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 توزيـــع رأس المــــال 
 

 :ل حقوق تصويت كما يليو  أسهم تخ بين 3131ديسمبر  13رأس مال البنك إلى غاية يتوزع 

 % المبلغ عدد األسهم المساهمون

 38,7550 35 513 111 3 551 311 الدولة    

    
 15,0025 0 113 111 011 311 األشخاص المعنويون العموميون

    
 6,3050 3 533 111 353 311 األشخاص المعنويون الخواص

قطاع ) األشخاص الطبيعيون    
 (الخاص

511 595 3 111 955 35 39,9375 

 100,0000 40 000 000 4 000 000 المجموع        
 

 
 

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

من  أسهم أو تم تفويضه 20يمكن لكل مساهم يمتلك بمفرده على األقل 

األسـهم  طرف عدد مـن المسـاهمين يمتلكـون علـى األقـل هـدا العـدد مـن

ترسـيم  حضـور إجتماعـات الجلسـة العامـة أو إنابـة مـن يمـيلهم شـريطة

، بخمســة أيــاماالجتمـاع بــدرتر الشـركة قبــل الموعــد المقـرر لعقــد  اسـمه

 .إلى الجلسة العامة بالطرق القانونية االستدعاءيتم و
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 3133سانة  3,6%مقابال 2,6%مساتو   3131نشااط اققتصااد الاوطني خانل سانة نمو الت نسبة بلغ

وذلك على الرغم من التطور  اط في قطاع الخدمات وخاصة السياحةتبعا قنخفاض اقنتاج الفنحي وتباطؤ النش

 .المسجل في الصناعات المعملية 

فاي  15,3% إلاى مساتو حيث تراجعات  3131سنة وفي جانب مواز، إنخفضت نسبة البطالة الجملية 

، كما تراجعت نسبة بطالة خريجي التعليم العالي مع بقائها فاي مساتو   3133سنة  15,7%مقابل  3131سنة 

 .3133سنة  33,5% مقابل  31,9%مرتفع ، أي 

 :ـ الفالحة والصيد البحري  2

وقاع تقادير  3131-3132بداياة الموسام الفنحاي  التاي ميازت بالتوازي مع الظروف المناخياة المنئماة

 37320 ألاف هكتاار مان المسااحات الساقوية مقابال  93ألف هكتار منها  37253المساحات المزروعة حبوبا بـ 

 .3131-3133هكتار ، على التوالي ، تم إنجازها خنل موسم ألف  75ألف و

د إنتااج نتائج إيجابية علاى صاعي 3131الحليب في سنة  لق بقطاع تربية الماشية ، سجل قطاعوفيما يتع

عاة باـ  3%الطازج بنسابة  إزدادت الكميات المنتجة من الحليبالحليب وتجمعيه ، وقد  لتبلا   6,7%وتلاك المجم 

نقطاة مائوياة  2,2وهو ما أد  إلى إرتفااع معادل التجمياع باـ  ،ألف طن 743,5ألف طن و 37352على التوالي 

فاي  1,7%-مقابال  2,4%السانة إنتعاشاة باـ كما سجل إنتاج اللحوم خنل نفاس .  3131في سنة  64,6%ليبل  

 .3133سنة 

مقارناة  4,6%وفي المقابل ، فإن اقنتاج في قطاع الصيد البحاري وتربياة األساماك قاد انخفاض بنسابة 

 . 3133بسنة 

ليبلاا   2,6%بعجااز تفاااقم بنساابة  3131أمااا بخصااوص المياازان الغااذائي مااع الخااارج ، فقااد أقفاال ساانة 

 17,7%علااى الاارغم ماان ازدياااد الصااادرات بنسااق أساارع ماان الااواردات ، أي  مليااون دينااار وذلااك 37331.0

في  68,6%لتبل   % 1.3ومن جانبها ، ارتفعت بنسبة تغطية الواردات بالصادرات بــ  .على التوالي 12,5%و

 . 3131سنة 

 :ـ النشاط الصناعي  1

ويعود هذا التطور إلى  (+1,5%)ارتفع مؤشر اقنتاج الصناعي بنفس النسق المسجل في السنة السابقة 

، تبعاا قنتعاشاة ( فاي العاام الساابق 0,9%مقابل  2%+) الطفيف لنسق اقنتاج في الصناعات المعملية  حسنالت

وصناعات ( 1,1%-مقابل  1,3%)للتصدير وخاصة الصناعات الميكانكية والكهربائية أهم الصناعات الموجهة 

وفي المقابل، تم تسجيل تراجع في الصناعات غير ( 3,6%-مقابل  3,2%)النسيج والمنبس والجلود واألحذية 

 . (3,7%مقابل  1%-)يعود باألساس إلى تقلص إنتاج قطاع الطاقة ( 4,1%مقابل 0,5%- )المعملية 
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، ارتفعت صادرات الصاناعات المعلمياة غيار الغذائياة فاي ت التجارية مع الخارج الالمباد وعلى صعيد

وقاد شامل بالخصاوص صاادرات كال مان  1,8%مقابال  6,8%العام السابق ، أي بنسق أسرع من  3131سنة 

مقابال          6,1 %)والنسايج والمنباس ( 3133فاي سانة  4,7%مقابال  6,7%)الصاناعات الميكانكياة والكهربائياة 

 .(السنة الماضية %7,9-

فااي ساانة  21,9%مقاباال نمااو بااـ  5,4%أمااا بالنساابة لصااادرات قطاااع الطاقااة فقااد سااجلت تراجعااا بنسااة 

 .وذلك بالخصوص جراء انخفاض الكميات المصدرة من النفط الخام 3133

 وهو ماا أد  إلاى تفااقم عجاز ميازان  33,4%مقابل  5,8%ومن جانبها ، عرفت الواردات ارتفاع بـ 

 7,4مليون دينار وكذلك إلى تراجاع نسابة تغطياة الاواردات بالصاادرات باـ  37509ليبل   31,5%الطاقة بنسبة 

 .3131في سنة  62,1%نقاط مائوية لتبل  

 تطور األسعار-3

ويعاود هاذا . 3133فاي سانة  %5.0مقابال  3131على مجمل سنة  %0.3بلغت نسبة التضخم مستو  

دون )كما عرف التضخم األساساي ( %5.5مقابل  %7)التسارع إلى إزدياد أسعار المواد الغذائية والمشروبات 

مقابال  3131فاي سانة  %0.2، من جانباه، تساارعا لنساق تطاورث حياث بلا  (طرةإعتبار المواد الطازجة والمؤ

 .3133في سنة  5.2%

مقابال  3131في سنة  %5)تحديد األسعار ، كان اقرتفاع أكثر حدة بالنسبة للمواد الحرة  وحسب نظام

ر المواد المؤطرة فيما بل  إزدياد أسعا( %9مقابل  %7.5)وخاصة المواد الغذائية ( 3133نفس النسبة في سنة 

 (.3133في سنة  %3.2مقابل ) %1.0مستو  

 السيولة المصررية-4

بعااد أن عرفات  تادهورا ملحوظااا  3131تحسانت السايولة الهيكلياة نساابيا خانل الرباع األخياار مان سانة 

ويعود هذا التحسن بالخصاوص إلاى تخفياف األثار النقادي المسالط فاي ا ن ذاتاه مان قبال . خنل الثنثي السابق

 .ألوراق النقدية والمسكوكات في التداول وصافي األصول على الخارجا
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 التشغيل-5

، كمااا يقاادر عاادد 3131ألااف نشاااط مشااتغل فااي ماوفى ساانة  1107.5يقادر عاادد السااكان المشااتغلين بــاـ 

 . 3133ألف خنل سنة  75.3ألف موطن شغل مقابل  333.9زهاء  3131إحداثات الشغل لسنة 

فااي  15,3%إلااى  3133فااي مااوفى ساانة  16,7%فقااد تراجعاات نسابتها ماان  ،بطالااةأماا علااى مسااتو  ال

للاذكور فاي ماوفى سانة  33.7مقابال  21,9%) ، إال  أن جانس اقنااث يمثال الحصاة األكبار  3131ماوفى سانة 

3131 . ) 

ألااف  323.1أماا بخصااوص حااملي الشااهادات العلياا ، فقااد بلا  عاادد العااطلين عاان العمال ماانهم حاوالي 

ر باذلك نسابة البطالاة بـاـ وتقشخص  قطاة ن 3.1أي تراجعاا باـ  3133فاي ماوفى سانة  33,2%مقابال  31,9%د 

 .مائوية 
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 تـقـديـم

إحاد  ا لياات الباارزة والهاماة التاي يمكان  مشااريع الصاغر  يمثل البنك بحكم إختصاصه فاي مجاال تمويال ال

التشغيل ودعام التنمياة جة مختلف التحديات التي تواجهها البند على مستو  اقعتماد عليها في اقسهام في معال

 .الجهوية والنهوض اققتصادي واقجتماعي

I. نشاط اإلقراض 

 تمويل المشاريع الصغرى .3

ملحاوظ علاى مساتو  عادد المطالاب بإرتفااع في مجال تمويال المشااريع الصاغر   3131تميزت سنة  

 .فدة على البنك والمصادقاتالوا

بإستعادة نسق نشاط اققراض في مجال تمويل المشاريع الصاغر  ، حياث بلا   3131ما تميزت سنة ك 

ر باـ د وبكلفاة إساتثمارات جملياة.م 311.155قارض بمبلا  ينااهز  9.947عدد المصاادقات  د .م 323.375 تقاد 

 .3133خنل سنة م د  75.0وكلفة إستثمار بـ د .م 03.1يناهز قروض قرض بمبل  6016 مقابل 

 1021 1023 
نسبة التطور 

1021/1023 (%) 

الوارـدة علـى  عدد المطالـب
 البنك

13 806 15 973 35.5+ 

 +05.1 947 9 0 130 عدد المصادقات

 +07.0 311.155 03.1 (م د)مبلغ القروض

 +00.3 323.375 75.0 (م د)كلفة اإلستيمارات 

 +25,2 77.507 01.3 (م د)الدروعات 

 

 .ألف موطن شغل 35في إحداث حوالي  3131هم القروض المسندة خنل سنة ومن المؤمل أن تسا

خانل سانة اث ساجل مساتو الذيإنجاز القروض على  نسق +( 05.1%)وقد ساهم التحسن في نسق المصادقات 

خانل سانة تمويال المشااريع الصاغر  حياث بلا  حجام دفوعاات  ،3133تفاعا ملحوظا مقارنة بنسابة إر 3131

 .3133م د سنة 60,2  م د مقابل 88,7 ما يناهز  3131

مشروع سوف تساهم في إحاداث ماا  0 593زهاء  3131وقد بل  عدد المشاريع والقروض المنجزة خنل سنة 

 .ألف موطن شغل 33يزيد عن 

  :العناصر التاليةويعود هذا التطور أساسا إلى 

ماع وزارة التكاوين برماة مبرامج الخصوصاية فاي إطاار إتفاقياات شاراكة الالشروع في تنفيذ بعض  -3

 ؛3131ماي  31ني والتشغيل بتاريخ المه
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إيجاد آليات جديدة لمسااعدة الحاصالين علاى الموافقاات المبدئياة للبناك علاى تاوفير التمويال الاذاتي    -3

 ب؛المطلو

المنظومااة المعلوماتيااة الجدياادة فااي جوانبهااا المتعلقااة أساسااا بدراسااة  تحقيااق إسااتقرار فااي إسااتعمال -1

 .وصرف  القروض نجازالمشاريع وإ

 :كما يلي  3131موفى سنة إلى  3997منذ إنطنق نشاط البنك سنة وبذلك تكون الحصيلة اقجمالية 

 3157030: عدد المصادقات 

 د.م 932.932: المبل  اقجمالي للقروض 

 د.م 37359.915: الكلفة الجملية للمشاريع 

 :يما يل 3131ويبرز تحليل المصادقات على القروض لسنة 

 : التوزيع القطاعي للمشاريع الصغرى -أ

 25%ماان مجمااوع المصااادقات مقاباال ( 50%) بنساابةالخاادمات إسااتئثار قطاااع يباارز التحلياال القطاااعي  -

 :التالي للصناعات التقليدية كما يبي نه الجدول 20%للمهن الصغر  و

2013 

 النسبة
 القروضغ مبل

 (م د) 
 القطاعات عدد المصادقات 

 الفالحة 514 6,514 %5

 يديةالصناعات التقل 991 1 6,261 %20
 المهن الصغرى 482 2 34,092 %25
 الخدمات 960 4 95,420 %50

 المجموع 947 9 142,287 %100

 3131التوزيع القطاعي للمشاريع الصغر  لسنة 

 

 :التوزيع الجهوي للمشاريع الصغرى-ب

 35,8%إلاى  3133خانل سانة  37,5%مان  يبرز التوزيع الجهوي تراجعا فاي حصاة الجهاات الغربياة

الواليات  كافة سجلت في حين  الجهاتوذلك بسبب تراجع عدد المطالب الوافدة على البنك من هذث  3131سنة 

 .3133مقارنة بسنة  3131تطورا في عدد المصادقات خنل سنة 
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 :توزيع المصادقات حسب المستوى التعليمي -ت 

غت ـحيث بل 3133ة ارنة بسنـمق ادات العلياــي الشهــفي حصة حامل اـإرتفاعا ملحوظ 3131سنة  تسجل

من حجم اقستثمارات 34% من عدد المصادقات و 20% يمثل  م د أي ما35,9 مصادقة بمبل  يناهز   015 2

 :وذلك كما يبينه الرسم التالي 3133خنل سنة  دم  24,4بمبل  يناهز مصادقة  399 1 مقابل 

 :دات التعليم العالي من المصادقات على القروضتطور حصة حاملي شها

 

 (:م د)تطور حصة حاملي شهادات التعليم العالي من مبالغ القروض 

 

 : توزيع القروض حسب النوع اإلجتماعي -ث

          خاانل %19إلااى  3133ساانة  ماان عاادد القااروض % 17تطااورا ماان  3131سااجلت حصااة الماارأة خاانل ساانة 

 .إلى أن هذث النسبة تشهد تحسنا ملحوظا من سنة إلى أخر ، مع اقشارة 3131سنة 

 2102سنة  2102سنة  المصادقات

 % العدد % العدد النوع اإلجتماعي

 61 097 6 26 743 3 الّرجل

 83 850 3 83 273 2 المرأة

 011 947 9 011 6106 المجموع
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II   - منظومة القروض الصغيرة: 

تنقاي  القاانون  للتاخخير فاي الجدياد المتعلاق بالتمويال األصاغر وتبعاافي إطاار تنفياذ مقتضايات التشاريع 

مااا يساام  لجمعيااات القااروض ب 3131خاانل ساانة (  3133لساانة  335المرسااوم عاادد )الخاااص بهااذا التشااريع 

تهااا وفااق مقتضاايات التشااريع فااي إنتظااار إعااادة هيكل، والصااغيرة بمواصاالة نشاااط إسااناد القااروض لماادة إضااافية

، وقد أفارزت هاذث 3131بة لكافة الجمعيات خنل سنة ف نشاط إسناد القروض الصغيرة بالنس، فقد توقالمذكور

فر ماداخيل لتغطياة مصااريف التسايير واألجاور وإحجاام  الوضعية عديد اقشكاليات والصعوبات نتيجة عادم تاو 

ال مبااال  قيااام الاابعض منهااا بإسااتعمإلااى جانااب  عديااد الجمعيااات عاان تحوياال مبااال  اقستخنصااات إلااى البنااك

إشاعار و مان قبال البناك فاي الغارضإليهاا اقستخنصات لتغطية مصاريفها رغم المراسنت والتنابيه الموجهاة 

 .وزارة اقشراف بذلك

إنطانق الدراساة المتعلقاة بتقيايم وضابط آفااق منظوماة القاروض   3131كما شهدت األشهر األخيارة مان سانة 

ر  بـواقتحاد األورلتنمية والصغيرة والممولة من قبل البنك اقفريقي ل  .ألف أورو 329بي بمبل  يقد 

III - التمويل اإلسالمي: 

الشاروع فاي تنفياذ برناامج دعام تشاغيل الشاباب المماول مان قبال البناك اقسانمي  3131تم خنل سنة 

 :ل وذلك من خنفي شكل عقد مضاربة مقيدة مع الحكومة التونسية مليون دوالر أمريكي   50للتنمية بقيمة 

 ؛(  3131ماي  7و5)نطنق البرنامج تنظيم ورشة إ -

 من بعثة البنك اقسنمي للتنمية؛ وضع خطة تنفيذية للبرنامج بدعم -

 ؛(  يذ البرنامجمجلس أمناء، اللجان، وحدة تنف) وضع هياكل الحوكمة للبرنامج -

لتادريب لفنياة واإعداد كراسات الشروط قختيار المكاتب المختصة لمرافقة البنك فاي اقستشاارات ا -

 .والتدقيق والتنسيق الشرعي وإحالتها إلى البنك اقسنمي للتنمية ألخذ موافقته قصد إعتمادها

IV– اإلستخالص : 

 بالنسبة لجميع القروض التي %00.75نسبة إستخنص عامة بـ 3131سجل البنك في موفى سنة 

 . نقطة مائوية 3.95لة تحسنا بـ في موفى السنة السابقة مسج %02.9مقابل نسبة بـيسندها البنك 

والمبال  المستخلصة ما م د  590.051 ما قدرث 3131في موفى سنة  بلغت األقساط التي حل أجلهاوقد 

 . مليون دينار 513.525قدرث 

 

 

 

  :قروض تمويل المشاريع الصغرى ( 2
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 :يليموزعة كما د .م 90.511حوالي  3131بل  مجموع المبال  التي حل  أجل إستخنصها خنل سنة 

 د.م 73.733: أصل القرض *

 د.م 31.937: الفوائض * 

مقاباال  %02,0 أي نساابة إسااتخنص بااـم د  03,259ـ باا 3131تقاادر المبااال  المستخلصااة خاانل ساانة  -

 ،3133خنل سنة  55.9%

 .%02.03ما قدرث  3131موفى سنة  فيلإلستخنص النسبة العامة  بلغت -

يمااثنن الحلقااة (  2و 1)أقدميااة الااديون أن الصاانفين  حسااب اتويتضاا  ماان خاانل تحلياال اقستخنصاا

 .، وهو ما يتطلب وضع خطة خاصة في الغرضلى مستو  إستخنصات البنكاألضعف ع

 فاي 3131أما علاى المساتو  القطااعي ، فقاد ساجل قطااع الخادمات أفضال نسابة إساتخنص فاي سانة 

 . 52,4 % ص بـع الفنحي أضعف نسبة إستخنفي حين سجل القطا 71,4%حدود 

 :قروض تمويل إقتناء الحاسوب العائلي( 1

، تم تبعاا لاذلك تساجيل تقلاص 3133بعد أن توقف البنك عن إسناد هذا الصنف من القروض منذ سنة 

. 3131فاي سانة  م د 1,9إلى   3133م د في سنة 5,1من  3131في المبال  التي حل أجل خنصها خنل سنة 

مما يجعل النسابة  م د.2,06إلى  3133م د في سنـة  5,07إنخفـاض من مستخلصة كمـا سجلت أيضا المبـال  ال

 .89,53% في حدود 3131العامة لإلستخنص لهذث القروض تستقر في موفى سنة 

وتتااوزع المبااال  المستخلصااة بعنااوان قااروض المشاااريع الصااغر  والحاسااوب العااائلي خاانل ساانتي 

 :كما يلي 3131و 3133

 

 

 

 

 :روض الصغيرةمنظومة الق (3
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تقادر النسابة العاماة لإلساتخنص بالنساابة للقاروض الصاغيرة المساندة ماان قبال الجمعياات إلاى مااوفى 

 .3133في موفى سنة   83% مقابل  %73.15 بـ 3131ديسمبر 

نل سنة م د خ 22,132مقابل م د  39.307 بحوالي 3131يقدر حجم المبال  المستخلصة خنل سنة 

جاراء توقفهاا الجمعياات تواجههاا لنسبي في مبال  اقستخنصات إلاى الصاعوبات التاي ويعز  التراجع ا 3133

 .عن نشاط التمويل وغياب الموارد المالية النزمة لمتابعة اقستخنص

 

V–التعبئة المالية: 

م د، وقد تم سحب لمواجهة  321 تزيد عنبشروط تفاضلية من تعبئة موارد مالية  3131تمكن البنك خنل سنة 

 . م د 312عهدات البنك من التمويل ما قدرث ت

 :وتتوزع هذث الموارد كما يلي

  م د 23: (برامج عادية وخصوصية) وزارة التكوين المهني والتشغيلمن إعتمادات سنوية، 

 للصندوق العربي لإلنماء اققتصادي  لدعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة جلعاالبرنامج ال

 ،((م د 37)م دينار كوتي  5تم سحب )ي م دينار كوت 35 :واقجتماعي

 تنفيذ بناء القدرات طور في )م دوالر أمريكي  51 :برنامج دعم تشغيل الشباب للبنك اقسنمي للتنمية

 ،(قبل السحب

  م د 31: لصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغر اعلى موارد إعتمادات، 

  م د 31: من  تمويل مشاريع صغر قسناد تكوين المهني والتشغيل وزارة البرنامج بعنوان إعتمادات، 

 م د 31: وزارة التنميةعلى موارد تماد اقنطنق عإ، 

  م د 1: لصندوق الخاص للتنمية الفنحيةعلى موارد امن  إستثمار، 

  م د 3: صاااااناعات التقليدياااااةلفائااااادة الحااااارفيين للاااااديوان الاااااوطني للإعتماااااادات األماااااوال المتداولاااااة.
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I. الموارد البشرية 

  : عدد الموظفين .2

ماوفى ديسامبر فاي موظفاا  393إلاى  3133موظفا فاي ماوفى سانة  399من  عدد موظفي البنكتراجع  

ويعود هذا التراجع من ناحية إلى إحاالت علاى التقاعاد وإنهااء إلحااق بعاض اقطاارات لاد  البناك مان . 3131

 :كما يليموظفوا البنك  يتوزعو. ناحية أخر 

 :حسب الصنف  -أ

 (%) النسبة العدد 

 58 351 إطارات وإطارات عليا

 13 17 أعوان التسيير

 13 19 أعوان التنفيد

 15 21 (المناولةإلغاء ري إطار )أعوان متعاقدون 

ـــة األعـــوان  ـــى ) بقي ـــي إطـــار الوضـــع عل ر
 (الدمة

3 1 

 100 292 المجموع

وهاو مؤشار . %57بالمقارنة ماع السانة الماضاية فاي حادود التخطير لى نفس نسبة يحافظ البنك عو

 .هام لمزيد تحسين خدمات ومردودية أنشطة البنك

 :حسب النوع اإلجتماعي -ب

 (%) النسبة العدد 

 
  رجال

 
305 55 

 
 نساء

335 43 

 100 191 المجموع

 :حسب الفئة العمرية -ت

 (%) النسبة العدد 

 0 0 ةسن 16أقل من 

 26 77 سنة 16-36

 60 174 سنة 35-60

 7 21 سنة 62-66

 7 20 روق ماسنة  66

 100 191 المجموع
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 التكــويـــن -1

قااام البنااك بخنشااطة خاصااة بااالتكوين داخاال المؤسسااة أو خارجهااا فااي ساابيل تحقيااق األهااداف المتصاالة بتطااوير 

مستفيدا بمبل  جـــملي   15  ن من هذث البرامج التكوينيةوقد بل  عدد المستفدي ،الكفاءات وتخهيل المهارات الفنية

 .الماضية ألف دينار خنل السنة 55مستفيدا ومبل  يفوق  55مقابل على التوالي  ألف دينار 05 يفوق

 :الخدمات اإلجتماعية لفائدة األعوان   .1

  ق اقعاناة اقجتماعياةقرضا على موارد صاندو 31إسناد  3131يما يتعلق بالجانب اقجتماعي تم خنل سنة ف

 .وإنجاز عديد األنشطة لفائدة منخرطي ودادية أعوان وموظفي البنك

 

II. مــالتنظي: 

يزت سنة   :أساسا بـ  3131تـم 

 (salle serveurs)دعم البنية األساسية من خنل تركيز قاعة حواسيب مركزية بتطوير النظام المعلوماتي  (3 

تثبياااات المنظومااااة المعلوماتيااااة و ب بهااااا فااااي هااااذا المجااااال ، تسااااتجيب للمواصاااافات والمعااااايير المعمااااول

(Unib@nk)  تاادعيم أسااطول كمااا تاام . رخصااة إسااتعمال جدياادة  311بإقتناااء وتوساايع مجااال إسااتغنلها

 .حاسوب جديد 51حواسيب العمل بــ 

لك قضافاء في التطبيق التدريجي والفعلي للهيكل التنظيمي للبنك وذ 3131اقنطنق بداية من غرة سبتمبر ( 3

 النجاعة النزمة قنجاز اقستحقاقات 

مركزيااة قاارار  إصاادار منشااور يتعلااق بتفويضااات صاالوحيات إتخاااذ قاارارات التموياال، تاام بمقتضاااث دعاام ال( 1

آالف دينار ، إلى جاناب تركياز لجناة داخلياة  31التمويل بالنسبة للمشاريع التي ال يتجاوز مبل  قروضها 

 د،.أ 311د و .أ 11ي يتراوح مبلغها بين للقروض بالنسبة للقروض الت
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I. اإلعالم الخارجي 

تهادف إلاى ( bilan d'iamge)نجاز دراسة لتقييم صاورته لاد  الحرفااء إب 3131قام البنك خنل سنة 

وإعاداد الخارجياة صاورته تموقعه في مجال المشهد المالي التونسي من ناحية وضبط التوجهات لتحسين تحديد 

كمااا شااارك البنااك فااي عديااد التظاااهرات والمعااارض الوطنيااة . إلااخ خطااة اقتصاااالت و السياسااة اقشااهارية

 .والجهوية

II. التعاون والشراكة: 

 :بإبرام عديد إتفاقيات الشراكة ، نذكر منها بالخصوص  3131كما تميزت سنة 

قتفاقيااات عقااود باارامج  1قيااة إطاريااة ومنهااا إتفاإتفاقيااات مااع وزارة التكااوين المهنااي والتشااغيل  2 -

 ،تمويل

إتفاقية مع المندوبية العامة للتنمية الجهوية حول تمويال المشااريع الصاغر  ضامن برناامج التنمياة  -

 المندمجة ،

إتفاقية حول تمويال إحاداث ماوارد الارزق بالمنااطق الجبلياة والغابياة بوالياات الشامال الغرباي ماع  -

 ي بالشمال الغربي ،ديوان تنمية الغابات والمراع

إبرام عديد اقتفاقيات حول توفير التمويل الذاتي للحاصلين علاى موافقاات مبدئياة للتمويال مان قبال  -

 ،(ـ سوق التنمية Britch gaz-storm- Fondation Suisse-Serept)البنك 

 Entreprise)      المؤسسة ذات المسؤولية اقجتماعية ISO 26000اقنخراط في برنامج إيزو  -

Sociétale) . 



 البنك التونسي للتضامن           
 

  3102 التقرير السنوي لسنة        
 

33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1023لسنة   القوائــم الماليــةا -6
 



 البنك التونسي للتضامن           
 

  3102 التقرير السنوي لسنة        
 

32 

 

 الموازنـــة
 (باأللف دينار)

نسبة التغيير 

(%) 
  1021-21-32 1023-21-32 مبلغ التغيير 

 ولــــاألص    

01.1 - 521 2 - 331 1 7 860 
الخزينة والبنك المركزي ومركز الصكوك 

 البريدية والخزينة العامة

 مستحقات على المؤسسات المالية والبنكية 029 19 942331  92 931 297.5

 مستحقات على الحرفاء  686 678 093 957 31 393 3.1

7.2 - 312 -  االستثمارمحفظة سندات ا 771 2 3 515

0.5 - 201 -  األصول الثابتة 081 7 0 037

 أصول أخرى 612 19 33 499 3 775 32.5

 المجموع 039 735 694 840 206 655 2444

 وم واألموال الذاتيةــالخص    

 ومــــــالخص    

 البريدية ج حالبنك المركزي و 549 3 1 533 303 2.0

33.5 - 351 -   المؤسسات المالية والبنكية 197 1 3 125

 ودائع وأموال الحرفاء  103 42 53 101 31 355 32.2

 موارد خصوصية 107 630 622535  51595  35.3

-0,35 07 -  خصوم أخرى 175 19 39 315

 مجموع الخصوم 595 232 402 847 716 105 15,2

 ةــوال الذاتيــــاألم    

 -  -  رأس المال 000 40 21 111

 اإلحتياطات 963 3 2 133 57 3.5

 أرباح مؤجلة <239 2> <054 5> -3 735 -335.5

 نتيجة الفترة <816 2> <120> 696 2 95,7

 ةــوال الذاتيــــاألممجموع  908 38 847 38 61- 0,15-

 مجموع الخصوم واألموال الذاتية 039 735 694 840 206 655 2444
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 التعهــدات خارج الموازنـــةالتعهــدات خارج الموازنـــة
 

 (باأللف الدينار)

32-21-1023 32-21-1021  

 كفاالت وضمانات مقدمة 72 023

 التزامات مقدمة - -

  وم المحتملةــمجموع الخص  84 542

 تعهدات التمويل المقدمة 143 28 07 330

 (مساهمات غير محررة )تعهدات على األسهم  695 095

 مجموع التعهدات المقدمة 838 28 54 912

 التعهدات التمويل المقبولة 900 31 11 577

 ضمانات مقبولة 548 493 531 513

 مجموع التعهدات المقبولة 448 525 664 190
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 ــائــــجــائــــجقـائــمــــة النــتقـائــمــــة النــت
 (باأللف دينار) 

 مبلغ التغيير  13-33-2013 13-33-2012 
نسبة التغيير 

(%) 

24 944 431 16 إيرادات اإلستغالل البنكي   2 557 15,6 

30 399 603 13 فوائد دائنة ومداخيل مماثلة  590 3  39.1 

1 115 271 عمليات مع البنوك  735 3  577.5 

33 792 123 13 عمليات مع الحرفاء  -229 -1,75 

أرباااااح مت تيااااة ماااات محفظااااة سااااندات 
 011.1 33 32 2 تجارية وعمليات مالية

3 555 826 2 عموالت  53-  3.7-  

 3343 425 <664 1> <248 1> أعباء اإلستغالل البنكي

 11.1 230 <664 1> <248 1> فوائد مدينة

خسااااااارة علااااااى حافظااااااة السااااااندات 
 - - - - والعمليات المالية

26 243 كي الصافيالناتج البن  314 21  242  1  2442 

 -33.5 -3 155 <713 3> <788 4> مخصصات المدخرات 

 -70.5 -335 37 311 إيرادات إستغالل أخرى

 3.0 320 <652 9> <406 9> األجور

 4,6 323 <211 3> <070 3> أعباء اإلستغالل العامة

 -1.3 -3 <848> <849> مخصصات اإلستهالكات

 97,0 1 124 <83> <797 2> اللنتيجة اإلستغ
مااات إيااارادات ( ة)خساااارة متااا ت /ربااا 
 351.1 1 1 <2> أخرى

 129,4 22+ <39> <17> األداء على الشركات

 95,7 696 2 <120> <816 2> نتيجة األنشطة العادية
مااات عناصاااار ( ة)خساااارة متااا ت /ربااا 
 - - - - طارئة

 95,7 1  696 <120> <816 2> النتيجة الصافية

 - - - - تغيرات محاسبية    

النتيجة الصافية بعد التغيرات 

 المحاسبية
<2 816> <120> 696 1 95,7 
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 ةةــــات النقديات النقديــــــققدول التدفّ دول التدفّ ــــــجج
 

 32-21-1021 32-21-1023 

   اللــــــنشاط االستغ 

 37 193 770 19 مداخيل االستغالل البنك 

 <43> <29> أعباء اإلستغالل البنك 

 - - و سحوبات لدى مؤسسات مالية وبنكية أخرىإيداعات أ

 <236 36> <101 20> اقراضات و تسبيقات أو تسديد ديون وتسبيقات لفائدة الحرفاء

 177 1 <907 1> إيداع أو سحب ودائع الحرفاء

> مبالغ محولة لفائدة العامليت بالبنك ولفائدة مدينيت آخريت 315 9 > <10 419> 

> ية مت نشاط اإلستغاللتدفقات نقدية أخرى مت ت 129 35 > 24 315 

 <41> <13> األداء على الشركات

> التدفقات النقدية الصافية المتأتية من نشاط اإلستغالل 441 14 > <2 856> 

   ارـــــــاط اإلستثمـــــــنش 

 - - فوائد ومرابي  مت تية مت محفظة اإلستثمار

 - - شراءات أو بيوعات محفظة اإلستثمار

 <386> <529> اءات أو بيوعات أصول ثابتةشر

 <386> <549> التدفقات النقدية الصافية المتأتية من نشاط اإلستثمار

   لــــــــــــاط التمويـــنش 

 <484 4> <592 7> تسديد ديون

 97 155 03 092 زيادة أو انخفاض الموارد الخصوصية

 93 493 64 201 تمويلالتدفقات النقدية الصافية المتأتية من نشاط ال

 651 90 671 24 تغيرات صافية ف  السيولة المالية و ما يعادلها خالل السنة المالية

 143 22 <528 2> السيولة المالية وما يعادلها ف  مفتت  السنة المالية 

 794 112 143 22 السنة المالية  نهايةالسيولة المالية وما يعادلها في 
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 المالية للبنك تطور أهم المؤشرات

بشاكل إيجاابي علاى الوضاعية  3131أنعكس التحسن المساجل علاى مساتو  نشااط البناك خانل سانة 

 :تاليةالمؤشرات الالمالية للبنك كما تبينه 

 2013 2012 2011 (المبلغ األلف دينار) 

 000 40 000 40 000 40 رأس المال

 694 840 039 735 692 701 مجموع الموازنة

الصافية على الحرفاءالمستحقات   667308 678 686 691 978 

  360 52 103 42 421 57 ودائع الحرفاء

 033 725 107 630 786 574 الموارد الخصوصية

-73 797 2- 807 3- نتيجة اقستغنل  

 120- 816 2- 892 3- النتيجة الصافية

 847 38 908 38 669 41 مجوع األموال الذاتية بعد النتيجة

البنكي الصافيالناتج   13 745 15 183 17 132 

 555 2 826 2 602 3 العموالت

 197 57 518 50 247 45 المدخرات والفوائد المخصصة

 292 299 257 عدد الموظفين

 35 35 35 عدد الفروع

 (Ratios de Structure) البنية  مؤشرات

 2011 2012 2013 

مجموع الموازنة/  مجموع األموال الذاتية  %6,26 %5,29 %4,52 

مجموع الموازنة/  ودائع الحرفاء  %0,68 %5,73 %6,23 

مجموع الموازنة/  لحرفاءعلى االمستحقات   %95,33 %92,33 %82,31 

 
 Ratios de productivité))مؤشرات اإلنتاجية 

 2011 2012 2013 

الناتج البنكي الصافي/  نفقات التسيير  %86,77 %82,17 %74,25 

األجور/  الصافيةالعموالت   %40,08 %30,04 %28,75 

الناتج البنكي الصافي/  األجور  %65,38 %61,95 %55,71 
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 13ف  ( م د)مليون دينار  840,694لتبلغ ما قيمته %  32.2سجل البنك نموا ف  حجم موازنته بنسبة  

 7 3133م د أواخر سنة  515.119مقابل  3131ديسمبر 

مت أصول البنك تطورا بنسبة % 82,3مستحقات على الحرفاء الذي يمثل بمفرده وف  هذا اإلطار سجل بند ال

مت مجموع الموازنة نموا بنسبة % 70.1 ف  المقابل سجل بند الموارد الخصوصية الذي يست ثر بـ% 3

15,27% 

م د مسجال بذلك تطورا بــنسبة  35.132ناتجا بنكيا صافيا بـ 3131ديسمبر  13كما حقق البنك ف   

وبفضل تحست الناتج البنك  الصاف  والضغط على النفقات العامة، 7 3133مقارنة بمـا حققه خالل سنة % 14,1

 31317أ د خالل سنة  120إلى  3133م د خالل سنة  3.730السلبية  تراجعت النتيجة

 المـوارد
 : األموال الذاتية

7 2012د سنة 7م 38,908مقابل  2013ديسمبر  13م د ف   38,847بلغت األموال الذاتية للبنك ما قدره  

م د ونتائج سلبية مؤجلة  4,021وإحتياطــات قدرها ( م د 21)وتتكون هذه األموال بالخصوص مت رأس المال 

 7ألف دينار 112ف  حدود  2013لسنة  سلبيةم د ونتيجة صافية  5.152بمبلغ 

 :الموارد األخرى
م د ف  وفى سنة  090.313مقابل  2013فى سنة م د ف  مو 713.720بلغت الموارد األخرى للبنك  

 :، وه  موزعة كما يل 2012

 :اإلقتراضات والموارد الخصوصية

م د مقابل  535.033ف  موفى هذه السنة  م د إذ بلغت 95.535بـ 2013خالل سنة تطورت هذه الموارد  

 :وتتوزع هذه الموارد كما يل 7 2012م د ف  موفى سنة  630,107

 )%(النسبة  (م د) المبلغ  خليةالموارد الدا

 %10,59 320.032 خط تمويل القروض الصغيرة المسندة مت قبل الجمعيات

 %35,71 351.311 لتمويل المشاريع الصغرى( 33-33)الصندوق الوطن  للتشغيـل 

الرصيد الصاف  للصندوق الوطن  للنهوض بالصناعات التقليدية والمهت الصغرى بإعتبار 

 رمن  اإلستثما
305.117 32,03% 

 %3,13 33.111 لتمويل المشاريع الصغرى( 33-33)البرامج الخصوصية للصندوق الوطن  للتشغيل 

 %2,98 31.111 (30-30)اعتماد مت الدولة 

 %1,62 31.777 خط تمويل مال متداول الصناعات التقليدية

 %1,49 31.111 (قروض صغيرة)موارد وزارة الفالحة 

 %1,35 9.157 (من  تمويل المشاريع الصغرى)لتكويت المهن  والتشغيل برنامج وزارة ا

 %0,75 5.111 خط اعتماد االنطالق

 %0,57 1.739 الرصيد الصاف  للصندوق الخاص بالتنمية الفالحية

 %0,28 3.755 برنامج التعاون التونس  البلجيك 

 %1,99 1,100 البرنامج الجهوي للتنمية

 BRITCH GAZ 3.515 0,21%خط تمويل 

 ETAP AUTOFINANCEMENT 0,500 0,07%خط تمويل 

 %0,06 1.222 (قروض صغيرة)برنامج تعاون مع منظمة األمم للتنمية المحلية 

 STORM 0,150 0,02خط تمويل 
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 0,03 0,381 برامج أخرى للقروض الصغيرة

 %92,37 670,656 (2)مجموع الموارد الداخلية 

   الموارد الخارجية

 %7,23 52,155  رض  الصندوق العرب  لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماع ق

 %0,40 3.731 خط تمويل البنك اإلسالم  للتنمية

 %7,63 54,965 (1)مجموع الموارد الخارجية 

 %100,0 1164512 (1(+)2)مجموع الموارد الخصوصية 

  ودائع وأموال الحرفاء

حيا  بلاغ فا   24,4%م د أي بنسابة  31.355ناك إرتفاعاا باـسجل رصيد ودائع وأموال الحرفاء لدى الب 

م د بعناوان الحساابات الخاصاة بقاروض تمويال المشااريع  29.751م د منهاا  53.101ما قدره 2013موفى سنة 

 7الصغرى والحاسوب العائل 

 البنك المركزي ومركز الصكوك البريدية والخزينة العامة للبالد التونسية

ودة بالخزينة العامة والبنك المركزي ومركاز الصاكوك البريدياة والخزيناة العاماة إرتفعت المبالغ المرص 

 20127م د سنة  3,549م د مقابل  3,711لتبلغ  3131للبالد التونسية ف  موفى سنة 

 الخصوم األخرى

، وهااو  2013م د فا  ماوفى  39.315ليبلاغ  2012م د سانة  19,175إرتفاع بناد الخصاوم األخارى ماات  

وأعبااء إجتماعياة للادفع ( م د 5.325)ورصيد حسابات ما بايت اإلدارات ( م د 0.157)ت مينات للدفع  يمثل أساسا

 (777م د 1.993)

 االستعماالت
 : المستحقات على الحرفاء

م د  678,686لترتفاع مات  %3م د أي بنسابة  31.391تطورت المستحقات على الحرفاء بزياادة قادرها  

 :وه  مبوبة كما يل 7 2013م د ف  موفى سنة  691,978إلى  2012ف  نهاية سنة 

 البند (م د)المبلغ 

 قروض متوسطة المدى  235.005

 إعتمادات مسندة مت ص و ن ص ت م ص 355.511

 فوائد غير مستخلصة 39.235

 القروض الصغيرة المسندة مت قبل الجمعيات 133,998

 مدخرات على القروض 377, 28-

 فوائد مخصصة 28,820-

 عموالت وفوائد دائنة على الحرفاء 2,582

 المجموع 691,978

 الخزينة والبنك المركزي ومركز الصكوك البريدية والخزينة العامة

 20137ديسمبر  13م د ف   3,120إلى  2012م د سنة  7,860انخفض مبلغ هذا البند مت  

 مستحقات المؤسسات المالية والبنكية

م د سانة   1,197م د مقابال 1,047ليبلاغ  12,5%تراجعاا بنسابة  2013ساجل هاذا البناد فا  ماوفى سانة  

20127 
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 :األصول الثابتة

م د فا   7,081مقابل  2013م د ف  موفى سنة  6,618بلغ بند األصول الثابتة صافية مت اإلستهالكات   

  20127نهاية سنة 

 :محفظة المساهمات

         م د فاا  2,537إلااى  2012م د ساانة  2,771 أد أي ماات 312نخفااض المبلااغ الصاااف  للمساااهمات بااـإ 

البناك فا  رأس  ةمسااهم )خاّصاة  3131ويمثل هذا اإلنخفاض مخصصات المادخرات لسانة  2013ديسمبر  13

 7( 3131ألف دينار ف  موفى  151المدخرات   الت  بلغت ة الجهوية للتنمية واالستثمارمال الشرك

 :أصول أخرى

م د فا  22,499إذ بلاغ  % 13,9م د أي بنسبة بحاوال   2,732لغ قدره األصول األخرى بمبإرتفع مبلغ  

ويمثل أساسا مساتحقات بعناوان عماوالت التصار  7 2012سنة  م د ف  نهاية 19,612مقابـل  2013موفى سنة 

 7خطوط التمويل ومبلغ ف  طور التسويةف  

  التعهدات خارج الموازنة
مقارنااة بساانة % 319ساااهمات المكتتبااة ارتفاعااا بنساابة سااجلت التعهاادات المقدمااة بعنااوان القااروض والم 

ديساامبر  13م د فاا   37.717مقاباال  3131ديساامبر  13م د فاا   07.933حياا  تقاادر هااذه التعهاادات بااـ 3133

31337 

7 3131م د فا  ماوفى سانة  552.391إلاى  3133م د سنة  535.227إرتفع مبلغ التعهدات المقبولة مت  

( م د 531.513 )لااى القااروض المقدمااة ماات الصااندوق الااوطن  للضاامانوهاا  تمثاال بالخصااوص الضاامانات ع

 (7م د  11.577)والقروض المسندة على إعتمادات ميزانية الدولة 

ألف ينار ف  نهاية  72أ د مقابل  023ما قدره  3131كما إرتفعت الخصوم المحتملة لتبلغ ف  موفى سنة  

 31337سنة 

  :نتائجال
 ريتطور الناتج البنكي الصا -2
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 3131من الناتج البنكي الصافي خنل سنة  83,9%وتمثل المداخيل المتختية من هامش الرب  على الفوائد 

 . 3133مقارنة بسنة  17,6%وقد شهدت تطورا ملحوظا بنسبة تناهز 

 
سانة  %30إلاى  3133خانل سانة  18,6%سجلت حصة العموالت من الناتج البنكي الصاافي تراجعاا مان 

ود ذلك أساسا إلى عدم حصول البنك على عمولة التصرف في منظوماة القاروض الصاغيرة بسابب ، ويع 3131

مليون دينار  1.9مع اقشارة إلى أن مبل  هاته العمولة كانت في حدود  3131توقف نشاط الجمعيات خنل سنة 

 . 3133خنل سنة 

 

 45%  تطورا ملحوظا بنسابة تنااهز وفي المقابل شهدت عمولة الدراسة المتعلقة بتمويل المشاريع الصغر

آالف  31إلاى حادود  3131نتيجاة اقرتفااع الباارز فاي عادد المشااريع الممولاة خانل سانة  3133مقارنة بسانة 

 . 3133آالف قرض خنل سنة  0قرض مقارنة بحوالي 
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الفوائاد المديناة وارتفعت اقيرادات غير البنكية المتختية من العمليات المالية ومن محفظة األسهم بعاد خصام 

 . 9,56%، وتمثل حصتها من الناتج البنكي الصافي 3131ليون دينار حتى موفى م 1,6إلى 

 هيكلة الناتج البنكي الصاري

 

 :ـ النفقات العامة  1

 33.9إلاى  3133مليون دينار خنل سانة  12,5سجلت األجور وأعباء اقستغنل العامة إرتفاعا طفيفا من 

 .  3131مليون دينار سنة 

 

 . 3133في سنة  30%مقابل  3131خنل  سنة  28,6%بلغت نسبة تغطية األجور بالعموالت قرابة 

، ( بدون إعتبار اقستهنكات) 3131وتبعا لمستو  النفقات العامة فقد بل  مؤشر اقستغنل في نهاية سنة  

 .نقاط 8مسجن بذلك تطور إيجابيا بــ  3133في سنة  82,17%مقابل  %74,25
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 :ـ نتيجة اإلستغالل الخام  3

خانل سانة ملياون ديناار  4,4إلاى  3133مليون ديناار خانل سانة  3.7من نتيجة اقستغنل الخام تطورت 

3131 . 

 

 :ـ النتيجة الصارية  4

دينار مليون  2,816مقابل نتيجة سلبية بـ  3131ألف دينار في سنة  120 سلبية بـ نتيجة صافيةسجل البنك 

 . 3133سنة 
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 ـ متابعة مؤشرات المخاطر والتصرف الحدر 6

 .حافظ البنك على إحترام جميع المؤشرات الترتيبية للمراقبة الحذرة

الحد األدنى  1023/21/32 31/12/2012 
 القانوني

 100% 100%يفوق  100%يفوق  مؤشر السيولة

 8% 19.0% 58%  المنءةمؤشر 

    مؤشر توزيع المخاطر
من  5%ومخاطر تفوق حرفاء  - 

 األموال الذاتية
  الشئ الشئ

 15%حرفاء ذو مخاطر تفوق  - 
 من األموال الذاتية 

  الشئ الشئ

 25%حرفاء ذو مخاطر تفوق  - 

 من األموال الذاتية 
  الشئ الشئ

 :ـ حصيلة المؤشرات المالية   5

 :ما يلي  تتمثل حصيلة النتائج المالية للبنك خنل األربع سنوات األخيرة في

 1023 1021 1022 1020 (المبل  باأللف دينار) 

     النشاط

 694 840 515 119 583 665 269 608 مجموع الموازنة

 53 101 23 311 2 552 1 013 إيداعات الحرفاء

 093 957 057 070 012 271 551 705 (3)جاري القروض للحرفاء 

جاااااري القااااروض للحرفاااااء 
 مويةباستثناء الجمعيات التن

273 215 051 251 192 530 971 555 

     النتائج

 535 14 33 155 31 323 011 11 هامش الوساطة

 3 555 3 730 1 013 3 553 حجم العموالت

 35 132 35 371 31 525 31 503 الناتج المصرفي الصافي

 33 701 33 250 33 930 33 171 النفقات العامة

 (120) (3 730) (1 793) 305 النفقات الصافية

 17 725 17 917 23 009 25 519 األموال الذاتية 

     النسب المالية

 0,3-% 7,2-% 9,3-% 0,59% مردودية األموال الذاتية

 74% 82% 87% 83% مؤشر اقستغنل

 28,75% 30% 40% 34,7% األجور /العموالت 
 59 53 51 53 (د.أ) عدد األعوان/الناتج الصاري

 (.اتفاقية تمويل لفائدة الدولة)لك القروض الصغيرة المسندة عن طريق الجمعيات بما ري د( 2)
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 تقريرا مراقبي الحسابات -5
 السنة المالية المختومة  

 3131ديسمبر   13في  
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Cabinet  d’expertise comptable inscrite au tableau 
de l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie 

 

    

 

 
Mesdames & Messieurs les Actionnaires de la 

BANQUE TUNISIENNE DE SOLIDARITE 

 
 
RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2013 
 
 
En exécution de la mission de co-commissariat qui nous a été confiée par votre Etablissement, nous 

vous présentons notre rapport sur les états financiers de la Banque Tunisienne de Solidarité "BTS" 

arrêtés au 31 décembre 2013, tels qu’annexés au présent rapport, ainsi que notre rapport sur d’autres 

obligations légales et règlementaires.  
 
Préambule 
 
Suite aux modifications apportées aux états financiers par le Conseil d’Administration réuni le  

06 Octobre 2014 pour tenir compte de l’exigence de la Banque Centrale de Tunisie, quant à la levée 

de l’une des réserves formulées par les co-commissaires comptes, un nouveau rapport est établi en 

date du 07 Octobre 2014 pour substituer le précédent rapport émis le 26 Août et publié le 08 

Septembre 2014. 
 
1 - Rapport Sur Les Etats Financiers    
 
Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de la Banque Tunisienne de Solidarité 

"BTS", comprenant le bilan et l’état des engagements hors bilan arrêté au 31 décembre 2013, l’état 

de résultat et l’état des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi qu’un résumé des 

principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives. Ces états financiers font ressortir un 

total bilan de 840.694 KDT y compris le résultat déficitaire de l’exercice s’élevant à 120 KDT. 
 
2 - Responsabilité de la Direction Pour Les Etats Financiers 
 
Les organes de Direction et d’Administration de la Banque sont responsables de l'établissement et 

de la présentation sincère des états financiers conformément au Système Comptable des Entreprises 

en Tunisie. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d’un contrôle 

interne relatif à l’établissement et la présentation sincère d’états financiers ne comportant pas 

d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.  

Le choix et l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi que la détermination 

d’estimations comptables raisonnables au regard des circonstances. 
 
3 - Responsabilité des Commissaires Aux Comptes 
 
Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de notre audit. 

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en Tunisie. Ces 

normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique et de planifier et de réaliser 

l'audit en vue d'obtenir une assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas 

d'anomalies significatives. 

      Cabinet Hichem Chekir  
 

Expert Comptable 
Membre de l’Ordre des 
Experts Comptables de 

Tunisie 
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Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants 

concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures 

relève du jugement de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers 

comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.  
 
Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en considération le contrôle interne de l’entité 

portant sur l’établissement et la présentation sincère des états financiers afin de concevoir des 

procédures d’audit appropriées aux circonstances. Un audit comporte également l’appréciation du 

caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations 

comptables faites par la Direction ainsi que la présentation des états financiers  pris dans 

l’ensemble. 
 
Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre 

opinion. 
 

4 - Justification de l’Opinion Avec Réserves 
 
Nos travaux ont été limités par : 
 
4.1 - Suite à la mise en place par la "BTS" d’un nouveau système d’information exploité à partir  

de 2012, un écart compensé négatif de l’ordre de 3.378 KDT a été dégagé entre les soldes comptables 

des "Micros Projets" et des crédits "PC familial" d’une part et les données issues de la base de gestion 

injectée au système d’information et arrêté à cette date d’autres part 
 
Cet écart compensé se détaille, au 31 décembre 2013, comme suit: 

 
Par conséquent, l’apurement de ces écarts pourrait avoir un impact significatif sur les engagements de 

la banque et sur sa situation nette. 
 
4.2 - Des insuffisances au niveau des procédures de justification et d’apurement des suspens  

de rapprochement des comptes courants postaux.  
 
Ainsi qu’il a été donné en informations au niveau des notes 3.1 et 4.1, les rubriques "Caisse  

et avoirs auprès de la "BCT", "CCP" et "TGT" et "Banque centrale et CCP", les comptes courants 

postaux débiteurs et créditeurs dont les soldes respectifs, au terme de l’exercice audité, s’élèvent à  

3.221 KDT et 3.673 KDT  font apparaitre des suspens de rapprochement non justifiés et non apurés,  

en faveur et en défaveur de la Banque Tunisienne de Solidarité détaillés comme suit : 
 

  
Antérieur 

à 2013 
2013 

Total en 

KDT 

Opérations financières non comptabilisées par la BTS       

Encaissements exécutés par la Poste et non comptabilisés 52 243        716      52 959    

Décaissements exécutés par la Poste et non comptabilisés   2 615        708        3 323    

Opérations Financières comptabilisées mais non exécutées par la Poste       

Encaissements comptabilisés sans figurés sur le relevé de la Poste 49 659        820      50 479    

Décaissements comptabilisés sans figurés sur le relevé de la Poste   1 485        810        2 295    
 
Ainsi, nous ne pouvons pas nous prononcer sur l’impact éventuel de la justification et  

de l’apurement de ces suspens sur les éléments des états financiers de la Banque. 

4.3 - Absence d’un état de rapprochement pour le compte "STB - PC familial", au 31 décembre 2013, 

qui fait apparaître un solde comptable créditeur de 960 KDT contre un solde sur relevé bancaire de 

Nature de l'écart 
Solde Comptable 

au 31/12/2011 

Solde selon le 

nouveau système  
Ecart en KDT 

Engagement clients 
Encours PC familial             15 589            11 824            3 765    

Encours microprojet           467 074           462 200            4 874    

Avoirs clients 
Comptes auxiliaires PCF        (3 292)                   66         (3 358)    

Comptes auxiliaires MPJ       (15 699)             (7 040)         (8 659)    

TOTAL                463 672              467 050          (3 378)    
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l’ordre de 16 KDT, ne nous permet pas nous prononcer sur l’impact éventuel de la justification et de 

l’apurement de cet écart sur les éléments des états financiers de la Banque.   
 

4.4 - La "BTS" n’a pas procédé à l’inventaire physique exhaustif de ses immobilisations qui 

s’élèvent en brut à 13 616 KDT. Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure de certifier 

l’existence physique des immobilisations inscrites au bilan de la "BTS" ni d’estimer l’effet des 

ajustements sur les capitaux propres, qui le cas échéant, pourrait se révéler si l’inventaire a été 

réalisé et rapproché avec la comptabilité.   
 

4.5 - Des insuffisances dans les procédures de contrôle et de justification comptable de certains 

comptes, dont principalement, certains comptes inter-siège, les comptes d’attente et de régularisation  

et les comptes d’assurance, qui n’ont pas été couverts totalement par des provisions pour risques de la 

part de la Banque ainsi que des insuffisances au niveau des procédures d’apurement des suspens 

antérieurs. 
 
A cet effet, les opérations "Inter-Siège" renferment des soldes anciens non justifiés, débiteurs  

et créditeurs totalisant respectivement à 166 KDT et 5.145 KDT. De même, les comptes "d’Attente" et 

de "Régularisation" présentent au 31 décembre 2013 des anciens soldes débiteurs et créditeurs non 

justifiés de montants respectifs à  8.324 KDT et 217 KDT. 
 
Par ailleurs, les comptes "d’Assurances et Assurances à Payer" actifs et passifs dégagent à la clôture 

de l’exercice, des soldes anciens débiteurs et créditeurs non justifiés s’élevant respectivement à  2.251 

KDT et 5.129 KDT. 
 
En attendant les résultats des travaux d’apurement des suspens liés à ces comptes, nous ne sommes 

pas en mesure d’établir que ces comptes ne contiennent pas d’anomalies significatives provenant 

d’erreurs ou d’opérations non autorisées, ni d’estimer l’effet des ajustements sur les capitaux propres 

de la banque, que les travaux d’apurement pourraient, le cas échéant, mettre en évidence. 
 
5 - Opinion Avec Réserves 
 
À notre avis, sous réserve des incidences des questions évoquées au paragraphe "Justification de 

l'opinion" des points de 4.1 à 4.5, les états financiers présentent sincèrement, dans tous leurs aspects 

significatifs, la situation financière de la Banque Tunisienne de Solidarité au  

31 décembre 2013, ainsi que sa performance financière et ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à 

cette date, conformément aux principes comptables généralement admis en Tunisie. 
 
6 - Observations 
 
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus nous estimons utile d’attirer votre attention sur 

les points suivants : 
 

6.1 - Le calcul conformément à l’annexe 3 de la circulaire des établissements de crédits n°91-24 des 

taux de la provision collective à appliquer par groupe homogène de créance a abouti à des taux 

nettement supérieurs aux taux minimum fixés par cette note. La Banque a opté par conséquent à 

l’application des taux minimums. Cette option a eu pour effet de réduire le montant de la provision 

collective comptabilisée. 
 

6.2 - Durant l’exercice 2013, la banque a réglé les échéances des mois de juin et décembre, au titre 

de l’emprunt "BID" en se basant sur un échéancier non approuvé par l’Etat. Ainsi, la banque  ne 

s’est pas conformée à toutes les dispositions de l’accord contractuel de l’emprunt "BID"  

et dont le non-respect a pour effet d’augmenter les charges financières comptabilisées. 

6.3 - Le Conseil d’Administration de la Banque a arrêté en date du 06 Octobre 2014 de nouveaux 

états financiers, suite au retraitement comptable des intérêts encaissés sur les crédits recouvrés, 

revenant de droit à l’OFFICE NATIONAL DE L’ARTISANAT. L’opération de redressement tel que 
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détaillée au niveau des notes aux états financiers avait pour effet de porter le résultat net 

bénéficiaire de l’exercice d’un montant de 107 KDT à un  résultat déficitaire de 120 KDT. 
 

7 - Rapport Sur d'Autres Obligations Légales & Règlementaires 
 
Nous avons procédé, conformément aux normes de la profession, aux vérifications spécifiques 

prévues par la loi. 
 

7.1 - Sur la base de notre examen, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la sincérité et la 

concordance avec les états financiers des informations d’ordre comptable données dans le rapport 

du Conseil d’Administration sur la gestion de l’exercice 2013. 
 

7.2 - En application des dispositions de l’article 19 du décret n°2001-2728 du 20 novembre 2001, 

nous avons procédé aux vérifications portant sur la conformité de la tenue des comptes des valeurs 

mobilières émises par la société avec la réglementation en vigueur. Nous n’avons pas 

d’observations à formuler à ce sujet. 
 

7.3 - Dans le cadre de notre audit, nous avons procédé à l’examen des procédures de contrôle interne 

relatives au traitement de l’information comptable et à la présentation des états financiers.  
 
En application des dispositions de l’article 3 de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994, tel que modifié 

par la loi n°2005-96 du 18 octobre 2005, nous signalons que notre examen a mis en évidence certaines 

insuffisances susceptibles d’impacter l’efficacité du système de contrôle interne ; elles concernent 

particulièrement le système d’information et les processus opérationnels connexes. Nous avons 

consigné ces insuffisances dans notre rapport d’évaluation du système de contrôle interne, qui fait 

partie intégrante du présent rapport, et les avons prises en considération lors de la conception des 

procédures d’audit. 
 

7.4 - Nous avons procédé à l'appréciation des risques inhérents aux engagements de la clientèle de 

la "BTS" et à ses participations, conformément aux normes comptables applicables et aux 

dispositions légales et réglementaires, notamment celles énoncées par les circulaires de la Banque 

Centrale de Tunisie n°91-24, 93-23, 99-04, 2001-12, 2013-04 et 2012-02.  
 
Nous estimons, en conséquence, que les provisions constituées et les agios réservés par la "BTS" 

couvrent, au 31 décembre 2013, raisonnablement les risques inhérents aux engagements de sa 

clientèle et à ses participations. 

 

 

Tunis, le 07 Octobre 2014 

 
 

LES CO-COMMISSAIRES AUX COMPTES 
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Cabinet  d’expertise comptable inscrite au tableau 
de l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie 
 

    

 

 
 

Mesdames & Messieurs les Actionnaires de la 

BANQUE TUNISIENNE DE SOLIDARITE 
 

RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2013 
 

En application des dispositions de l’article 29 de la loi n°65-2001 du 10 juillet 2001, relative aux 
établissements de crédit, et des articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales, nous 
reportons ci-dessous sur les conventions et opérations visées par ces textes. 
 

Notre responsabilité est de nous assurer du respect des procédures légales d'autorisation et 
d'approbation de ces conventions ou opérations et de leur traduction correcte, in fine, dans les états 
financiers. Il ne nous appartient pas de rechercher spécifiquement et de façon étendue l'existence 
éventuelle de telles conventions ou opérations mais de vous communiquer, sur la base des 
informations qui nous ont été données et celles obtenues au travers de nos procédures d'audit, leurs 
caractéristiques et modalités essentielles, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien 
fondé. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions et la 
réalisation de ces opérations en vue de leur approbation ; 
 

Conventions et opérations nouvellement réalisées (autres que les rémunérations des dirigeants) 
 

La Banque Tunisienne de Solidarité a conclu le 23 mai 2013, une convention avec le ministère de 
formation professionnelle et de l’emploi pour le financement des petites entreprises. Il s’agit d’une 
convention de gestion pour compte sous forme de subvention. 
 
Les principaux volumes réalisés au cours de l’exercice 2013 se détaillent comme suit : 
 

 La "BTS" a encaissé un montant de 10.000 KDT au titre de la convention citée ci-dessus ; 
 Le montant des commissions perçues par la "BTS" au titre de la gestion de cette ligne de 
financement allouées par l’Etat s’élève à 157 KDT. 
 

Opérations réalisées relatives à des conventions antérieures (autres que les rémunérations des 

dirigeants) 
 

L'exécution des conventions conclues par la "BTS" pour la gestion de la ligne de financement des 
micro-crédits et celles pour la gestion des ressources "FOPNAPRAM" et "FOSDAP" se sont  
poursuivies.  
 
Les principaux volumes réalisés au cours de l’exercice 2013 se détaillent ainsi : 
 
 Le montant des commissions perçues par la "BTS" au titre de la gestion de la ligne de financement 
micro-crédits allouée par l’Etat s’élève à 22 KDT au titre des déblocages relatifs à l’exercice 2012 ; 
 
 Le montant des commissions perçues par la "BTS" au titre de la gestion des ressources 
"FONAPRAM" allouées par l’Etat s’élève à 365 KDT ; 
 
 Le montant des commissions perçues par la "BTS" au titre de la gestion des ressources "FOSDAP" 
allouées par l’Etat s’élève à 2 KDT. 
A l’exception des conventions citées ci-dessus, votre conseil d’administration ne nous a pas avisés 
de l’existence, au titre de l’exercice 2013, de conventions entrant dans le cadre de celles prévues par 
lesdits articles. 

      Cabinet Hichem Chekir  
 

Expert Comptable 
Membre de l’Ordre des 
Experts Comptables de 

Tunisie 
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Obligations et engagements de l’BTS envers ses dirigeants 
 
1. La rémunération du Président Directeur Général "Monsieur Mohamed KAANICHE" nommé le 25 
septembre 2012 est fixée conformément à l’arrêté de Monsieur le Président du gouvernement du 02 
Août 2013 avec date d’effet le 25 Septembre 2012. Elle se compose de : 
 

  (En KDT) 

  P.D.G 

Salaire de base mensuel   0,900 

Indemnité de logement  0,200 

Indemnité de gestion  0,350 

Indemnité de représentation  1,580 

Indemnité temporaire pour remboursement des frais de responsabilité  1,120 

Indemnité complémentaire pour remboursement des frais de responsabilité  1,550 

Un ensemble d’avantages en nature   

  Voiture de fonction (acquise en 2010 pour 69 KDT, amortie au 

cours de cet exercice à raison de) 
 13,880 

  Bons d'essence  450-Litres par mois 

  Frais de communications  2 000 pulsations par trimestre 
 
2. La banque a accordé au Président Directeur Général deux crédits pour un montant total de  
50 KDT avec un taux d’intérêt égale au TMM+2% (l’équivalent de 6.76%) sur une période de 5 ans. 
Ces deux crédits ont été approuvés par le comité exécutif de crédit en date du 1

er
 Novembre 2013. 

 
3. Le montant des jetons de présence à servir aux administrateurs a été fixé par décision de 
l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 Novembre 2013 à 5 000 DT brut par administrateur.  
La charge supportée par la banque à ce titre s’élève à 36 500DT. 
 
4. Les obligations et engagements de la Banque Tunisienne De Solidarité envers ses dirigeants et 
ses administrateurs, tels qu'ils ressortent des états financiers pour l'exercice clos le 31 Décembre 
2013, se présentent comme suit en Dinar : 
 

Nature de la rémunération 

PDG Administrateurs 

Charges Passif Charges Passif 

de l'exercice Au 31/12/2013(*)  de l'exercice Au 31/12/2013 

Avantages à court terme 113 217 10 831 36 500 108 000 

Avantages postérieurs à l'emploi - - - - 

Autres avantages à long terme - - - - 

Indemnités de fin de contrat de travail - - - - 

TOTAL 113 217 10 831 36 500 108 000 
 

(*) Il s’agit des provisions pour congés payés au titre de l’exercice 2013. 
 

Par ailleurs, et en dehors des conventions et opérations précitées, nos travaux d’audit n'ont pas 
révélé l'existence d'autres conventions ou opérations rentrant dans le cadre des textes de loi  
sus-indiqués. 

Tunis, le 07 Octobre 2014 
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قرارات الجلسة العامة   -1
 العادية
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 :القرار األول

، إذ تسجل عدم إنعقادها ف  6102 أكتوبر 21إّن الجلسة العاّمة العادية للبنك التونس  للتّضامت المنعقدة بتاريخ 

ا تصادق على هذا الت خير بإعتباره ال يسبب أي ضرر اآلجال القانونية الخاصة بشركات المساهمة العامة، فإنه

 7لمصال  المساهميت وتبرأ إبراءا تاما وكامال وبدون تحفظ ذمة أعضاء مجلس اإلدارة بخصوصه

 .اإلجماعبـتمت المصادقة على هذا القرار 

 :القرار الثاني

 :بعد إطالعها علــى 6102 كتوبرأ 60إّن الجلسة العاّمة العادية للبنك التونس  للتّضامت المنعقدة بتاريخ 

   6108ديسمبر  80تقريـر مجلس اإلدارة والقوائم المالية المتعلقة بنشاط البنك المختوم ف، 

   7المتعلقيت بنفس السنة( العام والخاص ) تقريري مراقب  الحسابات 

ة وعلى القوائم تسجل إطالعها على ما جاء ف  تقريري مراقب  الحسابات وتصادق على تقرير مجلس اإلدار

 7كما وقع عرضهما عليها 6108ديسمبر  80المالية المختومة ف  

 .بـاإلجماعتمت المصادقة على هذا القرار 

 :القرار الثالث

 6108إّن الجلسة العامة العادية بعد اإلطالع على التقرير الخاص لمراقب  الحسابات للسنة المالية 

جديد مت مجلة الشركات التجارية والفصل عدد  611عليها بالفصل  توافق على االتفاقيات القانونية المنصوص

 7المتعلق بمؤسسات القرض 6110لسنة  26مت القانون  63

 .بـاإلجماعتمت المصادقة على هذا القرار 

 :القرار الرابع

إّن الجلسة العاّمة العادية تبرئ إبراء تاّما وكامال وبدون تحفّظ ذمة أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص 

 61087ديسمبر  80مارسـة مهاّمهم ف  مجلس اإلدارة وعت نتائج أعمالهم بالنّسبة للّسنة المالية المختومة ف  م

 .بـاإلجماعتمت المصادقة على هذا القرار 

 :القرار الخامس

على النّحو  6108تقرر الجلسة العاّمة العادية، بناءا على اقتراح مجلس اإلدارة، تخصيص نتيجة سنة 

 :التّال 

   المبلغ بالدينار

 نتيجة  الفترة + (126,920 120)

 3131-33-13مجموع النتيجة المؤجلة ف   - (111,614 205 4)

 1023-21-32مجموع النتيجة قبل التخصيص في  = (238,534 325 4)

 (الصندوق االجتماع )صندوق اإلعانة والحيطة االجتماعية   -

 إستهالكات مؤجلة - (087,039 848)

 النتائج المؤجلة ف  نهاية الفترة = (151,495 477 3)

 .بـاإلجماعتمت المصادقة على هذا القرار 

 : القرار السادس

ماات النّظااام األساساا  للبنااك، تصااادق الجلسااة العاّمااة العاديااة علااى تساامية أعضاااء جاادد  35عمااال ب حكااام الفصاال 

  :بمجلس اإلدارة األت  ذكرهم
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  ؛ةطاقالصناعة والوزارة لة مت ممثال للدوالسيد رشيد الصغير  •

  السيد حبيب لحضيري عضو مستقل لتول  رئاسة اللجنة الدائمة للتدقيق؛ •

  7السيد منصف كشو عضو مستقل لتول  رئاسة لجنة المخاطر •

 7 3130الت  ستنظر ف  حسابات سنة  العدية و تنته  مدتهم النيابية  بانعقاد الجلسة العامة

 .بـاإلجماعرار تمت المصادقة على هذا الق

 :القرار السابع

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

  7دينار لكل عضو 5111وتحدد قيمتها بـ 7 3131المالية 

 .أغلبية أصوات الحاضرينتمت المصادقة على هذا القرار ب

 :القرار الثامن

 :إضافية كاآلت لسة العامة العادية إسناد من  خصوصية تقرر الج

 0111  وال يتجاوز المبلغ السنوي لهذه المن  ستة رئيس اللجنة الدائمة للتدقيقلعت كل إجتماع دينار ،

 7دينار( 2111)آال  

 0111  وال يتجاوز المبلغ السنوي لهذه المن  ستة آال  رئيس لجنة المخاطرلعت كل إجتماع دينار ،

 7دينار( 2111)

 .بـاإلجماعتمت المصادقة على هذا القرار 

 :القرار التاسع

لمجابهة حاجياته اآلنية مت الموارد المالية، ترخص الجلسة العامة العادية لمجلس إدارة البناك فا  اإلقتاراض مات 

ياون مل 11الخارج وف  إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية بالسوق المحلياة فا  حادود مبلاغ جملا  ال يتجااوز 

دينار خالل الفتارة الممتادة بايت تااريخ االجتمااع الحاال  واالجتمااع المقبال الاذي ساو  تخصصاه الجلساة العاماة 

  31327للنظر ف  نتائج السنة المالية 

  7وتكلف مجلس اإلدارة بضبط مبلغ القرض أو القروض وطريقة وشروط إصدارها

 .بـاإلجماعتمت المصادقة على هذا القرار 

 :شرالعاالقرار 

إّن الجلسة العاّمة العادية تفّوض كّل النّفوذ وكّل الّصالحيّات الالّزمة لحامل مضمون أو نظير مت محضر الجلسة 

 7ليقوم بجميع اإليداعات والنّشر الت  يقتضيها القانون

 .بـاإلجماعتمت المصادقة على هذا القرار 


