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رئيس المجنة :المنجي الرحوي
مقررة المجنة :ألفة السكري الشريؼ

2

مشروع قانون عدد 2015 / 37

أوال ـ تقديم المشروع:
طبقا لمفصؿ الخامػس مػف القانػوف عػدد  15لسنػة  2150المػؤرخ في  20ديسمبر
 2150المتعمؽ بقانوف المالية التكميمي لسنة  2150والفصؿ السابع عشر مف القانوف عدد
تـ
 15لسنة  2013المؤرخ في  01ديسمبر  2150والمتعمؽ بقانوف المالية لسنػة ّ ،2155
الترخيص لوزير المالية القائـ في حؽ الدولة في االكتتاب في الزيادة في رأس ماؿ البنوؾ
العمومية ،حسب الحاجة ،وذلؾ في حدود  5111مميوف دينار عمى أف يتـ توزيع ىذا المبمغ
بمقتضى قانوف.
طبقا لما جاء بالقانونيف المذكوريف ،ييدؼ مشروع ىذا القانوف إلى توزيع ىذا
التونسية لمبنؾ وبنؾ اإلسكاف مع اعتماد المبمغ األقصى الذي
المبمغ بيف ك ّؿ مف الشركة
ّ
يخوؿ إنجاز عمميتي الترفيع في رأس ماؿ البنكيف المعنييف وذلؾ تحسبا لعدـ مواكبة بقية
ّ
المساىميف ،حيث تمثؿ ىذه المبالغ الحاجيات مف األمواؿ الذاتية عمى ضوء ما أفرزتو
ميمة التدقيؽ الشامؿ با لبنكيف المعنييف ،وذلؾ لضماف احتراـ معايير المالءة المالية التي
أقرىا البنؾ المركزي التونسي وتمويؿ كمفة برامج االستثمار المضمنة بمخططات أعماؿ
ّ
البنكيف المعنييف.
فإف مساىمة الدولة تتغير بحسب استعداد الشركاء الخواص
وعمى ىذا األساسّ ،
في المساىمة في تدعيـ األسس المالية لكؿ بنؾ:
يتـ ضخيا عف
 ) 5الشركة التونسية لمبنؾ  :حاجيات األمواؿ الذاتية  313 :ـ.د ّ
طريؽ الترفيع في أرس ماؿ البنؾ وتتوزع كاآلتي:
 حصة الدولة % 21,25 :مف رأس الماؿ أي ما يعادؿ مبمغ اكتتاب
 551,4ـ.د دوف منحة إصدار،
 حصة المساىمييف العمومييف % 21,22 :مف رأس الماؿ أي ما يعادؿ
مبمغ اكتتاب  555ـ.د دوف منحة إصدار،
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 حصة الخواص (تونسييف وأجانب)  % 55,11أي ما يعادؿ مبمغ اكتتاب
بػ  035ـ.د دوف منحة إصدار ،وفي صورة عدـ مواكبة المساىمييف
الخواص لعممية الترفيع في رأس الماؿ تتعيد الدولة باالكتتاب في األسيـ
الراجعة ليـ.
الدولة في االكتتاب في الزيادة في رأس ماؿ الشركة
وعميو ،تتراوح مساىمة ّ
يقدر بػ  313ـ.د وذلؾ عمى
يقدر بػ  551,4ـ.د وحد أقصى ّ
حد أدنى ّ
التونسية لمبنؾ بيف ّ

النحو التالي:

 مجيود الدولة في حدود حصتيا 551,4 :ـ.د،
 مجيود الدولة في صورة تخمي المساىمييف العمومييف 042 :ـ.د نقدا،
 مجيود الدولة في صورة تخمي المساىمييف العمومييف والمساىميف الخواص
 313 :ـ.د.
يتـ ضخيا عف طريؽ
 ) 2بنؾ اإلسكاف  :حاجيات األمواؿ الذاتية  211 :ـ.د ّ
قرض رقاعي مشروط بمبمغ  51ـ.د والترفيع في رأس الماؿ بمبمغ  11ـ.د مع منحة إصدار
بمبمغ  21ـ.د.
وتتوزع الزيادة في رأس الماؿ كاآلتي:
 حصة الدولة % 02,21 :مف رأس الماؿ أي ما يعػادؿ مبمغ اكتتاب 52,0
ـ.د ،ومنحة إصدار بمبمغ  55,2ـ.د أي بمجموع  01,5ـ.د.
 حصة المساىميف العمومييف % 25,51 :مف رأس الماؿ أي ما يعادؿ مبمغ
اكتتاب  52,2ـ.د ،ومنحة إصدار بمبمغ  55,2ـ.د أي بمجموع 22,4
ـ.د.
 حصة الخواص  % 50أي ما يعادؿ مبمغ اكتتاب  25,1ـ.د تضاؼ لو
منحة إصدار بمبمغ  21,4ـ.د أي بمجموع  53,0ـ.د ،وفي صورة تخمي
المساىمييف الخواص (تونسييف وأجانب) ،تتعيد الدولة باالكتتاب في
الحصص الراجعة ليـ نقدا بعد اقتناء حقوؽ األفضمية.
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الدولة في االكتتاب في الزيادة في رأس ماؿ بنؾ اإلسكاف بيف حد
تتراوح مساىمة ّ

قدر بػ  551ـ.د عمى النحو التالي:
يقدر بػ  35,9ـ.د وحد أقصى ي ّ
أدنى ّ
 مجيود الدولة في حدود حصتيا 01,5 :ـ.د،

 مجيود الدولة في صورة تخمي المساىمييف العمومييف 22,3 :ـ.د،
 مجيود الدولة في صورة تخمػي الخػواص والمساىميف العمومييف 551 :ـ.د
( دوف اعتبار كمفة اقتناء حقوؽ األفضمية ).
وتندرج رسممة ا لشركة التونسية لمبنؾ وبنؾ اإلسكاف في إطار خطة متكاممة إلعادة
ىيكمة البنكيف المعنييف لتدعيـ صالبتيما المالية وضماف ديمومة توازناتيما المالية ،وقد
رافقت عممية رسممة البنكيف مراجعة إطار الحوكمة وضبط مخططات أعماؿ تمت المصادقة
عمييما في إطار المجمس الوزاري المضيؽ ليوـ االثنيف  5ماي  ،2151وشممت الجانب
االجتماعي ( تأىيؿ الموارد البشرية ) والجانب المؤسساتي ( النظاـ المعموماتي ػ التنظيـ ػ
إدارة المخاطر ػ الرقابة الداخمية ) والجانب التجاري ،وفيما يمي أىـ مكوناتيا:
 Iـ الشركة التونسية لمبنك:
* الجانب التجاري:
ييدؼ برنامج اإلصالح إلى تحسيف المردودية التجارية لمبنؾ ،مف خالؿ المحاور
األربعة التالية :
 )5تعزيز شبكة الفروع وتطوير قنوات التوزيع :إحداث  52فرعا جديدا واعادة تييئة
 31فرع قائـ ،إسداء الخدمات البنكية عف بعد وعبر الياتؼ الجواؿ،...
 )2تعزيز الخدمات ومالءمتيا مع ما توفره البنوؾ المنافسة :مف خالؿ استيداؼ
الخدمات المصرفية الموجية لألفراد والشركات.
 )0التخفيض في كمفة الموارد مف خالؿ:
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 مالءمة شروط تأجير الودائع مع ما تعتمده البنوؾ األخرى،
 تغيير ىيكمة اإليداعات.
 )4االرتقاء إلى صنؼ جديد مف الحرفاء:
 استيداؼ المستأجريف وأصحاب الميف الحرة والتجارية،
 الترفيع في نسبة القروض الموجية لمحرفاء إلى .% 01
* الموارد البشرية:
ػ تطوير الموارد البشرية لمبنؾ بما يتالءـ مع حاجيات تطوير نشاط البنؾ:
 إنجاز برنامج تطيير اجتماعي يشمؿ  121عونا في إطار المغادرة التمقائية
و 131عونا في إطار اإلحالة عمى التقاعد ( المرحمة األولى)،
 انتداب مرحمي لػ  5311عوف حسب اختصاصات محددة.
وترتفع كمفة التطيير االجتماعي إلى  142ـ.د لمفترة  2015ػ .2019
ػ تثميف سياسة التأجير :حيث يعتبر مستوى التأجير بالشركة التونسية لمبنؾ أقؿ
مف معدؿ القطاع بنسبة  ،% 12وىو ما مف شأنو أف ال يضمف استقطاب الكفاءات التي
يحتاجيا البنؾ.
ػ االرتقاء بالجودة الوظيفية لمتصرؼ في الموارد البشرية.
* الجانب التنظيمي:
ػ مراجعة الييكؿ التنظيمي نحو التقميص في عدد اإلدارات وتجنب التشعب،
ػ إيالء أىمية كبرى لوظائؼ التصرؼ في المخاطر والرقابة الداخمية ونظاـ
المعمومات،...
ػ إحداث لجنة تنفيذية لتقييـ جودة التسيير والمسيريف بالبنؾ،
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ويترتب عف مراجعة الجوانب التنظيمية مراجعة المكافآت الممنوحة ألعضاء مجمس
اإلدارة والمدير العاـ لالقتراب مف معدؿ القطاع البنكي .ويستوجب ذلؾ تنقيح األمر عدد
 1855لسنة  1990المؤرخ في  10نوفمبر  1990والمنشور عدد  28المؤرخ في 22
جواف .2005
 الجانب المتعمق بنظام المعمومات:
أشارت نتائج التدقيؽ المؤسساتي لمبنؾ إلى عدـ نجاعة نظاـ المعمومات الحالي
وغياب برامج استمرار األنشطة والحماية المعموماتية .وسيتـ في ىذا الخصوص العمؿ عمى
تطوير المنظومة الحالية ،وسيمكف ذلؾ مف:
تـ بعد الشروع في تركيزىا،
 تثميف برامج التطوير واإلصالح التي ّ
 ضماف توفير التغطية الوظيفية الناجعة التي تمكف مف بموغ األىداؼ
المرسومة في مجاؿ اإلنتاجية مف خالؿ تركيز تغطية محكمة لمختمؼ
الوظائؼ بالبنؾ،
 التحكـ في تركيز المشروع سواء مف حيث التكمفة أو اآلجاؿ،
ويشتمؿ نظاـ المعمومات عمى الجوانب التالية:
 الفروع،
 التعيدات،
 شبكة اإلعالمية،
 معدات ميكرو إعالمية،
 دراسة مخطط ضماف استم اررية النشاط.
ويمتد تنفيذ ىذا البرنامج عمى الفترة  2015ػ  2019بكمفة تقدر بػ  83ـ.د.
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* إدارة المخاطر والرقابة الداخمية :وضع آليات ناجعة إلدارة المخاطر والرقابة
الداخمية،
ومف جية أخرى ،يوصي مخطط األعماؿ بتجديد ضمانات الدولة عمى القروض
الممنوحة لممنشآت العمومية خالؿ كامؿ فترة مخطط إعادة الييكمة.
 IIـ بنك اإلسكان:
* الجانب التجاري:
ييدؼ إلى تحسيف المردودية التجارية لمبنؾ مف خالؿ المحاور الثمانية التالية:
 تنمية المعرفة في مجاؿ التعامؿ مع الحرفاء وتصنيفيـ،
 تطوير مؤشر رضاء الحرفاء وضماف وفائيـ لمبنؾ،
 تعزيز شبكة الفروع،
 ضماف فترة عمؿ أكبر لمعمميات التجارية،
 تنشيط المبيعات وقيادتيا،
 تعزيز الخدمات وتنويعيا،
 ترشيد نفقات الترويج،
 ترشيد التسعيرات.
ويمتد إنجاز البرنامج عمى الفترة  2015ػ  2019بكمفة تناىز  56ـ.د.
ّ
* الموارد البشرية:
ييدؼ برنامج التطيير االجتماعي إلى تحسيف اإلنتاجية والمردودية مف خالؿ:
 التطيير االجتماعي واالنتدابات المدروسة :يشمؿ التطيير االجتماعي
تسريح  606عونا في إطار المغادرة التمقائية و 213عونا في إطار اإلحالة
عمى التقاعد ،مقابؿ انتداب  300عونا.
 اعتماد سياسة جديدة في مجاؿ الموارد البشرية.
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مع العمـ وأف  % 53مف األعواف تتراوح أعمارىـ بيف  41و 53سنة ،فيما تقدر
المردودية بػ  98أ.د/عوف ،وىي تقؿ بنسبة  % 41مقارنة بأحسف البنوؾ عمى الساحة
الوطنية.
وتبمغ كمفة البرنامج  52ـ.د تخص الفترة  2015ػ .2019
* الجانب التنظيمي:

أشارت نتائج التدقيؽ المؤسساتي لبنؾ اإلسكاف خاصة إلى ارتفاع عدد الوحدات

الوظيفية واشكاليات عمى مستوى إجراءات العمؿ ،مما يحد مف نجاعتيا.
وييدؼ البرنامج إلى اعتماد ىيكمة جديدة حسب األنشطة ،وذلؾ مف خالؿ:
 تعزيز الييكمة الحالية بمجنة تنفيذية لالئتماف لمساندة اإلدارة العامة
باإلضافة إلى خمسة أقساـ ( 3أقساـ حرفاء وقسـ المساندة وقسـ المراقبة).
 مراجعة اإلجراءات لضماف النجاعة والمرونة.
 م ارجعة منظومة االستخالص استئناسا بأفضؿ اآلليات المعموؿ بيا عمى
المستوى الدولي.
وتمتد فترة اإلنجاز مف  2015إلى  2016بكمفة  1ـ.د تحتسب عمى الفترة 2015
ػ .2019
* الجانب المتعمق بنظام المعمومات:
أشارت نتائج عممية التدقيؽ إلى عدـ نجاعة نظاـ المعمومات الحالي.
وييدؼ مخطط األعماؿ إلى إعادة ىيكمة نظاـ المعمومات مف خالؿ المحاور
األربعة التالية:
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 اعتماد تمشي إلرساء نظاـ مركزي يعتمد عمى نظاـ الخدمات المصرفية
األساسية المندمجة.
 إعادة ىيكمة إدارة تطوير النظـ المعموماتية بيدؼ تحسيف الجودة وضماف
استم اررية األنشطة والخدمات.
 تحديد نظاـ السالمة المعموماتية مف خالؿ إبراز دور كؿ األطراؼ المتدخمة
واإلجراءات والمراحؿ التجريبية،
 تحسيف حوكمة نظاـ المعمومات خاصة فيما يتعمؽ بالجوانب اإلستراتيجية
والتنظيمية والجودة واستم اررية الخدمات.
ويمتد البرنامج عمى فترة  2015ػ  2019بكمفة  31ـ.د تحتسب عمى الفترة
 2015ػ .2019
* إدارة المخاطر والرقابة الداخمية:
ييدؼ برنامج إعادة ىيكمة الرقابة الداخمية إلى تطوير وتدعيـ نظاـ الرقابة الداخمية
لمبنؾ ،ويرتكز عمى ثالث مراحؿ:
 التنظيـ،
 الموارد البشرية،
 برنامج العمؿ.
ويرتكز برنامج تطيير محفظة الديوف المعدومة عمى  3محاور:
 التصرؼ في محفظة الديوف المعدومة،
 الحرفية في إجراءات االستخالص،
 تحسيف إدارة مخاطر القروض.
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وقصد ضماف حسف تطبيؽ مخططات األعماؿ واحتراـ آجاؿ تنفيذىا بالحرفية
الالزمة ،مف جي ػة ،وعم ػال بتوصي ػات المجمسيف الو ازرييف المنعقداف بتاريػخ  21أوت 2014
و 04ماي  2015مف جية أخرى ،تسعى و ازرة المالية إلى البحث عف شريؾ تقني لمرافقة
يتـ ذلؾ وفقا لمتراتيب الجاري بيا
الدولة في عممية إعادة ىيكمة البنكيف المعنييف عمى أف ّ
العمؿ.
وبناء عمى ما سبؽ ،ولضماف تدعيـ الصالبة المالية لمبنكيف المعنييف واحتراـ
أقرىا البنؾ المركزي التونسي وتمويؿ كمفة برامج االستثمار
معايير المالءة المالية التي ّ
المضمنة بمخططات األعماؿ.
ثانيا ـ أعمال المجنة:
عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية  0جمسات لمنظر في مشروع ىذا القانوف
بيف استماعات إلى السيد وزير المالية والرئيس المدير العاـ لمشركة التونسية لمبنؾ والرئيس
المدير العاـ لبنؾ اإلسكاف وخبير في بورصة األوراؽ المالية دامت في مجمميا تقريبا 51
ساعات.
ػ جمسة يوم  51جويمية  :5151االستماع إلى السيد وزير المالية الذي كاف
مرفوقا بالسيديف الرئيس المدير العاـ لمشركة التونسية لمبنؾ والرئيس المدير العاـ لبنؾ
اإلسكاف وعدد مف إطارات الو ازرة.
وفي أوؿ الجمسة ،قدـ وزير المالية بسطة عف إستراتيجية إعادة ىيكمة البنكيف
والمتمثمة أساسا في الجوانب التالية:
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 الجانب المالي ويتضمف رسممة البنكيف بمبمغ إجمالي بػ  757ـ.د لمشركة
التونسية لمبنؾ ،و 110ـ.د لبنؾ اإلسكاف وذلؾ في حالة عدـ مشاركة
الخواص في مجيود الرسممة.
 التموقع التجاري عبر وضع إستراتيجية لتسويؽ الخدمات البنكية تتمثؿ في
تدعيـ شبكة الفروع وتعزيز العرض وتخفيض التكاليؼ والرفع مف مستوي
الحريؼ المستيدؼ،
 الموارد البشرية بتنمية رأس الماؿ البشري بإعادة ىيكمة الموارد البشرية لمبنؾ
وانتداب الكفاءات المختصة،
 إجراءات تنظيمية عبر النيوض باليياكؿ البنكية،
 المنظومة المعموماتية بالعمؿ عمى تغيير النظاـ المعموماتي الحالي،
 إدارة المخاطر والرقابة الداخمية عبر تخفيض نسبة الديوف المصنفة واحتراـ
المؤشرات المعتمدة في القطاع.
تقدـ النواب بجممة مف التساؤالت والمقترحات تمحورت أساسا حوؿ:
وأثناء النقاشّ ،
 ىؿ وضعت الو ازرة خطة متكاممة لمنيوض بالقطاع المالي إلى جانب
اإلصالحات البنكية،
 لماذا لـ يتـ تحديد المسؤوليات ومحاسبة األطراؼ المتسببة في تدىور
وضعية البنوؾ العمومية،
 ما ىو برنامج الو ازرة في إعادة ىيكمة قطاع المؤسسات العمومية بصفة
تردي وضعية
عامة والقطاع السياحي بصفة خاصة المذيف ساىما كثي ار في ّ
البنوؾ العمومية وخاصة الشركة التونسية لمبنؾ ،وىؿ تـ أخذىما بعيف
االعتبار في مخطط إعادة ىيكمة البنوؾ العمومية،
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 إستراتيجية

الو ازرة

في

معالجة ديوف القطاعات التي

تشكو صعوبات كبيرة مثؿ القطاع السياحي،
 أسباب عدـ تفعيؿ شركة التصرؼ في األصوؿ التي تـ إحداثيا بقانوف
المالية التكميمي لسنة  2014إلعادة ىيكمة القطاع السياحي وتخفيؼ
العبء عمى البنوؾ العمومية،
 تحسيس الشركاء الخواص لممساىمة في رسممة البنكيف،
 ىؿ تـ االنتياء مف تدقيؽ البنؾ الوطني الفالحي ووضع مخطط إلعادة
ىيكمتو،
 أسباب عدـ إصدار الشركة التونسية لمبنؾ لقرض رقاعي عمى غرار ما تـ
انتياجو مف طرؼ بنؾ اإلسكاف وذلؾ لتخفيؼ العبء عمى ميزانية الدولة،
 قيمة منحة اإلصدار بالنسبة لمشركة التونسية لمبنؾ،
 اإلستراتيجية التجارية لمبنوؾ العمومية لفتح فروع ليا بالخارج وخاصة في
الدوؿ اإلفريقية لمساعدة الشركات التونسية لتطوير معامالتيا التصديرية.
 التفويت في مساىمات الشركة التونسية لمبنؾ في عدد مف المؤسسات
لتخفيؼ العبء عمى المالية العمومية،
 االستفسار عف مآؿ الترفيع فػي رأس مػاؿ الشركػة التونسيػة لمبنؾ بػ  41ـ.د
وتفعيؿ الضماف في  117ـ.د الذيف صادؽ عمييما المجمس الوطني
التأسيسي سنة ،2012
 مآؿ االتفاؽ مع األطراؼ االجتماعية بخصوص برنامج التطيير
االجتماعي واعتماد سياسة جديدة في مجاؿ الموارد البشرية،
 ىؿ ىناؾ توجو إلدماج البنوؾ العمومية الثالث حتى تتمكف مف تمويؿ
المشاريع الكبرى،

 برنامج الو ازرة في تخصيص البنوؾ العمومية،
 مخططات إع ادة ىيكمة بقية البنوؾ العمومية التي تعاني عدة إشكاليات مثؿ
البنؾ التونسي لمتضامف وبنؾ تمويؿ المؤسسات الصغرى والمتوسطة،
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 إستراتجية

الوزرة
ا

لمنيوض بأداء مصرؼ تونس

الخارجي بفرنسا ( )T.F.Bankالذي يعاني عدة إشكاليات،
 إستراتيجية الو ازرة لجعؿ تونس ساحة مالية إقميمية ودولية،
 برنامج الو ازرة بخصوص المؤسسات العمومية التي تمر بصعوبات مالية.
تـ التذكير بأف عممية تدقيؽ البنؾ الوطني الفالحي قد انتيت ،وقريبا
وفي ّ
الردودّ ،
سيكوف مخطط العمؿ إلعادة الييكمة جاى از.
تردي وضعية البنوؾ العمومية ،أفاد السيد
وبخصوص تحديد المسؤوليات في ّ
الوزير أف ىيئة الرقابة العامة لممالية أجرت تحقيقا ،وتـ إحالة مختمؼ ممفات الفساد إلى
القضاء.
وضح أنو
وبالنسبة لطرؽ التسيير التي سيتـ اتباعيا في إدارة البنوؾ العموميةّ ،
سيتـ اعتماد طرؽ التسيير المتبعة في القطاع الخاص ،وسيقع فصؿ منصب رئيس مجمس
اإلدارة عف منصب المدير العاـ ،فضال عف انتداب المديريف العاميف لمبنوؾ العمومية عف
طريؽ طمب عروض يتـ البت فيو مف طرؼ لجنة مشتركة متكونة مف ممثميف لمقطاع
الخاص والقطاع العاـ الختيار الكفاءات.
وفيما يتعمؽ بإستراتيجية الشركة التونسية لمبنؾ لمتقميص مف حجـ الديوف المصنفة،
فقد تـ التأكيد عمى أف أغمب الديوف المصنفة متأتية مف القطاع السياحي ( تقدر بػ 1700
ـ.د منيا  1400ـ.د ديوف مصنفة ) لذلؾ سيتـ العمؿ عمى إعادة ىيكمة ىذا القطاع،
وحددت منحة إصدار الشركة التونسيػة لمبنؾ بػ  800مميـ لمسيـ.
ّ

وبخصوص تحسيس الشركاء الخواص لممساىمة في رسممة البنكيف ،أكدت الو ازرة
وعبر الكثير منيـ عف استعداده ،وال يمكف تحديد مبالغ مساىمة الخواص إال
أف ذلؾ تـّ ،
بعد إبراـ العقود في الغرض.
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وفي ما يتعمؽ بإمكانية التفويت في مساىمات الشركة التونسية لمبنؾ في عدد مف
تمر بصعوبات ىيكمية ،وبالتالي ال يمكف التفويت في
المؤسسات ،اتّضح أف ىذه الشركات ّ
المساىمات في الوقت الحالي ،وسيتـ العمؿ عمى تجاوز ىذه الصعوبات مستقبال،
وبالنسبة لتفعيؿ قانوف شركة التصرؼ في األصوؿ ،فالمشاورات متواصمة إلعداد
مشروع قانوف ينظـ عمؿ ىذه الشركة.
وفي ما يتعمؽ بمعالجة وضعية مصرؼ تونس الخارجي بفرنسا ( ،)T.F.Bankأفاد
مما جعؿ الجانب الفرنسي يتجو نحو سحب ترخيص
أف ىذا البنؾ يعاني مف عدة إشكاليات ّ
نشاطو ،وقصد تجاوز ىذا اإلشكاؿ قاـ محافظ البنؾ المركزي وعدة أطراؼ متدخمة في
الموضوع بالتفاوض مع الجانب الفرنسي قصد ضماف ديمومة تواجد ىذا المصرؼ .وفي
ىذا اإلطار تـ اتخاذ عديد اإلجراءات وتنصيب إدارة عامة جديدة ستعمؿ عمى وضع خطة
لمنيوض بيذا البنؾ.
وبخصوص مخططات إعادة ىيكمة بقية البنوؾ العمومية  ،أفاد وزير المالية أف
مشروع قانوف المالية التكميمي لسنة  2015سيتضمف إجراءات لمنيوض بالقطاع البنكي.

ودولية.

تـ تكميؼ البنؾ الدولي بإعداد دراسة لجعؿ تونس ساحة مالية إقميمية
كما أنو ّ

ػ جمسة يوم  55جويمية  :5151االستماع إلى الرئيس المدير العاـ لمشركة
التونسية لألوراؽ المالية والرئيس السابؽ لبورصة األوراؽ المالية التونسية كممثؿ لمقطاع
الخاص لالستئناس برأيو.
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وفي بداية مداخمتو ،أوضح أف وضع القطاع المصرفي متأزـ بصفة عامة،
ويستوجب رسممة البنوؾ العمومية ،كما ذ ّكر أف الشركات التونسية تستثمر عمى أساس 30

 %موارد ذاتية و % 31اقتراض ،وأغمبيا شركات عائمية غير مدرجة بالبورصة يتكوف رأس

تطور بالقدر الكافي وىي
ماليا أساسا مف االقتراض البنكي .كما أف البنوؾ العمومية لـ ت ّ
التصرؼ ،وال تحتكـ إلى قواعد الحكومة الرشيدة ،وتُقرض عمى أساس
تعاني مف سوء
ّ
الضمانات وليس عمى أساس مردودية المشروع ،كما أف ىذه البنوؾ وقع استغالليا لخدمة
أصحاب النفوذ في النظاـ القديـ.
ىذا ،واقترح بعض الحموؿ يمكف أف تساىـ في حؿ أزمة القطاع المصرفي منيا
بيع مساىمات الشركات المفمسة المقترضة ،وفتح رأس ماؿ ىذه البنوؾ في البورصة،
واالتفاؽ والتوافؽ مع النقابات المينية لمتقدـ بالبنوؾ العمومية ،كما أف المعالجة تكوف عبر
السماح لمتونسييف المقيميف بالخارج بفتح حسابات بالعممة الصعبة عمى غرار ما ىو معموؿ
بو في المغرب.
وأ ّكد أف القطاع المصرفي غير قادر عمى المحافظة عمى  0بنوؾ عمومية،

وباإلمكاف االقتصار عمى بنؾ عمومي وحيد وىو البنؾ الوطني الفالحي مع منح الرئيس
التصرؼ.
المدير العاـ مرونة في
ّ
تصوره في
وطمب النواب مف السيد الرئيس المدير العاـ لشركة األوراؽ المالية
ّ
تقدموا باألسئمة التالية:
إصالح البنوؾ العمومية ،وليذا ّ

التصرؼ في البنوؾ العمومية،
 األسباب التي آلت إلى سوء
ّ
 ىؿ يجب أف يصاحب رسممة البنوؾ برنامج تأىيؿ شامؿ لمقطاع
المصرفي،
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في

رسممة

البنوؾ

التسرع
 ىؿ باإلمكاف عدـ
ّ
العمومية عمى حساب ميزانية الدولة في ظؿ وجود إمكانيات تمويؿ أخرى
لتخفيؼ العبء عمى ميزانية الدولة،
 الجدوى مف ىيكمة البنوؾ العمومية دوف بقية البنوؾ،
 نظرتو في تطوير بقية مكونات القطاع المصرفي،
 كيفية تنويع مصادر تمويؿ المنظومة المالية،
تردي وضعية البنوؾ
 نظرتو في النصوص القانونية التي ساىمت في ّ
العمومية،
 مدى تأثير قانوف المصالحة عمى المنظومة المالية.
وتفاعال مع ىذه المقترحات واالستفسارات ،أ ّكد مدير عاـ شركة األوراؽ المالية

وشدد عمى ضرورة تطوير
عمى أف مسألة دمج ىذه البنوؾ مف عدمو تعتبر سياسية بامتيازّ ،
قانوف الوظيفة العمومية في اتجاه منح المسيريف مرونة في التصرؼ وحرية في أخذ
الق اررات ،وأعطى مثاال لذلؾ ما تـ مع البنؾ التجاري.
ػ جمسة يوم  27جويمية  ،2015استمعت المجنة إلى كؿ مف السيد وزير المالية

والسيد الرئيس المدير العاـ لبنؾ اإلسكاف والسيد الرئيس المدير العاـ لمشركة التونسية لمبنؾ
لمنظر في مكونات محفظة المساىمات لمبنكيف قصد إيجاد ما يمكف توظيفو في إعادة
رسممة ىذيف البنكيف بيدؼ التخفيض مف مساىمة الدولة عمى غرار ما تـ العمؿ بو بالنسبة
لمبنؾ الوطني الفالحي.

تـ
وخالؿ ىذه الجمسة ،أفاد السيد وزير المالية أنو في إطار ترسيخ قيـ الشفافية ّ
تقديـ طمب عروض النتداب مديريف لتسيير البنوؾ العمومية.
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وضح السيد رئيس مدير عاـ الشركة التونسية لمبنؾ أف األمالؾ
وفي تدخموّ ،
الراجعة بالنظر ليذه الشركة تنقسـ إلى صنفيف :األولى أمالؾ عقارية والثانية تتعمؽ
بمساىمات المحفظة المالية ،مؤكدا أنو في الفترة األخيرة قامت الشركة التونسية لمبنؾ بجرد
وتقييـ لألمالؾ العقارية غير المستغمة ،وكاف ىذا التقييـ مف طرؼ مكاتب خبراء مختصة،
وكانت ىناؾ نية لمتفويت فييا ،إال أف الوضع الحالي لمبالد وكذلؾ الوضع العقاري لبعض
الممت مكات يجعؿ ىذا األمر صعب التنفيذ ،لكف ىناؾ برنامج لتقديـ ىذا التقييـ وما نتج عنو
إلى مجمس اإلدارة وذلؾ خالؿ شير أوت الجاري.
تقدر بػ
أما في ما يتعمؽ بالمحفظة المالية ،أفاد أف القيمة المحاسبية ليذه المحفظة ّ
 020ـ.د تتكوف أساسا مف مساىمات القطاع السياحي ومف قطاعات إستراتيجية لمبنؾ
تقدر بػ  % 05,2مف رأس
مؤكدا أف المساىمة األساسية لمبنؾ في مؤسسة التأميف ستار ّ
ماليا والقيمة المضافة ليذه المساىمة ال تتجاوز  51ـ.د ،وال يمكف التفويت في ىذه
المساىمة احتراما لمقتضيات القانوف البنكي مف ناحية ،وحفاظا عمى التوازنات المالية
لمشركة باعتبار أف أغمب مساىماتيا ىي مساىمات عمومية مف ناحية أخرى.
كما أف الشركة التونسيػة لمبنؾ ليػا مساىمة في شركة اإليجار المالي تقػدر بػ  2ـ.د
وىي قيمة ال يمكف أف تؤثر عمى إعادة رسممتيا.
وأفاد أف  020ـ.د كقيمة دفترية ومحاسبية لمبنؾ لـ تحقؽ سواء  250ـ.د
كمخصصات عمى المساىمة وىي قيمة ضئيمة ال يمكف الترفيع فييا إال باسترجاع القطاع
السياحي نسقو باعتباره يؤثر بصفة مباشرة عمى المخصصات.

وتـ
كما ّبيف أف الشركة التونسية لمبنؾ ليا مساىمة كبيرة في  TFBحوالي  03ـ.د ّ
تخصيص  52ـ.د ،وسيقع في األياـ القادمة الترفيع في ىذه المخصصات بيدؼ التفويت
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في ىذه المساىمة مؤكدا أنو ال يوجد في المحفظة المالية لمشركة التونسية لمبنؾ ما يمكف
ضخو في رأس الماؿ.
تصفيتو وبيعو قصد ّ
ومف ناحية أخرى ،أكد السيد الرئيس المدير العاـ لبنؾ اإلسكاف أف ىذا البنؾ ليس
لو ممتمكات لمتفويت فييا ،كما أف مكونات محفظة المساىمات متأتية مف شركات متفرعة
عف بنؾ اإلسكاف ومساىمات إستراتيجية كمساىمتيا في شركة سميـ وفي الشركة المالية
لإليجار والسنيت وشركات التصرؼ في المخاطر.
وأفاد أف القيمة المحاسبية لممحفظة المالية لبنؾ اإلسكاف تبمػغ  501ـ.د منيػا 51
ـ.د مخصصات ،وأىـ مساىمة لمبنؾ ىي في  55 TFBـ.د منيا  54ـ.د مخصصات،
وما عدا ذلؾ فإف المساىمات توجد في شركات متفرعة عف بنؾ اإلسكاف أو في بنوؾ
إفريقية وليس ىناؾ مساىمات يمكف التفويت فييا بيدؼ الترفيع في رأس ماؿ البنؾ.
وأثناء النقاش ،أ ّكد النواب عمى ضرورة إعادة ىيكمة القطاع البنكي وايجاد منظومة

ناجعة لمرقابة البنكية لضماف حسف التص ّرؼ وعدـ الرجوع إلى أخطاء الماضي ،وتقدموا
بجممة مف التساؤالت والمقترحات تمحورت أساسا حوؿ:
 وضع مخطط تنمية لمقطاع البنكي أىـ حمقاتو البنؾ المركزي،
 وضع منظومة ناجعة لمرقابة المالية،
 اعتماد منظومة معموماتية حديثة تستجيب لممعايير الدولية المعموؿ بيا،
 إعالـ المجمس بتطور القطاع البنكي في إطار قوانيف المالية،

 اقتراح تغيير تركيبة المسؤوليف في الييكمة البنكية لضماف الحوكمة وتفادي
التصرؼ المالي،
سوء
ّ
وتردي األوضاع في
 ضرورة محاسبة المسؤوليف عف تبديد الماؿ العاـ
ّ
البنوؾ العمومية لضماف حسف التسيير في المستقبؿ،
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 التساؤؿ

عف

العوامؿ

الحقيقية التي أدت إلى الوضعية

الحالية لمبنوؾ العمومية،
المصنفة المتخمدة بذمة أشخػاص أو
مد المجمس بقائمة في الديوف
 ضرورة ّ
ّ
شركات،
تصور واضح لإلصالحات التي يمكف أف تنيض بالبنوؾ العمومية،
 تقديـ ّ
 االستفسار عف وضعية مصرؼ تونس الخارجي بفرنسا (،)T.F.Bank
 تفعيؿ الق اررات المنبثقة عف تقرير التدقيؽ إلعادة الثقة في ىذيف البنكيف،
 مبررات عدـ وجود جرد مدقؽ لممتمكات الشركة التونسية لمبنؾ،
مد المجنة بالمبمغ الحقيقي الذي ستساىـ بو ميزانية الدولة في إعادة
 إمكانية ّ
رسممة ىذيف البنكيف،
 ضرورة توفير كؿ الضمانات لعدـ الرجوع إلى ىذه الوضعية،
 عدـ االقتصار عمى رسممة البنوؾ العمومية وضرورة القياـ بإصالحات
ىيكمية في المجاؿ المالي واالقتصادي،
 إخضاع البنوؾ العمومية لممعايير والطرؽ الحديثة لممحاسبة،
 ضرورة متابعة حسف استعماؿ القروض الممنوحة،
 اإلجراءات المتخذة لضماف تواجد البنوؾ العمومية في السوؽ اإلفريقية بعد
إخضاعيا لإلصالحات الضرورية،
 ضرورة وجود قرار سياسي لوضع البنوؾ التونسية تحت تطبيؽ المعايير
المحاسبية الدولية.

ردهّ ،بيف وزير المالية أنو ُشرع في دراسة الوضعية المالية لمبنوؾ العمومية
وفي ّ
منذ سنة  .2013وتمت دراسة ىذا الممؼ عمى عدة مراحؿ :أوليا عممية التدقيؽ ثـ مخطط
العمؿ ،وفي كؿ مرحمة تمت دراسة النتائج واتخاذ الق اررات في المجالس الو ازرية المختمفة
مما جعؿ دراسة ىذه الممفات عمؿ تقني تحكمو المصمحة العامة وخارج عف كؿ التجاذبات،
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مؤكدا أنو أوؿ ضمانة لعدـ الرجوع إلى أخطاء الماضي ىو الرقابة والمتابعة التي
التحوؿ الديمق ارطي الذي عاشتو
يمارسيا مجمس نواب الشعب بعد تفعيؿ دوره الرقابي إثر
ّ
بالدنا.
وعمى مستوى التسيير والحوكمة ،أفاد أف ىناؾ برنامج واضح وخطة عمؿ تتعمؽ
بتسيير وىيكمة ىذه البنوؾ عمى مستوى مف يمثؿ الدولة أو الممثميف في مجمس اإلدارة أو
عمى مستوى إدارة ىذه البنوؾ ،مؤكدا أف ىناؾ تقدـ عمى مستوى الشفافية في ىذا المجاؿ.
تردي الوضعية المالية لمبنوؾ العمومية ،أ ّكد
وبخصوص محاسبة المسؤوليف عف ّ
أف الييئة العامة لمرقابة المالية قامت بتدقيؽ في ىذه المسألة منذ سنة  ،2011وأحالت كؿ
الممفات التي ضبط بشأنيا تجاوزات إلى القضاء.
عدة إجراءات
وبيف أف ىناؾ خطة كاممة لمنيوض بالقطاع البنكي مف خالؿ اتخاذ ّ
ّ
واقتراح مشاريع قوانيف عمى غرار القانوف البنكي والقانوف المتعمؽ بالبنؾ المركزي الذي سيتـ
الشروع في النظر فييما قريبا.
تقدر بػ  1300ـ.د كحد
كما وضح أف مساىمة الدولة في إعادة رسممة البنوؾ ّ
تـ تخصيص  757ـ.د
أقصى أقرتيا قوانيف المالية المختمفة .وفي إطار مشروع ىذا القانػوف ّ
لمشركة التونسية لمبنؾ و 110ـ.د لبنؾ اإلسكاف .وفي ما يتعمؽ بالبنؾ الوطني الفالحي فإف

إعادة رسممتو ستكوف مف خالؿ التفويت في مخصصات محفظتو المالية الراجعة لو ،وىو
ما سيمكف مف تخفيؼ العبء عمى ميزانية الدولة في المساىمة في إعادة رسممة ىذا البنؾ.

وبخصوص المصرؼ التونسي الخارجي ،فإف المشكؿ مطروح منذ السبعينات
وىناؾ خصومة مع ىذا البنؾ في المحاكـ الدولية لـ يتـ البت فييا بعد.
أما عف الرؤية المستقبمية لدور البنوؾ العمومية ،أفاد أف ىناؾ دراسة مع تعاوف
االتحاد األوروبي إلحداث بنؾ جيات كآلية لتمويؿ الجيات والتشجيع عمى الالمركزية مؤكدا
أنو منذ شيريف ىناؾ عمؿ دؤوب مع  KFWلمقياـ بدراسات إلحداث بنؾ لمتنمية الجيوية.
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وعف إستراتيجية الدولة بالتوجو نحو إفريقيا ،أكد السيد الوزير أف ذلؾ يتطمب
سياسة كاممة وتواجد دبموماسي لضماف حسف اختراؽ ىذه األسواؽ عمى غرار المغرب،
أمر ضروريا لتنويع المتعامميف االقتصادييف وعدـ االقتصار
مؤكدا أف السوؽ اإلفريقية بات ا
عمى الطرؼ األوروبي.
وأكد السادة النواب عمى ضرورة إيجاد الضمانات الكافية صمب مشروع ىذا
تصرؼ في استعماؿ مساىمة الدولة في رأس ماؿ البنكيف
القانوف ،تم ّكف مف تفادي سوء ال ّ
شددوا عمى ضرورة تكريس
العمومييف باعتبارىا متأتية أساسا مف الخاضعيف لمضريبة ،كما ّ
الشفافية وحؽ النفاذ إلى المعمومة إضافة إلى متابعة تنفيذ برنامج إعادة الييكمة مف قبؿ

مجمس نواب الشعب.
استقر رأي أغمبية أعضاء المجنة عمى إضافة فصميف يتعمؽ األوؿ
وبعد النقاش،
ّ
بوجوب تقديـ تقرير كؿ ستة أشير مف قبؿ الو ازرة المكمفة بالمالية والبنؾ المركزي حوؿ
أعماؿ الرقاب ة المصرفية ،ويتعمؽ الثاني بالرجوع إلى السمطة التشريعية كمما تعمؽ األمر
بإعادة ىيكمة رأس ماؿ الشركة التونسية لمبنؾ وبنؾ اإلسكاف بخصوص نسبة مساىمة الدولة
في أرلبس ماليما.

ثالثا ـ توصيات المجنة:
توصي لجنة المالية والتخطيط والتنمية بػ:
 العمؿ عمى المحافظة عمى المؤسسات البنكية العمومية نظ ار لدورىا الرائد
في بناء االقتصاد الوطني،
 العمؿ عمى أف تحترـ البنوؾ العمومية قواعد التصرؼ الحذر،
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 العمؿ

عمى

استغالؿ

الشراكة بيف القطاع الخاص

والعاـ لتطوير أداء البنوؾ العمومية،
 وضع إستراتيجية النتصاب البنوؾ العمومية في الدوؿ اإلفريقية لتنمية
مبادالت الشركات الوطنية مع ىذه الدوؿ،
 العمؿ عمى تحويؿ تونس إلى ساحة مالية إقميمية ودولية.
رابعا ـ قرار المجنة:
معدال بإضافة
قررت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الموافقة عمى مشروع القانوف ّ
فصميف بأغمبية الحاضريف مع تحفظ عضو.

رئيـس المجنـة

مقررة المجنة

المنجي الرحوي

ألفة الشريؼ السكري
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