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1997ديسمبر 22:تاريخ التأسيس

دينار00000060:رأس املال

البلفيديرتونس 1002شارع محمد الخامس 56:املقر االجتماعي

%69,26:املساهمة العمومية في رأس املال

04084471:الهاتف

54289171:الفاكس

www.bts.com.tn:الوابموقع 

bts@bts.com.tn:البريد اإللكتروني

 614662X:الوطني للمؤسساتالسجل 

X A M 000 614662:املعرف الجبائي

2016لســــــنة 48بنــــــك شـــــــامل بمفـــــــهو  القـــــــانو   ـــــــدد :الغرض االجتماعي
ات املتعلـــا بـــالبنوس واملؤسســـ2016جويليـــة11بتــــاريخ 
املالية

في كافة الواليات 26: دد الفروع

293: دد املوظفي 

تمويل املشاريع واملؤسسات الصغرى •:التمويل نشاط 
الصيرفة اإلسالمية•
القروض الصغيرة تمويل جمعيات •

البنـك التونسي للتضامن

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

:العا املدير :اإلدارةمجلس رئيس 
كعنيشالسيد محمد (2021-2019)هللا بن عبد نجالءالسيدة 

:املسا د املدير العا  :األ ضاء

السبوعيالسيد خليفة (2019-2017)الصغير السيد رشيـد 

(2021-2019)السويس ي السيد محمد عادل 

(2021-2019)العجيميالرؤوفالسيد عبد 

(2021-2019)هللا السيدة نجوه بن األمين بن الحاج عبد 
2019-12-24تم تعويضها بالسيد عليه بالشيخ بتاريخ        

(2021-2019)الزواوي السيد العربي 

(2020-2018)السيد الحبيب التومي 
2020-6-4تم تعويضه بالسيد عماد التركي بتاريخ     

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

(2019-2017)( مستقل)الحضيري، رئيس لجنة التدقيق السيد حبيب 

(2020-2018)( مستقل)عيداني، رئيس لجنة املخاطر السيد يوسف 
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:احلساباتمراقيب 

:اإلسالميةمراقبة مطابقة معايري الصريفة هيئة 

(2021-2019)السماوي أنيس السيد •

ورفيق داود قرفالةعن مجمع وجدي قرفالةوجدي السيد •

(2019-2021)

(2020-2018)رئيس : التليليالسيد منير •

(2020-2018)عضو : السيد محفوظ الباروني•

:الدولةمراقب 
السايحة هيفاء السيد•

:اإلدارةاللجان واهلياكل التابعة جملس 
لجنة التدقيق •

لجنة املخاطر•

لجنة التعيينات والتأجير•

اللجنة الداخلية ملراقبة الصفقات•

.اإلمتثالالهيكل الدائم ملراقبة •
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(األساس ي للبنك التونس ي للتضامنالنظا  من 35و31ي  الفصل)
أســـهم أو تـــم تفويضـــع مـــن طـــرف  ـــدد مـــن املســـاهمي  10يمكـــن لمـــل مســـاهم يمتلـــك بمفـــرد    ـــ  األقـــل 

الجلســــة العامــــة أو إنابـــــة مــــن يمـــــ لهم إجتما ـــــاتيمتلكــــو    ــــ  األقـــــل هــــ ا العــــدد مـــــن األســــهم  ضــــور 
سـتد اء إىـ  قبل املو د املقـرر لعقـد االجتمـاع بةمسـة أيـا م ويـتم اال اسمع بدفتر الشركة ترسيمشريطة 

.الجلسة العامة بالطرق القانونية

2019ديسمبر 31

%69,26:  املساهمة العمومية•

%30,74:مساهمة القطاع الخاص•

:اجللسات العامة العاديةاملشاركة يفشروط 

:اإلقرتاعتوزيـــع رأس املــــال وحقوق 

%(د)املبلغ دد األسهماملساهمو  

86241 155 4القطاع العا  558 62069,26

93335 550 3الدولة التونسية 509 33059,18

9296 604املؤسسات العمومية 049 29010,08

13818 844 1القطاع الخاص 441 38030,74

000100,00 000 00060 000 6املجموع
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ة األرقام األساسية للبنك خالل الثالث سنوات األخري
(2017-2019)

(املبلغ باأللف دينار)
201720182019

النشاط

7036335131 399 2711 284 1مجموع املوازنة

07889519 84918 19ودائع الحرفاء

6932491911 112 5081 058 1للحرفاءجاري القروض 

باستثناء جمعيات للحرفاءجاري القروض 
القروض الصغيرة

840 538867 764281924

النتائج

65171945 85934 25هامش الفائدة

5372566 8335 6حجم العموالت

19497851 69840 32الناتج املصرفي الصافي

54348426 47723 22النفقات العامة

8411749 1015 3النتيجة الصافية

95923688 02578 53األموال الذاتية

املؤشرات

%10,4%7,4%5,8مردودية األموال الذاتية

النفقات العامة )االستغالل ضارب 
(الناتج املصرفي الصافي/لالستغالل

68,7%58,6%%50,9

113142177(د.أ)األعوان عدد /الناتج الصافي

130816081999(د.أ)الفروع عدد /الناتج الصافي

366339324066(د.أ)األعوان عدد /جاري القروض
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2019أهم أحداث التي ميزت نشاط البنك خالل سنة 

التملكخيار معاإلجارةمنتج»جديدبنكيمنتجترويج“،

31اريخبتدورتهفياإلدارةمجلسقبلمنعليهواملصادقةلإلعالميةاملديري املخططإعداد

،2019أكتوبر

املصادقللبنكاملعلوماتيةالسالمةتدقيقمهمةعنالصادرةالتوصياتتنفيذفيالشروع 

املعلوماتية،للسالمةالوطنيةالوكالةقبلمنعليها

ياملنهالتكوينوزارةمعالباعثينمنجديدجيلبرنامجإطار فيجديدةاتفاقيةإبرام

التربوية،املؤسساتصيانةمجالفيوالتشغيل

ياملنهالتكوينوزارةمعالباعثينمنجديدجيلبرنامجإطار فيجديدةاتفاقيةإبرام

بالبلديات،تتعلقوالتشغيل

غرى الصواملهنالتقليديةبالصناعاتالوطنيالصندوق تدخالتإطار فيالتمويلإعادة

(Fonapram2)،

بعدهويةججمعياتإطار فيالصغيرةالقروضجمعياتهيكلةإعادةبرنامجتنفيذفيالشروع

(والية12بـأولىدفعة)،2018جوان25بتاريخوزاري مجلسضمنعليهاملصادقة

 2018لسنةاإلنتداباتبرنامجبعنوانجديدإطار 18إنتدابعمليةإنجاز،

البنكقبلنماملمولينالباعثينبمنتوجاتوالخاصللبنكالسنوي تجاري الالصالون تنظيم,
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.IIالنشاط
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التمويل .1

املشاريع الصغرى تمويل -1

اإلسالميةالصيرفة -2

املشاريعإنجاز-3

جمعيات القروض الصغيرةتمويل -4

اإلستخالص.2

املشاريع الصغرى قروض -1

القروض الصغيرة جمعيات -2
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الــتــمــــــــويـــــــــــــــــل  
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www.bts.com.tn

قرض11686:  دد املصادقات-

دينارمليو  166,149: مبلغ القروض-

مليو  دينار238,153: كلفة املشاريع-

موطن شغل19027:   دد مواطن الشغل املرتقبة-

(2019-2017)األخيرةسنواتال الثخاللالبنكتمويالتمعدلتجاوز -

الجدول يبرز كماسنوياد 210تناهزإست مار بقيمةقرضألف12مستوى 

:التاىي

تمويل املشاريع الصغرى .1
:2019مصادقات  التمويل خالل سنة 

201720182019

131651144211686عدد القروض

164,4154,6166,1(م د)القروض مبلغ 

231,2208,4238,2(م د)املشاريع كلفة 

 11: ملبلغ القروض( 2019-2015)معدل نسبة التطور السنوي%

 13:  لملفة املشاريع املمولة( 2019-2015)معدل نسبة التطور السنوي%

فيما ( 2019-1998)تتم ل الحصيلة الجملية للتمويالت من  إ داث البنك  

:ي ي

304 202:عدد القروض

  د725,7851:  مبلغ القروض

  د397,867 2:اإلستثماراتكلفة 



10% 6%

7%
6%

29%
30%

54% 58%

2018 2019
فالحة صناعات تقليدية

مهن صغرى خدمات
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2019تحليل نتائج نشاط التمويل لسنة 
:اإلقتصادية التوزيع حسب  القطاعات 

اإلشكالياتعديدلجودالفالحيالقطاعحصةفيتراجعمعالخدماتقطاعحصةأهمية

منشور إطار فيهاتسويتتمتوالتي.السنةبدايةخاللالفالحيالقطاعفياإلستثمار بمنحاملتعلقة

الفالحةووزارةالبنكبينمشترك

:التوزيع حسب املستوى التعليمي للباعثين

  %26إلى %22من عدد القروض من 2019تطور حصة حاملي الشهائد العليا خالل سنة 

.,في السنة السابقة%43مقابل %45وحجم اإلستثمارات لتبلغ 

11% 7%

32%
29%

22%
26%

34% 38%

2018 2019

عدد القروض

فالحة صناعات تقليدية

مهن صغرى خدمات

78% 74%

22% 26%

2018 2019

عدد القروض

مستويات تعليمية أخرى حاملي شهائد عليا

57% 55%

43% 45%

2018 2019

كلفة اإلستثمارات

مستويات تعليمية أخرى حاملي شهائد عليا

مبلغ القروض

فالحةالسنة(المبلغ بم د)
صناعات 

تقليدية

مهن 

صغرى
المجموعخدمات

عدد القروض

20181 2873 6622 5563 93711 442

20198263 3943 0594 40711 686

مبلغ القروض

201814,912,643,883,4154,6

201911,312,146,995,8166,1

الكلفة 

201821,714,160,9111,7208,4

201914,214,171,4138,4238,1
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أةاملر حصةفيملحوظتطور 
سنةخاللالقروضمن

%55بلغتحيث2019
سنةخالل%49مقابل
إلىأساساذلكويعود،2018

لدفعرائدةبرنامجتدخالت
معكةبالشراالنسائيةاملبادرة

لةوالطفو واألسرةاملرأةوزارة
السنوكبار 

التوزيع حسب الجهات

فيالداخليةالجهاتحصةإستقرار 

 معالقروضعددمن%47حدود

 على%39إلى42مننسبيتراجع

 مما.اإلستثماراتحجممستوى 

 ادرةاملبلدفعإضافيمجهوديستوجب

 غرى الصواملؤسساتاملشاريعبعثعلى

حامليقبلمنخاصةالجهاتبهذه

.العلياالشهائد

اإلجتماعيالتوزيع حسب النوع 

53% 53%

47% 47%

2018 2019

عدد القروض

الجهات األخرى الجهات الداخلية

58% 61%

42% 39%

2018 2019

حجم اإلستثمارات

الجهات األخرى الجهات الداخلية

49% 55%

51% 45%

2018 2019

عدد القروض

المرأة الرجل

31% 34%

69% 66%

2018 2019

حجم اإلستثمارات

المرأة الرجل
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التوزيع حسب نوعية املشروع

سنةخاللاملمولةاإلستثماراتحجممن%68نسبةاإلحداثمشاريعحصةتمثل
2019

44% 48%

56% 52%

2018 2019

عدد المصادقات 

إحداث توسعة

69% 68%

31% 32%

2018 2019

كلفة المشاريع

إحداث توسعة
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:البرنامجمحتوى -

 إطار فيصغرى مشاريعلتمويل(11الفصل)2017لسنةاملاليةقانون إطار فيبرنامج

وذلكللتضامنالتونس يالبنكطريقعنفالحيةموسميةوقروضإقتصاديةمنظومات

ناعاتللصالوطنيوالديواناملائيةواملواردالبحري والصيدالفالحةوزارةمعبالشراكة

.التقليدية

:التاليةالعناصرفيالبرنامجمكوناتأهموتتمثل

املنظومات االقتصادية في القطاع الفالحي  •

املنظومات االقتصادية في قطاع الصناعات التقليدية  •

.الفالحي القروض املوسمية في القطاع •

:يليكماموزعةدم22ـبــ2019سنةخاللالبنكإلىاملحالةاإلعتماداتوتقدر

م د  16: بعنوان منظومات اقتصادية•

.دم6: بعنوان قروض موسمية •

2019إنجازات سنة -
مشروع1119: عدد املشاريع املنتفعة بالبرنامج•

  د27,705:  اإلستثماراتكلفة •

2005:  عدد إحداثات مواطن الشغل•

البرامج الخصوصية لتمويل املشاريع الصغرى 

ض ـ برنامج تمويل مشاريع صغرى في إطار منظومات إقتصادية وقرو 1
فال يةموسمية 

 برنامج التمويل
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كالبنفيهيتصرفتمويلخطةفيالبرنامجيتمثل
للتمكينوالطفولةواألسرةاملرأةوزارةمعبالشراكة

شاريعملبعثالنسائيةاملبادراتودعمللمرأةاإلقتصادي
.صغرى ومؤسسات

:خاللمنالبرنامجويتدخل
دينار آالف10تتجاوز ال بكلفةصغيرةمشاريعتمويل

ميسرة؛بشروطإرجاعهواجبإعتمادشكلفي
فةكللهاالتيصغرى مؤسساتتمويلفياملساهمة

20بنسبةمساهمةقرضشكلفيأد100و10بين
 مواردعلىقرضشكلفي%80واإلستثمار كلفةمن

.البنك

برنامج الشراكة مع وزارة املرأة واألسرة والطفولة-2

2019إنجازات سنة -
1621: عدد املشاريع املنتفعة بالبرنامج•
  د14,851: كلفة اإلستثمارات•
2730: الشغل املرتقبةإحداثاتعدد •

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

 مقاوالتعثلبوالتشغيلاملنهيالتكوينوزارةمعبالشراكةالبنكفيهيتصرفتمويلخط
.(انيالثالجيل)للطرقاتالعاديةالصيانةمجالفيالعلياالشهائدحامليقبلمنصغرى 
للتشغيلنيةالوطالوكالةطريقعنواإلحاطةالتكميليالتكوينتوفير فيالبرنامجويتمثل
 من%90القرضمبلغ)تفاضليةبشروطالبنكطريقعنقروضإسنادو املستقلوالعمل

التجهيز وزارةمعسنواتثالثملدةصفقةإبراممع(2%بـفائدةنسبةو املشروعكلفة
.الترابيةوالتهيئةواإلسكان

2019إنجازات سنة -
74: عدد املشاريع املنتفعة بالبرنامج•
  د8,791: كلفة اإلستثمارات•
231: الشغل املرتقبةإحداثاتعدد •

1
0

2
3

1
1

 3
2

6

1
6

2
1

1
4

 8
5

1

ع ي ر مشا ل ا د  عد ت  ا ر ا م ث إلست ا ة  ف ل د)ك (أ

2018 2019
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ـــل  ـــك منـــــــــــذ ســـــــــــنة خـــــــــــط تمويــــــــ 2009يتصـــــــــــرف فيـــــــــــه البنــــــــ
يـــــــــة بالشـــــــــراكة مـــــــــع الـــــــــديوان الـــــــــوطني للصـــــــــناعات التقليد

ـــناد  اولـــــــة قــــــروض قصــــــيرة املــــــدى لتــــــوفير األمــــــوال املتدإلســـ
.لفائدة الحرفيين

ويتبــــين مــــن خــــالل املصــــادقات تطــــور معــــدل القــــرض مــــن
دينـــــــار 3100إلـــــــى حـــــــوالي 2018خـــــــالل ســـــــنة دينـــــــار 2900

بعـــــــد أن تـــــــم الترفيـــــــع فـــــــي ســـــــقف هـــــــذا 2019خـــــــالل ســـــــنة 
.الصنف من القروض

تخلــد الحــرفيين مــن املوقــد ســاهم اإلجــراء املتعلــق ب عفــاء
فــــــي 2009بــــــذمتهم بعنــــــوان القــــــروض املســــــندة قبــــــل ســــــنة 

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

:ـ آلية د م األموال املتداولة في الصنا ات التقليدية5

10593 10250

3631
3300

2018 2019

الكلفة الجملية العدد

«green startup»برنامج جيل جديد  من البا  ي  في املجال البيئي -4

:البرنامجمحتوى -
الشؤونووزارةوالتشغيلاملنهيالتكوينوزارةمعبالشراكةالبنكفيهيتصرفتمويلخط

ويتمثل,(دينارمليون 6,8)«ابستارتقرين»البيئياملجالفيمشاريعولبعثوالبيئةاملحلية
كلفةمن%90القرضمبلغ)تفاضليةبشروطالبنكطريقعنقروضاسنادفيالبرنامج
(%2بـفائدةونسبةاملشروع

2019سنةإنجازات-.
27:بالبرنامجاملنتفعةاملشاريععدد•

  د3,085: اإلستثماراتكلفة 
:130الشغل املرتقبةإحداثاتعدد 
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آليات التمويل ال اتي

اإلنطالقإ تمادبرنامجـ1

 تثمار واإلسالتنميةوزارةطريقعنالدولةوضعتهاآلية
وفير تعلىالصغار الباعثينملساعدةالدوليوالتعاون 
اريعمشلبعثتمويلعلىللحاصلينالذاتيالتمويل
.البنكقبلمنصغرى 

2019سنةإنجازات
م د29: املحالة إلى البنكاإلعتمادات•
2557: عدد املشاريع املنتفعة بالبرنامج•
م د17,163:  املسندةاإلعتماداتمبلغ •

2182

21365

2557

17163

عدد المنتفعين (د.أ)مبلغ اإلعتمادات المسندة 

2018 2019

البتروليــة خــط تمويــل يتصــرف فيــه البنــك بالشــراكة مــع املؤسســة التونســية ل نشــطة
ن باملنـــــاطق قصـــــد مســـــاعدة البـــــاعثياملجتمعيـــــة فـــــي إطـــــار املســـــؤولية وقبلـــــيبـــــواليتي تطـــــاوين 

,لبعث مشاريع صغرى توفير التمويل الذاتي املستوجبالبترولية على 
2019إنجازات سنة 

4: عدد املشاريع املنتفعة بالبرنامج•
أ د 9,2: اإلعتماداتمبلغ •
أ د49: اإلستثماراتكلفة •

بـــــــرامج د ـــــــم التمويـــــــل الـــــــ اتي فـــــــي إطـــــــار املســـــــؤولية املجتمعيـــــــة.2
للشركات البترولية

م د100,235:اآلليةاملشاريع املنتفعة بهذه إستثماراتكلفة •

:البترولية املؤسسة التونسية لألنشطة -أ
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(ب ج سابقا)شال شركة -ب

مركــــز خــــط تمويــــل يتصــــرف فيــــه البنــــك بالشــــراكة مــــع شــــركة شــــال البتروليــــة و 

اليـــــةالباعثينبو قصـــــد مســـــاعدة املجتمعيـــــة أعمـــــال صـــــفاقس فـــــي إطـــــار املســـــؤولية 

,لبعث مشاريع صغرى توفير التمويل الذاتي املستوجبعلى صفاقس 

2019إنجازات سنة 

7: عدد املشاريع املنتفعة بالبرنامج•

أد  49,3: اإلعتماداتمبلغ •

أد263,6: اإلستثماراتكلفة •
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مشاريع الصغرى تجهيزات ووسائل اإلنتاج واملواد األولية للإقتناءتتمثل التمويالت املمنوحة  في 
.في مختلف املجاالت اإلقتصادية بصيغة املرابحة

التمويل بصيغة املرابحة

الصيرفة اإلسالمية.2
ي تنفيذ برنامج تشغيل الشباب املمول من قبل البنك اإلسالم2019واصل البنك خالل سنة 

,ة واإلجارةللتنمية من خالل تمويل املؤسسات واملشاريع  واملؤسسات الصغرى بصيغتي املرابح

ة دد مواطن الشغل املرتقب(أد)اإلست ماركلفة العدد
39319املرابحة 000768
6781103 71233اإلجارة

6781871 110552املجموع

إضافةافهاأصنبمختلفالنقلوسائلفيالجديداإلجارةبمنتجاملمنوحةالتمويالتتركزت
 والغاللمواللحو ل سماكاملبردكالنقلاإلنتاجقطاعاتلدعماملوجهةالتمويالتبعضإلى

...وغيرها

التمويل بصيغة اإلجارة مع خيار التملك

:كما يلي2019وبذلك تكون الوضعية الجملية في موفى سنة 

 دد مواطن الشغل املرتقبة(أد)اإلست ماركلفة العدد
804 1473 98877 1املرابحة
537 0371 01850 1اإلجارة

341 1845 006127 3املجموع

 أناملرقبومن.دم52,678قدرهاإستثماراتبكلفةتمويل1105إسنادمنالبنكتمكن
.جديدشغلموطن1900قرابةإحداثفيالتمويالتهذهتساهم
:يليكماالتمويالتهذهوتتوزع

اإلنجازات
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:أهم مؤشرات التمويل بصيغة املرابحة 

 سب املستوى التعليمي

 سب نو ية املشروع

 سب القطا ات اإلقتصادية

بالقسطالخدماتقطاعإستأثر 
%72بنسبةالتمويالتمناألكبر 
.%23الصغرى املهنقطاعيليه

الشهائدلحامليأكبر إقباليالحظ
التمويلمنالصنفهذاعلىالعليا
 %66الشريحةهذهحصةبلغتحيث

بصيغ%45نسبةتتجاوز لمحينفي
.األخرى التمويل

 اريعمشإحداثفياملمنوحةالتمويالتتتمثل
أنشأنهمنماوهو %83بنسبةجديدة
الشغلمواطنمنأكبر عددإحداثعلىيساعد

.البرنامجألهدافتحقيقاالجديدة

فالحة
3

ةصناعات تقليدي
2

مهن صغرى
23

خدمات
72

مستويات 
تعليمية 

34; أخرى

حاملي 
; علياشهائد

66

المستوى التعليمي

مستويات تعليمية أخرى حاملي شهائد عليا

83

17%

نوعية المشروع

إحداث توسعة
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:أهم مؤشرات التمويل بصيغة اإلجارة

%16:املرأةحصة

فالحة
ةتقليديصناعات 

صغرىمهن 

خدمات

 سب القطا ات اإلقتصادية

%89:الخدماتقطاعحصة

 سب املستوى التعليمي

%27:الجامعيةالشهائدحامليحصة

 سب نو ية املشروع

%26:الجديدةاملشاريعحصة
 سب النوع االجتماعي

مستويات 
تعليمية 
;  أخرى

73%
حاملي شهائد 

%27; عليا

المستوى التعليمي

مستويات تعليمية أخرى حاملي شهائد عليا

;  المرأة
16%

;  الرجل
84%

المرأة الرجل

;  إحداث
26%

; توسعة
74%

إحداث توسعة
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قدرهما2019سنةخاللالصغرى املشاريعتمويلبعنوانالدفوعاتبلغت

.السابقةالسنةخاللدم130,5مقابلمشروع13007لفائدةدم170,8

وآليةFonapramالصندوق نشاطاستئنافإلىأساسااالرتفاعهذاويعود

.اإلنطالقإعتماد

غبمبلباعثينلفائدةتزّودعملية5677بخالصاإلطار هذافيالبنكقامكما

:يليكماموزعةدينار،مليون 111,8

-اتشاحن–سيارات)مختلفةنقلوسائلالقتناءتزّودعملية666-

.دينارمليون 36,6حدودفيجمليةبقيمة(...-جرارات

-معدات-تجهيزات)مختلفةتجهيزاتالقتناءتزّودعملية5011-

.دينارمليون 75,1حدودفيجمليةبقيمة(...مواش ي

دينار مليون 35,6قدرهاماليةملبالغتحويلعملية8279بـالبنكقامكما

.متداولةأموالبعنوانبالقروضاملنتفعينلفائدة

إنجاز املشاريع.3
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 دد الجمعيات الناشطة
201720182019
191200200

املسندة من قبل منظومة القروض الصغيرة .4
الجمعيات

 دةاملسنالصغيرةالقروضعددبلغ

سنةخاللالجمعياتقبلمن

يقدر بمبلغقرض2019،51710

 قرض52702مقابلدم103,3بـ

سنةخاللدم97,1يناهزبمبلغ

2018.

مواصلة2019سنةشهدتوقد

 وضالقر إلسنادالخصوص يالبرنامج

 إنتاجمنظوماتإطار فيالصغيرة

لدعمفالحيةموسميةوقروض

القروضملنظومةالعاديالبرنامج

.الصغيرة

نةسموفىغايةإلىالجمعياتقبلمناملسندةالصغيرةالقروضحصيلةتقدر 
.د 0101يناهزجم يبمبلغقرضألف860عنيزيدماإلى2018

51710 52 702

59 675

103297

97 100

107 337

2019 2018 2017

العدد (أ د)المبلغ 
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 البرامجبفضل2019-2018سنتيخاللتصاعديانسقاالجمعياتتمويالتشهدتوقد
:يليكماالخصوصية

%49بـالغربيةالجهاتحصةتقدر 

سنةخاللالصغيرةالقروضمن

2019

 خاصةالفالحيالقطاعحصةأهمية

اإلنتاجمنظوماتإطار في

2018سنةخالل%53,5مناملرأةحصةتطور 

:2019سنةخالل%53,6إلى

41 279 43 683

10 431 9 019

2019 2018

برنامج عادي برامج خصوصية

79 209 77 129

24 088 19 962

2019 2018

برنامج عادي برامج خصوصية

أد)القروض مبلغ  دد القروض (

جهات شرقية
51,2%

جهات غربية
48,6%

48,7%

7,4%

11,6%

17,5%

5,2%
9,6%

فالحة ص تقليدية مهن صغرى خدمات التجارة تحسين ظروف العيش

ذكور
إناث46,4%

53,6%
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يمـــا تتمثــل أهـــم األشـــغال املنجـــزة علـــى مســـتوى إعـــادة هيكلـــة جمعيـــات القـــروض الصـــغيرة ف

:يلي

زاري املصادقة على عملية إعادة هيكلة جمعيات القروض الصـغيرة خـالل املجلـس الـو •

.2018جوان 25املضيق بتاريخ 

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

انيـاتواالمكواحدة بهـدف اكسـابها المجـم جهويةاملتواجدة في كل والية صلب جمعية 

24قابــــة ر )الرقابــــة باإلضــــافة إلــــى تســــهيل عمليــــة نجاعــــةالتــــي تمكمهــــا مــــن العمــــل بــــأك ر 

يــد ملقتضــيات التشــريع الجداإلمتثــالوكــذلك ( .جمعيــة280جمعيــة عوضــا عــن رقابــة 

للتمويل الصغير 

هــات ج7علــى اإلعــالن عــن طلــب عــروض يتضــمن تقســيم جمعيــات القــروض الصــغيرة •

،(أقساط)

الشــمال -الكبــرى تــونس )أقســاط تــم الشــروع فــي عمليــة إعــادة الهيكلــة بالنســبة لــثالث •

عــــــن طلــــــب عــــــن طريــــــق مكتــــــب دراســــــات خــــــاص واإلعــــــالن ( الوســــــط الشــــــر ي–الشــــــر ي 

.عروض ثان ل قساط غير املثمرة في طلب العروض األول 

:الصغيرة برنامج إعادة الهيكلة هيكلة جمعيات القروض 
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اإلســتــخــالص
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إستةالص قروض املشاريع الصغرى .1
السنةخالل%81,2مقابل%85ـبـإستخالصنسبة2019سنةخاللالبنكسجل

,السابقة

تصاعديبنسقتطورا(2019-2013)الفترةخاللاإلستخالصنتائجتحليلخاللمنويتبين

:املجالهذافيالبنكيعتمدهاالتياملتنوعةواآللياتاإلجراءاتبفضلالنشاطلهذامتواصل

نقطة1,4ـبـالعامةالنسبةتحسنتفقدلإلستخالصالجمليةالوضعيةصعيدعلىأما
سنةموفىفي%70,6مقابل%72قدرهانسبة2019سنةموفىفيلتبلغ2018بسنةمقارنة
2018.

لصةاملستخاملبالغتطورتكما

2018سنةخاللدم115من

 خاللدم122عنيزيدماإلى

.2019سنة

141,73

115,10

81,2

144,13

122,34

85

المبالغ التي حل أجلها المبالغ المستخلصة )%(نسبة االستخالص 

2018 2019
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اصــــة عبــــر العمــــل وتكثيــــف املتابعـــة ختمكـــن البنــــك مــــن تحســـين نتــــائج اإلســــتخالص بمواصـــلة

:اإلجراءات التالية

إرسال إشعارات بريدية إلى الحرفاء بصفة دورية.

 يفـــاء إرســـال إرســـاليات قصـــيرة لــــلتذكير بحلـــول أجـــل األقســـاط أو  لحـــث الحرفـــاء علـــى اإل

.ممهم بتحويل ملفاتهم إلى طور النزاعاتاملتلددينعالم وإبتعهداتهم

 النزاعـات عقد جلسات دورية مع كافة رؤسـاء الفـروع الجهويـة واملكلفـين باإلسـتخالص و

والنزاعات،واملصالح املركزية ملتابعة ملفات اإلستخالص 

 حافظــة مــع شــركة مسـاعدة علــى اإلســتخالص ووقــع تكليفهــا بباإلتفاقيــةمواصـلة العمــل

(.5و4و3:  صنف املخاطر)متكونة من الحرفاء 

 ك مـــن بوظيفـــة مـــؤجر فـــي القطـــاع العـــام والخـــاص، وذلـــإلتحقـــوامتابعـــة البـــاعثين الـــذين

وتكليــف محــامين فــي كـــل CNSS/CNRPSخــالل الالــجالت التــي تحصــل عليهــا البنـــك مــن 

وعقــل تنفيـذ عقـل علـى األجـور واملرتبـات)ضــدهم اإلجـراءات القانونيـة إتخـاذفـرع قصـد 

(.على الحسابات البنكية

الفروع تنظــــــــيم دورات تكوينيــــــــة لإلطــــــــارات املكلفــــــــة بمتابعــــــــة اإلســــــــتخالص والنزاعــــــــات بــــــــ

وتعزيز قدراتها في مجال متابعة اإلستخالص والنزاعات؛برسكلتها

 ب عادة جدولة ودمج القروضخاصة تركيز منظومة

 النزاعاتاإلستخالص و تركيز واستغالل منظومة

2019أهم إجراءات وآليات اإلستةالص خالل سنة 

2019لسنة اإلستةالصتحليل نتائج 

%96بنسبة تناهز  2019قطاع الخدمات أفضل نسبة إستخالص خالل سنة سجل -

%91بلغت نسبة اإلستخالص لحاملي الشهائد العليا قرابة -

لنسبواليات10تحقيقالوالياتحسب2019سنةخاللاإلستخاللصنتائجتحليليبرز

.سبيانضعيفةالداخليةالوالياتفياإلستخالصنسبتزالال الوطنياملعدلمنأرفع
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(2019-2015)الفترةخاللالصغيرةالقروضجمعياتاإلستخالصنتائجشهدت

.صاإلستخال ونسباملستخلصةاملبالغمستوى علىخاصةيبرزمتواصال تطورا

تطور النسبة العامة 

:لإلستةالص

%87,9إى  %82من 

:صةاملستةلتطور املبالغ 

إى  2015  د سنة 22من 

2019  د سنة 81,404

نشاط إستةالص منظومة القروض الصغيرة .2
املسندة من قبل الجمعيات

.%90تفوق إستخالصنسبةلهاجمعية92أنإلىاإلشارةوتجدر هذا

21,961

36,932
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.IIIاألنشطة املساندة
اإلعالم واإلشهار1.

التنظيم والنظام المعلوماتي2.

الموازنة االجتماعية3.

اإلجتماعيالصندوق 4.
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اإل ال  واإلشهار -1
:بنكتنظيم املعرض التجاري السنوي للبا  ي  املمولي  من قبل ال-1

تونســــ ي بعــــد نجــــا  الــــدورة األولــــى للمعــــرض التجــــاري للبــــاعثين املمــــولين مــــن قبــــل البنــــك ال

حــت للتضــامن، وحــرص ســلط اإلشــراف علــى مواصــلة مثــل هــذه التظــاهرات، نظــم البنــك ت

لتجــــاري إشــــراف الســــيد وزيــــر املاليــــة بقصــــر املعــــارض بالشــــرقية الــــدورة الثانيــــة للمعــــرض ا

.السنوي 

باعـــــــث مـــــــن كافـــــــة الواليـــــــات لعـــــــرض وبيـــــــع 150وقـــــــد شـــــــارك فـــــــي هـــــــذا الصـــــــالون أك ـــــــر مـــــــن 

.إلى جانب عددا من مزودي املعدات والتجهيزات. منتوجاتهم

جــــوائز ألفضــــل مشــــاريع مولهــــا البنــــك فــــي املجــــاالت 4كمــــا تــــم خــــالل هــــذه التظــــاهرة إســــناد 

دث األخضــر، مبــادرة نســائية، وأفضــل مشــروع محــاإلقتصــادالرقمــي، اإلقتصــاد)الواعــدة 

(.ملواطن الشغل

يــف وقــد مثــل هــذا الصــالون فرصــة إشــهارية مهمــة ســاهمت فــي مزيــد إشــعاع البنــك والتعر 

. بمنتوجاته في مختلف   القطاعات
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عديددار إصخاللمنللبنكالتنظيمياإلطار تطوير مواصلةإلىباإلضافةالبنكتولى

 إجراءاتيفالنجاعةمزيدوإضفاءالبنكخدماتلتحسينالتنظيميةواملناشير املذكرات

 منعلوماتياملنظامهدعمللبنك،والتشريعيةالقانونيةاإللتزاماتوإحتراماملعتمدةالعمل

:يليمافيأساساتتمثلإنجازاتعدةخالل

عليهواملصادقة(2021-2019)سنواتلثالثللبنكلإلعالميةاملديري املخططإعداد

،2019أكتوبر31بتاريخإجتماعهفياإلدارةمجلسقبلمن

نكللباملركزيةللمنظومةوالحفظالتالجيلنظامتركيزفيوالشروعإقتناء

plateforme)والبرمجياتوللمعطيات du site centrale)بعدعنللحفظومنظومة

(Site Secours)،

البياناتقاعدةفيالتصرفمنظومةوتركيز إلقتناءصفقةإبرام(SGBD)والتصرف 

البرمجيات،في

 النشاطإستمراريةبرنامجإعدادإطار فيدراسةإنجاز(Plan de Continuité

d’Activité PCA) مخاطرهاوتحليلالنشاطإستمراريةإحتياجاتحول،

.وصياتتضوءعلىللبنكاملعلوماتيالنظامسالمةتعزيز برنامجتنفيذمواصلة

التدقيق،مهمة

 النقدية،بالسوق املتعلقةالعملياتملتابعةرويتر منظومةتركيز

والنزاعات،باإلستخالصاتالخاصةالبرمجيةوضعإستكمالبصدد

الطابعةواآلالتالعملحواسيبمنالبنكإمكانياتدعممواصلة.

املعلوماتيالتنظيم والنظا -2
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(%)النسبة العدد

19366إطارات وإطارات  ليا

3612تأطيرأ وا  

197أ وا  التسيير

155أ وا  التنفي 

3010(في إطار إلغاء املناولة)متعاقدو  أ وا  

293100املجموع

البشريةاملوارد 
,السابقةالسنةخالل283مقابل2019ديسمبرموفىفيموظفا293البنكموظفيعددبلغ

فيةالجهويوالفروعاملركزيةاملصالحبينتوزيعهمتماطارا18بانتداب2019سنةتميزتكما

:التاليةاإلختصاصات

املوازنة اإلجتما ية.3

ـ توزيع األ وا 1
:يتوزع  املوظفون  كما يلي

: سب الصنف -أ

(1)مدقق الداخلي -

(1)مراقب تصرف-

(2)محاسبة -

(1)متصرف في اإلتصال -

(1)متصرف في املوارد البشرية -

(2)اإلعالمية -

(1)التصرف في املخاطر -

(9)متصرفين بالفروع الجهوية -
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العدد
المجموع

نساءرجال

6564129اإلجتماعيالمقر 

10064164الفروع

166117293المجموع

.بالفروع الجهوية%56األعوان مقابل مجموع من %44اإلجتماعيتمثل نسبة العاملين باملقر 

(%)النسبة العدد

20,6سنة25أقل من 

269سنة25-35

20971سنة36-50

4014سنة51-55

165,4سنة ما فوق55

293100المجموع

:العمرية ومما  العمل الفئة  سب -ج
.%81(: سنة50أقل من )تمثل نسبة الفئة العمرية للموظفين 

(%)النسبة العدد

16556رجال 

12844نساء

293100املجموع

:اإلجتماعي سب النوع -ب

.%44بـتقدر نسبة العنصر النسائي 
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:الخارجيةالدورات 
 التصرف،(2)الداخليالتدقيق،(1)التصرفمراقبة،(2)املحاسبة،(8)الجباية،(1)املالية

القانونيةاإلجراءات،(12)والتكوينالبشريةاملوارد،(2)والحوكمةالتنظيم،(1)املخاطرفي
.(1)اإلمتثال،((2)املؤسساتتالجيل،(19)لإلجارة)

: التكوين  ن بعد
 بقاطاالرهابوتمويلاالموالتبييضمكافحةمجالفيبعدعنبالتكويناطارا45انتفع

املركزي البنكلتوصيات

(:التربصات) التكوين األساس ي
طالب94لفائدة 

:  الدورات الداخلية
:حول تكوينيةدورةتنظيم
االجارةملنتجبالنسبةالنزاعاتوإجراءاتاإلستخالصمتابعة-
 والنزاعاتاإلستخالصاتبمتابعةواملكلفينالفروعرؤساءلفائدةتكوينيةدورات3-

بالفروع

:املجاالت

:املتكوني  دد 
102

:نفقات التكوين
ألف دينار71

ـ التكوين2
البنكبمقرنالتكويباملركزالجدداملنتدبينلفائدةتكوينيةدورةبتنظيم2019سنةتميزت
 االموالتبييضمكافحةمجالفيبعدعنالتكوينالىاضافة,البنكانشطةجميعشملت
بالنسبةتوالنزاعااإلستخالصمتابعةحول تكوينيةدوراتتنظيمتمكما,االرهابوتمويل

,«اإلجارة»ملنتج

28%

28%

44%

دورات تكوينية خارجية دورات تكوين داخلية دورات تكوين عن بعد

اإلشهاديالتكوين 
( ITB)ةبالتكوين  في االختصاص البنكي بأكاديمية البنوك واملالي( 01)انتفع اطار واحد 
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:اإلجتماعيالصندوق . 4
 قبلمنهاعلياملصادقاإلتفاقيةحسباإلجتماعيالصندوق فيالتصرفالبنكيتولى     

نسبةباملوظفينلفائدةغيرال قروضإسنادخاللكموذلكللبنوكاملهنيةالجمعية
 أو بناءأو (أد5بـسقف)أرضإلقتناءأساساالقروضهذهإسنادويتمتفاضليةفائدة
.(...مرضزواج،)أخرى إجتماعيةألغراضقروضأو (أد70بـسقف)مسكنشراء
 يفاإلدارةمجلسقبلمنالصندوق مواردفيالتصرفنظامعلىاملصادقةتمتوقد
ندوق الصبتدخالتلإلنتفاعامللفاتفيالبتويتم,2009ديسمبر30بتاريخ51رقمدورته

,للمؤسسةاإلستشاريةاللجنةطريقعن
:يليكما2019ديسمبر31فيللصندوق املاليةالوضعيةوتتلخص

:(د 7,4)الصندوق موارد
(دم4,650)للصندوق سنوياالعاديةالعامةالجلسةخصصتهاالتياملرابيحمنالحصص-
(دم2,750):(الفوائضمعالدينأصل)للموظفيناملسندةالقروضعنالناتجةاإلستخالصات-

:(د 5,874)الصندوق إستعماالت
دم5,874:القروضدفوعات-

  د1,526: الرصيد 
بمبلغقرضا23إسنادتمفقد،2019سنةخاللالصندوق بتدخالتيتعلقفيماأما

:يليكمامفصلةأد375,280حدودفيجملي
04 (أد280)مسكنبناءأو لشراءوضقر
01(أد5)توسعةقرض
16 (أد87,280)إستثنائيضقر
02(أد3)تهيئةقروض

معالدينأصل)أد412,802قدرهامبلغ2019سنةخاللاإلستخالصاتبلغتوقد
.(الفوائض
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.IVة أهم مؤشرات النتائج املالي

2019لسنة 
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  د52: الناتج البنمي الصافي•

(2019-2017)خالل الثالث سنوات % 26,1معدل تطور سنوي بـ

(2019-2017)خالل الثالث سنوات %  33بـبمعدل تطور هامش الفائدة •

  د9,174: النتيجة الصافية•

.تحقيا نتيجة صافية إيجابية ملدة ستة سنوات متتالية

:مؤشرات النتائج.2

(%100: النسبة الدنيا القانونية)%212,973: نسبة السيولة•

(%10: النسبة الدنيا القانونية)%33,6: نسبة كفاية رأس املال•

:ح راملؤشرات القانونية املتعلقة بالتصرف الإ ترا .3

  د 1.513,6: مجموع املوازنة •

(2019-2017)خالل الثالث سنوات % 10,9تطور مجموع املوازنة بمعدل 

  د 1.191,2:     الحرفاء القروضجاري •

سنواتالثالثخالل%6,1سنوي بمعدلالحرفاء   القروضجاري تطور 

(2017-2019)

  د1.304,8: واإلقتراضاتاملوارد الخصوصية •

  د88,2: األموال ال اتية•

:املؤشرات املالية.1
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.V 2019القوائم املالية لسنة
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املوازنـــة-1

مبلغ وقع تعديله بغرض املقارنة( 1)

نسبة التغيير

(%)
مبلغ التغيير 31/12/2019

31/12/2018
صيغة معدلة)

(بغرض المقارنة

31/12/2018 (باأللف دينار)

األصــــول

30,3 2 761 11 861 9 100 9 100
الخزينة والبنك المركزي ومركز 

الصكوك البريدية والخزينة العامة

14,2 32 781 264 239 231 458 231 458
مستحقات على المؤسسات المالية 

والبنكية

7,1 78 556 1 191 249 1 112 693 1 112 693 مستحقات على الحرفاء

<19,1> <379> 1 604 1 983 1 983 ااالستثمارمحفظة سندات 

<2,1> <152> 7 068 7 220 7 220 األصول الثابتة

5,9 2 111 37 612 35 501 24937 أصول أخرى

8,3 115 678 1 513 633 1 397 955 7033991 المجموع

الخصــوم واألموال الذاتية

الخصــــــوم

6,3 119 1 995 1 876 1 876 البنك المركزي وح ج البريدية

- - 77 77 119 المؤسسات المالية والبنكية

10,1 1 817 19 895 18 078 18 078 ودائع وأموال الحرفاء

7,0 84 889 1 304 834 1 219 945 1 219 945 وإقتراضاتموارد خصوصية 

24,8 19 576 98 596 79 020 80 726 خصوم أخرى

8,1 401106 1 425 397 1 318 996 1 320 744 مجموع الخصوم

األمــــوال الذاتيــة

- - 60 000 60 000 60 000 رأس المال

17,8 1 132 7 504 6 372 6 372 اإلحتياطات

71,3 4 812 11 558 6 746 6 746 أرباح مؤجلة

57,1 3 333 9 174 5 841 5 841 نتيجة الفترة

11,7 9 277 88 236 78 959 78 959 مجموع األمــــوال الذاتيــة
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31-12-2019 31-12-2018 (باأللف الدينار)

595 675 وضمانات مقدمةكفاالت

- - التزامات مقدمة

595 675 مجموع الخصــوم المحتملة 

110 076 74485 تعهدات التمويل المقدمة

- - (مساهمات غير محررة) تعهدات على األسهم 

110 076 74485 مجموع التعهدات المقدمة

61 114 50 829 التعهدات التمويل المقبولة

1 157 353 1 078 083 ضمانات مقبولة

1 218 467 1 128 912 مجموع التعهدات المقبولة

التعهــدات خارج املوازنـــة-2
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قائــمــــة النــتــائــــج-3

نسبة التغيير

(%)
رمبلغ التغيي 31/12/2019 31/12/2018 (باأللف دينار)

27,8 12 630 58 118 45 488 البنكياإلستغاللإيرادات 

29,8 11 914 51 859 39 945 فوائد دائنة ومداخيل مماثلة

13 719 6 256 5 537 ت أرباح متأتية من محفظة سندات تجارية وعمليا

مالية

<50> <3> 3 6 عموالت

16 846 <6 140> <5 294> البنكياإلستغاللأعباء 

<16> <846> <6 140> <5 294> فوائد مدينة

29,3 11 784 51 978 40 194 الناتج البنكي الصافي

<36,3> <1 554 > <5834> <4280> مخصصات المدخرات

<322,9> <226> <296> <70> ظة حافتصحيح علي مخصصات المدخرات ونتيجة 

االستثمار

<8,5> <11> 119 130 أخرىإستغاللإيرادات 

<9,9> <1 718> <19 011> <17293> األجور

<19,6> <1 223> <7 473> <6250> العامةاإلستغاللأعباء 

<8,5> <111> <1 411> <1300> اإلستهالكاتمخصصات 

62,4 6 941 18 072 11 131 اإلستغاللنتيجة 

-204,8 85 44 <42> من إيرادات أخرى  عادية( ة)خسارة متأتي/ربح

<79,4> <3644> <8236> <4592> األداء على الشركات

52,1 3 383 9 880 6 497 نتيجة األنشطة العادية

<7,6> <50> <706> <656> من عناصر طارئة( ة)خسارة متأتي/ربح

57,1 3 333 9 174 5 841 النتيجة الصافية

- - - - تغيرات محاسبية

57,1 3 333 9 174 5 841 النتيجة الصافية بعد التغيرات المحاسبية



2019التقرير السنوي  

46 www.bts.com.tnالصفحة 

31-12-201831-12-2019

نشاط االستغــــــالل

917 49959 44مداخيل االستغالل البنكي

<71><66>البنكياإلستغاللأعباء 

--إيداعات أو سحوبات لدى مؤسسات مالية وبنكية أخرى

<458 43><804 51>حرفاءلفائدة الوتسبيقاتأو تسديد ديون تسبيقاتو اقراضات

<227 7>231 4إيداع أو سحب ودائع الحرفاء

<920 18><119 17>نمبالغ محولة لفائدة العاملين بالبنك ولفائدة مدينين آخري

<833 23><597 40>تدفقات نقدية أخرى متأتية من نشاط اإلستغالل

<139 6><283 2>األداء على الشركات

<731 42><139 63>التدفقات النقدية الصافية المتأتية من نشاط اإلستغالل

نشـــــــاط اإلستثمـــــــار

--فوائد ومرابيح متأتية من محفظة اإلستثمار

--شراءات أو بيوعات محفظة اإلستثمار

<259 1><914>شراءات أو بيوعات أصول ثابتة

<259 1><914>التدفقات النقدية الصافية المتأتية من نشاط اإلستثمار

نشـــاط التمويــــــــــــل

--إصدار أسهم

<390 8><556 27>تسديد ديون

211 20287 145زيادة أو انخفاض الموارد الخصوصية

821 64778 117التدفقات النقدية الصافية المتأتية من نشاط التمويل

831 59434 53يةتغيرات صافية في السيولة المالية و ما يعادلها خالل السنة المال

565 971238 184السيولة المالية وما يعادلها في مفتتح السنة المالية

565273 238السيولة المالية وما يعادلها في نهاية السنة المالية  396

قـــات النقديــة-4
ّ
جـــدول التدف
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ــــه بنســـبة  ــــك نمـــوا فـــي حجـــم موازنتـ ديســـمبر 31فـــــي ( م د)مليـــون دينـــار 513,6331لتبلـــغ مـــا قيمتـــه %8,3ســـجل البنـ

. 2018د في نهاية سنة م 397,9551مقابل 2019

مـن أصـول %79الـذي يمثـل بمفـرده الـوطني اإلقتصـادسجل صافي القروض الجارية املسندة من قبل البنـك لتمويـل 

باملقارنة مع السنة السابقة،%7,1البنك، تطورا بنسبة 

نمــوا 2019مــن مجمـوع املوازنــة فــي مـوفى ســنة %86بنســب الــذي يسـتأثر واإلقتراضــاتسـجل بنــد املــوارد الخصوصـية 

.%7بنسبة 

مقارنــة %29,3م د مالــجال بــذلك تطــورا بــــنسبة 51,978ناتجــا بنكيــا صــافيا بـــ2019ديســمبر 31كمــا حقــق البنــك فــي 

. 2018بمـا حققه البنك خالل سنة 

د خـالل م 11,131م د مقابـل 18,072لتبلـغ %62,4بنسـبة 2019لسـنة اإلسـتغاللفـي نتيجـة تطورا هامـا سجل البنك 

.2018سنة 

م د 5,841م د مقابـــل 9,174نتيجـــة ربحيــة بــــ2019أمــا علـــى صــعيد النتيجـــة الصـــافية، فقــد ســـجل البنـــك خــالل ســـنة 

.2018خالل سنة 

املـوارد-1

:ال اتيةاألموال -1.1

ـــنة 78,959مقابــــل 2019ديســــمبر 31فــــي م د  88,236بلغــــت األمــــوال الذاتيــــة للبنــــك مــــا قــــدره مالــــجلت. 2018م د سـ

.2018مقارنة بسنة % 11,7تطورا بنسبة 

م د ونتـائج ايجابيـة مؤجلــة 7,504قــدرها وإحتياطـــات( م د60)املـال تتكـون هــذه األمـوال بالخصـوص مــن رأ  بـذلك و 

.م د9,174في حدود  2019م د ونتيجة صافية إيجابية لسنة 11,558بمبلغ 

:املوارد األخرى -2.1

، وهــي موزعــة 2018م د فــى ســنة 1318,996مقابــل2019م د  فــي مــوفى ســنة 97425,31بلغــت املــوارد األخــرى للبنــك  

:كما يلي

:واملوارد الخصوصيةاإلقتراضات
م د في موفى 219,9451م د مقابل 304,8341م د إذ بلغت 84,889بمبلغ قدره 2019تطورت هذه املوارد خالل سنة

,%7أي بنسبة تطور تقدر بـ. 2018سنة 

2019تحليل القوائم املالية لسنة -5
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:للحسابموارد تصّرف -أ

املبلغمصادر التمويل

دم 727,994:موارد تصّرف للحساب

دم 574,956:خصوصويةوموارد إقتراضات

دم 1,884ديون مرتبطة

304,834 1املجموع

(  %)النسبة (   د) املبلغ املوارد  

248,13634,08الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات منظومة القروض خط تمويل 

ية والمهن الرصيد الصافي للصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليد

الصغرى 
181,29224,90

101,52613,95االنطالق اعتماد آلية

73,70934,08قروض صغيرة ( 11الفصل )2017برنامج قانون المالية لسنة 

34,4054,73الصناعات التقليدية آلية قروض األموال المتداولة في 

22,8763,14(1مقاوالت صغرى )برنامج جيل جديد 

21,56234,08(المرأةتمويل وزارة خط )برنامج رائدة 

14,0001,92( قروض صغيرة)( وزارة الفالحة)برنامج تمويل الزراعات الكبرى 

8,0661,1( 6الفصل )2015برنامج قانون المالية التكميلي لسنة 

4,5321فسفاط قفصةلشركة برنامج التمويل 

3,6951قروض صغيرة( ETAP)موؤسسةبرنامج 

green start)برنامج جيل جديد  up)1,5440,21

2,4820,34القطري برنامج صندوق الصداقة 

1,1910,16الرصيد الصافي للصندوق الخاص بالتنمية الفالحية 

1,8570,26( قروض صغيرة)برنامج التعاون التونسي البلجيكي 

11,6090,22تطاوين (  ETAP)برنامج توفير التمويل الذاتي لمؤسسة 

BRITCH GAZ 1,5390,21برنامج توفير التمويل الذاتي 

1,10,15البرنامج الجهوي للتنمية 

20,6430,09تطاوين (  ETAP)برنامج توفير التمويل الذاتي لمؤسسة 

PNUD0,5880,08برنامج قروض المساهمة 

0,5410,07برنامج وزارة التكوين المهني والتشغيل  

0,4440,06( قروض صغيرة)برنامج تعاون مع منظمة األمم للتنمية المحلية 

STORM 0,3880,05برنامج توفير التمويل الذاتي لمؤسسة 

0,2690,04برامج أخرى

727,994100,000المجموع 

:يليوتتوزع هذه املوارد كما 

:يليكما املالية التي يتصرف فيها البنك للحساب وارد املوتتوزع 

موارد 
تصّرف 
للحساب 
727,994

إقتراضات 
وموارد 

خصوصوية 
574,956

ديون مرتبطة 
1,884
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ودائع وأموال الحرفاء
2018م د فـي مـوفى سـنة18,078م د مقابـل 19,895مـا قـدره 2019بلغ رصيد ودائع وأموال الحرفاء لدى البنك في موفى سنة

م د فــــي حــــين تمثــــل املبــــالغ األخــــرى رصــــيد الحســــابات الجاريــــة  9,257ويمثــــل الحســــابات الخاصــــة لتمويــــل املشــــاريع الصــــغرى 
.للحرفاء

البنك املركزي ومركز الصكوس البريدية والخزينة العامة للبالد التونسية
فــي  2019مـوفى سـنة املبـالغ املرصـودة بالخزينـة العامـة للـبالد التونسـية والبنـك املركـزي ومركـز الصـكوك البريديـة فـيإسـتقرت

.2018د سنة م 1,876م د مقابل   1,995حدود مبلغ قدره 

الخصو  األخرى 
مبـــالغ للـــدفع :بالخصـــوصوتمثــل . 2019م د فـــي مـــوفى 98,596ليبلــغ2018د ســـنة م 79,020بنـــد الخصـــوم األخــرى مـــنارتفــع

( م د8,566)عمــوالت ضــمان للـــدفع لفائــدة الصـــندوق الــوطني للضـــمان ( م د59,066)لفائــدة مــزودي بـــاعري املشــاريع الصـــغرى 
.(م د6,187)للدفع وأداءاتوضرائب ( م د9,316)أعباء وأجور للدفع 

االستعماالت-2
:الحرفاءاملستحقات     

إلـى 2018د فـي نهايـة سـنة م112,6931لترتفع من% 7,1م د أي بنسبة 78,556تطورت املستحقات على الحرفاء بزيادة قدرها 
:يليوتتوزع هذه املستحقات كما . 2019م د في موفى سنة 1191,249

مبلغ التغيير20182019(  د)الحرفاء مستحقات     

-235,351217,04018,311موارد عادية

383,132425,22942,097(اإلقتراضات)خصوصية موارد 

568,663631,73563,072(للحسابتمويل تصرف خطوط )خصوصية موارد 

3,4573,701244الحسابات املدينة

2,0972,662565مستحقات أخرى على الحرفاء

1192,7001280,36887,667مجموع القروض الجارية     الحرفاء

-3892,873 43--40,516الفوائض املخصصة

-7296,239 45--39,490املدخرات

191,24978,555 112,69411مجموع القروض الجارية الصافية     الحرفاء

:خصوصويةوموارد إقتراضات-ب

)(النسبة (  د) املبلغ املوارد 

320,10055,6الصندوق الوطني للتشغيل لتمويل املشاريع الصغرى إعتمادات
118,54320,6قرض ي الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي     

76,3130,01خطي تمويل البنك اإلسالمي للتنمية

60,00010,4تمويل مشاريع صغرى 11الفصل 2017برنامج قانون املالية لسنة 
574,956100املجموع 

:كما يلي2019ديسمبر 31للبنك في خصوصية الوارد املو قتراضاتاإلوتتوزع 
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لتونسيةاللبالدالعامةوالخزينةالبريديةالصكوسومركز املركزي والبنكالخزينة

2019ديسمبر31فيدم11,861إلى2017سنةدم9,100منالبندهذامبلغارتفع

والبنكيةاملاليةاملؤسسات   مستحقات

2018سنةنهايةفيدم231,458منأي%14,2بنسبةارتفاعا2019سنةموفىفيالبندهذاسجل

 ةدمعلىالنقديةبالسوق املوظفةالسيولةفائضوتمثل.2019ديسمبر31فيدم264,239إلى

.زوديناملوخالصالقروضصرفمستوى علىهتعهداتباإليفاءمنالبنكلتمكيناملدىقصيرة

:ال ابتةاألصول 

مقابلدم7,068قدرهما2019سنةموفىفياإلستهالكاتمنصافيةالثابتةاألصول بندبلغ

.2018سنةنهايةفيدم7,220

:املساهماتمحفظة

 .2018سنةنهايةفيدم1,983مقابل2019سنةفيدم1,604قدرهماالبندلهذاالصافياملبلغبلغ

 التونسيةوالشركة(دم1,470)مخاطررأسمالذاتالجهويةبالشركاتالبنكمساهماتوتمثل

.(أد20)للضمانالتونسيةوالشركة(أد70)للمقاصة

:أخرى أصول 

سنةموفىفيدم37,612بلغإذ%5,9بنسبةأيدم2,111قدرهبمبلغاألخرى األصول مبلغارتفع

.2018سنةنهايةفيدم35,501مقابـل2019

املوازنةخارجالتعهدات-3
تقدرحيث2018بسنةمقارنةارتفاعا2019سنةخاللالقروضبعنواناملقدمةالتعهداتسجلت

.2018ديسمبر31فيدم85,744مقابل2019ديسمبر31فيدمبـ110,076التعهداتذهه

1إلى2018سنةدم128,9121مناملقبولةالتعهداتمبلغإرتفع سنةموفىفيدم218,467

 دم527,464بـللضمــــــانالوطنيالصندوق منمقبولةتعهداتفيأساساوتتمثل.2019

,للحسابالبنكفيهايتصرفمواردبعنواندم629,889و
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.2019مجموع ايرادات البنك لسنة من % 89وتمثل حصة املداخيل املتأتية من الفوائد 

ـــنة 5,537أي مــــن  2019خــــالل ســــنة  %13وســــجلت إيــــرادات البنــــك مــــن العمــــوالت ارتفاعــــا بنســــبة  م د خــــالل سـ

. 2019م د سنة 6,256إلى 2018

:النتائج-4
:الناتج البنمي الصافي

م د خـــالل ســــنة 51,978إلــــى  2018م د ســـنة 40,194أي مـــن % 29,3ســـجل النـــاتج البنكــــي الصـــافي تطـــورا بنســــبة

2019.
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نهايــة فــي %  51، فقــد تحســن ضــارب اإلســتغالل إلــى حــدودالبنكــي الصــافيوتبعــا ملســتوى األعبــاء التشــغيلية والنــاتج
 2019سنة 

:األ باء التشغيلية
متأتيــــة 2019م د ســــنة 26,484إلــــى2018خــــالل ســـنة  د م23,543ســـجلت األجــــور وأعبــــاء نفقــــات التســـيير ارتفاعــــا مــــن 

(:أد)أساسا من الزيادة القانونية في األجور كما يبرزه الرسم التالي 
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اإلستغاللنتيجة 

ـــنة  ــ ــــوفى سـ ــــي مــ ــــك فــ ــــة 2019ســــــجل البنــ ــــة إســــــتغالل إيجابيــــــة بقيمــ ـــل 18,072نتيجــ ــــي م 11,131م د مقابـــ ـــنة د فــ ــ ــــوفى سـ مــ

%. 62,4أي تطورا بنسبة 2018

م د 6,130بتخصـــيص مـــدخرات بلغـــت 2019مـــع اإلشـــارة إلـــى أن البنـــك حافظـــة علـــى تـــو ي سياســـة حـــذرة خـــالل ســـنة 

طبقـــا وذلــك لتغطيــة  خاصــة مخـــاطر عــدم إســتخالص القــروض. م د خــالل الســـنة الســابقة4,350مقابــل مــدخرات بـــ 

م د لتغطيـــة عتبــة النزاعــات حســـب 4,6تبلــغ إســتثنائيةوكـــذلك مــدخرات . ملنشــور البنــك املركــزي التونســـ ي فــي الغــرض

.2018توصيات مراقبي الحسابات لسنة 

:النتيجة الصافية

مليــون دينــار خــالل ســنة 5,841م د مقابــل نتيجــة صــافية 9,174نتيجــة صــافية ربحيــة 2019سـجل البنــك خــالل ســنة 

.وبذلك يحافظ على الوتيرة للنتائج اإليجابية املالجلة خالل السنوات السابقة. 2018

(:أد)2019-2012ويبرز الرسم التالي التطور املتواصل للنتائج الصافية للبنك خالل الفترة 
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.VI تقريــــــرا مـراقبــــــي
2019احلسابات  لسنة 
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التقرير العا  .1
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التقرير الخاص.2
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.VII هيئة مراقبة تقرير
ايريــــــــــمعطابقةم

ة ــاإلسالميةــالصريف
2019للبنك لسنة 
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.VIII اجللسة قــــرارات
العامة العادية لسنة 

2019

(2020جوا  30)



2019التقرير السنوي  

70 www.bts.com.tnالصفحة 

:األولالقرار

1بتاريخ2020لسنة17عددالتونسيالمركزيالبنكبمنشورجاءماعلىبناءا

جائحةبببسالماليةوالمؤسساتللبنوكإستثنائيةبصفةيسمحالذي2020أفريل

القانونية،اآلجالبعدالعامةالجلساتبعقد"Covid-19"الكورونا

ةالجلسةفإن   ،2020جوان30يخبتارالمنعقدةللت ضامنالتونسيللبنكالعاديةالعام 

ظرانالعامةالمساهمةبشركاتالخاصةالقانونيةاآلجالفيإنعقادهاعدمتسجلإذ

ررضأييسببالبإعتبارهالتأخيرهذاعلىتصادقفإنهاالمذكورة،لألسباب

مجلسأعضاءذمةتحفظوبدونوكامالتاماإبراءاوتبرأالمساهمينلمصالح

.بخصوصهاإلدارة

باإلجماعالقرارهذاعلىالمصادقةتمت

:الثانيالقرار

ةالجلسةإن   جوان30اريخبتالمنعقدةللت ضامنالتونسيللبنكالعاديةالعام 

:علــىإطالعهابعد،2020

الماليةالقوائموعلى2019لسنةالبنكنشاطحولاإلدارةمجلستقريـر

،2019ديسمبر31فيالمختومة

لسنةبنكللاإلسالميةالصيرفةمعاييرمطابقةمراقبةهيئةنشاطتقرير

2019،

لسنةابنفسالمتعلقين(والخاصالعام)الحساباتمراقبيتقريري.

تقريرعلىوتصادقالحساباتمراقبيتقريريفيجاءماعلىإطالعهاتسجل

وقعكما2019ديسمبر31فيالمختومةالماليةالقوائموعلىاإلدارةمجلس

.عليهاعرضهما

باإلجماعالقرارهذاعلىالمصادقةتمت
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:الثالثالقرار

حساباتاللمراقبيالخاصالتقريرعلىاإلطالعبعدالعاديةالعامةالجلسةإن  

الفصلبعليهاالمنصوصالقانونيةاالتفاقياتعلىتوافق2019الماليةللسنة

لسنة48القانونمن62عددوالفصلالتجاريةالشركاتمجلةمنجديد200

.الماليةوالمؤسساتبالبنوكوالمتعلق2016جويلية11فيالمؤرخ2016

باإلجماعالقرارهذاعلىالمصادقةتمت

:الرابعالقرار

ةالجلسةإن   اإبراءتبرئالعاديةالعام  عضاءأذمةتحف ظوبدونوكامالتام 

همممارسـةبخصوصاإلدارةمجلس همأعمالنتائجوعناإلدارةمجلسفيمهام 

نةبالن سبة .2019ديسمبر31فيالمختومةالماليةللس 

باإلجماعالقرارهذاعلىالمصادقةتمت

:الخامسالقرار

ةالجلسةتقرراإلدارة،مجلساقتراحعلىبناءا نتيجةتخصيصالعاديةالعام 

:الت اليالن حوعلى2019سنة

بالدينارالمبلغ

9 173 519,506 2019الماليةالسنةأرباح

11 558 152,987 2018-12-31فيالمؤجلةالنتائج

20 731 672,493 للتخصيصالقابلةاألرباحمجموع

1 036 583,625 (%5)قانونيةإحتياطات

400 000,000 اإلجتماعيالصندوق

19 295 088,868 2019الماليةالسنةنهايةفيالمؤجلةالنتائج

باألغلبيةالقرارهذاعلىالمصادقةتمت
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:السادسالقرار

ةاالجلسةتقررللبنك،األساسيالقانونمنعشرالتاسعبالفصلعمال العاديةلعام 

:تعيين

بالحاجميناألبننجوهللسيدةخلفااإلدارةبمجلسعضوابالشيخعليةالسيد

العامةلجلسةابانعقادتنتهيوالتيتهاعضويمنالمتبقيةللمدةوذلكهللاعبد

.2021سنةحساباتفيستنظرالتيالعادية

وذلكميالتوالحبيبللسيدخلفااإلدارةبمجلسعضواالتركيعمادالسيد

التيعاديةالالعامةالجلسةبانعقادتنتهيوالتيتهعضويمنالمتبقيةللمدة

2020سنةحساباتفيستنظر

باإلجماعالقرارهذاعلىالمصادقةتمت

:السابعالقرار

ةالجلسةتقرر :العاديةالعام 

بمجلسالمساهمينلصغارممثالعضواالخلفاويرضاالسيدتسميةتجديد•

اإلدارة،

اإلدارة،بمجلسمستقالعضوازيانالمولديالسيدتسمية•

دعدالمشاركةطلبنتائجوعلىاإلدارةمجلسإقتراحعلىبناءاوذلك

مجلسبعضومستقلطبيعيشخصإلختيارالبنكبهقامالذي1/2020

ي،التونسالمركزيالبنكوموافقةالتدقيقلجنةلرئاسةالبنكإدارة

الجلسةبانعقادتنتهيوالتي(2022-2021-2020)سنواتثالثةلمدةوذلك

.2022سنةحساباتفيستنظرالتيالعاديةالعامة

باألغلبيةالقرارهذاعلىالمصادقةتمت
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:الثامنالقرار

:يليماالعاديةالعامةالجلسةقررت

لخالتصرفهمبعنواناإلدارةمجلسأعضاءحضورمكافآتتحديد1.

بمجلسعضولكلخامدينار(5000)آالفبخمسة2019سنة

اإلدارة

مجلسنعالمنبثقةاللجانوأعضاءرؤساءلفائدةالمسندةالمنحتحديد2.

:يليكمااإلدارة

رئيسلكلإجتماعكلعنصافيةدينار(1000)بألفمنحة-

دينار6000تتجاوزالأنعلىاإلدارةمجلسعنمنبثقةلجنة

لجنة،رئيسلكلالسنةفيصافية

عضولكلإجتماعكلعنصافيةدينار(500)بخمسمائةمنحة-

3000تتجاوزالأنعلىاإلدارةمجلسعنالمنبثقةباللجان

.عضولكلالسنةفيصافيةدينار

هذا القرار باألغلبيةتمت المصادقة على 

:التاسعالقرار

لمكافآتاتحديدالعاديةالعامةالجلسةتقرراإلدارة،مجلسإقتراحعلىبناءا

اإلسالميةالصيرفةمعاييرمطابقةمراقبةهيئةألعضاءالمسندةالخصوصية

.عضولكلسنوياصافيةدينار(5000)آالفبـخمسةللبنك

باإلجماعالقرارهذاعلىالمصادقةتمت
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:العاشرالقرار

ةالعاديالعامةالجلسةترخصالمالية،المواردمناآلنيةحاجياتهلمجابهة

ليةالمحبالسوقرقاعيةقروضعدةأوقرضإصدارفيالبنكإدارةلمجلس

اريختبينالممتدةالفترةخاللدينارمليون50يتجاوزالجمليمبلغحدودفي

لنظرلالعامةالجلسةتخصصهسوفالذيالمقبلواالجتماعالحالياالجتماع

.2020الماليةالسنةنتائجفي

وشروطوطريقةالقروضأوالقرضمبلغبضبطاإلدارةمجلسوتكلف

.إصدارها

باإلجماعالقرارهذاعلىالمصادقةتمت

:واألخيرعشرالحاديالقرار

ةالجلسةإن   الحي  وكل  الن فوذكل  تفو ضالعاديةالعام  للممثلالال زمةاتالص 

.لقانونايقتضيهاالتيوالن شراإليداعاتبجميعليقومللبنكالقانوني

باإلجماعالقرارهذاعلىالمصادقةتمت
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