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شرح أسباب
لبنك اإلسكان والشركة التونسیة للبنكاألسس المالیة مشروع قانون تدعیم

***

2013دیسمبر 23المؤرخ في 2013لسنة 51للفصل الخامس من القانون عدد طبقا 
لسنة 54والفصل السابع عشر من القانون عدد 2013لسنة التكمیليالمتعلق بقانون المالیة

الترخیص لوزیر تمّ ،2014والمتعلق بقانون المالیة لسنة 2013دیسمبر 30المؤرخ في 2013
المالیة القائم الدولة في االكتتاب في الزیادة في رأس مال البنوك العمومیة، حسب الحاجة، وذلك 

.على أن یتم توزیع هذا المبلغ بمقتضى قانونفي حدود ملیون دینار

توزیع هذا المبلغ بین كلّ دف مشروع القانون المعروض إلىطبقا لما جاء بالقانونین المذكورین یه
ل إنجاز عملیتي من الشركة التونسّیة للبنك وبنك اإلسكان  مع اعتماد المبلغ األقصى الذي یخوّ

عدم مواكبة بقیة المساهمین، حیث تمثل هذه الترفیع في رأس مال البنكین المعنیین وذلك تحسبا ل
لبنكین المعنیین، باالشاملالتدقیق أفرزته مهمةعلى ضوء ماالذاتیة المبالغ الحاجیات من األموال

وذلك لضمان احترام معاییر المالءة المالیة التي أقرّها البنك المركزي التونسي وتمویل كلفة برامج 
.االستثمار المضمنة بمخططات أعمال البنكین المعنیین

:  لفرضیات التي تطرح بالنسبة لكل بنكیتغیر حسب اوعلى هذا األساس، فإنّ مجهود الدولة 
یتّم ضخها عن طریق د .م757:حاجیات األموال الذاتیة :الشركة التونسیة للبنك -1

:كاآلتيوتتوزع الترفیع في رأس مال البنك
د بدون .م190,8من رأس المال أي ما یعادل مبلغ اكتتاب%25,24: حصة الدولة•

،منحة إصدار
191من رأس المال أي ما یعادل مبلغ اكتتاب %25,26:یینحصة المساهمیین العموم•

د بدون منحة إصدار،.م
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د.م374أي ما یعادل مبلغ اكتتاب بـ %49,50)تونسیین وأجانب(حصة الخواص•
عملیة الترفیع في لالمساهمیین الخواصعدم مواكبةفي صورة و ، بدون منحة إصدار

.سهم الراجعة لهمتتعهد الدولة باإلكتتاب في األرأس المال
ولة في االكتتاب في الزیادة في رأس مال الشركة التونسیة للبنك بین    وعلیه، یتراوح مجهود الّد

:وذلك على النمو التاليم د757د و .م190,8
د.م190,8:مجهود الدولة في حدود حصتها
د نقدا .م382: مجهود الدولة في صورة تخلي المساهمیین العمومیین
د.م757: لدولة في صورة تخلي المساهمیین العمومیین والمساهمین الخواص مجهود ل

قرض رقاعي یتّم ضخها عن طریقد .م200: حاجیات األموال الذاتیة : بنك اإلسكان -2
غ ـــــــــمع منحة إصدار بمبلد .م50بمبلغ الترفیع في رأس المالود .م90بمبلغمشروط

:كاآلتيالمالالزیادة في رأس وزعتتو د .م60
منحة و ، د.م16,3من رأس المال أي ما یعادل مبلغ اكتتاب %32,60: حصة الدولة•

.د.م35,9بمجموع أي د.م19,6إصدار بمبلغ 
من رأس المال أي ما یعادل مبلغ اكتتاب %24,40: حصة المساهیین العمومیین•

.د.م26,8أي بمجموع .د.م14,6منحة إصدار بمبلغ و ، د.م12,2
د تضاف له منحة إصدار .م21,5أي ما یعادل مبلغ اكتتاب %43ة الخواص حص•

في صورة تخلي المساهمیین الخواصو ، د.م47,3أي بمجموع د.م25,8بمبلغ 
نقدا بعد اقتناء في الحصص الراجعة لهم تتعهد الدولة باالكتتاب ،)تونسیین وأجانب(

. حقوق األفضلیة
ولة في م د 35,9االكتتاب في الزیادة في رأس مال بنك اإلسكان بین   وعلیه، یتراوح مجهود الّد

: على النحو التاليم د110و 
 د .م35,9: في حدود حصتهامجهود الدولة
د.م62,7: مجهود الدولة في صورة تخلي المساهمیین العمومیین
دون (د .م110: والمساهمیین العمومیینمجهود الدولة في صورة تخلي الخواص

).بار كلفة اقتناء حقوق األفضلیةاعت
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البنكین إلعادة هیكلةمتكاملةفي إطار خطة الشركة التونسیة للبنك وبنك اإلسكان رسملة تندرج
قد رافقت عملیة رسملة و مومة توازناتها المالیة، یلتدعیم صالبتها المالیة وضمان دالمعنیین
مت المصادق علیهما في إطار المجلس تل اوضبط مخططات أعممراجعة إطار الحوكمة البنكین 

) تأهیل الموارد البشریة(االجتماعي الجانبشملت و 2015ماي 4الوزاري المضیق لیوم االثنین 
والجانب ) الرقابة الداخلیة-إدارة المخاطر-التنظیم-النظام المعلوماتي(الموسساتي الجانب و 

:فیما یلي أهم مكوناتهاو، التجاري
.ة للبنكالشركة التونسی-1
: الجانب التجاري 1-1

یهدف برنامج اإلصالح إلى تحسین المردودیة التجاریة للبنك، من خالل المحاور األربعة 
:التالیة 
عادة تهیئة فرعا جدیدا 42إحداث : شبكة الفروع وتطویر قنوات التوزیعتعزیز • ٕ فرع70وا

، ...وعبر الهاتف الجوالإسداء الخدمات البنكیة عن بعد، قائم
الخدماتمن خالل استهداف:البنوك المنافسةما توفرهومالءمتها مع تعزیز الخدمات•

.والشركاتالموجهة لألفرادالمصرفیة
:التخفیض في كلفة الموارد من خالل •
مالءمة شروط تأجیر الودائع مع  ما تعتمده البنوك األخرى -
تغییر هیكلة اإلیداعات-
:لحرفاءاالرتقاء إلى صنف جدید من ا•
.یةاستهداف المستأجرین وأصحاب المهن الحرة والتجار -
%30الترفیع في نسبة القروض الموجهة للحرفاء إلى -

:البشریةالموارد1-2
:تطویر الموارد البشریة للبنك بما یتالءم مع حاجیات تطویر نشاط البنك•
عونا 570ة وعونا في إطار المغادرة التلقائی520برنامج تطهیر اجتماعي یشمل إنجاز -

)المرحلة األولى( في إطار اإلحالة على التقاعد 
عون حسب اختصاصات محددة، 1700انتداب مرحلي لـ -

.2019-2015د للفترة .م142إلى االجتماعيوترتفع كلفة التطهیر 
یعتبر مستوى التأجیر بالشركة التونسیة للبنك أقل من معدل حیث :تثمین سیاسة التأجیر•
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التي یحتاجها استقطاب الكفاءات یضمنال هو ما من شأنه أن ، و %12ة القطاع بنسب
.البنك

االرتقاء بالجودة الوظیفیة للتصرف في الموارد البشریة•

: الجانب التنظیمي1-3
وتجنب التشعب،عدد اإلدارات نحو التقلیص فيمراجعة الهیكل التنظیمي•
،...لرقابة الداخلیة ونظام المعلوماتإیالء أهمیة كبرى  لوظائف التصرف في المخاطر وا•
،إحداث لجنة تنفیذیة لتقییم جودة التسییر والمسیرین بالبنك•

مراجعة المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة ویترتب عن مراجعة الجوانب التنظیمیة
نة لس1855ویستوجب ذلك تنقیح األمر عدد . والمدیر العام لالقتراب من معدل القطاع البنكي

.2005جوان 22المؤرخ في 28والمنشور عدد 1990نوفمبر 10ي ـــالمؤرخ ف1990
الجانب المتعلق بنظام المعلومات :

الى عدم نجاعة نظام المعلومات الحالي وغیاب نتائج التدقیق المؤسساتي للبنك أشارت
تطویر على العملوسیتم في هذا الخصوص. والحمایة المعلوماتیةبرامج استمرار األنشطة

:المنظومة الحالیة، وسیمكن ذلك من
،التطویر واإلصالح التي تّم بعد الشروع في تركیزهابرامجتثمین -
توفیر التغطیة الوظیفیة الناجعة التي تمكن من بلوغ األهداف المرسومة في مجال ضمان-

لمختلف الوظائف بالبنك،تركیز تغطیة محكمة من خالل اإلنتاجیة
.اآلجالیز المشروع سواءا من حیث التكلفة  أو التحكم في ترك-

:ویشتمل نظام المعلومات على الجوانب التالیة
الفروع-
التعهدات-
شبكة اإلعالمیة-
میكرو إعالمیةمعدات -
.استمراریة النشاطضماندراسة مخطط -

.د.م83بكلفة تقدر بـ 2019-2015ویمتد تنفیذ هذا البرنامج على الفترة 
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.وضع آلیات ناجعة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلیة: والرقابة الداخلیةإدارة المخاطر1-4
القروض الممنوحة یوصي مخطط األعمال بتجدید ضمانات الدولة على، ومن جهة أخرى

.للمنشآت العمومیة خالل كامل فترة مخطط إعادة الهیكلة
:بنك اإلسكان-2
:الجانب التجاري2-1

:ة للبنك من خالل المحاور الثمانیة التالیةیهدف الى تحسین المردودیة التجاری
،تنمیة المعرفة في مجال التعامل مع الحرفاء وتصنیفهم•
،(fidélisation)وفائهم للبنكرضاء الحرفاء وضمان تطویر مؤشر•
،تعزیز شبكة الفروع•
،ضمان فترة عمل أكبر للعملیات التجاریة•
،وقیادتهاتنشیط المبیعات•
،هاتعزیز الخدمات وتنویع•
،ترشید نفقات الترویج•
،ترشید التسعیرات•

.د.م56بكلفة تناهز 2019-2015وتمتد فترة إنجاز البرنامج على الفترة 
: الموارد البشریة2-2

:یهدف برنامج التطهیر االجتماعي إلى تحسین اإلنتاجیة والمردودیة من خالل
606ماعي تسریح یشمل التطهیر االجت: التطهیر االجتماعي واالنتدابات المدروسة•

على التقاعد، مقابل اإلحالةعونا في إطار 213وطار المغادرة التلقائیة إفي اعون
.اعون300انتداب 

.اعتماد سیاسة جدیدة في مجال الموارد البشریة•

فیما تقدر المردودیة بـ سنة،53و41من األعوان تتراوح أعمارهم بین %53أن مع العلم و 
168(عن نسبة البنك الدولي العربي لتونس %41بذلك بنسبة عون، وهي تقل/د.أ98

.التي تعتبر من أحسن البنوك على الساحة الوطنیة) عون/د.أ

.2019-2015تخص الفترة د.م52وتبلغ كلفة البرنامج 
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: الجانب التنظیمي2-3
فیة ارتفاع عدد الوحدات الوظیأشارت نتائج التدقیق المؤسساتي لبنك اإلسكان خاصة إلى

شكالیات  ٕ .مما یحد من نجاعتهامستوى إجراءات العمل، علىوا
:ویهدف البرنامج إلى اعتماد هیكلة جدیدة حسب األنشطة، وذلك من خالل

إلىلمساندة اإلدارة العامة باإلضافة تعزیز الهیكلة الحالیة بلجنة تنفیذیة لالئتمان-
).بةأقسام حرفاء وقسم المساندة وقسم المراق3(خمسة أقسام 

.مراجعة اإلجراءات لضمان النجاعة والمرونة-
المستوى علىالمعمول بهااآللیات استئناسا بأفضل مراجعة منظومة االستخالص -

.الدولي
.2019- 2015د تحتسب على الفترة .م1بكلفة 2016إلى 2015وتمتد فترة اإلنجاز من 

:الجانب المتعلق بنظام المعلومات2-4
.عدم نجاعة نظام المعلومات الحاليدقیق إلىأشارت نتائج عملیة الت

:إعادة هیكلة نظام المعلومات من خالل المحاور األربعة التالیةإلىویهدف مخطط األعمال 
اعتماد تمشي إلرساء نظام مركزي یعتمد على نظام الخدمات المصرفیة األساسیة •

.المندمجة
ین الجودة وضمان استمراریة إعادة هیكلة إدارة تطویر النظم المعلوماتیة بهدف تحس•

.األنشطة والخدمات
دور كل األطراف المتدخلة تحدید نظام السالمة المعلوماتیة، من خالل إبراز•

جراءات والمراحل التجریبیة ٕ ،وا
والتنظیمیة اإلستراتیجیةتحسین حوكمة نظام المعلومات خاصة فیما یتعلق بالجوانب •

.والجودة واستمراریة الخدمات
.2019- 2015تحتسب على الفترة د.م31بكلفة 2019- 2015رنامج على فترة ویمتد الب

:إدارة المخاطر والرقابة الداخلیة2-5
یهدف برنامج إعادة هیكلة الرقابة الداخلیة إلى تطویر وتدعیم نظام الرقابة الداخلیة للبنك 

:ثالث مراحلیرتكز على 
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التنظیم•
الموارد البشریة•
العملبرنامج•

:محاور3على الدیون المعدومةمج تطهیر محفظةویرتكز برنا
الدیون المعدومةالتصرف في محفظة •
االستخالصجراءات إالحرفیة في •
تحسین إدارة مخاطر القروض•

، من جهة، وقصد ضمان حسن تطبیق مخططات األعمال واحترام أجال تنفیذها بالحرفیة الالزمة
من 2015ماي 04و2014أوت 21بتاریخ وعمال بتوصیات المجلسین الوزاریین المنعقدان

تسعى وزارة المالیة إلى البحث عن شریك تقني للمرافقة الدولة في عملیة إعادة هیكلة جهة أخرى، 
البنكین المعنیین على أن یتّم ذلك وفقا للتراتیب الجاري بها العمل وبعد اختیار بنك أعمال یتّم 

.تعیینه للغرض

احترام معاییر المالءة تدعیم الصالبة المالیة للبنكین المعنیین و لضمانوبناء على ما سبق، و 
المالیة التي أقرّها البنك المركزي التونسي وتمویل كلفة برامج االستثمار المضمنة بمخططات 

) د.م1000(قصد توزیع اإلعتمادات ، یقترح الموافقة على مشروع القانون المعروض عمالاأل
2014ة ـــــــــــــــــــــــــــــوقانون المالیة لسن) د.م500(2013تكمیلي لسنة والمضمنة بقانون المالیة ال

.وفقا للحاجیات الفعلیة التي تّم ضبطها بعد استكمال مرحلة التدقیق الشامل)د.م500(


