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 1997ديسمبر  22 :تاريخ التأسيس

 دينار 60 000 000 :رأس املال

 البلفيديرتونس  1002شارع محمد الخامس  56 :املقر الاجتماعي

 %69 :املساهمة العمومية في رأس املال

 71 844 040 :الهاتف

 71 845 537 :الفاكس

 www.bts.com.tn :الوابموقع 

 bts@bts.com.tn :البريد إلالكتروني

 B1162031997 :السجل التجاري 

 X A M 000 614662 :الجبائياملعرف 

  2016لســــــنة  48بنـــــــك شـــــــامل بمفـــــــهو  القـــــــانو   ـــــــدد  :الغرض الاجتماعي
املتعلـــا بـــالبنوس واملؤسســـات  2016 جويليـــة 11بتــــاريخ 
 املالية

 في كافة الواليات  25 : دد الفروع

 283 : دد املوظفي 

 :التمويل نشاط 

 

 تمويل املشاريع واملؤسسات الصغرى •
 الصيرفة إلاسالمية•
 القروض الصغيرة تمويل جمعيات •

 البنـك التونسي للتضامن
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 :العامةاإلدارة  :اإلدارةجملس 

   :العا املدير   :إلادارةمجلس رئيس 
هللا السيدة نجوه بن ألامين بالحاج عبد 

   كعنيشالسيد محمد  (2016-2018)

   :املسا د املدير العا     :ألا ضاء

   السبوعيالسيد خليفة  (2019-2017) الصغير السيد رشيـد 

 (2018-2016)السويس ي السيد محمد عادل 

 (2018-2016)  العجيمي الرؤوفالسيد عبد 

 (2018-2016)الزاوي السيدة آمـال 

 (2018-2016)  الفندري السيدة سميرة  

 (2020-2018) التوميالسيد الحبيب 

 (2019-2017) الخلفاوي السيد رضا 
   (ممثل صغار املساهمين)

 (2019-2017) ( مستقل) الحضيري السيد حبيب 

 (2020-2018) ( مستقل)عيداني السيد يوسف 
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 :احلساباتمراقيب 

 :اإلسالميةمراقبة مطابقة معايري الصريفة هيئة 

 “أ ب س“و “فيناكو”السيد يحي رواتبي عن مجمع مكتبي •

 “إيماك”السيد خالد ثابت عن مكتب •

 التليليالسيد منير •

 السيد محفوظ الباروني•

 :الدولةمراقب 
 بوراوي سفيان السيد •

 :اإلدارةاللجان واهلياكل التابعة جملس 

 لجنة التدقيق •

 لجنة املخاطر•

 لجنة التعيينات والتأجير•

 .إلامتثالالهيكل الدائم ملراقبة •
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 (من القانو  ألاساس ي للبنك التونس ي للتضامن 35الفصل  دد ) 
أســـهم أو تـــم تفويضـــع مـــن ملـــرف  ـــدد مـــن املســـاهمي   10يمكـــن لمـــل مســـاهم يمتلـــك بمفـــرد    ـــ  ألاقـــل 

الجلســـــة العامـــــة أو إنابـــــة مـــــن يمـــــ لهم  إجتما ـــــاتيمتلكـــــو    ـــــ  ألاقـــــل هـــــرا العـــــدد مـــــن ألاســـــهم  ضـــــور 
قبـل املو ـد املقـرر لعقـد الاجتمـاع بأمسـة أيـا الا ويـتم الاسـتد اء إ ـ  اسمع بدفتر الشـركة  ترسيمشريطة 

 .الجلسة العامة بالطرق القانونية

 2018ديسمبر  31

 %69,26      :  املساهمة العمومية•
 %30,74     :مساهمة القطاع الخاص•

:اجللسات العامة العادية املشاركة يفشروط   

: اإلقرتاعتوزيـــع رأس املــــال وحقوق   

  % (د)  املبلغ    دد ألاسهم   املساهمو  

 69,26 620 558 41 862 155 4 القطاع العا  

 59,18 330 509 35 933 550 3 الدولة التونسية

 10,08 290 049 6 929 604 املؤسسات العمومية

 30,74 380 441 18 138 844 1 القطاع الخاص

 100,00 000 000 60 000 000 6  املجموع
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 األرقام األساسية للبنك خالل الثالث سنوات األخرية 
(2016-2018) 

 (املبلغ باأللف دينار)
2016 2017 2018 

 النشاط

 703 399 1 271 284 1 500 108 1 مجموع املوازنة

*72 544 ودائع الحرفاء  19 849 18 078 

 693 112 1 508 058 1 360 939   للحرفاءجاري القروض 

باستثناء جمعيات  للحرفاءجاري القروض 
 764 867 538 840 946 757 القروض الصغيرة

       النتائج

 651 34 859 25 433 23 هامش الفائدة

 537 5 833 6 012 6 حجم العموالت

 194 40 698 32 461 29 الناتج املصرفي الصافي

 543 23 477 22 832 18 النفقات العامة

3 112 النتيجة الصافية  3 101 5 841 

 959 78 025 53 843 49 ألاموال الذاتية

       املؤشرات

 %7,4 %5,9 %6,2 مردودية ألاموال الذاتية

النفقات العامة )الاستغالل ضارب 
 %58,6 %68,7 %63,9 (الناتج املصرفي الصافي/لالستغالل

 142 113 102 (د.أ)ألاعوان عدد /الناتج الصافي

 1608 1308 1178 (د.أ)الفروع عدد /الناتج الصافي

 3932 3663 3239 (د.أ)ألاعوان عدد /جاري القروض

 لغرض املقارنة 2017مبلغ لم يتم تعديله على غرار سنة * 
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 2018أهم أحداث التي ميزت نشاط البنك خالل سنة 
 

48) املالية واملؤسسات للبنوك الجديد القانون  مقتضيات وفق للبنك ألاساس ي النظام تحيين-
2016) 

د م 60 إلى د م 40 من البنك مال رأس في الترفيع 

العام املدير  ووظيفة إلادارة مجلس رئيس وظيفة بين فصلال 

25 بتاريخ وزاري  مجلس ضمن الصغيرة القروض جمعيات هيكلة إعادة برنامج على املصادقة 
  ،2018 جوان

التملك خيار  مع إلاجارة" جديد إسالمي منتج ترويج“ 

للبنك املعلوماتية السالمة تدقيق مهمة عن الصادرة التوصيات تنفيذ في الشروع 

لإلعالمية املديري  املخطط إعداد في الشروع  

والتشغيل املنهي التكوين وزارة مع إطارية شراكة إتفاقية إبرام 

تونس في املنعقدة للتنمية إلاسالمي للبنك السنوية إلاجتماعات فعاليات في البنك مشاركة 

الصيانة مجال في الباعثين من جديد جيل برنامج من ثانية دفعة لتنفيذ اتفاقية إبرام 
 (BTP2)  للطرقات العادية

البيئة خدمات مجال في الباعثين من جديد جيل برنامج لتنفيذ اتفاقية إبرام (Green start 

up)    

تطاوين، بوالية املجتمعية مسؤوليتها إطار  في تونس شال شركة مع اتفاقية إبرام 

الفالحية التعاونيات مع شراكة اتفاقية إبرام (CCGCوCOCEBLE) منظومات تمويل إطار  في 
 الكبرى، الزراعات في املوسمية والقروض الفالحي إلانتاج

من 57 الفصل إطار  في 2008 سنة قبل قروض على املتحصلين الحرفيين إعفاء برنامج تنفيذ 
 .2018 لسنة املالية قانون 

الباعثين بمنتوجات خاص ألاول  .البنك بعشرينية إلاحتفال بمناسبة تجاريين معرضين تنظيم 
 قبل من املسندة الصغيرة بالقروض املنتفعين ملنتوجات والثاني البنك قبل من املمولين

 .الجمعيات
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.II النشاط 
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 الــتــمــويــل

 تمويل المشاريع الصغرى1.

 الصيرفة اإلسالمية2.

 جمعيات القروض الصغيرة3.
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 يقل  ن 

www.bts.com.tn 

 قرض 11442:  دد املصادقات - 
 دينار مليو  154,6: مبلغ القروض -
 مليو  دينار 208,4: كلفة املشاريع -
 موملن شغل 18 462:   دد مواملن الشغل املرتقبة-
 (2018-2014) ألاخيرة سنوات الخمس خالل البنك تمويالت معدل شهد وقد-

 يبرز  كما سنويا د   200 تناهز إست مار  بقيمة قرض ألف 12  يقارب ما تجاوز 
 :التا ي الجدول 

تمويل املشاريع الصغرى  .1  
 :2018مصادقات  التمويل خالل سنة 

2014 2015 2016 2017 2018 

 11442 13165 12731 11021 11339 عدد القروض

 154,605 164,4 157,9 115,3 112,3 (م د)القروض مبلغ 

 208,399 231,2 217,2 155,2 150,6 (م د)املشاريع كلفة 

 9: ملبلغ القروض( 2018-2014)السنوي معدل نسبة التطور% 
 10:  لملفة املشاريع املمولة( 2018-2014)السنوي معدل نسبة التطور% 

(  2018-1998)وبرلك  تكو  الحصيلة الجملية للتمويالت منر إ داث البنك  
 :كما ي ي

 190 670 :عدد القروض
 د  1 560,028  : مبلغ القروض

 د  2 159,219  :إلاستثماراتكلفة 
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 2018تحليل نتائج نشاط التمويل لسنة 
 :إلاقتصادية التوزيع حسب  القطاعات 

  دد القروض  كلفة املشاريع

10% 11% 

30% 32% 

24% 22% 

36% 34% 

2017 2018 

8% 10% 
6% 7% 

29% 
29% 

58% 54% 

2017 2018 

 فالحة
 صناعات تقليدية
 مهن صغرى
 خدمات

 الملفة  مبلغ القروض  دد القروض
 17,8 12,1 329 1 فالحة

 14,2 11,8 920 3 صناعات تقليدية

 65,9 44,7 142 3 مهن صغرى 

 133,3 95,8 774 4 خدمات

 231,2 164,4 165 13 املجموع

 الملفة  مبلغ القروض  دد القروض
 21,7 14,9 287 1 فالحة

 14,1 12,6 662 3 صناعات تقليدية

 60,9 43,8 556 2 مهن صغرى 

 111,7 83,4 937 3 خدمات

 208,4 154,6 442 11 املجموع

 2017سنة 

 2018سنة 

 أهمية حصة قطاع الخدمات مع تحسن بنقطتين في حصة القطاع الفالحي 

 :التوزيع حسب املستوى التعليمي للباعثين

20% 22% 

80% 78% 

2017 2018 
 مستويات تعليمية أخرى حاملي شهائد عليا

38% 43% 

62% 57% 

2017 2018 

 مستويات تعليمية أخرى حاملي شهائد عليا

 اإلستثماراتكلفة  عدد القروض

   % 22إلى  %20من عدد القروض من  2018العليا خالل سنة  الشهائدتطور حصة حاملي 
 ,في السنة السابقة  % 38مقابل  إلاستثماراتمن حجم   % 43لتبلغ 
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تواصل تطور حصة املرأة  من القروض 

مقابل  %49حيث بلغت  2018خالل سنة 

 .2017خالل سنة  % 48

 التوزيع حسب نوعية املشروع

 إحداث
44%  

 توسعة
56%  

  دد املصادقات

 إحداث
69%  

 توسعة
31%  

 التوزيع حسب الجهات

 كلفة املشاريع

 دون  الداخلية الجهات حصة

 مزيد تستدعي املرتقبة النتائج

 بعث على املبادرة دفع على العمل

 من خاصة الجهات بهذه املشاريع

 . العليا الشهائد حاملي قبل

 التوزيع حسب النوع إلاجتماعي

 % 69 :إلاحداث مشاريع حصة نسبة

48% 49% 

52% 51% 

2 017 2 018 

 الرجل المرأة

  دد القروض

30% 33% 

70% 67% 

2 017 2 018 

 الرجل المرأة

إلاست ماراتحجم   

49% 47% 

51% 53% 

2017 2018 

 الجهات األخرى الجهات الداخلية

  دد القروض

45% 42% 

55% 58% 

2 017 2 018 

إلاست ماراتحجم   
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 :البرنامج محتوى -
 إطار  في صغرى  مشاريع لتمويل (11 الفصل) 2017 لسنة املالية قانون  إطار  في برنامج

 وذلك .للتضامن التونس ي البنك طريق عن فالحية موسمية وقروض إقتصادية منظومات
 للصناعات الوطني والديوان املائية واملوارد البحري  والصيد الفالحة وزارة مع بالشراكة
 .التقليدية

 :التالية العناصر في البرنامج مكونات أهم وتتمثل
 املنظومات الاقتصادية في القطاع الفالحي  •
 املنظومات الاقتصادية في قطاع الصناعات التقليدية  •
   .الفالحي القروض املوسمية في القطاع •

 :د موزعة كما يلي م16,666بـ  2018املحالة إلى البنك خالل سنة  إلاعتماداتوتقدر 
 د   م13,333: بعنوان منظومات اقتصادية•
 .د م3,333: بعنوان قروض موسمية •

 2018إنجازات سنة -
 1337: عدد املشاريع املنتفعة بالبرنامج•
   د 20,403:  إلاستثماراتكلفة •
 2259:  مواطن الشغل إحداثاتعدد •

 الربامج اخلصوصية لتمويل املشاريع الصغرى

 ـ برنامج تمويل مشاريع صغرى في إملار منظومات إقتصادية 1

 برنامج التمويل 
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 فيه يتصرف تمويل خطة في البرنامج يتمثل
 وألاسرة املرأة وزارة مع بالشراكة البنك

 ودعم للمرأة إلاقتصادي للتمكين والطفولة
 ومؤسسات مشاريع لبعث النسائية املبادرات

 .صغرى 
 : خالل من البرنامج ويتدخل
10 تتجاوز  ال  بكلفة صغيرة مشاريع تمويل 

 إرجاعه واجب إعتماد شكل في دينار  آالف
 ميسرة؛ بشروط

صغرى  مؤسسات تمويل في املساهمة 
 شكل في أد 100و 10 بين كلفة لها التي

 كلفة من % 20 بنسبة مساهمة قرض
 على قرض شكل في % 80و إلاستثمار 

 .البنك موارد

 برنامج الشراكة مع وزارة املرأة وألاسرة والطفولة -2

1255 

8661 

1023 

11326 

 (أد)الكلفة الجملية  العدد

2017 2018 

 2018إنجازات سنة -
 1023: عدد املشاريع املنتفعة بالبرنامج•
   د 11,326: إلاستثماراتكلفة •
 1739: الشغل املرتقبة إحداثاتعدد •

  (2)للطرقات برنامج جيل جديد  من الباعثين في مجال الصيانة العادية  -3
 :البرنامجمحتوى -

 مقاوالت لبعث والتشغيل املنهي التكوين وزارة مع بالشراكة البنك فيه يتصرف تمويل خط
 .الثانية نسخته في للطرقات العادية الصيانة مجال في العليا الشهائد حاملي قبل من صغرى 
 للتشغيل الوطنية الوكالة طريق عن وإلاحاطة التكميلي التكوين توفير  في البرنامج ويتمثل
 من  %90 القرض مبلغ) تفاضلية بشروط البنك طريق عن قروض إسنادو  املستقل والعمل

 التجهيز  وزارة مع سنوات ثالث ملدة صفقة إبرام مع (% 2بـ فائدة نسبةو  املشروع كلفة
 .الترابية والتهيئة وإلاسكان

 2018إنجازات سنة -
 67: عدد املشاريع املنتفعة بالبرنامج•
   د 8,172: إلاستثماراتكلفة •
 215: الشغل املرتقبة إحداثاتعدد •
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3656 

9758 

3631 

10593 

 (أد)الكلفة الجملية  العدد

2017 2018 

ـــه البنـــــــــــك منـــــــــــذ ســـــــــــنة خـــــــــــط تمويـــــــــــل   2009يتصـــــــــــرف فيــــــــ
بالشـــــــــراكة مـــــــــع الـــــــــديوان الـــــــــوطني للصـــــــــناعات التقليديـــــــــة 

ـــناد  قـــــــروض قصــــــيرة املـــــــدى لتــــــوفير ألامـــــــوال املتداولـــــــة إلســـ
 .لفائدة الحرفيين

ويتبــــين مــــن خــــالل املصــــادقات تطــــور معــــدل القــــرض مــــن 
آالف دينـــــار  3إلـــــى حـــــوالي  2017خـــــالل ســـــنة  دينـــــار  2700

بعـــــــد أن تـــــــم الترفيـــــــع فـــــــي ســـــــقف هـــــــذا  2018خـــــــالل ســـــــنة 
 .الصنف من القروض

الحــرفيين مــن املتخلــد  وقــد ســاهم إلاجــراء املتعلــق ب عفــاء
فــــــي  2009بــــــذمتهم بعنــــــوان القــــــروض املســــــندة قبــــــل ســــــنة 

ـــع لهــــــــــذا القطــــــــــاع وذلــــــــــك مــــــــــن خــــــــــالل تمكــــــــــين  إعطــــــــــاء دفـــــــ
 .الحرفيين من الحصول على تمويالت جديدة

 :ـ آلية د م ألاموال املتداولة في الصنا ات التقليدية 4

 والتعاون  وإلاستثمار  التنمية وزارة) الدولة وضعتها آلية
 التمويل توفير  على الصغار  الباعثين ملساعدة (الدولي
  .البنك قبل من املطلوب الذاتي

 2018 سنة إنجازات
 م د 10: املحالة إلى البنك إلاعتمادات•
 2182: عدد املشاريع املنتفعة بالبرنامج•
 م د 21,9:  املسندة إلاعتماداتمبلغ •
 م د 72,6: إلاستثماراتكلفة •

 د م 6,2 قدرها تسبقة بتقديم قام البنك وأن علما
 أن بعد املشاريع إنجاز  تعطيل لعدم البرنامج هذا لفائدة

 2018 سنة بعنوان املرصودة إلاعتمادات كافة صرف تم
 .آلالية لهذه الدولة ميزانية ضمن

 إلانطالق إ تماد برنامج ـ1

3832 

24215 

2182 

21365 

مبلغ اإلعتمادات  عدد المنتفعين
 (أد)المسندة 

2017 2018 

آليات التمويل الراتي 
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 :البنامج محتوى -
 البرنامج ويهدف .املؤسسات وبعث إلاستثمار  على مشجعة محلية بيئة تركيز  في البرنامج يتمثل

 .واملرافقة إلاحاطة توفير  مع صغرى  ومؤسسة مشروع 40 تمويل في املساهمة إلى
 2018 سنة إنجازات-
 7 :بالبرنامج املنتفعة املشاريع عدد•

  أد 427: إلاستثماراتكلفة 

 قفصة لتمويل المشاريع الصغرى فسفاطبرنامج المسؤولية المجتمعية لشركة  -2
 :البرنامجمحتوى -

 مسؤولياتها إطار  في قفصة فسفاط شركة مع بالشراكة البنك فيه يتصرف تمويل خط
 لهم تحقق صغرى  مشاريع بعث على املنجمي بالحوض الشباب مساعدة قصد املجتمعية
 كلفة من %50 توفير إلى البرنامج ويهدف .(دينار مليون  10) الجهوية والتنمية الذاتي التشغيل
  موارد على قرض شكل في  % 50و مساهمة قرض شكل في الصغرى  واملؤسسات املشاريع

   .البنك

 برنامج األمم المتحدة للتنمية لبعث المشاريع الصغرى بواليات الجنوب التونسي -3

خــط تمويــل يتصــرف فيــه البنــك بالشــراكة مــع املؤسســة التونســية ل نشــطة البتروليــة 
ـــة فــــــي إطــــــار املســــــؤولية  وقبلــــــي تطــــــاوينبــــــواليتي  قصــــــد مســــــاعدة الشــــــباب باملنــــــاطق املجتمعيـــ

لبعـث مشـاريع صـغرى تحقـق لهـم التشـغيل  توفير التمويـل الـذاتي املسـتوجبالبترولية على 
 .الذاتي والتنمية الجهوية

 2018إنجازات سنة 
 88: عدد املشاريع املنتفعة بالبرنامج•
 م د0,472: إلاعتماداتمبلغ •
 م د 1,908: إلاستثماراتكلفة •

 ـ برامج د م التمويل الراتي للشركات البترولية 4

 الوضعية الجملية   2018سنة   إلانجازات
 231 108   :بالبرنامجعدد املشاريع املنتفعة 

 9,794 5,007 (:  د) إلاستثماراتكلفة 
 310 145   :املرتقبةالشغل  إحداثاتعدد 
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تجهيزات ووسائل إلانتاج واملواد ألاولية للمشاريع الصغرى  إقتناءتتمثل التمويالت املمنوحة  في 
 .في مختلف املجاالت إلاقتصادية بصيغة املرابحة

 التمويل بصيغة املرابحة

الصيرفة إلاسالمية .2  

تنفيذ برنامج تشغيل الشباب املمول من قبل البنك إلاسالمي  2018واصل البنك خالل سنة 
 ,للتنمية من خالل تمويل املؤسسات واملشاريع الصغرى بصيغتي املرابحة وإلاجارة

  دد مواملن الشغل املرتقبة (أد) إلاست ماركلفة  العدد
 765 311 16 410 املرابحة

 726 814 19 502 إلاجارة

 491 1 125 36 912 املجموع

 بمختلف النقل وسائل في إلاجارة منتج من ألاولى الدفعة إطار  في املمنوحة التمويالت تركزت
 ل سماك املبرد كالنقل إلانتاج قطاعات لدعم املوجهة التمويالت بعض إلى إضافة أصنافها
 ... وغيرها والغالل واللحوم

 التمويل بصيغة إلاجارة مع خيار التملك

 :كما يلي 2018وبذلك تكون الوضعية الجملية في موفى سنة 

  دد مواملن الشغل املرتقبة (أد) إلاست ماركلفة  العدد
 022 3 146 58 595 1 املرابحة

 779 367 22 555 إلاجارة

 801 3 513 80 150 2 املجموع

 أن املرقب ومن . د م 36,125 قدرها إستثمارات بكلفة تمويل 912 إسناد من البنك تمكن وقد
 .جديد شغل موطن 1500 قرابة إحداث في التمويالت هذه تساهم
 :يلي كما التمويالت هذه وتتوزع

 إلانجازات
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 :أهم مؤشرات التمويل بصيغة املرابحة 
 فالحة

1%  
 ص تقليدية

2%  

 مهن صغرى
34%  

 خدمات
62%  

صاحب ش 
 عليا
54%  

مستويات 
 أخرى

46%  

  سب املستوى التعليمي

  سب نو ية املشروع

  سب القطا ات إلاقتصادية

 بالقسط الخدمات قطاع إستأثر 
 %62 بنسبة التمويالت من ألاكبر 
 .% 34 الصغرى  املهن قطاع يليه

 الشهائد لحاملي أكبر  إقبال يالحظ
 التمويل من الصنف هذا على العليا
 لم حين في % 54 حصتها بلغت حيث

 .ألاخرى  التمويل بصيغ % 43 تتجاوز 

 مشاريع إحداث  في  املمنوحة التمويالت تتمثل
 أن شأنه من ما وهو   % 81  بنسبة جديدة
 الشغل مواطن من أكبر  عدد إحداث على يساعد

 .البرنامج ألهداف تحقيقا الجديدة

 :أهم مؤشرات التمويل بصيغة إلاجارة
 % 94  :الخدمات قطاع حصة
 % 35 :الجديدة املشاريع حصة
 % 13 :الجامعية الشهائد حاملي حصة
 % 9 :املرأة حصة

81% 

19% 

 توسعة إحداث 
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  قدره ما 2018 سنة خالل الصغرى  املشاريع تمويل بعنوان الدفوعات بلغت

 .السابقة السنة في د م 174,257 مقابل مشروع 10618 لفائدة د م 130,531

 وآلية  Fonapram الصندوق  نشاط توقف إلى أساسا التراجع هذا ويعود

 .إلانطالق إعتماد

 منتفعين لفائدة تزّود عملية 7094 بخالص إلاطار  هذا في البنك قام كما

  كما موزعة دينار، مليون  120,455 حدود في جملية بقيمة البنك من بقروض

 : يلي

 - شاحنات – سيارات) مختلفة نقل وسائل القتناء تزّود عملية 670-

 .دينار مليون  30,209 حدود في جملية بقيمة (... - جرارات

 - معدات - تجهيزات) مختلفة تجهيزات القتناء تزّود عملية 6424-

 .دينار مليون  90,246 حدود في جملية بقيمة (...مواش ي

 دينار  مليون  31,162 قدرها مالية ملبالغ تحويل عملية 8230 بـ البنك قام كما

  .التهيئة ومصاريف متداولة أموال بعنوان بالقروض املنتفعين لفائدة

 إنجاز املشاريع .3
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  دد الجمعيات الناشطة
2015 2016 2017 2018 
174 186 191 200 

املسندة من قبل  منظومة القروض الصغيرة  .4
 الجمعيات

 املسندة الصغيرة القروض عدد بلغ
  سنة خالل الجمعيات قبل من

 يقدر  بمبلغ قرض 52702 ،2018
 قرض 59675 مقابل د م 97,1بـ

 خالل د م 107,337 يناهز بمبلغ
 .2017 سنة
 مواصلة 2018 سنة شهدت كما

 القروض إلسناد الخصوص ي البرنامج
 إنتاج منظومات إطار  في الصغيرة
 لدعم فالحية موسمية وقروض
 القروض ملنظومة العادي البرنامج
 .الصغيرة

52 702 

59 675 

47 432 

97 100 

107 337 

66 596 

2018 2017 2016 

 (أ د)المبلغ  العدد

 ألف 808 إلى   2018  سنة موفى غاية إلى الصغيرة القروض حصيلة ترتفع وبذلك
  .د   906,450  دود في جم ي بمبلغ قرض
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40 834 43 627 

18 841 9 075 

2017 2018 

 برامج خصوصية برنامج عادي

63 224 
77 003 

44 113 20 097 

2017 2018 

 برامج خصوصية برنامج عادي

(أد)القروض مبلغ   دد القروض  

52 702 

59 675 
97 100 

107 337 

 البرامج بفضل 2018 -2017 سنتس خالل تصاعديا نسقا الجمعيات تمويالت شهدت وقد
 :يلي كما الخصوصية

 

جهات 
 شرقية
55,0%  

جهات 
 غربية
45,0%  

 %45بـ الغربية الجهات حصة تقدر 

 سنة خالل  الصغيرة القروض من

2018 

49,6% 

7,8% 

12,4% 

6,5% 

19,2% 

4,5% 

 تحسين ظروف العيش التجارة خدمات مهن صغرى ص تقليدية فالحة

 خاصة الفالحي القطاع حصة أهمية

 إلانتاج منظومات إطار  في

 إلى2017 سنة خالل %51 من املرأة حصة تطور 

 :2018 سنة خالل 53,5%

 ذكور
46,5%  إناث 

53,5%  
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تتمثـــل أهـــم ألاشـــغال املنجـــزة علـــى مســـتوى إعـــادة هيكلـــة جمعيـــات القـــروض الصـــغيرة فيمـــا 

  :يلي

إحـداث لجنــة قيـادة وطنيــة ملواكبــة إعـادة هيكلــة جمعيــات القـروض الصــغيرة ب شــراف •

 وزارة املالية وبمشاركة مختلف ألاطراف املتدخلة،

ضــبط خطــة عمــل مــن قبــل لجنــة القيــادة حــول إعــادة الهيكلــة عبــر انــدماج الجمعيــات •

 والامكانيـاتواحدة بهدف اكسابها الحجـم  جهويةاملتواجدة في كل والية صلب جمعية 

ـــافة إلــــى تســــهيل عمليــــة  نجاعــــةالتــــي تمكمهــــا مــــن العمــــل بــــأك ر   24رقابــــة )الرقابــــة باإلضـ

ملقتضــيات التشــريع الجديــد  إلامتثــالوكــذلك  ( .جمعيــة 280جمعيــة عوضــا عــن رقابــة 

 للتمويل الصغير 

املصادقة على عملية إعادة هيكلة جمعيات القروض الصـغيرة خـالل املجلـس الـوزاري •

 .2018جوان  25املضيق بتاريخ 

تحديـــــد رزنامـــــة عمـــــل للشـــــروع فـــــي تنفيـــــذ برنـــــامج إعـــــادة الهيكلـــــة صـــــلب لجنـــــة القيـــــادة •

 .املالية املحدثة في الغرض لدى وزارة 

ملرافقــة الجمعيــات إعــداد و املصــادقة علــى كــراس الشــروط النتــداب مكاتــب الدراســات •

 .في برنامج إعادة الهيكلة

 :الصغيرة برنامج إعادة الهيكلة هيكلة جمعيات القروض 
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 اإلســتــخــالص

 قروض المشاريع الصغرى1.

 القروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات2.
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62,016 

72,521 

82,462 

93,33 

103,8 

115,101 

96,736 
98,537 

107,413 

116,465 

127,364 

141,727 

64,1 

73,6 
76,8 

80,1 

81,5 

81,2 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 )%(نسبة اإلستخالص  (م د)المبالغ التي حل أجلها  (م )المبالغ المستخلصة 

   إستأالص قروض املشاريع الصغرى  .1

اإلستخالصتطور نسبة   

127,364 

103,8 

81,5 

141,727 

115,101 

81,2 

 )%(نسبة اإلستخالص  (م )المبالغ المستخلصة  (م د)المبالغ التي حل أجلها 

2017 2018 

 النسبة نفس تقريبا مقابل % 81,2بـ إستخالص نسبة 2018 سنة خالل البنك سجل
   .السابقة السنة خالل املسجلة

 تصاعدي بنسق تطورا (2018-2013) الفترة خالل إلاستخالص نتائج تحليل خالل من ويتبين
 :املجال هذا في البنك يعتمدها التي املتنوعة وآلاليات إلاجراءات بفضل النشاط لهذا متواصل

 نقطة 1,11بـ العامة النسبة تحسنت فقد لإلستخالص الجملية الوضعية صعيد على أما
 موفى في %69,49 مقابل %70,6 قدرها نسبة 2018 سنة موفى في لتبلغ 2017 بسنة مقارنة

 .2017 سنة

 املستخلصة املبالغ تطورت كما

  سنة خالل د م 103,8 من

 د م 115 عن يزيد ما إلى 2017

 .2018 سنة خالل
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 العمــــل وتكثيــــف املتابعــــة خاصــــة عبــــر  تمكــــن البنــــك مــــن تحســــين نتــــائج إلاســــتخالص بمواصــــلة
 :إلاجراءات التالية

إرسال إشعارات بريدية إلى الحرفاء بصفة دورية. 
 إرســـال إرســـاليات قصـــيرة لــــلتذكير بحلـــول أجـــل ألاقســـاط أو  لحـــث الحرفـــاء علـــى إلايفـــاء

 .ممهم بتحويل ملفاتهم إلى طور النزاعات املتلددينعالم وإ بتعهداتهم
 عقد جلسات دورية مع كافة رؤسـاء الفـروع الجهويـة واملكلفـين باإلسـتخالص والنزاعـات

 والنزاعات،واملصالح املركزية ملتابعة ملفات إلاستخالص 
 إبــرام اتفاقيــة مــع شــركة مســاعدة علــى إلاســتخالص ووقــع تكليفهــا بحافظــة متكونــة مــن

 (.5و 4و 3:  صنف املخاطر)الحرفاء 
 بوظيفـــة مـــؤجر فـــي القطـــاع العـــام والخـــاص، وذلـــك مـــن  إلتحقـــوامتابعـــة البـــاعثين الـــذين

وتكليــف محــامين فــي كـــل  CNSS/CNRPSخــالل الســجالت التــي تحصــل علكهــا البنـــك مــن 
تنفيـذ عقــل علـى ألاجــور واملرتبـات وعقــل )ضــدهم إلاجــراءات القانونيـة  إتخـاذفـرع قصــد 

 (.على الحسابات البنكية
 تنظــــــــيم دورات تكوينيــــــــة لإلطــــــــارات املكلفــــــــة بمتابعــــــــة إلاســــــــتخالص والنزاعــــــــات بــــــــالفروع

 والنزاعات؛وتعزيز قدراتها في مجال متابعة إلاستخالص  برسكلتها
 فعليـا فـي مفتـت   إسـتغاللهاتركيز منظومة متابعة النزاعات والتي سوف ينطلـق البنـك فـي

 .2019سنة 

 2018أهم إجراءات وآليات إلاستأالص خالل سنة 

 2018لسنة  إلاستأالصتحليل نتائج 

 %91بنسبة تناهز   2018قطاع الخدمات أفضل نسبة إستخالص خالل سنة سجل -
 %89بلغت نسبة إلاستخالص لحاملي الشهائد العليا قرابة -

 لنسب واليات 9 تحقيق الواليات حسب 2018 سنة خالل إلاستخاللص نتائج تحليل يبرز
 وتطاوين والقصرين قفصة واليات في إلاستخالص نسب تزال ال  الوطني املعدل من أرفع

 .نسبيا ضعيفة والكاف
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 )%(نسبة اإلستخالص  (م د)المبالغ المستخلصة 

  (2018-2015) الفترة خالل الصغيرة القروض جمعيات إلاستخالص نتائج شهدت 
 .إلاستخالص ونسب املستخلصة املبالغ مستوى  على خاصة يبرز  متواصال  تطورا

 

تطور النسبة العامة 
 :لإلستأالص

 %88إ    %82من 

 :املستألصةتطور املبالغ 
إ    2015  د سنة  22من 

 2018  د سنة  68,5

نشاط إستأالص منظومة القروض الصغيرة  .2
 املسندة من قبل الجمعيات

 .%90 تفوق  إستخالص نسبة لها جمعية 91 أن إلى إلاشارة وتجدر  هذا



 2018 التقرير السنوي  

 www.bts.com.tn الصفحة  29

.IIIاألنشطة املساندة 
 

 اإلعالم واإلشهار1.

 التنظيم والنظام المعلوماتي2.

 الموازنة اإلجتماعية3.
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 إلا ال  وإلاشهار  -1

تنظــيم معــرض تجــاري للبــاعثين املمــولين عــن طريــق جمعيــات القــروض  2018شــهدت ســنة 
ســبتمبر ( 29-27)أيــام الصــغيرة  بالشــراكة مــع الجمعيــة املهنيــة ملؤسســات التمويــل الصــغير  

 .من كافة الواليات جمعية170بقصر املعارض بالشرقية و بمشاركة  2018
وقــــد تــــم خــــالل املعــــرض توزيــــع جــــوائز علــــى أحســــن جمعيــــات مــــن حيــــث نســــب إلاســــتخالص 

  :التاليوحسن التصرف و متابعة القروض وقد كانت حصيلة الجوائز على النحو 
 الجائزة ألاولى تحصلت علكها جمعية مجردة للتنمية بمجاز الباب•
 الجائزة الثانية تحصلت علكها جمعية القيروان لالعتماد على الذات •
 .الجائزة الثالثة تحصلت علكها جمعية ألافاق ببنزرت الجنوبية•

 :تنظيم معرض تجاري للبا  ي  الشبا  املمولي  من قبل البنك -1
ســــنة عــــن إحداثــــه معرضــــا تجاريــــا  20بمناســــبة مــــرور   2018مــــارس  24-22نظــــم البنــــك أيــــام 

 .للباعثين املمولين من قبله تحت إشراف السيد وزير املالية بقصر املعارض بالشرقية
باعـــث مـــن كافـــة واليـــات الجمهوريـــة لعـــرض وبيـــع  150وقـــد شـــارك فـــي هـــذا الصـــالون أك ـــر مـــن 

 .إلى جانب عددا من مزودي املعدات والتجهيزات .منتوجاتهم
جوائز ألفضل مشاريع مولها البنك في املجاالت الواعـدة  4كما تم خالل هذه التظاهرة إسناد 

ألاخضــــــر، مبـــــادرة نســـــائية، وأفضــــــل مشـــــروع محـــــدث ملــــــواطن  إلاقتصـــــادالرقمـــــي،  إلاقتصـــــاد)
 (.الشغل

وقــــد مثــــل هــــذا الصــــالون فرصــــة إشــــهارية مهمــــة ســــاهمت فــــي مزيــــد إشــــعاع البنــــك والتعريـــــف 
 .بمنتوجاته في مختلف   القطاعات

هذا وبعد النجاح الذي سجلها هذا الصـالون فقـد أوصـ ز وزيـر املاليـة الـذي زار هـذا الصـالون 
بـــــدعم هـــــذه املبـــــادرة والحـــــرص علـــــى تنظيمهـــــا بصـــــفة دوريـــــة ودعـــــم تغطيتهـــــا إلاعالميـــــة قصـــــد 

 .تحسيس الشباب لإلقبال على بعث املشاريع الخاصة

تنظــــــيم معــــــرض تجــــــاري للبــــــا  ي  الشــــــبا  املمــــــولي   ــــــن ملريــــــا جمعيــــــات  -2
 :الصغيرة القروض 
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 عديد إصدار  خالل من للبنك التنظيمي إلاطار  تطوير  بمواصلة 2018 سنة تـّميزت        

 إجراءات في النجاعة مزيد وإضفاء البنك خدمات لتحسين التنظيمية واملناشير  املذكرات

   .للبنك والتشريعية القانونية إلالتزامات وإحترام املعتمدة العمل

 : بــ أساسا املعلوماتي نظامه تعزيز  البنك واصل كما

 منتج إلاجارة إلاسالمية ضمن النظام املعلوماتي للبنك وإستغاللتثبيت إدماج 

 برمجيــــة جديــــدة ضــــمن النظــــام املعلومــــاتي للبنــــك خاصــــة ب عــــادة جدولــــة وتركيـــــز وضــــع

 ودمج القروض في إطار دعم وضعيات الحرفاء وإنقاذ املشاريع املتع رة

 إثــــراء وتعزيــــز وتحســــين أداء منــــتج املرابحــــة ضــــمن النظــــام املعلومــــاتي للبنــــك علــــى ضــــوء

 الضوابط الشرعية إحترامملتطلبات الجوانب العملية مع  وإستجابة إلاستغاللنتائج 

 على مستوى النظام املعلوماتي املشطةنسب الفائدة  وإحترامتعزيز إجراءات التحكم 

 تركيز منظومة جديدة خاصة بالتصرف في املوارد البشرية 

تعزيز سالمة بعض ألانظمة والتجهيزات املركزية للبنك 

 ـــات ـــة املركزيـــــــــة للبنـــــــــك وللمعطيــــــ ـــام التســـــــــجيل والحفـــــــــظ للمنظومــــــ ـــل نظــــــ تركيــــــــــز وتأهيــــــ

 (plateforme du site centrale) والبرمجيات 

 إلانطــــــالق فــــــي املرحلــــــة الثانيــــــة مــــــن إعــــــداد املخطــــــط املــــــديري لإلعالميــــــة للبنــــــك للــــــثالث

 سنوات القادمة

 (RISC)املركزية إنجاز مهمة مساعدة ومرافقة إلعادة هيكلة املنظومة •

 وذلك .التدقيق مهمة توصيات ضوء على للبنك املعلوماتي النظام سالمة تعزيز 

  .تنفيذه في البنك إنطلق الغرض لذا متكامل برنامج بوضع

 املعلوماتي التنظيم والنظا  -2
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 )%(النسبة  العدد  

 %69 196 إملارات وإملارات  ليا

 %12 35 تأمليرأ وا  

 %5 14 أ وا  التسيير

 25 أ وا  التنفير
9% 

 %5 13 (في إملار إلغاء املناولة)متعاقدو  أ وا  

 100 283 املجموع

 )%(النسبة  العدد  

 59 166 رجال 

 41 121 نساء

 100 283 املجموع

 : إلاجتماعي سب النوع -ب
 %.42بـتقدر نسبة العنصر النسائي 

 البشريةاملوارد 
خالل السنة السابقة،  289مقابل 2018في موفى ديسمبر موظفا 283 بلغ عدد موظفي البنك

 :يتوزعون كما يلي
 :الصنف  سب  -أ

 املوازنة إلاجتما ية .3
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 العدد

 المجموع
 نساء رجال

 124 60 64 اإلجتماعيالمقر 
 159 57 102 الفروع

 283 117 166 المجموع

 .بالفروع الجهوية% 56ألاعوان مقابل مجموع من % 44 إلاجتماعيتمثل نسبة العاملين باملقر 

 :إلاجتماعيـ الصندوق  2
علــى مــوارد  قرضــا26 إســناد2018، حيــث تــم خــالل ســنة إلاجتمــاعيالبنــك بالجانــب  إهــتمكمــا 

 إقتنــــاءأد خصــــص باألســــاس لتمويــــل  775 بـــــصــــندوق إلاعانــــة إلاجتماعيــــة بمبلــــغ جملــــي يقــــدر 
 .وبناء مسكن

 )%(النسبة  العدد  
 %0 0 سنة 25أقل من 

 %6 18 سنة 25-35

 %75 212 سنة 36-50

 %12 34 سنة 51-55

 %7 19 سنة ما فوق 55

 %100 283 المجموع

 :الفئة العمرية  سب -1
 %.81(: سنة 50أقل من )للموظفين تمثل نسبة الفئة العمرية 
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   :الخارجيةالدورات 
 املالية ، العمومية الصفقات املعلوماتية، والسالمة إلاعالمية املحاسبة، الجباية، املالية،

 ألاموال تبييض ومكافحة الامتثال الاتصال، الجرد، تقنيات النقدية، السياسة  إلاسالمية،
  ...إلارهاب وتمويل

 اإلشهاديالتكوين 
           (5)   

 (IFID) مالي  (ITB)بنكي 
4 1 

  (:التربصات)  التكوين ألاساس ي
 ملالب 42لفائدة 

   :الداخليةالدورات 
 :حول  تكوينيتين دورتين تنظيم
 “إلاجارة” الجديد إلاسالمي املنتج-
 النزاعات وإجراءات إلاستخالص متابعة-

:املجاالت  

   :املتكوني  دد 
123 

 
 :التكويننفقات  

 أد106 

ـ التكوين 3  

84% 

16% 

 دورات تكوينية خارجية دورات تكوينية داخلية

 خالل من وذلك .البنك بمقر  التكوين مركز  إستغالل في إلانطالق 2018 سنة خالل تم
 متابعة مجاالت في خاصة البنك موظفي لفائدة التكوينية الدورات عديد تنظيم

 إلاجارة» الجديد املنتج حول  تكوينية دورة تنظيم تم كما , والنزاعات إلاستخالص
 ,«إلاسالمية
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.IV أهم مؤشرات النتائج املالية

 2018لسنة 
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 د  40,194: الناتج البنمي الصافي•
 (2018-2016)سنوات خالل الثالث % 16بـمعدل تطور سنوي 

 (2018-2016)سنوات خالل الثالث % 11,7بـ سنوي بمعدل تطور العموالت 
 (2018-2016)سنوات خالل الثالث % 17,8بمعدل تطور هامش الفائدة •
   د 5,841: النتيجة الصافية•

 .تحقيا نتيجة صافية إيجابية ملدة خمسة سنوات متتالية

 :مؤشرات النتائج .2

 %(90: النسبة الدنيا القانونية)% 203,9: نسبة السيولة•
 %(10: النسبة الدنيا القانونية)% 34,6: نسبة كفاية رأس املال•

 :املؤشرات القانونية املتعلقة بالتصرف الحرر إ ترا  .3

   د  1.399,703: املوازنة مجموع •
 (2018-2016)سنوات خالل الثالث % 11,5تطور مجموع املوازنة بمعدل 

   د  1.112,693: الحرفاء      القروضجاري •
  سنوات الثالث خالل %10,8 سنوي  بمعدل الحرفاء     القروض جاري  تطور 

(2016-2018) 
   د 1.219,945: وإلاقتراضاتاملوارد الخصوصية •
   د 78,959: ألاموال الراتية•

 .مليون دينار 20بـ 2018تم الترفيع في رأس مال البنك خالل سنة 

 :املؤشرات املالية .1
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.V 2018القوائم املالية لسنة 
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 (باأللف دينار) 31/12/2017 31/12/2018 مبلغ التغيير )%(التغيير نسبة 

 ألاصــــول         

48,4 2 968 9 100 6 132 
الخزينة والبنك املركزي ومركز الصكوك 

 البريدية والخزينة العامة

28 50 593 231 458 180 865 
مستحقات على املؤسسات املالية 

 والبنكية
 مستحقات على الحرفاء 508 058 1 693 112 1 185 54 5,1

 محفظة سندات االاستثمار 047 2 983 1 <64> <3,1>

 ألاصول الثابتة 606 7 220 7 <386> <5,1>

 أصول أخرى  113 29 249 37 136 8 <27,9>

 املجموع 271 284 1 703 399 1 432 115 9

 الخصــو  وألاموال الراتية        

 الخصــــــو         

 ج البريدية وحالبنك املركزي  879 1 876 1 <3> <0,2>

 املؤسسات املالية والبنكية 149 119 <30> <20,1>

<8,9> <1 771> 18 078 (1)  ودائع وأموال الحرفاء 849 19

 وإقتراضات خصوصيةموارد  071 117 1 945 219 1 874 102 9,2

 خصوم أخرى  298 92 726 80 <572 11> <12,5>

 مجموع الخصو  246 231 1 744 320 1 498 89 7,3

 ألامــــوال الراتيــة        

 رأس املال 000 40 000 60 000 20 50

 إلاحتياطات 503 5 372 6 869 15,8

 أرباح مؤجلة 421 4 746 6 325 2 52,6

 نتيجة الفترة 101 3 841 5 740 2 88,4

 مجموع ألامــــوال الراتيــة 025 53 959 78 934 25 48,9

 مجموع الخصو  وألاموال الراتية 271 284 1 703 399 1 432 115 9

 املوازنـــة -1

مبلغ وقع تعديله بغرض املقارنة( 1)  
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 (باأللف الدينار) 31-12-2017 31-12-2018

 وضمانات مقدمة كفاالت 837 675

 التزامات مقدمة - -

 مجموع الخصــو  املحتملة   837 675

 تعهدات التمويل املقدمة 988 56 805 85

 (مساهمات غير محررة) تعهدات على ألاسهم  - -

 مجموع التعهدات املقدمة 988 56 805 85

 التعهدات التمويل املقبولة 296 50 829 50

 ضمانات مقبولة (1)520 021 1 083 078 1

 مجموع التعهدات املقبولة 816 071 1 912 128 1

 التعهــدات خارج املوازنـــة -2

مبلغ وقع تعديله بغرض املقارنة( 1)  
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التغيير نسبة  مبلغ التغيير 2018-12-31 2017-12-31 (باأللف دينار)
)%( 

 25,2 135 9 488 45 237 36 إيرادات إلاستغالل البنمي

 35,9 547 10 945 39 398 29 فوائد دائنة ومداخيل مماثلة

أرباح متأتية من محفظة سندات 
 - - 6 6 تجارية وعمليات مالية

 <19> <296 1> 537 5 833 6 عموالت

 49,6 755 1 <294 5> <539 3> أ باء إلاستغالل البنمي

 49,6 755 1 <294 5> <539 3> فوائد مدينة

 22,9 496 7 194 40 698 32 الناتج البنمي الصافي

 58 597 1 <350 4> <753 2> مخصصات املدخرات

 <31,2> <59> 130 189 إيرادات إستغالل أخرى 

 5,7 933 <293 17> <360 16> ألاجور 

 2,2 133 <250 6> <117 6> أعباء إلاستغالل العامة

 <1,4> 18 <300 1> <318 1> مخصصات إلاستهالكات

 75,6 792 4 131 11 339 6 إلاستغاللنتيجة 

  أخرى من إيرادات ( ة)خسارة متأتي/رب 
 <147> <25> <42> <17> عادية

 63 774 1 <592 4> <818 2> ألاداء على الشركات
 85,4 993 2 497 6 504 3 نتيجة ألانشطة العادية

 62,8 253 <656> <403> من عناصر طارئة( ة)خسارة متأتي/رب 

 88,4 740 2 841 5 101 3 النتيجة الصافية

 - - - - تغيرات محاسبية

 88,4 740 2 841 5 101 3 النتيجة الصافية بعد التغيرات املحاسبية

 قائــمــــة النــتــائــــج -3
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31-12-2017 31-12-2018 

 نشاط الاستغــــــالل 

 499 44 306 35 مداخيل الاستغالل البنكي

 <66> <73> البنكي إلاستغاللأعباء 

 - - إيداعات أو سحوبات لدى مؤسسات مالية وبنكية أخرى 

 <804 51> <579 80> لفائدة الحرفاء وتسبيقاتأو تسديد ديون  تسبيقاتو  اقراضات

 231 4 <221 2> إيداع أو سحب ودائع الحرفاء

 <119 17> <601 15> مبالغ محولة لفائدة العاملين بالبنك ولفائدة مدينين آخرين

 <597 40> <622 40> تدفقات نقدية أخرى متأتية من نشاط إلاستغالل

 <283 2> <058 4> ألاداء على الشركات

 <139 63> <848 107> التدفقات النقدية الصافية املتأتية من نشاط إلاستغالل

 نشـــــــاط إلاست مـــــــار 

 - - فوائد ومرابي  متأتية من محفظة إلاستثمار

 - - شراءات أو بيوعات محفظة إلاستثمار

 <914> <071 1> شراءات أو بيوعات أصول ثابتة

 <914> <071 1> التدفقات النقدية الصافية املتأتية من نشاط إلاست مار

 نشـــاط التمويــــــــــــل 

 - - إصدار أسهم

 <556 27> <787 5> تسديد ديون 

 202 145 953 168 زيادة أو انخفاض املوارد الخصوصية

 646 117 166 163 التدفقات النقدية الصافية املتأتية من نشاط التمويل

 594 53 246 54 تغيرات صافية في السيولة املالية و ما يعادلها خالل السنة املالية

 971 184 725 130 السيولة املالية وما يعادلها في مفتت  السنة املالية 

 565 238 971 184 السيولة املالية وما يعادلها في نهاية السنة املالية 

 جـــدول التدّفقـــات النقديــة -4
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ــــــه بنســـــبة    ــــــك نمـــــوا فـــــي حجـــــم موازنتـ ديســـــمبر  31فـــــــي ( م د)مليـــــون دينـــــار  1 399,703لتبلـــــغ مـــــا قيمتـــــه %  9ســـــجل البنـ
 . 2017د في نهاية سنة م  1 284,271مقابل 2018

من أصول % 79,5الذي يمثل بمفرده الوطني  إلاقتصادسجل صافي القروض الجارية املسندة من قبل البنك لتمويل 
 باملقارنة مع السنة السابقة،% 5,1البنك، تطورا بنسبة 

نمــوا  2017مــن مجمــوع املوازنــة فــي مــوفى ســنة % 87الــذي يســتأثر بنســبة  وإلاقتراضــاتســجل بنــد املــوارد الخصوصــية 
 %.9,2بنسبة 

مقارنـة بمــا % 22,9م د مسجال بذلك تطـورا بـــنسبة  40,194ناتجا بنكيا صافيا بـ2018ديسمبر  31كما حقق البنك في 
 . 2017حققه البنك خالل سنة 

د خـالل م  6,339م د مقابـل  11,131لتبلـغ % 75,6بنسـبة  2018لسـنة  إلاسـتغاللفـي نتيجـة تطـورا هامـا سـجل البنـك 
 ،2017سنة 

م د   3,101م د مقابــل  5,841نتيجــة ربحيــة بـــ 2018أمــا علــى صــعيد النتيجــة الصــافية، فقــد ســجل البنــك خــالل ســنة 
 .2017خالل سنة 

 املـوارد -1
  : الراتيةألاموال -1.1

تطـــورا  مســـجلت .2017م د ســـنة  53,025مقابـــل 2018ديســـمبر  31فـــي  78,959 بلغـــت ألامـــوال الذاتيـــة للبنـــك مـــا قـــدره
م د يمثــــل مبلــــغ الترفيــــع فــــي رأس مــــال البنــــك الــــذي أقرتــــه الجلســــة العامــــة الخارقــــة  20م د منــــه  25,934بمبلــــغ قــــدره 

 .2018 جويلية 11للعادة بتاريخ 
م د ونتـائج ايجابيـة مؤجلـة  6,372قـدرها  وإحتياطـــات( م د 60)املـال تتكون هذه ألامـوال بالخصـوص مـن رأس بذلك و  

 .دينار مليون  5,841في حدود   2018م د ونتيجة صافية إيجابية لسنة  6,746بمبلغ 
 :املوارد ألاخرى -2.1

، وهـي موزعـة 2017م د فـى سـنة  1 231,246مقابل  2018م د  في موفى سنة   1 320,744بلغت املوارد ألاخرى للبنك  
 :كما يلي

 : الخصوصيةواملوارد  إلاقتراضات
م د فــي  1 117,071م د مقابــل  1 219,945م د إذ بلغــت  102,874بمبلــغ قــدره  2018 تطــورت هــذه املــوارد خــالل ســنة

  .2017موفى سنة 

 2018تحليل القوائم املالية لسنة  -5
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 :للحسابموارد تصّرف -أ

 املبلغ مصادر التمويل
 م د 668,956 :موارد تصّرف للحساب

 م د 549,181 :خصوصويةوموارد  إقتراضات
 م د 1,808 ديون مرتبطة

1 219,945 املجموع  

   )%(النسبة    (  د) املبلغ   املوارد 
 37,51 250,947 خط تمويل القروض الصغيرة املسندة من قبل الجمعيات 

 25,95 173,600 الرصيد الصافي للصندوق الوطني للمهوض بالصناعات التقليدية واملهن الصغرى 

 10,84 72,538 خط اعتماد الانطالق 

 9,75 65,224 قروض صغيرة ( 11الفصل ) 2017برنامج قانون املالية لسنة 

 4,59 30,723 خط تمويل مال متداول الصناعات التقليدية 

وزارة )للطرقات خط تمويل برنامج املقاوالت الصغرى في مجال الصيانة العامة 
 2,49 16,656   (التجهيز

 2,35 15,747 خط تمويل وزارة املرأة  

 2,09 14,000   (قروض صغيرة)الفالحة موارد وزارة 

 1,21 8,089   (6الفصل ) 2015برنامج قانون املالية التكميلي لسنة 

 0,69 4,607 قفصة فسفاطبرنامج التمويل شركة 

 3,695 0,55 ( ETAP)  صغيرةتمويل قروض خطوط 

 0,37 2,482 برنامج صندوق الصداقة القطري 

 0,29 1,943 الرصيد الصافي للصندوق الخاص بالتنمية الفالحية 

 0,28 1,857   (قروض صغيرة)البلجيكي برنامج التعاون التونس ي 

 0,23 1,546   1 تطاوين ETAPخط تمويل 

 BRITCH GAZ  1,301 0,19خط تمويل 

 0,16 1,100 للتنمية  الجهوي البرنامج 

 0,10 0,658   2 تطاوين ETAPخط تمويل  

 PNUD 0,601 0,09برنامج قروض املساهمة 

 0,08 0,541 برنامج وزارة التكوين املنهي والتشغيل  

 0,07 0,444   (قروض صغيرة)املحلية برنامج تعاون مع منظمة ألامم للتنمية 

 STORM  0,388 0,06خطوط تمويل 

 0,269 0,04 (OMS-SSI ECO Monitoring – OVERSEAS- SEREPT)أخرى برامج 

 100,000 668,956   املجموع

إقتراضات 
وموارد 

 خصوصوية
45% 

موارد تصّرف 
 للحساب

55% 

 ديون مرتبطة 
 :يليوتتوزع هذه املوارد كما  0%

 :يليكما املالية التي يتصرف فكها البنك للحساب وارد املوتتوزع 



 2018 التقرير السنوي  

 www.bts.com.tn الصفحة  44

  ودائع وأموال الحرفاء
م د فـــي مـــوفى ســـنة  19,849م د مقابـــل  18,078مـــا قـــدره  2018بلـــغ رصـــيد ودائـــع وأمـــوال الحرفـــاء لـــدى البنـــك فـــي مـــوفى ســـنة 

م د في حين تمثل املبالغ ألاخرى رصيد الحسابات الجارية  8,972ويمثل الحسابات الخاصة لتمويل املشاريع الصغرى  2017
 .للحرفاء

 البنك املركزي ومركز الصكوس البريدية والخزينة العامة للبالد التونسية
فــي  2018املبــالغ املرصـودة بالخزينــة العامـة للــبالد التونسـية والبنــك املركـزي ومركــز الصـكوك البريديــة فـي مــوفى سـنة  إسـتقرت

 .2017م د سنة  1,879م د مقابل   1,876حدود مبلغ قدره 
 الخصو  ألاخرى 

مبـالغ للـدفع  :بالخصـوصوتمثـل  .2018م د في مـوفى  80,726ليبلغ  2017م د سنة  92,298بند الخصوم ألاخرى من   تراجع
( م د 6,303)للضمان عموالت ضمان للدفع لفائدة الصندوق الوطني  (م د 44,626)الصغرى لفائدة مزودي باعثي املشاريع 

 .(م د 3,937)للدفع  وأداءاتوضرائب ( م د 7,770)للدفع أعباء وأجور 

 الاستعماالت -2
  :الحرفاءاملستحقات     

 2017م د في نهاية سنة  058,508 1لترتفع من % 5,1م د أي بنسبة  54,185تطورت املستحقات على الحرفاء بزيادة قدرها 
 :يليوتتوزع هذه املستحقات كما  .2018م د في موفى سنة  1 112,693 إلى 

 مبلغ التغيير 2018 2017 (  د)الحرفاء مستحقات     

-32,105 235,351 267,456 موارد عادية  

 50,362 383,340 332,979 (إلاقتراضات)خصوصية موارد 

 42,935 568,454 525,519 (للحسابتمويل تصرف خطوط )خصوصية موارد 

 0,071 3,457 3,386 الحسابات املدينة

-0,222 2,097 2,319 مستحقات أخرى على الحرفاء  

1 192,699 131,659 1 مجموع القروض الجارية     الحرفاء  61,041 

-40,516 36,999- الفوائض املخصصة  3,517-  

-39,490 36,152- املدخرات  3,339-  

1 112,693 058,508 1 مجموع القروض الجارية الصافية     الحرفاء  54,185 

 :خصوصويةوموارد  إقتراضات -ب

  )%(النسبة    (  د) املبلغ   املوارد 

 54,5 00299,1   الصندوق الوطني للتشغيل لتمويل املشاريع الصغرى  إعتمادات

 22,3 122,518   قرض ي الصندوق العربي لإلنماء إلاقتصادي وإلاجتماعي     

 14,1 77,563  خطي تمويل البنك إلاسالمي للتنمية

 9,1 50,000   تمويل مشاريع صغرى  11الفصل  2017برنامج قانون املالية لسنة 

 100 549,181   املجموع 

 :يليكما  2018ديسمبر  31للبنك في خصوصية الوارد املو  قتراضاتإلاوتتوزع 
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 التونسية للبالد العامة والخزينة البريدية الصكوس ومركز  املركزي  والبنك الخزينة
 2018 ديسمبر 31 في د م9,100   إلى 2017 سنة د م 6,132 من البند هذا مبلغ ارتفع

 والبنكية املالية املؤسسات     مستحقات
 م 231,458 إلى 2017 سنة نهاية في د م 180,865 من أي %28 بنسبة ارتفاعا2018 سنة موفى في البند هذا سجل

 من البنك لتمكين املدى قصيرة دةم على النقدية بالسوق  املوظفة السيولة فائض وتمثل .2018 ديسمبر 31 في د
  .املزودين وخالص القروض صرف مستوى  على هتعهداتب إلايفاء

 :ال ابتة ألاصول 
 نهاية في د م7,606  مقابل د م 7,220 قدره ما2018  سنة موفى في  إلاستهالكات من صافية الثابتة ألاصول  بند بلغ

  .2017 سنة

 :املساهمات محفظة
 وتمثل .2017 سنة نهاية في د م 2,047 مقابل 2018 سنة في د م1,983  قدره ما البند لهذا الصافي املبلغ بلغ

  (أد 69) للمقاصة التونسية والشركة (د م 1,836) مخاطر رأسمال ذات الجهوية بالشركات البنك مساهمات
 .  (أد 20) للضمان التونسية والشركة

 :أخرى  أصول 
  مقابـل 2018 سنة موفى في د م 37,249 بلغ إذ %27,9 بنسبة أي د م 8,136 قدره بمبلغ ألاخرى  ألاصول  مبلغ ارتفع

 تسديد صرف مخاطر  تحمل بعنوان الدولة على مستحقات باألساس تمثل وهي .2017 سنة نهاية في د م29,113
  وعموالت (د م 9,669) عمها التخلي تم التي الفالحية للقروض الدولة وتحمل (د م5,338) ةيالخارج القروض

 .(د 7) (-Fonapram - ONA-FR Intilak) الخاصة الصناديق في تصرفال
 

   املوازنة خارج التعهدات -3
 ذهه  تقدر حيث 2017 بسنة مقارنة ارتفاعا  2018 سنة خالل القروض بعنوان املقدمة التعهدات سجلت

 .2017 ديسمبر 31 في د م 56,988 مقابل 2018 ديسمبر 31 في د م  85,744 بـ التعهدات
 وتتمثل  .2018 سنة موفى في د م 1 128,912 إلى 2017  سنة د م 1 071,816  من املقبولة التعهدات مبلغ إرتفع

 .إعتمادات ضمان بعنوان د م 567و د م 511,083بـ للضمان الوطني الصندوق  من مقبولة تعهدات في أساسا
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 .2018من مجموع ايرادات البنك لسنة % 60املتأتية من الفوائد  املداخيلوتمثل حصة 

م د خـــالل ســـنة  6,833أي مـــن   2018خـــالل ســـنة  % 19وســـجلت إيـــرادات البنـــك مـــن العمـــوالت انخفاضـــا بنســـبة 

وتراجع نسق إنجاز  Fonaparmمتأتي أساسا من إيقاف الـ إنخفاضوذلك بسبب  .2018م د سنة  5,537إلى  2017

 . املشاريع بسبب سيولة آلية إعتماد إلانطالق في توفير التمويل الذاتي املستوجب

  :النتائج -4
 :الناتج البنمي الصافي

م د خــالل ســنة  40,194إلــى   2017م د ســنة  32,698أي مــن  % 22,9  ســجل النــاتج البنكــي الصــافي تطــورا بنســبة
2018. 
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تحسـنا ملحوظـا  2018في نهايـة سـنة  إلاستغالل، فقد بلغ ضارب البنكي الصافي وتبعا ملستوى ألاعباء التشغيلية والناتج
 .2017خالل سنة  % 68,7مقابل  % 58,6ليبلغ 

 :ألا باء التشغيلية
متأتيــة  2018م د ســنة  23,543إلــى  2017خــالل ســنة  د  م 22,477ســجلت ألاجــور وأعبــاء نفقــات التســيير ارتفاعــا مــن 

 (:أد)أساسا من الزيادة القانونية في ألاجور كما يبرزه الرسم التالي 
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  إلاستغاللنتيجة 
 2017مـوفى سـنة م د فـي  6,339م د مقابـل  11,131نتيجـة إسـتغالل إيجابيـة بقيمـة  2018سجل البنك في مـوفى سـنة 

 %. 75,6أي تطور بنسبة 
م د  4,350بتخصــيص مــدخرات بلغـــت  2018مــع إلاشــارة إلــى أن البنــك حافظــة علــى تـــوالي سياســة حــذرة خــالل ســنة 

طبقـــا  وذلــك لتغطيــة  خاصــة مخـــاطر عــدم إســتخالص القــروض. م د خــالل الســـنة الســابقة 2,753مقابــل مــدخرات بـــ 
 .ملنشور البنك املركزي التونس ي في الغرض

 :والنتيجة الصافية
مليــون دينــار  3,101بـــمليــون دينــار مقابــل نتيجــة صــافية  5,841نتيجــة صــافية ربحيــة بـــ 2018ســجل البنــك خــالل ســنة 

 .وبذلك يحافظ على الوتيرة للنتائج إلايجابية املسجلة خالل السنوات السابقة. 2017خالل سنة 
 (:أد) 2018-2012ويبرز الرسم التالي التطور املتواصل للنتائج الصافية للبنك خالل الفترة 
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.VI تقريــــــرا مـراقبــــــي
 2018احلسابات  لسنة 
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RAPPORT GÉNÉRAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
RELATIF À L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018 

 
Mesdames et messieurs les actionnaires de la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) 

 
 
 

 
 

I. OPINION   
En exécution de la mission de commissariat aux comptes qui nous a été confiée par votre 
assemblée générale du 27 juillet 2016, nous avons effectué l’audit des états financiers de la Banque 
Tunisienne de Solidarité(BTS) qui comprennent le bilan au 31 décembre 2018, l’état de résultat et 
l’état de flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi que les notes aux états financiers, y 
compris le résumé des principales méthodes comptables.  

A notre avis, les états financiers ci-joints présentent sincèrement, dans tous leurs aspects 
significatifs, la situation financière de la Banque Tunisienne de Solidarité au 31 décembre 2018, 
ainsi que de sa performance financière et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, 
conformément au système comptable des entreprises.  

II.FONDEMENT DE L’OPINION  
Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d’audit applicables en Tunisie. 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans 
la section « Responsabilités de l’auditeur pour l’audit des états financiers » du présent rapport. 
Nous sommes indépendants de la Banque Tunisienne de Solidarité conformément aux règles de 
déontologie qui s’appliquent à l’audit des états financiers en Tunisie et nous nous sommes 
acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés 
pour fonder notre opinion d’audit. 

III.QUESTIONS CLÉS DE L’AUDIT  
Les questions clés de l’audit sont les questions qui, selon notre jugement professionnel, ont été les 
plus importantes dans l’audit des états financiers de la période considérée. Ces questions ont été 
traitées dans le contexte de notre audit des états financiers pris dans leur ensemble et aux fins de 
la formation de notre opinion sur ceux-ci, et nous n’exprimons pas une opinion distincte sur ces 
questions. Ainsi, outre les questions décrites dans la section « observations », nous avons 
déterminé que les questions décrites ci-après constituent les questions clés de l’audit qui doivent 
être communiquées dans notre rapport. 

Conformément à la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°91-24 du 17 décembre 1991, 
relative à la division, couverture et suivi des engagements, la BTS doit constituer des provisions à 
affecter spécifiquement à tout actif classé. Ces provisions se déterminent compte tenu des 
garanties reçues. 

Rapport sur l’audit des états financiers 
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La constitution de ces provisions pour couverture des actifs classées est une question clé de 
notre audit, parce que la valeur des engagements est importante dans les états financiers 
arrêtés au 31 décembre 2018 (79% de la valeur des actifs de la banque). Dans le cas de la 
Banque Tunisienne de Solidarité, ces provisions se déterminent compte tenu des garanties 
reçues de la part du Fonds National de Garantie (FNG), qui consistent à ce que, si une relation 
de la banque s’avère insolvable et après épuisement de toutes les voies de recours judiciaires, 
le FNG assure le remboursement de 90% du principal de la créance impayée. Or cette 
hypothèse sur laquelle se base la constitution des provisions pour couverture des actifs 
classées est affectée par des difficultés significatives d’exécution de la garantie FNG. 

Ainsi, nous avons mis l’accent dans notre audit sur la capacité de la Banque à satisfaire les 
exigences de dépôt de dossiers d’exécution de la garantie recevables par le Fonds National de 
Garantie, puisque cette capacité a un impact direct sur les engagements de la banque, sur le 
volume des provisions et sur le résultat de la période.  

Les informations fournies par le management de la Banque au sujet de sa capacité à 
exécuter la garantie FNG, montre le caractère particulier de cette garantie et confirme les 
difficultés rencontrées quant à la satisfaction des exigences du Fonds National de Garantie 
pour accepter les dossiers présentés. 

IV.Observations 

IV-1. Garanties reçues du Fonds National de Garantie (FNG)  

Nous attirons votre attention sur la note aux états financiers n° 2 « Respect des normes 
comptables tunisiennes, bases de mesure et principes comptables spécifiques » et plus 
précisément la sous note « 2.2.1.2. Règles d'évaluation des engagements et de détermination des 
provisions sur les engagements douteux » qui décrit :  

• Les critères de classification des crédits de microprojets ;  

• Les modalités de détermination des provisions individuelles ;  

• Les modalités de détermination des provisions collectives ;  

• Les modalités de détermination des provisions sur actifs ayant une ancienneté dans la 
classe 4 supérieure ou égale à 3 ans.  

Notre opinion n’est pas modifiée à l’égard de ce point, mais nous attirons votre attention 
sur les éléments et points suivants.  

IV.1-1. Garantie FNG couvrant 90% des créances impayées  

Conformément à l'article 13 bis du décret n°99-2648 du 22 novembre 1999, fixant les 
conditions et les modalités d’intervention et de gestion du Fonds National de Garantie (FNG), 
le Fonds National de Garantie prend en charge 90% des montants irrécouvrables des crédits 
accordés par la Banque Tunisienne de Solidarité, et la banque prend en charge les 10% 
restants.  

Se basant sur cette couverture, la Banque Tunisienne de Solidarité applique un abattement 
de 90% des provisions sur les créances impayées qui doivent être constatées conformément à 
la Circulaire BCT n°91-24 du 17 décembre 1991.  

A titre prudentiel, la BTS provisionne la totalité des créances impayées et dont les 
demandes d'indemnisation ont été refusées par le FNG pour divers motifs. Les demandes 
déposées et qui sont encore en instance à la date du 31 décembre 2018 (327 dossiers) 
continuent à bénéficier de l'abattement de 90% susvisée.  
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Les dossiers en instance doivent être débloqués dans les meilleurs délais afin de leur 
appliquer le traitement comptable approprié.  

Par ailleurs, la BTS gagne à mettre en place un programme chronologique devant être 
exécuté sur plusieurs années. Ce programme permettra de :  

• Recouvrer les créances impayées auprès du FNG après accomplissement de toutes les 
procédures nécessaires vis-à-vis des débiteurs principaux ;  

• Provisionner (même à titre prudentiel) la totalité des créances impayées et dont les 
demandes d'indemnisation seraient refusées par le FNG ;  

• Provisionner les créances impayées inférieures au seuil du contentieux utile.  

En outre, ce programme pluriannuel gagne à être exécutée année par année et ce, en 
commençant par les années les plus anciennes (Méthode FIFO : 1998, 1999, 2000, …) jusqu'à 
apurement total des dossiers des crédits impayés.  

IV-1-2. Créances impayées inférieures au seuil du contentieux utile  

Jusqu'à la date de rédaction du présent rapport, la BTS n'a pas encore fixé le seuil 
minimum justifiant l'engagement des frais de poursuite et de recouvrement contentieux 
(arbitrage avantage / coût). Les créances impayées de très faible montant demeurent 
provisionnées à concurrence de 10% uniquement comme ci-dessus exposé.  

A notre avis, il y a lieu de fixer dans les meilleurs délais le seuil du contentieux utile afin 
de provisionner les créances impayées dont le montant est inférieur à ce seuil.  

IV-1-3. Garantie FNG couvrant 75% et 50% des frais engagés  

Conformément à l'article 15 du décret n°99-2648 susvisée, le FNG intervient, lorsque le 
crédit devient irrécouvrable, pour prendre en charge 75% des frais de poursuite et de 
recouvrement contentieux des crédits accordés aux projets implantés dans les zones de 
développement régional et 50% des frais de poursuite et de recouvrement contentieux des 
crédits accordés aux projets implantés dans les autres zones.  

Il y a lieu de noter à ce niveau que la BTS constate les frais de poursuite et de 
recouvrement contentieux dans les charges de l'exercice de leur engagement et constate les 
indemnisations reçues du FNG au titre de ces frais au passif du bilan et non pas en tant que 
produit.  

A titre d'information, la BTS a été remboursée au titre de ces frais à concurrence de 294 140 
dinars se rapportant à 1.769 dossiers, et ce, durant la période 2002-2018.  

IV-2. Créances sur l'État au titre des pertes de change  

La rubrique « Autres actifs » comporte une créance sur l’Etat s’élevant au 31 décembre 
2018 à 2 681 KDT (voir note aux états financiers n° 3.6) correspondant à la prise en charge par 
l'Etat des risques de change relatifs aux emprunts BID.  

Notre opinion n’est pas modifiée à l’égard de ce point, mais nous attirons votre attention 
sur le fait que ces différences de change s’étalent sur la période 2007 – 2016. Le montant y 
relatif n’a pas été recouvré jusqu’à la date de rédaction du présent rapport.  
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V.AUTRES POINTS  

• Garantie FNG couvrant les intérêts intercalaires  

Le Fonds National de Garantie prend en charge les intérêts découlant des montants 
impayés en principal des crédits, et ce, durant la période allant du début de l’engagement 
par la banque des procédures judiciaires de recouvrement contentieux du crédit jusqu’à la 
prise en charge par le FNG de la part lui revenant du crédit irrécouvrable. 

A ce niveau, il y a lieu de noter que la BTS a adressé à la SOTUGAR (sous l'égide du 
Ministère des Finances) plusieurs courriers : le premier en date du 2 janvier 2017, le dernier 
en date du 30 novembre 2018. La BTS a demandé de concrétiser l'application des 
dispositions susvisées relatives à la prise en charge par le FNG des intérêts intercalaires. 
Toutefois, jusqu'à la date de rédaction du présent rapport, la BTS n'a reçu aucune 
indemnisation au titre de ces intérêts.  

• Taux de la provision collective 

Le calcul conformément à la note aux établissements de crédits n°2012-08 du 02 mars 
2012 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. 

VI.RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

La responsabilité du rapport du conseil d’administration incombe au conseil 
d’administration. Notre opinion sur les états financiers ne s’étend pas au rapport du conseil 
d’administration et nous n’exprimons aucune forme d’assurance que ce soit sur ce rapport. 

En application des dispositions de l’article 266 du Code des Sociétés Commerciales, notre 
responsabilité consiste à vérifier l’exactitude des informations données sur les comptes de la 
Banque Tunisienne de Solidarité dans le rapport du conseil d’administration par référence 
aux données figurant dans les états financiers. Nos travaux consistent à lire le rapport du 
conseil d’administration et, ce faisant, à apprécier s’il existe une incohérence significative 
entre celui-ci et les états financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de 
l’audit, ou encore si le rapport du conseil d’administration semble autrement comporter une 
anomalie significative. Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués, nous 
concluons à la présence d’une anomalie significative dans le rapport du conseil 
d’administration, nous sommes tenus de signaler ce fait. 

Nous n’avons rien à signaler à cet égard. 
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VII.RESPONSABILITÉ DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DES 
RESPONSABLES DE LA GOUVERNANCE POUR LES ÉTATS FINANCIERS 

Le Conseil d’administration de la Banque Tunisienne de Solidarité est responsable de la 
préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément au système 
comptable des entreprises, ainsi que du contrôle interne qu’il considère comme nécessaire 
pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que 
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la 
capacité de la Banque Tunisienne de Solidarité à poursuivre son exploitation, de 
communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l’exploitation et 
d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la direction a 
l’intention de liquider la Banque Tunisienne de Solidarité ou de cesser son activité ou si 
aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle. 

Il incombe au Conseil d’Administration et aux responsables de la gouvernance de 
surveiller le processus d’information financière de la Banque Tunisienne de Solidarité. 

VIII.RESPONSABILITÉ DE L’AUDITEUR POUR L’AUDIT DES ÉTATS 
FINANCIERS 

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans 
leur ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 
d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance 
raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un 
audit, réalisé conformément aux normes internationales d’audit applicables en Tunisie, 
permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les 
anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme 
significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou 
collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des 
états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Une description plus détaillée des responsabilités de l’auditeur pour l’audit des états 
financiers se trouve sur le site Web de l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie, à 
www.oect.org.tn. Cette description fait partie du présent rapport de l’auditeur. 
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Dans le cadre de notre mission de commissariat aux comptes, nous avons également procédé 
aux vérifications spécifiques prévues par les normes publiées par l’Ordre des Experts 
Comptables de Tunisie et par les textes réglementaires en vigueur en la matière.   

I. EFFICACITÉ DU SYSTÈME DE CONTRÔLE INTERNE  

En application des dispositions de l’article 266 du Code des Sociétés Commerciales, nous 
avons procédé aux vérifications périodiques portant sur l’efficacité du système de contrôle 
interne de la Banque Tunisienne de Solidarité. A ce sujet, nous rappelons que la responsabilité 
de la conception et de la mise en place d’un système de contrôle interne ainsi que la surveillance 
périodique de son efficacité et de son efficience incombe au Conseil d’Administration. 

Sur la base de notre examen, nous n’avons pas identifié des déficiences importantes du 
contrôle interne. Un rapport traitant des faiblesses et des insuffisances identifiées au cours de 
notre audit a été remis à la Direction Générale de la Banque. 

II.CONFORMITÉ DE LA TENUE DES COMPTES DES VALEURS MOBILIÈRES À 
LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR  

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 Banque Tunisienne de Solidarité avec la réglementation en 
vigueur. 

La responsabilité de veiller à la conformité aux prescriptions de la réglementation en vigueur 
incombe à la Direction et au Conseil d’Administration de la Banque. 

Sur la base des diligences que nous avons estimées nécessaires de mettre en œuvre, nous 
n’avons pas détecté d’irrégularité liée à la conformité des comptes de la Banque Tunisienne de 
Solidarité avec la réglementation en vigueur. 

Rapport relatif aux obligations légales et réglementaires 
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Mesdames et messieurs les actionnaires de la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) 

 
En exécution de la mission de commissariat aux comptes relative à l’exercice clos le 31 
décembre 2018, qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale Ordinaire et en 
application des dispositions de l'article 62 de la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux 
banques et aux établissements financiers ainsi que 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 consiste à vérifier le 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.  

I. OPÉRATIONS RÉALISÉES RELATIVES À DES CONVENTIONS NOUVELLES (AUTRES 
QUE LES RÉMUNÉRATIONS DES DIRIGEANTS)  

Votre conseil d’administration ne nous a pas avisés de l’existence, au titre de l’exercice 2018, 
d’opérations relatives à des conventions nouvelles entrant dans le cadre des articles ci-
dessus mentionnés. Nos travaux n’ont pas relevé l’existence de telles conventions. 
 

II. 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 microcrédits et celles pour la gestion des ressources "FOPNAPRAM", "FOSDAP" et le 
Ministère de la formation professionnelle et de l’emploi se sont poursuivies.  

Les principaux volumes réalisés au cours de l’exercice 2018 se détaillent comme suit :  

RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
RELATIF À L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018 

Groupement 
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Commissions perçues par la BTS au titre des déblocages et recouvrement 
relatifs à l'exercice 2018, relatives a :  

Montants en 
KDT  

Gestion de la ligne de financement microcrédits allouée par l’Etat  1 174 

Commission de gestion Art. 11 MC  435 

Commissions de gestion Prêt participatif LCF 2015  61 

Gestion des ressources "FOSDAP" allouées par l’Etat 5 

Gestion des ressources "FONAPRAM" allouées par l’Etat 340 

Gestion des ressources de l'Office National de l’Artisanat, allouées par l'Etat  382 

Gestion des ressources "FONDS INTILEK" allouées par l’Etat 213 

Gestion des ressources "Programme BTP" allouées par l’Etat 67 

Gestion des ressources "Ministère de la femme" allouées par l’Etat 123 

Gestion des ressources "MFPE" Entreprise Solidaire  1 

A l’exception des conventions citées ci-dessus, votre Conseil d’Administration ne nous a 
avisés d’aucune convention, au titre de l’exercice 2018, rentrant dans le cadre des articles ci-
dessus mentionnés. 

III.OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DE LA BTS ENVERS SES DIRIGEANTS  

III-1. Rémunérations et avantages du Directeur Général  

La rémunération du Directeur Général a été fixée par l’arrêté de la Présidence du 
Gouvernement du 24 avril 2017, et ce, selon la première modalité du décret gouvernemental 

n° 2015-2217 du 11 décembre 2015, fixant le régime de rémunération des chefs 

d'établissement et des entreprises publics et des sociétés à majorité publique.  

Le Directeur Général de la BTS bénéficie en outre des avantages suivants :  

Avantages en nature  Montant 

* Voiture de fonction, acquise en 2015 pour 98 KDT 

L’amortissement de cette voiture au titre de l’exercice 2018 s’élève à :  

 

19.600 dinars 

* Bons d'essence (quota mensuel)  500 Litres 

* Frais de communications (montant mensuel)  40 dinars 

III-2. Encours des crédits alloués au Directeur Général  

L’encours des crédits accordés par la Banque Tunisienne de Solidarité à son Président 
Directeur Général s’élève au 31 décembre 2018 à 8 003 DT.  
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III-3. Rémunérations et avantages du Directeur Général Adjoint  

La rémunération du Directeur Général Adjoint "Monsieur Khelifa SBOUI" nommé par 
décision du conseil d’administration lors de sa réunion du 14 Février 2014, est fixée par 
référence aux termes de la convention collective nationale du personnel des banques et des 
établissements financiers.  

Cette rémunération se compose d’un salaire mensuel, de diverses indemnités et primes, d’un 
quota de 400 litres de carburant par mois, de la mise à disposition d’une voiture de fonction 
(acquise fin 2014 pour un montant de 68 223 DT et amortie au titre de l'exercice 2018 à 
concurrence de 13.645 DT) et du remboursement des frais téléphoniques (50 DT par 
trimestre).  

Par ailleurs, il y a lieu de noter que le Conseil d’administration tenu le 21 juin 2018 a révisé à 
la hausse les montants des indemnités de fonction, de logement, de représentation et de 
sujétions du DGA. Il a également fixé le montant de la prime de performance lui revenant au 
titre de l’année 2017 à 19.500 dinars bruts.  

III-4. Encours des crédits alloués au Directeur Général Adjoint  

L’encours des crédits accordés par la banque à son Directeur Général Adjoint s’élève au 31 
décembre 2018 à 220 873 DT.  

III-5. Jetons de présence et primes spécifiques revenant aux administrateurs  

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 30 Avril 2018 a fixé les montants au 
titre de l’exercice 2017, des jetons de présence et des primes revenant aux administrateurs, 
présidents et membres  des comités émanant du Conseil d’administration comme suit :  

- Jetons de présence : 5.000 dinars bruts par administrateur ;  

- Prime de 1.000 dinars nets pour chaque réunion au profit du président de chaque 
comité émanant du Conseil d’administration sans dépasser 6.000 dinars nets par 
exercice pour chaque président de comité ;  

- Prime de 500 dinars nets pour chaque réunion au profit de chaque membre des 
comités émanant du Conseil d’administration sans dépasser 3.000 dinars nets par 
exercice pour chaque membre de comité.   
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III-6. Obligations et engagements de la BTS envers ses dirigeants  

Les obligations et engagements de la Banque Tunisienne de Solidarité envers ses dirigeants, tels 
qu'ils ressortent des états financiers pour l'exercice clos le 31 Décembre 2018, se présentent 
comme suit (en TND) : 

Nature des 
rémunérations  

Directeur Général  
Directeur Général 

Adjoint 
Administrateurs 

Charges de 
l’exercice  

Passifs au 
31/12/2018 

Charges de 
l’exercice  

Passifs au 
31/12/2018 

Charges 
2018 

Passifs au 
31/12/2018 

Avantages à court 

terme  
189 577 31 403 130 918 33 627 69 375 124 000 

Avantages 

postérieurs à l'emploi  
-  -  4 305 18 296 -  -  

Autres avantages à 

long terme  
-  -  -  -  -  -  

Indemnités de fin de 

contrat de travail  
-  -  -  -  -  -  

Paiements en actions  -  -  -  -  -  -  

TOTAL  189 577 31 403 135 223 51 923 69 375 124 000 

N.B. Les montants indiqués sont bruts et comportent les avantages en nature, les cotisations sociales 
et l’impôt sur le revenu.  

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 
dispositions de l’article 200 et suivants et 475 du Code des sociétés commerciales.  
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.VII هيئة مراقبة تقرير
  ايريــــــــــمع طابقةم

ة ــاإلسالمي ةــالصريف
 2018للبنك لسنة 
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.VIII قرارات اجللسة العامة
 2018العادية لسنة 

 (2019 أفريل 29)
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 :القرار ألاول 
، بعــــد 2019 أفريــــل29إّن الجلســـة العاّمــــة العاديــــة للبنــــك التونســــ ي للّتضــــامن املنعقــــدة بتــــاريخ 

 :إطالعها علــى
 31وعلــى القــوائم املاليــة املختومــة فــي  2018تقريـــر مجلــس إلادارة حــول نشــاط البنــك لســنة -

 ،2018ديسمبر 
 ،2018تقرير نشاط هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة إلاسالمية للبنك لسنة -
 .املتعلقين بنفس السنة( العام والخاص)الحسابات تقريري مراقبي  -

تســجل إطالعهــا علــى مــا جــاء فــي تقريــري مراقبــي الحســابات وتصــادق علــى تقريــر مجلــس إلادارة وعلــى 
 .كما وقع عرضهما علكها2018ديسمبر  31القوائم املالية املختومة في 

 .إلاجماع.بــتمت املصادقة     هرا القرار 

 :القرار ال اني
  املالية للسنة الحسابات ملراقبي الخاص التقرير  على إلاطالع بعد العادية العامة الجلسة إّن 

 الشركات مجلة من جديد 200 بالفصل علكها املنصوص القانونية الاتفاقيات على توافق 2018
 واملتعلق 2016 جويلية 11 في املؤرخ 2016 لسنة 48 القانون  من 62 عدد والفصل التجارية
 .املالية واملؤسسات بالبنوك

 .إلاجماع.بــتمت املصادقة     هرا القرار 

 :القرار ال الث
 إلادارة مجلس أعضاء ذمة تحّفظ وبدون  وكامال  تاّما إبراء تبرئ  العادية العاّمة الجلسة إّن 

  ديسمبر 31 في املختومة املالية للّسنة بالّنسبة أعمالهم نتائج وعن مهاّمهم ممارسـة بخصوص
2018. 

 .إلاجماع.بــتمت املصادقة     هرا القرار 
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 .إلاجماع.بــتمت املصادقة     هرا القرار 

 :القرار الخامس
  : تعيين العادية العاّمة الجلسة تقرر  للبنك، ألاساس ي القانون  من عشر  التاسع بالفصل عمال 

 وذلك .الهمامي حرم البير  منية للسيدة خلفا إلادارة بمجلس عضوا العجيمي الرؤوف عبد السيد-
 ستنظر  التي العادية العامة الجلسة بانعقاد تنتهي والتي ةألاخير  ههذ عضوية من املتبقية للمدة

   .2018 سنة حسابات في
 للمدة وذلك .كعنيش محمد للسيد خلفا إلادارة بمجلس عضوا السويس ي عادل محمد السيد-

 في ستنظر  التي العادية العامة الجلسة بانعقاد تنتهي والتي ألاخير  هذا عضوية من املتبقية
   .2018 سنة حسابات

 2019 جانفي 30 من الخبوش ي نجيب للسيد خلفا إلادارة بمجلس عضوا الفندري  سميرة السيدة-
  2019 أفريل 26  إلى

 .إلاجماع.بــ القرار هرا     املصادقة تمت

 املبلغ بالدينار 

   2018أرباح  السنة املالية  : 5 841 108,160

  7201-12-31النتائج املؤجلة في  : 6 746 421,300

 مجموع ألارباح القابلة للتأصيص : 12 587 529,460

 %(5)قانونية  إحتياطات : -629 376,473

 إلاجتماعيالصندوق  000,000 400-

 2018النتائج املؤجلة في نهاية السنة املالية  : 11 558 152,987

 :القرار الرابع
  سنة نتيجة تخصيص العادية العاّمة الجلسة تقرر  إلادارة، مجلس اقتراح على بناءا

 :الّتالي الّنحو على2018
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   :السادسالقرار 
  :العادية العاّمة الجلسة تقرر 

  إلادارة، بمجلس للدولة ممثال  عضوا هللا عبد بالحاج ألامين بن نجوه السيدة تسمية تجديد-

 إلادارة، بمجلس للدولة ممثال  عضوا العجيمي الرؤوف عبد السيد تسمية تجديد-

  إلادارة، بمجلس للدولة ممثال  عضوا السويس ي عادل محمد السيد تسمية تجديد-

  إلادارة، بمجلس للدولة ممثال  عضوا الزواوي  العربي السيد تسمية-

  ،إلادارة بمجلس للدولة ممثال  عضوا هللا عبد بن نجالء السيدة تسمية-

 ستنظر  التي العادية العامة الجلسة بانعقاد تنتهي والتي (2021-2020-2019) سنوات ثالثة ملدة وذلك

   .2021 سنة حسابات في

 .إلاجماع.بــتمت املصادقة     هرا القرار 

   :السابع القرار
 :يلي ما العامة الجلسة قررت

 سنة خالل تصرفهم بعنوان إلادارة مجلس أعضاء حضور  مكافآت تحديد على باألغلبية املصادقة

  إلادارة بمجلس عضو  لكل خام دينار  (5000) آالف بخمسة 2018

 إلادارة مجلس عن املنبثقة اللجان وأعضاء رؤساء لفائدة املسندة املن  تحديد على باإلجماع املصادقة

  :يلي كما

 على إلادارة مجلس عن منبثقة لجنة رئيس لكل إجتماع كل عن صافية دينار  (1000) بألف منحة-

   لجنة، رئيس لكل السنة في صافية دينار  6000 تتجاوز  ال  أن

 مجلس عن املنبثقة باللجان عضو  لكل إجتماع كل عن صافية دينار  (500) بخمسمائة منحة-

   .عضو لكل السنة في صافية دينار  3000 تتجاوز  ال  أن على إلادارة

 .إلاجماع.بــتمت املصادقة     هرا القرار 
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 :القرار ال امن
 الصيرفة معايير  مطابقة مراقبة لهيئة النيابية املدة تجديد العــادية العــاّمة الجلسة تقرر 

   :يلي كما  للبنك إلاسالمية

   رئيس التليلي منير السيد-

  عضو الباروني، محفوظ السيد-

  .(2020-2019-2018) سنوات ثالث ملدة وذلك

 .عضو لكل سنويا صافية دينار  آالف خمسةبـ إلكهما املسندة الحضور  مكافآت وتحدد

.إلاجماع.بــتمت املصادقة     هرا القرار   

 :التاسع القرار
  :تعيين العــادية العــاّمة الجلسة تقرر 

 الا السماوي  أنيس لصا بع  ICCA مكتب-
 واملحاسبة الخبرة ومكتب داود رفيا لصا بع واملحاسبة الخبرة مكتب مجمع-

  ، للمجمع املمثل قرفالة وجدي لصا بع

 وتنتهي ( 2021-2020-2019 ) لسنوات املالية القوائم على للتصديق البنك حسابات مراقبا

  .2021 املالية للسنة البنك حسابات في ستنظر  التي العادية العامة الجلسة ب نعقاد مهمتهما

 .إلاجماع.بــ القرار هرا     املصادقة تمت

 :وألاخير العاشر القرار
 القانوني للممثل الاّلزمة الّصالحّيات وكّل  الّنفوذ كّل  تفّوض العادية العاّمة الجلسة إّن 

 .القانون  يقتضكها التي والّنشر  إلايداعات بجميع ليقوم للبنك

 .إلاجماع.بــتمت املصادقة     هرا القرار 
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