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البنك الوطني الفالحيالّت�صمية :
�رشكة خفّية ال�سم ذات جمل�ص اإدارة واإدارة عامةال�ّسكل القانوين : 

�رشكة تون�شيةاجلن�صّية : 
نهج الهادي نويرة 1001 تون�ساملقّر الإجتماعي : 

000 831 71 )216 00( / 200 831 71 )216 00(الهاتف :

 NABATTU 14 130 / BANATU 15 436 / DIRBNA 13 220التلك�س :

BNTETNTT: SWIFTالعنوان

www.bna.com.tn املوقع واب :

01 جوان 1959 تاريخ التاأ�صي�س :

99 �سنةمدة ال�ّشكة :

B142431996 TUNIS ال�ّصجل التجاري :

LAM 000 000123املعّرف اجلبائي :

160.000.000 دينارراأ�س املال :

من 01 جانفي اإلى 31 دي�سمرب من كل �سنةال�سنة املحا�سبّية : 
الأن�شطة البنكيةاملو�سوع الإجتماعي : 

القانون العامالّنظام اجلبائي : 

تقدمي عام للبنك الوطني الفالحي



ر الـ�سـنـوي 2009 - الـبنـك الـوطـنــي الـفــالحــي الـتـقـرـي

7 

■ مجلــ�س الإدارة

ال�ّصيد من�صف الـدخـلي  الرئيــ�س :  

- وزارة املـالية الأع�ضــاء:  
ممثلة من طرف ال�سيد مــاهـر الزواري وال�سيد اإ�سمـاعـيـل الهـمـادي.  

- وزارة الـتـنـمـيـة والـتـعـاون الـدويل  
ممثلة من طرف ال�سيد لـطفـي الـفـرادي.  

- وزارة الـفـالحـة واملـوارد املائية وال�سيـد البحـري  
ممثلة من طرف ال�سيد عـــلي العــايــدي.  

- ديـوان الـحـبـوب  
ممثل من طرف ال�سيد يــو�ســف نــاجـي  

- ال�سـنـدوق الــوطني لل�سـمــان الإجـتـماعي ممثل من طرف ال�سيد خـليل بلهـوان.  
- الديـوان الـتـونـ�شـي للتـجـارة ممثل من طرف ال�سيد �سـالح الـديـن مـخـلوف.  

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

- ال�ّصيــد الـ�سـحـبـي مـحـجـوب.  
- ال�ّصيــد عـلـي الـحـلـيـوي.  

- ال�ّصيــد مـ�سـطـفـى لـحـمـر.  

■ مـراقـب الدولة 
ال�ّصيــد مـحمود منـتـ�سـر من�سـور.

■ مـراقـبـي الحـ�ضـابات

مكـتب » العـامة للـتـدقـيق والإ�شـتـ�شارة « ممثل من طرف ال�سيـد �سـهـاب الغـانـمـي.
مكـتب » تـدقيـق، تـ�شـّرف، اإ�شت�شـارة « ممثل من طرف ال�سيد �سـريـف بن زيـنـة.

جمل�س الإدارة
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■ هيكلة راأ�س المال وحقوق الت�ضـويت

يتوزّع راأ�س مال البنك الوطني الفالحي وحقوق الت�صويت يف 2009.12.31 كما يلي :

% املبلغ بالدينار  عدد الأ�شهم   
23,49  37.586.595   7.517.319 الـدولة 
26,59  42.547.420   8.509.484 منـ�سـاآت عمومية 
16,08  25.717.335   5.143.467 منـ�سـاآت �سبه عمومية 
33,84  54.148.650   10.829.730 م�سـاهمـني اآخـرين 

  100,00  160.000.000  32.000.000 املجموع 
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هيكلة راأ�س املال وحقوق الت�سـويت
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■ �سـروط الـحـ�سور بالـجل�سات

طبقا للف�صل 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.

�سـروط الـحـ�ســـور بالـجل�سات
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الظرف الإقت�سادي العاملي و الوطني

■  الظرف الإقت�ضادي العـالمي والوطني

I / الــظــرف الإقت�ضادي العاملي
على ال�سعيد العاملي، اإت�سم الو�سع الإقت�سادي خالل �سنة 2009 باإ�ستمرار الإ�سطرابات املالية، مما اأدى اإلى 

تقل�س م�ستوى الإنتاج واإنهيار املبادلت العاملية.
جانب  من  الثقة  فقدان  اإلى  بالإ�سافة  الأ�سول  لأ�سعار  احلاد  والإنخفا�س  القرو�س  حجم  اإنكما�س  اأثر  فقد 
امل�ستهلكني وامل�ستثمرين على معظم البلدان عرب دخول اإقت�ساديات البلدان امل�سنعة يف حالة ركود وتباطوؤ 

النمو يف البلدان النامية وال�صاعدة.

اإنتعا�سة  الركود و�سهد  2009، متكن الإقت�ساد العاملي من اخلروج من حالة  الثالث من �سنة  الربع  بداية من 
اإقت�سادية بف�سل حت�سن الأو�ساع املالية وتن�سيق التدخالت النقدية واملالية.

مثل  تو�سعية  نقدية  �سيا�سات  �سملت  متنوعة  اإ�سرتاتيجيات  النقدية  وال�سلطات  احلكومات  اإعتمدت  فقد 
توفري ال�سيولة والتخفي�س يف ن�سبها املديرية اإلى م�ستويات مل ت�سهدها من قبل وكذلك برامج دفع مايل 
التي واإن كانت تهدف اإلى معا�سدة ن�سق الن�ساط الإقت�سادي فقد اأدت اإلى اإثقال املديونية العمومية وتفاقم 

عجز امليزانية.

منـو  ن�صـبة  مقـابـل   2009 يف   %  0,6 ب  العاملي  احلقيــقي  اخلام  الداخـلي  الناتـج  تقل�س  الإطار،  هذا   ويف 
يف 2008. ب 3,4 % 

يف الوليات املتحدة الأمريكية، اأدى اإ�ستداد تقل�س القرو�س واإنخفا�س قيمة ال�سول املالية بالإ�سافة اإلى فقدان 
الثقة من جانب امل�ستهلك اإلى دخول الإقت�ساد يف حالة ركود عميق غري م�سهود منذ اأزمة الثالثينات.

وبالرغم من ذلك، وبف�سل حت�سن الو�سعية الإقت�سادية و اإنتعا�س الن�ساط خالل �سنة 2009، مل ينخف�س الناجت 
يف 2008. مقابل منو ب 1,3 %  الداخلي اخلام احلقيقي اإل بن�سبة 2,4 % 

يف 2009 مقابل ن�صبة منو ب %0,7 بعنوان  ويف منطقة الأورو، �سجل الناجت الداخلي اخلام اإنخفا�سا قدره 4,1 % 
�صنة 2008. فقد تاأثر الن�ساط الإقت�سادي بال�سدمة التي تلقتها الأنظمة املالية، واإنهيار الثقة اإثرالإنخفا�س 
الهام لالإنفاق الإ�ستهالكي لالأ�ش والإ�ستثماري للموؤ�س�سات اإ�سافة اإلى الآثار ال�سلبية املنجرة عن تعر�س اجلهاز 

البنكي لالأ�سول املالية الأمريكية.
يف اليابان، اإنتع�س الن�ساط الإقت�سادي بداية من الربع الثالث من �سنة 2009، خا�سة اإثر حت�سن الطلب املحلي 
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وال�سادرات ال�سافية وذلك بالرغم من تفاقم م�ساكل قطاع ال�سادرات خالل الن�سف الأول من ال�سنة نتيجة 
اإرتفاع قيمة اليان من جهة واإنكما�س القرو�س من جهة اأخرى.

من جهتها، مل تكن البلدان النامية وال�ساعدة مبناأى عن تراجع الن�ساط الإقت�سادي. فالإنتعا�س الإقت�سادي مل 
يتاأكد اإل بداية من الن�سف الثاين من �سنة 2009 بف�سل اإجراءات الدفع املايل وال�سيا�سات النقدية التو�سعية، 

اإ�سافة اإلى عودة تدفق روؤو�س الأموال ف�سال عن التطورات املواتية لأ�سواق الأ�سول والعقارات.  
قبل �صنة بف�صل   %  9 2009 مقابل  يف   %  8,7 اإقت�ساديا بلغ  وقد �سجلت ال�سني على وجه اخل�سو�س منوا 

التدابري املتخذة لإنعا�س الطلب املحلي.
ويف هذا الإطار، فقد اأدى تقل�س الن�ساط الإقت�سادي اإلى تدهور ملحوظ لو�سعية ال�سغل حيث بلغت ن�سبة 
تباعا يف 2008. يف اليابان,  و 8,2 %   يف 2009 مقابل 5,8 %  البطالة يف الوليات املتحدة ومنطقة الأورو 10 % 

ال�سنة املنق�سية. يف 2009 مقابل 4,3 %  اإرتفعت هذه الن�سبة  اإلى 5,1 % 
من جهة اأخرى، وبعد فرتة طويلة من اإنخفا�س حدة الت�سخم، اإرتفعت اأ�سعار الإ�ستهالك من جديد يف اأهم 
املتحدة  الوليات  يف   %  0,4 الت�سخم -  2009. فقد بلغت ن�سبة  ال�سناعية بداية من �سهر نوفمرب  البلدان 

يف 2008. و 1,4 %  و 3,3 %  يف اليابان مقابل تباعا 3,8 %  يف منطقة الأورو  و- 1,4 %  الأمريكية و0,3 % 

يف اأ�صـواق ال�رصف الدولّيـة, اأقـفـل الأورو بقيمة 1,4326 دولر يف 2009، م�سجـال بذلك اإرتـفاعا ب 2,5 % مقارنة 
بنهاية �سنة 2008 خا�سة اإثر تفاوؤل امل�ستثمرين ب�ساأن الإنتعا�س الإقت�سادي اإ�سافة اإلى الفارق يف ن�سب الفائدة 
مقارنة  بني الوليات املتحدة الأمريكية ومنطقة الأورو. من جانبها، اإنخف�ست قيمة اليان يف 2009 ب 2,5 % 

بالدولر.
وفيما يخ�س اْهّم موؤ�شات البور�سة، فقد �سهدت منوا ملحوظا يف نهاية 2009, خا�صة على م�صتوى اأ�صواق 

البور�سة الأوروبية وذلك بعد اأن بلغت اأدنى م�ستوياتها خالل �سهر مار�س.
هكذا، وبف�سل الإنتعا�س الإقت�سادي و حت�سن الطلب الدويل الناجت عن جتديد الثقة وتفاوؤل امل�ستثمرين، فقد 
بلغ اإرتفاع موؤ�شات البور�سة 19 % بالن�سبة ملوؤ�شي "داوجونز" و "نيكاي", و22  % ملوؤ�ش "كاك 40" و 44 % ملوؤ�ش 

"نازداك".

II / الــظــرف الإقت�ضادي الــوطــنــي 
على ال�سعيد الوطني، وبالرغم من تداعيات الأزمة الإقت�سادية واملالية العاملية على م�ستوى الإنتاج واملبادلت 
التجارية مع اخلارج وعلى تطور قطاعي ال�سياحة والنقل اجلوي، فقد توا�سل منو الإقت�ساد التون�سي خا�سة 

بف�سل حت�سن م�ستوى الإنتاج الفالحي والنمو املطرد لأن�سطة اخلدمات.
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وقد �ساهمت الإجراءات الهيكلية امل�ستمرة الرامية اإلى م�ساندة املوؤ�س�سات التي تواجه �سعوبات والإعتماد 
على �سيا�سة نقدية مالئمة يف احلفاظ على التوازنات العامة والتحكم يف م�ستوى الت�سخم املايل، مما �سمح 

خالل �صنة 2009. لالإقت�صاد التون�صي بتحقيق ن�صبة منو ب 3,1 % 

1 - الفالحة وال�ضيد البحري

خالل املو�سم الفالحي )2008-2009(، �سهدت �سابة احلبوب م�ستوى قيا�سيا  بلغ 25,3 مليون قنطار مقابل 
11,9 مليون قنطار خالل املو�سم املنق�سي، م�سجلة بذلك منوا بن�سبة 113 %.

وقد بلغت الكميات امل�ستوردة جلميع اأ�سناف احلبوب 2.314 األف طن بقيمة 828 مليون ديناريف �صنة 2009, اأي 
يف القيمة مقارنة بال�صنة الفارطة. يف الكمية و44,2 %  باإنخفا�س بلغ 23,9 % 

الفالحي  املو�سم  خالل  طن  األف   160 اإلى  الزيتون  زيت  �سابة  تراجعت  فقد  املثمرة،  ال�سجار  يخ�س   وفيما 
)2008-2009( مقابل 200 األف طن خالل املو�سم الفارط. فاإنعك�س هذا الرتاجع على �سادرات زيـت الزيتـون 
حيث بلغـت 142 األف طن بقيـمـة 533 مليون دينـار مـقابـل 169 األف طن و759 مليون دينار بعنوان املو�سم 
الفارط. من جهتها، اإرتفعت �سابة التمور اإلى 162 األف طن خالل مو�سم )2008-2009( مقابل 145 األف طن 

اإنعك�س بدوره على منو كمية وقيمة ال�صادرات. خالل املو�سم املنق�سي، اأي باإرتفاع بن�سبة 11,7 % 
اأما فيما يخ�س القوار�س، فقد تراجع الإنتاج اإلى 297 األف طن  خالل مو�سـم )2008-2009( مقابل 300 اْلف 

طن خالل املو�سم الفارط ب�سبب اإنخفا�س اإنتاج الربتقال املالطي ب 27 األف طن.

ويف ميدان الإنتاج احليواين، فقد اإرتفع اإنتاج احلليب الطازج بن�سبة 3,7 % ليبلغ 1.048 األف طن يف 2009 مقابل 
1.010 األف طن قبل �سنة.

يف جمال ال�سيد البحري وتربية الأ�سماك، بلغ الإنتاج 90 األف طن يف 2009 مقابل 100,3 األف طن يف 2008, 
م�صجال اإنخفا�صا بن�صبة 10,3 %. هكذا، �سجلت  �سادرات منتوجات البحر يف �سنة 2009 تراجعا يف الكمية 

لتبلغ تباعا 16,3 اْلف طن وحوايل 182 مليون دينار. ويف القيمة بـ 23,4 %   بن�صبة 18,5 % 

2 - الن�ساط ال�سناعي

خالل ال�صنة  يف 2009 مقابل اإرتفاع ب 3,2 %  �سّجل املوؤ�ش العاّم لالإنتاج  ال�سناعي اإنخفا�سا بن�سبة 4,9 % 
 )%19,6( والإلكـرتونيـة  امليكانيكـيـة  ال�سناعات  قـطـاعي  اأ�سا�سـا  التـراجع  هذا  �سـمـل  وقـد  الفارطة. 

وكذلك الن�سيج )12,4 %(.

الظرف الإقت�سادي العاملي و الوطني
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كما �سّجلت �سادرات قطاعي الطاقة  واملناجم تباعا اإنخفا�سا بن�سبة 35,3 % و 56 % يف 2009 مقابل منو بلغ 
يف 2008.  و127 %  تباعا 30 % 

اإرتفاع  مقابل   2009 يف   %  21 بن�سبة  تراجعا  امل�سنعة  ون�سف  الأولية  املواد  واردات  �سجلت  جهتها،   من 
ال�سنة املنق�سية . بـ 30,2 % 

3 - ال�ضياحة

�سهد القطاع ال�سياحي تباطوؤا طفيفا يعود اأ�سا�سا اإلى تراجع املوؤ�شات اخلا�سة بعدد ال�سياح الجانب والبيتات 
ال�صياحية.

ال�سنة  �سائح  ماليني   7 من  اأكرث  مقابل   2009 يف  �سائح  مليون   6,9 اإلى  الجانب  ال�سياح  عدد  تراجع  فقد 
املنق�سية، م�سجال بذلك اإنخفا�سا بن�سبة 2,1 %.

يف 2009  وقد اإنعك�س هذا الرتاجع على العدد اجلملي للبيتات ال�سياحية الذي �سجل اإنخفا�سا بن�سبة 8,2 % 
ال�صنة الفارطة. مقابل اإرتفاع ب 2 % 

اأما فيما يخ�س املقابي�س ال�سياحية بالعملة ال�سعبة، فقد اإرتفعت بن�سبة 2,1 % يف 2009 مقابل 10,2 % يف 
2008 لتبلغ بذلك حوايل 3.460 مليون دينار.

4 - الت�ضّخم املايل 

فيما يتعلق بتطور الأ�سعار، وبالرغم من ظهور بع�س ال�سغوطات خالل الأ�سهر الأخرية على اأ�سعـار بع�س 
ال�صنة  يف 2009 مقابل 5 %  املنتجـات خا�سة منها الغذائـية،  فقد بلغت ن�سبة الت�سـّخم املايل 3,7 %  

الفارطة.

5 - املدفوعات اخلارجية

151 مليون  بلغت  بزيادة  اأي  دينار،  2.204 مليون  2009 فائ�سا قدره  للمدفوعات خالل �سنة  العاّم  امليزان  اأفرز 
دينار مردها تقل�س عجزميزان العمليات اجلارية ب 596 مليون دينار وتراجع فائ�س ميزان  العمليات براأ�س املال 

والعمليات املالية ب 305 مليون دينار.

كما اأدى تراجع ال�سادرات )17,6 %(  بن�سق اأ�شع من الواردات )15 %( اإلى اإنخفا�س ن�سبة التغطية ب 2,4 نقطة 
يف 2009. مئوية لتبلغ  75,8 % 
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وفيما يتعلق مبقابي�س مداخيل ال�سغل التي حّولها التون�سيون  املقيمون  باخلارج، فقد اإرتفعت   بن�سبة 8 % 
)+ 195 مليون دينار( لتبلغ 2.631 مليون دينار يف 2009.

6 - التوازن النقدي واملايل

متّيزت و�سعية اجلهاز املايل خالل �سنة 2009 بتباطوؤ ن�سق منو امل�ستحقات ال�سافية على اخلارج وامل�ساعدات 
لالإقت�ساد وذلك بالرغم من تدعيم امل�ستحقات ال�سافية على الدولة.

وقد اإنعك�ست هذه الو�سعية على تطّور الكتالت النقدية التي �سهدت اأي�سا تباطوؤا يف ن�سق منوها. هكذا، 
اإرتفعت الكتلة النقدية )ن2( بن�سبة 11,9 % يف 2009 مقابل 14,5 % يف 2008،  خا�سة نتيجة تباطوؤ ن�سق منو 

�سبه النقد  من جهة وت�سارع  ن�سق املوجودات النقدية من جهة اأخرى.

كما اإرتفعـت امل�ستحقـات ال�سافـيـة على اخلـارج يف �سـنـة 2009 بـ 1.574 مليون دينار مقـابل 1.584 مـليـون 
ديـنار قـبـل �ســنة وذلـك اإثــر زيـادة املـوجـودات ال�سـافـيـة مـن العـملــة الأجـنـبـيـة ب1.697 مليـون دينار.
ال�صنة  يف 2009 مقابل 14 %  من  جهة اأخرى، �سجلت م�ساعدات اجلهاز املايل لالإقت�ساد منوا بن�سبة 10,5 % 
املنق�سية نتيجة تباطوؤ قائم القرو�س املمنوحة على املوارد العادية و توا�سل تقل�س قائمي القرو�س املمنوحة 

على املوارد اخل�سو�سية و�سندات اخلزينة.

وقد تدعمت امل�ستحقات ال�سافية على الدولة بـ 775 مليون دينار يف 2009 مقابل 108 مليون دينار يف 2008 
اإثر اإنتعا�سة قائم رقاع اخلزينة لدى البنوك.

ف للدينار خالل �سنة 2009, فقد �صّجل مقارنة بـ 2008 اإنـخـفا�صا يف  وفيما يخ�ّس معّدل ن�سبة تطّور ال�شّ
القـيـمة بالّنـ�صـبة للـيان اليـــابــانـي )17,2 %( والدولر الأمـريـكي )8,8 %( والأورو )3,9 %(. 

الظرف الإقت�سادي العاملي و الوطني



ر الـ�سـنـوي 2009 - الـبنـك الـوطـنــي الـفــالحــي الـتـقـرـي

17 

18 ن�شاط البنك الوطني الفالحي 
20 الـمـوارد   

25 ال�صـتـعـمـــــالت   

32 و�صـع البنك في ال�صـوق النقـديـة وال�ّصيـولـة البنكـية.   

32 العمليـات مع الـخـارج   

33 النـتـيـجـة    

38 �صـيـا�صـة الإتـ�صـال والتـ�صـويـق   
39 الـتنـظيـم والـنـظام المـعـلومـاتـي   

40 المــوارد البـ�ســرية   

42 طـرق تـ�سـييـر المـوؤ�سـ�سـة وتـطـويـر الـرقـابـة الـداخـلـية   

43 تطـّور اأ�سهـم البنـك الـوطني الفـالحي بالبـور�سـة	  

45 الآفـــاق	  

ن�ساط البنك الوطني الفالحي



ر الـ�سـنـوي 2009 - الـبنـك الـوطـنــي الـفــالحــي الـتـقـرـي

18 

تـزامنـا مع الإحتـفـال بالـذكـرى اخلمـ�سيـن لتـاأ�سي�س مـوؤ�س�ستنـا، تطـور ن�سـاط البنك الـوطني الفـالحي 
 2013  –  2009 البـرنـامج  العقـد  اإطار  فـي  املـر�سـومة  الإ�ستـراتيجـية  للخيـارات  وفقـا   2009 �صنة  خـالل 
الـرامية، خ�سـو�سا، لتـدعيم منـو حجـم املعـامالت وم�سـاعفـة املـردوديـة املـالية، وذلك عـلى الـرغم من 
تقـّل�س ن�سب الفـائـدة والـتغيـرات الـتي �سهـدهـا �سلـوك بعـ�س املـوؤ�س�سـات الكبـرى احلريفـة، خ�سـو�سا، 

عـلى م�صتـوى حـاجيـات التمـويـل.

تـاأثّـر الإ�ستثـمـار والتجـارة اخلـارجية بـالظـرف الإقت�سـادي الـ�سعـب، تـرّكـزت �سيـا�سة القـر�س  فبـرغم 
ال�سـوق،  البنك يف  منـابات  تـدعيم  وعـلى  امل�ستحقـات  لتـح�سيـن جـودة  الهـادفة  اجلهـود  عـلى متـابعة 
ملجـابهـة  وذلك  واملتـو�ّسطة،  ال�سغـرى  واملـوؤ�س�سـات  اخلـوا�س  احلرفـاء  �شائـح  م�ستـوى  على  وخ�سـو�سا، 

تراجـع تعهـدات مـوؤ�س�سـات تخـزين املنتـوجـات الفـالحية الأ�سـا�سية.

فيمـا يتعّلـق بتعبئـة مـوارد احلرفـاء، تركـزت جهـود البنك على تنميـة الـودائع حتت الـطلب، وخ�سـو�سا 
اأ�سعـار حـذرة وعـدم م�سـايـرة املزايـدات  لـدى احلرفـاء اخلـوا�س. ويتمّثـل تـوّجه البنك يف توّخـي �سيـا�سة 

الـوخيمة النتـائج على كلـفة املـوارد.

على �سعـيد اآخـر، �سهـدت ال�سنة املالية 2009 تـحـقيـق الـزيـادة يف راأ�س مال البنك واإ�سـدار قـر�س رقـاعي 
للبنـك  يتـيـح  مبا  هـاما،  حتـ�ّسـنا  املخـاطـر  وتـوزيـع  املـالءة  مـوؤ�سـرات  �سّجـلت  لذلك،  وتبعـا  م�سـروط. 
�سلـطات  عـن  ال�سـادرة  احلـذر  التـ�سـرف  قـواعد  مـراعـاة  مع  ن�سـاطاته  لـتنـمية  اإ�سـافية  اإمكـانـات 

الإ�سـراف النقـدي واملـايل.

حيث  ال�سـافـي،  البنـكي  النـاتـج  م�ستـوى  علـى  اإيجـابيـا  البنـك  لن�سـاط  التطـّور  هـذا  اإنعـك�س  وقـد 
الـوطنيـة يف جمـال تغـطـية  الأهـداف  تتمـا�سى مع  �سات مّدخـرات  بـر�سد خم�سّ ي�سمـح  منـّوا  �سّجـل 

املخـاطـر، وبتـاأميـن زيـادة يف الـربـح ال�سـافـي وبتـدعـيم مـوؤ�سـرات ربحـّيـة ومـالءة البنك.

على م�ستـوى التنظيـم ووظائـف الإ�سنـاد، متّيـزت �سنـة 2009، خ�سـو�سا، بـمراجعة الهيكـل التنـظيمي 
ملنظـومتي  الإ�ستغـالل  وتـعميـم  الـداخلية،  الرقـابة  منظـومة  وحت�سيـن  الالمـركـزية،  وتدعيم  للبنك، 
الـفـروع والـت�سـّرف يف الـقـرو�س التي متّ �سيـاغـتهمـا بالإعتمـاد عـلى الـطاقـات الب�سـرية الـذاتية، واإبرام 

عقد �سفقـة لإقتنـاء نـواة الـنظام املعلـومـاتي اجلـديـد. 

ن�ساط البنك الوطني الفالحي
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املـالية  ال�سنة  متّيزت  الب�سـرية،  املـوارد  يهـّم  ما  فـي 
2009،اأ�سـا�سـا، بت�سـبيب ر�سيـد املـوارد الب�سـرية، ومبالءمة 

وبتطـويـر  البنكـية،  املهن  تطـّور  مع  الـتكـوين  اأن�سـطة 
حـركة النقـل الـداخـلية وفـق حـاجيـات م�سالـح البنك مع الأخـذ بعيـن الإعتبـار، خـا�ّسـة، ملغـادرة الأعوان 

املرتـقبة، يف اإطار التقـاعد، ولربنـامج تو�سـيع �سبكـة الفـروع. 
)الوحدة : 1000 دينار(

20052006200720082009

تركيبة املرازنة
461 648 4475 577 6535 050 5225 509 4234 176 4جمموع املوازنة

105 473 2814 306 3674 821 1103 520 3233 276 3موارد احلرفاء

924 248492 856441 851386 110365 352الأموال الذاتية قبل تخ�سي�س الأرباح

504 760403 095344 819284 750215 202املّدخرات

479 424 0375 632 7665 249 0205 518 7934 083 4التعهدات ال�سافية

967 357 3804 543 0734 881 1973 335 2073 108 3      التعهدات بال�سحب

512 066 6571 088 6931 368 8231 182 5861 975      التعهدات مبوجب الإم�ساء

الإ�ضــتـغـالل
409 739396 524391 188340 826307 269رقم املعامالت

859 089154 293174 413149 207130 121اأعباء الإ�ستغالل البنكي

549 650241 231217 775191 619176 148الناجت البنكي ال�صايف

192 754120 551102 56699 53495 91اأعباء الت�سيري

851 05048 84939 23927 65219 6نتيجة الإ�صتغالل

299 76340 10631 32328 06516 8النتيجة ال�صافية

الإنتاجية والنّجاعة العملياتية
49,76 %47,21 %52,06 %54,06 %61,59 %اأعباء الت�سيري / الناجت البنكي ال�سايف

53,765,871,881,590,2الناجت البنكي ال�صايف / عدد الأعوان

538,5 470,61 309,81 210,81 032,11 1الناجت البنكي ال�سايف / عدد الفروع

2,96,110,511,915,1النتيجة ال�صافية / عدد الأعوان

56,0111,8192,5214,6256,7النتيجة ال�سافية / عدد الفروع

الـربحية املالية
14,24 %13,45 %12,71 %7,64 %3,83 %النتيجة ال�سافية / معّدل الأموال الذاتية

0,72 %0,60 %0,59 %0,38 %0,20 %النتيجة ال�صافية / معّدل الأ�صول

11,43 %8,16 %8,98 %9,73 %10,42 %ن�سبة كفاية راأ�س املال

133,36 %115,10 %114,64 %142,92 %131,04 %ين�صوب ال�ّصيولة

13,07 %12,06 %13,60 %15,77 %17,52 %ن�سبة عدم الوفاء بالدين

6,42 %6,77 %6,73 %6,54 %6,21 %مردودية القرو�س

3,12 %3,70 %3,57 %3,35 %3,37 %كلفة موارد احلرفاء

الـقوة التجارية
677 6722 6652 6872 7672 2عدد الأعوان

144146146148157عدد الفروع
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ن�ساط البنك الوطني الفالحي

■ الـمـوارد

1 - مـوارد احلرفاء

�سّجـل جممـوع املـوارد املعبـاأة لـدى احلـرفـاء منوا بن�سبة 3,9 %, ليبلـغ 4.473 مليـون دينار يف 2009.12.31 
مقـابـل 4.306 مليـون دينار يف نهـاية ال�سنة ال�سـابقة، اأي بزيادة مببلغ 167 مليون دينار مقـابل 485 مليـون 
دينار بني �سنتي 2007 و 2008. وقـد نتج هـذ الـتطـّور عـن ارتفـاع بقيمـة 206 مليـون دينار جلملة الودائـع 

واإنخفا�س مببـلـغ 39 مليـون دينار لأدوات التـوظيف النقـدي واملالـي.

وجتـدر الإ�سـارة اإلى اأّن الـزيادة امل�سّجـلة يف حجـم مـوارد احلـرفـاء خـالل �سنة 2009، ولئن كـانت دون الـزيـادة 
التجـارية  �سيـا�ستـه  تـركيـز  يف  املتمثـلة  البنك  خيـارات  مع  تتمـا�سى  فاإنّـهـا   ،2008 �صنة  يف  احلا�صلـة 
علـى تنمـية الـودائع ذات الكلـفة الـدنيـا وعـلى تـر�سيـد الت�سـرف فـي مـوارد واإ�ستعمـالت اخلـزينة على 
املـدى القـ�سيـر ح�سب حـاجيـات التمـويل اخلـا�سة بت�سـويق �سـابـة احلـبـوب، بحيـث اإقتـ�سـر التقـّلـ�س 

املـذكـور، ح�سـريّـا، عـلى الـودائع لأجـل لـبعـ�س املـوؤ�س�سـات الكـربى احلريفـة.
)الوحدة : 1000 دينار(

اإجنازات يف
2008.12.31

تقديرات يف
2009.12.31

اإجنازات يف
2009.12.31

ن�ضبة الإجناز 
حجم الفارق)%(

-128 87395,6201 374 0004 576 6324 162 4الودائع

236 236104,951 107 0001 056 5761 942ودائع حتت الطلب

067 1  067100,1 466 0001 465 1791 320 1اإّدخـــار

-649 35285,9271 658 0011 930 2081 761 1ودائع لأجل ومنتوجات مالية اأخرى

218 218114,618 000143 670125 138اأموال اأخرى م�ستحقة للحرفاء

188 188104,33 00077 90074 115موارد اأخرى

-762 2385111 00012 00024 5رقاع اخلزينة

950 950129,914 00064 90050 110�سندات اخلزينة

-940 06195,7197 452 0004 650 5324 278 4جمـمـوع املوارد )دون اإعتبار الديون املرتبطة(
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وكـان   .2009.12.31 فـي   %  95,7 احلـرفـاء  ملـوارد  ال�سنـوية  امليـزانية  تقـديـرات  اإجنـاز  ن�سبة  بلغـت  فقـد 
بـالإمكـان حتقـيق ن�سبـة اإجنـاز اأف�سـل مـن ذلك بكـثيـر لـول تـوّخـي البنك �سيـا�سـة اأ�سعـار حـذرة فـي 

تعـاملهـا مـع املـوؤ�س�سـات احلـريفـة، وخ�سـو�سا خـالل الفتـرة الأخيـرة مـن �سنـة 2009.

وجتـّلى ذلك، اأي�سـا، يف اإرتـفـاع معـّدل ر�سـيـد ودائـع احلرفـاء بن�سـبـة 12,3 %، اأي بـزيـادة مببلـغ 482 مليـون 
دينـار فـي �صنـة 2009 مقـابـل 445 مليـون دينـار فـي موفـى �صنـة 2008.

1.1 – الــودائع

بلغت جملة ودائـع احلرفـاء 4.396 مليـون دينار يف 2009.12.31 مقابل 4.190 مليـون دينار يف موفى �صنة 2008, 
م�سّجـلة بذلك منّوا بن�سبة 4,9 %، اأي بزيادة مبلغ 206 مليون دينار. 

ونتـج هذا التطـّور عن :
•  اإرتفـاع بن�صبة 15,6 % جلملـة الـودائع حتت الطلب والأمـوال الأخـرى لتبلـغ 1.250 مليـون دينار يف مـوفـى 	

مقـابـل  دينـار  مليـون   169 مبلـغ  بـزيـادة  اأي   ،2008.12.31 يف  دينار  مليـون   1.081 مقابـل   2009  �صنة 
87 مليـون دينـار م�صّجـلة يف �صنة 2008.

ي�سـار، يف هـذا الإطار، اإلى اأّن جملة الـودائـع حتت الطلب بـالدينـار �سجّلـت زيـادة مببلـغ 177 مليـون دينـار يف 
�صنة 2009 مقابـل 40 مليـون دينـار خالل �صنة 2008.

• فـي 	 دينـار  مليـون   1.466 بلغت  حيث  دينار(،  مليـون   146  +(  %  11,1 بن�سبة  الإّدخـار  ودائع  جملة  منّو 
2009.12.31 مقـابل 1.320 مليـون دينار يف 2008.12.31، اأي ما يعـادل �سعـف الـزيـادة امل�سّجـلـة خـالل 

�صنة 2008.
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ويعكـ�س التـوزيع اجلغـرافـي للـزيـادة احلـا�سلة يف جممـوع ودائـع الإّدخـار اجلهـود الـتي بـذلـتهـا امل�سـالـح 
بغـة الفـالحيـة. التجـارية للبنك يف كـل اجلـهـات، وخا�سة منها، ذات ال�سّ

امل�ضاهمة يف 
جمهود 2009

احل�ضة يف
�ضنة 2008

احل�ضة يف
�ضنة 2009

%18%18%15تون�س الكربى

%11%11%10املن�ستري

%8%8%9�صفاق�س

%11%12%8نـــابل

%5%5%8بــاجة

%8%8%7�صـو�صة

%7%7%7جنــدوبة

%5%5%6الق�شيــن

%4%3%5�صليـانة

%4%4%5مدنيـن

%4%3%5الكـاف

%5%5%5القيـروان

%7%7%4بنـزرت

%2%2%2قاب�س

%2%2%2قف�صة

%100%100%100الـمجـمـوع

• اإلى 	  2008.12.31 يف  دينار  مليون   1.761 من  الأخـرى  املالية  واملنتـوجـات  لأجل  الـودائع  حجم   وتراجع 
1.658 مليون دينار يف موفى �صنة 2009, اأي باإنخفـا�س بن�صبـة 5,8 % )- 103 مليـون دينار( مقـابـل زيادة 

)+ 404 مليـون دينار( خـالل ال�سنة ال�سـابقـة. وقـد نتـج هـذا التطـّور، خ�سـو�سا، عـن  بن�صبـة 29,8 % 
م�سـاأيـرة  عـدم  ب�سبب  احلـريفـة  الكبـرى  املـوؤ�س�سـات  لبعـ�س  بـالدينـار  لأجـل  التـوظيفـات  تـراجـع 

البنك لعمليـات املزايـدة عـلى ن�سب الفـائـدة.

هكذا، ووفقـا لالأهـداف التجـارية واملـالية املبـرجمة يف اإطار العقـد – البـرنـامج للبنك، متّيـز تطـّور تـركـيبة 
ـة الـودائع حتت الـطلب وودائـع الإّدخـار يف جملـة الـودائـع، تباعـا، بـ 2,4 وبـ 1,9 نقـاط  الـودائع بتح�ّسـن ح�سّ
فـي   %  3,06 ن�سبـة  اإقتـ�سـر علـى  الـودائع، حيـث  التطـّور عـلى معـّدل كلـفة  واإنعكـ�س هـذا  مئـويـة. 

.2009.12.31
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2007.12.312008.12.312009.12.31

ودائع حتت الطلب
التغّيــر

% 28,2 
+1,2 ن م

 % 26,5
-1,7 ن م

% 28,9
-2,4 ن م

ودائع الإّدخــار
التغّيــر

% 34,4
-1,5 ن م

 31,5
-2,9 ن م

 33,4
+1,9 ن م

ودائع لأجل
التغّيــر

% 37,4
+0,3 ن م

 % 42
 +4,6 ن م

 % 37,7
-4,3 ن م

%100%100%100الـمجـمـوع

1.2 – اأدوات التوظيـف النقـدي واملـايل

�سّجل جمموع توظيفـات احلرفـاء يف الو�سائـل النقـدية واملاليـة اإنخفا�سا بن�سبة 33,4 %، حيث تراجع من 
116 مليـون دينار يف 2008.12.31 اإلى 77 مليـون دينار يف موفى �صنة 2009، اأي بنق�س مببلغ 39 مليـون دينار. 

اإنخفـا�س التوظيفـات يف �سنـدات اخلزينة مببلـغ 46 مليـون دينـار وزيـادة يف رقـاع  ونتـج هذا التـراجع عن 
اخلزينـة مببلـغ 7 مليـون دينار.

2 - القتـرا�ضـات واملـوارد اخل�ضـو�ضيـة

تـراجع احلجـم اجلـاري ال�سـايف لالإقتـرا�سات واملـوارد اخل�سـو�سية اإلى 567,8 مليـون دينار يف 2009.12.31 مقابل 
576,5 مليـون دينار يف 2008.12.31 , م�صّجـال اإنخـفـا�صـا بن�صـبة 1,5 %, اأي بنقـ�س قـدره 8,7 مليـون دينار.

ونتـج هـذا التطـّور عـن : 
• ت�صـديـد مبلغ 21,6 مليـون دينـار بعنـوان خال�س الق�سـطني الأخيـرين من القـر�س لدى جتّمـع بنكي.	
• تـراجع القائـم اجلـاري ملـوارد الإقتـرا�س اخلارجي بقيـمة 47 مليـون دينار، وذلك ب�سـبب خـال�س مبـلغ يناهز 	

56 مليـون دينـار بعنـوان اأ�سـل الـدين و�سحـب مبلـغ 8,4 مليـون دينـار عـلى الإعـتمـادات اخلـارجـية.

• اإ�سـدار الق�سط الأول من القـر�س الرقـاعي امل�سـروط مببلـغ 50 مليـون دينـار. وقد �سـاعد هـذا الإ�سـدار 	
عـلى تـدعيم الأمـوال الـذاتية ال�سـافية الإ�سـافية مبـا ميّكـن من الـزيادة فـي مـالءة البنـك وقـدراته 

عـلى متـويل الإقتـ�ساد الـوطني.
• وزيـادة القـائـم اجلـاري ملـوارد امليـزانيـة العمـوميـة مببلـغ 10,1 مليـون دينار.	

)الوحدة : 1000 دينار(
تغـّيـر 2009/2008تغـّيـر 2008/2007

)%(الـحجم)%(الـحجم2007.12.312008.12.312009.12.31
422129,4 28-49,6-578 39221 97050 54821 43اإقـتـرا�سـات رقـاعية ولدى جتّمعات بنكية

-12,8-161 47-5,8-563 85522 017320 580368 390اإقـتـرا�سـات خـارجـية

0595,6 2976,710 77111 713189 416179 168مـوارد الـميـزانـية العـمـومية

-1,5-681 8-5,5-844 01832 699561 544569 602الـمجـمـوع اأويل

180,3-5,7-789408 7716 1806 7ديـون مـرتبـطـة

-1,5-663 8-5,5-253 80833 471567 723576 609الـمجـمـوع
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3 – الأمـوال الـذاتيـة والـمـّدخـرات

طبـقـا لـقـرارات الجل�سـة العـامة الخارقة للعـادة المنعقـدة في 14 مار�س 2009، تـّم التـرفيـع في راأ�س مال 
البنك من 100 مليـون دينـار اإلى 160 مليـون دينـار. وقد تـّم، خـالل �سنة 2009، تحـريـر كـامل منحـة الإ�سـدار 
)20 مليـون دينـار(، ومنـح اأ�سـهم مجـانية )10 مليون دينار( باإقتـطاع المبلـغ مـن الحتيـاطّيـات الخـارقـة 

للعادة وتحـرير الق�سـط الأول من الأ�سـهم الجديدة المكـتتبة )25 مليـون دينـار(.  
ووفقـا لـقـرارات الجل�سـة العـامة العادية المنعقـدة في 15 مـاي 2009، تـّم دمـج مبالـغ 13,6 مليـون دينـار 
و9,8 مليـون دينـار مقتطعة من مرابيـح �سنة 2008، تبـاعـا، �سمن الحتيـاطي الخا�س باإعـادة ال�ستثمـارات 

المعفـاة من الأداءات والحتيـاطّيـات الخارقـة للعادة.  
هكـذا، بلـغ مجمـوع الأمـوال الذاتيـة للبنك، قبـل تـوزيع النتيـجة، 493 مليـون دينار في موفى �صنة 2009 
ال�صنـة  خالل   %  6,3 مقـابـل   %  19,9 بن�صبـة  زيـادة  م�صّجـال   ,2008.12.31 في  دينار  مليـون   411 مقابـل 

ال�صـابقـة.

وي�سـار في هـذا الإطار اإلى اأّن البنك قـام، خالل �سنة 2009، بالتفـويت في اأ�سهمه الذاتية المقتنـاة �سـابقـا، 
اأي 318.424 �سهمـا، وذلك طبقـا للقـانون عدد 117 ل�صنـة 1994 ال�صـادر بتـاريخ 14 نوفمبـر 1994. وقـد 
تـّم تحميـل الـنق�س في الـقيـمة الناتج عن عمليـات التفـويت، والمقـّدر بمبلـغ 124,4 األـف دينـار, على 
الإحتيـاطيـات الخـارقـة للعـادة ". وتـّم، كذلك، اإدارج الأربـاح المقبـو�سة عـلى الأ�سـهم الـذاتية،  ح�صاب " 

ر�سيـد مـوؤّجـل ". والمقـّدرة بمبلـغ 82,5 األـف دينـار، �سمـن ح�سـاب " 

على �سعيد اآخر، وباإعتبـار اإ�سدار الق�سـط الأّول من القـر�س الـرقـاعي الم�سـروط والتـرفيـع في راأ�س مـال 
نمـّوا  للبنك  ال�سـافية  الذاتيـة  الأمـوال  مجمـوع  �سّجـل  ال�سـافي،  ال�سنـوي  الـربح  وتخ�سيـ�س  البنك 

ليبلـغ 531 مليـون دينار في 2009.12.31 مقابـل 403 مليـون دينار في موفى �صنة 2008. بن�صبـة 31,5 % 
في موفى 2009، بحيث  في 2008.12.31 اإلى 11,43 %  لذلك، اإنتقـلت ن�سبة كفـاية راأ�س المـال من 8,16 % 
يتيـح للبنك اإمكـانـات جـديـدة لتنـمية ن�سـاطاته مع مـوا�سلة اإحتـرام الت�سـريعـات المتعّلـقة بالت�سـّرف 

الحـذر.

فيما يتعّلـق بالمـّدخـرات، بلـغ مجمـوعهـا 404 مليـون دينـار في 2009.12.31 مقـابـل 345 مليـون دينـار في 
2008.12.31, م�صّجـال زيـادة بقيمـة 59 مليـون دينـار.
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وقد نتـج هذا التطـّور، خـا�ّسة، عـن :
• �سـات اخلام للمدخرات ل�سنة 2009 مقابل 91,2 مليـون 	 ر�صد مبلغ 109,2 مليـون دينـار بعنـوان املخ�سّ

دينار يف �صنة 2008.
• واإ�ستـرداد مّدخـرات بقيمة 50,4 مليـون دينار خالل �صنة 2009 مقابل 30,6 مليـون دينار يف �صنة 2008.	

■ ال�ضـتـعـمـــــالت

1 – التـعـهــدات

)الوحدة : 1000 دينار(
تغـّيـر 2009/2008تغـّيـر 2008/2007

)%(الـحجم)%(الـحجم2007.12.312008.12.312009.12.31
-4,1-413 30717,1185 967662 357 3804 543 0734 881 3الـتعـهدات بالـ�سـحـب ال�سافية

-2-144 22-20,5-037 512280 066 6571 088 6931 368 1الـتعـهدات مبـوجب الإم�سـاء

-3,7-558 2707,3207 479382 424 0375 632 7665 249 5جمـمـوع الـتعهـدات ال�ضـافـية

6-434 8,320-133 26-829 362-395 342-261 316ديـون مـرتبـطـة

57910,1 67113,367 60378 024739 352672 593مدخـرات وعالوات حمتفظ بهـا

-2,7-413 8087,9160 253434 801 6655 961 8575 526 5جمـمـوع الـتـعـهـدات الـخـام

ـافية اإنخفـا�سـا بن�سبة 3,7 %، متـراجعـا من 5.632 مليـون دينـار  �سّجـل القـائم اجلمـلي للتـعـهـدات الـ�سّ
فـي 2008.12.31 اإلـى 5.424 مليـون دينـار فـي مـوّفـى �صنـة 2009، اأي بنقـ�س مببلـغ 208 مليـون دينـار.

وقد نتـج هـذا التطـور عـن تراجع بقيمة 185 مليـون دينار )- 4,1 %( ملجمـوع التعهـدات بـال�سحـب، حيث بلـغ 
4.358 مليـون دينـار يف مـوّفـى �صنة 2009 مقـابـل 4.543 مليـون دينـار يف 2008.12.31، ومببلـغ 22 مليـون دينار 

)- 2,0 %( لـجملـة التعهـدات مبـوجب الإم�سـاء، لتتـراجع من 1.089 مليـون دينـار عند ختـم ال�سنة املـالية 2008 
اإلـى 1.067 مليـون دينـار يف موفـى �صنة 2009.

هكـذا، بلـغ القـائم الـجمـلي للتعـهـدات اخلـام 5.801 مليـون دينـار فـي 2009.12.31 مقـابـل 5.962 مليـون 
دينـار عنـد نهـاية الـ�سنة الـ�سـابقـة، م�سّجـال اإنخفـا�س بن�سبة 2,7 % مقـابـل زيـادة بن�صبـة 7,9 % يف �صنة 

.2008

وي�سـار، اأي�سا، اإلى اأّن اجلهـود املبـذولة لتـدعـيم متـابعة واإ�ستخـال�س امل�ستحـّقـات عـلى احلـرفـاء مّكـنت البنك 
مـن حتـ�سـني مـوؤ�ّسـرات جـودة ومـردودية الـقـرو�س حيث جتـّلى ذلك، خـا�سة، فـي تقـّلـ�س حجـم القـرو�س 

امل�سـّنـفة.
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1.1 - �ضيـا�ضة القـر�س وتـركـيبة الـتعـّهـدات.

عـلى الـرغم من الظـرف الإقتـ�سادي الـ�سعـب، تـوّخـى البنك الـوطني الفـالحي �سيـا�سة قـر�س مـوّجـهة، 
خ�سـو�سا، نحـو القـطاعات الأقـّل ت�سـرّرا بنتـائـج الأزمة الإقتـ�سادية والـمالية مع مـوا�سلـة م�سـانـدة 

ال�سـركـات احلـريفة امل�سـّدرة يف جمـابهـة ال�سعـوبـات الظـرفية املـذكـورة.
وقـد متّكن البنك، بف�سـل هذه اجلهـود، من حتـقيق متـركـز اإ�ستـراتيـجي اأف�سـل يف معـامـالته مـع �شيـحة 
حـاجـيات  فـي  امل�سّجـل  الّنـق�س  حـّدة  اأّن  اإلّ  واملتـو�ّسـطة.  ال�سغـرى  املـوؤ�ّس�سـات  و�سـريحة  اخلـوا�س 
اأّدى   ,2009 املـالية  ال�سـنة  مـن  الأخـيـرة  الأ�سهـر  خـالل  خـا�ّسة  احلـبـوب،  لـديـوان  بالنـ�سبة  التمـويـل 

لتـراجـع الـحجـم اجلمـلي للتعـهـدات اخلـام.
)الوحدة : 1000 دينار(

تغـّيـر 2009/2008تغـّيـر 2008/2007
)%(الـحجم)%(الـحجم2007.12.312008.12.312009.12.31

3981,6 9925,110 98031 582674 591664 632قرو�س الإنتاج الفالحي

2900,8 0834,85 98730 697657 614652 622الـتعـهدات بالـ�سـحـب

10843 90919,15 9931 88516 97711 9الـتعـهدات مبـوجب الإم�سـاء

-69,6-004 0427,9640 09567 098279 056919 852قرو�س ت�ضويق املنتوجات الفالحية الأ�ضا�ضية

-71,6-677 12238,2497 646192 323197 201695 503الـتعـهدات بالـ�سـحـب

-63,6-327 142-35,9-080 449125 77681 856223 348الـتعـهدات مبـوجب الإم�سـاء

19410,7 7748,3469 178335 847 9854 377 2104 042 4قرو�س التجارية وال�ضناعية

11910 64016,2354 108492 879 9893 524 3493 032 3الـتعـهدات بالـ�سـحـب

07513,5 115-15,5-865 070156 995968 861852 009 1الـتعـهدات مبـوجب الإم�سـاء

-2,7-413 8087,9160 253434 801 6655 961 8575 526 5جمـمـوع الـتـعـهـدات الـخـام

اأ – قـرو�س الإنتـاج الـفـالحـي
بقـرو�س  فـالّح   5.500 من  اأكـثـر  متّتـع  الفـالحـي،  القـطاع  تنـمية  الـوطـنية يف جمـال  للخيـارات  وفقـا 
قـ�سيـرة املـدى لتمـويـل املـو�سم الفـالحـي، خـالل �سنة 2009، مببلغ 67 مليـون دينـار مقـابـل 55 مليـون 

دينـار يف �صنة 2008.
اأّمـا القـرو�س املتـو�سـطة وطـويلـة املـدى، خـالل �سنة 2009، فقـد �سمـلت مـا يـزيـد عـن 1.500 ملـّف 

مببلـغ 44 مليـون دينـار.

مقـابـل   ,2009 �صنة  خـالل  دينـار,  مليـون   111 املفـرجة  الفـالحـي  الإنتـاج  قـرو�س  جمـلة  بلـغت   هكـذا، 
102 مليـون دينـار يف �صنة 2008، اأي بـزيـادة بن�سبـة 10 %.

ن�ساط البنك الوطني الفالحي
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الـممنـوحة يعكـ�س  والقـطاعي للتمـويـالت  التـوزيـع اجلـهـوي  اأّن  اإلى  الإ�سـارة  اآخـر، جتدر  عـلى �سـعيـد 
جمـال  فـي  الـوطنـية  اخليـارات  جتـ�سيـد  فـي  فـّعـال،  ب�سكـل  لالإ�سـهـام،  الـرامية  البنك  جمـهـودات 
الـتنـمية اجلـهـوية، مع احلـر�س عـلى تـوزيـع املخـاطـر اجلـاريـة بح�سـب مـالءة ومـردودية كـاّفـة قـطاعات 

الإختـ�صا�س الفـالحـي.

ب – قـرو�س ت�ضـويـق املـنتـوجـات الـفـالحـية الأ�ضـا�ضـّيـة
اإنخـفـا�سـا  الأ�سـا�سية  الفـالحية  املنتـوجات  لت�سـويق  الـم�سندة  للـقـرو�س  الـجـاري  الـقـائم  �سّجـل 
ليتـراجـع من 919 مليـون دينـار يف 2008.12.31 اإلى 279 مليـون دينـار فـي مـوّفـى �صنـة  بن�صبـة 69,6 % 

.2009

بني  دينـار  633 مليـون  مببـلـغ  احلـبـوب  ديـوان  تعـّهـدات  تقـّلـ�س  اأ�سـا�سـا، عـن  التـراجـع،  نتـج هـذا  وقد 
�سهـري دي�سمبـر 2008 ودي�سمبـر 2009.

)الوحدة : 1000 دينار(

تغـّيـر 2009/2008تغـّيـر 2008/2007
)%(الـحجم)%(الـحجم2007.12.312008.12.312009.12.31

-73,5-928 9577619 56254 490223 533843 788احلبوب

-10,1-505 57223,33 2186 72331 15134 28الكروم

-40,5-570 51315,616 3155 88624 37240 35زيت الزيتون

-69,6-004 0427,9640 09567 098279 056919 852املجـمـوع

الشمال الغربي

%41

الشمال الشرقي

%40

اجلنوب

%9

الوسط

%10

á«MÓØdG ¢Vhô≤dG äÉLGôaE’ …ƒ¡÷G ™jRƒàdG

الزراعات الكبرى
%45

الصيد البحري
%1

تربية املاشية
%13

غراسة األشجار
%8

قطاعات أخرى
%28

اخلضر
%4

á«MÓØdG ¢Vhô≤dG äÉLGôaE’ »YÉ£≤dG ™jRƒàdG
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ج – القـرو�س التـجـاريـة وال�ضـنـاعـيـة
تـرّكـزت جـهـود البنك الـوطني الـفـالحي عـلى تنمـية منـابـاتهـا بال�سـوق فـي تعـامـالتهـا مـع �سـريـحة 
تـاأمـني  عـلى  احلـر�س  مـع  احلـّرة،  املهـن  واأ�سحـاب  اخلـوا�ّس  و�سـريـحة  واملتـو�ّسطة  ال�سغـرى  املـوؤ�س�سات 

دميـومة املـداخيـل املـالـية امل�ستـقبـلية مـن خـالل الـنـهـو�س بالقـرو�س املتـو�ّسـطة وطـويـلة املـدى.

يف  دينـار  مليـون   882 احلـّرة  املهـن  واأ�سحـاب  للخـوا�س  امل�سنـدة  للقـرو�س  اجلـاري  القـائم  بلـغ  هكـذا، 
2009.12.31, م�صّجـال زيـادة بقيـمة 134 مليـون دينـار مقـارنة ب�صنـة 2008. وقـد بلـغت جمـلة القـرو�س 

ـت مـا يـزيـد عـن 40.000 عقـد قـر�س جـديـد. املفـرجـة 417 مليـون دينـار, خالل �صنة 2009، وخـ�سّ

املفـرجـة  املـدى  وطـويلة  املتـو�سـطة  القـرو�س  حجـم  بلـغ  فقـد  ال�سـركـات،  لتمـويـل  بالن�سـبة   اأّمـا 
147 مليـون دينـار لتمـويل الإ�ستثـمـارات يف قـطاع ال�سنـاعـة، و 120 مليـون دينـار لتمـويـل الإ�ستثمـارات يف 

قـطاع التنـمية العقـارية و 86 مليـون دينـار لفـائدة الإ�ستثـمـار يف قـطاع اخلـدمـات. هكـذا، بلـغت جمـلة 
القـرو�س املفـرجة 353 مليـون دينـار, خـالل �صنة 2009, مقـابـل 205 مليـون دينـار يف �صنة 2008، اأي بـزيـادة 

بن�صبـة 72 %.
بالتـايل، بلـغ القـائـم اجلـاري للـقـرو�س التجـارية وال�سنـاعـية 4.847 مليـون دينـار يف 2009.12.31, م�صّجـال 
)+ 336 مليـون دينـار( يف نهـايـة ال�سـنة املـالـية  )+ 469 مليـون دينـار( مقـابـل 8,3 %  منـّوا بن�صبـة 10,7 % 

.2008

2.1 – مـتـابـعـة الـمـخـاطـر والـمـردوديّـة.

وفقـا لالأهـداف الـوطنية واخليـارات الإ�ستـراتيجـية للبنك يف جمـال حتـ�سني ن�سـب القـرو�س الـم�سّنـفة 
اإ�صتخـال�س  �صيـا�صـة   ,2009 �سنة  خـالل  الفـالحي،  الـوطني  البنك  اإتّبـع  بـاملدخـرات،  املخـاطـر  وتغـطية 
اإقت�سـاديـة ظـرفـية، مـع  تـواجـه �سعـوبـات  الـتي  لل�سـركـات  الـدقيـقة  املتـابعة  تقـوم عـلى  واإ�سنـاد 

تـوّخي تـوّجـه اأكـرث حـذر فـي ما يتعّلـق بتـقـييم املخـاطر وحتـديـد املـدخـرات املـ�ستـوجـبـة.

وقـد مّكـنت اجلـهـود املبـذولـة مـن الـّرفـع فـي ن�سـب اإ�ستخـال�س الـقـرو�س، وحتـ�سيـن جـودة ومـردوديـة 
حمـفـظة قـرو�س البنـك. اإ�سـافة لـذلك، قـام البنـك بتحـ�سـني اإجـراءات تقـييـم ال�سمـانـات والـّرهـنّيـات 
الـمعـتـمـدة يف تـحـديـد املـّدخـرات الـم�ستـوجـبـة مـع الأخـذ بـالإعـتبـار، خـا�سة، لأقـدمّيـة وتـ�سـنيف 
املخـاطـر وذلك بهـدف تـاأميـن دميـومـة املـداخيـل واملـردوديـة املـالـية الـم�ستـقبـلية لـمحفـظة الـقـرو�س.

ن�ساط البنك الوطني الفالحي
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اأ – الإ�ضتخـال�ضـات ومـردوديـة الـقـرو�س
بلـغ حجـم اإ�ستـخـال�س الـم�ستحـّقـات )اأ�سـل الـديـن والـفـوائـد( 2.326 مليـون دينـار فـي 2009.12.31 
مقـابـل 2.109 مليـون دينـار فـي مـوفى �صنة 2008، اأي بـزيـادة 10,3 %. هكـذا، حتـ�ّسـنت ن�سبـة اإ�ستخـال�س 
يف �صنة 2008 و 62,6 %  فـي 2009.12.31 مقـابـل 66,8 %  اأ�سـل الـديـن بنقـطتني مئـوية لتبـلـغ 68,8 % 

قبـل �صنـة.
وقـد نتـج هـذا التحـ�ّسـن يف اأداء وظيـفة الإ�ستخـال�سـات بفـ�سـل اجلـهـود الـتي تـّم بـذلهـا، خـا�سة، 
الإقت�سـاديـة  الأزمة  بـاإنعكـا�سـات  �سلبـا  تـاأثّـرت  الـتي  لل�سـركـات  الـدقيقـة  بـاملتـابعـة  يتعـّلـق  فيمـا 
اآجـالهـا  حـّلـت  الـتي  والـتجـارية  الـ�سنـاعـية  الـقـرو�س  مـن   %  99,1 اإ�ستخـال�س  تـّم  حيـث  العـاملـية، 

�صنـة 2009.
اأمـا بالن�سـبة للـقـرو�س امل�سنـدة لتـمـويـل الإنتـاج الـفـالحي، فقـد اإرتـقـى حجـم الإ�ستـخـال�سات )دون 
اإعـتبـار امل�ستحقات يف طـور الـنـزاع( اإلى 112,5 مليـون دينـار فـي 2009.12.31 مقـابـل 84,8 مليـون دينـار 
فـي مـوفى �صنة 2008. وي�سـار، فـي هـذا الإطار، اإلـى اأّن قـطاع الـزراعـات الكبـرى حـّقـق اأفـ�سـل الـنتـائـج، 

حـيث تـّم اإ�ستخـال�س مبـلـغ 56,7 مليـون دينـار يف �صنة 2009 مقـابـل 32,7 مليـون دينـار يف 2008.12.31.
فيمـا يتعـّلـق بـامل�ستحّقـات فـي طـور الـّنـزاع، اإنتـقـل حجم الإ�ستـخال�سات من 23,7 مليـون دينار خـالل 

�صنة 2008 اإلى 28,7 مليـون دينـار فـي مـوفى �صنة 2009, م�صّجـال زيـادة بن�صبـة 20,9 %.
عـلى الـرغم مـن ذلك، وبـاإعـتبـار الإنخـفـا�س احلـاّد الـم�سّجـل يف تـعهـدات مـوؤ�ّسـ�سـات جتـميـع وتـرويـج 
�سـابـة الـحبـوب، اإرتـفـعـت ن�سـبة عـدم الـوفـاء بـالـدين بنقـطـة مئـوية لتبـلـغ 13,1 % يف 2009.12.31 

عنـد خـتم الـ�سنة املـالـية 2008. مقـابـل 12,1 % 
تـّم  فقـد  اخلـارجـية،  والإقتـرا�سـات  الـذاتية  الأمـوال  عـلى  امل�سنـدة  الـقـرو�س  ملـردوديـة  بـالن�سبـة  اأّمـا 
يف مـوفـى �صنـة 2008، بالـرغـم  يف 2009.12.31 مقـابـل 6,77 %  حتـقيـق ن�سبـة مـردوديـة بـلغـت 6,42 % 
مـن تـراجـع ن�سبـة الـفـائدة فـي ال�سـوق الـنقـدية بنقـطة مئـويـة بيـن �سهـري ديـ�سمبـر 2008 وديـ�سمبـر 

.2009

ب – جـودة حمفـظـة الـقـرو�س ومعـاييـر التـ�ضـرّف الـحـذر
الـقـرو�س  حجـم  تقـّلـ�س  الـقـرو�س،  واإ�ستـخـال�س  مبتـابعـة  الـمتعـّلـقة  البنـك  جمـهـودات  بفـ�سـل 
مقـابـل   2009.12.31 فـي  دينـار  مليـون   687,7 اإلى  متـراجـعـا  دينـار،  مليـون   20,6 مببـلـغ   الـم�سّنـفـة 
708,3 مليـون دينـار يف �صنـة 2008 و 733,8 مليـون دينـار يف �صنـة 2007. وقـد نتـج هـذا الـتطـّور، خـا�سة، عـن 
حتـ�ّسـن جـودة الـقـرو�س الـمبـّوبـة فـي �سـنـف 2، حيـث �سّجـلت اإنخـفـا�سـا مببـلـغ 27,5 مليـون دينـار. 
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)الوحدة : 1000 دينار(
20052006200720082009

128 780 1385 961 2985 551 2025 622 7184 255 4جمموع القرو�س

454 092 8475 252 5335 817 4224 903 9433 490 3قرو�س غري م�ضّنفة

674 291687 765708 780733 775718 764قرو�س م�ضّنفة

596 06016 48944 93475 41097 176�صنف 2

589 81751 14149 749109 30487 70�صنف 3

816 203156 977166 490148 005119 105�صنف 4

673 211462 158448 607400 057413 413قرو�س حمّل الّنزاع

010 840181 096409 484929 886366 162تطور جمموع القرو�س

-617 20-474 98525 14-995 45-677 102تطور القرو�س امل�سّنفة

11,89%11,88%13,22%15,55%17,97%ن�سبة القرو�س امل�سّنفة

اإلّ اأّن هـذه الـنتـائج اجلـّيـدة لـم تتـرجـم فـي تخـفيـ�س ن�سبـة الـقـرو�س الـم�سّنـفـة، حـيث اإ�ستـقـّرت 
الـجـاري  الـجمـلي  الـقـائم  تـراجـع  بـ�سبب  وذلك   ،2008 �صنـة  خـالل  الـم�صّجـلة  الـن�صبـة  حـدود  فـي 
للـمـ�ستحـّقـات عـلى الـحـرفـاء مببلـغ 181 مليـون دينـار. فـلـول تـراجع تعهـدات ديـوان احلبـوب مببلـغ 633 
الـم�سّنـفـة  الـقـرو�س  ن�سـبة  ل�سّجـلـت   ،2009 وديـ�سمبـر   2008 ديـ�سمبـر  �سهـري  بيـن  دينـار  مليـون 

تـراجعـا هـاّمـا.
الـمتعّلـقة  الـحـذر  الـت�شّف  ملعـاييـر  بـالـنظـر  و�سعـه  تـدعيـم  مـن  البنك  متّكـن  اآخـر،  �سعيـد  عـلى 
بتـوزيـع املخـاطـر الـم�ستحـّقـة عـلى جـميـع حـرفـائه، وذلك بـف�سـل تنـفيـذ قـرارات تـدعـيم الأمـوال 

الـذاتيـة.

2 - حمفـظـة الأوراق التجـاريـة و�ضنـدات الإ�ضـتثـمـار 
اإنخفـا�سا  �سّجل القـائم اجلملي ال�سايف ملحفظة الأوراق التجارية، املكـّونة �سبه كلّيـا من رقـاع اخلـزينة، 

بن�صـبة 10,6 %، متـراجعا من 349,9 مليـون دينار يف 2008.12.31 اإلـى 312,7 مليـون دينار يف 2009.12.31.
من جهتـه، بلـغ القـائم اجلملي ال�سـايف ملحفـظة ال�ستثمار 309,6 مليـون دينـار يف 2009.12.31 مقـابـل 

319,7 مليـون دينـار يف موّفى �صنة 2008, اأي بـاإنخـفـا�س بقيـمة 10,0 مليـون دينـار. 

وقـد نتـج هـذا التطـّور خ�سـو�سـا عـن:
• مببلـغ 	 الـدولـة  بهـا  تكّفـلت  التي  العمـوميـة  ال�سـركـات  على  للم�ستحقـات  اجلاري  القـائـم   تـراجع 

10,9 مليـون دينـار اإثـر ت�سـديـد الـدولـة للم�ستحقـات التي حّل اأجلهـا يف �سنـة 2009.

ن�ساط البنك الوطني الفالحي
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• حتـريـر م�سـاهمة البنك فـي راأ�س مـال 5 �شكـات مببلـغ 4,1 مليـون دينـار والتفـويت يف م�سـاهمـات ذات 	
قيمة حمـا�سبية قـدرهـا 3,7 مليـون دينـار منهـا 2,9 مليـون دينـار تهـّم م�سـاهمة البنك فـي راأ�س مـال 

اإحتـاد البنـوك التـون�سـية". مـوؤ�س�سة " 
• البنك فـي قـر�س 	 اإكـتتـاب  اإثـر  دينـار،  1,2 مليـون  الـرقـاعـية بقيمـة  لل�سنـدات  اجلـاري  القـائم  زيـادة 

رقـاع مي�سكـهـا  اإ�ستخـال�س  دينـار بعنـوان  3,8 مليـون  دينـار وحت�سيـل مبلـغ  5 مليـون  رقـاعـي مببلـغ 
البنك.

• واإرتفـاع القـائم اجلـاري ل�سنـاديـق الت�سـّرف لـدى �سـركـات الإ�ستثمـار تنميـة مببلـغ 7,5 مليـون دينـار, 	
ـ�س جـديـد مببلـغ 8,5 مليـون دينـار مقـابـل اإ�صتخـال�صـات بقيمـة  خ�سـو�سـا، نتيجـة لـر�سد خمـ�سّ

3,7 مليـون دينـار.

اإحتـاد البنـوك  هـذا وي�سار اإلى اأّن البنك قـام بـالتفـويت فـي كـامـل م�سـاهمتـه يف راأ�س مـال مـوؤ�س�سة " 
ذات  املن�سـاآت  هيكـلـة  واإعـادة  الـتطهيـر  لـجنـة  اإتخـذتهـا  الـتي  الـقـرارات  اإطار  يف  وذلك  التـون�صـية"، 
عـن  النـاتـج  الـقيمـة  فـائـ�س  بلـغ  وقـد   .2009 مـاي   28 بتـاريـخ  الـمنعقـدة  الـعمـومية  امل�سـاهمـات 

عمـلية الـتفـويت 4,1 مليـون دينـار، اإ�سـافة لتـح�سيـل اأربـاح �سـرف بـقيمـة 3,5 مليـون دينـار.
امل�سـاهمـات  مـردوديـة حمفظـة  ن�سبـة  بلـغت  املـذكـور، خ�سـو�سـا،  الـقيـمة  فـائـ�س  وباإعتبـار  هكـذا، 

15,1 % فـي مـوّفى �صنـة 2009 مقـابـل 7,4 % م�صّجـلة فـي �صنـة 2008.
على �سعيـد اآخـر، جتـدر الإ�سـارة اإلى اأّن حمفـظة امل�سـاهمـات، الـتي تـ�سمـل اأكـثـر مـن 78 �سـركة منهـا 
12 �سـركة مـدرجـة بالبـور�سة، تبـرز فـائ�س قيمة حمتمـل بقيمـة 118 مليـون دينـار مقـابـل �سعـر اإقتنـاء 

بقيمـة 101 مليـون دينـار.
هـذا ويـالحـظ، اأي�سـا، اأّن التـركيبـة القـطاعيـة ملحفـظة امل�سـاهمـات تتـوافـق مع خيـارات البنك املتمّثـلة 
فـي حمـورة م�سـاهمـاتهـا حـول قـطاع اخلـدمات املـالية وقـطاع ال�سناعـات الغـذائيـة، حيث ميّثـال، تبـاعـا، 

37,5 % و 28 % مـن جمـمـوع امل�سـاهمـات.

3 -  الأ�ضول الثــابتة

مـن  منتـقـلة   ،%  11,5 بن�سبـة  منـّوا  الهتـالكـات  من  ال�سـافية  الثـابتـة  الأ�سـول  جمـلة   �سّجلـت 
48,1 مليـون دينار يف 2008.12.31 اإلـى 53,6 مليـون دينار يف مـوّفـى �صنة 2009، اأي بزيـادة مبلـغ 5,5 مليـون دينار.
فقـد بلـغت جملـة الإ�ستثـمـارات اخلـا�ّسـة بالـبنـاءات 4,0 مليـون دينـار منها 1,7 مليـون دينـار تـّم �سدادهـا 

لـ�سـراء حمـالّت طبقـا لبـرنـامـج تعـزيـز �سبكـة فـروع البنـك.
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فيمـا يهـّم الإ�ستثـمـارات فـي جمـال الإعـالمـية، فقـد بلـغـت جمـلـة الـم�سـاريف 2,3 مليـون دينـار منها 
1,1 مليـون دينـار لإقتنـاء بـرجميـات اإعالمية ومثلـه لتجـديـد التجـهيـزات الإعـالمية.

اإلـى   2008 �صنة  مـوّفـى  دينـار يف  مليـون   64,9 مـن  اإنتقـل جممـوعهـا  فقـد  لالإهتـالكـات،  بالن�سبة   اأّما 
�سـات لالإهتـالكات مببلـغ 4,1 مليـون دينار خالل �صنة 2009. 68,9 مليـون دينار يف 2009.12.31، وذلك اإثر ر�سد خم�سّ

■  و�ضـع البنك في ال�ضـوق النقدية وال�ّضيـولـة البنكـية

نظرا للتطـور احلا�سل على م�ستـوى املـوارد والإ�ستعمـالت، متّيـز و�سع البنك يف ال�سـوق النقـدية بتـوظيف 
�سـايف مببلـغ 466 مليـون دينار يف 2009.12.31 مقـابل مديـونيـة �صـافية بقيمة 32 مليـون دينار يف 2008.12.31.

يف موّفـى �صنة 2008. يف 2009.12.31 مقـابـل 115,10 %  من جهته، بلغ مـوؤ�ّسـر ال�سيـولة 133,36 % 

■ العمليـات مع الـخـارج

�سلـبي  ب�سكـل   ،2008 �سنة  مـن  الأخيـر  الـربـع  منـذ  اإنـدلعـت  الـتي  والإقت�سـادية  املـالية  الأزمة  اأثّـرت 
عـلى املبـادلت التجـارية مع اخلـارج �سـواء على امل�ستـوى الـوطني اأو الـدويل، حيث تراجعـت اأ�سعـار املـواد 
الأوليـة وتقّلـ�س الـطلب من دول الإحتـاد الأروبـي، اأهـّم �سـريك يف التجـارة اخلـارجية بـالـن�سبة لالإقتـ�سـاد 

التـون�صـي. 
اإنعكـ�س هذا الظرف ال�سعب على تطّور حجم العمليات البنكية مع اخلارج املعاجلة لـدى �سبابيـك  فقـد 
اإلى   2008 �صنـة  خـالل  دينـار  مليـون   33.101 من  لينتـقـل  الّثلـث  ينـاهـز  تراجعـا  �سّجـل  حيث   البنك، 

22.220 مليـون دينـار فـي مـوفـى �صنـة 2009.

لبعـ�س  اخلـارج  الـبنكـية مـع  الـعمليـات  الـم�سّجـل يف حجـم  التـراجـع  اأّن  اإلى  الإطار،  وي�سـار، يف هـذا 
ال�سـركـات احلـريفـة الـكبـرى تـّم تعـوي�سـه، واإن ب�سكـل جـزئي، بف�سـل الـجهـود الـتجـاريـة الـتي بذلهـا 
البنك لإ�ستقـطاب حرفـاء جـدد، حيث �سّجـلت �سنـدات التجـارة اخلـارجية والـدفـوعـات مع اخلـارج زيـادة يف 

عـدد امللفـات املعـالـجة.

1 –  �ضنـدات التـوريد والت�ضـديـر املعّيـن مقـر دفـعهـا.

بلـغ جممـوع �سنـدات التـوريد والت�سـديـر املعّيـن مقـّر دفعهـا لـدى �سبابيـك البنـك 9.527 مليـون دينـار 
فـي 2009.12.31 مقـابـل 10.997 مليـون دينـار فـي مـوفـى �صنـة 2008, م�صّجـال اإنخفـا�صا بن�صبـة % 13,4. 

ن�ساط البنك الوطني الفالحي
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ليبـلـغ حـوالـي 29.000 ملـف خـالل �صنـة 2009. هـذا وقد اإرتفـع عـدد ال�سنـدات املعـاجلـة بن�سبة 2,16 % 
فقـد تراجع حجـم �سنـدات التـوريد اإلى 8.280 مليـون دينـار فـي موّفـى �صنة 2009 مقـابل 9.326 مليـون 
الـ�سنـدات املعـالـجة �سّجـل منـوا بن�سبة  اأّن عـدد  اإل   .11,2  % اأي بنقـ�س بن�صبـة   ,2008  دينـار فـي �صنة 
5,4 % ليفـوق 20.000، ممّـا �سـاهـم يف احلـّد من تـاأثيـر تـراجـع اأ�سعـار املـواد الأوليـة املـورّدة وكـذلك النقـ�س 
تـو�سيـع  اإطار  احلـريفـة يف  الكبـرى  ال�سـركـات  اإحـدى  لتعـامـالت  دينـار  مليـون   3.000 بحـوايل  امل�سّجـل 

ن�سـاطها خـالل �سنة 2008.
دينـار خالل  1.671 مليـون  %، منتقـلة مـن   25,4 بن�سبـة  تـراجعـا  الت�سـديـر، فقد �سّجـلت  اأّمـا �سنـدات 

�صنـة 2008 اإلى 1.247 مليـون دينار خـالل �صنـة 2009.

2 – الـدفـوعـات مع اخلـارج.

بلـغ احلجـم اجلمـلي للـدفـوعات مع اخلـارج التي اأجنـزها البنك الـوطني الفـالحي 12.693 مليـون دينـار فـي 
2009.12.31 مقـابـل 22.104 مليـون دينـار فـي موفـى �صنـة 2008, م�صّجـال اإنخفـا�صـا بن�صبـة 42,6 %. 

مقـابـل   2009 �صنة  خـالل  دينـار  مليـون   4.873 اخلـارج  من  املتـاأتية  الـدفـوعـات  جملـة  بلغـت   فقـد 
15.005 مليـون دينار خالل ال�صنـة ال�صـابقـة, اأي بنق�س بقيمة 7.185 مليـون دينـار منهـا 6.768 مليـون دينـار على 

م�ستوى التحـويـالت من اخلارج. 
من جهتـه، �سّجـل حـجـم الـدفـوعـات نحـو اخلـارج اإنخفـا�سـا بن�سبـة 31,4 %، متـراجعـا مـن 7.100 مليـون 

دينار خـالل �صنة 2008 اإلـى 4.873 مليـون دينار فـي 2009.12.31,.

3 – عمليـات ال�ضـرف اليـدوي

ـرف اليـدوي 412 مليـون دينـار يف 2009.12.31 مقـابل 407 مليـون  بلـغ رقـم معـامـالت البنك يف ميـدان ال�سّ
دينـار خـالل �صنة 2008, م�صّجـال منّوا بن�صبـة 1,2 %. وقـد نتـج هذا التطـّور عن منـو بن�سبـة 2,0 % لعمليـات 

�سـراء العمـالت الأجنبيـة وتراجع بن�سبـة 3,0 % لعمليـات البيـع.

■ النـتـيـجـة

متّيـزت ال�سيـا�سة النقـدية خـالل �سنة 2009، خ�سـو�سـا، بـاإنخفـا�س معـّدل ن�سبـة الفـائـدة فـي ال�سـوق 
فـي ديـ�سمبـر  خـالل �سهـر ديـ�سمبـر 2008 اإلـى 4,18 %  النقـدية بنقـطة مئـوية ليتـراجـع مـن 5,19 % 
مـن  البنـك  متّكـن  ذلك،  رغـم  واملـدينـة.  الـدائنة  الفـوائـد  اأداء  عـلى  التطـّور  هـذا  اإنعكـ�س  وقـد   .2009

حتـقيـق نـاتـج بنـكـي يتـوافـق مـع تقـديـرات الـميـزانيـة لـ�سنة 2009.
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ن�ساط البنك الوطني الفالحي

1 – اإيـرادات ال�ضتغـالل البنـكـي

بلغـت جمـلة اإيـرادات ال�ستغـالل البنـكي 396,4 مليـون دينـار يف 2009.12.31 مقـابل 391,7 مليـون دينـار 
)+ 51,2 مليـون دينـار( يف  )+ 4,7 مليـون دينار( مقابل 15,0 %  خالل �صنة 2008, م�صّجـلة منّوا بن�صبة 1,2 % 

�صنـة 2008.
وقـد نتـج هـذا الـنمـو اأ�سـا�سـا عـن :

• املمـاثـلـة على 	 واملـداخيـل  الـدائنـة  الـفـوائد  %( على م�ستـوى   2,7 دينـار )+  7,5 مليـون  زيـادة مببلـغ 
العمليـات مـع احلـرفـاء، خـا�سة، بف�سـل الأداء اجلّيـد للفـوائـد املقبـو�سة عـلى امل�ستحقـات امل�سكـوك 
الـدولـة(، حيث  القـرو�س امل�سنـدة عـلى مـوارد ميـزانية  اإعتبـار  الّنـزاع )دون  اإ�ستخـال�سهـا وحمـّل  يف 
)+ 2,4 مليـون دينار( لتبلـغ 12,1 مـليـون دينـار فـي 2009.12.31 مقـابـل   �صّجـلت منـّوا بن�صبة 24,8 % 

9,7 مـليـون دينـار خـالل �صنـة 2008.
حلـّد  يف�ّسـر،  القـرو�س  على  الـدائنة  الفـوائـد  امل�سّجـل يف حجـم  الـتطـّور  اأّن  ال�سـدد  هـذا  ويـالحظ يف 
كبيـر، بـاإنخفـا�س معـّدل ن�سبة الفـائدة فـي ال�سـوق النقـدية وبتـراجع حـاجيـات التمـويـل فـي بعـ�س 
القـطاعـات الإقت�سـادية التـي تـاأثّـرت بالـّركـود الإقتـ�سادي بـدول الإحتـاد الأوروبي. فقـد اإقت�سـر تقّلـ�س 
بالـرغـم مـن اأّن تـراجـع  ن�سبـة مـردوديـة القـرو�س امل�سنـدة على املـوارد الـذاتيـة واخلـارجيـة على 0,35 % 

ن�سبـة الفـائدة يف ال�سـوق النقـدية بلـغ 1,0 %.
•  ومنـّو مـداخيـل حمفـظـة �سنـدات الإ�سـتثـمـار بقيمـة 0,8 مليـون دينـار. 	
•  واإنخفـا�س جملـة الفـوائـد الـدائنة على العمليـات البنكيـة مببلـغ 1,6 مليـون دينـار.	
•  وتقّلـ�س مـداخيـل حمفـظـة رقـاع اخلـزينة بقيمـة 2,1 مليـون دينـار. 	

2 – اأعـبـاء ال�ضتغـالل البنـكـي

فـي  دينـار  مليـون   174,1 مـن  منتـقـلة   ،%  11,0 بن�سبـة  تراجعـا  البنـكي  ال�ستغـالل  اأعبـاء  �سّجـلت 
2008.12.31 اإلى 154,9 مليـون دينـار فـي نهايـة ال�سنة املاليـة 2009, اأي بـنق�س قـدره 19,2 مليـون دينـار 

مقـابـل زيـادة بقيمـة 24,8 مليـون دينـار يف �صنـة 2008.

وقـد نتـج هـذا التطـور خـا�سـة عـن:
• تـراجع حجـم الفوائد املدينـة على عمليات اخلزينـة بقيمـة 10,8 مليـون دينار)- 84,9 %(،	
• واإنخفـا�س جـملـة الفـوائد املـدينة علـى ودائـع احلرفـاء بقيمـة 6,4 مليـون دينار, 	
• وتقّل�س جملة الفوائد والعمولت املدينة على موارد القتـرا�س اخلارجي  والّرقـاعي مببلغ 2,1 مليون دينار. 	



ر الـ�سـنـوي 2009 - الـبنـك الـوطـنــي الـفــالحــي الـتـقـرـي

35 

3 – النـاتـج البنـكـي ال�ضـافــي

بلـغ النـاتـج البنـكي ال�صـافـي 241,5 مليـون دينار يف 2009.12.31 مقـابل 217,6 مليـون دينار خالل ال�صنة 
)+ 26,4 مليـون دينار( يف �سنة  )+ 23,9 مليـون دينار( مقـابل 13,8 %  ال�صابقة, م�صّجـال منـوا بن�صبـة 11,0 % 

.2008

)الوحدة : 1000 دينار(
2007.12.312008.12.312009.12.31

113.198133.730159.908هام�س الربح ال�سايف على الفائدة

66%61%59%امل�ساهمة يف الناجت البنكي ال�سايف

39.15443.65343.704هام�س الربح ال�سايف على العمولت

18%20%20%امل�ساهمة يف الناجت البنكي ال�سايف

30.10230.57327.433املداخيل ال�سافية ملحفظة الأوراق التجارية

11%14%16%امل�ساهمة يف الناجت البنكي ال�سايف

8.7769.69410.504املداخيل ال�سافية ملحفظة الإ�ستثمار

4%4%5%امل�ساهمة يف الناجت البنكي ال�سايف

191.231217.650241.549النـاتـج البنـكـي ال�ضـافـي

مـن جمـمـوع  هـذا ويالحـظ اأّن هـامـ�س الـربـح الـ�سـافـي عـلى الـفـائـدة، الذي ي�سـاهم بن�سبـة 66 % 
النـاتـج البنـكـي ال�صـافـي, �صّجـل منـوا بن�صبـة 20 % لـيبلغ 159,9 مليـون دينار يف 2009.12.31، اأي بـزيـادة 
بقيمة 26,2 مليـون دينـار. وقد نتـج هـذا التطـّور، خـا�سة، عن حت�ّسـن هام�س الربـح ال�سـافـي على عمليـات 

اخلزينـة بقيمـة 9,2 مليـون دينـار بني �سنتـي 2008 و2009.

اأّما م�سـاهمة املداخيـل ال�سـافية ملحفظـة 
الأوراق التجارية، فقد تقّلـ�ست بثالث نقـاط 
 ,2009.12.31 يف   %  11 اإلى  لتتـراجع  مئـوية 
معـّدل  من  كّل  اإنخفـا�س  ب�سبب  وذلــك 
القـائم اجلـاري لرقـاع اخلزينة ومعـّدل ن�سبـة 

الفـائـدة يف ال�سـوق النقـدية.

هامش الفائدة

%66

 هامش العموالت

%18

عائدات احملفظة التجارية

%11

عائدات احملفظة اإلستثمار
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ّـة 4 – اأعـبـاء الـتـ�سـيـيــر ومـوؤ�سـرات النـجـاعـة العـمـلـّيـاتيـ

بلغـت اأعبـاء الّت�سييـر 120,2 مليـون دينـار خـالل �صنة 2009, مقـابـل 102,7 مليـون دينـار يف 2008.12.31, 
)+ 17,4 مليـون دينـار(.  م�صجلـة منـوا بن�صبـة 17,0 % 

فقـد نتـج هـذا التـطـّور عـن :
• %( يف 	  3,0 2,3 مليـون دينار )+  %( مقابل   17,9 14,5 مليـون دينار )+  اإرتفـاع م�سـاريف الأعـوان مببلـغ 

�صنة 2008. ويعـود النمـّو امل�سّجلـة اإلى الـزيـادات يف الأجـور الـمقـّررة فـي اإطار مـراجعـة الإتفـاقيـة 
البنـوك  غـرار  عـلى  الـوقـود  منحة  ولإر�سـاء  التـرقيـات،  ولكلفـة  للبنـوك،  الـم�ستـركـة  الـقـطاعيـة 

العمـومية الأخـرى، ول�سـرف منحة لالأعـوان يف اإطار الذكـرى اخلم�سيـن لتـاأ�سي�س البنك.
• وزيـادة اأعباء الإ�ستغـالل العامـة مببلـغ 2,9 مليون دينار )+ 13,4 %( يف �سنـة 2009 مقابل 0,9 مليـون دينـار 	

)+ 4,1 %( خـالل ال�سنـة ال�سـابقـة.
)اأعبـاء الت�سييـر  اإنتقـل مـوؤ�ّسـر الإ�ستغـالل  هكـذا، وبـاإعتبـار التطـّور امل�سّجـل للنـاجت البنكـي ال�سـايف، 

يف موفـى �صنـة 2009. يف 2008.12.31 اإلى 49,8 %  على النـاجت البنكي ال�سايف( من 47,2 % 
من جهتـه، �سّجـل مـوؤ�ّسـر اإنتـاجية الأعـوان )الناجت البنكي ال�سايف /عدد الأعوان( منّوا بن�سبـة 10,8 %  ليبلـغ 

90.231 دينـار يف 2009.12.31 مقـابـل 81.456 دينـار خـالل �صنـة 2008.

5 – خمـ�ضـ�ضـات الـمـدخـرات.

طبقـا للهـدف الـوطني الـّرامي لتـاأمني تغـطية القـرو�س امل�سّنـفـة باملـّدخـرات مبـا ل يقـّل عـن 70 %, 
وا�سل البنك الـوطني الفـالحي جمهـوداتـه يف هذا املجـال، حيث تـّم ر�سد مبلـغ 109,2 مليـون دينـار بعنوان 

ـر اإلستغالل مؤشّ
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�سـات اخلـام للمـدخـرات خالل �سنة 2009 مقـابل 91,2 مليـون دينـار يف �صنة 2008، وذلك على الـرغم  املخـ�سّ
من اإنخفـا�س حجـم القـرو�س الـم�سّنفـة واإرتفـاع مبلـغ اإ�ستـرداد املـدخـرات عـلى القـرو�س.

�سـات  ويـالحظ، يف هـذا الإطار، اأّن البنك الـوطني الفـالحي قـام بـر�سـد مبلـغ 3,5 مليون دينار بعنـوان خم�سّ
املدخـرات لتغـطيـة املخـاطـر العمليـاتية، وذلك اإ�ستعـداد لـدخـول معـاييـر الت�سـّرف احلـذر " بـال 2 " حيـز 

التـطبيـق.

وباإعتبـار النق�س اأو فائـ�س القيمـة وت�سحيـح قيمـة امل�ستحّقـات وحمفظـة الإ�ستثمـار ومنهـا 7,5 مليـون 
ـرف النـاجت على التفـويت يف م�سـاهمة البنك يف راأ�س  دينار بعنـوان فـائ�س القيمة والـربح على اأ�سعـار ال�سّ
�سـات املـّدخـرات 68,8 مليـون دينـار يف  مال مـوؤ�س�سة " اإحتـاد البنـوك التـون�سية "، بلغ احلجم ال�سايف ملخ�سّ
موّفى �صنة 2009 مقـابـل 71,4 مليـون دينار يف �صنة 2008, اأي باإنخفـا�س بن�صبة 4 % مقـابـل زيـادة بن�صبـة 

20 % يف 2008.12.31.

�سـات املـّدخـرات من النـاجت البنـكي ال�سـايف لتغـطية املخـاطـر  هكـذا، �سّجـلت ن�سبة اإقـتـطاع خم�سّ
حت�ّسنـا جـديـدا، حيث تـراجعـت ن�سبـة املخـ�س�سـات ال�سـافية للمـدخـرات مـن الناتـج البنـكي ال�سـايف 

يف �صنة 2007. يف موّفـى �صنة 2008 و 36 %  يف 2009.12.31 مقابـل 28 %  اإلى 24 % 
هـذا وجتـدر الإ�سـارة اإلـى اأّن ال�سيـا�سة املّتبعـة يف جمـال تـدعيـم املدخـرات مّكـنت البنـك مـن التـرفـيـع 
ينتظـر  بـالتـايل،   .2009.12.31 يف   %  68,61 اإلـى  باملـدخـرات  الـم�سّنفـة  القـرو�س  تغطـية  ن�سبـة  فـي 
امل�سّنفـة  القـرو�س  تغـطية  لتـاأمني  الـّرامي  الـوطني  الهـدف   ،2010 �سنـة  بـداية من  البنـك،  يحّقـق  اأن 

باملـّدخـرات مبـا ل يقـّل عـن 70 %.

6 – الـنـتـيـجـة

فـي  دينـار  مليـون   48,9 ال�ستغـالل  نتيجـة  بلغـت  البنكي،  ال�ستغـالل  لإيـرادات  الإيجابي  للتطـّور  نظـرا 
2009.12.31 مقـابـل 39,1 مليـون دينـار يف مـوفى �صنة 2008، اأي بـزيـادة ن�سبـة 25,1 %.

لينتقـل مـن 31,763 مليـون دينـار يف 2008.12.31  اأّمـا الربـح ال�سافـي، فقـد �سّجـل منـوا بن�سبـة 26,9 % 
اإلـى 40,299 مليـون دينـار يف �صنـة 2009.

هكـذا، اإرتفعــت ن�سبــة مـردوديــة الأمـــوال الــذاتيـة اإلـى 14,24 % فـي 2009.12.31 مقــابـــل 13,45 %
و 12,71 %, تبـاعـا, خـالل �صنتـي 2008 و 2007.
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■ �ضـيـا�ضـة الإتـ�ضـال والتـ�ضـويـق. 

التجـارية  ال�سمعـة  تنمية  عـلى  املرّكـزة  الإت�سـاليـة  �سيـا�ستـه   ،2009 �صنـة  خـالل  البنـك,  وا�صل 
للمـوؤ�س�سـة، مـن جهـة، ومـالءمة تقـنيـات وطـرق ت�سـويـق املنتـوجـات واخلـدمـات املقـّدمـة للحـرفـاء، 

مـن جهـة اأخـرى.
فبـالـتزامـن مـع اإحتـفـال البنـك بـالـذكـرى 50 لـتـاأ�سيـ�سه، متّيـزت �سنـة 2009 بتنـفـيذ بـرنـامـج اإتـ�سـال 
اإنبـعـاثـه.  واإعـالم ثـرّي �سمـل عـّدة تـظاهـرات عـلمـية وثقـافـّية حـول تـاريـخ ومكـا�سـب الـبنك منـذ 
وقـد مـّثـل تنـظـيم لقـاءات جهـويـة عـلى �سـرف الـحـرفـاء وروؤ�سـاء الـ�سـركـات، خ�سـو�سـا فـي اإطار 
دولـي مب�سـاركـة �سخـ�سّيـات علـمّيـة ومهـنّيـة هـاّمـة، حلـظات  وملتـقـى  اجلـديـدة،  الـفـروع  تـد�سـني 

هـامة �سـاهـمت فـي تعـزيـز الـ�ّسمـعـة التـجـارية الـتي يحـظـى بهـا البنـك الـوطـني الـفـالحـي.
وقـد اأثـمـرت اجلـهـود الـرامـية للـّرفـع مـن اإ�سـعـاع و�سمـعـة البنـك، اأي�سـا، حـ�سـول البنك الـوطنـي 

الـفـالحي علـى جـائـزة رئـي�س الـجمـهـورية جلـودة اخلـدمـات البنـكية ل�سنة 2009.

املـو�سمـية  الإ�سهـاريـة  احلـمـالت  �سـاهـمـت  اآخـر،  علـى �سعـيد 
البنـكـية  و"اخلـدمـات  "املـنتـوج"  مـفـاهـيم  عـلى  املـرتـكـزة 
تـقـّدم  حتـقـيق  فـي  لالإنتـرنـات"  الإفـتـرا�سـية  ال�سبـكـة  عبـر 
القيـمة  ذات  الـمنتـوجـات  ت�سـويـق  م�سـتـوى  عـلى  ملـمـو�س 
عـالـية.  جـدوى  ذات  خـدمـات  تـاأمـني  مـع  العـالـية  الإ�سـافـية 
خـ�سـائـ�س  على  املدخـلـة  للتـح�سـينـات  واإ�سـافـة  هـكـذا، 
وطـرق ت�سـويـق بعـ�س منتـوجـات الإّدخـار والتـمـويـل، بلـغ قـطـب 
مـراحـل تقـّدم جـديـدة، خـالل �سنـة 2009,  البنـك عـن بـعـد "   "
فـي  م�سـتـرك   6.000 حـوالـي  اإنـخـراط  فـي  خـا�سـة،  متـثـّلـت، 
خـدمـة " BNAnet "، واأكـثـر مـن 250.000 زائـر ملـوقـع البنـك عـلى �سبـكـة الإنتـرنـات و42.500 اإتّـ�صـال, 

." BNAphone " سـهـريّـا، بخـدمـة�

اإلكـتـرونـي  اأّن البنـك قـام بتـ�سـويـق مـنتـوج جـديـد يتمّثـل فـي خـدمة �سـحـن  اإلـى  وي�سـار، كـذلك، 
للهـاتـف "الـّرّحـال" بالـتنـ�سيـق مـع �سـركـة حمـّلـية لالإتـ�سـالت، حـيث ينتـظـر اأن تخـلـق هـذه اخلـدمة 
رقـم  منـو  ن�سـق  فـي  الـّرفـع  وبـالتـالـي  واخلـدمـات،  املنتـوجـات  بقـية  مـع  اإيجـابيـا  تفـاعـال  اجلـديـدة 

معـامـالت البنـك.

ن�ساط البنك الوطني الفالحي
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مـن جهـة اأخـرى، وطبـقـا للخيـارات املحـّددة فـي مـجـال تقـريـب خـدمـات البنـك مـن احلرفـاء، تـّم تعـزيـز 
اآلـي جـديـدة،  �سبكـة الـفـروع بفـتـح 7 فـروع جـديـدة، و 2 مكـاتـب جتـهيـز 6 فـروع مبـوزّعـات �سحـب 

ليـرتفـع ر�سيـد البنـك اإلـى 124 �سّبـاك و 157 فـرع بنـكـي. 

■  التنظيم والـنـظام المـعـلومـاتـي

اإنـدرجـت �سيـا�سـة البنـك في مجـال التنـظـيم، خـالل �سنـة 2009، �سمـن متـابعـة التغّيـرات الحـا�سلـة في 
المهـن البنـكـية ومنـاهـج معـالـجة وتخـزيـن ونقـل المعلـومة، وذلك في اإطار و�سـع النـظام المعلـومـاتـي 

الجـديـد حيـز الإ�ستغـالل.
عـر�س  تـّم  للبنـك،  الجـديـد  التنـظيـمي  الهيـكـل  م�سـروع  البنـك  اإدارة  مجـلـ�س  تبـّنـي  وبعـد  هكـذا، 
قـريبـا،  العمـل،  بـدايـة  ت�سـاهـم  اأن  وينتـظـر  عـليـه.  للمـ�سـادقـة  الإ�سـراف  �سلـطات  عـلى  الـم�سـروع 
بـالهيـكـل الـتنـظيـمي الـجـديـد فـي الـرّفـع فـي تفـاعـلية البنـك وفـي تكـامـل هيـاكـله، مّمـا يمّكـنـه 
مـن التفـاعل ب�سكـل اأفـ�سـل مـع تطـّور المخـاطـر واإمكـانـات وفـر�س النمـّو المـرتبـطة بتـغّيـر تقـنّيـات 
واأ�سكـال المنـافـ�سة البنـكّيـة، مـن جـهـة، والإنتـقـال للنـظام المعـلـومـاتـي الـجـديـد الـذي ي�ستنـد عـلى 
التـكنـولـوجيـات الجـديـدة لالإعـالم والإتـ�سـال ويتمـّيـز بمنـظـومة محـا�سـبية ممـركـزة، مـن جهـة اأخـرى.

وتجـدر الإ�سـارة، اأي�سـا، اإلـى اأّن البنـك وا�سـل، خـالل �سنـة 2009، التمـ�ّسـي الـذي اإعتـمـده لـدعـم الالمـركـزية، 
وذلك بـاإدخـال تعـديـالت جـديـدة على الإجـراءات الخـا�سـة بتـطـويـر دور وم�سـوؤوليـات الهيـاكـل الجـهـوية، 
وخ�سـو�سـا، فـي مجـال منـح ومتـابعـة واإ�سـتـخـال�س الـقـرو�س، والتـ�سـرّف فـي الـ�سمـانـات والـرقـابـة 

الـداخـلـية.

اأمـا بـالن�سـبة للمـ�سـروع المحـوري المتعـّلـق بـاإقتنـاء الهنـد�سـة الـتقـنيـة لـنـواة الـنـظام المعـلـومـاتـي 
الجـديـد, قـام البنـك خـالل �صنـة 2009 بعقـد �سفقـة مـع مـزّود محـّلي، وذلك فـي اإطار وحـدة م�سـالـح 
مع بنـوك وطنيـة اأخـرى. ويـالحـظ اأّن نجـاح البنـك فـي تـعميـم الإ�ستغـالل الـفعـلي لبع�س مكّونات كل من 
منظـومة الإعـالمـية للـفـروع والـمنظـومـة الإعـالمية الـمتعلـقـة بالـت�سـرّف في الـقـرو�س، يـوؤ�ّسـر عـلى 

قـدرة البنـك فـي قيـادة هـذا الـمـ�سـروع فـي الآجـال المحـّددة وبـالحـرفـية الـمثـلـى.
هكـذا، تـّم ت�سـكـيل ور�سـات عمـل، تمـّيـزت بم�سـاركـة فـاعـلـة للمـ�سـالـح المـركـزيـة ولإطارات الـفـروع، 
التـقـنيـة  الهـنـد�سة  لمـالءمـة  الـالزمة  الأولـية  والتـقـنيـة  الـوظيـفـية  الإعـدادات  واإنجـاز  لتـحـديـد 
الجـديـدة مـع حـاجّيـات وطـمـوحـات البنـك فـي اإطار و�سـع نـواة الـنـظام المعـلـومـاتـي الجـديـد حـيـز 

الإ�صتـغـالل الـفـعـلي.
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على �سعيـد اآخر، تـّم الـ�سـروع فـي الأ�سغـال الـتح�سـيـرية لـو�سـع الـمنـظـومـة المـحـا�سـبية الـجـديـدة 
كـامـل  بـاإنـدمـاج  تتـّوج  اأن  ينـتـظـر  حيث  خـارجـية،  خـبـرات  عـلى  بـالإعتـمـاد  وذلك  الإ�ستـغـالل،  حيـز 
المعـلـومـاتي  للنـظام  الأخـرى  المـكـّونـات  كـافـة  مـع  الجـديـدة  المحـا�سـبية  للمنـظـومـة  و�سـلـيم 

الجـديـد للبنك.
وتجـدر الإ�سـارة، اأي�سـا، اإلى اأّن البنك الـوطني الفـالحي قـام بـاإقتنـاء بـرمجيـات اإعـالميـة خا�سة ببعـ�س 
المـ�ساريـع التـقنيـة، ومـن �سـمنهـا، مقاومة تبـييـ�س الأمـوال وتمـويـل الإرهـاب، والتـ�سـرّف في الإعتـمـادات 
الـم�سـتنـديـة، و�سـالمـة الإر�سـالّيـات الإلكتـرونـية " �صـويفـت" والّتـ�سـرف في عمـليـات الخـزينـة بالعملـة 

ال�صعبـة.

■ المــوارد البـ�ســرية

وتعـمـيم  الفـروع  �سبكـة  بتعـزيـز  الـمتعّلـقة  منهـا  وخـا�ّسة  للبنك،  الإ�ستـراتيجـية  اخليـارات  بـاإعتبـار 
املـوارد  يف  الت�سـرف  �سيـا�سة  تـركـزّت  والإتـ�سـال،  للمعلـومـات  اجلـديـدة  التكنـولـوجيـات  اإ�ستعمـال 
باإنتـداب كفـاءات  الأعـوان، وذلك  2009 عـلى تـدعـيم عـدد  البنـك خـالل �سنـة  توّخـاهـا  التـي  الب�سـرية 

جـديـدة، والـّرفـع من ر�سيـد اخلبـرة واحلـرفية لالأعـوان مـن خـالل التـكـوين وحـركة النقـل الـداخلـية.

فـي هـذا الإطار، وبـالإ�سـافة اإلـى عمليـات اإعـادة الإحلـاق لأعـوان البنك، نتـج عـن تنـفيـذ برنـامـج تـدعيـم 
املـوارد الب�سـرية بـاإنتـداب 54 عـونـا جـديدا تـّم تعـييـن جـّلـهم مب�سـالـح الفـروع، وذلك وفقـا لبـرنـامـج 

تـو�سيع �سبكـة الفـروع ولتغـطية ال�سغـورات النـاجتـة عـن املغـادرات امل�سّجـلة بـالـفـروع.
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1614 1576 1563 1562 1563 
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شبكة الفروع املصالح املركزية
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وبـاإعتبـار عـدد العـوان الـذين غـادروا م�سـالـح البنـك خـالل ال�سنـوات الفـارطـة، متّكـن البنـك بف�سـل 
�سيـا�سة الإنتـدابـات املّتـبـعة مـن حتـقيق مكـا�سب جـديـدة يف جمـال ت�سـبيب مـوارده الب�سـرية. بـالتـايل، 
العـمـرية  ال�سـريحـة  ل�سـالـح  بحـوايل نقطـتني مئـوية  تغـّيـرا  لالأعـوان  العـمـري  الهـرم  �سّلـم  �سّجـل 

مـن جمـمـوع الأعـوان خـالل �سنـة 2009. الـتي لـم تتجـاوز �سـّن 35 �سنـة لتـمّثـل 9,9 % 
وجتـدر الإ�سـارة، كـذلك، اإلـى اأّن جملـة املغـادرات النهـائية امل�سّجـلـة خـالل �سنـة 2009 �سملـت 41 عـونـا 
منهـم 31 عونـا يف اإطار التقـاعـد العـادي. هكـذا، وباإعتبـار و�سـع 14 عـونـا يف اإطار احلـركة الإنتقـاليـة 
)اإحلـاق، رخـ�س املـر�س طـويلة املـدى، عـدم املبـا�سـرة لأغـرا�س �سخ�سـية،...اإلخ(، اإنتـقـل املجمـوع الفعـلي 

لعـدد الأعـوان من 2.672 عونا فـي 2008.12.31 اإلـى 2.677 عونا يف موّفـى �صنـة 2009.

مـن  اأنّه، وبـالنظـر لأهـداف البنـك املرتبـطة بتـعـزيـز �سبكـة فـروعـه ولإحـالـة 722 عـونـا, اأي 27 %  اإلّ 
جمـمـوع اأعـوان البنك، عـلى التقـاعـد خـالل العـ�سـرية القـادمـة، يتـوّجـب عـلى البنـك مـوا�سلـة جهـوده 

يف جمـال الإنتـدابـات لتعـزيـز مـوارده البـ�سـرية. 

200720082009ال�رشيحة العمرية
العدد الفعلي لالأعوان 

يف 2009.12.31

0,7020%0,20%0,10%اأقل اأو ي�صاوي 25 �صنة

9,20245%7,80%8,30%من 26 �صنة اإلى 35 �صنة

63,101690%62,80%65,00%من 36 �صنة اإلى 50 �صنة

27,00722%29,20%26,60%من 51 �صنة اإلى 60 �صنة

1002677%100%100%املـجـمـوع

الأعـوان،  مـن جممـوع   %  80 اأي  مـوّظـف،   2.100 من  اأكـثـر  اإ�ستـفـاد  والـر�سكـلة،  للتـكـويـن  بالن�سبـة 
مـن رقـم معـامـالت البنـك، خـالل �سنـة 2009. وجتـدر الإ�سـارة  بـدورات تـكـوينيـة بكـلفة تنـاهـز 0,4 % 
حـوايل  �سملـت  للبنـك  التـابـع  املنـدمـج  التكـوين  مـركـز  نـّظمهـا  الـتي  التكـويـنية  الـّدورات  اأّن  اإلـى 

ثـلـثي الأعـوان الـذيـن متّتـعـوا بحـلـقـات تـكـويـنيـة.

على �سعيـد اآخـر، تـابـع البنـك خـالل �سنـة 2009 �سيـا�سـة الإنفـتـاح عـلى املـحيـط اجلـامعـي واملهـني 
مـن خـالل اإ�ستيـعـاب 1.000 متـربّـ�سا يف دورات تـدريبيـة بـالبنـك، حيث اإ�ستفـاد مـا يزيـد عـن 200 منـهم 

مبنـحـة تـربّـ�س.
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■  طـرق تـ�سـييـر المـوؤ�سـ�سـة وتـطـويـر الـرقـابـة الـداخـلـية

تـر�سـيد  عـلـى   ،2009 �سنـة  خـالل  البنك،  جـهـود  تـرّكـزت 
مـنـاهـج واآليـات الـرقـابـة والتـ�سـّرف الـحـذر وذلك بتـدعـيـم 
اإدارة البنك ومـالءمـة مـهـام  الـهيـاكـل الـتـابـعـة ملـجـل�س 
لالأهـداف  وفـقـا  الـداخـلـية،  الـرّقـابـة  مـ�سـالـح  واأهـداف 
اجلـديـدة  الـمـعـاييـر  تـجـ�سـيد  مـجـال  فـي  الـوطـنيـة 
الإ�سـراف  �سـلـطات  ت�سـّنـهـا  الـتي  الـحـذر  للـتـ�سـّرف 

الـنـقـدي والـمـالـي.
الـرقـابـة  هيـاكـل  تـوؤّمـنهـا  الـتـي  للمهـام  فبـالإ�سـافـة 
مـراقبـة  دائـرة  الـحـ�سـابـات،  )مـراقـبي  الـخـارجـية 
للـرقـابـة  الـدائـمة  اللـجنـة  قـامـت  ...اإلــخ(،  احل�سـابـات، 
املـالـية للبنـك ومـراعـاة خمـتـلـف  الـو�سـعـية  الـداخلـية، ب�سـكـل دوري، بـمـراجـعـة ومـراقـبة تطـّور 
مـ�سـالـح ل�سيـا�سـات والإجـراءات الـداخـلية. وقـد قـام البنـك بـمتـابعـة دقـيقـة لكـاّفـة اإ�سـتنتـاجـات 
الإخـاللت  ت�سـوية  بـهـدف  الإدارة،  جمـلـ�س  اأنـظار  عـلى  عـر�سـهـا  بعـد  الهـيـاكـل،  هـذه  وتـو�سـيـات 

والـنـقـائـ�س املـ�سّجـلـة.
 

اإدارة  اأدوار  يف  والتـكـامـل  الـتن�سـيق  جمـال  فـي  املـر�سـومة  الأهـداف  البنـك  تـابـع  اأخـرى،  جهـة  مـن 
الـتـدقيـق واإدارة الـتـفّقـد، وذلك بهـدف تـاأمـني مـراعـاة الـت�سـريعـات اجلـارية واحلـفـاظ عـلى مـ�سـالـح 
البنـك �سـواء عـلى م�سـتـوى الـهيـاكـل الـمـركـزيـة اأو الـجـهـوية. فـي هـذا الـ�سـدد، مّكنت اإعادة توزيع 
اإ�سـافـة  تـفّقـد،  اأو  تـدقيـق  مـهّمـة  مائة  حـوايل   ،2009 �سنـة  اإجنـاز، خـالل  من  اإدارة  لكل  املوكلة  املهام 

ملهـّمـات متـابعـة وتـقييـم.
12 جـلـ�سة حيـث  اأكـثـر من   ،2009 للـقـر�س، خـالل �سنـة  الـتنـفيـذية  اللجـنة  مـن جهـتهـا، عـقـدت 
الـحـر�س  مـع  اأنـظارهـا  عـلى  عـر�سـت  الـتي  الـقـرو�س  ملـّفـات  كـاّفـة  فـي  والـبّت  بـدرا�سـة  قـامـت 
عـلى متـابـعة الـمخـاطـر وعـلى �سيـر �سيـا�سـة البنـك للـقـر�س، اأخـذا بـعـني الإعـتبـار لتـطـّور لأمـوال 

الـذاتية الـمتـاحـة وللـظـرف الإقتـ�سـادي والـمـايل.
بالن�سبة ملـراقبـة الإمـتثـال ومقـاومة تبـييـ�س الأمـوال ومتـويـل الإرهـاب، واإ�سـافـة للـمتـابعـة الـمتـوا�سـلة 
لـمختـلـف هيـاكـل البنـك، تـّمـت دعـوة الـم�سـوؤولـني عـلى اأكـثـر مـن مـائـة فـرع لتـلـّقي حـلـقـات 

ن�ساط البنك الوطني الفالحي
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تكـوينـية وحتـ�سيـ�سّيـة حـول ن�سـر ثقـافـة الإمـتثـال لالأعـراف الـ�سليـمة ولقـواعـد ح�سـن �سيـر املهـن 
الـبنكـية طبـقـا ل�سيـا�سـة البنـك يف هـذا املجـال.

كـذلك، ومتـابعـة لـتنـفيـذ الإجـراءات الأولـية لبـدء الـعمـل بـالـمعـاييـر الـجـديدة للتـ�سـّرف الـحـذر 
ـ�سة  متـخـ�سّ اإعـالمـية  بـرجمـيـات  لإقـتنـاء  ال�سـروط  كـّرا�سـات  على  وامل�سـادقـة  اإعـداد  تـّم   ،2 بـال 
فـي التـ�سـرف فـي الـمخـاطـر الـعمـليـاتـية والـتـ�شّف فـي الأ�سـول واخلـ�سـوم. وينتـظـر اأن يتـ�سـارع 
اإنـجـاز هـذه الإجـراءات الأوليـة مـع خـلـق هيـاكـل متخـ�سـ�سـة فـي هـذه املهن، وذلك فـي اإطار الـهيكـل 

الـتنـظيـمي اجلـديـد للبنـك الـمـزمـع بـدايـة الـعمـل بـه قـريبـا.

مـوؤ�ّسـرات  لنـ�سـر  واإ�سـافـة  املـالـية،  الـمعـلـومة  و�سفـافـية  بـامل�سـاهـمني  الإتـ�سـال  م�ستـوى  عـلى 
الـوطـني  البنـك  نـّظم  الـقـانـونية،  والـمعـاييـر  الآجـال  يف  الـمـالـية  والـقـوائـم  الـثـالثـي  الـن�سـاط 
الإعـالم  وو�سـائـل  الـم�سـاهـمـني  تـّمـت دعـوة  نـدوة �سحـفـية   ،2009 نـوفمبـر  الـفـالحي، خـالل �سهـر 
حل�سـورهـا. وقـد كـان هـذا الـحـدث، تـزامـنـا مـع الإحتـفـال بـالـذكـرى اخلـم�سـيـن لـتـاأ�سيـ�س البنـك، 
فـر�سـة لإطـالع احل�سـور عـلى مكـا�سب ودور البنـك الـوطـني الـفـالحي فـي الإقتـ�سـاد الـوطنـي والآفـاق 

الـم�ستقـبـلية لـتطـّور ن�سـاط ونتـائـج الـبنك عـلى الـمـدى الـقـريب والبـعـيـد.

■  تطـّور اأ�ضهـم البنـك الـوطني الفـالحي بالبـور�ضـة

تـّم تـداول اأ�سهـم البنـك بالبـور�سـة فـي 247 يـومـا, خـالل �صنة 2009، مبعـّدل يـومي للمبـادلت جتـاوز 
اإجمـالّية  24.000 �سهـمـا. هكـذا، بلغـت املبـادلت اجلمـليـة لأ�سهـم البنك 5.950.895 �سهـمـا بقيـمـة 

قـدرها 62.719.219 دينـار.
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وقد تراوح �سعـر اأ�سهـم البنك عنـد الإقـفـال، خـالل �سنـة 2009، بني �سعـر اأدنـي بقيمـة 8,550 دينـار يف 
2009.05.18 و�سعـر اأقـ�سى بلـغ 13,020 دينـار يف 2009.10.01.

7,69 فـي  الأ�سعـار لالأربـاح  309,960 مليـون دينـار ومـوؤ�سـر  البنـك  اأ�سهـم  مـن جهتـهـا، بلغـت ر�سملـة 
2009.12.31 مقـابـل 179,8 مليـون دينـار و 5,66, تبـاعـا, فـي موّفـى �صنـة 2008.

هـذا وي�سـار اإلى اأّن ال�سنة املـالية متيـّزت بنجـاح الإكـتتـاب فـي عملـية التـرفيـع يف راأ�س مـال البنـك مـن 
100 مليـون دينـار اإلـى 160 مليـون دينـار، حيـث تـّم حتـريـر كـامـل منحـة الإ�سـدار والنـ�سف الأّول مـن 

لل�سـادة  �سكـرنـا  لـتجـديـد  الفر�سـة  هـذه  وننتـهـز  اإ�سـدارهـا.  تـّم  الـتي  لالأ�سـهم  الإ�سمـية  القيـمة 
امل�سـاهمـني على ثقتـهم املتجـّددة يف اأ�سـهم البنك الوطني الفالحي.

2006*200720082009

100.000100.000100.000160.000راأ�س املـال الجتماعي )باآلف الدنانري(

100.000100.000100.000135.000راأ�س املـال الجتماعي املحّرر

10555القيـمة ال�سمية لل�سهم )بالدينار(

10.00020.00020.00032.000عـدد الأ�سـهم )بالآلف(

10.00020.00020.00027.000عـدد الأ�سـهم املـدرجة )بالآلف(

20.764.70222.111.98823.781.00862.719.219الأمـوال املعـاجلـة )بالدينار(

1.443.1591.583.1092.711.1955.950.895عـدد الأ�سـهم املعـاجلة

18,20010,8509,54013,020�سعـر الإقـفـال الأق�سى )بالدينار(

8,5507,9407,7008,550�سعـر الإقـفـال الأدنى )بالدينار(

0,8000,4000,4000,450الأرباح املوزّعة عن كل �سهم )بالدينار(

2007/06/112008/06/162009/06/022010/06/07تاريـخ تـوزيـع الأربـاح

10,546,375,667,69ن�سبـة الأ�سعـار لالأربـاح

172.000179.000179.800309.960الر�سمـلة بالبـور�سة )باآلف الدنانري(

* متّـت معاجلة الأرقام اخلا�سة ب�سنة 2007 باعتبار التخفي�س يف القيمة الإ�سمية لأ�سهم البنك بداية من يوم 22 جوان 2007.

ن�ساط البنك الوطني الفالحي
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■ الآفـــاق 

وفـقـا للتوجهـات املعلـنـة يف اإطار البـرنـامج 
الـرئـا�سـي ولالأهـداف الإ�ستـراتيـجـية للبنـك 
جـهـود  تتمـحـور   ،2013  –  2009 للـفتـرة 
ل�صنـة  بالن�صبـة  الفـالحي  الـوطـني  البنـك 

2010 حـول الأهـداف الرئي�سيـة التـاليـة:

• والإقت�سـادية 	 املـالية  املـردوديـة  تـدعـيم 
جمـهـود  متـابعـة  مـع  واأ�سـوله،  للبنـك 
الأمـوال  وتـعـزيـز  املـدّخـرات  تكـويـن 

الـذاتية للبنـك.
• الـفـروع 	 �سبـكـة  بتـو�سـيع  وخـا�سة،  احلـرفـاء،  مـوارد  لتنـمية  الـرامـية  التجـارية  اجلهـود  مـوا�سلة 

واإثـراء منتـوجـات وخـدمـات البنـك.
• تـوّخـي �سيـا�سة قـر�س تقـوم عـلى تنـّوع املخـاطـر وحتـ�سيـن جـودتـهـا وتغـطيـتهـا باملـّدخـرات، مـع 	

احلـر�س عـلى امل�سـاهـمة الفـاعـلة فـي حتقـيق الأهـداف الإقت�سـادية الـوطنية.
• وو�سـع الإجـراءات والآلـّيـات التنـظيـمية واللـوج�سـتيـة املثـلـى حيـز التـطـبيـق، وذلك يف اإطار اإجنـاز 	

مـ�سـروع تعـ�سيـر النـظام املعـلـومـاتـي للبنـك.
ولن�سبة  للبنـك  اخلـام  للتعهـدات  اجلـاري  القـائـم  منـو  للبنك  املتوّقـع  الن�سـاط  يفـرز  اأن  ينتظـر  هكـذا، 

تغـطـية القرو�س امل�سنفة بـاملـّدخـرات فـي موفى �سنة 2010.
مـن جهـتهـا، ينتظـر اأن ت�سّجـل جمـلة مـوارد احلرفـاء منـوا مع احلفاظ على الّنـزعـة الـتـنـازلـّية ملـعـّدل 

كـلـفـة الـودائـع.

هـذا وي�سـار كـذلك اإلـى اأّن البنـك يعـتـزم، خـالل �سنـة 2010، تـحـريـر الـّن�سـف الثـانـي مـن الـزيـادة فـي 
راأ�سمـالـه واإ�سـدار اجلزء الـثـانـي مـن الـقـر�س املـ�سـروط وذلك لـتـدعيـم اأ�س�سـه املـاليـة.

عـلـى م�سـتـوى الإ�ستغـالل، يُنتـظـر اأن ينـعـكـ�س الـتـطّور املـرتقـب لنـ�سـاط البنـك اإيجـابّيـا عـلى اأداء 
مـوؤ�سـرات الإ�ستـغـالل، وهـو مـا يـوؤّدي لتـحـقـيق م�سـتـوى ربـحـية اإقتـ�سـاديـة ومـاليـة اأفـ�سـل مـن 

تـقـديـرات الـعـقـد الـبـرنـامـج للـفـتـرة 2009 - 2013.
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القوائم املالي

املختومة يف 2009.12.31



48 

ر الـ�سـنـوي 2009 - الـبنـك الـوطـنــي الـفــالحــي الـتـقـرـي

ة املنفردة يف 2009.12.31
ّ

القوائم املالي

املوازنة قبل توزيع الأرباح

التغري31 دي�سمرب 312008 دي�سمرب 2009اإي�ساحات
)%(احلجم

الأ�ضول
275154,0 318259 593168 1.1.4427اأ�شول 1 - خزانة واأموال لدى البنك املركزي ومركز ال�شكوك الربيدية

37055,4 82840 19872 2.1.4113اأ�شول 2 - م�ستحقات على املوؤ�س�سات البنكية واملالية

-4,1 -413 185 380 543 9674 357 3.1.44اأ�شول 3 - م�ستحقات على احلرفاء

-19,5 -759 120 878 119618 498اأ - ح�صابات عادية مدينة

-0,6 -291 25420 363 9633 342 3ب -  م�ساعدات اأخرى للحرفاء

-8,1 -161 60143 440532 489ت - قرو�س على موارد خ�سو�سية

-4,2 -202 6471 44528 27ث - م�ستحقات فالحية  على  الدولة

-10,6 -190 37 918 728349 4.1.4312اأ�شول 4 - حمفظة ال�سندات التجارية

-3,1 -037 10 665 628319 5.1.4309اأ�شول 5 - حمفظة ال�ستثمار

50911,5 0845 59348 6.1.453اأ�شول 6 - اأ�شول ثابتة بعد ال�شتهالكات

-2,0 -501 1 254 75375 7.1.473اأ�شول 7 -اأ�شول اأخرى

-9,1 -416 3 492 07637 34اأ - ح�سابات يف انتظار الت�سوية

9155,1 7621 67737 39ب - غري ذلك

0131,3 44771 577 4605 648 5جمموع الأ�ضول

اخل�ضوم
-87,5-187خ�سوم 1 - البنك املركزي ومركز ال�سكوك الربيدية

-92,6-268 964195 696210 8.1.415خ�سوم 2 - ودائع واأموال املوؤ�ش�شات البنكية  واملالية

5374,9 380205 190 9174 395 9.1.44خ�سوم 3 - ودائع واأموال احلرفاء

57217,4 506164 078943 108 1اأ -  حتت الطلب

9651,3 87440 246 8393 287 3ب -  ودائع واأموال اأخرى

-1,5-663 4718 808576 10.1.4567خ�سوم 4 - اقرتا�سات وموارد خ�سو�سية

412137,2 16430 57622 52اأ -  اقرتا�سات جم�سدة

-7,0-075 30739 232554 515ت - موارد خ�صو�صية

-6,5-262 37612 114188 11.1.4176خ�سوم 5 - خ�شوم اأخرى

99134,1 8421 8335 7اأ - مدخرات على اخل�سوم والأعباء

-7,5-731 68410 953142 131ب - ح�سابات يف انتظار الت�سوية

-8,8-522 8503 32839 36ت - غري ذلك

-0,2-663 19910 166 5365 155 5جمموع اخل�ضوم

الأموال الذاتية
00060,0 00060 000100 12.1.4160اأمـ. ذ. 1اأ - راأ�س املال

-000 25-000 12.1.425اأمـ. ذ. 1ب - امل�شاهمون : اأ�شهم غري حمّررة

51323,0 96534 478149 12.1.4184اأمـ. ذ. 2 - احتياطيات

-67599,9 3-678 3-13.1.43اأمـ. ذ. 3 - اأ�شهم ذاتية

00000,0 000133 12.1.4133اأمـ. ذ. 4 - اأموال ذاتية اأخرى

-24,2-12.1.415019848اأمـ. ذ. 5 - نتائج موؤجلة

53626,9 7638 29931 12.1.440اأمـ. ذ. 6 - نتيجة ال�شنة املحا�شبية

67619,9 24881 924411 492جمموع الأموال الذاتية

0131,3 44771 577 4605 648 5جمموع اخل�ضوم والأموال الذاتية

)الوحدة : األف دينار(
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ة املنفردة يف 2009.12.31
ّ

القوائم املالي

جدول التعهدات خارج املوازنة 

التغري31 دي�سمرب 312008 دي�سمرب 2009اإي�ساحات
)%(احلجم

اخل�ضوم املحتملة 

2181,6	44711	665703	1.2.4714�شمانات وكفالت مقدمة

17533,4 46625 64175 100اأ - لفائدة املوؤ�س�سات البنكية واملالية

-3,0-957 98113 024467 454ب - لفائدة احلرفاء

0000 000160 160ت - لفائدة الدولة

-20,6-392	10384	711409	324اعتمادات م�ستندية

مدينون مبوجب اعتمادات م�ستندية للت�سدير 
-39,7-577 78418 20746 28بالعملة ال�صعبة

مدينون مبوجب اعتمادات م�ستندية للتوريد 
-18,2-815 31965 504362 296بالعملة ال�صعبة

اأ�سول مقدمة يف �سكل �سمانات

-6,6-174 55073 112 3761 039 1جمموع اخل�ضوم املحتملة

التعهدات املقدمة

20536,0	57176	776211	287تعهدات التمويل املقدمة

20536,0 57176 776211 287تعهدات متويل مربمة وغري م�شّحـة

26559,0	5303	7955	8تعهدات على ال�شندات

39685,0 8202 2162 5اأ - م�ساهمات غري حمررة

71086932,1 5792 3ب - غري ذلك

47036,6	10179	571217	296جمموع التعهدات املقدمة

التعهدات املقبولة

-100,0-0114114تعهدات التمويل املقبولة

-4,2-383 25620 873489 2.2.4468�شمانات مقبولة

)الوحدة : األف دينار(
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ة املنفردة يف 2009.12.31
ّ

القوائم املالي

قائمة النتائج

التغري31 دي�سمرب 312008 دي�سمرب 2009اإي�ساحات
)%(احلجم

9362,3 7756 711306 1.3.4313اإيراد 1 - فوائد دائنة ومداخيل مماثلة

-13,3-580 8631 28311 10اأ - عمليات مع البنوك واملوؤ�س�سات املالية

5482,7 1797 727283 290ب- عمليات مع احلرفاء

7339688,3 70111 12ت - فوائد ومداخيل مماثلة

697630,1 76044 2.3.444اإيراد 2 - عمولت دائنة

-10,3-140 5733 43330 3.3.427اإيراد 3 - مرابيح حمفظة ال�سندات التجارية والعمليات املالية

6948108,4 5049 4.3.410اإيراد 4 - مداخيل حمفظة ال�ستثمار

6691,2 7394 408391 396جمموع اإيرادات ال�ضتغالل البنكي

-11,1-242 04519 803173 5.3.4153عبء 1 - فوائد مدينة واأعباء مماثلة

-85,0-750 65410 90412 1اأ - عمليات مع البنوك واملوؤ�س�سات املالية

-4,6-416 6306 214140 134ب- عمليات مع احلرفاء

-8,7-354 5241 17015 14ت - اقرتا�سات وموارد خ�سو�سية

-17,0-237722 5154 3ث - فوائد واأعباء مماثلة

044121,1 0561 1عبء 2 - عمولت مدينة

-11,0-230 08919 859174 154جمموع اأعباء ال�ضتغالل البنكي

89911,0 65023 549217 241الناجت البنكي ال�ضايف

اإيراد 5 \ عبء 4 - خم�ش�شات املدخرات ونتيجة ت�شحيح قيم 
امل�شتحقات وعنا�رش خارج املوازنة واخل�شوم )-(

6.3.468 263-69 597-1 3341,9-

اإيراد 6 \ عبء 5 - خم�ش�شات املدخرات ونتيجة ت�شحيح قيمة حمفظة 
ال�ستثمار  )-(

7.3.4633-1 751-1 11863,8-

5324448819,8 اإيراد 7 - اإيرادات ا�شتغالل اأخرى )+(

52317,9 94214 46580 8.3.495عبء 6 - م�شاريف الأعوان )-(

91513,4 8122 72721 24عبء 7 - اأعباء ال�شتغالل الـعامـة )-(

-16,2-942801 1414 4عبء 8 - خم�ش�شات املدخرات والإهتالكات على الأ�شول الثابتة )-(

80225,1 0509 85239 48نتيجة ال�ضتغالل

-90,8-53576523اإيراد 8 \ عبء 9 - ر�شيد ربح \ خ�شارة متاأتية من عنا�رش عادية 

8637439,4 6067 8عبء 11 - الأداء  على ال�رشكات )-(

53626,9 7638 29931 40نتيجة الأن�سطة العادية

اإيراد 9 \ عبء 10 - ر�شيد ربح \ خ�شارة متاأتية من العنا�رش الطارئة

53626,9 7638 29931 40النتيجة ال�ضافية لل�ضنة املحا�ضبية

)الوحدة : األف دينار(
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ة املنفردة يف 2009.12.31
ّ

القوائم املالي

جدول التدفقات النقدية 

31 دي�سمرب 312008 دي�سمرب 2009اإي�ساحات

اأن�سطة ال�ستغالل

940 030373 1384 - اإيرادات ال�ستغالل البنكي املقبو�سة

-105 177-451 2161 - اأعباء ال�ستغالل البنكي املدفوعة

604 78118 37 - اإيداع \ �سحب ودائع لدى البنوك واملوؤ�س�سات املــالية

-890 955721 4122 -  قرو�س وت�سبقات \ خال�س القرو�س والت�سبقات املمنوحة للحرفاء

292 243563 5212 - اإيداع \ �سحب ودائع  احلرفاء

120-6715 - �سندات توظيف يف ال�سوق املــالية

-601 80-672 788 - اأموال اأخرى  لفائدة الأعوان ومدينني اآخرين

705 61-616 837 - تدفقات اأخرى للخزينة متاأتية من اأن�سطة ال�ستغالل

0-542 913 - اأداء على ال�شكات

065 01338 425التدفقات النقدية ال�سافية املتاأتية من اأن�سطة ال�ستغالل

اأن�شطة ال�شتثمـــار

607 0109 111 - فوائد وعائدات مقبو�سة على حمفظة ال�ستثمار

-919 41714 21 - �شاءات \ تفويت يف حمفظة ال�ستثمار

-392 4-587 39 - �شاءات \ تفويت يف الأ�سول الثابتة

547490 47 - اأرباح �شف وفائ�س القيمة على حمفظة امل�ساهمات

-214 3879 10التدفقات النقدية ال�سافية املتاأتية من اأن�سطة ال�ستثمار

اأن�شطة التمويل

-551233 13اأ - اإعادة �شاء اأ�سهم ذاتية

000 145ب - اإ�سدار اأ�سهم

0000 250 - اإ�سدار اإقرتا�سات

-578 21-578 321 - خال�س موارد اقرتا�س

-267 11-103 437 - زيادة \ نق�سان يف املوارد اخل�سو�سية

-886 7-914 57 - اأرباح موزعة

-964 95640 31التدفقات النقدية ال�سافية املتاأتية من اأن�سطة التمويل

-113 35612 467  التغري ال�سايف يف ال�سيولة وما يعادلها خالل ال�سنة 

848 735332 320ال�سيولة وما يعادل ال�سيولة يف بداية ال�سنة املحا�سبية 

735 091320 1.4.4788ال�ضيولة وما يعادل ال�ضيولة يف  نهاية ال�ضنة املحا�ضبية

)الوحدة : األف دينار(
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التغري31 دي�سمرب 312008 دي�سمرب 2009اإي�ساحات
)%(احلجم

الأ�ضول
275154,0	318259	593168	1.1.4427اأ�شول 1 - خزانة واأموال لدى البنك املركزي ومركز ال�شكوك الربدية

37055,4	82840	19872	2.1.4113اأ�شول 2 - م�ستحقات على املوؤ�س�سات البنكية واملالية

-4,1-413	380185	543	9674	357	3.1.44اأ�شول 3 - م�ستحقات على احلرفاء

-19,5-759 878120 119618 498اأ - ح�صابات عادية مدينة

-0,6-291 25420 363 9633 342 3ب -  م�ساعدات اأخرى للحرفاء

-8,1-161 60143 440532 489ت - قرو�س على موارد خ�سو�سية

-4,2-202 6471 44528 27ث - م�ستحقات فالحية  على  الدولة

-10,6-190	91837	728349	4.1.4312اأ�شول 4 - حمفظة ال�سندات التجارية

-3,1-037	66510	628319	5.1.4309اأ�شول 5 - حمفظة ال�ستثمار

50911,5	0845	59348	6.1.453اأ�شول 6 - اأ�شول ثابتة بعد ال�شتهالكات

-2,0-501	2541	75375	7.1.673اأ�شول 7 -اأ�شول اأخرى

-9,1-416 4923 07637 34اأ - ح�سابات يف انتظار الت�سوية

9155,1 7621 67737 39ب - غري ذلك

0131,3 44771 577 4605 648 5جمموع الأ�ضول

اخل�ضوم
-87,5-187خ�سوم 1 - البنك املركزي ومركز ال�سكوك الربيدية

-92,6-268 964195 696210 8.1.415خ�سوم 2 - ودائع واأموال املوؤ�ش�شات البنكية  واملالية

5374,9 380205 190 9174 395 9.1.44خ�سوم 3 - ودائع واأموال احلرفاء

57217,4 506164 078943 108 1اأ -  حتت الطلب

9651,3 87440 246 8393 287 3ب -  ودائع واأموال اأخرى

-1,5-663 4718 808576 10.1.4567خ�سوم 4 - اقرتا�سات وموارد خ�سو�سية

412137,2 16430 57622 52اأ -  اقرتا�سات جم�سدة

-7,0-075 30739 232554 515ب - موارد خ�صو�صية

-4,1-112 3768 264196 11.1.4188خ�سوم 5 - خ�شوم اأخرى

99134,1 8421 8335 7اأ - مدخرات على اخل�سوم والأعباء

-7,5-731 68410 953142 131ب - ح�سابات يف انتظار الت�سوية

8506281,3 47847 48ت - غري ذلك

-0,1-513 1996 174 6865 167 5جمموع اخل�ضوم

الأموال الذاتية
00060,0	00060	000100	12.1.4160اأمـ. ذ. 1اأ - راأ�س املال

-000	25-000	12.1.425اأمـ. ذ. 1ب - امل�شاهمون : اأ�شهم غري حمّررة

89022,4	85938	749173	12.1.4212اأمـ. ذ. 2 - احتياطيات

-67599,9	3-678	3-13.1.43اأمـ. ذ. 3 - اأ�شهم ذاتية

00000,0	000133	12.1.4133اأمـ. ذ. 4 - اأموال ذاتية اأخرى

-58,2-12.1.4286739اأمـ. ذ. 5 - نتائج موؤجلة

52619,2 24877 774403 480جمموع الأموال الذاتية

0131,3 44771 577 4605 648 5جمموع اخل�ضوم والأموال الذاتية

)الوحدة : األف دينار(

ة املنفردة يف 2009.12.31
ّ

القوائم املالي

املوازنة بعد توزيع الأرباح
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ة املنفردة
ّ

اإي�ساحات حول القوائم املالي

لل�سنة املحا�سبية املختومة يف 2009.12.31

■ تـقـديـم البنـك الـوطـني الـفـالحـي 
البنك الوطني الفالحي هي �شكة خفية الإ�سم يبلغ راأ�سمالها 160 مليون دينار، ينق�سم اإلى 32.000.000 �سهم 

بقيمـة اإ�صمية قدرها 5 دنـانيـر لل�سهم الواحد، مـدرجة ببـور�سة تـون�س لالأوراق املـاليـة.
قـّررت اجللـ�سة الّعـامة اخلـارقة للعـادة املنعقـدة يف 14 مار�س 2009 الرتفيـع يف راأ�س مال البنك مببلغ 60 مليون 
دينار )10 مليون دينار باإدماج الإحتيـاطّيـات و 50 مليون دينار يف �سكل م�ساهمة نقدا( لينتـقـل راأ�س مال البنك 
من 100 مليون دينار الى 160 مليون دينار. اجلزء الأّول من عملّية الرتفيـع يف راأ�س مال البنك بامل�ساهمة نقدا بلغ 
25 مليون دينار و متّ ختمه يوم 6 جويلية 2009 يف حني متّ ختم اجلزء الثاين بنف�س املبلغ اأي 25 مليون دينار يوم 

9 مار�س 2010. هكذا و باإعتبار منحة الإ�سدار الّتي بلغت 20 مليون دينار، اإرتفع املبلغ الإجمايل املعبـاأ بعنوان 
الرتفيع يف راأ�س املال 70 مليون دينار. 

يقـع املقـر الإجتمـاعـي للبنـك بنهـج الهـادي نـويـرة - تون�س.  ي�سّيـر البنك جملـ�س اإدارة.

تتكّون ال�سبكـة التجـارية للبنك من 15 اإدارة جهـويـة، 3 فـروع رئيـ�سيـة و 152 فـرع.
ميـّول البنك، اإ�سافـة الى تدّخلـه يف متويل خمتلف القطاعـات الإقت�سـاديـة، اأغلـب حاجيات القاع الفالحي 

من القـرو�س.
يخ�سع البنك للقـانـون اجلبـائي العـام.

■ مـرجعـيـة اإعـداد القـوائـم المـاليـة

�سبطت القـوائم املـالية للبنك الـوطني الفـالحي طبقـا لن�س القانون عدد 112 ل�صنة 1996 بتاريخ 1996.12.30 
اخلـا�س بنظـام املحـا�سبـة لل�شكات، وطبقـا لن�س الأمـر عدد 2459 ل�صنة 1996 بتاريخ 1996.12.30 املتعلـق 
بامل�سـادقـة على الإطار النظـري للمحـا�سبـة واملعـاييـر املحـا�سبيـة التـون�سيـة القطـاعيـة املحـّددة �سمن 
منهـا  وخـا�سة   ،1996.12.30 بتاريخ   1996 ل�صنة   112 عدد  القانون  بتطبيق  املتعلقة  املـالية  وزيـر  قـرارات 
املعـاييـر املحـا�سبيـة القـطاعيـة مـن عـدد 21 اإلى عـدد 25 مثلمـا وردت يف قـرار وزير املـاليـة بتـاريـخ 25 

مـار�س 1999.

ّـقـة ■  قـواعـد الإحتـ�ضـاب والمبـادئ المحـا�ضبيـة المـطبـ

عـدد  الأمـر  فـي  عليـهـا  املن�سـو�س  املحـا�سبيـة  والإتفـاقّيـات  للمبـادئ  طبقـا  املـالية  القـوائم  اأعـّدت 
واملبـادئ  للمحـا�سبـة  النظـري  الإطار  على  بامل�سـادقـة  واملتعّلـق   1996.12.30 بتـاريـخ   1996 ل�صنة   2459

املحـا�سبيـة الواردة �سمن املعاييـر املحـا�سبيـة اخلا�سة باملـوؤ�س�سـات البنكيـة.
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وتتلّخـ�س اأهـّم املبـادئ املحـا�سبيـة فيمـا يلـي:
1.3. احت�ضـاب التعهـدات والإيـرادات املتعلقـة بهـا

3 .1.1. التعهـدات خـارج املـوازنة

اإبـرامهـا   املـوازنـة عنـد  املـدى خـارج  املتـو�سطة وطـويلـة  بالقـرو�س  املتعّلقـة  التمـويـل  تعهـدات  تـدرج 
وحتّول اإلى املـوازنـة ح�سـب الت�سـريحـات بقيمتـهـا ال�سمّيـة.

3. 1. 2. امل�ضتـحـقـات على احلـرفـاء

تـدرج القـرو�س والت�سبقـات �سمن الأ�سـول بح�سب املبلـغ املو�سـوع على ذمـة احلريف.
والفوائد  احلريف  ذمة  على  املو�سوعة  املبالغ  )اأي  الإ�سمية  بقيمتها  اخل�سـم  امل�سقطـة  القـرو�س  تـدرج 

املخ�سـومة م�سبقـا(.
تـدرج امل�ستحقات على احلرفـاء )قـرو�س مـفرجـة وح�سابـات جـارية مـدينـة( �سمـن الأ�سـول وذلك بخ�سم 
املدخـرات املتعلقـة بها، والفـوائد والعـالوات املحتفـظ بهـا، والفـوائد املقبـو�سة م�سبقـا طاملـا اأنهـا غيـر �سـارية.

املـركـزي  البنك  من�سور  يف  الـواردة  للتـراتيـب  وفقـا  دوري  ب�سكـل  امل�ستـحّقـات  وت�سنيـف  تقييـم  يتـّم 
التـون�صي عـدد 24 ل�صنة 1991 بتـاريخ 1991.12.17 والن�سـو�س املـواليـة واملنّقحـة له.

املـدّخـرات  بحالة. كما حتـّدد  اأي حالة  ب�سكل منفـرد،  دينـار  األف   50 تفـوق  التـي  التعهـدات  تقييـم  يتـّم 
امل�ستوجبة على امل�ستحّقـات بـاإعتبـار ال�سمانـات املقـّدمة والعالوات والفوائد املحتفـظ بهـا.

جتدر الإ�سارة اأنّه، نظرا الى ال�سعوبات يف حت�سيل ال�سمانات القدمية و الإجراءات املطّبقة خالل املزايدات، متّت 
عملّية خف�س يف قيمة ال�صمانات العينّية بن�صبة %40   وذلك بالن�سبة مللّفات القرو�س التي اأحيلت لطور 
النزاعات ملّدة ترتاوح بني 3 و  5 �سنوات. بالن�سبة مللّفات القرو�س التي اأحيلت لطور النزاعات ملّدة فاقت اخلم�س 

�سنوات فاإّن عملّية اخلف�س يف القيمة حّددت بن�سبة 100% . 

يتـّم تكـويـن املـّدخـرات علـى امل�ستحّقـات امل�سّنفـة كمـا يلـي :
ن�ضبة التغـطية باملدخـراتال�ضنـف

0 %0 و 1

2% 20

3% 50

4% 100

نزاع  حمّل  لي�ست  والتي  دينـار  األف   50 من  الأدنـى  التعهـدات  على  امل�ستـوجبـة  املّدخـرات  تقـديـر  يتـّم 
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.

ة املنفردة
ّ

اإي�ساحات حول القوائم املالي

لل�سنة املحا�سبية املختومة يف 2009.12.31
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بالن�سبة للمدّخرات امل�ستوجبة على الديون حمّل النزاعات الأدنى من  50 األف دينـار، وقع تقديرها بتطبيق 
و 100 %، طبقا لأقدمّية الإحالة لطور النزاعات، على القائم ال�سايف للديون  ن�سبة مدّخرات ترتاوح بني 30 % 
وذلك بعد طرح التعّهدات على موارد امليزانّية العمومية، والتعهدات حمّل �سمان من قبل ال�سندوق الوطني 

لل�سمان وال�سندوق الوطني للت�سغيل مع طرح الفوائد والعالوات املحتفظ بها.

3.1.3. اإحت�ضـاب املـداخيـل املتعـلقـة بـامل�ضتحقـات 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.

ويقـع طرحهـا من بند "م�صتحقـات  تـدرج الفـوائد والعـالوات حتت عنـوان "فـوائـد وعـالوات حمتفـظ بهـا" 
اإدراجها �سمن قـائمـة  عنـدما ل تكون حظـوظ قب�سهـا م�سمـونة ب�سكـل كـايف. ويتـّم  على احلـرفـاء" 

النتـائـج لل�سنـة التي يتّم خاللهـا قب�س هـذه الفـوائـد والعـالوات فعـلّيـا.    

2.3. احت�ضـاب حمفظـة ال�ضنـدات واملـداخيـل املتعّلقـة بهـا

التجـاريـة"  ال�سنـدات  "حمفظـة  ق�سميـن:    اإلى  البنك  ميتلكهـا  التي  ال�سنـدات"  "حمفظـة   تنق�سـم 
و "حمفظـة �سنـدات الإ�سـتثمـار".

1.2.3. حمفظـة ال�ضنـدات التجارية واملـداخيـل املتعّلقـة بهـا

التفـويـت فيهـا فـي  نيـة  اقتنـائهـا مع  يتـّم  التي  ال�سنـدات  التجـاريـة"  ال�سنـدات  "حمفظـة  تت�سّمـن 
اأجـال ق�سيـرة املـدى. وتتكـّون من �سندات املتاجرة و�سندات التوظيف.

يتـّم تقـييـم �سنـدات التـوظيف عند ختـم ال�سنـة املـالية بالإعتمـاد على اأ�سعـارهـا يف البـور�سـة، ويقـع 
ر�سـد خم�س�سـات املدخـرات على النقـ�س يف القيمـة املحتمـل على هـذه ال�سنـدات. تـقّيـم رقـاع اخلـزينـة 

بح�سـاب الكـلفـة ال�سـافيـة من الإهتـالكـات.
تـدرج املـداخيـل املتعـلقـة بال�سنـدات ذات املـردود القـار �سمـن قـائمـة النتـائـج بح�سب �شيان اآجـالهـا. 

 
2.2.3. حمفظـة �ضنـدات الإ�ضتثمـار واملـداخيـل املتعّلقـة بهـا

ملدة  اإمتـالكهـا  يعتبـر  التي  وال�سندات  اآجالهـا  حلول  لغـايـة  ا�ستبقـائهـا  بنّيـة  املقتنـاة  ال�سنـدات  تدرج 
طـويلـة مفيـد لن�سـاط البنـك �سمـن "حمفظـة �سنـدات الإ�سـتثمـار". 
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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.
- ديـون املـوؤ�س�سـات العمـوميـة التـي تكّفلـت بهـا الـدولـة.

الإ�ستثـمـار". - واملبالغ  املوظفـة يف �سنـاديـق الت�شّف لـدى "�سـركة الإ�ستثـمـار ذات راأ�س مال تنـميـة – 

ت�سّجـل الإكتتـابـات الغيـر حمـّررة �سمن قـائمـة التّعـهـدات خـارج املـوازنـة ب�سعـر اإ�سـدارهـا.
تُـدرج هـذه ال�سنـدات �سمـن املـوازنـة ب�سعـر الإقتنـاء دون اإعتبـار امل�سـاريف والأعبـاء ما عدا م�سـاريـف 
الـدرا�سة والإ�ست�سـارة التـي ميكـن اأن يقـوم بهـا البنك فـي اإطار 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. 
�سنـدات  يف  التفـويت  عند  امل�سّجـل  القيمـة  وفـائ�س  امل�ساهمات،  على  املقبـو�سة  الأرباح  اإحت�ساب  يتـّم 
حمفظـة  "مـداخيـل  بنـد  حتت  الرقـاعيـة  وال�سنـدات  الت�شّف  �سناديق  على  واملداخيـل  الإ�ستثمـار، 

�سمن قائمة النتائج. الإ�سـتثمـار" 

امل�ساهمات  على  مقبـو�سة  الغيـر  الأرباح  الإ�سـتثمـار"،  "مـداخيـل حمفظـة  بنـد  �سمـن  كذلك،  وتـدرج، 
طـاملـا وقـع اإقـرار تـوزيعـهـا، واملداخيـل على �سنـاديـق الت�سـرّف وال�سنـدات الـرقـاعيـة ح�سـب �سـريـانهـا.

يتـّم تقييـم حمفظة �سنـدات الإ�ستثمـار عنـد ختـم ال�سنـة املـاليـة وذلك مبقـارنة قيمتهـا الإ�ستعماليـة 
بقيمتهـا املحـا�سبيـة. وبناء عليه، يتـّم تعـديـل املـّدخـرات املـرتبطـة بهـا.

حتـّدد القيمـة الإ�ستعماليـة لل�سنـدات بالإ�ستنـاد الى :
- ال�سعـر بالبـور�سـة بالن�سبـة لل�سنـدات املـدرجـة.

- القيمـة الريـا�سيـة ح�سـب اآخـر مـوازنـة ممكنـة بـالن�سبـة لل�سنـدات الغيـر مـدرجـة.

مـن امل�سـاهمـات  راأ�س مال تنميـة - الإ�ستثمـار"  تتكـّون �سنـاديـق الت�سـّرف لدى "�شكة الإ�ستثمـار ذات 
التي تكـون مـو�سـوع اإتفـاقيـة اإعـادة تفـويـت. ويتـّم تقييـم هذه ال�سنـدات، عند ختـم ال�سنـة املـالية، 
ـِدرة لل�سنـدات، وتغطية  بالإ�ستنـاد الى القيمة الـريـا�سية للم�سـاهمـة يف الأمـوال الـذاتيـة لل�سـركة املُ�سْ
املخاطر ب�سمان ال�شكة التون�سّية لل�سمان SOTUGAR وال�صندوق الوطني لل�صمان FNG وباإعتبار حظوظ 

الإ�صتخال�س.

ة املنفردة
ّ

اإي�ساحات حول القوائم املالي

لل�سنة املحا�سبية املختومة يف 2009.12.31
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3.3. احت�ضاب ودائع احلرفاء والأعباء املتعّلقة بها

تتـكـّون ودائـع واأمـوال احلـرفـاء مـن : 
• الـودائـع حتـت الطلـب وح�سـابـات الإدخـار التي يقـع �سـرف الفـوائـد عليهـا واإدراجهـا �سمـن الأعباء 	

كـل ثالثـة اأ�سهـر.
• التـوظيفـات لأجـل، ويتـّم اإدراج الفـوائـد عليهـا �سمـن الأعبـاء بح�سب �سـريـان اآجالهـا وذلك بغ�ّس 	

النظر عن �شف هـذه الفـوائـد قبليـا اأو بحلـول اآجـال التـوظيفـات.

4.3. احت�ضـاب الإقرتا�ضات اخلارجية والأعـبـاء املتعّلقـة بهـا

ت�سّجـل الإقتـرا�سات اخلـارجيـة �سمن جدول خـارج املـوازنـة عنـد اإبـرام الإتفـاقيـة، ثـّم يتـّم حتـويلهـا الى 
اخل�سـوم وفقـا لتـاريـخ ال�سحـب الفعـلي لالإعـتمـادات وبـاإعتبـار اأ�سعـار ال�سـرف يف تـاريخ كـل �سحـب.

ت�سّجـل الفـوائد علـى الإقتـرا�سـات �سمـن اأعبـاء ال�سنـة ح�سب �سـريـان اآجـالها. تتـّم تـغطيـة خ�سـائـر 
الفـالحي  الـوطني  البنـك  بيـن  الغـر�س  تـاأميـن مبـرم يف  بـوا�سطـة عقـد  الإقتـرا�سـات  ـرف علـى  ال�سّ

و�سـركـة "تـون�س لإعـادة التـاأميـن".

5.3. اإعادة �رشاء الأ�سهم الذاتية

طبقـا للمعيـار املحـا�سبـي عـدد 02 املتعّلـق بالأمـوال الـذاتيـة:
• تقـّدم الأ�سهـم الـذاتيـة التي تـّمت اإعـادة �سـرائهـا بطـرحهـا مـن الأمـوال الـذاتيـة. وتتـمّثـل الأ�سهم 	

�سناديـق  خالل  من  اأو  البنك  طـرف  مـن  مبـا�سـرة  �سـراوؤهـا  وقـع  التـي  البنك  اأ�سهـم  يف  الـذاتيـة 
الإ�ستثمـار". التـ�سـّرف لـدى "�سـركة الإ�سـتثمـار ذات راأ�س مـال تنميـة – 

• الذاتيـة 	 الأموال  الذاتيـة �سمـن  الأ�سهم  �سـراء  اإعـادة  عن  الناجم  القيمـة  نق�س  اأو  فائـ�س  يحت�سب 
ب�سكل مبا�سـر.

• نتـائـج مـوؤّجـلـة".	 تـدرج الأربـاح املقبـو�سـة علـى الأ�سهم الـذاتيـة �سمـن بنـد " 
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6.3. اإعـادة تبويب بع�س بنود القوائم املالية

بعيـن  لالأخـذ  وذلك   2008.12.31 املختـومة يف  املاليـة  لل�سنـة  املاليـة  القـوائم  بنـود  بعـ�س  معاجلة  متّـت 
الإعتبـار لإعادة تبـويب احل�سابـات التـاليـة:

)الوحدة : ألف دينار(

الت�ضنيف 
ال�ضابق

الت�ضنيف
اجلديد

الر�ضيد يف
2008.12.31

27اإيرادات8/ اأعباء9اإيرادات7اأرباح على عملّيات التحكيم املتعّلـق بالنقديـات

2.808اإيرادات3اإيرادات2عمولت مقبو�صة على عملّيات ال�رصف اليدوي

-6اإيرادات3اإيرادات2اأرباح و خ�سائر على �سيكات �سفر

82.223اأ�صول1اأ�صول2قرو�س يف ال�سوق النقديّة بالعملة ال�سعبة )البنك املركزي(

169اأ�صول1اأ�صول2فوائد مرتقبة على قرو�س يف ال�سوق النقـديّـة بالعملة ال�سعبة )البنك املركزي(

5اأ�صول2اأ�صول3اأفوائد مرتقبة / ح�سـابـات �شكات الإيجار املايل

5خ�صوم2خ�صوم3اأفوائد للدفع / ح�سـابـات �شكات الإيجار املايل 

1.240خ�صوم3باأ�صول1اأوراق مالّية بالعملة ال�صعبة

■ اإي�ضاحات حول عنا�ضر القوائم المالية )األف دينار(
1.4. اإي�ضاحات حول عنا�رص املوازنة :

للبالد  العامة  واخلزينة  الربيدية  ال�ضكوك  ومركز  املركزي  البنك  لدى  واأمــوال  خزانة   .1.1.4

التون�ضية
بلغ جمموع الأموال يف اخلزينة ولدى البنك املركزي ومركز ال�سكوك الربيدية واخلزانة العامة للبالد التون�سية 
بقيمة  باإرتـفـاع   اأي   ,2008.12.31 يف  دينار  األف   168.318 مقابل   2009.12.31 يف  دينار  األف   427.593"

259.275 األف دينار ويف�ش اأ�سا�سا باإرتفاع القرو�س يف ال�سوق النقديّة بالدينار وتقّل�س القرو�س يف ال�سـوق 

النقـدية بالعملـة ال�صعبـة.
وتتوزع خمتلف العنا�ش املكونة لهذا البند كما يلي :

31 دي�ضمرب 312008 دي�ضمرب 2009

189 57929 31اأموال يف اخلزانة بالدينار

913 46913 8اأموال يف اخلزانة بالعملة ال�سعبة

492 97814 1اأموال لدى البنك املركزي بالدينار

401 8787 7اأموال لدى البنك املركزي بالعملة ال�سعبة

000 329قرو�س يف ال�سوق النقدية بالدينار

223 21482 38قرو�س يف ال�سوق النقدية بالعملة ال�سعبة

54169فوائد منتظرة

"IBS" 257 6829 6حركة اأموال لدى �شكة

177 5701اأموال لدى مركز ال�سكوك الربيدية

497 16910 3اأموال لدى اخلزانة العامة للبالد التون�سية 

318 593168 427املجموع

ة املنفردة
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2.1.4. م�ستحقات على املوؤ�س�سات البنكية واملالية

اإنتقلت امل�ستحقات على املوؤ�س�سات البنكية واملالية من 72.828 األف دينار يف 2008.12.31  الى 113.198 األف 
دينار يف 2009.12.31 م�سجلة اإرتفاعا مببلغ 40.370 األف دينار.

وتتوزع العنا�ش املكـّونة لهذا البند كما يلي :
31 دي�ضمرب 312008 دي�ضمرب 2009

823 25672 110اأ - م�ستحقات على الـموؤ�س�سات البنكية

090 7485 4ح�سابات حتت الطلب

752 17039 105قرو�س يف ال�سوق النقدية بالدينار

092 27 قرو�س يف ال�سوق النقدية بالعملة ال�سعبة

338889فوائد منتظرة

9425 2ب - م�ستحقات على املوؤ�س�سات املالية

 908 2ح�سابات  حتت الطلب

345فوائد منتظرة

828 19872 113املجموع

3.1.4. م�ضتحقات على احلر فاء

بلغت امل�ستحقات ال�سافية على احلرفاء 4.357.967 األف دينار يف 2009.12.31 مقابل 4.543.380 األف دينار يف 
2008.12.31, م�ّصجلة اإنخفا�صا بقيمة 185.413 األف دينار اأي بن�سبة تراجع بلغت 4,1 %. 

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

ديون 
مرتبطة

اإيرادات مقبو�ضة 
فوائد وعالوات مدخرات م�ضبقا

حمتفظ بها
القائـم 
ال�ضايف

142	636-635	293	-697	4641	010299	632التعهدات الفالحية

072 18    072 18ح�صابات مدينة

894 333-278 39 -697 0661 80344 330م�ساعدات اأخرى للحرفاء

176 284-357 254  398 135255 283قرو�س على موارد خ�سو�سية

784	041	4-439	96	-585	20110	60774	074	4التعهدات  التجارية وال�شناعية

047 480-339 32  671 71517 494ح�صابات مدينة

473 356 3-070 54 -585 66110 46744 376 3م�ساعدات اأخرى للحرفاء

264 205-030 10  869 42511 203قرو�س على موارد خ�سو�سية

680				680ح�شابات جارية لل�رشكاء

445	27				445	27ديون فالحية تكفلت بها الدولة

-084	348	-084	348			املدخرات

967 357 4-074 390-084 348-282 66512 742373 734 4املجموع يف 31 دي�ضمرب 2009

380 543 4-631 370-391 301-322 71617 008359 873 4املجموع يف 31 دي�ضمرب 2008

األف دينار مقابل   95.990 اإلى   2009 اإرتفعت خم�س�سات املدخرات اخلام على امل�ستحقات بعنوان �سنة  كما 
85.590 األف دينار خالل �صنة 2008.
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ة املنفردة
ّ

اإي�ساحات حول القوائم املالي

لل�سنة املحا�سبية املختومة يف 2009.12.31

4.1.4. حمفــظـة ال�ضنـدات التجـاريـة

بلغ القائم اجلملي ملحفظة الأوراق التجارية للبنك 312.728 األف دينار يف 2009.12.31 مقابل 349.918 األف 
دينار قبل �صنة, م�صجال اإنخفا�س بقيمة 37.190 األف دينار. وقد نتج هذا الإنخفا�س خ�سو�سا عن تراجع رقاع 
اخلزينة لدى البنك، حيث اإنتقلت من 356.540 األف دينار يف 2008.12.31 الى 318.039 األف دينار يف 2009.12.31.  

وتتوزع حمفظة الأوراق التجارية للبنك كما يلي :
31 دي�سمرب 2008 31 دي�سمرب 2009 

078312	1�سندات ذات دخل متغير 

092377 1�صندات مدرجة يف البور�صة

-65-14مدخرات على ال�سندات

606	650349	311�سندات ذات دخل قار

540 039356 318رقاع اخلزينة

-934 6-389 6م�ستحقات وديون مرتبطة

918 728349 312املجموع ال�ضايف

5.1.4. حمفظـة ال�ضتثمار

يف  دينار  األف   319.665 مقابل   2009.12.31 يف  دينار  األف   309.628 الإ�ستثمار  ملحفظة  اجلملي  القائم  بلغ 
.2008.12.31

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

م�ضاهمة
�ضندات  
ا�ضتثمار

�ضناديق 
الت�رصف

م�ضتحقات 
على من�ساآت 

عمومية

م�ضاهمات 
مع تعهد 

باإعادة ال�رشاء

عالوات حمتفظ 
بها على حتميل 

امل�ضاهمات
املجموع يف 
2009.12.31

718 339-500207 2622 092164 90946 16224 102القيمة املحا�سبية يف 31 دي�سمرب 2009

655 341-300273 1763 553175 75038 14923 101القيمـة يف 1 جـانفــي

575 17   500 0008 0755 4اقتناء / اإكتتاب

047 3   047 3  اإلغاء اإعادة تبويب اأ�سهم ذاتّية/�سناديق الت�شّف

-705 3 -800  -905 2تـفـويـت

-157     -157اإ�سـتـرداد اإكتتاب

-295   -295  نق�س القيمة على التفويت يف اأ�سهم ذاتّية

-402 6618 -914 10-713 3-841 3 اإ�صـتـخـال�س

020	2		70963	541941امل�ستحقات املرتبطة

-110	32	-803	-883	10	-424	20مدخرات فى 31 دي�سمرب 2009

-514 24 -059 1 -495 8 -960 14مدخرات فى 1جـانفي

-623 8   -835 2 -788 5خم�س�سات ال�سنة املحا�سبية

027 1 256 447 324ا�سرتداد املدخرات

628 309-697207 3251 918164 10336 79225 81القيمة ال�ضافية يف 31 دي�ضمرب 2009

665 319-241273 2002 204175 04932 24424 86القيمة ال�ضافية يف  31 دي�ضمرب 2008
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تتكـون �سنـدات الإ�ستثمـار الأخرى من الإكتتـابـات يف �سنـدات رقـاعية مببلـغ 7.909 األف دينار ومن الإكتتـابات 
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�ضمرب 2008 31 دي�ضمرب 2009 

925 36    925 34    �صندات مدرجة يف البور�صة

625 63    638 66    �سندات غري مدرجة يف البور�سة

599      599      م�ساهمات يف موؤ�س�سات التوظيف اجلماعي 

149 101    162 102    املجموع

دينار  األف   20.424 الى   2008.12.31 دينار يف  األف   14.960 امل�ساهمة من  املدخرات على �سندات  اإنتقلت  كما 
 يف 2009.12.31 وذلك اإثر ر�سد خم�س�سات مدخرات اإ�سافية بقيمة 5.788 األف دينار واإ�سرتداد مدخرات مببلغ 

324 األف دينار.

فيما يلي ال�سناديق املت�شف فيها لدى �شكة الإ�ستثمار ذات راأ�س مال تنمية - الإ�ستثمار :
تاريخ 

ناق�س القيمة على اإ�ستخال�صاملبلغ الأ�شلي التخ�سي�ص
التفويت يف اأ�ضهم ذاتية

املجموع يف 
2009.12.31

399 2-187-914 5001 19974�صندوق 1

944-239-057874 19972�صندوق 2

051 1-170 1-329 5503 19985�صندوق 3

676 4-674 3502 19997�صندوق 4

614 5-12-374 0001 20007�صندوق 5

878 5-70-052 0001 20017�صندوق 6

591 4-156-000253 20025�صندوق 7

500 5003 20033�صندوق 8

500 5001 20051�صندوق 9

000 0005 20065�صندوق 10

500 5002 20072�صندوق 11

500 5008 20088�صندوق 12

153 46-834 1-470 45711 59املجموع

نق�س القيمة يف اإنتظار الت�سوية 
-61-61على �صناديق الت�رصّف 8 و9

092 46-895 1-470 45711 59املجموع

كما تطور القائم اجلاري للمدخرات على �سناديق الت�شف ليبلغ 10.883 األف دينار يف 2009.12.31، اأي بزيادة 
�صافية بقيمة 2.388 األف دينار مقارنة ب�صنة 2008.
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6.1.4. الأ�ضول 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�ضبة الإهتالكاتطبيعة الإهتالكاتطبيعة الأ�ضول 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

فيما يلي القيمة ال�سافية لالأ�سول املادية والغري مادية امل�سجلة يف 2009.12.31 :
اقتناءات \ 31 دي�سمرب 2008

خم�ش�شات
تفويت \ 
ا�سرتجاع

تخ�سي�ص 
31 دي�سمرب 2009داخلي

441	6		-		-		510	1		931	4		اأ�شول ثابتة غري مادية

441 6  -  -  510 1  931 4  * برجميات معلوماتية

-569	4	-		-		-498	-071	4	اهتالكات

-569 4 -  -  -498 -071 4 * برجميات معلوماتية

872	1		-		-		012	1		860		املجموع ال�سايف 1

105	116		-978	8	-31	086	17		028	108		اأ�شول ثابتة مادية

069 3  -074 2 135  008 5  * اأرا�س

851 45  -187 3 -31 784 1  285 47  * بناءات

461 23  -4 -  836 1  629 21  * عمليات تهيئة واإ�سالح وو�سع جتهيزات

015 2  -  -  552  463 1  * و�سائل نقل

202 32  -  -  167 1  035 31  * جتهيزات مكتبية

558 1  -347 2 -  812 2  093 1  * اأ�سول ثابتة يف طور الإجناز

723  -179 1 -  584 1  318  * جتهيزات مكتبية باملخزن

468  -42 -  327  183  * ت�سبقة على �شاء جتهيزات مكتبية

1  -145 -  132  14  * م�ساريف الفروع اجلديدة

757 6-  -  757 6-  * اأ�سول اأخرى

-384	64	-		219		-799	3	-804	60	اهتالكات

-855 18 -  219  -102 1 -972 17 * بناءات

-362 18 -  -  -858 -504 17 * عمليات تهيئة واإ�سالح وو�سع جتهيزات

-382 1 -  -  -81 -301 1 * و�سائل نقل

-785 25 -  -  -758 1 -027 24 * جتهيزات مكتبية

721	51-978	2871888	13	224	47	املجموع ال�سايف 2

593 53  -978 8 188  299 14  084 48  املجموع العام

ة املنفردة
ّ

اإي�ساحات حول القوائم املالي

لل�سنة املحا�سبية املختومة يف 2009.12.31
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7.1.4. اأ�ضـول اأخـرى

بلغ جمموع الأ�سول الأخرى للبنك 73.753 األف دينار يف 2009.12.31 مقابل 75.254 األف دينار يف 2008.12.31.
31 دي�ضمرب 312008 دي�ضمرب 2009

492	07637	34ح�شابات للت�شوية )اأ�شول(

005 1996 5* مدينون خمتلفون

389 0691 7* الدولة، اأداءات و�شائب

246 6914 4* عمولت ت�شف منتظرة

281219* تعديل العملة الأجنبية

633 83625 16* ح�سابات اأخرى

762	67737	39اأ�شول اأخرى 

466 76932 31* قرو�س لالأعوان

1653* اأعباء موؤجلة

404189* خمزون بطاقات ال�سحب

2524* خم�س�سات الطوابع الربيدية

55* خم�س�سات الطوابع اجلبائية

8367* خم�س�سات الطوابع اخلا�سة بال�سفر

143140* اإيداعات و�صمانات

818 2324 7* ح�سابات اأخرى

254 75375 73املجموع

8.1.4. ودائـع واأموال املوؤ�س�سات البنكية واملالية

األف دينار  األف دينار يف 2009.12.31 مقابل 210.964  بلغت ودائع واأموال املوؤ�س�سات البنكية واملالية 15.696 
يف 2008.12.31 م�صجلة اإنخفا�س بقيمة 195.268 األف دينار و قد نتج هذا التطّور خ�سو�سا عن تراجع حجم 

الإقرتا�سات يف ال�سوق النقدية بالدينارو اإنخفا�س حجم احل�سابات حتت الطلب.
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ويتوزع هذا البند كما يلي :
31 دي�ضمرب 312008 دي�ضمرب 2009* تق�ضيم ح�ضب طبيعة البند

021 823210 12 ودائع واأموال املوؤ�س�سات البنكية

873943 2 ودائع واأموال املوؤ�س�سات املالية

964 696210 15املجموع

31 دي�ضمرب 312008 دي�ضمرب 2009* تق�ضيم ح�ضب طبيعة احل�ضاب

436 17529 9 ح�سابات  حتت الطلب

000 179- اقرتا�سات يف ال�سوق النقدية بالدينار

248 4862 6 اقرتا�سات يف ال�سوق النقدية بالعملة ال�سعبة

35280 فوائد للدفع

964 696210 15املجموع

9.1.4. ودائـع واأمـوال احلـرفـاء

يف  دينار  األف   4.190.380 مقابل   2009.12.31 يف  دينار  األف   4.395.917 احلرفاء  وم�ستحقـات  ودائع  بلغت 
2008.12.31, م�صجلة اإرتفاعا بقيمة 205.537 األف دينار اأي بن�صبة منّو بلغت 4,9 %.

تتوزع الودائع كما يلي :
31 دي�ضمرب 312008 دي�ضمرب 2009 

998 792 1673 006 4ودائع بالدينار

658 965745 917ودائع حتت الطلب

179 320 0671 466 1ح�صابات الدخار

081 423151 162اأذون لأجل

608 939210 219ح�صابات لأجل

687 229 2911 054 1ح�سابات خا�سة للتوظيف

500 5006 51�سهادات اإيداع

285 982129 133اأموال اأخرى م�ستحقة للحرفاء

634 705369 368ودائع بالعملة ال�سعبة

918 271196 189ودائع حتت الطلب

714 0208 9اأذون لأجل

009 13153 69ح�صابات لأجل

608 048101 92ح�سابات للتوظيف

385 2359 9اأموال اأخرى م�ستحقة للحرفاء

748 04527 21ديون مرتبطة

842930فوائد للدفع على الودائع حتت الطلب

23519فوائد للدفع على الودائع لأجل بالعملة ال�سعبة

675 41835 29فوائد للدفع على ح�سابات الإدخار، والأذون لأجل، واحل�سابات لأجل واملنتوجات املالية الأخرى.

-376 9-238 9فوائد مدفوعة م�سبقا على الأذون لأجل واحل�سابات اخلا�سة للتوظيف

380 190 9174 395 4املجموع

ة املنفردة
ّ

اإي�ساحات حول القوائم املالي

لل�سنة املحا�سبية املختومة يف 2009.12.31
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10.1.4. اقتـرا�ضـات ومـوارد خـ�ضـو�ضـية

بلغت قيمة الإقرتا�سات واملوارد اخل�سو�سية للبنك 567.808 األف دينار يف 2009.12.31 مقابل 576.471 األف 
دينار يف 2008.12.31 وتتوزع كما يلي :

31 دي�ضمرب 312008 دي�ضمرب 2009
576586 52اقرتا�سات رقاعية

578 21-اإقرتا�س لدى املوؤ�س�سة امل�شفية العربية - البحرين

729 626547 510موارد خ�صو�صية

578 6066 4فوائد للدفع

471 808576 567املجموع

جتدر الإ�سارة اأّن البنك قد قام يف الثالثّية الثانية من �سنة 2009 باإ�سدار وختم قر�س رقاعي م�شوط بقيمة 
50.000 األف دينار.

11.1.4. خـ�ضـوم اأخـرى

 2008.12.31 دينار يف  األف   188.376 2009.12.31 مقابل  دينار يف  األف   176.114 الأخرى  بلغت جملة اخل�سوم 
وتتوزع كما يلي :

31 دي�ضمرب 312008 دي�ضمرب 2009

864 1947 11الدولة، اأداءات و�شائب

863 6067 8الأداء على ال�شكات

824 80117 20موؤ�س�سات عمومية

850 32839 36دائنون خمتلفون

528 899108 88ح�سابات اأخرى للت�سوية ) اخل�سوم(

892605 1ح�صابات لتعديل العمالت الأجنبية

 561عمليات مقاي�صة العملة ال�صعبة

842 8335 7مدخرات للمخاطر والأعباء

376 114188 176املجموع

12.1.4. اأمـوال ذاتــيـة

مقابل   2009.12.31 يف  دينار  األف   492.927 الذاتية(  الأ�سهم  خ�سم  )قبل  اخلام  الذاتية  الأموال   بلغت 
414.926 األف دينار يف 2008.12.31. فيما يلي تف�سيـل التغّيـرات احلا�سلة يف الأموال الذاتية خالل �سنة 2009 :
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الــر�ضــيـد فـي
 31 دي�ضمرب 2008

تخ�ضي�س 
مرابيح 2008

تغريات 
اأخرى

الـر�ضـيـد فـي 
31 دي�ضمرب 2009

000 000160 60- 000 100راأ�س املال 

-000 25-000 25- 0امل�ساهمون : اأ�سهم غري حمّررة

000 133- - 000 133خم�س�س الدولة

000 10- - 000 10الحتياطي القانوين 

727 34-124 80010 0519 35الحتياطي اخلارق للعادة

703 13- - 703 13احتياطي ذو نظام خ�سو�سي

824 38- 594 23013 25احتياطي لعادة ال�ستثمار املعفى 

077 00055 20- 077 35منحة اإ�صدار ومنحة الإدماج

147 90450074332 30احتياطي لل�صندوق الجتماعي 

-- -198198نتائج موؤجلــة قبل توزيع الأرباح

6882150- نتائج موؤجلــة بعد توزيع الأرباح

299 29940 40-763 76331 31نتيجة ال�سنة املحا�سبية

927 000492 86-999 9267 414املجموع 

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�صنة 1994 املوؤرخ يف 21 فيفري 1994.

من �سمن التغرّيات الأخرى :
• بلغت القيمة ال�سـافية بني فائـ�س القيمـة ونقـ�س القيمة مبلـغ -124 األف دينار وذلك اإثر التفويت يف 	

جزء من الأ�سهم الّذاتّية للبنك )- 295 األف دينار ميّثلون نق�س القيمة النـاجت عـن التفـويت يف الأ�سهـم 
الـّذاتّية للبنك لـدى �سناديق الت�شّف و +171 األف دينار ميّثلون فائ�س القيمة امل�سّجلة اإثر التفويت يف 

الأ�سهم الـّذاتّيـة الّتي وقع �سـراوؤهـا مبـا�شة من طرف البنك(.
• التـرفيـع يف راأ�س املال مببلـغ 60.000 األف دينار بـاإدماج الإحتيـاطيـات بقيمـة 10.000 األف دينـار وامل�ساهمة 	

نقدا بقيمة 50.000 األف دينار منها 25.000 األف دينار متّ حتريرها يف بداية �سنة 2010.
• الزيادة يف قيمة منحة الإ�سدار بـ 20.000 األف دينار اإثر التـرفيع يف راأ�س مال البنك يف �سنة 2009.	
• بلغت الفوائد املتاأتّية من القرو�س امل�سندة على ال�سنـدوق الإجتمـاعي 743 األف دينار.	
• بلغت قيمة الأرباح على الأ�سهم الّذاتّية للبنك امل�سّجلة �سمن النتـائج املوؤّجـلة 82 األف دينار.	

ة املنفردة
ّ

اإي�ساحات حول القوائم املالي

لل�سنة املحا�سبية املختومة يف 2009.12.31
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13.1.4. الأ�ضــهـم الذاتــيـة

بلغت الأ�سهم الذاتية التي ميتلكها البنك 3 اآلف دينار يف 2009.12.31 مقابل 3.678 األف دينار يف 2008.12.31, 
م�سّجلة تراجعا بقيمة 3.675 األف دينار ب�سبب :

• ة اأولى(	 التفويت يف الأ�سهم الّذاتّية الّتي مي�سكها البنك والّتي بلغت قيمة اإقتنـائهـا 628 األف دينار )ح�سّ
ة ثانية( والّتي نتج عنها فائ�س قيمة مببلغ 81 األـف دينـار و89 األـف دينـار, تبـاعـا. و37 األف دينار )ح�سّ

• اإقتنـاء اأ�سهم ذاتّيـة وقـع �شاوؤهـا مبـا�سـرة من طرف البنك يف نهاية ال�سنـة مببلـغ األـف دينـار.	
• التفويت يف الأ�سهم الّذاتّية املقتناة من طرف �سناديق الت�شّف والّتي بلغت قيمة �شاءها 3.048 األف دينار 	

والتّي نتج عنها نق�س قيمة مببلـغ 295 األف دينار.
 

الر�ضيد 
الر�ضيدتفويتاإقتناءاتيف 31 دي�ضمرب 2008

 يف 31 دي�ضمرب 2009
-6653-38-630اأ�سهم ذاتية متت اإعادة اإقتنائها مبا�شة

-048 3- -048 3اأ�سهم ذاتية متت اإعادة اإقتنائها من خالل �سناديق الت�شف

-7133 3-38-678 3املجموع 

2.4. اإي�ضاحات حول التعهدات خارج املوازنة

1.2.4. كفـالت، �ضمـانـات وتعـهـدات متـويـل اأخـرى مقـّدمة

بلغ جمموع هذا البند 714.665 األف دينار يف 2009.12.31 مقابل 703.447 األف دينار يف 2008.12.31 ويتوزع كالآتي:
31 دي�ضمرب 312008 دي�ضمرب 2009

466	64175	100اأ - لفائدة املوؤ�ش�شات امل�رشفية

466 64175 100مدينون مبوجب تعهدات �سمان اأذون لفائدة بنوك خارجية

981	024467	454ب - لفائدة احلرفاء

855 56041 56مدينون مبوجب �سمانات وقبول

446 22884 85مدينون مبوجب تعهدات �سمان

205 02511 10مدينون مبوجب كفالت رقاعية

846 54552 49مدينون مبوجب كفالت جبائية

740 422156 179مدينون مبوجب كفالت على �سفقات عمومية

703 0759 8مدينون مبوجب �سمان على اإ�سدار اإقرتا�سات رقاعية

900 950110 64مدينون مبوجب �سمان على اإ�سدار �سندات اخلزينة

219286مدينون مبوجب كفالت بنكية

000	000160	160ج - لفائدة الدولة

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

447 665703 714الــــمــــجـــمــوع
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2.2.4. �ضمـانـات مقـبـولـة

على العنا�رص التالية : يحتوي بند "�صمانات مقبولة" 

31 دي�ضمرب 312008 دي�ضمرب 2009

548 5484 4* تعهدات مقبولة من البنوك و �شكات التاأمني

770 012209 206* تعهدات مقبولة من الدولة

938 313274 258* تعهدات مقبولة من احلرفاء

256 873489 468الــــمــــجـــمــوع

3.4. اإي�ضاحات حـول قـائـمة الـنتـائـج

1.3.4. فـوائـد دائنة ومـداخيـل ممـاثـلة

بلغ جمموع "الفـوائد الـدائنة واملداخيل املماثلة" 313.711 األف دينـار يف 2009.12.31 مقـابـل 306.775 األف 
دينار يف 2008.12.31 م�صجال اإرتفاعا بن�صبة 2,3 %, ويتوزع كالآتي :

31 دي�ضمرب 312008 دي�ضمرب 2009

863	28311	10عمليات مع البنوك واملوؤ�س�سات املالية

928 2533 9* فوائد على قرو�س يف ال�سوق النقدية بالدينار

675 8096* فوائد على قرو�س يف ال�سوق النقدية بالعملة ال�سعبة

101540* فوائد على اأموال اأخرى لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية

120720* فوائد على عمليات مقاي�سة العملة ال�سعبة

179	727283	290عمليات مع احلرفاء

816 79546 48* عالوات على احل�سابات املدينة للحرفاء 

363 932236 241* فوائد على قرو�س احلرفاء

733	70111	12فوائد ومداخيل اأخرى

775 711306 313الــــمــــجـــمــوع

2.3.4. الـعـمـولت

دينار يف  األف   44.697 2009.12.31 مقابل  دينار يف  األف   44.760 البنك  املقبو�سة من طرف  العمولت  بلغت 
2008.12.31, وتتوزع على النحو التايل :

ة املنفردة
ّ

اإي�ساحات حول القوائم املالي

لل�سنة املحا�سبية املختومة يف 2009.12.31
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31 دي�ضمرب 312008 دي�ضمرب 2009

040 36422 23* عمولت متعلقة بالعمليات على ال�سكوك والكمبيالت، التحويالت وم�سك احل�سابات

780 9362 2* عمولت متعلقة بعمليات النقد الإلكرتوين

250 7151* عمولت متعلقة بعمليات ال�رصف

794 0921 2* عمولت متعلقة بعمليات التجارة اخلارجية

2114* عمولت متعلقة بكراء اخلزائن احلديدية

147 9629 7* عمولت للدرا�سة واإعداد التمويل والإر�ساد وامل�ساعدة

850 0571 2* عمولت للت�شف يف موارد امليزانية واملوارد اخلارجية 

380374* عمولت على �سمان �سندات اخلزينة

448 2335 5* عمولت خمتلفة

697 76044 44الــــمــــجـــمــوع

3.3.4. الأرباح واخل�ضائر على املحفظة التجارية والعمليات املالية

بلغ جمموع بند "الأرباح واخل�سائر على املحفظة التجارية والعمليات املالية" 27.433 األف دينار يف 2009.12.31 
مقابل 30.573 األف دينار يف 2008.12.31 . ويتـوزّع كالآتي :

31 دي�ضمرب 312008 دي�ضمرب 2009

928 96222 20* الربح )اأو اخل�شارة( ال�شايف على �شندات التوظيف

915 89522 20فوائد �سافية على رقاع اخلزينة  )+(

1621اأرباح اأ�سهم ومداخيل م�سابهة )+(

5116اإ�سرتداد مدخرات لإنخفا�س القيمة )+(

-24-خم�س�س للمدخرات ب�سبب انخفا�س القيمة )-(

645 4717 6* الربح )اأو اخل�شارة( ال�شايف على عمليات ال�رشف

837 5044 4 نتيجة موجبة )اأو �سلبية( على عمليات ال�شف 

808 9672 1عمولت على ال�صوف اليدوي 

573 43330 27الــــمــــجـــمــوع

4.3.4. مداخيل حمفظة الإ�ضتثمار

بلغت مداخيل حمفظة الإ�ستثمار 10.504  األف دينار يف 2009.12.31 مقابل 9.694 األف دينار يف 2008.12.31, 
اأي باإرتفاع بن�صبة 8,4 %. وتتوزع هذه املداخيل عـلى النحـو التـايل :

31 دي�ضمرب 312008 دي�ضمرب 2009

300 4567 8مداخيل حمفظة امل�ساهمات

339346مداخيل ال�سندات الرقاعية

048 7092 1مداخيل �صناديق الت�رصف

694 5049 10الــــمــــجـــمــوع
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5.3.4. فـوائـد مـدينة واأعبـاء ممـاثـلـة

بلغ جمموع بند "فوائد مدينة واأعباء مماثلة" 153.803 األف دينار يف 2009.12.31 مقابل 173.045 األف دينار يف 
2008.12.31، م�سجال تراجعا بن�سبة 11,1 %. ويتوزع كالآتي :

31 دي�ضمرب 312008 دي�ضمرب 2009

654 90412 1عمليات مع البنوك واملوؤ�س�سات املالية

449 27511 1* فوائد على اإقرتا�سات يف ال�سوق النقدية بالدينار

25109* فوائد على اإقرتا�سات يف ال�سوق النقدية بالعملة ال�سعبة

069 4591* فوائد على اأموال اأخرى ل�سالح البنوك واملوؤ�س�سات املالية

14527* خف�س اأو ترفيع يف القيمة على عملّيات مقاي�سة العملة ال�سعبة

630 214140 134عمليات مع احلرفاء

254 5597 4* فوائد على احل�سابات حتت الطلب

085 72648 38* فوائد على ح�سابات الإدخار

291 92985 90* فوائد للدفع على الأذون لأجل، واحل�سابات لأجل واملنتوجات املالية الأخرى

524 17015 14اإقرتا�ضات

237 5154 3اأعبـاء ممـاثـلة اأخرى

045 803173 153الــــمــــجـــمــوع

املوازنة  الديون وعنا�رص خارج  القيمة على  ونتائج ت�ضحيح  للمدخرات  خم�ض�ضات   .6.3.4

واخل�ضوم
2008.12.31, م�صجال  األف دينار يف   69.597 2009.12.31 مقابل  األف دينار يف   68.263 البند  بلغ جمموع هذا 

اإنخفا�س بقيمة 1.334 األف دينار, ويتوزع كالآتي :
31 دي�ضمرب 312008 دي�ضمرب 2009

-590 85-990 95* خم�س�سات للمدخرات على ديون م�سكوك يف حت�سيلها

-907 10-065 17* ديون مقيدة يف خ�صارة

275 29729 49* اإ�سرتداد مدخرات على ديون م�سكوك يف حت�سيلها وتعهدات خارج املوازنة

-953 2-569 4* خم�س�سات للمدخرات على خماطر خمتلفة

63572* اإ�سرتداد مدخرات على خماطر خمتلفة

16* مبالغ م�صتخل�صة بعنوان ديون مقيدة يف خ�صارة

-597 69-263 68الــــمــــجـــمــوع

ة املنفردة
ّ

اإي�ساحات حول القوائم املالي

لل�سنة املحا�سبية املختومة يف 2009.12.31



71 

ر الـ�سـنـوي 2009 - الـبنـك الـوطـنــي الـفــالحــي الـتـقـرـي

7.3.4. خم�ض�ضات للمدخرات ونتائج ت�ضحيح القيمة على حمفظة ال�ضتثمار

بلغ جمموع هذا البند 633 األف دينار يف 2009.12.31 مقابل 1.751 األف دينار يف 2008.12.31 ويتوزع كالآتي :
31 دي�ضمرب 312008 دي�ضمرب 2009

-835-788 5* خم�س�سات للمدخرات لنخفا�س قيمة حمفظة ال�ستثمار

-833 1-835 2* خم�س�سات للمدخرات على �سناديق الت�شف

094490 4* فائ�س القيمة على التفويت يف حمفظة ال�ستثمار

453 3* اأرباح ال�شف على حمفظة ال�ستثمار

-280-584* خ�سارة اإ�ستثنائية على حمفظة الإ�ستثمار

580644* ا�سرتداد مدخرات لنخفا�س القيمة يف حمفظة ال�ستثمار

44763* ا�سرتداد مدخرات على �سناديق الت�شف

-751 1-633الــــمــــجـــمــوع

8.3.4. م�ضـاريف الأعـوان

وتتوزع   2008.12.31 دينار يف  األف   80.942 2009.12.31 مقابل  دينار يف  األف   95.465 الأعوان  بلغت م�صاريف 
كالآتي :

31 دي�ضمرب 312008 دي�ضمرب 2009

459 40261 71* اأجور

125 35516 19* اأعباء اإجتماعية وجبائية

358 7083 4* اأعباء اأخرى متعلقة بالأعوان

942 46580 95الــــمــــجـــمــوع

4.4. اإي�ضـاح حـول جـدول الـتـدفقـات الـنقـديـة

1.4.4. ال�ضـيـولة ومـا يـعـادل ال�ضـيـولـة

األف دينار يف   320.735 2009.12.31 مقابل  األف دينار يف   788.091 ال�سيولة  ال�سيولة وما يعادل  بلغ جمموع 
2008.12.31, اأي باإرتفاع بقيمة 467.356 األف دينار.

وقد اأفـرزت اأن�سـطة الإ�ستغـالل، واأن�سطة الإ�ستثمـار واأن�سطة التمويـل، تباعا، تدفقا �سايف اإيجابي بقيمة 
425.013 األف دينار, و10.387 األف دينار و31.956 األف دينار.

ويتجّلى من حتليل هذه العنا�ش الثالثة املكونة لل�سيولة وما يعادل ال�سيولة الإ�ستنتاجات التالية:
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ة املنفردة
ّ

اإي�ساحات حول القوائم املالي

لل�سنة املحا�سبية املختومة يف 2009.12.31

1. التدفقات النقدية ال�سافية املتاأتية من اأن�سطة الإ�ستغالل
تتلخ�س اأهّم البنود امل�ساهمة يف اإفراز التدفق ال�سايف الإيجابي مببلغ 425.013 األف دينار كالآتي:

• �سّجلت ودائع احلرفاء زيادة �سافية مببلغ 212.243 األف دينار بني �سهري دي�سمرب 2008 ودي�سمرب 2009.	
• �سهري 	 بني  دينار  األف   122.955 بـ  احلرفاء  لفائدة  املمنوحة  ال�سافية  والت�سبقات  القرو�س  حجم  تراجع 

دي�سمرب 2008 ودي�سمرب 2009.
• 	 2008.12.31 بني  دينار  األف   88.672 الآخرين  والدائنني  الأعوان  لفائدة  ال�سافية  املفرجة  الأموال  بلغت 

و2009.12.31.
• 	 2008.12.31 بني  دينار  األف   225.579 املدفوعة  والأعباء  املقبو�سة  الإيــرادات  بني  الإيجابي  الفارق  بلغ 

و2009.12.31.

2. التدفقات النقدية ال�سافية املتاأتية من اأن�سطة الإ�ستثمار 
 2008 دي�سمرب  بني  دينار  األف   10.387 والبالغ  الإ�ستثمار،  اأن�سطة  عن  الإيجابي  ال�سايف  النقدي  التدفق  نتج 
ودي�سمرب 2009، خ�سو�سا عن قب�س اأرباح وفوائد بقيمة 11.010 األف دينار على حمفظة �سنـدات الإ�ستثمـار 
وزيـادة �سافية يف حمفظة �سنـدات الإ�ستثمار مببلغ 1.417 األف دينار واأرباح وفائ�س قيمة على التفويت يف 

م�ساهمات مببلغ 7.547 األف دينار وعن اإقتنـاء عقارات مببلغ 9.587 األف دينار.

3. التدفقات النقدية ال�سافية املتاأتية من اأن�سطة التمويل 
نتج التدفق النقدي ال�سايف ال�سلبي عن اأن�سطة التمويل، والبالغ 31.956 األف دينار بني دي�سمرب 2008 ودي�سمرب 
2009، خ�سو�سا عن اإ�سدار اأ�سهم بقيمة 45.000 األف دينار )25.000 األف دينار كقيمة اإ�صمية و 20.000 األف 

دينار يف �سكل منحة اإ�سدار( وعن اإ�سدار قر�س م�شوط مببلغ 50.000 األف دينار وعن ت�سديد الإقرتا�سات بقيمة 
اأربـاح بقيمة  األف دينار وعـن توزيـع  األف دينار وعن انخفا�س مواد الإقتـرا�س اخلـارجي مببلغ 37.103   21.578

7.914 األف دينار.

4.  ال�ضيولة وما يعادل ال�ضيولة
املركزي  البنك  ولدى  اخلزانة  ال�سعبة يف  وبالعملة  بالدينار  الأموال  ال�سيولة من  يعادل  وما  ال�سيولة  تتكون 
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.
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وقد بلغ جمموع ال�سيولة وما يعادل ال�سيولة 788.091 األف دينار يف 2009.12.31 ويتوزع كالآتي :

091 788ال�ضيولة وما يعادل ال�ضيولة يف نهاية الفرتة

357 451ال�ضيولة بالدينار التون�ضي

579 31* اخلزانة بالدينار

978 1* اأموال بالدينار لدى البنك املركزي التون�سي 

570* اأموال  لدى مركز ال�سكوك الربيديّة

IBS 682 6* حركة اأموال  لدى �شكة نقل الأموال

169 3* �سكوك للقب�س على اخلزينة العاّمة للبالد التون�سّية

500 407* تو�صيفات بالدينار

642 7* ر�سيد دائن لدى موؤ�س�ّسات بنكّية مرا�سلة بالدينار

-763 7* ر�سيد مدين لدى موؤ�س�ّسات بنكّية مرا�سلة بالدينار

284 43ال�ضيولة بالعملة ال�ضعبة

469 8* اخلزانة بالعملة ال�سعبة

877 7* اأموال بالعملة ال�سعبة لدى البنك املركزي التون�سي 

15* ر�سيد دائن لدى موؤ�س�ّسات بنكّية بالعملة ال�سعبة

-413 1* ر�سيد مدين لدى موؤ�س�ّسات بنكّية مرا�سلة بالعملة ال�سعبة

336 28* تو�صيفات بالعملة ال�صعبة

-اإقرتا�ضات بالدينار

485 6اإقرتا�ضات بالعملة ال�ضعبة

935 299تو�سيفات ملّدة تتجاوز ثالثة اأ�سهر *

* هذا وي�سار الى اأن التوظيفات يف رقاع اخلزينة املنظرة )BTA( وذات �سند اخلال�س الواحد )BTZC( املوجودين يف 
حمفظة ال�سندات التجارية وقع اإحت�سابهم �سمن "ما يعادل ال�صيولة".
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تنفيـذا ملهمـة مراقبـة احل�سابـات التي اأ�سندت اإلينا من طرف اجلمعية العامة العادية، نتقدم اإليكم بتقريرنا 
 2009 دي�سمرب   31 يف  املختومة  املحا�سبية  لل�سنة  الفالحي"  الوطني  "للبنك  املالية  القوائم  مراقبة  حول 

وامل�ساحبة لهذا التقرير وحول الفحو�س اخلا�ّسة كما ين�س عليها القانون واملعايري املهنية. 

■ الراأي حول القوائم املالّية  
 لقد قمنا بتدقيق القوائم املالّية "للبنك الوطني الفالحي" للـ�سنة املـحا�سبّية املختومة يف 31 دي�سمرب 2009. 
مت اإعداد هذه القوائم املالّية حتت م�سوؤولية هياكل ت�سيري البنك واإدارته. 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�سبية مالئمة وحتديد تقديرات معقولة 

طبقا للظروف.
 

 تتمثل م�سوؤوليتنا يف اإبداء راأي م�ستقل حول هاته القوائم املالية ا�ستنادا اإلى اأعمال التدقيق. لقد قمنا بتدقيق 
لتدقيق  املرجعية  القواعد  التون�سية وكذلك  البالد  املتعارف عليها يف  املهنية  للمعايري  املالّية وفقا  القوائم 
عدد 93-23 بتاريخ 30 جويلية  احل�سابات مو�سوع املذكّرة املوجهة للبنوك من قبل "البنك املركزي التون�سي" 
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 .                               
 

اإّن تدقيق القوائم املالية ي�ستوجب القيام باإجراءات لغاية احل�سول على الأدلة املوؤيّدة للمبالغ والإف�ساحات 
التي تت�سمنها القوائم املالية. يرتكز اإختيار هذه الإجراءات وتقييم احتمال وجود اإخاللت ناجتة عن غ�س اأو عن 
اأخطاء على تقييم مراقب احل�سابات لنظام الرقابة الداخلية املتعلق باإعداد وتقدمي القوائم املالية مما ميّكنه من 
حتديد اإجراءات التدقيق املالئمة للظروف دون اأن يكون الهدف من ذلك اإبداء راأي حول فاعلّية هذا النظام. كما 
ت�ستمل اإجراءات التدقيق اأي�سا على تقييم املبادئ املحا�سبية املتبعة والتقديرات الهامة التي جتريها الإدارة 

وكذلك تقييم العر�س ال�سامل للقوائم املالية ككّل . 

ونعتقد اأّن الإجراءات التي قمنا بها متثل اأ�سا�سا معقول ميكننا من اإبداء راأينا حول القوائم املالية.
 تغطي هذه القوائم املالية الفرتة املرتاوحة بني غّرة جانفي و 31 دي�سمرب 2009، وتربز جمموعا �سافيا للموازنة 

بقيمة 648,5 5 مليون دينار ونتيجة �صافية قدرها 40,3 مليون دينار. هذا وقد مت حتديد هذه النتيجة باإعتبار : 

التقرير الّعام

ملراقبي احل�سابات
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-  خم�س�سات املدخرات ال�سافية ونتيجة اإعادة تقييم الأ�سول مببلغ قدره 68,3 مليون دينار,
- ال�شيبة على ال�شكات بقيمة 8,6 مليون دينار,

-  اإيرادات التفويت يف �سندات م�ساهمة بقيمة 7,5 مليون دينار.

وامل�ساحبة لهذا  اأعمال التدقيق التي قمنا بها، فاإن القوائم املالية "للبنك الوطني الفالحي"   اإعتمادا على 
ن�ساطها  نتيجة  وعن  املالية  و�سعيتها  عن  ن�سبيا،  هام  هو  ما  لكل  �سادقة،  ب�سورة  وتعرب  عادلة  التقرير، 
وتدفقاتها املالية بالن�سبة لل�سنة املحا�سبية املختومة يف 31 دي�سمرب 2009 طبقا للمبادئ املحا�سبية املتفق 

عليها عموما بالبالد التون�سية.

■ الفحو�س اخلا�ّضة  
 لقد قمنا باأعمال الفحو�س اخلا�ّسة كما ين�س عليها القانون واملعايري املهنية املتعارف عليها يف البالد التون�سية.  
منة يف   واإعتمادا على فحو�سنا، فاإننا مل نعرث اأو نعلم باأي تناق�سات جوهّرية يف املعلومات املحا�سبية امل�سّ
الوطني  "للبنك  املالية  القوائم  مع  تتعار�س  اأن  ميكن  والتي  املالية  ال�سنة  ت�شف  حول  الإدارة  تقرير جمل�س 

املختومة يف 31 دي�سمرب 2009.   الفالحي" 

 يف اإطار تدقيقنا وطبقا للف�صل 3 )جديد( من القانون 117 - 94 املتعلق باإعادة تنظيم ال�سوق املالية والن�سو�س 
واإعداد  املحا�سبية  املعلومة  مبعاجلة  املتعلقة  الداخلية  الرقابة  اإجراءات  بفح�س  قمنا  له،  املنّقحة  الالحقة 
القوائم املالية. ومن خالل هذا الفح�س متكّنا من ك�سف بع�س االنقائ�س على م�ستوى النظام املعلوماتي 

والرقابة الداخلية للبنك. 
 ومن جهة اأخرى، فاإننا مل نعرث ومل نعلم بوجود عنا�ش توؤدي اإلى اإعتقادنا باأن م�سك ح�سابات الأوراق املالية 
مل يتم القيام به ح�سب مقت�سيات الأمر عدد 2728–2001 واملوؤرخ  ال�سادرة عن "البنك الوطني الفالحي " 
يف 20 نوفمرب 2001 واملتعلق ب�سبط �شوط تر�سيم الأوراق املالية والو�سطاء املرخ�س لهم يف م�سك ح�سابات 

الأوراق املالية.  
تون�س يف, 26 اأفريل 2010

مــــراقــــبـــي الـــحـــ�ضـــابـــات
		P/	CMC	–	DFK	International 	P/	GAC	–	CPA	International 	

�سـريف بن زينـة �سـهـاب الغـانـمي   
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التقرير اخلا�س

ملراقبي احل�سابات

تطبيقا لأحكام الف�سل 29 من القانون عدد 65 - 2001 بتاريخ 10 جويلية 2001 والمتعلق بموؤ�س�سات القر�س 
والف�صل 200 و ما يليه وكذلك الف�سل 475 من مجلة ال�سركات التجارية، ي�سرفنا اإعالمكم بالعمليات التي تدخل 

في اإطار الف�سول المذكورة اأعاله والمنجزة اأوالتي ت�سل �سارية المفعول خالل �سنة 2009 .

اأن م�سوؤوليتنا تكمن في التثبت من مدى احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بالتراخي�س و الم�سادقة على 
التفاقيات والعمليات المبرمة مع م�سيري البنك وبالتالي اإدراجها ال�سليم �سلب القوائم المالية. كما اأنه لي�س 
من �سالحياتنا البحث والتدقيق حول وجود تلك التفاقيات اأو العمليات ولكن يقت�سر واجبنا على مدكم، انطالقا 
من المعلومات التي قدمت لنا والتي تح�سلنا عليها انطالقا من تدقيقنا، بنوعها و خا�سياتها الأ�سا�سية دون اأن 
نبت في جدواها و دعائمها. وموكول لكم تحديد الم�سلحة المتعلقة باإبرام هذه التفاقيات واإنجاز هذه العمليات 

ق�سد الم�سادقة عليها.

1 .» SICAR INVEST « صناديق مت�رشف فيها  عن طريق �رشكة �سيكار اأنف�ست

بعنوان  ت�سرف  اإتفاقيات   »SICAR INVEST  « عنه  المتفرعة  ال�سركة  مع  الفالحي"  الوطني  "البنك  اأبرم 
�سناديق راأ�س مال تنمية. وتتلخ�س هذه ال�سناديق المت�سرف فيها كالآتي :

الوحدة )األف دينار(

املبالغ اجلارية املبلغالبيانات
يف 2009/12/31

399 5002 4�صندوق 1 البنك الوطني الفالحي )1997(

944 057 2�صندوق 2 البنك الوطني الفالحي )1998( 

051 5501 5�صندوق 3 البنك الوطني الفالحي )1999( 

676 3504 7�صندوق 4 البنك الوطني الفالحي )2000( 

614 0005 7�صندوق 5 البنك الوطني الفالحي )2001/2000(

878 0005 7�صندوق 6 البنك الوطني الفالحي )2002( 

591 0004 5�صندوق 7 البنك الوطني الفالحي )2003( 

500 5003 3�صندوق 8 البنك الوطني الفالحي )2004( 

500 5001 1�صندوق 9 البنك الوطني الفالحي )2006/2005(

000 0005 5�صندوق 10 البنك الوطني الفالحي )2007( 

500 5002 2�صندوق 11 البنك الوطني الفالحي )2008( 

500 5008 8�صندوق 12 البنك الوطني الفالحي )2009( 

153 45746 59املجموع
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وتتلخ�س عمولت �سركة » SICAR INVEST « بعنوان الت�سرف في هذه ال�سناديق كالآتي : 
• عمولة الت�شف على املبالغ اجلارية لل�سناديق املعهودة بن�سبة 0,5 % مع حد اأق�صى قيمته 000 200 دينار 	

يف ال�صنة.
• عمولة الإ�صتخال�س بن�صبة :	

➢ 0,75 % اإذا كانت اأقدمية الدين اأقل من ثالثة اأ�سهر،

➢  1,50 % اإذا كانت اأقدمية الدين مرتاوحة بني ثالثة اأ�سهر و�سنة ،

➢ 2,50 % اإذا كانت اأقدمية الدين اأكرث من �سنة. 

• عمولة بن�صبة %3 على الإيرادات املقبو�سة.     	

اإتفاقيات موّدع لالأ�ضهم والأموال. 2
  "SICAV BNA" و�شكة   "SICAV PLACEMENT OBLIGATAIRE" �شكة  مع  مربمة  اإتفاقيات  مبقت�سى 
مبهمة املوّدع لديه لالأ�سهم والأموال. يتقا�سى  و�شكة "BNA-CAPITAUX", يقوم"البنك الوطني الفالحي" 

البنك العمولت التالية : 

• �سنويا بدون اعتبارالأداء حتت�سب على 	 : ن�صبة 0,15 %   "SICAV PLACEMENT OBLIGATAIRE" شكة�
قيمة الأ�صول ال�صافية, 

• دينار �سنويا بدون اعتبار الأداء،	  1 000 :  "SICAV BNA" شكة�
• باإعتبار الأداء حتت�سب على  قيمة الأ�سول ال�سافية و تدفع 	  % 0٫1 :  "BNAC CONFIANCE FCP" شكة�

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.

اإتفاقية م�ضك دفرت امل�ضاهمني واخلدمات املت�ضلة بهم . 3
 »BNA-CAPITAUX« املربمة مع �شكة  الإتفاقية  بتحيني  الفالحي"  الوطني  "البنك  2007, قام  خالل �صنة 

كما يلي : 
• 	 »BNA-CAPITAUX« اإتفاقية م�سك دفرت امل�ساهمني واخلدمات املت�سلة بهم. يف املقابل تتقا�سى ال�شكة

 2008 �صنة  دينار يف   40  000 املكافاأة  قيمة  وت�سبح   .2007 ل�صنة  دينار   50  000 قيمتها   عمولة جزافية 
و 000 30 دينار يف �صنة 2009.
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• 	BNA-«اإتفاقية ت�شف يف حمفظة ال�سندات لفائدة "البنك الوطني الفالحي". يف املقابل تتقا�سى �شكة
:  »CAPITAUX

على قيمة املعامالت ، -  عمولة على املعامالت بالبور�سة بن�سبة 0,4 % 
على قيمة الق�سائم،  -  عمولة على ق�سائم للتح�سيل بن�سبة 0,2 % 

على  مبلغ حمفظة القيم املنقولة مع حد اأق�ساه 500 2 دينار  -  اأتعاب م�صك احل�صابات بن�صبة 0,075 % 
لكل �سهم الواحدة.

• تتقا�سى 	 املقابل  يف  الفالحي".  الوطني  "البنك  حرفاء  لفائدة  ال�سندات  حمفظة  يف  الت�شف  اإتفاقية 
�شكة »BNA-CAPITAUX« عمولة مطابقة للت�سعرية املتعامل بها مع العموم . اأما بالن�سبة للعمليات 
بالبور�سة عرب �سبكة "البنك الوطني الفالحي"،  مت الإتفاق على التق�سيم بالت�ساوي للعمولت املتعلقة 

.»BNA-CAPITAUX« و �شكة باملعامالت اخلا�ّسة بها بني "البنك الوطني الفالحي" 

4 .»TUNISIE INFORMATIQUE SERVICES« العمليات املنجزة مع �رشكة تي�س
 TUNISIE« تي�س  �شكة  من  واخلدمات  لالإعالمية  امل�ستهلكة  واملــواد  التجهيزات  �ــشاءات  قيمة  بلغت 
INFORMATIQUE SERVICES« املتفرعة عن البنـك ، بعنــوان �سنــة 2009 مبلغ 170 037 1 دينار مقابل 

367 225 2 دينار يف �صنة 2008.

5 .» BNA-CAPITAUX« عقد الكراء املنجز مع �رشكة
خالل �صنة 2009, قام "البنك الوطني الفالحي" بكراء محل ذو �سبغة تجارية  لفائدة الفرع الم�سرفي ب�سو�سة 

 . »BNA-CAPITAUX« ل�سركة

 يقع تجديد مدة الت�سويغ كل �سنة بنف�س ال�سروط ولكن بزيادة تقدر بن�سبة 5 % من قيمة الكراء.
بداية من غرة اأفريل 2009، وقع دفع معلوم الكراء ال�سهرى م�سبقا بقية 420 دينار خالية من الأداء.  

لفائدة �سركة  تجــارية  ذو �سبـغة  ثاني  بكراء محـل   ،2009 خالل �صنة  الفالحي"  الوطنـي  "البنك  قام  كما 
»BNA-CAPITAUX«. ويمتد عقد الكراء على مدة �سنة، قابلة للتجديد �سمنيا. ويبلغ الإيجار ال�سنوي قيمة 

630,500 4 دينار خالية من الأداء مع زيادة �سنوية بن�سبة 5 % اإبتداء من 01 جويلية 2009.
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اأجور واإمتيازات خم�ض�ضة لفائدة امل�ضريين و اأع�ضاء جمل�س الإدارة. 6
•  بلغت الأجور اخلام املدفوعة لل�سيد الرئي�س املدير العام خالل �سنة 2009 ما قيمته 420,400 66 دينار )مبا يف 	

ذلك المتيازات العينية(. 
• بلغت الأجور اخلام املدفوعة لل�سيد املدير العام امل�ساعد خالل �سنة 2009 ما قيمته  601,970 60 دينار )مبا 	

يف ذلك المتيازات العينية(.
• 2009 مبلـغ خـــام قدره 	 الإدارة بعنـوان �سنـة  اأع�سـاء جملـ�س  اإلى  بلغت مكافاآت احل�سـور املمنـوحة 

187,500 57 دينار.

تون�س يف, 26 اأفريل 2010
مــــراقــــبـــي الـــحـــ�ضـــابـــات

		P/	CMC	–	DFK	International 	P/	GAC	–	CPA	International 	

�سـريف بن زينـة �سـهـاب الغـانـمي   
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الـقـرار الأول 
بعد اإ�ستماعها اإلى تالوة :

• تقارير جمل�س الإدارة املتعّلقة بن�ساط البنك والقوائم املالية املنفردة، وبن�ساط جتّمع البنك والقوائم املالية 	
املجّمعة، لل�ّسنة املالية 2009.

• وتقارير مراقبي احل�سابات املتعلّقة بالقوائم املالية املنفردة للبنك وبالقوائم املالية املجّمعة لل�ّسنة املالية 	
املختومة يف 2009.12.31.

ت�سّجل الجل�سة العامة العادية اإطالعها على ما جاء في تقارير مراقبي الح�سابات وت�سادق على تقارير مجل�س 
الإدارة وعلى القوائم المالية المنفردة والمجّمعة لل�سنة المالية المختومة في 31 دي�سمبر 2009 كما وقع 

عر�سها عليها. 
وبالتالي فهي تعطي اإبراء تاما و�سامال لأع�ساء مجل�س الإدارة بخ�سو�س ت�سّرفهم طيلة ال�سنة المالية 2009.
تمت الم�شادقة على هذا القرار بـالإجماع.

الـقـرار الـثـانـي 
 200 بالف�سل  عليها  المن�سو�س  بالإتفاقّيات  الخا�س  الح�سابات  مراقبي  تقرير  تالوة  اإلى  اإ�ستماعها  بعد 
والف�صول الموالية والف�صل 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�شادقة على هذا القرار بـالإجماع .

الـقـرار الـثـالـث
قـرّرت الجل�سة العامة العادية، باقتراح من مجل�س الإدارة، تق�سيم الأرباح القابلة للتوزيع لل�سنة المحا�سبية 

2009 كما يلي :
40.298.750،302 دينارالنتيجة

150.148,629 دينارر�سيد موؤجل من �سنة 2008

40.448.898،931 دينار اأرباح قابلة للتخ�ضي�س والتوزيع

2.022.444,947 ديناراإحتياطي قـانـونـي

21.350.000,000 ديناراإحتياطي لإعادة ال�ستثمار املعفى

4.098.336,660 ديناراإحتياطي ذو نظام خا�س

300.000,000 ديناراإحتياطي خارق للعادة

500.000,000 دينارال�صندوق الجتماعي

28.117,324 دينارر�سيد موؤجل

28.298.898.931 دينارجمموع املخ�ض�ضات

12.150.000،000 ديناراأرباح للتوزيع

12.150.000,000 دينارعائدات الأ�سهم )%9 (

قــرارات الجل�سة العامة العادية

المنـعـقـدة في 21 مـاي 2010
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حّددت الأرباح ال�سافية لالأ�سهم لل�سنة المحا�سبية 2009 بـ 0,450 دينار عن كل �سهم و�سيتم �سرفها بداية 
من يوم 7 جوان 2010 .

تمت الم�شادقة على هذا القرار بالأغلبّية .

الـقـرار الـرابـع
قـرّرت الجل�سة العامة العادية، باقتراح من مجل�س الإدارة، اإدراج الأرباح الخا�سة باأ�سهم البنك التي تّم اإعادة 
�سرائها وفقا للف�سل 19 من القانون عدد 117 ل�صنة 94 الموؤرخ في 14 نوفمبر 1994 �سمن ح�ساب "ر�صيد 

موؤّجل", اأي بمبلغ 82.468,800 دينار.
تمت الم�شادقة على هذا القرار بـالإجماع.

الـقـرار اخلـامـ�س
قـرّرت الجل�سة العامة العادية، باقتراح من مجل�س الإدارة، اإقتطاع مبلغ 124.375,393 دينار من الإحتيـاطي 
الخارق للعادة، وذلك لت�سـوية نق�س القيمة ال�سافي النـاتج عن التفـويت في الأ�سـهم الذاتية للبنك التي 

تّم اإقتنـاوؤهـا وفقا للف�سل 19 من القانون عدد 117 ل�صنة 94 الموؤرخ في 14 نوفمبر 1994.
تمت الم�شادقة على هذا القرار بـالإجماع.

الـقـرار الـ�ضـاد�س
ترّخ�س الجل�سة العامة العادية للبنك باإعادة �سراء جزء من الأ�سهم المكّونة لراأ�سماله ق�سـد تعديل اأ�سعارها 
في ال�سوق وذلك وفقـا لمقت�سيات القـانـونيـن عدد 117 ل�صنة 94 الموؤرخ في 14 نوفمبـر 1994 وعدد 92 

ل�صنة 99 الموؤرخ في 17 اأوت 1999 ولقـرار وزيـر المالية ال�سـادر في 17 نوفمبـر 2000.
وتفّو�س لمجل�س الإدارة �سالحية تحديد ال�سعر الأق�سى 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�شادقة على هذا القرار بـالإجماع.

الـقـرار ال�ضـابـع
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�شادقة على هذا القرار بـالإجماع.
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الـقـرار الّثـامـن
حّددت الجل�سة العامة العادية منحة ح�سور اأع�ساء مجل�س الإدارة بخم�سة اآلف دينار �سـافيـة )5.000 دينار( 

لكل ع�صو بعنوان �صنة 2009.
تمت الم�شادقة على هذا القرار بـالإجماع.

الـقـرار الّتـا�ضـع
ت�سجل الجل�سة العامة العادية تعـيين ال�سيـد يـو�سف نـاجي بـ�سفة مت�سـّرف ممـّثـل لديـوان الحبـوب، 

عـو�سا عـن ال�سيـد محـّمـد فـا�سـل الـزرلّـي.
تمت الم�شادقة على هذا القرار بـالإجماع.

الـقـرار العـا�سـر
تعّيـن الجل�سـة العامـة العـادية للبنك مكتب "العاّمة للمراجعة و الت�سّرف" ممثل في �سخ�س ال�سّيد عبد 
ممثل في �سخ�س ال�سّيد �سمير العبيدي ب�سفة مراقبي ح�سابات  الرزّاق القاب�سي و"مكتب �سمير العبيدي" 
 2011 للقـوائم المـالية المنفـردة والمجّمعـة للبنك الـوطني الفـالحي لل�سنـوات المحــا�سبيـة 2010 – 

و2012.
وتنتهـي مهّمتهما خـالل الجل�سـة العامة العادية التي تنظـر في ح�سابـات ال�سنة المحـا�سبيـة 2012.

تمت الم�شادقة على هذا القرار بـالإجماع.

الـقـرار احلـادي عـ�سـرة
اأع�سـاء مجلـ�س  و2012،   2011  –  2010 المحا�سبيـة  لل�سنـوات  للبنك،  العـادية  العـامة  الجل�سـة  تعـّيـن 

الإدارة الآتي ذكـرهم :
- ال�سيد من�سـف الـدخـلي، ممثـل للـدولـة التـون�سيـة.

- وزارة المـاليــة، ويمّثـلهـا ع�سـويـن.
- وزارة التنميـة والتعاون الـدولي، ويمّثـلها ع�سو.

- وزارة الفالحة والموارد المائية وال�سيد البحري، ويمّثـلها ع�سو.
- ديــوان الحـبــوب، ويمّثـله ع�سو.

- ال�سندوق الـوطني لل�سمان الإجتماعـي، ويمّثـله ع�سو.
- الديـوان التـون�سـي للتجارة، ويمّثـله ع�سو.

قــرارات الجل�سة العامة العادية

المنـعـقـدة في 21 مـاي 2010
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- ال�سندوق التون�سـي للتاأمين التعاوني الفالحي، ويمّثـله ع�سو.
- ال�صيد الـ�صحبـي محـجـوب.

- ال�صيد علـي الحـليـوي.
- ال�سيد م�سطفـى لحمـر.

وتنتهي مهامهم خالل الجل�سة العامة العادية التي تنظر في ح�سابات ال�سنة المحا�سبية 2012. 
تمت الم�شادقة على هذا القرار بـالأغلبّية.

الـقـرار الّثـانـي عـ�سـرة
الحيات لمن يحمل ن�سخة من هذا المح�سر اأو م�سمونا منه للقيام  تخـّول الجل�سة العامة العادية كل ال�سّ

بكل اإيداع اأو ن�سر كّلـما اقت�سى الأمر ذلك.
تمت الم�شادقة على هذا القرار بـالإجماع.
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ن�ساط جتّمع

البنك الوطني الفالحي

85 ن�شاط جتّمع البنك الوطني الفالحي 
86 الو�صعية المالية المجّمعة   

94 مجال التجميع   

95 القوائم المالّية المجّمعة    

99 اإي�ساحات حول القوائم المالّية المجّمعة   

122 تقرير مراقبي الح�سابات المتعّلق بالقوائم المالّية المجّمعة   
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ن�ساط جتّمع البنك الوطني الفالحي

ـعة ■ الــو�ضـعية المـالـية الـمجـَمّ
متيـزت القوائم املالية املجّمعة للبنك الوطني الفالحي واملوؤ�س�سات الأخرى املكّونة ملجال التجميع، خالل �سنة 

2009، باأهـّم البيـانـات التالية:

• مقـابـل 	  2009.12.31 يف  دينار  مليـون   6.015 ليبلـغ   %  1,8 بن�سبة  املجّمعة  املوازنة  جممـوع   منّو 
5.908 مليـون دينار يف 2008.12.31.

• زيـادة ر�سيد الأمـوال الـذاتية لـتجّمع البنك بن�سبة 21,4 %، حيث اإرتـقى اإلى 505 مليـون دينار يف موفى 	
�صنة 2009 مقابل 416 مليـون دينار يف �صنة 2008.

• اإنخـفـا�س حجـم امل�ساهمات يف املوؤ�ّس�سـات املجّمعة بطريقـة التقييـم باملعادلة بن�سبة 4,1 %, منتـقـال 	
من 19,9 مليـون دينار يف نهـاية �سنة 2008 اإلى 19,1 مليـون دينار يف 2009.12.31.

• مقـابـل 	  2009.12.31 يف  دينار  مليـون   407,3 اإلـى  املجّمعة  الإ�ستغـالل  اإيـرادات  جمموع   اإرتـفـاع 
401,2 مليـون دينار خالل �صنة 2008، اأي بزيـادة بن�سبـة 1,5 %.

• تـراجع اأعبـاء الإ�ستغـالل املجّمعة اإلـى 149,5 مليـون دينار يف نهـاية �سنة 2009 مقـابل 171,8 مليـون 	
دينار قبـل �صنـة, اأي باإنخفـا�س بن�صبـة 12,9 %.

• اإنتقـال النـاجت البنكي ال�سافـي املجّمـع مـن 229,5 مليـون دينار فـي 2008.12.31 اإلى 257,8 مليـون دينار 	
يف 2009.12.31، اأي بـزيـادة بن�سبة 12,3 %.

• اأعبـاء الت�سـييـر 186,9 مليـون دينار يف نهـاية �سنة 2009 مقـابل 151,4 مليـون دينار يف 	 بلغت جملة 
نهـاية ال�سنة املا�سية، اأي بزيـادة بن�سـبة 23,4 %.

• من 	 باملعـادلـة  الـتقييـم  بطـريـقة  الـمجّمعـة  الـ�شكـات  نتـائج  يف  الـتجـّمـع  ـة  حـ�سّ  اإنتقـلت 
- 1.930 األف دينار يف 2008.12.31 اإلى –89  األف دينار يف موفى �صنة 2009.

• وبلغت النتيجة ال�سافية املجّمعة 46,029 مليـون دينار خالل �صنة 2009 منها 40,892 مليـون دينار متّثل 	
امل�سـاهمة  دينار متّثل  1,901 مليـون  و  عة،  املجِمّ ال�شكة  الفالحي،  الوطني  للبنك  الإيجابيـة  امل�سـاهمة 
الإيجابيـة ل�شكة "البنك الوطني – روؤو�س اأمـوال" و 1,174 مليـون دينار متّثـل امل�ساهمة الإيجابيـة لل�شكة 
النتيجـة  العقـارية يف  الـتنمية  الإيجـابية لقطب  امل�سـاهمة  واإرتفعـت  الـديـون.  لإ�ستخـال�س  املـالية 

املجّمـعة ال�سـافية اإلى 1,653 مليـون دينار خالل �صنة 2009.

هـذا وجتـدر الإ�سارة اإلى اأنّـه مقـارنة بـال�سنة ال�سـابقة، �سّجـلت الـنتيجة ال�سـافية الـمجّمعة منـّوا مببلغ 
ـعة،  اأ�سـا�سـا بنمـو امل�ساركة الإيجـابية للبنك الوطني الفالحي، ال�سـركة املجِمّ 12,8 مليـون دينار يف�ّسـر 
وبتـراجـع  دينـار  مليـون   1,0 مببلـغ  اأمـوال"  روؤو�س   – الـوطني  "البنـك  ول�سـركة  دينار،  مليـون   12,9 بقيمة 

امل�سـاركة الإيجـابية لقـطب الـتنمية العّقـارية مببلـغ 1,0 مليـون دينار.
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)الوحدة : األف دينار( امل�ضاهمة يف النتيجة املجمعة
الــنــتــيــجــة ال�سـركـة يف  املــ�ــضــاهــمــة 

املجمعة ل�ضنة 2008
الــنــتــيــجــة  يف  املــ�ــضــاهــمــة 

املجمعة ل�ضنة 2009
)BNA( 892 94940 27البنك الوطني الفالحي

)SOFINREC( 174 3621 1ال�شكة املالية ل�ستخال�س الديون

)BNA CAPITAUX( 901 9231البنك الوطني الفالحي روؤو�س اأموال

)SIVIA( 894229ال�شكة العقارية وللتهيئة

)SIMPAR( 699931ال�شكة العقارية للم�ساهمات

)ESSOUKNA( 664708�شكة ال�سكنى

الفالحي  الوطني  للبنك  وامل�ساهمات  القار  املال  راأ�س  ذات  ال�ستثمار  �شكة 
)SICAF PARTICIPATIONS BNA(25221

) IMMOBILIèRE LES œILLETS( 203228عقارية القرنفل

)SPI EL MEDINA( -173443�شكة البعث العقاري "املدينة" 

)SOIVM SICAF( 138579�شكة ال�ستثمار يف الوراق املالية

)SICAR INVEST( 784�شكة ال�ستثمار ذات راأ�س مال تنمية "ال�ستثمار" 

)SOGEST( 6137ال�شكة العامة للدرا�سات واملراقبة وال�سغال

)PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV( 77�شكة التوظيف الرقاعي

)IFRIKIA( 35�شكة اإفريقيا

)SICAV BNA( 02البنك الوطني الفالحي �صيكاف

 )ZIED( زياد"  -1-2�شكة ذات م�سوؤولية حمدودة " 

)AGRO-SERVICES( 22-5�شكة اخلدمات الغذائية والدرا�سات

)SIP SICAR( 88-50�شكة ال�ستثمار ذات راأ�س مال تنمية-

)T.I.S( 180-88التون�سية لالعالمية واخلدمات-

029 26546 33النتيجة املجمعة لتجمع البنك الوطني الفالحي
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ن�ساط جتّمع البنك الوطني الفالحي

■ الـمـوؤ�س�سـات الفـرعيـة الـمـاليـة
"BNA-CAPITAUX" البنك الوطني الفـالحي – روؤو�س اأموال

هي �سركة و�ساطة في البـور�سة. تكّونت براأ�س مال اأّولي قيمته  روؤو�س اأموال"  ""البنك الـوطني الفـالحي – 
2,5 مليـون دينار ليبلـغ حاليا 5 مالييـن دينار مق�سمة اإلى 50.000 �سهم بقيمة 100 دينار لل�سهم الواحد. وتبلغ 

م�ساهمة البنك الـوطني الفـالحي في راأ�س مال ال�سركة 99 %. 
اأ�سا�سا الـو�ساطـة في البـور�سة والت�سّرف  روؤو�س اأمـوال"  ي�سمل ن�ساط �سركة "البنك الـوطني الفـالحي – 
الأوراق  في  الجمـاعي  التـوظيف  �سناديـق  في  للت�سـرف  اإ�سافة  والثـروات،  المالية  الأوراق  حافـظات  في 

المـالية بكل اأ�سنافها. 
بلغت جملة العمليات المنجزة بالبـور�سة 3.324 مليـون دينـار خالل �صنة 2009 مقابـل 4.130 مليـون دينار 
اأموال"  روؤو�س   – الفـالحي  الـوطني  "البنك  بوا�سطة  المنجزة  العمليات  جملة  بلغت  وقد   .2008 �صنة   في 
"278.688 األف دينار في �صنة 2009 مقـابـل 198.536 األف دينار قبـل �سنة، وهو ما يمّثل منابا بال�سوق بن�سبة 

7,6 % ويـتيـح لل�سـركة المـرتبة الثـالثـة من بيـن 23 �سـركة و�ساطة في البـور�سة.
دينار وقد  3,221 مليون  2008, لتبلـغ  مقارنـة ب�صنة   %  30 ال�سركة، فقد �سّجلت نموا بن�سبة  اأما مداخيل 
بلغت النتيجة ال�سافية لل�سركة 1,953 مليون دينار في موفى �صنة 2009، م�سجلة بذلك نمـّوا بن�سبة %127  
مقارنة بال�سنة ال�سابقة. ويف�ّسـر هذا التح�سن في النتيجة بنمّو الن�ساط الأ�سا�سي لل�سركة، اأي الو�ساطة في 
البـور�سة، ب�سكل اإ�ستثـنـائـي تج�ّسـد في تحقـيق رقـم معـامـالت بقيمة 3,2 مليون دينار في �صنة 2009, 

مقابل 2,0 مليـون دينار في �صنة 2008 و 1,8 مليـون دينار في �صنة 2007.
نمـّو  بتحـقـيق  �سمـح  مـا  وهـو  المـداخيـل  مـن  اأدنـى  بن�سـق  الإ�ستغـالل  اأعبـاء  �سّجـلت  بـالتـوازي، 
لـنتيـجة الإ�صتـغـالل بن�صبة 100% �سنـويّـا منـذ �سنـة 2007. هكذا يكـون الن�سـاط الـرئيـ�سي لل�سـركة 

مربـح ب�سكـل هيكـلي ودائـم.
اأّمـا بـالنـ�سبة لن�سـاط الّتـ�سـّرف فـي الأوراق المـالية، فقـد �سّجـل اأي�سـا نمّوا بن�سبة 37 % مقـارنـة مـع 

الـنتـائـج المـ�سّجـلـة خـالل �سنـة 2008.

"SOIVM-SICAF" رشكة الإ�ستثمار يف الأوراق املالية – �رشكة 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�سمـية قـدرهـا 10 دنـانير لل�سـهم الـواحد. يتمّثـل 

المو�سوع الإجتمـاعي لل�سـركة في الت�سـّرف في محفـظة اأوراق مالية بـوا�سطة اأموالها الذاتية.
تبلـغ م�سـاهمة البنك الوطني الفالحي في راأ�س مال هذه ال�سـركة 2,514 مليـون دينار, اأي بن�صبة 63 %.
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والمـالي  القت�سـادي  الظـرف  تطـّور  لتـاأثيـر  كبيـر  ب�سكـل  تخ�سـع  ال�سـركة  مداخيـل  اأّن  اإلى  وي�سـار 
باعتبـارها تـتـرتّـب عـن المـرابيـح المـوزّعة واإيـرادات التـوظيف.

لتبلـغ 1.109 األف دينـار.  هكـذا، �سّجـلت مـداخيـل التـوظيف ال�سـافية نمّوا بن�سبة 288 % 
اإرتـفـع  لتبـلـغ 1.028 األـف دينـار. مـن جهـتـه،  اأّمـا نتيجـة الإ�صتـغـالل, ف�صّجـلت نمـّوا بن�صبـة 307 % 

الـربـح ال�سـافـي اإلـى 1.015 األف دينـار في �صنة 2009 مقـابـل 251 األف دينـار خـالل �صنة 2008.

"PlACEMENT OBlIgATAIRE SICAV "  رشكة التوظيف الرقاعي – �رشكة اإ�ستثمار ذات راأ�س مال متغري�
األف دينـار  اأّولـي بقيمة 300  الـرقـاعـي في �سهر �سبتمبـر 1996 بـراأ�س مال  تاأ�ّس�سـت �سـركة التـوظيف 
وبم�ساهمة راجعـة كلّيـا لتجّمـع البنك الـوطني الفـالحي. يبلـغ راأ�س مـال ال�سـركـة 329,936 مليـون دينـار 

في مـوّفـى �صنة 2009. 
اأوراق مـالية والت�سـّرف فيهـا بـالإعتـمـاد حـ�سـرا عـلى  يتمّثـل ن�سـاط ال�سـركة في تكـويـن محفـظة 

الأمـوال الـذاتية للـ�سـركـة.
مقـابـل   2009 �صنة  مـوفـى  فـي  دينـار  مليـون   304,599 لل�سـركـة  ال�سـافية  الأ�سـول  حجـم   بلـغ 

256,246 مليـون دينـار في مـوفـى �صنة 2008، م�سجال بذلك نموا بن�سبة 19 %. 

زيـادة  م�صّجـلة   ,2009 �صنة  موفـى  في  دينـار  مليـون   15,118 لل�سـركة  ال�سـافية  النتيـجة  بلغـت  وقـد 
بن�صبـة %10  مقـارنـة بال�سنـة ال�سـابقـة، مّمـا �سمح بتـوزيـع اأربـاح بقيمة 4,289 دينـار لل�سـهم الـواحـد. 

خـالل �صنة 2009. هكـذا، بلغـت ن�سبـة مـردوديـة اأ�سـهم ال�سـركة 4,12 % 

"SICAV-BNA" رشكة الإ�ستثمار ذات راأ�س مال متغري - البنك الوطني الفالحي�
راأ�س مال متغـّيـر يف �سنة 1993 من طـرف البنك الـوطـني الفـالحي  تـاأ�ّسـ�سـت �سـركة الإ�ستثـمـار ذات 
بـراأ�س مال اأولـي مببلـغ 300 األف دينـار, لـي�صبـح 3,653 مليـون دينـار يف نهـاية �سنـة 2009. ويتمّثـل ن�سـاط 
ال�سـركة يف تكـويـن حمفـظة اأوراق مـالية والـت�سـرف فيهـا بـالإعـتمـاد عـلى الأمـوال الـذاتيـة للـ�سـركـة.
�سّجـل حجـم الأ�سـول ال�سـافيـة لل�سـركـة نمـّوا بنـ�سـبة 37 %، منتـقـال من 2,493 مـالييـن دينـار فـي 
�صنـة 2008 اإلى 3,413 مليـون دينار في موفى �صنة 2009. كمـا �سّجـلت الـنتيـجـة ال�سـافيـة لل�سـركـة 
وهكـذا  ال�سـابقـة.  ال�سنة  في  دينـار  األف   131 مقابل   2009 موفى  في  دينار  األف   653 لتبلـغ  هامة  زيـادة 
 اإرتفعـت الـنتيـجة القـابـلة للتـوزيـع بن�صـبة %25 ، مّمـا انعكـ�س عـلى ن�سبـة تـوزيـع الأربـاح حيث بلغت 

0,577 دينار لل�سهم الواحد في �سنة 2009 مقابل 0,501 دينار قبل �صنة.
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"SICAR INVEST" رشكة ال�ستثمار ذات راأ�س مال تنمية�
تاأ�س�ست �شكة الإ�ستثمار ذات راأ�س مال تنمية يف �سهر مار�س من �سنة 1997 براأ�س مال اأويل بقيمة مليوين 

دينار وقع الّتـرفيع فيه ليبلغ حاليا 8 ماليني دينار حمّررة كليا. 
يتمثل املو�سوع الإجتماعي لل�شكة اأ�سا�سا يف امل�ساهمة، حل�سابها اخلا�س اأو حل�ساب الغري، يف تدعيم الأموال 
الذاتية لل�شكات احلريفة. هكذا، تتكّون مداخيل ال�شكة من العمولت على الأموال التي تت�شف فيها حل�ساب 

الغري، وعمولت خدمات درا�سة امللّفات، واإيرادات التوظيف املايل وفائ�س القيمة على اإعادة بيع امل�ساهمات.
وقـد بلـغت مـداخـيل اإ�ستغـالل الـ�سركة 765 األف دينـار في موفى �صنة 2009 م�سجـال بـذلك اإنخفـا�سـا 
هاّمـا،  نمـّوا  �سّجـلت  فقـد  الأخـرى،  الإ�ستغـالل  اإيـرادات  اأّما  ال�سابقـة.  بال�سنـة  مقـارنة   %  18 بن�صبة 
بـاإعـتبـار  وذلك   ،2009 �صنـة  دينـار خـالل  األـف   555 اإلـى   2008 �صنة  فـي  دينـار  األـف   184 منتـقـلة مـن 

تح�ّسـن اأداء اإيـرادات التـوظيف المالي واإ�ستـرداد المـّدخـرات.
من جهتها، �سّجـلت اأعبـاء الإ�ستغـالل نمّوا بن�سبة 12 %، منتقلة من 933 األف دينار خالل �صنة 2008 اإلى 

1.043 األف دينار في موفى �صنة 2009.

هكذا، �سّجـلـت النتيجة ال�سافية لل�سركة نمّوا بن�سبة %31 ، حيث بلغت 221 األف دينار في موفى �صنة 
2009 مقابل 168 األف دينار في �صنة 2008. اأما مجمـوع الموازنة, فقـد بلـغ 68,268 مليـون دينـار في مـوّفى 

�صنة 2009، م�سّجـال بذلك زيـادة بن�سبة 3,7 %. ومن جهتهـا، اإنتقـلت محفـظة الم�ساهمات القـابلة لإعادة 
التفويت من 9.119 األـف دينار في �صنة 2008 اإلى 8.713 األـف دينار في موفى 2009.

"SIP SICAR"  رشكة الإ�ستثمار ذات راأ�س مال تنمية�
وقع  دينار  بقيمة مليوني  اأولي  براأ�س مال   1997 تنمية خالل �سنة  راأ�س مال  ذات  الإ�ستثمار  تاأ�س�ست �سركة 

الّتـرفيع فيه ليبلغ حاليا 3 ماليين دينار محررة كليا. 
�سّجـل  وقد  فيها.  تت�سرف  التي  الأموال  على  والعمولت  التوظيف  اإيرادات  من  ال�سركة  مداخـيل  تتكّون 
مجمـوع اإيـرادات الإ�ستغـالل لل�سـركة تـراجعا بن�سبـة 13 %، منتقـال من 307 األـف دينـار في موفى �صنة 
2008 اإلى 268 األـف دينار في نهاية �سنة 2009, مما تولّـد عنه خ�صـارة بقيمة 248 األـف دينار في �صنة 2009 

مقابـل 142 األـف دينار في �صنة 2008.  

"SO.FIN.RE.C" ال�رشكة املالية ل�ستخال�س الديون
تـاأ�ّس�ست ال�سركة المالية لإ�ستخال�س الديون التابعة للبنك الوطني الفالحي في �سهر اأفريل 2001.

بلـغ راأ�س مال ال�سركظة الأّولي ثـالثة مالييـظن دينـار محـّررة كلّيـا ومق�ّسـمة اإلـى 600.000 �سهـم، بقيمة 

ن�ساط جتّمع البنك الوطني الفالحي
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5 دنانير لل�سهم الواحد، بم�ساهمة للبنك الـوطني الفـالحي في راأ�س مال ال�سركة بن�سبـة 90 %. ويبلـغ راأ�س 
مال ال�سـركة الحـالي ثمـانية مالييـن دينار.

يتمثل ن�ساط ال�سـركة في اإقـتنـاء واإ�ستخـال�س الـديـون للح�سـاب الخا�س اأو لح�سـاب الغيـر.
وقد �سهدت �سنة 2009 نمّوا على م�صتوى الإ�صتخال�صات بن�صبة 9,7 %, لتبلغ 13.175 األف دينار,  مّما �صمح 

بتحقيـق مداخيـل �صـافية على الإ�صتخـال�صـات بقيمة 7.129 األـف دينار, اأي بن�صبة نمّو قـدرها 4 %.  
وقـد �صّجـلت النتيجـة ال�صـافية نمـّوا بن�صبة 20 %, لتبلـغ 660 األـف دينار في مـوفـى �صنة 2009.

"SICAF PARTICIPATIONS-BNA" رشكة الإ�ستثمار ذات راأ�س مال قار للم�ساهمات-البنك الوطني الفالحي�
تاأ�س�ست ال�سركة في �سهـر دي�سمبر 2003 براأ�س مال يبلغ 500 األف دينار وبم�صاهمة للبنك الوطني الفالحي 

بن�صبة 100 %. 
وقد �سهـدت ال�سـركة، خالل �سنة 2009، ختـم ت�سفـية 3 مـوؤ�ّس�سـات تـابعة لمحفـظة ال�سـركة دون توزيـع 

مداخيـل. هكذا، اإقت�سـرت تركيبة محفظـة الم�ساهمـات على 46 م�صـاهمـة في 2009.12.31.
اأّمـا الـربح ال�سـافي لل�سـركة، فبـلغ 22 األـف دينار خـالل �صنة 2009 مقابـل 257 األـف دينار في �صنـة 2008, 

وذلك بالـرغم مـن اإنعـدام المـداخيـل المتـاأتيـة مـن محفظـة الم�سـاهمـات.

■ الـتـجـّمـع الـعـّقــاري

"SIMPAR" ال�سـركة العقـارية وامل�سـاهمـات
هي �سـركة تـاأ�ّس�سـت في اأفـريـل 1973 بـراأ�س مال اأّولي قـدره 300 األـف دينار ووقـع التـرفيـع فيـه عـّدة 

مـرات ليبلـغ حـاليـا 3.500 األـف دينار مقـ�ّصمة اإلـى 700.000 �سهـم. 
15,338 مليـون دينار في �صنـة  2009 مقابل  20,725 مليـون دينار خـالل �صنة  بلـغ رقم معامـالت ال�سركة 

2008، م�سّجـال بذلك اإرتفـاعـا بن�سبة 35 %.

هكـذا، اأختتـمت ال�سنة المحـا�سبـية 2009 بنمّو النتيـجة ال�صـافية بن�صبة 44 %, لتبلـغ 3.656 األـف دينـار 
مقـابـل 2.534 األـف دينـار في �صنة 2008.

"SIVIA" سـركـة التنـميـة والتـهيئـة العـقـاريـة�
هي �سـركة خفية الإ�سم تـّم تـاأ�سي�سهـا في اأفـريـل 1980 بـراأ�س مال اأّولـي بقيـمة 900 األـف دينـار ويـرتفـع 

الآن اإلـى 1,400 مليـون دينـار. ي�سمل ن�سـاط ال�سـركة كـل العمليـات العقـارية.
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اإرتفـع رقم معامالت ال�سركة اإلى 12,552 مليـون دينـار خـالل �صنة 2009 مقـابـل 12,079 مليـون دينـار خـالل 
�صنة 2008 ، اأي بـزيـادة بن�سبة 3,9 %. وقـد مّكـن ذلك من تحـقيـق نتيـجة �سـافية بقيـمة 900 األف دينار 

في �صنة 2009، مّمـا �سمح بتـوزيع اأربـاح معادلة لل�سنة ال�سابقة، اأي بن�سبة 10 %.

�سـركـة الـ�ّسـكـنـى
هي �سـركة تعـنى بـالنهـو�س بـالقطاع العقـاري تـّم بعثهـا في نـوفمبـر 1983 بـراأ�س مـال اأّولـي بقيمة 
800 األـف دينـار ويبلـغ الآن 3,006 مليـون دينـار مق�ّصـمة اإلى 3.006.250 �سهما بقيمة اإ�سمية بدينار واحد 

لكـل �سهـم. 
في  دينـار  مليـون   17,272 مقابـل   2009 �صنة  خـالل  دينـار  مليـون   17,347 ال�سـركة  معـامالت  رقـم   بلـغ 

�صنة 2008. 
من جهتهـا، �سّجـلت النتيـجة ال�سـافية لل�سـركة نمّوا بن�سبة 35 %، منتقـلة من 2.303 األـف دينـار في �صنة 

2008 الى 3.104 األـف دينـار في �صنة 2009، مما �سمح بتـوزيـع اأربـاح بقيمة 0,280 دينـار لل�سـهم الـواحـد.

�سـركـة الـتنـميـة العـقـاريـة " املـدينـة "
وبيـع  ب�سـراء  الخـا�سة  الأن�سـطة  بكـل  للقيـام   1988 �سنة  في  بعثهـا  تـّم  الإ�سـم  خفية  �سـركة  هي 

العقـارات. يبلـغ راأ�س المال الحالي لل�سـركة 900 األـف دينـار.
بلـغ رقـم معـامالت ال�سـركة 8,137 مليـون دينـار خـالل �صنة 2009 مقـابـل 7,344 مليـون دينـار في �صنة 
. وقد اأّدى الإرتفـاع الم�سّجـل عـلى م�ستـوى اأعبـاء ال�ستغـالل بن�سبة  2008, م�صّجـال نمـّوا بن�صبة 11 % 

23,6 % اإلـى تـراجع الربـح ال�سـافي من 591 األـف دينـار في �صنة 2008 اإلى 119 األـف دينـار فـي �صنة 2009.

ال�سـركـة العـقـاريـة "القـرنـفـل"
هـي �سـركة خفّيـة الإ�سم وقـع تـاأ�سي�سهـا في �سهـر ديـ�سمبـر 1997 بـراأ�س مـال اأّولـي قيـمته 150 األـف 

دينـار ليبلـغ حـاليـا 900 األـف دينـار.
وبعد اأن كـان الغـر�س الأّولي لل�سـركة يقت�سـر عـلى بنـاء م�سـاكـن لفـائـدة مـوظفـي البنـك الـوطني 

الفـالحي، تـّم تـو�سيع نطاقـه، خـالل �سنة 2003، لي�سمـل كـاّفـة الأن�سطـة العقـاريـة.
وقـد �سّجـل رقـم المعـامالت تـراجعـا  بن�سبة 38 %،  منتقـال من 3,789 مليـون دينـار  فـي �صنـة 2008 الى 
2,340 مليـون دينـار في �صنة 2009. كما اإنتقـلت النتيجة ال�سافية من 340 األـف دينـار في �صنة 2008 اإلـى 

229 األـف دينـار في �صنة 2009.

ن�ساط جتّمع البنك الوطني الفالحي
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"SOgEST" ال�رشكـة العامة للدرا�سات والإ�سـراف على الأ�سغال
هي �سـركة خفية الإ�سم تـّم بعثهـا في دي�سمبر 1978. يتمثـل المو�سوع الإجتمـاعي لل�سـركة في اإ�سـداء 
خـدمـات الهنـد�سة والإ�ست�سـارة بما فيهـا القيـام بالـدرا�سـات الفنيـة، وتفّقـد ومتـابعة وتن�سيـق ومـراقبة 

الأ�سغـال في مجـالت الأ�سغـال العـامة والبنـاء.

األـف دينـار خـالل �صنة  األـف دينـار و204  بلـغ رقـم معـامالت ال�سركة والنتيـجة ال�سـافية، تبـاعا، 1.128 
2009 مقـابـل 1.015 األـف دينار 195 األـف دينار في �صنة 2008. 

دنـانيـر   7,500 بلغت  اأربـاح  تـوزيـع  من  مّكـنت  جّيـدة  مـردودية  تـوفيـر  على  ال�سـركة  حـافـظـت  هكـذا، 
لل�سهـم الـواحد خـالل �سنـة 2009 مقـابـل 7,000 دينـار خالل �صنة 2008.

■ �سـركـــات الـخـدمــات

"AgRO-SERVICES" سـركة الـخـدمــات الفـالحيـة�
هي �سـركة خفية الإ�سـم تـّم تـاأ�سي�سهـا في جوان 1991 براأ�سمـال قـدره 200 األـف دينار ويبلـغ حاليـا 600 
البحـري  والـ�سيد  الفـالحة  الم�سـاهمة فـي تنمـية قـطاع  اإلى  ال�سـركة  دينار. ويهـدف بعث هـذه  األـف 
في  الـفنيـة  الم�سـاعـدات  وتـاأميـن  الفـالحية  الم�سـاريع  باإنجـاز  الخـا�سة  بالـدرا�سات  القيـام  بف�سـل 

ميـادين الإنتـاج والت�سـرف في ال�سيعـات الفـالحية.
في رقم معـامـالتهـا، لينتقـل من 2,473 مليـون دينار  �سّجلت ال�سركة، خالل �سنة 2009, نمّوا بن�صبة 3,4 % 

في 2008.12.31 اإلى 2,558 مليون دينار خالل �صنة 2009. 
وقـد اأختتمـت ال�صنــة المحا�صبـيـة 2009 بـربح �ســافي بقيمـة 70 األـف دينــار مقابـل خ�صـارة قدرهـا 

16 األـف دينـار في �صنة 2008.

"TIS" التون�ضية لالإعالمية والـخـدمــات
تـّم بعـث هذه ال�سركة في جـوان 1991 براأ�س مال قـدره 250 األـف دينار. ويتمّثـل الغـر�س من اإن�سـاء هذه 

ال�سركة في الم�ساهمة في تطـويـر قطاع الإعـالمية والإت�سـالت المعلـوماتيـة والنقـديات.
 %  30,5 بن�سبة  اإنخفـا�سـا  �سهدت  وقد  المعـدات.  وبيع  الخـدمات  تقـديم  من  ال�سركة  مداخيـل  تتـاأتى 

لتنتقـل من 2,930 مليـون دينار في �صنة 2008 اإلى 2,037 مليـون دينار خالل �صنة 2009. 
وقـد اأخـتتمت ال�صنة المحـا�صبية 2009 بخ�صـارة قـدرهـا 129 األـف دينـار.
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ن�ضبة امل�ضالحن�ضبة الرقابةطبيعة الن�ساطال�رشكة
)BNA( البنك الوطني الفالحي

%98,53%100,00اخلدمات املاليةنهج الهادي نويرة - تون�س

ال�رشكات املجمعة بالدمج الكلي
)SOIVM SICAF(   رشكة ال�ستثمار يف الوراق املالية�

%74,30%100,00اخلدمات املاليةنهج الهادي نويرة - تون�س

)SICAV BNA(   البنك الوطني الفالحي �صيكاف
%19,87%22,38اخلدمات املاليةعمارة النزهة - حي الن�سيم - منبليزير - تون�س

)BNA CAPITAUX(   البنك الوطني الفالحي روؤو�س اأموال
%97,98%100,00اخلدمات املاليةنهج 8301 - عمارة النزهة - منبليزير - تون�س

)PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV( رشكة التوظيف الرقاعي�
%0,05%0,08اخلدمات املاليةنهج الهادي نويرة - تون�س

)SICAR INVEST(   "رشكة ال�شتثمار ذات راأ�س مال تنمية "ال�ستثمار�
%41,58%49,13اخلدمات املالية 67 ، نهج يوغرطة - ميتوال فيل - تون�س

)SIP SICAR( 35,59%100,00اخلدمات املالية�رشكة ال�شتثمار ذات راأ�س مال تنمية%

)SOFINREC(   ال�رشكة املالية ل�شتخال�س الديون
%96,40%100,00اخلدمات املالية10، نهج بيار دي كوبريتان - 1001 تون�س

�رشكة ال�شتثمار ذات راأ�س املال القار وامل�شاهمات للبنك الوطني الفالحي 
)SICAF PARTICIPATIONS BNA(98,53%100,00اخلدمات املالية%

 )ZIED( "رشكة ذات م�سوؤولية حمدودة " زياد�
%30,75%100,00اخلدمات املالية46، نهج طارق اإبن زياد - ميتوال فيل - تون�س

)SIMPAR( ال�رشكة العقارية للم�شاهمات
%33,48%42,08التنمية العقارية14، نهج م�سمودة - ميتوال فيل - تون�س

)ESSOUKNA(   رشكة ال�سكنى�
%23,73%70,56التنمية العقارية46، نهج طارق اإبن زياد - ميتوال فيل - تون�س

)SIVIA(   ال�رشكة العقارية وللتهيئة
%42,11%99,99التنمية العقارية8، نهج الق�س فوجلان�س - نوتردام - ميتوال فيل - تون�س

)SPI EL MEDINA(   "رشكة البعث العقاري "املدينة�
%40,94%99,99التنمية العقارية11، نهج م�سمودة - ميتوال فيل - تون�س

) IMMOBILIèRE LES œILLETS( عقارية القرنفل
%52,56%100,00التنمية العقارية11، نهج العربي زروق - ميتوال فيل - تون�س

)IFRIKIA(  38,16%100,00الفـالحـة�رشكة اإفريقيا%

)T.I.S(   التون�شية لالعالمية واخلدمات
%43,79%68,00اخلدمات الإعالمية6، �ساحة حممد كرد علي - 1005 العمران - تون�س

)SOGEST(  ال�رشكة العامة للدرا�شات واملراقبة وال�شغال
%44,73%94,74اخلـدمـات17 ، �سارع اإفريقيا - املنزه اخلام�س - تون�س

)AGRO-SERVICES(  رشكة اخلدمات الغذائية والدرا�سات�
%29,41%29,85اخلـدمـات4، نهج ح�سان اإبن النعمان 1002 - البلفدير - تون�س

ال�رشكات املجمعة بطريقة التقييم باملعادلة
)TUNIS RE(  ال�رشكة التون�شية لعادة التاأمني

%22,39%25,08اخلدمات املاليةعدد 7 نهج 8006 - منبليزير - تون�س

GENERALE DES VENTES  49,26%50,00الـتـجــارة�رشكة%

%22,64%22,98اخلدمات املالية�رشكة التنمية والإ�شتثمار بال�شمال الغربي 

جمال التجميع 
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31 دي�ضمرب 2008*31 دي�ضمرب 2009اإي�ضاح

الأ�ضول

خزانة واأموال لدى البنك املركزي ومركز ال�سكوك الربيدية 
321 595168 427واخلزينة العامة للبالد التون�سية

159 53773 3113م�ستحقات على املوؤ�س�سات البنكية واملالية

447 467 8974 288 44م�ستحقات على احلرفاء

905 559636 5622حمفظة ال�سندات التجارية

912 894281 6273حمفظة ال�ستثمار

877 06719 719م�ساهمات يف املوؤ�س�سات املجمعة بطريقة التقييم باملعادلة

975 69849 55اأ�سول ثابتة

5159فـارق اإقتنـاء

864 801209 8213اأ�سول اأخرى

519 907 0995 015 6جمموع الأ�ضول

اخل�ضوم
18البنك املركزي ومركز ال�سكوك الربيدية

964 696210 15ودائع واأموال املوؤ�س�سات البنكية  واملالية

698 126 4704 317 4ودائع واأموال احلرفاء

114 035580 566اقرتا�سات وموارد خ�سو�سية

494 455230 9224خ�سوم اأخرى

278 148 6575 123 5جمموع اخل�ضوم

953 151342 386حقوق الأقلية

الأموال الذاتية
000 000100 160راأ�س املال )32 مليون �سهم بقيمة اإ�سمية قدرها 10 دنانري يف 2009.12.31(

-(000 25)راأ�س الـمـال الغـيـر مـحـّرر

(122 6)(681 2)10اأ�سهم ذاتية وخا�سة بالرقابة الذاتية

786 778158 11195احتياطيات جممعة

359 165130 12131اأموال ذاتية اأخرى جممعة

265 02933 1346النتيجة املجّمعة لل�سنة املحا�سبية، ح�سة التجّمع

288 291416 505جمموع الأموال الذاتية - ح�ضة التجّمـع

519 907 0995 015 6جمموع اخل�ضوم والأموال الذاتية

* متّت معاجلة الأرقام لتي�سري عملّيات املقارنة

القوائم املالية املجمعة

املوازنة املجّمعة قبل توزيع الأرباح
)الوحدة : األف دينار(
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القوائم املالية املجمعة 

جدول التعهدات خارج املوازنة املجّمعة

31 دي�ضمرب 312008 دي�ضمرب 2009

اخل�ضوم املحتملة 

447	665703	714�شمانات وكفالت مقدمة

466 64175 100اأ - لفائدة املوؤ�س�سات البنكية واملالية

981 024467 454ب - لفائدة احلرفاء

000 000160 160ت - لفائدة الدولة

103	711409	324	اعتمادات م�ستندية

784 20746 28اأ - مدينون بوا�سطة اعتمادات م�ستندية للت�سدير بالعملة ال�سعبة

319 504362 296ب - مدينون بوا�سطة اعتمادات م�ستندية للتوريد بالعملة ال�سعبة

اأ�سول مقدمة يف �سكل �سمانات

550 112 3761 039 1جمموع اخل�ضوم املحتملة

التعهدات املقدمة

571	236211	268تعهدات التمويل املقدمة

571 236211 268 اأ -  تعّهدات متويل مربمة و غري م�شّحة

530	7955	8تعهدات على ال�شندات

820 2162 5 اأ -  م�ساهمات غري حمررة

710 5792 3 ب -  غري ذلك

101 031217 277جمموع التعهدات املقدمة

التعهدات املقبولة

0114تعهدات التمويل املقبولة

752 327530 476�ضمانات مقبولة

)الوحدة : األف دينار(
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القوائم املالية املجمعة

قائمة النتائج املجّمعة

31 دي�ضمرب 2008*31 دي�ضمرب 2009اإي�ضاح

337 855298 305اإيراد 1 - فوائد دائنة ومداخيل مماثلة

955 39545 46اإيراد 2 - عمولت دائنة

227 85949 46اإيراد 3 - مرابيح حمفظة ال�سندات التجارية والعمليات املالية

699 2067 8اإيراد 4 - مداخيل حمفظة ال�ستثمار

218 315401 407جمموع اإيرادات ال�ضتغالل البنكي

(097 169)(019 148)عبء 1 - فوائد مدينة واأعباء مماثلة

(829)(829)عبء 2 - عمولت مدينة

(825 1)(679)عبء 3 - خ�سارة على حمفظة ال�سندات التجارية والعمليات املالية

(751 171)(527 149)جمموع اأعباء ال�ضتغالل البنكي

467 788229 257الناجت البنكي ال�ضايف

اإيراد 5 \ عبء 4 - خم�س�سات املدخرات ونتيجة ت�سحيح قيم امل�ستحقات 
(042 64)(437 63)وعنا�ش خارج املوازنة واخل�سوم )-(

اإيراد 6 \ عبء 5 - خم�س�سات املدخرات ونتيجة ت�سحيح 
(500)127 3قيمة حمفظة ال�ستثمار  )-(

653 46159 76اإيراد 7 - اإيرادات ا�ستغالل اأخرى )+(

(673 87)(274 103)عبء 6 - م�ساريف الأعوان )-(

(722 63)(621 83)عبء 7 - اأعباء ال�ستغالل الـعامـة )-(

(237 5)(613 4)عبء 8 - خم�س�سات املدخرات وال�ستهالكات على الأ�سول الثابتة )-(

946 43167 82نتيجة ال�ضتغالل

(930 1)(89)7احل�سة يف نتائج ال�شكات املجّمعة بطريقة التقييم باملعادلة

(12)(822)اإيراد 8 \ عبء 9 - ر�سيد ربح \ خ�سارة متاأتية من عنا�ش عادية 

004 52066 81النتيجة قبل الأداءات

(513 13)(115 16)14عبء 11 - الأداء  على ال�شكات )-(

(226 19)(376 19)ح�صة حقوق الأقلية

265 02933 46النتيجة ال�ضافية لل�ضنة املحا�ضبية - ح�ضة التـجـّمـع

* متّت معاجلة الأرقام لتي�سري عملّيات املقارنة

)الوحدة : األف دينار(
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القوائم املالية املجمعة

جدول التدفقات النقدية املجّمعة

31 دي�ضمرب 2008*31 دي�ضمرب 2009اإي�ضاح

اأن�سطة ال�ستغالل
632 271382 393 1 - اإيرادات ال�ستغالل البنكي املقبو�سة

(285 177)(659 154) 2 - اأعباء ال�ستغالل البنكي املدفوعة

188 78118 7 3 - اإيداع \ �سحب على ودائع لدى البنوك واملوؤ�س�سات املــالية

(470 710)199 123 4 -  قرو�س وت�سبقات \ خال�س القرو�س والت�سبقات املمنوحة للحرفاء

958 537563 195 5 - اإيداع \ �سحب ودائع  احلرفاء

(531 49)(773 23) 6 - �سندات توظيف

(983 133)(252 155) 7 - اأموال اأخرى  لفائدة الأعوان ومدينني اآخرين

794 768109 37 8 - تدفقات اأخرى للخزينة متاأتية من اأن�سطة ال�ستغالل

(125 3)(336 21) 9 - اأداء على ال�شكات

534178 402 التدفقات النقدية ال�سافية املتاأتية من اأن�سطة ال�ستغالل

اأن�سطة ال�ستثمـــار

961 5397 15 - فوائد وعائدات مقبو�سة على حمفظة ال�ستثمار

(807 9)627 23 - �شاءات \ تفويت يف حمفظة ال�ستثمار

(164 5)(014 10)3 - �شاءات \ تفويت يف الأ�سول الثابتة

957 5471 47 - اأرباح ال�شف وفائ�س القيمة على حمفظة امل�ساهمات

(052 5)699 6التدفقات النقدية ال�سافية املتاأتية من اأن�سطة ال�ستثمار

اأن�سطة التمويل
(280)494 13 - اأ�سهم ذاتية

-000 245 - اإ�سدار اأ�سهم من طرف ال�شكة الأّم

157 96946 338 - اإ�سدار اأ�سهم من طرف ال�شكات التابعة للتجمع

-000 445 - اإ�سدار اإقرتا�سات

(578 21)(878 21)5 - خال�س موارد اقرتا�س

(589 11)(215 37)6 - زيادة \ نق�سان يف املوارد اخل�سو�سية

(827 18)(864 18)7 - عائدات موزعة

(117 6)506 54التدفقات النقدية ال�سافية املتاأتية من اأن�سطة التمويل

-  -  تاأثري تغري جمال التجميع على ال�سيولة وما يعادل ال�سيولة

(992 10)739 463التغري ال�سايف يف ال�سيولة وما يعادلها خالل ال�سنة 

308 317357 16346ال�ضيولة وما يعادل ال�ضيولة يف بداية ال�ضنة املحا�ضبية 

317 055346 16810ال�ضيولة وما يعادل ال�ضيولة يف نهاية ال�ضنة املحا�ضبية

* متّت معاجلة الأرقام لتي�سري عملّيات املقارنة

)الوحدة : األف دينار(
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اإي�ســــاحـــات حول

القوائم املالية املجّمعة

اإي�ضاح عدد 1 – المبادئ المحا�ضبية المطّبقة لإعـداد وتقديم القوائم المالية 
المجمعة.

تـّم اإعداد القوائم املالية املجّمعة لتجّمع البنك الوطني الفالحي اإ�ستنـادا اإلى املبادئ املحا�سبية املعمول بها 
عامة لدى مـوؤ�س�سات القـر�س التـون�سية. وتقدم هذه القـوائم بالألف دينار.

القواعد واملبادئ املحا�ضبية العامة
 STIA 1ـ   تـمت معاجلة م�ساهمة البنك الوطني الفالحي يف راأ�س مال �شكة التون�سّية ل�سناعة ال�سّيارات
بح�سب طريقة التقييم باملعادلة و ذلك نظرا للتاأثري الوا�سح و اجلّلي الذي مار�سه البنك على ال�شكة املذكورة.
وتبعا لقرار جلنة التطهري واإعادة هيكلـة املن�ساآت ذات امل�ساهمات العمومية بتاريخ 25 نوفمرب 2008 واملعتمد 
من طرف اجلل�سة العاّمة اخلارقة للعادة لل�شكة التون�سّية ل�سناعة ال�سّيارات املنعقدة يوم 27 مار�س 2009 متّ 

التفويت خالل �صنة 2009 يف كامل عنا�ش اأ�سول ال�شكة يف اإطار وحدة وظيفّية مل�ستثمرين خوا�س.
وتبعا ملا �سبق ذكره، فقد البنك الوطني الفالحي ب�سكل جّلي �سلطة الت�سيري و الرقابة املرتبطة باإ�ستعمال 

اأ�سول ال�شكة التون�سّية ل�سناعة ال�سّيارات وبالنفاذ لها.
هذا الفقدان للرقابة اجللّية اأّدى لإ�ستبعاد ال�شكة من جمال جتميع القوائم املالّية لتجّمع البنك بداية من 27 
مار�س 2009، وبالتايل اإدراج م�ساهمة البنك يف ال�شكة التون�سّية ل�سناعة ال�سّيارات بقيمتها املحا�سبّية بتاريخ 
ة املحتملة  ة يف الأموال الذاتّية املجّمعة التي متّثلها مع اإ�سافة احل�سّ الإ�ستبعاد من جمال التجميع، اأي احل�سّ

يف فارق الإقتناء املتبّقي.
قيمة  فاإّن  ال�سّيارات،  ل�سناعة  التون�سّية  ال�شكة  مال  راأ�س  يف  الفالحي  الوطني  البنك  مل�ساهمة  بالن�سبة 
ة البنك  الأ�سهم يف ال�شكة املذكورة قّدرت، يف 27 مار�س 2009، بقيمة تعادل ال�سفر وذلك باإعتبار اإدراج ح�سّ

يف اخل�سائر املراكمة الّتي اأفرزتها ال�شكة خالل ال�سنوات ال�ّسابقة.
2ـ   تـّمت معاجلة بع�س بنود القوائم املالّية لل�سنة املالّية املختومة يف 2008.12.31 وذلك لالأخذ بعني الإعتبار 

لإعادة تبويب احل�سابات الّتالية :   
الت�ضنيف 

ال�ضابق
الت�ضنيف

اجلديد
الر�ضيد يف 
2008.12.31

27اإيرادات8/اأعباء9اإيرادات 7اأرباح على عملّيات التحكيم املتعّلـق بالنقديـات

2.808اإيرادات 3اإيرادات 2عمولت مقبو�صة على عملّيات ال�رصف اليدوي

-6 اإيرادات 3اإيرادات 2اأرباح و خ�سائر على �سيكات ال�سفر

82.223اأ�صول 1اأ�صول 2قرو�س يف ال�سوق النقديّة بالعملة ال�سعبة)البنك املركزي(

169اأ�صول 1اأ�صول 2فوائد مرتقبة على قرو�س يف ال�سـوق النقـديّـة بالعملة ال�سعبة )البنك املركزي(

5اأ�صول 2اأ�صول 3 اأفوائد مرتقبة / ح�سابات ال�شكات الإيجار املايل

5خ�صوم 2 خ�صوم 3 اأفوائد للدفع / ح�سابات ال�شكات الإيجار املايل 

1.240خ�صوم 3 باأ�صول 1 اأوراق مالّية بالعملة ال�صعبة

)الوحدة : األف دينار(



100 

ر الـ�سـنـوي 2009 - الـبنـك الـوطـنــي الـفــالحــي الـتـقـرـي

اإي�ســــاحـــات حول

القوائم املالية املجّمعة

القواعد واملبادئ املحا�ضبية العامة
قـواعـد اإعـداد احلـ�ضـابـات املجـمعـة

مرجعية اإعداد القوائم املالية املجمعة
�سبطت القوائم املالية املجمعة للفرتة املمتدة من غرة جانفي اإلى 31 دي�سمرب 2009 طبقا للمبادئ املحا�سبية 
املعمول بها عامة يف تون�س، وخا�سة منها املعايري املحا�سبية من عدد 21 اإلى عدد 25 املتعلقة باملوؤ�س�سات 

البنكية واملعايري من عدد 35 اإلى عدد 39 املتعلقة بتجميع القوائم املالية.

ويت�سمن الإي�ساح عدد 15 معلومات قطاعية بهدف تبيان اأهمية خمتلف الأن�سطة لل�شكات التابعة للتجّمع 
بح�سب توزيعها القطاعي.

وقد متّت، كذلك، معاجلة الأداءات املوؤجلة طبقا للمعيار العاملي لالإعالم املايل عدد 12.

الأن�سطة  عن  خمتلفة  جمــالت  يف  الن�سيطة  الفرعية  لل�رشكات  بالن�سبة  الكلي  الدمج  تطبيق 
اخلا�ضة بالقطاع املايل.

متّ تطبيق طريقة الدمج الكلي بالن�سبة لكافـة ال�سـركات الفـرعية التي ميار�س البنك الوطني الفالحي عليها 
رقابة كاملة ب�شف النظر عن قطاع ن�ساطها.

وقد متّت اإعادة معاجلة القوائم املالية لل�شكات املجمعة حتى يت�سنى مطابقتها مع قواعد املحا�سبة والتقييـم 
اخلا�سة  التقييم  وقواعد  املحا�سبية  املبادئ  املحافظة على  وذلك مع  البنك،  يعتمدها جتمع  التي  والتقديـم 

بالأن�سطة الغري بنكية يف احل�سابات املجّمعة لتجّمع البنك.

تقـديـم القـوائـم املـاليـة املجمـعـة املختـ�ضـرة
تقـّدم القـوائم املالية املجّمعة لتجمع البنك الوطني الفالحي طبقـا ملقت�سيـات املعيـار املحـا�سبي عـدد 21 

املتعلق بتقـديـم القـوائم املالية املجّمـعة للمـوؤ�س�سـات البنكيـة.
املالية �سمن جدول  الن�سيطة يف قطاع اخلدمات  الفرعية غري  املتاأتية من ال�شكات  اإحت�ساب املداخيل  يتّم 

النتائج 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 
وذلك ب�شف  اخل�سوم الأخرى"  و"  الأ�سول الأخرى"  الن�سيطة يف غري قطاع اخلدمات املالية تباعا �سمن بنود " 

النظر عن كونها �سارية اأو غري �سارية.
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مـجـال ومـنـاهـج وقـواعـد الـتـجـمـيـع
مـجـال الـتـجـمـيـع

اإعداد احل�سابات املجمعة اإنطالقا من احل�سابات املنفردة للبنك الوطني الفالحي وكافة ال�شكات الفرعية  متّ 
 31 اإعداد قوائم مالية و�سيطة يف  يتّم  الفنية،  الإ�ستحالة  باإ�ستثناء حالت  رقابة.  البنك عليها  التي ميار�س 
دي�سمرب بالن�سبة 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(. 

وقـع  قريبة  م�ستقبلية  اآجال  يف  بيعها  اإعادة  بهدف  راأ�سمالها  يف  م�ساهمات  البنك  ميتلك  التي  ال�شكات 
اإ�ستبعـادها من جمال التجميع. ويتّم كذلك اإ�ستبعـاد ال�شكة الفرعية اأو التي ميتلك البنك فيها م�ساهمة 
على  البنك  رقابة  من  حتّد  اأن  �ساأنها  من  الأجل  وطويلة  �سارمة  قيودا  هناك  كانت  اإذا  التجميـع  من جمال 
التي  اأو  الت�سفية  التي هي يف طور  الفرعية  ال�شكات  وتندرج  املعنية.  ال�شكة  واأ�سول  العملية  ال�سيا�سة 
بند  ال�شكات حتت  البنك يف هذه  اإدراج م�ساهمة  متّ  وقد  الإطار.  رقابة مت�شف عديل يف هذا  و�سعت حتت 

"م�ساهمات وح�س�س يف ال�شكات املرتبطة والغري جمّمعة".

مـنـاهـج الـتـجـمـيـع
 ال�رشكات املجمعة بطريقة الدمج الكلي

رقابة كاملة مبا يف ذلك  البنك  التي ميار�س عليها  ال�شكات  الكلي هي  الدمج  املوؤ�ّس�سات املجّمعة بطريقة 
ال�شكات التي لها تركيبة ح�سابات خمتلفة عن ح�سابات البنك. وتعترب الرقابة كاملة عندما يكون للتجمع 
�سلطة ت�سيري ال�سيا�سات املالية والعملية لل�شكة الفرعية وذلك بهدف ك�سب منافع من هذه الن�ساطات. 

وتنتج هذه الرقابة عن :
-  م�سك اأغلبية حقوق الت�سويت ب�سكل مبا�ش اأو غري 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�س العقد التاأ�سي�سي.

وتعتبـر اأي�سا الرقابة فعلية يف حال متّلك �شكة، ب�سكل مبا�ش اأو غري مبا�ش، ح�سة ت�ساوي على الأقل 40 % 
من حقوق الت�سويت يف �شكة اأخرى دون اأن ميتلك اأي م�ساهم اآخر اأكرث من هذه احل�سة.  
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اإي�ســــاحـــات حول

القوائم املالية املجّمعة

مت تطبيق طريقة الدمج الكلي ح�سب الـتم�ّسـي التـايل:
• العنا�ش 	 بجمع  وذلك  ب�سطر  �سطرا  الفرعية  وموؤ�ّس�ساتها  الأم  باملوؤ�س�سة  اخلا�سة  املالية  القوائم  دمج 

املماثلة من الأ�سول واخل�سوم والأموال الذاتية والإيرادات والأعباء بع�سها اإلى بع�س.
• حذف كامل الأر�سدة واملعامالت املتبادلة داخل التجمع ب�سكل مزدوج.	
• حتديد حقوق الأقلية يف النتيجة ال�سافية للموؤ�س�سات الفرعية التي وقع جتميع ح�ساباتها للفرتة املعنية 	

وطرحها من نتيجة التجّمع وذلك بهدف احل�سول على النتيجة ال�سافية الراجعة ملالكي املوؤ�س�سة الأم.
• حذف القيمة املحا�سبية مل�ساهمة التجمع وح�سة التجمع يف الأموال الذاتية يف كل موؤ�س�سة فرعية 	

بهدف حتديد الإحتياطيات املجمعة وحقوق الأقلية يف الإحتياطيات.

ميكن اأن تكون اخل�سائر الراجعة لالأقليات يف �شكة فرعية جممعة اأكرث من حقوق الأقليـات يف الأمـوال الذاتية 
لل�شكة املعنية. ويتم اإحلاق الفائ�س احلا�سل وكل اخل�سائر امل�ستقبلية الراجعة لالأقليات باحلقـوق الأغلبيـة ما 
عـدا اإذا كانت هذه الأقليات جمربة ب�سكل غري قابل للنقـ�س على تعوي�س اخل�سائر وقـادرة على ذلك. واإذا اأفـرزت 
ال�شكة الفرعية بعد ذلك مرابيح، ميكن للحقوق الأغلبية حوز كامل هـذه املـرابيـح حتى يتـّم اإ�سرتجاع كافة 

احل�س�س الراجعة حلقوق الأقليات من اخل�سائر التي وقع اإحلاقهـا، من قبل، باحلقـوق الأغلبية.

ال�رشكات املجمعة بطريقة التـقـييـم باملعـادلـة
وجليا  وا�سحا  تاأثريا  البنك  لتجمع  يكون  التي  املوؤ�س�سات  باملعادلة هي  التقييم  املجّمعة بطريقة  ال�شكات 
عليها. وينتج هذا التاأثري عن قدرة التجمع على امل�ساركة يف ال�سيا�سات املالية والعملية يف �شكة ما دون اأن 
تكون له رقابة عليها. وميكن اأن ينتج التاأثري، على �سبيل الذكر ل احل�ش، عن متثيل يف هياكل الت�سيري اأو املراقبة، 
اأو عن امل�ساركة يف القرارات الإ�سرتاتيجية، اأو عن وجود عمليات كربى بني ال�شكة والتجمع، اأو عن تبادل اإطارات 

الت�سيري اأو عن عالقات تبعية تقنية.
ب�سكل  للتجمع،  يكون  عندما  لل�شكة  والعملية  املالية  ال�سيا�سات  على  وجليا  وا�سحا  التاأثري  اإعتبار  وميكن 

من حقوق الت�سويت يف ال�شكة املعنية. مبا�ش اأو غري مبا�ش، ح�سة تعادل على الأقل 20 % 

مت تطبيق طريقة التقييم باملعادلة ح�سب املراحل املتتالية كالآتي:
• اإعادة معاجلة الأموال الذاتية لل�شكة املقيدة بطريقة التقييم باملعادلة وذلك بحذف العمليات امل�سرتكة 	

ذات 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".



103 

ر الـ�سـنـوي 2009 - الـبنـك الـوطـنــي الـفــالحــي الـتـقـرـي

• حذف م�ساهمة التجمع يف الأموال الذاتية لل�شكة 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 

مع الأخذ بعني الإعتبار اأثر ذلك على الإحتياطيات املجّمعة. التقييم باملعادلة" 

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 ال�شيكة. لهذا الغر�س، ي�شف النظر عن امل�ساهمات التي متلكها املوؤ�س�سات الأخرى ال�شيكة 

للتجمع يف املوؤ�س�سة ال�شيكة املعنية.

ع يف خ�سائر موؤ�ّس�سة �شيكة مع  اإذا جتاوزت اأو ت�ساوت، ح�سب طريقة التقييم باملعادلة، ح�سة البنك املجِمّ
القيمة املحا�سبية للم�ساهمة، فاإّن البنك عادة ما يتوّقف عن الأخذ بعني الإعتبار ح�سته يف اخل�سائر الالحقة. 
وبالتايل تقّدم امل�ساهمة بقيمة ت�ساوي ال�سفر. ويقع تكوين مّدخرات على اخل�سائر الإ�سافية اإذا ما حتّمل البنك 
عة بطريقة التقييم باملعادلة اإ�ستجابة للتزامات هذه  املجّمع اإلتزامات اأو قام بدفوعات حل�ساب املوؤ�س�سة املجَمّ

الأخرية التي �سمنها البنك اأو تعّهد بها باأي و�سيلة كانت. 

ع ل ياأخذ بعني  اأرباحا، فاإّن البنك املجِمّ واإذا �سجلت املوؤ�س�سة املجّمعة بطريقة التقييم باملعادلة فيما بعد 
ـته من اخل�سائر ال�سافية التي مل يتّم اأخذها  ة ح�سّ ته من الأرباح اإلّ بعد اأن تتجاوز هذه احل�سّ الإعتبار ح�سّ

بعني الإعتبار.

قـواعـد الـتـجـمـيـع
تكلفة اإقتنـاء ال�ضنـدات، فـارق الإقـتنـاء وفـارق التـقـدير.

تكلفة اإقتنـاء ال�سنـدات
تقّدر تكلفة ال�سندات بالثمن الذي يقّدمه امل�سرتي للبائع باإحت�ساب الأعباء الإ�سافية ذات الأهمية والتي ميكن حتميلها 

مبا�شة على عملية ال�شاء دون اإعتبار حجم الإقت�ساد يف ال�شائب املرتبط بها. 

فـارق الإقـتنـاء
متثل فوارق الإقتنـاء حجم الفارق بني تكلفة اإقتنـاء ال�سندات وتقدير قيمة اأ�سول وخ�سوم املوؤ�س�سة التي متّ 
اإقتنـاء �سنداتها. ويتّم اإحت�سـاب اإهتـالك فوارق الإقتنـاء بطريقة ت�ساوي الأق�ساط على مّدة ل ميكن اأن تتجاوز 

ع�شين �سنة ويتّم �سبطها بح�سب ال�شوط اخلا�سة بكل عملية اإقتنـاء.
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اإي�ســــاحـــات حول

القوائم املالية املجّمعة

يف كل احلالت التي توفرت فيها املعلومات املطلوبة، متّ 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
املقتنـاة  ال�شكة  وخ�سـوم  لأ�سـول  الأول  الإدراج  لكلفـة  املحّينـة  القيمة  بني  الفارق  التقديـر  فوراق  متّثل 
للقـواعـد  وفقـا  التقـديـر  فـوارق  اإحت�سـاب  ويتـّم  العنا�سـر.  املحا�سبية لهـذه  والقيمة  املجّمعة  باملـوازنة 

امل�سرتكة اخلا�سة بالعنا�ش املعنّيـة.  

تغّيـر ن�سبـة امل�سـالـح فـي ال�سـركـة املـجـّمـعـة 
اإقتناء  فارق  اإحت�ساب  يقع  التجميع،  بها يف جمال  امل�سالح يف �شكة حمتفظ  ن�سبة  زيادة  يف حال ح�سول 
اإ�سايف يخ�سع لقواعد �سبط الإهتالك املذكورة اأعاله. اأّما اإذا ح�سل نق�س يف ن�سبة امل�سالح حمتفظ بها يف 
جمال التجميع، كالنق�س الناجت مثال عن العمليات التي توؤدي لإنحالل راأ�س 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�صبّيـا.

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 مي�سكها البنك بهدف تعديـل الأ�سعـار اأو التي 
مت�سكهـا ال�سـركـات التـابعة للتجّمـع من الأموال الذاتية املجّمعة، وذلك على اأ�سا�س تكلفـة اإقتنـاء هذه 
ال�سنـدات. ويف حـالة بيع هذه ال�سنـدات لحقا، حتت�سب نتيجة التفويت والأداء املتعّلق بهـا �سمن الأموال 

الذاتية املجّمعة.

الـدمـج الكلـي ملـوؤ�س�سـات التـوظيـف اجلـمـاعـي 
باإ�ستثنـاء اإعـادة معـاجلـة تـاأثيـر الأداءات اخلـا�سعـة للخ�سـم الأويل علـى التـقـييـد املحـا�سبـي للمـداخيـل 
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ـلـة يف �سكـل فـوائـد، تـّم احلفـاظ على املبـادئ املحـا�سبيـة وقـواعـد التقـديـر اخلـا�سة مبـوؤ�س�سـات  املح�سّ
التـوظيـف اجلمـاعـي �سمـن احل�سـابـات املجّمعـة لتجّمـع البنـك الـوطنـي الفـالحـي.

تقـّدم العنـا�ش املكـّونة ملـوؤ�س�سـات التـوظيف اجلمـاعي املجّمـعة بطـريقة الدمـج الكّلـي �سمن نفـ�س 
العنـا�سـر من بنـود قـوائـم املـوازنة والنتـائـج وخـارج املـوازنـة املجّمعـة، وذلك باإ�ستثنـاء العنـا�ش التـاليـة :

- الأعبـاء اخلـا�شة بعمليـات املتـاَجـرة
التابعة  اجلماعي  التوظيف  التي مت�سكها موؤ�س�سات  ال�سندات  و�شاء  بيع  الناجتة عن عمليات  الأعباء  تلحق 
ة الراجعة للتجّمع حتت بند "اأموال ذاتية اأخرى جمّمعة"  للتجّمع مبا�شة �سمن الأموال الذاتية. وتقـّدم احل�سّ

- تغّيـر فـوائ�س اأو نقـ�س القيمـة املحتَملـة على ال�شنـدات
حتت�سب الفوائ�س اأو نق�س القيمة على ال�سندات، التي مت�سكها موؤ�س�سات التوظيف اجلماعي، واملتمثلة يف 
وتقّدم  الذاتية.  الأموال  املحا�سبية �سمن  ال�سنة  املحتملة خالل  القيمة  نق�س  اأو  للفوائ�س  ال�سايف  التغري 

اأموال ذاتية اأخرى جمّمعة". ة الّراجعة للتجّمع حتت بند "  احل�سّ
ـقـة على ال�شنـدات - تغّيـر فـوائ�س اأو نقـ�س القيمـة املحَقّ

املحا�سبية  ال�سنة  ال�سندات خالل  التفـويت يف  ـقة على عمليات  املحَقّ القيمة  اأو نق�س  الفوائ�س  حتت�سب 
اأموال ذاتية اأخرى جمّمعة". ة الّراجعة للتجّمع حتت بند "  �سمن الأموال الذاتية. وتقّدم احل�سّ

مبادئ اأخـرى لتقـييـم وتقديـم القوائم
اإحت�ضاب امل�ضتحقات على احلرفاء واملداخيل املتعلقة بها

اإحت�ضاب امل�ضتحقات على احلرفاء
حُتتَ�سب تعهدات التمويل وال�سمان، عند اإبرامها، �سمن جدول التعهدات خارج املوازنة وحُتَوّل اإلى املوازنة ح�سب 

الت�شيحات املنجزة وذلك بقيمتها الإ�سمية.
حتت�سب قرو�س اخل�سم ال�سافية �سمن املوازنة بقيمتها الإ�سمية بعد طرح الفوائد املحت�سبة م�سبقا والغري 

جارية.
حتت�سب القرو�س التي متّ ت�شيحها وقائم احل�سابات اجلارية املدينة بعد طرح الفوائد، والعالوات املحتفظ بها، 

والإيرادات املقبو�سة اأو املحت�سبة م�سبقا واملّدخرات املرتبطة بهذه القرو�س واحل�سابات.

اإحت�ضاب املداخيل على امل�ضتحقات على احلرفاء
يتّم قب�س واإحت�ساب الفوائد على القرو�س الق�سرية الأجل عند ت�شيح هذه القرو�س ويتّم القيام، يف نهاية 

ال�سهر، بالت�سوية الالزمة لالأخذ بعني الإعتبار الق�سط الغري جاري، اإن وجب ذلك. 
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اإي�ســــاحـــات حول

القوائم املالية املجّمعة

يتّم اإحت�ساب الفوائد، املتعلقة بال�سنة املحا�سبية، على القرو�س املتو�سطة والطويلة الأجل التي حّل اأجلها 
�سمن جدول النتائج عند قب�سها. 

عن�ش  من  ويقع طرحها  بها  املحتفظ  املداخيل  �سمن  قب�سها  دون  اأجلها  حّل  التي  الفوائد  اإحت�ساب  يتّم 
"م�ستحقات على احلرفاء". ويتّم اإدراج هذه الفوائد �سمن قائمة النتائج عند قب�سها فعليا.

يتّم الإحتفاظ بالعالوات امل�ستَحّقة على احل�سابات اجلارية املدينة املتعلقة بالتعهدات امل�سنفة )ب2, ب3, ب4 
وب5( ويقع خ�سم هذه العالوات، عند ختم احل�سابات، من قائم احل�سابات اجلارية املدينة.

ل يقع اإحت�ساب العالوات على امل�ستحقات حمل النزاع اخلا�سة باحل�سابات اجلارية املدينة التي متّ اإقفالها.

اإحت�ضـاب حمفـظة ال�ضنـدات واملـداخيـل املرتبطة بهـا
تُبََوّب حمفظة ال�سندات املجّمعة اإلى ق�سمني: حمفظة �سندات الإ�ستثمار وحمفظة ال�سندات التجارية.

• حمفـظة �شنـدات الإ�شتثـمـار واملـداخيـل املـرتبـطة بها 	
تت�سمن حمفظة �سندات الإ�ستثمار:

• ال�سندات املمّثلة لأجزاء من راأ�س مال ال�شكات التي يعترب اإمتالكهـا ملدة طويلة �سالح لن�ساط التجّمع 	
دون اأن يكون الهدف من ذلك اإكت�ساب رقابة على هذه ال�شكات )�سندات م�ساهمة غري جمّمعة(.

• ال�سندات ذات املردود القار التي مت اإقتنـاوؤها من قبل التجّمع لغر�س الإحتفاظ بها اإلى حني حلول اأجلها 	
)�سندات اإ�ستثمار ومنها، على �سبيل الذكر، �سندات القرو�س الـرقاعية(.

• ال�سندات التي متثل م�ساهمات التمويل التي �سّكلت مو�سوع اإتفـاقية اإعـادة تفـويت دون اأن يكـون قد 	
تـّم التفـويت فيهـا نهـائيـا.

تتلخ�س قواعد اإحت�ساب العمليات املنجزة على خمتلف اأ�سناف هذه ال�سندات كما يلي:
• �شندات امل�شاهمة ذات ال�شبغة الدائمة )الغري جمّمعة(	

هذه  وتُدرج  اإ�سدارها.  بقيمة  املوازنة  خارج  التعهدات  جدول  يف  حمّررة  والغري  املكتتبة  امل�ساهمات  ل  ت�سَجّ
ال�سندات �سمن املوازنة ب�سعر الإقتناء دون اإعتبار امل�ساريف والأعباء.

ال�سفقة  ت�سجيل  بتاريخ  اأي  ملكيتها،  نقل  بتاريخ  فيها  والتفويت  ال�سندات  هذه  اإقتناء  عمليات  وت�سّجل 
التفويت يف هذه ال�سندات حتت ركن  املالية بتون�س. وي�سجل فائ�س القيمة احلا�سل عند  الأوراق  يف بور�سة 

"خم�س�سات مدخرات ونتيجة ت�سحيح قيمة حمفظة الإ�ستثمار".

يتم اإحت�ساب عائدات ال�سندات التي هي بحوزة التجّمع �سمن قائمة النتائج عند قب�سها.
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• �شندات الإ�شتثمار:	
يتم اإحت�ساب مداخيل ال�سندات ذات املردود القار �سمن الإيرادات ب�سكل تدريجي على طول مدة م�سك هذه 

ال�صندات.
• ال�شندات التي متثل م�شاهمات متويل:	

هذه  وتدرج  اإ�سدارها.  بقيمة  املوازنة  خارج  التعهدات  جدول  يف  حمرَّرة  والغري  املكتتبة  امل�ساهمات  ت�سجل 
ال�سندات �سمن 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 
فوائ�س  فاإّن  وعليه  الرئي�سي،  التمويل  لن�ساط  اإمتداد  امل�ساهمات  هذه  وتعترب  بتون�س.  املالية  الأوراق  بور�سة 

القيمة الناجتة عن التفويت فيها هي مبثابة الفوائد وبالتايل يتّم اإدراجها �سمن اإيرادات الإ�ستغالل البنكي.
ل فائ�س القيمة املتعلق بهذه ال�سندات بح�سب �شيانه �سمن الإيرادات عندما تكون حظوظ حت�سيله  ويُ�سَجّ
اإحت�ساب  اإحت�ساب فائ�س القيمة ب�سكل كامل عند التفويت. ويتم  ثابتة ب�سكل كايف. يف غياب ذلك، يتّم 

فائ�س القيمة �سمن جول النتائج حتت عنوان "مداخيل حمفظة الإ�ستثمار".

حمفـظـة ال�ضنـدات التـجـاريـة
بنّيـة  اإقتناوؤها  مت  والتي  املتغري  اأو  القار  املردود  ذات  ال�سندات  املجّمعة  التجارية  ال�سندات  تت�سمن حمفظة 

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 متار�سه ال�شكة املجّمعة )�سندات مت اإقتناوؤها بهدف توظيفها لدى احلرفاء(. تخ�سم ال�سندات 
عة بطريقة الدمج الكلي( وتقّدم ب�سفة �سافية  التي متت اإعادة بيعها للحرفاء )غري املوؤ�س�سات الفرعية املجَمّ
املتعلقة  والأعباء  ال�سندات  بهذه  املتعلقة  املداخيل  اإحت�ساب  يتّم  وبالتايل،  املتجارة".  "�سندات  �سمن عن�ش 

باإعادة بيعها للحرفاء ب�سكل ممتد على الفرتة املعنية وتقّدم ب�سفة �سافية.

عة بطريقة الدمج الكلي والتي مت�سكها  تدرج ال�سندات ال�سادرة عن مـوؤ�ّس�سـات التوظيف اجلماعي املجَمّ
موؤ�س�سات تابعة للتجمع بهدف املتاجرة �سمن حمفظة ال�سندات التجارية املجمعة.

الكلي  الدمج  بطريقة  عة  املجَمّ اجلماعي  التوظيف  موؤ�ّس�سات  مت�سكها  التي  ال�سندات  اإدراج حمفظة  يتم 
�سمن مكِوّنات حمفظة ال�سندات التجارية املجّمعة. ويتم اإحت�ساب اأعباء اإقتناء هذه ال�سندات، فيما يتعلق 

باحل�سة الراجعة للتجمع، �سمن الأموال الذاتية حتت عنوان "اأموال ذاتية اأخرى جمّمعة".
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القوائم املالية املجّمعة

عة بطريقة الدمج  تقّيم ال�سندات املدرجة بالبور�سة والتي مت�سكها موؤ�س�سـات التوظيـف اجلمـاعـي املجَمّ
الكلي يف تاريخ ختم ال�سنة املالية بالإعتماد على اأ�سعارها الو�سطية بالبور�سة يف �سهر دي�سمرب. ويتم اإدراج 
فوارق التقدير الإيجابية اأو ال�سلبية الناجتة باملقارنة مع قيمة الدخول لنف�س ال�سندات ب�سكل مبا�ش �سمن 

الأموال الذاتية، فيما يتعلق باحل�سة الراجعة للتجمع، حتت عنوان "اأموال ذاتية اأخرى جمّمعة ". 

حتت�سب فوائ�س اأو نق�س القيمة املنجرّة عن التفويت يف ال�سندات التي مت�سكها موؤ�س�سات التوظيف اجلماعي 
عنوان  الذاتية حتت  الأموال  �سمن  للتجمع،  الراجعة  باحل�سة  يتعلق  فيما  الكلي،  الدمج  بطريقة  املجمعة 

"اأموال ذاتية اأخرى جمّمعة ".
التفويت يف  التقييم ونتائج  الإقتناء، وفارق  اأعباء  التجّمع يف  الراجعة للم�سالح اخلارجة عن  تقـّدم احل�سة 
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�ضاهمات الغيـر جمـمـعة 
املـدخـرات على خمـاطـر القـرو�س:

تـّم حتديد املدخرات على خماطر القرو�س وفقا ملعايري الت�شف احلذر املتعلقة بتوزيع وتغطية املخاطر ومتابعة 
التعهدات الواردة يف من�سور البنك املركزي التون�سي عدد 24 ل�صنة 1991 بتاريخ 17 دي�سمرب 1991, والن�صو�س 

املنقحة له، الذي حدد اأ�سناف املخاطر كما يلي:

ب0 - اأ�شول جارية 
ب1 - اأ�شول ت�شتوجب متابعة خا�شة 

ب2 - اأ�شول م�شكوك فيها
ب3 - اأ�شول ي�شعب اإ�شرتجاعها

ب4 - اأ�شول حظوظ اإ�شرتجاعها �شبه منعدمة
ب5 - اأ�شول حمّل نزاعات

متثل ن�سبة تكوين املدخرات املعتمدة من قبل البنك املجّمع الن�سبة الدنيا لكل �سنف من املخاطر وفقا ملا ن�ّس 
عليه من�سور البنك املركزي عدد 24 ل�صنة 1991 وطبقت على القيمة ال�سافية للمخاطر، اأي حجم التعهدات 

ال�سافية من الفوائد املحتفظ بها وقيمة ال�سمانات املقبولة.
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متّ اإعتماد ن�سب تكوين املدخرات لكل �سنف من املخاطر كالآتي:
% 20 ب2 – اأ�شول م�شكوك فيها: 
% 50 ب3 - اأ�شول ي�شعب اإ�شرتجاعها: 

% 100 ب4 - اأ�شول حظوظ اإ�شرتجاعها �شبه منعدمة: 
% 100 ب5 - اأ�شول حمّل نزاعات: 

املـدخـرات على امل�ضـاهمات الغيـر جمـّمـعة
عة، يف تاريخ �سبط احل�سابات، بالإعتماد على قيمة الإ�ستعمال ويجب  ر �سندات امل�ساهمات الغري املُجَمّ تُقـَدّ
تكوين مدخرات لتغطية نق�س القيمة املحتمل ذي ال�سبغة الدائمة. ويوؤخذ بعني الإعتبار لتقدير هذه القيمة:

• ال�سعر بالبور�سة بالن�سبة لالأ�سهم املدرجة.	
• القيمة املحا�سبية ح�سب اآخر موازنة متوفرة بالن�سبة لالأ�سهم الأخرى.	

اإحت�ضاب ودائع احلرفاء والأعباء املرتبطة بها
مت اإحت�ساب اأعباء الفوائد على ودائع وم�ستحقـات 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 عمليات ال�سحب والإيداع وذلك طبقا 

ملن�سور البنك املركزي التون�سي عدد 22 ل�صنة 1991.
• حتّدد الفوائد على ح�سابات الودائع لأجل وحتّول لفائدة ح�سابات احلرفاء عند حلول اآجالها ويقع ح�ش الأعباء 	

اخلا�سة بالفرتة عند �سبط احل�سابات. 

الأ�ضــول الـثــابـتة
يتّم اإحت�ساب الأ�سول الثابتة، يف تاريخ الدخول، بكلفة 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.
�سلوحية  مّدة  اأ�سا�س  على  الإ�ستغالل  حيز  و�سعها  تاريخ  من  بداية  الثابتة  الأ�سول  اإهتالك  اإحت�ساب  يبداأ 

الإ�ستعمال التقديرية لهذه الأ�سول.
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تتـوزّع ن�سب الإهتالك امل�ستعملة من طرف التجمع كالآتي :

2 – 5 %.العقارات

 20 %.و�سائل النقل

 10 - 15 %.جتهيزات واأدوات مكتبية

 10 %.جتهيزات ال�سالمة والإت�سال والتكييف

 15 - 33 %.جتهيزات اإعالمية

 33 %.برجميات اإعالمية

 10 %.عمليات التهذيب والتهيئة والأ�سغال الأّولية

الأداءات عـلـى الـنـتـيـجــة
• الأداءات الـ�شـــاريـة: 	

تخ�سع ال�شكات التابعة لتجمع البنك لالأداء على ال�شكات طبقا للن�سب اجلاري بها العمل يف كل قطاع.

• الأداءات الـمــوؤجـلـة: 	
يتّم التقييد املحا�سبي لالأداءات املوؤجلة عندما يتولّد عن الفارق الزمني املتاأتي من الإختالف بني قيمة الأ�سول 
نة باملوازنة وقيمتها طبقا للقواعد اجلبائية تاأثريا على اإحت�ساب الدفوعات املوالية لالأداءات.  واخل�سوم امل�سَمّ
ويتّم حتديد الأداءات املوؤجلة على اأ�سا�س ن�سبة الأداء املقنن اأو �سبه املقنن الذي يحتمل اأن يكون �ساريا حلظة 
ل تاأثري هذا التغيري �سمن قائمة النتائج حتت بند "اأعباء  اإنعكا�س الفارق الزمني. عند تغيري ن�سبة الأداء، يُ�سَجّ

جبائية موؤجلة". 

ول يتم اإعتبار م�ستحقات الأداءات املوؤجلة ال�سافية اإلّ 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.

بالن�سبة لل�سنة املحا�سبية 2009 وال�سنوات املوالية، تـّم �سبط ن�سب الأداء الفعلية املعتمدة لتحديد الأداءات 
عة كالآتي: املوؤجلة بالن�سبة لل�شكات املجَمّ
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ن�ضبة الأداء 
الإ�ضمية

ن�ضبة 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%

SICAR INVEST "0%35�شكة ال�ستثمار ذات راأ�س مال تنمية "ال�ستثمار%

SIP SICAR 0%35�شكة ال�ستثمار ذات راأ�س مال تنمية%

SOIVM SICAF 35%35�شكة ال�ستثمار يف الوراق املالية%

SICAF PARTICIPATIONS BNA شكة ذات راأ�س مال قار� %35%35�شكة ال�ستثمار وامل�ساهمات – 

SICAV BNA 0%0البنك الوطني الفالحي �صيكاف%

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 اإلى اأربعة اأقطاب قطاعية :

- اخلدمات املالية : وي�سمل هذا القطب املوؤ�س�سات التي 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 بها )الو�ساطة بالبور�سة، اإ�ستخال�س الديون، 

راأ�س املال تنمية، الت�شف يف الأموال، ....(.
- التنمية العقارية : وي�سمل هذا القطب املوؤ�س�سات املوؤهلة، يف اإطار القانون عدد 17 ل�صنة 1990 ال�صادر 
بتاريخ 26 فيفري 1990، لإمتهان عمليات تق�سيم وتهيئة الأرا�سي املعدة لل�سكن اأو للبناء وتطوير امل�ساكن 

اجلماعية وال�سبة جماعية املعدة لل�سكن اأو التجارة اأو الإ�ستغالل املهني اأو الإداري.
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القوائم املالية املجّمعة

- 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�ضاح عدد 2 – مـجـال القوائم المالية المجّمعة 
عة(، يف 2009.12.31 كالآتي : ي�سّم جمال القوائم املالية املجمعة 21 �شكة، دون اإعتبار ال�شكة الأم )املجِمّ

- 18 �شكة جممعة بطريقة الدمج الكلي.
- 3 �شكات جممعة بطريقة التقييم باملعادلة.

تتلخ�س اأهم التغييـرات املنجزة على جمال القوائم املالية املجمعة يف 2009.12.31 مقارنة باملجال املحتفظ 
به يف اإعداد القوائم املالية املجمعة يف 2008.12.31 فيمـا يلي :  

مالحظاتطبيعة التفرعاإق�ضاءاإدراجال�رشكة

ال�شكة التون�سّية 
STIA  ل�صناعة ال�صّياراتX.موؤ�ّس�سة �شيكة

اإثر  الوا�سح  التاأثري  الفالحي  الوطني  البنك  فقد 
اإطار  يف  ال�شكة  اأ�سول  عنا�ش  كامل  يف  التفويت 

وحدة وظيفّية.

وتتمثل ال�شكات املحتفظ بها يف جمال القوائم املالية املجّمعة ون�سب الّرقابة وامل�سالح الراجعة للتجّمع 
كالآتي:
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طريقة 
التجميع

ن�ضبة 
الرقابة 

)%(
ن�ضبة 

م�ضالح 
التجمع )%(

مـوؤ�س�سـات القـر�س

 BNA 100,0098,53الدمج الكليالبنك الوطني الفالحي

مـوؤ�س�سـات مالية اأخـرى

BNA CAPITAUX روؤو�س اأموال 100,0097,98الدمج الكليالبنك الوطني الفالحي – 

SOFINREC 100,0096,40الدمج الكليال�شكة املالية ل�ستخال�س الديون

SICAR INVEST "49,1341,58الدمج الكلي�شكة ال�ستثمار ذات راأ�س مال تنمية "ال�ستثمار

SIP SICAR 100,0035,59الدمج الكلي�شكة ال�ستثمار ذات راأ�س مال تنمية

SOIVM SICAF 100,0074,30الدمج الكلي�شكة ال�ستثمار يف الوراق املالية

�شكة ذات راأ�س مال قار �شكة ال�ستثمار وامل�ساهمات – 
SICAF PARTICIPATIONS BNA100,0098,53الدمج الكلي

SICAV BNA 22,3819,87الدمج الكليالبنك الوطني الفالحي �صيكاف

PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV 0,080,05الدمج الكلي�شكة التوظيف الرقاعي

TUNIS RE 25,0822,39التقييم باملعادلةال�شكة التون�سية لعادة التاأمني

SODINO 22,9822,64التقييم باملعادلة�شكة

النهو�س بالقطاع العقاري
SIMPAR 42,0833,48الدمج الكليال�شكة العقارية للم�ساهمات

ESSOUKNA 70,5623,73الدمج الكلي�شكة ال�سكنى

SIVIA 99,9942,11الدمج الكليال�شكة العقارية وللتهيئة

SPI EL MEDINA "99,9940,94الدمج الكلي�شكة البعث العقاري "املدينة

IMMOBILIèRE LES œILLETS"100,0052,56الدمج الكليال�شكة العقارية "القرنفل

الفـالحـة
IFRIKIA 100,0038,16الدمج الكلي�شكة اإفريقيا

الـخـدمـات الإعـالمـيـة 
T.I.S 68,0043,79الدمج الكليالتون�سية لالإعالمية واخلدمات

قطاعــات اأخـرى
SOGEST 94,7444,73الدمج الكليال�شكة العامة للدرا�سات واملراقبة وال�سغال

AGRO-SERVICES29,8529,41الدمج الكلي�شكة اخلدمات الغذائية والدرا�سات

ZIED "زياد 100,0030,75الدمج الكلي�شكة " 

GENERALE DES VENTES 50,0049,26التقييم باملعادلة�شكة
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اإي�ســــاحـــات حول

القوائم املالية املجّمعة

اإي�ضاح عدد 3 – الم�ستحقـات عـلى المـوؤ�س�سـات البنـكيـة والمـاليـة.
يتكّون هذا البند من العنا�ش الآتية:

) الوحدة : األف دينار (

20092008الـبـيـان 

110.59573.154اأ – م�ستحقات على املوؤ�س�سات البنكية

5.0875.421ح�سابات حتت الطلب

105.17039.752قرو�س يف ال�سوق النقديّة بالدينار

27.092-قرو�س يف ال�سوق النقديّة بالعملة ال�سعبة 

338889فوائد منتظرة

2.9425ب – م�ستحقات على املوؤ�س�سات املالية

2.908ح�سابات حتت الطلب

345فوائد منتظرة 

113.53773.159الـمـجـمــوع

اإي�ضاح عدد 4 – الم�ضتحقـات عـلى الحـرفـاء.
يتكّون القائم اجلاري للم�ستحقات على احلرفاء يف 2009.12.31  كما يلي: 

)الوحدة : األف دينار (

قـائـم القـرو�س 
اخلام الإجـمالـي

م�ضتحقات 
مرتبطة

اإيرادات 
مقبو�ضة 

م�ضبقا
مدخرات

عالوات 
حمتفظ 

بها
القائم

ال�ضايف
636.142(293.635)-(1.697)632.010299.464تعهدات فالحية

18.072----18.072ح�صابات جارية مدينة

333.894(39.278)-(1.697)330.80344.066م�ساعدات اأخرى للحرفاء

284.176(254.357)--283.135255.398قرو�س على موارد خ�سو�سية

3.927.232(96.439)-(10.585)3.960.47873.778تعهدات  جتارية و�ضناعية

477.388(32.339)--492.14917.577ح�صابات جارية مدينة

3.244.580(54.070)-(10.585)3.264.90344.332م�ساعدات اأخرى للحرفاء

205.264(10.030)--203.42511.869قرو�س على موارد خ�سو�سية

680----680ح�سابات جارية لل�رشكاء

27.445----27.445ديون على موارد ذاتية حتملتها الدولة 

الكلفة املهتلكة من امل�ضتحقات
45.482-----التي بحوزة �رشكات الإ�ستخال�س 

(348.084)-(348.084)---مدخرات

4.288.897(390.074)(348.084)(12.282)4.620.613373.242املجموع يف 31 دي�ضمرب 2009 

4.467.447املجموع يف 31 دي�ضمرب 2008
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اإي�ضاح عدد 5 – محـفـظـة ال�ضنـدات التـجـاريـة.
يتكّون هذا البند من العنا�ش الآتية: 

) الوحدة : األف دينار (
20092008

 القيمة 
الـخام

م�ضتحقات 
وديون 

مرتبطة
 مدخرات

  القيمة 
الـمحا�ضبية 

ال�ضافية

القيمة 
الـمحا�ضبية 

ال�ضافية
  �ضندات ذات مردود متغري
7.5247.167(410)-7.934 اأ�سهم مدرجة بالبور�سة

-- اأ�سهم غري مدرجة بالبور�سة

51.67246.035--51.672 ح�س�س يف موؤ�س�سات التوظيف اجلماعي

59.19653.202(410)-59.607جمموع ال�سندات ذات مردود متغري

�ضندات ذات مردود قـارّ
418.747463.188-417.3651.382 �سندات عمومية وقيم �سبيهة

115.77085.741-112.8482.922 رقاع

28.84634.773-28.360486 �سندات اخلزينة

563.363583.702-558.5734.790جمموع ال�سندات ذات املردود القار

622.559636.905(410)618.1804.790املجــمـوع يف 31 ديـ�ضـمـبـر

اإي�ضاح عدد 6 – محـفـظـة �ضـنـدات الإ�ضـتـثـمــار.
اإنتقلت قيمة حمفظة �سندات الإ�ستثمار من 281.912 األف دينار يف 2008.12.31 اإلى 273.894 األف دينار يف 

2009.12.31. وتتوزع هذه املحفظة كما يلي:

) الوحدة : األف دينار (

2009 2008

القيمة 
الـخام

 ديون 
فوائد  مدخرات مرتبطة

حمتفظ بها
القيمة 

الـمحا�ضبية 
ال�ضافية

القيمة 
الـمحا�ضبية 

ال�ضافية
25.10324.049--24.909194  �سندات اإ�ستثمار

باإعادة  التعّهـد  اأ�سهم مع  )اإقتناء  متويل   – م�صاهمات 
33.49232.850(207)(15.221)48.466454التفويت فيها(

3.8803.880-(6.919)-10.799ح�س�س يف املوؤ�ّس�سـات املرتبطة الغري جمّمعة

47.09445.933-(7.705)54.74554م�صاهمات

164.325175.200--164.26263م�ستحقات حتملّتـهـا الـدولة

273.894281.912(207)(29.846)303.181765املجموع يف 31 دي�ضمرب
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اإي�ســــاحـــات حول

القوائم املالية املجّمعة

اإي�ضاح عدد 7 – م�ساهمات في الموؤ�س�سات المجمعة بطريقة التقييم بالمعادلة.
بلغت القيمة املعادلة لالأ�سهم ال�سادرة عن املوؤ�س�سـات ال�سـريكة 19.067 األـف دينار يف 2009.12.31 مقـابـل 

19.877 األـف دينار يف 2008.12.31. وتتـوزّع هذه املحفظة كما يلي:

) الوحدة : األف دينار (  
20092008

 احل�ضة 
من الأموال 

املقتناة

 القيمة 
الإ�ضافية 
الإيجابية 
ال�ضافية 

الناجتة عن 
التجميع

 احل�ضة 
من 

الإحتياطيات 

احل�ضة 
من 

النتائج
القيمة القيمة الـمعادلة

الـمعادلة

)1()2()3()4()4(+)3(+)2(+)1(
2.8101.09914.21013.833-10.302  ال�شكة التون�سية لإعادة التاأمني 

 Générale des ventes 6421.672(1.029)(328)-2.000  �شكة

 SODINO 4.2144.372(158)3.260380732  �شكة

19.06719.877(89)15.5623803.214  املجموع يف 31 دي�ضمرب 

اإي�ضاح عدد 8 – اأ�ضــول اأخـرى.
يتكّون هذا البند من العنا�ش الآتية:

) الوحدة : األف دينار (
2 0092 008

38.13239.383ح�سابات مرتقبة وح�سابات يف اإنتظار الت�سوية

4.3193.449م�ستحقات �شائب م�ستوجبة

20.93618.061م�ستحقات �شائب موؤجلة

107.359104.483خمزون الأن�سطة التحويلية

43.05544.488غريها

213.801209.864املجموع يف 31 دي�ضمرب
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اإي�ضاح عدد 9 – خ�ضــوم اأخـرى.
يتكّون هذا البند من العنا�ش الآتية:

) الوحدة : األف دينار (

2 0092 008

11.2268.226مدخرات لتغطية اخل�سوم والأعباء

134.123144.164ح�سابات مرتقبة وح�سابات يف اإنتظار الت�سوية

2.9272.526ديـون �شائب م�ستوجبة

16.54612.829ديـون �شائب موؤجلة

59.63362.749غريها

224.455230.494املجموع يف 31 دي�ضمرب

اإي�ضاح عدد 10 – الأ�ضهـم الـذاتية والخا�ضة بالـرقـابة الـذاتيـة.
الفرعية  وال�شكات  )الأم(  ع  املجِمّ البنك  يدفعها  التي  املبالغ  املعادلة جلملة  القيمة  العنوان  تدرج حتت هذا 

التابعة له مقابل اإقتناء وحوز الأ�سهم التي ي�سدرها البنك الوطني الفالحي.
اإعادة بيع هذه الأ�سهم. ويتّم حتميل  اأو  اإقتناء  اأو خ�سائر �سمن جدول النتائج عند  اأرباح  اأي  اإحت�ساب  ل يتّم 
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".
بلغ جمموع هذا البند 2.681 األف دينار يف 2009.12.31 مقابل 6.122 األف دينار يف �صنة 2008 ويتوزع كما يلي: 
) الوحدة : األف دينار (

2 0092 008

33.678اأ�سهم ذاتية مقتناة  من طرف البنك الوطني الفالحي

6.5606.400اأ�سهم خا�سة بالرقابة الذاتية مقتناة من طرف ال�شكات الفرعية

53(49)نق�س اأو فائ�س القيمة على الأ�سهم الذاتية واخلا�سة بالرقابة الذاتية

(385)(321)مرابيح على الأ�سهم الذاتية واخلا�سة بالرقابة الذاتية

(3.625)(3.512)حقوق الأقلية

2.6816.122املجموع يف 31 دي�ضمرب
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اإي�ضاح عدد 11 – الإحتيـاطيـات المـجـّمـعـة.
تتكون الإحتياطيات املجّمعة من النتائج املراكمة، من قبل البنك املجّمع لدى ال�شكات املدرجة مبجال التجميع، 
منذ بداأ الرقابة اأو التاأثري الوا�سح واجللي اإلى تاريخ ختم احل�سابات املجّمعة لل�سنة املحا�سبية ال�سابقة لإعالن 

القوائم املالية.
يف  دينار  األف   158.786 مقـابل   2009.12.31 يف  دينار  األف   195.778 املجّمعة  الإحتياطيات  حجم  بلغ  وقد 

2008.12.31. وتتوزّع هذه الإحتياطيات كالآتي:

) الوحدة : األف دينار (  

2 0092 008

168.228135.894اأ - م�ساهمة ال�رشكة املجّمعة )البنك الوطني الفالحي(

27.55022.892ب - م�ساهمة املوؤ�س�سات الفرعية

28.92124.364م�صاهمات اإيجابية

(1.472)(1.371)م�صاهمات �صلبية

195.778158.786املجموع يف 31 دي�ضمرب

اإي�ضاح عدد 12 – الأمـوال الـذاتيـة الأخـرى المجـّمـعـة.
بلغ جمموع هذا البند 131.165 األف دينار يف 2009.12.31 مقابل 130.359 األف دينار يف 2008.12.31 وينق�سم 

كما يلي: 
) الوحدة : األف دينار (

2 0092 008

ـات الدولة )133.000 األف دينار( 133.000133.000خم�س�سّ

(143)(457)فائ�س اأو نقـ�س القيمة املرتقب يف �سندات موؤ�س�سات التوظيف اجلماعي

1.117271فائ�س اأو نقـ�س القيمة املحقق يف �سندات موؤ�س�سات التوظيف اجلماعي

(1)(15)اأعباء املتاجرة ملوؤ�س�سات التوظيف اجلماعي

(2.767)(2.480)حقوق الأقلية

131.165130.359املجموع يف 31 دي�ضمرب
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اإي�ضاح عدد 13 – النتيـجـة المجـّمعـة – ح�ضـة التـجـّمـع.
اإرتفع حجم النتيجة املجّمعة اإلى 46.029 األف دينار يف 2009.12.31 مقـابـل 33.265 األف دينار يف 2008.12.31. 

وتتوزّع م�ساهمة ال�شكات املدرجة مبجال التجميع يف النتيجـة املجّمعة كما يلي:
) الوحدة : األف دينار (

2 0092 008

40.89227.949اأ - م�ساهمة ال�رشكة املجّمعة )البنك الوطني الفالحي(

5.1365.315ب - م�ساهمة املوؤ�س�سات الفرعية

5.8485.460م�صاهمات اإيجابية

(145)(712)م�صاهمات �صلبية

46.02933.265املجموع يف 31 دي�ضمرب

اإي�ضاح عدد 14 – الأداء على النتـائـج.
يتكّون هذا البند من العنا�ش الآتية:

) الوحدة : األف دينار (

2 0092 008

15.90214.436اأعباء جبائية �سارية )الأداءات امل�ستوجبة(

4.1753.834اأعباء جبائية موؤجلة

(4.757)(3.962)اإيردات الأداءات املوؤجلة

16.11513.513جمموع اأعباء الأداء

اإي�ضاح عـدد 15 – معـلـومـات قـطاعيـة حـول التجـّمـع.
تتلخـ�س املعلـومات القطاعيـة املتعلقـة باأن�سطـة جتّمـع البنك الـوطني الفـالحي، فـي 2009.12.31 وفـي 

2008.12.31, كمـا يلـي :
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اإب�ضـاح عـدد 16 – ال�ضيولة وما يعـادل ال�ضيولة
بلغت جملة ال�سيولة وما يعادل ال�سيولة املجّمعة 810.055 األف دينار يف 2009.12.31 مقابل 346.317 األف 
النقدية  التدفقـات  جدول  يف  مف�صلة  دينار  األف   463.739 بقيمة  �سافية  بزيادة  اأي   ،2008.12.31 يف  دينار 

املجّمعة. وتتوزّع العنا�ش املكّونة لل�سيولة وما يعادل ال�سيولة كما يلي:
) الوحدة : األف دينار (

2 0092 008

60.32685.921اخلزانة، والبنك املركزي التون�سي، ومركز ال�سكوك الربيدية واخلزينة العامة للبالد التون�سية

(24.015)(1.180)البنوك واملوؤ�س�سات املخت�سة

(76.510)429.350قرو�س / اإقرتا�سات يف ال�سوق النقدية 

302.199339.970رقاع اخلزينة

19.36020.950�سندات اخلزينة

810.055346.317املجموع يف 31 دي�ضمرب 2009
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تقرير مراقبي احل�سابات

ة املجّمعة
ّ

 املتعّلق بالقوائم املالي

"البنك  لمجّمع  المجّمعة  المالية  القوائم  حول  الح�ضابات  مراقبي  تقرير 
الوطني الفالحي" لل�ضنة المحا�ضبية المختومة في 31 دي�ضمبر 2009

 تنفيـذا ملهمـة مراقبـة احل�سابـات التي اأ�سندت اإلينا من طرف اجلمعية العامة العادية، نتقدم اإليكم بتقريرنا 
 31 املختومة يف  املحا�سبية  لل�سنة  الفالحي"  الوطني  البنك   " املجّمعة ملجّمع  املالية  القوائم  حول مراقبة 

دي�سمرب 2009 و امل�ساحبة لهذا التقرير وحول الفحو�س اخلا�ّسة كما ين�س عليها القانون واملعايري املهنية. 
 تغطي هذه القوائم املالية املجّمعة امل�ساحبة ملجّمع "البنك الوطني الفالحي" الفرتة املرتاوحة بني غرة جانفي 
و31 دي�سمرب 2009، تظهر جمموع �سايف للموازنة بقيمة 099 015 6 األف دينار واأموال ذاتية للمجّمع بقيمة 

291 505 األف دينار مبا يف ذلك النتيجة لل�سنة املحا�سبية التي تقدر 029 46  األف دينار.

I – الراأي حول القوائم املالّية املجّمعة   

املوازنة،  والتي ت�سم  الوطني الفالحي"  "البنك  املالّية املجّمعة امل�ساحبة ملجّمع  القوائم   لقد قمنا بتدقيق 
قائمة النتائج، جدول التعهدات خارج املوازنة وجدول التدفقات النقدية بالإ�سافة اإلى اإي�ساحات ت�سمل على 
املدة  تغطي  التي  املحا�سبية  بال�سنة  املتعلقة  الأخرى  والإي�ساحات  الهامة  املحا�سبية  لل�سيا�سات  ملخ�س 

املرتاوحة بني 01 جانفي 2009 و 31 دي�سمرب 2009.  
 مت اإعداد هذه القوائم املالّية حتت م�سوؤولية هياكل ت�سيري البنك واإدارته. ت�سمل هذه امل�سوؤولية و�سع ومتابعة 
نظام الرقابة الداخلية املتعلق باإعداد وتقدمي قوائم مالية جمّمعة �سادقة وخالية من اإخاللت هاّمة ن�سبيا 
�سواءا كانت ناجتة عن غ�س اأو عن اأخطاء. كما ت�سمل كذلك اإختيار وتطبيق طرق حما�سبية مالئمة وحتديد 

تقديرات معقولة طبقا للظروف.
 

تتمثل م�سوؤوليتنا يف اإبداء راأي م�ستقل حول هاته القوائم املالية املجّمعة ا�ستنادا اإلى اأعمال التدقيق. قمنا 
املعايري  وتتطلب منا هذه  التون�سية.  البالد  املتعارف عليها يف  املهنية  للمعايري  املالية وفقا  القوائم  بتدقيق 
باأّن  معقولة  تاأكيدات  على  للح�سول  التدقيق  اأعمال  وتنفيذ  وتخطيط  املهنة  اأخالقيات  لقواعد  المتثال 

القوائم املالية  املجّمعة خالية من اإخاللت هاّمة ن�سبيا.
اإّن تدقيق القوائم املالية ي�ستوجب القيام باإجراءات لغاية احل�سول على الأدلة املوؤيّدة للمبالغ والإف�ساحات 
التي تت�سمنها القوائم املالية املجّمعة. يرتكز اإختيار هذه الإجراءات وتقييم احتمال وجود اإخاللت ناجتة عن 
غ�س اأو عن اأخطاء على تقييم مراقب احل�سابات لنظام الرقابة الداخلية املتعلق باإعداد وتقدمي القوائم املالية 
مما ميّكنه من حتديد اإجراءات التدقيق املالئمة للظروف دون اأن يكون الهدف من ذلك اإبداء راأي حول فاعلّية هذا 
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النظام. كما ت�ستمل اإجراءات التدقيق اأي�سا على تقييم املبادئ املحا�سبية املتبعة والتقديرات الهامة التي 
جتريها الإدارة وكذلك تقييم العر�س ال�سامل للقوائم املالية  املجّمعة ككّل . 

ونعتقد اأّن الإجراءات التي قمنا بها متثل اأ�سا�سا معقول ميكننا من اإبداء راأينا حول القوائم املالية املجّمعة.

 ,  اإعتمادا على اأعمال التدقيق التي قمنا بها، فاإن القوائم املالية املجّمعة ملجّمع "البنك الوطني الفالحي" 
عادلة وتعرب ب�سورة �سادقة، لكل ما هو هام ن�سبيا، عن و�سعيته املالية وعن نتيجة ن�ساطه و تدفقاته املالية 
املتكونة من ال�شكات امل�سمولة يف املجّمع بالن�سبة لل�سنة املحا�سبية املختومة يف 31 دي�سمرب 2009 طبقا 

للمبادئ املحا�سبية املتفق عليها عموما بالبالد التون�سية.

II – الفحو�س اخلا�ّضة  

 لقد قمنا باأعمال الفحو�س اخلا�ّسة كما ين�س عليها القانون واملعايري املهنية املتعارف عليها بالبالد التون�سية.  
منة يف  واإعتمادا على فحو�سنا، فاإننا مل نعرث اأو نعلم باأي تناق�سات جوهّرية يف املعلومات املحا�سبية امل�سّ
تقرير جمل�س الإدارة حول ت�شف ال�سنة املالية والتي ميكن اأن تتعار�س مع القوائم املالية املجّمعة ملجّمع "البنك 

املختومة يف 31 دي�سمرب 2009.   الوطني الفالحي" 
املالية  ال�سوق  تنظيم  باإعادة  املتعلق   94  -  117 القانون  من  )جديد(   3 للف�صل  وطبقا  تدقيقنا  اإطار   يف 
والن�سو�س الالحقة املنّقحة له، قمنا بفح�س اإجراءات الرقابة الداخلية املتعلقة مبعاجلة املعلومة املحا�سبية 
واإعداد القوائم املالية "للبنك الوطني الفالحي". ومن خالل هذا الفح�س، متكّنا من ك�سف بع�س النقائ�س على 

م�ستوى النظام املعلوماتي و الرقابة الداخلية للبنك. 
 

تون�س يف, 26 اأفريل 2010
مــــراقــــبـــي الـــحـــ�ضـــابـــات

		P/	CMC	–	DFK	International 	P/	GAC	–	CPA	International 	

�سـريف بن زينـة �سـهـاب الغـانـمي   



Conception et Impression
PICTURA : +216 71 788 077


