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تقدیــــــم:1عددالمادة

طرف ویعمل به اعتبارًا من تاریخ إقراره منبالشركة التونسیة للبنكیسمى هذا المیثاق میثاق الحوكمة الرشیدة 
.مجلس إدارة البنك و ال یعتبر بدیًال عن القوانین واألنظمة الجاري بها العمل، وٕاّنما هو مكّمل لها

الحوكمة الرشیدة بالبنوك و ینظم العالقات بین المساهمین ومجلس اإلدارة و اإلدارة ویرتكز هذا المیثاق على أسس
العامة والموظفین وأصحاب الودائع وعمالء البنك وبصفة عامة كل األشخاص الذین تربطهم عالقة بالبنك. 

ات السوق البنكیة ویقوم البنك بمراجعة هذا المیثاق وتعدیله وتطویره كلما اقتضت الحاجة، بهدف مواكبة تغیر 
واألنظمة المنظمة للقطاع البنكي والقوانین الجاري بها العمل إلى جانب التغییرات التي ستعتمد في النظام األساسي 

بالبنك.

األساسیةالمبادئ: األولالباب

یهدف هذا المیثاق الى ترسیخ جملة المبادئ األساسیة التالیة : 
الرشیدةالحوكمةبمبادئإاللتزام
المصالحتضاربتجنب
الشفافیةواإلفصاح
والرشوةالفسادمكافحة
المشروعةغیراألنشطةتمویلواألموالوغسیلاإلرھابتمویلمكافحة

الرشیدةالحوكمةقواعد بللبنكالتونسیةالشركةإلتزام: 2عددالمادة

الرشیدة واالستئناس بأحسن الممارسات في المجال احترام قواعد الحوكمة ممارسة أعماله في إطار لبنك بایلتزم 
البنكي مع االلتزام بكافة القوانین والتراتیب الجاري بها العمل.

ویعتبر مجلس االدارة الركیزة االساسیة في مجال الحوكمة باعتباره مسؤوال على :

.ضبط منظومة متكاملة للحوكمة داخل البنك

الرشیدة.الحوكمةمواثیقعلىالمصادقة

.وضع میثاق حسن السلوك الوظیفي والسهر على احترامه من قبل كل هیاكل البنك
.تحیین القانون االساسي للبنك والتراتیب واالجراءات الداخلیة
دوریا.تنفیذهاومتابعةالبرامجعقودالتنظیمیة وضبطوالهیاكلاإلطارقوانینعلىالمصادقة

 والتي تهم أعمال التصرف بالمراقبة الفعلیة لإلدارة العامة وذلك بإبداء الرأي حول القرارات المتعلقة
للبنك مع التحّقق من مدى مالئمة هذه القرارات مع والسمعة التجاریة المردودیة والصالبة المالیة 

والمخططات المرسومة ومنها خاصة سیاسة المخاطر.تاالستراتیجیا
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 تحدید و تطویر النظم المعتمدة بالبنك سواءًا منها المتعلقة بإعداد التقاریر المالیة أو غیرها.العمل على
معاییر النوعیة والكمیة لمتابعة اداء البنك في مجال توفر السیولة والمردودیةتحدید ال.
والمخططات الرامیة لتنمیة البنك وتحدید سیاسة تدخله مع السعي إلى االستراتیجیةالوسائلواعتمادوضع

.وزیادة تدعیمهاصالبته المالیةعلىالمحافظة 
 التي تضمن بلوغ األهداف المحّددة.اللوجستیةالتحّقق من توّفر الموارد البشریة والمالیة والوسائل
ف.السهر على تمتع البنك بسمعة طیبة تضمن له ثقة جمیع االطرا
المالي طبقًا للقوانین الجاري بها العمل. اإلفصاحبإجراءاتالسهر على قیام البنك

 المسائل الهامة والمصیریة التي تهم نشاط البنك.جمیع جدول اعمال المجلس لالتأكد من تناول
ات تكوین لجان منبثقة عنه ومنها خاصة اللجنة الدائمة للتدقیق ولجنة المخاطر ویفوض لها الصالحی

القانونیة الالزمة للقیام بالمهام الموكولة إلیها طبقا للقوانین الجاري بها العمل و باعتماد أفضل الممارسات 
في ذلك.

االقتضاءوتعیین أعضائها وتكلیفهم بمهام عرضیة عند همتابعة ومراقبة أعمال اللجان المنبثقة عن.
 دعم مؤهالتهم العلمیة والتقنیة مما یضمن بترسیخ ثقافة التأهیل والتكوین المستمر ألعضائه وذلك

اضطالعهم بمسؤولیاتهم صلب المجلس وفي اللجان التابعة له على أحسن وجه.
.تسمیة اعضاء االدارة العامة واالطارات العلیا بالبنك وتحدید مبلغ االجرة واالمتیازات الراجعة الیهم
ن جمیع المساهمین، بمن فیهم المساهمون الصغار المعاملة العادلة القائمة على الحیادیة والمساواة بی

مّدهم بجمیع المعلومات المتعلقة بنشاط البنك.و همالحفاظ على جمیع حقوقو والمساهمین األجانب، 

ویلتزم أعضاء مجلس اإلدارة باحترام اللوائح التي وافقت علیها الجمعیة العامة للمساهمین والتراتیب والقوانین الجاري 
بها العمل.

المصالحتضاربتجنب: 3عددالمادة

وتقدیمها على أي مصلحة تتعارض مع للشركة التونسیة للبنكیلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بتغلیب المصلحة العلیا 
المصالحتضارب.1مصلحة البنك.

یلتزم كل عضو بمجلس اإلدارة و كل عضو باللجان المنبثقة عنه بـ :  

 عنها تضارب في المصالح مع مصالح البنك.تجّنب القیام بأعمال قد ینشأ
 اإلمتناع عن التصویت على أي مسالة قد تحدث تضاربًا بالنسبة له وعلى كل قرار یتعلق بعمل قد یؤثر

على موضوعیة العضو أو قدرته على أداء مهامه على النحو األمثل.
ا لغایات مهنیة بحتة.المحافظة على سریة المعلومات التي یحصل العلم بها والتي یجب استغالله
 .عدم استعمال ممتلكات البنك لقضاء مصالح شخصیة مباشرة او غیر مباشرة
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التصرف لإلدارة العامة ومتابعة مدى بمراقبة اعمالعدم التدخل المباشر في االمور الیومیة للبنك واالكتفاء
تقیدها بالسیاسات الموضوعة واالستراجیات المحددة.

ولیسعمومابنكالمصلحةیحققبكل ما من شانه ان بالقیاموااللتزام المساهمینیعجمالدفاع على مصالح
.اإلدارةمجلسفيتعیینهعلىصوتتالتيأویمثلهاالتياحد المساهمین أو المؤسسةمصالحیحققما
العضوتهم معنویةأومادیةبمصلحةواالستقاللیةالموضوعیةفیهتتأثرقراراتاالمتناع عن اتخاذ

بمعرفتهأومباشرةغیرمباشرة أوشخصیةباعتباراتأداءهیتأثرعندماأوأقاربهاحدتهمأوشخصیا
.بالقرارتتعلقالتيبالمعلومات

 متأتیة من ذوي العالقةهدایاأوهباتعليالحصولعدم.
ذوياألعضاءوامتناعالمجلسأمامالمعروضةاألمورفيالمصالحفيتعارضأيعناإلفصاح

ذلكإثباتویجبالتصویتعنواالمتناعبهاالخاصةالمناقشاتفياالشتراكعنالمتعارضةالمصالح
.الجلسةمحضرفي
مجلس اإلدارة للقیام بأي عمل قد ینجّر عنه تضارب في المصالح مع ترخیصىالحصول مسبقا عل

.المطلوبالترخیصعلىالتصویتفيیشاركأنیهمه االمرلمنولیسمصالح البنك العالقةذويمعالتعاملفيالبنكسیاسة.2

الممنوعةاإلتفاقیات.أ
أعضاء مجلس اإلدارة و أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة  وعلى المدیر العام إبرام اإلتفاقیات یمنع على

مجلة الشركات التجاریة من 200الممنوعة طبقا للقوانین الجاري بها العمل وخاصة منها مقتضیات الفصل 
التونسیة.

المقننةاإلتفاقیات.ب
المدیر العام بالحصول على و أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة  یلتزم كل عضو من

المقننة إلى جانب إعالم مراقبي الحسابات و التراخیص المسبقة من طرف مجلس اإلدارة عند إبرام اإلتفاقیات
الحصول على مصادقة الجمعیة العامة للمساهمین عند اإلقتضاء و القیام بكل اإلجراءات القانونیة  طبقا للقوانین 

من مجلة الشركات التجاریة التونسیة.200الجاري بها العمل وخاصة مقتضیات الفصل 

العادیةاإلتفاقیات.ت
المدیر العام إبرام اإلتفاقیات العادیة على و یمكن ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة  

أن تحترم هذه اإلتفاقیات مصالح البنك طبقا للقوانین الجاري بها العمل واألنظمة المصادق علیها من مجلس اإلدارة 
إضافیة والتي تحترم سیاسات تضارب المصالح. تیازاتاموالجمعیة العامة للمساهمین التي تتم بدون 

الشفافیةواإلفصاح: 4عددالمادة
واإلفصاح عن المعلومات ذات الصلة بالبنك بما في ذلك الوضع الشفافیةتعتمدسیاساتاإلدارة بوضعیقوم مجلس

المالي طبقا للقوانین الجاري بها العمل وقرارات مجلس اإلدارة والجمعیة العامة للمساهمین 
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:التالیة العناصروللعموم یتضمن أساساً المساهمینإلىسنوًیاتقریًرااإلدارةمجلسویرفع

للبنك.الوضع المالى
البنكواستراتیجیاتأهدافو خطط.
المراجعةوفعالیةالحالیة والمستقبلیةوالمخاطرالمالیة،البیاناتبشأنالحساباتلمراقبيالسنوىالتقریر

العامة.واإلدارةاإلدارةمجلسوأداءالداخلیة
 المتعلقة باللجان میثاق الحوكمة واالجراءات المتخذة لتطبیقه وكذلك میثاق السلوك الوظیفي وكل المواثیق

المنبثقة عن مجلس االدارة.
كل ما یضبطه القانون األساسي للبنك والقوانین الجاري بها العمل.ىعالوة عل

والرشوةالفسادمكافحة: 5عددالمادة
الفسادلمكافحةداخلیةثقافةوٕارساءبعثعلىوالعملوالمهنیةوالشفافیةالنزاهةبقیمالشركة التونسیة للبنك تلتزم

:علىترتكزوالرشوة

الخاصةوبهاالمعمولالممارساتألفضلطبقاً البنكیةالعملیاتكللمراقبةتهدفرقابیةسیاسةوضع
.شرعیةغیرإمتیازاتعلىللحصولبالتصدي

الشركة التونسیة للبنكالسلوك الوظیفي وأخالقیات العمل بمیثاقوضع .
 إعالم هیاكل التفقد والرقابة الداخلیة بالبنك بكل العملیات المشبوهة إلتخاذ اإلجراءات الالزمة مع توفیر

الحمایة الالزمة للُمبلَّغ. 

المشروعةغیراألنشطةتمویلواألموالوغسیلاإلرھابتمویلمكافحة: 6عددالمادة
المشروعةغیراألنشطةوتمویلاألموالغسیلبمكافحةالمتعلقةالقوانینكلبتطبیقالشركة التونسیة للبنك تلتزم
:خاللمنوذلك

.المشبوهةالعملیاتلكللتصديلالالزمةالتنظیمیةاإلجراءاتوضع-
وضع السیاسات واالستراتیجیات المالئمة وتحدید قواعد التصرف والرقابة في مجال مكافحة تمویل االرهاب -

وغسیل االموال.
غیراألنشطةوتمویلاألموالالموارد البشریة واللوجستیة الالزمة قصد التصدي لظاهرة غسیلتخصیص-

المشروعة.
المنظومة الداخلیة المتعلقة بمكافحة غسیلالمعدة من قبل الهیاكل الرقابیة حول نجاعة النظر في التقاریر -

التي وقع معاینتها مع اقرار جملة النقائص واالخالالت وخاصة المشروعةغیراألنشطةوتمویلاألموال
االصالحات الضروریة ومتابعة مدى احترام هیاكل البنك للقرارات المتخذة في هذا المجال. 

التصریح لدى المصالح المختصة بكل العملیات المشبوهة والتي یمكن ان تكون لها عالقة بتبییض االموال -
أو تمویل االرهاب.
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اإلدارةمجلس: الثانيالباب

العامةالمبادئ: 7عددالمادة

 استراتیجیةیقوم مجلس اإلدارة عالوة على ما جاء في القانون األساسي والقوانین الجاري بها العمل بتحدید
تنمیة البنك و تطوره ومراقبة اإلدارة العامة. 

المجلس على ترسیخ مبدأ التزام كل عضو من أعضائه بالدفاع عن مصالح جمیع المساهمین طبقًا یعمل
للقوانین الجاري بها العمل.

.یعمل المجلس و اللجان المتفرعة عنه على تثبیت ودعم الرقابة الداخلیة

 الممارسات و یعمل المجلس على التصدي لجمیع المخاطر وعلى أن یكون التعامل معها مالئمًا ألفضل
وفقًا للقوانین الجاري بها العمل. 

 یلتزم أعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة عنه بالحفاظ على سریة المعلومات المتعلقة بالبنك وعمالئه
طبقا للقوانین والمعامالت الجاري بها العمل.

م مع السعي للحضور ببذل كل الجهد والعنایة الالزمین عند االضطالع بمهامهیلتزم أعضاء المجلس
المستمر والفعال عند انعقاد اجتماعات المجلس او اللجان المنبثقة عنه.

.یعمل أعضاء مجلس اإلدارة على االهتمام الكامل بتطویر البنك وتنمیته والمحافظة على مصالحه
 أعضاء مجلس اإلدارة بالصفات المهنیة واألخالقیة الالزمةمن ینبغي أن یتمتع كل عضو.

اإلدارةمجلسأعضاءمؤھالت: 8عددالمادة
والبنكیة حتى یتسنى المالیةاالنشطةمجالفيوالكفاءةالدرایةمنكافبقدراالدارةمجلساعضاءیتمتعانیجب
أحسن وجه.على لقیام باألعمال الموكولة إلیهم لهم ا

اإلدارةمجلسأعضاءبتكوینالمتعلقةالسیاسة: 9عددالمادة
یسهر المجلس على ترسیخ ثقافة التأهیل والتكوین المستمر ألعضائه وذلك لتنمیة مهاراتهم ودعم مؤهالتهم العلمیة 

والتقنیة مما یضمن اضطالعهم بمسؤولیاتهم صلب المجلس وفي اللجان التابعة له على أحسن وجه.

اإلدارةمجلستركیبة: 10عددالمادة
العادیة من إثني عشر عضوا یتم تعیینهم من طرف الجلسة العامة یة للبنك الشركة التونسیتركب مجلس إدارة 

. للمجلساإلدارة من بین أعضائه رئیسا ینتخب مجلسو للمساهمین لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید.
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مجلس االدارةرئیس.1

بمهامه طبقًا للنظام األساسي للبنك وللقوانین المعمول بها ومنها تحدید جدول أعمال مجلس االدارةیقوم رئیس
وترأس جلساته ویسهر على تطبیق القرارات واللوائح التي وضعها المجلس.الجتماعاتهالمجلس والدعوة 

المستقلینالمجلسأعضاء.2
عدى عضویتهم بمجلس أي عالقة بالبنك مالهماال یكون یضم مجلس ادارة البنك عضوان مستقالن یجب أن 

اإلدارة واللجان التابعة له و ذلك لضمان استقاللیتهم عن المساهمین وعن اإلدارة العامة للبنك.

عضو ممثل للمساھمین الغیر الرئیسیین .3
یجب ان یضم مجلس ادارة البنك متصرفا ممثال عن المساهمین االشخاص الطبیعیین من غیر المساهمین 

ئیسیین. الر 

األعضاءبقیة.4
مجلس اإلدارة من طرف الجلسة العامة للمساهمین لمدة ثالث سنوات وال یمكن للعضو أن یكون عضو انتخابیقع 

مجلس إدارة بنك آخر أو مؤسسة مالیة أخرى في تونس و ذلك طبقًا للقوانین الجاري بها العمل. 

المجلسإجتماعات: 11عددالمادة
ومراقبة السنة یتم خاللها دراسة وضعیة البنك فياجتماعاتستة عنیقلالمایعقدأناإلدارةمجلسیلتزم

مدى تقید االدارة العامة باالستراتیجیات الموضوعة والسیاسات التي وقع اقرارها من قبل مجلس االدارة 
قبل اللجان المنبثقة عنه من التقاریر المرفوعة له وخاصة سیاسة التصرف في المخاطر. كما یلتزم بمتابعة 

ختم القوائم المالیة لكل ثالث أشهر.و جمیع الهیاكل الرقابیة مع
مجلس اإلدارة اجتماعاتیلتزم مقرر اجتماعات مجلس اإلدارة بتدوین نقاشات المجلس وٕاعداد محاضر

بها العمل.ومسك سجل خاص بمحاضر الجلسات والقیام بكل األعمال الموكولة له طبقًا للقوانین الجاري

اإلدارةمجلسمھام: 12عددالمادة
على مجلس اإلدارة :

.اإلمتثال لمیثاق الحوكمة الرشیدة بالشركة التونسیة للبنك
والمخططات الرامیة لتنمیة البنك وتحدید سیاسة تدخله مع السعي إلى اإلستراتیجیةالوسائلواعتمادوضع

المحافظة وتدعیم صالبته المالیة.
.التحّقق من توّفر الموارد البشریة والمالیة والوسائل الّلوجیستیة التي تضمن بلوغ األهداف المحّددة
 المراقبة الفعلیة ألعمال التصرف لإلدارة العامة وذلك بإبداء الرأي حول القرارات المتعلقة بالمردودیة

االستراتجیات والمخططات المرسومة والصالبة المالیة للبنك مع التحّقق من مدى مالئمة هذه القرارات مع
ومنها خاصة سیاسة المخاطر.
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.العمل على تحدید و تطویر النظم المعتمدة بالبنك سواءًا منها المتعلقة بإعداد التقاریر المالیة أو غیرها
وحساب النتائج و اعتمادها ورفعها إلى الجمعیة العامة للمساهمینالمالیةالقوائمختم.

وفقا للقانون األساسي للبنك والقوانین الجاري للمساهمینالسنویةالمالیةوالتقاریراإلدارةجلستقریر مإعداد
بها العمل.

المالي طبقًا للقوانین الجاري بها العمل. اإلفصاحبإجراءاتالسهر على قیام البنك
أفضل الممارسات مع إقرار إقرار الهیكل التنظیمي واإلجراءات العملیة للبنك للقیام بمهامه إعتماًدا على

أنظمة الرقابة الداخلیة وتحیینها لترسیخ أحسن الطرق الرقابیة داخل البنك.
والسهر على تنفیذها وتحیینها عند اإلقتضاء. والمتابعةالمخاطرسیاساتوضع
ة عند متابعة ومراقبة أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة و تعیین أعضائها وتكلیفهم بمهام عرضی

اإلقتضاء.

المجلسألشغالالدوريالتقییم: 13عددالمادة
یلتزم المجلس بالمبادرة بتقییم دوري ألعماله بصفة عامة وألعمال كل عضو من أعضائه. 

المجلسلجان: الثالثالباب

یلتزم المجلس بتكوین لجان منبثقة عنه ومنها خاصة اللجنة الدائمة للتدقیق ولجنة المخاطر واللجنة التنفیذیة 
للقروض ویفوض لها الصالحیات القانونیة الالزمة للقیام بالمهام الموكولة إلیها طبقا للقوانین الجاري بها العمل و 

باعتماد أفضل الممارسات في ذلك.

جان بـ :و تلتزم هذه الل

 ّلة عن مهامها للمجلس.إعداد محاضر جلساتها و برفع تقاریر دوریة ومفص

.إعالم المجلس بكل ما من شأنه اإلضرار بمصالح المؤسسة وعرقلة نشاطها

اعداد تقریر سنوي مفصل عن نشاطها خالل السنة المنقضیة وتقدیمه إلى مجلس اإلدارة خالل إجتماعه
الذي ینظر في القوائم المالیة المقفلة.

للتدقیقالدائمةاللجنة: 14عددالمادة
ومراجعتها على للبنكالمالیةالتقاریروالنظر فيالداخلیةعلى الرقابةتقوم اللجنة الدائمة للتدقیق باإلشراف

أسس المحاسبة المعتمدة للبنك ومالءمتها للقوانین الجاري بها العمل. 
للجنة الدائمة للتدقیق عضو من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلین وفقًا للقوانین الجاري بها العمل. یرأس ا
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للتدقیقالدائمةاللجنةمھمة.1
تتولى اللجنة الدائمة للتدقیق بـ :

المخاطرفيالتصرفمراقبةوالداخلیةالرقابة.أ
البنك للوسائل واآللیات الناجعة للتدقیق الداخلي والتي تضمن مزیدا من النجاعة مراقبة مدى إعتماد

والفاعلیة وحمایة مكتسبات البنك ودقة المعلومات المالیة مع مدى إحترام القوانین والتراتیب الجاري بها 
العمل في الغرض.

ات الالزمة.النظر في النقائص المتعلقة بمنظومة الرقابة الداخلیة وٕاعتماد اإلصالح
 التثبت من صحة ودقة المعلومات المالیة وتقدیر مدى تناغم منظومات تقییم المراقبة والتصرف في

المخاطر.
 التنسیق مع لجنة المخاطر قصد ضمان مزید من النجاعة في ما یخص التدقیق الداخلي والتصرف في

المخاطر.

المالیةالتقاریرإعداد.ب
القوائم المالیة الوسیطة والسنویة قبل عرضها على مجلس إدارة البنك وقبل اإلفصاح عنها.مراجعة
.النظر في سیاسة تطویر البنك والمخططات المالیة
.النظر في تقاریر وكاالت الترقیم الدولیة

الداخليالتدقیق.ج
المراقبةمراقبة وتنسیق أعمال إدارة التدقیق الداخلي وهیاكل البنك المتعهدة بأعمال
 .النظر في تقاریر التدقیق الداخلي ومتابعة مدي إحترام التوصیات المتخذة في الغرض
.إبداء الرأي في تعیین مسؤولي إدارة التدقیق الداخلي والمراقبین التابعین لها
یام السهر على مدى توفر الوسائل البشریة والّلوجستیة الالزمة والتي تضمن إلدارة التدقیق الداخلي الق

بمهامها على أحسن وجه.
 داخلي.الإقتراح على مجلس اإلدارة القیام بكل مهمة أو تحقیق في مجال التدقیق

الخارجیةوالرقابةالتدقیق.د
 إقتراح تعیین مراقبي الحسابات أو المراقبین الخارجیین على مجلس اإلدارة طبقا للقوانین والتراتیب الجاري

بها العمل.
.النظر وٕابداء الرأي في البرامج وتقاریر مراقبي الحسابات والمراقبین الخارجیین وهیئات الرقابة العمومیة
.النظر في تقاریر مكاتب اإلسناد واإلستشارة الخارجیة
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للتدقیقالدائمةاللجنةتركیبة.2
اللجنة الدائمة للتدقیق وفقا للقوانین والتراتیب الجاري بها العمل من ثالث أعضاء على األقل من أعضاء تتكون

مجلس اإلدارة ویشترط أن تتوفر فیهم المؤهالت والكفاءة في میدان المحاسبة والتدقیق والمراقبة الداخلیة. وتسند 
قلین.وجوبا رئاسة اللجنة إلى عضو من أعضاء مجلس اإلدارة المست

للتدقیقالدائمةاللجنةإجتماعات.3

طبًقا للقوانین والتراتیب دوریة ال تقل عن ستة مرات في السنة تعقد اللجنة الدائمة للتدقیق اجتماعات
الجاري بها العمل.

 یمكن للجنة الدائمة للتدقیق دعوة مراقبي الحسابات للحضور في اجتماعاتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك
ا استدعاء أّي موظف بالبنك أو أّي شخص ذي خبرة من داخل البنك أو من خارجه إذا دعت كما یمكنه

الحاجة لذلك.

الداخليللتدقیقالدائمةاللجنةأعضاءوتأھیلبتكوینالمتعلقةالسیاسة.4
مجال یجب على أعضاء اللجنة الدائمة للتدقیق الداخلي التمتع بكامل المؤهالت العلمیة والخبرات الالزمة في

المحاسبة البنكیة والتدقیق والمراقبة الداخلیة التي تضمن لهم القیام بمهامهم على أحسن وجه ویحرص مجلس إدارة 
البنك على ضمان تأهیل وتطویر مؤهالت أعضاء اللجنة الدائمة للتدقیق الداخلي بصفة مستمرة.

الداخليللتدقیقالدائمةاللجنةنشاطتقییم.5
ة للتدقیق خطط عملها على مجلس اإلدارة وتعید تقییمها بصفة دوریة وعندما تقتضي الحاجة اللجنة الدائمتعرض

مقارنتها بـ:

.أفضل الممارسات في القطاع البنكي
 تعدیل أو تغییر األهداف التي وضعها مجلس اإلدارة وذلك بالتشاور عند االقتضاء مع مراقبي الحسابات

وكل ذي خبرة في ذلك.

المخاطرلجنة:15عددالمادة
مساعدة مجلس اإلدارة على القیام بمهامه المتعلقة بالتصرف ومراقبة المخاطر واحترام لجنة المخاطر علىتسعى 

التراتیب والسیاسات المعتمدة في هذا المجال.

المخاطرلجنةمھام.1
تتولى لجنة المخاطر القیام بـ:

 التصرف في جمیع المخاطر.واستراتیجیاتسیاسات واعتمادوضع
.المصادقة على الطرق واآللیات المعتمدة في عملیة مراقبة ومتابعة المخاطر داخل البنك
 وسیاسات المعتمدة في مجال التصرف في المخاطر.الستراتیجیاتاإلدارة العامة للبنك احتراممراقبة مدى
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والسیاسات االستراتیجیاتمة ذلك مع دراسة وتحلیل مدى تعرض البنك إلى جمیع المخاطر ومدى مالء
المعتمدة في مجال التصرف في المخاطر.

 تقییم السیاسة المتبعة من طرف البنك في تكوین المدّخرات والتأكد من المالءمة المستمرة للألموال الذاتیة
للبنك مع سیاسات المخاطر المعتمدة.

 اإلدارة.لمجلساالستراتیجیةدراسة المخاطر الناجمة عن القرارات
 نشاط البنك. باستمراریةالمصادقة على المخططات المتعلقة
 ت الصادرة عن اللجنة التنفیذیة للقرض للشروط القانونیة الجاري بها العمل.االقرار احتراممراقبة مدى
 المخاطر متابعة ومراقبة مدى احترام القروض المسندة للتراتیب الجاري بها العمل والمتعلقة بتقسیم وتغطیة

ومتابعة التعهدات.
.تعیین المسؤول على الهیكل المكلف بمراقبة ومتابعة المخاطر

المخاطرلجنةتركیبة.2
لجنة المخاطر وفقا للقوانین والتراتیب الجاري بها العمل من ثالث أعضاء على األقل من أعضاء مجلس تتكون

التصرف وتقییم المخاطر وتسند وجوبا رئاسة اللجنة اإلدارة ویشترط أن تتوفر فیهم المؤهالت والكفاءة في میدان
إلى عضو من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلین.

المخاطرلجنةإجتماعات.3

طبًقا للتراتیب والقوانین المعمول بها.دوریة ال تقل عن ستة مرات في السنةاجتماعاتتعقد لجنة المخاطر

 یمكن للجنة المخاطر دعوة أّي موظفي البنك أو أّي شخص ذي خبرة داخل البنك أو من خارجه إذا دعت
الحاجة لذلك. 

المخاطرلجنةأعضاءوتأھیلبتكوینالمتعلقةالسیاسة.4
التمتع بكامل المؤهالت العلمیة والخبرات الالزمة في مجال التصرف وتقییم یجب على أعضاء لجنة المخاطر

التكوینر التي تضمن لهم القیام بمهامهم على أحسن وجه ویحرص مجلس إدارة البنك على ضمان ثقافةالمخاط
بصفة مستمرة.وتطویر مؤهالت أعضاء لجنة المخاطر

المخاطرلجنةنشاطتقییم.5
تعرض لجنة المخاطر خطط عملها على مجلس اإلدارة و تعید تقییمها بصفة دوریة وعندما تقتضي الحاجة مقارنتها 

بـ :

.أفضل الممارسات في القطاع البنكي
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 تعدیل أو تغییر األهداف التي وضعها مجلس اإلدارة وذلك بالتشاور عند االقتضاء مع مراقبي الحسابات
وكل ذي خبرة في ذلك.

للقرضالتنفیذیةاللجنة: 16عددةالماد
بعة داخل البنك.اللجنة التنفیذیة للقرض النظر وٕابداء الرأي فیما یخص سیاسة القرض والتمویل المتّ تتولى 

للقرضالتنفیذیةاللجنةمھام.1
للمقاییس اللجنة التنفیذیة للقرض إبداء الرأي في خصوص ملفات القروض التي تندرج في صالحیاتها وفقا تتولى

التي وضعها مجلس اإلدارة أو وفقا للتراتیب والقوانین الجاري بها العمل.

للقرضالتنفیذیةاللجنةتركیبة.2
تتكون اللجنة التنفیذیة للقرض وفقا للقوانین والتراتیب الجاري بها العمل من ثالث أعضاء على األقل من أعضاء 

اإلدارة بشرط أن تتوفر فیهم الكفاءة في میدان التمویل مجلس اإلدارة ومن أعضاء لیست لهم صفة عضو بمجلس
والقرض.  

وتسند رئاسة اللجنة إلى المدیر العام للشركة التونسیة للبنك.

للقرضالتنفیذیةاللجنةإجتماعات.3

والقوانین المعمول بها وكلما دعت الحاجة.تراتیب طبًقا للدوریةتعقد اللجنة التنفیذیة للقرض اجتماعات

للقرضالتنفیذیةاللجنةأعضاءبتكوینالمتعلقةالسیاسة.4
یجب على أعضاء اللجنة التنفیذیة للقرض التمتع بكامل المؤهالت العلمیة والخبرات الالزمة في مجال التمویل 

التكوینوالقرض التي تضمن لهم القیام بمهامهم على أحسن وجه ویحرص مجلس إدارة البنك على ضمان ثقافة
ؤهالت أعضاء اللجنة التنفیذیة للقرض بصفة مستمرة.وتطویر م

للقرضالتنفیذیةاللجنةنشاطتقییم.5
تعرض اللجنة التنفیذیة للقرض خطط عملها على مجلس اإلدارة وتعید تقییمها بصفة دوریة وعندما تقتضي الحاجة 

مقارنتها باألهداف المعتمدة من مجلس اإلدارة.

والتأجیرالتعییناتلجنة: 17عددالمادة
االنتداب و وضع النظر وٕابداء الرأي فیما یخص سیاسة هي لجنة منبثقة عن مجلس االدارة یعهد لها مهمة

داخل البنك.المقاییس الموضوعیة المتعلقة بالتعیینات والتأجیر

التعیینات والتأجیرلجنةمھام.1
في نظر والتأجیر، كما تالتعیینسیاساتومتابعةتصورفيمساعدة مجلس االدارة التعیینات والتأجیرلجنة تتولى

االقتراحات المحالة الیها من قبل المدیر العام للبنك والمتعلقة بتسمیة االطارات في الوظائف العلیا (عضو باإلدارة 
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رة المقترحة من خالل تقریر یرفع الى مجلس االداالعامة ، ادارة مركزیة ...) وتبدئ اللجنة رایها حول التعیینات
بعد التثبت من المعاییر المعتمدة في الغرض وخاصة معیاري الكفاءة والنزاهة. كما تقترح هذه اللجنة قیمة 

واالمتیازات الراجعة لكل عضو من اعضاء االدارة العامة واالطارات العلیا للبنك واعضاء اللجان المنبثقة االجر
ة في ذلك. عن مجلس االدارة مع تحدید المقاییس الموضوعیة المعتمد

اإلشراف المباشر على االنتدابات والمصالحتضاربوضعیاتإدارةوالتأجیر مهمة كما یعهد للجنة التعیینات
ومراقبة أعمال لجنة االنتدابات.  

التعیینات والتأجیرلجنةتركیبة.2
بینوفقا للقوانین والتراتیب الجاري بها العمل من ثالث أعضاء على األقل منالتعیینات والتأجیرتتكون لجنة 

.أعضاء مجلس اإلدارة

والتأجیرالتعییناتلجنةإجتماعات.3

الى ذلك.والقوانین المعمول بها وكلما دعت الحاجة تراتیب طبًقا للهااجتماعاتالتعیینات والتأجیر تعقد لجنة 

العامةاإلدارة: الرابعالباب

یتولى المدیر العام تحت مسؤولیته اإلدارة العامة للبنك وفقا للنظام األساسي للبنك و للوائح و قرارات مجلس اإلدارة 
و الجمعیة العامة و طبقًا للقوانین الجاري بها العمل.

العامالمدیرتعیین: 18عددالمادة

والقوانین التراتیبمجلس اإلدارة طبقًا للنظام األساسي للبنك و یعین المدیر العام بالشركة التونسیة للبنك من طرف 
الجاري بها العمل.

العامالمدیرمھام: 19عددالمادة
یضطلع المدیر العام بالمهام التالیة :

 جمیع اإلجراءات الالزمة للحفاظ على ممتلكاته والتحكم اتخاذالتسییر الیومي لشؤون البنك وذلك من خالل
ع المدیر في المخاطر والسعي الى تطویر نشاطه مع األخذ بعین االعتبار الصالبة المالیة للبنك. ویتمتّ 

العام بالصالحیات الالزمة والمحددة من قبل مجلس إدارة البنك طبقا للنظام األساسي والقوانین الجاري بها 
العمل.

یل البنك في عالقاته مع األطراف األخرى وبإمكانه تفویض صالحیاته ألشخاص آخرین  في إطار تمث
احترام القانون األساسي للبنك واللوائح المعتمدة من الجمعیة العامة للمساهمین وللقوانین الجاري بها العمل.

اهمین والسهر على حسن تنفیذ العمل على تنفیذ القرارات الصادرة عن مجلس اإلدارة والجمعیة العامة للمس
المقررة.االستراتیجیات
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 كل الموارد المالیة والبشریة والمعلوماتیة وغیرها من الموارد الضروریة والالزمة لضمان بتسخیراإللتزام
اضطالع اللجان المنصوص علیها بهذا المیثاق بمهامها على أحسن وجه.

الرشیدةةبالحوكمالعامالمدیرإلتزام: 20عددالمادة
یلتزم المدیر العام بـ :

 التعامل بوضوح وشفافیة ومهنیة ومسؤولیة مع مجلس إدارة البنك ولجانه ومراقبي الحسابات والجمعیة
العامة للمساهمین وجمیع األطراف األخرى.

إلجراءات السالمة المالیة والمعاییر اإللتزام في أداء مهامه بإتباع القوانین واإلجراءات التنظیمیة واإلمتثال
المحاسبیة ومیثاق السلوك الوظیفي وأخالقیات العمل بالشركة التونسیة للبنك.

.اإللتزام بسیاسة الشركة التونسیة للبنك فیما یخص تضارب المصالح

للمساھمینالعامةالجمعیة: الخامسالباب

الجمعیة العامة للمساهمین شریكا في اخذ القرارات وطرفا فاعال في ممارسة الرقابة على أعمال التصرف تعتبر
داخل البنك في إطار ما یخوله القانون األساسي والقوانین الجاري بها العمل من سلطات وحقوق لفائدة المساهمین. 

للمساھمینالعامةالجمعیةمداوالت: 21عددالمادة
القرارات المخولة قانونا لمجموعة المساهمین بمناسبة انعقاد الجلسة العامة العادیة للبنك أو الجلسات العامة تتخذ 

وتدّون مداوالت الجلسة العامة ضمن محضر یقع التنصیص فیه أساسا على ملّخص للنقاشات ، الخارقة للعادة
وجملة القرارات المعروضة للتصویت ونتیجة ذلك.

ة العامة العادیة للمساهمین مرة واحدة في السنة خالل اآلجال التي حددها القانون والتي تلي ختم السنة وتلتئم الجلس
المحاسبیة كما یمكن ان تعقد جلسات عامة خارقة للعادة وذلك كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ویجـب على مجلس إدارة البنك :

 القیام بالترتیبات الالزمة لدعوة المساهمین في اآلجال وذلك وفقا ألحكام القانون األساسي للبنك وللقوانین
الجاري بها العمل.  

 اإلفصاح عن المعلومات المالیة أو غیرها الالزمة لجمیع المساهمین بدون إستثناء وذلك وفقًا للمعاییر
الجاري بها العمل .

والتقاریر وكل المعلومات وفقًا للمعاییر المعتمدة والقوانین الجاري بها العمل. توفیر القوائم المالیة

:المساھمینصالحیات: 22عددالمادة
من أهمها :صالحیات ،یتمتع المساهمون بعدة 
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:القرارفيالمشاركة. 1

للعادة :یحق للمساهمین خالل جلسات الجمعیة العامة العادیة والجمعیة العامة الخارقة 

العامة العادیة والجلسة العامة الجلسةعلى القرارات المطروحة في جدول أعمال اجتماعاتالتصویت
للمساهمین واعتماد القرارات واللوائح وفقا ألحكام القانون األساسي للبنك.الخارقة للعادة

وللقوانین الجاري بها العمل.مجلس اإلدارة وفقا ألحكام القانون األساسي للبنك المشاركة في تعیین أعضاء
وفقا للقوانین الجاري بها العمل.األعمالجدولضمنإضافیةمداوالتمشاریعترسیم
وسیاسات متابعةالحساباتمراقبيوتقاریرالمالیةالبیاناتذلكفيبماالبنكالسنوى لنشاطالتقریرمناقشة

.المخاطر

.تعدیل القانون األساسي للبنك

التصرفمراقبة.2
:یحق للمساهمین مراقبة أعمال التصرف داخل البنك وذلك عن طریق

 توجیه أسئلة مكتوبة لمجلس اإلدارة الذي یقوم وجوبا باإلجابة علیها وفقا ألحكام القانون األساسي للبنك
وللقوانین الجاري بها العمل.

العامة الخارقة للعادة.للمساهمین والجمعیة العامةالجمعیةاجتماعاتفياألسئلةطرح
أوالمساهمینبعضلفائدةوالمتخذةالبنكبمصالحالمضرةأوالتأسیسيللعقدالمخالفةالقراراتإبطال

.الغیرلمصلحةأوأحدهم
تصرفعملیاتعدةاوعملیةحولتقریرتقدیمإلیهمیعهدخبراءمنمجموعةأوخبیرتعیینطلب.
القانون الجاري به العمل.لمقتضیاتالحسابات طبقايالمشاركة في اختیار مراقب

الحساباتمراقبي: السادسالباب

الحساباتمراقبيتعیین.1
تقوم اللجنة الدائمة للتدقیق باقتراح تعیین مراقبي الحسابات على مجلس إدارة البنك الذي یتولى بدوره إقتراح تسمیتهم 

وفقا ألحكام القانون األساسي للبنك وللقوانین الجاري بها العمل.للمساهمین العتمادهم العامةعلى الجمعیة

یجب على كل مراقب حسابات أن یكون مستقًال عن البنك وفقًا ألحكام القانون األساسي والقوانین الجاري بها 
العمل.
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الحساباتمراقبيمھام.2
البیانات الواردة في القوائم المالیة للبنك الالزم للتثبت من صحة المهنيالجهدیقوم مراقبو الحسابات ببذل

مومن صحة البیانات الواردة في تقریر تصرف البنك من صحة كل البیانات التي تدخل في إطار مهامه
ومدى مالءمتها للقوانین الجاري بها العمل.

ساسي للبنك للمساهمین وفقا ألحكام القانون األالعامةیقوم مراقبو الحسابات بتقدیم تقاریرهم للجمعیة
وللقوانین الجاري بها العمل.

الحساباتمراقبيأتعاب.3
یقع تحدید أتعاب مراقبي الحسابات وفقا للقوانین الجاري بها العمل. وتقوم اللجنة الدائمة للتدقیق بإبداء الرأي في 

أتعاب مراقبي الحسابات بالنسبة للمهام اإلضافیة الموكولة إلیهم وذلك قبل مباشرتهم لها.

األخرىاألطراف: السابعالباب

الداخلیةاألطراف: 23عددالمادة
من خالل مجلس إدارتها في إطار التعامل مع األطراف الداخلیة بالبنك بما یلي :الشركة التونسیة للبنكتلتزم 

الموظفینمعالعالقاتإطارفي.1
 تعتمد أساسا ﴾الترقیات، التكوین،...إلخاألجور، ﴿وضع سیاسات واضحة فیما یتعلق بالتعامل مع الموظفین

على مبادئ المهنیة والشفافیة والعدالة والمساواة بین أعوان وٕاطارات البنك.
 .السهر على تطبیق میثاق السلوك الوظیفي وأخالقیات العمل بالشركة التونسیة للبنك
.العمل على تأهیل وتطویر قدرات الموظفین المهنیة والعلمیة

االجتماعیةاألطرافمعالعالقاتإطارفي.2
.إعتماد الحوار مع األطراف االجتماعیة لتوفیر مناخ عمل سلیم ودائم

الخارجیةاألطراف: 24عددالمادة
المتعلقة بالنشاط البنكي لألطراف الخارجیة على توفیر كل المعطیات والمعلوماتالشركة التونسیة للبنكتسهر 

المالیة، هیئات الرقابة الخارجیة، هیئة السوق المالیة وبورصة األوراق المالیة، ... إلخ) وذلك (البنك المركزي، وزارة 
في إطار احترام التراتیب والقوانین الجاري بها العمل.

تعاریف: 25عددلمادةا

س اإلدارة واإلدارة مجموعة النظم والقواعد والسیاسات والهیاكل التنظیمیة واإلجراءات التي یستند إلیها مجلالحوكمة:
العامة في تسییر البنك، والقیام بكل العملیات البنكیة. 
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: أي شخص أو هیئة لدیها مصلحة مع البنك مثل المودعین والدائنین و العاملین اصحاب المصلحة اآلخرین
. مع البنكوالمستثمرین والعمالء وكل الجهات األخرى ذات العالقة

إلدارة المستقل عن إدارة البنك وعن المساهمین ویشترط عند تعیینه أن ال تكون هو عضو مجلس االعضو المستقل:
أیضا مصالح متضاربة مع البنك خالل فترة عضویته بمجلس اإلدارة أو اللجان.  له

األساسیةالمراجع: 26عددالمادة

الحوكمة والمتعلق بتدعیم قواعد2011ماي20فيالمؤرخ2011-06عددالمركزيالبنكمنشور
الرشیدة داخل مؤسسات القرض.

من) ثالثا(22الفصلأحكامبتطبیقیتعلق2013دیسمبر5فيمؤرخ2013لسنة4953عددأمر
والمؤسساتوالمنشآتبالمساھماتالمتعلق1989فیفريأولفيالمؤرخ1989لسنة9عددالقانون

.العمومیةالبنوكعلىالعمومیة
 والمتعلق بوضع منظومة الرقابة 28/11/2006المؤرخ في 2006-19منشور البنك المركزي عدد

الداخلیة.
 والمتعلق بوضع منظومة الرقابة 07/11/2013المؤرخ في 2013-15منشور البنك المركزي عدد

الداخلیة قصد التحكم في مخاطر تبییض االموال وتمویل االرھاب.
والمتعلق بإرساء نظام لمراقبة 24/07/2006المؤرخ في 2006-06منشور البنك المركزي عدد

االمتثال داخل مؤسسات القرض.
التجاریة.الشركاتمجلة
للبنك.األساسيالقانون
 تبییض االموال وتمویل االرھاب.سیاسة الشركة التونسیة للبنك في مجال مكافحة
.سیاسة الشركة التونسیة للبنك في مجال تضارب المصالح
.دلیل اجراءات االنتداب داخل الشركة التونسیة للبنك

2017فیفري 
س االدارةــــن مجلـــع

يـــناجیة الغرب


