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البنك الوطني الفالحيالّت�سمية :

�رشكة خفّية ال�سم ذات جمل�س اإدارة واإدارة عامةال�ّسكل القانوين : 
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B142431996 TUNIS ال�ّسجل التجاري :

LAM 000 000123املعّرف اجلبائي :

100.000.000 دينارراأ�س املال :

من 01 جانفي اإىل 31 دي�سمرب من كل �سنةال�سنة املحا�سبّية : 

الأن�سطة البنكيةاملو�سوع الإجتماعي : 

القانون العامالّنظام اجلبائي : 

1
تـقـديـم عـام للبنك الـوطني الفـالحي
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2
جملــ�س الإدارة

■ جملــ�س الإدارة

ال�ّسيد من�سف الـدخـلي  الرئيــ�س :  

- وزارة املــــــالية ممثلة من طرف ال�سيد مــاهـــر الــزواري وال�سيد اإ�سمـاعـيـل الهـمـادي. الأع�ســاء:  

- وزارة الـتـنـمـيـة والـتــعــاون الـــدويل ممثلة من طرف ال�سيد لـطـفـي الــفـرادي.  

- وزارة الـــفـــالحـــة واملوارد املائية ممثلة من طرف ال�سيد عـــلي العــايــدي.  

- ديـوان الـحــبـــوب ممثل من طرف ال�سيد حممـد فـا�سـل الـزرلـي  

- ال�سـنـدوق الــوطني لل�سـمــان الإجـتـماعي ممثل من طرف ال�سيد خـليل بلهـوان.  

- الديـوان الـتـونـ�سـي للتـجـارة ممثل من طرف ال�سيد �سـالح الـديـن مـخـلوف.  

- ال�سندوق التون�سي للتاأميـن التعاونـي الفالحـي ممثل من طرف ال�سيد مـنـ�سـور النـ�ســري.  

- ال�ّسيــد الـ�سـحـبـي مـحـجـوب.  

- ال�ّسيــد عـلـي الـحـلـيـوي.  

- ال�ّسيــد مـ�سـطـفـى لـحـمـر.  

■ مـراقـب الدولة :

ال�ّسيــد مـحمود منـتـ�سـر من�سـور.

■ مـراقـبـي الحـ�سـابات :

مكـتب » العـامة للـتـدقـيق والإ�سـتـ�سارة « ممثل من طرف ال�سيـد �سـهـاب الغـانـمـي.

مكـتب » تـدقيـق، تـ�سـّرف، اإ�ست�سـارة « ممثل من طرف ال�سيد �سـريـف بن زيـنـة.
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3
هيكلة راأ�س املال وحقوق الت�سـويت

■ هيكلة راأ�س المال وحقوق الت�سـويت

يتوزّع راأ�س مال البنك الوطني الفالحي وحقوق الت�سويت يف 2008.12.31 كما يلي :

% املبلغ بالدينار  عدد الأ�سهم   

18,11  18.113.620   3.622.724 الـدولة 

31,96  31.954.120  6.390.824 منـ�سـاآت عمومية 

16,69  16.693.520  3.338.704 منـ�سـاآت �سبه عمومية 

33,24  33.238.740  6.647.748 م�سـاهمـني اآخـرين 

 100,00  100.000.000  20.000.000 املجموع 

á«eƒªY äCÉ°ûæe
32%

ádhó`dG
18%

øjôNBG ÚªgÉ°ùe
33%

á«eƒªY ¬Ñ°T äBÉ°ûæe
17%
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4
�سـروط الـحـ�ســـور بالـجل�سات

■ �سـروط الـحـ�سور بالـجل�سات

طبقا للف�سل 40 من العقد التاأ�سي�سي, يخّول للم�ساهمني املالكني لع�شة اأ�سهم حمررة على الأقل احل�سور باجلل�سة مبجرد 

التعريف بهويتهم.

وميكن للم�ساهمني الذين ميلكون اأقل من ع�شة اأ�سهم اأن يجتمعوا لتكوين هذا العدد املطلوب ويجري متثيلهم عن طريق واحد 

من بينهم, مبوجب تفوي�س قانوين يتّم تقـدميه للوكيل اأو اإيـداعه باملقـر الإجتماعي للبنك قبل خم�سة اأيام على الأقل من 

تاريخ اإجتماع اجلل�سة.



 

10

 



  

11 ر الـ�سـنـوي 2008 - الـبنـك الـوطـنــي الـفــالحــي الـتـقـر ـي

الظرف الإقت�سادي العاملي و الوطني
  

12 الظرف الإقت�سادي العاملي و الوطني 



7

12

الظرف الإقت�سادي العاملي و الوطني

■  الظرف الإقت�سادي العـالمي و الوطني
I / الــظــرف الإقت�سادي العاملي 

اإتّ�سم الو�سع القت�سادي العاملي خالل �سنة 2008 بظهور 

منت�سف  يف  الأمريكية  املتحدة  بالوليات  املالية  الأزمة 

والبلدان  ال�سناعية  البلدان  باقي  اإىل  وانت�سارها  �سبتمرب 

ال�ساعدة والنامية.

وبالرغم من التدابري والتدخالت املكّثفة لل�سلطات العمومية 

الأزمة  تداعيات  تعدت  فقد  املتقدمة,  البلدان  يف  خا�سة 

لت�سمل القت�ساد احلقيقي مع دخول اقت�ساديات عدة بلدان 

�سناعية يف حالة ركود.

هكذا تراجعت ن�سبة منو الإقت�ساد العاملي من 5,2% يف 2007 

اإقت�ش تطّور حجم املبادلت  اإىل 3,4% يف �سنة 2008. كما 

العاملية للب�سائع واخلدمات على 4,1% يف �سنة 2008 مقابل 

7,2% قبل �سنة.

وقد �سجل معّدل منّو البلدان ال�سناعية, الأكرث تاأثرا بالأزمة 

 %2,7 2008 مقابل  �سنة  1% يف  قدرها  ن�سبة  القت�سادية, 

ال�سنة الفارطة. اأما بالن�سبة للبلدان ال�ساعدة والنامية, فقد 

بقي معدل منوها مرتفعا ن�سبيا ليبلغ 6,3% مقــابــــل %8,3 

قبل �سنة وذلك خا�سة بف�سل ديناميكّية الطلب املحلي .

 

الناجت  منو  ن�سبة  تراجعت   , الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف 

الداخلي اخلاّم من 2% يف 2007 اإىل 1,3% خالل �سنة 2008. 

ويعزى هذا الرتاجع اإىل انخفا�س الإنفاق العائلي وال�سادرات 

وا�ستمرار تراجع ال�ستثمارات خا�سة منها ال�سكنية.

حجم  وانكما�س  البطالة  تزايد  �سكل  الأورو,  منطقة  ويف 

الطلب  و�سعف  واملوؤ�س�سات  للخوا�س  امل�سندة  القرو�س 

املحلي وكذلك حت�سن قيمة الأورو خالل فرتة طويلة من �سنة 

الن�ساط  على  �سلبا  اأثرت  التي  الأ�سا�سية  العوامل   ,2008

يف  القت�سادي  النمّو  ن�سبة  اقت�شت  وبالتايل,  القت�سادي. 

ال�سنة   %2,6 مقابل   2008 يف   %0,7 على  الأورو  منطقة 

الفارطة.

تقّل�س  بنتائج  القت�سادي  النمّو  تاأثر  توا�سل  اليابان,  ويف 

الطلب الّداخلي وكذلك اخلارجي. فقد تراجع الإنفاق العائلي 

 2008 الأّول من �سنة  الن�سف  الأ�سعار خالل  ارتفاع  نتيجة 

اأثر  كما  ال�ستثمارات.  ن�سق  انخفا�س  توا�سل  اإىل  اإ�سافة 

املتحدة  الوليات  جانب  من  خا�سة  اخلارجي  الطلب  تقل�س 

�سجل  فقد  وبالتايل,  ال�سادرات.  على  وال�سني  الأمريكية 

الناجت الداخلي اخلام الياباين ن�سبة انكما�س بـ % 0,7 يف �سنة 

2008 مقابل منّو بن�سبة % 2,4 ال�سنة الفارطة .

و�سمل تراجع ن�سق النمّو عّدة بلدان نامية و�ساعدة نتيجة تفاعل 

عّدة عوامل خا�سة منها تباطوؤ القت�ساد الدويل وانخفا�س 

اأ�سعار املواد الأ�سا�سية وتقل�س تدفق الأموال اخلارجية.

ن�سق  يف  ملحوظا  تباطوؤا  باخل�سو�س  ال�سني  و�سهدت 

زيادة على �سعف  البلدان ال�سناعية  �سادراتها خا�سة نحو 

الإنفاق العائلي نتيجة ت�سارع ن�سق الت�سخم ممّا اأدّى اإىل تراجع 

ن�سبة منّوها القت�سادي من 13% يف 2007 اإىل 9% يف 2008.

واأدى ا�ستفحال الأزمة املالية و دخول عدة بلدان متقدمة يف 

جتّ�سدت يف  الّتي  النقّدية  ال�ّسيا�سات  تليني  اإىل  ركود  حالة 

التّدخالت الّهامة للبنوك املركزيّة عرب التخفي�س عّدة مّرات 

لن�سبها املديريّة بهدف اإنعا�س احلركة القت�سادية.

ويف هذا الإطار, توا�سل تدهور و�سعية الت�سغيل على النطاق 

العاملي وخا�سة يف الوليات املتحدة الأمريكية حيث ارتفعت 

5
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ن�سبة البطالة لت�سل اإىل 5,8% يف موفى �سنة 2008 مقابل 

4,6% يف �سنة 2007 . يف حني بلغت هذه الن�سبة يف منطقة 

يف  و%3,9   %7,4 مقابـــل  و%4   %7,5 تباعا  واليابان  الأورو 

�سنة 2007.

كما احتدت ن�سبة الت�سخم املايل خالل �سنة 2008, مقارنة 

بال�سنة الفارطة لتبلغ 3,8% يف الوليات املتحدة الأمريكية 

و 1,4% يف اليابان و3,3% يف منطقة الأورو.

فيما يتعلق باأ�سواق ال�شف الدولّية, فقد اأقفل الأورو بقيمة 

1,3971 دولر يف موفى 2008, م�سجال بذلك تراجعا قدره %5,1 

مقارنة ببداية ال�سنة وحوايل 13% مقارنة بامل�ستوى القيا�سي 

الذي بلغه يف منت�سف جويلية من نف�س ال�سنة. يف املقابل 

حت�ّسن اليان الياباين اأمام الدولر بـ 17,2%, م�ستفيدا بذلك 

خا�سة من ظرف عاملي متّيز بنفور امل�ستثمرين من املخاطر.

 2008 �سنة  البور�سة  موؤ�شات  اأهم  اختتمت  بالتوازي, 

هذا  ويعزى   .2007 ب�سنة  مقارنة  م�ستوياتها  بانخفا�س يف 

وال�سعوبات  العاملّية  املالية  الأزمة  تداعيات  اآثار  اإىل  الرتاجع 

التي �سهدها اجلهاز البنكي الدويل وقطاع العقارات و�سناعة 

ال�سيارات وبالأخ�س تدهور الو�سعية املالية واإفال�س العديد 

من املجّمعات الكربى يف البلدان املتقدمة.

II / الــظــرف القت�سادي الــوطــنــي 

لالأعمال  الناجع  الت�شّف  �ساهم  الوطني,  ال�سعيد  على 

القت�ساد  ت�سيري  ح�سن  يف  واملالية  النقدية  القت�سادية, 

الوطني, وذلك بالرغم من الو�سع العاملي ال�سعب وتداعيات 

اأخطر اأزمة اقت�سادية ومالية مل ي�سهدها العامل منذ 1929.

وبالرغم من الرتاجع الطفيف لقطاع الفالحة وال�سيد البحري 

وتباطوؤ ن�سق منّو الإنتاج ال�سناعي, فقد وا�سلت اأهم موؤ�شات 

القت�ساد تطّورها كما ي�سهد بذلك ارتفاع اإنتاج ال�سناعات 

التحويلية, والتطور املطرد لقطاع اخلدماتي على غرار ال�سياحة 

والت�سالت وكذلك تدعيم املبادلت التجارية مع اخلارج.

كما متيزت �سنة 2008 باتخاذ الدولة ملجموعة من الإجراءات 

الظرفية والهيكلية بهدف م�ساندة املوؤ�س�سات و زيادة حت�سني 

مناخ الأعمال و تعزيز املناف�سة و�سمان اإحياء القت�ساد على 

اأ�س�س متينة.

 2008 �سنة  يف  التون�سي  القت�ساد  �سّجل  فقد  وبالتايل, 

ن�سبة منّو قدرها 5,1% مقابل 6,3% قبل �سنة.

و فيما يخ�س الدخل الفردي, فقد بلغ 4.787 دينار يف 2008 

ارتفاع  ن�سبة  بذلك  م�سّجال   2007 يف  دينار   4.379 مقابل 

قدرها %9,3.

1 - الفالحة وال�سيد البحري

على   )  2008-2007  ( مو�سم  خالل  احلبوب  اإنتاج  اإقت�ش 

املو�سم  قنطار خالل  11,9 مليون قنطار مقابل 19,9 مليون 

رغم   %40,2 بـن�سبة  انخفا�سا  بذلك  م�سجال  املنق�سي 

ارتفاع امل�ساحة املزروعة للحبوب اإىل 1.333 األف هكتار منها 

75 األف هكتار م�ساحات �سقوية.

3 مليون  2008 حوايل  امل�ستوردة يف �سنة  الكميات  و بلغت 

طن بقيمة 1.461 مليون دينار م�سجلة تراجعا قدره % 3,6 يف 

الكمية و ارتفاعا بـ % 23,4 يف القيمة املالية مقارنة ب�سنة 

2007, نتيجة ارتفاع اأ�سعار احلبوب على ال�سعيد العاملي الذي 

اأّدى بدوره اإىل عجز مايل قدره 312 مليون دينار اأي ما يعادل 



7

14

41,7% من العجز احلا�سل بامليزان الغذائي ) 749 مليون دينار(.

 200 الزيتون  زيت  �سابة  بلغت  املثمرة,  الأ�سجار  يف جمال 

األف   180 مقابل   )2008  -  2007( مو�سم  خالل  األف طن 

2007(, م�سجلة بذلك ارتفاعا  طن خالل مو�سم )2006 - 

بـ 20 األف طن.

طن  األف   169 املو�سم  لهذا  الزيتون  زيت  �سادرات  وبلغت 

مقابل 173 األف طن املو�سم الفارط, م�سّجلة بذلك تراجعا 

مرّده نق�س الطلب الدويل وارتفاع اإنتاج زيت الزيتون يف اأوروبا 

خا�سة يف اإ�سبانيا.

وفيما يخ�ّس النمور, فقد بلغ الإنتاج ملو�سم )2008-2007 ( 

وقد  145 األف طن مقابل 124 األف طن املو�سم املنق�سي. 

ادرات لنف�س املو�سم اإىل 61 األف طن مقابل 59  ارتفعت ال�سّ

زيادة  بذلك  م�سجلة   )2007-2006( مو�سم  خالل  طن  األف 

بن�سبة %3,4.

ومن جانبه, بلغ اإنتاج القوا ر�س 300 األف طن ملو�سم )2007-

ارتفاع  2008( مقابل 247 األف طن خالل املو�سم الفارط مع 

ملجمل الأنواع وخا�ّسة الربتقال املالطي.

ويف ميدان الإنتاج احليواين, �سّجل اإنتاج احلليب ارتفاعا بن�سبة 

4% رغم زيادة اأ�سعار العلف ليبلغ 1.046 األف طن مقابل 1.006 

األف طن يف �سنة 2007. وبالتوازي مع ارتفاع الإنتاج, �سهدت 

كميات احلليب التي وقع جتميعها ارتفاعا بن�سبة 3,3% لتبلغ  

599 األف طن مقابل 580 األف طن قبل �سنة.

الإنتاج  �سّجل  الأ�سماك,  وتربية  البحري  ال�سيد  جمال  يف 

انخفا�سا بن�سبة 4,6% يف �سنة 2008 ليرتاجع اإىل 100,3 األف 

طن مقابل 105,1 اآلف طن ال�سنة الفارطة.

كما �سهدت �سادرات منتجات البحر يف �سنة 2008 انخفا�سا 

يف الكمية بن�سبة 4,8% وارتفاعا يف القيمة بـ 2,1% لتبلغ 

20 األف طن وحوايل 237,6 مليون دينار مقابل 21,4 األف طن 

و 232,8 مليون دينار.

وقد �سّجل امليزان الغذائي عجزا مبا يقارب  749 مليون دينار يف 

2008 مقابل 425,4 مليون دينار يف 2007 اإثر تطّور اأكرب لن�سق 

اأدّى  الواردات ) 27,3+%( من ن�سق ال�سادرات ) 14,5+% (, ممّا 

اإىل تراجع ن�سبة تغطية الواردات بال�سادرات فيما يخ�ّس املواد 

الغذائية بـ 8 نقاط باملائة ) 71% يف �سنة 2008 مقابل %79 

يف �سنة 2007(.

2 - الن�ساط ال�سناعي

�سّجل املوؤ�ش العاّم لالإنتاج انخفا�سا بن�سبة 1,5% مقابل 

ارتفاع بـ 4,4% خالل نف�س الفرتة من ال�سنة املنق�سية.

ويعود هذا الرتاجع اإىل تباطوؤ ن�سق اإنتاج ال�سناعات التحويلية 

) 4,4-% مقابل 5,9% يف دي�سمرب 2007( وخا�سة ال�سناعات 

الكيميائية )26,9-% مقابل 1,8%( وال�سناعات امليكانيكية 

والكهربائية )9,5-% مقابل 20,7%( و ال�سناعات الغذائية 

)6,1-% مقابل %1,6 (.

 ولكن �سّجل تباعا موؤ�شا لإنتاج يف قطاعي الطاقة واملناجم 

ارتفاعا بن�سبة 9,5% و 12,4% مقابل 1,5-% و 1,6% يف 

دي�سمرب 2007.

الظرف الإقت�سادي العاملي و الوطني
5
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وفيما يتعّلق باملبادلت الّتجارية مع اخلارج, �سّجلت �سادرات 

ال�ّسناعات التحويلية بدون اإعتبارال�سناعات الغذائية و�سادرات 

الّطاقة مقارنة بال�ّسنة املنق�سية تراجعا طفيفا قدره تباعا 

20% و 30%  مقابل 23% و55,5% يف موّفى 2007. ولكن �سهدت 

�سادرات ال�سناعات الغذائية حت�ّسنا ملحوظا )14,4% مقابل 

7,4-% يف 2007( وذلك نتيجة ارتفاع اأ�سعار بيع زيت الّزيتون 

)مبعّدل 11,3% مقابل تراجع بـ 18,5% يف ال�ّسنة الفارطة(.

املنتوجات  الأولية ون�سف  املواد  واردات  ارتفعت  وبالتوازي, 

)10.234 مليون دينار( بن�سبة  30,2% مقابل 27,3% قبل 

�سنة, ممثلة بذلك حوايل 34% من الواردات اجلملية ) 30.239 

مليون دينار(.

 

3 - ال�سياحة

�سّجل قطاع ال�سياحة خالل �سنة 2008 نتائج طيبة انعك�ست 

من خالل معظم املوؤ�شات . فقد اإرتفع عدد ال�سياح الأجانب 

الوافدين اإىل تون�س بـ 4,2% مقابل 3,2% يف 2007, متجاوزا 

بذلك لأّول مّرة 7 ماليني �سائح. ويعزى هذا التطور اإىل ارتفاع 

الوفود املغاربّية خا�سة من ليبيا.

كما �سهد عدد الليايل املق�ساة ارتفاعا بـ % 1,8 مقابل %1,4 

قبل �سنة ليبلغ بذلك 38 مليون ليلة.

و�سّجلت العائدات ال�سياحية من العملة ال�سعبة ارتفاعا 

بن�سبة 9,1% مقابل 9% لت�سل اإىل 3.358 مليون دينار مقابل 

3.077 مليون دينار ال�سنة الفارطة.

4 - الت�سّخم املايل 

بلغت ن�سبة الت�سّخم املايل 5% يف �سنة 2008 مقابل %3,2 

املواد  اأ�سعار  اإرتفاع  اإىل  الزيادة  هذه  وتعود   .2007 �سنة  يف 

الأ�سا�سية يف ال�ّسوق العاملية خالل الن�سف الأّول من ال�سنة 

وخا�ّسة اْ�سعار النفط واملواد الغذائية.

5 - الدفعات اخلارجية

قدره  فائ�سا   2008 �سنة  خالل  للدفعات  العاّم  امليزان  اأفرز 

2.050 مليون دينار مقابل 883 مليون دينار ال�سنة الفارطة, 

اأي بزيادة 1.167 مليون دينار وذلك رغم ات�ساع العجز اجلاري بـ 

982 مليون دينار ليبلغ 2.157 مليون دينار.

وباعتبار ن�سبة  تطّور اأكرب  لن�سق  الواردات )23,8+% ( من 

ن�سق ال�سادرات )21,8+%(, انخف�ست ن�سبة التغطية بـ 1,2 

نقطة باملائة لترتاجع اإىل 78,2% يف موفى �سنة 2008 مقابل 

79,4% ال�سنة الفارطة.

وقد �سّجل حجم املّدخرات على الدخل التي حّولها التون�سيون 

املقيمون باخلارج ارتفاعا بـ 8,5% يف �سنة 2008 مقابل %9,4 

يف �سنة 2007, ليبلغ 2.387 مليون دينار مقابل 2.199 مليون 

دينار يف �سنة 2007.

6 - التوازن النقدي واملايل

بتدعيم   2008 �سنة  خالل  املايل  اجلهاز  و�سعية  متّيزت 

امل�ستحقات ال�سافية على اخلارج وت�سجيل م�ستوى قيا�سي 

افية  لتمويل القت�ساد و توا�سل انخفا�س امل�ستحقات ال�سّ

على الدولة .

وقد انعك�ست هذه الو�سعية على تطّور الكتالت املالية التي 

املالية  الكتلة  تطّورت  فقد  ارتفاعا.  معظمها  يف  �سهدت 

كما  الفارطة.  ال�سنة   %12,5 مقابل   %13,4 بن�سبة  )ن3( 
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�سّجلت الكتلة املالية )ن2( حت�ّسن بـ 13,7% مقابل %13,5 

يف �سنة 2007 نتيجة ت�سارع لوترية تطّور النقد وتباطوؤ ن�سق 

املوجودات النقدية.

وقد تدّعمت امل�ستحقات ال�سافية على اخلارج يف �سنة 2008 

دينار مقابل 7.807  لتبلغ 9.550 مليون  دينار  بـ 1.744 مليون 

مليون دينار مقارنة مب�ستواها يف �سنة 2007 و ذلك اإثر حت�ّسن 

املوجودات ال�سافية من العملة بـ 2.074 مليون دينار لرتتفع بذلك 

اإىل 11.656 مليون دينار اأي ما يعادل 139 يوما من التوريد مقابل 

9.582 مليون دينار و141 يوما من التوريد يف دي�سمرب 2007.

وال�ستثمارات  للموارد  هامة  تعبئة  عن  التطّور  هذا  ونتج 

اخلارجية, واإعادة تقييم املوجودات من العملة اإثر ارتفاع قيمة 

الأورو والدولر الأمريكي خالل الّثالثّية الأخرية من ال�سنة.

ن�سقا  لالقت�ساد  املايل  اجلهاز   متويل  اأخرى, �سهد  من جهة 

3.925 مليون دينار يف �سنة 2008  اأو  �شيعا ليبلغ  %13,7  

مقابل 9,7% اأو 2.525 مليون دينار يف �سنة 2007. وتهّم هذه 

يف   %15,3  ( العادية  املوارد  على  املمنوحة  القرو�س  الزيادة 

�سنة  2008 مقابل % 10,8 يف �سنة 2007( وكذلك حمفظة 

2007( يف حني  6,8% يف  2008 مقابل  )9,1% يف  ال�ّسندات 

توا�سل انخفا�س القرو�س املمنوحة على املوارد اخل�سو�سّية 

)3,4-% يف 2008 مقابل %2,9-يف 2007 ( .

يف املقابل, �سهدت امل�ستحقات ال�سافية على الدولة لدى 

�سنة  بعنوان  دينار  مليون   187 بـ  انخفا�سا  املايل  القطاع 

2008 مقابل ارتفاع بـ 509 مليون دينار يف �سنة 2007. ويعود 

هذا التطّور اإىل ارتفاع ر�سيد احل�ساب اجلاري للخزينة بـ 74 

مليون دينار وانخفا�س حجم رقاع اخلزينة لدى البنوك بـ 297 

مليون دينار.

ف للدينار, فقد �سّجل  وفيما يخ�ّس معّدل ن�سبة تطّور ال�شّ

يف �سنة 2008 مقارنة بـ 2007 انخفا�سا يف القيمة بالّن�سبة 

لليان اليـــابــانـي ) 9,4%( والأورو) 2,9%( يف حني ارتفعت 

قيمته مقارنة بالدولر الأمريكي )%4+(.

الظرف الإقت�سادي العاملي و الوطني
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ال�سنـة  خـالل  الفـالحي,  الـوطنـي  البنك  اأهـداف  تركزت 

املاليـة 2008, عـلى تـدعـيم ن�سـاطـه, وحتـ�سيـن مـوؤ�ّسـرات 

اإعـداد  مـوا�سلـة  مع  والـمـالية  القت�سادية  وديته  مرد 

البنـك لال�ستجابة ملتـطّلـبـات معاييـر الـت�سـّرف الـحـذر 

بـال 2, وفقـا للـّتـوّجـهـات الـوطنية يف هـذا املجـال.

فقـد وا�سلت مـوؤ�ّس�ستنـا �سيـا�سـة متـويـل القت�ساد مـع 

منـح اهتمام خـا�س للقـطاعـات الـواعدة. بـالتـوازي مـع 

ذلك, مّثـلت وظيـفـة الإ�ستـخـال�سات اأولـويّـة كبـرى فـي 

�سري اأعـمـال البنك, وذلك بهـدف حتـ�سيـن ن�سـبـة الـقـرو�س 

الـم�سّنـفـة ونـ�سبـة تغـطية الـمخاطر باملّدخرات.

وقـد متّكـن البنـك مـن حتـقـيق اأهـدافـه املـرتبـطة بـالـرفـع 

القت�سادية  الـقطاعـات  خمتـلـف  متـويـل  ن�سـق  فـي 

الـم�ستـوييـن  علـى  كـبيـر,  جتـاري  جمـهـود  بفـ�سـل 

الـمـركـزي والـجـهـوي, فـي جمـال تعـبئـة الـمـوارد لـدى 

احلر فاء. 

اإيجـابيـا  البنـك  لن�سـاط  التطـّور  هـذا  انعك�س  وقـد 

علـى م�ستـوى ال�ستغالل, حيـث �سّجـل النـاتـج البنـكي 

ال�سـافـي منـّوا بن�سـق اأف�سـل مـن الـزيـادة احلـا�سـلـة فـي 

كـّل مـن اأعبـاء الـت�سـييـر واملخـاطـر اجلـاريـة. وبـالتـالـي 

والـمالـية  القت�سادية  دودية  املر  مـوؤ�سـرات  �سّجـلت 

تـح�ّسـنا ملـحـوظا.

على امل�ستـوى اللـوج�ستيكـي والإ�سنـاد التنظيـمي, متّيـزت 

�سنـة 2008 بتـحـقيـق تقـّدم هـام عـلى مـ�ستـوى تع�سري 

ا�ستغالل  تـعمـيم  فـي  متّثـل خـا�ّسة  املعلوماتي,  النـظام 

منـظـومـات اإعـالمـية مـهـنّيـة متّـت �سيـاغتـهـا داخليـا, 

وتـدعـيم نـظام الرقـابـة الـداخـلية مـع تعـديـل الـهيـاكـل 

والإجـراءات الـتنـظيـمية مبـا يتمـا�سى وحـاجيـات البنـك 

احلـالـية والـم�ستقـبلـية.

ـزت جهـود البنك علـى  فـي ما يهـّم املـوارد الب�سـرية, تركّّ

بتـدعـيم  وذلك,  الب�سـري  الراأ�سمـال  اإنتـاجيـة  تنمية 

وانتداب كفـاءات جـديـدة ت�ستـجـيب  الـتكـوين  اأن�سـطة 

خـا�ّسـة,  العتبار,  بعـني  الأخـذ  مـع  البنـك,  حلـاجيـات 

لبـرنـامـج تـو�سـيع �سبـكـة الـفـروع وتطـّور �سّلـم الهـرم 

الـعمـري لالأعـوان. 

ز ن�ساط البنك خـالل �سنـة 2008 :
ّ
هكـذا, متّيـ

,  بـزيـادة جممـوع املـوازنة بن�سبة 10,4 %	•

,  بنـمـّو حجـم التعهـدات ال�سـافية بن�سبة 7,3 %	•

,  بارتفاع جممـوع موارد احلر فاء بن�سبة 12,7 %	•

,  بنمـو رقـم املعـامـالت بن�سبة 15,0 %	•

 ,  بارتفاع النـاجت البنـكي ال�سـافـي بن�سبة 13,8 %	•

دينار  مليـون   •	31,763 بقيـمة  �سـايف  ربح  وبتحـقيـق   

ومرد ودية لالأمـوال الـذاتية بن�سبة 13,5 %.

■ الـمـوارد

1 - مـوارد احلرفاء

تـر�سيخ  على   ,2008 �سنة  خالل  البنك,  جهـود  تـركـزت 

وتـدعـيم  للبنك,  احلـالـيني  فاء  احلر  ووفـاء  ثقـة  ر�سيـد 

وخـا�سة  جـدد  حـرفـاء  ل�ستقطاب  الهـادفـة  الإجـراءات 

للهـدف  وفقـا  وذلك  واخلـوا�س,  احلـّرة  املهـن  اأ�سحـاب 

املركـزي املتمّثـل يف تعـبئة املـوارد املـالئمة, على م�ستـوى 

6
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احلجـم والآجـال التعـاقـدية, لتحـقـيق اخليـارات التجـارية 

يف جمـال �سيـا�سة الـقـر�س مع الـحـر�س عـلى الـتحّكـم 

يف كـلـفة الـموارد الـمعّبـاأة. 

 4.308 فاء  احلر  لـدى  املعبـاأة  املـوارد  جممـوع  بلـغ  هكذا, 

مليـون دينار يف 2008.12.31 مقـابـل 3.822 مليـون دينار يف 

نهـاية ال�سنة ال�سـابقة, م�سّجـال بذلك منـّوا بن�سبـة %12,7 

)302+ مليـون دينار( يف  )485+ مليون دينار( مقـابل 8,6 % 

�سنة 2007. وقـد نتجـت هـذه الـزيـادة عـن ارتفـاع بقيمـة 

562 مليـون دينار جلملة الودائـع وانخفا�س مببـلـغ 76 مليـون 

دينار لأدوات التـوظيف النقـدي واملالـي.

فـي  الـمحـرز  الـتـقـّدم  اأّن  اإلـى  اأي�سـا,  الإ�سـارة,  وجتـدر 

وخـ�سو�سا  للبنـك,  فاء  احلر  ووفـاء  ثقـة  تـدعـيم  جمـال 

ال�سـركـات واملـوؤ�س�سـات احلـريفة, جتـّلى يف ارتقاء معـّدل 

ر�سـيـد الـودائـع اإلـى 5.000 دينـار لكـّل ح�سـاب, اأي بـزيـادة 

خـالل  فـي �سنـة 2008 مقـابـل 12,6 %  بن�سـبـة 15,3 % 

ال�سنـة ال�سـابقـة.

هـذا وقـد نتج عن اجلهـود املبـذولـة لـتعبئة موارد احلرفاء منـّو 

الـودائـع  الـودائـع الـمولّـدة للفـائـدة مـن جمـلة  ـة  ح�سّ

بنقـطـتني مئـوية, دون اأن يكـون لـذلك انعكا�س ملـحـوظ 

فـي  حـ�سـره  تـّم  حـيث  الـودائـع  كـلـفة  معـّدل  عـلى 

. الـم�ستـوى الـم�سّجـل خـالل �سنـة 2007, اأي 3,6 % 

1.1 – الــودائع

بلغت جملة ودائـع احلر فاء 4.192 مليـون دينار يف موفى �سنة 

2008 مقابل 3.630 مليـون دينار يف 2007.12.31, م�سّجـلة 

بذلك منّوا بن�سبة 15,5 % )562+ مليون دينار( مقابل 10,1 % 

)332+ مليون دينار(. 

ونتـج هذا التطـّور عن :

زيادة حجم الودائــع لأجــل واملنتـوجــات املالية الأخـــرى  	 

بن�سبــة 29,8 %, اأي 404+ مليــون دينــار, لـتبلغ 1.761 

مليون   1.357 مقــابل   2008.12.31 يف  دينــار  مليــون 

دينــار يف �سنة 2007

منّو جملة ودائع الّدخار بن�سبة 5,7 %, حيث بلغت 1.320 	 

مليون دينار فـي 2008.12.31 مقـابل 1.248 مليـون دينار 

يف موفى �سنة 2007, اأي بزيادة بقيمة 72 مليون دينار.

جلملـة  دينار(  مليون   	 +85(  %8,3 بن�ســبة  وارتفــاع 

الـودائــع حتت الطلب والأمـــوال الأخـرى لتبلـغ 1.110 

مليـون   1.025 مقابـل   2008.12.31 دينــار يف  مليـــون 

دينار عند ختم ال�سنة املــالية 2007.
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2.1 – اأدوات التوظيـف النقـدي واملـايل

�سّجل جمموع توظيفـات احلر فاء يف الو�سائـل النقـدية واملاليـة انخفا�سا بن�سبة 39,7%, حيث تراجع من 192 مليـون دينار 

يف 2007.12.31 اإىل 116 مليـون دينار يف موفى �سنة 2008, اأي بنق�س مببلغ 76 مليـون دينار. ونتـج هذا التـراجع عن انخفا�س 

التوظيفـات يف رقـاع اخلزينة مببلـغ 50 مليـون دينار ويف �سنـدات اخلزينـة مببلغ 26 مليـون دينار.

2 - القتـرا�سـات واملـوارد اخل�سـو�سيـة

�سّجل احلجـم اجلـاري ال�سـايف لالإقتـرا�سات واملـوارد اخل�سـو�سية انخفا�سا بن�سـبة 5,5% متـراجعـا من 609,7 مليـون دينار 

يف 2007.12.31 اإىل 576,5 مليـون دينار يف 2008.12.31, اأي بنقـ�س قـدره 33,2 مليـون دينار.

ونتـج هـذا التطـّور عـن :

, واخلا�سة بالقر�س لدى جتّمـع بنكي. ت�سديد مبلغ 21,6 مليون دينار بعنوان خال�س الأق�ساط التي حّلت اآجالها يف �سنة 2008 	

 تـراجع القائـم اجلـاري ملـوارد الإقرتا�س اخلارجي بقيـمة 22,6 مليـون دينار, وذلك ب�سـبب خـال�س مبـلغ 51,8 	 مليـون دينـار 

بعنـوان اأ�سـل الـدين و�سحـب مبلـغ 29,2 مليـون دينـار عـلى الإعـتمـادات اخلـارجـية.

هـذا وي�سـار اإىل اأّن اإعـادة تـوظيـف مـوارد القرتا�س اخلـارجـية فـي �سكل قـرو�س لفـائـدة احلر فاء مّكـنـت مـن اإفـراز هـامـ�س 

ربـح �سـايف عـلى الفـائـدة يـزيـد عـن 7,4 ملـيـون ديـنـار خـالل �سنـة 2008.

 وزيـادة القـائـم اجلـاري ملـوارد امليـزانيـة العمـوميـة مببلـغ 11,3 	 مليـون دينار.

)الوحدة : 1000 دينار(

 2006 / / 2007 تغـّيـر 2007  تغـّيـر 2008 

)%(الـمبـلغ)%(الـمبـلغ31 .312007.12.312008.12 .2006.12

49,6-578 21-33,1-578 21-970 54821 12743 65اإقـتـرا�سـات رقـاعية اأو م�سـروطة
5,8-563 22- 5452,5 0179 580368 035390 381اإقـتـرا�سـات خـارجـية

2976,7 2,311-025 4-713 416179 441168 172مـوارد الـميـزانـية العـمـومية
5,5-844 32-2,6-058 16-699 544569 602602 618الـمجـمـوع الأويل
5,7-408-11,4-926-771 1806 1067 8ديـون مـرتبـطـة

5,5-253 33-2,7-984 16-471 723576 708609 626الـمجـمـوع

3 – الأمـوال الـذاتيـة والـمـّدخـرات

بلـغ جممـوع الأمـوال الذاتيـة للبنك, قبل تـوزيع النتيـجة, 411 مليـون دينار يف موفى �سنة 2008 مقابـل 387 مليـون دينار يف 

2007.12.31, م�سّجال زيـادة بن�سبة 6,3 % مقـابـل 5,7 % خالل ال�سنـة ال�سـابقـة, وذلك باعتبـار دمـج الحتياطّيـات املتـاأتّيـة 

من اأربـاح �سنة 2007 �سمـن املّدخـرات وتطـّور النتيجـة ال�سافيـة خالل �سنة 2008.

هكـذا, وطبـقـا لقرارات اجلل�سة العامة العـادية املنعقدة يف 6 جوان 2008, تـّم دمـج مبالغ 17,0 مليون دينار و 2,6 مليون دينار 

مقتطعة من مرابيح �سنة 2007, تباعا, �سمن الحتياطّيات اخلارقة للعادة والحتياطي اخلا�س باإعادة ال�ستثمارات املعفاة من الأداءات.
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وي�سـار يف هـذا الإطار اإىل اأّن عمـلـيات اإعـادة �سـراء الأ�سهم الذاتية للبنك, خالل �سنة 2008, �سملت مبلغ 232.633 دينار, 

وذلك طبقا للـقانون عـدد 117 لـ�سنـة 1994 ال�سادر بتاريخ 14 نوفمرب 1994.

اأما فيما يهّم املّدخرات, فقد انتقلت من 284 مليون دينار يف 2007.12.31 اإىل 345 مليون دينار يف 2008.12.31, اأي بزيادة مبلغ 

61 مليون دينار. 

وقد نتـج هذا التطـّور, خـا�ّسة, عـن :

. �سات اخلام للمدخرات ل�سنة 2008 مقابل 114,9 مليون دينار يف �سنة 2007 	 ر�سد مبلغ 91,2 مليـون دينـار بعنـوان املخ�سّ

. وا�سرتداد مّدخـرات بقيمة 30,6 مليـون دينار خالل �سنة 2008 مقابل 46,8 مليـون دينار يف �سنة 2007 	

على �سعـيد اآخـر, ونـظرا لـتنـامي ن�سـاط البنك بن�سـق اأ�سـرع مـن الأمـوال الـذاتية ال�سـافية, فـاإّن ن�سبـة مـالءة البنك, 

ال�سـنة  عنـد ختـم   %  8,16 اإلـى  لـتتـراجـع  تقـّلـ�سا جـديـدا  الـقانـوين, قـد �سّجـلت  للمعيـار  تـزال مطابـقة  ولـئن ل 

منـحى  البنـك  مـالءة  ت�ستـعـيد  اأن  وينتـظر  �سـنة.  قـبل   %  9,73 و   2007 �سنـة  خـالل   %  8,98 مقـابـل   2008 املـاليـة 

ت�سـاعـديا بـداية مـن �سنـة 2009 خـا�ّسة بـف�سـل عمـلـّيتي الـرتفـيع فـي راأ�س مـال البنـك واإ�سـدار قـر�س م�سـروط.

■ ال�سـتـعـمـــــالت

1 – التـعـهــدات

يف  دينـار  مليـون   5.632 اإلـى   2007.12.31 فـي  دينـار  مليـون   5.250 مـن  ـافية  الـ�سّ للتـعـهـدات  اجلمـلي  القـائم  اإنتقل 

مـوّفـى �سنـة 2008, م�سّجـال منـّوا بن�سبـة 7,3 %, اأي بزيادة بلغـت 382 مليـون دينار.

وقد نتـج هـذا التطـور عـن ارتفاع بن�سبة 17,1 % )662+ مليـون دينار( ملجموع التعهدات بـال�سحـب, حيث بلـغ 4.543 مليون 

دينار( جلملة  )280- مليون   %  20,5 2007, وانخفا�س بن�سبة  دينار يف موّفى �سنة  3.881 مليون  2008.12.31 مقابل  دينار يف 

التعهدات مبوجب الإم�ساء, لترتاجع من 1.369 مليون دينار يف 2007.12.31 اإىل 1.089 مليون دينار عند ختم ال�سنة املالية 2008.

هكذا, بلغ القائم اجلملي للتعهدات اخلام 5.962 مليون دينار يف 2008.12.31 مقابل 5.527 مليون دينار عند نهاية ال�سنة ال�سابقة.

)الوحدة : 1000 دينار(

 2006 / / 2007 تغـّيـر 2007  تغـّيـر 2008 

)%(الـمبـلغ)%(الـمبـلغ31 .312007.12.312008.12 .2006.12

17,1%312 16,4662%876 385545 543 0734 881 1973 335 3الـتعـهدات بالـ�سـحـب
20,5-%037 280- 15,7%870 657185 088 6931 368 8231 182 1الـتعـهدات مبـوجب الإم�سـاء

7,3%275 16,2382%746 042731 632 7665 249 0205 518 4جمـمـوع الـتعهـدات ال�سـافـية
8,3%139 26-11,9%729 33-400 342-261 316-533 282-ديـون مـرتبـطـة

13,3%671 16,178%339 02482 352672 013593 511مدخـرات وعالوات حمتفظ بهـا
7,9%808 16,4434%356 665780 961 8575 526 5015 746 4جمـمـوع الـتـعـهـدات الـخـام
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1.1 - الّتـمـركـز الإ�ستـراتيـجـي وتـركـيبة 

الـتعـّهـدات.

تـرّكـزت �سيـا�سة القـر�س خـالل الـ�سنـوات الأخيـرة عـلى 

الـّرفـع فـي ن�سـق متـويـل القت�ساد مـع تـدعـيم الـتمـركز 

الإ�ستـراتيـجي للبنـك خ�سـو�سـا فـي الـقـطاع الـفـالحي 

ولـدى �سـريـحـة احلر فاء الـخـوا�س والـمهـنـييـن. 

القائم اجلاري املناب يف ال�سوق

يف �سنة 

2008 )م.د(
200620072008

214 205%22%19%اأ- م�ستحقات على ال�رشكات
145 901%85%59%الفالحة 

941 201%19%19%ال�سناعة 
14165%12%19%ومنها التنمية العقارية

128 152%18%15%اخلدمات
6206%6%5%ومنها ال�سياحة

 ب - م�ستحقات على احلرفاء

اخلوا�س
%10%10%10748

9472%6%2%ومنهـا قـرو�س ال�سكـن
962 185%19%18%الـمـجـمـوع

�سيـا�سـة  العتبار, عنـد �سيـاغة  بـعـني  الأخـذ  تـّم  وقـد 

الـقـر�س الـمّتـبعة, المتيازات الـتفا�سـلية للبنـك والـدور 

الـمنـوط بـعهـدته لالإ�سهـام يف اإجنـاح الـخيـارات الـوطـنية 

للـتنمـية القت�سادية, وخـا�سة منهـا, الـمتعـّلـقة بالأمـن 

الغـذائي وبتـاأهيـل ال�سـركـات الـتـونـ�سية.

خـالل  املبـذولـة  الـتجـارية  الـجهـود  وبف�سـل  هكـذا, 

قـطاعـي  يف  البنـك  منـابـات  تـدّعـمت   ,2008 �سنـة 

البنـك  منـاب  تـراجـع  ويفـ�ّش  والـ�سنـاعة.  الفـالحة 

بالـزيـادة  خـ�سـو�سـا,  والـخدمـات,  الـتجـارة  قـطاع  فـي 

الهـاّمة للـتمـويـالت الـممنـوحة لفـائـدة ديـوان الـحبـوب 

اإطار تنـفيـذ الـخيـارات الـوطـنية  خـالل �سنة 2007 فـي 

الـمـرتبـطة بـاحلفـاظ عـلى الأمـن الـغـذائي. 

امل�سـّرحـة  القـرو�س  جملـة  بلغـت  اآخـر,  �سـعيـد  على 

لـتمـويـل الإنتـاج الـفـالحي 102 مليـون دينار خـالل �سنـة 

�سنـة  يف   %  10 مقـابـل   %  20 بن�سبـة  بـزيـادة  اأي   ,2008

�سنة  الـم�سـّرحـة, خـالل  ال�ستثمار  قـرو�س  ومتـّثـل   .2007

2008, ما يعادل 45 % مـن الـمجـهـود الإجمـالـي لـتمـويـل 

الـقـطاع الـفـالحـي.

البنـك  بتـدعـيم منـاب  الـمتعـّلـقة  الأهـداف  اإطار  وفـي 

تـوّخى  والـمهـنّيـيـن,  الـخـوا�س  فاء  احلر  �سـريحـة  لـدى 

هـذه  ل�سـالـح  طمـوحـة  قـر�س  �سيـا�سـة  البنـك 

للـقـرو�س  الـجـاري  الـقـائم  �سّجـل  حـيث  الـ�سـريحة, 

ليبـلــغ   %  20 بن�سبــة  منـّوا  للـخـــوا�س  الـممنـوحــة 

748 مليـون دينـار يف 2008.12.31 مقـابـل 621 مليـون دينـار 

فـي نهـايـة �سنـة 2007. 
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2.1 – مـتـابـعـة الـمـخـاطـر والـمـردوديّـة.

بف�سـل �سيـا�سة �سـارمـة تـرتكز, خـا�ّسة, عـلى تـدعـيم 

تـو�سـيع  وعـلى  الإ�ستخـال�سـات  وظيـفة  لمـركـزية 

الـمكّلـفة  والـجهـويّـة  املـركـزية  امل�سـالح  م�سـوؤوليـات 

احلرفاء,  عـلى  البنـك  م�ستحـّقـات  ومتـابـعة  مبـراقـبة 

فـي   %  66,8 الـجمـلية  الإ�ستخـال�سـات  ن�سـبة  بلغـت 

املـالية  الـ�سنة  خـالل   %  62,6 مقـابـل   2008.12.31

الـقـرو�س  مـن  كـل  الـتحـ�ّسن  هـذا  �سمـل  وقـد   .2007

الـم�ستخـلـ�سة بـعنـوان اأ�سـل الـديـن والإ�ستخـال�سـات 

بعـنـوان الـفـوائـد الـدائنـة على الـتعـهـدات.

هكـذا, حتـ�ّسـنت ن�سبـة ا�ستخال�س اأ�سـل الـديـن مبـا يـزيـد 

فـي 2008.12.31,  اأربـع نقـاط مئـوية لتبـلـغ 71,6 %  عـن 

الـوفـاء  عـدم  ن�سبـة  تـراجـع  تـدعـيم  يف  �سـاهـم  ممّـا 

يف  خـالل �سنـة 2006 اإلـى 13,6 %  بـالـديـن مـن 15,8 % 

�سنـة 2007, لت�سـتقـّر عـلى 12,1 % فـي 2008.12.31.

اإلـى  الـقـرو�س  الـم�سّجـل يف جـودة  الـتح�ّسـن  اأّدى  وقـد 

فـي   %  11,88 اإلـى  الـم�سّنـفة  الـقـرو�س  تـراجـع ن�سبـة 

فـي موفـى �سنة 2007. وقـد  2008.12.31 مقابل 13,22 % 

متّيـز هـذا التطـّور, خا�سة:

 ,  بانخفا�س حجـم الـقـرو�س الـم�سّنـفة بن�سبـة 3 % 	

خـالل �سنة 2008, مقـابـل زيـادة بنـ�سبـة 2 % قبـل �سنـة 

وذلك دون اللتجاء لآليـات الـتفـويت يف الـقـرو�س.

عـلى  الـم�سّنـفة  الـقـرو�س  ن�سبة  وبتـقـّلـ�س   	 

الـم�ستـوى الـقـطاعـي للـتعـّهـدات.

نـ�سـبة الـقـرو�س 

الـمـ�سـّنـفـة

القائم 

اجلاري يف 

2008.12.31 200620072008
854 17,71202%22,24%24,45%الـفـالحـة

177 15,00291%18,78%19,31%الـ�سنـاعـة
634 11,2918%17,79%12,28%ومنها التنمية العقارية

151 7,45214%7,34%10,22%الـخـدمـات
020 39,4381%38,47%42,73%ومنها ال�سياحة

182 11,88708%13,22%15,55%الـمـجـمـوع

�سـهـدتـه  الأفـ�سـل  الأداء  اأّن  الإطار,  هـذا  فـي  يـذكـر, 

القرو�س امل�سندة لقطاع الـفـالحـة بحـيث تـراجـعت ن�سبة 

باأكـثـر من 4,5 نقاط مئوية, وهو ما  القرو�س الـم�سّنـفة 

لـتـاأمني  البنـك  يبذلهـا  الـتي  اجلهود  تي�سري  يف  �ساهم 

الـتمـويالت الكـافـية ل�سـالح الـقـطاع الـفـالحي.

الإنتـاج  قـرو�س  جمـلـة  اأّن  اإلـى  ي�سـار  الإطار,  هـذا  يف 

الـفـالحـي الـتي تـّم ت�سـريحـهـا خـالل �سنـة 2008 بلغت 

102 مليـون دينار مـوزّعـة عـلى اأكـثـر مـن 7.500 فـالّح, اأي 

بالـن�سبة لعدد احلرفاء الـم�ستفيدين و20 %  بـزيـادة 27 % 

بالـن�سبة لـحجـم الـقرو�س الـمفرجـة.

اإيجـابـي  ب�سكـل  اأيـ�سا,  الـجـهـود,  هـذه  انعك�ست  وقـد 

عـلى منـّو حـجـم الفـوائـد الـمقبـو�سـة عـلى الـقـرو�س 

á`Ø`qæ°üª`dG ¢Vhô`≤`dG á`Ñ°ùf Qƒ`£`J

24,45%

19,31%

10,22%

7,34%7,45%

15,55%
13,22%

11,88%

18,78%

15,00%

22,24%

17,71%
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فـي  البنـك  يعـتمـدهـا  الـتي  الـ�شامة  مـن  بـالرغـم 

احت�ساب الـفوائد الـدائنة �سمـن نتـائـج الـ�سنـة املـالية. 

هكـذا, بلـغ معـّدل مرد ودية الـقـرو�س 6,8 % فـي 2008.12.31 

مقـابـل 6,7 % فـي �سنـة 2007 و 6,5 % قبـل �سنـة.

2 -  حمفـظـة الأوراق التجـاريـة و�سنـدات 

ال�ستثمار

التجارية,  الأوراق  ملحفظة  ال�سايف  اجلملي  القـائم  �سّجل 

بن�سـبة  انخفا�سا  اخلـزينة,  رقـاع  من  كلّيـا  �سبه  املكـّونة 

9,0 %, متـراجعا من 384,4 مليـون دينار يف 2007.12.31 اإلـى 

349,9 مليـون دينار يف 2008.12.31.

من جهته, اإرتفع القائم اجلملي ال�سايف ملحفـظة ال�ستثمار 

بن�سبة 4,4 %, حيث اإنتقل من 306,3 مليـون دينـار يف موّفى 

�سنة 2007 اإىل 319,7 مليـون دينار يف 2008.12.31, اأي بزيـادة 

بقيـمة 13,4 مليون دينار. 

وقـد نتـج هـذا التطـّور خ�سـو�سـا عـن:

اكتتاب البنك يف راأ�س مال �سنـدوق تـوظـيف جمـاعي  	 

مببلـغ 17 مليـون دينـار فـي اإطار الإجـراءات الـمّتـخـذة 

مل�سـانـدة ال�سـوق الـمالـية. 

زيادة القائم اجلاري لل�سندات الرقاعية بقيمة 4,6 	 مليون 

دينار. 

مليـون   	 3,6 بقيمة  امل�ساهمـات  حمفظة  حجم  ارتفاع 

اإطار  يف  جـديـدة  م�ساهمات  اقتناء  اإثـر  خا�سة  دينار 

تـدعيم الأمـوال الـذاتية ل�سـركـات ال�ستثمار ذات راأ�س 

مـال تنـمـية.

وتراجع القائم اجلاري للم�ستحقات على ال�شكات العمومية  	 

التي تكّفلت بها الدولة مببلـغ 11,2 مليون دينار اإثر ت�سديد 

الدولة للم�ستحقات التي حّل اأجلها يف �سنة 2008. 

ملحفـظة  القطاعيـة  الرتكيبـة  اأّن  اإىل  وي�سار  هـذا 

تبـرز  80 �سـركة,  اأكـثـر مـن  تـ�سمـل  الـتي  امل�سـاهمـات, 

ـة قطاعي اخلـدمات املـالية وال�سناعـات الغـذائيـة  اأّن ح�سّ

امل�سـاهمـات.  مـن جمـمـوع   %  25 و   %  38 تبـاعـا,  متّثـل, 

اأّمـا عـلى م�ستـوى الإ�سهـام يف العـائـدات, فقـد بلغـت 

الغـذائية  وال�سنـاعـات  الفـالحة  قـطاعي  م�سـاركـة 

مـن جمـلة عـائدات امل�سـاهمات. حـوايل 65 % 

وعلى الـرغم من التـراجع امللحـوظ الـذي �سهـدته اأ�سعـار 

الأ�سـهم بالبـور�سة خـالل الأ�سـهـر الأخـيـرة مـن �سنـة 2008 

اإثـر الأزمة املـالية العـاملية, بلـغت ن�سبـة مرد ودية حمفظـة 

امل�سـاهمـات 7,4 %, وذلك اإ�سـافـة لت�سـجـيل فـائـ�س قـيمة 

حمتـمـل يفـوق 92 مليـون دينـار فـي مـوّفى �سنة 2008.

�سنـاديـق  ودية  مرد  ن�سـبة  بلغـت  اآخـر,  �سعـيد  على 

خـالل   %  7,4 مقـابـل   2008.12.31 فـي   %  7,5 الـت�سـّرف 

�سنة 2007, وذلك بـاإعـتبـار الـربح الكـامـن عـلى الأداءات 

ل�سنـاديـق  دينـار  مليـون   2,5 مبلـغ  بـتحـويـل  املـرتبـطة 

الـت�سـّرف خـالل �سنة 2008.

3 -  الأ�سول الثــابتة

�سّجلـت جمـلة الأ�سـول الثـابتـة ال�سـافية من الهتـالكـات 

انخفـا�سا طـفيـفـا بن�سبة 1 %, لتبلـغ 48,1 مليـون دينار 

ا�ستثمارات  باإجنـاز  التطـّور  هـذا  ويفـ�ّسـر   .2008.12.31 يف 

�سـات الهتـالكـات بعنـوان  جـديـدة مببلـغ يعـادل خمـ�سّ

�سنـة 2008 بقـيمـة 4,9 مليـون دينـار.
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فقـد بلـغت جملـة ال�ستثمارات اخلـا�ّسـة بالـبنـاءات 2,6 

مليـون دينـار تـّم تخـ�سـي�س حـوالـي ن�سـفهـا لـ�سـراء 

وتهيـئة حمـالّت لإيـواء م�سـالـح الـفـروع الـجديـدة الـتي 

يعـتـزم البنـك فـتحـهـا خـالل �سنـة 2009.

فقـد  الإعـالمـية,  جمـال  فـي  ال�ستثمارات  يهـّم  فيمـا 

 1,4 منها  دينـار  مليـون   2,2 الـم�سـاريف  جمـلـة  بلـغـت 

الإعـالمية  التجـهيـزات  جتـديـد  بعنـوان  دينـار  مليـون 

الإعـالمـية  اإطار تعميم ا�ستغالل املنظومة  للـفـروع فـي 

الـمتعلـقة  الإعـالمية  والـمنظومـة  للـفروع  اجلـديـدة 

بالت�سـّرف يف الـقـرو�س.

■  و�سـع البنك في ال�سـوق النقدية 

وال�ّسيـولـة البنكـية

نظرا للتطـور احلا�سل على م�ستـوى املـوارد وال�ستعمالت, 

النقـدية مبديـونيـة �سـافية  ال�سـوق  البنك يف  متّيـز و�سع 

مليـون   34 مقـابل   2008.12.31 دينار يف  مليـون   32 مببلـغ 

دينار يف 2007.12.31.

من جهته, بلغ مـوؤ�ّسـر ال�سيـولة 115,10 % يف 2008.12.31 

يف موفى �سنة 2007. مقابل 114,64 % 

■ العمليـات مع الـخـارج

1 –  �سنـدات التـوريد والت�سـديـر املعّيـن مقـر 

دفـعهـا.

�سجل جممـوع �سنـدات التـوريد والت�سـديـر املعّيـن مقـّر 

دفعهـا لـدى �سبابيـك البنـك منـّوا هـاّمـا بن�سبـة % 74,0 

اإلـى   2007.12.31 دينـار فـي  6.321 مليـون  لـينتـقـل مـن 

10.997 مليـون دينـار فـي مـوفـى �سنـة 2008. هـذا وجتـاوز 

عـدد ال�سنـدات املعـاجلـة 28.300 ملـف خـالل �سنـة 2008 

مقـابـل اأقـّل من 27.500 ملـف يف �سنة 2007.

وقـد نتـج هـذا الـتطـور, خـا�سة, عـن ارتفاع حجـم �سنـدات 

فـي  دينـار  مليـون   9.326 ليبـلـغ   81,1  % بن�سبـة  التـوريد 

موّفـى �سنة 2008 مقـابل 5.151 مليـون دينـار قبـل �سنـة. 

الـ�سنـدات  حـجـم  اأّن  اإلـى  الـ�سيـاق,  هـذا  فـي  وي�سـار, 

اإطار  يف  احلـريفـة  الـطيـران  �سـركـات  لإحـدى  املعـالـجة 

تـو�سيـع اأ�سطـولهـا اجلـّوي �سـاهمـت مبـا يـزيـد عـن ن�سـف 

الـزيـادة الـم�سجـلـة فـي حـجـم �سنـدات الـتـوريـد.

اأّمـا �سنـدات الت�سـديـر, فقد �سّجـلت منـّوا يف كـل من عـدد 

ال�سنـدات املعاجلة )+ 4,85 %( والقيمـة اجلمليـة لل�سنـدات 

حيث انتقلت مـن 1.170 مليـون دينار خالل �سنـة 2007 اإىل 

1.671 مليـون دينار خـالل �سنـة 2008, اأي بـزيـادة 42,8 %.

2 – الـدفـوعـات مع اخلـارج.

بلـغ احلجـم اجلمـلي للـدفـوعات مع اخلـارج التي اأجنـزها البنك 

 2008.12.31 فـي  دينـار  مليـون   22.104 الفـالحي  الـوطني 

مقابل 17.578 مليـون دينـار فـي موفـى �سنـة 2007, م�سجـال 

منـوا بن�سبـة 25,8 % مقـابـل 16,4 % فـي �سنـة 2007. 

فقد بلغت جملة الدفـوعات نحـو اخلارج 7.100 مليون دينار 

ال�سنة  دينار خالل  مليون   5.432 2008 مقـابـل  �سنة  خالل 

ال�سابقة, اأي بزيادة بن�سبة 30,7% مقابل 23,6% قبل �سنة. 

من جهته, بلغ حجم الدفوعات املتاأتية من اخلارج 15.005 مليون 

دينار يف 2008.12.31 مقابل 12.146 مليون دينار يف موفى �سنة 

2007, مـ�سّجال منّوا بن�سبة 23,5% مقابل 13,4% قبل �سنة.
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3 – عمليـات ال�سـرف اليـدوي

اليـدوي  ـرف  ال�سّ ميـدان  يف  البنك  معـامـالت  رقـم  بلـغ 

407 مليـون دينـار يف 2008.12.31 مقـابل 353 مليـون دينـار 

مقـابـل   %15,2 بن�سبـة  منّوا  م�سّجـال   ,2007 �سنة  خـالل 

10,4% قبـل �سنـة. وقـد نتـج هذا التطـّور عن منـو بن�سبـة 

20,3 % لعمليـات �سـراء العمـالت الأجنبيـة وتراجع بن�سبـة 

5,4 % لعمليـات البيـع.

■ النـتـيـجـة

1 – اإيـرادات ال�ستغـالل البنـكـي

مليـون   391,7 البنـكي  ال�ستغـالل  اإيـرادات  جمـلة  بلغت 

دينار يف 2008.12.31 مقـابل 340,5 مليـون دينـار خـالل �سنـة 

2007, م�سّجـلة منـّوا بن�سبـة 15,0 % )+ 51,2 مليـون دينـار( 

)+ 33,3 مليـون دينـار( يف �سنـة 2007. مقـابـل 10,9 % 

وقـد نتـج هـذا الـنمـو اأ�سـا�سـا عـن :

( على م�ستـوى   زيـادة مببلـغ 45,3 مليـون دينـار )19,0+ % 	

الـفـوائد الـدائنـة واملـداخيـل املمـاثـلـة على العمليـات 

مـن  لكـل  اجلّيـد  الأداء  بف�سـل  خـا�سة  فاء,  احلر  مـع 

دينـار(  مليـون   +19,2  ( املـدى  الـق�سيـرة  الـقـرو�س 

وقـرو�س متـويـل الإ�سـتثـمـار ) 19,1+ مليـون دينار(. مـن 

جـهتهـا, بلغـت جملـة الـفـوائـد الـمقبـو�سـة عـلى 

املبـالـغ  يعـادل  مـ�ستـوى  الـمتعـثـرة  الـم�ستحـقـات 

الـمحـقـق خـالل �سنـة 2007, اأي 9,7 مـليـون دينـار.

ويـالحظ يف هـذا ال�سـدد اأّن الـزيـادة امل�سّجلـة يف حجـم 

يف  الـّرفـع  مـن  مّكنـت  القـرو�س  على  الدائنة  الفـوائـد 

املـوارد  على  امل�سنـدة  للقـرو�س  العـامـة  دودية  املر  ن�سبـة 

الـذاتيـة واخلـارجيـة اإىل 6,8% خـالل �سنـة 2008. 

العمليـات  على  الـدائنة  العمـولت  جملـة  واإرتفـاع  	 

البنكيـة مببلغ 4,2 مليـون دينـار, اأي 9,6+ %.

بقيمة           ال�ستثمار  �سندات  حمفـظة  مداخيل  ومنّو  	 

0,9 مليون دينار.

2 – اأعـبـاء ال�ستغـالل البنـكـي

انتقلت اأعبـاء ال�ستغـالل البنـكي مـن 149,3 مليـون دينـار 

فـي نهـايـة ال�سنـة املـاليـة 2007 اإىل 174,1 مليـون دينـار 

فـي 2008.12.31, اأي بـزيـادة 24,8 مليـون دينـار )+ 16,6 %( 

مقـابـل 18,9 مليـون دينـار ) 14,5+ %( يف �سنة 2007.

وقـد نتـج هـذا التطـور خـا�سـة عـن منـّو جـملـة الفـوائد 

املـدينة علـى ودائـع احلرفاء بقيمـة 16,9 مليـون دينار )13,6+%(, 

وزيـادة حجـم الفوائد املدينـة على عمليات اخلزينـة بقيمـة 

9,2 مليـون دينار وتراجع جمـلة الفوائد والعمـولت املـدينـة 

على موارد القتـرا�س اخلارجي مببلـغ 1,3 مليون دينار. 

الفـوائـد  امل�سّجـل يف حجـم  الرتفاع  اأّن  اإىل  وي�سـار  هـذا 

مبجهـود  اأ�سـا�سـا  يفـ�ّسـر,  فاء  احلر  ودائـع  عـلـى  املـدينة 

لـدى  البنـك  بـذلـه  الـذي  الـتجـاري  ال�ستقطاب 

�سّجـلـت  حيـث  الـحـريفـة,  الـكـبـرى  املـوؤ�ّسـ�سـات 

الـوطنـي  »البنـك  حـ�سـابـات  عـلى  الـمدينـة  الـفـوائـد 

دينـار  مليـون   11,6 بـمبلـغ  زيـادة  للتـوظيـف«  الـفـالحي 

لتـرتفـع اإلـى 59,7 مليـون دينـار خـالل �سنـة 2008.

3 – النـاتـج البنـكـي ال�سـافــي

ال�ستغالل  واأعبـاء  اإيرادات  يف  احلا�سل  التطـور  باعتبار 

البنكي, بلغ الناتـج البنكي ال�سايف 217,6 مليـون دينار يف 

2008.12.31 مقابل 191,2 مليون دينار خالل ال�سنة ال�سابقة, 

م�سّجـال منـوا بن�سبـة 13,8 % )26,4+ مليـون دينار( مقــابل 

8,2 % )+ 14,5 مليـون دينار( يف �سنة 2007. 
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)الوحدة : 1000 دينار(

2006.12.312007.12.312008.12.31

106.904113.198133.730هام�س الربح ال�سايف على الفائدة
%61%59%60امل�ساهمة يف الناجت البنكي ال�سايف
40.12542.10946.455هام�س الربح ال�سايف على العمولت
%21%22%23امل�ساهمة يف الناجت البنكي ال�سايف

املداخيل ال�سافية ملحفظة الأوراق 

التجارية
21.41727.14827.771

%13%14%12امل�ساهمة يف الناجت البنكي ال�سايف
8.3298.7769.694املداخيل ال�سافية ملحفظة الإ�ستثمار
%4%5%5امل�ساهمة يف الناجت البنكي ال�سايف

176.775191.231217.650النـاتـج البنـكـي ال�سـافـي

اأهـّم  فـي  امل�سّجـل  الـتطـّور  اأّن  يالحظ  الإطار,  هـذا  فـي 

عنـا�سـر املـوازنـة اإنعـكـ�س عـلى م�ستـوى تـطّور هـوام�س 

الـربـح ال�سـايف, بحيـث متـّيـزت تـركـيبة النـاتـج البنـكي 

الـ�سافـي بتـقـّدم م�سـاهمـة هـامـ�س الـربـح الـ�سافـي 

مـن   %  61 لتبلغ  مئويّـتيـن  بنقـطـتيـن  الـفائـدة  عـلى 

جمـمـوع النـاتـج البنكي ال�سايف يف موفى �سنـة 2008.

تقـّلـ�س م�سـاهمـة  اإىل مـوا�سلـة  اأي�سا,  الإ�سـارة,  وجتـدر 

النـاتـج  يف  العمـولت  عـلى  ال�سـافـي  الـربح  هـام�س 

الـنمـّو  اأّن  مـن  الـرغـم  عـلى  ال�سـافـي  البنـكـي 

تـّم  ممّـا  بكـثيـر  اأفـ�سـل   2008 �سنـة  خـالل  الـم�سّجـل 

ت�سجيـلـه خـالل �سنـة 2007.

4 – اأعـبـاء الـتـ�سـيـيــر ومـوؤ�سـرات النـجـاعـة 

ّـة العـمـلـّيـاتيـ

بلغـت اأعبـاء الّت�سييـر 102,7 مليـون دينار يف 2008.12.31, 

ال�سابقة,  ال�سنة  موفى  يف  دينار  مليـون   99,5 مقـابـل 

)+ 3,2 مليـون دينـار( مقـابـل  م�سجلـة منوا بن�سبة 3,2 % 

وهو  ال�سابقـة,  ال�سنة  خالل  دينـار(  مالييـن   +4,0  (  %  4,2

اأعبـاء  تطـّور  تر�سيـد  يف  الكبيـر  الـتحـ�سـن  يتـرجـم  ما 

الت�سـييـر. 

فقـد نتـج هـذا التـطـّور عـن :

 اإرتفــاع م�ســاريف الأعـــوان مببلــغ 2,3 	 مليـون دينــار 

) 3,0+ %( مقابل 2,7 مليـون دينـار ) 3,6+ %( يف �سنة 

الأجـور  يف  الـزيـادات  اأّن  مـن  بـالـرغم  وذلـك   ,2007

الـقـطاعيـة  التفاقية  مـراجعـة  اإطار  فـي  الـمقـّررة 

الـم�ستـركـة للبنـوك, خـالل �سنـة 2008, كـانت اأهـّم 

مـن الـزيـادات الـم�سّجـلـة خـالل ال�سنـوات ال�سـابقـة.

وحتّكم اأمثـل يف اأعباء ال�ستغالل العامة حيث �سجلت  	 

زيـادة مببلـغ 0,9 مليون دينار )4,1+ %( يف �سنة 2008 مقابل 

1,2 مليون دينـار )6,3+ %( خـالل ال�سنـة ال�سابقة.

ال�سـايف,  البنكـي  للنـاجت  اجليـد  الأداء  وباعتبار  هكـذا, 

تـدّعمـت مـوؤ�ّسـرات الإنتـاجيـة, حيث بلـغ مـوؤ�ّسـر اإنتـاجية 

األـف   81,5 الأعوان(  /عدد  ال�سايف  البنكي  )الناجت  الأعـوان 

دينـار يف 2008.12.31, م�سّجـال منّوا بن�سبـة 13,5 % مقـابـل 

9,1 % خـالل �سنـة 2007.

الناجت   / الت�سيري  )اأعباء  ال�ستغالل  موؤ�ّش  �سّجل  جهته,  من 

البنكي ال�سايف( حت�ّسنا بحوايل خم�س نقاط مئوية, مرتاجعا 

من 52,1 % خالل �سنة 2007 اإىل 47,2 % يف موفى �سنة 2008.

IóFÉ`ØdG ≈∏Y íHôdG ¢ûeÉ``g
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5 – خمـ�سـ�سـات الـمـدخـرات.

املخـاطـر,  تغطيـة  جمـال  يف  الـوطنية  للخيـارات  طبقـا 

وخـا�سة منهـا الـرامية لتـاأميـن ن�سبـة تغطيـة القـرو�س 

امل�سّنـفـة باملدخرات مبـا ل يقـّل عـن 70 % يف مـوفى 2009, 

الطمـوحـة  �سيـا�ستـه  الفـالحي  الـوطني  البنـك  وا�سـل 

يف هـذا املجـال حيـث تـّم ر�سـد مبلـغ 91,2 مليـون دينـار 

�سات اخلام للمدخرات خالل �سنـة 2008. بعنـوان املخـ�سّ

البنكي  النـاجت  مـن  القتطاع  ن�سبـة  تـراجعت  ذلك,  مع 

ال�سايف لر�سد خم�س�سات املدخرات بعنوان تغطية املخاطر 

خـالل �سنة 2007. يف 2008.12.31 مقـابـل 60 %  اإىل 42 % 

قيمـة  وت�سحيـح  القيمـة  فائـ�س  اأو  النقـ�س  وباعتبار 

ال�سايف  احلجم  بلـغ  ال�ستثمار,  وحمفظـة  امل�ستحّقـات 

اأي   ,2008.12.31 دينار يف  71,4 مليون  املّدخرات  �سات  ملخ�سّ

بزيـادة بقيمة تنـاهز 12 مليـون دينار مقارنة بال�سنة ال�سابقة, 

وذلك عـلى الرغم من تراجع حجم القرو�س امل�سّنفة.

هـذا وجتـدر الإ�سـارة اإلـى اأّن ال�سيـا�سة املّتبعـة يف جمـال 

تـدعيـم املدخـرات مّكـنت البنـك من الرتفـيـع فـي ن�سبة 

يف �سنة  تغطية القرو�س امل�سّنفة باملدخرات اإىل 65,24 % 

2008 مقابل 53,16 % يف �سنة 2007 و 43,88 % قبل �سنة.

6 – الـنـتـيـجـة

البنكي,  ال�ستغـالل  لإيـرادات  الإيجابي  للتطـّور  نظـرا 

الن�سـق  بنفـ�س  منـّوا  ال�ستغـالل  نتيجـة  �سهـدت 

الت�سـاعـدي امل�سّجـل خـالل ال�سنـوات الأخيـرة لتبلـغ 39,1 

مليـون دينـار فـي 2008.12.31 مقـابـل 27,9 مليـون دينـار 

يف مـوفى �سنة 2007 و 19,2 مليـون دينـار يف �سنة 2006.

 %  13,0 بن�سبـة  منـوا  �سّجـل  فقـد  ال�سافـي,  الربـح  اأّمـا 

ليبلـغ 31,763 مليـون دينـار يف 2008.12.31 مقـابـل 28,106 

مليـون دينـار يف �سنـة 2007.

 هكــذا, ارتفعت ن�سبـة مردوديـة الأمـوال الذاتيـة اإىل 13,5 % 

فـي 2008.12.31 مقابل 12,7 % و 7,6 %, تباعا, خالل �سنتي 

2007 و 2006.

■  الإ�سـنـاد, التـ�سـويـق والـنـظام 

المـعـلومـاتـي

تـركزت �سيا�سـة البنك يف جمال الإ�سناد وامل�سانـدة, خالل 

�سنة 2008, على تهيئة �سبكة الـفروع, والنهو�س بن�ساط 

النقديات, وحت�سني الإجراءات الـتنظيمية ومتابعة تعـ�سري 

النظام املعلوماتي.

فبالإ�سافـة لأ�سغال تهـذيـب الـفروع الـن�سيـطة, وا�سل 

البنك خالل �سنة 2008 جهوده يف البحث عـن حمالت جـديـدة 

وتهـيئتـهـا وفقـا لبـرنامج تـو�سيع �سبكـة الـفـروع. فـي 

هـذا الإطـار, تـّم و�سع 45 لوحة اإلكتـرونيـة لأ�سعـار ال�سـرف 

و 117 اآلـة تـح�ّسـ�س الأوراق النقـدية املـزيفـة عـلى ذّمة 

الفـروع خالل �سنـة 2008, وذلك فـي اإطـار الإجراءات املرتبطة 

بتح�سني اخلـدمات البنكية.

هـذا وي�سـار, اأي�سـا, اإىل اأّن البنـك الـوطـني الـفـالحي قـام 

بـالإعـالن عـن طلـب عـرو�س لـتجـهيـز كـافـة فـروعـه 

بكـاميـرات مـراقبـة, طبقـا للمعـاييـر املتعـلـقـة ب�سـالمة 

الـفـروع البنـكيـة.
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فـيمـا يهـّم تنـميـة خـدمـات النـقـديـات, تـمّيـزت �سنـة 

2008 بنـمـّو هـام بنـ�سبـة % 22 ملـجـمـوع عـمـليـات 

ال�سـحـب وبنـ�سبـة % 26 للـمبـالـغ الـمـعـالـجـة عبـر 

لـمجـهـود  نتيـجـة  وذلك  للبنـك,  الآلـية  الـ�سبـابيـك 

الـ�سـنتيـن  خـالل  البنـك  بـه  قـام  الـذي  ال�ستثمار 

الأخـيـرتيـن حـيث بـلـغ جمـمـوع الـ�سبـابيـك الآليـة 120 

�سّبـاك فـي مـوفـى �سنة 2008 مـقـابـل 115 فـي �سنة 

2007 و 50 �سّبـاك فقـط فـي �سنة 2006. هـذا ويـالحـظ 

اأّن عـدد البطـاقـات البنـكيـة الـ�ّسـاريـة والتي �سـّوقهـا 

البنك الوطني الفـالحي ناهـز 108.000 بطـاقة.

علـى م�ستـوى الإجـراءات والت�سـريع الـداخلـي, متّثـلت اأهـّم 

امليـاديـن التـي �سملتهـا تغييـرات يف اآليـات الت�سـرف فـي 

القـرو�س, والإ�ستخـال�سـات, ومنظـومة الفـروع, واأنظـمة 

الـرقـابة, واخلـزينـة وو�سـائـل الـدفـع.

من جهـة اأخـرى, ويف اإطار ال�سعي املتوا�سل ملجاراة التطور 

املنتـظـر ل�سـروط وظـروف ممـار�سة املهـن البنكية, �سادق 

جمل�س اإدارة البنـك يف جـل�ستـه املنعقـدة بتـاريخ 20 اأوت 

2008 على م�سـروع هيكل تنـظيمي جديـد للبنك. ويتمحور 

م�سـروع الهيكل التنظيمي اجلديد حول ثالثة حماور كربى 

تتمثل يف وظائف ال�ستغالل والإنتاج, ووظائـف الإ�سناد, 

ووظائـف القيادة والرقابة.

الـنـظام  تع�سيـر  بـرنـامج  متـابعـة  �سعيـد  على  اأما 

املعلـومـاتي, فقـد متّيـزت �سنـة 2008 بتـعميـم ال�ستغالل 

الـفعـلي للمنظـومة الإعـالمـية للـفـروع وبالـ�ّسـروع يف 

مـرحلـة اختبار كفـاءة النجـاعـة للـمنظـومـة الإعـالمية 

اجلـديـدة الـمتعلـقـة بالـت�سـّرف يف الـقـرو�س, عـلمـا 

الـنـظام  الأ�سـا�سيـتيـن يف  الـمنظـومـتني  هـاتني  واأّن 

الـمعلـومـاتي الـجديـد تـّمـت �سيـاغـتهمـا واإجنـازهما 

بالعتماد على اخلبـرات الب�سـرية الذاتيـة للبنـك.

وجتـدر الإ�سـارة, اأي�سا, اإىل اأّن البنك الوطني الفـالحي قـام 

باقتناء بـرجميات اإعـالمية خا�سة ببعـ�س املـ�ساريـع التـقنيـة, 

ومـن �سـمنهـا, منظـومة الت�سـرف يف عمـليـات ال�سـرف 

واخلـزينة بالعملـة ال�سعبـة, ومنظومـة الت�شف حل�سـاب 

م�سلحة املـوؤمتن, ومنظـومة هند�سة واإدارة الـ�سيـرورات.

■ المــوارد البـ�ســرية

تـركـزت �سيـا�سـة البنـك الـوطني الفـالحي فـي مـجـال 

 ,2008 �سنـة  خـالل  الـب�سـريـة,  املـوارد  فـي  الـت�سـرف 

احلـركـة  وتـدعيـم  التـكـويـنيـة  الأن�سـطة  تنمية  علـى 

الـداخـليـة لالأعـوان, باعتبار ذلك من اأهم عنا�سـر النجاح يف 

الرتقاء بالكـفاءات الـمهنية للموارد الـب�سـرية, وعلى ح�سن 

الـفعلية  احلـاجيـات  تـلبيـة  يـ�سمن  مبا  النتدابات  اختيار 

لـمختـلـف م�سالح البنك, وي�ساهـم فـي حتقيق الأهداف 

املـرتبطة بـمكّونات الـتنمية وبـموؤ�سـرات املردودية.

بـدورات  مـوظـف  األـفي  حـوايل  ا�ستفاد  الإطار,  هذا  يف 

تـكـوينيـة �سملـت كـل اجلـوانـب ذات الـ�سلـة بـالتـ�سـرف 

والـت�سييـر الـبنكـي. فـاإ�سافـة لـتبّنـي الـبنك لـمجـمـوع 

32 اإطـارا لـدى املـوؤ�س�سات الـعلـميـة للـدرا�سـات العـليـا, 

تـكـوينيـة  بـدورات  متـتعـوا  الـذيـن  الأعـوان  عـدد  بلـغ 

يـزيـد عـن  التـابـع للبنـك مـا  املنـدمـج  التكـوين  مبـركـز 

1.350 عـون.
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)م�ساريف  الب�شية  املوارد  ر�سملة  موؤ�ّسـر  بلغ  جهته,  من 

مقابل        2008.12.31 يف   %  0,4 املعامالت(  رقم   / التكوين 

0,3 % يف �سنة 2007.

بيـن  لالأعـوان  الـداخـليـة  احلـركـة  تـدعيـم  يهـّم  فيمـا 

خمتـلـف م�سـالـح البنـك, تـّم تغـييـر مهـام وتعـيينـات 

تـوزيـع  واإعـادة  النـقـل  اإطـار  فـي  مـوظـف  مائـة  حـوايل 

املـوارد الـب�سـريـة املنـجـزة خـالل �سنـة 2008.

وجتـدر الإ�سـارة, كـذلك, اإلـى اأّن جملـة املغـادرات امل�سجلة 

عونـا يف   34 منهـم  عـونـا   49 �سملـت   2008 �سنة  خالل 

عونـا   42 انتداب  وباعتبار  هكـذا,  العـادي.  التقـاعـد  اإطار 

الفعـلي  املجمـوع  بلـغ  الأعـوان,  الأخـرى حلـركة  والعوامل 

لعـدد الأعـوان 2.672 عونا فـي 2008.12.31 مقابـل 2.665 

عونا يف موّفـى �سنـة 2007.

ول�سيا�سـة  لالأعوان,  العمري  الهرم  �سّلم  لتطور  وبالنظر 

الـت�شّف  ملعايري  املرتقب  والتطور  الفروع  �سبكة  تنمية 

والرقابة البنكية خالل ال�سنوات الـمقبلة, ينتظر اأن تتنامى 

حاجة البنك ملزيد انتداب كفاءات جديدة, خا�ّسة يف بع�س 

املعلومات  وتكنولوجيا  الت�سويق,  كـتقنيات  الخت�سا�سات 

اجلديدة, ومناهج الرقابة والت�سيري.

200620072008ال�رشيحة العمرية
العدد الفعلي 

لالأعوان يف 

2008.12.31
0,26%0,1%0,2%اأقل اأو ي�ساوي 25 �سنة

22,3596%26,6%31,1%من 26 �سنة اإىل 40 �سنة
778 66,51%64,2%61,3%من 41 �سنة اإىل 55 �سنة
10,9292%9,1%7,4%من 56 �سنة اإىل 60 �سنة

672 1002%100%100%املـجـمـوع
 2008 �سنـة  خـالل  البنـك  تـابـع  اآخـر,  �سعيـد  على 

�سيـا�سـة اإنفتاحه عـلى املـحيـط اجلـامعـي واملهـني مـن 

خـالل ا�ستيعاب 835 متـربّـ�سا يف دورات تـدريبيـة بـالبنـك 

تـّم تـوجيـه مـا يزيـد عـن 4/5 منـهم مل�سـالح الـفـروع.

وتـطـويـر  المـوؤ�سـ�سـة  تـ�سـييـر  ■  طـرق 

الـرقـابـة الـداخـلـية

قـام البنك الـوطني الفـالحي, خالل �سنة 2008, بجمـلة من 

الإجـراءات الـراميـة لـتح�سـني اأ�سـالـيب ت�سـييـره, ب�سكل 

عام, ولتدعيم نظام الرقابة الداخلية, على وجه اخل�سو�س.

الهيـاكـل  وتـو�سيـات  اأ�سغـال  ملتـابعـة  فبـالإ�سـافـة 

الـ�سنة  خـالل  تـّم,  الإدارة,  لـمجلـ�س  التـابعـة  الـقيـادية 

المتثال.  مبـراقبـة  تعـنى  اإدارة  تـاأ�سيـ�س   ,2008 املـالية 

وتتمحـور مهـام هـذه الإدارة اأ�سـا�سـا حـول :

و�سع نـظام متكامل لال�ست�سعار والـت�سـرف الّنـاجـع  	 

يف خماطـر عدم مـطابقـة معـاييـر وقـواعـد المتثال 

الـتي ميكـن اأن يتعـّر�س لهـا البنك الـوطـني الفالحي. 

ومتـويـل  الأمـوال  تبـييـ�س  مقـاومة  اآليـات  وتطـويـر  	 

الإرهـاب, وذلك بـالـتن�سـيق الـوثيـق مـع بقـية هيـاكـل 

البنـك وم�سـالـح البنـك املـركـزي التـون�سـي. 
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الـمنعقدة  جـل�سـته  خـالل  الإدارة,  جملـ�س  �سـادق  وقـد 

رعاية  �سيـا�سة  م�سـروع  عـلى   ,2008 نـوفمبـر   20 بتـاريخ 

المتثال بالبنـك الوطني الفـالحي. وعـلى اأ�سـا�س ذلك, تـّم 

ال�سـروع يف حملـة حتـ�سيـ�س ون�سـر ثقافة المتثال لالأعـراف 

الـ�سليـمة ولقـواعـد ح�سـن �سيـر املهـن الـبنكـية.

ا�ستنتاجات  جميع  اأّن  اإىل  اأي�سا,  الإ�سارة,  وجتدر  هـذا 

وتـوجيـهـات اللجنـة الدائمة للتـدقيق واللجنة الـتنفيذية 

للقر�س متّ عـر�سها عـلى جملـ�س الإدارة وخ�سعـت ملتـابعـة 

متـوا�سـلة بهـدف جتـاوز الـنقـائ�س الـم�سّجـلـة.

املـر�سـومة  الأهـداف  البنـك  تـابـع  اأخـرى,  جهـة  مـن 

عـلى  خـا�سة,  والـمرّكـزة,  الـدوريـة  الـرقـابة  جمـال  فـي 

مـراقبـة م�سـالـح كـّل الـفـروع مـرّة عـلى الأقـل فـي كـل 

الـتـدقيـق  اإدارة  عمـل  بـرامـج  بـتنـ�سيق  وذلك  �سـنتيـن, 

 90 اإجنـاز حـوايل  تـّم  الـ�سـدد,  الـتـفّقـد. فـي هـذا  واإدارة 

مهّمـة   80 عـن  يـزيـد  ومـا  تـفّقـد  اأو  تـدقيـق  مـهّمـة 

متـابعـة وتـقييـم خـالل �سنـة 2008.

 عـلى �سعـيد اآخـر, وفـي اإطار متـابـعة الإعـدادات الأّولـية 

الـمتعّلـقة مبعـاييـر الـت�سـّرف احلـذر بـال 2, �سهـدت عـّدة 

منـهـا  وخـا�سة  لالأ�سـغـال  ملحـوظا  تقـّدمـا  م�سـاريـع 

مـ�سـروع نـظام الـتـرقـيم الـداخـلي للحر فاء ومـ�سـروع 

متـابـعة الـمخـاطـر الـعمـليـاتيـة ومنـظـومـة الـت�سـّرف 

فـي الأ�سـول والـخـ�سـوم.

و�سفـافـية  بـامل�سـاهـمني  الت�سال  م�ستـوى  عـلى 

الـفـالحي,  الـوطـني  البنـك  نـّظم  املـالـية,  الـمعـلـومة 

خـالل �سهـر اأكتـوبـر 2008, جـل�سة اإعـالمـية تـّمـت دعـوة 

ولالإطـالع  حل�سـورهـا  الإعـالم  وو�سـائـل  الـم�سـاهـمـني 

لـتطـّور  الـم�ستقـبـلية  والآفـاق  واقـع  عـلى  خـاللهـا 

ن�سـاط ونتـائـج الـبنك. وقـد كـان لهـذه الـتجـربة الأولـى 

اأثـرا طـّيبـا عـلى تـطـّور �سعـر اأ�سـهم البنك, عـلى الـرغم 

مـن حـالة التـذبـذب الـتي مّيـزت بـور�سة الأوراق الـمالـية 

بتـون�س تـبعـا لالأزمة املالـية الـتي هـّزت كـاّفـة الأ�سـواق 

الـمـالية العـالـمية.

■  تطـّور اأ�سهـم البنـك الـوطني الفـالحي 

بالبـور�سـة

�سعـر  بني   2008 �سنـة  خـالل  البنك  اأ�سهـم  �سعـر  تـراوح 

اأدنـي بقيمـة 7,700 دينـار و�سعـر اأقـ�سى بلـغ 9,540 دينـار. 

البنك  لأ�سهـم  اجلمـليـة  املبـادلت  بلغـت  جهتـها,  من 

 23.781.008 قـدرها  اإجمـالّية  بقيـمـة  �سهـما   2.711.195

دينـار.

هكـذا, بلغـت ر�سملـة اأ�سهـم البنـك 179,8 مليـون دينـار 

ومـوؤ�سـر الأ�سعـار لالأربـاح 5,66 فـي 2008.12.31, وهـو مـا 

ربـحيـة  لنـمـو مـوؤ�ّسـرات  الكـامنـة  الإمكـانـات  يعكـ�س 

اأ�سـهم البنـك الـوطني الـفـالحي بالـمقـارنـة مـع املعـدل 

القـطـاعـي
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200520062007*2008

000 000100 000100 000100 100راأ�س املـال الجتماعي )باآلف الدنانري(

101055القيـمة ال�سمية لل�سهم )بالدينار(

000 00020 00020 00010 10عـدد الأ�سـهم )بالآلف(

000 00020 00020 00010 10عـدد الأ�سـهم املـدرجة )بالآلف(

008 781 98823 111 22  702 764 52520 231 2الأمـوال املعـاجلـة )بالدينار(

250.5281.443.1591.583.1092.711.195عـدد الأ�سـهم املعـاجلة

9,80018,20010,8509,540�سعـر الإقـفـال الأق�سى )بالدينار(

8,9008,5507,9407,700�سعـر الإقـفـال الأدنى )بالدينار(

0,6000,8000,4000,400الأرباح املوزّعة عن كل �سهم )بالدينار(

06/06/200611/06/200716/06/200802/06/2009تاريـخ تـوزيـع الأربـاح

11,0410,546,375,66ن�سبـة الأ�سعـار لالأربـاح

800 000179 000179 000172 89الر�سمـلة بالبـور�سة )باآلف الدنانري(

4,92 +8,72 +100 +9,18-املـردود اجلمـلي لل�سـهم )%(

* متّـت معاجلة الأرقام اخلا�سة ب�سنة 2007 باعتبار التخفي�س يف القيمة الإ�سمية لأ�سهم البنك بداية 

من يوم 22 جوان 2007.

■ النـ�ســاط المتـوّقـع

طبقـا للتوجهـات الإ�سرتاتيـجيـة املحـّددة يف اإطار خمـطـط 

تتمـحـور   ,2013  –  2009 للـفتـرة  بالبنـك  التنـميـة 

 2009 ل�سنة  بالن�سبـة  والنتـائـج  الن�سـاط  منـّو  تقـديـرات 

حول الأهـداف الرئي�سيـة التـاليـة:

مـوا�سلـة ن�سـق متـويل كل القطاعـات القت�سادية مع  	 

اأداء وظيفـة الإ�ستخـال�سـات  احلـر�س عـلى الـرفـع يف 

بهـدف  املخاطـر  يف  والتحكـم  متـابعـة  واآليـات 

تخفيـ�س ن�سبـة القـرو�س امل�سّنفـة:

مـوؤ�سـر  وحتـ�سيـن  للبنـك  املـاليـة  الأ�سـ�س  تـدعيـم  	 

املـالءة من خـالل امل�ساهمة العـامة بال�سـوق املـاليـة.

موا�سلة اجلهود التجـارية املتعلقة بتعبئـة موارد احلرفـاء,  	 

وخا�سة منهم �سـريحة اخلوا�س واملهنـييـن, وذلك باإثـراء 

منتوجات وخدمات البنك وتعزيـز �سبكة فروعه.

الرفـع يف ن�سب مـردوديـة الأموال الذاتية للبنك واأ�سوله,  	 

مـع تـاأميـن تغطيـة كـافية للمخاطـر باملـدّخـرات.

واللـوج�سـتيـة  التنـظيـمية  الإجـراءات  ومتابعة  	 

ب�سـوابـط  بالإيفـاء  للبنـك  ي�سمـح  مبـا  الأولـيـة 

املعـاييـر اجلـديـدة الـدوليـة للتـ�سـرف احلـذر املنتـظـر 

بـدايـة العمـل بهـا خـالل �سنة 2010.

منـو  للبنك  املتوّقـع  الن�سـاط  يفـرز  اأن  ينتظـر  هكـذا, 

ن�سبة  وتقل�س   %  7,8 بن�سبـة  للبنـك  اخلـام  التعهـدات 

فـي موفى �سنة 2009. القرو�س امل�سنفة اإىل 10,39 % 

منـوا  احلرفاء  مـوارد  ت�سّجـل جمـلة  اأن  ينتظـر  من جهتها, 

بن�سبـة 8,2 %. وميّثـل كـل مـن تعـزيـز �سبـكـة الـفـروع 

بـفتـح 11 فـرعـا جـديـدا وال�سيـا�سـة التجـاريـة الن�سيـطة 

املـزمـع تـوّخـيهـا خـا�سة بـالـن�سبـة للحـرفـاء الـخـوا�س 

الأهـداف  حتـقيـق  فـي  هـاميـن  عنـ�سـريـن  واملهـنييـن 

املـر�سـومـة يف هـذا املجـال.

البنـك يعـتـزم, خـالل �سنـة  اأّن  اإلـى  وي�سـار كـذلك  هـذا 

2009, التـرفـيـع فـي راأ�سمـالـه واإ�سـدار قـر�س مـ�سـروط 

بهـدف تـدعيـم اأ�س�سـه املـاليـة.

النـاتـج  ـل  ي�سِجّ اأن  ـع  يُتـَوَقّ ال�ستغالل,  م�سـتـوى  عـلـى 

ليبلـغ 235 مليـون  البنـكي ال�سـافـي منـّوا بن�سبة 9,3 % 

املتـوّقـع  التطـّور  وباعتبـار  هكـذا,   .2009 �سنة  خالل  دينار 

لأعبـاء الت�سييـر وخم�س�سـات املّدخـرات ال�سـافية, يُنتـظـر 

اأن يـتّم حتـقيـق نتيـجـة �سـافيـة مببـلـغ 34 مليـون دينـار 

فـي نهـايـة   %  12,8 الـذاتيـة بن�سبـة  ومر دودية لالأمـوال 

�سنـة 2009.
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القوائم املالّية املنفردة  

املختومة يف 2008.12.31

38 املوازنة املجّمعة قبل توزيع الأرباح 

43 اإي�ساحات حول القوائم املالّية املنفردة 
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املوازنة قبل توزيع الأرباح 7

ال�سنة املحا�سبية املختومة يف 31 دي�سمرب 2008

التغري31 دي�سمرب 2007 31 دي�سمرب 2008اإي�ساحات

)%(احلجم

الأ�سول

اأ�سول 1 - خزانة واأموال لدى البنك املركزي ومركز ال�سكوك 

الربيدية واخلزينة العامة للبالد التون�سية
1.1.487 16670 00417 16224,5

21,8-177 43-391 214198 155 2.1.4اأ�سول 2 - م�ستحقات على املوؤ�س�سات البنكية واملالية
31317,1 073662 881 3863 543 3.1.44اأ�سول 3 - م�ستحقات على احلرفاء

5389,3 34652 884566 618اأ - ح�سابات عادية مدينة
41022,7 844622 740 2542 363 3ب -  م�ساعدات اأخرى للحرفاء

2,2-848 11-449 601544 532ت - قرو�س على موارد خ�سو�سية
2,7-787-434 64729 28ث - م�ستحقات فالحية  على  الدولة

9,0-472 34-390 918384 4.1.4349اأ�سول 4 - حمفظة ال�سندات التجارية
3564,4 30913 665306 5.1.4319اأ�سول 5 - حمفظة ال�ستثمار

1,0-463-547 08448 6.1.448اأ�سول 6 - اأ�سول ثابتة بعد ال�ستهالكات
53,8-692 87-946 254162 7.1.475اأ�سول 7 -اأ�سول اأخرى

70,4-270 89-762 492126 37اأ - ح�سابات يف انتظار الت�سوية
5784,4 1841 76236 37ب - غري ذلك

02710,4 660527 051 6875 578 5جمموع الأ�سول

اخل�سوم

99,8-285 5-293 85خ�سوم 1 - البنك املركزي ومركز ال�سكوك الربيدية
10,1-816 23-775 959234 8.1.4210خ�سوم 2 - ودائع واأموال املوؤ�س�سات البنكية  واملالية

50215,5 123561 630 6253 191 9.1.44خ�سوم 3 - ودائع واأموال احلرفاء
1968,2 31571 511872 943اأ -  حتت الطلب

30617,8 808490 757 1142 248 3ب -  ودائع واأموال اأخرى
5,5-252 33-723 471609 10.1.4576خ�سوم 4 - اقرتا�سات وموارد خ�سو�سية

49,3-578 21-742 16443 22اأ -  اقرتا�سات جم�سدة
2,1-674 11-981 307565 554ت - موارد خ�سو�سية

4861,9 8903 376184 11.1.4188خ�سوم 5 - خ�سوم اأخرى
40331,6 4391 8424 5اأ - مدخرات على اخل�سوم والأعباء
5,9-981 8-665 684151 142ب - ح�سابات يف انتظار الت�سوية

06438,4 78611 85028 39ت - غري ذلك

63510,8 804502 664 4394 167 5جمموع اخل�سوم

الأموال الذاتية

00000,0 000100 12.1.4100اأمـ. ذ. 1 - راأ�س املال
88816,2 07720 965129 12.1.4149اأمـ. ذ. 2 - احتياطيات

2326,7-446 3-678 3-13.1.4اأمـ. ذ. 3 - اأ�سهم ذاتية
00000,0 000133 12.1.4133اأمـ. ذ. 4 - اأموال ذاتية اأخرى

12.1.41981197966,4اأمـ. ذ. 5 - نتائج موؤجلة
65713,0 1063 76328 12.1.431اأمـ. ذ. 6 - نتيجة ال�سنة املحا�سبية

3926,3 85624 248386 411جمموع الأموال الذاتية

02710,4 660527 051 6875 578 5جمموع اخل�سوم والأموال الذاتية

)الوحدة : األف دينار(



39 ر الـ�سـنـوي 2008 - الـبنـك الـوطـنــي الـفــالحــي الـتـقـر ـي

جدول التعهدات خارج املوازنة 

ال�سنة املحا�سبية املختومة يف 31 دي�سمرب 2008
7

التغري31 دي�سمرب 312007 دي�سمرب 2008اإي�ساحات

)%(احلجم

اخل�سوم املحتملة 

8446,5 60342 447660 1.2.4703�سمانات وكفالت مقدمة

49411,0 9727 46667 75اأ - لفائدة املوؤ�س�سات البنكية واملالية

3508,2 63135 981432 467ب - لفائدة احلرفاء

0000 000160 160ت - لفائدة الدولة

47,1-703 363-806 103772 409اعتمادات م�ستندية
مدينون مبوجب اعتمادات م�ستندية للت�سدير 

بالعملة ال�سعبة
46 784282 437-235 653-83,4

مدينون مبوجب اعتمادات م�ستندية للتوريد 

بالعملة ال�سعبة
362 319490 369-128 050-26,1

اأ�سول مقدمة يف �سكل �سمانات

22,4-859 320-409 433 5501 112 1جمموع اخل�سوم املحتملة

التعهدات املقدمة

31529,6 25648 571163 211تعهدات التمويل املقدمة

31529,6 25648 571163 211تعهدات متويل مربمة وغري م�شّحـة

993118,0 5372 5302 5تعهدات على ال�سندات

432626,8 8203882 2اأ - م�ساهمات غري حمررة

14956126,1 7102 2ب - غري ذلك

30830,9 79351 101165 217جمموع التعهدات املقدمة

التعهدات املقبولة

99,6-400 27-514 11427تعهدات التمويل املقبولة

2482,1 00810 256479 2.2.4489�سمانات مقبولة

)الوحدة : األف دينار(
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40

قائمة النتائج ال�سنة املحا�سبية

املختومة يف 31 دي�سمرب 2008

التغري31 دي�سمرب 312007 دي�سمرب 2008اإي�ساحات

)%(احلجم

51117,4 26445 775261 1.3.4306اإيراد 1 - فوائد دائنة ومداخيل مماثلة
2416045,4 84511 11اأ - عمليات مع البنوك واملوؤ�س�سات املالية

29619,0 90145 197237 283ب- عمليات مع احلرفاء
3,2-389-122 73312 11ت - فوائد ومداخيل مماثلة

1649,6 3354 49943 2.3.447اإيراد 2 - عمولت دائنة
1486232,3 77127 3.3.427اإيراد 3 - مرابيح حمفظة ال�سندات التجارية والعمليات املالية

77691810,5 6948 4.3.49اإيراد 4 - مداخيل حمفظة ال�ستثمار

21615,0 52351 739340 391جمموع اإيرادات ال�ستغالل البنكي

97916,9 06624 045148 5.3.4173عبء 1 - فوائد مدينة واأعباء مماثلة
248273,2 3859 6333 12اأ - عمليات مع البنوك واملوؤ�س�سات املالية

88113,6 77016 651123 140ب- عمليات مع احلرفاء
4,6-748-272 52416 15ت - اقرتا�سات وموارد خ�سو�سية

8,7-402-639 2374 4ث - فوائد واأعباء مماثلة

14,8-182-226 0441 1عبء 2 - عمولت مدينة

79716,6 29224 089149 174جمموع اأعباء ال�ستغالل البنكي

41913,8 23126 650191 217الناجت البنكي ال�سايف

اإيراد 5 \ عبء 4 - خم�س�سات املدخرات ونتيجة ت�سحيح قيم 

امل�ستحقات وعنا�رش خارج املوازنة واخل�سوم )-(
6.3.4-69 597-80 37110 774-13,4

اإيراد 6 \ عبء 5 - خم�س�سات املدخرات ونتيجة ت�سحيح 

قيمة حمفظة ال�ستثمار  )-(
7.3.4-1 75120 890-22 641-108,4

6,2-31-471502 اإيراد 7 - اإيرادات ا�ستغالل اأخرى )+(
3373,0 6052 94278 8.3.480عبء 6 - م�ساريف الأعوان )-(

9468664,1 81220 21عبء 7 - اأعباء ال�ستغالل الـعامـة )-(
عبء 8 - خم�س�سات املدخرات والإهتالكات على الأ�سول 

الثابتة )-(
4 9424 851911,9

22740,3 85011 07727 39نتيجة ال�ستغالل

67,7-152 1-701 5491اإيراد 8 \ عبء 9 - ر�سيد ربح \ خ�سارة متاأتية من عنا�رش عادية 
418444,2 4456 8631 7عبء 11 - الأداء  على ال�رشكات )-(

65713,0 1063 76328 31نتيجة الأن�سطة العادية

اإيراد 9 \ عبء 10 - ر�سيد ربح \ خ�سارة متاأتية من العنا�رش 

الطارئة

65713,0 1063 76328 31النتيجة ال�سافية لل�سنة املحا�سبية

)الوحدة : األف دينار(
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41 ر الـ�سـنـوي 2008 - الـبنـك الـوطـنــي الـفــالحــي الـتـقـر ـي

جدول التدفقات النقدية 

من اأول جانفي اإىل 31 دي�سمرب 2008

31 دي�سمرب 312007 دي�سمرب 2008اإي�ساحات

اأن�سطة ال�ستغالل

750 940313 1373 - اإيرادات ال�ستغالل البنكي املقبو�سة

859 154-105 177-2 - اأعباء ال�ستغالل البنكي املدفوعة

037 22-604 318 - اإيداع \ �سحب ودائع لدى البنوك واملوؤ�س�سات املــالية

466 616-890 721-4 -  قرو�س وت�سبقات \ خال�س القرو�س والت�سبقات املمنوحة للحرفاء

353 523335 5563 - اإيداع \ �سحب ودائع  احلرفاء

72-6120 - �سندات توظيف يف ال�سوق املــالية

549 83-601 80-7 - اأموال اأخرى  لفائدة الأعوان ومدينني اآخرين

225 24-705 861 - تدفقات اأخرى للخزينة متاأتية من اأن�سطة ال�ستغالل

309 3-90 - اأداء على ال�شكات

414 255-296 38التدفقات النقدية ال�سافية املتاأتية من اأن�سطة ال�ستغالل

اأن�سطة ال�ستثمـــار

426 6078 19 - فوائد وعائدات مقبو�سة على حمفظة ال�ستثمار

436 9199 14-2 - �شاءات \ تفويت يف حمفظة ال�ستثمار

156 3921 4-3 - �شاءات \ تفويت يف الأ�سول الثابتة

589 449026 - عائدات حمفظة امل�ساهمات

607 21445 9-التدفقات النقدية ال�سافية املتاأتية من اأن�سطة ال�ستثمار

اأن�سطة التمويل

23324-1 - اأ�سهم ذاتية

200 - اإ�سدار اإقرتا�سات

578 21-578 21-3 - خال�س موارد اقرتا�س

519 2675 11-4 - زيادة \ نق�سان يف املوارد اخل�سو�سية

902 7-886 7-5 - اأرباح موزعة

937 23-964 40-التدفقات النقدية ال�سافية املتاأتية من اأن�سطة التمويل

744 233-882 11-  التغري ال�سايف يف ال�سيولة وما يعادلها خالل ال�سنة 

601 857567 333ال�سيولة وما يعادل ال�سيولة يف بداية ال�سنة املحا�سبية 

857 975333 1.4.4321ال�سيولة وما يعادل ال�سيولة يف  نهاية ال�سنة املحا�سبية

)الوحدة : األف دينار(
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املوازنة بعد توزيع الأرباح 

ال�سنة املحا�سبية املختومة يف 31 دي�سمرب 2008
7

التغري31 دي�سمرب 312007 دي�سمرب 2008

)%(احلجم

الأ�سول

اأ�سول 1 - خزانة واأموال لدى البنك املركزي ومركز ال�سكوك الربدية 

واخلزينة العامة للبالد التون�سية
87 16670 00417 16224,5

21,8-177 43-391 214198 155اأ�سول 2 - م�ستحقات على املوؤ�س�سات البنكية واملالية
31317,1 073662 881 3863 543 4اأ�سول 3 - م�ستحقات على احلرفاء

5389,3 34652 884566 618اأ - ح�سابات عادية مدينة
41022,7 844622 740 2542 363 3ب -  م�ساعدات اأخرى للحرفاء

2,2-848 11-449 601544 532ت - قرو�س على موارد خ�سو�سية
2,7-787-434 64729 28ث - م�ستحقات فالحية  على  الدولة
9,0-472 34-390 918384 349اأ�سول 4 - حمفظة ال�سندات التجارية

3564,4 30913 665306 319اأ�سول 5 - حمفظة ال�ستثمار
1,0-463-547 08448 48اأ�سول 6 - اأ�سول ثابتة بعد ال�ستهالكات

53,8-692 87-946 254162 75اأ�سول 7 -اأ�سول اأخرى
70,4-270 89-762 492126 37اأ - ح�سابات يف انتظار الت�سوية

5784,4 1841 76236 37ب - غري ذلك
02710,4 660527 051 6875 578 5جمموع الأ�سول

اخل�سوم

99,8-285 5-293 85خ�سوم 1 - البنك املركزي ومركز ال�سكوك الربيدية
10,1-816 23-775 959234 210خ�سوم 2 - ودائع واأموال املوؤ�س�سات البنكية  واملالية

50215,5 123561 630 6253 191 4خ�سوم 3 - ودائع واأموال احلرفاء
1968,2 31571 511872 943اأ -  حتت الطلب

30617,8 808490 757 1142 248 3ب -  ودائع واأموال اأخرى
5,5-252 33-723 471609 576خ�سوم 4 - اقرتا�سات وموارد خ�سو�سية

49,3-578 21-742 16443 22اأ -  اقرتا�سات جم�سدة
2,1-674 11-981 307565 554ب - موارد خ�سو�سية

4861,8 8903 376192 196خ�سوم 5 - خ�سوم اأخرى
40331,6 4391 8424 5اأ - مدخرات على اخل�سوم والأعباء
5,9-981 8-665 684151 142ب - ح�سابات يف انتظار الت�سوية

06430,1 78611 85036 47ت - غري ذلك
63510,8 804502 672 4394 175 5جمموع اخل�سوم

الأموال الذاتية

00000,0 000100 100اأمـ. ذ. 1 - راأ�س املال
63916,5 22024 859149 173اأمـ. ذ. 2 - احتياطيات

2326,7-446 3-678 3-اأمـ. ذ. 3 - اأ�سهم ذاتية
00000,0 000133 133اأمـ. ذ. 4 - اأموال ذاتية اأخرى

18,3-15-6782اأمـ. ذ. 5 - نتائج موؤجلة
3926,4 85624 248378 403جمموع الأموال الذاتية

02710,4 660527 051 6875 578 5جمموع اخل�سوم والأموال الذاتية

)الوحدة : األف دينار(



43 ر الـ�سـنـوي 2008 - الـبنـك الـوطـنــي الـفــالحــي الـتـقـر ـي

8
اإي�ساحات حول القوائم املالّية املنفردة

املختومة يف 2008.12.31

■ تـقـديـم البنـك الـوطـني الـفـالحـي 

يبلـغ  الإ�سـم  خفية  �شكة  هي  الفالحي  الوطني  البنك 

راأ�سمالها 100 مليـون دينار, ينق�سـم اإىل 20.000.000 �سهـم 

مـدرجة  الواحد,  لل�سهم  دنـانيـر   5 قدرها  اإ�سمية  بقيمـة 

ببـور�سة تـون�س لالأوراق املـاليـة.

 - نـويـرة  الهـادي  بنهـج  للبنـك  الإجتمـاعـي  املقـر  يقـع 

تون�س. ي�سّيـر البنك جملـ�س اإدارة و اإدارة عاّمة.

تتكّون ال�سبكـة التجارية للبنك من 15 اإدارة جهوية, 3 فـروع 

رئيـ�سيـة و 145 فـرع.

خمتلف  متويل  يف  تـدّخلـه  اىل  اإ�سافـة  البنك,  ميـّول 

القطاع  حاجيـات  اأغلبيـة  الإقت�سـاديـة,  القطاعـات 

الفالحي من القـرو�س.

يخ�سع البنك للقـانـون اجلبـائي العـام.

■ مـرجعـيـة اإعـداد القـوائـم المـاليـة

�سبطت القـوائم املـالية للبنك الـوطني الفـالحي طبقـا 

 1996.12.30 بتاريخ   1996 ل�سنة   112 عدد  القانون  لن�س 

لن�س  وطبقـا  لل�شكات,  املحـا�سبـة  بنظـام  اخلـا�س 

املتعلـق   1996.12.30 بتاريخ   1996 ل�سنة   2459 عدد  الأمـر 

واملعـاييـر  للمحـا�سبـة  النظـري  الإطار  على  بامل�سـادقـة 

املحـا�سبيـة التـون�سيـة القطـاعيـة املحـّددة �سمن قـرارات 

وزيـر املـالية املتعلقة بتطبيق القانون عدد 112 ل�سنة 1996 

املحـا�سبيـة  املعـاييـر  منهـا  وخـا�سة   ,1996.12.30 بتاريخ 

القـطاعيـة مـن عـدد 21 اإىل عـدد 25 مثلمـا وردت يف قـرار 

وزير املـاليـة بتـاريـخ 25 مـار�س 1999.

■  قـواعـد الإحتـ�سـاب والمبـادئ 

ّـقـة المحـا�سبيـة المـطبـ

والإتفـاقّيـات  للمبـادئ  طبقـا  املـالية  القـوائم  اأعـّدت 

املحـا�سبيـة املن�سـو�س عليـهـا فـي الأمـر عـدد 2459 ل�سنة 

1996 بتـاريـخ 1996.12.30 واملتعّلـق بامل�سـادقـة على الإطار 

النظـري للمحـا�سبـة واملبـادئ املحـا�سبيـة الواردة �سمن 

املعاييـر املحـا�سبيـة اخلا�سة باملـوؤ�س�سـات البنكيـة.

وتتلّخـ�س اأهـّم املبـادئ املحـا�سبيـة فيمـا يلـي :

1.3. احت�سـاب التعهـدات والإيـرادات 

املتعلقـة بهـا

3 .1.1. التعهـدات خـارج املـوازنة

التمـويـل املتعّلقـة بالقـرو�س املتـو�سطة  تـدرج تعهـدات 

)اإبـالغ  اإبـرامهـا  عنـد  املـوازنـة  خـارج  املـدى  وطـويلـة 

الت�سـريحـات  ح�سـب  املـوازنـة  اإىل  وحتّول  بها(  احلـرفـاء 

بقيمتـهـا ال�سمّيـة.

3. 1. 2. امل�ستـحـقـات على احلـرفـاء

تـدرج القـرو�س والت�سبقـات �سمن الأ�سـول بح�سب املبلـغ 

املو�سـوع على ذمـة احلريف.

تدرج القرو�س امل�سقطة اخل�سم بقيمتها الإ�سمية )اأي املبالغ 

املو�سوعة على ذمة احلريف والفوائد املخ�سومة م�سبقا(.

تـدرج امل�ستحقات على احلرفـاء )قـرو�س مـفرجـة وح�سابـات 

املدخـرات  وذلك بخ�سم  الأ�سـول  جـارية مـدينـة( �سمـن 

املتعلقـة بها, والفـوائد والعـالوات املحتفـظ بهـا, والفـوائد 

املقبـو�سة م�سبقـا طاملـا اأنهـا غيـر �سـارية.
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وفقـا  دوري  ب�سكـل  امل�ستـحّقـات  وت�سنيـف  تقييـم  يتـّم 

التـون�سي  املـركـزي  البنك  من�سور  يف  الـواردة  للتـراتيـب 

والن�سـو�س   1991.12.17 بتـاريخ   1991 ل�سنة   24 عـدد 

املـواليـة واملنّقحـة له.

يتـّم تقييـم التعهـدات التـي تفـوق 50 األف دينـار ب�سكل 

امل�ستوجبة  املـدّخـرات  حتـّدد  كما  بحالة.  حالة  اأي  منفـرد, 

على امل�ستحّقـات بـاإعتبـار ال�سمانـات املقـّدمة والعالوات 

والفوائد املحتفـظ بهـا.

جتدر الإ�سارة اأنّه, نظرا اىل ال�سعوبات يف حت�سيل ال�سمانات 

عملّية  متّت  املزايدات,  خالل  املطّبقة  الإجراءات  و  القدمية 

  40% بن�سبة  العينّية  ال�سمانات  على  القيمة  يف  خف�س 

ابتداء من ال�ّسنة اجلارّية وذلك بالن�سبة مللّفات القرو�س التي 

اأحيلت لطور النزاعات منذ اأكرث من 3 �سنوات. 

يتّم تكوين املـّدخرات على امل�ستحّقات امل�سّنفة كما يلي  :

ن�سبة التغـطية باملدخـراتال�سنـف

0 %0 و 1

2% 20

3% 50

4% 100

التعهـدات  على  امل�ستـوجبـة  املّدخـرات  تقـديـر  يتـّم 

الأدنـى من 50 األف دينـار وفقـا ملـوؤ�ّسـر لتعميـم املخـاطر 

ي�ستخلـ�س, بدوره, من معـدل ن�سب التغـطيـة باملـدخرات 

املحت�سبـة علـى التعهـدات التي وقـع تقـييـمهـا ب�سكـل 

منفـرد, اأي التي تفـوق 50 األف دينـار.

النزاعات  الديون حمّل  على  امل�ستوجبة  للمدّخرات  بالن�سبة 

ن�سبة  بتطبيق  تقديرها  وقع  دينـار,  األف   50 من  الأدنى 

و 100 %, طبقا لأقدمّية الإحالة  مدّخرات ترتاوح بني 30 % 

لطور النزاعات, على القائم ال�سايف للديون وذلك بعد طرح 

والتعهدات حمّل  العمومية,  امليزانّية  موارد  على  التعّهدات 

وال�سندوق  لل�سمان  الوطني  ال�سندوق  قبل  من  �سمان 

الوطني للت�سغيل مع طرح الفوائد والعالوات املحتفظ بها.

3.1.3. اإحت�سـاب املـداخيـل املتعـلقـة 

بـامل�ستحقـات على احلـرفـاء

تـدرج �سمـن قـائمـة النتـائـج جملـة الفـوائـد, والإيـرادات 

املماثـلـة والعمـولت املقبـو�سة وكذلك الإيـرادات ال�سـاريـة 

التي لـم يحـّل اأجلهـا وتعتبـر حظـوظ قب�سهـا م�سمـونة 

ب�سكـل كـايف.

وعـالوات  "فـوائـد  عنـوان  حتت  والعـالوات  الفـوائد  تـدرج 

"م�ستحقـات على  بند  ويقـع طرحهـا من  بهـا"  حمتفـظ 

م�سمـونة  قب�سهـا  حظـوظ  تكون  ل  عنـدما  احلـرفـاء" 

النتـائـج  قـائمـة  �سمن  اإدراجها  ويتـّم  كـايف.  ب�سكـل 

لل�سنـة التي يتّم خاللهـا قب�س هـذه الفـوائـد والعـالوات 

فعـلّيـا.

2.3. احت�سـاب حمفظـة ال�سنـدات 

واملـداخيـل املتعّلقـة بهـا

اإىل  البنك  ميتلكهـا  التي  ال�سنـدات"  "حمفظـة  تنق�سـم 

"حمفظـة  و  التجـاريـة"  ال�سنـدات  "حمفظـة  ق�سميـن: 

�سنـدات الإ�سـتثمـار".

8
اإي�ساحات حول القوائم املالّية املنفردة

املختومة يف 2008.12.31



45 ر الـ�سـنـوي 2008 - الـبنـك الـوطـنــي الـفــالحــي الـتـقـر ـي

1.2.3. حمفظـة ال�سنـدات التجارية واملـداخيـل 

املتعّلقـة بهـا

ال�سنـدات التي  تت�سّمـن "حمفظـة ال�سنـدات التجـاريـة" 

يتـّم اقتنـائهـا مع نيـة التفـويـت فيهـا فـي اأجـال ق�سيـرة 

املـدى. وتتكـّون من �سندات املتاجرة و�سندات التوظيف.

يتـّم تقـييـم �سنـدات التـوظيف عند ختـم ال�سنـة املـالية 

ر�سـد  ويقـع  البـور�سـة,  يف  اأ�سعـارهـا  على  بالإعتمـاد 

خم�س�سـات املدخـرات على النقـ�س يف القيمـة املحتمـل 

بح�سـاب  اخلـزينـة  رقـاع  تـقّيـم  ال�سنـدات.  هـذه  على 

الكـلفـة ال�سـافيـة من الإهتـالكـات.

القـار  املـردود  ذات  بال�سنـدات  املتعـلقـة  املـداخيـل  تـدرج 

�سمـن قـائمـة النتـائـج بح�سب �شيان اآجـالهـا. 

2.2.3. حمفظـة �سنـدات الإ�ستثمـار 

واملـداخيـل املتعّلقـة بهـا

لغـايـة حلول  ا�ستبقـائهـا  بنّيـة  املقتنـاة  ال�سنـدات  تدرج 

اآجالهـا وال�سندات التي يعتبـر اإمتالكهـا ملدة طـويلـة مفيـد 

لن�سـاط البنـك �سمن "حمفظـة �سنـدات الإ�سـتثمـار". 

تتـ�سّمـن حمفظـة �سنـدات الإ�ستثمـار :

�سنـدات امل�سـاهمـة واحل�سـ�س يف راأ�س مـال املـوؤ�ّس�سات  	 

ال�شيكـة وال�شكـات املـرتبطـة

ال�سنـدات ذات املـردود القـار املقتنـاة بنّيـة ا�ستبقـائهـا  	 

لغـايـة حلول اآجالهـا.

 	 ديون املـوؤ�س�سات العمومية التـي تكّفلت بها الدولة.

�شكة  	 " لدى  الت�شّف  �سناديق  يف  املوظفة  واملبالغ   

الإ�ستثـمـار". الإ�ستثـمـار ذات راأ�س مال تنـميـة – 

قـائمـة  �سمن  حمـّررة  الغيـر  الإكتتـابـات  ت�سّجـل 

التّعـهـدات خـارج املـوازنـة ب�سعـر اإ�سـدارهـا.

تُـدرج هـذه ال�سنـدات �سمـن املـوازنـة ب�سعـر الإقتنـاء دون 

الـدرا�سة  م�سـاريـف  عدا  ما  والأعبـاء  امل�سـاريف  اإعتبـار 

اإطار  فـي  البنك  بهـا  يقـوم  اأن  ميكـن  التـي  والإ�ست�سـارة 

عمـليـة الإقـتنـاء. وت�سّجـل عمليات اإقتنـاء هـذه ال�سنـدات 

والتفـويت فيهـا بتاريخ نقل ملكيتهـا, اأي بتـاريخ ت�سجيـل 

ال�سـفقـة يف بـور�سة الأوراق املـاليـة بتـون�س. 

يتـّم اإحت�ساب الأرباح املقبـو�سة على امل�ساهمات, وفـائ�س 

الإ�ستثمـار,  �سنـدات  يف  التفـويت  عند  امل�سّجـل  القيمـة 

الرقـاعيـة  وال�سنـدات  الت�شّف  �سناديق  على  واملداخيـل 

قائمة  �سمن  الإ�سـتثمـار"  "مـداخيـل حمفظـة  بنـد  حتت 

النتائج.

حمفظـة  "مـداخيـل  بنـد  �سمـن  كذلك,  وتـدرج, 

امل�ساهمات  على  مقبـو�سة  الغيـر  الأرباح  الإ�سـتثمـار", 

�سنـاديـق  على  واملداخيـل  تـوزيعـهـا,  اإقـرار  وقـع  طـاملـا 

الت�سـّرف وال�سنـدات الـرقـاعيـة ح�سـب �سـريـانهـا.

ختـم  عنـد  الإ�ستثمـار  �سنـدات  حمفظة  تقييـم  يتـّم 

الإ�ستعماليـة  قيمتهـا  مبقـارنة  وذلك  املـاليـة  ال�سنـة 

بقيمتهـا املحـا�سبيـة. وبناء عليه, يتـّم تعـديـل املـّدخـرات 

املـرتبطـة بهـا.

حتـّدد القيمـة الإ�ستعماليـة لل�سنـدات بالإ�ستنـاد اىل :

; ال�سعـر بالبـور�سـة بالن�سبـة لل�سنـدات املـدرجـة  	

ممكنـة  مـوازنـة  اآخـر  ح�سـب  الريـا�سيـة  القيمـة  	 

بـالن�سبـة لل�سنـدات الغيـر مـدرجـة.
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ذات  الإ�ستثمـار  "�شكة  لدى  الت�سـّرف  �سنـاديـق  تتكـّون 

راأ�س مال تنميـة - الإ�ستثمـار" مـن امل�سـاهمـات التي تكون 

هذه  تقييـم  ويتـّم  تفـويت.  اإعـادة  اإتفـاقيـة  مـو�سـوع 

ال�سندات, عند ختـم ال�سنـة املـالية, بالإ�ستنـاد اىل القيمة 

لل�سـركة  الـذاتيـة  الأمـوال  يف  للم�ساهمة  الـريـا�سية 

ـِدرة لل�سندات مـع الأخـذ بعيـن الإعتبـار اآفاق خال�سها.  املُ�سْ

ويتـّم �سبط املـدخرات امل�ستوجبة, اإعتمـادا علـى مدة عـدم 

املدخرات  لتكـويـن  تعـديلـي  مـوؤ�سـر  بتـوظيف  اخلـال�س, 

على املخاطر املتبقيـة والتي, بـدورهـا, حتـّدد بح�سب القيمة 

املحا�سبية الريا�سية وال�سمانـات املقبولة. 

ُتْعـتَـمد املـوؤ�سـرات التعديلية لتكويـن املدخـرات الـتـالية:

%20 	 يف حالـة جتـاوز مدة عـدم اخلـال�س الثالثـة اأ�سهـر 

دون اأن تتعـدى ال�ستـة اأ�سهـر ; 

%50 	 يف حالـة جتـاوز مدة عـدم اخلـال�س ال�ستـة اأ�سهـر 

دون اأن تتعـدى ال�سنـة ;

يف حالـة جتـاوز مدة عـدم اخلـال�س ال�سنـة  	 100%

3.3. احت�ساب ودائع احلرفاء والأعباء املتعّلقة بها

تتـكـّون ودائـع واأمـوال احلـرفـاء مـن : 

يقـع  التي  الإدخـار  وح�سـابـات  الطلـب  حتـت  الـودائـع  	 

الأعباء كـل  واإدراجهـا �سمـن  الفـوائـد عليهـا  �سـرف 

ثالثـة اأ�سهـر.

عليهـا  الفـوائـد  اإدراج  ويتـّم  لأجـل,  التـوظيفـات   - 	 

بغ�ّس  وذلك  اآجالهـا  �سـريـان  بح�سب  الأعبـاء  �سمـن 

النظر عن �شف هـذه الفـوائـد قبليـا اأو بحلـول اآجـال 

التـوظيفـات.

والأعـبـاء  اخلارجية  الإقرتا�سات  احت�سـاب   .4.3

املتعّلقـة بهـا

ت�سّجـل الإقتـرا�سات اخلـارجيـة �سمن جدول خـارج املـوازنـة 

اخل�سـوم  اىل  حتـويلهـا  يتـّم  ثـّم  الإتفـاقيـة,  اإبـرام  عنـد 

ويتـّم  لالإعـتمـادات.  الفعـلي  ال�سحـب  لتـاريـخ  وفقـا 

علـى  التـون�سـي  بالدينـار  لها  املعـادلـة  القيمـة  حتـديد 

اأ�سـا�س اأ�سعـار ال�شف فـي تـاريخ ال�سحـب.

ت�سّجـل الفـوائد علـى الإقتـرا�سـات �سمـن اأعبـاء ال�سنـة 

ف علـى  ح�سب �سـريـان اآجـالها. تتـّم تـغطية خ�سائـر ال�شّ

بيـن  الغر�س  يف  مربم  تاأمني  عقد  بوا�سطة  الإقتـرا�سـات 

البنك الوطني الفالحي و�سـركة "تـون�س لإعـادة التـاأميـن".

5.3. احت�سـاب العمليـات بالعملـة ال�سعبة

للح�سابات  التون�سي  بالدينار  املعادلة  القيمة  تقييم  يتّم 

بالعملة ال�سعبة عند نهـاية الـ�سنة وتدرج �سمـن الـقوائم 

املـالية علـى اأ�سـا�س اأ�سعـار ال�شف فـي 31 دي�سمبـر.

6.3. اإعـادة �سـراء الأ�سهـم الـذاتيـة

طبقا للمعيار املحـا�سبي عدد 02 املتعّلـق بالأموال الذاتية

�سـرائهـا  اإعـادة  تـّمت  التي  الـذاتيـة  الأ�سهم  تقـّدم  	 

الأ�سهم  وتتـمّثـل  الـذاتيـة.  الأمـوال  مـن  بطـرحهـا 

الـذاتيـة يف اأ�سهـم البنك التـي وقـع �سـراوؤهـا مبا�سـرة 

مـن طـرف البنك اأو من خالل �سناديق التـ�سـّرف لـدى 

"�سـركة الإ�سـتثمـار ذات راأ�س مال تنميـة – الإ�ستثمار"

يحت�سب فائ�س اأو نق�س القيمـة الناجم عن اإعادة �سـراء  	 

الأ�سهم الذاتية �سمن الأموال الذاتية ب�سكل مبا�سـر.

تـدرج الأربـاح املقبـو�سة على الأ�سهم الـذاتيـة �سمـن  	 

نتـائـج مـوؤّجـلـة". بنـد " 
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■ اإي�ساحات حول عنا�سر القوائم المالية

1.4- اإي�ساحات حول عنا�رص املوازنة :

1.1.4- خزانة واأموال لدى البنك املركزي ومركز ال�سكوك الربيدية واخلزينة العامة للبالد التون�سية

بلغ جمموع الأموال يف اخلزينة ولدى البنك املركزي ومركز ال�سكوك الربيدية واخلزانة العامة للبالد التون�سية 87.166 األف دينار 

يف 2008.12.31 مقابل 70.004 األف دينار يف 2007.12.31, اأي بارتفاع بقيمة 17.162 األف دينار ويف�ش اأ�سا�سا بارتفاع الأموال يف 

اخلزينة ولدى مركز ال�سكوك الربيدية و لدى البنك املركزي .

ويتوزع ر�سيد خمتلف العنا�ش املكونة لهذا البند كما يلي :

31 دي�سمرب 312007 دي�سمرب 2008
850 18931 29اأموال في الخزانة بالدينار

122 15313 15اأموال يف اخلزانة بالعملة ال�سعبة
433 49213 14اأموال لدى البنك املركزي بالدينار

550 4013 7اأموال لدى البنك املركزي بالعملة ال�سعبة
"IBS" 203 2576 9حركة اأموال لدى �شكة

846 1771 1اأموال لدى مركز ال�سكوك الربيدية
 497 10اأموال لدى اخلزانة العامة للبالد التون�سية 

004 16670 87املجموع

2.1.4- م�ستحقات على املوؤ�س�سات البنكية واملالية

يف  دينار  األف   155.214 اىل   2007.12.31 يف  دينار  األف   198.391 من  واملالية  البنكية  املوؤ�س�سات  على  امل�ستحقات  انتقلت 

2008.12.31 م�سجلة انخفا�س مببلغ 43.177 األف دينار.

وتتوزع العنا�ش املكـّونة لهذا البند كما يلي :

31 دي�سمرب 312007 دي�سمرب 2008
391 214198 155اأ - م�ستحقات على الـموؤ�س�سات البنكية

053 09027 5ح�سابات  حتت الطلب
084 75249 39قرو�س يف ال�سوق النقدية بالدينار

886 315120 109قرو�س يف ال�سوق النقدية بالعملة ال�سعبة
قرو�س يف اإطار جتمع بنكي

368 0571 1فوائد منتظرة
0 0 ب - م�ستحقات على املوؤ�س�سات املالية

00ح�سابات  حتت الطلب
391 214198 155املجموع
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3.1.4- م�ستحقات على احلر فاء

بلغت امل�ستحقات ال�سافية على احلر فاء 4.543.386 األف دينار يف 2008.12.31 مقابل 3.881.073 األف دينار يف 2007.12.31, 

م�ّسجلة زيادة بقيمة 662.313 األف دينار اأي بن�سبة ارتفاع بلغت 7,1 %.

ويف ما يلي تركيبة امل�ستحقات بح�سب طبيعة القرو�س :

قـائـم الـقـرو�س 

الإجـمـايل اخلام

ديـون 

مرتبطة

اإيرادات مقبو�سة 

م�سبقا
مدخرات 

فوائد وعالوات 

حمتفظ بها

القـائـم 

ال�سايف

278 610627 280-562 1-545 905285 623التعهدات الفالحية
313 31317 17ح�سابات مدينة

083 076314 38-562 1-429 29241 312م�ساعدات اأخرى للحرفاء
882 534295 242-116 300244 294قرو�س على موارد خ�سو�سية
033 188 0214 90-760 15-177 63774 219 4التعهدات  التجارية وال�سناعية

571 736601 29-589 71818 612ح�سابات مدينة
744 349 6233 49-760 15-572 55542 372 3م�ساعدات اأخرى للحرفاء

718 662236 10-016 36413 234قرو�س على موارد خ�سو�سية
819819ح�سابات جارية لل�رشكاء

647 64728 28ديون فالحية تكفلت بها الدولة
391 301-391 301-املدخرات

386 543 6314 370-391 301-322 17-722 008359 873 4املجموع يف 31 دي�سمرب 2008
073 881 2753 348-076 245-933 19-193 164336 158 4املجموع يف 31 دي�سمرب 2007

كما اإرتفعت خم�س�سات املدخرات اخلام على امل�ستحقات بعنوان �سنة 2008 اإىل 85.590 األف دينار مقابل 99.343 األف دينار 

خالل �سنة 2007.

4.1.4- حمفــظـة ال�سنـدات التجـاريـة

بلغ القائم اجلملي ملحفظة الأوراق التجارية للبنك 349.918 األف دينار يف 2008.12.31 مقابل 384.390 األف دينار قبل �سنة, 

م�سجال اإنخفا�سا بقيمة 34.472 األف دينار. وقد نتج هذا التطور خ�سو�سا عن تراجع رقاع اخلزينة لدى البنك, حيث اإنتقلت 

من 393.198 األف دينار يف 2007.12.31 اىل 356.540 األف دينار يف 2008.12.31. 

وتتوزع حمفظة الأوراق التجارية للبنك كما يلي :

31 دي�سمرب 2007 31 دي�سمرب 2008 
312440�سندات ذات دخل متغير 

377497�سندات مدرجة يف البور�سة
57-65-مدخرات على ال�سندات

950 606383 349�سندات ذات دخل قار
198 540393 356رقاع اخلزينة

248 9-934 6-م�ستحقات وديون مرتبطة
390 918384 349املجموع ال�سايف

8
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5.1.4- حمفظـة ال�ستثمار

بلغ القائم اجلملي ملحفظة ال�سندات 319.665 األف دينار يف 2008.12.31 مقابل 306.309 األف دينار يف 2007.12.31.

يف ما يلي التغريات احلا�سلة يف خمتلف اأ�سناف ال�سندات واملدخرات املتعلقة لها :

�سندات  

م�ساهمة

�سندات  

ا�ستثمار

�سناديق 

الت�رشف

م�ستحقات 

على من�ساآت 

عمومية

م�ساهمات مع 

تعهد باإعادة 

ال�رشاء

عالوات حمتفظ 

بها على حتميل 

امل�ساهمات

املجموع يف 

2008.12.31

655 273341-300 1763 553175 75038 14923 101القيمة املحا�سبية يف 31 دي�سمرب 2008
979 339326-100 4364 057186 20037 5252 97القيمـة يف 1 جـانفــي

164 50029 2502 41422 4اقتناء / اإكتتاب
83-83-تـفـويـت

707-707-اإ�سـتـرداد اإكتتاب
698 13-80066-260 11-004 1-700-اإ�سـتـخـال�س

524 146242 552992امل�ستحقات املرتبطة
514 24-059 1-495 8-960 14-مدخرات فى 31 دي�سمرب 2008

553 22-316 1-725 6-512 14-مدخرات فى 1جـانفي
668 2-833 1-835-خم�س�سات ال�سنة املحا�سبية

38763257707ا�سرتداد املدخرات

665 273319-241 2002 204175 04932 24424 86القيمة ال�سافية يف 31 دي�سمرب 2008
309 339306-784 4362 108186 30532 0152 83القيمة ال�سافية يف  31 دي�سمرب 2007

تتكون �سندات الإ�ستثمار الأخرى من الإكتتابات يف �سندات رقاعية 6.750 األف دينار ومن الإكتتابات يف �سندوق التوظيف 

اجلماعي OPTIMA مببلغ 17.000 األف دينار.

تتوزع �سندات امل�ساهمة للبنك واملتمثلة يف �سندات مدرجة يف البور�سة, و�سندات غري مدرجة يف البور�سة وم�ساهمات يف 

موؤ�س�سات التوظيف اجلماعي كما يلي:

31 دي�سمرب 2007 31 دي�سمرب 2008 
932 92535 36�سندات مدرجة يف البور�سة

994 62560 63�سندات غري مدرجة يف البور�سة
599599م�ساهمات يف موؤ�س�سات التوظيف اجلماعي 

525 14997 101املجموع

كما اإنتقلت املدخرات على �سندات امل�ساهمة من 14.512 األف دينار يف 2007.12.31 اىل 14.960 األف دينار يف 2008.12.31 وذلك 

اإثر ر�سد خم�س�سات مدخرات اإ�سافية بقيمة 835 األف دينار واإ�سرتداد مدخرات مببلغ 387 األف دينار.
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فيما يلي ال�سناديق املت�شف فيها على ذمة �شكة الإ�ستثمار ذات راأ�س مال تنمية - الإ�ستثمار:

تاريخ 

التخ�سي�س
اإ�ستخال�ساملبلغ الأ�سلي 

ناق�س القيمة على التفويت 

يف اأ�سهم ذاتية

اأ�سهم 

ذاتية

املجموع يف 

2008.12.31

399 1872-914 1-500 19974�سندوق 1
239980-838-057 19972�سندوق 2
705 1701 1-675 2-550 19985�سندوق 3
029 3216 1-350 19997�سندوق 4
613 3755-4-008 1-000 20007�سندوق 5
879 1215 1-000 20017�سندوق 6
591 4094-000 20025�سندوق 7
757 7432-500 20033�سندوق 8
100 4001-500 20051�سندوق 9

000 0005 20065�سندوق 10
500 5002 20072�سندوق 11

553 04838 3-600 1-756 7-957 50املجموع

كما تطور القائم اجلاري للمدخرات على �سناديق الت�شف ليبلغ 8.495 األف دينار يف 2008.12.31, اأي بزيادة �سافية بقيمة 1.770 

األف دينار مقارنة ب�سنة 2007.

6.1.4- الأ�سول الثابتة

تقدر قيمة الأ�سول الثابتة بكلفة الإقتناء باإعتبار كافة ال�شائب والتكاليف الغري م�سرتجعة من قبل البنك.

فيما يلي طريقة ون�سبة الإهتالكات لالأ�سول الثابتة :

ن�سبة الإهتالكاتطبيعة الإهتالكاتطبيعة الأ�سول الثابتة

%33ت�ساوي الأق�ساطبرجميات اإعالمية
%15ت�ساوي الأق�ساطجتهيزات اإعالمية

%2ت�ساوي الأق�ساطبناءات
%10ت�ساوي الأق�ساطم�ساريف التهيئة 

%10ت�ساوي الأق�ساطجتهيزات مكتبية
%20ت�ساوي الأق�ساط       و�سائل نقل
%3ت�ساوي الأق�ساطخزائن م�سفحة
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فيما يلي القيمة ال�سافية لالأ�سول املادية والغري مادية امل�سجلة يف 2008.12.31 :

31 دي�سمرب 2007
اقتناءات \ 

خم�س�سات

تفويت \ 

ا�سرتجاع

تخ�سي�س 

داخلي
31 دي�سمرب 2008

931 2307014 4اأ�سول ثابتة غري مادية

931 2307014 4* برجميات معلوماتية

071 4-918-153 3-اهتالكات

071 4-918-153 3-* برجميات معلوماتية

217860-077 1املجموع ال�سايف 1

028 280108 2-175 2-115 3686 106اأ�سول ثابتة مادية

008 965-07826 5* اأرا�س

285 16247 662-892297 44* بناءات

629 81539641821 20* عمليات تهيئة واإ�سالح وو�سع جتهيزات

463 4631 1* و�سائل نقل

035 01311131 2-198 7391 31* جتهيزات مكتبية

093 7271 2-858 9621 1* اأ�سول ثابتة يف طور الإجناز

308318 1-453 1731* جتهيزات مكتبية باملخزن

896183-246833* ت�سبقة على �شاء جتهيزات مكتبية

4014-54* م�ساريف الفروع اجلديدة

804 60-030 9362 3-898 58-اهتالكات

972 17-12417 1-865 16-* بناءات

504 17-906-598 16-* عمليات تهيئة واإ�سالح وو�سع جتهيزات

301 1-64-237 1-* و�سائل نقل

027 24-013 8422 1-198 24-* جتهيزات مكتبية

224 28047 2-145-179 4702 47املجموع ال�سايف 2

084 28048 2-145-962 5471 48املجموع العام
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7.1.4- اأ�سـول اأخـرى

اإرتفع جمموع الأ�سول الأخرى للبنك يف 2008.12.31 ليبلغ 75.254 األف دينار مقابل 162.946 األف دينار يف 2007.12.31 :

31 دي�سمرب 312007 دي�سمرب 2008
762 492126 37ح�سابات للت�سوية )اأ�سول(

825 0055 6* مدينون خمتلفون
452 3892 1* الدولة, اأداءات و�شائب

310 2464 4* عمولت ت�شف منتظرة
481 2195* تعديل العملة الأجنبية

694 633108 25* ح�سابات اأخرى
* عمليات مقاي�سة العمالت الأجنبية

184 76236 37اأ�سول اأخرى 
688 46631 32* قرو�س لالأعوان

53132* اأعباء موؤجلة
18999* خمزون بطاقات ال�سحب

2424* خم�س�سات الطوابع الربيدية
55* خم�س�سات الطوابع اجلبائية

6771* خم�س�سات الطوابع اخلا�سة بال�سفر
140151* اإيداعات و�سمانات

489 8183 4* ح�سابات اأخرى
0525* منح خا�سعة لالإهتالك على رقاع اخلزينة

946 254162 75املجموع

8.1.4- ودائـع واأموال املوؤ�س�سات البنكية واملالية

بلغت ودائع واأموال املوؤ�س�سات البنكية واملالية 210.959 األف دينار يف 2008.12.31 مقابل 234.775 األف دينار يف 2007.12.31 

م�سجلة اإنخفا�سا بقيمة 23.816 األف دينار نتيجة تراجع حجم الإقرتا�سات يف ال�سوق النقدية بالدينار.

ويتوزع هذا البند كما يلي :

31 دي�سمرب 312007 دي�سمرب 2008* تق�سيم ح�سب طبيعة البند
515 021234 210* ودائع واأموال املوؤ�س�سات البنكية

938260* ودائع واأموال املوؤ�س�سات املالية
775 959234 210املجموع

31 دي�سمرب 312007 دي�سمرب 2008* تق�سيم ح�سب طبيعة احل�ساب
318 43630 29* ح�سابات  حتت الطلب

200 000203 179* اقرتا�سات يف ال�سوق النقدية بالدينار
071 2481 2* اقرتا�سات يف ال�سوق النقدية بالعملة ال�سعبة

275186* فوائد للدفع
775 959234 210املجموع

8
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9.1.4- ودائـع واأمـوال احلـرفـاء

بلغت ودائع واأموال احلرفاء 4.191.625 األف دينار يف 2008.12.31 مقابل 3.630.123 األف دينار يف 2007.12.31, م�سجلة اإرتفاعا 

بقيمة 561.502 األف دينار اأي بن�سبة منّو بلغت 15,5 %.

تتوزع الودائع كما يلي :

31 دي�سمرب 312007 دي�سمرب 2008 
265 298 9983 792 3ودائع بالدينار

002 658717 745ودائع حتت الطلب
505 248 1791 320 1ح�سابات الدخار

416 081135 151اأذون لأجل
713 608208 210ح�سابات لأجل

471 687870 229 1ح�سابات خا�سة للتوظيف
500 6 �سهادات اإيداع

158 285118 129اأموال اأخرى م�ستحقة للحرفاء
082 874302 370ودائع بالعملة ال�سعبة

392 918154 196ودائع حتت الطلب
022 7148 8اأذون لأجل

673 00934 53ح�سابات لأجل
467 60899 101ح�سابات للتوظيف

528 6255 10اأموال اأخرى م�ستحقة للحرفاء
776 75329 27ديون مرتبطة

935922فوائد للدفع على الودائع حتت الطلب
519597فوائد للدفع على الودائع لأجل بالعملة ال�سعبة

841 67534 35فوائد للدفع على ح�سابات الإدخار, والأذون لأجل, واحل�سابات لأجل واملنتوجات املالية الأخرى.

584 6-376 9-فوائد مدفوعة م�سبقا على الأذون لأجل واحل�سابات اخلا�سة للتوظيف
123 630 6253 191 4املجموع

10.1.4- اقتـرا�سـات ومـوارد خـ�سـو�سـية

بلغت قيمة الإقرتا�سات واملوارد اخل�سو�سية للبنك 576.471 األف دينار يف 2008.12.31 مقابل 609.723 األف دينار يف 2007.12.31 

وتتوزع كما يلي :

31 دي�سمرب 312007 دي�سمرب 2008
586586اقرتا�سات رقاعية

156 57843 21اإقرتا�س لدى املوؤ�س�سة امل�شفية العربية - البحرين
995 729558 547موارد خ�سو�سية

986 5786 6فوائد للدفع
723 471609 576املجموع
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11.1.4- خـ�سـوم اأخـرى

بلغت جملة اخل�سوم الأخرى 188.376 األف دينار يف 2008.12.31 مقابل 184.890 األف دينار يف 2007.12.31 وتتوزع كما يلي :

31 دي�سمرب 312007 دي�سمرب 2008
869 8647 7الدولة, اأداءات و�شائب

445 8631 7الأداء على ال�شكات
647 82416 17موؤ�س�سات عمومية

786 85028 39دائنون خمتلفون
537 528125 108ح�سابات اأخرى للت�سوية ) اخل�سوم(
605127ح�سابات لتعديل العمالت الأجنبية
40عمليات مقاي�سة العملة ال�سعبة

439 8424 5مدخرات للمخاطر والأعباء

890 376184 188املجموع

12.1.4- اأمـوال ذاتــيـة

بلغت الأموال الذاتية اخلام )قبل خ�سم الأ�سهم الذاتية( 414.926 األف دينار يف 2008.12.31 مقابل 390.302 األف دينار يف 

2007.12.31. فيما يلي التغريات احلا�سلة يف الأموال الذاتية خالل �سنة 2008 :

الــر�ســيـد فـي

 31 دي�سمرب 2007

تخ�سي�س 

مرابيح 2007
تغريات اأخرى

الـر�سـيـد فـي 

31 دي�سمرب 2008

000 000100 100راأ�س املال 
000 000133 133خم�س�س الدولة

000 00010 10الحتياطي القانوين 
051 00035 05117 18الحتياطي اخلارق للعادة

703 70313 13احتياطي ذو نظام خ�سو�سي
230 64325 5872 22احتياطي لعادة ال�ستثمار املعفى 

077 07735 35منحة اإ�سدار و منحة الإدماج
904 65950074530 29احتياطي لل�سندوق الجتماعي 
1190-119نتائج موؤجلــة قبل توزيع الأرباح
82116198نتائج موؤجلــة بعد توزيع الأرباح

763 76331 10631 28-106 28نتيجة ال�سنة املحا�سبية

926 624414 00032 8-302 390املجموع 
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ل ي�سرتجع خم�س�س الدولة املقدر مببلغ 133.000 األف دينار اإل باإ�ستعادة البنك لتوازنه املايل, طبقا ملا جاء يف القانون عدد 30 

ل�سنة 1994 املوؤرخ يف 21 فيفري 1994.

13.1.4- الأ�ســهـم الذاتــيـة

بلغت الأ�سهم الذاتية التي ميتلكها البنك 3.678 األف دينار يف 2008.12.31 مقابل 3.446 األف دينار يف 2007.12.31, م�سّجلة 

اإرتفاعا بقيمة 232 األف دينار ميّثل الإقتناءات احلا�سلة خالل �سنة 2008

 

الر�سيد 

يف 31 دي�سمرب 2007
تفويتاإقتناءات

الر�سيد

 يف 31 دي�سمرب 2008

630-232-398-اأ�سهم ذاتية متت اإعادة اإقتنائها مبا�شة
048 3-048 3-اأ�سهم ذاتية متت اإعادة اإقتنائها من خالل �سناديق الت�شف

678 3-2320-446 3-املجموع 

-4.2 اإي�ساحات حول التعهدات خارج املوازنة

1.2.4- كفـالت، �سمـانـات وتعـهـدات متـويـل اأخـرى مقـّدمة

بلغ جمموع هذا البند 703.447 األف دينار يف 2008.12.31 مقابل 660.603 األف دينار يف 2007.12.31 ويتوزع كالآتي :

31 دي�سمرب 312007 دي�سمرب 2008
972 46667 75اأ - لفائدة املوؤ�س�سات امل�رشفية

00�سندات مظهرة
972 46667 75مدينون مبوجب تعهدات �سمان اأذون لفائدة بنوك خارجية

631 981432 467ب - لفائدة احلرفاء
050 85539 41مدينون مبوجب �سمانات وقبول
924 44648 84مدينون مبوجب تعهدات �سمان
179 2058 11مدينون مبوجب كفالت رقاعية
651 84639 52مدينون مبوجب كفالت جبائية

785 740142 156مدينون مبوجب كفالت على �سفقات عمومية
104 70317 9مدينون مبوجب �سمان على اإ�سدار اإقرتا�سات رقاعية

800 900136 110مدينون مبوجب �سمان على اإ�سدار �سندات اخلزينة
286138مدينون مبوجب كفالت بنكية

000 000160 160ج - لفائدة الدولة
000 000160 160م�ستحقات على موارد امليزانية العمومية حّولتها الدولة لفائدة البنك

603 447660 703الــــمــــجـــمــوع
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2.2.4- �سمـانـات مقـبـولـة

على العنا�ش التالية : يحتوي بند "�سمانات مقبولة" 

31 دي�سمرب 312007 دي�سمرب 2008
5480 4* تعهدات مقبولة من البنوك و �شكات التاأمني

472 770167 209* تعهدات مقبولة من الدولة

536 938311 274* تعهدات مقبولة من احلرفاء
008 256479 489الــــمــــجـــمــوع

3.4- اإي�ساحات حـول قـائـمة الـنتـائـج

1.3.4- فـوائـد دائنة ومـداخيـل ممـاثـلة

بلغ جمموع "الفـوائد الـدائنة واملداخيل املماثلة" 306.775 األف دينـار يف 2008.12.31 مقـابـل 261.264 األف دينار يف 2007.12.31 

م�سجال اإرتفاعا بن�سبة 17,4 %, ويتوزع كالآتي. 

31 دي�سمرب 312007 دي�سمرب 2008
241 84511 11عمليات مع البنوك واملوؤ�س�سات املالية

835 9283 3* فوائد على قرو�س يف ال�سوق النقدية بالدينار

735 6756 6* فوائد على قرو�س يف ال�سوق النقدية بالعملة ال�سعبة

036* فوائد على قرو�س يف اإطار التجمع البنكي

522468* فوائد على اأموال اأخرى لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية

720167* فوائد على عمليات مقاي�سة العملة ال�سعبة

901 197237 283عمليات مع احلرفاء
415 83445 46* عالوات على احل�سابات املدينة للحرفاء 

486 363192 236* فوائد على قرو�س احلرفاء

122 73312 11فوائد ومداخيل اأخرى
264 775261 306الــــمــــجـــمــوع
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2.3.4- الـعـمـولت

بلغت العمولت املقبو�سة من طرف البنك 47.499 األف دينار يف 2008.12.31 مقابل 43.335 األف دينار يف 2007.12.31, وتتوزع 

على النحو التايل:

31 دي�سمرب 312007 دي�سمرب 2008
966 03420 22* عمولت متعلقة بالعمليات على ال�سكوك والكمبيالت, التحويالت وم�سك احل�سابات

342 7802 2* عمولت متعلقة بعمليات النقد الإلكرتوين

027 0584 4* عمولت متعلقة بعمليات ال�شف

497 7941 1* عمولت متعلقة بعمليات التجارة اخلارجية

1419* عمولت متعلقة بكراء اخلزائن احلديدية

503 1477 9* عمولت للدرا�سة واإعداد التمويل والإر�ساد وامل�ساعدة

116 8502 1* عمولت للت�شف يف موارد امليزانية واملوارد اخلارجية 
374399* عمولت على �سمان �سندات اخلزينة

466 4484 5* عمولت خمتلفة
335 49943 47الــــمــــجـــمــوع

3.3.4- الأرباح واخل�سائر على املحفظة التجارية والعمليات املالية

بلغ جمموع بند "الأرباح واخل�سائر على املحفظة التجارية والعمليات املالية" 27.771 األف دينار يف 2008.12.31 مقابل 27.148 

األف دينار يف 2007.12.31 . وتتوزع هذه الأرباح كالآتي :

31 دي�سمرب 312007 دي�سمرب 2008
480 92823 22* الربح )اأو اخل�سارة( ال�سايف على �سندات التوظيف

452 91523 22فوائد �سافية على رقاع اخلزينة  )+(
2117اأرباح اأ�سهم ومداخيل م�سابهة )+(

1621اإ�سرتداد مدخرات لإنخفا�س القيمة )+(
10-24-خم�س�س للمدخرات ب�سبب انخفا�س القيمة )-(

خ�سارة  يف �سندات التوظيف )-(

668 8433 4* الربح )اأو اخل�سارة( ال�سايف على عمليات ال�رشف
181-65-حا�سل موجب )اأو �سلبي( لإعادة  تقييم اأو�ساع ال�شف

849 9083 4نتيجة موجبة )اأو �سلبية( على عمليات ال�شف 
148 77127 27املجموع
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4.3.4- مداخيل حمفظة الإ�ستثمار

بلغت مداخيل حمفظة الإ�ستثمار 9.694 األف دينار يف 2008.12.31 مقابل 8.776 األف دينار يف 2007.12.31, اأي باإرتفاع بن�سبة 

10,5 %. وتتوزع هذه املداخيل على ال�سكل التايل :

31 دي�سمرب 312007 دي�سمرب 2008
641 3006 7مداخيل حمفظة امل�ساهمات

346256مداخيل ال�سندات الرقاعية
879 0481 2مداخيل �سناديق الت�شف

776 6948 9املجموع

5.3.4- فـوائـد مـدينة و اأعبـاء ممـاثـلـة

األف دينار يف 2007.12.31,  األف دينار يف 2008.12.31 مقابل 148.066   173.045 بلغ جمموع بند "فوائد مدينة واأعباء مماثلة" 

م�سجال اإرتفاعا بن�سبة 16,9 %. ويتوزع كالآتي :

31 دي�سمرب 312007 دي�سمرب 2008
385 6333 12عمليات مع البنوك واملوؤ�س�سات املالية

823 4492 11* فوائد على اإقرتا�سات يف ال�سوق النقدية بالدينار

10974* فوائد على اإقرتا�سات يف ال�سوق النقدية بالعملة ال�سعبة

048488 1* فوائد على اأموال اأخرى ل�سالح البنوك واملوؤ�س�سات املالية

27* خف�س اأو ترفيع يف القيمة على عملّيات مقاي�سة العملة ال�سعبة

770 651123 140عمليات مع احلرفاء
843 2756 7* فوائد على احل�سابات حتت الطلب

870 08544 48* فوائد على ح�سابات الإدخار

057 29172 85* فوائد للدفع على الأذون لأجل, واحل�سابات لأجل واملنتوجات املالية الأخرى

272 52416 15اإقرتا�سات
639 2374 4اأعبـاء ممـاثـلة اأخرى

066 045148 173الــــمــــجـــمــوع
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6.3.4- خم�س�سات للمدخرات ونتائج ت�سحيح القيمة على الديون وعنا�رش خارج املوازنة واخل�سوم

بلغ جمموع هذا البند 69.597 األف دينار يف 2008.12.31 مقابل 80.371 األف دينار يف 2007.12.31, م�سجال اإنخفا�سا بقيمة 

10.772 األف دينار, ويتوزع كالآتي :

31 دي�سمرب 312007 دي�سمرب 2008
343 99-590 85-* خم�س�سات للمدخرات على ديون م�سكوك يف حت�سيلها

680 17-907 10-* ديون مقيدة يف خ�سارة

966 27545 29* اإ�سرتداد مدخرات على ديون م�سكوك يف حت�سيلها وتعهدات خارج املوازنة

341 9-953 2-* خم�س�سات للمدخرات على خماطر خمتلفة

572* اإ�سرتداد مدخرات على خماطر خمتلفة

627* مبالغ م�ستخل�سة بعنوان ديون مقيدة يف خ�سارة

371 80-597 69-الــــمــــجـــمــوع

7.3.4- خم�س�سات للمدخرات ونتائج ت�سحيح القيمة على حمفظة ال�ستثمار

بلغ جمموع هذا البند)1.751-( األف دينار يف 2008.12.31 مقابل 20.890 األف دينار يف 2007.12.31 ويتوزع كالآتي :

31 دي�سمرب 312007 دي�سمرب 2008
627 4-835-* خم�س�سات للمدخرات لنخفا�س قيمة حمفظة ال�ستثمار

611 1-833 1-* خم�س�سات للمدخرات على �سناديق الت�شف

589 49026* فائ�س القيمة على التفويت يف حمفظة ال�ستثمار

280-280-* خ�سارة اإ�ستثنائية على حمفظة الإ�ستثمار

644692* ا�سرتداد مدخرات لنخفا�س القيمة يف حمفظة ال�ستثمار

63127* ا�سرتداد مدخرات على �سناديق الت�شف

890 75120 1-الــــمــــجـــمــوع

8.3.4- م�سـاريف الأعـوان

بلغت م�ساريف الأعوان 80.942 األف دينار يف 2008.12.31 مقابل 78.605 األف دينار يف 2007.12.31 وتتوزع كالآتي :

31 دي�سمرب 312007 دي�سمرب 2008
079 45959 61* اأجور

346 12515 16* اأعباء اإجتماعية وجبائية

180 3584 3* اأعباء اأخرى متعلقة بالأعوان

605 94278 80الــــمــــجـــمــوع



60

اإي�ساحات حول القوائم املالّية املنفردة

املختومة يف 2008.12.31

جتدر الإ�سارة اأّن و يف اإطار حتقيق �سيا�سة الت�شيح الإختياري 

للتقاعد, قام البنك بدفع مبلغ 81 األف دينار يف �سكل منح 

ت�شيح خالل �سنة 2008 مقابل مبلغ 739 األف دينار يف �سنة 

.2007

4.4- اإي�سـاح حـول جـدول الـتـدفقـات 

الـنقـديـة

1.4.4- ال�سـيـولة ومـا يـعـادل ال�سـيـولـة

بلغ جمموع ال�سيولة وما يعادل ال�سيولة 321.975 األف دينار 

يف 2008.12.31 مقابل 333.857 األف دينار يف 2007.12.31, اأي 

باإنخفا�س بقيمة 11.882 األف دينار.

مببلغ  اإيجابي  �سايف  تدفقا  الإ�ستغالل  اأن�سطة  اأفرزت  وقد 

فقد  والتمويل,  الإ�ستثمار  اأن�سطة  اأّما  دينار.  األف   38.269

اأفرزت, تباعا, تدفقا �سايف �سلبي بقيمة 9.214 األف دينار و 

40.964 األف دينار.

ويتجّلى من حتليل هذه العنا�ش الثالثة املكونة لل�سيولة وما 

يعادل ال�سيولة الإ�ستنتاجات التالية

1- التدفقات النقدية ال�سافية املتاأتية من 

اأن�سطة الإ�ستغالل

ال�سايف  التدفق  اإفراز  يف  امل�ساهمة  البنود  اأهّم  تتلخ�س 

الإيجابي مببلغ 38.296 األف دينار كالآتي:

األف   	 563.523 مببلغ  �سافية  زيادة  احلرفاء  ودائع  �سّجلت 

دينار بني �سهري دي�سمرب 2007 ودي�سمرب 2008.

املمنوحة  ال�سافية  والت�سبقات  القرو�س  حجم  اإرتفع  	 

لفائدة احلرفاء اإىل 721.890 األف دينار بني �سهري دي�سمرب 

2007 ودي�سمرب 2008.

بلغت الأموال املفرجة ال�سافية لفائدة الأعوان واملدينني  	 

الآخرين 80.601 األف دينار بني 2007.12.31 و2008.12.31.

بلغ الفارق الإيجابي بني الإيرادات املقبو�سة والأعباء املدفوعة  	 

196.835 األف دينار بني 2007.12.31 و2008.12.31.

من  املتاأتية  ال�سافية  النقدية  التدفقات   -2

اأن�سطة الإ�ستثمار 

نتج التدفق النقدي ال�سايف ال�سلبي عن اأن�سطة الإ�ستثمار, 

 ,2008 ودي�سمرب   2007 دي�سمرب  بني  دينار  األف   9.214 والبالغ 

وزيادة  دينار  األف   4.392 مببلغ  عقارات  اإقتناء  عن  خ�سو�سا 

األف   14.919 مببلغ  الإ�ستثمار  �سندات  �سافية يف حمفظة 

دينار مقابل قب�س اأرباح وفوائد بقيمة 9.607 األف دينار على 

حمفظة �سندات الإ�ستثمار.

من  املتاأتية  ال�سافية  النقدية  التدفقات   -3

اأن�سطة التمويل 

نتج التدفق النقدي ال�سايف ال�سلبي عن اأن�سطة التمويل, 

والبالغ 40.964 األف دينار بني دي�سمرب 2007 ودي�سمرب 2008, 

 21.578 خ�سو�سا عن ت�سديد قر�س لدى جتّمع بنكي مببلغ 

 11.267 مببلغ  اخلارجي  الإقرتا�س  موارد  واإنخفا�س  دينار  األف 

األف دينار وبتوزيع اأرباح بقيمة 7.886 األف دينار

8
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4- ال�سيولة وما يعادل ال�سيولة

تتكون ال�سيولة وما يعادل ال�سيولة من الأموال بالدينار وبالعملة ال�سعبة يف اخلزانة ولدى البنك املركزي التون�سي ومركز 

ال�سكوك الربيدية واخلزينة العامة للبالد التون�سية, والر�سيد ال�سايف للبنك لدى املوؤ�س�سات البنكية, والقرو�س والإقرتا�سات 

البنكية دون الثالثة اأ�سهر وقائم حمفظة ال�سندات التجارية

وقد بلغ جمموع ال�سيولة وما يعادل ال�سيولة 321.975 األف دينار يف 2008.12.31 ويتوزع كالآتي :

املبلغالبيان

421 47ال�سيولة بالدينار التون�سي
189 29* اخلزانة بالدينار

492 14* اأموال بالدينار لدى البنك املركزي التون�سي 

177 1* اأموال  لدى مركز ال�سكوك الربيديّة

IBS 257 9* حركة اأموال  لدى �شكة نقل الأموال

497 10* �سكوك للقب�س على اخلزينة العاّمة للبالد التون�سّية

501 2* تو�سيفات بالدينار

068 5* ر�سيد دائن لدى موؤ�س�ّسات بنكّية مرا�سلة بالدينار

760 24-* ر�سيد مدين لدى موؤ�س�ّسات بنكّية مرا�سلة بالدينار

129 120ال�سيولة بالعملة ال�سعبة
153 15* اخلزانة بالعملة ال�سعبة

393 7* اأموال بالعملة ال�سعبة لدى البنك املركزي التون�سي 

22* ر�سيد دائن لدى موؤ�س�ّسات بنكّية بالعملة ال�سعبة

676 4-* ر�سيد مدين لدى موؤ�س�ّسات بنكّية مرا�سلة بالعملة ال�سعبة

237 102* تو�سيفات بالعملة ال�سعبة

000 179-اإقرتا�سات بالدينار
248 2-اإقرتا�سات بالعملة ال�سعبة

673 335تو�سيفات ملّدة تتجاوز ثالثة اأ�سهر *
975 321ال�سيولة وما يعادل ال�سيولة يف نهاية الفرتة

املوجودين يف حمفظة   )BTZC( الواحد  وذات �سند اخلال�س   )BTA( املنظرة  اخلزينة  رقاع  التوظيفات يف  اأن  اىل  وي�سار  * هذا 

ال�سندات التجارية وقع اإحت�سابهم �سمن "ما يعادل ال�سيولة".
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5
من  اإلينا  اأ�سندت  التي  احل�سابـات  مراقبـة  ملهمـة   تنفيـذا 

بتقريرنا حول  اإليكم  نتقدم  العادية,  العامة  طرف اجلمعية 

لل�سنة   " الفالحي  الوطني  للبنك   " املالية  القوائم  مراقبة 

املحا�سبية املختومة يف 31 دي�سمرب 2008 و امل�ساحبة لهذا 

القانون  عليها  ين�س  كما  اخلا�ّسة  الفحو�س  وحول  التقرير 

واملعايري املهنية. 

■ الراأي حول القوائم املالّية  

لقد دّققنا القوائم املالّية "للبنك الوطني الفالحي" للـ�سنة 

هذه  اإعداد  مت   .2008 دي�سمرب   31 املختومة يف   املـحا�سبّية 

واإدارته.  البنك  ت�سيري  املالّية حتت م�سوؤولية هياكل  القوائم 

ت�سمل هذه امل�سوؤولية و�سع ومتابعة نظام الرقابة الداخلية 

املتعلق باإعداد وتقدمي قوائم مالية �سادقة وخالية من اإخاللت 

هاّمة ن�سبيا �سواءا كانت ناجتة عن غ�س اأو عن اأخطاء. كما 

ت�سمل كذلك اإختيار وتطبيق طرق حما�سبة مالئمة وحتديد 

تقديرات معقولة طبقا للظروف.

 

 تتمثل م�سوؤوليتنا يف اإبداء راأي م�ستقل حول هاته القوائم 

وفقا  تدقيقنا  متّ  لقد  التدقيق.  اأعمال  اإىل  ا�ستنادا  املالية 

للمعايري املهنية املتعارف عليها يف البالد التون�سية وكذلك 

القواعد املرجعية لتدقيق احل�سابات مو�سوع املذكّرة املوجهة 

للبنوك من قبل "البنك املركزي التون�سي" عدد 23-93 بتاريخ 

30 جويلية 1993. وتتطلب منا هذه املعايري المتثال لقواعد 

اأخالقيات املهنة وتخطيط وتنفيذ اأعمال التدقيق للح�سول 

على تاأكيدات معقولة باأّن القوائم املالية خالية من اإخاللت 

هاّمة ن�سبيا .   

لغاية  باإجراءات  القيام  ي�ستوجب  املالية  القوائم  تدقيق  اإّن 

التي  والإف�ساحات  للمبالغ  املوؤيّدة  الأدلة  على  احل�سول 

الإجراءات  هذه  اإختيار  يرتكز  املالية.  القوائم  تت�سمنها 

اأو عن اأخطاء  وتقييم احتمال وجود اإخاللت ناجتة عن غ�س 

على تقييم مراقب احل�سابات لنظام الرقابة الداخلية املتعلق 

اإجراءات  حتديد  من  ميّكنه  مما  املالية  القوائم  وتقدمي  باإعداد 

التدقيق املالئمة للظروف دون اأن يكون الهدف من ذلك اإبداء 

راأي حول فاعلّية هذا النظام. كما ت�ستمل اإجراءات التدقيق 

والتقديرات  املتبعة  املحا�سبية  املبادئ  تقييم  على  اأي�سا 

ال�سامل  العر�س  تقييم  وكذلك  الإدارة  جتريها  التي  الهامة 

للقوائم املالية ككّل . 

معقول  اأ�سا�سا  متثل  بها  قمنا  التي  الإجراءات  اأّن  ونعتقد 

ميكننا من اإبداء راأينا حول القوائم املالية.

املالية الفرتة املرتاوحة بني غّرة جانفي  القوائم  تغطي هذه 

بقيمة  للموازنة  �سافيا  وتربز جمموعا   ,2008 دي�سمرب   31 و 

578,7 5 مليون دينار ونتيجة �سافية قدرها 31,8 مليون دينار. 

هذا وقد مت حتديد هذه النتيجة باإعتبار : 

	•خم�س�سات املدخرات ال�سافية ونتيجة اإ�سالحات القيم 

مببلغ قدره 69,6 مليون دينار,

ال�شيبة على ال�شكات بقيمة 7,8	• مليون دينار.

القوائم  فاإن  بها,  قمنا  التي  التدقيق  اأعمال  على  اإعتمادا 

التقرير,  لهذا  وامل�ساحبة  الفالحي"  الوطني  "للبنك  املالية 

عن  ن�سبيا,  هام  هو  ما  لكل  وفية,  ب�سورة  وتعرب  �سادقة 

املالية  تدفقاتها  و  ن�ساطها  نتيجة  وعن  املالية  و�سعيتها 

بالن�سبة لل�سنة املحا�سبية املختومة يف 31 دي�سمرب 2008 

بالبالد  عموما  عليها  املتفق  املحا�سبية  للمبادئ  طبقا 

التون�سية.

التقرير الّعام ملراقبي احل�سابات

املتعّلق بالقوائم املالّية املنفردة
9
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■ الفحو�س اخلا�ّسة  

لقد قمنا باأعمال الفحو�س اخلا�ّسة كما ين�س عليها القانون 

واملعايري املهنية املتعارف عليها يف البالد التون�سية.

و اإعتمادا على فحو�سنا, فاإننا مل نعرث اأو نعلم باأي تناق�سات 

منة يف تقرير جمل�س  جوهّرية يف املعلومات املحا�سبية امل�سّ

الإدارة حول ت�شف ال�سنة املالية والتي ميكن اأن تتعار�س مع 

 31 يف  املختومة  الفالحي"  الوطني  "للبنك  املالية  القوائم 

دي�سمرب 2008.  

 يف اإطار تدقيقنا وطبقا للف�سل 3 )جديد( من القانون 117-

94 املتعلق باإعادة تنظيم ال�سوق املالية و الن�سو�س الالحقة 

املنّقحة له, قمنا بفح�س اإجراءات الرقابة الداخلية املتعلقة 

مبعاجلة املعلومة املحا�سبية واإعداد القوائم املالية. ومن خالل 

هذا الفح�س متكّنا من ك�سف بع�س الإخاللت على م�ستوى 

النظام املعلوماتي و الرقابة الداخلية للبنك. 

ومن جهة اأخرى, فاإننا مل نعرث ومل نعلم بوجود عنا�ش توؤدي 

اإىل اإعتقادنا باأن م�سك ح�سابات الأوراق املالية ال�سادرة عن 

"البنك الوطني الفالحي " مل يتم القيام به ح�سب مقت�سيات 

الأمر عدد 2728–2001 واملوؤرخ يف 20 نوفمرب 2001 واملتعلق 

ب�سبط �شوط تر�سيم الأوراق املالية والو�سطاء املرخ�س لهم 

يف م�سك ح�سابات الأوراق املالية.  

خالل  قام  الفالحي"  الوطني  "البنك  باأّن  نعلمكم  واأخريا, 

طريق  عن  الذاتية  اأ�سهمه  �شاء  باإعادة  ال�سابقة  ال�سنوات 

دي�سمرب   31 يف  قّدر  �سايف  مببلغ  فيها  املت�شف  ال�سناديق 

هذه  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر  دينار.  األف   3  048 بقيمة   2008

 19 الف�سل  لأحكام  طبقا  الإ�سالح  ب�سدد  هي  الو�سعية 

بدفع  واملتعلق   1999 اأوت   17 املوؤرخ يف   99-92 القانون  من 

ال�سوق املالية.

 

تون�س يف, 27 اأفريل 2009

مــــراقــــبـــي الـــحـــ�ســـابـــات

P/CMC-DFK International

�سـريف بن زينـة

P/ GAC – CPA Associates

�سـهـاب غـانـمي
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التقرير اخلا�س ملراقبي احل�سابات9

)الوحدة : األف دينار(

تطبيقا لأحكام الف�سل 29 من القانون عدد 65-2001 بتاريخ 

10 جويلية 2001 والمتعلق بالموؤ�س�سات الم�سرفية والف�سلين 

اإعالمكم  التجارية, ي�سرفنا  ال�سركات  و 475 من مجلة   200

اأعاله  المذكورة  الف�سول  اإطار  في  تدخل  التي  بالعمليات 

والمنجزة اأوالتي ت�سل �سارية المفعول خالل �سنة 2008.

■ �سناديق مت�سرف فيها  عن طريق �سركة 

» SICAR INVEST « سيكار اأنف�ست�

المتفرعة عنه  ال�سركة  مع  الفالحي"  الوطني  "البنك  اأبرم 

ت�سرف  اإتفاقيات   » SICAR INVEST « اأنف�ست  �سيكار 

بعنوان �سناديق راأ�س مال مجازفة. وتتلخ�س هذه ال�سناديق 

المت�سرف فيها كالآتي :

املبلغالبيانات
املبالغ اجلارية 

يف 2008/12/31

BNA 1 )1997(4 5002 399�سندوق 
BNA 2 )1998(2 057980�سندوق 
BNA 3 )1999(5 5501 705�سندوق 
BNA 4 )2000(7 3506 029�سندوق 

BNA 5 )2001/2000(7 0005 988 �سندوق
BNA 6 )2002(7 0007 000�سندوق 
BNA 7 )2003(5 0005 000�سندوق 
BNA 8 )2004(3 5003 500�سندوق 

BNA 9 )2006/2005(1 5001 500�سندوق
BNA 10 )2007(5 0005 000�سندوق 
BNA 11 )2008(2 5002 500�سندوق 

601 95741 50املجموع

 SICAR « اأنف�ست  �سيكار  �سركة  �سروط مكافاأة  وتتلخ�س 

INVEST « بعنوان الت�سرف في هذه ال�سناديق كالآتي : 

لل�سناديق  الجارية  المبالغ  على  الت�سرف  	•عمولة 

المعهودة بن�سبة 0,5 % مع حد اأق�سى قيمته 000 200 

دينار في ال�سنة.

	•عمولة الإ�ستخال�س بن�سبة :

اإذا كانت اأقدمية الدين اأقل من ثالثة اأ�سهر,  % 0,75 -

اإذا كانت اأقدمية الدين متراوحة بين ثالثة اأ�سهر   % 1,50 -

و�سنة ,

اإذا كانت اأقدمية الدين اأكثر من �سنة.   % 2,50 -

عمولة بن�سبة %3	• على الإيرادات المقبو�سة.     

■ اإتفاقيات موّدع لالأ�سهم والأموال

  OBLIGATAIRE» �شكة  مع  مربمة  موّدع  اإتفاقيات  مبقت�سى 

و�شكة       » SICAV BNA » و�شكة   » SICAV PLACEMENT

مبهمة  « BNA-CAPITAUX«, يقوم"البنك الوطني الفالحي" 

يتقا�سى  اخلدمات,  لهذه  مكافاأة  والأموال.  لالأ�سهم  موّدع 

البنك العمولت االتالية : 

ن�سبة          :"SICAV PLACEMENT OBLIGATAIRE" �شكة   •
قيمة  على  حتت�سب  الأداء  من  خالية  �سنويا   %  0,25

الأ�سول ال�سافية, 

�شكة "SICAV BNA" : 000 1 دينار �سنويا خالية من الأداء,  •
الأداء  باإعتبار   "BNAC CONFIANCE FCP" :%0,1 �شكة   •
حتت�سب على قيمة الأ�سول ال�سافية و تدفع كّل ثالثة 

اأ�سهر.

�شكة "BNAC PROGRES FCP": 0,1 % باإعتبار الأداء حتت�سب   •
على  قيمة الأ�سول ال�سافية و تدفع كّل ثالثة اأ�سهر.

الم�ساهمين  دفتر  م�سك  اإتفاقية   ■

والخدمات المت�سلة بهم 

بتحيين  الفالحي"  الوطني  "البنك  قام   ,2007 �سنة  خالل 

الإتفاقية المبرمة مع �سركة » BNA-CAPITAUX « كما يلي: 
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في  بهم.  المت�سلة  والخدمات  الم�ساهمين  دفتر  •م�سك  	

المقابل تتقا�سى �سركة »BNA-CAPITAUX « مكافاأة جزافية 

قيمتها 000 50 دينار ل�سنة 2007. وت�سبح قيمة المكافاأة 

000 40 دينار في �سنة 2008 و 000 30 دينار في �سنة 2009.

البنك  •	" لفائدة  ال�سندات  محفظة  في  الت�سرف 

�سركة                         تتقا�سى  المقابل  في  الفالحي".  الوطني 

: » BNA- CAPITAUX«

على   %  0,4 بن�سبة  بالبور�سة  المعامالت  على  عمولة   -

قيمة المعامالت ,

عمولة على ق�سائم للتح�سيل بن�سبة 0,2 % على قيمة   -

الق�سائم, 

مبلغ  على    %  0,075 بن�سبة  الح�سابات  م�سك  اأتعاب   -

اأق�ساه   حد  مع  المتحركة  المنقولة  القيم   محفظة 

500 2 دينار للقيمة الواحدة.

البنك  • الت�سرف في محفظة ال�سندات لفائدة حرفاء "	

�سركة    تتقا�سى  المقابل  في  الفالحي".  الوطني 

للت�سعيرة  مطابقة  عمولة   »  BNA-CAPITAUX«

للعمليات  بالن�سبة  اأما   . العموم  مع  بها  المتعامل 

تم  الفالحي",  الوطني  "البنك  �سبكة  عبر  بالبور�سة 

الإتفاق على التق�سيم بالت�ساوي للعمولت المتعلقة 

بالمعامالت الخا�ّسة بها بين "البنك الوطني الفالحي" 

.» BNA-CAPITAUX« و �سركة

■ العمليات المنجزة مع �سركة تي�س      

» TUNISIE INFORMATIQUE SERVICES «

الم�ستهلكة  والمواد  التجهيزات  �سراءات  قيمة  بلغت 

 TUNISIE  « تي�س  �سركة  من  والخدمات  لالإعالمية 

البنك,  عن  المتفرعة   »  INFORMATIQUE SERVICES

بعنوان �سنة 2008 مبلغ 367 225 2 دينار مقابل 742 375 1 

دينار في �سنة 2007.

■ عقد الكراء المنجز مع �سركة 

» BNA-CAPITAUX«

بكراء محل  خالل �سنة 2008, قام "البنك الوطني الفالحي" 

ذو �سبغة تجارية  لفائدة الفرع الم�سرفي ب�سو�سة ل�سركة 

 . » BNA-CAPITAUX«

 في حالة عدم الإدلء بتنبيه ثالثة اأ�سهر قبل موافاة مدة 

الت�سويغ  فاإن الكراء الحالي يتجدد بمّدة �سنة اأخرى بنف�س 

الكراء  قيمة  من   %  5 بن�سبة  تقدر  بزيادة  ولكن  ال�سروط 

حتة اإ�سعار اآخر وذلك بر�سالة م�سمونة الو�سول مع ثبوت 

الت�سليم تبعث من طرف المت�سوغ اأوالمالك.

يدفع معلوم الكراء ال�سهرى م�سبقا بقية 400 دينار خالية 

من الأداء.

خالل �سنة 2008, قام "البنك الوطني الفالحي" بكراء محل ذو 

�سبغة تجارية  لفائدة �سركة »BNA-CAPITAUX « . ويمتد 

عقد الكراء على مدة �سنة, قابلة للتجديد بتجديد �سمني. 

ويبلغ الإيجار ال�سنوي قيمة 410 4 دينار خالية من الأداء مع 

زيادة �سنوية بن�سبة 5 % اإبتداء من  01 جويلية 2008.

تون�س في, 27 اأفريل 2009

مــــراقــــبـــي الـــحـــ�ســـابـــات

P/CMC-DFK International
�سـريف بن زينـة

P/ GAC – CPA International
�سـهـاب غـانـمي
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قـرارات الـجـلـ�سـة العـامـة العـاديـة 

المنـعـقـدة في 15 مـاي 2009
11

الـقـرار الأول 

بعد اإ�ستماعها اإلى تالوة :

•تقارير مجل�س الإدارة المتعّلقة بن�ساط البنك والقوائم  	

والقوائم  البنك  تجّمع  وبن�ساط  المنفردة,  المالية 

المالية المجّمعة, لل�ّسنة المالية 2008.

المالية  بالقوائم  المتعّلقة  الح�سابات  •وتقارير مراقبي  	

لل�ّسنة  المجّمعة  المالية  وبالقوائم  للبنك  المنفردة 

المالية المختومة في 2008.12.31.

اإطالعها على ما جاء في  العادية  العامة  الجل�سة  ت�سّجل 

تقارير مراقبي الح�سابات وت�سادق على تقارير مجل�س الإدارة 

وعلى القوائم المالية المنفردة والمجّمعة لل�سنة المالية 

المختومة في 31 دي�سمبر 2008 كما وقع عر�سها عليها. 

مجل�س  لأع�ساء  و�سامال  تاما  اإبراء  تعطي  فهي  وبالتالي 

الإدارة بخ�سو�س ت�سّرفهم طيلة ال�سنة المالية 2008.

تمت الم�سادقة على هذا القرار بالإجماع.

الـقـرار الـثـانـي 

الخا�س  الح�سابات  مراقبي  تقرير  تالوة  اإلى  اإ�ستماعها  بعد 

والف�سول   200 بالف�سل  عليها  المن�سو�س  بالإتفاقّيات 

الموالية والف�سل 475 من مجلة ال�سركات التجارية والف�سل 

29 من القانون 65-2001 كما نّقح بالقانون 19-2006, ت�سّجـل 

الجل�سة العامة العادية اإطالعها على ما جاء فيه. 

تمت الم�سادقة على هذا القرار بالإجماع. 

الـقـرار الـثـالـث

قررت الجل�سة العامة العادية, باقتراح من مجل�س الإدارة, تق�سيم 

الأرباح القابلة للتوزيع لل�سنة المحا�سبية 2008 كما يلي :

31.763.417,119 دينارالنتيجة
198.447,710 دينارر�سيد موؤجل من �سنة 2007

31.961.864,829 دينار اأرباح قابلة للتخ�سي�س والتوزيع
 13.594.185,000 ديناراإحتياطي لإعادة ال�ستثمار املعفى

9.800.000,000 ديناراإحتياطي خارق للعادة
500.000,000 دينارال�سندوق الجتماعي

67.679,829 دينارر�سيد موؤجل
23.961.864,829 دينارجمموع املخ�س�سات

8.000.000,000 ديناراأرباح للتوزيع
8.000.000,000 دينارعائدات الأ�سهم

حّددت الأرباح ال�سافية لالأ�سهم لل�سنة المحا�سبية 2008 

بـ 0,400 دينار عن كل �سهم و�سيتم �سرفها بداية من يوم 

02 جوان 2009 .

تمت الم�سادقة على هذا القرار بالإجماع. 

الـقـرار الـرابـع

الإدارة,  باقتراح من مجل�س  العادية,  العامة  الجل�سة  قـّررت 

اإدراج الأرباح الخا�سة باأ�سهم البنك التي تّم اإعادة �سرائها 

وفقا للف�سل 19 من القانون عدد 117 ل�سنة 94 الموؤرخ في 

بمبلغ  اأي  موؤّجل",  "ر�سيد  ح�ساب  �سمن   1994 نوفمبر   14

116.543,550 دينار.

تمت الم�سادقة على هذا القرار بالإجماع.

الـقـرار الخـامـ�س

جزء  �سراء  باإعادة  للبنك  العادية  العامة  الجل�سة  ترّخ�س 

اأ�سعارها  تعديل  ق�سـد  لراأ�سماله  المكّونة  الأ�سهم  من 

في ال�سوق وذلك وفقـا لمقت�سيات القـانـونيـن عدد 117 

ل�سنة 94 الموؤرخ في 14 نوفمبـر 1994 وعدد 92 ل�سنة 99 

الموؤرخ في 17 اأوت 1999 ولقـرار وزيـر المالية ال�سـادر في 

17 نوفمبـر 2000.

الأق�سى  ال�سعر  تحديد  �سالحية  الإدارة  لمجل�س  وتفّو�س 
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لل�سراء وال�سعر الأدنى لإعادة البيع والعدد الأق�سى لالأ�سهم المزمع اقتناوؤها والأجل الذي يتـّم فيه هذا القتناء وتخّول له 

اإ�ستعمال الإحتياطيات الخارقة للعادة لتغطية النق�س في القيمة الممكن ت�سجيله.

تمت الم�سادقة على هذا القرار بالإجماع. 

الـقـرار الـ�سـاد�س

ترخ�س الجل�سة العامة العادية في اإ�سدار اقترا�س اأو عدة اقتـرا�سات رقاعّية من طرف البنك الوطني الفالحي في حدود مبلغ 

100 مليون دينار وذلك خالل الفترة ما بين انعقاد الجل�سة العامة الحالية والجل�سة العامة التي �ستنظر في ح�سابات ال�سنة 

المحا�سبية القادمة.

ويرّخ�س لمجل�س الإدارة بتحديد قيمة كل اإ�سدار و�سروطه واأ�ساليبه.

تمت الم�سادقة على هذا القرار بالإجماع. 

الـقـرار ال�سـابـع

حـّددت الجلـ�سة العامة العادية منحة ح�سور اأع�ساء مجل�س الإدارة بخم�سة اآلف دينار �سـافيـة )5.000 دينار( لكل ع�سو 

بعنوان �سنة 2008.

تمت الم�سادقة على هذا القرار بالإجماع. 

الـقـرار الّثـامـن

الحيات لمن يحمل ن�سخة من هذا المح�سر اأو م�سمونا منه للقيام بكل اإيداع اأو  تخـّول الجل�سة العامة العادية كل ال�سّ

ن�سر كّلـما اقت�سى الأمر ذلك.

تمت الم�سادقة على هذا القرار بالإجماع.
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■ الـمـوؤ�س�سـات الفـرعيـة الـمـاليـة

البنك الوطني الفـالحي – روؤو�س اأموال

"BNA-CAPITAUX"
"البنك الـوطني الفـالحي – روؤو�س اأموال" هي �سركة و�ساطة 

في البـور�سة. تكّونت براأ�س مال اأّولي قيمته 2,5 مليون دينار 

ليبلغ حاليا 5 ماليين دينار مق�سمة اإلى 50.000 �سهم بقيمة 

الـوطني  البنك  الواحد. وتبلغ م�ساهمة  دينار لل�سهم   100

الفـالحي في راأ�س مال ال�سركة 99 %. 

روؤو�س   – الفـالحي  الـوطني  "البنك  �سركة  ن�ساط  ي�سمل 

في  والت�سّرف  البـور�سة  في  الـو�ساطـة  اأ�سا�سا  اأمـوال" 

في  للت�سـرف  اإ�سافة  والثـروات,  المالية  الأوراق  حافـظات 

بكل  المـالية  الأوراق  في  الجمـاعي  التـوظيف  �سناديـق 

اأ�سنافها. 

وقد بلغت جملة العمليات المنجزة بوا�سطة "البنك الوطني 

�سنة  خالل  دينار  مليون   320,748 اأموال"  روؤو�س   – الفالحي 

2008 من جملة 4.517,577 مليون دينار لمجموع العمليات 

منابا  يمّثل  ما  وهو  ال�سنة,  خالل  بالبور�سة  المحـّقـقة 

في �سنة 2007. مقــابل 7,3 %  بال�سوق بن�سبة 7,1 % 

 %  38 بن�سبة  نموا  �سّجلت  فقد  ال�سركة,  مداخيل  اأما   

مقارنـة ب�سنة 2007, لتبلغ 2,479 مليون دينار في موفى �سنة 

مليون   0,861 لل�سركة  ال�سافية  النتيجة  بلغت  وقد   2008

بن�سبة  تراجعا  بذلك  2008, م�سجلة  �سنة  دينار في موفى 

اإلى  النتيجة  هذه  وتعزى  ال�سابقة.  بال�سنة  مقارنة    %  29

الإنخفا�س الملحوظ لم�ستوى الأ�سعار المتداولة بالبور�سة 

خالل الثالثّية الأخيرة و الذي نتج عنه نق�س في القيمة على 

محفظة ال�سندات.

�سركة الإ�ستثمار في الأوراق المالية – �سركة 

"SOIVM-SICAF" اإ�ستثمار ذات راأ�س مال قار

تم بعث هذه ال�سركة في �سهر جويلية 1993 براأ�س مال اأّولي 

قيمته مليوني دينار لي�سل حاليا اإلى 4 ماليين دينار محّررة 

كّليا ومق�سمة اإلى 400.000 �سهم بقيمة اإ�سمية قدرها 10 

دنانير لل�سهم الواحد. 

في  الت�سرف  في  لل�سركة  الإجتماعي  المو�سوع  يتمثل 

محفظة اأوراق مالية بوا�سطة اأموالها الذاتية.

مال هذه  راأ�س  في  الفالحي  الوطني  البنك  تبلغ م�ساهمة 

ال�سركة 2,514 مليون دينار, اأي بن�سبة 63 %.

وي�سار اإلى اأّن مداخيل ال�سركة تخ�سع ب�سكل كبير لتـاأثيـر 

تترتّـب عن  باعتبـارها  والمـالي  القت�سـادي  الظـرف  تطّور 

المرابيح الموزّعة واإيرادات التوظيف.

بن�سبة  تح�سنا  ال�سركة  اإ�ستغـالل  اإيـرادات  �سجّلت  هكذا, 

ال�سنة  نهاية  دينار في  األف   185 اإنتقلت من  %, حيث   7,4

كما   ,2008 �سنة  موفى  في  دينار  األف   199 الى  ال�سابقة 

 ,%  245 بن�سبة  اإرتفاعا ملحوظا  الـت�سـييـر  اأعباء  �سّجلت 

بالبور�سة  المتداولة  الأ�سعار  م�ستوى  تدهور  نتيجة  وذلك 

خالل الثالثّية الأخيرة.

نتيجة لذلك تراجع الربح ال�سافي بن�سبة 74 %, ليقتـ�سـر 

على 251 األف دينار.

�سركة التوظيف الرقاعي – �سركة اإ�ستثمار ذات 

راأ�س مال متغير 

"Placement obligataire SICAV "
تاأ�ّس�سـت �سـركة التـوظيف الـرقـاعـي في �سهر �سبتمبـر 

األف دينـار وبم�ساهمة   300 اأّولـي بقيمة  بـراأ�س مال   1996

راجعـة كلّيـا لتجّمـع البنك الـوطني الفـالحي. 
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يبلغ راأ�س مال ال�سركة 291 مليون دينار في موفى �سنة 2008. 

مالية  اأوراق  محفظة  تكوين  في  ال�سركة  ن�ساط  يتمّثـل 

والت�سرف فيها بالإعتماد ح�سرا على الأموال الذاتية لل�سركة.

بلغ حجم الأ�سول ال�سافية لل�سركة 304,599 مليون دينار 

في موفى �سنة 2008 مقابل 256,246 مليون دينار في موفى 

�سنة 2007, م�سجال بذلك نموا بن�سبة 19 %. 

دينار  13,733 مليون  لل�سركة  ال�سافية  النتيجة  بلغت  وقد 

مقارنة  في موفى �سنة 2008, م�سجلة زيادة بن�سبة 23 % 

بال�سنة ال�سابقة, مما �سمح بتوزيع اأرباح بقيمة 4,652 دينار 

لل�سهم الواحد. هكذا, بلغت ن�سبة مردودية اأ�سهم ال�سركة 

4,46 % خالل �سنة 2008.

البنك   - متغير  مال  راأ�س  ذات  الإ�ستثمار  �سركة 

"SICAV-BNA" الوطني الفالحي

�سنة  في  متغير  مال  راأ�س  ذات  الإ�ستثمار  �سركة  تاأ�س�ست 

1993 من طرف البنك الوطني الفالحي براأ�س مال اأولي بمبلغ 

300 األف دينار, لي�سبح 3,361 مليون دينار في نهاية 2008. 

مالية  اأوراق  محفظة  تكوين  في  ال�سركة  ن�ساط  ويتمّثـل 

والت�سرف فيها بالإعتماد على الأموال الذاتية لل�سركة.

تراجع حجم الأ�سول ال�سافية لل�سركة بن�سبة 6,3 %, منتقال 

من 2,660 ماليين دينار في �سنة 2007 اإلى 2,493 مليـون دينار 

ال�سافية  النتيجة  انخف�ست  كما   .2008 �سنة  موفى  في 

موفى  في  دينار  األف   131 لتبلـغ   %  20,6 بن�سبة  لل�سركة 

وهكذا  ال�سابقة.  ال�سنة  في  دينار  األف   165 مقابل   2008

تراجعت النتيجة القابلة للتوزيع بن�سبة %37 , مّما انعك�س 

لل�سهم  دينار   0,501 بلغت  حيث  الأرباح  توزيع  ن�سبة  على 

الواحد مقابل  0,752 دينار لل�سهم الواحد قبل �سنة.

�سركة ال�ستثمار ذات راأ�س مال تنمية 

"SICAR INVEST"
�سهر  في  تنمية  مال  راأ�س  ذات  الإ�ستثمار  �سركة  تاأ�س�ست 

دينار  اأولي بقيمة مليوني  براأ�س مال   1997 مار�س من �سنة 

وقع الّتـرفيع فيه ليبلغ حاليا 8 ماليين دينار محّررة كليا. 

يتمثل المو�سوع الإجتماعي لل�سركة اأ�سا�سا في الم�ساهمة, 

الأموال  تدعيم  في  الغير,  لح�ساب  اأو  الخا�س  لح�سابها 

الذاتية لل�سركات الحريفة. هكذا, تتكّون مداخيل ال�سركة 

لح�ساب  فيها  تت�سرف  التي  الأموال  على  العمولت  من 

الغير, وعمولت خدمات درا�سة الملّفات, واإيرادات التوظيف 

المالي وفائ�س القيمة على اإعادة بيع الم�ساهمات.

وقد بلغ مجموع اإيـرادات اإ�ستغـالل ال�سركة 1.083 األف دينـار 

في موفى �سنة 2008 م�سجال بذلك زيادة بن�سبة 29 %.

من جهتها, �سّجـلت اأعبـاء الإ�ستغالل نمّوا بن�سبة 44 %, 

اإلى 863  األف دينار خالل ال�سنة ال�سابقة  منتقلة من 598 

األف دينار في موفى �سنة 2008, وذلك تبعا لر�سد مبلغ 150 

األف دينار بعنوان مخ�س�سات المدخرات.

 , هكذا, تراجعت النتيجة ال�سافية لل�سركة بن�سبة 30 % 

حيث بلغت 173 األف دينار في موفى �سنة 2008 مقابل 249 

بلغ  الموازنة, فقـد  اأما مجموع   .2007 دينار في �سنة  األف 

بذلك  م�سجال   ,2008 �سنة  موفى  في  دينار  مليون   66,472

زيـادة بن�سبة 4,4 %. ومن جهتها, اإنتقلت محفظة الأ�سول 

اإلى   2007 �سنة  في  دينار  األف   39.373 من  الثابتة  المالية 

38.073 األف دينار في موفى 2008.
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�سركة الإ�ستثمار ذات راأ�س مال تنمية

"SIP SICAR" 

تاأ�س�ست �سركة الإ�ستثمار ذات راأ�س مال تنمية خالل �سنة 

1997 براأ�س مال اأولي بقيمة مليوني دينار وقع الّتـرفيع فيه 

ليبلغ حاليا 3 ماليين دينار محررة كليا. 

والعمولت  التوظيف  اإيرادات  من  ال�سركة  مداخـيل  تتكّون 

اإيـرادات  على الأموال التي تت�سرف فيها. وقد بلغ مجمـوع 

األف دينـار في موفى �سنة 2008  الإ�ستغـالل لل�سركة 307 

مقـابـل 274 األف دينار في نهاية ال�سنة ال�سابقة, مما تولّد 

عنه نتيجة اإ�ستغالل �سلبية بمبلغ 193 األف دينار. اأّما النتيجة 

ال�سافية, فقد �سّجلت خ�سارة بقيمة 142 األف دينار في �سنة 

2008 مقابل ربح �سافي بمبلغ 22 األف دينار في �سنة 2007.

ال�سركة المالية ل�ستخال�س الديون 

"SO.FIN.RE.C"
تـاأ�ّس�ست ال�سركة المالية لإ�ستخال�س الديون التابعة للبنك 

الوطني الفالحي في �سهر اأفريل 2001.

الديون  واإ�ستخال�س  اإقتناء  في  ال�سـركة  ن�ساط  يتمثل 

للح�ساب الخا�س اأو لح�ساب الغير.

يبلغ راأ�س مال ال�سركة ثالثة ماليين دينار محررة كليا ومق�سمة 

تبلغ  الواحد.  لل�سهم  دنانير   5 بقيمة  �سهم   600.000 اإلى 

م�ساهمة البنك الوطني الفالحي في راأ�س مال ال�سركة 90 %. 

ثمـانية  ليبلـغ  ال�سـركة  مال  راأ�س  في  التـرفيـع  تّم  وقد 

ديـون  اإقتنـاء  عمليات  اإنجاز  من  لتمكينها  دينار  مالييـن 

الحذر  الت�سـّرف  بمعايير  الإلتـزام  مـوا�سلة  مع  جـديدة 

الخا�سة ب�سـركات اإ�ستخـال�س الديـون.

م�ستوى  على  المحافظة   2008 �سنة  �سهدت  وقد 

الإ�ستخال�سات لتبلغ 12.008 األف دينار بعد الإرتفاع الملحوظ 

قدره  معامالت  رقم  بتحقيـق  �سمح  مّما   ,2007 �سنة  في 

7.689 األف دينار, اأي بن�سبة نمّو قدرها 4 %.  

 كما تطـّورت نتيجة ال�ستغالل بن�سق اأف�سل تمّثل في نمّو 

بن�سبة 11 %, لت�سل الى 3,9 مليون دينار في �سنة 2008 مقابل 

3,5 مليون دينار في �سنة 2007. ويعزى هذا التطور لإنخفا�س 

المدخرات على الديـون المقـتـنـاة والتي بلغت 2.026 األف 

دينار في �سنة 2008 مقابل 2.742 األف دينار في �سنة 2007. 

الم�ستوى  نف�س  على  ال�سافية  النتيجة  حافظت  قد  و 

بعد خال�س  وذلك  دينار  األف   546 اأي   ,2007 الم�سّجل �سنة 

497 األف دينار بعنوان الأداء على المرابيح.

�سركة الإ�ستثمار ذات راأ�س مال قار للم�ساهمات-

البنك الوطني الفالحي 

"SICAF Participations-BNA"
تاأ�س�ست ال�سركة في �سهر دي�سمبر 2003 براأ�س مال يبلغ 500 

األف دينار وبم�ساهمة للبنك الوطني الفالحي بن�سبة 100 %. 

المنّقـح   ,1988 ل�سنة   92 عدد  للقانون  ال�سركة  تخ�سع 

بالقانون عـدد 113 ل�سنة 1992 والمكّمـل بالقانون عـدد 32 

بدعم  الخا�سة  الجبائية  بالإجراءات  المتعلق   2003 ل�سنة 

عمليات التطهير المالي لبنوك التنمية. على هذا الأ�سا�س, 

الأوراق  في محفظـة  والت�سـّرف  باإقتنـاء  ال�سركة  كّلـفت 

للبنك الـوطني الفـالحي. المالية "عـديمة الجدوى" 

في  تفويت  عملّية   ,2008 �سنة  خالل  ال�سركة,  �سهدت  وقد 

م�ساهمة حّققت على اإثرها فائ�س في القيمة قدره 295 األف 
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دينار و ختم ت�سفية ل�سّتة موؤ�ّس�سات تابعة لمحفظة ال�سركة. 

على              الم�ساهمات  محفظة  تركيبة  اإقت�سرت  هكذا, 

49 م�ساهمة في 2008.12.31.

اأّما الربح ال�سافي لل�سركة, فبـلغ 257 األف دينار خـالل �سنة 

2008 مقابـل 11 اآلف دينار في �سنـة 2007.

■ الـتـجـّمـع الـعـّقــاري

"SIMPAR" ال�سـركة العقـارية والم�سـاهمـات

اأّولي قدره  براأ�س مال   1973 اأفريل  تاأ�ّس�ست في  هي �سركة 

300 األف دينار وقع الترفيع فيه عدة مرات ليبلغ حاليا 3.500 

األف دينار مق�سمة اإلى 700.000 �سهم. 

بلغ رقم معامـالت ال�سركة 15,338 مليـون دينار خـالل �سنة 

2008 مقابل 11,375 مليـون دينار في �سنـة 2007, م�سجال 

بذلك اإرتفاعا بن�سبة 35 %.

النتيجة  بنمّو   2008 المحا�سبية  ال�سنة  اأختتمت  هكذا,   

ال�سافية بن�سبة 61 %, لتبلغ 2.534 األف دينار مقابل 1.573 

األف دينار في �سنة 2007.

�سـركـة الـ�ّسـكـنـى

هي �سركة تعنى بالنهو�س بالقطاع العقاري تـّم بعثها في 

نوفمبر 1983 براأ�س مال اأّولي بقيمة 800 األف دينار ويبلغ الآن 

بقيمة  �سهما   3.006.250 اإلى  دينار مق�سمة  مليون   3,006

اإ�سمية بدينار واحد لكل �سهم. 

17,272 مليون دينار خالل �سنة  ال�سركة  بلغ رقم معامالت 

م�سّجال   ,2007 �سنة  في  دينار  مليون   14,468 مقابل   2008

بذلك زيادة بن�سبة 19,4 %. 

نموا  لل�سـركة  ال�سافية  النتيجة  �سّجلت  جهتها,  من 

بن�سبة 25,8 %, منتقلة من 1.830 األف دينار في �سنة 2007 

الى 2.303 األف دينار في �سنة 2008, مما �سمح بتوزيع اأرباح 

بقيمة 0,270 دينار لل�سهم الواحد.

ال�سـركـة العـقـاريـة "القـرنـفـل"

هي �سركة خفّية الإ�سم وقع تاأ�سي�سها في �سهر دي�سمبر 

حاليا       ليبلغ  دينار  األف   150 قيمته  اأّولي  مال  براأ�س   1997

900 األف دينار.

وبعد اأن كان الغر�س الأّولي لل�سركة يقت�سر على بناء م�ساكن 

لفائدة موظفي البنك الوطني الفالحي, تّم تـو�سيع نطاقـه, 

خالل �سنة 2003, لي�سمل كاّفـة الأن�سطة العقارية.

وقد �سّجل رقم المعامالت نمّوا  بن�سبة 111 %,  منتقال من 

1,795 مليون دينار  في  �سنة 2007 الى 3,789 مليون دينار 

في �سنة 2008. كما اإنتقلت النتيجة ال�سافية من خ�سارة 

قدرها 143 األف دينار في �سنة 2007 اإلى ربح �سافي بمبلغ 

340 األف دينار في �سنة 2008.

�سـركـة الـتنـميـة العـقـاريـة " المـدينـة "

هي �سركة خفية الإ�سم تّم بعثها في �سنة 1988 للقيام 

راأ�س  يبلغ  العقارات.  وبيع  ب�سراء  الخا�سة  الأن�سطة  بكل 

المال الحالي لل�سركة 900 األف دينار.

�سنة  خالل  دينار  مليون   7,344 ال�سركة  معامالت  رقم  بلغ 

م�سجال   2007 �سنة  في  دينار  مليون   5,141 مقابل   2008

على  الم�سجل  التراجع  مّكـن  وقد   .  %  43 بن�سبة  اإرتفاعا 

م�ستوى اأعباء ال�ستغالل بن�سبة 8,5 % ال�سركة من تحقيق 

في  دينار  األف   312 مقابل  دينار  األف   591 بلـغ  �سافي  ربح 

�سنة 2007 وتوزيع اأرباح بن�سبة 10 %.
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ن�ساط تجّمع البنك الوطني الفالحي 
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"SIVIA" سـركة التنـمية والتـهيئة العقارية�

هي �سركة خفية الإ�سم تّم تاأ�سي�سها في اأفريل 1980 براأ�س 

مال اأّولي بقيمة 900 األف دينار ويرتفع الآن اإلى 1,400 مليون 

دينار. ي�سمل ن�ساط ال�سركة كل العمليات العقارية.

اإرتفع رقم معامالت ال�سركة اإلى 12,079 مليون دينار خالل 

 ,  2007 �سنة  دينار خالل  مليون   10,647 مقابل   2008 �سنة 

اأي بزيادة بن�سبة 13,5 %. وقد مّكن هذا التح�سن في رقم 

المعامالت من تحقيق نمو ملحوظ في النتيجة ال�سافية, 

حيث اإنتقلت من 713 األف دينار في �سنة 2007 اإلى 949 األف 

دينار في �سنة 2008, مّمـا �سمح بتوزيع اأرباح بن�سبة 10 %.

■ �سـركـــات الـخـدمــات

على  والإ�سـراف  للدرا�سات  العامة  ال�سركـة 

"SOGEST" الأ�سغال

 .1978 دي�سمبر  في  بعثهـا  تـّم  الإ�سم  خفية  �سركة  هي 

يتمثل المو�سوع الإجتمـاعي لل�سـركة في اإ�سداء خدمات 

الهند�سة والإ�ست�سارة بما فيها القيام بالـدرا�سـات الفنيـة, 

وتفّقـد ومتابعة وتن�سيـق ومـراقبة الأ�سغـال في مجالت 

الأ�سغال العامة والبناء.

تبـاعا,  ال�سافية,  والنتيجة  ال�سركة  معامالت  رقم  بلـغ 

1.015 األف دينار و195 األف دينار خالل �سنة 2008   مقابل 

806 األف دينار و126 األف دينار في �سنة 2007. 

جّيـدة  مـردودية  تـوفيـر  ال�سـركة على  حـافـظـت  هكـذا, 

مّكـنت من تـوزيـع اأربـاح بلغت 7,000 دنـانيـر لل�سهم الواحد 

خالل �سنة 2008 مقابل 5,500 دينار خالل �سنة 2007.

�سـركة الـخـدمــات الفـالحيـة

"AGRO-SERVICES"
 1991 جوان  في  تاأ�سي�سها  تّم  الإ�سم  خفية  �سركة  هي 

دينار.  األف   600 حاليا  يبلغ  و  دينار  األف   200 قدره  براأ�سمال 

ويهدف بعث هذه ال�سركة اإلى الم�ساهمة في تنمية قطاع 

الفالحة وال�سيد البحري بف�سل القيام بالدرا�سات الخا�سة 

في  الفنية  الم�ساعدات  وتاأمين  الفالحية  الم�ساريع  باإنجاز 

ميادين الإنتاج والت�سرف في ال�سيعات الفالحية.

�سجلت ال�سركة, خالل �سنة 2008, تطورا بن�سبة 20 % في رقم 

معامالتها, منتقال من 2,063 مليون دينار اإلى 2,473 مليون دينار. 

وقد اأختتمـت ال�سنة المحا�سبية 2008 بخ�سارة بقيمـة 16 الف 

دينـار مقابـل ربح �سافي قدره 9 اآلف دينـار في �سنة 2007.

"TIS" التون�سية لالإعالمية والـخـدمــات

قدره  مال  براأ�س   1991 جـوان  في  ال�سركة  هذه  بعث  تّم 

ال�سركة  هذه  اإن�سـاء  من  الغـر�س  ويتمثل  دينار.  األف   250

في الم�ساهمة في تطـويـر قطاع الإعـالمية والإت�سـالت 

المعلـوماتيـة والنقـديات.

وبيع  الخـدمات  تقـديم  من  ال�سركة  مداخيـل  تتـاأتى 

لتنتقـل من  المعـدات. وقد �سهدت ارتفاعا بن�سبة 15,7 % 

اإلى 2,930 مليـون دينار  2,532 مليـون دينار في �سنة 2007 

خالل �سنة 2008. 

في المقـابـل �سجلت النتيجـة ال�سـافية تراجعا ملحوظا, 

لتنتـقـل من ربح �سافي بقيمة 117 األف دينـار في موفـى 

�سنـة 2007 اإلى خ�سارة قدرها 38 األف دينار خالل �سنة 2008. 
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مجال التجميع في 2008.12.31 
12

ن�سبة امل�سالحن�سبة الرقابةطبيعة الن�ساطال�شكة

)BNA( البنك الوطني الفالحي

نهج الهادي نويرة - تون�س
%97,99%100,00اخلدمات املالية

ال�رصكات املجمعة بالدمج الكلي

)SOIVM SICAF(   رشكة ال�ستثمار يف الوراق املالية�

نهج الهادي نويرة - تون�س
%73,97%100,00اخلدمات املالية

)SICAV BNA(   البنك الوطني الفالحي �سيكاف

عمارة النزهة - حي الن�سيم - منبليزير - تون�س
%21,48%24,32اخلدمات املالية

)BNA CAPITAUX(   البنك الوطني الفالحي روؤو�س اأموال

نهج 8301 - عمارة النزهة - منبليزير - تون�س
%97,45%100,00اخلدمات املالية

)Placement obligataire SICAV( رشكة التوظيف الرقاعي�

نهج الهادي نويرة - تون�س
%0,06%0,09اخلدمات املالية

)SICAR INVEST(   "رشكة ال�ستثمار ذات راأ�س مال تنمية "ال�ستثمار�

 67 , نهج يوغرطة - ميتوال فيل - تون�س
%41,37%49,13اخلدمات املالية

)SIP SICAR( 35,58%100,00اخلدمات املالية�رشكة ال�ستثمار ذات راأ�س مال تنمية%
)SOFINREC(   ال�رشكة املالية ل�ستخال�س الديون

10, نهج بيار دي كوبريتان - 1001 تون�س
%95,87%100,00اخلدمات املالية

�رشكة ال�ستثمار ذات راأ�س املال القار وامل�ساهمات للبنك الوطني الفالحي 

)Sicaf Participations BNA(
%97,99%100,00اخلدمات املالية

 )ZIED( "رشكة ذات م�سوؤولية حمدودة " زياد�

46, نهج طارق اإبن زياد - ميتوال فيل - تون�س
%32,45%100,00اخلدمات املالية

)SIMPAR( ال�رشكة العقارية للم�ساهمات

14, نهج م�سمودة - ميتوال فيل - تون�س
%33,52%42,08التنمية العقارية

)ESSOUKNA(   رشكة ال�سكنى�

46, نهج طارق اإبن زياد - ميتوال فيل - تون�س
%23,75%70,56التنمية العقارية

)SIVIA(   ال�رشكة العقارية وللتهيئة

8, نهج الق�س فوجلان�س - نوتردام - ميتوال فيل - تون�س
%42,05%99,99التنمية العقارية

)SPI EL MEDINA(   "رشكة البعث العقاري "املدينة�

11, نهج م�سمودة - ميتوال فيل - تون�س
%40,90%99,99التنمية العقارية

) Immobilière les œillets( عقارية القرنفل

11, نهج العربي زروق - ميتوال فيل - تون�س
%52,40%100,00التنمية العقارية

)IFRIKIA(  38,13%100,00الفـالحـة�رشكة اإفريقيا%
)T.I.S(   التون�سية لالعالمية واخلدمات

6, �ساحة حممد كرد علي - 1005 العمران - تون�س
%43,62%68اخلدمات الإعالمية

)SOGEST(  ال�رشكة العامة للدرا�سات واملراقبة وال�سغال

17 , �سارع اإفريقيا - املنزه اخلام�س - تون�س
%44,65%94,74اخلـدمـات

)AGRO-SERVICES(  رشكة اخلدمات الغذائية والدرا�سات�

4, نهج ح�سان اإبن النعمان 1002 - البلفدير - تون�س
%29,25%29,85اخلـدمـات
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12
الم�ساهمة في النتيجة المجّمعة 

ال�رصكات املجمعة بطريقة التقييم باملعادلة

)TUNIS RE(  ال�رشكة التون�سية لعادة التاأمني

عدد 7 نهج 8006 - منبليزير - تون�س
%22,27%26,22اخلدمات املالية

GENERALE DES VENTES  48,99%50,00الـتـجــارة�رشكة%

%22,52%22,98اخلدمات املالية�رشكة التنمية والإ�ستثمار بال�سمال الغربي 

)S.T.I.A(   ال�رشكة التون�سية ل�سناعة ال�سيارات

19 نهج تركيا - تون�س - �س.ب: 1169
%48,99%49,99الـ�سـنـاعـة

الم�ساهمة في النتيجة المجّمعة 

ال�سـركـة
امل�ساهمة يف النتيجة 

املجمعة ل�سنة 2007

امل�ساهمة يف النتيجة 

املجمعة ل�سنة 2008

)BNA(   949 11427 21البنك الوطني الفالحي

)SOFINREC(   362 9931 1ال�رشكة املالية ل�ستخال�س الديون

)BNA CAPITAUX(   030923 1البنك الوطني الفالحي روؤو�س اأموال

)SIVIA(   319894ال�رشكة العقارية وللتهيئة

)SIMPAR( 99699ال�رشكة العقارية للم�ساهمات

)ESSOUKNA(   302664�رشكة ال�سكنى

�رشكة ال�ستثمار ذات راأ�س املال القار وامل�ساهمات للبنك الوطني الفالحي 

)Sicaf Participations BNA(
11252

) Immobilière les œillets( 137203عقارية القرنفل

)SPI EL MEDINA(   "70173�رشكة البعث العقاري "املدينة

)SOIVM SICAF(   589138�رشكة ال�ستثمار يف الوراق املالية

)SICAR INVEST(   "8278�رشكة ال�ستثمار ذات راأ�س مال تنمية "ال�ستثمار

)SOGEST(  1361ال�رشكة العامة للدرا�سات واملراقبة وال�سغال

)Placement obligataire SICAV( 87�رشكة التوظيف الرقاعي

)IFRIKIA(  1073-�رشكة اإفريقيا

)SICAV BNA(   100البنك الوطني الفالحي �سيكاف

 )ZIED( "2-2-�رشكة ذات م�سوؤولية حمدودة " زياد

)AGRO-SERVICES(  5-3�رشكة اخلدمات الغذائية والدرا�سات

)SIP SICAR( 50-4-�رشكة ال�ستثمار ذات راأ�س مال تنمية

)T.I.S(   88-39التون�سية لالعالمية واخلدمات

265 70433 25النتيجة املجمعة لتجمع البنك الوطني الفالحي

)الوحدة : األف دينار(
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القوائم املالّية املجّمعة املختومة

يف 2008.12.31 
12

ـعة ■ الـو�سـعية املـالـية الـمجـَمّ

الفالحي  الوطني  للبنك  املجّمعة  املالية  القوائم  متيـزت 

واملوؤ�س�سات الأخرى املكّونة ملجال التجميع, خالل �سنة 2008, 

باأهـّم البيـانـات التالية:

ليبلغ 5.909	•  منّو جمموع املوازنة املجّمعة بن�سبة 11,0 % 

مليون دينار يف 2008.12.31 مقابل 5.324 مليون دينار يف 

.2007.12.31

بن�سبة  البنك  لـتجّمع  الـذاتية  الأمـوال  ر�سيد  	•زيـادة 

6,9%, حيث اإرتـقى اإىل 416 مليـون دينار يف موفى �سنة 

2008 مقابل 389 مليـون دينار يف �سنة 2007.

املجّمعة  املوؤ�ّس�سـات  يف  امل�ساهمات  حجـم  	•اإرتـفـاع 

منتـقـال   ,%  17,3 بن�سبة  باملعادلة  التقييـم  بطريقـة 

 19,9 اإىل   2007 �سنة  نهـاية  يف  دينار  مليـون   16,9 من 

مليـون دينار يف 2008.12.31.

بـلغ جمموع اإيـرادات الإ�ستغـالل املجّمعة 401,2	• مليـون 

دينار خالل  345,5 مليـون  2008.12.31 مقـابـل  دينار يف 

�سنة 2007, اأي بزيـادة بن�سبـة 16,1 %.

 •	17,8 بن�سبة  منـوا  املجّمعة  الإ�ستغـالل  اأعبـاء  �سّجـلت 

% حيث بلغـت 171,7 مليـون دينار يف نهـاية �سنة 2008 

مقـابل 145,8 مليـون دينار قبل �سنة .

 •	199,6 مـن  املجّمـع  ال�سافـي  البنكي  النـاجت  اإنتقـل 

مليـون دينار فـي 2007.12.31 اإىل 229,5 مليـون دينار يف 

2008.12.31, اأي بـزيـادة بن�سبة 14,9 %.

يف  دينار  مليـون   •	151,4 الت�سـييـر  اأعبـاء  جملة  بلغت 

نهـاية �سنة 2008 مقـابل 137,2 مليـون دينار يف نهـاية 

ال�سنة املا�سية, اأي بزيـادة بن�سـبة 10,4 %.

ـة الـتجّمع يف نتائج الـ�شكـات الـمجّمعة  	•اإنتقـلت ح�سّ

األف دينار يف  بطريقة الـتقييـم باملعـادلـة من 2.068– 

2007.12.31 اإىل 1.930– األف دينار يف موفى �سنة 2008.

مليـون   •	33,265 املجّمعة  ال�سافية  النتيجة  وبلغت 

متّثل  دينار  مليـون   27,949 منها   2008 �سنة  خالل  دينار 

امل�سـاهمة الإيجابيـة للبنك الوطني الفالحي, ال�شكة 

عة, و 1,362 مليـون دينار متّثل امل�سـاهمة الإيجابيـة  املجِمّ

مليـون   0,923 و  الـديـون  لإ�ستخـال�س  املـالية  لل�شكة 

دينار متّثـل امل�ساهمة الإيجابيـة ل�شكة "البنك الوطني 

لـقطب  الإيجـابية  امل�سـاهمة  واإرتفعـت  اأموال".  روؤو�س 

ال�سـافية  املجّمـعة  النتيجـة  يف  العقـارية  الـتنمية 

اإىل 2,635 مليـون دينار خالل �سنة 2008 مقـابل 0,927 

مليـون دينار يف �سنة 2007.

ال�سـابقة,  بـال�سنة  مقـارنة  اأنّـه  اإىل  الإ�سارة  وجتـدر  هـذا 

 7,6 مببلغ  منـّوا  الـمجّمعة  ال�سـافية  الـنتيجة  �سّجـلت 

الإيجـابية  امل�ساركة  بنمـو  اأ�سـا�سـا  يف�ّسـر  دينار  مليـون 

بقيمة  ـعة,  املجِمّ ال�سـركة  الفالحي,  الوطني  للبنك 

 1,7 مببلـغ  العّقـارية  الـتنمية  ولقطب  دينار  مليـون   6,8

مليـون دينار, وبتـراجع امل�ساركة الإيجـابية "لل�شكة املـالية 

و"ل�سـركة  دينار  مليـون   0,6 مببلـغ  الـديون"  لإ�ستخـال�س 

بقيمة 0,5 مليـون دينار. الإ�ستثمـار يف الأوراق املالية" 
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املوازنة املجّمعة قبل توزيع الأرباح

ال�سنة املحا�سبية املختومة يف 31 دي�سمرب 2008
12

31 دي�سمرب 312007 دي�سمرب 2008اإي�ساح

الأ�سول

خزانة واأموال لدى البنك املركزي ومركز ال�سكوك الربيدية واخلزينة العامة 

للبالد التون�سية
87 16970 010

921 545198 3155م�ستحقات على املوؤ�س�سات البنكية واملالية

340 815 4533 467 44م�ستحقات على احلرفاء

285 905617 5636حمفظة ال�سندات التجارية

208 912278 6281حمفظة ال�ستثمار

943 87716 719م�ساهمات يف املوؤ�س�سات املجمعة بطريقة التقييم باملعادلة

994 97550 49اأ�سول ثابتة بعد ال�ستهالكات

5968فـارق اإقتنـاء

792 864275 8209اأ�سول اأخرى

561 323 7595 908 5جمموع الأ�سول

اخل�سوم

293 85البنك املركزي ومركز ال�سكوك الربيدية

775 959234 210ودائع واأموال املوؤ�س�سات البنكية  واملالية

281 569 9433 127 4ودائع واأموال احلرفاء

889 114613 580اقرتا�سات وموارد خ�سو�سية

436 494220 9230خ�سوم اأخرى

674 643 5184 149 5جمموع اخل�سوم

604 953290 342حقوق الأقلية

الأموال الذاتية

000 000100 100راأ�س املال

)935 5()122 6(10اأ�سهم ذاتية وخا�سة بالرقابة الذاتية

168 786139 11158احتياطيات جممعة

346 359130 12130اأموال ذاتية اأخرى جممعة

704 26525 1333النتيجة املجّمعة لل�سنة املحا�سبية, ح�سة التجّمع

283 288389 416جمموع الأموال الذاتية - ح�سة التجّمـع

561 323 7595 908 5جمموع اخل�سوم والأموال الذاتية

)الوحدة : األف دينار(
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جدول التعهدات خارج املوازنة املجّمعة

ال�سنة املحا�سبية املختومة يف 31 دي�سمرب 2008
12

31 دي�سمرب 2007 31 دي�سمرب 2008

اخل�سوم املحتملة 

603 447660 703�سمانات وكفالت مقدمة

972 46667 75اأ - لفائدة املوؤ�س�سات البنكية واملالية

631 981432 467ب - لفائدة احلرفاء

000 000160 160ت - لفائدة الدولة

806 103772 409اعتمادات م�ستندية

437 784282 46اأ - مدينون بوا�سطة اعتمادات م�ستندية للت�سدير بالعملة ال�سعبة

369 319490 362ب - مدينون بوا�سطة اعتمادات م�ستندية للتوريد بالعملة ال�سعبة

اأ�سول مقدمة يف �سكل �سمانات

409 433 5501 112 1جمموع اخل�سوم املحتملة

التعهدات املقدمة

256 571163 211تعهدات التمويل املقدمة

256 571163 211 اأ -  تعّهدات متويل مربمة و غري م�رشّحة

537 5302 5تعهدات على ال�سندات

820388 2 اأ -  م�ساهمات غري حمررة

149 7102 2 ب -  غري ذلك

793 101165 217جمموع التعهدات املقدمة

التعهدات املقبولة

514 11427تعهدات التمويل املقبولة

134 752484 530�سمانات مقبولة

)الوحدة : األف دينار(
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قائمة النتائج املجّمعة ال�سنة املحا�سبية املختومة

 يف 31 دي�سمرب 2008
12

31 دي�سمرب 2007  31 دي�سمرب 2008اإي�ساح

026 337254 298اإيراد 1 - فوائد دائنة ومداخيل مماثلة

937 75743 48اإيراد 2 - عمولت دائنة

331 42541 46اإيراد 3 - مرابيح حمفظة ال�سندات التجارية والعمليات املالية

195 6996 7اإيراد 4 - مداخيل حمفظة ال�ستثمار

489 218345 401جمموع اإيرادات ال�ستغالل البنكي

)743 144()097 169(عبء 1 - فوائد مدينة واأعباء مماثلة

)880()829(عبء 2 - عمولت مدينة

)224()825 1(عبء 3 - خ�سارة على حمفظة ال�سندات التجارية والعمليات املالية

)847 145()751 171(جمموع اأعباء ال�ستغالل البنكي

642 467199 229الناجت البنكي ال�سايف

اإيراد 5 \ عبء 4 - خم�س�سات املدخرات ونتيجة ت�سحيح قيم امل�ستحقات 

وعنا�رش خارج املوازنة واخل�سوم )-(
)64 042()75 387(

اإيراد 6 \ عبء 5 - خم�س�سات املدخرات ونتيجة ت�سحيح قيمة حمفظة 

ال�ستثمار  )-(
)500(20 997

183 68044 59 اإيراد 7 - اإيرادات ا�ستغالل اأخرى )+(

)824 84()673 87(عبء 6 - م�ساريف الأعوان )-(

)367 52()721 63(عبء 7 - اأعباء ال�ستغالل الـعامـة )-(

)102 5()237 5(عبء 8 - خم�س�سات املدخرات وال�ستهالكات على الأ�سول الثابتة )-(

142 97447 67نتيجة ال�ستغالل

)068 2()930 1(7احل�سة يف نتائج ال�رشكات املجّمعة بطريقة التقييم باملعادلة

666 1)40(اإيراد 8 \ عبء 9 - ر�سيد ربح \ خ�سارة متاأتية من عنا�رش عادية 

740 00446 66النتيجة قبل الأداءات

)837 6()513 13(14عبء 11 - الأداء  على ال�رشكات )-(

)199 14()226 19(ح�سة حقوق الأقلية

704 26525 33النتيجة ال�سافية لل�سنة املحا�سبية - ح�سة التـجـّمـع

)الوحدة : األف دينار(
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جدول التدفقات النقدية املجّمعة

 من اأول جانفي اإىل 31 دي�سمرب 2008
12

31 دي�سمرب 2007  31 دي�سمرب 2008اإي�ساح

اأن�سطة ال�ستغالل

239 632312 1382 - اإيرادات ال�ستغالل البنكي املقبو�سة

)406 151()285 177(2 - اأعباء ال�ستغالل البنكي املدفوعة

)978 21(188 318 - اإيداع \ �سحب على ودائع لدى البنوك واملوؤ�س�سات املــالية

)726 598()470 710(4 -  قرو�س وت�سبقات \ خال�س القرو�س والت�سبقات املمنوحة للحرفاء

669 190315 5564 - اإيداع \ �سحب ودائع  احلرفاء

)014 36()531 49(6 - �سندات توظيف

)366 141()983 133(7 - اأموال اأخرى  لفائدة الأعوان ومدينني اآخرين

465 79424 8109 - تدفقات اأخرى للخزينة متاأتية من اأن�سطة ال�ستغالل

)624 4()125 3(9 - اأداء على ال�شكات

)741 301(410التدفقات النقدية ال�سافية املتاأتية من اأن�سطة ال�ستغالل

اأن�سطة ال�ستثمـــار

330 9615 17 - فوائد وعائدات مقبو�سة على حمفظة ال�ستثمار

205 2)807 9(2 - �شاءات \ تفويت يف حمفظة ال�ستثمار

424 1)164 5(3 - �شاءات \ تفويت يف الأ�سول الثابتة

221 95728 41 - فائ�س القيمة على حمفظة امل�ساهمات

179 37)052 5(التدفقات النقدية ال�سافية املتاأتية من اأن�سطة ال�ستثمار

اأن�سطة التمويل

)510()280(1 - اأ�سهم ذاتية

627 45 -  2 - اإ�سدار اأ�سهم من طرف ال�شكات التابعة للتجمع

 -  )578 21(3 - اإ�سدار اإقرتا�سات

)578 21()589 11(4 - خال�س موارد اقرتا�س

520 5)827 18(5 - زيادة \ نق�سان يف املوارد اخل�سو�سية

)611 15(157 646 - عائدات موزعة

447 13)117 6(التدفقات النقدية ال�سافية املتاأتية من اأن�سطة التمويل

 -   -  تاأثري تغري جمال التجميع على ال�سيولة وما يعادل ال�سيولة

)114 251()760 10(التغري ال�سايف يف ال�سيولة وما يعادلها خالل ال�سنة 

431 316609 16358ال�سيولة وما يعادل ال�سيولة يف بداية ال�سنة املحا�سبية 

316 556358 16347ال�سيولة وما يعادل ال�سيولة يف نهاية ال�سنة املحا�سبية

)الوحدة : األف دينار(



82

اإي�سـاحات حـول القـوائم املـالية املجّمـعـة12

املختـومة يف 31 دي�سمبـر 2008

املطّبقة  املحا�سبية  املبادئ   –  1 عدد  اإي�ساح 

لإعـداد وتقدمي القوائم املالية املجمعة.

الوطني  البنك  لتجّمع  املجّمعة  املالية  القوائم  اإعداد  تـّم 

املعمول بها عامة  املحا�سبية  املبادئ  اإىل  اإ�ستنـادا  الفالحي 

القـوائم  وتقدم هذه  التـون�سية.  القـر�س  لدى مـوؤ�س�سات 

بالألف دينار.

القواعد واملبادئ املحا�سبية العامة

قـواعـد اإعـداد احلـ�سـابـات املجـمعـة

	•مرجعية اإعداد القوائم املالية املجمعة

غرة  من  املمتدة  للفرتة  املجمعة  املالية  القوائم  �سبطت 

املحا�سبية  للمبادئ  طبقا   2008 دي�سمرب   31 اإىل  جانفي 

املعمول بها عامة يف تون�س, وخا�سة منها املعايري املحا�سبية 

من عدد 21 اإىل عدد 25 املتعلقة باملوؤ�س�سات البنكية واملعايري 

من عدد 35 اإىل عدد 39 املتعلقة بتجميع القوائم املالية.

ويت�سمن الإي�ساح عدد 15 معلومات قطاعية بهدف تبيان 

اأهمية ال�شكات التابعة للتجّمع بح�سب توزيعها القطاعي.

للمعيار  طبقا  املوؤجلة  الأداءات  معاجلة  كذلك,  متّت,  وقد 

العاملي لالإعالم املايل عدد 12.

	•تطبيق الدمج الكلي بالن�سبة لل�رشكات التابعة الن�سيطة يف 

جمالت خمتلفة عن الأن�سطة اخلا�سة بالقطاع املايل.

متّ تطبيق طريقة الدمج الكلي بالن�سبة لكافـة ال�سـركات 

رقابة  عليها  الفالحي  الوطني  البنك  ميار�س  التي  الفـرعية 

كاملة ب�شف النظر عن قطاع ن�ساطها.

املجمعة  لل�شكات  املالية  القوائم  معاجلة  اإعادة  متّت  وقد 

والتقييـم  املحا�سبة  قواعد  مع  مطابقتها  يت�سنى  حتى 

املحافظة  مع  وذلك  البنك  جتمع  يعتمدها  التي  والتقديـم 

على املبادئ املحا�سبية وقواعد التقييم اخلا�سة بالأن�سطة 

الغري بنكية يف احل�سابات املجّمعة لتجّمع البنك.

تقـديـم القوائـم املـاليـة املجمـعة املختـ�رشة

الوطني  البنك  لتجمع  املجّمعة  املالية  القوائم  تقـّدم 

الفالحي طبقا ملقت�سيات املعيـار املحا�سبي عـدد 21 املتعلق 

بتقـديـم القوائم املالية املجّمـعة للمـوؤ�س�سات البنكية.

غري  الفرعية  ال�شكات  من  املتاأتية  املداخيل  اإحت�ساب  يتّم 

النتائج  جدول  �سمن  املالية  اخلدمات  قطاع  يف  الن�سيطة 

حتت بند "اإيرادات الإ�ستغالل الأخرى". 

 ويتّم تقدمي كل من الأ�سول, ما عدا الأ�سول الثابتة املادية 

والغري مادية, واخل�سوم اخلا�سة بال�شكات الفرعية الن�سيطة 

الأ�سول   " بنود  �سمن  تباعا  املالية  اخلدمات  قطاع  غري  يف 

النظر عن كونها  وذلك ب�شف  الأخرى"  اخل�سوم  و"  الأخرى" 

�سارية اأو غري �سارية.

مـجـال ومـنـاهـج وقـواعـد الـتـجـمـيـع

مـجـال الـتـجـمـيـع

املنفردة  احل�سابات  من  اإنطالقا  املجمعة  احل�سابات  اإعداد  متّ 

التي  الفرعية  ال�شكات  وكافة  الفالحي  الوطني  للبنك 

ميار�س البنك عليها رقابة. باإ�ستثناء حالت الإ�ستحالة الفنية, 

بالن�سبة  دي�سمرب   31 يف  و�سيطة  مالية  قوائم  اإعداد  يتّم 

لل�شكات الفرعية التي تختم ح�ساباتها خالل ال�سنة بفارق 

زمني يتعدى ثالثة اأ�سهر, وعلى اأ�سا�س ذلك حتت�سب نتائجها 

ال�سنوية )12 �سهرا(. 
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ال�شكات التي ميتلك البنك م�ساهمات يف راأ�سمالها بهدف 

اإعادة بيعها يف اآجال م�ستقبلية قريبة وقـع اإ�ستبعـادها من 

اأو  الفرعية  ال�شكة  اإ�ستبعـاد  ويتّم كذلك  التجميع.  جمال 

اإذا  التجميـع  من جمال  م�ساهمة  فيها  البنك  ميتلك  التي 

كانت هناك قيودا �سارمة وطويلة الأجل من �ساأنها اأن حتّد من 

رقابة البنك على ال�سيا�سة العملية واأ�سول ال�شكة املعنية. 

اأو  الت�سفية  طور  يف  هي  التي  الفرعية  ال�شكات  وتندرج 

التي و�سعت حتت رقابة مت�شف عديل يف هذا الإطار. وقد متّ 

اإدراج م�ساهمة البنك يف هذه ال�شكات حتت بند "م�ساهمات 

وح�س�س يف ال�شكات املرتبطة والغري جمّمعة".

مـنـاهـج الـتـجـمـيـع

	• ال�رشكات املجمعة بطريقة الدمج الكلي

ال�شكات  هي  الكلي  الدمج  بطريقة  ال�شيكة  املوؤ�ّس�سات 

التي ميار�س عليها البنك رقابة كاملة مبا يف ذلك ال�شكات 

البنك.  ح�سابات  عن  خمتلفة  ح�سابات  تركيبة  لها  التي 

ت�سيري  �سلطة  للتجمع  يكون  عندما  كاملة  الرقابة  وتعترب 

وذلك بهدف  الفرعية  لل�شكة  والعملية  املالية  ال�سيا�سات 

ك�سب منافع من هذه الن�ساطات. وتنتج هذه الرقابة عن :

غري  اأو  مبا�ش  ب�سكل  الت�سويت  حقوق  اأغلبية  	•م�سك 

مبا�ش يف ال�شكة املجمعة,

	•اأو �سلطة ت�سمية اأغلبية اأع�ساء هياكل الإدارة اأو الت�سيري 

اأو املراقبة.

	•اأو حق ممار�سة تاأثري مهيمن على ال�شكة الفرعية مبوجب 

عقد اأو ن�سو�س العقد التاأ�سي�سي.

ب�سكل  �شكة,  متّلك  حال  يف  فعلية  الرقابة  اأي�سا  وتعتبـر 

من   %  40 الأقل  على  ت�ساوي  ح�سة  مبا�ش,  غري  اأو  مبا�ش 

حقوق الت�سويت يف �شكة اأخرى دون اأن ميتلك اأي م�ساهم 

اآخر اأكرث من هذه احل�سة.  

مت تطبيق طريقة الدمج الكلي ح�سب املراحل التالية:

- دمج القوائم املالية اخلا�سة باملوؤ�س�سة الأم وموؤ�ّس�ساتها 

من  املماثلة  العنا�ش  بجمع  وذلك  ب�سطر  �سطرا  الفرعية 

والأعباء  والإيرادات  الذاتية  والأموال  واخل�سوم  الأ�سول 

بع�سها اإىل بع�س.

	•حذف كامل الأر�سدة واملعامالت املتبادلة داخل التجمع 

ب�سكل مزدوج.

	•حتديد حقوق الأقلية يف النتيجة ال�سافية للموؤ�س�سات 

املعنية  للفرتة  ح�ساباتها  جتميع  وقع  التي  الفرعية 

وطرحها من نتيجة التجّمع وذلك بهدف احل�سول على 

النتيجة ال�سافية الراجعة ملالكي املوؤ�س�سة الأم.

وح�سة  التجمع  مل�ساهمة  املحا�سبية  القيمة  	•حذف 

فرعية  موؤ�س�سة  كل  يف  الذاتية  الأموال  يف  التجمع 

الأقلية يف  وحقوق  املجمعة  الإحتياطيات  حتديد  بهدف 

الإحتياطيات.

فرعية  �شكة  لالأقليات يف  الراجعة  اخل�سائر  تكون  اأن  ميكن 

جممعة اأكرث من حقوق الأقليات يف الأموال الذاتية لل�شكة 

املعنية. ويتم اإحلاق الفائ�س احلا�سل وكل اخل�سائر امل�ستقبلية 

هذه  كانت  اإذا  عدا  ما  الأغلبية  باحلقوق  لالأقليات  الراجعة 

الأقليات جمربة ب�سكل غري قابل للنق�س على تعوي�س اخل�سائر 

ذلك  بعد  الفرعية  ال�شكة  اأفـرزت  واإذا  ذلك.  على  وقـادرة 

املـرابيـح  هـذه  كامل  حوز  الأغلبية  للحقوق  ميكن  مرابيح, 

حتى يتـّم اإ�سرتجاع كافة احل�س�س الراجعة حلقوق الأقليات 

من اخل�سائر التي وقع اإحلاقها, من قبل, باحلقوق الأغلبية.
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	•ال�رشكات املجمعة بطريقة التـقـييـم باملعـادلـة

ال�شكات املجّمعة بطريقة التقييم باملعادلة هي املوؤ�س�سات 

التي يكون لتجمع البنك تاأثريا وا�سحا وجليا عليها. وينتج 

ال�سيا�سات  التاأثري عن قدرة التجمع على امل�ساركة يف  هذا 

املالية والعملية يف �شكة ما دون اأن تكون له رقابة عليها. 

وميكن اأن ينتج التاأثري, على �سبيل الذكر ل احل�ش, عن متثيل 

اأو عن امل�ساركة يف القرارات  املراقبة,  اأو  الت�سيري  يف هياكل 

الإ�سرتاتيجية, اأو عن وجود عمليات كربى بني ال�شكة والتجمع, 

اأو عن تبادل اإطارات الت�سيري اأو عن عالقات تبعية تقنية.

املالية  ال�سيا�سات  على  وجليا  وا�سحا  التاأثري  اإعتبار  وميكن 

والعملية لل�شكة عندما يكون للتجمع, ب�سكل مبا�ش اأو غري 

من حقوق الت�سويت  مبا�ش, ح�سة تعادل على الأقل 20 % 

يف ال�شكة املعنية.

مت تطبيق طريقة التقييم باملعادلة ح�سب املراحل املتتالية 

كالآتي:

بطريقة  املقيدة  لل�شكة  الذاتية  الأموال  معاجلة  	•اإعادة 

العمليات امل�سرتكة ذات  باملعادلة وذلك بحذف  التقييم 

التاأثري على نتائجها اأو على حجم اإحتياطّيـاتها.

•اإفراد ح�سة التجمع يف الأموال الذاتية لل�شكة املجّمعة  	

بطريقة التقييم باملعادلة �سمن الأ�سول حتت بند "م�ساهمات 

يف املوؤ�س�سات املجمعة بطريقة التقييم باملعادلة".

لل�شكة  الذاتية  الأموال  يف  التجمع  م�ساهمة  	•حذف 

املجّمعة بطريقة التقييم باملعادلة بوا�سطة ح�سة التجمع 

يف الأموال الذاتية واإفراد الفارق احلا�سل حتت ركن "احل�سة 

يف نتائج ال�شكات املجّمعة بطريقة التقييم باملعادلة" مع 

الأخذ بعني الإعتبار اأثر ذلك على الإحتياطيات املجّمعة.

متثل ح�سة التجمع يف املوؤ�س�سات ال�شيكة جملة م�ساهمات 

البنك وال�شكات الفرعية التابعة له يف راأ�س مال املوؤ�س�سة 

التي  ال�شيكة. لهذا الغر�س, ي�شف النظر عن امل�ساهمات 

املوؤ�س�سة  يف  للتجمع  ال�شيكة  الأخرى  املوؤ�س�سات  متلكها 

ال�شيكة املعنية.

اإذا جتاوزت اأو ت�ساوت, ح�سب طريقة التقييم باملعادلة, ح�سة 

القيمة  مع  �شيكة  موؤ�ّس�سة  خ�سائر  يف  ع  املجِمّ البنك 

املحا�سبية للم�ساهمة, فاإّن البنك عادة ما يتوّقف عن الأخذ 

تقّدم  وبالتايل  الالحقة.  اخل�سائر  يف  ح�سته  الإعتبار  بعني 

امل�ساهمة بقيمة ت�ساوي ال�سفر. ويقع تكوين مّدخرات على 

اأو  اإلتزامات  املجّمع  البنك  حتّمل  ما  اإذا  الإ�سافية  اخل�سائر 

التقييم  عة بطريقة  املجَمّ املوؤ�س�سة  بدفوعات حل�ساب  قام 

�سمنها  التي  الأخرية  هذه  للتزامات  اإ�ستجابة  باملعادلة 

البنك اأو تعّهد بها باأي و�سيلة كانت. 

باملعادلة  التقييم  بطريقة  املجّمعة  املوؤ�س�سة  �سجلت  واإذا 

الإعتبار  بعني  ياأخذ  ل  ع  املجِمّ البنك  فاإّن  اأرباحا,  بعد  فيما 

ـته  ة ح�سّ اأن تتجاوز هذه احل�سّ بعد  اإلّ  الأرباح  ته من  ح�سّ

من اخل�سائر ال�سافية التي مل يتّم اأخذها بعني الإعتبار.

قـواعـد الـتـجـمـيـع

تكلفة اإقتنـاء ال�سنـدات، فـارق الإقـتنـاء وفـارق 

التـقـدير.

	•تكلفة اإقتنـاء ال�سنـدات

للبائع  امل�سرتي  يقّدمه  الذي  بالثمن  ال�سندات  تكلفة  تقّدر 

باإحت�ساب الأعباء الإ�سافية ذات الأهمية والتي ميكن حتميلها 

الإقت�ساد يف  اإعتبار حجم  دون  ال�شاء  مبا�شة على عملية 

ال�شائب املرتبط بها. 
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	•فـارق الإقـتنـاء

متثل فوارق الإقتنـاء حجم الفارق بني تكلفة اإقتنـاء ال�سندات 

اإقتنـاء  متّ  التي  املوؤ�س�سة  وخ�سوم  اأ�سول  قيمة  وتقدير 

بطريقة  الإقتنـاء  فوارق  اإهتـالك  اإحت�سـاب  ويتّم  �سنداتها. 

ت�ساوي الأق�ساط على مّدة ل ميكن اأن تتجاوز ع�شين �سنة 

ويتّم �سبطها بح�سب ال�شوط اخلا�سة بكل عملية اإقتنـاء.

متّ  املطلوبة,  املعلومات  فيها  توفرت  التي  احلالت  كل  يف 

حتديد فوارق الإقتناء وت�سجيلها, ح�سب احلالة, �سمن عنا�ش 

الأ�سول غري املادية, بالن�سبة للموؤ�س�سات الفرعية املجّمعة 

بالدمج الكلي, اأو �سمن الأ�سهم املجّمعة بطريقة التقييم 

باملعادلة بالن�سبة للموؤ�س�سات الأخرى.

فـارق التـقـديـر	•

لكلفـة  املحّينـة  القيمة  بني  الفارق  التقديـر  فوراق  متّثل 

باملـوازنة  املقتنـاة  ال�شكة  وخ�سـوم  لأ�سـول  الأول  الإدراج 

ويتـّم  العنا�سـر.  لهـذه  املحا�سبية  والقيمة  املجّمعة 

امل�سرتكة  للقـواعـد  وفقـا  التقـديـر  فـوارق  اإحت�سـاب 

اخلا�سة بالعنا�ش املعنّيـة.  

تغّيـر ن�سبـة امل�سـالـح فـي ال�سـركـة املـجـّمـعـة :

حمتفظ  �شكة  يف  امل�سالح  ن�سبة  زيادة  ح�سول  حال  يف 

اإ�سايف  اإقتناء  فارق  اإحت�ساب  يقع  التجميع,  جمال  يف  بها 

يخ�سع لقواعد �سبط الإهتالك املذكورة اأعاله. اأّما اإذا ح�سل 

التجميع,  بها يف جمال  امل�سالح حمتفظ  ن�سبة  نق�س يف 

راأ�س  كالنق�س الناجت مثال عن العمليات التي توؤدي لإنحالل 

مال ال�شكة التابعة للتجمع, فيقع اإحت�ساب اإهتالك اإ�سايف 

لفارق الإقتناء. 

العمـليـات املتبـادلـة :

متّ حذف احل�سابات املتبادلة وكذلك ال�ساأن بالن�سبة لالإيرادات 

والأعباء الناجتة عن العمليات الداخلية للتجّمع التي يكون 

لها تاأثري ملمو�س على القوائم املالية املجّمعة, وذلك بالن�سبة 

لل�شكات الفرعية املجمعة كلّيـا اأو ن�سبّيـا.

ال�سنـدات ال�سـادرة عن البنك الـوطني الفـالحـي التي مت�سكـهـا 

املـوؤ�س�سـات التـابعـة للتجّمـع :

تخ�سم ال�سندات ال�سادرة عن البنك الوطني الفالحي التي 

مت�سكهـا  التي  اأو  الأ�سعـار  تعديـل  بهدف  البنك  مي�سكها 

ال�سـركـات التـابعة للتجّمـع من الأموال الذاتية املجّمعة, 

وذلك على اأ�سا�س تكلفـة اإقتنـاء هذه ال�سنـدات. ويف حـالة 

والأداء  التفويت  نتيجة  حتت�سب  ال�سنـدات لحقا,  هذه  بيع 

املتعّلق بهـا �سمن الأموال الذاتية املجّمعة.

الـدمـج الكلـي ملـوؤ�س�سـات التـوظيـف اجلـمـاعـي :

اخلـا�سعـة  الأداءات  تـاأثيـر  معـاجلـة  اإعـادة  باإ�ستثنـاء 

للمـداخيـل  املحـا�سبـي  التـقـييـد  علـى  الأويل  للخ�سـم 

املبـادئ  على  احلفـاظ  تـّم  فـوائـد,  �سكـل  يف  ـلـة  املح�سّ

مبـوؤ�س�سـات  اخلـا�سة  التقـديـر  وقـواعـد  املحـا�سبيـة 

التـوظيـف اجلمـاعـي �سمـن احل�سـابـات املجّمعـة لتجّمـع 

البنـك الـوطنـي الفـالحـي.

التـوظيف اجلمـاعي  املكـّونة ملـوؤ�س�سـات  العنـا�ش  تقـّدم 

املجّمـعة بطـريقة الدمـج الكّلـي �سمن نفـ�س العنـا�سـر 

املـوازنـة  وخـارج  والنتـائـج  املـوازنة  قـوائـم  بنـود  من 

املجّمعـة, وذلك باإ�ستثنـاء العنـا�ش التـاليـة :
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	•الأعبـاء اخلـا�سة بعمليـات املتـاَجـرة

تلحق الأعباء الناجتة عن عمليات بيع و�شاء ال�سندات التي 

للتجّمع  التابعة  اجلماعي  التوظيف  موؤ�س�سات  مت�سكها 

الراجعة  ة  احل�سّ وتقـّدم  الذاتية.  الأموال  �سمن  مبا�شة 

للتجّمع حتت بند "اأموال ذاتية اأخرى جمّمعة" 

	•تغّيـر فـوائ�س اأو نقـ�س القيمـة املحتَملـة على ال�سنـدات

التي  ال�سندات,  على  القيمة  نق�س  اأو  الفوائ�س  حتت�سب 

مت�سكها موؤ�س�سات التوظيف اجلماعي, واملتمثلة يف التغري 

ال�سنة  املحتملة خالل  القيمة  اأو نق�س  للفوائ�س  ال�سايف 

الّراجعة  ة  احل�سّ وتقّدم  الذاتية.  الأموال  �سمن  املحا�سبية 

اأموال ذاتية اأخرى جمّمعة". للتجّمع حتت بند " 

ـقـة على ال�سنـدات 	•تغّيـر فـوائ�س اأو نقـ�س القيمـة املحَقّ

ـقة على عمليات  حتت�سب الفوائ�س اأو نق�س القيمة املحَقّ

�سمن  املحا�سبية  ال�سنة  خالل  ال�سندات  يف  التفـويت 

ة الّراجعة للتجّمع حتت بند "  الأموال الذاتية. وتقّدم احل�سّ

اأموال ذاتية اأخرى جمّمعة".

مبادئ اأخـرى لتقـييـم وتقديـم القوائم

اإحت�ساب امل�ستحقات على احلرفاء واملداخيل 

املتعلقة بها

اإحت�ساب امل�ستحقات على احلرفاء

�سمن  اإبرامها,  عند  وال�سمان,  التمويل  تعهدات  حُتتَ�سب 

ح�سب  املوازنة  اإىل  وحُتَوّل  املوازنة  خارج  التعهدات  جدول 

الت�شيحات املنجزة وذلك بقيمتها الإ�سمية.

بقيمتها  املوازنة  �سمن  ال�سافية  اخل�سم  قرو�س  حتت�سب 

الإ�سمية بعد طرح الفوائد املحت�سبة م�سبقا والغري جارية.

اجلارية  احل�سابات  وقائم  ت�شيحها  متّ  التي  القرو�س  حتت�سب 

املدينة بعد طرح الفوائد, والعالوات املحتفظ بها, والإيرادات 

بهذه  املرتبطة  واملّدخرات  م�سبقا  املحت�سبة  اأو  املقبو�سة 

القرو�س واحل�سابات.

اإحت�ساب املداخيل على امل�ستحقات على احلرفاء

يتّم قب�س واإحت�ساب الفوائد على القرو�س الق�سرية الأجل 

ال�سهر,  نهاية  يف  القيام,  ويتّم  القرو�س  هذه  ت�شيح  عند 

الغري جاري,  الق�سط  الإعتبار  الالزمة لالأخذ بعني  بالت�سوية 

اإن وجب ذلك. 

على  املحا�سبية,  بال�سنة  املتعلقة  الفوائد,  اإحت�ساب  يتّم 

القرو�س املتو�سطة والطويلة الأجل التي حّل اأجلها �سمن 

جدول النتائج عند قب�سها. 

�سمن  قب�سها  دون  اأجلها  حّل  التي  الفوائد  اإحت�ساب  يتّم 

املداخيل املحتفظ بها ويقع طرحها من عن�ش " م�ستحقات 

على احلرفاء". ويتّم اإدراج هذه الفوائد �سمن قائمة النتائج 

عند قب�سها فعليا.

اجلارية  احل�سابات  على  امل�ستَحّقة  بالعالوات  الإحتفاظ  يتّم 

املدينة املتعلقة بالتعهدات امل�سنفة )ب2, ب3, ب4 و ب5( 

قائم  من  احل�سابات,  ختم  عند  العالوات,  هذه  ويقع خ�سم 

احل�سابات اجلارية املدينة.

النزاع  حمل  امل�ستحقات  على  العالوات  اإحت�ساب  يقع  ل 

اخلا�سة باحل�سابات اجلارية املدينة التي متّ اإقفالها.

واملـداخيـل  ال�سنـدات  حمفـظة  اإحت�سـاب 

املرتبطة بهـا

حمفظة  ق�سمني:  اإىل  املجّمعة  ال�سندات  حمفظة  تُبََوّب 

�سندات الإ�ستثمار وحمفظة ال�سندات التجارية.
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حمفظة �سندات الإ�ستثـمـار واملداخيل املرتبطة بها 

تت�سمن حمفظة �سندات الإ�ستثمار:

التي  ال�شكات  مال  راأ�س  من  لأجزاء  املمّثلة  	•ال�سندات 

التجّمع  لن�ساط  �سالح  طويلة  ملدة  اإمتالكهـا  يعترب 

اأن يكون الهدف من ذلك اإكت�ساب رقابة على هذه  دون 

ال�شكات )�سندات م�ساهمة غري جمّمعة(.

قبل  من  اإقتنـاوؤها  مت  التي  القار  املردود  ذات  	•ال�سندات 

اأجلها  حلول  حني  اإىل  بها  الإحتفاظ  لغر�س  التجّمع 

�سندات  الذكر,  �سبيل  على  ومنها,  اإ�ستثمار  )�سندات 

القرو�س الـرقاعية(.

�سّكلت  التي  التمويل  م�ساهمات  متثل  التي  	•ال�سندات 

مو�سع اإتفاقية اإعادة تفويت دون اأن يكون قد متّ التفويت 

فيها نهائيا.

خمتلف  على  املنجزة  العمليات  اإحت�ساب  قواعد  تتلخ�س 

اأ�سناف هذه ال�سندات كما يلي:

�سندات امل�ساهمة ذات ال�سبغة الدائمة )الغري جمّمعة(:

ل امل�ساهمات املكتتبة والغري حمّررة يف جدول التعهدات   ت�سَجّ

ال�سندات �سمن  وتُدرج هذه  اإ�سدارها.  بقيمة  املوازنة  خارج 

املوازنة ب�سعر الإقتناء دون اإعتبار امل�ساريف والأعباء.

وت�سّجل عمليات اإقتناء هذه ال�سندات والتفويت فيها بتاريخ 

نقل ملكيتها, اأي بتاريخ ت�سجيل ال�سفقة يف بور�سة الأوراق 

املالية بتون�س. وي�سجل فائ�س القيمة احلا�سل عند التفويت 

ونتيجة  "خم�س�سات مدخرات  ال�سندات حتت ركن  يف هذه 

ت�سحيح قيمة حمفظة الإ�ستثمار".

التجّمع  بحوزة  هي  التي  ال�سندات  عائدات  اإحت�ساب  يتم 

�سمن قائمة النتائج عند قب�سها.

�سندات الإ�ستثمار:

يتم اإحت�ساب مداخيل ال�سندات ذات املردود القار �سمن الإيرادات 

ب�سكل تدريجي على طول مدة م�سك هذه ال�سندات.

ال�سندات التي متثل م�ساهمات متويل:

 ت�سجل امل�ساهمات املكتتبة والغري حمرَّرة يف جدول التعهدات 

ال�سندات �سمن  وتدرج هذه  اإ�سدارها.  بقيمة  املوازنة  خارج 

املوازنة ب�سعر الإقتناء دون اإعتبار امل�ساريف والأعباء.

وت�سّجل عمليات اإقتناء هذه ال�سندات والتفويت فيها بتاريخ 

نقل ملكيتها, اأي بتاريخ ت�سجيل ال�سفقة يف بور�سة الأوراق 

املالية بتون�س. وتعترب هذه امل�ساهمات اإمتداد لن�ساط التمويل 

التفويت  عن  الناجتة  القيمة  فوائ�س  فاإّن  وعليه  الرئي�سي, 

اإيرادات  اإدراجها �سمن  فيها هي مبثابة الفوائد وبالتايل يتّم 

الإ�ستغالل البنكي.

ل فائ�س القيمة املتعلق بهذه ال�سندات بح�سب �شيانه  ويُ�سَجّ

�سمن الإيرادات عندما تكون حظوظ حت�سيله ثابتة ب�سكل 

ب�سكل  القيمة  فائ�س  اإحت�ساب  يتّم  ذلك,  غياب  كايف. يف 

�سمن  القيمة  فائ�س  اإحت�ساب  ويتم  التفويت.  عند  كامل 

جول النتائج حتت عنوان "مداخيل حمفظة الإ�ستثمار".

حمفـظـة ال�سنـدات التـجـاريـة

ال�سندات  املجّمعة  التجارية  ال�سندات  حمفظة  تت�سمن 

ذات املردود القار اأو املتغري والتي مت اإقتناوؤها بنّيـة املتاجرة اأو 

التوظيف.

تُدرَج �سمن �سندات املتاجرة, ال�سندات التي ت�سدرها الدولة 

)رقاع اخلزينة( والتي مت اإقتناوؤها يف اإطار ن�ساط الو�ساطة الذي 
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متار�سه ال�شكة املجّمعة )�سندات مت اإقتناوؤها بهدف توظيفها 

لدى احلرفاء(. تخ�سم ال�سندات التي متت اإعادة بيعها للحرفاء 

الكلي(  الدمج  بطريقة  عة  املجَمّ الفرعية  املوؤ�س�سات  )غري 

وتقّدم ب�سفة �سافية �سمن عن�ش "�سندات املتجارة".

ال�سندات  بهذه  املتعلقة  املداخيل  اإحت�ساب  يتّم  وبالتايل, 

على  ممتد  ب�سكل  للحرفاء  بيعها  باإعادة  املتعلقة  والأعباء 

الفرتة املعنية وتقّدم ب�سفة �سافية.

تدرج ال�سندات ال�سادرة عن مـوؤ�ّس�سـات التوظيف اجلماعي 

موؤ�س�سات  والتي مت�سكها  الكلي  الدمج  بطريقة  عة  املجَمّ

ال�سندات  حمفظة  �سمن  املتاجرة  بهدف  للتجمع  تابعة 

التجارية املجمعة.

يتم اإدراج حمفظة ال�سندات التي مت�سكها موؤ�ّس�سات التوظيف 

مكِوّنات  �سمن  الكلي  الدمج  بطريقة  عة  املجَمّ اجلماعي 

اأعباء  اإحت�ساب  ويتم  املجّمعة.  التجارية  ال�سندات  حمفظة 

اإقتناء هذه ال�سندات, فيما يتعلق باحل�سة الراجعة للتجمع, 

�سمن الأموال الذاتية حتت عنوان "اأموال ذاتية اأخرى جمّمعة".

تقّيم ال�سندات املدرجة بالبور�سة والتي مت�سكها موؤ�س�سـات 

يف  الكلي  الدمج  بطريقة  عة  املجَمّ اجلمـاعـي  التوظيـف 

تاريخ ختم ال�سنة املالية بالإعتماد على اأ�سعارها الو�سطية 

التقدير  فوارق  اإدراج  ويتم  دي�سمرب.  �سهر  يف  بالبور�سة 

الدخول  قيمة  مع  باملقارنة  الناجتة  ال�سلبية  اأو  الإيجابية 

لنف�س ال�سندات ب�سكل مبا�ش �سمن الأموال الذاتية, فيما 

ذاتية  "اأموال  عنوان  حتت  للتجمع,  الراجعة  باحل�سة  يتعلق 

اأخرى جمّمعة ". 

يف  التفويت  عن  املنجّرة  القيمة  نق�س  اأو  فوائ�س  حتت�سب 

اجلماعي  التوظيف  موؤ�س�سات  مت�سكها  التي  ال�سندات 

باحل�سة  يتعلق  فيما  الكلي,  الدمج  بطريقة  املجمعة 

الراجعة للتجمع, �سمن الأموال الذاتية حتت عنوان "اأموال 

ذاتية اأخرى جمّمعة ".

يف  التجّمع  عن  اخلارجة  للم�سالح  الراجعة  احل�سة  تقـّدم 

اأعباء الإقتناء, وفارق التقييم ونتائج التفويت يف ال�سندات 

التي مت�سكها موؤ�س�سات التوظيف اجلماعي املجّمعة بطريقة 

الدمج الكلي ب�سكل منف�سل عن اخل�سوم والأموال الذاتية 

حتت عنوان "حقوق الأقلية". 

املدخرات علـى خماطر القرو�س وامل�ساهمات 

الغيـر جمـمـعة 

املـدخـرات على خمـاطـر القـرو�س:

تـّم حتديد املدخرات على خماطر القرو�س وفقا ملعايري الت�شف 

التعهدات  ومتابعة  املخاطر  وتغطية  بتوزيع  املتعلقة  احلذر 

ل�سنة   24 عدد  التون�سي  املركزي  البنك  من�سور  يف  الواردة 

1991 بتاريخ 17 دي�سمرب 1991, والن�سو�س املنقحة له, الذي 

حدد اأ�سناف املخاطر كما يلي:

ب0 - اأ�سول جارية 

ب1 - اأ�سول ت�ستوجب متابعة خا�سة 

ب2 - اأ�سول م�سكوك فيها

ب3 - اأ�سول ي�سعب اإ�سرتجاعها

ب4 - اأ�سول حظوظ اإ�سرتجاعها �سبه منعدمة

ب5 - اأ�سول حمّل نزاعات
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متثل ن�سبة تكوين املدخرات املعتمدة من قبل البنك املجّمع 

ملا ن�ّس عليه  املخاطر وفقا  الدنيا لكل �سنف من  الن�سبة 

على  وطبقت   1991 ل�سنة   24 عدد  املركزي  البنك  من�سور 

ال�سافية  التعهدات  اأي حجم  للمخاطر,  ال�سافية  القيمة 

من الفوائد املحتفظ بها وقيمة ال�سمانات املقبولة.

املخاطر  من  �سنف  لكل  املدخرات  تكوين  ن�سب  اإعتماد  متّ 

كالآتي:

% 20 ب2 – اأ�سول م�سكوك فيها: 

% 50 ب3 - اأ�سول ي�سعب اإ�سرتجاعها: 

% 100 ب4 - اأ�سول حظوظ اإ�سرتجاعها �سبه منعدمة: 

% 100 ب5 - اأ�سول حمّل نزاعات: 

املـدخـرات على امل�سـاهمات الغيـر جمـّمـعة: 

�سبط  تاريخ  يف  عة,  املُجَمّ الغري  امل�ساهمات  �سندات  ر  تُقـَدّ

تكوين  ويجب  الإ�ستعمال  قيمة  على  بالإعتماد  احل�سابات, 

ال�سبغة  ذي  املحتمل  القيمة  نق�س  لتغطية  مدخرات 

الدائمة. ويوؤخذ بعني الإعتبار لتقدير هذه القيمة:

	•ال�سعر بالبور�سة بالن�سبة لالأ�سهم املدرجة.

بالن�سبة  متوفرة  موازنة  اآخر  ح�سب  املحا�سبية  	•القيمة 

لالأ�سهم الأخرى.

اإحت�ساب ودائع احلرفاء والأعباء املرتبطة بها

مت اإحت�ساب اأعباء الفوائد على ودائع واأموال احلرفاء بح�سب 

طبيعة الودائع كما يلي :

	•حتّدد الفوائد على احل�سابات اجلارية وحتّول لفائدة ح�سابات 

احلرفاء يف نهاية الثالثية. وتتغري تواريخ القيمة املعتمدة 

لإحت�ساب الفوائد على ح�سابات احلرفاء بح�سب طبيعة 

البنك  ملن�سور  طبقا  وذلك  والإيداع  ال�سحب  عمليات 

املركزي التون�سي عدد 22 ل�سنة 1991.

لفائدة  وحتّول  لأجل  الودائع  ح�سابات  على  الفوائد  	•حتّدد 

الأعباء  ح�ش  ويقع  اآجالها  حلول  عند  احلرفاء  ح�سابات 

اخلا�سة بالفرتة عند �سبط احل�سابات. 

الأ�ســول الـثــابـتة

بكلفة  الدخول,  تاريخ  يف  الثابتة,  الأ�سول  اإحت�ساب  يتّم 

الإقتنـاء التاريخية باإعتبـار �سعر ال�شاء قبل الأداءات, واملعاليم 

والأداءات املحّملة والغري قابلة لالإ�سرتجاع, وامل�ساريف املبا�شة 

قبل اإحت�ساب الأداءات القابلة للخ�سم.

يبداأ اإحت�ساب اإهتالك الأ�سول الثابتة بداية من تاريخ و�سعها 

الإ�ستعمال  �سلوحية  مّدة  اأ�سا�س  على  الإ�ستغالل  حيز 

التقديرية لهذه الأ�سول.

تتوزّع ن�سب الإهتالك امل�ستعملة من طرف التجمع كالآتي :

.% 5 – 2 العقارات 

و�سائل النقل  20 %.

جتهيزات واأدوات مكتبية  10 - 15 %.

جتهيزات ال�سالمة والإت�سال والتكييف  10 %.

جتهيزات اإعالمية  15 - 33 %.

برجميات اإعالمية  33 %.

عمليات التهذيب والتهيئة والأ�سغال الأّولية  10 %.
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الأداءات عـلـى الـنـتـيـجــة

الأداءات الـ�ســـاريـة: 

تخ�سع ال�شكات التابعة لتجمع البنك لالأداء على ال�شكات 

طبقا للن�سب اجلاري بها العمل يف كل قطاع.

الأداءات الـمــوؤجـلـة: 

عن  يتولّد  عندما  املوؤجلة  لالأداءات  املحا�سبي  التقييد  يتّم 

الأ�سول  قيمة  بني  الإختالف  من  املتاأتي  الزمني  الفارق 

نة باملوازنة وقيمتها طبقا للقواعد اجلبائية  واخل�سوم امل�سَمّ

تاأثريا على اإحت�ساب الدفوعات املوالية لالأداءات. ويتّم حتديد 

الأداءات املوؤجلة على اأ�سا�س ن�سبة الأداء املقنن اأو �سبه املقنن 

الذي يحتمل اأن يكون �ساريا حلظة اإنعكا�س الفارق الزمني. 

ل تاأثري هذا التغيري �سمن قائمة  عند تغيري ن�سبة الأداء, يُ�سَجّ

النتائج حتت بند "اأعباء جبائية موؤجلة". 

اإلّ  ال�سافية  املوؤجلة  الأداءات  م�ستحقات  اإعتبار  يتم  ول 

عندما تكون حظوظ اإ�سرتجاعها من طرف ال�شكة املجّمعة 

وافرة يف اأفق زمني حمدد. 

يتّم حتديد الأداءات املوؤجلة بالن�سبة لكل ذات جبائية دون اأن 

تخ�سع هذه الأداءات لأي حتيني.

تـّم  املوالية,  وال�سنوات   2008 املحا�سبية  لل�سنة  بالن�سبة 

الأداءات  لتحديد  املعتمدة  الفعلية  الأداء  ن�سب  �سبط 

عة كالآتي: املوؤجلة بالن�سبة لل�شكات املجَمّ

ن�سبة 

الأداء 

الإ�سمية

ن�سبة 

الأداء 

الفعلية

مـوؤ�س�سـات القـر�س

 BNA 20%35البنك الوطني الفالحي%
مـوؤ�س�سـات اأخـرى

BNA CAPITAUX 30%30البنك الوطني الفالحي - روؤو�س اأموال%
SOFINREC 35%35ال�شكة املالية ل�ستخال�س الديون%

�شكة ال�ستثمار ذات راأ�س مال تنمية "ال�ستثمار"

SICAR INVEST 
35%0%

SIP SICAR 0%35�شكة ال�ستثمار ذات راأ�س مال تنمية%
SOIVM SICAF 35%35�شكة ال�ستثمار يف الوراق املالية%

�شكة ذات راأ�س مال  �شكة ال�ستثمار وامل�ساهمات – 

SICAF Participations BNA قار
35%35%

SICAV BNA 0%0البنك الوطني الفالحي �سيكاف%
Placement Obligataire SICAV 0%0�شكة التوظيف الرقاعي%

النهو�س بالقطاع العقاري

SIMPAR 20%30ال�شكة العقارية للم�ساهمات%
ESSOUKNA 20%30�شكة ال�سكنى%

SIVIA 30%30ال�شكة العقارية وللتهيئة%
SPI EL MEDINA "30%30�شكة البعث العقاري "املدينة%

Immobilière LES ŒILLETS "30%30ال�شكة العقارية "القرنفل%
الفـالحـة

IFRIKIA 10%10�شكة اإفريقيا%
الـخـدمـات الإعـالمـيـة

T.I.S 30%30التون�سية لالإعالمية واخلدمات%
قطاعـات اأخـرى

SOGEST 30%30ال�شكة العامة للدرا�سات واملراقبة وال�سغال%
AGRO-SERVICES 30%30�شكة اخلدمات الغذائية والدرا�سات%

ZIED 30%30�شكة%

الـمـعـلـومـات القـطاعـيــة

يتفرع جتمع البنك الوطني الفالحي اأ�سا�سا اإىل اأربعة اأقطاب 

قطاعية :

التي  املوؤ�س�سات  : وي�سمل هذا القطب  املالية  	•اخلدمات 

لها �سبغة موؤ�س�سات قر�س وال�شكات التي متثل اإمتدادا 

مبا�شا لن�ساط موؤ�س�سات القر�س اأو الأن�سطة املرتبطة 

املال  راأ�س  الديون,  اإ�ستخال�س  بالبور�سة,  )الو�ساطة  بها 

تنمية, الت�شف يف الأموال, ....(.

	•التنمية العقارية : وي�سمل هذا القطب املوؤ�س�سات املوؤهلة, 

اإطار القانون عدد 17 ل�سنة 1990 ال�سادر بتاريخ 26  يف 

فيفري 1990, لإمتهان عمليات تق�سيم وتهيئة الأرا�سي 
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املعدة لل�سكن اأو للبناء وتطوير امل�ساكن اجلماعية وال�سبة جماعية املعدة لل�سكن اأو التجارة اأو الإ�ستغالل املهني اأو الإداري.

	•الفالحة : ي�سمل هذا القطب املوؤ�س�سات املعنية باإ�ستغالل املوارد الطبيعية املتاحة بهدف تنمية الإنتاج الفالحي.

	•اخلدمات الإعالمية : ي�سمل هذا القطب املوؤ�س�سات املتخ�س�سة يف �سيانة وت�سويق التجهيزات والربجميات الإعالمية.

اإقت�ش تف�سيل املعلومات القطاعية بح�سب توزيع القطاعات الإقت�سادية وذلك لعدم اإمكانية حتديد قطاعات جغرافية تقوم 

برتويج منتوجات وخدمات يف ظرف اإقت�سادي خ�سو�سي يجعل مردوديتها وعر�ستها للمخاطر تختلف عن املردودية واملخاطر 

التي متيز القطاعات الأخرى الن�سيطة يف ظروف اإقت�سادية خمتلفة.

قّدمت النتائج القطاعية باإعتبار تاأثري العمليات الداخلية للتجّمع بينما متّ تقدمي الأ�سول واخل�سوم القطاعية بعد حذف تاأثري 

العمليات الداخلية بني املوؤ�س�سات التابعة للتجمع.

اإي�ساح عدد 2 – مـجـال القوائم املالية املجّمعة 

عة(, يف 2008.12.31 كالآتي : ي�سّم جمال القوائم املالية املجمعة 22 �شكة, دون اإعتبار ال�شكة الأم )املجِمّ

- 18 �شكة جممعة بطريقة الدمج الكلي.

- 4 �شكات جممعة بطريقة التقييم باملعادلة.

اإعداد  به يف  املحتفظ  باملجال  2008.12.31 مقارنة  املجمعة يف  املالية  القوائم  املنجزة على جمال  التغييـرات  اأهم  تتلخ�س 

القوائم املالية املجمعة يف 2007.12.31 فيمـا يلي : 

مالحظاتطبيعة التفرعاإق�ساءاإدراجال�رشكة

SODINO شكة�X-.موؤ�ّس�سة �شيكة

تعزيـز ن�سبة الرقـابة التي اإنتـقـلت من %14,58  يف 

اإثـر التـرفـيع يف  2007 اىل %22,98 يف �سنة 2008 
راأ�س املال.

SAHRA PALACE  شكة�-X.يف حالة ت�سفية.موؤ�ّس�سة �شيكة

وتتمثل ال�شكات املحتفظ بها يف جمال القوائم املالية املجّمعة ون�سب الّرقابة وامل�سالح الراجعة للتجّمع كالآتي:

طريقة التجميع
ن�سبة 

الرقابة )%(

ن�سبة م�سالح 

التجمع )%(

مـوؤ�س�سـات القـر�س

 BNA 100,0097,99الدمج الكليالبنك الوطني الفالحي
مـوؤ�س�سـات مالية اأخـرى

BNA CAPITAUX روؤو�س اأموال 100,0097,45الدمج الكليالبنك الوطني الفالحي – 
SOFINREC 100,0095,87الدمج الكليال�شكة املالية ل�ستخال�س الديون

SICAR INVEST "49,1341,37الدمج الكلي�شكة ال�ستثمار ذات راأ�س مال تنمية "ال�ستثمار
SIP SICAR 100,0035,58الدمج الكلي�شكة ال�ستثمار ذات راأ�س مال تنمية
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SOIVM SICAF 100,0073,97الدمج الكلي�شكة ال�ستثمار يف الوراق املالية
�شكة ذات راأ�س مال قار �شكة ال�ستثمار وامل�ساهمات – 

SICAF Participations BNA100,0097,99الدمج الكلي

SICAV BNA 24,3221,48الدمج الكليالبنك الوطني الفالحي �سيكاف
Placement Obligataire SICAV 0,090,06الدمج الكلي�شكة التوظيف الرقاعي

TUNIS RE 26,2222,27التقييم باملعادلةال�شكة التون�سية لعادة التاأمني
SODINO 22,9822,52التقييم باملعادلة�شكة

النهو�س بالقطاع العقاري

SIMPAR 42,0833,52الدمج الكليال�شكة العقارية للم�ساهمات
ESSOUKNA 70,5623,75الدمج الكلي�شكة ال�سكنى

SIVIA 99,9942,05الدمج الكليال�شكة العقارية وللتهيئة
SPI EL MEDINA "99,9940,90الدمج الكلي�شكة البعث العقاري "املدينة

Immobilière LES ŒILLETS"100,0052,40الدمج الكليال�شكة العقارية "القرنفل
الفـالحـة

IFRIKIA 100,0038,13الدمج الكلي�شكة اإفريقيا
الـخـدمـات الإعـالمـيـة 

T.I.S 68,0043,62الدمج الكليالتون�سية لالإعالمية واخلدمات
قطاعــات اأخـرى

SOGEST 94,7444,65الدمج الكليال�شكة العامة للدرا�سات واملراقبة وال�سغال
AGRO-SERVICES29,8529,25الدمج الكلي�شكة اخلدمات الغذائية والدرا�سات

ZIED "زياد 100,0032,45الدمج الكلي�شكة " 
GENERALE DES VENTES 50,0048,99التقييم باملعادلة�شكة

 STIA 49,9948,99التقييم باملعادلةال�شكة التون�سية ل�سناعة ال�سيارات

اإي�ساح عدد 3 – امل�ستحقـات عـلى املـوؤ�س�سـات البنـكيـة واملـاليـة.

يتكّون هذا البند من العنا�ش الآتية:

) الوحدة : األف دينار (

20082007الـبـيـان 

5.421198.921اأ – م�ستحقات على املوؤ�س�سات البنكية

42127.583 5ح�سابات حتت الطلب

149.067169.970قرو�س ليوم واحد

 -   -قرو�س لأجل

1.0571.368فوائد منتظرة

 -    -   ب – م�ستحقات على املوؤ�س�سات املالية

قرو�س لأجل

155.545198.921الـمـجـمــوع
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اإي�ساح عدد 4 – امل�ستحقـات عـلى احلـرفـاء.

) الوحدة : األف دينار ( يتكّون القائم اجلاري للم�ستحقات على احلرفاء يف 2008.12.31  كما يلي: 

قـائـم القـرو�س 

اخلام الإجـمالـي

م�ستحقات 

مرتبطة

اإيرادات مقبو�سة 

م�سبقا
مدخرات

عالوات 

حمتفظ بها

القائم

ال�سايف

627.278)280.610(-)1.562(623.905285.545تعهدات فالحية
17.313----17.313ح�سابات جارية مدينة

314.083)38.076(-)1.562(312.29241.429م�ساعدات اأخرى للحرفاء
295.882)242.534(--294.300244.116قرو�س على موارد خ�سو�سية

4.062.105)90.021(-)15.760(4.094.15173.735تعهدات  جتارية و�سناعية
597.681)29.736(--608.82818.589ح�سابات جارية مدينة

3.227.705)49.623(-)15.760(3.250.95942.130م�ساعدات اأخرى للحرفاء
236.718)10.662(--234.36413.016قرو�س على موارد خ�سو�سية

819----819ح�سابات جارية لل�رشكاء

28.647----28.647ديون على موارد ذاتية حتملتها الدولة 

الكلفة املهتلكة من امل�ستحقات 

التي بحوزة �رشكات الإ�ستخال�س 
-----49.995

)301.391(-)301.391(---مدخرات

4.467.453)370.631()301.391()17.322(  4.747.522359.280املجموع يف 31 دي�سمرب 2008 
3.815.340املجموع يف 31 دي�سمرب 2007

اإي�ساح عدد 5 – حمـفـظـة ال�سنـدات التـجـاريـة.

) الوحدة : األف دينار ( يتكّون هذا البند من العنا�ش الآتية: 

20082007

 القيمة 

الـخام

م�ستحقات 

وديون مرتبطة
 مدخرات

  القيمة 

الـمحا�سبية 

ال�سافية

القيمة 

الـمحا�سبية 

ال�سافية

  �سندات ذات مردود متغري

2.12310.4775.771-8.354 اأ�سهم مدرجة بالبور�سة
05-- اأ�سهم غري مدرجة بالبور�سة

42.72535.321--42.725 ح�س�س يف موؤ�س�سات التوظيف اجلماعي
2.12353.20241.097-51.080جمموع ال�سندات ذات مردود متغري

�سندات ذات مردود قـارّ

463.188476.961-)575(463.763 �سندات عمومية وقيم �سبيهة
85.74164.529-82.9592.782 رقاع

34.77334.698-33.950823 �سندات اخلزينة
583.702576.188-580.6723.030جمموع ال�سندات ذات املردود القار

631.7523.0302.123636.905617.285املجموع يف 31 دي�سمرب
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اإي�ساح عدد 6 – حمـفـظـة �سـنـدات الإ�سـتـثـمــار.

اإنتقلت قيمة حمفظة �سندات الإ�ستثمار من 278.208 األف دينار يف 2007.12.31 اإىل 281.912 األف دينار يف 2008.12.31. وتتوزع 

) الوحدة : األف دينار ( هذه املحفظة كما يلي: 

2008 2007

القيمة 

الـخام

 ديون 

مرتبطة
 مدخرات 

فوائد 

حمتفظ بها 

القيمة 

الـمحا�سبية 

ال�سافية

القيمة 

الـمحا�سبية 

ال�سافية

306 0492 24 -    -   750299 23  �سندات اإ�ستثمار

متويل )اإقتناء اأ�سهم مع التعّهـد  م�ساهمات – 

باإعادة التفويت فيها(
43 891466)11 233()274(32 85034 830

693 8802 3 -   )919 6( -   799 10ح�س�س يف املوؤ�ّس�سـات املرتبطة الغري جمّمعة
943 93351 45 -   )663 6(54055 52م�ساهمات

437 200186 175 -    -   17624 175م�ستحقات حتملّتـهـا الـدولة

208 912278 281)274()815 24(156845 306املجموع يف 31 دي�سمرب

اإي�ساح عدد 7 – م�ساهمات يف املوؤ�س�سات املجمعة بطريقة التقييم باملعادلة.

بلغت القيمة املعادلة لالأ�سهم ال�سادرة عن املوؤ�س�سات ال�شيكة 19.877 األف دينار يف 2008.12.31 مقابل 16.943 األف دينار 

) الوحدة : األف دينار ( يف 2007.12.31. وتتوزع هذه املحفظة كما يلي:  

20082007

 احل�سة 

من 

الأموال 

املقتناة

 القيمة 

الإ�سافية 

الإيجابية 

ال�سافية 

الناجتة عن 

التجميع

 القيمة 

الإ�سافية 

ال�سلبية 

ال�سافية 

الناجتة عن 

التجميع

 احل�سة من 

الإحتياطيات 

احل�سة 

من 

النتائج

 احل�سة من 

النتائج 

املمثلة 

ملخاطر 

اإ�سافية 

القيمة 

الـمعادلة

القيمة 

الـمعادلة

)1()2()3()4()5()6(
)3(+)2(+)1(

)6(-)5(+)4(+

  ال�رشكة التون�سية لإعادة 

التاأمني 
10 302--8372 695-13 83312 948

 Générale des رشكة�  

 ventes
2 000---)328(-1 6722 000

ال�رشكة التون�سية ل�سناعة 

ال�سيارات
5 004--)1 896()4 156(1 047-1 994

 SODINO 372 4-)141(873-298342 3  �رشكة-

943 87716 04719 1)930 1()186(-604342 20  املجموع يف 31 دي�سمرب 
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اإي�ساح عدد 8 – اأ�ســول اأخـرى.

يتكّون هذا البند من العنا�ش الآتية:

) الوحدة : األف دينار (

2 0082 007
635 383126 39ح�سابات مرتقبة وح�سابات يف اإنتظار الت�سوية

579 4492 3م�ستحقات �رشائب م�ستوجبة
950 06115 18م�ستحقات �رشائب موؤجلة
468 48386 104خمزون الأن�سطة التحويلية

160 48844 44غريها
792 864275 209املجموع يف 31 دي�سمرب

اإي�ساح عدد 9 – خ�ســوم اأخـرى.

يتكّون هذا البند من العنا�ش الآتية:

) الوحدة : األف دينار (

2 0082 007
486 2265 8مدخرات لتغطية اخل�سوم والأعباء

632 164153 144ح�سابات مرتقبة وح�سابات يف اإنتظار الت�سوية
711 5261 2ديـون �رشائب م�ستوجبة

838 8299 12ديـون �رشائب موؤجلة
769 74949 62غريها

436 494220 230املجموع يف 31 دي�سمرب

اإي�ساح عدد 10 – الأ�سهـم الـذاتية واخلا�سة بالـرقـابة الـذاتيـة.

ع )الأم( وال�شكات الفرعية التابعة له مقابل  تدرج حتت هذا العنوان القيمة املعادلة جلملة املبالغ التي يدفعها البنك املجِمّ

اإقتناء وحوز الأ�سهم التي ي�سدرها البنك الوطني الفالحي.

ل يتّم اإحت�ساب اأي اأرباح اأو خ�سائر �سمن جدول النتائج عند اإقتناء اأو اإعادة بيع هذه الأ�سهم. ويتّم حتميل املبالغ املقبو�سة عند التفويت 

يف هذه الأ�سهم والعائدات املرتبطة بها مبا�شة �سمن الأموال الذاتية حتت بند " الأ�سهـم الذاتية واخلا�سة بالرقابة الذاتية".
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بلغ جمموع هذا البند 6.122 األف دينار يف 2008.12.31 مقابل 5.935 األف دينار يف 2007.12.31 ويتوزع كما يلي: 

) الوحدة : األف دينار (

2 0082 007
446 6783 3اأ�سهم ذاتية مقتناة  من طرف البنك الوطني الفالحي

444 4006 6اأ�سهم خا�سة بالرقابة الذاتية مقتناة من طرف ال�رشكات الفرعية
53114نق�س اأو فائ�س القيمة على الأ�سهم الذاتية واخلا�سة بالرقابة الذاتية

)357()385(مرابيح على الأ�سهم الذاتية واخلا�سة بالرقابة الذاتية

)712 3()625 3(حقوق الأقلية

935 1225 6املجموع يف 31 دي�سمرب

اإي�ساح عدد 11 – الإحتيـاطيـات املـجـّمـعـة.

تتكون الإحتياطيات املجّمعة من النتائج املراكمة, من قبل البنك املجّمع لدى ال�شكات املدرجة مبجال التجميع, منذ بداأ الرقابة 

اأو التاأثري الوا�سح واجللي اإىل تاريخ ختم احل�سابات املجّمعة لل�سنة املحا�سبية ال�سابقة لإعالن القوائم املالية.

وقد بلغ حجم الإحتياطيات املجّمعة 158.786 األف دينار يف 2008.12.31 مقـابل 139.168 األف دينار يف 2007.12.31. وتتوزّع 

هذه الإحتياطيات كالآتي:

) الوحدة : األف دينار (  

2 0082 007
334 894120 135اأ - م�ساهمة ال�رشكة املجّمعة )البنك الوطني الفالحي(

835 89218 22ب - م�ساهمة املوؤ�س�سات الفرعية
402 36420 24م�ساهمات اإيجابية
)567 1()472 1(م�ساهمات �سلبية

168 786139 158املجموع يف 31 دي�سمرب

اإي�ساح عدد 12 – الأمـوال الـذاتيـة الأخـرى املجـّمـعـة.

بلغ جمموع هذا البند 130.359 األف دينار يف 2008.12.31 مقابل 130.346 األف دينار يف 2007.12.31 وينق�سم كما يلي: 

) الوحدة : األف دينار (

2 0082 007
000 000133 133خم�س�ّسـات الدولة )133.000 األف دينار(

)285()143(فائ�س اأو نقـ�س القيمة املرتقب يف �سندات موؤ�س�سات التوظيف اجلماعي

271289فائ�س اأو نقـ�س القيمة املحقق يف �سندات موؤ�س�سات التوظيف اجلماعي
)4()1(اأعباء املتاجرة ملوؤ�س�سات التوظيف اجلماعي

)654 2()767 2(حقوق الأقلية

346 359130 130املجموع يف 31 دي�سمرب
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اإي�ساح عدد 13 – النتيـجـة املجـّمعـة – ح�سـة التـجـّمـع.

اإرتفع حجم النتيجة املجّمعة اإىل 33.265 األف دينار يف 2008.12.31 مقـابـل 25.704 األف دينار يف 2007.12.31. وتتوزّع م�ساهمة 

ال�شكات املدرجة مبجال التجميع يف النتيجـة املجّمعة كما يلي:

) الوحدة : األف دينار (

2 0082 007
114 94921 27اأ - م�ساهمة ال�رشكة املجّمعة )البنك الوطني الفالحي(

591 3154 5ب - م�ساهمة املوؤ�س�سات الفرعية
704 4604 5م�ساهمات اإيجابية
)113()145(م�ساهمات �سلبية

704 26525 33املجموع يف 31 دي�سمرب

اإي�ساح عدد 14 – الأداء على النتـائـج.

يتكّون هذا البند من العنا�ش الآتية:

) الوحدة : األف دينار (

2 0082 007
193 4366 14اأعباء جبائية �سارية )الأداءات امل�ستوجبة(

174 8344 3اأعباء جبائية موؤجلة
)529 3()757 4(اإيردات الأداءات املوؤجلة

837 5136 13جمموع اأعباء الأداء
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اإي�ساح عـدد 15 – معـلـومـات قـطاعيـة حـول التجـّمـع.

تتلخ�س املعلومات القطاعية املتعلقة باأن�سطة جتّمع البنك الوطني الفالحـي, يف 2008.12.31 ويف 2007.12.31, كما يلي :
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اإب�سـاح عـدد 16 – ال�سيولة وما يعـادل ال�سيولة

بلغت جملة ال�سيولة وما يعادل ال�سيولة املجّمعة 347.556 األف دينار يف 2008.12.31 مقابل 358.316 األف دينار يف 2007.12.31, 

اأي بنق�س �سايف بقيمة 10.760 األف دينار مف�سلة يف جدول التدفقـات النقدية املجّمعة. وتتوزّع العنا�ش املكّونة لل�سيولة 

وما يعادل ال�سيولة كما يلي:

) الوحدة : األف دينار (

2 0082 007

718 16164 87اخلزانة، والبنك املركزي التون�سي، ومركز ال�سكوك الربيدية واخلزينة العامة للبالد التون�سية

)734 2()015 24(البنوك واملوؤ�س�سات املخت�سة

)234 97()510 76(قرو�س / اإقرتا�سات يف ال�سوق النقدية 

616 970372 339رقاع اخلزينة

950 95020 20�سندات اخلزينة

316 556358 347املجموع يف 31 دي�سمرب



100

12
تقرير مراقبي احل�سابات

 املتعّلق بالقوائم املالّية املجّمعة

القوائم  تقرير مراقبي احل�سابات حول   ■

الوطني  "البنك  ملجّمع  املجّمعة  املالية 

املختومة  املحا�سبية  لل�سنة  الفالحي" 

يف 31 دي�سمرب 2008

من  اإلينا  اأ�سندت  التي  احل�سابـات  مراقبـة  ملهمـة  تنفيـذا 

بتقريرنا حول  اإليكم  نتقدم  العادية,  العامة  طرف اجلمعية 

الوطني  البنك   " ملجّمع  املجّمعة  املالية  القوائم  مراقبة 

لل�سنة املحا�سبية املختومة يف 31 دي�سمرب 2008  الفالحي" 

و امل�ساحبة لهذا التقرير وحول الفحو�س اخلا�ّسة كما ين�س 

عليها القانون واملعايري املهنية. 

I – الراأي حول القوائم املالّية املجّمعة   

لقد دّققنا القوائم املالّية املجّمعة امل�ساحبة ملجّمع "البنك 

النتائج,  قائمة  املوازنة,  ت�سم  والتي  الفالحي"  الوطني 

النقدية  التدفقات  وجدول  املوازنة  خارج  التعهدات  جدول 

لل�سيا�سات  ملخ�س  على  ت�سمل  اإي�ساحات  اإىل  بالإ�سافة 

بال�سنة  املتعلقة  الأخرى  والإي�ساحات  الهامة  املحا�سبية 

املحا�سبية التي تغطي املدة املرتاوحة بني 01 جانفي 2008 

و 31 دي�سمرب 2008.  

ملجّمع  امل�ساحبة  املجّمعة  املالية  القوائم  هذه  تغطي 

جانفي  غرة  بني  املرتاوحة  الفرتة  الفالحي"  الوطني  "البنك 

2008, تظهر جمموع �سايف للموازنة بقيمة    31 دي�سمرب  و 

908 759 5 األف دينار واأموال ذاتية للمجّمع بقيمة 416 288 

األف دينار مبا يف ذلك النتيجة لل�سنة املحا�سبية التي تقدر 

ب265 33 األف دينار.

ت�سيري  هياكل  م�سوؤولية  املالّية حتت  القوائم  هذه  اإعداد  مت 

نظام  ومتابعة  و�سع  امل�سوؤولية  هذه  ت�سمل  واإدارته.  البنك 

الرقابة الداخلية املتعلق باإعداد وتقدمي قوائم مالية جمّمعة 

�سادقة وخالية من اإخاللت هاّمة ن�سبيا �سواءا كانت ناجتة 

اإختيار وتطبيق  اأخطاء. كما ت�سمل كذلك  اأو عن  عن غ�س 

طبقا  معقولة  تقديرات  وحتديد  مالئمة  حما�سبة  طرق 

للظروف.

 

تتمثل م�سوؤوليتنا يف اإبداء راأي م�ستقل حول هاته القوائم 

املالية املجّمعة ا�ستنادا اإىل اأعمال التدقيق. لقد متّ تدقيقنا 

التون�سية.  البالد  يف  عليها  املتعارف  املهنية  للمعايري  وفقا 

وتتطلب منا هذه املعايري المتثال لقواعد اأخالقيات املهنة 

تاأكيدات  على  للح�سول  التدقيق  اأعمال  وتنفيذ  وتخطيط 

اإخاللت  من  خالية  املجّمعة  املالية   القوائم  باأّن  معقولة 

هاّمة ن�سبيا.

لغاية  باإجراءات  القيام  ي�ستوجب  املالية  القوائم  تدقيق  اإّن 

التي  والإف�ساحات  للمبالغ  املوؤيّدة  الأدلة  على  احل�سول 

هذه  اإختيار  يرتكز  املجّمعة.  املالية  القوائم  تت�سمنها 

الإجراءات وتقييم احتمال وجود اإخاللت ناجتة عن غ�س اأو عن 

اأخطاء على تقييم مراقب احل�سابات لنظام الرقابة الداخلية 

حتديد  من  ميّكنه  مما  املالية  القوائم  وتقدمي  باإعداد  املتعلق 

اإجراءات التدقيق املالئمة للظروف دون اأن يكون الهدف من 

ذلك اإبداء راأي حول فاعلّية هذا النظام.

املبادئ  تقييم  على  اأي�سا  التدقيق  اإجراءات  ت�ستمل  كما 

املحا�سبية املتبعة والتقديرات الهامة التي جتريها الإدارة وكذلك 

تقييم العر�س ال�سامل للقوائم املالية  املجّمعة ككّل . 
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معقول  اأ�سا�سا  متثل  بها  قمنا  التي  الإجراءات  اأّن  ونعتقد 

ميكننا من اإبداء راأينا حول القوائم املالية املجّمعة.

القوائم  فاإن  بها,  قمنا  التي  التدقيق  اأعمال  على   اإعتمادا 

�سادقة   , الفالحي"  الوطني  "البنك  ملجّمع  املجّمعة  املالية 

و�سعيته  عن  ن�سبيا,  هام  هو  ما  لكل  وفية,  ب�سورة  وتعرب 

من  املتكونة  املالية  تدفقاته  و  ن�ساطه  نتيجة  وعن  املالية 

بالن�سبة لل�سنة املحا�سبية  ال�شكات امل�سمولة يف املجّمع 

املحا�سبية  للمبادئ  طبقا   2008 دي�سمرب   31 يف  املختومة 

املتفق عليها عموما بالبالد التون�سية.

II – الفحو�س اخلا�ّسة  

لقد قمنا باأعمال الفحو�س اخلا�ّسة كما ين�س عليها القانون 

واملعايري املهنية املتعارف عليها بالبالد التون�سية.  

 و اإعتمادا على فحو�سنا, فاإننا مل نعرث اأو نعلم باأي تناق�سات 

منة يف تقرير جمل�س  جوهّرية يف املعلومات املحا�سبية امل�سّ

الإدارة حول ت�شف ال�سنة املالية والتي ميكن اأن تتعار�س مع 

الفالحي"  الوطني  "البنك  ملجّمع  املجّمعة  املالية  القوائم 

املختومة يف 31 دي�سمرب 2008.  

 يف اإطار تدقيقنا وطبقا للف�سل 3 )جديد( من القانون 117-

94 املتعلق باإعادة تنظيم ال�سوق املالية و الن�سو�س الالحقة 

املنّقحة له, قمنا بفح�س اإجراءات الرقابة الداخلية املتعلقة 

"للبنك  املالية  القوائم  واإعداد  املحا�سبية  املعلومة  مبعاجلة 

الوطني الفالحي". ومن خالل هذا الفح�س, متكّنا من ك�سف 

الرقابة  بع�س الإخاللت على م�ستوى النظام املعلوماتي و 

الداخلية للبنك. 

خالل  قام  الفالحي"  الوطني  "البنك  باأّن  نعلمكم  واأخريا, 

ال�سنوات ال�سابقة باإعادة �شاء البع�س من اأ�سهمه الذاتية 

عن طريق الأموال املت�شف فيها من طرف �شكة الإ�ستثمار 

دي�سمرب   31 بلغت يف  �سافية  بقيمة  تنمية  مال  راأ�س  ذات 

هذه  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر  دينار.  األف   3  048 مبلغ   2008

 19 الف�سل  لأحكام  طبقا  الإ�سالح  ب�سدد  هي  الو�سعية 

بدفع  واملتعلق   1999 اأوت   17 املوؤرخ يف   99-92 القانون  من 

ال�سوق املالية.

 

تون�س في, 27 اأفريل 2009

مــــراقــــبـــي الـــحـــ�ســـابـــات

  P/CMC-DFK International

�سـريف بن زينـة

P/ GAC – CPA Associates

�سـهـاب غـانـمي



�سبكة فروع البنك

الفرع املركزي بتون�س
نهج الهادي نويرة 1001

الهاتف : 751 835 71 / 531 832 71

الإدارة اجلهوية بباجة
بـــاجة : �سارع فرحات ح�ساد 9000

الهاتف : 190 451 78 / 050 / 856 450 78 

جماز البــــاب : �سارع احلبيب بورقيبة  9070

الهاتف : 013 / 087 460 78

ترب�سق : �سارع احلبيب بورقيبة  9040

الهاتف : 223 /703 466 78

ت�ستور : �سارع احلبيب بورقيبة  9060

الهاتف : 029 / 132 570 78

نفزة : �سارع احلبيب بورقيبة  9010

الهاتف : 122 470 78

عمدون : �ســـاحة الإ�ستقالل 9030 

الهاتف : 036 469 78

قبالط : �ســـارع 7 نوفمرب 9080

الهاتف : 388 453 78

بـــاجة الّرقي : �سارع البيئة

الهاتف : 259 459 78 / 888 452 78

الإدارة اجلهوية مبدنني
جربة حومة ال�ّسوق : �سارع عبد احلميد القادري 

4180
الهاتف : 453 / 025 650 75

جرجي�س : نهج فل�سطني 4170

الهاتف : 020 / 412  694 75

بن قردان : �سارع تون�س 4160

الهاتف : 555 710 75

مدنني  : �سارع احلبيب بورقيبة  4100

الهاتف : 088 / 313 640 75 

تطاوين : نهج 2 مار�س 1934 – 3200

الهاتف : 861 / 634 860 75

قاللة : نهج �سالح بن يو�سف 4155

الهاتف : 091 656 75

جربة ميدون : �سارع �سالح بن يو�سف 4116

الهاتف : 898 / 897 / 887 732 75

الإدارة اجلهوية ب�سليانة
بوعرادة : املركب التجاري نهج فل�سطني 6180

الهاتف : 317 805 78

�سليانة : نهج 18 جانفي 6100

الهاتف : 046 872 78 / 234 871 78

مكرث : �ساحة ال�سوق 6140

الهاتف : 211 / 415 826 78

قعفور : نهج عقبة  اإبن نافع 6110

الهاتف : 325 / 038 817 78

الكريب : �سارع احلبيب بورقيبة  6120

الهاتف : 243 891 78

الّروحية : احلي التجاري 6150

الهاتف : 095 893 78

الإدارة اجلهوية ببنزرت
بنزرت : نهج املنجي �سليم 7000

الهاتف : 380 432 72 / 669 / 605 431 72

ماطر :  نهج باري�س 7030 ماطر

الهاتف : 372 467 72 / 002 465 72

منزل بورقيبة : �سارع الإ�ستقالل 7050

الهاتف : 519 464 72 / 946 463 72

را�س اجلبل : �ساحة ح�ّسان باخلوجة 7070

الهاتف : 201/ 075 447 72

�سجنان : �سارع احلبيب بورقيبة   7010

الهاتف : 192 469 72

العالية : �سارع احلبيب بورقيبة  7016

الهاتف : 790 442 72

جرزونة : نهج ج�شجرزونة 7021

الهاتف : 711 / 400 590 72

الإدارة اجلهوية بالكاف
الكاف : نهج علي بلهوان 7100

الهاتف : 267 / 201 / 004 200 78

الدهماين : �سارع احلبيب بورقيبة   7170

الهاتف : 139 / 019 280 78

ال�رش�س : �سارع فرحا ت ح�ساد 

الهاتف : 362 / 263 / 352 262 78

تاجروين : �سارع احلبيب بورقيبة  7150

الهاتف : 171 / 344 277 78

اجلري�سة : �سارع احلبيب بورقيبة 7140

الهاتف : 288 253 78 

الإدارة اجلهوية بنابل
�سليمان : �سارع احلبيب بورقيبة   8020

الهاتف :172 290 72

بني خيار : �سارع احلبيب بورقيبة 8060

الهاتف : 765 229 72

بني خالد : احلي التجاري 8021

الهاتف : 557 371 72 / 357 370 72 

نابل : مركب نيابولي�س �سارع فرن�سا 8000

الهاتف : 155 / 012 285 72

قرمبالية : �سارع احلبيب بورقيبة 8030

الهاتف :655 / 158 255 72

احلمامات : �سارع احلبيب بورقيبة 8050 

الهاتف : 325 282 72 / 129 280 72

منزل متيم : نهج حممد بن ف�سل 8080

الهاتف : 515 / 054 344 72

قليبية : �ساحة اجلمهورية 8090

الهاتف : 167 / 078 296 72

قربة : �سارع احلبيب بورقيبة 8070

الهاتف : 700 / 554 384 72

منزل بوزلفة : �سارع احلبيب بورقيبة 8010

الهاتف : 062 / 166 292 72

الهوارية : �سارع احلبيب بورقيبة 8045

الهاتف : 058 297 72

بوعرقوب : �سارع 7 نوفمرب 8040

الهاتف : 572 /710 259 72 

نابل 2 : �سارع فرحات ح�ساد 8000

الهاتف : 270 285 72

امليدة : �سارع 7 نوفمرب 8044

الهاتف : 522 297 72

الإدارة اجلهوية ب�سو�سة
�سو�سة : �سارع احلبيب بورقيبة 4000

الهاتف : 889 224 73 / 713 / 166 225 73

م�ساكن : احلي التجاري �سارع اجلمهورية 4070

الهاتف : 087 259 73

القلعة الكربى : نهج 18 جانفي 1952 - 4060

الهاتف : 028 253 73

النفي�سة : �سارع اجلمهورية 4030

الهاتف :027 250 73

�سو�سة اجلمهورية : 51 �سارع اجلمهورية 4000

الهاتف : 134 / 133 228 73

حمام �سو�سة : املركب التجاري �سيدي اإبراهيم 

4011
الهاتف : 285 361 73

�سو�سة امليناء : �سارع حممد اخلام�س 4000

الهاتف : 755 228 73

�سو�سة املدينة : �سارع باري�س 4000

الهاتف :055 228 73

�سو�سة بوجعفر : �سو�سة �سنرت 4000

الهاتف : 067 / 066 229 73

ميناء القنطاوي : ديار البحر 4089

الهاتف : 137 346 73

الإدارة اجلهوية بقف�سة 
دقا�س : نهج 7 يوفمرب 2260

الهاتف :261 420 76

قف�سة : �سارع طيب املهريي 2100

الهاتف : 266 221 76 / 249 225 76

قبلي : �سارع اجلمهورية 4200

الهاتف : 017 490 75 / 255 491 75

توزر : �سارع فرحات ح�ساد 2200

الهاتف : 457 / 827 452 76

القطار : �سارع احلبيب بورقيبة 2180

الهاتف : 492 246 76

ال�سند : نهج 7 يوفمرب 2190

الهاتف : 201 269 76

الإدارة اجلهوية ب�سفاق�س
�سفاق�س : 9 �سارع طيب املهريي3000 

الهاتف : 077 / 012 227 74

�سفاق�س ح�ساد  : �سارع فرحات ح�ساد 3000

الهاتف : 172 210 74 / 431 227 74

املحر�س : �سارع احلبيب بورقيبة 3060 

الهاتف : 867 / 884 290 74

�سفاق�س امليناء : امليناء اجلديد �سفاق�س 3065

الهاتف : 465 227 74

�ساقية الداير : �سارع احلبيب بورقيبة 3011

الهاتف : 356 256 74

�سفاق�س ال�سمالية : 43 نهج طاهر �سفر 

3000
الهاتف : 803 229 74 / 626 298 74

�ساقية الزيت : طريق تون�س كم 8

الهاتف : 620 254 74 / 000 250 74

�سفاق�س املدينة : نهج �سيدي علي الكراي 

الهاتف : 552 228 74

ال�سيحية : طريق تنيور كم 6

الهاتف : 959 254 74

عقارب : �سارع احلبيب بورقيبة 3030

الهاتف : 394 / 392 271 74

احلن�سة : �سارع احلبيب بورقيبة 3010

الهاتف : 453 284 74



�سفاق�س 7 نوفمرب : نهج 7 يوفمرب - عمارة بن 

خلدون 3003

الهاتف : 403 / 468 / 475 / 469 402 74

الإدارة اجلهوية بقاب�س
قاب�س : 198 �سارع احلبيب بورقيبة 6000

الهاتف : 724 / 054 270 75

مطماطة : �سارع احلرية 6044

الهاتف : 501 230 75

مارث : �سارع 27 اأكتوبر 6080

الهاتف :333 236 75

احلامة : 33 �سارع احلبيب بورقيبة 6020

الهاتف : 230 / 600 331 75

الإدارة اجلهوية باملن�ستري
املهدية : �سارع احلبيب بورقيبة 5100

الهاتف : 213 / 055 681 73

املن�ستري : نهج الزعيم 5000

الهاتف : 495 / 099 461 73

اجلم : �سارع طيب املهريي 5160

الهاتف : 452 / 366 630 73

ق�سور ال�ساف : �ساحة 7 نوفمرب 5080

الهاتف : 825 684 73 / 096 685 73

املكنني : �سارع احلبيب بورقيبة 5050

الهاتف : 604 474 73 / 052 475 73

جمال : نهج ب�سري �سفر 5020

الهاتف : 482 / 202 486 73

طبلبة : �سارع احلبيب بورقيبة 5080

الهاتف : 280 492 73 / 833 / 002 479 73

ال�سوا�سي : �سارع احلرية 5140

الهاتف :147 / 181 610 73 

ال�سابة : مفرتق �سارع فل�سطني و�سارع احلبيب 

بورقيبة 5170

الهاتف : 122 643 73

ال�ساحلني : �سارع احلبيب بورقيبة 5012

الهاتف : 359 / 358 525 73

خني�س : �سارع البيئة 5011

الهاتف : 550 534 73 / 545 534 73

ق�رش هالل : عمارة �سربول�س, نهج الأغالبة 5070

الهاتف : 908 / 910 / 909 540 73

الإدارة اجلهوية بتون�س
تون�س الهلتون : قبالة م�سّحة التوفيق 1002

الهاتف : 186 780 71

�سارع باري�س : نهج خمتار عطية 1000

الهاتف : 044 / 341 / 938 346 71

تون�س )اأ( : 12 مكّرر , نهج اجلزيرة 1000 

الهاتف : 408 / 185 322 71 / 464 321 71

تون�س )ب( : عمارة زروق , نهج اأحمد التليلي 

1000
الهاتف : 055 258 71 / 212 334 71

فرع الفح�س : �سارع احلرية 1140

الهاتف : 124 / 012 670 72

حلق الوادي : ديوان املوانئ 2060

الهاتف : 341 737 71 / 716 736 71

لفيات : 61 �سارع احلرية 1002

الهاتف : 415 / 545 831 71

تون�س امليناء : 10 �ساحة من�سف باي 1000

الهاتف : 071 332 71 / 574 255 71

اأريانة : 18 �سارع احلبيب بورقيبة 2080 

الهاتف : 334 701 71 / 843 713 71

�سارع لندرة : 71 �سارع لندرة 1001 

الهاتف : 396 258 71 / 751 253 71

تون�س الدويل : �سارع احلبيب بورقيبة 1000

الهاتف : 215  / 205 341 71

طرببة : 10 �سارع فرحات ح�ساد 1130

الهاتف :020 530 71

بن عرو�س : �سارع احلبيب بورقيبة 2013

الهاتف : 090 386 71 / 987 383 71

مرناق : �سارع فرحات ح�ساد 2090

الهاتف :605 / 380 360 71 

زغوان : �سارع 7 نوفمرب 1100

الهاتف : 438 / 002 675 72

مرناقية : �سارع احلبيب بورقيبة 1110

الهاتف : 152 540 71

املحمدية : �سارع 7 نوفمرب 1145

الهاتف : 090 / 057 394 71

الزهراء : حي احلبيب �سارع طّيب املهريي 2034

الهاتف : 344 451 71 / 438 482 71

بئر الق�سعة : �سوق اجلملة 2059

الهاتف : 200 383 71

ال�رشقية 2 : 6 نهج املقاولني 2035

الهاتف : 819 705 71

األن �سافاري : 34 نهج األن �سافاري 1002

الهاتف : 037 783 71 / 922 786 71

واد الليل : �سارع احلبيب بورقيبة 2021

الهاتف : 430 535 71

املنزه 9 : 41 �سارع الطاهر بن عمار 1013

الهاتف : 677 880 71 /198 870 71

خري الدين با�سا : 12 �سارع خري الدين با�سا 

1002
الهاتف : 160 780 71 / 385 781 71

باردو : �سارع احلبيب بورقيبة باردو �سنرت2000

الهاتف : 422 517 71

باب �سويقة : 65 �ساحة باب �سويقة 1006

الهاتف :388 571 71

دندان : الرواق التجاري املغازة العاّمة 2011

الهاتف : 408 610 71

راد�س : العمارة الإدارية لديوان املواين الوطنية 

التون�سية- ميناء راد�س

الهاتف : 554 448 71

الن�رش : �سارع الهادي النويرة اإقامة البال�س 

الهاتف : 701 / 616 / 655 828 71

اأريانة الورد : 89 �سارع احلبيب بورقيبة  2080

الهاتف : 266 / 262 / 260 731 70

املنزه 7 : نهج معاوية اإبن اأبي �سفيان 1004

الهاتف : 800 751 71 / 399 / 330 752 71

الإدارة اجلهوية بالق�رصين 
تالة : �سارع احلبيب بورقيبة 1210

الهاتف : 100 / 327 480 77

الق�رشين : �سارع الهادي �ساكر 1200

الهاتف : 581 / 720 474 77

�سيدي بوزيد : �ساحة 7 نوفمرب 1987 - 9100

الهاتف : 026 / 179 632 76

�سبيطلة : �سارع علي بلهوان 1250

الهاتف :288 / 327 465 77

مكنا�سي : �سارع احلبيب بورقيبة 9140

الهاتف : 133 / 272 645 76

فريانة : �سارع احلبيب بورقيبة 1240

الهاتف :347 441 77

بئر احلفي : �سارع احلبيب بورقيبة 9113

الهاتف : 386 677 76

�سبيبة : �سارع 7 نوفمرب 1270

الهاتف : 295 / 282 488 77

الرقاب : �سارع خري الدين با�سا 9170

الهاتف : 308 640 76

فو�سانة : �سارع 9 اأفريل 1220

الهاتف : 614 420 77

الإدارة اجلهوية بالقريوان
القريوان املدينة : �سارع الدكتور حمدة لعواين 

3100
الهاتف : 228 / 215 223 77

ال�سبيخة : �سارع 7 نوفمرب 3110

الهاتف : 251 / 070 365 77

القريوان : �سارع اجلمهورية 3100

الهاتف : 532 231 77 / 053 230 77 

حفوز : �سارع 7 نوفمرب 3130

الهاتف : 314 / 056 355 77

بوحجلة : �ساحة 7 نوفمرب 3180

الهاتف : 043 263 77

الو�سالتية : �سارع علي بلهوان 3120

الهاتف : 288 250 77

�رشاردة : املركب التجاري �شاردة 

الهاتف : 526 268 77

القريوان حجام : حي جتاري احلجام 3100

الهاتف : 302 / 508 303 77

ن�رشالله : �ساحة 7 نوفمرب 3170

الهاتف : 114 360 77

العال : 16 نهج 9 اأفريل 3150

الهاتف : 081 256 77

حاجب العيون : حي جتاري 7 نوفمرب 3160

الهاتف : 296 257 77

الإدارة اجلهوية بجندوبة
بو�سامل : نهج خري الدين 8170

الهاتف : 479 782 71 / 649  639 78

طربقة : �سارع احلبيب بورقيبة 8140

الهاتف : 760 / 926 673 78

جندوبة : �سارع فرحات ح�ساد 8100

الهاتف : 410 603 71 / 261 602 78

عني دراهم : �سارع 7 نوفمرب 8130

الهاتف :  814 655 78

غار الدماء : �سارع احلبيب بورقيبة 8160

الهاتف : 403 661 78

فرنانة : احلي التجاري 8140

الهاتف : 090 641 78
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