  ت�شعري مرتكزة على  �شيا�شة  ار�شاء  القرو�ض ومتكنهم من  املنا�شب عند منح 

لعتماد منهج الرتقيم الداخلي لتفاقية بازل 2  يف جمال احت�شاب  متطلبات الأموال الذاتية بعنوان تغطية 

خماطر القر�ض. 
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ويلزم املن�شور البنوك واملوؤ�ش�شات املالية باحرتام هذه املتطلبات قبل نهاية دي�شمرب 2017 باإر�شال خارطة 

طريق لإر�شاء منظومة الرتقيم الداخلي اىل البنك املركزي التون�شي على اأق�شى تقدير نهاية دي�شمرب 2016. 

3. التقدم املحرز يف م�شاريع ال�شالحات خالل �شنة 2016

اعادة ر�شملة وهيكلة البنوك العمومية  -1-3

خ�شعت البنوك العمومية الثلث )ال�رصكة التون�شية للبنك، البنك الوطني الفلحي وبنك ال�شكان( خلل 

الفرتة 2013-2014 لعمليات تدقيق �شامل مكنت من حتديد متطلبات الأموال الذاتية وابراز النقائ�ض لهذه 

البنوك و م�شادر ه�شا�شتها. 

وبناء على نتائج التدقيق ال�شامل، مت العداد و امل�شادقة على برنامج اعادة الهيكلة لكل من ال�رصكة التون�شية 

للبنك و بنك ال�شكان  بداية �شنة 2015 و كذلك ال�رصوع يف تنفيذهما. يف حني مت اعداد برنامج اعادة هيكلة البنك 

الوطني الفلحي خلل الثلثي الأخري من �شنة 2015 و متت امل�شادقة عليه من طرف البنك املركزي التون�شي.

اأ - على م�شتوى اعادة الر�شملة

مت الرتفيع يف راأ�ض مال كل من ال�رصكة التون�شية للبنك و بنك ال�شكان بـ757 م د و 110 م د على التوايل 

وذلك بعد �شدور القانون عدد 31 ل�شنة 2015 والذي رخ�ض للدولة الكتتاب يف ترفيع راأ�ض مال هذين 

البنكني. وعمل بالف�شل 2 من القانون املذكور، قدم البنك املركزي التون�شي تقريرا حول اأعمال الرقابة 

امل�رصفية يف البنكني العموميني املعنيني اىل جمل�ض نواب ال�شعب بتاريخ غرة �شبتمرب 2016 يت�شمن راأي 

مراقبي ح�شابات البنك املركزي حول مدى فعالية عملية املراقبة وملءمتها للمعايري الدولية املعمول بها.

اأما بالن�شبة للبنك الوطني الفلحي فقد مت تدعيم الأموال الذاتية  لهذا البنك عن طريق :

- التخفيف من املخاطر اجلارية للبنك اثر احل�شول على �شمان الدولة لتعهدات بع�ض املوؤ�ش�شات العمومية 

)ب�شفة خا�شة ديوان احلبوب والديوان الوطني للزيت(

- والأرباح املتاأتية من التفويت يف بع�ض الأ�شول )�شندات امل�شاهمة ( بـ 95 م د.

على اثر عملية الزيادة يف راأ�ض املال : 

•	تطورت ن�شبة امللءة ون�شبة النواة ال�شلبة )Tier 1(  كالتايل :

الأموال الذاتية ال�شافية )م د(راأ�ض املال )م د(ن�سبة النواة ال�سلبة )%(ن�شبة املالءة )%(

20142015201420152014201520142015

9,09,86,06,8293,0293,0700,4725,0البنك الوطني الفلحي

320,7760,6-5,29,1124,3776,9-5,213,6-ال�رصكة التون�شية للبنك

4,710,13,87,490,0170,0304,1597,0بنك ال�شكان
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•	تطورت هيكلة راأ�ض املال كالتايل : 

البنك الوطني الفالحيبنك ال�شكانال�رصكة التون�شية للبنك

201420152014201520142015

25,271,532,633,3723,523,5ح�شة الدولة

25,211,9324,424,4240,240,2ح�شة املوؤ�ش�شات العمومية و�شبه العمومية

3030,1 ,40,715,2336,836,81ح�شة امل�شاهمني التون�شيني اخلوا�ض

8,81,286,876,75,85,8ح�شة امل�شاهمني الأجانب

ب - على م�شتوى احلوكمة

- تغيري 50% من جمل�ض ادارة البنوك العمومية الثلث )ال�رصكة التون�شية للبنك والبنك الوطني 

الفلحي وبنك ال�شكان( وذلك عن طريق طلب تر�شحات.

- الف�شل بني مهام املدير العام ورئي�ض جمل�ض الإدارة.

- ت�شمية املديرين العامني للبنوك العمومية الثلث يف موفى 2015.

ت - برامج اعادة الهيكلة

املحاور  على  عموما  وترتكز   2020-2015 فرتة  على  الثلث  العمومية  البنوك  هيكلة  اعادة  برامج  متتد 

الرئي�شية التالية :

- اإعادة �شياغة التوجهات ال�شرتاتيجية و �شيا�شات التطوير التجاري والتموقع.

- خمطط حتول موؤ�ش�شاتي وت�شغيلي يتعلق بـاأ�شاليب احلوكمة والرقابة والتنظيم ومراجعة منظومة 

املعلومات. 

- خمطط لتنمية املوارد الب�رصية. 

- خمطط اأعمال الفرتة 2015-2020 يرتكز على �شيا�شات لتعزيز الأموال الذاتية وال�شيولة وحل 

ا�شكالية القرو�ض املتعرثة والتطوير التجاري وبرامج ال�شتثمار.

وتهدف برامج اعادة الهيكلة اىل �شمان اأ�ش�ض ال�شلبة املالية والدميومة والت�رصف ال�شليم للبنوك الثلث.

بالن�شبة للبنك الوطني الفالحي

يف التون�شي  املركزي  البنك  اىل  هيكلته  اعادة  برنامج  من  اأوىل  ن�شخة  الفلحي  الوطني  البنك   اأر�شل 

13 نوفمرب 2015. ال اأن هذه الن�شخة قد اأثارت حتفظا لدى البنك املركزي نظرا لغياب اطار يو�شح العلقة 

بني البنك الوطني الفلحي والدولة التون�شية فيما يخ�ض متويل املوؤ�ش�شات العمومية والقطاع الفلحي ا�شافة 

اىل عدم وجود �شيا�شات وا�شحة حللحلة ا�شكالية القرو�ض املتعرثة وال�شيولة.
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وبعد عدة نقا�شات مع البنك املركزي التون�شي ق�شد امل�شادقة على برنامج اإعادة الهيكلة، قدم البنك الوطني 

معايري  احرتام  وي�شمن  التون�شي  املركزي  البنك  ملحظات  العتبار  بعني  ياأخذ  منقحا  برناجما  الفلحي 

الت�رصف احلذر ل �شيما املتعلقة بـكفاية راأ�ض املال وال�شيولة خلل فرتة اعادة الهيكلة.

بالن�شبة لبنك الإ�شكان

البنك  املوافقة عليه من طرف  متما�شك ومرتابط متت  هيكلة  اإعادة  برنامج   2015 �شنة  ال�شكان  بنك  قدم 

املركزي التون�شي.

وقد قام بنك ال�شكان يف مار�ض 2016 بتعديل خمطط اأعماله لكي ياأخذ بعني العتبار تاأثري تطور الظرف 

معايري  احرتام  التون�شي  املركزي  البنك  طرف  من  عليه  امل�شادق  الثاين  املخطط  وي�شمن  القت�شادي. 

الت�رصف احلذر ل �شيما املتعلقة بـكفاية راأ�ض املال وال�شيولة خلل فرتة اعادة الهيكلة. 

التنظيم،  مراجعة  املوؤ�ش�شاتي:  التحول  ملخطط  الأ�شا�شية  ال�رصوط  اعداد  على  حاليا  ال�شكان  بنك  ويعمل 

ار�شاء  منظومة رقابة داخلية ومراجعة منظومة املعلومات.

بالن�شبة لل�رصكة التون�شية للبنك

اأثار هذا الربنامج حتفظا من قبل  2015 وقد  اأفريل  اأعدت ال�رصكة التون�شية للبنك برنامج اعادة هيكلة يف 

البنك املركزي التون�شي.

وقد قدمت ال�رصكة التون�شية للبنك الربنامج املنقح لإعادة هيكلتها يف �شبتمرب 2016، على �شوء ملحظات 

البنك املركزي التون�شي الذي �شادق عليه حيث ي�شمن احرتام البنك ملعايري الت�رصف احلذر ل �شيما املتعلقة 

بـكفاية راأ�ض املال وال�شيولة خلل فرتة اعادة الهيكلة.

4. م�شاريع ال�شالحات القانونية والرتتيبية التي �شيتم اللتزام بها

ي�شتند التوجه ال�شرتاتيجي لتطابق املنظومة الحرتازية التون�شية مع املعايري الدولية على اتباع نهج �شامل 

ومتوازن يف اطار الربنامج اخلما�شي )2020-2016(.

التطبيقية  الن�شو�ض  وا�شدار   3 وبازل   2 بازل  جلنة  معايري  مع  والتقارب  املرور  الإ�شلحات  وت�شمل 

للقانون البنكي وتطوير الإطار العملياتي للرقابة امل�رصفية ومتابعة اإعادة هيكلة البنوك العمومية الثلث.

4-1- التقارب واملرور مع معايري بازل 2 و 3 

على م�شتوى العمادة الأوىل، ت�شمل ال�شالحات: 

- ادراج متطلبات من الأموال الذاتية لتغطية خماطر ال�شوق بحلول مار�ض 2017،

املتعلقة باجلودة  الذاتية الرتتيبية من حيث املعايري  3 فيما يتعلق بالأموال  - اعتماد معايري بازل 

واملكونات، واملتطلبات الدنيا وهام�ض احلماية للمحافظة على راأ�ض املال،
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- و�شع معايري ت�رصف حذر خا�شة بالبنوك النظامية

.)NSFR( ادراج ن�شبة �شايف م�شادر التمويل امل�شتقرة -

على م�شتوى العمادة الثانية، من املنتظر اقرار حزمة من ال�شالحات تدفع البنوك اىل : 

،)ICAAP( ار�شاء برنامج التقييم الداخلي لكفاية راأ�ض املال -

تغطية  على  و  اخلارجية  ال�شدمات  امت�شا�ض  على  قدرتها  لتقييم  التحمل  باختبارات  القيام   -

املخاطر غري املدرجة يف العمادة الأوىل.

على م�شتوى العمادة الثالثة

ال�شفافية  متطلبات  دعم  بهدف  الف�شاح  قواعد  ار�شاء  على  التون�شي  املركزي  البنك  �شيعمل   -

املالية.

4-2- الن�شو�ض التطبيقية للقانون البنكي

يتطلب تطبيق القانون اجلديد عدد 48 ل�شنة 2016 املوؤرخ يف 11 جويلية 2016 واملتعلق بالبنوك واملوؤ�ش�شات 

املالية ا�شدار حوايل خم�شة وثلثني ن�شا تطبيقيا بني اأوامر ومنا�شري. ومن بني هذه الن�شو�ض نذكر :

- الأمر املتعلق بـتنظيم و�شري عمل �شندوق �شمان الودائع،

النقاذ  جلنة  من  لكل  الداخلي  والنظام  الرتاخي�ض،  جلنة  عمل  و�شري  بتنظيم  املتعلقة  الأوامر   -

وجلنة العقوبات،

املالية  ملمار�شة  املنظم  املن�شور  مثل  قدمية  ملنا�شري  اأحكام جديدة ومنا�شري معدلة  ت�شبط  منا�شري   -

وممار�شة  املالية،  واملوؤ�ش�شات  البنوك  بـحوكمة  املتعلق  واملن�شور  النوافذ  خلل  من  الإ�شلمية 

الرقابة التكميلية على البنوك واملوؤ�ش�شات املالية املنتمية ملجمعات مالية.

4-3- تطوير الإطار العملياتي للرقابة امل�رصفية

من  امل�رصفية  الرقابة  ولتمكني  املخاطر  على  املرتكزة  الرقابة  اىل  المتثال  رقابة  من  النتقال  اطار  يف 

منظومة مهيكلة و �شاملة متكن من تقييم البنوك واملوؤ�ش�شات املالية  من نوع »Risk Model«، مت ار�شاء 

امل�رصوع الهيكلي من قبل البنك املركزي التون�شي منذ �شنة 2013 حيث يعتمد على 4 عنا�رص :

- موؤ�رصات لتموقع البنوك واملوؤ�ش�شات املالية بداية من �شهر جوان IPEC( 2015( : وتتكون هذه 

الأداة من جمموعة من املوؤ�رصات املتعلقة بتطور و�شعية كل بنك مقارنة مع القطاع مبا ميكن كل 

بنك اأو موؤ�ش�شة مالية من مرجعية ل�شبط متوقعها داخل القطاع.
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نظام  : وهو   )SYNTEC( 2016 �شهر مار�ض  بداية من  املالية  البنوك واملوؤ�ش�شات  نظام لرتقيم   -

البنكية )خماطر  لتقييم املخاطر  املالية يرتكز على تنظيم ممنهج  البنوك واملوؤ�ش�شات  لتقييم  مهيكل 

القر�ض، خماطر ال�شيولة...( و اأنظمة ادارة املخاطر وكفاية راأ�ض املال وامللءة املالية، وذلك 

يف اطار روؤية ا�شتباقية. ويهدف هذا النظام اإىل ترقيم البنوك واملوؤ�ش�شات املالية على اأ�شا�ض املعايري 

الكمية والنوعية وذلك بهدف و�شع منط رقابي يتلءم و حجم املوؤ�ش�شة والرتقيم امل�شند لها. 

- م�رصوع منظومة رفع تقارير الت�رصف احلذر : وهي منظومة موجهة نحو املخاطر، وموحدة 

للمفاهيم كما تتميز مبرونتها وواقعيتها من حيث حجمها و نوعيتها ودوريتها ويوجد هذا امل�رصوع  

يف مرحلة متقدمة حاليا.

- م�رصوع منظومة معلوماتية مندجمة : تقوم هذه املنظومة بجمع التقارير يف قواعد بيانات مهيكلة 

وتغطي هذه املنظومة عملية الرقابة باأكملها مبا ميكن املراقبني من جتميع املعلومات بطريقة مرنة. 

وجتدر ال�شارة اىل اأن هذا امل�رصوع يف طور التنفيذ. 

II. تطور الطار العملياتي للرقابة امل�رصفية

1. املوارد الب�رصية

تعد الرقابة امل�رصفية 43 موظفا يف موفى �شنة 2015، مع ن�شبة تاأطري جامعية بـ91% ومعدل خربة بـ11 

�شنة مقابل 13 �شنة يف 2014.

وقد مت يف �شبتمرب 2016 انتداب 8 اطارات بالإدارة العامة للرقابة امل�رصفية على اثر املناظرة اخلارجية 

بالختبارات التي نظمها البنك املركزي التون�شي، وهو ما من �شاأنه تعزيز وت�شبيب جهاز املراقبني.

ويتوزع عدد املوظفني ح�شب العمر يف 31 دي�شمرب 2015 كالآتي:

جدول 1 : هرم الأعمار)%(

20142015الفئة العمرية

3035من 25 اىل 35 �شتة

3430من 35 اىل 45 �شنة

453635 �شنة فما فوق

100100املجموع

2. التكوين 

الكفاءة  وتعزيز  املهارات  تنمية  �شمان  بهدف  الرقابة  تطوير  جمال  يف  هامة  مكانة  املهني  التكوين  يحتل 

املهنية للمراقبني ويعترب اأحد اأعمدة الربنامج اخلما�شي للرقابة امل�رصفية )2020-2015(.  
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2-1- التكوين املحلي

متتع  15 اطارا من الدارة العامة للرقابة امل�رصفية بـ 5 دورات تدريبة خلل �شنة 2015. وبلغت املدة 

الجمالية لهذه الدورات 68 يوما، اأي مبعدل 5 اأيام لكل اطار.

وقد كانت اأهم موا�شيع هذه الدورات حول: املخاطر الت�شغيلية واإدارة خماطر غ�شيل الأموال وال�شريفة 

ال�شلمية وعمليات اإعادة ال�رصاء.

2-2- التكوين باخلارج

بلغ عدد الدورات التكوينية باخلارج التي �شارك فيها املراقبون 21 دورة منها 5 دورات موجهة. وقد بلغ 

عدد الطارات امل�شاركة يف هذه الدورات 20 اطارا مبدة اجمالية بلغت 99 يوما، اأي مبعدل دورة لكل 

اطار ملدة 5 اأيام. 

جدول 2 : الدورات التكوينية ح�شب الفئة العمرية

20142015

عدد الدوراتعدد امل�شاركنيالفئة العمرية
معدل عدد 

الأيام/ الدورة
عدد الدوراتعدد امل�شاركني

معدل عدد 

الأيام/ الدورة

333554بني 25 و 35

774986بني 35 و 45

45563684 فما فوق

5 اأيام42021 اأيام1516املجموع

)�شندوق  اقليمية ودولية  هيئات  قبل  املراقبون، من  التي ح�رصها  باخلارج  التكوينية  الدورات  ونظمت 

التابع   )METAC( الأو�شط  لل�رصق  الفنية  للم�شاعدة  الإقليمي  املركز  الدويل،  النقد  العربي، �شندوق  النقد 

ل�شندوق النقد الدويل، البنك املركزي الرتكي، البنك املركزي الأملاين، بنك فرن�شا املركزي، ال�رصكة 

وقد  املركزي...(.  ا�شبانيا  بنك  املركزي،  البحرين  املركزي، م�رصف  قطر  الدولية، م�رصف  املالية 

كانت اأهم موا�شيع هذه الدورات بالعلقة مع التطورات الأخرية للرتاتيب امل�رصفية  و املالية على ال�شعيد 

الدويل نذكر منها:  

•	الرقابة املكثفة للبنوك الكبرية

•	ال�شريفة ال�شلمية

•	الرقابة الحرتازية الكلية للقطاع البنكي

•	الرقابة امل�رصفية على اأ�شا�ض املخاطر للبنوك ال�شلمية

•	ادارة املخاطر الت�شغيلية

•	موؤ�رصات ال�شلبة املالية

•	الرقابة امليدانية
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3. التعاون الدويل

�شارك موظفو الدارة العامة للرقابة امل�رصفية يف بعثات متثيل للبنك املركزي التون�شي يف اإطار جمموعات 

عمل اقليمية ودولية.

3-1- امل�شاركة يف الجتماع ال�شاد�ض ع�رص للمجموعة ال�شت�شارية لبازل 

انعقد يف  الذي  لبازل  للمجموعة ال�شت�شارية  ال�شاد�ض ع�رص  التون�شي يف الجتماع  املركزي  البنك  �شارك 

مدينة بازل يومي 20 و 21 ماي 2015 باإ�رصاف بنك الت�شويات الدولية.

وقد مثل هذا الجتماع منتدى للحوار بني جلنة بازل و�شلطات الرقابة للدول غري الع�شوة يف جلنة بازل. 

وقد مت مناق�شة املوا�شيع املتعلقة بالرقابة امل�رصفية وعلى وجه اخل�شو�ض:

- تطور الإطار الرتتيبي يف البلدان الأع�شاء للمجموعة ال�شت�شارية لبازل،

- الدماج املايل والرهانات املتعلقة بالرقابة املالية،

- منظومة مكافحة غ�شيل الأموال،

- مراجعة املنهج املعياري لحت�شاب خماطر القر�ض. 

3-2- امل�شاركة يف الجتماع ال�شنوي ال�شابع ع�رص للمجموعة ال�شت�شارية لبازل

�شارك البنك املركزي التون�شي يف الجتماع ال�شابع ع�رص للمجموعة ال�شت�شارية لبازل الذي انعقد يف مدينة 

كوالملبور يومي 12 و 13 اأكتوبر 2015 اأين متت مناق�شة املوا�شيع املتعلقة بالرقابة امل�رصفية. 

3-3- امل�شاركة يف الجتماع ال�شاد�ض والع�رصين للجنة العربية للرقابة امل�رصفية 

�شارك البنك املركزي التون�شي يف الجتماع 26 للجنة العربية للرقابة امل�رصفية والذي انعقد يف اأبو ظبي 

يومي 7 و 8 دي�شمرب 2015 مت خلله مناق�شة عديد املوا�شيع املتعلقة بالرقابة امل�رصفية :

•	املنهج املعياري للمخاطر الت�شغيلية وخماطر القر�ض

•	قواعد الف�شاح،

•	امل�شائل املتعلقة بالتوريق،

•	تكوين املخازن الحتياطية ال�شافية لراأ�ض املال لمت�شا�ض اجمايل اخل�شائر)جمموع القدرات ا�شتيعاب 
،)TLAC اخل�شائر

•	خماطر �شعر الفائدة،

.)Leverage Ratio( معيار احلد الأدنى من الأموال الذاتية املتعلق بـن�شبة الرافعة املالية	•
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3-4- امل�شاركة يف الجتماع رفيع امل�شتوى لإقليم �شمال اأفريقيا و ال�رصق الأو�شط ملناق�شة املعايري امل�رصفية

�شارك البنك املركزي التون�شي يف الجتماع رفيع امل�شتوى لإقليم �شمال اأفريقيا و ال�رصق الأو�شط الذي انعقد 

يف مدينة اأبو ظبي يومي 9 و 10 دي�شمرب 2015 باإ�رصاف �شندوق النقد العربي مت خلله مناق�شة املعايري امل�رصفية 

واأولويات ال�شلطات التنظيمية يف ما يتعلق باإدارة خماطر �شعر الفائدة واحلفاظ على ال�شتقرار املايل.

III. ن�شاط الرقابة امل�رصفية

1. الرتاخي�ض واملوافقات

1-1- ممار�شة الن�شاط البنكي

قامت م�شالح الرقابة امل�رصفية بدرا�شة ملفني متعلقني باإن�شاء موؤ�ش�شتي ايجار مايل ب�شاحل العاج من طرف 

موؤ�ش�شتي ايجار مايل تون�شية، وقد متت املوافقة على امللفني. 

1-2- جتاوز عتبات امل�شاهمة يف راأ�ض مال موؤ�ش�شات القر�ض

وقعت املوافقة على مطلب جتاوز العتبات القانونية للم�شاهمة يف راأ�ض مال موؤ�ش�شة مالية1 خلل �شنة 2015. 

1-3- تعيني اأع�شاء جمل�ض الدارة وامل�شريين 

�شملت امللفات التي متت درا�شتها يف هذا الطار تعيني 6 م�شريين ورئي�شي جمل�ض ادارة و 34 ع�شو جمل�ض 

ادارة. وقد متت املوافقة على كل امللفات.

كما مت متت درا�شة ملفني لتعيني اأع�شاء جمل�ض الدارة ممثلني ل�شغار امل�شاهمني، ح�شيا باملوافقة.

2. اأن�شطة الرقابة

2-1- الرقابة امل�شتمرة للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية

تتمحور ح�شيلة اأعمال الرقابة امل�شتمرة وتقييم خماطر موؤ�ش�شات القر�ض خلل �شنة 2015 يف ما يلي:

30عدد موؤ�ش�شات القر�ض التي كانت مو�شوع تقرير �شنوي لتقييم و�شعيتها يف موفى �شنة 2015

16عدد موؤ�ش�شات القر�ض التي دعيت لجتماعات �شنوية لتقييم و�شعيتها 

عدد موؤ�ش�شات القر�ض التي مت مرا�شلتها حول تقييم و�شعيتها من قبل حمافظ البنك املركزي التون�شي 

يف موفى �شنة 2015
6

3منها عدد موؤ�ش�شات القر�ض التي متت دعوتها لتقدمي برنامج ت�شحيحي لو�شعيتها املالية

1 1/10 ،1/5، 1/3 ،1/2 و 2/3
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واأبرز تقييم مدى احرتام موؤ�ش�شات القر�ض للمعايري القانونية واحلذرة يف نهاية �شنة 2015 ما يلي :  

جدول 3 : المتثال للمعايري القانونية ومعايري الت�رصف احلذر من طرف موؤ�ش�شات القر�ض �شنة 2015

)من حيث عدد املوؤ�ش�شات التي ل ت�شتويف املعايري(

البنوك 

املقيمة

املوؤ�ش�شات 

املالية

بنوك غري 

مقيمة

I- املعايري القانونية

I11-1- معيار 10% من الأموال الذاتية فيما يخ�ض امل�شاهمة يف راأ�ض مال نف�ض ال�رصكة

I64-2- معيار 30% فيما يخ�ض امل�شاهمة يف راأ�ض مال ال�رصكات غري املالية

II- معايري الت�رصف احلذر

II101-1- ن�شبة امللئة )%10(

II302-2- معيار متركز املخاطر )%25(

II101-3- معيار توزيع املخاطر الكربى2 )%15(

II101-4- معيار توزيع املخاطر3 )%5(

II101-5- معيار توزيع املخاطر للأ�شخا�ض ذات ال�شلة )1 × الأموال الذاتية ال�شافية( 

II3-6- ن�شبة ال�شيولة الرتتيبية

II0-7- و�شعية ال�رصف

2-2- التفقد امليداين ملوؤ�ش�شات القر�ض

خلل �شنة 2015 انطلقت 12 مهمة رقابة ميدانية منها 3 مهمات هامة و 3 مهمات خ�شو�شية و 6 مهمات 

اأ�شا�ض  على  البنك  حمافظة  قبل  من  عليه  امل�شادق  ال�شنوي  للربنامج  تنفيذا  املهمات  هذه  وانطلقت  حمددة 

عنا�رص مرجعية موثقة.

ويف اطار التح�شني امل�شتمر ملنهجية الرقابة امليدانية، مت خلل �شنة 2015 اعداد واعتماد ثلث اأدلة منهجية 

احلوكمة،  مبنظومة  مكتوبة  اإجراءات  بوا�شطة  الرقابة  جمالت  وتتعلق  املجال.  ح�شب  امليداين  للتفقد 

ومبخاطر وال�شيولة ون�شب امللءة. وتعترب هذه الأدلة التوجيهية مرجعا للمراقبني امليدانيني للمواءمة بني 

عملية الرقابة والإجراءات الواجب تطبيقها ح�شب املجال.

عايري متركز وتوزيع املخاطر : يجب اأن ل يتجاوز جمموع املخاطر اجلارية مرة ون�شف  2 من�شور البنك املركزي عدد 24 ل�شنة 1991 املتعلق مبمٍ

الأموال الذاتية ال�شافية ملوؤ�ش�شة القر�ض بالن�شبة للم�شتفيدين الذين تتجاوز املخاطر اجلارية املتعلقة لكل منهم 15% اأو اأكرث من الأموال الذاتية. 

3 مرات  اأن ل يتجاوز جمموع املخاطر اجلارية  عايري متركز وتوزيع املخاطر : يجب  املتعلق مبمٍ  1991 ل�شنة   24 البنك املركزي عدد  3 من�شور 

الأموال الذاتية ال�شافية ملوؤ�ش�شة القر�ض، بالن�شبة للم�شتفيدين الذين يبلغ جمموع املخاطر اجلارية لكل منهم 15% اأو اأكرث من الأموال الذاتية.
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3. اأهم الإجراءات التاأديبية التي مت اتخاذها

خل�ض ن�شاط الرقابة على الوثائق والتفقد امليداين اإىل اتخاذ جملة من العقوبات التاأديبية :

الت�رصف  تتعلق بعدم احرتام معايري  األف دينار على خلفية خمالفات   813,7 مببلغ  مالية  خطايا  ت�شليط  	•
احلذر،

•	ت�شليط غرامة مالية مببلغ 3800 دينار على خلفية التاأخر يف ار�شال وثائق للبنك املركزي التون�شي. 

وت�شتخل�ض مبالغ اخلطايا املالية والعقوبات لفائدة اخلزينة العامة للبلد التون�شية. 

وجتدر ال�شارة اىل اأن اأ�شماء املوؤ�ش�شات التي وقع ت�شليط عقوبات عليها �شتدرج مبوجب القانون البنكي 

الواب  مبوقع  وتن�رص  التون�شي  املركزي  البنك  ُي�شدرها  التي  امل�رصفية  للرقابة  ال�شنوية  بالتقارير  اجلديد 

اخلا�ض به.





البـــــاب

الثاين

الباب الثاين : القطاع البنكي التون�صي
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الباب الثاين : القطاع البنكي التون�شي

I. تطور هيكلة القطاع البنكي التون�شي 

1 - تطور هيكلة القطاع البنكي ح�شب طبيعة الن�شاط

مل تعرف اخلارطة البنكية التون�شية حتولت خلل �شنة 2015، حيث لزالت متكونة من 43 موؤ�ش�شة تتوزع 

ح�شب طبيعة ن�شاطها بني 23 بنكا مقيما و 13 موؤ�ش�شة مالية و7 بنوك غري مقيمة. 

جدول 4 : تطور عدد املوؤ�ش�شات النا�شطة

201320142015

1353636- موؤ�ش�شات قر�ض مقيمة

21422235بنوك

141413موؤ�ش�شات مالية

9985موؤ�ش�شات اإيجار مايل

333�رصكات اإدارة ديون

222بنوك اأعمال

28747- بنوك غري مقيمة 

434343جمموع

4 اثر حتويل بنك الربكة من بنك غري مقيم اىل بنك مقيم

5 اثر حتويل الوفاق لليجار املايل اىل بنك مقيم

اأ�شبح القانون عدد 48 ل�شنة 2016 املوؤرخ يف 11 جويلية 2016 واملتعلق بالبنوك واملوؤ�ش�شات املالية الطار 

القانوين املنظم لن�شاط البنوك واملوؤ�ش�شات املالية املقيمة وغري املقيمة على حد ال�شواء.

�شارية   2009 ل�شنة   64 عدد  القانون  مبقت�شى  ال�شادرة  املقيمني  لغري  املالية  اخلدمات  اإ�شداء  جملة  وتظل 

املفعول بالن�شبة للجوانب املتعلقة برتاتيب ال�رصف والرتاتيب الديوانية واجلبائية. 

3 �رصكات ديون  ايجار مايل،  8 موؤ�ش�شات  بنكا،   23 ن�شاطها بني  املقيمة ح�شب طبيعة  املوؤ�ش�شات  تتوزع 

وبنكي اأعمال.

تهيمن املنتجات البنكية التقليدية على العر�ض البنكي حيث ت�شتاأثر باأكرث من 95% من اجمايل اأ�شول القطاع 

البنكي. وتقت�رص ح�شة املنتجات البنكية الإ�شلمية على 5% من اأ�شول القطاع البنكي يف موفى �شنة 2015، 

ال اأنها ت�شهد منوا مطردا  مبعدل 23% �شنويا بني 2010 و 2015.   



35

التقرير ال�سنوي للرقابة امل�رصفية 2015

جدول 5 : املوؤ�رصات املتعلقة بالبنوك ال�شالمية يف موفى 2015)*(

4038جمموع الأ�شول )م د(

1213العدد اجلملي للموظفني

107�شبكة الفروع

2501جمموع اليداعات )م د(

1930جمموع القرو�ض )م د(

)*( بنكني

موؤطر عدد 4 : هيكلة القطاع البنكي ح�شب �شبغة الن�شاط

ال�شغري  التمويل  يف  متخ�ش�شني  وبنكني  �شموليا،  بنكا   18 بني  ن�شاطها  �شبغة  ح�شب  البنوك  تتوزع 

ومتويل املوؤ�ش�شات ال�شغرى واملتو�شطة و 3 بنوك متخ�ش�شة يف ال�شريفة الإ�شلمية.

 

2. تطور هيكلة القطاع البنكي ح�شب طبيعة امل�شاهمة

2-1- البنوك املقيمة

بلغ راأ�ض مال البنوك املقيمة 3117,1 م د يف موفى 2015. ويتوزع بني م�شاهمني تون�شيني خوا�ض )%28,7( 

وم�شاهمني اأجانب )32,4%( والدولة التون�شية4 )%38,9(. 

ومقارنة ب�شنة 2014، عرفت هيكلة راأ�ض مال القطاع البنكي ح�شب طبيعة امل�شاهمة ارتفاعا ملحوظا حل�شة 

الدولة بـ14,5 نقطة مائوية بالعلقة مع اعادة ر�شملة ال�رصكة التون�شية للبنك يف اطار برنامج اعادة هيكلتها.

ر�شم بياين 1 : هيكلة راأ�ض املال ح�شب �شفة امل�شاهمة 

4 امل�شاهمة املبا�رصة وغري املبا�رصة من خلل املوؤ�ش�شات العمومية و �شبه العمومية.
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تتكون �شفة امل�شاهمني املرجعيني للقطاع البنكي من :

•	الدولة التون�شية التي تتواجد يف هيكلة راأ�ض املال كم�شاهم مرجعي يف 7 بنوك5،

•	البنوك التي حتتكم على �شفة م�شاهم مرجعي لـ 10 بنوك6،

•	املجمعات النا�شطة يف قطاعي ال�شناعة والتجارة التي حتتكم على �شفة م�شاهم مرجعي لبنكني7.

•	كما تتوزع امل�شاهمة املرجعية لـ 3 بنوك اأخرى8 بني الدولة التون�شية وبع�ض الدول العربية.

جدول 6 : تطور عدد البنوك ح�شب �شفة امل�شاهم 

201320142015

666بنوك عمومية

8999بنوك ذات راأ�ض مال اأجنبي

444بنوك ذات راأ�ض مال تون�شي خا�ض
333البنوك امل�شرتكة10

212222جمموع

2-2- البنوك غري املقيمة

2015 وظلت هيكلة راأ�ض مالها دون تغيري حيث  314 م د يف موفى.  البنوك غري املقيمة  بلغ راأ�ض مال 

تطغى عليها امل�شاهمة الأجنبية التي ت�شتحوذ على 80,7% من راأ�ض املال مع تواجد الدولة التون�شية يف راأ�ض 

مال بنك.

ر�شم بياين 2 : هيكلة راأ�ض مال البنوك غري املقيمة يف موفى 2015 

البنك  ال�شغرى واملتو�شطة،  املوؤ�شات  بنك متويل  للت�شامن،  التون�شي  البنك  ال�شكان،  بنك  الفلحي،  الوطني  البنك  للبنك،  التون�شية  ال�رصكة   5

الفرن�شي التون�شي وم�رصف الزيتونة.

6 البنك العربي لتون�ض، التجاري بنك، الحتاد البنكي للتجارة وال�شناعة، الحتاد الدويل للبنوك، �شيتي بنك، بنك املوؤ�ش�شة العربية امل�رصفية، 

البنك التون�شي الكويتي، بنك قطر الوطني-تون�ض-، بنك الربكة، والبنك التون�شي.

7 بنك الأمان وبنك تون�ض العربي الدويل

8 �شتو�شيد بنك، بنك تون�ض والمارات والبنك التون�شي الليبي.

9 اثر حتويل بنك الربكة من بنك غري مقيم اىل بنك مقيم

10 بنوك ذات راأ�ض مال موزع بني الدولة التون�شية ودولة عربية.
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2-3- �رصكات الإيجار املايل 

بلغ راأ�ض مال موؤ�ش�شات الإيجار املايل 375 م د يف موفى 2015. ويتبني من خلل توزيعه على امل�شاهمني 

هيمنة امل�شاهمني اخلوا�ض التون�شيني بامتلكهم 81,6% من راأ�ض املال.

البنكية  يبني توزيع راأ�ض مال موؤ�ش�شات الإيجار املايل ح�شب جممع النتماء، احل�شور الهام للمجمعات 

التي ت�شتحوذ على 45,9% من راأ�ض املال والتي متثل امل�شاهم املرجعي لدى 7 موؤ�ش�شات.

ت�شتحوذ جممعات الأعمال اخلا�شة على 20,1% من راأ�ض املال ومتثل امل�شاهم املرجعي  لدى موؤ�ش�شتني.

ر�شم بياين 3 : هيكلة راأ�ض مال �رصكات الإيجار املايل يف موفى 2015 

ح�شب جممع النتماء ح�شب طبيعة امل�شاهمة   

 

جدول 7 : توزيع موؤ�ش�شات الإيجار املايل ح�شب املجمع املنتمية له

العدد

6�رصكات تابعة ملجمعات بنكية11

5منها �رصكات تقودها جممعات بنكية 

2موؤ�ش�شات تابعة ملجمعات خا�شة

3. حتليل مدى تركز القطاع البنكي 

يبقى ن�شاط البنوك و املوؤ�ش�شات املالية مرتكزا اأ�شا�شا حول البنوك املقيمة التي متتلك 91,4% من الأ�شول 

و92,6% من القرو�ض و97,2% من الودائع.

11 موؤ�ش�شات ذات م�شاهم مرجعي ب�شفة جممع بنكي
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جدول 8 : تركز الن�شاط البنكي ح�شب طبيعة املوؤ�ش�شة

201320142015

844979120597753جمموع الأ�شول

89,891,391,4ح�شة البنوك املقيمة )%(

6,34,74,4ح�شة البنوك غري-املقيمة )%(

3,63,73,9ح�شة موؤ�ش�شات الإيجار املايل )%(

0,20,30,3ح�شة موؤ�ش�شات اإدارة الديون)%(

555626054164366قرو�ض للحرفاء )ب م د(

92,292,792,6ح�شة البنوك املقيمة  )%(

2,41,91,7ح�شة البنوك غري-املقيمة )%(

5,05,05,2ح�شة موؤ�ش�شات الإيجار املايل )%(

0,40,40,5ح�شة موؤ�ش�شات اإدارة الديون)%(

480885146853565ودائع احلرفاء )ب م د(

95,496,997,2ح�شة البنوك املقيمة )%(

4,63,12,8ح�شة البنوك غري-املقيمة )%(

اإل اأن التحليل املعمق لهيكلة ال�شوق امل�رصفية ح�شب طبيعة الن�شاط، يربز فارقا يف هذا الرتكز الهام حيث:

م�شاهمة مقابل  الأجل  وطويلة  املتو�شطة  التمويلت  من   %13,3 على  املايل  الإيجار  موؤ�ش�شات  حتتكر   - 

بـ 5,2% يف اجمايل التمويلت.

- ت�شاهم البنوك غري املقيمة ب�شكل كبري يف جمال متويل غري املقيمني حيث بلغت ح�شتها 41,4% مقابل %1,7 

من اإجمايل التمويلت. اأما بخ�شو�ض تعبئة الودائع فقد بلغت ح�شة البنوك غري املقيمة 17,7% من ودائع 

غري املقيمني مقابل ح�شة ت�شاوي 2,8% من اإجمايل الودائع.

3-1- الرتكز على م�شتوى البنوك املقيمة 

اأو  القرو�ض  اأو  الأ�شول  م�شتوى  على  �شواء  مرتكزا  يظل  البنكي  الن�شاط  اأن  الرتكز  ن�شبة  حتليل  يربز 

الثمانية  البنوك  تتجاوز ح�شة  35% يف حني  الأوىل عـتـبة  الأربع  البنوك  تتجاوز ح�شة  الودائع، حيث 

الأوىل عـتـبة %50.

جدول 9 :موؤ�رصات تركز ن�شاط البنوك املقيمة 

ن�شبة الرتكز %
IHH موؤ�رصهريفندل هري�شمان

الثمانية بنوك الأوىلالأربعة بنوك الأوىل 

 201320142015201320142015201320142015

48,947,046,577,675,775,50,0880,0840,083جمموع الأ�شول

50,048,647,179,177,576,60,0910,0880,086قرو�ض للحرفاء

49,448,447,481,479,979,50,0950,0920,091ودائع احلرفاء
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0,1 علما  )IHH( الذي يقارب  اأنه ل توجد و�شعية هيمنة مثلما بينه م�شتوى موؤ�رص هريفندل هري�شمان  اإل 

واأن ح�شة البنك الأول بلغت12,3% من جمموع اأ�شول القطاع و13,4% من اإجمايل القرو�ض و %15,5 

من قائم الودائع

موؤطر عدد 5 : قيا�ض الرتكز على م�شتوى القطاع البنكي

ميكن قيا�ض الرتكز بالعتماد على ن�شبة الرتكز التي تعك�ض ح�شة العمليات املنجزة من قبل املوؤ�ش�شات 

الأكرث اأهمية مقارنة بالو�شعية العامة جلميع املوؤ�ش�شات. وهي ن�شبة مُتكن من تقييم مدى احتكار موؤ�ش�شة 

الكربى.  الثمانية موؤ�ش�شات  اأو  للأربع  بالن�شبة  الن�شبة عادة  احت�شاب هذه  للقطاع. ويتم  اأخرى  دون 

وعلى هذا الأ�شا�ض ميكن اعتبار �شوق مرتكزة اذا كانت ح�شة الأربع موؤ�ش�شات الكربى تتجاوز %35 

اأو ح�شة الثمانية موؤ�ش�شات الكربى تتجاوز %50.

 )IHH( وميكن اأن ي�شتكمل قيا�ض ن�شبة الرتكز بالقطاع البنكي بالعتماد على موؤ�رص هريفندل هري�شمان

الذي يجمع تربيع احل�ش�ض الراجعة لكل موؤ�ش�شة يف ال�شوق. وهو ما ميكن من اإبراز و�شعيات الهيمنة 

داخل القطاع ويعترب هذا املوؤ�رص ذا اأهمية خا�شة بالن�شبة للأ�شواق ال�شغرية. يف ما يتعلق بتاأويله، فاإنه 

اإذا ما كانت القيمة امل�شجلة اأقل من 0,1 فاأن ذلك ي�شري اإىل اأن ال�شوق غري مرتكزة يف حني اأنه اإذا ما كانت 

القيمة امل�شجلة مرتاوحة بني 0,1 و 0,18 فاإن ذلك يُنم عن ن�شبة تركز معتدلة واأخريا اإذا ما جتاوزت 

القيمة امل�شجلة 0,18 فاإن ال�شوق ُتعترب �شديدة الرتكز.

يربز حتليل تركز الن�شاط البنكي ح�شب طبيعة امل�شاهمني يف راأ�ض املال اأن :

- م�شاهمة البنوك العمومية يف الن�شاط البنكي تظل هامة حيث حتتكم على ح�شة �شوق تعادل 39,1% بالن�شبة 

للأ�شول و 38,9% للقرو�ض و 34,2% للودائع. 

اإجمايل  و28,7%من  الأ�شول  اإجمايل  من   %27,8 على  خا�ض  تون�شي  مال  راأ�ض  ذات  البنوك  حتتكم   -

القرو�ض و30,8% من اإجمايل الودائع.

اإجمايل القرو�ض  29,6% من  اإجمايل الأ�شول و  30% من  اأجنبي على  البنوك ذات راأ�ض مال  - حتتكم 

و32,7% من اإجمايل الودائع.

القرو�ض   اإجمايل  الأ�شول و2,8% من  اإجمايل  3,1% من  بـ  �شوق  امل�شرتكة على ح�شة  البنوك  - حتتكم 

و2,3% على م�شتوى الودائع.
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ر�شم بياين 4 : توزيع ن�شاط البنوك املقيمة ح�شب طبيعة امل�شاهمة يف راأ�ض املال 

توزيع اجمايل القرو�ض توزيع اجمايل الأ�شول   

 

توزيع اجمايل الودائع  

3-2- الرتكز على م�شتوى موؤ�ش�شات الإيجار املايل

يت�شم ن�شاط موؤ�ش�شات الإيجار املايل برتكز �شواء على م�شتوى الأ�شول اأو على م�شتوى الدفوعات كما تبينه 

35%. كما يربز حتليل موؤ�رص هريفندل هري�شمان وجود  التي جتاوزت  ح�شة الأربع موؤ�ش�شات الأوىل 

و�شعية تركز معتدلة يف القطاع.

جدول 10 : موؤ�رصات تركز ن�شاط موؤ�ش�شات الإيجار املايل

الدفوعاتاإجمايل الأ�شول

201320142015201320142015

63,561,759,559,659,961,2ح�شة الأربع موؤ�ش�شات الأوىل )%(

0,1350,1310,1270,1260,1260,128موؤ�رص هريفندل هري�شمان

3-3- الرتكز بالن�شبة للبنوك غري املقيمة 

تربز ن�شبة الرتكز للبنوك غري املقيمة تركزا �شديدا خا�شة على م�شتوى الودائع و بدرجة اأقل على م�شتوى 

القرو�ض واإجمايل الأ�شول.

جدول 11 : موؤ�رصات تركز ن�شاط موؤ�ش�شات البنوك غري املقيمة 

اإجمايل الودائعاإجمايل القرو�ضاإجمايل الأ�شول

201320142015201320142015201320142015

78,984,080,689,989,989,587,891,892,8ح�شة الأربع موؤ�ش�شات الأوىل )%(

0,1740,2020,1940,2300,2290,2200,2270,2540,257موؤ�رص هريفندل هري�شمان 

ويوؤكد موؤ�رص هريفندل هري�شمان و�شعية الرتكز هذه  حيث جتاوز عتبة 0,18.  
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4. ال�شريفة 

بلغ عدد الفروع البنكية 1701 فرعا يف موفى 2015 مما يعك�ض كثافة تقدر بـفرع لكل 6558 �شاكن. 

ر�شم بياين عدد 5 : توزيع �شبكة الفروع ح�شب الوليات

وبح�شب البنوك فان 10 بنوك حتتكم كل واحدة منها على عدد فروع يتجاوز 100 فرعا ت�شتاأثر بـ 85% من 

�شبكة الفروع. 

اأما بخ�شو�ض موؤ�ش�شات الإيجار املايل، فيبلغ عدد فروعها 61 فرعا من بينها 47 فرعا منت�شبة يف ال�رصيط 

ال�شاحلي.

اأي  لديهم ح�شاب م�رصيف،  ال�شكان  66,1% من  اأن  ال�شريفة من حيث عدد احل�شابات  هذا و يبني حتليل 

موفى  يف  بطاقة  مليون   3,1 امل�شدرة  البطاقات  عدد  بلغ  كما  �شكان.   3 لكل  م�رصفني  ح�شابني  يعادل  ما 

12,7%. وبالتوازي تطور عدد  اأي بارتفاع قدره   ،2014 2,7 مليون بطاقة يف موفى  2015 مقابل  �شنة 

املوزعات الآلية و ال�شبابيك اللكرتونية بـ 8,6% ليبلغ 2249 وحدة.  
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II. ن�شاط ونتائج البنوك واملوؤ�ش�شات املالية

1. ن�شاط ونتيجة البنوك املقيمة
1-1- تطور ن�شاط البنوك املقيمة

1-1-1- تطور ال�شتعمالت

2014، اأي بـ7,8% مقابل  اأقل من تلك امل�شجلة �شنة  2015 ارتفاعا بوترية  �شجلت ا�شتعمالت البنوك �شنة 

11,5% لتبلغ 70 مليار دينار، ويعود هذا التطور يف حدود 68,6% اإىل ن�شاط القر�ض.

جدول 12 : تطور ا�شتعمالت البنوك املقيمة

 2013 2014  2015 
التغيريات

2014/20132015/2014
بـ%بـ م دبـ%بـ م د

4856,2 8879,53 6014 11659 22956 51قرو�ض للحرفاء

59418,1 82126,01 4101 81610 9958 6حمفظة ال�شندات

0797,8 70811,55 0116 93270 22464 58جمموع الأ�شول

اأ قرو�ض للحرفاء

�شجل قائم القرو�ض �شنة 2015 تراجعا يف ن�شقه مقارنة بال�شنة الفارطة )6,2% مقابل 9,5%(. و�شمل هذا التطور 

القرو�ض ق�شرية الأجل بينما عرف قائم احل�شابات املدينة ت�شارعا يف ن�شقه بـ14,5% مقابل 6,5% �شنة 2014.

جدول 13 : تطور قائم قرو�ض البنوك املقيمة

201320142015
التغيريات

2014/20132015/2014
بـ%بـ م دبـ%بـ م د

11317,24913,4 8572 36614 25314 12قرو�ض ق�شرية املدى

3625,3 7647,31 2111 84927 08525 24قرو�ض متو�شطة وطويلة املدى

7522396,160314,5 1494 9104 3ح�شابات مدينة

0298,8 7817717,01 75212 98111 10قرو�ض اأخرى

4856,2 8879,53 6014 11659 22956 51قرو�ض للحرفاء

0,7 نقطة  بـ  املتو�شطة وطويلة املدى  القرو�ض  القرو�ض ق�شرية املدى و  ونتيجة لذلك، انخف�شت ح�شة 

مائوية و 0,4 نقطة مائوية على التوايل. وارتفعت ح�شة احل�شابات املدينة بـ 0,6 نقطة مائوية لتبلغ %8.

ر�شم بياين 6 : هيكلة قائم  قرو�ض البنوك املقيمة
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وبح�شب طبيعة امل�شتفيدين �شمل تطور القرو�ض املمنوحة خلل �شنة 2015 بن�شبة 69,7% قرو�ض املهنيني 

وبن�شبة 30,3% القرو�ض املمنوحة للأفراد. 

ويربز توزيع جمهود التمويل بعنوان �شنة 2015 بني املهنيني والأفراد تباينات بني البنوك حيث اأّن:

•	91% من متويلت البنوك العمومية ا�شتفاد منها املهنيون.

•	مت تقا�شم متويلت البنوك ذات راأ�ض مال خا�ض تون�شي بالت�شاوي بني املهنيني والأفراد.

•	69% من متويلت البنوك ذات راأ�ض مال اأجنبي ا�شتفاد منها  املهنيون.

•	54% من متويلت البنوك امل�شرتكة ا�شتفاد منها الأفراد. 

ر�شم بياين 7 : توزيع تطور القرو�ض خالل �شنة 2015 ح�شب جمموعة البنوك 

بنوك ذات راأ�ض مال خا�ض تون�شي بنوك عمومية   

 

بنوك م�شرتكة بنوك ذات راأ�ض مال اأجنبي    

 

القرو�ض على  2014 حيث ترتكز  �شنة  باملقارنة مع  تذكر  تغيريات  املمنوحة  القرو�ض  توزيع  ي�شهد  ومل 

قطاعي ال�شناعة والتجارة اللذان ي�شتاأثران بـ 27,3% و15,7% من هذه القرو�ض على التوايل بينما ي�شتاأثر 

قطاع الأفراد بـ 26,6% من القرو�ض. 

ر�شم بياين 8 : توزيع القرو�ض ح�شب القطاع 
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ت�شتحوذ اخلم�شة بنوك الكربى على 40% من جمهود متويل القت�شاد كما يلي : 37% بنوك ذات راأ�ض مال 

اأجنبي 33,8% بنوك عمومية و 25,2% بنوك ذات راأ�ض مال تون�شي خا�ض و 4% بنوك م�شرتكة. 

ر�شم بياين 9 : توزيع جمهود التمويل ح�شب جمموعة البنوك

توزيع ح�شب احلجم )جمموع ال�شول(  توزيع ح�شب طبيعة البنك   

ب- حمفظة ال�شندات

�شهد قائم حمفظة ال�شندات خلل �شنة 2015 تراجعا يف ن�شق تطوره بـ 18,1% اأو 1594 م د مقابل 26% اأو  

1821 م د �شنة 2014. 

ويعود هذا التطور اىل تراجع ن�شق تطور كل من �شندات املتاجرة والتوظيفات )3,3% مقابل 91,6% �شنة 

2014( و�شندات امل�شاهمة )7,1% مقابل 9% �شنة 2014(.

جدول 14 : تطور قائم حمفظة �شندات  البنوك املقيمة

201320142015

التغيريات

2013/20142015/2014

بـ%بـ م دبـ%بـ م د

9692319,01827,1 7872 5562 2�شندات م�شاهمة12 

34666368531791,6223,3�شندات املتاجرة والتوظيفات

39025,9 27331,11 7561 3666 0935 4�شندات الديون

3,14718,6-8-261253300رقاع

34326,3 28133,41 4561 1136 8325 3رقاع واأذون اخلزينة

59418,1 82126,01 4101 81610 9958 6حمفظة ال�شندات

وقد وا�شل قائم اأذون اخلزينة الرتفاع بن�شق هام )26,3% مقابل 33,4%( نظرا للحجم الهام لإ�شدارات اخلزينة.

مائوية  نقاط  بـ4  ال�شندات  حمفظة  يف  اخلزينة  واأذون   رقاع  ح�شة  ارتفعت  التطورات،  هذه  وباعتبار 

 لتبلغ 62% مقابل انخفا�ض ح�شة �شندات امل�شاهمة وح�شة �شندات املتاجرة والتوظيفات على التوايل بـ3,1

و 0,9 نقاط مائوية. 

12 مبا يف ذلك قرو�ض امل�شاهمة و احل�ش�ض الجتماعية  واحل�شابات اجلارية لل�رصكاء
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ر�شم بياين 10 : تطور هيكلة حمفظة �شندات  البنوك املقيمة

1-1-2- تطور املوارد

�شجلت موارد البنوك خلل �شنة 2015 تطورا بـ4,7% اأو 2569 م د وهو ما يقارب ن�شف التطور امل�شجل 

خلل �شنة 2014.

ويرجع هذا النخفا�ض يف جمهود تعبئة املوارد بالأ�شا�ض اىل الرتاجع امللحوظ يف وترية تطور اليداعات 

)4,4% مقابل 8,7% خلل �شنة 2014(، يف حني �شجل جمهود تعبئة موارد القرتا�ض ارتفاعا بـ9,3% اأو 

391 م د مقابل 1,9% اأو 79 م د خلل ال�شنة الفارطة.  

جدول 15 : تطور موارد البنوك املقيمة

  2013 2014 2015

التغيريات

2014/20132015/2014

بـ%بـ م دبـ%بـ م د

1784,4 9948,72 0693 89152 89749 45ودائع احلرفاء

608791,93919,3 2174 1384 4موارد القرتا�ض

5694,7 0738,12 6774 10856 03554 50جمموع املوارد

ت - تعبئة الودائع

�شجلت ودائع القطاع البنكي خلل �شنة 2015 تطورا بـ4,4% اأو 2178 م د مقابل 8,7% اأو 3994 م د �شنة 

اليداع  �شهادات  قائم  انخفا�ض  الودائع اىل  ن�شق تطور  تراجع  069 52 م د. ويعود  قائمها  ليبلغ   2014

بـ19,1% واىل التطور ال�شعيف لقائم الودائع لأجل بـ 5% مقابل 26,6% �شنة 2014. يف املقابل تطورت 

كل من ودائع الدخار والودائع حتت الطلب بن�شق مقارب لن�شق �شنة 2014، اأي بـ7,9% و 7,3% على 

التوايل.
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جدول 16: تطور قائم ودائع البنوك املقيمة

 20132014 2015
التغيريات

2014/20132015/2014
بـ%بـ م دبـ%بـ م د

4037,3 5348,71 6391 23620 70219 17ودائع حتت الطلب 

1087,9 0307,91 1591 05115 02114 13ودائع الدخار

0208,5 0818867,91 06113 17512 11منها ح�شابات الدخار اخلا�شة 

47726,65855,0 3812 79612 31911 9ودائع لأجل 

19,1-918-17,9-047 1-890 8083 8554 5�شهادات الإيداع

1784,4 9948,72 0693 89152 89749 45ودائع احلرفاء

اأثرت هذه التطورات على هيكلة الودائع التي �شهدت تدعيما حل�شة الودائع حتت الطلب )1+ نقطة  وقد 

مائوية( وودائع الدخار )0,9+ نقطة مائوية( وودائع لأجل )0,2+ نقطة مائوية( مقابل انخفا�ض حل�شة 

�شهادات الإيداع لتعود اىل %7,5.

ر�شم بياين 11 : تطور هيكلة ودائع البنوك املقيمة

 

وبح�شب طبيعة املودعني، �شجلت ح�شة ودائع املوؤ�ش�شاتيني تراجعا بـ 2,3 نقطة مائوية لتبلغ 11,7% بينما 

�شجلت ح�شة ودائع الأفراد ارتفاعا بـ2% لتبلغ %51,7. 

ر�شم بياين 12 : هيكلة اإيداعات البنوك املقيمة ح�شب �شنف املودعني

ث- موارد القرتا�ض

عرفت موارد القرتا�ض تطورا يف ن�شق تطورها بـ 321 م د اأو 8,4% مقابل 77 م د اأو 2,1% خلل �شنة 

2014 ويتاأتى هذا التطور من ارتفاع قائم القرو�ض الرقاعية العادية بـ12,1% اأو 104 م د مقابل انخفا�ض 

بـ6,4% اأو 59 م د �شنة 2014، ا�شافة اىل تطور قائم املوارد اخلا�شة )244 م د اأو 8,8% مقابل 175 م د اأو 

6,7% �شنة 2014(.
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جدول 17 : تطور موارد القرتا�ض للبنوك املقيمة9

 201320142015
التغيريات

2014/20132015/2014
بـ%بـ م دبـ%بـ م د

597277230161756,72448,8 2موارد خا�شة

6,410412,1-59-915856960قرو�ض رقاعية عادية

14,1-27-16,9-39-231192165قرو�ض اأخرى

141772,13218,4 8204 7433 3موارد القرتا�ض

ومقارنة ب�شنة 2014 مل ت�شهد هيكلة املوارد تغيريات تذكر مع ح�شة ايداعات تتجاوز %90   

ر�شم بياين 13 : تطور هيكلة موارد البنوك املقيمة 

 

1-1-3- تطور ال�شيولة

ارتفع عجز اخلزينة بالدينار خلل �شنة 2015 بـ 1463 م د اأو 69,1% ليبلغ 3582 م د نتيجة انخفا�ض ن�شق 

تطور اليداعات بالدينار )3,4% مقابل 7,9% �شنة 2014( . 

جدول عدد 18 : تطور خزينة البنوك املقيمة بح�شاب الدينار13 

201320142015

582 3-119 2-684 2-اخلزينة بالدينار )1(= )2(- )3(

976825602ر�شيد اخلزينة )2( 

184 9444 6602 3تدخل البنك املركزي التون�شي )3( 

و�شجلت الودائع بالعملة فائ�شا بـ1519 م د مت توظيف 29% منه لدى البنك املركزي التون�شي. ويتاأتى هذا 

الفائ�ض من الودائع بالعملة غري املوظفة. وفعل بلغت الودائع بالعملة 8693 م د يف موفى �شنة 2015، اأي 

16,7% من اجمايل الودائع منها 4003 مليون دينار مت توظيفها يف �شكل قرو�ض بالعملة و 652 مليون دينار 

يف �شكل �شندات بالعملة.

13 معطيات نهاية الفرتة.
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جدول 19 : تطور خزينة البنوك املقيمة بح�شاب العملة14

 201320142015

519 2001 3551 3اخلزينة بالعملة ال�شعبة )1( = )2(+)3(+)4(+)5( 

677867الأر�شدة النقدية بالعملة )2( 

5819751402الودائع لدى البنك املركزي التون�شي )3(

384-405-385توظيفات وودائع �شافية لدى املرا�شلني )4(

322552433 2توظيفات لدى البنك املركزي التون�شي )5(

1-2- خماطر ال�شيولة

بلغ معدل عدد البنوك التي ل حترتم الن�شبة الرتتيبية الدنيا اجلديدة لل�شيولة 4 بنوك خلل �شنة 2015. كما بلغ 

معدل ن�شبة ال�شيولة للقطاع 82,1% مبعدل نق�ض بـ 628 م د )مقارنة باحلد الأدنى الرتتيبي املطلوب اأي %60(.

1-3- خماطر القر�ض

 2014 التي مت ت�شجيلها خلل �شنة  اأ�رصع من تلك  2015 بوترية  القرو�ض امل�شّنفة خلل �شنة  قائم  ارتفع 

)10,3% مقابل 3,7%( ليبلغ 11580 مليون دينار يف موفى 2015. وجتدر ال�شارة اىل اأن بنكني عموميني 

قد ا�شتاأثرتا بـ44% من تطور القرو�ض امل�شنفة و 3 بنوك خا�شة قد ا�شتاأثرت بـ40% من هذا التطور.

جدول عدد 20 : تطور موؤ�رصات جودة حمفظة قرو�ض البنوك املقيمة 

201320142015

580 49611 12310 10قائم القرو�ض امل�شنفة )مليون دينار( 

16,515,816,6ح�شة القرو�ض امل�شنفة من اإجمايل التعهدات )%(

626 1995 9025 4قائم املدخرات )مليون دينار(

56,458,056,9ن�شبة تغطية القرو�ض امل�شنفة باملدخرات

14 معطيات نهاية الفرتة.
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ر�شم بياين 14 : تطور قائم و ح�شة الديون امل�شنفة للبنوك املقيمة 

 

القرو�ض يف حني متثل  هذه  من   %85,1 بـ  ت�شتاأثر  الأهم حيث  الن�شبة   4 امل�شنفة �شنف  القرو�ض  ومتثل 

القرو�ض امل�شنفة �شنف 3 و 2 على التوايل ن�شبتي 8,1% و%6,8.

جدول عدد 21 : قائم القرو�ض امل�شنفة ح�شب ال�شنف للبنوك املقيمة

 201320142015
التغيريات

2014/20132015/2014

بـ%بـ م دبـ%بـ م د

8,57811,0-66-776710788�شنف 2

13,527742,3-102-757655932�شنف 3

590913198605416,37298,0 8�شنف 4

12310496115803733,7108410,3 10جمموع القرو�ض امل�شنفة

وبح�شب طبيعة الن�شاط، تركزت القرو�ض امل�شنفة على قطاعي ال�شناعة وال�شياحة حيث ت�شتحوذان على 

التوايل على 27,8% و 20,2% من هذه القرو�ض. وقد تطورت هيكلة القرو�ض امل�شنفة ح�شب القطاعات 

كما يلي :

ونظرا لتطور اإجمايل التعهدات بـ 4,6% ارتفع معدل ح�شة القرو�ض امل�شنفة بـ 0,8 نقطة مائوية مقارنة ب�شنة 

2014 ليبلغ 16,6% يف موفى �شنة 2015. اإل اأن م�شتوى هذه احل�شة يربز تفاوتا بني البنوك والقطاعات:
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•	13 بنكا حتتكم على 58,6% من اإجمايل اأ�شول القطاع تربز ح�شة قرو�ض م�شنفة اأقل من معدل 
القطاع منها 9 بنوك حتتكم على 45,1% من اإجمايل اأ�شول القطاع تربز ح�شة قرو�ض م�شنفة دون 

10%. ويبلغ عدد البنوك التي ت�شجل ح�شة قرو�ض م�شنفة اأعلى من معدل القطاع 9 بنوك حتتكم 

على 41,4% من اإجمايل اأ�شول القطاع.

اأعلى من  اإجمايل تعهداتها  ال�شياحة والفلحة على ح�ش�ض قرو�ض م�شنفة من  •	ت�شتحوذ قطاعات 
املعدل، حيث بلغت 54,2% و 37,6% على التوايل يف حني �شجل قطاع البعث العقاري وقطاع التجارة 

ح�شة قرو�ض م�شنفة اأقل من املعدل العام حيث بـلغت 14,3% و 14,9% على التوايل .اأما بالن�شبة 

للأفراد، فاإن ح�شة القرو�ض امل�شنفة تقل كثريا عن املعدل العام دون اأن يخفي ذلك تفاقم املخاطر 

املرتبطة بهذا ال�شنف من التمويلت حيث اإرتفعت ح�شة الديون امل�شنفة بـ6,5% مقابل %3 �شنة 2011.

القرو�ض امل�شنفة )م د(التعهدات )م د(القطاع
ح�شة القرو�ض امل�شنفة يف 

اجمايل التعهدات )%(

181068037,6الفلحة

19007321916,9ال�شناعة

11000164014,9التجارة

4317233954,2ال�شياحة

431761914,3البعث العقاري

1851912046,5الأفراد

10722187817,5خدمات اأخرى

�شهد قائم املدخرات خلل �شنة 2015 زيادة يف ن�شقه بـ8,2% اأو 427 م د و هو ن�شق اأقل من ن�شق تطور قائم 

القرو�ض امل�شنفة ونتيجة لهذا انخف�شت ن�شبة تغطية القرو�ض امل�شنفة باملدخرات بـ 1,1 نقطة مائوية لتبلغ 

 .%56,9

ر�شم بياين 15 : تطور قائم املدخرات و ن�شبة تغطية القرو�ض امل�شنفة باملدخرات 
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ويبني توزيع ن�شبة تغطية القرو�ض امل�شنفة باملدخرات اأن 12 بنكا حتتكم على66% من اإجمايل اأ�شول القطاع 

�شجلت ن�شبة تغطية تفوق 60%، منها 8 بنوك حتتكم على 26,2% من اإجمايل اأ�شول القطاع �شجلت ن�شبة 

تفوق 70%. يف حني اأن 10 بنوك حتتكم على 34% من اإجمايل اأ�شول القطاع �شجلت ن�شبة دون %60.

1-4- تطور ح�شابات ال�شتغالل و املردودية 

�شهد كل من هام�ض الفائدة والناجت البنكي ال�شايف خلل �شنة 2015 تطورا بوترية اأقل من تلك امل�شجلة خلل 

�شنة 2014 وذلك نتيجة لتباطوؤ الن�شاط البنكي و للرتفاع الهام لقائم القرو�ض امل�شنفة . 

جدول 22 : تطور مكونات الناجت البنكي ال�شايف للبنوك املقيمة 

 201320142015

التغيريات 

2014/20132015/2014

مليون 

دينار 
مليون %

دينار
%

83049615,81855,1 6453 1493 3فوائد دائنة ومداخيل مماثلة

12838323,91417,1 9872 6041 1فوائد مدينة واأعباء مماثلة

7021137,3442,7 6581 5451 1هام�ض الفائدة 

5626406997813,9599,2عمولت �شافية

3994475024812,05512,3اأرباح �شافية على حمفظة ال�شندات التجارية 

1181532073529,75435,3مداخيل حمفظة  ال�شتثمار

11027310,42137,4 8973 6242 2الناجت البنكي ال�شايف 

وبالفعل مل يرتفع هام�ض الفائدة ال بـ 44 م د اأو 2,7% مقابل 113 م د اأو 7,3% �شنة 2014 نتيجة لرتاجع 

ن�شق تطور الفوائد الدائنة واملداخيل املماثلة والفوائد املدينة والأعباء املماثلة.  

ويعزى تطور الفوائد الدائنة واملداخيل املماثلة اإىل اجلمع بني العاملني التاليني:

- اإرتفاع قائم القرو�ض الذي وفر فوائد اإ�شافية تقدر بـ 249 مليون دينار،

- انخفا�ض مردودية القرو�ض بـ10 نقاط قاعدية مما اأدى اىل تراجع الفوائد بـ54 م د. 

جدول 23 : عوامل تطور الفوائد على القرو�ض 

 
2015/2014

بـ م د

249,3عامل احلجم)1(
53,8-عامل املردودية)2(

195,5املجموع

)1( تغيريات معدل قائم القرو�ض* ن�شبة مردودية القرو�ض 2014

)2( تغيريات ن�شبة مردودية القرو�ض * معدل قائم القرو�ض2014
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اأما بالن�شبة للفوائد املدينة و الأعباء املماثلة فيعزى تطورها خلل �شنة 2015 اىل الثلث عوامل التالية : 

•	انخفا�ض ن�شبة الفائدة اأدى اىل حت�شن كلفة املوارد بـ16,4 م د منها 18,6 م د يف �شكل توفري اأعباء 
على الودائع لأجل و�شهادات الإيداع نتيجة لنخفا�ض معدل ن�شبة الفائدة على ال�شوق النقدية بـ12 

نقطة قاعدية و 3,1 م د يف �شكل توفري اأعباء على القرتا�ض على ال�شوق النقدية. كما ارتفعت الأعباء 

املالية حل�شابات الدخار بـ%11,1 نتيجة لرتفاع معدل ن�شبة تاأجري الدخار بـ13 نقطة قاعدية مما 

اأدى اىل اأعباء ا�شافية بـ12 م د. 

•	عامل احلجم املقدر بـ63,6 م د و الذي �شمل ح�شابات الدخار )39,8 م د( والقرتا�ض على ال�شوق 
النقدية )17,2م د(. 

•	عامل املزايدة على الودائع لأجل و�شهادات الإيداع املقدر بـ 42,3م د، والذي اجنر عنه ارتفاع 
انخفا�ض  بالتوازي مع   )2014 �شنة   %5,7 2015 مقابل  �شنة   5,9%( قاعدية  نقطة  بـ20  املوارد  كلفة 

معدل ن�شبة الفائدة على ال�شوق النقدية بـ12 نقطة قاعدية.

جدول 24 : عوامل تطور النفقات املالية 

تطور القائم 

 الو�شطي

بـ )%(

تطور الأعباء 

بـ )%(

عامل احلجم 

)1(

عامل الن�سبة 

)2(
عامل 

املزايدة

8,511,139,812,20ودائع الدخار

6,90-7,41,99,3ودائع حتت الطلب

18,642,3-3,2-0,32,3-ودائع لأجل و �شهادات اليداع

3,10-6,85,517,2القرتا�ض على ال�شوق النقدية بالدينار

)1( كلفة 2014 * )معدل قائم 2015 – معدل قائم 2014(

)2( معدل قائم 2015 * )كلفة 2015– كلفة 2014( 

وب�شفة ن�شبية، عرف هام�ض الو�شاطة انخفا�شا بـ 10 نقاط قاعدية ليبلغ 2,9% يف موفى 2015.

ر�شم بياين 16 : تطور تكلفة املوارد و مردودية القرو�ض للبنوك املقيمة
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رغم   ،2015 �شنة  خلل  الفائدة  هام�ض  تطور  ن�شق  من  اأ�رصع  بن�شق  تطورا  ال�شافية  العمولت  عرفت 

ت�شجيلها لرتاجع يف وترية تطورها باملقارنة مع �شنة 2014.

حافظت الأرباح ال�شافية على حمفظة ال�شندات التجارية على ن�شق تطورها امل�شجل خلل ال�شنة الفارطة 

)55 م د اأو 12,3% مقابل 48 م د اأو 12% �شنة 2014( و �شجلت مداخيل حمفظة  ال�شتثمار ت�شارعا يف وترية 

تطورها )54 م د اأو 35,3% مقابل 35 م د اأو 29,7% �شنة 2014(.

د  م   3110 ليبلغ   2015 �شنة   %7,4 اأو  د  م   213 بـ  ال�شايف  البنكي  الناجت  ارتفع  التطورات،  لهذه  ونتيجة 

وات�شمت هيكلته بـارتفاع ح�شة كل من مداخيل حمفظة  ال�شتثمار والأرباح ال�شافية على حمفظة ال�شندات 

التجارية والعمولت ال�شافية )1,4 نقطة مائوية، 0,7 نقطة مائوية و 0,4 نقطة مائوية على التوايل( مقابل 

انخفا�ض ح�شة هام�ض الفائدة بـ 2,5 نقطة مائوية. ال اأن هذه الهيكلة لتزال يهيمن عليها هام�ض الفائدة التي 

ي�شتاأثربـ54,7% من الناجت البنكي ال�شايف.    

ر�شم بياين 17 :  تطور هيكلة الناجت البنكي ال�شايف للبنوك املقيمة 

وتبعا لرتفاع الأعباء الت�شغيلية بن�شق اأ�رصع من ن�شق تطور الناجت البنكي ال�شايف ارتفع �شارب ا�شتغلل 

القطاع بـ 0,3 نقطة مائوية مقارنة بـ�شنة  2014 ليبلغ 48,8%. ومن جهة اأخرى حت�شنت اإنتاجية املوظفني 

)الناجت البنكي ال�شايف لكل موظف( بـ6,3% لتبلغ 153 األف دينار يف موفى 2015. كما  حت�شنت ن�شبة تغطية 

م�شاريف الأعوان بالعمولت بـ 0,8 نقطة مائوية لتبلغ %61.
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جدول 25 : توزيع الناجت البنكي ال�شايف للبنوك املقيمة

 201320142015

التغيريات

2014/20132015/2014
مبليون 

دينار
بـ%

مبليون 

دينار
بـ%

6242897311027310,42137,4 2الناجت البنكي ال�شايف

6,6-42-37,4-381-018637595 1)-( ر�شد مدخرات �شافية

374246513,549,5)+( مداخيل ا�شتغلل اأخرى

2401404151916413,21158,2 1)-( الأعباء الت�شغيلية

9411063114812213,0858,0منها م�شاريف الأعوان

واملدخرات  ال�شتهلكات  خم�ش�شات   )-(
على املوجودات

11912813497,664,7

284770908486171,113817,9نتيجة ال�شتغالل

من  متاأت  خ�شارة  اأو  ربح  ر�شيد   )-/+(
عنا�رص عادية اأخرى وعنا�رص ا�شتثنائية 

170-14-17-100,0-14-

3,9-8-1422041966243,7)-( الأداء على الأرباح 

159566698407256,013223,3النتيجة ال�سافية

ر�شم بياين 18 : توزيع الناجت البنكي ال�شايف للبنوك املقيمة

 

 

و�شهد جمهود تكوين املدخرات انخفا�شا بـ 42 مليون دينار مقارنة ب�شنة 2014 ليبلغ 595 م د، اأي بـ%19,1 

من الناجت البنكي ال�شايف برتاجع بـ3 نقاط مائوية باملقارنة مع �شنة 2014، وهذا بالعلقة مع الجراءات 

ال�شتثنائية لفائدة القطاع ال�شياحي مبقت�شى املن�شور عدد 12 ل�شنة 2015 املوؤرخ يف 22 جويلية 2015 واملتعلق 

بالإجراءات ال�شتثنائية مل�شاندة املوؤ�ش�شات النا�شطة يف القطاع ال�شياحي. 

ونتيجة لهذه التطورات ارتفعت النتيجة ال�شافية بـ132 م د اأو 23,3% مقارنة ب�شنة 2014 لتبلغ 698 م د يف 

موفى �شنة 2015. 

 انخف�شت مردودية الأموال الذاتية بـ 0,5 نقطة مائوية لت�شل اإىل م�شتوى 10,7% يف موفى 2015 نتيجة 

النتيجة ال�شافية. هذا و مل تتغري مردودية الأ�شول حيث  اأ�رصع من ن�شق  لـتطور الأموال الذاتية بن�شق 

حافظت على م�شتوى %0,9.
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ر�شم بياين 19 : تطور موؤ�رصات مردودية البنوك املقيمة11

وحقق 19 بنكا اأرباحا بعنوان �شنة 2015 بلغ اإجمالها 726 مليون دينار )مقابل 17 بنكا بعنوان �شنة 2014 

باإجمايل اأرباح بـ 662 مليون دينار(. كما �شجلت 3 بنوك نتائج �شلبية بعنوان �شنة 2015 بلغ اجمالها 31 

مليون دينار )مقابل 5 بنوك بعنوان �شنة 2014 باإجمايل خ�شائر بـ 97 مليون دينار(.

ومت ر�شد 298 مليون دينار من اجمايل الأرباح �شمن الحتياطيات )اأي 53,6%( و توزيع 258 م د الباقية 

على امل�شاهمني )اأي 46,4% من اجمايل الأرباح(. 

ر�شم بياين 20 : تطور توزيع اأرباح البنوك املقيمة15 

 

1-5- حتليل كفاية راأ�ض املال

�شهدت الأموال الذاتية ال�شافية للبنوك يف موفى 2015 ارتفاعا ملحوظا قدر بـ 1258 م د اأو 30,2% مقابل      

781 م د اأو 23,1% يف ال�شنة الفارطة. ويتاأتى هذا الرتفاع يف جزء منه من عمليات الزيادة يف راأ�ض املال 

نقدا من قبل ال�رصكة التون�شية للبنك و بنك ال�شكان يف اطار برامج اعادة هيكلتها مببلغ 703 م د مع منح 

ا�شدار بـ 164 م د ا�شافة اىل اأهمية الأرباح املر�شودة �شمن الحتياطيات.

كما �شهدت الأموال الذاتية التكميلية ارتفاعا 582 م د اأو 58,8% يف موفى 2015 مقابل 165 م د اأو %20 

�شنة 2014. ويتاأتى هذا الرتفاع من ناحية من الأموال الذاتية التكميلية لل�رصكة التون�شية للبنك )260 م د( 

التي مل تاأخذ بعني العتبار �شنة 2014 باعتبار اأن الأموال الذاتية ال�شافية القاعدية كانت �شلبية يف تلك ال�شنة 

ومن ناحية اأخرى من ا�شدارات قرو�ض رقاعية م�رصوطة من طرف 4 بنوك  مببلغ 260 م د و �شندات 

م�شاهمة من طرف بنك مببلغ 47 م د.  

15 بدون اعتبار اخل�شائر.
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جدول 26 : تطور الأموال الذاتية و املخاطر اجلارية للبنوك املقيمة 

 201320142015
التغيريات

2014/20132015/2014

بـ%بـ م دبـ%بـ م د

25830,2 42778123,11 1695 3884 3الأموال الذاتية ال�شافية القاعدية

1171848,473230,7 3853 2012 2راأ�ض املال 

01061420,743612,2 5744 9603 2الإحتياطيات

5,0-90-77317901700171,0 1عنا�رص خم�شومة

57216520,058258,8 8259901الأموال الذاتية التكميلية 

84035,7 159699994722,51 2125 4الموال الذاتية ال�شافية

1905,8 3256,43 901580913 57654 51املخاطر اجلارية

نقاط  بـ3,3  التكميلية  الذاتية  الأموال  ارتفاع ح�شة   2015 �شنة  الذاتية خلل  الأموال  تركيبة  �شهدت  وقد 

مائوية مقابل انخفا�ض ح�شة الأموال الذاتية القاعدية.

ر�شم بياين 21 : تطور هيكلة الأموال الذاتية للبنوك املقيمة

اإىل م�شتوى  2014 لت�شل  2,6 نقطة مائوية مقارنة ب�شنة  بـ  التطورات، حت�شنت ن�شبة امللءة  ونتيجة لهذه 

12% يف موفى 2015. كما ارتفعت ن�شبة النواة ال�شلبة بـ 1,7 نقطة مائوية لت�شل اإىل م�شتوى %9,3.

جدول عدد 27 : تطور ن�شبة املالئة ون�شبة النواة ال�شلبة للبنوك املقيمة

201320142015

8,29,412,0ن�شبة امللءة )بـ %(

6,67,69,3ن�شبة النواة ال�شلبة )بـ %(

ويربز حتليل امللءة املالية ح�شب البنوك يف موفى 2015 اأن كل البنوك با�شتثناء بنك �شغري احلجم تربز 

ن�شبة ملءة اأكرث من 10% واأن 14 بنكا لديها ن�شبة ملءة تتجاوز 12%. كما تربز ن�شبة النواة ال�شلبة اأن  

بنكني لديهما ن�شبة نواة �شلبة اأقل من 7% و 12 بنكا لديها ن�شبة تتجاوز %10.
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2. ن�شاط و نتائج موؤ�ش�شات الإيجار املايل
2-1- تطور ن�شاط موؤ�ش�شات الإيجار املايل

�شجل حجم الدفوعات تراجعا يف وترية تطوره )7,1% مقابل 13,8% �شنة 2014( ليبلغ 1726 مليون دينار. 

وارتفعت ح�شة متويل موؤ�ش�شات اليجار املايل يف اإجمايل تكوين راأ�ض املال الثابت )FBCF( �شنة 2015 اإىل 

10,4%، اأي بزيادة قدرها 0,7 نقطة مائوية مقارنة مع �شنة 2014.

جدول عدد 28 : تطور ن�شاط موؤ�ش�شات الإيجار املايل

201320142015
التغيريات

2014/20132015/2014

بـ%بـ م دبـ%بـ م د

72619613,81147,1 6121 4161 1الدفوعات )م د(

7292992027,877,6منها : العقارات )م د(

0,7-1,1-10,4%9,7%8,6%ن�شبة الدخول )بـ %(

�شهدت �شنة 2015 ارتفاع ح�ش�ض قطاعات البناء والأ�شغال العامة والفلحة يف دفوعات موؤ�ش�شات الإيجار 

املايل بـ 2 نقاط ونقطة مائوية على التوايل، على ح�شاب قطاعات ال�شناعة واخلدمات. 

ر�شم بياين 22 : توزيع دفوعات موؤ�ش�شات اليجار املايل ح�شب القطاعات

يربز حجم دفوعات موؤ�ش�شات اليجار املايل تركزا كبريا على تاأجري املنقولت التي ت�شتحوذ على ح�شة 

94% من الدفوعات، هذا و متثل املعدات املنقولة 86% من اجمايل تاأجري املنقولت.

ر�شم بياين 24 : توزيع تاأجري املنقولت ر�شم بياين 23 : توزيع دفوعات   

يف موفى 2015 موؤ�ش�شات اليجار املايل يف موفى 2015   
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74,9% عن طريق موارد  بن�شبة  3355 مليون دينار مت متويله  ليبلغ   %10,5 بـ  املايل  الإيجار  قائم  ارتفع 

اقرتا�شية منها 46,5% قرو�ض بنكية و38,2% قرو�ض رقاعية. و قد متكن قطاع الإيجار املايل خلل �شنة 

2015 من تعبئة 274 مليون دينار من املوارد الرقاعية مقابل 195 م د �شنة 2014 اأي بارتفاع بـ %40,5.

جدول عدد 29 : تطور قائم الإيجار املايل وموارد القرتا�ض ملوؤ�ش�شات الإيجار املايل

201320142015
التغيريات

2014/20132015/2014

بـ%بـ م دبـ%بـ م د

7463035335528910,532010,5 2قائم اليجار املايل

0,4-0,2-8,99,19,5مردودية القرو�ض )%(

1362412251227612,91004,1 2موارد القرتا�ض

1,3-1,1--46,345,246,5منها: موارد بنكية )بـ %( 

1,7--1,7--41,639,938,2موارد رقاعية )بـ %(

0,3-0,7-6,16,87,1تكلفة موارد القرتا�ض )بـ %(

2-2- جودة حمفظة القرو�ض

ارتفع قائم القرو�ض امل�شنفة بـ 21 مليون دينار اأو 8,9% ليبلغ 257 م د يف موفى 2015. وانخف�شت ح�شة 

القرو�ض امل�شنفة بـ 0,2 نقطة مائوية لت�شتقر يف م�شتوى 7,4% نتيجة لرتفاع التعهدات بن�شق اأ�رصع من 

ن�شق القرو�ض امل�شنفة.

ر�شم بياين 25 : تطور قائم وح�شة القرو�ض امل�شنفة ملوؤ�ش�شات اليجار املايل

 

مل تتغري ن�شبة تغطية القرو�ض امل�شنفة باملدخرات حيث بلغت %67,6.
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ر�شم بياين 26 : تطور املدخرات ون�شبة تغطية القرو�ض امل�شنفة ملوؤ�ش�شات الإيجار املايل

2-3- نتيجة ال�شتغالل وموؤ�رصات املردودية

عرف هام�ض الفائدة والناجت ال�شايف لقطاع اليجار املايل حت�شنا خلل �شنة 2015 باملقارنة مع ال�شنة الفارطة 

بـ 11,4% و 9,9% لتبلغ 127 م د و 144 م د على التوايل.

حافظت النتيجة ال�شافية على نف�ض م�شتوى �شنة 2014، اأي 48 م د.

جدول عدد 30 : تطور ح�شابات ال�شتغالل ملوؤ�ش�شات الإيجار املايل

201320142015
التغيريات

2014/20132015/2014

بـ%بـ م دبـ%بـ م د

10911412754,61311,4هام�ض الفائدة

121131144108,3139,9الناجت ال�شايف

465357715,247,5العباء الت�شغيلية
12,5964,3-2-161423ر�شد خم�ش�شات �شافية16

55606159,111,7نتيجة ال�شتغلل 

424748511,912,1النتيجة ال�سافية

وجتدر ال�شارة باأن هام�ض الو�شاطة قد بلغ 2,4% مقابل 2,3% �شنة 2014.

ر�شم بياين 27 : تطور تكلفة املوارد ومردودية القرو�ض ومعدل ن�شبة الفائدة الفعلية ملوؤ�ش�شات اليجار املايل 

 

16 ر�شد خم�ش�شات �شافية و ونتيجة ت�شحيح القيمة على الأ�شول وحمفظة ال�شتثمار
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�شجل �شارب ال�شتغلل انخفا�شا بـ 1,2 نقطة مائوية مقارنة بـ�شنة 2014 ليبلغ 39,3% يف موفى 2015.

ارتفعت املدخرات ال�شافية املر�شودة بـ 64,3% مقارنة ب�شنة 2014 لتبلغ 23 مليون دينار اأي 16,1% من 

الناجت ال�شايف ل�شنة 2015 مقابل 10,7% يف موفى �شنة 2014.  

وحافظت النتيجة ال�شافية على نف�ض م�شتوى �شنة 2014، اأي 48 م د منها 31 م د اأو 72% مت توزيعها على 

امل�شاهمني.

ر�شم بياين 28 : تطور توزيع اأرباح موؤ�ش�شات الإيجار املايل

 

بلغت مردودية الأ�شول 1,4% مقابل 1,5% �شنة 2014 وتدهورت مردودية الأموال الذاتية بـ 2,6 نقاط 

مائوية لتبلغ %8.

جدول عدد 31 : تطور موؤ�رصات املردودية ملوؤ�ش�شات الإيجار املايل

201320142015

1,51,51,4مردودية الأ�شول )بـ %(

10,010,68,0مردودية الأموال الذاتية )بـ %(

2-4- حتليل كفاية راأ�ض املال

ارتفعت الأموال الذاتية ال�شافية ملوؤ�ش�شات الإيجار املايل �شنة 2015 بـ 139 مليون دينار اأو 26,3% مقابل 

ارتفاع بـ 7 مليون دينار اأو 1,3% �شنة 2014.

جدول عدد 32 : تطور الأموال الذاتية ملوؤ�ش�شات الإيجار املايل

201320142015
التغيريات

2014/20132015/2014

بـ%بـ م دبـ%بـ م د

418429553112,612428,9الأموال الذاتية ال�شافية القاعدية

22722837510,414764,5منها راأ�ض املال

3,91515,2-4-10399114الأموال الذاتية التكميلية

15161816,7212,5املدخرات اجلماعية

5,71315,7-5-888396موارد اأخرى

52152866771,313926,3الأموال الذاتية ال�شافية
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ر�شم بياين 29 : تطور هيكلة الأموال الذاتية ملوؤ�ش�شات الإيجار املايل

وارتفعت ن�شبة امللءة بـ 2,4 نقطة مائوية لتبلغ 19,7% مع ن�شبة نواة �شلبة بـ %17,6.

جدول عدد 33: تطور ن�شبة املالءة ون�شبة النواة ال�شلبة ملوؤ�ش�شات الإيجار املايل

201320142015

18,817,319,7ن�شبة كفاية راأ�ض املال )%(

16,014,817,6ن�شبة النواة ال�شلبة )%( 

3. ن�شاط ونتائج البنوك غري املقيمة
3-1- الن�شاط

3-1-1- تطور ال�شتعمالت 

�شهدت ا�شتعمالت البنوك غري املقيمة انخفا�شا بـ 4,8% اأو 92 مليون دولر اأمريكي �شنة 2015. و يتاأتى 

هذا الرتاجع اأ�شا�شا من انخفا�ض القرو�ض بـ 66 مليون دولر اأمريكي اأو %10,5.  

جدول عدد 34 : تطور ا�شتعمالت البنوك غري املقيمة

مباليني الدولرات الأمريكية
التغيريات

2014/20132015/2014

مباليني الدولرات 201320142015

الأمريكية
بـ%

مباليني الدولرات 

الأمريكية
بـ%

2,5-28-38,5-698-81411161088 1عمليات اخلزينة

42,591,1-591-390799808 1منها توظيفات لدى البنوك 

42,593,4-194-456262271املنت�شبة بتون�ض

42,500,0-397-934537537املنت�شبة باخلارج

11,7-37-25,2-107-424317280ح�شابات عادية وخزينة

10,5-66-24,0-198-826628562القرو�ض 

52,583,6-249-474225233للمقيمني

18,4-74-3524033295114,5لغري املقيمني

52,421,1-196-374178180حمفظة ال�شندات

4,8-92-36,2-092 1-01419221830 3جمموع ال�شتعمالت

وتبعا لهذه التطورات، �شهدت ح�ش�ض عمليات اخلزينة و حمفظة ال�شندات يف اجمايل ال�شتعمالت ارتفاعا 

بـ 1,5 و 0,5 نقاط مائوية لتبلغ 59,9% و 9,8% على التوايل بينما انخف�شت ح�شة القرو�ض  بـ 2 نقاط مائوية 

لتبلغ %30,7.
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ر�شم بياين عدد 30 : تطور هيكلة ا�شتعمالت البنوك غري املقيمة

املقيمني              لغري  املمنوحة  القرو�ض  انخفا�شا يف ح�شة   ،2015 �شنة  القرو�ض خلل  هيكلة حمفظة  و�شهدت 

بـ 5,7 نقاط مائوية لتبلغ %58,5. 

جدول عدد 35 : تطور التعهدات خارج املوازنة للبنوك غري املقيمة 

مباليني الدولرات 

الأمريكية

التغيريات

2014/20132015/2014

مباليني الدولرات 201320142015

الأمريكية
بـ%

مباليني الدولرات 

الأمريكية
بـ%

6,7-68-9461016948707,4جمموع التعهدات خارج املوازنة

منها:

3,1-17-42554452711928,0تاكيد اعتمادات م�شتندية

10,6-20-18018816884,4فتح اعتمادات م�شتندية

4,4-11-26,2-89-340251240�شمانات وكفالت

انخف�شت التعهدات خارج املوازنة للبنوك غري املقيمة باملقارنة مع �شنة 2014 و يتاأتى هذا النخفا�ض من 

تراجع �شمل جميع اأنواع التعهدات.  

3-1-2- تطور املوارد 

مليون دولر   287 اأو   %-16,9( الفارطة  ال�شنة  باملقارنة مع  املقيمة  البنوك غري  انخفا�ض موارد  توا�شل 

البنكية  2014(. و�شمل هذا النخفا�ض املوارد  اأمريكي �شنة  913- مليون دولر  اأو   %-35 اأمريكي مقابل 

)191- مليون دولر اأمريكي اأو 22,5-%( و ودائع غرياملقيمني )84- مليون دولر اأمريكي اأو 10,3-%(.   



63

التقرير ال�سنوي للرقابة امل�رصفية 2015

جدول عدد 36 : تطور موارد البنوك غري املقيمة

مباليني الدولرات الأمريكية
التغيريات

2014/20132015/2014

201320142015
مباليني 

الدولرات 

الأمريكية

بـ%

مباليني 

الدولرات 

الأمريكية

بـ%

22,5-191-33,5-429-281852660 1موارد بنكية

20,6-153-27,8-286-1029743590قرو�ض بنكية

32,4-69-31,3-97-310213144املنت�شبة بتون�ض

15,8-84-26,3-189-719530446املنت�شبة باخلارج

35,2-38-56,9-143-25210970ح�سابات عادية

11,3-96-36,4-484-331847751 1ايداعات احلرفاء

36,4-12-90,3-307-3403321املقيمني

10,3-84-17,9-177-991814730غري املقيمني

16,9-287-35,0-913-261216991411اإجمايل املوارد

ومقارنة ب�شنة 2014، �شهدت هيكلة موارد البنوك غري املقيمة ارتفاعا حل�شة ايداعات احلرفاء بـ 3,3 نقاط 

مائوية لتبلغ %53,2. 

ر�شم بياين عدد 31 : تطور هيكلة موارد البنوك غري املقيمة

 

3-2- جودة حمفظة القرو�ض

�شجل قائم القرو�ض امل�شنفة انخفا�شا بـ 5 مليون دولر اأمريكي اأو 1,3% ليرتاجع اىل 366 مليون دولر 

اأمريكي �شنة 2015 منها 291 مليون دولر اأمريكي اأو 79,5% قرو�ض م�شنفة لبنك ي�شهد �شعوبات مالية 

مرتبطة بالظرف القليمي. واإرتفعت ح�شة القرو�ض امل�شنفة بـ 5,3 نقاط مائوية مقارنة ب�شنة  2014 لتبلغ 

39,7%. وبدون اعتبار هذا البنك تبلغ ح�شة القرو�ض امل�شنفة %15,8.    
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ر�شم بياين عدد 32 : تطور قائم وح�شة القرو�ض امل�شنفة للبنوك غري املقيمة

وحت�شنت ن�شبة تغطية القرو�ض امل�شنفة باملدخرات بـ 2,9 نقاط مائوية  لتبلغ 70% يف موفى �شنة 2015.

3-3- نتيجة ال�شتغالل و موؤ�رصات املردودية

مليون   17,2 التوايل  ليبلغا على   2015 �شنة  ال�شايف خلل  البنكي  الفائدة والناجت  انخفا�ض هام�ض  توا�شل 

دولر اأمريكي و 59,4 مليون دولر اأمريكي.   

وقد تدهور �شارب ال�شتغلل ليبلغ 46,8% مقابل 39% يف موفى 2014 نتيجة لرتفاع الأعباء الت�شغيلية.

جدول عدد 37 : تطور ح�شابات ا�شتغالل البنوك غري املقيمة

مباليني الدولرات الأمريكية
التغيريات

2014/20132015/2014

201320142015
مباليني 

الدولرات 

الأمريكية

بـ%

مباليني 

الدولرات 

الأمريكية

بـ%

10,9-2,1-34,6-10,2-29,519,317,2هام�ض الفائدة

3,9-0,9-24,9-7,6-30,522,922,0عمولت �شافية

2,7-0,4-28,4-5,8-20,414,514,2ارباح �شافية متاأتية من حمفظة ال�شندات التجارية

51,6-6,4-7,812,36,04,659,0ارباح حمفظة �شندات ال�شتثمار

13,9-9,6-21,8-19,2-88,269,059,4الناجت البنكي ال�شايف

27,70,93,3-10,3-37,026,927,8الأعباء الت�شغيلية

31,5-5,6-8,617,812,29,2107,0ر�شد خم�ش�شات �شافية17 

11,2-2,5-44,8-18,1-40,422,319,8نتيجة ال�شتغالل 

14,1-2,8-49,5-19,4-39,219,817,0النتيجة ال�سافية

حمفظة  من  املتاأتية  واملرابيح  ال�شافية  العمولت  من  كل  على  مرتكزة  ال�شايف  البنكي  الناجت  هيكلة  تبقى 

التعهدات  اأهمية  الهيكلة  التوايل. وتعك�ض هذه  23,9% على  37% و  ت�شتحوذ على  التي  التجارية  ال�شندات 

خارج املوازنة التي متثل قرابة ن�شف اأ�شول البنوك غري املقيمة.

17 ر�شد خم�ش�شات �شافية ونتيجة ت�شحيح القيمة على ال�شول وحمفظة ال�شتثمار
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ر�شم بياين 33 : تطور هيكلة الناجت البنكي ال�شايف للبنوك غري املقيمة 

  

3-4- حتليل كفاية راأ�ض املال

13,7 مليون دولر  اأو   %15,7 بـ   2015 املقيمة ارتفاعا �شنة  للبنوك غري  ال�شافية   الذاتية  �شهدت الأموال 

اأمريكي ونتيجة لهذا حت�شنت ن�شبة كفاية راأ�ض املال بـ 3,2 نقاط مائوية لتبلغ %18.

جدول عدد 38 : تطور الأموال الذاتية ال�شافية و ن�شبة كفاية راأ�ض مال البنوك غري املقيمة

مباليني الدولرات الأمريكية
التغيريات

2014/20132015/2014

مباليني الدولرات 201320142015

الأمريكية
بـ%

مباليني الدولرات 

الأمريكية
بـ%

55,513,715,7-108,7-196,087,3101,0الأموال الذاتية ال�شافية

4,9-28,8-38,3-366,2-956,1589,9561,1املخاطر اجلارية

3,2-7,0--20,514,818,0ن�شبة كفاية راأ�ض املال





املالحق
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ملحق عدد 2 : اأهم املوؤ�رصات املتعلقة بالقطاع البنكي التون�شي18

موؤ�رصات احلجم وال�شريفة)*( 

20142015

8327389304جمموع الأ�شول )مبليني الدنانري( 

2010820346العدد اجلملي للموظفني 

68,169,4ن�شبة الطارات

16251701�شبكة الفروع  

036 377 4357 251 7عدد احل�شابات 

20702249عدد املوزعات الآلية وال�شبابيك الإلكرتونية 

792 066 1663 721 2عدد البطاقات البنكية 

125 547 0015 729 4عدد عمليات النقد الإلكرتوين

585625حجم معاملت النقد الإلكرتوين )مبليني الدنانري(

)*( معطيات الو�شعية ال�شهرية املحا�شبية املر�شلة اىل البنك املركزي التون�شي

موؤ�رصات الن�شاط والإ�شتغالل

20142015
4989152069جمموع الودائع )مبليني الدنانري()*(

5611659601جمموع القرو�ض)مبليني الدنانري()*(

28973110الناجت البنكي ال�شايف )مبليني الدنانري( 

48,548,9�شارب ال�شتغلل 

566698النتيجة ال�شافية )مبليني الدنانري(

0,90,9مردودية الأ�شول)%(

11,210,7مردودية الأموال الذاتية)%(

)*( معطيات الو�شعية ال�شهرية املحا�شبية املر�شلة اىل البنك املركزي التون�شي

موؤ�رصات مالية 

%20142015

9,412,0ن�شبة امللءة   

7,69,3النواة ال�شلبة للأموال الذاتية 

15,816,6ح�شة الديون امل�شنفة 

58,056,9ن�شبة تغطية الديون امل�شنفة باملدخرات 

18 22 بنك مقيم
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ملحق عدد 3 : القوائم املالية للبنوك املقيمة

1 - املوازنة 
باآلف الدينار

20142015

الأ�شول

440 257 3442 185 12 - اخلزينة واأموال لدى البنك املركزي ومركز ال�شكوك الربيدية

726 709 4274 404 24 - م�شتحقات على املوؤ�ش�شات البنكية واملالية

896 604 07153 968 350 - م�شتحقات على احلرفاء

658 509 4146 112 45 - حمفظة ال�شندات التجارية

282 004 7154 751 53 - حمفظة ال�شتثمار

834 154 9101 064 61 - اأ�شول ثابتة

052 999 3331 774 71 - اأ�شول اأخرى

888 239 21374 261 69جمموع الأ�شول

اخل�شوم

598 276 8733 035 12 - ودائع واأموال البنك املركزي التون�شي ومركز ال�شكوك الربيدية

381 940 8443 110 24 - ودائع واأموال املوؤ�ش�شات البنكية واملالية

757 336 23852 222 350 - ودائع واأموال احلرفاء

604 460 3555 016 45 - اقرتا�شات وموارد خ�شو�شية

976 900 2662 867 52 - خ�شوم اأخرى

316 915 57667 252 64جمموع اخل�شوم

الأموال الذاتية

144 117 5693 384 12- راأ�ض املال

081 415 0763 238 23 - احتياطيات

102 5-066 5-3 - الأ�شهم الذاتية

157 550246 4103 - اأموال ذاتية اأخرى

199 106 1-183 264 1-5 - نتائج موؤجلة

088 136656 6566 - نتيجة ال�شنة املحا�شبية

403 4451 14-7 - تعديلت حما�شبية

572 324 6376 008 5جمموع الأموال الذاتية

888 239 21374 261 69جمموع اخل�شوم والأموال الذاتية
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2 - جـدول التعهدات خارج املوازنـة

باآلف الدينار

20142015

اخل�شوم املحتملة

814 217 1497 178 7�شمانات وكفالت و�شمانات اأخرى ممنوحة للحرفاء

314 476 4963 595 3اعتمادات م�شتندية 

000 305 0002 811 1اأ�شول مقدمة يف �شكل �شمانات

129 999 64512 584 12جمموع اخل�شوم املحتملة

التعهدات املقدمة 

043 377 6393 194 3تعهدات التمويل املقدمة للحرفاء 

910 69351 48تعهدات على ال�شندات

953 428 3323 243 3جمموع التعهدات املقدمة

التعهدات املقبولة

741 358 1242 454 2تعهدات التمويل املقبولة

491 414 50617 230 15�شمانات مقبولة

232 773 62919 684 17مـجـمـوع التعهدات املقبولة
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3 - قـائمة النتـائـج
باآلف الدينار

20142015

768 300 0785 940 4اإيرادات ال�شتغالل البنكي

944 829 0683 645 3)+( فوائد دائنة و مداخيل مماثلة

534 212748 689)+( عمولت دائنة

545 836515 452)+( مرابيح حمفظة ال�شندات التجارية و العمليات املالية

745 962206 152)+( مداخيل حمفظة الإ�شتثمار

148 191 7792 042 2تكاليف الإ�شتغالل البنكي

601 127 4072 987 1)-( فوائد مدينة و تكاليف مماثلة

229 20949 49)-( عمولت مدينة

318 16314 6)-(خ�شائر حمفظة ال�شندات التجارية و العمليات املالية

342 702 6611 657 1هام�ض الفائدة

619 109 2993 897 2الناجت البنكي ال�شــافـي

015 348631 592)-( خم�ش�شات املدخرات ونتيجة ت�شحيح قيم امل�شتحقات وعنا�رص خارج املوازنة واخل�شوم

705 35-898 44)-( خم�ش�شات املدخرات ونتيجة ت�شحيح قيمة حمفظة ال�شتثمار

102 41646 42)+( اإيرادات اإ�شتغلل اأخرى

671 147 5741 062 1)-( م�شاريف الأعوان

558 653371 341)-( اأعباء الإ�شتغلل العامة

506 204133 128)-( خم�ش�شات ا�شتهلكات ومدخرات الأ�شول الثابتة

676 038907 770نتيجة الإ�شتغالل

978 13-365ر�شيد ربح/خ�شائر على عنا�رص عادية اأخرى

659 630195 204)-( الأداءات على الأرباح

040 773698 565نتيجة الأن�شطة العادية

362137-ر�شيد ربح/خ�شائر على عنا�رص غري عادية

903 135697 566النتيجة ال�سافية لل�سنة املحا�سبية

410 2391-)+( تاأثري التعديلت املحا�شبية �شايف من الأداءات

313 896699 565النتيجة بعد التعديالت املحا�شبية
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ملحق عدد 4 : القوائم املالية ملوؤ�ش�شات الإيجار املايل

1 - املوازنة 
باآلف الدينار

20142015

الأ�شول

858 678152 165 - ال�شيولة و ما يعادل ال�شيولة

977 179 9623 873 22 -م�شتحقات على احلرفاء

408 15715 324 - حمفظة  ال�شندات

530 651146 4114 - اأ�شول ثابتة

609 47741 535 - اأ�شول اأخرى

335 586 6633 158 3جمموع الأ�شول

اخل�شوم

845 42620 110 - امل�شاعدات البنكية و غريها من اخل�شوم املالية

378 01543 243 - اخل�شوم املت�شلة باحلرفاء

111 656 1612 458 32 - الإقرتا�شات و املوارد اخل�شو�شية

360 656179 4127 - املزودون و احل�شابات املت�شلة بهم

183 59352 533 - اخل�شوم الأخرى

878 951 8512 672 2جمموع اخل�شوم 

الأموال الذاتية

950 950374 1227 - راأ�ض املال الإجتماعي

723 612174 2167 - الإحتياطيات

830 8968 324 - النتائج املوؤجلة

149 81430 2-4 - الأموال الذاتية  الأخرى

815 1-168-5 - الإحتياطيات للمخاطر العامة

220-6 - جمموع اخل�شوم

60-552-7 - تعديلت حما�شبية

461 05847 847 - نتيجة ال�شنة املحا�شبية

457 812634 485جمموع الأموال الذاتية 

335 586 6633 158 3جمموع الأموال الذاتية واخل�شوم
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2 - قـائمة النتـائـج
باآلف الدينار

20142015

اإيرادات ال�شتغالل

028 437303 266فوائد دائنة ومداخيل مماثلة  على عمليات الإيجار املايل

383 174-522 151-فوائد مدينة وتكاليف مماثلة  

974 0828 9مداخيل التوظيفات

921 0526 7اإيرادات ال�شتغلل الأخرى

541 048144 131جمموع اإيرادات ال�شتغالل

تكاليف الإ�شتغالل

525 86836 32م�شاريف الأعوان

735 1464 4خم�ش�شات اإ�شتهلكات الأ�شول الثابتة

871 59921 14خم�ش�شات املدخرات ال�شافية ونتيجة �شطب الديون 

965818-خم�ش�شات )ا�شرتداد( املدخرات ال�شافية الأخرى

880 14619 20اأعباء الإ�شتغلل الأخرى

830 79483 70جمموع اأعباء الإ�شتغالل

711 25460 60نتيجة الإ�شتغالل

127 6552 2اأرباح متاأتية من العنا�رص العادية

133-572-خ�شائر متاأتية من العنا�رص العادية

705 33762 62نتيجةالأن�شطة العادية قبل اإحت�شاب الأداءات

244 15-280 15-الأداءات على الأرباح

461 05847 47النتيجة ال�سافية
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ملحق عدد 5 : القوائم املالية للبنوك غري املقيمة

1 - املوازنة 
باآلف الدولر الأمريكي

20142015

الأ�شول

 1 - اخلزينة واأموال لدى البنك املركزي ومركز 

ال�شكوك الربيدية
34 86131 384

029 105 0741 301 21 - م�شتحقات على املوؤ�ش�شات البنكية واملالية

988 509300 3370 - م�شتحقات على احلرفاء

581 07868 463 - حمفظة ال�شندات التجارية

121 257116 5115 - حمفظة ال�شتثمار

271 09316 617 - اأ�شول ثابتة 

038 78713 79 -اأ�شول اأخرى

412 651 6581 911 1جمموع الأ�شول

اخل�شوم

127 92912 160 - ودائع واأموال البنك املركزي التون�شي ومركز ال�شكوك الربيدية

502 499557 2649 - ودائع واأموال املوؤ�ش�شات البنكية واملالية

327 083731 3843 - ودائع واأموال احلرفاء

690 53645 454 - اقرتا�شات وموارد خ�شو�شية

699 08563 568 -خ�شوم اأخرى

346 410 1331 676 1جمموع اخل�شوم 

الأموال الذاتية

831 380154 1156 - راأ�ض املال

635 47754 254 - احتياطيات

300 - الأ�شهم الذاتية

000 0001 41 - اأموال ذاتية اأخرى

609 86113 53 - نتائج موؤجلة

991 80816 619 - نتيجة ال�شنة املحا�شبية

700 - تعديلت حما�شبية

066 525241 235جمموع الأموال الذاتية 

412 651 6581 911 1جمموع اخل�شوم والأموال الذاتية
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2 - جـدول التعهدات خارج املوازنـة
باآلف الدولر الأمريكي

20142015

اخل�شوم املحتملة

592 769298 332�شمانات وكفالت و�شمانات اأخرى ممنوحة للحرفاء

299 864559 650اعتمادات م�شتندية 

00اأ�شول مقدمة يف �شكل �شمانات

891 633857 983جمموع اخل�شوم املحتملة

00التعهدات املقدمة 

500 23921 52تعهدات التمويل املقدمة للحرفاء 

099تعهدات على ال�شندات

600 23921 52جمموع التعهدات املقدمة

00التعهدات املقبولة

155 1555 5تعهدات التمويل املقبولة

650 986259 199�شمانات مقبولة

805 141264 205مـجـمـوع التعهدات املقبولة
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3 - قـائمة النتـائـج
باآلف الدولر الأمريكي

 20142015

977 49864 75اإيرادات ال�شتغالل البنكي

780 24621 25)+( فوائد دائنة و مداخيل مماثلة 

058 23422 23)+( عمولت دائنة

588 77314 14)+( مرابيح حمفظة ال�شندات التجارية و العمليات املالية

551 2456 12)+( مداخيل حمفظة الإ�شتثمار

524 5015 6تكاليف الإ�شتغالل البنكي

515 9564 5)-( فوائد مدينة و تكاليف مماثلة 

380349)-( عمولت مدينة 

166659)-( خ�شائر حمفظة ال�شندات التجارية و العمليات املالية

453 99759 68الناجت البنكي ال�شــافـي

186 80612 17)-( خم�ش�شات املدخرات ونتيجة ت�شحيح قيم امل�شتحقات وعنا�رص خارج املوازنة واخل�شوم

051)-( خم�ش�شات املدخرات ونتيجة ت�شحيح قيمة حمفظة ال�شتثمار

121177)+( اإيرادات اإ�شتغلل اأخرى

442 12215 16)-(  م�شاريف الأعوان

143 89910 10)-( اأعباء الإ�شتغلل العامة

938 9941 1)-( خم�ش�شات ا�شتهلكات ومدخرات الأ�شول الثابتة

870 29619 22نتيجة الإ�شتغالل

1315 ر�شيد ربح/خ�شائر على عنا�رص عادية اأخرى

690 5741 1)-( الأداءات على الأرباح

195 73518 20نتيجة الأن�شطة العادية

204 1-927- ر�شيد ربح/خ�شائر على عنا�رص غري عادية

991 80816 19النتيجة ال�سافية لل�سنة املحا�سبية

00)+( تاأثري التعديلت املحا�شبية �شايف من الأداءات

991 1980816النتيجة بعد التعديالت املحا�شبية
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امللحق عدد 8 : قائمة موؤ�ش�شات القر�ض املرخ�ض لها والنا�شطة بتون�ض

1 / البنوك
موقع الواب فاك�س الهاتف العنوان التاأ�شي�ض الإ�شم الجتماعي

www.atb.com.tn 71 342 852
71 353 140 71 351 155

 9نهج الهادي نويرة-

 1001تون�ض 
1982 البنك العربي لتون�ض

- 71 903 910 71 903 755

عمارة الأمل نهج عدد 8365 

اإقامة الن�شيم 1002 تون�ض 

البلفدير

1879
البنك الفرن�شي 

التون�شي

www.bna.com.tn 71 832 807 71 831 000
نهج الهادي نويرة-1001-

تون�ض
1959

البنك الوطني 

الفلحي

 www.attijaribank.com.tn 71 235 636 70 012 606
70 012 401

95 �شارع احلرية 1002 
تون�ض

1968
البنك التجاري 

التون�شي

www.bt.com.tn 71 125 410 71 125 500
2 نهج تركيا �شاحة 14 جانفي 

1001 - 2011 تون�ض
1884 البنك التون�شي

 - 71 845 537 71 844 040
 56 �شارع حممد اخلام�ض 

1002 تون�ض
1998

البنك التون�شي 

للت�شامن

www.amenbank.com.tn 71 833 517 71 835 500
 56 �شارع حممد اخلام�ض 

تون�ض
1967 بنك الأمان

www.biat.com.tn 71 342 820 71 340 733
31 311 000

 72-70�شارع احلبيب 

بورقيبة 1000 تون�ض
1976

بنك تون�ض العربي 

الدويل

www.stb.com.tn 71 340 009 71 258 000
71 340 477

�شارع الهادي نويرة 1001 

تون�ض
1957

ال�رصكة التون�شية 

للبنك

www.ubcinet.net 71 842 308 81 100 000
 139 �شارع احلرية 1002 

تون�ض
1961

الإحتاد البنكي 

للتجارة وال�شناعة

www.uib.com.tn 71 219 009 81 102 020
 65 �شارع احلبيب بورقيبة 

1001 تون�ض
1964

الحتاد الدويل 

للبنوك

www.bh.com.tn 71 784 417
71 337 957 71 126 000

18 �شارع حممد اخلام�ض

 1002 تون�ض
1989 بنك الإ�شكان

 - 71 785 556 71 113 300
 55 �شارع يوغرطا 1002 

تون�ض البلفدير
1989 �شيتي بنك

www.arabbanking.com 71 862 757 71 861 861
�ض ب عدد 57 نهج بحرية 

اأني�شي 1053 �شفاف البحرية 
1999

بنك املوؤ�ش�شة العربية 

امل�رصفية 

www.btknet.com 71 343 106
71 343 502 71 204 000

10 مكرر �شارع حممد 

اخلام�ض1001 تون�ض

 �ض- ب 49

1981
البنك التون�شي 

الكويتي

www.stusidbank.com.tn 71 753 233 71 232 133
 32نهج هادي الكراي

 1082 -تون�ض
1981 �شتو�شيد بنك

www.tqb.com.tn 71 713 111 71 750 000
  BP 320 شارع مدينة العلوم�

 1080تون�ض �شيدك�ض
1982

بنك قطر الوطني 

–تون�ض-
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موقع الواب فاك�س الهاتف العنوان التاأ�شي�ض الإ�شم الجتماعي

www.bte.com.tn 71 783 756
71 287 409 71 112 000

 5مكرر �شارع حممد بدرة 

تون�ض
1982

بنك تون�ض 

والإمارات 

www.btl.com.tn 71 902 808 71 901 350
25 �شارع خري الدين با�شا 

1002 تون�ض
1983 البنك التون�شي الليبي

www.bfpme.com.tn 71 102 202 71 102 200

34، �شارع الهادي 

الكراي- املركز العمراين 

ال�شمايل-املنزه الرابع – 

1004 تون�ض

2005
بنك متويل املوؤ�ش�شات 

ال�شغرى واملتو�شطة

www.banquezitouna.com 71 165 000 71 164 000
81 105 555

2 �شارع جودة احلياة 2015 

الكرم
2008 م�رصف الزيتونة

www.albarakabank.com.tn 71 780 235
71 792 156 71 790 000

88 �شارع الهادي �شاكر 

1002 تون�ض
1983 بنك الربكة لتون�ض

www.wib.tn 75 649 988 75 643 000
71 771 322

�شارع احلبيب بورقيبة 4100 

مدنني

�شارع 8160 احلي الأوملبي 

تون�ض

2015 بنك الوفاق الدويل

2 / املوؤ�ش�شات املالية
اأ- موؤ�ش�شات الإيجار املايل

موقع الواب فاك�س الهاتف العنوان التاأ�شي�ض الإ�شم الجتماعي

 - 71 861 545 71 862 122
ممر بحرية انا�شي 1053 

�شفاف البحرية
1994 التجاري ليزنق

www.tunisieleasing.com.tn 71 232 020 70 132 000

احلي العمراين ال�شمايل 

�شارع الهادي كراي 1082 

حي املهرجان تون�ض

1984
التون�شية للإيجار 

املايل

 - 71 337 009 71 336 655
16 �شارع جون جورا�ض 

1001  تون�ض
1992

ال�رصكة الدولية 

للإيجار املايل

www.atl.com.tn 71 767 300 70 135 000

عمارة النور احلي العمراين 

ال�شمايل 1082 حي املهرجان 

تون�ض

1993
�رصكة الإيجار 

العربية لتون�ض

 - 71 349 940 71 349 100
11 نهج الهادي نويرة 1000 

تون�ض �ض ب 280
1996

ال�رصكة العربية 

الدولية للإيجار املايل

www.modernleasing.com.tn 71 949 335 71 189 700

عمارة تاأمينات �شليم املركز 

العمراين ال�شمايل

 1082 حي املهرجان تون�ض 

1996
ال�رصكة الع�رصية 

للإيجار املايل

 - 71 798 719 71 799 011
 54 �شارع �شارل نيكول 

ميتييال فيل 
1999

بيت الإيجار املايل 

التون�شي ال�شعودي

www.hannibalease.com.tn 71 139 460 71 139 400

نهج بحرية  ملران عمارة 

الرتيكي  �شفاف البحرية 

1053 تون�ض

2001 حنبعل للإيجار املايل
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ب - موؤ�ش�شات اإدارة الديون

موقع الواب فاك�س الهاتف العنوان التاأ�شي�ض الإ�شم الجتماعي

www.tunisiefactoring.com.
tn 71 230 280 71 132 010

احلي العمراين ال�شمايل 

�شارع هادي كراي 1082 

حي املهرجان تون�ض

1999 التون�شية للفكتورينغ

www.unifactor.com.tn 71 233 300 71 234 000
عمارة النور احلي العمراين 

ال�شمايل 1004 تون�ض
2000 اإحتاد الفكتورينغ

ج/ بنوك الأعمال

موقع الواب فاك�س الهاتف العنوان التاأ�شي�ض الإ�شم الجتماعي

www.immbank.org 71 800 410 71800266
87 �شارع يوغرطة 1082 

ميتيالفيل تون�ض 
1995

بنك الأعمال 

املغاربي الدويل

 - 71 891 878 71143800 
71143801

10 مكّرر نهج حممود 

املاطري ميتيالفيل 1002 

تون�ض

1998 بنك الأعمال التون�شي

3/ البنوك غري املقيمة املتواجدة يف تون�ض 
)قانون عدد 64 ل�سنة 2009 املوؤرخ يف 12 اأوت 2009(

موقع الواب فاك�س الهاتف العنوان التاأ�شي�ض الإ�شم الجتماعي

www.naibank.com 71 950 840 71 950 800
�شارع خري الدين با�شا تق�شيم 

الن�شيم –1002 تون�ض
1983

م�رصف �شمال 

اإفريقيا الدويل

- 71 903 915
71 902 438 71 901 100

�شارع البور�شة حدائق 

البحرية 1053 ،2 تون�ض
1985 بنك اليوباف الدويل

tfbank.fr 71 950 016 71 950 100

زاوية �شارع حممد اخلام�ض    

ونهج 8006 مونبليزير 

تون�ض

1979 بنك تون�ض اخلارجي

www.tib.com.tn 71 782 223 71 782 411
 18�شارع الوليات املتحدة 

1002 تون�ض
1982 بنك تون�ض العاملي

 - 71 967 145 71 967 200
�شفاف البحرية منطقة 5 

اإقامة النخيل حي ال�شنوبر
1980

�رصكة القرو�ض 

والإ�شتثمارات “ 

لينك”

- 71 785 556 71 113 300
 55 �شارع يوغرطا

 1002 تون�ض
1976 �شيتي بنك

www.arabbanking.com 71 862 757 
71 860 921 71 861 861

�ض ب عدد57  نهج بحرية 

اأني�شي 1053 �شفاف البحرية
1993

املوؤ�ش�شة العربية 

امل�رصفية
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4/ مكاتب متثيل لبنوك اأجنبية عاملة بتون�ض

موقع الواب فاك�س الهاتف العنوان التاأ�شي�ض الإ�شم الجتماعي

www.taic.com 71 860 012 71 860 086 
71 860 778

   E23مبنى اإقامة البحرية

�شفاف البحرية 

طريق املر�شى  - تون�ض

1982
THE ARAB 

INVESTMENT 
COMPANY

 - 71 960 029 71 960 019

مبنى اأم ج نهج نهر 

وندارمار 1053 �شفاف 

البحرية

1992
CREDIT AGRICOLE 
CORPORATE AND 

INVESTMENT BANK

www.afd-tunisie.org 71 861 825 71 861 799
مبنى مينيار  -ب  -نهج نهر 

اأورميا  1053 �شفاف البحرية
1991

AGENCE FRANCAISE 
DE DEVELOPPE-

MENT ET PROPARCO

www.mbs.it 71 961 060 71 961 060

عمارة م�شدي قويعة �شقة 

A2.2 الطابق الثاين 

نهج لك كن�شتن�ض 

�شفاف البحرية   -تون�ض

2000 BANCA MONTE DEI 
PASCHI DI SIENA

www.cic-banque.fr 71 961 024 71 962 333

عمارة قرطاج �شنرت- نهج 

بحرية كن�شتن�ض 1053 �شفاف 

البحرية-  تون�ض

2003
CREDIT INDUSTRIEL 

ET COMMERCIAL
)CIC-BANQUES(

 - 71 965 923 71 965 733
71 965 820

عمارة بلو �شنرت- نهج 

بحرية كن�شتن�ض

 �شقة عدد 6  

1053 �شفاف البحرية  -تون�ض

2004 INTESA SANPAOLO 
)S.P.A.(

www.iccreabancaimpresa.it 71 904 746
71 904 866
71 903 281 
71 903 488

55، �شارع حممد خام�ض 

1002 تون�ض
2007 ICCREA

BANCAIMPRESA

www.americanexpress.com.bh 71961575 71960738

6 نهج البحرية طوبا

مكتب 23-1053

تون�ض، �شفاف البحرية

AMERICAN EXPRESS 
TUNISIE

- 71892356 71892299
71893145

2 نهج ح�رصموت-موتيال 

فيل 1002 تون�ض البلفيدار

NOOR ISLAMIC 
BANK
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