
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  الّسنوي التقرير

2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (الجلسة العامة العادية)

72-72-7702 

  



 7702التقرير السنوي  - البنك التونسي للتضامن           
 

 
 

2 

 الصفحة الفـــهرس

I-  3  التونسي للتضامنتقديم البنك 
 4 معطيات عامة -0

 2 توزيع رأس المال وحقوق اإلقتراع -7

 2 الحوكمة -3

 8 األرقام األساسية للبنك التونسي للتضامن -4

II -  9 نشاط البنك 
 07 نشاط اإلقراض -0

 المشاريع الصغرى -

 القروض الصغيرةمنظومة  -

 التمويل اإلسالمي -

07 

07 

03 

 04 اإلستخالص -7

 المشاريع الصغرى -

 الحاسوب العائلي -

 القروض الصغيرةمنظومة  -

04 

04 

02 

 02 ونظام الرقابة الداخليةالموارد البشرية والتنظيم  ـ3

 الموارد البشرية -

 التكوين -

 التنظيم واإلعالمية -

 نظام الرقابة الداخلية -

02 

02 

02 

02 

 02 ، التعاون والشراكةدراساتال -4

 الدراسات  -

 التعاون والشراكة -
02 

02 

III  09 نتائج البنك التونسي للتضامنـ 
 77 2015لسنة  القوائم المالية -0

 الموازنة -

 التعهدات خارج الموازنة -

 قائمة النتائج -

 التدفقات النقدية جدول -

77 

70 

77 

73 

 74 2015تحليل القوائم المالية لسنة  -7

 الموارد  -

 اإلستعماالت -

 التعهدات خارج الموازنة -

 النتائج -

74 

72 

72 

72 

IV  79 2015ديسمبر  30تقريرا مراقبي الحسابات للسنة المالية المختومة في ـ 
 37 التقرير العام-0

 34 التقرير الخاص-7

V  38 قرارات الجلسة العامة العاديةـ 

   



 7702التقرير السنوي  - البنك التونسي للتضامن           
 

 
 

3 

 

 

 

 

 

 -I   تقديم البنـك التونسي للتضامن 

  



 7702التقرير السنوي  - البنك التونسي للتضامن           
 

 
 

4 

 

 

 معطيات عامة  -0

 البنك التونسي للتضامن :التسمية اإلجتماعية  

 شركة خفية االسم :الشكل القانوني

 تونس البلفيدير 0777شارع محمد الخامس  22 :المقر االجتماعي  

 20 844 747 :الهاتف  

 20 842 232 :الفاكس

 www.bts.com.tn :لواباموقع     

 pdg@bts.com.tn :البريد اإللكتروني  

 

 

bts@bts.com.tn 

 0992ديسمبر  77 :تاريخ التأسيس  

 سنة 99 :المدة  

 B1162031997 :السجل التجاري  

 X A M 000 614662 :المعرف الجبائي  

 دينار 47 777 777 :رأس المال  

    
جويليـة  07بتــاريخ  7770-22بنـك شـامل بمفــهوم القــانون عــدد  :الغرض االجتماعي

 ؤسسات القرضمالمتعلق ب 7770

  
 العام تشريعال :النظام الجبائي

 

http://www.bts.com.tn/
mailto:bts@bts.com.tn


 7702التقرير السنوي  - البنك التونسي للتضامن           
 

 
 

5 

  :وحقوق اإلقتراع  توزيـــع رأس المــــال -7

 :بالنسبة لألسهم وحقوق اإلقتراع ويتوزع رأسمال البنك كالتالي  4132ديسمبر  13في 

 النسبة المائوية المبلغ عدد األسهم المساهمون

 38,78 35 513 111 3 551 311 الدولة    

    
 15,00 0 113 111 011 311 األشخاص المعنويون العموميون

    
 6,30 4 544 111 454 411 األشخاص المعنويون الخواص

قطاع ) األشخاص الطبيعيون    

 (الخاص
767 596 3 670 967 35 39,92 

 0100,0 47 777 777 4 777 777 المجموع        
 

 (من القانون األساسي للبنك التونسي للتضامن 32الفصل عدد ): الجلسات العامة العادية المشاركة فيشروط 

 مــن طــرف عــدد مــن أســهم أو تــم تفويضــ  07يمكــن لكــل مســاهم يمتلــك بمفــرد  علــ  األقــل 

 األسـهم حضـور تجتماعـات الجلسـة العامـة أو المساهمين يمتلكون عل  األقل هـاا العـدد مـن

االجتمــاع بــدفتر الشــركة قبــل الموعــد المقــرر لعقــد  اســم ترســيم  تنابــة مــن يمــرلهم شــريطة

 .تل  الجلسة العامة بالطرق القانونية االستدعاءيتم ، وبخمسة أيام

 الحوكمة -3

 لس اإلدارةــبة مجـتركي -0.3

 :رئيس مجلس اإلدارة   •

  محمد كعنيشالسيد  -

 :األعضاء  •
 السيدة نجوى بالحاج -

 اويـالسيد رضا الخلف -

 وياال الزـمآالسيدة  -

 علجان التيجاني لسيد ا -

 السيد رشيـد الصغير -

 الحضيري السيد حبيب -

 السيد حمادي بن خدومة -

 : مراقب الدولة  •
 ة بسمة الغزيالسيد -
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 المتصلة بمجلس اإلدارة لجانال -7.3

نشاط مجلس اإلدارة في مجال إتخاذ القرارات المتصلة بالتمويل والتصرف في المخاطر م يتدعتتولى هذه اللجان 

 .أوجه التصرف بالبنك فومراقبة مختل

 :للتدقيق الداخلي  الدائمةاللجنة 

 :أساسا فيأهم مهامها تتمثل 

 ،وصحة المعلومة  الماليةليات المالئمة للمراقبة الداخلية على تركيز اآلالسهر  •

 ،متابعة ومراقبة أنشطة المراقبة الداخليةضمان  •

 الداخليين،اقتراح تسمية مراقبي الحسابات والمدققين  •

 .مهام المراقبةبرنامج ونتائج  إبداء الرأي في •

 :ياية للقرض اللجنة التنف

من ذلك القروض التي تبدي رأيها حول بعض أنواع القروض حيث مكلفة خاصة بدراسة نشاط تمويل البنك 

لهم عالقة بمؤسسة القرض على  وكذلك القروض الممنوحة لألشخاص الذينألف دينار  311تجاوز حجمها ي

 .4113جويلية  31المؤرخ في  4113-05من القانون عدد  41معنى الفصل 

 :لجنة المخاطر 

تزام اإللتتمثل مهمتها في مساعدة المجلس على القيام بمسؤولياته فيما يخص التصرف ومراقبة المخاطر و

 :وذلك من خالل بالمعايير المعمول بها

 .وضع وتحيين استراتيجية التصرف في جميع المخاطر وحدودها العملياتية •

 .المصادقة على نظام قيس ومراقبة المخاطر •

 .وضعهامراقبة احترام اإلدارة العامة الستراتيجية التصرف في المخاطر التي تم  •

 المصادقة على مخطط تواصل النشاط  •

 :الهيكل الدائم لمراقبة اإلمترال -3.3

 :يتولى هذا الهيكل خاصة

تزامات القانونية لمؤسسة القرض وتقيدها بالممارسات السليمة والمواثيق لالتاكد من تنفيذ اإل •

 المهنية واألخالقية،

 تشخيص وتحديد مخاطر عدم اإلمتثال وتقييم آثارها على نشاط البنك، •

رفع تقارير إلى مجلس اإلدارة تتضمن مقترحات حول التدابير الكفيلة بالتحكم في مخاطر عدم  •

 اإلمتثال ومعالجتها،
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لبنك بما يضمن اإلمتثال للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل اتقديم المساعدة لفائدة مصالح  •

 .والممارسات السليمة والمواثيق المهنية واألخالقية

 (7702-7704-7703لمدة ثالث سنوات ):الحسابات يمراقب -4.3

 ير؛الشقالسيد هشام لصاحبه   "CHEKIR"مكتب  -

  السيد زياد خديم هللا لصاحبه  « ABC » مكتب -
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 :األرقام األساسية للبنك التونسي للتضامن  -4

 :تتمثل حصيلة النتائج المالية للبنك خالل الثالث سنوات األخيرة في ما يلي 

 2015 7704 7703 (باأللف دينارالمبلغ )

    النشاط

 3 113 822 880 244 694 840 مجموع الموازنة

 24 012 795 62 54 101 إيداعات الحرفاء

 841 444 304 751 033 348 (3)جاري القروض للحرفاء 

جاري القروض للحرفاء باستثناء جمعيات القروض 

 الصغيرة
381 554 618 737 203 051 

    النتائج

 43 535 33 314 535 14 هامش الفائدة

 2 448 849 3 4 445 حجم العموالت

 45 811 44 304 34 142 الناتج المصرفي الصافي

 34 410 223 15 34 801 النفقات العامة

 2 181 1 584 (120) النتيجة الصافية

 20 055 24 238 18 824 األموال الذاتية

    النسب المالية

 %8445 %8421 0,3-% األموال الذاتية مردودية

الناتج /النفقات العامة لالستغالل)ضارب االستغالل 

 (المصرفي الصافي
%74 0041% 0044% 

 %1142 %14483 28,75% األجور /العموالت 
 88 44 59 (د.أ)عدد األعوان /الناتج الصافي

 (.تفاقية تمويل لفائدة الدولةت)بما في ذلك القروض الصغيرة المسندة عن طريق الجمعيات ( 0)

 

 

 

 .حافظ البنك على إحترام جميع المؤشرات الترتيبية للمراقبة الحذرة

 الحد األدن  القانوني 2015/12/31 2014/12/31 2013/12/31 النسبة القانونية

 100% 100%تفوق  100%تفوق  100%تفوق  نسبة السيولة

 10% %28 42% 37% نسبة القدرة على اإليفاء بالدين 
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I- نشاط اإلقراض 

 تمويل المشاريع الصغرى -0.0

 المصادقات 

نسق التمويل المسجل  مواصلة  في مجال تمويل المشاريع الصغرى 4135البنك خالل سنة  نشاط سّجل

 (م د)ار ــمليون دين 3354442 يفوقبمبلغ قروض  33 143ات ـــالمصادقعدد حيث بلغ خالل السنوات السابقة، 

د وكلفة إستثمار .م 33441قرض بمبلغ قروض  33 113 د مقابل .م 3554443بـ وبكلفة إستثمارات جملية تقّدر

على مستوى  %143و القروض مبلغمن حيث  %440زيادة تقدر بـمسجال بذلك  4132م د خالل سنة  35140بـ 

 .القروض حجم

 7703 7704 2015 
نسبة التطور 

7704/7702 (%) 

 -448 33 143 339 11 947 9 عدد المصادقات

 +440 3354442 33441 103,4 (م د)مبلغ القروض

 +143 3554443 35140 32441 (م د)كلفة اإلسترمارات 

 .موطن شغل ألف 34ما يزيد عن في إحداث  4135تساهم القروض المسندة خالل سنة ومن المنتظر أن 

 :كما يلي  4135إلى موفى سنة  3338وبذلك تكون الحصيلة اإلجمالية منذ إنطالق نشاط البنك سنة 

  قرض 024 827: العدد الجملي للمصادقات  •

 د.م0 074,377: المبلغ اإلجمالي للقروض  •

 د.م 0 230,729: الكلفة الجملية للمشاريع  •

للمشذاريع الصذذغرى  مذن الكلفذذة الجمليذة %44تكذون تذدخالت البنذذك بذالقروض التذي منحهذذا فذي حذدود وبذذلك 

 .الممولة

 : التوزيع القطاعي للمشاريع الصغرى -أ

للمهذذن  %44المصذذادقات مقابذذل  بلذذغمذذن م %04 يبذذرز التحليذذل القطذذاعي إسذذتعثار قطذذاع الخذذدمات بنسذذبة

 :للقطاع الفالحي كما يبيّنه الجدول التالي  %8وقرابة  للصناعات التقليدية %8الصغرى و

  7703 7704 7702 

 القطاعات
عدد 

 المصادقات
% 

مبلغ 

القروض 

 (م د)

عدد 

 المصادقات
% 

مبلغ 

القروض 

 (م د)

عدد 

 المصادقات
% 

مبلغ 

القروض 

 (م د)

% 

 8,0 9,180 5,7 014 542 243 503 240 544 532 الفالحة

الصناعات 

 التقليدية
3333 4141 540 4538 4443 048 133 1 28,1 8,972 7,8 

المهن 

 الصغرى
4284 4541 4243 4305 4043 4843 531 4 23,5 25,811 22,4 

 61,9 71,310 42,6 2 034 44 2041 5435 0343 2343 2301 الخدمات

 100,0 115,274 100,0 00 770 007,3 077,7 00339 073,4 077,7 9942 المجموع
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 :التوزيع الجهوي للمشاريع الصغرى-ب

. 4135خالل سنة  %3144إلى  4132خالل سنة  %344تحسنت حصة الوسط الغربي من القروض من 

تراجع باألساس إلى ذلك  وديعو.  4135خالل سنة  %42,4إال أن حصة الجهات الداخلية إستقرت في حدود 

 .الجهات ذهه عدد المطالب الوافدة على البنك من

  7703 7704 7702 

 الجهات
عدد 

 المصادقات
% 

مبلغ القروض 

 (م د)

عدد 

 المصادقات
% 

مبلغ القروض 

 (م د)

عدد 

 المصادقات
% 

مبلغ القروض 

 (م د)

 36,487 24,5 699 2 1842 4445 1331 1348 4042 4041 تونس الكبرى

 14,671 11,4 252 1 3444 3144 3352 3341 348 341 الشمال الشرقي

 9,060 9,1 004 1 343 3345 3112 848 3143 3182 الشمال الغربي

 21,637 20,5 254 2 3844 3841 4144 3443 3440 3420 الوسط الشرقي

 15,405 13,9 534 1 343 344 3118 3144 3142 3112 الوسط الغربي

 8,410 8,4 928 843 841 324 3340 3145 3121 الجنوب الشرقي

 9,604 12,2 350 1 3241 3543 3430 3348 3245 3222 الجنوب الغربي

 115,274 100,0 021 11 007,3 077,7 00339 073,4 077,7 9942 المجموع

 :توزيع المصادقات حسب المستوى التعليمي -ت 

 4401حيذث بلذـغت  4132فذي حصذة حاملـذـي الشهـذـادات العليذا مقذـارنة بسذنة تحسذنا  4135سجلت سذنة 

 مذن حجذم القذروض مقابذل  %12من عدد المصادقات و %4145 م د أي ما يمثل  1344 زيد عنمصادقة بمبلغ ي

 . 4132م د خالل سنة 36,7مصادقة بمبلغ يناهز  4414

-4131)الذثالث سذنوات األخيذرة ويبرز الجذدول التذالي توزيذع القذروض حسذب المسذتوى التعليمذي خذالل 

4135:) 

   7703 
 

7704    
 

7702   

المستوى 

 التعليمي

عدد 

 المصادقات
% 

مبلغ القروض 

 (م د)

عدد 

 المصادقات
% 

مبلغ القروض 

 (م د)

عدد 

 المصادقات
% 

مبلغ القروض 

 (م د)

حاملي شهادات 

 عليا
4135 4141 1243 4414 3342 1044 401 4 4345 134413 

 404105 4145 8 403 4540 8140 3314 0845 4344 4314 مستويات أخرى

 007,724 077,7 00 770 007,3 077,7 00339 073,4 077,7 9942 المجموع

 : توزيع القروض حسب النوع اإلجتماعي -ث

سذنة  خالل %2041إلى  4132من عدد القروض سنة  %41,6تطورا من  2014سجلت حصة المرأة خالل سنة 

 .، مع اإلشارة إلى أن هذه النسبة تشهد تحسنا ملحوظا من سنة إلى أخرى4135

  7703 7704 7702 

النوع 

 اإلجتماعي

عدد 

 المصادقات
% 

مبلغ القروض 

 (م د)

عدد 

 المصادقات
% 

مبلغ القروض 

 (م د)

عدد 

 المصادقات
% 

مبلغ القروض 

 (م د)

 484353 5144 5 334 4348 5842 0033 4240 0341 0134 الرجل

 144335 2041 5 312 1445 2340 2441 4848 1844 1851 المرأة

 007,724 077,7 00 770 007,3 077,7 00339 073,4 077,7 9942 المجموع
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  اإلنجازات والدفوعات 

من مصادقات  %41م د وهو ما يمثل قرابة  314045قرض بمبلغ يقدر بـ 8 318إنجاز  4135تم خالل سنة 

تتعلذق بمصذادقات نفذس  4135مذن إنجذازات سذنة  %80مذن جانذب آخذر يبذرز تحليذل إنجذاز المشذاريع أن . السنة

 . وهو ما يعكس حرص البنك على اإلسراع في إنجاز المشاريع وإقتصار اآلجال. السنة

حيث بلغ عدد . وقد تعزز ذلك مع تكثيف اللجوء إلى اآلليات المتوفرة لتمكين الباعثين من توفيرالتمويل الذاتي

منتفذع  3 404م د مقابل  44140ها باعث لتوفير تمويالت ذاتية قدر 4 344زهاء  4135المنتفعين بها خالل سنة 

 .4132م د خالل سنة  04111بمبلغ قدره 

علمذذا أن إنجذذاز المشذذروع يتمثذذل فذذي تذذوفير الباعذذث للتمويذذل الذذذاتي وإمضذذاء العقذذود والحصذذول علذذى رسذذائل 

 .المزود للحصول على التجهيزات والمعدات قصد اإلنطالق في اإلنتاج

مقارنذذة بسذذنة  4135تراجعذذا طفيفذذا خذذالل سذذنة القذذروض دفوعذذات سذذجل نسذذق دفوعات ى مسذذتوى الذذأمذذا علذذ

د خذالل سذنة .م 34348م د مقابذل  33345مذا يزيذد عذن المبوبذة فيمذا يلذي القذروض دفوعذات ت ، حيث بلغذ4132

 :4131د خالل سنة .م 3548 و 4132

 
7703 7704 7702 

 العدد نوعية القروض

مبلغ 

 القروض

 (م د) 

 العدد
 مبلغ القروض

 (م د) 
 العدد

 مبلغ القروض

 (م د) 

3 227 72,1 4313 57,5 3597 قروض متوسطة المدى  24,979 

3 220 25,3 1737 24,1 3901 (0)دعم األموال الااتية   73,223 

0 202 9,5 1952 1,3 325 دعم المشاريع التي تمر بصعوبات  9,777 

3 270 14,7 3495 12,9 2816 قروض قصيرة المدى  03,873 

07 432 121,8 13449 95,8 10639 المجموع  000,272 

(0 )FONAPRAM  +اعتماد االنطالق 

 :منظومة القروض الصغيرة -7.0

سذذتفنفت نشذذاطها خذذالل بعذذد أن ا 4135واصذذلت الجمعيذذات المسذذندة للقذذروض الصذذغيرة نشذذاطها خذذالل سذذنة 

جويليذذة  42مذذؤرخ فذذي  4132لسذذنة  20وذلذذك بعذذد صذذدور القذذانون عذذدد  4132األربعذة أشذذهر األخيذذرة مذذن سذذنة 

والمتعلذق بتنظذيم نشذاط  4133نذوفمبر  5المذؤرخ فذي  4133لسذنة  334يتعلق بتنقيح المرسوم عذدد الذي  4132

 .4131لنشاط خالل سنة وذلك بعد أن توقفت بالكامل عن ا ،مؤسسات التمويل الصغير

قذرض صذغير بمبلذغ فذي حذدود  43 316مذن إسذناد  4135منظومة القروض الصغيرة خذالل سذنة وقد تمكن 

وبذذذذلك ترتفذذذع حصذذذيلة القذذذروض . 4132م د خذذذالل سذذذنة  444525قذذذرض بمبلذذذغ  38 130مقابذذذل  م د 584325

 .دم  0154284قرض بمبلغ في حدود  028 014إلى  4135الصغيرة إلى موفى سنة 

 :4135سنة خالل المسندة  الصغيرة وفي ما يلي أهم خصائص القروض

 :التوزيع القطاعي

 %3,1 :الصناعات التقليدية %0,13 :الفالحة

 %0,44  :التجارة %3,30 :المهن الصغرى

 %1,3 :تحسين ظروف العيش %8.2 :الخدمات
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 :التوزيع الجهوي 

 %8,38 :الشمال الغربي %27,1 :الشمال الشرقي

 %8,31 :الوسط الغربي %8,33 :الوسط الشرقي

 %13,0 :الجنوب الغربي %5,9 :الجنوب الشرقي

 %6,45: حصة الجهات الغربية

 .%23,3: حصة المرأة 

سذذنة  مذذع التذذذكير بفنذذه يتعذذين إعذذادة هيكلذذة هذذذه المنظومذذة وفذذق التشذذريع الجديذذد للتمويذذل الصذذغير قبذذل مذذوفى

4130. 

 :التمويل اإلسالمي -3.7

بإختيار خبير محلي  لتقديم جملة من الخدمات االستشارية  لدعم  وحدة تنفيذ برنامج  4135قام البنك خالل سنة 

لتطوير منتوج المرابحة باالعتماد على القدرات الذاتية للبنك وذلك بالتوازي مع " ياستو"دعم تشغيل الشباب 

 . عم الفني والمؤسساتي للبنكمواصلة اجراءات اختيار االستشاري الدولي الذي سيتولى الد

 :من إنجاز أهم المراحل والمتمثلة أساسا فيما يلي 4135وقد تمكن البنك خالل سنة 

 ،4135تركيز هيعة رقابة شرعية خاصة بالبنك في أوت  -

 ؛4135الحصول على موافقة البنك المركزي التونسي على منتجي المرابحة واإلجارة في جوان  -

 د المعتمدة  لمنتوج المرابحة من قبل هيعة الرقابة الشرعية،إجازة اإلجراءات والعقو -

 إعداد كراس شروط إلدراج منتوج المرابحة ضمن المنظومة المعلوماتية الحالية للبنك، -

 التعاقد مع مزود المنظومة المعلوماتية الحالية إلدراج منتوج المرابحة، -

 إحداث لجنة خاصة بالتمويل اإلسالمي إلسناد التمويالت، -

تعيين مدقق شرعي داخلي يقوم بالتفكد من إحترام اإلجراءات الشرعية المعتمدة على مستوى ملفات  -

 التمويالت المسندة،

 .4135شهر ديسمبر  اإلنطالق في إسناد الدفعة األولى من التمويالت بالمرابحة بداية من -

ومن . 4135ت البنك خال شهر أكتوبر هذا وقد القى هذا التمشي إستحسان بعثة البنك اإلسالمي للتنمية التي زار

بما سيمكن من إستعمال الموارد المتوفر  4130المؤمل أن يشهد نسق هذه التمويالت تحسنا مطردا خالل سنة 

 .وتعبعة موارد مالية إضافية خالل السنوات القادمة
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 : اإلستخالص -7

 :غرىصقروض تمويل المشاريع ال -0.7

وتقدر المبالغ . م د 3144231ما قدره  4135بلغ مجموع المبالغ التي حّل أجل إستخالصها خالل سنة 

مقابل مبالغ مستحقة ومستخلصة خالل   %22,72أي نسبة إستخالص تقّدر بــ . م د 844345المستخلصة بـ

 :% 4140د أي بنسبة إستخالص بـ.م 4445م د  3845على التوالي بــ  4132سنة  

 7702 7704 7703 2012 السنة
 التطور

7704/7702 

 +84840 3144231 384514 304413 31144 (م د)المبالغ التي حل أجلها 

 +314252 844345 444543 044130 53408 (م د)المبالغ المستخلصة 

 +1405 44445 41401 02433 53440 )%(نسبة االستخالص 

 على االليات التاليةوقد تم تحصيل هذه النتائج باالعتماد  

o ارسال اشعارات بريدية شملت جميع الحرفاء تم من خاللها حثهم على تسوية وضعيتهم تجاه البنك. 

o لـ ارسال ارساليات قصيرة خصت: 

 التذكير بحلول أجل أول قسط و ذلك في بداية كل شهر، 

  قصد تحسيسهم على االيفاء بتعهدهمتذكير الحرفاء الذين تخلدت بذمتهم ديون. 

o  تكليذذف فذذرق مذذن المصذذالح المركزيذذة لمعاضذذدة و تذذدعيم بعذذض الفذذروع الجهويذذة لتحقيذذق الألهذذداف

 المرسومة 

o  التكثيذذذف مذذذن الزيذذذارات الميدانيذذذة لمتابعذذذة المشذذذاريع و تذذذذليل الصذذذعوبات التذذذي تواحههذذذا علذذذى

 " برنامج انقاذ الّمشاريع المتعثرة"غرار

 بالنسبة لجميع القروض التي%  03ص عامة تقدر بـ نسبة إستخال 4135سنة  و قد سجل البنك الى موفى 

 . 2014في موفى سنة % 04.4يسندها البنك مقابل 

 695م د والمبالغ المستخلصة ما قدره  1004ما قدره  4135سنة  موفىالى وقد بلغت األقساط التي حل أجلها 

 مليون دينار

عذذدد : تنشذذيط إجذذراءات التعذذويض مذذن الصذذندوق الذذوطني للضذذمان بعنذذوان القذذروض غيذذر قابلذذة ل سذذترجاع

ملذذف بمبلذذغ  340ألذذف دينذذار مقابذذل  3123 بمبلذذغ قذذدره 133: 4135الملفذذات التذذي تذذم تعويضذذها خذذالل سذذنة 

 .4132ألف دينار خالل سنة  511تعويض قدره 

 :قروض تمويل تقتناء الحاسوب العائلي -7.7

، وقد تم تبعا لذلك تسجيل تقلص في 4133الصنف من القروض منذ سنة توقف البنك عن إسناد هذا 

  4135ألف دينار سنة  18إلى  4132أ د في سنة  313من  4135المبالغ التي حل أجل خالصها خالل سنة 

لدة بذمتهم ديون قصد بمراسلة كافة المستفيدين بقرض الحاسوب العائلي و المتخ 4135و قد  قام البنك في سنة 

 ألف دينار 441وضعيتهم و قد أفضت هذه العملية الى استخالص مبلغ جملي قدره   تسوية

بذذـ  4135و قذد بلغذت النسذبة العامذة ل سذتخالص بالنسذبة لقذروض الحاسذوب العذائلي  إلذى مذوفى سذنة 

 4135الذى مذوفى سذنة  حيث قدر حجم المبذالغ الجمليذة المستخلصذة. 4132في موفى سنة  %31مقابل  % 91,5

 م د حل أجلها 68 م د من جملة 62,2بحوالي 
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 :منظومة القروض الصغيرة -3.7
 

بعد إستعناف نشاط اإلقذراض شذهدت إستخالصذات جمعيذات القذروض الصذغيرة عذودة فذي نسذق التحسذن  

% 81أي بنسبة إستخالص في حدود . م د  4343حوالي  4135حيث بلغ حجم المبالغ المستخلصة خالل سنة 

إال أن هذا النسق ال يزال دون المستوى المعهود المسذجل خذالل السذنوات . 4132خالل سنة م د  4243مقابل 

 .ما قبل توقف النشاط

تقدر النسبة العامة ل ستخالص بالنسبة للقروض الصغيرة المسندة مذن قبذل الجمعيذات إلذى مذوفى سذنة 

 .4132في موفى سنة   %8444مقابل  %  83,3بـ 4135

م د حذل 508م د مذن جملذة  242بحذوالي  4135در حجذم المبذالغ الجمليذة المستخلصذة الذى مذوفى سذنة يق

 .أجلها

 والرقابة الداخلية والتنظيم الموارد البشرية -3

 الموارد البشرية -0.3
 :، يتوزعون كما يلي4135موظفا في موفى ديسمبر  432بلغ عدد موظفي البنك 

 :حسب الصنف  -أ

 )%(النسبة  العدد 
 04 481 إطارات وإطارات عليا

 35 14 أعوان التسيير

 38 41 أعوان التنفيذ

 5 44 (في إطار إلغاء المناولة)أعوان متعاقدون 

 1 0 أعوان ملحقون لدى البنك

 100 492 المجموع

 .وهو مؤشر هام لمزيد تحسين خدمات ومردودية أنشطة البنك % 27تقدر نسبة التفطير بـ

 :اإلجتماعي حسب النوع -ب

 )%(النسبة  العدد 
 53 474 رجال 

 23 424 نساء

 100 492 المجموع

 .%40تقدر نسبة العنصر النسائي بـ

 :حسب الفئة العمرية -ت

 )%(النسبة  العدد 
 0 0 سنة 42أقل من 

 43 00 سنة 42-52

 05 492 سنة 53-25

 8 24 سنة 25-22

 0 49 سنة ما فوق 22

 100 492 المجموع

 .%22(: سنة 51أقل من )تمثل نسبة الفعة العمرية للموظفين 
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 التكــويـــن -4.5

بعديذد األنشذطة التكوينيذة لفائذدة األعذوان سذواءا داخذل المؤسسذة أو خارجهذا لتطذوير  4135قام البنذك خذالل سذنة 

المحاسبة، الشؤون القانونيذة الدروس البنكية، التدقيق الداخلي، )الكفاءات وتفهيل المهارات الفنية في عدة مجاالت 

مسذتفيدا   21من هذه البرامج التكوينية  المستفيدينوقد بلغ عدد ( . والشراءات، اإلعالمية، التمويل اإلسالمي، إلخ

وبذلك يرتفع العدد الجملي للمنتفعين بالتكوين   إطارا منتفعا بالتكوين لدى األكاديمية البنوك المالية، 32إضافة إلى 

 .أد 3444554ما قدره  4135وقد بلغت نفقات التكوين خالل سنة . تطار 22 إلى 4135خالل سنة 

طالبا من القيام بذدورات تكوينيذة و تدريبيذة  30ن البنك الجامعي، مكّ  المحيطوفي سياق التمشي نحو اإلنفتاح على 

 .متعلقة بالحياة المهنية

قرضا على موارد صندوق اإلعانذة اإلجتماعيذة  31 إسناد 4135بالجانب اإلجتماعي تم خالل سنة كما إهتم البنك 

 .بناء  مسكنخصص باألساس لتمويل إقتناء و أد 4404451بمبلغ جملي يساوي 

 واإلعالمية مــالتنظي -5.5

إصذذدار عديذذد المذذذكرات والمناشذذير مذذن خذذالل اإلطذذار التنظيمذذي  للبنذذك تطذذوير بمواصذذلة  4135تذذـّميزت سذذنة 

المعتمدة وإحتذرام اإللتزامذات القانونيذة تحسين خدمات البنك وإضفاء مزيد النجاعة في إجراءات العمل التنظيمية ل

 :المعلوماتي أساسا بــ  هنظامكما واصل البنك تعزيز  .والتشريعية للبنك

 الحالي للبنك، يراج منتوج المرابحة بالنظام المعلوماتاتطوير منظومة التمويل اإلسالمي بإد -

بإقتناء وتركيز برمجية خالص المزوديين والتقييد ( GSA)تطبيقة التصرف في المصالح اإلدارية تطوير  -

 المحاسبي اآللي للشراءات،

 ،(Vidéosurveillance FULL-IP POE)تركيز نظام مراقبة بالفيديو في المقر المركزي وشبكة الفروع  -

 اري به العمل،ام المعلوماتي للبنك وفق التشريع الجظالنتدقيق الشروع في  -

  (.حواسيب، آالت طابعة، إلخ)تدعيم أسطول المعدات اإلعالمية للبنك  -

 : نظام الرقابة الداخلية -4.3

 :بإنجاز األعمال التالية 4135تميز نظام الرقابة الداخلية للبنك خالل سنة 

 ،(الرئيس السابق بعد إستقالة) تسمية عضو مستقل بمجلس إدارة البنك لرئاسة لجنة المخاطر -

 ،إحداث لجنة التسميات واألجور -

 ،4135وبرنامج عملها لسنة  4132المصادقة على تقرير نشاط دائرة التدقيق الداخلي لسنة  -

 ،4135وبرنامج عمله لسنة  4132المصادقة على تقرير نشاط الهيكل الدائم لمراقبة اإلمتثال لسنة  -

 ،يات العملالمصادقة على ميثاق السلوك الوظيفي وأخالق -

 ،المصادقة على سياسة البنك في مجال مكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب -

 إضافي، تدعيم الهيكل الدائم لمراقبة اإلمتثال باطار -

 ،"YES-TU"إحداث هيعة شرعية لبرنامج التمويل االسالمي  -

 ،لبرنامج التمويل االسالمي تعيين مدقق شرعي داخلي  -

 ،هيعة الرقابة العامة للمالية فيما يتعلق بإحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطةإنهاء المتابعة لتقرير  -

 4131متابعة إنجاز التوصيات الواردة بتقريري مراقبي الحسابات حول نظام الرقابة الداخلية لسنتي  -

 ،(%90نسبة االنجاز تفوق )4132و
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 ،إصدار دليل إجراءات خاص بعملية إسناد قروض المشاريع الصغرى -

 ،إصدار دليل إجراءات خاص باإلستخالص  -

 ،إصدار دليل اجراءات خاص بالتصّرف في الخزينة على مستوى الفروع الجهوية -

 ،تعيين مسؤول عن سالمة النظام المعلوماتي -

 ،التعاقد مع مكتب مختص إلنجاز مهمة تدقيق لسالمة النظام المعلوماتي -

 .تركيز نظام لحماية االشخاص ومقرات البنك -

 والشراكة التعاون، راساتدال -4
 

 : الدراسات -0.4

في تدخالته وذلك من خالل القيام بعديد  ةانب النوعيوعلى التركيز على الج 4132حرص البنك خالل سنة 

تتعلق أساسا و. أنشطتهعلى اآلليات الكفيلة بإضفاء النجاعة وضع الدراسات والمهمات التي ستساعده على 

 :بالمجاالت التالية

 وإحالة نتائجها إلى مراقبي الحسابات  جرد الممتلكات الثابتة للبنكأشغال المكتب المختص والمتعلقة بنهاء إ

 ، لتدقيقها في إطار مهمة خصوصية

  بتطوير الصورة التسويقية والعالمة التجارية للبنك، إنهاء أشغال المكتب المكلف 

 ات وأساليب اإلستخالصات والنزاعات وآفاق تقييم وتدقيق إجراءوالمتعلقة بمختص المكتب نهاء أشغال الإ

 ، واإلعالن عن طلب العروض لتركيز منظومة خاصة بالتصرف في اإلستخالص والنزاعات تطويرها

 وإحالة نتائجها إلى مراقبي الحسابات  مهمة تصفية الحسابات العالقة بالبنكإنهاء أشغال المكتب المكلف ب

 ،لتدقيقها في إطار مهمة خصوصية

  اإلعالن عن طلب عروض إلختيار مكتب مختص إلعادة هيكلة الجمعيات المسندة للقروض الصغيرة وفق

 .متطلبات التشريع الجديد للتمويل الصغير

 :التعاون والشراكة -7.4

 بإمضاء عديد إتفاقيات الشراكة والتعاون التي تعكس حرص 4135تميز نشاط البنك خالل سنة 

لنجاح وتوفر العناصر الضرورية إستثمار تضمن لتدخالته النجاعة المطلوبة على تركيز بيعة البنك 

 :وتتمثل هذه اإلتفاقيات أساسا فيما يلي. المشاريع وإحداث مواطن شغل جديدة

 :مبوبة كما يلي م د 34مة إتفاقية هبة مع صندوق الصداقة القطري بقي -

o 3544 بالواليات مشروع  3111 بدون فائض لفائدة سناد إعتمادات يتم إرجاعهام د إل

ودعم  أد 351و 311بين كلفتها مؤسسة صغرى  111منها ( والية 32)الداخلية 

ويساهم . باعث مشروع محدث لمواطن شغل فعلية 3111المال المتداول لفائدة 

من مبلغ  %51من كلفة إستثمار المؤسسة الصغرى و %11الصندوق في تمويل 

 .أد 5دعم المال المتداول على أن ال تتجاوز قيمة اإلعتماد الواحد 

o 341  م د 440 تهقيمالمقدرة من برنامج دعم وتعزيز قدرات البنك  %51م د تمثل. 
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وبذلك ينخرط البنك في منظومة صندوق الصداقة القطري التي يسعى الصندوق من 

ين الشركاء لضمان نجاح باعثي خاللها على وضع شراكة تكامل فاعلة وناجعة ب

 .المشاريع الممولة وتحقيق التنمية الجهوية وديمومة مواطن الشغل بالجهات الداخلية

ووزارة التكوين المهني  (UNOPS)مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع  إتفاقية مع -

في إطار تدخالت برنامج  لتمويل مشاريع اإلقتصاد األخضر بوالية بنزرتوالتشغيل 

 ،صندوق التحول للشرق األوسط وشمال إفريقيا

 .إمضاء إتفاقية تعاون مع الصندوق اإلجتماعي للتنمية بجمهورية مصر العربية -

في إطار منظومة " كوناكت"إتفاقية تعاون مع كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية  -

 صندوق الصادقة القطري،

ة التعليم العالي والبحث العلمي لدفع المبادرة لدى خريجي التعليم إتفاقية تعاون مع وزار -

 ،والبحث العملي العالي

 إتفاقية تعاون وتمويل مع وزارة المرأة واألسرة والطفولة لتمويل ريادة األعمال النسائية، -

شغيل حول إتفاقية شراكة ثالثية مع جمعية التنمية المستديمة ووزارة التكوين المهني والت -

 ريع اإلقتصاد األخضر،مشا

لتمويل ومرافقة المشاريع ( برنامج المتوسط) الصندوق العالمي للطبيعةإتفاقية تعاون مع  -

 .الصديقة للبيعة بالوسط الريفي التونسي
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 القوائــم الماليــة  -0

 الموازنـــة -0.0

 (باأللف دينار)

نسبة التغيير 

(%) 
  7704-07-30 7702-07-30 مبلغ التغيير

 ولــــاألص    

<16> <475> 513 4 340 4 
الخزينة والبنك المركزي ومركز الصكوك 

 البريدية والخزينة العامة

 مستحقات على المؤسسات المالية والبنكية 424 96 353 510 082 63 65,4

 مستحقات على الحرفاء 304 751 841 444 968 68 9,2

 االستثمارمحفظة سندات ا 350 2 4 343 <179> <7,6>

 األصول الثابتة 551 7 4 583 38 0,5

 أصول أخرى 822 25 34 815 <017 8> <31,0>

 المجموع 427 886 0 779 844 417 123 13,9

 وم واألموال الااتيةــالخص    

 ومــــــالخص    

 البريدية ج حالبنك المركزي و 912 2 878 1 <034 1> <35,5>

 المؤسسات المالية والبنكية 963 271 1 308 32,0

 ودائع وأموال الحرفاء 795 62 604 47 <191 15> <24,2>

 موارد خصوصية 976 755 258 894 282 138 18,3

 خصوم أخرى 283 21 178 18 <105 3> <14,6>

 مجموع الخصوم 929 843 189 963 260 119 14,1

 ةــوال الااتيــــاألم    

 رأس المال 000 40 000 40 - -

 اإلحتياطات 090 4 167 4 77 1,9

 أرباح مؤجلة <174 5> <592 1> 582 3 69,2

 نتيجة الفترة 582 3 080 4 498 13,9

 ةــوال الااتيــــاألممجموع  498 42 655 46 157 4 9,8

 الخصوم واألموال الااتيةمجموع  427 886 0 779 844 417 123 13,9
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 التعهــدات خارج الموازنـــة -7.0

 (باأللف الدينار)

13-34-2015 13-34-2014  

 كفاالت وضمانات مقدمة 880 420

 التزامات مقدمة - -

  وم المحتملةــمجموع الخص  880 42

 تعهدات التمويل المقدمة 057 66 131 67

 (مساهمات غير محررة )تعهدات على األسهم  035 -

 مجموع التعهدات المقدمة 752 66 131 67

 التعهدات التمويل المقبولة 582 33 087 34

 ضمانات مقبولة 008 584 751 621

 مجموع التعهدات المقبولة 590 617 838 655
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 قائــمــــة النــتــائــــج -3.0

 (باأللف دينار) 

 مبلغ التغيير  13-34-2015 13-34-2014 
نسبة التغيير 

(%) 

 11,0 763 2 859 27 096 25 تيرادات اإلستغالل البنكي 

 11,0 335 2 571 23 236 21 فوائد دائنة ومداخيل مماثلة

 5,7 350 465 6 115 6 عمليات مع البنوك

 13,1 981 1 106 17 121 15 عمليات مع الحرفاء

أربذذذذاح متفتيذذذذة مذذذذن محفظذذذذة سذذذذندات 
 - - 11 11 وعمليات ماليةتجارية 

 11,1 429 278 4 849 3 عموالت

 28,2 78 <056 2> <134 2> أعباء اإلستغالل البنكي

 <3,7> <78> <056 2> <134 2> فوائد مدينة

خسذذذذذذارة علذذذذذذى حافظذذذذذذة السذذذذذذندات 
 - -  - والعمليات المالية

 12,4 841 2 803 25 962 22 الناتج البنكي الصافي

 <37,2> < 050 1> <772 1> <822 2> مخصصات المدخرات 

 <4,2> < 16> 97 113 إيرادات إستغالل أخرى

 9,3 088 1 <788 12> <700 11> األجور

 25,4 895 <418 4> <523 3> أعباء اإلستغالل العامة

 8,1 91 <210 1> <119 1> مخصصات اإلستهالكات

 46,1 802 1 713 5 911 3 نتيجة اإلستغالل
مذذذن إيذذذرادات ( ة)متذذذفتيخسذذذارة /ربذذذح
 - 917 920 3 أخرى

 669,0 221 2 <553 2> <332> األداء على الشركات

 13,9 498 080 4 582 3 نتيجة األنشطة العادية
مذذذن عناصذذذذر ( ة)خسذذذارة متذذذفتي/ربذذذح
 - - - - طارئة

 13,9 498 080 4 582 3 النتيجة الصافية

 - - - - تغيرات محاسبية    

التغيرات  النتيجة الصافية بعد

 المحاسبية
3 582 4 080 498 13,9 
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 ةــات النقديـــقدول التدفّ ـــج -4.0

 30-07-7704 30-07-2015 

   اللــــــنشاط االستغ 

 086 28 540 24 مداخيل االستغالل البنكي

 <54> <33> أعباء اإلستغالل البنكي

 - - إيداعات أو سحوبات لدى مؤسسات مالية وبنكية أخرى

 <058 35> <351 56> اقراضات و تسبيقات أو تسديد ديون وتسبيقات لفائدة الحرفاء

 <914 12> 425 4 إيداع أو سحب ودائع الحرفاء

 <820 11> <252 11> مبالغ محولة لفائدة العاملين بالبنك ولفائدة مدينين آخرين

 <559 39> <248 4> تدفقات نقدية أخرى متفتية من نشاط اإلستغالل

 <596> <35> األداء على الشركات

 <914 71> <953 42> التدفقات النقدية الصافية المتأتية من نشاط اإلستغالل

   ارـــــــاط اإلسترمـــــــنش 

 - - فوائد ومرابيح متفتية من محفظة اإلستثمار

 - - شراءات أو بيوعات محفظة اإلستثمار

 <248 1> <051 2> شراءات أو بيوعات أصول ثابتة

 <248 1> <051 2> التدفقات النقدية الصافية المتأتية من نشاط اإلسترمار

   لــــــــــــاط التمويـــنش 

 <865 4> <964 4> تسديد ديون

 145 141 217 33 زيادة أو انخفاض الموارد الخصوصية

 280 136 252 28 التدفقات النقدية الصافية المتأتية من نشاط التمويل

 118 63 <752 16> تغيرات صافية في السيولة المالية و ما يعادلها خالل السنة المالية

 042 96 794 112 السيولة المالية وما يعادلها في مفتتح السنة المالية 

 160 159 042 96 السنة المالية  نهايةالسيولة المالية وما يعادلها في 
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 2015تحليل القوائم المالية لسنة  -7

ي ــف( م د)مليون دينار  3 1134822 لتبلغ ما قيمته%   3143ه بنسبة ــك نموا في حجم موازنتــسجل البن 

 . 4132سنة  في نهايةم د   8804244مقابل  4135ديسمبر  13

من أصول البنك تطورا % 8344وفي هذا اإلطار سجل بند المستحقات على الحرفاء الذي يمثل بمفرده 

من مجموع الموازنة نموا بنسبة % 8840 ابل سجل بند الموارد الخصوصية الذي يستفثر بـفي المق% 344بنسبة 

3841.% 

 م د مسجال بذلك تطورا بــنسبة 454811بـ ناتجا بنكيا صافيا 4135ديسمبر  13كما حقق البنك في  

خالل سنة مليون دينار  14584كما تحسنت النتيجة الصافية من . 4132مقارنة بمـا حققه خالل سنة % 3442

 .%3143أي نسبة تطور بـ 4135م د خالل سنة   24181إلى نتيجة إيجابية بـ 4132

كما تمّكن البنك على إثر إنجاز مهمتي تصفية الحسابات العالقة وجرد األصول الثابتة، من تطهير األرصدة 

 .4135ديسمبر  13ستوى القوائم المالية المختومة في العالقة للحسابات وتصفيتها على م

 المـوارد -0.7

 :  األموال الااتية

. 4132د سنة  م  244238مقابل  4135ديسمبر  13م د في  204055بلغت األموال الذاتية للبنك ما قدره  

م د ونتائج سلبية مؤجلة  24304وإحتياطــات قدرها ( م د 21)وتتكون هذه األموال بالخصوص من رأس المال 

 .دينار مليون 24181  في حدود 4135لسنة  إيجابيةم د ونتيجة صافية  34534بمبلغ 

 :الموارد األخرى

م د في وفى سنة  8214343مقابل  4135م د في موفى سنة  3014383بلغت الموارد األخرى للبنك  

 :، وهي موزعة كما يلي2014

 : اإلقتراضات والموارد الخصوصية

م د  8324458م د إذ بلغت في موفى هذه السنة   3184484بـ 4135تطورت هذه الموارد خالل سنة  

 :وتتوزع هذه الموارد كما يلي. 4132م د في موفى سنة  4554340مقابل 

 )%(النسبة  (م د) المبلغ  الموارد الداخلية
 11405 4424183 خط تمويل القروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات

 40401 418431 الصندوق الوطني للتشغيـل لتمويل المشاريع الصغرى

 41414 3434281 الرصيد الصافي للصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى

 1413 434014 البرامج الخصوصية للصندوق الوطني للتشغيل لتمويل المشاريع الصغرى

 4442 414111 اعتماد من الدولة 

 3445 354044 تمويل مال متداول الصناعات التقليديةخط 

 3454 324111 (قروض صغيرة)موارد وزارة الفالحة 

 2424 134384 خط اعتماد االنطالق

 1484 44122 الرصيد الصافي للصندوق الخاص بالتنمية الفالحية

 1443 44551 برنامج صندوق الصداقة القطري

 1444 34340 والتشغيلبرنامج وزارة التكوين المهني 

 1443 34854 برنامج التعاون التونسي البلجيكي

 1434 1,100 البرنامج الجهوي للتنمية

 BRITCH GAZ 34241 1430خط تمويل 

 ETAP  34344 1431تمويل  وطخط

 1415 14222 (قروض صغيرة)برنامج تعاون مع منظمة األمم للتنمية المحلية 

 STORM 14182 1412خط تمويل 

 1.11 14440 برامج أخرى 

 97,22 879,437 (0)مجموع الموارد الداخلية 
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   الموارد الخارجية
 5418 284313  قرضي الصندوق العربي ل نماء اإلقتصادي واإلجتماعي

 3484 304444 تمويل البنك اإلسالمي للتنمية يخط

 2,72 24,878 (7)مجموع الموارد الخارجية 
 100,0 894,728 (7(+)0)الموارد الخصوصية مجموع 

  ودائع وأموال الحرفاء

حيذث بلذغ فذي % 4244م د أي بنسذبة 354333بذـتراجعذا سجل رصذيد ودائذع وأمذوال الحرفذاء لذدى البنذك  

لحسابات الخاصذة العالقة لرصدة األويعود هذا التراجع أساس إلى تصفية م د  244012 ما قدره 4135موفى سنة 

 .بتمويل المشاريع الصغرى وقروض الحاسوب العائليأساسا 

 البنك المركزي ومركز الصكوك البريدية والخزينة العامة للبالد التونسية

المبالغ المرصودة بالخزينة والبنك المركزي ومركز الصكوك البريديذة والخزينذة العامذة للذبالد  انخفضت 

 .4132م د سنة  2,912م د مقابل  34848لتبلغ  4135التونسية في موفى سنة 

 الخصوم األخرى

، وهذو  4135م د فذي مذوفى 384348ليبلذغ  4132م د سذنة  434481بنذد الخصذوم األخذرى مذن   تراجع 

والضربية علذى ( م د 54055)وأعباء إجتماعية  ( م د 24101)أعباء للدفع بعنوان تفمينات وضمانات يمثل أساسا 

 (.م د 14138)الشركات 

 االستعماالت -7.7

 : المستحقات عل  الحرفاء

م د  4534112لترتفع من % 344م د أي بنسبة  084308تطورت المستحقات على الحرفاء بزيادة قدرها  

 :وهي مبوبة كما يلي  4135م د في موفى سنة  8414444 إلى  4132في نهاية سنة 

 البند (م د)المبلغ 

 قصيرة ومتوسطة المدىقروض  5134312

 مسندة من ص و ن ص ت م ص إعتمادات 3444413

 فوائد غير مستخلصة 144242

 للقبضفوائد  14483

 القروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات 3034811

 مدخرات على القروض -144081

 فوائد مخصصة -144013

 عموالت وفوائد دائنة على الحرفاء 14181

 المجموع 877,727

 للبالد التونسية الصكوك البريدية والخزينة العامةالخزينة والبنك المركزي ومركز 

 .4135ديسمبر  13م د في  44513إلى  4132م د سنة  44340نخفض مبلغ هذا البند من إ 

 المؤسسات المالية والبنكيةعل  مستحقات 

م د  304242 م د مقابل 3534510ليبلغ  0542%بنسبة  تطورا هاما 4135سجل هذا البند في موفى سنة  

نشذطة فذي مجذال تعبعذة المذوارد الماليذة ته الويعكس هذذا التحسذن تنذوع بذرامج الشذراكة للبنذك وسياسذ .4132سنة 

 .وتنويعها

 :األصول الرابتة

فذي م د  44553مقابل  4135م د في موفى سنة   44583 بلغ بند األصول الثابتة صافية من اإلستهالكات  

  .4132نهاية سنة 
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 :محفظة المساهمات

 13 م د فذي 44343إلذى  4132م د سذنة  44151 أد أي مذن 343 بذـ  المبلذغ الصذافي للمسذاهمات إنخفض 

 . 4135ويمثل هذا اإلنخفاض مخصصات المدخرات لسنة . 4135ديسمبر 

 :أصول أخرى

م د في موفى سنة  344815إذ بلغ  % 13م د أي بنسبة  84134مبلغ األصول األخرى بمبلغ قدره تراجع  

يمثل أساسا مستحقات بعنوان عموالت التصرف فذي خطذوط و. 4132م د في نهاية سنة   454844مقابـل  4135

 .المتعلقة بحسابات التسوية والتفمينالعالقة تصفية األرصدة تطهير وذلك بعد أن تم التمويل و

 التعهدات خارج الموازنة  -3.7

مقارنذة بسذنة إسذتقرارا  4135خالل سنة  تتبةسجلت التعهدات المقدمة بعنوان القروض والمساهمات المك 

ديسذذمبر  13م د فذذي  004154مقابذذل  4135ديسذذمبر  13م د فذذي  044313بذذـحيذذث تقذذدر هذذذه التعهذذدات  4132

4132. 

. 4135فذي مذوفى سذنة م د  0554818 إلذى  4132د سنة  م 0344531إرتفع مبلغ التعهدات المقبولة من  

تمويالت وال( م د 0434453) المقدمة من الصندوق الوطني للضمان تمثل بالخصوص الضمانات على القروضو

 (.م د 124184)المسندة على إعتمادات ميزانية الدولة 

ألف ينار فذي نهايذة  881أ د مقابل  241ما قدره  4135الخصوم المحتملة لتبلغ في موفى سنة  وتراجعت 

 .4132سنة 

  :نتائجال -4.7

 الناتج البنكي الصافي

أي  4135م د خالل سذنة  454812  إلى 2014م د سنة  444304سجل الناتج البنكي الصافي تطورا ملحوظا من 

 .%3442بزيادة قدرها 

 

 .4135من الناتج البنكي الصافي خالل سنة  %22وتمثل المداخيل المتفتية من الفوائد 

م د   24448 لتبلغ 4135خالل سنة  3343%سجلت حصة العموالت من الناتج البنكي الصافي ارتفاعا بـ 

 .م د خالل السنة الماضية  14823مقابل 
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 :4135ويبرز الرسم التالي هيلكة الناتج البنكي الصافي للبنك خالل سنة 

 

 :النفقات العامة 

 344410إلذذى  4132مليذذون دينذذار خذذالل سذذنة  354441سذذجلت األجذذور وأعبذذاء النفقذذات العامذذة ارتفاعذذا مذذن 

تنفيذ الهيكل التنظيمذي للبنذك وتوحيذد المذنح الزيادة القانونية في األجور ومتفتية أساسا من  4135مليون دينار سنة 

 :المسندة للموظفين بالنسبة للبنوك العمومية كما يبرزه الرسم التالي

 

 . 2014خالل  سنة  %1443 مقابل  4135خالل سنة  %1142 بلغت نسبة تغطية األجور بالعموالت

 ، (بذدون إعتبذار اإلسذتهالكات) 4135وتبعا لمستوى النفقات العامة فقد بلغ مؤشذر اإلسذتغالل فذي نهايذة سذنة  

 .%00إستقرارا نسبيا في حدود مسجال بذلك  4132خالل سنة  %00411مقابل  0044

 :النتيجة الصافية

دينار سنة مليون  14584مقابل نتيجة  4132مليون دينار في سنة  24181سجل البنك نتيجة صافية ايجابية بـ 

4132 . 
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 :4135-4134ويبرز الرسم التالي التطور المتواصل لنتائج البنك خالل الفترة 
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IV-  تقريرا مراقبي الحسابات للسنة

ديسمبر  30المالية المختومة في 

2015 
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 قرارات الجلسة العامة العادية

 7702جويلية  72بتاريخ  ةنعقدمال
-*- 

 :القرار األول

، إذ تسجل عدم إنعقادها في 4130جويلية  44إّن الجلسة العاّمة العادية للبنك التونسي للتّضامن المنعقدة بتاريخ 

اآلجال القانونية الخاصة بشركات المساهمة العامة، فإنها تصادق على هذا التفخير بإعتباره ال يسبب أي ضرر 

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

 باإلجماعتمت المصادقة عل  هاا القرار 

 :القرار الراني

 :ىــبعد إطالعها عل 4130جويلية  44إّن الجلسة العاّمة العادية للبنك التونسي للتّضامن المنعقدة بتاريخ 

  ديسمبر  13المختومة في القوائم المالية على و 4135حول نشاط البنك لسنة تقريـر مجلس اإلدارة

4135، 

   المتعلقين بنفس السنة(  العام والخاص) تقريري مراقبي الحسابات. 

مراقبي الحسابات وتصادق على تقرير مجلس اإلدارة وعلى القوائم  يتسجل إطالعها على ما جاء في تقرير

 .ا عليهامكما وقع عرضه 4135ديسمبر  13المالية المختومة في 

 تمت المصادقة عل  هاا القرار باإلجماع

 :القرار الرالث

توافق على  4135إّن الجلسة العامة العادية بعد اإلطالع على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 

من  43جديد من مجلة الشركات التجارية والفصل عدد  411االتفاقيات القانونية المنصوص عليها بالفصل 

 .ت القرضالمتعلق بمؤسساو 4113جويلية  31المؤرخ في  4113لسنة  05القانون 

 تمت المصادقة عل  هاا القرار باإلجماع

 :القرار الرابع

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

 .4135ديسمبر  13مهاّمهم في مجلس اإلدارة وعن نتائج أعمالهم بالنّسبة للّسنة المالية المختومة في 

 مت المصادقة عل  هاا القرار باإلجماعت

 :القرار الخامس

 :على النّحو التّالي 4135سنة  يجةتقرر الجلسة العاّمة العادية تخصيص نت ،بناءا على اقتراح مجلس اإلدارة

   المبلغ بالدينار 

  4135السنة المالية   أرباح : 2 143 0424014

  4132-34-13المؤجلة في  ائجالنت : (3 534 4814185)

 األرباح القابلة للتخصيصمجموع  : 7 482 394,202

 (%5)إحتياطات قانونية  : (342 1034440)

 الصندوق اإلجتماعي  (211 1114111)

  4135السنة المالية النتائج المؤجلة في نهاية  : 3 301 1424433

 تمت المصادقة عل  هاا القرار باإلجماع

 : دسالقرار السا

جان لرؤساء الخصوصية ل ومكافآتمكافآت حضور أعضاء مجلس اإلدارة  تحديدتقرر الجلسة العامة العادية 

 :كما يليوتحدد قيمتها . 4135بعنوان تصرفهم سنة المنبثقة عن مجلس اإلدارة 

 ،كل عضو بمجلس اإلدارةلخام دينار ( 0555)خمسة آالف  -
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 6مستقل على أن ال يتجاز المبلغ السنوي  لكل رئيس لجنة عن كل إجتماعخام دينار ( 0555)ألف  -
 .آالف دينار لكل منهما

 تمت المصادقة عل  هاا القرار باإلجماع

 :السابعالقرار 

 :تجديد عضوية كل من الجلسة العاّمة العاديةتقرر 

 ممثال للدولة السيد محمد كعنيش 

  ممثال للدولة السيدة نجوى بالحاج 

  ممثال للدولة السيد التيجاني عجالن 

  ممثال للدولة السيدة أمال الزاوي 

والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في حسابات سنة ( 4138-4134-4130)وذلك لمدة ثالثة سنوات 

4138 . 

 تمت المصادقة عل  هاا القرار باإلجماع

 :رامنالالقرار 

الترخيص للبنك إلسناد أتعاب إضافية خصوصية لفائدة مراقبي الحسابات تتعلق تقرر الجلسة العامة العادية 

 :بتدقيقهما لـ

 ،2502-2أشغال تصفية وتطهير الحسابات العالقة موضوع طلب العروض عدد  -
 .2502-22أشغال الجرد المادي لألصول الثابتة للبنك موضوع اإلستشارة عدد  -

 .كل مكتبألف دينار ل 11بـلس اإلدارة، بناءا على إقتراح مجوتحدد مبلغها الخام 

 تمت المصادقة عل  هاا القرار باإلجماع

 :تاسعالقرار ال

 :تعيينادية ــالع تقرر الجلسة العــاّمة

 لصاحبيهما يحيى الرواتبي وماهر قعيدة، ABCو FINACOجمع م -

 .لصاحبه عبد الرزاق الصويعي IMACمكتب  -

وتنتهي مهمتهما بإنعقاد الجلسة . 4138-4134-4130مراقبا حسابات البنك للتصديق على القوائم المالية لسنوات 

 .4138العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المالية 

 تمت المصادقة عل  هاا القرار باإلجماع

 :واألخيرالعاشر  القرار

ليقوم بجميع اإليداعات لممثل القانوني للبنك نّفوذ وكّل الّصالحيّات الالّزمة لإّن الجلسة العاّمة العادية تفّوض كّل ال

 .والنّشر التي يقتضيها القانون

 تمت المصادقة عل  هاا القرار باإلجماع

 


