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 شال توزيشششع رأس المششش
 

 :حقوق تصويت كما يليل و  تخأسهم  بين 2132ديسمبر  13إلى غاية  يتوزع رأس مال البنك

 % المبلغ عدد األسهم المساهمو 

 38,7550 35 512 111 3 551 211 الدولة    

    
 15,0025 0 113 111 011 311 األشخاص المعنويون العموميون

    
 6,3050 2 522 111 252 211 األشخاص المعنويون الخواص

    
 39,9375 35 955 111 3 595 511 األشخاص الطبيعيون

 100,0000 40 000 000 4 000 000 المجموع        
 

 
 

 (من القانو  األساسي للبنك التونسي للتضامن 36الفصل عدد ): شروط حضور الجلسات العامة العادية

 سـهم أو تـم تفويضـ أ 20يمكن لكل مساهم يمتلك بمفرده علـى األقـل 

 مــن طــرف عــدد مــن المســاهمين يمتلكــو  علــى األقــل هــ ا العــدد مــن

 األسهم حضور إجتماعات الجلسة العامة أو إنابة من يمثلهم شـريةة

بخمسة  االجتماعبدفتر الشركة قبل الموعد المقرر لعقد  اسم ترسيم 

 .إلى الجلسة العامة بالةرق القانونية االستدعاءيتم ، وأيان
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 2011  سنة في المسجل االنكماش من تدريجيا الخروج في 2012 سنة خالل التونسي االقتصاد نجح

 معدل أي المنقضي، العقد خالل المسجل المسار دون ذلك رغم يظل مستوى وهو، 3,6 % بـ نمو استعادة وفي

 فني أساسنا المسنجل باالرتفناع خاصنة العنر  جانن  منن االقتصنادي النمنو تحفين  تنمو .5% بقرابنة سننوي 

 فالحني بموسنم وكنللك الكيميائينة والصنناعات والنقنل السنياحة أي ، 2011سنة تضررا في األكثر القطاعات

 ةالمي انين سياسنة تواصنل منهدع النلي الداخلي الطل  في له دفعا النمو وجد الطل ، فقد جان  من أما .أفضل

 االسنتهال،، نمنو إلنى التعويض ونفقات واألجور المرتبات من كل وأدى ازدياد ،التوسعيتان النقدية والسياسة

 ملحنو  ارتفناع من  الخناص للقطناع بالنسنبة السيما االستثمار انتعاشة، شهد كما . الخاص أو العمومي سواء

 .المباشرة األجنبية لالستثمارات

 البحري والصيد الفالحة 

 منن بالخصوص مك ن ما وهو المالئمة، المناخية الظروف البحري من والصيد قطاع الفالحةستفاد  إ

 وهكنلا، (2,9% +  قابل50% +  ( التوالي البحر على ومنتجات قنطار مليون 22,7 ليبلغ الحبوب زيادة إنتاج

  مقابنل  0,3%  قندرها االقتصنادي النمنو فني مسناهمة يعنادل ما أي،  3,9%مستوى للقطاع الحقيقي النمو بلغ

 .السابق العام في %  0,8و %10,8

  الصناعة قةاع  

 هنلا ويعن ى. السنابق العنام فني 6,1% بنـ تراجن  مقابنل 0,2% بنـ طفيفنا نمنوا سنجل قطناع الصنناعة 

 للصنناعات المضنافة القيمنة ازديناد نتيجنة 1,8 % بنسنبة المعملينة الصنناعات نمنو إلنى التطنور باألسناس

 البناء مواد صناعات ارتفاع إلى باإلضافة وذلك ،سنة قبل 39% بقرابة مقابل انخفا   15,3% بـ الكيميائية

 والجلنود والمالبن  النسني  صناعات أما 3,7% +). ) والغلائية والصناعات الفالحية 3,2% والبلور والخ ف

 مقابنل لتواليا على 1,5% و 3,8% بنسبتي انخفاضا فقد سجلت والكهربائية، الميكانكية والصناعات واألحلية

 .السابق العام في 5,4 %و 1,2 % بـ ارتفاع

 ترت  التي الظرفية اإلضطرابات نتيجة0,7% بـ طفيفا نموا سجل فقد التجاري، بالنشاط يتعلق وفيما

  ناهرة احتنداد عنن فضنال األساسنية المنواد بعنض في ونقص لألسعار وارتفاع التوزي  قنوات في عنها خلل

 .الموازية التجارةالقانوني و غير التصدير

 تواصنل عنن فضنال النقل، لنشاط وبالتالي السياحي للنشاط انتعاشة سجلت فقد المسوقة، الخدمات أما

 2012 سننة فني 5,3% بنسنبة للقطـنـاع المضنافة القيمة ازدادت وهكلا، . مرتف  بنسق المواصالت نمو قطاع

 وانعكسنت .السنابق العنام في 1,4% ل مساهمة بـمقاب 2,1 %  قدرها االقتصادي النمو في يعادل مساهمة ما وهو

 بلنغ عنددهم النلين المقيمنين غينر لوفنود   24,4% بنسنبة زينادة خالل من  11,7 %بـ السيـاحي القطاع انتعاشة

والنروس  واألنجلين  واأللمنان الفرنسنيين وباألسناس األوروبينين منن تقريبنا نصنفهم شنخص، مالينين 6 قرابة

 المنطلنق، هنلا ومنن. والج ائنريين الليبينين السيما الوفود، هله من 47,8% غاربيونالم مثل فيما واإليطاليين،
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 30,5% بنـ السنياحية المقنابيض ازدادت كمنا. وحندة ملينون 30 حوالي لتبلغ 45,2% بـ البيتات الجملية ارتفعت

 .دينار مليون 3.175 لتبلغ

 2010.سنة  في تحقيقه تم ما دون ذلك رغم يظل مستوى هوو

 غلالش سوق  

 الشنغل سنوق شنهدت بناألجور، المتعلقنة والمطالن  المتكررة االجتماعية بالتحركات اتسمت سنة بعد

 إحداثات صافي وانتعاشة اإلضافية الشغل طلبات تراج  من متظافر بتأثير 2012 سنة بداية منل نبوادر تحس  

  654  يوافنق منا وهنو16,7% مسنتوى لتبلغ  2,2%ـب انخفاضا البطالة نسبة سجلت األساس، هلا وعلى .الشغل

الجهات  بين التفاوت غير أن . لإلحصاء الوطني المعهد معطيات حس  2012 سنة في العمل عن عاطل ألف

 خريجي عن فضال واإلناث الداخلية الجهات أكبر بشكل تشمل الظاهرة هله وأن علما قائما، ي ال ما والفئات

 وهو 2012 سنة موفى 33,2% تــبلغ ثــحي ارتفاع، في األخيرة الفئة هله بطالة نسبة وتظل  .العالي التعليم

 .العمل عن عاطل ألف 228 يناه  ما

 الدينار صرف سعر تةور 

  درهـنـق ا ـنـبانخف 2011 سننة بنهاينة وقياسا 2012 سنة موفى في الدينار صرف سعر تطور تسمإ

 فني المسنجلة بتلنك تتأثر التي تطوراتال وتعك  هله  .األمريكي الدوالر مقابل  9,9%وبـ إزاء األورو %5,3

 المعندل خنالل في %  7,6الدوالر األمريكي بنسبة إزاء األورو انخفا  إلى باألساس الدولية، الصرف سوق

 .بين نهاية الفترة % 2قدره  وارتفاع 2012 سنة
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 1021-1020 خالل الفترةالمالية للبنك  أهم المؤشراتتةور 

 المؤشرات المالية أهم

 2012 2011 2010 (المبلغ األلف دينار)

 000 40 000 40 000 40 رأس المال

 039 735 692 701 501 608 مجموع الموازنة

 686 678 667308 865 573 المستحقات الصافية على الحرفاء

 42103 421 57 602 3 ودائ  الحرفاء

 107 630 786 574 116 522 الموارد الخصوصية

 797 2- 807 3- 799 نتيجة اإلستغالل

 816 2- 892 3- 42- النتيجة الصافية

 908 38 669 41 200 45 مجوع األموال اللاتية بعد النتيجة

 183 15 745 13 858 13 النات  البنكي الصافي

 826 2 602 3 751 2 العموالت

 518 50 247 45 077 34 المدخرات والفوائد المخصصة

و فينعدد الم  262 257 299 

 

 

 (Ratios de Structure) البنية  مؤشرات

 2010 2011 2012 

مجموع الموازنة\مجموع األموال اللاتية  7,43% 5,94% 5,29% 

مجموع الموازنة\ودائ  الحرفاء  0,59% 8,18% 5,73% 

مجموع الموازنة\المستحقات الصافية للحرفاء  94,31% 95,10% 92,33% 

 

 (Ratios de Productivité) تاجيةاإلن مؤشرات

 2010 2011 2012 

النات  البنكي الصافي\نفقات التسيير  87,40% 92,15% 87,76% 

األجور\العموالت الصافية  34,43% 40,08% 30,04% 

النات  البنكي الصافي\األجور  57,66% 65,38% 61,95% 
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 تشقشديشم

د بعد الثنورة بصنفة مباشنرة علنى نشناط البننك علنى إنعكست الظروف اإلستثنائية التي عاشتها البال

مستوى ت ايد الضغوطات على فروعه الجهوية وتراجن  منوارده المالينة بسنب  إنخفنا  المبنالغ المستخلصنة 

المتعلقننة بالمشنناري  الصننغرى أو بننالقرو  الصننغيرة المسننندة مننن قبننل الجمعيننات إلننى جاننن  صننعوبة القيننام 

 . حكام القضائية إلستخالص الديونبالمعاينات الميدانية وتفعيل األ

I. نشاط اإلقراض 

 المشاريع الصغرى تمويل .3

في مجال تمويل المشاري  الصغرى بتراجن  ملحنو  علنى مسنتوى عندد المطالن   2132تمي ت سنة 

 : الوافدة على البنك وعدد المطال  المدروسة والمصادقات وذلك على النحو التالي

 1022 1021 1022/1021 (%) 

 53- 23 566 14 435 ةالبعدد الم

 47,3- 24 302 11 263 عدد المةالب المدروسة

 -6332 5 025 21 419 عدد المصادقات

من مطال  الواردة على البنك متأتية من واليات الشمال الشرقي في حين لم تتجناوز حصنة  40%حوالي  -

 (.9,2%)والجنوب الغربي ( 8,2%)الوسط الغربي 

م د سنتمكن منن إحنداث  61,3بمبلنغ ينناه   قنر  0130ـ بنتقندر  2132 حصيلة المصادقات خالل سننة -

 .ألف موطن شغل 33حوالي 

 :كما يلي 2132في موفى سنة وبللك تكون الحصيلة الجملية لنشاط اإلقرا   -

  قر  325 418    :عدد القرو 

  مليون دينار 431,113    :مبلغ القرو 

  مليون دينار 3 319,559    :المشاري كلفة 

 موطن شغل  219 451  :ثات مواطن الشغل المرتقبةإحدا 

 : التوزيع القةاعي للمشاريع الصغرى -

 23,5%مقابنل ( 50,2%)يبرز التحليل القطاعي أن قطاع الخدمات إستفاد بحوالي نصف تدخالت البنك  -

 :الرسم التاليللصناعات التقليدية كما يبي نه  22,2%للمهن الصغرى و
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خنالل سننة  8%مقابنل  4,1%إلنى حندود 2132حصنة القطناع الفالحني خنالل سننة ل تراج  ملحنو  فني ج  س  

ويع ى هنلا التراجن  إلنى صنعوبات فني القينام بالمعايننات الفنينة إلنى  ،من الحصيلة الجملية 12,2%و 2133

للظروف التي شهدتها البالد إلى جان  نقص في إقبال الفالحين علنى اإلسنتثمار خنالل المناطق الفالحية نظرا 

 .له الفترةه

 :لتوزيع الجهوي للمشاريع الصغرىا-

سننة  37,5%إلنى  2131خالل سننة  40%كما يبرز التوزي  الجهوي تراجعا في حصة الجهات الغربية من  

وذلك بسب  تراج  عدد المطالن  الوافندة علنى البننك منن هنله الجهنات منن ناحينة واإلضنطربات التني  2132

 .حية أخرىشهدتها بعض الواليات الغربية من نا

 :وفي ما يلي التوزي  الجهوي للمصادقات 

 

 :توزيع المصادقات حسب المستوى التعليمي -

مصنادقة  3199إلنى حندود  2132تواصل التراج  المسجل في حصة حاملي الشهادات العلينا خنالل سننة كما 

م د  32,9بلننغ مصننادقة بم 2354مقابننل ( مننن عنندد المصننادقات 23,2%أي مننا يمثننل )م د  24,4بمبلننغ يننناه  

 .وذلك نظرا لتوجه حاملي الشهائد العليا أكثر نحو التشغيل المؤجر 2133خالل سنة 
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 :وفي ما يلي وضعية تمويل حاملي الشهادات العليا 

 

 : توزيع القروض حسب النوع اإلجتماعي -

منن المصنادقات حصنتها منن عندد علنى مسنتوى تطنورا  2132خنالل سننة سجلت حصة المنرأة 

 .2132خالل سنة  %15,4إلى  2133سنة  11,8%

 1021سنة  1022سنة  المصادقات 

 (ن د)المبلغ  % العدد  (ن د)المبلغ  % العدد  النوع اإلجتماعي

جل  44 02,2 1581 81,9 09,0 4499 الر 

 17,2 15,4 2251 24,8 11,8 1491 المرأة

 61,2 200 5025 107 200 21191 المجموع

 ن قبل الجمعياتالمسندة م القروض الصغيرة .1

مننن تنندار، عدينند  2132خننالل سنننة منظومننة القننرو  الصننغيرة المسننندة عننن طريننق الجمعيننات تمكنننت 

 :الصعوبات التي واجهتها خالل الفترة المنقضية وذلك من خالل 

 .تهيئة المقرات التي تم اإلعتداء عليها أثناء الثورة وإستئناف نشاط جل الجمعيات -

تها النيابية أو إستقال أعضائهاتجديد الهيئات المديرة الت -  .ي إنتهت مد 

 95بـ 2132عدد الجمعيات التي تم تجديد الهيئات المديرة المشرفة عليها خالل سنة  تقدروفي هلا اإلطار 

وبالتالي يكون عدد الجمعيات التني تنم تجديند هيئاتهنا المنديرة  ،2133جمعية خالل سنة  55جمعية مقابل 

 .من مجموع الجمعيات 54%معية أي ما يمثل ج 351بعد الثورة في حدود 
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منا يمثنل  أي 2133جمعينة خنالل سننة  359جمعية مقابنل  349من تمويل  2132تمكن البنك خالل سنة  -

 .من مجموع الجمعيات 68%حوالي 

ألنف  45,2إلنى حندود  2132إرتفاع طفيف في حصيلة القرو  المسنندة منن قبنل الجمعينات خنالل سننة  -

 .2133م د خالل سنة  45ألف قر  بمبلغ  39,8م د مقابل   46,1قر  بمبلغ يناه  

وقد ساهمت القرارات اإلستثنائية التي إتخلتها الحكومة لفائدة هله المنظومة من إعطاء دف  جديد لهلا الصنف 

فني مجنال إحنداث منوارد النرزق واإلحاطنة بالفئنات اإلجتماعينة الضنعيفة  امن الجمعيات وم يد تفعينل دورهن

 : لدخل وذلك من خالل ومحدودة ا

 .م د 1,2جمعية من عمليات إعادة جدولة للقرو  بمبالغ تناه   34تمكين  -

والقاضني بنالتخفيض فني نسنبة اإلسنتخالص التني  2132ننوفمبر  32قرار السيد رئي  الحكومنة بتناري   -

يشننترطها البنننك التونسنني للتضننامن لصننرف اإلعتمننادات لفائنندة جمعيننات القننرو  الصننغيرة الناشننطة 

 .70%إلى  80%بالواليات الداخلية من 

جمعيننة  60%جمعيننة منهننا  41 بحننوالي 80%ويقنندر عنندد الجمعيننات التنني لهننا نسننبة إسننتخالص أقننل مننن 

 .متواجدة بالواليات الداخلية

 :أما على المستوى القةاعي فيبرز الرسم التالي توزيع مبالغ القروض الصغيرة

 

 : من مجموع مبالغ القرو  المسندة وذلك على النحو التالي 46%كما إستفادت الجهات الغربية بحوالي 

 1022 1021 

 18,4% 18,4% الشمال الغربي

 15,2% 14,6% الوسط الغربي

 12,1% 9,0% الجنوب الغربي

 45,7% 42,0% الجهات الغربية

 25,8% 28,7% الشمال الشرقي

 20,8% 21,7% الوسط الشرقي

 7,7% 7,6% الجنوب الشرقي

 55,3% 58,0% ات الشرقيةالجه
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ة المنرأة منن القنرو  الصنغيرة- خنالل سننة  %53إلنى  2133سننة  %85 منن إرتفاع في حص 

2132. 

 وطنيةالبرامج الإلسهان في تنفي  ا .3

 :الشروع في تنفي  برنامج نموذجي للجبس اإليكولوجي-

تي القصرين وسيدي الشروع في تنفيل برنام  خاص بالجب  اإليكولوجي بوالي 2132شهدت أواخر سنة 

 .ألف دينار 841باعثين من حاملي الشهادات العليا بمبلغ يناه   0بوزيد لفائدة 

وسننيتم تنندعيم وتوسنني  هننلا البرنننام  وفننق نتننائ  عمليننات التمويننل األولنني بالتعنناون منن  الوكالننة الوطنيننة 

 .للتشغيل والعمل المستقل

 .ت القروض الصغيرةإستئناف تمويل موسم الزراعات الكبرى عن طريق جمعيا-

جمعينة  81تم بالتنسيق م  مصالح وزارة الفالحة في إطار تمويل موسم ال راعات الكبرى تمكنين قرابنة 

للتضنامن  د عنن طرينق البننك التونسني.م 1متواجدة بالواليات الداخلية ذات الصبغة الفالحينة منن حنوالي 

 ح صنغير لتنوفير مسنتل مات اإلنتناج منن أالف فنال 1وقد إنتف  بها أكثر من ، 2132وذلك في أواخر سنة 

 .  بلور وأسمدة وغيرها

 الشروع في تنفي  برنامج اإلنةالق-

لسننة  3منشور مشتر، بين وزراء المالية والتكوين المهني والتشغيل والتنمية الجهوية تحت عندد  إصدار

يت حداث للية جديدة خاصة بتوفير التمويل اللاتي سإل 2133 وزارة تولنت بمقتضناه  "إعتماد اإلنطالق"م 

 .د لفائدة هله اآللية عن طريق البنك التونسي للتضامن.م 5التنمية الجهوية والتخطيط صرف إعتماد قدره 

 :لتفعيل هله اآللية وتسري  نسق اإلنجاز، تولى البنك

 3011)تمكين اإلدارات الجهوية للتنمية بقنوائم الحاصنلين علنى الموافقنات المبدئينة للقنرو  شنهريا  -

 بحاجة إلى التمويل اللاتي؛( وافقة مبدئيةم

ن الجهوية الخاصنة بهنله اآللينة علنى األقنل منرة كنل نصنف شنهر للنظنر فني اإنعقاد الل جتكثيف تواتر  -

 .الملفات ولتقييم تدخل هاته األلية وإقترا ح الحلول لتلليل الصعوبات

 .ألف دينار 011اه  باعث بمبلغ ين 211وتبعا لللك فقد إنتف  بتدخالت هله اآللية قرابة 

 " Shlum Berger"و" Brish Gaz"الشراكة مع مؤسستي -

بخصنوص " Shlum Berger"و" Brish Gaz"كما واصل البنك تنفيل إتفاقيات الشراكة من  مؤسسنتي 

إسننناد قننرو  صننغيرة بمننناطق تنندخالتهما بمعتمننديتي المحننرس وعقننارب بالسنننة األولننى وسنناقية النندائر 

كة م  الجمعيات المحلية الناشنطة بهنله المعتمنديات وذلنك فني إطنار تندعيم التندخالت بالسنة الثانية بالشرا

 .اإلجتماعية لهله المؤسسات اإلقتصادية بمناطق نشاطها
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II. القروض إنجاز 

 2133م د خنالل سننة  116,6تراج  مستوى إنجاز المشاري  الممولة منن خنالل تقلنص حجنم الندفوعات منن 

 .بإعتبار التراج  المسجل في نشاط اإلقرا  48,4%بة تراج  في حدود أي بنس 2132م د سنة  60,2إلى 

 :وتتوزع القرو  المنج ة حس  القطاعات على النحو اآلتي

 على مستوى عدد القرو  المنج ة

 

 على مستوى مبالغ القرو  المنج ة
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III. االستخشششالص 

 المشاريع الصغرىقروض تمويل  .2

 : م د موزعة كما يلي  95,1 حوالي 2132الصها خالل سنة بلغ مجموع المبالغ التي حل أجل إستخ -

 م د 80,9: أصل القرو   -

 م د 16,4: الفوائض اإلتفاقية  -

منن المبنالغ التني حنل  57.9%م د أي بنسنبة  56,4بحنوالي  2132تقدر المبالغ المستخلصة خالل سننة  -

 .أجلها

 .64,9%تقدر النسبة العامة لإلستخالص بـ -

م د موزعنة كمنا  85بنـتقندر  2132ة ـنـالمستخلصة والمتعلقة باألقسناط التني حنل أجلهنا سن حجم المبالغ -

   :يلي

 م د 15,3: أصل القرو   -

 م د 9,9 :القرو الفوائض  -

يمثالن الحلقة األضنعف علنى  8و 1ويتضح من خالل تحليل اإلستخالصات حس  أقدمية الديون أن الصنفين 

يتطلن  وضن  خطنة خاصنة فني الغنر  خصوصنا وأن المبنالغ المتخلندة مستوى إستخالصات البنك وهو منا 

 .م د 81تتجاوز  2132والمتعلقة بهما لسنة 

ا على المستوى القطاعي فقد سجل قطناع الخندمات أفضنل نسنبة إسنتخالص فني حندود  - فني حنين  52%أم 

  .%11سجل القطاع الفالحي أضعف نسبة إستخالص 

وسنيدي تواصلت أدنى النس  المسجلة بواليات قفصة ص، فقد أما على المستوى الجهوي لنس  اإلستخال -

 .وجندوبة وقبلي أرف  نسبة إستخالصأريانة  اتفي حين سجلت واليبوزيد والقصرين 

 القروض الصغيرة منظومة .1

تقدر النسبة العامة لإلستخالص بالنسبة للقرو  الصغيرة المسندة من قبل الجمعينات إلنى منوفى ديسنمبر 

 .2133في موفى سنة  84,1%ل مقاب 83%بـ 2132

 2133م د خنالل سننة  46,1م د مقابنل  44,3بحنوالي  2132يقدر حجنم المبنالغ المستخلصنة خنالل سننة  -

ويعنن ى التراجنن  النسننبي فنني مبننالغ اإلستخالصننات إلننى الصننعوبات التنني شننهدتها عدينند الجمعيننات علننى 

القيننام بننإجراءات التقاضنني مسننتوى نقننص فنني المتابعننة الميدانيننة مننن قبننل أعننوان القننرو  وصننعوبة 

 .إلستخالص الديون
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 :قروض تمويل إقتناء الحاسوب العائلي .3

بالنسبة لقرو  تمويل إقتناء الحاسوب العائلي بجيليه األول والثانى، تم سجيل تقلص في المبالغ التي حل 

بالغ ، و الم%21م د أي بنسبة انخفا  تفوق  1,9م د إلى  5,3من  2132خالل سنة لجل خالصها  

م د مما يجعل النسبة العامة لإلستخالص لهله القرو  تستقر في موفى  1,0م د إلى  5,15المستخلصة من 

 .2133علما وأن البنك توقف عن إسناد هله الصنف من القرو  منل سنة ، %44,11في حدود  2132سنة 

 .ويبرز الجدول التالي وضعية اإلستخالص لقرو  الحاسوب العائلي
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 ا -3

 الموارد البشرية          
ــــــــــاق   والتنظــــــــــيم         واآلفـ

 المستقبلية للبنك
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I. الموارد البشرية 

 عدد الموظفين  .2

 :، يتوزعون كما يلي2132موفى ديسمبر في  مو فا 299بلغ عدد مو في البنك 

 :حسب الصنف 

 (%) النسبة العدد 

 57,2 351 إطارات وإطارات عليا

 9,7 51 أعوان التسيير

 33,1 55 ان التنفيلأعو

 100,0 199 المجموع

 .%54 وتقدر نسبة التأطير بقرابة

 :حسب النوع اإلجتماعي 

 (%) النسبة العدد 

 55,5 300 رجال

 44,5 311 نساء

 :حسب الفئة العمرية 

 (%) النسبة العدد 

 0,3 1 سنة 25أقل من 

 30,1 90 سنة 25-15

 56,5 169 سنة 10-51

 7,4 22 سنة 53-55

 5,7 17 ما وفوق 55

 التكششويشششن .1

بأنشنطة خاصنة بنالتكوين داخنل المؤسسنة أو خارجهنا فني سنبيل تحقينق األهنداف المتصنلة بتطنوير البنك قام  

مسننتفيدا بمبلننغ  51الكفنناءات و تأهيننل المهننارات الفنيننة و قنند بلننغ عنندد المسننتفدين مننن هننله البننرام  التكوينيننة 

مو نف  315 دين بنالتكوين فيالتي بلغ عدد األعنوان المسنت 2133سنة ة بومقارنألف دينار  55يفوق ملي ـــج

 .د.أ 85باعتمادات جملية ناه ت 
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 :الخدمات اإلجتماعية لفائدة األعوا    .3

قرضا على موارد صندوق اإلعانة اإلجتماعينة  39إسناد  2132فيما يتعلق بالجان  اإلجتماعي تم خالل سنة 

قرو  إستثنائية  15قرو   لشراء أو بناء مسكن أو توسعة و 15منهم ألف دينار  229 بمبلغ جملي يساوي

 .قرو  زواج 15و

ألننف دينننار إلنجنناز عدينند األنشننطة  818مننن إعتمننادات قنندرها البنننك ومننو في كمننا تننم تمكننين وداديننة أعننوان 

 .اإلجتماعية والترفيهية لفائدة منخرطيها

II. التنظيم 

لمنظومننننة المعلوماتيننننة الجدينننندة فعلنننني لاإلنطننننالق فنننني اإلسننننتغالل ال 2132كمننننا شننننهدت سنننننة 

"UNIBANK " التي تتمي  بأهم الخصائص التالية: 

 .منظومة معلوماتية شاملة ومندمجة -

 .إنجاز العمليات على المستويين المرك ي والجهوي في الوقت الحقيقي -

 .توفرها على التطبيقات الخاصة بالمنتوجات البنكية األساسية -

 .ة ويوميةتمكن من القيام بمحاسبة للي -

 .إستعمال تكنولوجيات تتوفر على السالمة والسرعة والتخ ين -

 .تسجيل أثر كافة العمليات المنج ة -

نا سنيمكن " UNIBANK"  كما تم وض  ميثاق خاص بالسالمة المعلوماتية وبإستغالل منظومة مم 

 : البنك من 

 .لية للبنكضمان نظام محاسبي مطابق للمعايير المعتمدة ويعك  بوفاء الوضعية الما -

نا سيسناعد علنى إت خناذ القنرارات بالسنرعة  - الحصول عند الطل  علنى المعلومنات و القنوائم المالينة مم 

 .الال زمة

 .تسهيل تحويل الخاليا الجهوية إلى فروع بنكية -

 .تكثيف متابعة حرفاء البنك ومعاضدة نشاطهم واإلستجابة لحاجياتهم -
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III. اآلفاق المستقبلية للبنك 

خالل السنوات األولى من إحداثه علنى اإلسنتجابة للطلبنات الكمينة منن التمنويالت  البنك ودبعد أن ترك ت جه

منن البننك  تسنتوجبإلمختلف الشرائح العمرية في كافة القطاعات والجهنات، فنإن مقتضنيات المرحلنة القادمنة 

صنفة عامنة وض  إستراتجية جديدة تقنوم أساسنا علنى دعنم مختلنف الجوانن  النوعينة فني تدخالتنه وأنشنطته ب

 : وإكسائها النجاعة الالزمة من خالل أربعة محاور أساسية 

 :تصوي  تمويالت البنك من خالل  :المحور األول

توجيههننا نحننو فننرص اإلسننتثمار وأفكننار المشنناري  المجديننة والمشننغلة حسنن  خصوصننيات الجهننات  -

 .والمعتمديات

جامعنات )لمهنية فني مختلنف القطاعنات تدعيم التمويل المهيكل في إطار إتفاقيات شراكة م  الهياكل ا -

 ...(.مجام  تنمية –مجام  مهنية  –تعاضديات  –مهنية 

 .التوجه نحو التمويل في إطار سلسلة متكاملة تربط بين مختلف حلقات الت ويد واإلنتاج والتروي  -

  إدمنناج تنندخالت البنننك حننول المشنناري  اإلسننتثمارية الكبننرى الكفيلننة بإحننداث عنندد هننام مننن المشنناري -

 .الصغرى حولها

تحويل الخاليا الجهوية الحالية إلى فروع بنكية تمكن منن وضن  منتوجنات بنكينة جديندة علنى  :المحور الثاني

 .لإلستجابة لمختلف حاجياتهم المالية...( إيداع –تأمين  –إدخار )ذمة حرفاء البنك 

 :تطوير الهيكلة المؤسساتية للبنك من خالل  :المحور الثالث

تفرعننة عننن البنننك مختصننة فنني التمويننل الصننغير قصنند اإلسننتفادة مننن التشننري  الجدينند بعننث شننركة م -

اإلسننالمي مننن خننالل تثمننين واإلسننتفادة مننن  األصننغر التمويننلوكننللك فنني  المتعلننق بالتمويننل الصننغير

 .التجربة الحاصلة للبنك م  البنك اإلسالمي للتنمية

رو  الصغيرة في إطار مؤسسنات للتموينل الصنغير مرافقة برنام  إعادة هيكلة جمعيات الق :المحور الرابع

 .بالتعاون م  وزارة اإلشراف والجمعيات المعنية
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 ا -6
 ة  ــم الماليــالقوائ
  1021لسنة  
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 الموازنـــة
 (باأللف دينار)

1021 
1022 

 (صيغة محينة)
1022  

 ولششششاألص   

7 860 3 403 3 403 
لبنك المرك ي ومرك  الصكو، الخ ينة وا

 البريدية والخ ينة العامة

19 029 3 309 3 309 
 مستحقات على المؤسسات المالية والبنكية

 مستحقات على الحرفاء  018 841 308 667 686 678

 االستثمارمحفظة سندات ا 891 2 891 2 771 2

 األصول الثابتة 311 7 311 7 081 7

 ل أخرىأصو 38 340 470 17 612 19

 المجموع 556 643 692 701 039 735

 ون واألموال ال اتيةششالخص   

 ونششششششالخص   

 البريدية ج  حالبنك المرك ي و  955 2  955 2 549 3

  المؤسسات المالية والبنكية 285 6 285 6 197 1

 ودائ  وأموال الحرفاء  8 558 421 57 103 42

 خصوصيةموارد  786 574 786 574 107 630

 خصوم أخرى 15 118 576 18 175 19

 مجموع الخصون 513 924 550 013 595 232

 ةششوال ال اتيششششاألم   

 رأس المال 000 40 000 40 000 40

 اإلحتياطات 908 3 908 3 963 3

 أربا ح مؤجلة 344 1 344 1 <239 2>

 نتيجة الفترة <583 3> <583 3> <816 2>

38 908 41 669 41 669  

 مجموع الخصون واألموال ال اتية 556 643 692 701 039 735
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 التعهــدات خارج الموازنـــةالتعهــدات خارج الموازنـــة
 

 (باأللف الدينار)

1021 2011  

 كفاالت وضمانات مقدمة 84 48

 -  الت امات مقدمة -

  ون المحتملةششمجموع الخص  84 84

 تعهدات التمويل المقدمة 11 540 143 28

 (مساهمات غير محررة )لى األسهم تعهدات ع 095 695

 مجموع التعهدات المقدمة 281 34 838 28

 التعهدات التمويل المقبولة 13 923 900 31

 ضمانات مقبولة 198 449 548 493

 مجموع التعهدات المقبولة 119 481 448 525
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 قـائــمــــة النــتــائــــجقـائــمــــة النــتــائــــج
 (باأللف دينار) 

 1022 1021 

 431 16 115 15 الل البنكيإيرادات اإلستغ 

 603 13 500 11 فوائد دائنة ومداخيل مماثلة

 841 851 عمليات م  البنو،

 123 13 050 11 عمليات م  الحرفاء

 2 13 أربا ح متأتية من محفظة سندات تجارية وعمليات مالية

 826 2 602 3 عموالت

 <248 1> <370 1> أعباء اإلستغالل البنكي

 <248 1> <359 1> فوائد مدينة

  <11> خسارة على حافظة السندات والعمليات المالية

26 243 23 146 الناتج البنكي الصافي  

 <788 4> <888 4> مخصصات المدخرات 

 311 2 إيرادات إستغالل أخرى

 <406 9> <987 8> األجور

 <070 3> <939 2> أعباء اإلستغالل العامة

 <849> <740> مخصصات اإلستهالكات

 <797 2> <807 3> نتيجة اإلستغالل

 <2> 281 من إيرادات أخرى( ة)خسارة متأتي/ربح

 <17> <16> األداء على الشركات

 <816 2> <583 3> نتيجة األنشةة العادية

 - - من عناصر طارئة( ة)خسارة متأتي/ربح

 <816 2> <583 3> النتيجة الصافية

 - <309> تغيرات محاسبية    

 <816 2> <892 3> الصافية بعد التغيرات المحاسبيةالنتيجة 
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 ةةــــات النقديات النقديــــــققدول التدفّ دول التدفّ ــــــجج
 

 1022 1021 

   اللششششششنشاط االستغ 

 770 17 38 189 مداخيل االستغالل البنكي

 <29> <36> أعباء اإلستغالل البنكي

- -  إيداعات أو سحوبات لدى مؤسسات مالية وبنكية أخرى

 <101 20> <954 69> سبيقات أو تسديد ديون وتسبيقات لفائدة الحرفاءاقراضات و ت

 <907 1> <381 1> إيداع أو سح  ودائ  الحرفاء

> مبالغ محولة لفائدة العاملين بالبنك ولفائدة مدينين لخرين 110 4 > < 215 9 > 

> تدفقات نقدية أخرى متأتية من نشاط اإلستغالل 052 3 > < 189 35 > 

 <13> <258> ركاتاألداء على الش

> التدفقات النقدية الصافية المتأتية من نشاط اإلستغالل 954 55 > < 441 14 > 

   ارشششششششاط اإلستثمشششششششنش 

- -  فوائد ومرابيح متأتية من محفظة اإلستثمار

- -  شراءات أو بيوعات محفظة اإلستثمار

 <589> <25> شراءات أو بيوعات أصول ثابتة

 <549> <16> قدية الصافية المتأتية من نشاط اإلستثمارالتدفقات الن

   لششششششششششششاط التمويشششنش 

> تسديد ديون 540 1 > <7 592> 

 03 098 02 909 زيادة أو انخفا  الموارد الخصوصية

 64 201 69 243 التدفقات النقدية الصافية المتأتية من نشاط التمويل

 و ما يعادلها خالل السنة المالية تغيرات صافية في السيولة المالية
< 410 5 > 24 671 

 <528 2> 5 254 السيولة المالية وما يعادلها في مفتتح السنة المالية 

> السنة المالية  نهايةالسيولة المالية وما يعادلها في  614 1 > 22 143 
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 1023ديسمبر   32بالنسبة للسنة المالية المنتهية في  سابات  التقرير العام لمراقبي الح
 السيدات والّسشادة مساهمي البنك التونسي للتضامن

ة، قمنا بالتدقيق في كل  من  ة مراقبة الحسابات الت ي ت م تكليفنا بها من طرف الجمعي ة العام  في نطاق إنجاز مهم 

نتائ  وجدول التدفقات النقدي ة واإليضاحات حول القوائم الموازنة وجدول التعهدات خارج الموازنة وقائمة ال

 .2132ديسمبر  13المالي ة للبنك التونسي للتضامن بالنسبة للسنة المنتهية بتاري  

ألف دينار ونتيجة سلبية للسنة المحاسبي ة  515 119هله القوائم المالية تبرز مجموعا صافيا للموازنة قدره 

 .ألف دينار 28 053 را إجابيا للتدفقات النقدية يبلغألف دينار وتغي 2 430 قدرها

 مسؤولية هياكل اإلدارة والتصرف في إعداد وعرض القوائم المالية .2

إن إعداد وتقديم قوائم مالي ة مطابقة للمعايير المحاسبية التونسي ة هو من مسؤولية هياكل اإلدارة والتصر ف 

ابعة رقابة داخلية تمك ن من إعداد وعر  قوائم مالي ة خالية وتشمل هله المسؤولية تصميم وتركي  ومت. بالبنك

كما تشمل إختيار وتطبيق الطرق المحاسبية المناسبة وضمان تحديد تقديرات محاسبية . من أخطاء جوهري ة

 .منطقية إزاء مختلف الحاالت الممكنة

 مسؤولية مراقبي الحسابات .1

 .م المالية إستنادا إلى أعمال التدقيق التي قمنا بهاتقتصر مسؤوليتنا على إبداء رأي مستقل حول القوائ

ة المراقبة وفقا للمعايير الدولي ة التي تتطل  أن نقوم بتخطيط وتنفيل أعمال التدقيق للحصول  وقد قمنا بمهم 

 .على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالي ة خالية من أخطاء جوهري ة

لقيام بإجراءات لغاية الحصول على األدل ة المؤي دة للمبالغ واإلفصاحات الت ي ويستوج  تدقيق القوائم المالي ة ا

نها القوائم المالي ة ويرتك  إختيار هله اإلجراءات وتقييم إحتمال وجود إخالالت ناتجة عن غش  أو عن . تتضم 

نه من أخطاء، على تقييم مراق  الحسابات لنظام الرقابة الداخلي ة المتعل ق بإعداد وتقديم ال ا يمك  قوائم المالي ة مم 

 .تحديد إجراءات التدقيق المالئمة للظروف دون أن يكون الهدف من ذلك إبداء رأي حول فاعلي ة هلا النظام

كما يشمل التدقيق فحصا، على أساس إختباري، للمستندات المؤي دة للمبالغ والمعلومات الواردة بالقوائم المالي ة 

ة التي إستندت إليها إدارة البنك وكللك تقييما للعر  وتقييما للمبادئ المحاسبي   ة المطبقة والتقديرات الهام 

 .وفي اعتقادنا أن تدقيقنا يوفر أساسا معقوال للرأي اللي نبديه. اإلجمالي للقوائم المالي ة

 أساس الرأي بتحفّظ  .3

 :ائم المالي ة المرافقة لهلا التقريراستنادا إلى أعمال التدقيق التي قمنا بها، نبدي التحفظات التالية حول القو

إثر تركين  النظنام المعلومناتي الجديند النلي قنام بنه البننك التونسني للتضنامن مننل شنهر جنانفي منن سننة  2.3

، سجلت كل من القرو  الصغرى و الحاسوب العائلي فوارقا إجابية وأخرى سلبية قدر إجمالها 2132

مننن جهننة، والبيانننات  2133ديسننمبر  13منتهيننة فنني ألننف دينننار بننين األرصنندة المحاسننبية ال 1 355بننـ 

 .  المنبثقة عن قاعدة التصرف والمنتهية بنف  التاري  والتي تم إدراجها ضمن النظام المعلوماتي الجديد
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 :وفي ما يلي تفصيل هله الفوارق

 نوع الفارق
الرصيد المحاسبي في  

 1021ديسمبر  32

الرصيد المسجل بالنظان 

 المعلوماتي الجديد

الفارق باأللف 

 دينار

 تعهدات الحرفاء

قروض الحاسوب العائلي في طور 

 السداد
649 26 414 22 156 3 

قروض المشاريع الصغرى في طور 

 السداد
191 451 100 451 091 6 

أموال الحرفاء 

دفوعات غير )

 (معّرفة

 MPJ (15 699) (7 040) (8 659)حساب ثانوي 

 PFC (3 289) 66 (3 355)حساب ثانوي 

 (3 261) 050 467 893 463 المجموع

 . إن تصفية هله الفوارق يمكن أن يكون لها تأثيرا جوهريا على تعهدات البنك و على أمواله اللاتية

، فننإن عملي ننة ( 3-3-8و 3-3-1)كمننا وقعننت اإلشننارة إليننه باإليضنناحات حننول القننوائم المالي ننة إيضننا ح  1.3

 ألنف ديننارا 2 944يدي ة الدائنة والمدينة والبالغنة علنى التنوالي المقاربة ألرصدة الحسابات الجارية البر

رة لصنالح وعلنى البننك التونسني للتضنامن تبلنغ  1 510 ألف دينارا أفرزت مبالغ قديمة عالقة غير مبنر 

وقند قنام البننك بتكنوين مند خرات بعننوان هنله . ألنف ديننارا 52 151ألف دينار و 51 010على التوالي 

 .2132ألف دينارا تخص  سنة  25ألف دينارا من بينها  892والعالقة بما قيمته المبالغ القديمة 

ونتيجة لللك فإن ه ال يمكننا تحديد مدى تأثير تبرير وتصفية المبالغ العالقة المشار إليها أعناله علنى بننود 

 .القوائم المالي ة

نص لمنظومنة الح 3.3  – STB »اسنوب العنائلي لم يقم البنك بإعداد جدول مقاربنة للحسناب البنكني المخص 

PC Familial »   333رصيد محاسبي دائن بما قدره  2132ديسمبر  13ويبرز هلا الحساب بتاري 

 .ألف دينار على مستوى كشف الحساب البنكي بنف  التاري  2بـ  ألف دينار مقابل رصيد دائن 3

ة الرصنيد المحاسنبي لهنلا الح ننا أعمالنا من التأك د من مندى صنح  سناب لنلا فإن نه يمكنن أن يكنون ولم تمك 

لتبرير وتصفية العمليات العالقة بالحساب البنكي لمنظومة الحاسوب العائلي تأثير هام على بنود القنوائم 

 .المالي ة

تظهر حسابات ( 5-8)وإيضا ح ( 0-1)كما وقعت اإلشارة إليه باإليضاحات حول القوائم المالي ة إيضا ح  4.3

رة لم يت م تصفيتها بعد" التأمين واجبة الدف "بات وحسا" التعديل الدائنة والمدينة"  .أرصدة غير مبر 

أرصدة دائنة ومدينة لم يتم  تصفيتها تبلغ " الحسابات الداخلي ة بين فروع البنك"ومن ناحية أخرى، تبرز 

. ألف دينارا 5 815ألف دينارا و 215ما قدره  2132قيمتها على التوالي في موفى شهر ديسمبر 

ما قدره  2132الحسابات على عمليات عالقة دائنة ومدينة بلغت في موفى شهر ديسمبر  وتحتوي هله

ألف دينار للعمليات العالقة  322 582ألف دينار بالنسبة للعمليات العالقة المدينة وما قدره  335 582

ائنة  .الد 

 .لى بنود القوائم المالي ةوال يمكننا حاليا تحديد مدى تأثير تبرير وتصفية أرصدة هله العمليات العالقة ع
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 الرأي بتحفّظ .4

، فإ  القوائم المالية للبنك التونسي 4-3إلى الفقرة  2-3وحسب رأينا وباستثناء ما تّم ذكره من الفقرة 

تعبر بصورة حقيقية وصادقة وتمثل بأمانة كافة النواحي الجوهرية عن المركز  1021لسنة  للتضامن

 32للسنة المحاسبية المختومة في  تيجة نشاط  وتدفقات  النقدية بالنسبةون المالي للبنك التونسي للتضامن

 .طبقا لنظان المحاسبة للمؤسسات 1021ديسمبر

 مالحظات ما بعد الرأي  .6

 :بدون التأثير على رأينا حول القوائم المالي ة الل ي أبديناه أعاله ، نلفت إنتباهكم إلى النقاط التالية

من  %91لتونسي للتضامن، يتحمل الصندوق الوطني للضمان لوحده نظرا للطاب  الخاص للبنك ا  2.6

و اعتمادا على النسبة . أخطار عدم استرداد القرو  المتعلقة بالمشاري  الصغرى و الحاسوب العائلي

الضعيفة لحاالت رفض الصندوق الوطني للضمان بالتكفل، فإن البنك في تقديره للمدخرات الالزمة 

ل في عين االعتبار قيمة الضمان سالف اللكر حتى لبعض الملفات التي لم يق  على هله القرو ، قد أخ

 . إحالتها بعد للموافقة على الضمان أو تلك التي يتلقى البنك في شأنها اإلعالم بالموافقة

ة بمؤس سات القر  عدد   1.6 إلى نس  مد خرات جماعي ة أرف  من  2132-14أفضى إعتماد الملك رة الخاص 

ة بكل  مجموعة متجانسة النس  الدنيا  .الخاص 

لة ضمن  ا أد ى إلى تقليص مبلغ المدخرات الجماعي ة المسج  وقد إرتأى البنك إعتماد النس  الدنيا مم 

 .أعباء السنة المحاسبي ة

 الفحوص الخاصة .5

ة كما ينص  عليها القانون والمعايير المهني ة 2.5 وإعتمادا على فحوصنا . لقد قمنا بأعمال الفحوص الخاص 

 2132إن ه لي  لدينا مالحظات حول أمانة المعلومات المالي ة الواردة بتقرير مجل  اإلدارة لسنة ف

 .ومطابقتها م  القوائم المالي ة

، قمنا 2113نوفمبر  21المؤرخ في  2113لسنة  2524من األمر عدد  39وعمال بمقتضيات الفصل  1.5

مسك حسابات األوراق المالية ومدى  بالفحوصات الضرورية ولي  لدينا من مالحظات حول إجراءات

 .تطابقها م  مقتضيات األمر الملكور أعاله

-98من القانون عدد ( جديد) 1من مجل ة الشركات التجاري ة والفصل  200وعمال بمقتضيات الفصل  3.5

خ في  335 قمنا بتقييم مدى فاعلي ة نظام الرقابة الداخلي ة وسجلنا في هلا . 3998نوفمبر  38المؤر 

وقد تم  تضمين مختلف . ر وجود بعض النقائص الت ي يمكن أن تأث ر على فاعلي ة هلا النظاماإلطا

ة للبنك  .مالحظاتنا بتقريرنا حول نظام الرقابة الداخلي ة الل ي تم  إرساله إلى اإلدارة العام 

 الحسششابششات يمراقششششبششششش

 عن الشركة العالمية للتصرف والتدقيق

 "إماك"

 الصويعيعبد الرّزاق 

 أف أوديت ومكتب حسين قمرة.د.عن مجمع د 

 

 حسين قمرة                                                        سليم فريعة
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 1023ديسمبر   32التقرير الخاص لمراقبي الحسابات بالنسبة للسنة المالية المنتهية في  

 السيدات والّسشادة مساهمي البنك التونسي للتضامن

ة بالسنة المحاسبية المنتهية في تنفي والت ي تم  تكليفنا بها  2132ديسمبر  13لا لمهمة مراقبة الحسابات الخاص 

ة العادي ة وتطبيقا لمقتضيات الفصل  جديد وما يليه من مجل ة الشركات التجاري ة  211من طرف الجمعي ة العام 

خ في  2113-05من القانون عدد  29والفصل  نفيدكم . المتعل ق بمؤس سات القر  2113جويلية  31المؤر 

 .2132علما في ما يلي بالعمليات واإلتفاقيات المتعل قة بالسنة المحاسبي ة 

تتمث ل مسؤوليتنا في التأكد من اإلجراءات القانونية للترخيص والمصادقة للعمليات واإلتفاقيات المبرمة وكللك 

البحث على وجود مثل هله اإلتفاقيات أو العمليات بل تقتصر وال تشمل مهمتنا . صحة تسجيلها بالقوائم المالية

على إعطاء معلومات حول فحواها وخصوصيتها وذلك إستنادا على أعمال التدقيق التي قمنا بها والمعطيات 

وعليكم تقدير فائدة إبرام هله اإلتفاقيات . التي وفرها لنا البنك ودون إبداء رأينا حول جدواها أو منفعتها

 .هله العمليات من أجل المصادقة عليها وإنجاز

 اإلتفاقات والعمليات المنجزة حديثا .2

تدخل في إطار الفصل الملكور  2132منج ة خالل سنة بوجود إتفاقيات لم يحطنا مجل  إدارتكم علما 

  .أعاله

 عمليات منجزة ومتعلّقة باتفاقات سابقة .1

ف في خط تم 2132تواصل خالل سنة  ف في تنفيل إتفاقي ة التصر  ويل القرو  الصغرى وإتفاقي ة التصر 

وقد بلغ . « FONAPRAM »موارد الصندوق الوطني للنهو  بالصناعات التقليدي ة والمهن الصغرى 

 :ما يلي 2132مجموع العموالت الت ي تقاضاها البنك خالل سنة 

  ف في خط  تمويل القرو  الصغرى المسندة ل عليها البنك بعنوان التصر  من قبل الدولة عموالت تحص 

 ألف دينار؛ 914بما قدره 

  ف في موارد الصندوق الوطني للنهو  بالصناعات ل عليها البنك بعنوان التصر  عموالت تحص 

 .ألف دينار 144التقليدي ة والمهن الصغرى المسندة من قبل الدولة بقيمة 

 واجبات والتزامات البنك تجاه مسيّري  .3

من  II  § 6جديد 100س المدير العان كما نّص علي  الفصل واجبات والتزامات البنك تجاه الرئي .3.1

 .مجلة الشركات التجارية

  جويلية من سنة  13تم تحديد أجر الرئي  المدير العام السيد حافظ الغربي اللي باشر مهامه إلى حدود

ا فيما يخص  أجر الرئي  المدي2133جوان  21طبقا لقرار السيد وزير المالية بتاري   2132 ر ، أم 



 البنك التونسي للتضامن            
 

 2102التقرير السنوي لسنة        
 

33 

 2131أوت  2العام الحالي للبنك السي د محمد كعنيش فقد تم  تحديده طبقا لقرار رئي  الحكومة بتاري  

ئي  المدير العام من العناصر . 2132سبتمبر  25م  تاري  فاعلية إبتداء من  ن األجر الخام للر  ويتكو 

 :التالية

 02من : الرئيس المدير العان السابق 

 1021جويلية  32جانفي إلى 

 16من : الرئيس المدير العان الحالي 

 1021ديسمبر  32سبتمبر إلى 

 المرتّب األساسي 
900   900 

 منحة سكن
100   

100 

 

 منحة التصّرف
360   360 

 منحة تمثيل
2640    2640 

 منحة وقتية إلسترجاع المصاريف المرتبةة بالمسؤولية
510 1 510 1 

 :مجموعة امتيازات عينية
  

 ألف دينار وقع  59وظيفية كلفتها  سيارة

وبلغ مجموع  1021اقتناؤها سنة 

 :استهالكاتها في نفس السنة

8,10 3,66 

 مقتةعات وقود 
 لتر في الشهر 460 لتر في الشهر 460

 خدمات هاتفية 
 نبضة في الثالثي 1000 نبضة في الثالثي 1000

   لم يتقاضى الرئي  المدير ,  2132ديسمبر  13و إلى غاية  2132سبتمبر  25منل تنصيبه بتاري

لالف دينار م  العلم وأن ه لم يتم في  9العام الحالي من البنك سوى تسبقات على األجر بلغ مجموعها 

 .شأنها أخل الموافقة المسبقة من مجل  إدارة البنك التونسي للتضامن

  المدير العام للبنك المنتهية  من جهة أخرى، تبي ن لنا من خالل أعمال التدقيق التي قمنا بها أن الرئي

ألف دينار على  81بقر  سكني قيمته  2131قد تمت   خالل سنة  2132جويلية  13مهامه بتاري  

 :حساب الصندوق االجتماعي، حس  الشروط التالية

 أشهر إعفاء من الدف   0شهر منها  318خصم من األجر لمدة :  طرق تسديد القر  

 لبقية السنوات % 3,5للعشر سنوات األولى و  بالنسبة % 1:  نسبة الفائض 

 رهن عقاري من الدرجة األولى لفائدة البنك: الضمانات 

 .2132ديسمبر  13و قد تواصل العمل بهله الشروط إلى غاية 

ألف دينار على  33,593وق  تحويل ما تبقى من أقساط القر  والبالغة ,  2131وبداية من غرة فيفري 

 5م  العلم وأن ه يتم  إعتماد نسبة فائض سنوي قدره  % 4,75بنسبة فائدة قدرها  للبنك موارد الفرع المرك ي

 .بالنسبة للقرو  المماثلة المسندة لحرفاء البنك %
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واجبات والتزامات البنك تجاه الرئيس المدير العان والمديرا  العاما  المساعدا  كما هو مبين بالقوائم  -3-1

 .1021ديسمبر  32الية المنتهية في الم

 (باأللف دينار)

 الرئيس المدير العان

 1021ديسمبر  32الخصون في           السنة المحاسبيةأعباء    

 - 71,90 امتيازات قصيرة المدى 

 - - امتيازات عند انتهاء الخدمة 

 - - امتيازات طويلة المدى

 - - تعويضات إنهاء عقد العمل

 - - دفوعات في شكل أسهم

 - 71,90 المجموع

ن ناحية أخرى، فإن  أعمالنا لم تفرز عن وجود عمليات أخرى تدخل في مجال الفصالن المشار إليهما وم

 .أعاله

 مراقششششبششششششي الحسششابششات
 عن الشركة العالمية للتصرف والتدقيق

 "إماك"

 عبد الرّزاق الصويعي

 أف أوديت ومكتب حسين قمرة.د.عن مجمع د 

 

 حسين قمرة                             سليم فريعة
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1-  
قرارات الجلسة العامة  

  1021العادية لسنة  
 30المـنعـقـدة بتـاريـخ  

 1023ر  ـبـوفمـن
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 :القرار األول

ة العادية للبنك التونسي للت ضامن المنعقدة بتاري   ، إذ تسجل عدم إنعقادها 2131نوفمبر  11إن  الجلسة العام 

نونية الخاصة بشركات المساهمة العامة، فإنها تصادق على هلا التأخير بإعتباره ال يسب  أي في اآلجال القا

 .ضرر لمصالح المساهمين وتبرأ إبراءا تاما وكامال وبدون تحفظ ذمة أعضاء مجل  اإلدارة بخصوصه

 .تمت المصادقة على هلا القرار باإلجماع

 :القرار الثاني

ة العادية للب  :ىــبعد إطالعها عل 2131نوفمبر  11نك التونسي للت ضامن المنعقدة بتاري  إن  الجلسة العام 

  2132ديسمبر  13تقريـر مجل  اإلدارة والقوائم المالية المتعلقة بنشاط البنك المختوم في، 

   المتعلقين بنف  السنة( العام والخاص ) تقريري مراقبي الحسابات. 

بي الحسابات وتصادق على تقرير مجل  اإلدارة وعلى القوائم مراق يتسجل إطالعها على ما جاء في تقرير

 .ا عليهامكما وق  عرضه 2132ديسمبر  13المالية المختومة في 

 .تمت المصادقة على هلا القرار باإلجماع

 :القرار الثالث

توافق على  2132إن  الجلسة العامة العادية بعد اإلطالع على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 

من  29جديد من مجلة الشركات التجارية والفصل عدد  211االتفاقيات القانونية المنصوص عليها بالفصل 

 .المتعلق بمؤسسات القر  2113لسنة  05القانون 

 .تمت المصادقة على هلا القرار باإلجماع

 :القرار الرابع

ا وكامال وبدو ة العادية تبرئ إبراء تام  ن تحف ظ ذمة أعضاء مجل  اإلدارة بخصوص إن  الجلسة العام 

هم في مجل  اإلدارة وعن نتائ  أعمالهم بالن سبة للس نة المالية المختومة في   .2132ديسمبر  13ممارسـة مهام 

 .تمت المصادقة على هلا القرار باإلجماع

 :القرار الخامس

ة العادية، بناءا على اقترا ح مجل  اإلدارة، تخصي  :على الن حو الت الي 2132سنة  يجةص نتتقرر الجلسة العام 

   المبلغ بالدينار 

  2132السنة المالية نتيجة   : (679,818 815 2)

  2133-32-13مجموع النتيجة المؤجلة في  : (664,671 238 2)

 2132-32-13مجموع النتيجة قبل التخصيص في  : (344,489 054 5)

 إستهالكات مؤجلة  : 232,875 849

  2132السنة المالية النتائ  المؤجلة في نهاية  : (111,614 205 4)

 تمت المصادقة على هلا القرار باإلجماع

 : القرار السادس

ة العادية على تعيين السيد عماد  39عمال بأحكام الفصل  من الن ظام األساسي للبنك، تصادق الجلسة العام 

و، وذلك لمدة المتبقية والتي تنتهي بانعقاد هله الجلسة دارة خلفا للسيدة سامية عماماإلمجل  ب االتركي عضو

 . 2132العامة التي ستنظر في حسابات سنة 

 .تمت المصادقة على هلا القرار باإلجماع

 : القرار السابع

ة العادية على تجديد عضوية كل من 35عمال بأحكام الفصل   :من الن ظام األساسي للبنك، تصادق الجلسة العام 

 -كعنيش ممثال للدولة؛ السيد محمد 
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 السيدة نجوى بالحاج ممثال للدولة؛ 

 السيد التيجاني عجالن ممثال للدولة؛ 

 السيد عماد التركي ممثال للدولة؛ 

 السيدة أمال ال اوي ممثال للدولة؛ 

 السيد رضا الخلفاوي ممثال للصندوق الوطني للضمان االجتماعي؛ 

 . 2135جلسة العامة التي ستنظر في حسابات سنة وذلك لمدة ثالثة سنوات والتي تنتهي بانعقاد ال

 .تمت المصادقة على هلا القرار باإلجماع

 الثامنالقرار 

تقرر الجلسة العامة العادية إسناد مكافآت حضور لفائدة أعضاء مجل  اإلدارة بعنوان تصرفهم المتعلق 

 .دينار لكل عضو 5111وتحدد قيمتها بـ . 2132بالسنة المالية 

في حين إعتر  ( من رأس المال %51,08)قة على هلا القرار بأغل  المساهمين الحاضرين تمت المصاد

 .من رأس المال %2,5مساهم واحد يمثل 

 :التاسع القرار

ةمن  24الفصل  عمال بأحكام  :المصادقة على تعيينادية ــالع الن ظام األساسي للبنك، تقرر الجلسة العــام 

 ،قيرلصاحبه هشام الش" CHEKIR"مكت   -

 .لصاحبه زياد خديم هللا" ACB"مكت   -

 (.2135-2138-2131)مراقبا حسابات البنك لمدة ثالث سنوات 

 .تمت المصادقة على هلا القرار باإلجماع

 القرار العاشر 

المتعلق بالمدخرات الجماعية، وبناءا على  2132-4تطبيقا لما جاء بمنشور البنك المرك ي التونسي عدد 

دينار لكل مكت  سنويا، وبناءا على إقترا ح  5111ل من قبل مراقبي الحسابات في حدود تقدير هله األشغا

ألف دينار لفائدة مراقبي  21مجل  اإلدارة، تصادق الجلسة العامة العادية على إسناد أتعاب إضافية بـ 

 .لجماعيةبعنوان أتعاب خصوصية متعلقة بالمدخرات ا 2132و 2133الحسابات خالل السنتين المحاسبتين  

 .تمت المصادقة على هلا القرار باإلجماع

 القرار الحادي عشر 

لمجابهة حاجياته اآلنية من الموارد المالية،  ترخص الجلسة العامة العادية لمجل  إدارة البنك في اإلقترا  

 11من الخارج وفي إصدار قر  أو عدة قرو  رقاعية بالسوق المحلية في حدود مبلغ جملي ال يتجاوز 

مليون دينار خالل الفترة الممتدة بين تاري  االجتماع الحالي واالجتماع المقبل اللي سوف تخصصه الجلسة 

 .2131العامة للنظر في نتائ  السنة المالية 

 .وتكلف مجل  اإلدارة بضبط مبلغ القر  أو القرو  وطريقة وشروط إصدارها

 .تمت المصادقة على هلا القرار باإلجماع

 :عشر واألخير ينالقرار الثا

الحي ات الال زمة ل ة العادية تفو   كل  الن فوذ وكل  الص  ليقوم بجمي  لممثل القانوني للشركة إن  الجلسة العام 

 .اإليداعات والن شر التي يقتضيها القانون

 .تمت المصادقة على هلا القرار باإلجماع


