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 البنك التونسي للتضامن االسم االجتماعي

  
 شركة خفية االسم الشكل القانوني

  
 تونس البلفيدير 2111شارع محمد الخامس  65 المقر االجتماعي

  
 12 444 141 الهاتف

 12 446 631 الفاكس

    
 www.bts.com.tn موقع الواب

  
 bts@email.ati.tn إللكترونيالبريد ا

 2991ديسمبر  11 تاريخ التأسيس  

  
 سنة 99 المدة
  

 B1162031997 السجل التجاري

 X A M 000 614662 المعرف الجبائي  

 دينار 41 111 111 رأس المال  
  

 سمبر من كل سنةدي 32جانفي إلى  12من  السنة المحاسبية

  
 الغرض االجتماعي

 حول 1112جويلية  21بتـاريخ  1112-56بنـك شـامل بمفـهوم القـانون عـدد 

 مؤسسات القرض

 

 مؤس مؤسس مؤسسات القرض 

  
 القانون العام النظام الجبائي
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حقوق تصـويت  ل ّوتخأسهم  بين 0232ديسمبر  13إلى غاية  يتوزع رأس مال البنك

 :يليكما 

 % المبلغ عدد األسهم المساهمون 
 100,0000 40 000 000 4 000 000  تونسيون     

 38,7550 15 500 000 1 550 000 الدولة      

     
 15,0025 0 001 000 000 100 األشخاص المعنويون العموميون 

     
 6,3050 0 500 000 050 000 األشخاص المعنويون الخواص 

 39,9375 15 955 000 1 595 500 شخاص البييعيوناأل      

 0,0000 0 0  أجانب     

 100,00000 40 000 000 4 000 000  المجموع     

 
 شروب حضور الجلسات العامة العادية

 أسهم أو تم تفويضه 10يمكن لكل مساهم يمتلك يمفرده على األقل 

 العدد من من برف عدد من المساهمين يمتلكون على األقل هذا

 األسهم حضور إجتماعات الجلسة العامة أو إناية من يمثلهم شريبة

 االجتماعيدفتر الشركة قيل الموعد المقرر لعقد  اسمهترسيم 

 .إلى الجلسة العامة يالبرق القانونية االستدعاءيتم ، و يخمسة أيام
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 (د كعنيشتم تعويضه بالسيد محم) السيد حافظ الغربي :رئيس مجلس اإلدارة * 

 أمال الزوايالسيدة ـ   :األعضاء * 

 السيد فارس بوزيدـ     

 الخلفاوي رضاالسيد ـ 

 السيد نجيب الشعار     -

 السيد محمد النادري     -

 ـ السيد رشاد محجوب    

 السيد سمير لزعرـ     

 السيدة فاطمة بربوشـ     

 السيد فيصل السطنبولي  :مراقب الدولة * 

  DDF  ة وحسين قمرة عن مجمعــــــــسليم فريع السيدان :حسابات مراقبا ال* 

     ةـامـة العـشركـال: السيد عبد الرزاق الصويعي ـ 

 IMACللتصرف والتدقيق 
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 الصفحة 

 5 الظروف االقتصادية العالميةـ  1

 8 ـ الظروف االقتصادية الوطنية 2

 21 النشاط البنكي  -3

 25 قروضالمصادقات على ال-2 

 29 القروض المنجزة-1 

 12 اإلستخالص-3 

 14 النزاعات-4 

 15 ـ الموارد البشرية والتنظيم وعالقة البنك بالمحيط 4

 11 الموارد البشرية 

 14 واإلعالمية التنظيم 

 19 عالقة البنك مع المحيط 

 31 ـ القوائم المالية 5

 32 الموازنة 

 31 التعهدات خارج الموازنة 

 33 قائمة النتائج 

 34 قائمة التدفقات النقدية 

 36 تقريري مراقبي الحسابات -5

 41 الجلسة العامة العادية مشاريع قرارات -1
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بتفداقم أزمدة الددين العمدومي فدي  1122رف الددولي اققتصدادي والمدالي سدنة ظاتسم ال

وفي هدذا السدياق  . سق النشاط في هذه البلدانبنورو وهو ما أضر البلدان المصنعة وخاصة األ

وضـعية االنكمـا    المحتملة إلى مخاوف المستثمرين بخصوص عودة االقتصاد ازدادت 

ةيدقنلا اهتاسايس ريسيت ىلع أبقت أهم البنوك المركزيـة  ،ولمجابهة هذا الوضع. اإلقتصادي

ق انفراج التضخم نتيجـة  مع آفاوخاصة  بهدف دفع النشاط اإلقتصادي  ةمدقتملا نادلبلا يف 

 . التوجه نحو االنخفاض ألسعار معظم المواد األساسية

بقيت نسب البطالة في مستويات مرتفعة في أغلـب البلـدان    ،بالتشغيليتعلق وفيما 

ونتيجة لذلك، استقر عـدد العـاطلين عـن    . يداصتقالا ومنلا ؤطابت ريثأت. تحت المصنعة،

 .السنةر العمل، في آخ

العالميـة   األسعارلطلب الدولي وخاصة في البلدان المتقدمة واصلت وبسبب فتور ا 

 .هر ماي الماضيشخفاضها الذي ابتدأ منذ نللموارد األساسية إجماال ا

 سدنة من األولى األشهر خالل األخرى األساسية والمواد الطاقة أسعار ارتفاع وأفضى

 سـنة  فـي  ٪ 7 ,2 مقابـل  ٪5 (1 ,المتقدمة البلدان في سواء ،التضخم تسدارع إلدى 2011 

 (٪.6,1 ٪ مقابل(7,1  والنامية البلدان الصاعدة في أو   2010)

 أهـم  أسـعار  بتقلـب  2011 سنة في الدوليرة الصررف أسواق اتسمت جانبها، ومن 

اتسمت األشهر األولـى مـن سـنة    حيث دوالر  األورووفيما يتعلق بسعر التكافؤ  العمالت

 .ورو وهو مسار تواصل حتى بداية شهر ماي بهبوط ملحوظ للدوالر تجاه اال 1122

 أزمـة  بتفـاقم  2011 سنة في تأثرت فقد األوروبية، وخاصة الدوليرة البورصرا  أما

 االقتصادية اآلفاق حول تحوم التي وبالشكوك األورو منطقة بعض بلدان العمومي في الدين

 .البورصة أهم مؤشرات إلى تراجع ذلك وأفضى .العالمية
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 علر  سروا  للغاار   صرببا اقتصراداا ظففرا 2011 سرن  فر، التونسر،  االقتصراد عرف 
 االجتماعار   وبالمطالر  باإلضرفابا  اتسرم  التر، جانف، 14 لثوفة الداخل، تببا الوضع مستوى

  وخاصر اللابار  والثروفة األوفو منطقر  فر، البمروم، الدان تداعاا  أزم  جفا  الخافج، أوالوضع
 السراما القطاعرا   أغلر  فر، النشاط انخفاض وهكذا أفض  .السااح، والنشاط الصادفا  عل 

 ٪ 1,8 أ  سرال   اقتصراد  نمرو والنقر  للر  والسرااح  والمحفوقرا  الفسرفاط وتحوار  المنراجم
 تقردما عرف  البحرف  الرذ  والصراد الفالحر  قطرا  اعتبراف وبردون 2010 سرن  فر، ٪6 مقابر  
  2010سرن   فر، ٪ 8,7 بر انخفاض مقاب  الحقاقا  األسباف بحسا  ٪ 9,2 رب المضاف  لقامته
 ومرن .السراب  البرام فر، تسرجالها ترم ٪ 4 قردفها موجبر  نسرب  مقابر  ٪ 2,6 برر سرالبا النمرو كران
 االستثمافا  وخاص  الداخل، الطل  بانخفاض جه  من االقتصاد  النمو تضفف الطل   ناحا 

 االسرتهال  وكرذل  المباشرفة األجنبار  واالسرتثمافا  التجهارز سرلع وافدا  تقلر  كمرا ارد  علاره
 البلردان مرن المترتت، الخرافج، الطلر  بتفاجرع أخرفى  جهر  ومرن شرهد تبراط،ا  الرذ  الخرا 
 السرلع مرن الصرادفا  نسر  تبراط، ترزامن وقرد .السرن  مرن األخارفة األشرهف خرال  األوفوبار 

 والمواد الطاق  لوافدا  حاد مع افتفا  األجنبا   بالبمل السااحا  للمقاباض الملموس واالنخفاض
 المردفوعا  لمارزان البجرز الجراف  تفراقم ذلر  ابكس كما الدولا  األسباف تصاعد نتاج  الغذائا  
 ذلر   وعرالوة علر  2010 سرن  فر، ٪ 4,8 مقابر  المحل، الناتج لجمال، من ٪ 7,4 بلغ والذ 
مسرتوى  تقلر  األجنبار  للر  االسرتثمافا  دفوقرا  وانخفراض الخافجار  الموافد تببئ  صبوب  أد 

 علر  ظهروف ضرغوطا  فر، البالمار  األسرباف افتفرا  سراهم كما .األجنبا  البمل  من الموجودا 
 نتاجر  البمومار  المالار  علر  الضرغوط فر، احترداد وكرذل  الغذائار  وخاصر  المواد  ببض أسباف
 مقاب  المحل، الناتج لجمال، .من ٪ 3,8 لغب المازانا  ف، عجز مع لألسباف  الدول  دعم ازدااد
 .2010 ف، سن  ٪ 1,3

 الف الحة والصيد البحري
 المناخار  الظرفو  مرن2010 -2011 موسرم  خرال  البحرف  والصراد الفالحر  قطرا  اسرتفاد

 الحبرو  بإنترا  اتبلر  فامرا وخاصر  لجمراال  مفضرا  نترائج تحصرا  فر،  سراهم  التر، المالئم 

 .ملاون قنطاف 23 بلغلا وزاادة تضاع  الذ 
 أمطراف مرع طابر  مناخار  ظرفو  فر، انطلر  فقرد  2011-2012الفالحر،  الموسرم وبخصرو 

 الشرما  لمنطقتر، بالنسرب  وخاصر  المنقضر، الموسرم فر، المسرجل  المبردال  تجراوز  هامر 
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 السراما مالئمرا  مسرافا الفالحار  األنشرط  جملر  أن تسرج  المنتظرف ومرن .الشرفق، والجنرو 

 .وتفبا  الماشا  المثمفة واألشجاف الكبفى الزفاعا 
 :الصناعة  

 الصرناع، النشراط انرتب    2011 سرن  مرن األولر  األشرهف خرال  ملموسرا تفاجبرا شرهد أن ببرد

 عف  وبالفب   األوفو منطق  من المتتت، الخافج، الطل  تباط، لتتثاف مع تبفضه لكن تدفاجاا

 ٪ 7,8 برر تقردم مقابر  ٪ (3,2 ربر انخفاضرا 2011 نروفمبف شرهف نهاار  الصرناع، اإلنترا  م،شرف
 ٪ 5 والطاق  ٪ (57,1 المناجم قطاع، بالخصو  الساب  شم  البام من الفتفة لنفس بالنسب )

 الفسرفاط ومشرتقا  المنراجم لنترا  تقلر  وكران 1,1 )٪.(المبملار  الصرناعا  لنترا  تفاجرع امرا )

  المسرتوى مرن االسرتفادة وفا  عردم القطراعان  هرذان فر، للنشراط المتتالار  االنقطاعرا  جرفا 
 مسرتوى عائردا  علر  هامر  خسرائف عنره تفتر  مرا وهرو الدولار  السرو  فر، لألسرباف المفتفرع

 .التصداف
 :التشغي ل  

 ألر  800 حروال، شرمل  التر، البطالر  بازداراد 2011 سرن  فر، الشرغ  سرو  اتسرم  
 النشراط قطاعرا  برضب فر، اإلنترا  انقطرا  جرفا  شرغ  ألر  مروطن 140 لفقردان تببرا شرخ  

 للخفاجان المتزااد التدف  عن فضال النخفاض االستثمافا  كذل  و اقتصادا     م،سسا وغل 
 بران  (٪ 20 حروال، للر  13 ٪) مرن البطالر  نسرب  انتقلر  وهكرذا  شرغ  طال  أل  80  الجدد
 البردد مرن) ٪(72  الخصرو  وجره علر  سرن   29  و 15 بران مرا الشربا  ومثر  .وأخرفى سرن 

 .(٪(34بر البال، التبلام خفج، بطال  نسب  تقدف فاما البم   للباطلان عن لجمل،ا
 لسيولة المصرفيةا

 األخارف  الفبرع خرال  وذلر  2011 سرن  بداار  منرذ تسرجاله ترم الرذ  البنو  ساول  تقل  تواص 
 لإلدافة ف،الصا الحاص  باستثنا  للساول  الذاتا  البوام  ك  سلطتها الت، اآلثاف التقاادا  نتاج 

 .المفكزا 
 سن  من األخاف الفبع خال  داناف ملاون 6.811 بلغ الذ  الخاف   عل  األصو  صاف، وسج 
 علر  تقاارداا أثرفا برذل  وسرلط السراب  الثالثر، مرع بالمقافن  داناف ملاون 197 بر انخفاضا 2011
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 من لموجودا ا صاف، بانخفاض بالخصو   األصو   هذه مساف اتسم وقد .المصففا  الساول 
 الردفس قارد الثالثر، خرال  الجراف  البجرز تفراقم عرن الناتج ملاون داناف 280   األجنبا  البمل 
 لردى المببئر  األجنبار   بالبملر  المروافد الخرافج، وضرب  الردان أقسراط تسرداد مرع ترزامن والرذ 

 .الساب  الثالث، مع بالمقافن  وذل  األجان  المقفضان

 :الخارجيةالمدفوعات  
 274 مقابر  دانراف ملارون 2.391 قدفه عجز عن 2011 سن  ف، للمدفوعا  البام المازان فأسف

 وتقلر  الجراف  البجرز لتوسرع المتظرافف األثرف عرن نرتج تردهوف وهرو   2010سرن  فر، ملارون

 .المالا  الما  والبملاا  بفأس البملاا  مازان فائض
  2011  سرن  مرن األولر  أشرهف التسرب  خرال  دانراف ملارون 2.149 قردفه عجرزا أفرفز أن وببرد
 وبالفبر   .التفراقم مرن مزاردا األسراس هرذا علر  للمردفوعا  البرام للمارزان الحاصر  السرال  عف 
 المفتفرع المسرتوى للر  تبرزى نتاجر  وهر، دانراف ملارون 242 عجرز قردفه عرن الفابرع الثالثر، أسرفف
 البملاا  مازان فائض ق،ب فاما داناف  ملاون 1.430 الثالث، هذا خال  المسج  الجاف  للبجز
 تغطار  مرن مكرن حار  دانراف ملارون 1.188  طار  مسرتوى فر، المالار  والبملارا  المرا  برفأس

 .٪83,1  بواقع الجافا  للمدفوعا  السال  الحاص 
  :تطور سعر صرف الدينار  

 2010   سن  نهاا  مع بالمقافن  البنو   بان ما السو  ف، الداناف صف  سبف سج 

 تجاه) ٪ (4,1 وبر الاابان، آلاان لزا ) ٪ (9,7بر انخفاضا   2011داسمبف فشه موف  وف،

 .األوفو تجاه ) ٪ (0,8وبر الدفهم المغفب، مقاب  (٪ (1,6 وبر األمفاك، الدوالف
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الررذ  البنرر  نشرراط علرر   1122الظررفو  اإلسررتثنائا  الصرربب  الترر، عاشررتها الرربالد سررن   انبكسرر 
مطلبرا دفسر  منهرا مصرال   15446 الرذ  بلرغف، عدد المطال  الروافدة علاره  اباف كا افتفاعشهد 

مروافده المالار  التر، سرجل  تفاجبرا ملحوظرا بسرب  تقلرر   وفغرم انكمرا . مطلبرا 14495البنر   
غفى وانخفرراض األمرروا  المسررتفجب  مررن قبرر  الجمباررا  رع الصررررررال  قررفوض المشافاررررنسررب  لستخ

 .المصادق  علر  قرفوض تموار  المشرافاع بنسر  حثار  1122  سن  التنموا   واص  البن  خال
 :ما يليفي  1122سنة  خاللويمكن استعراض المحاور الهامة التي ميزت نشاط البنك 

حدا د .م 108قفض برمربلغ  22 611لسناد الموافق  عل   -  أل  موطن شغ   29 551 وا 

  1121مقارنة بسنة  تراجع المصادقات التي تخص الشريحة الجامعية بشكل ملحوظ -
 العوامل المناخية الجيدة تراجع نسبة المصادقات بالنسبة لقطاع الفالحة رغم  -

التراجددع  ويعددزىد .م 44 تقدددر بحددواليألددق قددرض صددغير بمبددال  جمليددة  41إسددناد حددوالي  -

 : أساسا إلىالصغيرة المسجل في نشاط إسناد القروض 

  الجمعيات التي حالت دون قرات معمليات الحرق أو السرقة التي تعرضت لها بعض

 ؛(جمعية 32) 1122نامج عملها لسنة الشروع في تنفيذ بر

 ات المديرة المشرفة على الجمعيات؛إستقالة أو تخلي بعض الهيئ 

  دون إستعادة عديد الجمعيات لنشاطها؛التي حالت الصعبة الظروف األمنية 

 توضيح مسارهم المهنيإحتجاجات أعوان القروض العاملين بالجمعيات والمطالبة ب. 

  تراجددع مرشددرات إسددتخالص القددروض بالنسددبة لمنظددومتي المشدداريع الصددغرى والقددروض -

مقابل ذلدك . 83,9%و %51العامة لإلستخالص على التوالي   النسبة  بلغت حيث  الصغيرة  

  %44.4 إلدى   1121سدنة  4569%مدن لحاسوب العدائلي استخالص لعامة قنسبة اال ارتفعت

  2011 .سنة 

 

 

 

 :حوصلة لنشاط اإلقراض
 1121 1122 

 22 611 22 421 المشاريع الصغرى عدد المصادقات
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 39 159 15 699 القروض الصغيرة

 3 314 4 111 الحاسوب العائلي

 (مليون دينار)مبلغ المصادقات 

 108,212 214,162 المشاريع الصغرى
 44,900 83,800 القروض الصغيرة
 4,036 6,5 الحاسوب العائلي

النسبببببببة العامببببببة إل ببببببت ال  

 القروض

 %51 69% المشاريع الصغرى
 % 83,9 88,2% القروض الصغيرة
 %44 87% الحاسوب العائلي

 : 1122نتائج ومؤشرات اإل تغالل لسنة  

 ::الناتج البنكي الصافي الناتج البنكي الصافي 

 23 464مقابدل     ألدق ديندار 800 13ناتجا بنكيا صافيا بـدـ  1122حقق البنك خالل سنة 

أي  ألددق دينددار 64بمبلدد  قدددره  طفيفددا تراجعددامسددجال بددذلك  1121خددالل سددنة   ألددق دينددار

 .% 0,4 تراجعة ــــــبنسب

  : : نتيجة اإل تغالل نتيجة اإل تغالل   

د .أ 193د مقابدل .أ 3 539بدـ  سدلبية قددرتنتيجدة إسدتغالل   1122سجل البنك خالل  سنة 

 :مل التاليةفي السنة الماضية ويعزى هذا التراجع باألساس إلى العوا

أ د  949د مقابدل . أ 4 453 إذ بلد  1122بعندوان سدنة ارتفاع مبل  مخصصات المدخرات  -

 نتيجة تراجع إقبال الحرفاء على اقستخالص؛

بزيددادة  أ د  9 211إلددى  1121خددالل سددنة ألددق دينددار  1 916مددن تطددور أعبدداء األجددور  -

  .د .أ 2 241 قدرها 

 : : النتيجة الصافيةالنتيجة الصافية

ألدق ديندار مقابدل نتيجدة  3 426نتيجدة صدافية سدلبية بلغدت  1122سدنة  سدجلت تبعا لما تقددم   -

 .1121ألق دينار سنة  655صافية إيجابية بـ

 (%)مبلغ التغيير  1122 1121 (المبلغ باأللف دينار)

 9,5 669 57 665 938 618 269 مجموع األصول

 <8,1> <672 3> 40 837 45 519 مجموع األموال الذاتية
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 624 010 562 761 صوممجموع ال 
<658 

938> 
<86,6> 

 <1,1> <173> 05 068 05 340 البنكي اال تغاللمجموع إيرادات 

 <0,4> <58> 03 811 03 858 الناتج البنكي الصافي

 14,9 182 1 >9 017< 925 7 >  < أعباء األعوان

 <503,0> <849 2> >3 405< 566 النتيجة الصافية

 <49,1> <589 2> >2 689< 278 5 ة السنةالسيولة المالية في نهاي
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I. لمصادقات على القروضا: 

علددى تمويددل المشدداريع الصددغرى ليبلدد  عدددد  المصددادقة  0233واصددل البنددك خددالل سددنة 

أما بالنسدبة .   %3أي بزيادة طفيفة تناهز  0232سنة  33422مقابل  33500القروض المسندة 

مقارندة   ائلي فقدد شدهدت تراجعدا ملحوظداالقدروض الصدغيرة وقدروض الحاسدوب العد  لمنظومة

  ويعزى هدذا التبداين إلدى طبيعدة القدروض زمدن األزمدات اقجتماعيدة حيدث تشدهد  0232بسنة 

لمدا لهدا مدن   انخفاضا إراديا على عكس قروض اقستثمار التي يتوجب تفعيلهدا والتشدجيع عليهدا

 قدرة على المساهمة في خفض وتيرة البطالة 

  : : ت المشاريع الصغرى حسب الجهاتت المشاريع الصغرى حسب الجهاتـ توزيع مصادقاـ توزيع مصادقا162162

مدددن عددددد المصدددادقات بالنسدددبة للمشددداريع  60%بحدددوالي  الشدددرقيةالجهدددات  تسدددتفادإ 

شهدت هذه المصادقات انخفاضا ملحوظا بالجهدات الغربيدة للدبالد  مقارندة  ومقابل ذلك الصغرى

صددة بسددبب اإلضددطرابات التددي تعرضددت لهددا الخاليددا الجهويددة للبنددك بكددل مددن قف  0232بسددنة 

وعلدى سدبيل الدذكر بقيدت . وسيدي بوزيد والقصرين والتي لم تتمكن من مباشرة عملها لعددة أيدام

 .خلية البنك بالقصرين مغلقة لمدة تجاوزت األربعة أشهر

المصادقات  1121المصادقات  الجهات

1122 
 الكلفة الجملية

 1121( د.م)

 الكلفة الجملية

 (د.م)

1122 
 59,26 65,9 4 512 4 231 الشمال الشرقي
 19, 61 31,6   2 911 2414 الوسط الشرقي
 21,9 21,1 911 416 الجنوب الشرقي

 219,61 91,5 1 443 5 433 مجموع الجهات الشرقية
 24,22 29,191 2 464 2 144 الشمال الغربي
 25,11 11,94 2 442 2529 الوسط الغربي
 23,94 24,4 2 244 2111 الجنوب الغربي

 44,31 64,43 4 119 4651 الغربيةمجموع الجهات 
 263,49 261,43 22611 22411 المجموع العام

  ::توزيع القروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات حسب الجهاتتوزيع القروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات حسب الجهات--263263

خدالل  %  52,4سجلت حصة الجهات الغربية تراجعدا مدن مبدال  القدروض المسدندة مدن 

يدات بوقيدات القصدرين وسددي نتيجة توقدق عديدد الجمع 1122سنة  %  49,5إلى  1121سنة 
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بوزيد والكاف عن إسناد القروض بسبب الضغوطات اإلجتماعية والظروف األمنية التي شهدتها 

 .هذه الوقيات

 (%) 1122 نة  (%) 1121 نة  الجهات
 22,7 21,6 الشمال الشرقي 

 18,7 17,7 الوسط الشرقي
 9,2 8,3 الجنوب الشرقي 

 50,5 47,6 الجهات الشرقية

 17,9 21,8 لشمال الغربي ا
 20,2 19,3 الوسط الغربي 

 11,4 11,3 الجنوب الغربي 

 49,5 52,4 الجهات الغربية

  ::  ((22001100//22001111))ـ التوزيع القطاعي للمشاريع الصغرى بين  نتي ـ التوزيع القطاعي للمشاريع الصغرى بين  نتي   462462

رغددم العوامددل المناخيددة  0232مقارنددة بسددنة  0233شددهد قطدداع الفالحددة انخفاضددا ملحوظددا سددنة 

واسدتحالة زيدارة   الفنية للفالحةصعوبة التنسيق مع الهياكل   إلى  هذا اقنخفاضالجيدة  ويعزى 

 .بمناطق فالحية بعيدة نظرا للمناخ اقجتماعي غير المناس

 القطاع

 (%)التطور  1122 1121

عدد 

 المشاريع

حجم 

 اإل تثمار 

 (م د) 

عدد 

 المشاريع

حجم 

اإل تثمار 

 (م د) 

عدد 

 المشاريع

حجم 

 اإل تثمار

 24,44 0,04- 1,4 169 1,16 191 صناعات تقليدية

 25,63 34,31 49,5 4 141 39,44 3 143 مهن صغرى

 43,77- 40,77- 26,91 2 249 14,4 2 941 فالحة

 4,81 1,63- 45,31 5 111 41,42 5 211 خدمات

 0,85 1,07 263,9 22 611 261,5 22 411 المجموع

  

  ::المسندة من قبل الجمعيات المسندة من قبل الجمعيات   التوزيع القطاعي للقروض الصغيرةالتوزيع القطاعي للقروض الصغيرة--662662

مدددن مجمدددوع تددددخالت  % 13والتجدددارة بنسدددبة  % 41,3اسدددت قر قطددداع الفالحدددة بنسدددبة 

 .منظومة القروض الصغيرة
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 (%) 1122 نة  (%) 1121 نة  القطاعات

 7,6 8,6 ال دمات

 14,1 14,2 المهن الصغرى

 41,5 41,3 الفالحة 

 5,2 4,4 الصناعات التقليدية 

 22,5 23,1 التجارة 

 9,1 8,4 تحسين ظروف العيش

  : :   االجتماعياالجتماعيحسب النوع حسب النوع   المشاريع الصغرىالمشاريع الصغرى  توزيع مصادقاتتوزيع مصادقات    --562562

على  % 16بنسبــة  1122 بالنسبة للمشاريع الصغرى خالل سنة تراجعت حصة المرأة 

  .الذي عاشته البالد مستوى المصادقات وحجم اقستثمار  نظرا للوضع األمني الصعب

النوع 

 ماعياالجت
المصادقات 

1121 
المصادقات 

1122 

التطور 

 النسبي

% 

الكلفة 

الجملية 

 1121( د.م)

الكلفة 

الجملية 

 1122( د.م)

 الحصة

% 

 % 12,2 229, 64 215, 65 +13,8%  4119 1 121 الرجل

 %  25- 34, 33 45, 145 -%16 1143 3 591 المرأة

 100  263,92  261,514 100 22 611 22 411 المجموع

  : : حسب المستوى التعليمي حسب المستوى التعليمي   المشاريع الصغرىالمشاريع الصغرىـ توزيع مصادقات ـ توزيع مصادقات   11.0.0

بالنسبة األكثدر حيدث  1122شريحة الباعثين من حاملي الشهائد العليا خالل سنة   تحظ لم

نظددرا لتوجدده أكثددر للمطالبددة بالتشددغيل فددي مددن عدددد المصددادقات  % 11حددوالي بلغددت حصددتها 

 . الوظيفة العمومية

المستوى 

 التعليمي
دقات المصا

1121 
المصادقات 

1122 

التطور 

 النسبي

 % 

 الكلفة الجملية

 (د.م)

1121   

 الكلفة الجملية

 (د.م)

1122   

التطور 

 النسبي

% 
  346  111 - 41%  3,113 2,113 -43% 

 %33+  31, 441 14, 412 %11+  3 411 3 212 ابتدائي

 %26+  52,444 44,464 %23+  6 126 4 692 ثانوي

 %27-  61,446 11,564 %32  - 1 146 3 343 تعليم عالي

 %1+  263,92  261,514  %2+  22 611 22 411 المجموع

حددرص علددى الرفددع مددن هددذه الحصددة لتعزيددز مسدداهمته فددي ويبقددي مددن أولويددات البنددك ال

عن طريدق العمدل المسدتقل واإلنتصداب للحسداب الخداص خصوصدا  تشغيل حاملي الشهائد العليا

 .ة وذات القيمة المضافةفي المجاقت المجدد
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II. المنجزة القروض: 

ارتفاعا ملحوظا في وتيرة  إنجاز قروض المشاريع الصغرى حيث بل   1122شهدت سنة 

م د  13بزيددادة أي   1121مليددون دينددار سددنة    41مليددون دينددار مقابددل   221حجددم التحددويالت 

قدروض المدال المتدداول  التحدويالت مبدال  هدذه وقد شملت مبال   .% 15تجاوزت بنسبة تطور و

 1121م د  سددنة   1 5المت تيددة مددن  مددوارد الصددندوق الددوطني للصددناعات التقليديددة لتبلدد  تباعددا  

 1122ملدق سدنة   9342خصدت    التحدويالتن إفدأمدا مدن حيدث العددد   1122م د  سنة  1 3و

 .2154و   2133كان نصيب الصناعات التقليدية  تباعا   1121سنة   5151مقابل 

م د  53مقابدل  1122م د سدنة  13 فدي حددودمدزودين الالمبال  المحولة بين خدالص سم تقو

م د   35 بمبلدد  وتحددويالت لفائدددة البدداعثين فددي شددكل مددال متددداول ومصدداريق تهيئددة 1121 سددنة 

بمددا فددي ذلددك المبددال  المت تيددة مددن الصددندوق الددوطني  1121م د سددنة   14مقابددل  1122سددنة 

 .للصناعات التقليدية

    ::المنجزةالمنجزةالتوزيع القطاعي للقروض التوزيع القطاعي للقروض   --22--11

حيدث كاندت   1122و 1121تفاوتت نسبة تطور المبال  المحولة من قطاع إلى آخدر بدين سدنتي  

بالنسدبة للصدناعات  أمدا. لفائددة قطداع الفالحدة  %1وأدناها  %42أقصاها لفائدة المهن الصغرى 

و  63فدان النسدبة بلغدت تباعدا  ماتوالخد( المتداولدون اعتبار قروض منظومة المال ) التقليدية 

12%. 
 القطاع 

1121 1122 
 (%)نسبة التطور 

 الفالحة 2011/2010

 %23,5+ 2 111 913 العدد 
 %7,4+ 11,950 11,127 (د.م)المبلغ  

    الصناعات التقليدية

 %26,3+ 136 245 العدد 
 %53+ 5,827 3,807 (د.م)المبلغ  

    المهن الصغرى

 %55,7+ 3136 2 949 العدد 
 (د.م)المبلغ  

 
22,599 31,887 +41% 

    ال دمات

 %31,2+ 6 231 3 926 العدد 
 %21,4+ 60,452 49,776 (د.م)المبلغ  
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 ((انظر الجدول المصاحبانظر الجدول المصاحب))توزيع االنجاز حسب المستوى التعليمي توزيع االنجاز حسب المستوى التعليمي   11--11

م د  44مقابدل  0233 م د سدنة 43شريحة أصدحاب الشدهائد العليدا   شهدت المبال  المحولة لفائدة

ويركد هذا المالحظة المدرجة أعاله وهدي عدزوف هدذه %  9,5أي نسبة انخفاض بـ  0232سنة 

التغييددرات الجديدددة الشددريحة عددن مواصددلة انجدداز القددروض نظددرا لتشددبثها بالتشددغيل فددي ظددل 

  ..المرتبطة بالثورة

 

 %نسبة التطور 1122 1121
عدد 

 المشاريع
 حجم 

 اإل تثمار
 عدد

 اريعالمش 
 حجم

 اإل تثمار 
 عد

 المشاريع 
 حجم 

 إل تثمار
 9,46- 1,11- 778 ,41 233 2  144, 46 258 2 تعليم عالي
 66,00 54,79 338 ,68 376 7  41,165 765 4 أخرى
 26,12 36,82 117 ,110 609 9  309 ,87 023 7 المجموع

  ((انظر الجدول المصاحبانظر الجدول المصاحب))توزيع االنجاز حسب النوع توزيع االنجاز حسب النوع   33--11

 % 5بنسدبة  امقابدل انخفاضد % 40القروض المسندة لفائدة الذكور ارتفاعا بـ   يال تشهدت تحو

وقدد خصدت هدذه المالحظدة أو المرشدر التحدويالت لفائددة المدزودين بمدا   .بالنسبة لعنصر اإلناث

يركد الصعوبات التي عرفهدا العنصدر النسدائي خدالل هدذه الفتدرة وهدي الحدد مدن حريدة وسدهولة 

  .دتها الثورةطرابات التي شهالتنقل خالل اقض

 النسبة 1122 1121 

 %42   141 ,82  839 ,57 نساء

 %5,07-  976 ,27  470 ,29 رجال

  117 ,110  309 ,87 المجموع
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III.   اإل ت ال: 

  ::بالنسبة للمشاريع الصغرىبالنسبة للمشاريع الصغرى  --22--33

 62,2%د أي مدا يمثدل نسدبة .م 49,6مدن إسدتخالص مبلد   1122تمكن البندك خدالل سدنة 

 .د.م 19,5لة المبال  التي حل أجل خالصها لنفس السنة والمقدرة بـ من جم

فددي مددوفى ديسددمبر   69%ة بدـمقارندد68% وانخفضدت  النسددبة العامددة لإلسدتخالص إلددى 

 . 1122في موفى ديسمبر  1%قدر بـ ي  أي بنقص  1121

 مدنك البند لم يدتمكن  % 41و المقدر بـ 1122كما أنه بالمقارنة مع الهدف المرسوم لسنة 

مليددون دينددار كددان باإلمكددان إستخالصددها فددي ظددل ظددروف أمنيددة و  11إسددتخالص مبلدد  يندداهز 

  .إقتصادية عادية

 1115 1111 1114 1119 1121 1122 

 62,2 86 84 81,4 79 67,5 ( %)نسبة إ ت الصات السنة 

 -23,8 +1 +1,5 +3,4 +22,6 +21,6 ( %) تطور النسبة السنوية 

 68 69 65,9 62,3 59 55 ( %) ت ال  المعدل العام لإل 

- 2 +3,2 3,5 +3,3 +4 +3 ( %) تطور النسبة العامة 

تمثدل فدي مدا تإستثنائية بكل المقاييس نتيجة ما عرفتده بالدندا مدن أحدداث  1122تعد سنة و

 :يلي

أّن ما تّم بذله من مجهود من قبل كافّة الخاليا الجهوية في ظل الظّروف  الّصدعبة سداهم  -

وهو ما نالحظده مدن خدالل نتدائج الثالقيدات  اإلستخالص تحسن نسبة في اما كبيرا و مباشرا إسه

 :1121األربعة التي عرفت نسقا تصاعديا ن مل أن يتواصل خالل سنة 

 .% 49,8: الثالقية األولى *

 .% 59,2: الثالقية الثانية  *

 .% 52: الثالقية الثالثة *

 .% 76,8: الثالقية الرابعة *
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بكافة الخاليا مقارندة مدع مدا تدم تسدجيله خدالل  1122خفضت نتائج اإلستخالص لسنة إن -

 (.% 44) رين  ــــاها بالقصـــو أقص( % 5)ة ـــو قد كان أدناها ب ريان 1121سنة 

مقارندة بسدنة  1122حريق عن اإلستخالص خالل سدنة  1111ما يقارب عن انقطاع  -

 .1121ألق سنة  42ألق حريق مقابل  34:  1121

مقارندة  1122ألدق حوالدة سدنة  11إنخفضت عدد حواقت اإلستخالص بمدا يزيدد عدن  -

 .1121ألق سنة  135حوالة مقابل  ألق 264 تم تسجيلحيث  1121مع 

 45أضعق نسب اإلستخالص المسدجلة شدملت قطداع الفالحـــــدـة الدذي لدم تتعدد نسدبته  -

 .  1121ة بعد قطاع الخدمات سنة كثاني أحسن نسب % 45  علما أن نفس القطاع سجل %

هدي نسددبة و % 54فيدين مددن خريجدي التعلديم العددالي تلدم تتجداوز نسددبة إسدتخالص المسد -

 . %46السابقة التي كانت في حدود  ةضعيفة مقارنة مع نتائج السن

 12تفاوت هام في نتائج اإلسدتخالص حسدب مصددر الملفــدـات حيدث كاندت فدي حددود   -

بالنسددبة للملفددات الددواردة عددن  % 54ولددواردة مباشددرة علددى مصددالح البنددك بالنسددبة للملفددات ا %

بالنسبة للملفدات الدواردة عليندا مدن قبدل مصدالح الفالحدة و  % 46طريق مصالح التشغيل و دون 

هو ما يطرح عديد التساؤقت بخصوص تدني نسدب إسدتخالص هدذه الملفدات التدي ق نعتقدد أنهدا 

 .أحداث ما بعد الثورة راجعة فقط  للعوامل المناخية و 

 44بددـو %41الص بدــددـليددة اإلفدراق أعلددى نسدبة إستخوفقدا آ المحدقددةسدجلت المشداريع  -

 .  CEFEنسبة لبعث المشاريع و تكوين الباعثينالب.%

 ::بالنسبة للقروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات بالنسبة للقروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات   --  11--33

ندة مدن قبدل الجمعيدات إلدى تقدر النسبة العامة لإلسدتخالص بالنسدبة للقدروض الصدغيرة المسد

غير أنه قبد مدن اإلشدارة إلدى  .1121سنة  % 88,4مقابل  % 83,41بــ  1122موفى ديسمبر 

د خدالل .م 2,2أن مبال  اإلستخالصات شهدت تحسنا خالل األشدهر األخيدرة حيدث تطدورت مدن 

ى مدا التراجدع أساسدا إلدهدذا ويعدزى   .1122د خالل شدهر ديسدمبر .م 4إلى  1122شهر فيفري 
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عرفته معظم الجمعيات من أحداث نتيجدة الوضدع األمندي الدذي شدهدته الدبالد بعدد أحدداث الثدورة 

 :وأهمها

 ت عديد الجمعيات و إتالف وسائلها إحتراق مقرا   -      

 المديرة أو توقفها عن النشاط هيئات غياب العديد من ال -

  المادية لتحسين أوضاعهمإعتصام أعوان القروض  -

 الجمعيات عة الميدانية من قبل أعوان القروض بنقص المتاب -

 إجراءات التقاضي إلستخالص الديون صعوبة القيام ب -

علددى إعتمدداد معالجددة خصوصددية  قصددد مسدداعدة  1122وقددد حددرص البنددك خددالل سددنة 

الجمعيات على إستئناف نشاطها وت مين إستمرارية عملها من خالل تمكدين بعدض الجمعيدات مدن 

اإلعتمادات المبرمجة لفائدتها دفعة واحدة لتلبية عدد المطالب الدواردة  الحصول على قسطين من

تحسديس السدلط الجهويدة قصدد تجديدد الهيئدات المدديرة المتخليدة أو التدي تواجده ومن خدالل  عليها

 .صعوبات

 :قروض تمويل إقتناء الحا وب العائلي النسبة لب:  3-3

بالنسدبة لقدروض  % 96611اهزت نسبة استخالص عامة ن 1122سجل البنك إلى موفى   

و قدد أسدهمت هدذه  .بالنسبة لقروض الجيل األول %43614الحاسوب العائلي للجيل الثاني مقابل 

 1121 سدنة %45692مدن  تفدعالنتائج في تطور نسبة اقستخالص العامدة الخاصدة بدالجيلين لتر

 . %266بحوالي  بتحسنأي  1122  سنة  %44639إلى 

 
 المبالغ الحال اجلها

 (م د) 

 المبلغ المست لص

 (م د)
 نسبة اال ت ال 

 %45692 496645 616161 1121إلى موفى 

 % 44634 646931 516264 1122إلى موفى 

 %21464 6362 6211 1122  نة
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IV. اتــــــلنزاعا 

م د  170,165بلغت القروض التي حل أجل استخالصها والتي هدي فدي طدور النزاعدات 

جملدة  ارتفعدتكمدا . % 4قددره   بتراجدع  أي  1121سدنة    م د  415,216مقابل   1122 سنة 

أي  1122م د فدي سدنة  ,91,44إلدى  1121م د في سنة  623,95المبال  غير المستخلصة من 

  :أ د مت تية من  955بنقص حوالي 

  
  
  

 2010/12/31إلى غاية   2011/12/31إلى غاية 

 العدد

المبلغ 
 الحال

 نسبة المبلغ غير
 دالعد

 نسبة المبلغ غير المبلغ الحال

 (م د )المستخلص  (م د )اجله 
االستخال

 ص
 (م د )اجله 

المستخلص 
 (م د )

 االستخالص

األحكااااام الةاااااد    غياااار 
 المبلغة

4130 28,4 13,8 %44,31 4249 22,9 9,9 %56,67  

األحكام المبلغة  التي لا  
 تدخل حيز التنفيذ

8950 65,9 41,3 %37,38 4516 48,5 26,6 %45,15 

 األحكام 
 التي بةدد التنفيذ 

8502 56,2 28,2 %49,82 22115 65,8 33,7 %48,71  

األحكاااااام التاااااي اسااااات  ى 
البنااااأ باااااتنعا التتبعااااا  

 القان نية 
3020 19,7 13,3 %32,08 6165 38,3 26,3  %31,42 

 

عددد قيددام الثددورة والددذي شددهدته الددبالد ب و يمكددن أن نفسددر هددذا الوضددع بددالظرف العددام الددذي       

تنفيذ األحكام سواء لعدم الحصول على أذون وكدالء  استحالةأدى إلى و 1122تواصل طيلة سنة 

 .المساعدة على التنفيذالجمهورية لالستعانة بالقوة العامة أو قمتناع أعوان األمن عن 

لفائدددة البنددك  هددانفقل فددي اإلجددراءات علددى المصدداريق القانونيددة التددي ييددوانعكددس هددذا التعط      

ألدق  344إلدى  1121ألدق ديندار سدنة  626مدن  هاالمحامين حيث تراجعت مبالغعدول التنفيذ و

 .1122دينار سنة 

يددد الشددهادة فددي رفددع  431إصدددار  1122مددن جهددة أخددرى  تددولى البنددك خددالل سددنة        

تددم إصدددارها سددنة شددهادة  411وشددهادة خددالص بالنسددبة لقددروض المشدداريع الصددغرى مقابددل 

1121 . 
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علددى إعددداد كددراس شددروط ققتندداء تطبيقيددة إعالميددة متعلقددة باقسددتخالص  البنددك عكددقيو

واإلجدراءات المتخدذة فدي فدي طدور النزاعدات هدي لملفات التي لتسهيل متابعة ا لنزاعات وذلكاو

و ى والسدرعة علدى عمدل البندك مدن ناحيدة أولدالنجاعدة مزيددا مدن نه أن يضدفي  بما من شش نها 

مدن ناحيدة  مواكبة المنظومة اإلعالميدة البنكيدة الجديددةلتمكين وحدة اإلستخالص والنزاعات من 

 .أخرى
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 رية ـــــالموارد البش

  ::ـ تطور عدد الموظفين ـ تطور عدد الموظفين   22--22

 :موظفا يتوزعون كما يلي 161: 1122بل  عدد موظفي البنك إلى غاية موفى ديسمبر 

 :حسب مقر العمل 

 عي للبنك بالمقر اإلجتما 44,75%ون يمثلون نسبة ع 115   -

 .الجهويةبالخاليا 55,2%  عون يمثلون نسبة 142   -

 :حسب الصنف 

 النسبة العدد 

 % 19 16 إطارات وإطارات عليا
 % 43 222 أعوان التسيير
 % 14 12 أعوان التنفيذ
 % 211 161 المجموع

 .72%وتقدر نسبة الت طير بقرابة 

 :إلجتماعي حسب النوع ا

 النسبة العدد 

 % 69 263 رجال
 % 42 214 نساء

 :حسب الفئة العمرية 

 النسبة العدد 

 % 42 211 سنة 16-36
 % 39 215 سنة 35-46
 % 25 42 سنة 45-66
 % 3 4 ما وفوق 66
  ـ التكــويـــنـ التكــويـــن  11--22

  ت هيددليعتبددر التكددوين مددن األنشددطة البددارزة التددي يحددرص البنددك علددى تدددعيمها لتطددوير و

 ــدين من مجمل يعدد المستف ر بل   اإلطا  هذا  وفي  البشرية موارده 
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 46موظق باعتمادات جمليدة نداهزت  216حوالي  1122الـبرامج التكوينية المنجزة خالل سنة 

 .د.أ

كما مثــّل البنك فضاءا هاما للتربصات التكوينية ولمشاريع التخرج الجامعية حيث 

 . 1122لبا خالل سنة طا 246احتضنت مصالحه 

  ::ـ ال دمات اإلجتماعية لفائدة األعوان ـ ال دمات اإلجتماعية لفائدة األعوان   33--22

قرضددا علددى مددوارد  16إسددناد  1122فيمددا يتعلددق بالجانددب اإلجتمدداعي تددم خددالل سددنة   

 .د.أ 394صندوق اإلعانة اإلجتماعية بمبل  يناهز 

السدنة إحدداث وداديدة ألعدوان البندك تهددف إلدى مزيدد تعزيدز مختلددق  نفدسكمدا تدم خدالل 

 .دمات اإلجتماعية الموجهة لموظفي البنكالخ

 :ةــــم واإلعالميــــالتنظي

في وضع منظومة معلوماتية متكاملة ومالئمة لحجدم نشداطه  1111شرع البنك منذ سنة  

وقدد  . Manager Partnerو    Medsoftمدن المجمدع المتكدون مدن مرسسدتي  ااقتناهد

طويرهددا وتعددديلها مددع مصددالح وت Unib@nk))باشددر مكتددب ميدسددوفت فددي وضددع منظومتدده 

وللتدذكير لدم تكدن . البنك حسب خصوصيات نشاطه المتعلق بتمويل المشاريع الصغيرة ومتابعتها

الصدديغة األولددى لهددذه المنظومددة مالئمددة لخصوصدديات نشدداط البنددك وقددد أدت هددذه الوضددعية إلددى 

وقددد تددم . 1121التمديددد فددي اآجددال المبرجددة للتجربددة والتعددديل التددي تواصددلت إلددى مددوفى سددنة 

الشددروع فددي اسددتغالل المنظومددة علددى وجدده التجربددة وبددالتوازي مددع التطبيقددات المسددتعملة فددي 

النشاط العادي بالنسبة لجميع العمليات المنجزة من قبل الفرع المركزي فدي مرحلدة أولدى وبدايدة 

 قدم تعميمده علدى المصدالح المركزيدة وكافدة الخاليدا الجهويدة بدين شدهري 1122من شهر جدوان 

 .1122أكتوبر وديسمبر 

بتحيدددين نظدددم اإلسدددتغالل بالحواسددديب واتخدددذ   1122قدددام البندددك خدددالل شدددهر ديسدددمبر  و 

تددم ترحيددل كددل   1122ديسددمبر  32التدددابير  الالزمددة  لضددمان  سددالمة المنظومددة الجديدددة وفددي 
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سدنة المعطيات المتوفرة بالبنك ووضدع هدذه المنظومدة حيدز اإلسدتغالل الفعلدي بدايدة مدن مفتدتح ال

 .  الجارية

إلى رسم سياسة عامة تهدف إلى صيانة النظام المعلوماتي وتحديثه وحمايتده سدواء ويسعى البنك 

 الدذلك ميثاقد كمدا وضدععلى مستوى تدوفير التجهيدزات والمنظومدات المعلوماتيدة أو الدتحكم فيهدا 

 :إلى ذلكمن خالل  يتوق البنكوبذلك  . Unib@nkللسالمة المعلوماتية وباستغالل منظومة 

 ضمان نظام محاسبي مطابق للمعايير المعتمدة يعكس بوفاء الوضعية المالية للبنك  -

الحصددول عنددد الطلددب علددى المعلومددات والقددوائم الماليددة وهددو مددا يسدداعد علددى اتخدداذ القددرارات  -

 بالسرعة الالزمة 

 تسهيل تحويل الخاليا الجهوية إلى فروع بنكية  -

واإلسددتجابة بالسددرعة الكافيددة إلددى حاجيدداتهم  ك ومعاضدددة نشدداطهم تكثيددق متابعددة حرفدداء البندد -

 .المتصلة بدورة استغالل مشاريعهم

 عالقة البنك مع المحيط 

عريضدة وردت عليده مدن مختلدق األطدراف  2231دراسدة  1122تولى البندك خدالل سدنة 

 .وخاصة من الحرفاء والمزودين 

وطنية المتعلقة ببعدث المرسسدات وتنشديط قام بالمشاركة في أغلب الندوات الجهوية والكما 

اإلستثمار الخاص ودعم التشغيل وكذلك المشاركة في المعارض والصالونات ذات الصلة فضال 

عن الحضور في مختلق الفضاءات اإلعالمية لتوضيح محتوى الخدمات التدي يوفرهدا وأسداليب 

البداعثين الممدولين مدن تدخله ولإلجابدة عدن استفسدارات المدواطنين مدن طدالبي القدروض أو مدن 

 .قبله
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 ةةــــــــــــــــــوازنوازنــــــالمالم
 (ياأللف دينار)

2100 2101  

 ولــــاألص  
3 403 3 307 

الخزان  والبن  المفكز  ومفكز الصكو  
 البفادا  والخزان  البام 

 مستحقا  عل  الم،سسا  المالا  والبنكا  008 9 1 ,12

 مستحقا  عل  الحففا   865 573 414 481

 االستثمافمحفظ  سندا  ا 0 8,3 0 8,3
 األصو  الثابت  649 7 4 133
 أصو  أخفى 33 4,2 34 384

 المجموع 618 501 665 583
 وم واألموال الذاتيةــالخص  

 ومــــــالخص  
 البفادا    حالبن  المفكز  و  435 3 0 55,

  ا  والبنكا الم،سسا  المال 602 3 4 085

 ودائع وأموا  الحففا   173 3 4 554
 موافد خصوصا  116 522 544 484

 خصوم أخفى 984 30 15 114

 مجموع الخصوم 310 563 623 904
 ةــوال الذاتيــــاألم  

 فأس الما  000 40 000 40
 اإلحتااطا  348 3 1 28,
 أفباح م،جل  280 1 3 144

 فةنتاج  الفت  572 (1 581)

 مجموع االموال الذاتية 45 211 40 669

 مجموع الخصوم واألموال الذاتية 618 501 665 583
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  التعهــدات خارج الموازنـــةالتعهــدات خارج الموازنـــة

 (باأللف الدينار)

2100 2010  

 كفاال  وضمانا  مقدم  84 84

 -  التزاما  مقدم  -

  وم المحتملةــمجموع الخص  84 84

 تموا  المقدم تبهدا  ال 249 28 11 584

 (مساهما  غاف محففة )تبهدا  عل  األسهم  4,5 695

 مجموع التعهدات المقدمة 944 28 34 280

 -  -  التبهدا  التموا  المقبول 

 ضمانا  مقبول  762 385 198 449

 مجموع التعهدات المقيولة 762 385 198 449
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 ججــــــــائائــــتتــــة النة النــــــــممــــقائقائ
 (ياأللف دينار) 

 2101 2100 

 05 005 341 15 إيرادات اإلستغالل الينكي 

 33 522 486 12 فوائد دائن  ومداخا  مماثل 

 452 ,82 عملاا  مع البنو 

 33 252 677 11 عملاا  مع الحففا 

أفبرراح متتتارر  مررن محفظرر  سررندا  تجافارر  وعملاررا  
 31 104 مالا 

 1 420 751 2 عموال 

 <370 1> <483 1> أعياء اإلستغالل الينكي

 <359 1> <475 1> فوائد مدان 

 <11> <8> خسافة عل  حافظ  السندا  والبملاا  المالا 

 03 745 858 13 الناتج الينكي الصافي

 <888 4> <949> مخصصا  المدخفا  

 0 2 لافادا  لستغال  أخفى

 <987 8> <991 7> األجوف

 <939 2> <455 3> أعبا  اإلستغال  البام 

 <740> <666>   اإلستهالكا مخصصا

 <807 3> 799 نتيجة اإلستغالل

 042 53 من لافادا  أخفى( ة)خسافة متتت،/فب 

 <16> <280> األدا  عل  الشفكا 

 <583 3> 572 نتاج  األنشط  البادا 

 - - من عناصف طافئ ( ة)خسافة متتت،/فب 

 <583 3> 572 النتيجة الصافية

 <309> <614> تغافا  محاسبا     

 <892 3> <42> النتيجة الصافية يعد التغيرات المحاسيية
 



 

 34                                                                                                1122 لبنك التونسي للتضامن ـ التقرير السنويا

 

 

 ةةــــات النقديات النقديــــــققدول التدف  دول التدف  ــــــجج
 

 2101 2100 

   اللــــــنشاط االستغ 

 34 ,14 35 414 مداخا  االستغال  البنك،

 <36> <34> أعبا  اإلستغال  البنك،

-  - لاداعا  أو سحوبا  لدى م،سسا  مالا  وبنكا  أخفى

 <954 69> <020 54> اقفاضا  و تسباقا  أو تسداد داون وتسباقا  لفائدة الحففا 

 <381 1> ,15 لادا  أو سح  ودائع الحففا 

> مبالغ محول  لفائدة الباملان بالبن  ولفائدة مدانان آخفان 422 8 > < 214 8 > 

> تدفقا  نقدا  أخفى متتتا  من نشاط اإلستغال  8,4 4 > < 450 3 > 

 <054> <088>   عل  الشفكا األدا

> التدفقات النقدية الصافية المتأتية من نشاب اإلستغالل 129 52 > < 964 66 > 

   ارـــــــاط اإلستثمـــــــنش 

-  - فوائد ومفابا  متتتا  من محفظ  اإلستثماف

-  <4,4> شفا ا  أو باوعا  محفظ  اإلستثماف

 <05> <829> شفا ا  أو باوعا  أصو  ثابت 

 <25> <525 1 > التدفقات النقدية الصافية المتأتية من نشاب اإلستثمار

   لــــــــــــاط التمويـــنش 

> تسداد داون 840 5 > < 484 1 > 

 62 969 65 728 زاادة أو انخفاض الموافد الخصوصا 

 59 083 59 866 التدفقات النقدية الصافية المتأتية من نشاب التمويل
> 4 130 ، الساول  المالا  و ما ابادلها خال  السن  المالا تغافا  صافا  ف 824 4 > 

 5 048 <034 1> الساول  المالا  وما ابادلها ف، مفتت  السن  المالا  

> 5 278 السنة المالية  نهايةالسيولة المالية وما يعادلها في  528 2 > 
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 الحسابات  لمراقبيالتقرير العام  
  1122ديسمبر   32في    المنتهية لمحاسبيةاالسنة  

  السّيدات والسادة مساهمي البنك

 

في نطاق إنجاز مهّمة مراقبة الحسابات الّتي ّتم تكليفنا بها من طرف الجمعّية العاّمة، قمنا بالتدقيق 
ة للبنك التونسي في كّل من الموازنة وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدّية واإليضاحات حول القوائم المالّي

 .1122ديسمبر  32للتضامن بالنسبة للسنة المنتهية بتاريخ 
ألف دينار ونتيجة سلبية للسنة المحاسبّية  556 643هذه القوائم المالية تبرز مجموعا صافيا للموازنة قدره 

 .ألف دينار 1 415 ألف دينار وتغيرا سلبّيا للتدفقات النقدية يبلغ 3 643قدرها     
 هياكل اإلدارة والتصرف في إعداد وعرض القوائم المالية مسؤولية .2

إن إعداد وتقديم قوائم مالّية مطابقة للمعايير المحاسبية التونسّية هو من مسؤولية هياكل اإلدارة والتصّرف 
وتشمل هذه المسؤولية تصميم وتركيز ومتابعة رقابة داخلية تمّكن من إعداد وعرض قوائم مالّية خالية . بالبنك

الطرق المحاسبية المناسبة وضمان تحديد تقديرات محاسبية  قكما تشمل إختيار وتطبي. من أخطاء جوهرّية
 .منطقية إزاء مختلف الحاالت الممكنة

 مسؤولية مراقبي الحسابا  .1
 .إستنادا إلى أعمال التدقيق التي قمنا بهاالقوائم المالية  لعلى إبداء رأي مستقل حو تناتقتصر مسؤولي

ة التي تتطلب أن نقوم بتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول وفقا للمعايير الدولّيالمراقبة ة نا بمهّموقد قم
 .ةة خالية من أخطاء جوهرّيعلى تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالّي

واإلفصاحات الّتي ويستوجب تدقيق القوائم المالّية القيام بإجراءات لغاية الحصول على األدّلة المؤّيدة للمبالغ 
ويرتكز إختيار هذه اإلجراءات وتقييم إحتمال وجود إخالالت ناتجة عن غّ  أو عن . تتضّمنها القوائم المالّية

أخطاء، على تقييم مراقب الحسابات لنظام الرقابة الداخلّية المتعّلق بإعداد وتقديم القوائم المالّية مّما يمّكنه من 
 .ئمة للظروف دون أن يكون الهدف من ذلك إبداء رأي حول فاعلّية هذا النظامتحديد إجراءات التدقيق المال

ة دة للمبالغ والمعلومات الواردة بالقوائم المالّيختباري، للمستندات المؤّيإفحصا، على أساس  التدقيق كما يشمل
وكذلك تقييما للعرض نك البستندت إليها إدارة إة التي ة المطبقة والتقديرات الهاّموتقييما للمبادئ المحاسبّي
 .وفي اعتقادنا أن تدقيقنا يوفر أساسا معقوال للرأي الذي نبديه .ةاإلجمالي للقوائم المالّي

 ترتيب األصول و تقييم األخطار .3

والنصوص  2992ديسمبر  21بتاريخ  92-14عمال بما ورد بمنشور البنك المركزي التونسي عدد  3-2
من ترتيب أصول البنك التونسي للتضامن وتقييم األخطار المتعلقة بهذه التي نقحته وتممته قمنا بالتثّبت 

 .1122ديسمبر  32التعهدات بتاريخ 
تّم بترتيب أصول البنك التونسي للتضامن طبقا لمناشير البنك المركزي والعرف المعتمد في القطاع  3-1

 514ألف دينارا من بينها  364 422ما قيمته  1122ديسمبر  32وتبلغ األصول المرتبة الى غاية . المالي
 .ألف دينارا بعنوان تعهدات خارج الموازنة 113

ألف دينارا  2 154تبلغ قيمة المدخرات الجماعية المحددة من طرف البنك التونسي للتضامن   3-3
 22بتاريخ  1121-1وذلك طبقا لمقتضيات منشور البنك المركزي التونسي عدد  1122بعنوان سنة 

 .1121جانفي 
ديسمبر  32لقد تم تقييم المخاطر المتعلقة بجميع تعهدات البنك التونسي للتضامن حالة بحالة بتاريخ   3-4

 .وذلك باإلعتماد على الوثائق المتوفرة 1122
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ألف  29 434بـ  1122تقدر المخاطر المتعلقة بتعهدات البنك التونسي للتضامن بعنوان سنة   3-6
ألف  29 434ما قيمته  1122ديسمبر  32لقة بهذه المخاطر إلى غاية و تبلغ المدخرات المتع. دينارا
 .دينارا

 32بالمائة من األصول المرتبة إلى غاية  13,34تغطي األموال الذاتية للبنك التونسي للتضامن  3-5
 .1122ديسمبر 

 الرأي حول القوائم المالية  .4
 :لتحفظات التالية يتضّمن رأينا حول القوائم المالّية المرفقة لهذا التقرير ا

أفضت ( 13صفحة عدد , 3-3)مثل ما هو مشار إليه باإليضاحات حول القوائم المالّية إيضاح  4-2
المقاربة بين معلومات التطبيقة اإلعالمية للتصرف في قروض المشاريع الصغرى و قروض الحاسوب 

ألف  914إيجابية بقيمة  العائلي من جهة و المعلومات الواردة بالحسابات من جهة أخرى إلى فوارق
 .ألف دينار  319دينارا و فوارق سلبية بقيمة 

 .وال يمكننا حاليا تقييم إنعكاسات تصفية هذه الفوارق على بنود القوائم المالية
صفحة عدد ,  2-2-4و 2-2-3)مثل ما هو مشار إليه باإليضاحات حول القوائم المالّية إيضاح   4-1

ربة ألرصدة الحسابات الجارية البريدّية الدائنة والمدينة والبالغة على التوالي ، فإن عملّية المقا( 14و 12
ألف دينارا أفرزت مبالغ قديمة عالقة غير مبّررة لصالح وعلى البنك  1 414ألف دينارا و 1 941

وقد قام البنك بتكوين . ألف دينارا 62 315ألف دينارا  61 944التونسي للتضامن تبلغ على التوالي 
ألف دينارا تخّص سنة  11ألف دينارا من بينها  451خرات بعنوان هذه المبالغ القديمة والعالقة بقيمة مّد

1122. 
لذلك فإّنه ال يمكننا تحديد مدى تأثير تبرير وتصفية المبالغ العالقة المشار إليها أعاله على بنود القوائم 

 .المالّية
 – STB »البنكي المخّصص لمنظومة الحاسوب العائليلم يقم البنك بإعداد جدول مقاربة للحساب  4-3

PC Familial »  2 112رصيد محاسبي دائن بما قدره  1122ديسمبر  32ويبرز هذا الحساب بتاريخ 
 .ألف دينار على مستوى كشف الحساب البنكي 22ألف دينار مقابل رصيد دائن بـ 

اسبي لهذا الحساب لذا فإّنه يمكن أن يكون لتبرير ولم تمّكننا أعمالنا من التأّكد من مدى صّحة الرصيد المح
 .وتصفية العمليات العالقة بالحساب البنكي لمنظومة الحاسوب العائلي تأثير هام على بنود القوائم المالّية

تظهر ( 4-6-3)وإيضاح ( 5-3)مثل ما هو مشار إليه باإليضاحات حول القوائم المالّية إيضاح  4-4
 .أرصدة غير مبّررة لم يّتم تصفيتها بعد" التأمين واجبة الدفع"وحسابات " نة والمدينةالتعديل الدائ"حسابات 

أرصدة دائنة ومدينة لم يتّم تصفيتها تبلغ " الحسابات الداخلّية بين فروع البنك"ومن ناحية أخرى، تبرز 
تحتوي هذه و. ألف دينارا 13ألف دينارا و 5 115، 1122قيمتها على التوالي في موفى شهر ديسمبر 

الحسابات على عمليات عالقة دائنة ومدينة كان البنك قد شرع منذ سنوات في تبريرها وتطهيرها مّما مّكنه 
من حصر مجموع العمليات العالقة الّتي تستوجب أعمال تبرير وتطهير إيضافّية في موفى شهر ديسمبر 

ألف دينار  226 331ائنة وما قدره ألف دينار بالنسبة للعمليات العالقة الد 212 334ما قدره  1122
 .للعمليات العالقة المدينة

 .وال يمكننا حاليا تحديد مدى تأثير تبرير وتصفية أرصدة هذه العمليات العالقة على بنود القوائم المالّية
لم يقم البنك بتحديد الوقائع ,(1-2-6)مثل ما هو مشار إليه باإليضاحات حول القوائم المالّية إيضاح  4-6

الالحقة لتاريخ ختم القوائم المالية المتعلقة بالقروض التي تستوجب القيام بتعديالت تهم الفوائد الغير 
مدفوعة والمدخرات المتعلقة بالمستحقات المرتبة أو تستوجب تدوين مالحظات تكميلية طبقا لمقتضيات 

وتمثل هذه الوضعية حّدا ". بيةالوقائع واألحداث الالحقة لختم السنة المحاس" 24المعيار المحاسبي عدد 
وحصرا ألعمال وال تمكننا بالتالي من تحديد المداخيل الالحقة لتاريخ ختم القوائم المالية بصفة دقيقة 
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مع العلم وأّن هذه اإليرادات بلغت بالنسبة للسنة الفارطة . وتأثير ذلك على النتيجة الصافية للسنة المحاسبية
 .ألف دينارا 611

، فإن القوائم المالية للبنك التونسي 6-4إلى الفقرة  2-4بإستثناء ما تّم ذكره من الفقرة وحسب رأينا و .6
تعبر بصورة حقيقية وصادقة وتمثل بأمانة كافة النواحي الجوهرية عن المركز  1122للتضامن لسنة 

 32في  للسنة المحاسبية المختومة المالي للبنك التونسي للتضامن ونتيجة نشاطه وتدفقاته النقدية
 .طبقا لنظام المحاسبة للمؤسسات 1122ديسمبر

 مالحظة ما بعد الرأي  .5
وبدون التأثير على رأينا حول القوائم المالّية الّذي أبديناه سابقا، نلف أنظاركم إلى أّن إعتماد المذّكرة 

أفضى إلى نسب مّدخرات جماعّية أرفع من النسب الدنيا  1121-14الخاّصة بمؤّسسات القرض عدد 
 .الخاّصة بكّل مجموعة متجانسة

وقد إرتأى البنك إعتماد النسب الدنيا مّما أّدى إلى تقليص مبلغ المدخرات الجماعّية المسّجلة ضمن أعباء 
 .السنة المحاسبّية

 الفحوص الخاصة .1
ا وإعتمادا على فحوصن. لقد قمنا بأعمال الفحوص الخاّصة كما ينّص عليها القانون والمعايير المهنّية 1-2

 1122فإّنه ليس لدينا مالحظات حول أمانة المعلومات المالّية الواردة بتقرير مجلس اإلدارة لسنة 
 .ومطابقتها مع القوائم المالّية

، 1112نوفمبر  11المؤرخ في  1112لسنة  1114من األمر عدد  29وعمال بمقتضيات الفصل  1-1
إجراءات مسك حسابات األوراق المالية قمنا بالفحوصات الضرورية وليس لدينا من مالحظات حول 

 .ومدى تطابقها مع مقتضيات األمر المذكور أعاله
من القانون عدد ( جديد) 3من مجّلة الشركات التجارّية والفصل  155وعمال بمقتضيات الفصل  1-3

ي هذا قمنا بتقييم مدى فاعلّية نظام الرقابة الداخلّية وسجلنا ف. 2994نوفمبر  24المؤّرخ في  94-221
وقد تّم تضمين مختلف مالحظاتنا . اإلطار وجود بعض النقائص الّتي يمكن أن تأّثر على فاعلّية هذا النظام
 .بتقريرنا حول نظام الرقابة الداخلّية الّذي نعتبره متّمما لهذا التقرير

 :وتتمّثل أّهم النقائص المسّجلة في النقطتتين التاليتين 
 القروض مع تطبيقة المحاسبة مّما ينجّر عنه عدم تطابق بعض  عدم إدماج تطبيقة التصّرف في

 المعطيات المنتجة ؛
  غياب ضبط للبرامج المعلوماتّية بهدف تحديد وتسجيل المعطيات الخاّصة بالقروض المسندة وفقا

لمصادر التمويل مّما ال يمّكن البنك من تحديد اإلسخالصات والمبالغ غير المستخلصة والفوائد 
ت الخاّصة بكّل مصدر تمويل وهذه الوضعّية تزيد من مخاطر عدم إحترام بعض اإللتزامات والعموال

 .تجاه ممّولي البنك

 
 
 

أف أوديت ومكتب .د.عن مجمع د
 حسين قمرة
 سليم فريعة

عن الشركة العالمية للتصرف 
 "إماك"والتدقيق

 عبد الرزاق الصويعي
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 الحسابات  لمراقبي الخاصالتقرير  
 1122ديسمبر 32في    المنتهية يةالمحاسبالسنة  

 

 السّيدات والسادة مساهمي البنك

والّتي تّم تكليفنا  1122ديسمبر  32تنفيذا لمهمة مراقبة الحسابات الخاّصة بالسنة المحاسبية المنتهية في 

جديد وما يليه من مجّلة الشركات  111بها من طرف الجمعّية العاّمة العادّية وتطبيقا لمقتضيات الفصل 

المتعّلق بمؤّسسات  1112جويلية  21المؤّرخ في  1112-56من القانون عدد  19لتجارّية والفصل ا

 .1122نفيدكم علما في ما يلي بالعمليات واإلتفاقيات المتعّلقة بالسنة المحاسبّية . القرض

يات المبرمة تتمّثل مسؤوليتنا في التأكد من اإلجراءات القانونية للترخيص والمصادقة للعمليات واإلتفاق

وال تشمل مهمتنا البحث على وجود مثل هذه اإلتفاقيات أو العمليات . وكذلك صحة تسجيلها بالقوائم المالية

بل تقتصر على إعطاء معلومات حول فحواها وخصوصيتها وذلك إستنادا على أعمال التدقيق التي قمنا 

وعليكم تقدير فائدة . جدواها أو منفعتها بها والمعطيات التي وفرتها لنا الشركة ودون إبداء رأينا حول

 .إبرام هذه اإلتفاقيات وإنجاز هذه العمليات من أجل المصادقة عليها

 اإلتفاقا  والعمليا  المنجزة حديثا .1

  .منجزة حديثا تدخل في إطار الفصل المذكور أعالهبوجود إتفاقيات لم يحطنا مجلس إدارتكم علما 

 سابقة عمليا  منجزة ومتعلّقة باتفاقا  .2

تنفيذ إتفاقّية التصّرف في خط تمويل القروض الصغرى وإتفاقّية التصّرف في  1022تواصل خالل سنة 

 .موارد الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدّية والمهن الصغرى

 :وقد بلغ مجموع العموالت الّتي تقاضاها البنك ما يلي 

  خّط تمويل القروض الصغرى المسندة من قبل عموالت تحّصل عليها البنك بعنوان التصّرف في

 ألف دينار؛ 918الدولة ما قدره 

  عموالت تحّصل عليها البنك بعنوان التصّرف في موارد الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات

 .ألف دينار 3 339التقليدّية والمهن الصغرى المسندة من قبل الدولة بقيمة 

 البنك تجاه مسّيريها واجبا  والتزاما  .3

البنك تجاه الرئيس المدير العام والمديران العامان المساعدان كما نّص عليه  واجبا  والتزاما  .1.3

 .من مجلة الشركا  التجارية II  § 5جديد 222الفصل 

  واألمر المؤّرخ  1002أوت  21حّدد أجر الرئيس المدير العام كما نص عليه األمر المؤرخ في

 :وزير المالّية، كما يلى والصادر عن السيد 1020سبتمبر  21في 
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 (المبلغ باأللف بالدينار)  
الرئيس المدير العام من                    

ماي  31جانفي إلى  1
2211 

الرئيس المدير العام من                
ديسمبر  31جوان إلى  1

2211 
 أجر سنوي خام

17,80 18,00 
 المساهمات اإلجتماعية للمؤجر

1,11 1,04 

 
   :من اإلمتيازات تشمل  مجموعة

  سيارة وظيفية وقع إقتناءها سنة
ألف دينار وبلغ  42بمبلغ  1022

 1020مجموع إستهالكاتها خالل سنة 
 1,82 ما قدره

 
 

7,02 

 لتر في الشهر 110 لتر في الشهر  110 مقتطعات وقود 

  وحـدة   1000في حدود  خدمات هاتفية
أساسية بعنوان كـل ثالثـة   

 أشهر

وحـدة   1000في حدود 
أساسية بعنوان كـل ثالثـة   

 أشهر
 

  كما  1022أفريل  00إلى  1022جانفي  2حّدد أجر المدير العام المساعد األّول المباشر لوظيفته من

 :، كما يلي 2222جويلية  17نّص عليه محضر إجتماع مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 

 
 (المبلغ باأللف بالدينار) 

 7,71 أجر سنوي خام 

 22,81 مسندةمنح 

 2,12 المساهمات اإلجتماعية للمؤجر 

 
  :مجموعة من اإلمتيازات تشمل 

  ألف  08بمبلغ  1008سيارة وظيفية وقع إقتناءها سنة
دينار وبلغ مجموع إستهالكاتها خالل الفترة المذكورة 

 أعاله ما قدره

1,18 

 لتر في الشهر  040 مقتطعات وقود 

  ان كل ثالثة دينار بعنو 10 خدمات هاتفية
 أشهر

 
الشركة تجاه مسيريها كما تبّين لنا من خالل مراجعة القوائم المالّية المختومة  واجبا  والتزاما  .2.3

 .2211ديسمبر  31في 
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 المساعد الثانيالمدير العام  المدير العام المساعد األول الرئيس المدير العام                    

أعباء السنة  
 المحاسبّية

 31الخصوم في 
 2211ديسمبر 

أعباء السنة 
 المحاسبّية

 31الخصوم في 
 2211ديسمبر 

أعباء السنة 
 المحاسبّية

 31الخصوم في 
 2211ديسمبر 

 رعلى المدى القصياإلمتيازات  
21,74 1,07 00,42  11,84  

 نتهاء الخدمةإبعد  اإلمتيازات
- 24,74 - - - - 

 إمتيازات أخرى طويلة المدى
- - - - - - 

 إنهاء عقد العمل تعويضات
- - - - - - 

 في شكل أسهم دفوعات
- - - - - - 

  28,49  33,98 22,28 88,99 المجموع
 

ومن ناحية أخرى، فإّن أعمالنا لم تفرز وجود عمليات أخرى تدخل في مجال الفصالن المشار إليهما 
 .أعاله
 

أف أوديت ومكتب .د.دعن مجمع 
 حسين قمرة
 سليم فريعة

عن الشركة العالمية للتصرف 
 "إماك"والتدقيق

 عبد الرزاق الصويعي
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 :األول القرار

إذ ، 0230 نـوفمبر  12إّن الجلسة العاّمة العادية للبنك التونسي للّتضامن المنعقـدة بتـاريخ   
نونية الخاصة بشركات المساهمة العامة، فإنهـا تصـادق   عدم إنعقادها في اآلجال القال تسج

على هذا التأخير بإعتباره ال يسبب أي ضرر لمصالح المساهمين وتبرأ إبراءا تاما وكـامال  

 .وبدون تحفظ ذمة أعضاء مجلس اإلدارة بخصوصه

 .القرار باإلجماع اتّم  المصادقة على هذ

 :الثاني القرار

بعد  0230 نوفمبر 12بنك التونسي للّتضامن المنعقدة بتاريخ إّن الجلسة العاّمة العادية لل
 :إطالعها على

  ديسمبر  13تقريـر مجلس اإلدارة والقوائم المالية المتعلقة بنشاط البنك المختوم في

0233، 

   المتعلقين بنفس السنة( العام والخاص ) تقريري مراقبي الحسابات. 

ي الحسابات وتصادق على تقرير مجلس اإلدارة تسجل إطالعها على ما جاء في تقارير مراقب

 .كما وقع عرضها عليها 0233ديسمبر  13وعلى القوائم المالية للسنة المالية المختومة في 

 .القرار باإلجماع اتّم  المصادقة على هذ

 :الثالث القرار

المالية  إّن الجلسة العامة العادية بعد اإلطالع على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة

جديد من مجلة  022توافق على االتفاقيات القانونية المنصوص عليها بالفصل  0233

 .المتعلق بمؤسسات القرض 0223لسنة  45من القانون  ,0الشركات التجارية والفصل عدد 

 .القرار باإلجماع اتّم  المصادقة على هذ

 :الرابع القرار

ا وكامال وبدون تحّفظ ذمة أعضاء مجلس اإلدارة إّن الجلسة العاّمة العادية تبرئ إبراء تاّم

بخصوص ممارسـة مهاّمهم في مجلس اإلدارة وعن نتائج أعمالهم بالّنسبة للّسنة المالية 

 .0233ديسمبر  13المختومة في 

 .القرار باإلجماع اتّم  المصادقة على هذ

 :الخامس القرار

 0233س اإلدارة، تخصيص نتائج سنة تقرر الجلسة العاّمة العادية، بناءا على اقتراح مجل
 :على الّنحو الّتالي
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 2100  السنة المالية                                     (المبلغ بالدينار))

 743,895 582 3-  (خسارة)  نتيجة  الفترة

 130,817 653 1 )+(  مجموع األرباح المؤجلة قبل تخصيص نتيجة الفترة

 Effets des modifications)حاسبية تأثيرا  التغييرا  الم

comptables) 
)-( -309 051,593 

 664,671 238 2- )=(  المجموع قبل اقتطاع االحتياطي القانوني

 - )-( (5)االحتياطي القانوني 

 - )-(  (الصندوق االجتماعي)صندوق اإلعانة والحيطة االجتماعية 

 664,671 238 2- )=(  النتائج المؤجلة في نهاية الفترة

 .القرار باإلجماع اتّم  المصادقة على هذ

  :السادس القرار

 :من الّنظام األساسي للبنك، تصادق الجلسة العاّمة العادية على تعيين ,3عمال بأحكام الفصل 

  حافظ الغربي؛عضوا بمجلس اإلدارة تعويضا للسيد  محمد كعني السيد 

 ؛ريضا للسيد سمير لزعالسيدة نجوى بالحاج عضوا بمجلس اإلدارة تعو 

 ؛ن عضوا بمجلس اإلدارة تعويضا للسيد محمد النادريلجاالسيد التيجاني ع 

 بوزيد فارسعضوا بمجلس اإلدارة تعويضا للسيد  السيدة سامية عمامو. 
التي تنتهي بانعقاد هذه الجلسة العامة التي ستنظر في  موذلك للفترة المتبقية من مدة عضويته 

  .0230حسابات سنة 

 .القرار باإلجماع اتّم  المصادقة على هذ

 :السابع القرار

من قرار وزيري المالية والتجارة  1و 0من القانون األساسي وبالفصول  08عمال بالفصل 

الذي يضبط مرتبات مراقبي  0221فيفري  08والسياحة والصناعات التقليدية المؤرخ في 
 الحسابات،

فتتاح من قبل مراقبي الحسابات بعد اإلنطالق في وتبعا لضرورة تدقيق حسابات أرصدة اإل 

 ،0230جانفي  0إستغالل النظام المعلوماتي الجديد للبنك بداية من 
ونظرا ألن هذه األشغال تتطلب حجما إضافيا لتدخالت مراقبي الحسابات في إطار مهمتهما 

 األصلية، وتمثل بالتالي أشغال تدقيق خصوصية إضافية،

 دينار،  34222ذه األشغال من قبل مراقبي الحسابات في حدود ما قيمته وبناءا على تقدير ه
وبناءا على إقتراح مجلس اإلدارة، تصادق الجلسة العامة العادية على إسناد مرتبات إضافية 

دينار بدون إعتبار األداء على القيمة  34 222لفائدة مراقبي الحسابات ال تتجاوز ما قدره 

 .0230ذه األشغال خالل السنة المحاسبية المضافة مقابل القيام به

 .القرار باإلجماع اتّم  المصادقة على هذ
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  :الثامن القرار

تقرر الجلسة العامة العادية إسناد مكافآت حضور لفائدة أعضاء مجلس اإلدارة بعنوان 

 .دينار لكل عضو 5222وتحدد قيمتها بـ . 0233تصرفهم المتعلق بالسنة المالية 

مررن  5109باألغلبيررة المسراهمين الحانرررين الممتلكرين لررـ  القررار اعلرى هررذ تّمر  المصررادقة

 .0025رأس المال وإعتراض مساهم واحد يمتلك 

 :التاسع القرار
لمجابهة حاجياته اآلنية من الموارد المالية،  ترخص الجلسة العامة العاديـة لمجلـس إدارة   

قروض رقاعية بالسوق المحليـة  البنك في اإلقتراض من الخارج وفي إصدار قرض أو عدة 

مليون دينار خالل الفترة الممتدة بين تـاريخ االجتمـاع    12في حدود مبلغ جملي ال يتجاوز 
الحالي واالجتماع المقبل الذي سوف تخصصه الجلسة العامة للنظر في نتائج السنة الماليـة  

0230. 
 .صدارهاوتكلف مجلس اإلدارة بضبط مبلغ القرض أو القروض وطريقة وشروط إ

 .القرار باإلجماع اتّم  المصادقة على هذ 

 :واألخير العاشر القرار

إّن الجلسة العاّمة العادية تفّوض كّل الّنفوذ وكّل الّصالحّيات الاّلزمة لحامل مضمون أو نظير 

 .من محضر الجلسة ليقوم بجميع اإليداعات والّنشر التي يقتضيها القانون

 .ر باإلجماعالقرا اتّم  المصادقة على هذ

 


