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AVIS DES SOCIETES 

 
 

BANQUE TUNISIENNE DE SOLIDARITE 
Siège social :56, Avenue Mohamed V- 1002 Tunis 

 
Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l’exercice 2008, la Banque 
Tunisienne de Solidarité publie, ci-dessous : 

- Le  Bilan après affectation du résultat comptable, 
- L’état d’évolution des capitaux propres.  
- Les résolutions adoptées, 

 
I- Le  Bilan après affectation du résultat comptable 
 

 
 
 
 
 
 

BILAN AU 31-12-2008 APRES AFFECTATION DU RESULTAT 
(en milliers de Dinars Tunisiens) 

ACTIF 31 12 2008 31 12 2007 

Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP et TGT 8 237 5 044
Créances sur les établissements  bancaires et financiers 16 076 6 085
Créances sur la clientèle  458 258 383 960
Portefeuille-titre de participation 2 307 2 207
Valeurs immobilisées 7 864 8 075
Autres actifs 40 150 34 947
TOTAL ACTIF 532 892 440 318 

PASSIF   
Banque centrale CCP et TGT 3 773 3 668
Dépôts et avoirs des établissements bancaires et  financiers 4 995 7 756
Dépôts et avoirs de la clientèle 5 000 4 190
Emprunts et ressources spéciales 450 665 361 273
Autres passifs 24 300 19 757
TOTAL PASSIF 488 733 396 644

CAPITAUX PROPRES   
Capital 40 000 40 000 
Réserves 2 751 2 381 
Autres capitaux propres - - 
Résultats reportés 1 408 1 293 
Résultat de l'exercice - - 
TOTAL CAPITAUX PROPRES 44 159 43 674 

TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 532 892 440 318 
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II- L’état d’évolution des capitaux propres 
 

 
 
 

   
III- Les résolutions adoptées  

 
 

  اللوائح التي صادقت عليها باإلجماع
  الجلسة العامة العادية للبنك التونسي للتضامن

   2009 جوان 29 اإلثنينالمنعقدة يوم 
-*-  

  :الّالئحة األولى
  بعد إطالعهـا علـى     2009 جوان   29إّن الجلسة العاّمة العادية للبنك التونسي للتّضامن المنعقدة بتاريخ           

 وعلـى  ،2008 ديـسمبر  31ئم المالية المتعلقة بنشاط البنك المختـوم فـي         تقريـر مجلس اإلدارة والقوا   
تسجل إطالعها على ما جاء في تقارير       ،  المتعلقين بنفس السنة  ) العام والخاص   (تقريري مراقبي الحسابات    

 31مراقبي الحسابات وتصادق على تقرير مجلس اإلدارة وعلى القوائم المالية للسنة المالية المختومة في               
وبناءا على ذلك فهي تعطي ألعضاء مجلس اإلدارة إبراءا تامـا            . كما وقع عرضها عليها    2008يسمبر  د

وكامال وبدون تحفّظ بخصوص ممارسـة مهاّمهم في مجلس اإلدارة وعن نتائج أعمالهم بالنّـسبة للـّسنة                
  .2008 ديسمبر 31المالية المختومة في 

  :ثانيةالّالئحة ال
 توافق  2008دية بعد اإلطالع على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية           إّن الجلسة العامة العا    

 والفصل عـدد     جديد من مجلة الشركات التجارية     200على االتفاقيات القانونية المنصوص عليها بالفصل       
 . المتعلق بمؤسسات القرض2001 لسنة 65 من القانون 29

 
 
 
 

 

rubriques Capitaux propres 
avant répartition Répartition Capitaux propres 

après répartition 
Capital social 40 000,000 - 40 000,000 
Réserves légales 381,258 87,288 468,546 
Fonds social 2 032,158 250,000 2 282,158 
Résultats reportés  1 293,141 115,333 1 408,474 
Bénéfice de l'exercice 452,621 -452,621 - 

Total 44 159,178 - 44 159,178 
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  :ثالثةالّالئحة ال
ـ تقرر     النّحو   على 2008 مجلس اإلدارة، تخصيص نتائج سنة       على اقتراح  بناءا   العـادية، اّمةالجلسة الع
  :اليـتّـال

 دينار621,326 452  2008الّربح الّصافي لسنة 
 دينار140,611 293 1 2008 إلى 1998األرباح المؤجلة من سنة 

 دينار761,937 745 1  مجموع األرباح قبل إقتطاع اإلحتياطي القانوني
 دينار288,097 87 )%5(اإلحتياطي القانوني 

 دينار473,840 658 20081مجموع األرباح القابلة للتخصيص في موفى سنة 
 دينار000,000 250 الصندوق اإلجتماعي

 دينار473,840 408 1 2008مجموع األرباح المؤجلة في موفى سنة 

  :رابعةلّالئحة الا
السيد سمير  م األساسي للبنك، تصادق الجلسة العاّمة العادية على تعيين من النّظا19عمال بأحكام الفصل  

 .تعويضا للسيد عبد الحميد الزنزوريعضوا بمجلس اإلدارة لزعر
وذلك للفترة المتبقية من مدة عضويته التي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في حسابات سنة 

2009.  

  :خامسةلّالئحة الا
عامة العادية إسناد مكافآت حضور لفائدة أعضاء مجلس اإلدارة بعنوان تصرفهم المتعلـق             تقرر الجلسة ال   

 . دينار لكل عضو5000وتحدد قيمتها بـ . 2008بالسنة المالية 

  : السادسةالّالئحة
لمجابهة حاجياته اآلنية من الموارد المالية،  ترخص الجلسة العامة العاديـة لمجلـس إدارة البنـك فـي                    

من الخارج وفي إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية بالسوق المحلية في حدود مبلغ جملي ال                اإلقتراض  
 مليون دينار خالل الفترة الممتدة بين تاريخ االجتماع الحالي واالجتماع المقبل الـذي سـوف                30يتجاوز  

 .2009تخصصه الجلسة العامة للنظر في نتائج السنة المالية 
  . القرض أو القروض وطريقة وشروط إصدارهاوتكلف مجلس اإلدارة بضبط مبلغ

  :األخيرة السابعة والّالئحة
 النّفوذ وكّل الّصالحّيات الالّزمة لحامل مضمون أو نظير من محضر            إّن الجلسة العاّمة العادية تفّوض كلّ     

  .القانون بجميع اإليداعات والنّشر التي يقتضيها الجلسة ليقوم
  

 


