
 

 الـبنـك الـوطـنــي الـفــالحــي
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 الـتـقـريـر الـسـنـوي
 

2010 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 ـيــرســـفال
 

 

 تقديم عام لمبنك الوطني الفالحي
 مجمس اإلدارة 
 ىيكمة رأس المال وحقوق التصـويت 
 شـروط الـحـضـور بالـجمسات 

 نشاط البنك الوطني الفالحي
مـوارد ـال

االسـتـعـمـــــاالت  
  . والّسيـولـة البنكـيةةـديـوق النقـوضـع البنك في الس

ارج ـخـات مع الـالعممي
النـتـيـجـة   

  .سـيـاسـة اإلتـصـال والتـسـويـق
  .يـاتـمولـعمـالـتنـظيـم والـنـظام ال
رية ــشـوارد البــالم

 طـرق تـسـييـر المـؤسـسـة وتـطـويـر الـرقـابـة الـداخـمـية
  أسيـم البنـك الـوطني الفـالحي بالبـورصـة

   واآلفـــاق2010.12.31اآلحداث التالية لتاريخ 
 

 2010 ديسمبر 31القوائم المالية المنفردة في 

 إيضاحات حول القوائم المالية المنفردة
 قرارات الجمسة العامة العادية

 نشاط تجمع البنك الوطني الفالحي
 الوضعية المالية المجمعة

 مجال التجميع
 القوائم المالية المجمعة

 إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة
 
  

 

                                                                                                                                                                                                                                               

  



 
 

 تـقـديـم عـام لمبنك الـوطني الفـالحي
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 دارجمجلــس اإل
 

 جعفر ختاشيد الّس  : انشئٍــس
 

 : ألعضــبءا
 

  وزارة المــــــالية- 
 ممثمة مف طرؼ السيد مػػاىػػػر الػػزكارم
 .  كالسيد إسمػاعػيػؿ اليػمػادم

 وزارة الـتـنـمـيـة والـتــعــاون الـــدولي- 
 .ممثمة مف طرؼ السيد  لػطػفػي الػػفػرادم

 وزارة الـفـالحـة والمـوارد المائية والصيـد البحـري- 
 .ممثمة مف طرؼ السيد عػػػمي العػػايػػدم

 بـــوبــحـديـوان ال- 
 ممثؿ مف طرؼ السيد معاض الشادلي

 صـنـدوق الــوطني لمضـمــان اإلجـتـماعيال- 
 ممثؿ مف طرؼ السيد حافض لعمكرم

  تـجـارةـي للسـنوـتـالديـوان ال- 
 .ممثؿ مف طرؼ السيد محمد رقاز 

 الصندوق التونسي لمتأميـن التعاونـي الفالحـي- 
 .ممثؿ مف طرؼ السيد مػنػصػكر النػصػػرم

 .الـصـحـبـي مـحـجـوب الّسيػػد- 
 .عـمـي الـحـمـيـوي الّسيػػد- 
 .مـصـطـفـى لـحـمـر الّسيػػد- 

 

 مـراقـة الدولح 

 .مـحمود منـتـصـر منصـورالّسيػػد 
 

  خامـراقـثـي الحـسـاب 

 "العـامة لممراجعة والتصرف " مكـتب 
 .ممثؿ مف طرؼ السيػد عبد الرزاؽ القابسي

 "سمير لعبيدي  " مكـتب 
 .ممثؿ مف طرؼ السيد سمير لعبيدم



 هيكلح رأس المال وحقوق التصـويد
 

 
 : كما يمي 2010.12.31بنؾ الكطني الفالحي كحقكؽ التصكيت في اؿيتكّزع رأس ماؿ 

  
 

                      
     %عدد األسيم   المبمغ بالدينار  

                23,49      37.586.595          7.517.319                             الػدكلة

 26,59      42.547.430            8.509.486 منػشػآت عمكمية                         
 14,39      23.015.720       5.603.144                         منػشػآت شبو عمكمية

            35,53      56.850.255       11.370.051                         مسػاىمػيف آخػريف

 

  100,00     160.000.000 32.000.000   المجموع                        
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14,4%

مساهمين آخرين
35,5%



 

 

 
 

   شـروط الـحـضـور تالـجلساخ
 

 مف العقد التأسيسي، يخّكؿ لممساىميف المالكيف لعشرة أسيـ محررة عمى األقؿ الحضكر 40طبقا لمفصؿ 
 .بالجمسة بمجرد التعريؼ بيكيتيـ

 

كيمكف لممساىميف الذيف يممككف أقؿ مف عشرة أسيـ أف يجتمعكا لتككيف ىذا العدد المطمكب كيجرم تمثيميـ 
ـّ تقػديمو لمككيؿ أك إيػداعو بالمقػر اإلجتماعي لمبنؾ قبؿ  عف طريؽ كاحد مف بينيـ، بمكجب تفكيض قانكني يت

 .خمسة أياـ عمى األقؿ مف تاريخ إجتماع الجمسة
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ة، ػػاليػة كالـػادمػق اإلقتصػحيتػرات ربػػؤشػسيف ـػرامية لتحػكده اؿػػ جو2010كاصؿ البنؾ الكطني الفػالحي خالؿ سنة 
.  لمبنؾػد البػرنامجػؽػػي العػّددة ؼػػداؼ المحػارات كاألهػػا لمخيػني، كذلؾ كفؽػكطػاد اؿػطاعات اإلقتصػافة ؽػق في ؾػاباتػػـ مفػدعيػكت
 

فقد ترّكزت سياسة القرض عمى تكسيع قاعدة حرفاء البنؾ، كذلؾ بيدؼ تأميف نمّك متكاصؿ كتنّكع أكبر لمحفظة 
. المستحقات عمى الحرفاء، كبالتالي تحقيؽ تكافؽ أمثؿ بيف مردكدية القركض كجكدة المخاطر المرتبطة بيا

 
 تحت تنمية الكدائعجيكد  البنؾ، خصكصا، حكؿ مكاصمة خياراتفيمػا ييـّ تعبئػة مػكارد الحرفػاء، تمحكرت 

 كالكدائع بالعممة الصعبة بيدؼ مزيد التحّكـ في معّدؿ كمفة الكدائع كتمكيف البنؾ مف ىامش تصّرؼ أفضؿ في الطمب
. مجاؿ تحكيؿ الكدائع لقركض

 
، بتحرير القسط الثاني كاألخير مف 2010عمى صعػيد آخػر، قاـ البنؾ الكطني الفالحي، خالؿ السنة المالية 

 كالرامية 2009كتندرج ىذه الزيادة ضمف اإلجراءات المالية التي شرع فييا البنؾ منذ سنة . الػزيػادة في رأس ماؿ البنؾ
. لمرفع في مػؤشػرات التصرؼ الحذر المتعمقة بالمػالءة كتػكزيػع المخػاطػر

 
عمى صعيد اإلستغالؿ، تزامنت الزيادة المسّجمة في جممة إيرادات اإلستغالؿ البنكي مع تقّمص مجمكع أعباء 

. اإلستغالؿ البنكي، بحيث سّجؿ الناتج البنكي الصافي نمّكا بنسبة مطابقة لألىداؼ المرسكمة
 

فراز ربح صافي  كبفضؿ ىذه اإلنجازات، تمّكف البنؾ مف رصد مخصصات مدخرات كافية لتغطية المخاطر كا 
. 2009أفضؿ بكثير مف النتيجة المسجمة خالؿ سنة 

 
، خصػكصا، بػتخّطي مراحؿ جديدة في الرفع مف الكفاءة 2010عمى مستػكل التنظيػـ كاإلسنػاد، تمّيػزت سنػة 

 . نػكاة الػنظاـ المعمػكمػاتي الجػديػد لمبنؾالكظيفية لمبرمجيات المطّكرة داخميا كفي قيادة مشركع إرساء 
 

، خصكصا عمى 2010 السنة المػالية أّما بالنسبة لمتصّرؼ في المػكارد البشػرية، فد ترّكزت جيكد البنؾ، خالؿ
تدعيـ نسبة تأطير األعكاف بفضؿ إنتداب كفاءات شابة مف حاممي الشيائد العميا، كتحسيف القدرات المينية لألعكاف 

بتنفيذ برنامج تككيف يقـك عمى التحّكـ في التقنيات البنكية كتكنكلكجيات اإلتصاؿ كالتكاصؿ الحديثة، مع الحرص عمى 
.  تنمية حركة األعكاف الداخمية بإعتبارىا رافدا مشّجعا عمى تدعيـ مجاالت تعّدد اإلختصاص كالرقي لممكارد البشرية

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مـواردـال – أوال
 

 اءـرفـحـوارد الـم – 1
 

 دينار مميػكف 4.473 ؿػابػمؽ 2010.12.31 مميػكف دينار في 4.790 اءػرؼػدل الحػأة ؿػكارد المعبػ الـلةجـبمغت 
 مميػكف دينار لجممة 378كقػد نتج ىػذ الػتطػّكر عػف زيادة بمبػمػغ . 7,1 %في نيػاية السنة السػابقة، مسجمة نمكا بنسبة 

نخفاض بقيمػة  . مػؿمادم كاؿػالنؽ مميػكف دينار ألدكات التػكظيؼ 61الكدائػع كا 
 

 
 

 
 

 

 مميػػكف دينار 317 إلى 2010ىكػذا، إرتفعػت الػزيػادة الصافية المسّجػمة في حجػػـ مػػػكارد الحػػرفػػاء خػالؿ سنة 
، 2010كيشار في ىذا الصدد إلى أّف جيكد البنؾ، خالؿ سنة . 2009 مػميػكف دينار حاصمػة في سنة 167مقابػؿ 

ترّكزت عػػمى تدعيػػـ إستػقػرار الػػكدائع ذات الكمفػة الػدنيػا، كخػػاصة الػػكدائع تحػت الػػطمػب، كذلؾ كفقػػا لمخيػػارات الماليػػة 
 .لمبنؾ الػػرامية لتخػػفيػػض معػػػّدؿ كػػمفػة المػكارد

 

خالؿ  ( +11,0% ) مميػػػكف دينػػار 491فقػػد سّجػؿ، فعال، معػػّدؿ القػػائػػـ الجػػارم لمػػػكارد الحػػرفػػاء زيػػػادة بمبػمغ 
 . مميػػػكف دينػػار قبؿ سنة425 مقػابػػؿ 2010سنة 

 

2010 2009 2008

1 508
1 271

ودائع تحت الطلب 
وأموال أخرى

1 109

إدخار
1 552 إدخار

1 466 إدخار
1 320

1 714

1 658
ودائع ألجل

1 761

16
77

توظيف نقدي ومالي
116

(د.م)تــطـور مـوارد الـحـرفـاء 



 

 
 

، أم بما يفػػكؽ 2010.12.31فػي  101,6% فقػد بمغػت نسبة إنجػاز تقػديػرات الميػزانية السنػكية لمػكارد الحػرفػاء 
 . مميػػػكف دينػػػار لمػػكدائع تحػػت الطمػػب40 ممػيػػكف دينػػار، منيػػا 76اليػػػدؼ المػػرسػػـك بقيػػمة 

 
     

 ألـف دٌنار: الوحدة 

إنـجـازات في   
2009.12.31 

تقـديـرات في 
2010.12.31 

إنجـازات في 
2010.12.31 

  نسبة 
اإلنجـاز  

)%( 
 حـجـم الـفـارق

  

            

 843 99 102,1 842 759 4 000 660 4 873 374 4 الـودائــع

            

  633 39         103,0 633 349 1 000 310 1 236 107 1 كدائػع تػحػت الطمػب   - 

  189 2          100,1 189 552 1 000 550 1 067 466 1 إّدخػار   - 

  439 24         101,4 439 714 1 000 690 1 352 658 1 كدائػع ألجػؿ كمنتػكجػات مالػية أخػرل   - 

  581 33         130,5 581 143 000 110 218 143 أمكاؿ أخرل مسػتحػقػة لمحػرفػاء   - 

            

 280 24- 39,3 720 15 000 40 188 77 مــوارد أخــرى

            

  630 8-         42,5 370 6 000 15 238 12 رقػاع الػخػزينػة   - 

  650 15-        37,4 350 9 000 25 950 64 سػنػدات الػخػزينػة   - 

            

 563 75 101,6 562 775 4 000 700 4 061 452 4 (دون إعتبار الديون المرتبطة)مـجـمـوع المـوارد 

 
  عئداػػكاؿ–  1.1

ودائع تحت الطلب وأموال 
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إدخـــار

ودائع ألجل وتوظيف 
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+ ) 4,9% مقابؿ 2010خالؿ سنة  ( مميػػػػػػػػكف دينار379+ ) 8,6% نمػػػّكا بنسبػػة اءػػالحرؼسّجػػػمت جػػممػػة كدائػػػع 
 2010.12.31 مميػػػكف دينػار في 4.775فقد بمغ مجمػكع رصيػد كدائع الحػرفػػاء . خالؿ السنة السابقة (مميكف دينار 206
 .  مميكف دينار قبؿ سنة4.190 ك2009 مميػكف دينار في مكفى سنة 4.396مقابػؿ 

 

: نتػج ىػذا التطػػّكر عػف ك
 

 ممػيػكف دينار في 1.493كاألمػكاؿ األخػرل لتبمػغ  تحت الطمب لجممػة الػكدائع 19,4%إرتفػاع بنسبة * 
 ممػيػػكف 169 مميػػكف دينػػار مقػػابػػؿ 243، أم بزيػادة بمبػمغ 2009في مكفى كف دينار ػمميػ 1.250 مقابػؿ 2010.12.31

كيشار إلى أّف ىػػػذا التطػػػػّكر نتػج عػػف زيػػػادة فػي حجػػـ الػػكدائع تحػت الػطمب بػالعمػمة . 2009دينار مسّجػػمػة في سنػة 
 . مميػكف دينػار خالؿ السنة السابقة5 مقػابػؿ تػػراجػع بقيػػمة 2010 مميػكف دينػار في سنة 200الصعػبة بمػبػمػغ 

 

 مميػكف دينػار فػي 1.466، منتقمة مف ( مميػكف دينار86+) 5,9% نمّك جممة كدائع اإلّدخػار بنسبة * 
 .2010.12.31مميػكف دينار في  1.552إلى  2009.12.31

 

 مميكف دينار في 1.714ليبمغ  3,4% بنسبة رلػخاألمالية اؿ المنتػػػكجػاتؿ كػػجأل ػكدائعؿكارتفاع حجػػـ ا* 
 .مػػميػػػػكف دينار 56 أم بػػزبػػادة بقػػيمػػة، 2009سنة   مكفى في مميػػكف دينار1.658مقػابػؿ  2010.12.31

 

ىكذا، ترجـ التطّكر المسّجؿ في مجمكع كدائع الحرفاء الجيكد التي يبذليا البنؾ قصد تعديؿ تركيبة الكدائع بما 
 31,6%فقد تػدّعمت أكثر حصة الكدائع تحت الطمب في جممة الكدائع لتبمغ . يدعـ حصة الكدائع ذات الكمفة الدنيا

نعػكػػس ىػػػذا التطػػّكر إيجػابيػا عػػمى . 2008فػي سنة  26,5% ك2009فػي مكفى سنة  28,9%مقابؿ  2010.12.31في كا 
في سنة  3,60%ك 2009.12.31في 3,06%مقابؿ  2010خالؿ سنة  2,66%معػػّدؿ كػمػفػة الػػكدائع، حيػث تػػراجػع إلى 

2008. 
 

 
 

 :اليػدم كالـػالنؽأدكات التكظيػؼ –  2.1
 

مميػكف  77، متراجعا مف  %79,6 بنسبة نخفاضاإ ةػدية كالماليػؿ النؽػالكسائفي اء ػ الحرؼتكظيفػات مجمكع سّجؿ
كنتػج ىذا .  مميػكف دينار61 بمبمغ نقص، أم ب2010 مميػكف دينار في مكفى سنة 16 إلى 2009.12.31دينار في 

 2010.12.31 2009.12.31 2008.12.31 (%)  ء تطور ودائع الحرفا      

 كدائػع تحت الطمػب
 التغّيػر

 %26,5 
 ـ. ف1,7- 

 %28,9 
 ـ. ف2,5+ 

 %31,6 
 ـ. ف2,7+ 

 كدائػع اإلّدخػار
 التغّيػر

 %31,5 
 ـ. ف2,9- 

 %33,4 
 ـ. ف1,8+ 

 %32,5 
 ـ. ف0,8- 

 كدائػع ألجػؿ
 التغّيػر

 %42,0 
 ـ. ف4,6+ 

 %37,7 
 ـ. ف4,3- 

 %35,9 
 ـ. ف1,8- 

 100%  100%  100%  الـمـجـمـوع



 مالييف 6 كزيػادة في رقػاع الخزينػة بمبمػغ  مميػكف دينػار55بمبمػغ  التكظيفػات في سنػدات الخزينة التطّكر عف إنخفػاض
. دينار

 

  ةـوصيـوارد الخصـ والمـاتراضـقتالا  –2
 24، أم بإنخفاض قدره  %4,4 تقّمصا بنسبة ةػكصيكارد الخصػ كالـاتراضػػػإلقتالجػارم الصػافي ؿـ ػػػحجسّجػػػؿ اؿ

 .2010 مكفى سنة مميػكف دينار في 518,4إلى  2009.12.31 في مميػكف دينار 542,3مميكف دينار ليتراجع مف 
 

 : كنتػج ىػذا التطػّكر عػف 
 

 50 مميػكف دينار، كذلؾ بسػبب خػالص حكالي 41,6تػػػػراجع القائػـ الجػارم لمػػػػػكارد اإلقػػتػػراض الخارجي بقيػمة * 
 . مميػكف دينػار عػمى اإلعػتمػادات الخػارجػية8,4مميػكف دينػار بعنػكاف أصػؿ الػديف كسحػب مبمػغ 

 

 . مميػكف دينػار بعنػكاف الحصة األكلى التي حّؿ أجميا مف القػرض الرقػاعي المشػركط3,3تسػديػد مبمغ * 
 

 . مميػكف دينار22,0كزيػادة القػائػـ الجػارم لمػكارد الميػزانيػة العمػكميػة بمبمػغ * 
       

ألـف : الوحدة 
 دٌنار

  2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 
 2010/2009تـغـّيـر  2009/2008تـغـّيـر 

 (%) الـحـجـم (%) الـحـجـم
                

إقػتػراضػات رقػاعية لػدل تجّمعػات 
 بنكية

21 970 50 392 47 057 28 422 129,4 -3 335 -6,6 

                

 14,2- 557 41- 20,0- 682 72- 074 250 631 291 313 364 إقػتػراضػات خػارجػية

                

 11,4 032 22 5,5 059 10 508 215 475 193 416 183 مػكارد الميػزانيػة الػعػمػكمية

                

 4,3- 860 22- 6,0- 201 34- 638 512 498 535 699 569 مـجـمـوع أّولـي

                

 15,8- 075 1- 0,3 18 714 5 789 6 771 6 ديػكف مػرتبطػة

                

 4,4- 935 23- 5,9- 183 34- 353 518 288 542 471 576 الـمـجـمـوع

        
  ـمـّدخـراتة والـذاتيـوال الـاألم- 3
 

ـّ الػتػرفيػع في رأس ماؿ البنػؾ 2009 مارس 14 دة فيػؽػػادة المنعػعخارقػة لؿامة اؿػػػة العػرارات الجمسػػؽػػا ؿػػؽػطب ، تػػ
ـّ، خػالؿ سنة .  مميػكف دينػار160 مميػكف دينػار إلى 100مػػػػػػف   مميػكف 20)، تحػريػر كػامؿ منحػة اإلصػدار 2009كقد تػ
الخػارقػة لمعادة كتحػرير القسػط األكؿ  ػاتاطيّ ػالحتيبإقتػطاع المبمػغ مػف ا ( مميكف دينار10)، كمنػح أسػيـ مجػانية (دينػار

  . ( مميػكف دينػار25)مف األسػيـ الجديدة المكػتتبة 
 



خػالؿ  ( مميػكف دينػار25)في ىذا اإلطار، قاـ البنؾ بتحػريػػر القػسط الثػػاني كاألخيػػر مػػف الػػزيػػادة في رأسمالػػو 
  . 2010السنة المػػاليػػة 

 

ـّ دمػج2010 مػام 21 دة فيػامة العادية المنعؽػة العػرارات الجمسػؽػا ؿػؽككؼ  مقتطعة مميػكف دينػار 27,8ػغ ؿػ مب، تػػػ
  . ػػاتاطيػ االحتي ضمػػف2009مف مػػرابيػح سنة 

 

، قبػؿ ة لمبنؾػكاؿ الذاتيػ األـ مميكف دينار، سّجؿ مجمػكع1,2ىكػذا، كبإعتبار رصيد صافي لألسيـ الذاتية بقيمة 
 مميػكف دينار في سنة 493 مقابػؿ 2010.12.31 مميػكف دينار في 549ليبمغ  11,3%تػكزيع النتيػجة، نمكا بنسبة 

2009. 
 

 سيمػا مف أسيمو الػػذاتية بقيػمػة 73.051، بإقتنػاء 2010كيشػار في ىػذا اإلطار إلى أّف البنؾ قػػػػاـ، خػػالؿ سنػػة 
دينار،  68.000سيما مف أسيمو الذاتية المقتنػاة سػابقػا بقيمة جممية قدرىا  4.021 ألؼ دينار كالتفػكيت في 1.263

ـّ إدراج فػػائػض الػقيمة النػػاتج عػف . 1994 نكفمبػر 14 الصػادر بتػاريخ 1994 لسنػة 117كذلؾ طبقػا لمقػانكف عدد  كقػػػد تػػػ
 ".اإلحتيػػاطيػات الخػارقػة لمعػادة "  دينػار، ضمػف حساب 8.533عمميػات التفػػػكيت، كالمقػػػّدر بمبمػغ 

 

 أفرزت زيادة في ،2010، المنجزة خالؿ السنة المالية ىذا كيشار إلى أّف التحكيرات في المعالجة المحاسبية
:  مميكف دينار يتكّزع كما يمي 0,638بمبمغ صافي قدره  2010.12.31في مجمكع األمكاؿ الذاتية 

 

. مميكف دينار  + 25,520:  ىبات غير قابمة لإلسترجاع    
. مميكف دينار–   16,290 :  منحة المغادرة عند التقاعد كتأميف عمى المرض لممتقاعديف

. مميكف دينار –    8,592 :  ديكف جبائية متخّمدة بذّمة البنؾ   
 

عمى صعيد آخر، كبإعتبػار تسػديػد الحصة األكلى التي حّؿ أجميا مف القػرض الرقػاعي المشػركط، كتحرير 
الصػافية ة ػكاؿ الذاتيػ األـالقػسط الثػػاني مػػف الػػزيػػادة في رأس ماؿ البنؾ كتخصيػص الػربح السنػكم الصػافي، سّجػؿ مجمػكع

 مميػكف دينار في 583 إلى 2009 مميػكف دينار في مكفى سنة 531لينتقؿ مف  9,8 % نمػّكا بنسبػة لمبنؾ
2010.12.31. 

 

 مف األمكاؿ ذاتية الصافية، تراجعت نسبة كفػاية رأس +(27,8)%إاّل أّنو، كنظرا لتنامي أصكؿ البنؾ بنسؽ أرفع 
 .2009 في مكفى سنة 11,43%مقابؿ  2010.12.31في  9,83%المػاؿ إلى 

 

 مميػكف دينػار 419,8 مقػابػؿ 2010.12.31 مميػكف دينػار في 478,2فيما يتعّمػؽ بالمػّدخػرات، بمػغ مجمػكعيػا 
 . مميػكف دينػار58,4، مسّجػال زيػادة بقيمػة 2009في مكفى سنة 

 

 :كقد نتػج ىذا التطػّكر، خػاّصة، عػف 
 

 مميػػػكف دينػار بعنػكاف المخّصصػات الخاـ لممدخػرات عمى المستحػقػػات عػػمى الحػرفػػاء 115,4 رصػد مػبمػغ- 
سػتػػػرداد مػػدخػػرات بمبمغ   . مميكف دينار65,5كا 

 

 مميػػػكف دينػار بعنػكاف المخّصصػات الخاـ لممدخػرات عمى محفظة سندات اإلستثمار 7,2 رصػد مػبمػغ- 
سػتػػػرداد مػػدخػػرات بمبمغ   . مميكف دينار3,9كالسندات التجارية كا 

 



 مميػػػكف دينػار بعنػكاف المخّصصػات الخػػاـ لممػّدخػػػػرات عػػمى تقػّمػص قيمػة عػّقػػارات مقػتنػػاة في 2,5 كرصػد مػبػمػغ- 
 .إطار األداء بػالعػػػكض

 

 

  االسـتـعـمـــــاالت - ثـانـيــا
 

   التـعـيــدات -1
 

       
: الوحدة 

 ألـف دٌنار

  2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 
 2010/2009تـغـّيـر  2009/2008تـغـّيـر 

 (%) الـحـجـم (%) الـحـجـم
                

5 226 588 039 358 4 380 543 4 الػتػعػيػدات بػالسػحب الصػافػية  -185 341 -4,1 549 868  19,9 

 
 الػتػعػيػدات بػمػكجػب اإلمضػاء

1 088 657 1 066 512 1 416 167 -22 144 -2,0 349 655 32,8 

 
              

6 642 755 552 424 5 037 632 5 مـجـمـوع الـتـعـيـدات الصـافية  -207 485 -3,7 203 218 1  22,5 

                

 6,0 931 21- 6,0 434 20- 759 384- 829 362- 395 342- ديػكف مػرتبػطػة

 
 مػّدخػرات كعػالكات محتػفػظ بيػا

672 024 739 530 280 804  67 507 10,0 749 64  8,8 

                

 21,7 021 261 1 2,7- 413 160- 276 062 7 253 801 5 666 961 5 مـجـمـوع الـتـعـيـدات الخــام

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مميػكف دينػار فػي 5.424مقابؿ  2010.12.31 مميػكف دينػار فػي 6.643افية ػّص الػدات ػقػعػلمتبمغ القػائـ الجمػمي 
 مميػكف 208 مميكف دينار مقابؿ نقص بمبمغ 1.218، أم بزيادة بمبمػغ 22,5%مسّجال نمّكا بنسبة ، 2009مػكّفػى سنػة 

 .دينػار قبؿ سنة
 

 5.227 مميػكف دينػػػار لمػجػػمػػػػكع التعيػدات بػالسحػب، حيث بمػغ 869كقػػد نتػج ىػػذا التػػطػػػكر عػػف إرتػػػػفػػاع بػػقيػمػة 
 مميػكف دينار لػجممػة 350، كبمبمػغ 2009 مميػكف دينػار في مػكّفػى سنة 4.358مقػابػؿ  2010.12.31مميػكف دينػار فػي 

 مميػكف دينػار في مكفػى 1.416إلػى  2009.12.31 مميػكف دينػار فػي 1.067التعيػدات بمػكجب اإلمضػاء، لتنتقؿ مف 
 .2010سنة 

 

 5.801 مقػػابػػؿ 2010 مميػكف دينػار عند ختـ السنة المالية 7.062ىػكػػػذا، بػػمػغ القػػػائػػـ الػجمػمي لمتعػيػدات الخػاـ 
 .2009في سنة  2,7%مقػابػؿ إنخفػاض بنسبػة  21,7%، مسّجػال زيػادة بنسبة 2009.12.31مميػكف دينػار فػي 

 



 بالتػفػػػػكيت في قسػػط جديػػد مف الػقػركض في طػكر 2010ىػػذا كيشػػػار، أيضػػا، إلى أّف البنؾ قػػاـ خالؿ سنة 
 مميػػكف دينػػار، 44النػػزاع لفػػائػػدة الشػػركة المػػالية إلستخػػالص الػػديػػكف، شػػركة فػػرعيػػة تػػابعػػة لمبنؾ، بقيمػة جمػػميػة قػػدرىا 

 . مميػػكف دينػػار16كذلؾ بسعػػر تػػفػػكيت قػػدره 
 
 
 

 تنمػػيػة الػػػقػػػػركض كالخػػيػػارات الػػقػػطاعػػيػػة – 1.1
 

، عػػمى تنػػميػة منػػابػػات البنؾ في كػػافػػة 2010تػػػرّكػػزت سيػػػاسػػة الػقػػػرض لمبنؾ الػػكطنػػي الفػػالحػػي، خػػالؿ سنػػة 
القػػطاعػػات اإلقتصاديػة مع الحػػرص عمى تػػأميػػف مػالءمػة مثػػمػػى لػػتػػدفػػقػػػػػات المػداخيػػؿ الحػػينػػّيػة كالمسػػتقػػبمػػية كذلؾ بكاسطة 

 .تػػكزبع أفضؿ لمػػقػػركض المسندة حسب اآلجاؿ كطبيعة التمكيالت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

 
 
 

 ألـف دٌنار: الوحدة 

  2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 
 2010/2009تـغـّيـر  2009/2008تـغـّيـر 

 (%) الـحـجـم (%) الـحـجـم

                

 3,1 642 20 1,6 398 10 622 695 980 674 582 664 قـروض اإلنتـاج الـفـالحي

                

 4,6 295 30 0,8 290 5 282 688 987 657 697 652 الػتػعػيػدات بػالسػحب 

 56,8- 653 9- 43,0 108 5 340 7 993 16 885 11 الػتػعػيػدات بػمػكجػب اإلمضػاء

                

 47,7 084 133 69,6- 004 640- 179 412 095 279 098 919 قـروض تسـويق المنتـوجات الفالحية األساسية

                

 58,0 583 114 71,6- 677 497- 228 312 646 197 323 695 الػتػعػيػدات بػالسػحب 

 22,7 502 18 63,6- 327 142- 951 99 449 81 776 223 الػتػعػيػدات بػمػكجػب اإلمضػاء

                

 22,8 296 107 1 10,7 194 469 474 954 5 178 847 4 985 377 4 القـروض التـجـارية والصـنـاعـية

                

 19,8 490 766 10,0 119 354 598 645 4 108 879 3 989 524 3 الػتػعػيػدات بػالسػحب 

 35,2 806 340 13,5 075 115 877 308 1 070 968 995 852 الػتػعػيػدات بػمػكجػب اإلمضػاء



                

 21,7 022 261 1 2,7- 413 160- 275 062 7 253 801 5 665 961 5 مـجـمـوع الـتـعـيـدات الخــام

 

 تمػػكيػػػػؿ اإلنتػاج الػفػالحػي –أ 

 

 مميػػػكف 111، مقػػػابػػػؿ 2010مميػػػػكف دينػػػار، خػالؿ سنة  133بمػغت جمػمة قػركض اإلنتػاج الفػالحػي المفػػػرجػػة 
 . مميػػػكف دينػار قػبػػؿ سنػػة102 ك 2009دينار في سنة 

 

 فػاّلح بػػقػػػػركض قػػػصػػيػػػػرة الػػػمػػػػدل لػػتػػػمػػػكيػػػػػؿ الػػػمػػػكسػػـ الػػػفػالحػػػي، خػالؿ سنة 5.900فػػقػػد تػػمػتّػع حػػػكالػي 
 . مميػكف دينػار70، بػػمبػػمغ 2010

 

أّمػا فيما يتعمؽ بتمكيؿ اإلستثمار الفالحي، فقد بمغت شممت القػركض المتػكسػطة كطػكيمػة المػدل مػا يناىز 
، أم بزيادة بنسبة 2009 مميػكف دينػار في سنة 44، مقابؿ 2010 مميػكف دينػار، خػالؿ سنة 63 ممػّؼ بمبمػغ 1.400

%42,2. 
 

ىكذػا، كبػػإعػػتبػػار اإلستخػػالصات الػمنجػػزة كتطػػّكر الحػسابػػات الػػفالحية الجػارية كالػػقػػػركض التي تّمػػت المػػكافقػػة 
 مميػػػكف دينػػػار في 696عػػمى إسنػػادىػػا دكف أف يقع اإلفػػراج عػػنيا بعػػد، بمغ القػػائػػـ الجػػارم الخػػاـ لمػقػػػركض الػػفػػالحية 

 .3,1%، مسجػػال نمػػّكا بنسبة 2009 مميػػػكف دينػار في مكفى سنة 675 مقػػابػػؿ 2010.12.31
 

 قػركض تسػكيػؽ المػنتػكجػات الػفػالحػية األسػاسػّيػة –ب 

 

 مميػكف دينػار في 412بمغ الػقػائـ الػجػارم لمػػػقػػػركض الػمسندة لتسػكيؽ المنتػػػكجات الفػالحية األسػاسية 
 مميػػكف دينػار مقػابػػؿ 133، مسّجال بػذلؾ زيػػادة بقيػمػة 2009 مميػكف دينػار فػي مػكّفػى سنػة 279مقابؿ  2010.12.31
 . مميػكف دينػار640إنخفػػاض بمػبمػػغ 

 

 مميػكف دينػار خالؿ سنة 168كقد نتػج ىػػذا التطػػّكر، أسػاسػا، عػف نمػّك ممحكظ لػتعػّيػػدات ديػػػػكاف الحػػػبػػكب بػػمػبػمػغ 
 .2009 مميػػكف دينػار في سنة 633 مقػػابػػؿ إنخػػفػػاض بمبػػمػػغ 2010

       
 ألـف دٌنار: الوحدة 

  2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 
 2010/2009تـغـّيـر  2009/2008تـغـّيـر 

 (%) الـحـجـم (%) الـحـجـم
                

 60,0 064 134 73,5- 928 619- 626 357 562 223 490 843 الػحػبػكب  - 

 73,0- 783 22- 10,1- 505 3- 435 8 218 31 723 34 الػكػرـك  - 

 77,2 760 18 40,5- 570 16- 075 43 315 24 886 40 زيػت الػزيػتػكف  - 

   043 3     043 3     تػػمػػػكر  - 

                

 47,7 084 133 69,6- 004 640- 179 412 095 279 098 919 الـمـجـمـوع

 

 

 القػركض التػجػاريػة كالصػنػاعػيػة –ج 

 



مميػػػكف دينػار في  5.954ليبمغ  22,8%سّجؿ القػائػـ الجػارم الخاـ لمػقػركض التجػارية كالصنػاعػػية نمػّكا بنسبػة 
 مميكف 469 مميكف دينار مقابؿ 1.107، أم بزيادة بمبمغ 2009 مميكف دينار في سنة 4.847 مقابؿ 2010.12.31
 .2009دينار في سنة 

 

، ليبمػغ  +(19,8%) مميػكف دينػػػار 767كقػػد نتػج ىػػذا التػػطػػػكر عػػف زيادة في حجـ التعيػدات بػالسحػب بػػقيػمػة 
، كفي حجـ التعيػدات 2009 مميػكف دينػار في مػكّفػى سنة 3.879مقػابػؿ  2010.12.31 مميػكف دينػار فػي 4.646

 1.309إلػى  2009.12.31 مميػكف دينػار فػي 968، لتنتقؿ مف  +(35,2%) مميػكف دينار 341بمػكجب اإلمضػاء بمبمػغ 
 .2010مميػكف دينػار في مكفػى سنة 

 

كتجػػدر اإلشػػارة إلى أّنػو طبقػػا لمسيػػاسة الػقػػرض المتبػعػػة، قػػاـ البنؾ بمجػػيػػكد خػػصػػكصػي بػػيػػدؼ تحػػسيػػف 
تمػػركػػزه التجػػارم مػػف خػػالؿ مػزيػػد تنػػمػيػػة تعػػامػػالتػػو، خػػاصة، مع بعػػض شػػرائح الحػػرفػػاء كبعػػض األسكاؽ التجارية 

 .المستيدفة
 

مميػكف دينػار  454ىكػذا، بمػغ القػائـ الجػارم لمقػركض المسنػدة لتمػكيػؿ اإلستثمػارات في قػطاع التنػمية العقػارية 
 في سنة 16,7% مقابؿ 44,5%، أم بزيادة بنسبػة 2009 مميػكف دينػار في بسنػة 314 مقابؿ 2010.12.31في 

2009. 
 

مميػكف دينػار في  1.011مف جيتو، إرتفع القػائـ الجػارم لمقػركض المسنػدة لمخػكاص كأصحػاب الميػف الحػّرة إلى 
كقػد بمػغت جمػمة . 14,7%، مسّجػال زيػادة بنسبة 2009.12.31 مميكف دينار في 882 مقابؿ 2010مكفى سنة 

 . عقػد قػرض جػديػد39.000، كخػّصػت مػا يػزيػد عػف 2010 مميػكف دينػار، خالؿ سنة 423القػركض المفػرجػة 
 

 ةـيّ ـابـعـة الـمـخـاطـر والـمـردودتمـ–  2.1
 

 اإلستخـالصـات ومـردوديـة الـقـروض –أ 

 

مقػابػؿ ، 2010 مميػكف دينػار خالؿ سنة 2.547 (أصػؿ الػديػف كالػفػكائد)بمغ حجػـ إستخالص الػمستحػّقػات 
كبالتالي، تحػّسػنت نسبػة إستخػالص أصػؿ الػديػف لتبػمػغ . 9,5%، أم بػزيػادة 2009.12.31 مميػكف دينػار فػي 2.326

 . قبػؿ سنػة66,8% ك 2009في سنة  68,8% مقػابػؿ ،2010 فػي مكفى سنة %70,4
 

 (دكف إعػتبػار المستحقات في طػكر الػنػػزاع)فقػػػد بمػػغػػت جػػممة إستخالصات القركض التجارية كالصناعية 
 .97,8%، أم ما يمّثؿ نسبة إستخالص قدرىا 2010.12.31 مميػكف دينار في 2.407

 

دكف إعػتبػار المستحقات في )مف جيتو، بمغ حجػـ إستػخػالصات الػقػركض المسنػدة لتػمػكيػؿ اإلنتػاج الػفػالحي 
كيفّسػػر ىػػذا . 2009 مميػكف دينػار فػي مػكفى سنة 112,5مقػابػؿ  2010 مميػكف دينػار خالؿ سنة 101,1 (طػكر الػنػزاع

 إلػى 2009 مميػػكف دينػػار فػي سنػػة 56,7التطػػّكر بتػػراجع إستخػالص القػػركض المسنػػدة لقػػػطاع الػػػزراعػات الكػبػػػرل مػف 
 .2010 مميػػكف دينػػار كذلؾ بسبب محػػدكديػة حجػػـ صػػابػػة الػػحػػبػػكب لػػمػػكسػـ 40,6

 

 39,0ليبمغ ، 35,7%فػيمػا يتعػػّمػػػؽ بػػالػمستػحػػػّقػػػات فػي طػكر الػّنػزاع، سػػّجػػػؿ حػجػػـ اإلسػػتػخػػػػػالصات زيػػػػادة بنسبػة 
 .2009 مميػكف دينػار فػي مػكفى سنة 28,7 مقابؿ 2010.12.31مميكف دينار في 

 



 598 إلى 2009 مميكف دينار في مكفى سنة 620ىػػكػػذا، تػػقػػػػّمػػص مػػجػػػػمػػكع المستحػػقػػات الػػغػيػر مستخمصة مف 
كتبعا لذلؾ، تحّسػنػت نسػبة عػدـ الػػكفػاء بػالػديف . 3,5%، أم بنسبة إنخفػػػاض قػػدرىػػا 2010.12.31مميكف دينار في 

 .2009 عند نياية سنة 13,1% مقػابػؿ 2010 في مػكفى سنة 10,6% نقػػاط مئػكية لػتنخفض إلى 2,5بأكثػػر مػف 

 
 

 
 

 جـودة محفـظـة الـقـروض ومعـاييـر التـصـّرف الـحـذر –ب 

 

 مميػكف دينػار فػي 910 مميػػػػػكف دينػار، ليبمػغ 222سّجػػؿ حجػػػـ الػػػػقػػػركض الػمصّنػػػفػة زيػػادة بمبػمػػغ 
 كقػػد أّدل ىػػذا التطػػػّكر إلى نمػػّك نسبػة الػػقػػػركض المػصػّنػفػػة .2009 مميػكف دينػار في سنػة 687 مقػػابػػػؿ 2010.12.31

 في مػػكّفػػى سنة 11,90% مقػػابػػػؿ 2010.12.31 في 13,14%بمػػا يػػزيػػد عػػف نقػػطػة مئػكيػػة كاحػدة لػػتػػرتػػفػػع إلى 
2009. 

 

     

 ألـف دٌنار: الوحدة 

  2006 2007 2008 2009 2010 

            

 024 926 6 128 780 5 138 961 5 298 551 5 202 622 4 مـجـمـوع الـقــروض

            

 053 016 6 454 092 5 847 252 5 533 817 4 422 903 3 قـروض غـيـر مـصـّنـفـة

            

 971 909 674 687 291 708 765 733 780 718 قـروض مـصـّنـفـــة

 675 88 596 16 060 44 489 75 934 97 2صػنػؼ 

 019 65 589 51 817 49 141 109 749 87 3صػنػؼ 

 604 285 816 156 203 166 977 148 490 119 4صػنػؼ 

 673 470 673 462 211 448 158 400 607 413 قػركض مػحػّؿ الػّنػػزاع

            

 896 145 1 010 181- 840 409 096 929 484 366 تـطـّور مـجـمـوع الـقـروض

            

 297 222 617 20- 474 25- 985 14 995 45- تـطـّور الـقـروض الـمـصـّنـفـة

            

 %13,14 %11,90 %11,88 %13,22 %15,55 نـسـبـة الـقـروض الـمـصـّنـفـة
            

       

 مػميػػػكف دينػار في مػػكفػػى 285، حيػث بمػغػػت 4يشار إلى الػػتػػػػطػػّكر االىػػـ شمػػؿ الػػػػقػػػركض الػمبػػػّكبػػة فػي صػنػؼ 
 مػػميػػكف دينػػار كذلؾ، خػػاصػػة، بسػبػب 129، أم بػػزيػػادة بػقيػمة 2009 مػػميػػكف دينػػار في سنة 157 مقػػابػػؿ 2010سنػػة 

 . تػػدىػػكر الػػقػػدرة عػػمى الػػكفػاء بػالػػديػف لػمػؤسػسة حػريفػػة تػعػنى بتجػمػيػع كتػخػػزيػػف الحػػبػػكب
 



 مػمػيػػكف دينػػار، مػف 92فقػػد قػػاـ البنػػؾ بػػإعػػادة تبػػكيب مسػتحػقػػاتػػو عػػمى ىػػذه الػمػؤسسػة الحػػريفػػة، كالػبالػغػة 
" رسػػالػػة طػػمػػأنػػة"، كذلؾ بػػالػػرغػػـ مػف إسػػنػػاد الػػدكلػػة 4صنػؼ الػػقػػػركض الغػػيػػر مصػّنػفػػة إلى الػػقػػركض مػػف صنػػؼ 

 .لػػفػػػائػػدة البنػػؾ الػػكطنػػي الػػفػػالحػػي حػػكؿ خػػػالص ديػػػكف الػػمػػؤسػسة الػػحػػريفػػة الػػمػػذكػػكرة
 

كيشػػار فػي ىػػذا الصدد إلػى أّنػػو، كبػػدكف إعػػتبػػار إعػػادة تبػػػكيػػب ديػػكف ىػػذه الػػمػػؤسسة الحػػريفػػة، فػػإّف نػسبػػة 
 في 11,80%الػػقػػركض المػصّنػػفػػة كاف ليػػػا أف تنخػػفػػض بػػالمػػػقػػارنػػة مػػع الػػسنة الػػفػػارطة لتػػقػػتػػصػر عػػمى 

2010.12.31. 
 

عػػػمى صعػػيػػد آخػػػر، كبػػفػػضػػؿ إستػػكػػمػػاؿ إنجػػاز الػقػػػػػرارات الػػمتػػعػػمػػقػػة بػػالػػػتػػػرفػػيع فػػي األمػػػكاؿ الػذاتيػة، تػػدّعػػـ 
كضع البنػػؾ بػػالػنػػظػر لمعػػػاييػػػػر الػػتػػصػػّرؼ الػحػذر الػمتػعػػّمػػػقػػة بتػػػكزيػػع المػػخػػػاطػػر الػمستحػّقػة عػػمى حػػػػرفػػػائػػو خالؿ سنة 

2010. 
 

  محفـظـة األوراق التجـاريـة وسنـدات اإلسـتثـمـار  –2
 

سّجؿ القػائـ الجممي الصافي لمحفظة األكراؽ التجارية، المكػّكنة شبو كمّيػا مف رقػاع الخػزينة، إنخفػاضا بنسػبة 
 .2010.12.31 ممػػيػػػكف دينػػار في 297,5 إلػى 2009.12.31 مميػكف دينار في 311,8، متػػػراجػعػػا مػف %4,6

 

 مقػابػؿ 2010.12.31 مميػكف دينػار في 343,1مف جيتػو، بمػغ القػائـ الجممي الصػافي لمحفػظة االستثمار 
 .  مميػكف دينػار32,5، أم بػػزيػػادة بقيػمة 2009 مميػكف دينػار في مكّفى سنة 310,6

 

 :كقػػػد نػػتػج ىػػػذا الػػتطػػػػّكر خػػصػػػكصػػا عػػػف
 

 مميػكف دينػار، إثػر إكػتتػاب البنؾ فػي أربعة قػركض 16,8زيػادة القػائـ الجػارم لمسنػدات الػرقػاعػية بقيمػة - 
 .مميػكف دينػار بعنػكاف إستخػالص رقػاع يمسكػيػا البنؾ 0,7 مميػكف دينػار كتحصيػؿ مبمػغ 17,5رقػاعػية بمبمػغ 

  
 مميػكف دينػار، 17,2إرتفػاع القػائـ الجػارم لصنػاديػؽ التصػّرؼ لػدل شػركػات اإلستثمػار تنميػة بمبمػغ - 

 . مميػكف دينػار3,8 مميػكف دينػار مقػابػؿ إستخػالصػات بقيمػة 21خصػكصػا، نتيجػة لػرصد مخػّصػص جػديػد بمبمػغ 
 

ـّ 9,5 مميػػكف دينػار منيػػا 10,5 شػػركػػػػات بمبمػغ 8تحػػػريػػػر مسػاىمػػة البنؾ فػي رأس مػػػاؿ -   مميػػػكف دينػار تػيػػ
مسػػػاىمػة البنؾ فػػي تػػدعيػػـ األمػكاؿ الػػذاتية ألربػع شػػركػػات تنمية جيػػكية كبػعث شركة إستثمار ذات رأس ماؿ متغػّيػر 

 .بسيدم بكزيد

 

 . مميػكف دينػار2,3إكػػتػتػػاب البنؾ فػي رأس مػاؿ صندكؽ تكظيؼ جماعي بمبمػغ - 

 

 مميػكف دينػار 11,3كتػراجع القػائػـ الجارم لممستحقػات عمى الشػركػات العمػكميػة التي تكّفػمت بيػا الػدكلػة بمبمػغ - 
 .2010إثػر تسػديػد الػدكلػة لممستحقػات التي حّؿ أجميػا في سنػة 

 

 شػركة مػدرجػة بالبػكرصة، 13 شػركة منيػا 79 المسػاىمػات، الػتي تػشمػؿ محفػظةكتجػدر اإلشػارة، أيضا، إلى أّف 
 .2009 مميػكف دينػار في سنة 118، مقابؿ 2010 مميػكف دينػار في مكفى سنة 151 فػائض قيمة محتمػؿ بمبمغ تبػرز

 

ظػة ػؼػػػردكديػة محػػنسبػة ـىكػذا، ك بدكف إعتبػار الحاصؿ الصافي لمفكائػض كالنقص في الػقيػمة المسّجؿ، بمػغت 
 . مسّجػمة خالؿ الخػمػػس سنػػكات األخػػيػػرة %7,2 مقػابػؿ معّدؿ مردكدية بنسبة 2010 خالؿ سنػة  %7,7 المسػاىمػات



 

 لمحػػفػػػظة المػػسػػػاىمػػات تػتػمػّيػػز بتػػأمػػيػػف قػػػطاع الػفػالحة يػةػػطاعػػػالؽمػػردكديػػة اؿىػػػذا كيػالحػػظ، أيضػا، أّف 
مػف مجػػػمػػػػكع القيمة المحاسبية  21,5 % مف المداخيؿ ك بحػّصػػة تػػعػػادؿ60% لػمػا يػػزيػػد عػػف ػةػػذائيػغػػات اؿػاعػفػالصك

 .لمػسػػاىػػمػػػات البنؾ
 

  بتةــاصول الث األ –3
 

 53,6، منتػقػمة مػف 2,8%سّجؿ القائـ الجارم لجمػمة األصػكؿ الثػابتػة الصػافية مف االىتػالكػات نمػّكا بنسبػة 
 .مميػكف دينار 1,5، أم بزيػادة مبمػغ 2010مميػكف دينار في مػكّفػى سنة  55,1 إلػى 2009.12.31مميػكف دينار في 

 

ـّ سدادىػا لػشػراء 1,8مميػكف دينػار منيا  3,5فقػد بمػغت جممػة اإلستثػمػارات الخػاّصػة بالػبنػاءات   مميػكف دينػار تػ
 . مػميػػػكف دينػػار لػتجػػيػػيػػز مػػقػػػّرات الػبنؾ بكػػامػػيػػرات الػمػػراقػبػػة0,7أراضي كمحػاّلت ك

 

ـّ اإلستثػمػارات فػي مجػاؿ اإلعػػػالمػية كالػػتجػيػػيػػزات الػمػكػػتػبيػػة، فقػد بمػغػت جمػمػة الػمصػاريؼ  مميػكف  5,7فيمػا ييػ
 . مميػكف دينػار إلقػػػتػػنػػاء تجػييػزات اإلعػالمية3,9دينػار منيا 

 

مميػكف دينار  68,9مػػقػػابػػؿ  2010.12.31مميػكف دينػار في  73,6أّما بالنسبة لإلىتػالكػات، فقػد بمغ مجمػكعيػا 
 .2010مميػكف دينار خالؿ سنة  5,3، كذلؾ إثر رصد مخّصصػات لإلىتػالكات بمبمػغ 2009في مػكّفػى سنة 

 مػػميػػػػكف دينػػار بػعػنػػكاف مخػػصػػصػات مػّدخػػرات 2,5كتجػػدر اإلشػػارة، أيػضػػا، إلػى أّف البنػػؾ قػػاـ بػػرصػػد مػػبػمػػغ 
ـّ إقػػػػتػػنػػاؤىػػا في إطار األداء بػػالػػعػػكض  .عػػمػػى نػػقػػص الػػقػيػمػة لػعػقػػارات تػػػ

 

  . والّسيـولـة البنكـيةةـديـوق النقـوضـع البنك في الس - ثـالـثـا
 

نظرا لمتطػكر الحاصؿ عمى مستػكل المػكارد كاإلستعمػاالت، تمّيػز كضع البنؾ في السػكؽ النقػدية بمديػكنيػة 
 .2009.12.31 مميػكف دينار في 466 مقػابؿ تػكظيؼ صػافي بقيمة 2010.12.31  مميػكف دينار في45صػافية بمبمػغ 

 .2009في مكّفػى سنة  133,36% مقػابػؿ 2010.12.31 في  %103,92%مف جيتو، بمغ مػؤّشػر السيػكلة 
 

 ارجـخـمع الالبنك ات ـعممي– رابـعـا 
 

 ىـاعـر دفـن مقـمعيّ التـوريد والتصـديـر الدات ـسن – 1
 

، متراجعا 17,1% تقّمصا بنسبة ؾػؾ البفػدل شبابيػ ؿىػاّر دفعػف مؽػمعيّ التػكريد كالتصػديػر اؿدات ػ سفسّجؿ مجمػكع
ىػذا كقد إرتفػع عػدد . 2010.12.31 مميػكف دينػار فػي 7.895إلى  2009مميػكف دينػار فػي مػكفػى سنػة  9.527مف 

 .2009 ممؼ في سنة 29.000 مقابؿ 2010 ممػؼ خػالؿ سنػة 31.500 ليبػمػغ حػكالػي 9,1%السنػدات المعػالجػة بنسبة 
 

 مميػكف دينػار 6.744، إال أّف حجػـ ىذه السنػدات تراجع إلى 6,7%فبرغـ نمك عدد ممفات سندات التكريد بنسبة 
 .18,6% ، أم بنقػص بنسبػة 2009 مميػكف دينػار فػي سنة 8.280 مقػابؿ 2010فػي مكّفػى سنة 

 

 مميػكف دينار 1.247 مقابؿ 2010.12.31 مميػكف دينػار في 1.151 رػدمػتصمف جيتو، بمغ حجـ سنػدات اؿ
 .7,7%، مسّجال تراجعا بنسبة 2009خػالؿ سنػة 

 

  ارجـمع الخـدفـوعـات ال  –2
 



 40,4% إنخػػفػػػاضػػػا بنسبػة الحيػكطني الؼػاؿجمػمي لمػػػػدفػػػػكعػػػات مػػع الخػػػارج التي أنجػػػزىػػا البنؾ ـ اؿػػػحجاؿ سّجػػؿ
 . 2010خالؿ سنػة   دينػارمميػكف 7.560 إلى 2009.12.31ػي ار ؼػمميػكف ديف 12.693مػػتػراجػعػػا مف 

 

  مقابؿ 2010.12.31 مميػكف دينػار في 2.244الخػارج عمى   المتػأتية مفاتػكعفػدػاؿفقػد إقتصرت جممػة 
مميػكف دينػار عمى  5.846مميػكف دينػار منيػا  5.575، أم بنقص بقيمة 2009 مميكف دينار في مكفى سنة 7.819

 . مستكل التحػكيػالت مف الخارج
 

 4.873 مقابؿ 2010 مميكف دينار في مكفى سنة 5.316 نحػك الخػارج إلى اتػكعػدؼػاؿمف جيتػو، إرتفع حػجػـ 
 .9,1%، مسجال زيادة بنسبة 2009.12.31مميػكف دينار فػي 

 

  دويـرف اليـات الصـعممي – 3
 

 مميػكف 412مقػابؿ  2010.12.31 مميػكف دينػار في 427 دكمػرؼ اليػداف الّص ػالت البنؾ في ميػاـػمعبمػغ رقػـ 
 .  خالؿ السنة السابقة1,2%، مقابؿ 3,6%، مسّجػال نمّكا بنسبػة 2009دينػار خػالؿ سنة 

 

جنبيػة كتراجع  األتالػ العـبيعات ػعمميؿ( مميكف دينار + 28 )42,5%قػد نتػج ىذا التطػّكر عف نمػك بنسبػة ك
 . لعمميػات الشراء(مميكف دينار - 13 )3,6%بنسبػة 

 

 
 

  النـتـيـجـة - خـامــســا
 

 يـكـالل البنـرادات االستغـيإ – 1
 

 مميػكف دينػار 396,4 مقػابؿ 2010 مميػكف دينػار في مكفى سنة 407,3بمغػت جمػمة إيػرادات االستغػالؿ البنػكي 
في سنػة  ( مميػكف دينار +4,7 )1,2%مقابؿ  ( مميػكف دينار +10,9 )2,8%، أم بزيادة بنسبة 2009.12.31في 

2009. 
 

 :قػػػد نتػػػج ىػػػذا الػػنػمػػػّك أسػػاسػا عػػف ك
 عمى العمميػات ةػؿػاثػؿ المـػداخيػة كالـػدائفػكائد اؿػؼػؿعمى مستػكل ا ( +2,3%) مػػميػػػكف دينػار 6,8إرتػػػفػػػاع بمػػبمػػغ - 

 مميكف دينار لمفػكائػد المقبػكضة عػمى القركض التجارية كالصناعية، حيث بمغت 5,6مػع الحػرفػاء، منيا زيػػادة بمبمغ 
 23,8 مميكف دينار لمفكائد المقبكضة عمى القركض الفالحية، حيث إرتقت إلى 1,2 مػميػكف دينػار، كزيػػادة بمبمغ 273,7

 .2010مػميػكف دينػار في مكفى سنػة 
 

 ممػيػػكف دينػػار 47,2لمجمكع العمكالت المقبكضة، حيث بمػغػػػت  ( +5,6%) مػػميػػػكف دينػار 2,5زيػػادة بمػػبمػػغ - 
 مػػميػػػػكف دينػار لمعػػمػػكالت المػرتبػػطػػة 0,9كقػػد تمػػّيػػز ىػػذا الػػتػػطػػػػّكر، خصػػكصػػا، بػػزيػػادة بمػبػمػػغ . 2010.12.31فػي 

 مميػػكف 0,5 مميػػػكف دينػػار لمعػػمػػكالت عػػمى العػمػميػػات البنػػكيػػة مػع الخػػارج كبقيػمة 0,5العػػمػػميػػات الػػنػقػػػديػػاتيػة، كبمبػػمػػغ 
 .دينػػار متػعػػمقػػة بمػنتػػػكجػػات الػػتػػأميػػف الػبنػػػكػي

 

 مميػكف دينػار كذلؾ، خاصة، بفػضػؿ الػنمػّك الػيػػاـ 2,4نػدات اإلسػتثػمػار بقيمػة ة سػظػػؿ محؼػداخيػػػ ـكنمػكّ - 
 .لػػمػػداخػػيػػؿ صنػػاديػػؽ التػصرؼ

 



رتػػفػػاع األربػػاح الصػػافيػػة عػػمى العػمػميػػات فػي سػػكؽ الصػػرؼ بمبػمػػغ -   .  مميػكف دينػار1,6كا 
 

نخفػاض جممػة ا-   . مميػكف دينػار1,9عمى العمميػات البنكيػة بمبمػغ  فػكائػد الػدائنةؿكا 
 

  يـكـالل البنـاء االستغـبـأع – 2
 

 154,9مػقػػابػػؿ  2010 فػي نيايػة السنة الماليػة ارػكف ديفػػػمػػمؿ 145,7 إلى كيػػػفػبػػؿاالؿ ػػػغػػاء االستػػبػػعتقػػػػّمػػصػت أ
.  مميػكف دينػار9,1، أم بػنقص قػدره 5,9% ، مسّجػػمة إنخػفػػاضا بنسبة 2009.12.31دينػار فػي كف ػػػممي

 

 :كقػد نتػج ىػذا التطػكر خػاصػة عػف
 ، ( -10,8%) مميػكف دينار14,4إنخػػفػػػػاض جػممػة الفػكائد المػدينة عمػى كدائػع الحرفػاء بقيمػة - 

 

 مميكف 2,2 كتػػقػػػػّمص جػػمػػمة الػػفػػكائػػػد كالػػعػػمػػكالت المدينة عمى مكارد االقػػتػػػػػراض الخػػارجي  كالػػّرقػػػاعي بمبمغ- 
  (. -11,9%)دينار 

 

رتػػفػػاع حػجػػـ الػفػػكائػػد المػدينػػة عػػمى عػمػػميػػات الػخػػزينػػة بػقيػمػة-    مميػػػكف دينػػار،7,5 كا 
 

  يــافـي الصـكـج البنـاتـالن – 3
 

أّدل النمك المسّجؿ لمجمػػػػكع إيػػػػرادات اإلستغالؿ البنكي، مقتػػرنػػا بتقػػّمػص أعػػبػػاء اإلستغػػالؿ البنػػكػػي إلى إفػػػراز 
 مميػكف دينار 241,5 مقػابؿ 2010.12.31 مميػكف دينار في 261,6 لػيبػػمغ 8,3%نػاتػج البنػكي الصػافػي بنسبة لػزيػػادة ا

 . مميػكف دينار20,1خالؿ السنة السابقة، أم بزيادة بقيمة 
 ألؼ دينار: الكحدة 

 

 لػػـ تػشيػػد تػغػّيػػرا ىػػاّمػػا مػقػػارنػة مػع الػػنتػػائػج 2010.12.31كيالحػظ أّف تػػركػػيبة الػػناتػج الػػبنػػكي الصػػافػػي فػي 
 .2009الػمسّجػػمة خػالؿ السنة الػػمػػالية 

 

 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 

 ىامش الربح الصافي عمى الفائدة
 المساىمة في الناتج البنكي الصافي

133.730 
61%  

159.908 
66%  

173.589 
66%  

 ىامش الربح الصافي عمى العمكالت
 المساىمة في الناتج البنكي الصافي

43.653 
20%  

43.704 
18%  

46.040 
18%  

 المداخيؿ الصافية لمحفظة األكراؽ التجارية
 المساىمة في الناتج البنكي الصافي

30.573 
14%  

27.433 
12%  

29.071 
11%  

 المداخيؿ الصافية لمحفظة اإلستثمار
 المساىمة في الناتج البنكي الصافي

9.694 
5%  

10.504 
4%  

12.916 
5%  

 261.616 241.549 217.650 النـاتـج البنـكـي الصـافـي



 
 

، بما 2009 ك 2010بيػف سنتي  8,6%فقد ساىـ ىػامػش الػربػح الػصػافػي عػمى الػفػائػدة، الذم سّجؿ نمكا بنسبة 
 مقابؿ 2010.12.31 مميػكف دينار في 173,6في تككيف مجػمػكع النػاتػج البنػكػي الصػافػي، حييث بمغ  66%يعادؿ 

 .2009 مميػكف دينػار في مكفى سنة 159,9
 

إلػى تحػػّسػػف مسػػاىمػة مػػػداخػيػؿ  100%مػف جيتػو، أّدل نمػػّك مػػداخػيػػؿ صنػػاديػػؽ الػتصػّرؼ بمػا يػػزيػػد عف 
 .2010.12.31في  5%محفػػظة اإلستػثػمػػار بنقػػطة مػئػكية كاحػدة، حيث إرتػػقػػت إلى 

 

، فقػػد تػقػػّمػصػت مػف  اريةػػتجػة األكراؽ اؿػظػػؼػػافية لمحػصػػؿ اؿػػػمػداخػـػاؿفي المقػػابػػؿ، تجػػدر اإلشػػارة إلى أّف مسػػاىػمة 
 .، كذلؾ بسبب إنخػفػػػاض مػعػػّدؿ الػقػائـ الجػارم لرقػاع الخزينة2010في مػػكفى سنة  11% إلى 2009في  %12

 

  ومـؤشـرات النـجـاعـة العـمـمـّيـاتيـّـةرــيـيـسـتـاء الـبـأع – 4
 

دينػار في مكفى سنة ػكف ػػ ممي121,9 ؿػابػمؽ، 2010.12.31في ار ػ مميػكف ديف125,2ر ػاء الّتسييػت أعبػبمغ
 . ( مميػكف دينػار19,2+ ) % 18,7مقابػػؿ زيػػادة بنسػػبة  (مميػكف دينػار+  3,2) 2,6%مسجمػة نمػكا بنسبػة ، 2009

 

 :كنتػج ىػػػذا التػطػّكر عػػػف 
 

 2010.12.31مميكف دينار في  99,2لتبمغ  (+2,0%) مميػكف دينار 1,9 بمبمػغ كافػػػاريؼ األعػمصإرتفػاع - 
كيعػػػكد الػػنمػػّك المسّجػػػػؿ لػػمصػػاريػػؼ األعػػكاف . 2009خالؿ سنة  (+20,1%) مميػكف دينار 16,3مقابؿ زيادة بقيمة 

، أسػػاسػػا، إلى الػػػزيػادات في األجػكر الػمقػػػػػّررة فػي إطار اإلتفػػاقيػة الػقػطاعيػة الػمشتػػػركػة لمبنػػكؾ، كلكػػمفػػة 2010خالؿ سنة 
 .التػػرقػيػات كاإلنتػػدابات بػالتػػزامف مع الػػنقص في األعباء النػاتج عػف إحػالة األعػػكاف عػػمى التػقػاعػػد

 

( +13,3%) مميػػكف دينػار 2,9مقػػابػؿ  ( +5,1%) مميػكف دينػار 1,3 بػػمبمػغ ةػعاـػالؿ اؿػػتغػػإلساباء ػػأعكزيػادة - 
 . مميػػكف دينػار0,9كتفػػّسػػر الػػزيػػادة المػػسّجػػمة، أسػػاسػػا، بػػإرتػػػفاع األعػػباء المػػرتبػػطة بػػالمػػقػػرات بقيمػة . 2009خػػػالؿ سنػة 

 

هامش الفائدة

%66

هامش العموالت

%18

عائدات املحفظة 

التجارية

%11

عائدات محفظة 

إلاستثمار

%5

2010.12.31تركيبة الناتج البنكـي الصافـي فـي 



النػاتج / أعبػاء التسييػر )ىكػػػذا، كبػإعػػتبػار التطػّكر المسّجػؿ لمنػاتج البنكػي الصػافي، تحػػّسػف مػػػؤّشػر اإلستػػغػالؿ 
 في  50,5% مقػػابػؿ 2010في مػػكفى سنة  47,8% نقػػاط مئػكية، ليتػػراجػػع إلى 2,7بمػػا يسػػاكم  (البنكي الصافي
2009.12.31. 

 

 دينػار في 97.328 (عدد األعكاف/الناتج البنكي الصافي )مف جيتػو، بػمػغ مػؤّشػر إنتػاجية األعػكاف 
 .7,9%، مسّجال نمّكا بنسبػة 2009 دينػار خػالؿ سنػة 90.231 مقػػابػػؿ 2010.12.31

 

  مخـصـصـات الـمـدخـرات – 5
 

ـّ رصػد مبمػغ   مميػكف دينػار بعػنػكاف المخػّصصػات 128,1في إطار سيػػاسة البنؾ في مجاؿ تغػطية المخاطر، تػػ
كقػػد . 20%، أم بزيادة بنسبة 2009 مميػكف دينػار في سنة 108,9 مقػابؿ 2010الخػاـ لممػدخػرات خالؿ سنة 

 ممػيػػكف دينػار، 115,4إستخػدمػػت مخػّصػصػات الػمػدخػػرات الػمػرصػكدة لتػغػطية المخػاطػػر المػرتبػػطة بػالػقػػركض فػػي حػػدكد 
 2,5 مميػػكف دينػػار كلمنػقػص المحػتػمػؿ لػػقيػمة العػقػػارات بمػػبػمػغ 7,2كالمخػاطػػر المتعػػّمػػقة بسنػدات اإلسػتثػػمػػار فػي حػػدكد 

ـّ إستػخػػػداـ مػبمػغ . ممػيػكف دينػار المػخػاطػػر " مػػميػػكف دينػار مف مخػػّصػػصػػات الػػمػػدخػػػرات المػػرصػػكدة لتػػغػػػطيػة 2,9كذلؾ، تػػ
 ".المخػتػمػفػة

 

 مميػػكف دينػػار 34,7 مميػػكف دينػػار، منيػػا 72,5عػػمى صعػػيػػد آخػػر، قػػػاـ البنػػؾ بػػإسػػتػػرداد مػّدخػػرات بمبػػمغ 
 مميػػكف دينػػار في إطار الػتػفػػػػكيت فػي مػستحػػّقػػات لػفػػائػػدة شػػػركػػة 30,8بفػضػؿ تحػّسػػف جػػكدة المخػػاطػػر عػػمى الػػقػػركض ك 
 .إستػػخػػالص الػػػديػػكف، شػػركػػة فػػرعية تػػػابعػػػة لمبنػػؾ

 

كبإعتبػار النقص أك فائػض القيمػة كتصحيػح قيمػة المستحّقػات كمحفظػة اإلستثمػار، بمغ الحجـ الصافي 
 .2009. 31.12 مميكف دينار في 68,6، مقابؿ 2010.12.31 مميػػػكف دينػار في 82,2لمخػػّصصػات المػّدخػػػػرات 

 

ىكػذا، سّجػمت نسبة إقػتػطاع مخّصصػات المػّدخػرات مف النػاتج البنػكي الصػافي لتغػطية المخػاطػر تحّسنػا جػديػدا، 
 مقابػؿ 2010.12.31في  21%حيث تػراجعػت نسبػة المخػصصػات الصػافية لممػدخػرات مػف الناتػج البنػكي الصػافي إلى 

 .2008في سنة  28%ك  2009في مكّفػى سنة  %24
 

أدل المجيكد المبذكؿ في مجػػػاؿ تػػػدعػػيػػػـ ’ كتػػجػػدر اإلشػػارة إلػى أّنػو، بػالػػرغػػـ مػف ارتفاع حجـ القركض المصنفة
مخػاطػػر خػػاصػػة بػػالبنػػؾ الػػكطػػني )الػػمػػّدخػػػػػرات، إلى تحسف ممحػػكظ لػػنػػسػبػة تػػغػػطػػػية الػػقػػػػركض الػػػمصػّنػػفػػػة بػػالػػمػػػدخػػػرات 

 .2010.12.31في  70,3%إلػى  (الػفػػالحي
 

 ةـــجـيـتـنـال – 6
 

 مميػكف دينػار فػي 49,4 الؿػة االستغػنتيجنظػػػرا لمتػػطػػػّكر المسّجػػؿ إليػػػرادات كأعػػباء االستػغػالؿ البنػكػي، بمغػػت 
خػالؿ  21,4% مػػقػػابػػؿ 4,2%، أم بػزيػادة بنسبػة 2009 مميػكف دينػار في مػكفى سنة 47,4 مقػػػابػػػؿ 2010.12.31
 . السػنة السػػابػقػػة

 

 مميػكف دينػار في 37,198 مميػػكف دينػػار مػقػػابػػؿ 43,190ليبػمػػغ  16,1%، فقػػػد سّجػػػػؿ نمػػػكا بنسبػة مػاؼػػح الصػربػػاؿأّمػػػا 
 .2009سنػة 

 



 فػػي 13,14% مػػقػػػابػػػؿ 2010.12.31فػػػي  12,41%ىػػكػػػذا، إرتػػفػػعػػػت نسبػة مػػػػردكديػة األمػػػكاؿ الػذاتيػة إلى 
 .2009سنػػة 

 

 مميػػكف دينػػار في مكفى سنة 43,828 بعد التحكيرات في المعالجة المحاسبية مػاؼػػح الصػربػػاؿمػػف جيػتػػو، بػمغ 
 .7,1%، مسجال نمػػػكا بنسبػة 2009.12.31 مميػكف دينػار في 40,937 مػقػػابػػؿ 2010

 

  .سـيـاسـة االتصال والتـسـويـق – ســادســــا
 

، عػػمى تػػدعػػيـ تػػمػػركػػزه الػػتجػػارم في الػػقػػطاعات ذات األكلػػكية 2010تػرّكػػػزت جػػيػػكد الػػبنػػػؾ، خػالؿ سنػة 
 .2013 – 2009المحػػّددة ضػػمػف الخػػيارات اإلستػػراتيػجػيػػة لمػػعػػقػػد الػػبػػرنػػامج لمبنػػؾ لمفػػتػػرة 

 

فقد مّثمت عمميات إستقطاب الحرفاء الخكاص كالشركات المصّدرة، كتػػكسيػع شبػكػػة الػػفػػركع كمالءمػة سػّمػػة 
 .المػنػتػػكجػػات كالخدمات البنكية أىـّ العناصر التي تمحكرت حكليا السياسة التجارية لمبنؾ

 

في ىػػذا اإلطار، قػاـ البنػؾ بحػػمػالت إشيػاريػة مػػكّجػيػة لتػسػكيػػؽ المػػنتػػكجػات الخػػاصة بتػعػبئػة مػػكارد الػحػرفػاء 
كقػػد سػػاىمػػت ىػػػذه الػجػيػػكد في تحػػػقػػيؽ أىػػداؼ البنؾ في مػجػػاؿ إسػنػػاد . كبتػمػػكيػػؿ العػممػػيات الػبنػػكػية مػع الػخػػارج

الشػػركػػات الػتػكنسية فػي عػمػميػػاتػيػػا مػع الخػػارج، إضػػافػػة لػتػػعػػديػػؿ تػػركػػيبػة مػػػػكارد الحػػػرفػػاء بػػمػػا يػػػػدعػػـ مػػػزيػػد الػػتػػحػػّكػػـ فػي 
 .مػػعػػّدؿ الكػػمػػفة كتنػػمػػية الػػكدائع بػػالعػػػػمػػمة الػػػصػػعػػبة

 

ـّ تعػزيػز شبكػة الػػػػفػػػركع، خالؿ سنة   مكػاتػب صرؼ 2 فػركع جػديػدة، ك 2، بفػتػح 2010عػػمػػى صػػعػػيػػد آخػػر، تػػػ
 159 شّبػاؾ ك 143 إلػى 2010 فػركع بمػكّزعػات سحػب آلػي جػديػدة، ليػرتفػع رصيػد البنػؾ في مكفى سنة 19كتجييػز 

 .  مكاتب فرعية3 مكػػاتب صرؼ بإلضافة إلى 8 إدارة جػػيػػكية ك 15فػرع بنػكػي ك 
 

ضػافػة لمتػحسػينػات المدخػمػة عمى خػصػائػص كطػرؽ تسػكيػؽ بعػض مػػنػتػػػكجػات اإلّدخػػار  مف جية أخرل، كا 
 .كالػتػمػػكيػػػؿ، قػػاـ البنػػؾ بػػإثػػراء عػػػػرضو بػػػإطالؽ مػػنػتػػػػكجػػات جػػػديػػدة

 

  .يـاتـمولـعمـالـتنـظيـم والـنـظام ال – ســابــعــا
 

، عػػمى متػػابػعػة إنػػجػػاز مػػشػػركع إرسػػاء نػػكاة الػػنػػظاـ 2010تػػرّكػػزت جػػيػػػكد البنؾ في مجػاؿ التنػظػيـ، خػالؿ سنػة 
الػػمعػػمػػكمػػاتػػي الػػجػػديػػد، كتنػػفػػيػذ مػػشػاريػع الػتطػػكيػػر الػػداخػمي لػػبػػرمػػجػػيات إعػػالمػية خصكصية لمػمػيػػف البنكػػية كمػالءمػة 

 . اإلجػػراءات كالػيػػيػػاكػػؿ الػػتنػػظيػػمػية مع تػػطػػّكر الػػمحػػيط الػػتػنػػافػػسػي كالػػتػػشػػريػعػػات الػػبنػكػػية
 

 2010فػعػػمى مػػسػػتػػكل إرساء الػيػػنػػػدسػة الػػػػتػػقػػػنيػة لػػػػنػكاة الػػػنػظاـ الػػمعػػػمػكمػاتػي الجػديػد، قػاـ البنػؾ خػالؿ سنػة 
ـّ إقػػتػنػػاؤىػػػا لػػدل مػػػزّكد مػحػػّمي كقػػد إنػػطػمػػقػػت مػػرحػمػة . بإسػػتػػكػػػػماؿ مػػرحػػمة األشػػغػػاؿ األكلػػية الخػاصة بػػالػمػنػظػػكمة الػػتي تػػ

حصاء الخصكصيات الػػكظيػػفػػية المػرتػطػبة بػيػػا خػػالؿ شػػيػػر ديػػسػػمػبػػر " كارطاجك"إخػتػبػػار مػػنػػظػػكمة "  ، 2010كا 
كيػنػتػظػػر أف يػػقػع إنػػيػػاء أشػػغػػاؿ كػػؿ مػػف مػػرحػػمػة تػػػطػػكيػػر حػػمػػكؿ كآلػػيػات دمػػج . لػػػتػػتػػكاصؿ عػػمى مػػدل أربػعػة أشػػيػػر

الػػمػػنػػظػػكمة مػػف طػػرؼ الػػمػػػزّكد كمػػرحػػمػػة إخػػتػػبػػار الػػنػػسػػخة الػػػنيػػائيػػة لمػػمػػنػػظػػكمة اإلعػػػالمػػية الػػجػػديػػدة مػػع مػػػكفػػى سػػنػػة 
 .2012، بػػحػػيث ينػػطػػمػػؽ الػػعػػمػػؿ الػػفػػعػػمػػي بػػاإلعػػتػػمػػاد عػػمػى الػػمػػنػػظػػكمة الػػمػػنػػدمجة فػي بػػداية الػػسنة المػػالػػية 2011

 

ـّ إنجاز كتػػفعػػيػػؿ بػرمجػػيات، داخػميػا، بحػيث  فيما ييـّ تطكير الػبػرمجػػيات بػاإلعػػتػمػػاد عػػمى الػخػبػػرات الػذاتية، تػػػ
في ىػػذا ". الػػمػػرجع الػػمػػكّحػػد لمػػحػػرفػػاء"أصبحػػت تعػػالػػج عػػػّدة ميػػػف بنػكػػية بػػأدكات إعػػالمػيػة مػػنػػدمػػجػػة مع مػػنػػظػػكمة 



، "الػػتػػصػػّرؼ في عػػػقػػػكد الػػحػػسػػابػػات"اإلطار، تػػرّكػػزت جػػيػػػكد الػػبنػػؾ عػػػمػى إيػالء األكلػػكيػػة الػػكػػبػػرل لػػبػػرمػػجػػيػػات 
 ".الػػتػػصػػّرؼ في الػػعػػمػػميػػات الػػبنػػكػية مػػع الػػخػػارج"ك" الػػتػػصػػّرؼ في الػػضػػمػػانػػات"، ك"الػػتػػصػػّرؼ فػػي الػػقػػركض"ك
 

عمى صعػػيد آخر، قػػاـ البنؾ الػكطني الفػالحي بػاإلعػػالف عػػف طمػػبػات عػػػركض إلقػػتنػػػاء بػػػرمػػجػيػػات إعػالمػيػة 
خػػاصة ببعػػض الػػمػشاريػع الػػتػقػػنيػة كػالػػتػػصػػرؼ فػي الػػعػػقػػارات كالػػمخػػزكف، كالػػتّػصػرؼ في عػػمػميػات الخػزينػة كالػػتػصػّرؼ 

 .فػي الػيػػندسػة الػػتػنػػظػيػػمػية، كذلؾ نظػرا لمحاجات الخصكصية الػػتي تػػمػػّيػػز ىػػذه الػحػػرؼ
 

عػػمػى الػػمػػسػػتػػكل الػػتنػػظػػيػمػي، تػػرّكػػزت جػيػػكد الػبنػػؾ عػػمى إحػكػػاـ الػػػتػػدّرج في تنػػفػػيػػذ الػػمػػشػػاريػع الػػتنػػظيػػمية 
 ".لػمنظػكمػة اإلعػالمية لمػتصػّرؼ في الػقػركضا" ك"لمنظػكمة اإلعػالمػية لمػفػركعا"كالػػتػػرتيػبية الػػمرافػػقػػة لػػتعػػمػػيـ إسػػتػػغػالؿ 

 

 2010لمبنػؾ، تػػمػّيػػزت سنة " الػمػرجػعػػيػػات الػميػنػية الػػمػكّحػدة"ىػكػذا، كبػاإلضػافػػة لألعػػمػاؿ الػػخػاصػة بػػإعػػداد 
بالػػشػػركع في صياغػػة الّنػػظػـ النػمػطػية لمػمػنػػاىػػج كالػػتػػراتيػب الػػتنػظيػمػية بػػاإلعػػتػػمػػاد عػػمى منػظػكمة إعػػالمية متخػّصػػصة 

الػتػكظػيفػػات "كقػػد شػػمػػمت أشػغػػاؿ صػػياغة الػػنػظـ الػػنمػػطية، خػػاصة، مػػجػػاالت . إقػػتنػػاىػػا البنؾ لمػغػرض" ميغا بركسيس"
قػػركض " ك" النػػقػػديػػات"، ك" سػػاعػػة24المػػقػػاصػة اإللػكػتػػركنية خػالؿ "، ك"فػي مػػنتػػكجات الػسػػكؽ الػنػقػػدية كالػمػػالية

 ".اإلسػػتػػثػػمػػػار
 

 ريةــشـوارد البــالم – ثــامــنــا
 

، عػػمػػى مػػتػػابػػعػػة جػػػيػػػكد 2010تػػرّكػػػزت سيػػاسة البنػػؾ فػػي مػػجػػاؿ الػػتػػصػػّرؼ فػػي الػػمػػكارد الػػبػشػريػة، خػػالؿ سنة 
تػػشػػبيػػب الػػرصػػيػػد الػػبػػشػػرم، كالػػػرفػع في نػسػبػة الػػػتػػأطػػيػػر كتػػطػػػكيػػر الكػػفػػاءات بػػمػػا يتػػمػػػاشػى مػػع الخػػػيػػارات الػػتػجػػػاريػػة 

 .كالػػػمػػالػػيػة اإلسػػتػػراتيػجػػػيػػة لمػبػنػؾ
 
 

 
 

فػػفػي إطار اإلجػػراءات المػػرافػقػة لػبػرنػػامػج تػػػكسػػيػع شػػبػػكػة فػػػركع الػبػنػؾ كتػعػػمػيػـ إسػػتػعػػمػػاؿ التػػكػنػػكلػػكجػػيػات 
. 2010 عػػػكنػػا جػػديػدا خػالؿ الػسػنة الػمػاليػة 72الػجػػديػػدة لمػػمػػعػػػػمػػكمػػات كاإلتػػصػػاؿ، قػػاـ الػبنػؾ الػكطػنػي الػفػػالحػي بػإنػتػػداب 

سنة ودون ذلك 25

1%

سنة 35و  26بٌن 

9%

سنة 50و  36بٌن 

61%

سنة فأكثر 51

29%



ـّ تػػعػػيػيػػف   مػف حػػامػػػمي الػػشيػػائػػػد 28 مػػنػػتػػدبػػا جػػػديػػدا، مػػنيػػـ 38كتػػجػػدر اإلشػػارة، في ىػػذا اإلطار، إلػى أّنػو تػػػ
 .الػػجػػامػػعػػيػػة، لمػعػػمػػؿ بػػشػػبػػكػػة الػػفػػركع كاإلدارات الجػػيػػػكيػة

 

 41 عػػكنػا، مػنيػػـ 57 تػػمػػيػّػػػز بػمغػػادرة 2010كيػشار، كػػذلؾ، إلى أّف تػػطػػػّكر عػػػدد مػكظػػفػػي الػػبنػػؾ خػػالؿ سنػة 
عػػادة إدمػػاج   . مػػكظػػفػػيػف بػػمػػصػػالػح الػػبنؾ10فػي إطار الػػتػػقػػاعد، كا 

 

إلحػاؽ، رخػص المػرض طػكيمة المػدل، عػػػػدـ ) عػػػػكنػػا 12 اإلنتػػدابات كالحركة اإلنتػػقػالػػيػة لػػعػػدد ارػبػػتػػػعىكػذا، كبػػإ
 عكنا في 2.677 مػػقػػابػػؿ 2010.12.31 مػؼ عكنا 2.688 األعػكاف مف ددػعبػػمغ المجمػكع الفعػمي ؿ ،(إلخ...المػػبػاشػػرة،

 .2009مكّفػى سنػة 
 

 

 
 مػػكظػػؼ مػف حػػركػػة الػػػنػػقػػؿ بيػػف مػخػػتػػػمػػؼ الػػمػػصػػالػح كفػػقػػا ألىػػػػػداؼ الػبػنػؾ 150عػػمػػى صػػعػػػيػػد آخػػر، إسػػتػػفػػاد 

 .فػي مػػجػػػاؿ تػػػدعػػيػػـ الػحػركػة الػداخػػمية كتػنػمػية تػػعػػّدد اإلخػتػصػاص لػػدل األعػكاف كتػحػػسػيػف ظػػركؼ الػعػمػػؿ بػػالػبػنػؾ
 

مػػػف مػجػػمػػػكع األعػػػكاف،  89% مػكّظػؼ، أم حػػكالػػي 2.379بػػالػػنػػسػػبػة لمػػتػػػكػػػكيػػف كتنػػػمػػية الػػمػػيػػػارات، إسػػتػػػػػفػػػاد 
 مػػمػػيػػكف ديػنػػار، كذلؾ مػػػف خػػالؿ الػػػػّدكرات الػػتػكػػكيػػنية الػػخػػارجػػية أك الػػػتي 1,3بػػػدكرات تػكػكيػػنيػة بكػػػػػمػػفة جػػمػػمية بػػمػػغػػت 

 .نػػّظػػمػػيػػػا مػػػركػػػز الػػػتػػكػػػكيػػف الػػمػنػػدمػػج الػػتػابػع لمػػبنػػػؾ
 

في ىػػذا الػػسػيػػاؽ، كاصػػمػػت إنػتػػاجػػية الػػمػػػكارد الػػبػػشػػريػة نػػسػػقػػيػػا الػػػتػػصػػػاعػػػدم، بػحػػيث سػّجػػػمػػت نػػمػػّكا بػنسبة 
 ألػػؼ دينػػار 90,2 مػقػػابػػؿ 2010.12.31 ألػػؼ دينػػار في 97,3ىػػكػػذا، بػػمػػغ الػػنػػاتػج الػػبنػػكي الصافي لكػػػؿ عػػػكف . %8

 . 2009خػػالؿ سنة 
 

ـّ 2010عمى صعػػيػػػد آخػػػر، تػػػابػع البنػػػؾ خػالؿ سنػة   إنػػفػػػتػاحػػو عػػػمى الػػمػحػػيػط الػجػػػامػػعػي كالػػمػيػػػني حػػيػػث تػػػ
 . مػػتػػرّبػػصػا في دكرات تػػػدريػػبيػػة بشػبػػكػػة الػػفػػركع كالػػمػػصػػالػح الػػمػػركػػزية لمػػبنػػؾ900إستػيػػػعػاب 
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 طـرق تـسـييـر المـؤسـسـة وتـطـويـر الـرقـابـة الـداخـمـية – تــاســعــا
 

، جػػيػػكده الػػػرامػػية لػػتػػدعػػيػػـ مػنػظػػػكمػة الػػػرقػػابػػة الػػػداخػػمػية كتػػطػػكيػػػر أداء 2010كاصػػؿ البنػػؾ، خػالؿ سنػة 
 .ىػػيػػاكػػؿ الػػقػػيػػادة كالػػتػػسػػيػيػػر

 

فػػػقػػػد عػػػػقػػػدت المػجنػة الػدائػمة لمػرقػابػة الػداخمػية أربع جػػمػػسات تػنػػاكلػػت خػػاللػػيػػا، خػػصػػكصػػا، ػمػراجػعػة كمػراقػبة 
تطػّكر الػكضػعػية المػالػية لمبنػؾ، كمتابعة المالحظات كالتكصيات الػػكاردة في تػػقػػاريػػر مػػراقػػبي الحسابات كتسػكية 

سػتػنػتػػػاجػات المجنة عػمى أنػظار مجػمػس إدارة البنؾ. اإلخػالالت كالػنػقػائػص المػسّجػمػة ـّ عػػػرض جػػمػػيع تػػقػػاريػػر كا   .كقػػد تػػ
 

  
 
 
  

، إحػػدل عػػشػػرة جػػمػسة حيػث قػامػت بػدراسػة 2010مػػف جيػػتيػػػا، عػقػدت المجػنة الػتنػفيػذية لمػقػرض، خػالؿ سنػة 
 مميػػكف دينار، عػػػػرض عػمى أنػظارىػا كذلؾ كفػػػقػػػػا لإلجػػػػراءات 1.000 ممػّؼ قػػرض، بمبػػمػػغ جػػمػػمػػي ينػػاىػػػػز 66كالػبّت فػي 

 .كالػتػػراتػيػب الػػداخمية بالبنؾ فػي مػجػػاؿ تػػفػػكيػػض الػػسػػمػػطات الػخػػاصة بػػإسػػنػػاد الػػقػػركض
 

أّمػػا بػػالػػنػػسػػبة لمػجػنة الػػداخػػميػػة لمػػصػػفػػقػػػات، فػػقػػد تػػمػػّيػػز نػشػػاطػيػػا بػعػػقػػد تػسػع جػػمػسػات عػػمػؿ، خالؿ سنة 
 إسػتػشػػػارة إضػػافػػة لمخػػتػػـ الػػنػػيػػائي لػػثػػالثػة 25 طمػػب عػػػركض ك 23، كىػػك مػا مػػّكػػف الػبنػؾ مػف اإلعػػالف عػف 2010

 .عػػشػػرة صفػقػػة مػػػكضػػكع طػمػب عػػركض

 

عػػمػى صػػعػػيػػد آخػػر، حرص البنػؾ عػػػػمى مػػتابػعة أىػػػدافو فػػي مػػجػػاؿ الػػمػػراقػبة الػػػدكريػة كالػػقػػائػػمة، خػػصػػكصػػا، 
ىػكػذا، كبػفػضػؿ . عػػمى تػػأمػػيػػف ميػػمة رقػػابػة كتػػفػػقػػد لكػػافة الػشبػػكػة الػػػتجػػارية، عػػمى األقػػؿ، مػػّرة كاحدة فػي الػػسػػنػػتػػيػػف

ـّ إنػجػػاز أكػػػثػػر  دارة الػػتػػفػػقػػػد، تػػ إحػكػاـ الػتػنػسػيػػؽ كالػػتػػكػػامػؿ فػي ضػػبػط كتػنػػفػػيػذ بػػرامػػج عػػمػػؿ إدارة الػػػػتػػدقػػيػػؽ الػػػداخػػمي كا 
، مػػنيػػا عػػشػػرة مػػيػػمػػات تػػدقػػيػػؽ شػػامػػؿ لمػمػػصػالح 2010 تػػدّخػػؿ لػػدل مخػػتػػمؼ مػػصػػالح الػبنػؾ، خػالؿ سنػة 150مػػف 

 . مػػيػػمػة تػػفػػّقػػد لػػمػػصػػالح الػػػفػػركع كمػػكػػاتػػب الػػصػػرؼ52كالػػمػػركػػزيػة 
 
 
 
 

  تطـّور أسيـم البنـك الـوطني الفـالحي بالبـورصـة – عــاشــرا
 

ـّ تػداكؿ أسيػـ البنػؾ بالبػكرصػة فػي   29.000، بمعػّدؿ يػكمي لممبػادالت ينػاىػػز 2010 حصة خػالؿ سنة 251تػ
 .دينػار 106.622.291 سيػمػا بقيػمػة إجمػالّية قػدرىا 7.181.467ىكػذا، بمغػت المبػادالت الجمػميػة ألسيػـ البنؾ . سيػمػا

 

 



 
 

 دينػار في 11,590، بيف سعػر أدنى بقيمػة 2010كقد تراكح سعػر أسيػـ البنؾ عنػد اإلقػفػاؿ، خػالؿ سنػة 
 .2010.09.30 دينػار في 19,000 كسعػر أقػصى بمػغ 2010.01.04

 
 
 

 2010 فػي مكفى سنة 9,24سعػار لألربػاح  مميػكف دينػار كمػؤشػر األ480 مػف جيتػيػا، بمغػت رسممػة أسيػـ البنػؾ
 .2009.12.31، تبػاعػا، فػي  8,33  مميػكف دينػار ك310 مقػابػؿ

 

 . تميّػزت بتحرير النصؼ الثاني مف التػرفيػع في رأس مػاؿ البنػؾ2010ىػذا كيشػار إلى أّف السنة المػالية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 2007* 2008 2009 2010 

 160.000 160.000 100.000 100.000 (بآالؼ الدنانير)رأس الماؿ اإلجتماعي 

 160.000 135.000 100.000 100.000 ( "  "  )رأس الماؿ اإلجتماعي المحّرر

 5 5 5 5 (بالدينار)القيػمة اإلسػمية لمسػيـ 

 32.000 32.000 20.000 20.000 (باآلالؼ)عػدد األسػيـ 
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2010تطور أسهم البنك خالل سنة 



 32.000 27.000 20.000 20.000 (باآلالؼ)عػدد األسػيـ المػدرجة 

 106.622.291 62.719.219 23.781.008 22.111.988 (بالدينار)األمػكاؿ المعػالجػة 

 7.181.467 5.950.895 2.711.195 1.583.109 عػدد األسػيـ المعػالجة

 19,000 13,020 9,540 10,850 (بالدينار)سعػر اإلقػفػاؿ األقصى 

 11,590 8,550 7,700 7,940 (بالدينار)سعػر اإلقػفػاؿ األدنى 

 0,400 0,450 0,400 0,400 (بالدينار)األرباح المكّزعة عف كؿ سيـ 

 2011.09.12 2010.06.07 2009.06.02 2008.06.16 تاريػخ تػكزيػع األربػاح

 9,24 8,33 5,66 6,37 نسبػة األسعػار لألربػاح

 480.000 309.960 179.800 179.000 (بآالؼ الدنانير)الرسمػمة بالبػكرصة 

 .2007 جكاف 22 باعتبار التخفيض في القيمة اإلسمية ألسيـ البنؾ بداية مف يـك 2007تّمػت معالجة األرقاـ الخاصة بسنة * 
 

  فـــاق واآل2010.12.31حداث التالية لتاريخ اآل – إحـدى عــشـــرة
 

. 2011 جػػانػػفػػي 14 بػػإنػػػدالع الػػحػػركة اإلحػػتجػػاجيػة التي أّدت لػػثػػكرة 2010تمّيػػزت نػيػػاية السنة المػالية 
حصػػاء أضػػػرار شػػمػػمػػت مػػقػػػّرات  ـّ تػسػجػػيػؿ كا  فػػبػالػرغػـ مف أّف البنػؾ تػمػّكػػف مػف تػػأمػػيػػف مػػكاصػػمػػة سػػيػػر مػػصػػالػحػػو، تػػػ

 .كتجػيػػيػػزات بػمػػا يػػزيػػػد عػػف خمسيف فػػػرع تػػػابػع لمبنؾ
 

، لػػقػػاء إعػػالميػػا تػػّمػػت دعػػكة 2011فػي ىػػذا اإلطار عػػقػػد البنػؾ الػػكطػػني الػػفػػالحي، خػالؿ شػػيػػر مػػارس 
ـّ تػػكضػػيح آثػػار األحػػداث المػػػذكػػػكرة عػػػمػى نتػػػػائػػج البنػؾ،  الػػكسطاء بػػالبػػكرصة ككسػػائػػؿ اإلعػػالـ لحػػضػػكره، حيث تػػ
كاإلجػػػراءات المػتّػػخػػذة لمػػتّػػحػػّكػػـ في األزمػػة ككػػذلؾ حػجػػـ كجػػكدة الػػقػػركض الػػمػػمػػنػػكحػػة لعػػػائػمػػة الػػػرئيػػس الػػمػػخػػػػمػػكع 

 .كأصػػيػػاره كالػػعػػائػػالت الػػمػػقػػّربػة مػنػيػا
 
 
 

ـّ اآلفػػاؽ الػمػستػقػبػمػػية، يػعػتػػـز البنػؾ مػتػػابػعػػة جػػيػػكده لػػتػحػػقػػيؽ أىػػدافػو اإلسػػتػػراتيػػجػػية الػػرامػػية لػػتػػحػػسػػيػػف  فيػمػػا ييػػ
جػػػكدة الػػمػػخػاطر الػػمػػرتبػػطػة بػػالػػقػػػركض كدرجػػة تػػغػػطػػيتػػيػػا، كلػػرفػػع مػػػؤّشػػرات الػػمػػػردكديػػة االقتصادية كالػػمػػالػػية لمبنػػؾ 

 .ككػػذلؾ لإلرتػػقػػاء بنػجػػاعػػة الػػنػػظاـ الػػمػػعػػػمػػكمػػاتػػي لمػػسػتػػكل الػػمػعػػػاييػػػػر الػػػدكلػػية
 

كتػػجػدر اإلشػػارة، فػي ىػػذا اإلطار إلى أّنػػو، نػػظػػرا لػػتػغػػػّيػػر الػػظػػرؼ االقتصادم كاإلقػػمػػيػمػي، يػعػػتػػـز البنػػؾ الػػكطػني 
الػػفػػالحػي تػحػػييػػف تػػقػػديػػرات نػشػاطػو كنتػػائػػجػو لمػػفػػتػػرة الػمػػػتبػػقػيػػة مػػف الػػعػػقػػد الػػبػػرنػػامػػج عػػمى ضػػكء الػػػػتػػقػػػييػػـ الػػدقػػيػػؽ 

 لػػتػػأثيػػرات األزمػة عػػػمػػى اإلقػػتػػصػػاد الػتػػكنػػسػػي، كخػػاصػػة عػػػمػػى نػػشػػاط حػػرفػػاء الػػبنػػؾ، كاإلمػػكػػػانػػات المػسػػتػػقػػبػػمػػية

  



 

 البىك الوطىي الفالحي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 القوائم المالية المنفردة
 2010.12.31المختومة في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 



 الموازنة  قبل توزيع األرباح 

 2010 ديسمبر 31السنة المحاسبية المختومة في 

 (ألؼ دينار : الكحدة)

      
      

 2009 ديسمبر31 2010 ديسمبر31 إيضاحات  
 التغير

 (%)  الحجم

           األصول
خزانة وأموال لدى البنك المركزي ومركز الصكوك البريدية والخزينة العامة لمبالد  - 1أصول 
 55,1- 569 235- 593 427 024 192 1.4 التونسية

 55,4- 656 62- 198 113 542 50 2.4 مستحقات عمى المؤسسات البنكية والمالية - 2أصول 

 19,9 549 868 039 358 4 588 226 5 3.4 مستحقات عمى الحرفاء - 3أصول 

 18,0 593 89 191 498 784 587   حسابات عادية مدينة- أ 

 24,2 022 813 368 365 3 390 178 4   مساعدات أخرل لمحرفاء-  ب 

 7,0- 863 32- 035 467 172 434   قركض عمى مكارد خصكصية- ت 

 4,4- 203 1- 445 27 242 26   مستحقات فالحية  عمى  الدكلة- ث 

 4,6- 283 14- 799 311 516 297 4.4 محفظة السندات التجارية - 4أصول 

 10,5 588 32 557 310 145 343 5.4 محفظة االستثمار - 5أصول 

 2,8 488 1 593 53 081 55 6.4 أصول ثابتة بعد االستيالكات - 6أصول 

 19,3 426 14 720 74 146 89 7.4 أصول أخرى -7أصول 

 50,0 531 17 043 35 574 52   حسابات في انتظار التسكية- أ 
 7,8- 105 3- 677 39 572 36   غير ذلؾ- ب 

            

 10,7 543 604 499 649 5 042 254 6   مجموع األصول

           الخصوم

   028 50 1 029 50   البنك المركزي ومركز الصكوك البريدية - 1خصوم 

 937,1 092 147 696 15 788 162 8.4 ودائع وأموال المؤسسات البنكية  والمالية - 2خصوم 

 8,6 765 378 917 395 4 682 774 4 9.4 ودائع وأموال الحرفاء - 3خصوم 

 21,9 547 242 078 108 1 625 350 1   تحت الطمب-  أ 
 4,1 218 136 839 287 3 057 424 3   كدائع كأمكاؿ أخرل-  ب 

 4,4- 935 23- 288 542 353 518 10.4 اقتراضات وموارد خصوصية - 4خصوم 

 6,6- 468 3- 576 52 108 49   اقتراضات مجسدة-  أ 

 4,2- 467 20- 712 489 245 469   مكارد خصكصية- ت 
 1,5- 987 2- 035 202 048 199 11.4 خصوم أخرى - 5خصوم 

 8,9 624 1 330 18 954 19   مدخرات عمى الخصـك كاألعباء- أ 

 2,5- 723 3- 377 147 654 143   حسابات في انتظار التسكية- ب 

 2,4- 888- 328 36 440 35   غير ذلؾ- ت 
            

 10,6 963 548 937 155 5 900 704 5   مجموع الخصوم



           األموال الذاتية

     000 160 000 160 12.4 رأس المال- أ 1. ذ. أمـ

   000 25 000 25-   12.4 أسيم غير محرّرة: المساىمون - ب 1. ذ. أمـ

 15,7 006 29 478 184 484 213 12.4 احتياطيات - 2. ذ. أمـ

 833,3 39 195 1- 3- 198 1- 13.4 أسيم ذاتية - 3. ذ. أمـ

     000 133 000 133 12.4 أموال ذاتية أخرى - 4. ذ. أمـ

 82,9- 223 3- 889 3 666 12.4 نتائج مؤجمة - 5. ذ. أمـ

 81,3- 122- 150 28   رصيد مؤجؿ

 82,9- 101 3- 739 3 638   مفعكؿ التغييرات المحاسبية

 16,1 992 5 198 37 190 43 12.4 نتيجة السنة المحاسبية - 6. ذ. أمـ

 11,3 580 55 562 493 142 549   مجموع األموال الذاتية

            

 10,7 543 604 499 649 5 042 254 6   مجموع الخصوم واألموال الذاتية

 
  



 جدول التعيدات خارج الموازنة 
 2010 ديسمبر 31السنة المحاسبية المختومة في 

   (ارألؼ ديف: الكحدة )                                                                        

      
      

 2009 ديسمبر31 2010 ديسمبر31 إيضاحات  
 التغير

 (%)  الحجم
           الخصوم المحتممة 

            

 5,0 598 35 665 714 263 750 1.5 ضمانات وكفاالت مقدمة

 38,2 422 38 641 100 063 139   لفائدة المؤسسات البنكية كالمالية-  أ 

 0,6- 824 2- 024 454 200 451   لفائدة الحرفاء-  ب 

     000 160 000 160   لفائدة الدكلة-  ت 

 72,8 295 236 711 324 006 561   اعتمادات مستندية

 233,0 727 65 207 28 934 93   مدينكف بمكجب اعتمادات مستندية لمتصدير بالعممة الصعبة

 57,5 568 170 504 296 072 467   مدينكف بمكجب اعتمادات مستندية لمتكريد بالعممة الصعبة

           أصول مقدمة في شكل ضمانات

 26,2 893 271 376 039 1 269 311 1   مجموع الخصوم المحتممة

           التعيدات المقدمة
            

 40,4 186 116 776 287 962 403   تعيدات التمويل المقدمة

 40,4 186 116 776 287 962 403   تعيدات تمكيؿ مبرمة كغير مسّرحػة

 10,1 886 795 8 681 9   تعيدات عمى السندات

 12,7- 664- 216 5 552 4   مساىمات غير محررة-   أ 
 43,3 550 1 579 3 129 5   غير ذلؾ-   ب 

 39,5 072 117 571 296 643 413   مجموع التعيدات المقدمة

           التعيدات المقبولة

 7,9 252 37 873 468 125 506 2.5 ضمانات مقبولة

 7,9 252 37 873 468 125 506   مجموع التعيدات المقبولة

 
  



 قائمة النتائج

 2010 ديسمبر 31السنة المحاسبية المختومة في 

 (ألؼ دينار : الكحدة)

      
      

 2009 ديسمبر31 2010 ديسمبر31 إيضاحات  
 التغير

 (%)  الحجم

            

 1,4 388 4 711 313 099 318 1.6 فوائد دائنة ومداخيل مماثمة - 1إيراد 

 18,9- 939 1- 283 10 344 8   عمميات مع البنكؾ كالمؤسسات المالية- أ 

 2,3 785 6 727 290 512 297   عمميات مع الحرفاء- ب

 3,6- 458- 701 12 243 12   فكائد كمداخيؿ مماثمة- ت 

 5,6 489 2 760 44 249 47 2.6 عموالت دائنة - 2إيراد 

 6,0 638 1 433 27 071 29 3.6 مرابيح محفظة السندات التجارية والعمميات المالية - 3إيراد 

 23,0 412 2 504 10 916 12 4.6 مداخيل محفظة االستثمار - 4إيراد 

            

 2,8 927 10 408 396 335 407   مجموع إيرادات االستغالل البنكي

            

 6,0- 293 9- 803 153 510 144 5.6 فوائد مدينة وأعباء مماثمة - 1عبء 

 393,9 499 7 904 1 403 9   عمميات مع البنكؾ كالمؤسسات المالية- أ 

 10,8- 440 14- 214 134 774 119   عمميات مع الحرفاء- ب

 11,6- 649 1- 170 14 521 12   اقتراضات كمكارد خصكصية- ت 

 20,0- 703- 515 3 812 2   فكائد كأعباء مماثمة- ث 
 14,5 153 056 1 209 1   عموالت مدينة - 2عبء 

            

 5,9- 140 9- 859 154 719 145   مجموع أعباء االستغالل البنكي

            

 8,3 067 20 549 241 616 261   الناتج البنكي الصافي

            

مخصصات المدخرات ونتيجة تصحيح قيم المستحقات وعناصر خارج الموازنة  - 4عبء  \ 5إيراد 
 17,6 982 11- 987 67- 969 79- 6.6 (-)والخصوم 

 255,9 620 1- 633- 253 2- 7.6 (-)مخصصات المدخرات ونتيجة تصحيح قيمة محفظة االستثمار   - 5عبء  \ 6إيراد 

 14,3- 76- 532 456   (+)إيرادات استغالل أخرى  - 7 إيراد 

 2,0 956 1 201 97 157 99 8.6 (-)مصاريف األعوان  - 6عبء 

 5,1 270 1 723 24 993 25   (-)أعباء االستغالل الـعامـة  - 7عبء 

 28,8 194 1 141 4 335 5   (-)مخصصات المدخرات واإلىتالكات عمى األصول الثابتة  - 8عبء 



            

 4,2 969 1 396 47 365 49   نتيجة االستغالل

            
 165,4- 633 2 592 1- 041 1   خسارة متأتية من عناصر عادية \ رصيد ربح  - 9عبء  \ 8إيراد 
 16,2- 390 1- 606 8 216 7 9.6 (-)األداء  عمى الشركات  - 11عبء 

            

 16,1 992 5 198 37 190 43   نتيجة األنشطة العادية

            
           خسارة متأتية من العناصر الطارئة\ رصيد ربح  -  10عبء  \ 9إيراد 

            

 16,1 992 5 198 37 190 43   النتيجة الصافية قبل التعديالت المحاسبية

 82,9- 101 3- 739 3 638   تأثير التعديالت المحاسبية

 7,1 891 2 937 40 828 43   النتيجة الصافية بعد التعديالت المحاسبية

 

  



   جدول التدفقات النقدية
   2010 ديسمبر 31من أول جانفي إلى 

   (ألؼ دينار : الكحدة)
      
      

 31 إيضاحات  
 2010ديسمبر

31 
 2009ديسمبر

 التغيير
 (%)  الحجم

           أنشطة االستغالل
 0,1- 434- 030 384 596 383   إيرادات االستغالؿ البنكي المقبكضة - 1
 5,1- 161 8 451 161- 290 153-   أعباء االستغالؿ البنكي المدفكعة - 2
 278,4 1- 475 99- 781 7 694 91-   سحب كدائع لدل البنكؾ كالمؤسسات المػػالية\ إيداع  - 3
خالص القركض كالتسبقات الممنكحة \ قركض كتسبقات  -  4

 لمحرفاء
  -935 942 122 955 -1 058 897 -861,2 

 81,4 726 172 243 212 969 384   سحب كدائع  الحرفاء\ إيداع  - 5
 239,7- 714 1 715- 999   سندات تكظيؼ في السكؽ المػػالية - 6
 8,5 552 7- 672 88- 224 96-   أمكاؿ أخرل  لفائدة األعكاف كمدينيف آخريف - 7
 7,3 736 2- 616 37- 352 40-   تدفقات أخرل لمخزينة متأتية مف أنشطة االستغالؿ - 8
 24,1- 258 3 542 13- 284 10-   أداء عمى الشركات - 9

 231,3- 235 983- 013 425 222 558- 1.7 التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة االستغالل

           أنشطة االستثمـــار

 3,1- 343- 010 11 667 10   فكائد كعائدات مقبكضة عمى محفظة االستثمار - 1
 602,5 2- 877 36- 417 1 460 35-   تفكيت في محفظة االستثمار\ شراءات  - 2
 10,6- 015 1 587 9- 572 8-   تفكيت في األصكؿ الثابتة\ شراءات  - 3
 73,1- 520 5- 547 7 027 2   أرباح كفائض القيمة عمى محفظة المساىمات - 4

 401,7- 725 41- 387 10 338 31- 2.7 التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة االستثمار

           أنشطة التمويل
 133,4- 737 4- 551 3 186 1-   إعادة شراء أسيـ ذاتية-  أ 1
 44,4- 000 20- 000 45 000 25   إصدار أسيـ -  ب 1
 100,0 000 50 000 50 -   إصدار إقتراضات - 2
 84,5- 243 18 578 21- 335 3-   خالص مكارد اقتراض - 3
 47,4- 578 17 103 37- 525 19-   نقصاف في المكارد الخصكصية\ زيادة  - 4
 53,0 194 4- 914 7- 108 12-   أرباح مكزعة - 5

            

 134,9- 110 43- 956 31 154 11- 3.7 التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة التمويل

            
 228,5- 070 068 1- 356 467 714 600-   التغير الصافي في السيكلة كما يعادليا خالؿ السنة 



            
 145,7 356 467 735 320 091 788   السيكلة كما يعادؿ السيكلة في بداية السنة المحاسبية 

            

 76,2- 714 600- 091 788 377 187 4.7 السيولة وما يعادل السيولة في  نياية السنة المحاسبية

 
  



 الموازنة  بعد توزيع األرباح 
 2010 ديسمبر 31السنة المحاسبية المختومة في 

 (ألؼ دينار : الكحدة)

      

      

 2009 ديسمبر31 2010 ديسمبر31 إيضاحات  
 التغير

 (%)  الحجم

           األصول

خزانة وأموال لدى البنك المركزي ومركز الصكوك  - 1أصول 
 البردية والخزينة العامة لمبالد التونسية

  
192 024 427 593 -235 569 -55,1 

   مستحقات عمى المؤسسات البنكية والمالية - 2أصول 
50 542 113 198 -62 656 

-55,4 

   مستحقات عمى الحرفاء - 3أصول 
5 226 588 4 358 039 868 549 

19,9 

   حسابات عادية مدينة- أ 
587 784 498 191 89 593 

18,0 

   مساعدات أخرل لمحرفاء-  ب 
4 178 390 3 365 368 813 022 

24,2 

   قركض عمى مكارد خصكصية- ت 
434 172 467 035 -32 863 

-7,0 

   مستحقات فالحية  عمى  الدكلة- ث 
26 242 27 445 -1 203 

-4,4 

   محفظة السندات التجارية - 4أصول 
297 516 311 799 -14 283 

-4,6 

   محفظة االستثمار - 5أصول 
343 145 310 557 32 588 

10,5 

   أصول ثابتة بعد االستيالكات - 6أصول 
55 081 53 593 1 488 

2,8 

   أصول أخرى -7أصول 
89 146 74 720 14 426 

19,3 

   حسابات في انتظار التسكية- أ 
52 574 35 043 17 531 

50,0 

   غير ذلؾ- ب 
36 572 39 677 -3 105 

-7,8 

          
  

 543 604 499 649 5 042 254 6   مجموع األصول
          10,7    

           الخصوم

   028 50 1 029 50   البنك المركزي ومركز الصكوك البريدية - 1خصوم 

 937,1 092 147 696 15 788 162   ودائع وأموال المؤسسات البنكية  والمالية - 2خصوم 

 8,6 765 378 917 395 4 682 774 4   ودائع وأموال الحرفاء - 3خصوم 

 21,9 547 242 078 108 1 625 350 1   تحت الطمب-  أ 

 4,1 218 136 839 287 3 057 424 3   كدائع كأمكاؿ أخرل-  ب 



 4,4- 935 23- 288 542 353 518   اقتراضات وموارد خصوصية - 4خصوم 

 6,6- 468 3- 576 52 108 49   اقتراضات مجسدة-  أ 

 4,2- 467 20- 712 489 245 469   مكارد خصكصية- ت 

 1,1- 337 2- 185 214 848 211   خصوم أخرى - 5خصوم 

 8,9 624 1 330 18 954 19   مدخرات عمى الخصـك كاألعباء- أ 

 2,5- 723 3- 377 147 654 143   حسابات في انتظار التسكية- ب 

 0,5- 238- 478 48 240 48   غير ذلؾ- ت 

            

 10,6 613 549 087 168 5 700 717 5   مجموع الخصوم

           األموال الذاتية

     000 160 000 160   رأس المال- أ 1. ذ. أمـ

   000 25 000 25- -   أسيم غير محرّرة: المساىمون - ب 1. ذ. أمـ

 14,9 775 31 749 212 524 244   احتياطيات - 2. ذ. أمـ

 833,3 39 195 1- 3- 198 1-   أسيم ذاتية - 3. ذ. أمـ

     000 133 000 133   أموال ذاتية أخرى - 4. ذ. أمـ

 97,6- 650- 666 16   نتائج مؤجمة - 5. ذ. أمـ

 11,4 930 54 412 481 342 536   مجموع األموال الذاتية

            

 10,7 543 604 499 649 5 042 254 6   مجموع الخصوم واألموال الذاتية

 
  



 البىك الوطىي الفالحي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 إيضاحات حول القوائم المالية المنفردة
 
 

 2010.12.31المختومة في 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  



 محـاسبيـة المختـومـة ة الـلمسن المنـفـردة ةـم الماليـوائـول القـات حـإيضاح
 2010 ديسمبـر 31في 

 (مبالغ بألف دينار)                

 
  تـقـديـم البنـك الـوطـني الـفـالحـي – 1
 

 سيػـ بقيمػة إسمية 32.000.000مميػكف دينار، ينقسػـ إلى  160ماليا  البنؾ الكطني الفالحي ىي شركة خفية اإلسػـ يبمػغ رأس
 . دنػانيػر لمسيـ الكاحد، مػدرجة ببػكرصة تػكنس لألكراؽ المػاليػة5قدرىا 

 

 . يسّيػر البنؾ مجمػس إدارة .تكنس- يقػع المقػر اإلجتمػاعػي لمبنػؾ بنيػج اليػادم نػكيػرة 
 

 . فػرع155 فػركع رئيػسيػة ك 3 إدارة جيػكيػة، 15تتكّكف الشبكػة التجػارية لمبنؾ مف 
 

 .يمػّكؿ البنؾ، إضافػة الى تدّخمػو في تمكيؿ مختمؼ القطاعػات اإلقتصػاديػة، أغمػب حاجيات القطاع الفالحي مف القػركض
 .يخضع البنؾ لمقػانػكف الجبػائي العػاـ

 

 :  عمى النحك التالي2010.12.31يتكزع رأس ماؿ البنؾ في 

 

نسبة المصالح 
 وحقوق التصويت

 المـــساىــمـين عدد األسـيـم القـيـمة اإلسمية بالدينار

 الدكلة التكنسية 319 517 7 595 586 37 23,492

 الصندكؽ الكطني لمضماف اإلجتماعي 632 431 2 160 158 12 7,599

 ديكاف الحبكب 560 964 1 800 822 9 6,139

 الديكاف التكنسي لمتجارة 248 658 1 240 291 8 5,182

 المؤسسة التكنسية لألنشطة البتركلية 042 296 1 210 480 6 4,050

 بنؾ تكنس كاإلمارات 603 225 1 015 128 6 3,830

 الصندكؽ الكطني لمتأميف عمى المرض 979 006 1 895 034 5 3,147

 مساىميف آخريف 617 899 14 085 498 74 46,561

 الـمــــــــجــــــــمــــوع 000 000 32 000 000 160 100,000

 
 

 

 ةـاليـم المـوائـداد القـة إعـيـرجعـم – 2
 

 الخػاص بنظػاـ 1996.12.30 بتاريخ 1996 لسنة 112لنص القانكف عدد ا ػالحي طبؽػكطني الؼػالية لمبنؾ اؿػكائـ الـػضبطت الؽ
 المتعمػؽ بالمصػادقػة عمى اإلطار 1996.12.30 بتاريخ 1996 لسنة 2459المحػاسبػة لمشركات، كطبقػا لنص األمػر عدد 

رار كزير ػ ؽكردت فيا ػمثمـ 25 إلى عػدد 21التػكنسيػة خاصة منيا القطاعية مف عدد ة ػاسبيػر المحػاييػالمعالنظػرم لممحػاسبػة ك
. 1999ارس ػ ـ25خ ػارمػة بتػاليػالـ
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

  ةـقـّـطبـة المـاسبيـالمحقـواعـد اإلحتـسـاب والمبـادئ  – 3 
 

 بتػاريػخ 1996 لسنة 2459طبقػا لممبػادئ كاإلتفػاقّيػات المحػاسبيػة المنصػكص عميػيػا فػي األمػر عػدد الية ػكائـ الـػّدت الؽػأع
 ةػاسبيػر المحػلمعاييالكاردة ضمف اة ػاسبيػ المحدئابػالـ كالمتعمّػؽ بالمصػادقػة عمى اإلطار النظػرم لممحػاسبػة ك1996.12.30

 .ةػات البنكيػؤسسػلـلخاصة با االقطاعية
 

 :مػا يؿػة فيـػاسبيػادئ المحػـّ المبػص أهػتتمخّ ك
 

  اـة بوـرادات المتعمقـدات واإليـلتعواحتسـاب ا–  1.3
 

 التعيـدات خـارج المـوازنة. 1- 3-1
 

حسػب ة ػكازفػا  كتحّكؿ إلى الـػراموػ إبعنػدة ػكازفػارج الـػخالمتعّمقػة بالقػركض المتػكسطة كطػكيمػة المػدل ؿ ػكمػدات التـػدرج تعوػت
. ةػا االسميّ ػقػ بقيمتالتسػريحػات

 

 المستـحـقـات عمى الحـرفـاء. 2- 3-1
 

 .تػدرج القػركض كالتسبقػات ضمف األصػكؿ بحسب المبمػغ المكضػكع عمى ذمػة الحريؼ
 

 .(أم المبالغ المكضكعة عمى ذمة الحريؼ كالفكائد المخصػكمة مسبقػا)تػدرج القػركض المسقطػة الخصػـ بقيمتيا اإلسمية 
 

ضمػف األصػكؿ كذلؾ بخصـ المدخػرات المتعمقػة بيا،  (قػركض مػفرجػة كحسابػات جػارية مػدينػة) المستحقات عمى الحرفػاء تػدرج
 .كالفػكائد كالعػالكات المحتفػظ بيػا، كالفػكائد المقبػكضة مسبقػا طالمػا أنيػا غيػر سػارية

 

ـّ تقييػـ كتصنيػؼ المستػحقّػات بشكػؿ دكرم كفقػا لمتػراتيػب الػكاردة في منشكر البنؾ المػركػزم التػكنسي عػدد   1991 لسنة 24يتػ
 . كالنصػكص المػكاليػة كالمنّقحػة لو1991.12.17بتػاريخ 

 

ـّ تقييػـ التعيػدات التػي تفػكؽ  تحػّدد المػدّخػرات المستكجبة عمى المستحقّػات كما .  ألؼ دينػار بشكؿ منفػرد، أم حالة بحالة50يتػ
 .بػإعتبػار الضمانػات المقػّدمة كالعالكات كالفكائد المحتفػظ بيػا

 

تجدر اإلشارة أّنو، نظرا الى الصعكبات في تحصيؿ الضمانات القديمة ك اإلجراءات المطّبقة خالؿ المزايدات، تّمت عممّية خفض 
 إلى 2007  كذلؾ بالنسبة لممّفات القركض التي أحيمت لطكر النزاعات خالؿ سنكات  %40في قيمة الضمانات العينّية بنسبة 

 فإّف عممّية الخفض في القيمة حّددت بنسبة 2007بالنسبة لممّفات القركض التي أحيمت لطكر النزاعات قبؿ سنة . 2009
100% .  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

ـّ تكػكيػف المػّدخػرات عمػى المستحقّػات المصّنفػة كمػا يمػي   :يتػ
 نسبة التغـطية بالمدخـرات   الصنـف

  %0    1 ك 0 
 2    20%  
 3    50%  
 4     100%  

 

ـّ تقػديػر   ألؼ دينػار كالتي ليست محّؿ نزاع كفقػا لمػؤّشػر لتعميػـ المخػاطر 50المّدخػرات المستػكجبػة عمى التعيػدات األدنػى مف يتػ
 . ألؼ دينػار50يستخمػص، بدكره، مف معػدؿ نسب التغػطيػة بالمػدخرات المحتسبػة عمػى التعيػدات التي تفػكؽ 

 
 (1ت / 1ـ) * 2ت=  2م
 . ألؼ دينػار50مدخرات عمى تعيدات تفكؽ = 1م
 . ألؼ دينػار50تعيدات تفكؽ = 1ت
 . ألؼ دينػار50مدخرات عمى تعيدات أدنى مف = 2م
 .  (دكف إعتبار قركض الخكاص) ألؼ دينػار 50تعيدات أدنى مف = 2ت
  

كال تشمؿ المدخرات  ) ألؼ دينار، تغطي المدخرات كامؿ القركض غير المستخمصة 50فيما يتعمؽ بقركض الخكاص األدنى مف 
 .  (القركض الغير مستخمصة الخاصة بقركض السكف

 ألؼ دينػار، كقع تقديرىا بتطبيؽ نسبة مدّخرات تتراكح بيف 50بالنسبة لممدّخرات المستكجبة عمى الديكف محّؿ النزاعات األدنى مف  
عمى القائـ الصافي لمديكف كذلؾ بعد طرح التعّيدات عمى مكارد الميزانّية العمكمية، كالتعيدات محّؿ ضماف مف  %100ك  % 30

قبؿ الصندكؽ الكطني لمضماف كالصندكؽ الكطني لمتشغيؿ مع طرح الفكائد كالعالكات المحتفظ بيا كطبقا ألقدمّية اإلحالة لطكر 
 :النزاعات 

 سنوات اإلحالة لطور النزاعات نسبة التغطية بالمدخرات

 2007السنكات السابقة لػ  100%

40% 2009-2008-2007 

30% 2010 

 
 

 إحتسـاب المـداخيـل المتعـمقـة بـالمستحقـات عمى الحـرفـاء. 3- 3-1
 

تػدرج ضمػف قػائمػة النتػائػج جممػة الفػكائػد، كاإليػرادات المماثػمػة كالعمػكالت المقبػكضة ككذلؾ اإليػرادات السػاريػة التي لػـ يحػّؿ أجميػا 
 .كتعتبػر حظػكظ قبضيػا مضمػكنة بشكػؿ كػافي

 

عنػدما ال تككف " مستحقػات عمى الحػرفػاء"كيقػع طرحيػا مف بند " فػكائػد كعػالكات محتفػظ بيػا"تػدرج الفػكائد كالعػالكات تحت عنػكاف 
ـّ إدراجيا ضمف قػائمػة النتػائػج لمسنػة التي يتـّ خالليػا قبض ىػذه الفػكائػد كالعػالكات . حظػكظ قبضيػا مضمػكنة بشكػؿ كػافي كيتػ

 .    فعػمّيػا
 

، إحتساب ضمف اإليرادات لمفكائد الغير مستخمصة كالمتعمقة بتعيدات حرفاء غير 2010كتجدر اإلشارة أنو قد تـ، بداية مف سنة 
 .مصنفيف

 



 اـهب متعّمقـةل الـداخيـدات والمـة السنـمحفظاحتسـاب –  2.3
 

 ".محفظػة سنػدات اإلسػتثمػار"ك "  التجػاريػةداتػة السفػمحفظ"   :التي يمتمكيػا البنؾ إلى قسميػف" داتػة السفػمحفظ" نقسػـت
 

 اـهب متعّمقـةل الـداخيـ والم التجاريةداتـة السنـمحفظ. 3-2-1
 

ـّ اقتنػائيػا دات اؿػ السف" التجػاريػةداتػة السفػمحفظ"ف ػتتضـّ  كتتكػّكف مف سندات . قصيػرة المػدلؿ ػام أجػا ؼػت فيوػكمػة التؼػمع نيتي يتػ
 .المتاجرة كسندات التكظيؼ

 

ـّ تقػييػـ سنػدات التػكظيؼ عند ختػـ السنػة المػالية باإلعتمػاد عمى أسعػارىػا في البػكرصػة، كيقػع رصػد مخصصػات المدخػرات عمى  يتػ
 .تػقّيػـ رقػاع الخػزينػة بحسػاب الكػمفػة الصػافيػة مف اإلىتػالكػات. النقػص في القيمػة المحتمػؿ عمى ىػذه السنػدات

 

 .  تػدرج المػداخيػؿ المتعػمقػة بالسنػدات ذات المػردكد القػار ضمػف قػائمػة النتػائػج بحسب سرياف آجػاليػا
 
 اـهب متعّمقـةل الـداخيـ والمستثمـاراإلسنـدات ة ـمحفظ. 3-2-2
 

غػايػة حمكؿ آجاليػا كالسندات التي يعتبػر إمتػالكيػا لمدة طػكيمػة مفيػد لنشػاط البنػؾ ضمػف ا ؿػائوػستبؽاة ػ بنيّ قتنػاةالـتدرج السنػدات 
 ". محفظػة سنػدات اإلسػتثمػار"
 

 :تتػضّمػف محفظػة سنػدات اإلستثمػار

 .سنػدات المسػاىمػة كالحصػص في رأس مػاؿ المػؤّسسات الشريكػة كالشركػات المػرتبطػة- 
 .غػايػة حمكؿ آجاليػاا ؿػائوػستبؽاة ػ بنيّ قتنػاةالـالسنػدات ذات المػردكد القػار - 
 .الػدكلػة بيػا تكّفمػت التػي العمػكميػة المػؤسسػات ديػكف- 
  ".تنػميػة ماؿ رأس ذات اإلستثػمػار شػركات" لػدل التصّرؼ صنػاديػؽ في المكظفػة  كالمبالغ -
 

. اػدارهػر إصػة بسعػكازفػارج الـػدات خػقػالتعّ ضمف قػائمػة  محػّررةر ػغياؿات ػابػؿ اإلكتتػتسجّ 
 

 ما عدا مصػاريػؼ الػدراسة كاإلستشػارة فػي اءػاريؼ كاألعبػار المصػاء دكف إعتبػر اإلقتفػبسعضمػف المػكازنػة دات ػالسفػدرج ىػذه تُت 
ة في ػفؽػؿ الصػاريخ تسجيػ أم بتتيػا، بتاريخ نقؿ ممكيىػاكيت فيػكالتؼىػذه السنػدات اء ػقتفعمميات إؿ ػسجّ  كت.إطار عمػميػة اإلقػتنػاء

  .كنسػ بتالمػاليػةكرصة األكراؽ ػب
 

ـّ إحتساب األرباح المقبػكضة عمى المساىمات، كفػائض القيمػة المسّجػؿ عند التفػكيت في سنػدات اإلستثمػار، كالمداخيػؿ عمى  يتػ
 .ضمف قائمة النتائج" مػداخيػؿ محفظػة اإلسػتثمػار"صناديؽ التصّرؼ كالسنػدات الرقػاعيػة تحت بنػد 

، األرباح الغيػر مقبػكضة عمى المساىمات طػالمػا كقػع إقػرار تػكزيعػيػا، "مػداخيػؿ محفظػة اإلسػتثمػار"كتػدرج، كذلؾ، ضمػف بنػد 
 .كالمداخيػؿ عمى صنػاديػؽ التصػّرؼ كالسنػدات الػرقػاعيػة حسػب سػريػانيػا

 

ـّ تقييػـ محفظة سنػدات اإلستثمػار عنػد ختػـ السنػة المػاليػة كذلؾ بمقػارنة قيمتيػا اإلستعماليػة بقيمتيػا المحػاسبيػة ـّ . يتػ كبناء عميو، يتػ
 .تعػديػؿ المػّدخػرات المػرتبطػة بيػا

 :تحػّدد القيمػة اإلستعماليػة لمسنػدات باإلستنػاد الى 
 .السعػر بالبػكرصػة بالنسبػة لمسنػدات المػدرجػة- 
 .القيمػة الريػاضياتيػة حسػب آخػر قكائـ مالية ممكنػة بػالنسبػة لمسنػدات الغيػر مػدرجػة- 



. تتكػّكف صنػاديػؽ التصػّرؼ لدل شركات اإلستثمػار ذات رأس ماؿ تنميػة مػف المسػاىمػات التي تكػكف مػكضػكع إتفػاقيػة إعػادة تفػكيػت
ـّ تقييػـ ىذه السنػدات، عند ختػـ السنػة المػالية، باإلستنػاد الى القيمة الػريػاضية لممسػاىمػة في األمػكاؿ الػذاتيػة لمشػركة المُتْصػِدرة  كيتػ

 .FNG ك الصندكؽ الكطني لمضماف  SOTUGAR  تغطية المخاطر بضماف الشركة التكنسّية لمضمافلمسنػدات، كاعتبار 
 

 اـهب متعّمقـة العـبـاء واألودائـع الحـرفـاءاحتسـاب –  3.3
 

  :تتػكػّكف كدائػع كأمػكاؿ الحػرفػاء مػف 
دراجيػا ضمػف األعباء كػؿ ثالثػة أشيػر-   .الػكدائػع تحػت الطمػب كحسػابػات اإلدخػار التي يقػع صػرؼ الفػكائػد عمييػا كا 
ـّ إدراج الفػكائػد عمييػا ضمػف األعبػاء بحسب سػريػاف آجاليػا كذلؾ بغّض النظر عف صرؼ ىػذه الفػكائػد -  التػكظيفػات ألجػؿ، كيتػ

 .قبميػا أك بحمػكؿ آجػاؿ التػكظيفػات
 

 اـهب متعّمقـة العـبـاء واألاإلقتراضات الخارجيةاحتسـاب –  4.3
 

ـّ تحػكيميػا الى الخصػـك كفقػا لتػاريػخ السحػب  ـّ يتػ تسّجػؿ اإلقتػراضات الخػارجيػة ضمف جدكؿ خػارج المػكازنػة عنػد إبػراـ اإلتفػاقيػة، ثػ
 .الفعػمي لإلعػتمػادات كبػإعتبػار أسعػار الصػرؼ في تػاريخ كػؿ سحػب

 

 .كفي آخر كؿ فترة محاسبية، يقع تحييف قكائـ اإلقتراضات الخارجية بحسب أسعار الصرؼ عند تاريخ التحييف
 

ـّ تػغطيػة خسػائػر الّصػرؼ عمػى اإلقتػراضػات بػكاسطػة . تسّجػؿ الفػكائد عمػى اإلقتػراضػات ضمػف أعبػاء السنػة حسب سػريػاف آجػاليا تتػ
 .TUNIS RE" تػكنس إلعػادة التػأميػف"عقػد تػأميػف مبػـر في الغػرض بيػف البنػؾ الػكطني الفػالحي كشػركػة 

 

 إعـادة شـراء األسيـم الـذاتيـة–  5.3
 

 : المتعمّػؽ باألمػكاؿ الػذاتيػة02طبقػا لتراتيب المعيػار المحػاسبػي عػدد 
 . تقػّدـ األسيػـ الػذاتيػة التي تػّمت إعػادة شػرائيػا بطػرحيػا مػف األمػكاؿ الػذاتيػة* 
 .يحتسب فائػض أك نقص القيمػة الناجـ عف إعػادة شػراء األسيـ الذاتيػة ضمػف األمكاؿ الذاتيػة بشكؿ مباشػر* 
 ".نتػائػج مػؤّجػمػة" تػدرج األربػاح المقبػكضػة عمػى األسيـ الػذاتيػة ضمػف بنػد * 

 

 المدخرات عمى منح نياية الخدمة عند التقاعد والمزايا األخرى التالية لموظيفة– 6.3
 

طبقا لالتفاقية الكطنية الجماعية لمكظفي البنكؾ كالمؤسسات المالية، يتحصؿ كؿ مكظؼ عند تقاعده عمى منحة قدرىا ست ركاتب 
باإلضافة، يبقى  .شيرية يقع إحتسابيا عمى أساس راتب آخر شير مشتغؿ كذلؾ مع األخذ باإلعتبار لكؿ المنح المصركفة شيريا

 : تأميف الذم يقع تمكيمو مف مساىمات البنؾ كالمكظفيف كالذم يغطي المخاطر التالية عقدالمكظفيف المتقاعديف منخرطيف ضمف 
 . مف األعباء المنجرة عف عقد التأميف الجماعي%80كيتحمؿ البنؾ . المرض، األمراض طكيمة المدل، األمكمة، العجز، الكفاة

 

ضمف  (منحة التقاعد كالتأميف اإلجتماعي)كعمال بالمبادئ المحاسبية المعتمدة في تكنس، يجب إحتساب كمفة المزايا التالية لمكظيفة 
 .  األعباء كذلؾ خالؿ فترة نشاط المكظؼ كليس عند تمقيو ليذه المزايا

كذلؾ لمكاجية التعيدات الخاصة بالقيمة الحالية لمحقكؽ  (2010إبتداء مف )كيحتسب البنؾ مدخرات عمى مزايا ممنكحة لممكظفيف 
 .المكتسبة مف قبؿ المكظفيف كالمتعمقة بالمنح المعيكدة التي سكؼ يحصمكف عمييا عند تقاعدىـ

 المعيار المحاسبي فيمنصكص عمييا )كنتجت ىذه المدخرات عف حساب بإستخداـ طريقة ذات أثر رجعي لكحدات قركض مقررة 
كالتي تأخذ باإلعتبار خاصة خطر الكفاة كالتطكر المتكقع  (، مزايا المكظفيف، كالذم ليس لو نظير في تكنسIAS 19الدكلي 

 . لألجكر كالحركة اإلنتقالية لممكظفيف كنسبة تحييف مالية



كقد تـ إحتساب كذلؾ تكممة لممدخرات لتغطية تعيدات البنؾ حياؿ المكظفيف المتقاعديف فيما يخص التأميف اإلجتماعي كذلؾ 
بإستخداـ نفس الطريقة المحاسبية كباإلعتماد عمى تقديرات مكثكقة ألمؿ حياة المستفيديف كلألعباء السنكية المنجرة عف عقد التأميف 

 .             اإلجتماعي
 

 إعادة تبـويـب ومعالجة بعـض بنـود القـوائـم المـالية – 7.3
 

بيدؼ تحسيف الكضعية المالية لمبنؾ كلنتائج عممياتو طبقا لممبادئ المحاسبية المعتمدة في تكنس، كقع إعتماد بعض التغييرات في 
 :مالتػالػطرؽ التقديـ كذلؾ لألخذ باالعتبار إلعادة التبكيب 

 

 ألؼ دينار: الكحدة 

   

   التصنيف السابق التصنيف الجديد 2009.12.31الرصيد في 

 ( SIMPAR)سندات متاجرة كتكظيؼ  4أصكؿ  5أصكؿ  41

 (SFBT)سندات متاجرة كتكظيؼ  4أصكؿ  5أصكؿ  7

 (ESSOUKNA)سندات متاجرة كتكظيؼ  4أصكؿ  5أصكؿ  180

 (POS)سندات متاجرة كتكظيؼ  4أصكؿ  5أصكؿ  715

 (ESSOUKNA)مدخرات عمى سندات المتاجرة كالتكظيؼ  4أصكؿ  5أصكؿ  14-

    

 (LCA)خط إعتماد قرض فالحي  ت3أصكؿ  ب3أصكؿ  375 22

 LCA/ فكائد غير مسددة لقركض فالحية  ت3أصكؿ  ب3أصكؿ  364 21

 LCA/ فكائد محتفظ بيا لقركض فالحية  ت3أصكؿ  ب3أصكؿ  364 21-

 LCA/ فكائد سارية لـ يحؿ أجميا كغير مصنفة  ت3أصكؿ  ب3أصكؿ  30

 LCA/ فكائد سارية لـ يحؿ أجميا كمصنفة  ت3أصكؿ  ب3أصكؿ  175

 LCA/ فكائد سارية لـ يحؿ أجميا كمحتفظ بيا  ت3أصكؿ  ب3أصكؿ  175-

    

    

 غرامات جبائية 7أعباء  9أعباء / 8إيرادات  4

    

    

    

 (تغير)مدخرات عمى عطؿ لمخالص  4أعباء / 5إيرادات  6أعباء  736 1

 (قائـ)مدخرات عمى عطؿ لمخالص  أ5خصـك  ب5خصـك  793 5

     
 

 
 :2009باإلضافة، تـ بيدؼ المقارنة إعادة معالجة بعض البيانات الخاصة بالسنة المحاسبية 

 

 31الرصيد في 
 بعد 2009ديسمبر 

 إعادة المعالجة

 إعادة المعالجة

 ديسمبر 31الرصيد في 
 قبل إعادة 2009

 المعالجة

 بنود القوائم المالية

  

 قائمة النتائج        



-67 986 277 -68 263 

مخصصات لممدخرات ونتائج تصحيح القيمة عمى الديون وعناصر خارج 
 الموازنة والخصوم

 4أعباء / 5إيرادات 

 
-1 459 

 

أعباء متعمقة بالسنة المحاسبية )منح التقاعد كالتأميف عمى المتقاعديف 
2009 ) 

 

 
1 736 

 

 إعادة تبكيب المدخرات عمى العطؿ لمخالص

 

 9أعباء / 8إيرادات  رصيد ربح، خسارة متأتية من عناصر عادية 53 642 1- 589 1-

 
-1 642 

 

 ( 2009أعباء متعمقة بالسنة المحاسبية )تسكية ديكف جبائية 
 

   

 إعادة تبكيب الخطايا ك الغرامات الجبائية

 

 الـــموازنـــــة        

   

 أصــــــــول

 

 3أصول  مستحقات عمى الحرفاء 967 357 4 72 039 358 4

 
72 

 

 ضريبة عمى القيمة المضافة عمى عمكالت محتفظ بيا

 7أصول  أصول أخرى  753 73 967 720 74 

 
967 

 

 ديكف جبائية محكلة لتسكية متخمدات ضريبية

 

   

 خـــــصـــــــــــوم

 4خصوم  إقتراضات وموارد خصوصية 808 567 520 25- 288 542 

 
-25 520 

 

 LCAمنح 

 5خصوم  خصوم أخرى 114 176 921 25 035 202 

 
16 290 

 

 منح التقاعد 

 

 
9 631 

 

 تسكية ديكف جبائية 

 

   

 أمـــــــــوال ذاتـــــــــــــيــــة

 5أموال ذاتية  تغييرات محاسبية أثرت عمى النتائج المؤجمة المجمعة 150 739 3 889 3 

 
3 739 

 

 حصة التجمع. نتيجة التغيرات المحاسبية

 
 6أموال ذاتية  حصة التجمع, النتيجة الصافية 299 40 101 3- 198 37

 
 

  عناصر الموازنةإيضاحات حول  -4
 

   خزانة وأموال لدى البنك المركزي ومركز الصكوك البريدية والخزينة العامة لمبالد التونسية -1.4
 

 ألؼ 192.024بمغ مجمكع األمكاؿ في الخزينة كلدل البنؾ المركزم كمركز الصككؾ البريدية كالخزانة العامة لمبالد التكنسية 
 ألؼ دينار كيفسر 235.569 بقيمة بانخفاض، أم 2009.12.31 ألؼ دينار في 427.593 مقابؿ 2010.12.31دينار في 
القركض في السكؽ النقدّية بالدينار لمبنؾ المركزم التكنسي رغـ إرتفاع القركض في السػكؽ النقػدية بالعممػة الصعبػة تراجع أساسا ب

. لمبنؾ المركزم التكنسي
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 :كتتكزع مختمؼ العناصر المككنة ليذا البند كما يمي 

 
 

   2010  ديسـمبـر  31 2009  ديسـمبـر  31

 أمكاؿ في الخزانة بالدينار 904 28 581 31

 أمكاؿ في الخزانة بالعممة الصعبة 241 8 469 8

 أمكاؿ لدل البنؾ المركزم بالدينار 003 16 978 1

 أمكاؿ لدل البنؾ المركزم بالعممة الصعبة 773 18 878 7

 قركض في السكؽ النقدية بالدينار 0 000 329

 قركض في السكؽ النقدية بالعممة الصعبة 796 114 214 38

 فكائد منتظرة 112 54

 "IBS"حركة أمكاؿ لدل شركة  703 4 682 6

 أمكاؿ لدل مركز الصككؾ البريدية 398 570

 أمكاؿ لدل الخزانة العامة لمبالد التكنسية 97 169 3

   الـمــــــــجــــــــمــــوع 027 192 595 427

 
 

 مستحقات عمى المؤسسات البنكية والمالية - 2.4
 

 ألؼ دينار في 50.542 إلى  2009.12.31 ألؼ دينار في 113.198إنتقمت المستحقات عمى المؤسسات البنكية كالمالية مف 
.  ألؼ دينار62.656بمبمغ نخفاضا  مسجمة إ2010.12.31

 

 :كتتكزع العناصر المكػّكنة ليذا البند كما يمي 

 

   2010  ديسـمبـر  31 2009  ديسـمبـر  31

 مستحقات عمى المؤسسات البنكية- أ 937 46 256 110

      حسابات تحت الطمب  406 5 748 4

      قركض في السكؽ النقدية بالدينار 167 41 170 105

      فكائد منتظرة 364 338

 مستحقات عمى المؤسسات المالية- ب 605 3 942 2

      حسابات تحت الطمب  581 3 908 2

      فكائد منتظرة 24 34

   الـمــــــــجــــــــمــــوع 542 50 198 113

 
 مستحقات عمى الحرفاء - 3.4

 

 ألؼ دينار في 4.358.039 مقابؿ 2010.12.31 ألؼ دينار في 5.226.588بمغت المستحقات الصافية عمى الحرفاء 
 %. 19,9 بمغت نمك ألؼ دينار أم بنسبة 868.549بقيمة زيادة ، مّسجمة 2009.12.31

 :كفي ما يمي تركيبة المستحقات بحسب طبيعة القركض 

 
 



فوائد وعالوات  القائم الصافي
 محتفظ بيا

 مدخرات
إيرادات 
مقبوضة 
 مسبقا

 ديون مرتبطة
قائم القروض 
اإلجمالي 
 الخام

  

670 156 -303 542 
 

  التعيدات الفالحية 005 662 554 313 861 1-

29 097 
    

      حسابات مدينة 097 29

385 124 -62 245 
 

      مساعدات أخرل لمحرفاء 380 379 850 69 861 1-

255 935 -241 297 
  

      قركض عمى مكارد خصكصية 528 253 704 243

4 927 660 -99 083 
 

  التعيدات التجارية والصناعية 319 957 4 696 82 272 13-

558 687 -32 945 
  

      حسابات مدينة 595 571 037 20

4 190 736 -55 434 
 

      مساعدات أخرل لمحرفاء 132 209 4 310 50 272 13-

178 237 -10 704 
  

      قركض عمى مكارد خصكصية 592 176 349 12

541 
    

  حسابات جارية لمشركاء 541

26 242 
    

  ديون فالحية تكمفت بيا الدولة 242 26
  المدخرات    011 398-  011 398-
 2010 ديـسـمبر 31المــــجـــمـوع في  107 646 5 250 396 133 15- 011 398- 625 402- 588 226 5

              

 2009 ديـسـمبر 31المــــجـــمـوع في  742 734 4 665 373 282 12- 084 348- 002 390- 039 358 4
 

 

 ألؼ 95.990ؿ ػار مقابػؼ ديفػ أؿ115.444 إلى 2010كاف سنة ػقات بعفػػت مخصصات المدخرات الخاـ عمى المستحػكما إرتفع
 (. %20,3) ألؼ دينار19.454 مسجال زيادة بقيمة 2009دينار خالؿ سنة 

 

 تفويت في المستحقات. 4-3-1
 

 "SOFINREC"، بالتفكيت في قسط مف مستحقات محؿ النزاع لفائدة شركة إستخالص الديكف 2010قاـ البنؾ، خالؿ سنة 
 ألؼ دينار كعالكات عمى 2.858 ألؼ دينار تيـ فكائد محتفظ بيا ك 4.078 ألؼ دينار منيا 44.351بقيمة جممية بمغت 

 ألؼ 16.000كقد حدد سعر التفكيت ليذا القسط بمبمغ .  ألؼ دينار في شكؿ مدخرات30.792الحسابات المدينة المحتفظ بيا ك 
 .دينار

 

  تعيدات عائمة الرئيس المخموع لمجميورية التونسية واألشخاص التابعين.4-3-2
 

بمغت التعيدات الممنكحة لألشخاص المادية كاألشخاص المعنكية المراقبة مف أفراد عائمة الرئيس المخمكع كأصياره كأفراد آخريف 
 .( مف مجمكع تعيدات البنؾ% 4,8أم ) 2010 ديسمبر 31 ألؼ دينار في 337.740 ( عالقة95)كأشخاص معنكية مرتبطة 

 
 
 
 
 

 

أم مخصصات مدخرات بمبمغ ) 2010 ديسمبر 31 ألؼ دينار في 27.630كقد بمغت المدخرات بعنكاف ىذه التعيدات 
 (.2010 ألؼ دينار في 25.055

 : كما يمي2011 أفريؿ 30 ككذلؾ تطكرىا في 2010 ديسمبر 31كتتمخص كضعية ىذه التعيدات في 

 

تعيدات في  مدخرات  ضمانات  تعيدات  31تعيدات في  تعيدات بموجب  عدد    



 أفريل 30
2011 

بموجب  2010ديسمبر  مقبولة مكونة
 اإلمضاء

 العالقات السحب

 األشخاص المادية 21 340 9 13 353 9 799 3 417 4 534 9

 األشخاص المعنوية 74 558 140 830 187 387 328 540 48 213 23 621 314

 المـــجمـــوع 95 898 149 843 187 740 337 339 52 630 27 156 324

 
 

 

  مستحقات وقع إعادة جدولتيا ومستحقات تكفمت بيا الدولة بدون فوائد.4-3-3
، قاـ البنؾ 1999 كالخاصة بقانكف المالية لسنة 1998.12.28 بتاريخ  1998 لسنة 111لنص القانكف عدد  24 لممادة اػطبؽ

 سنة بدكف فكائد كبضماف الدكلة، لمستحقات غير مسددة كمستحقات لـ تحؿ آجاليا في 25الكطني الفالحي بإعادة جدكلة، لمدة 
 57.266.808كقد بمغت ىذه المستحقات .  لمؤسسات كشركات عمكمية كتعاكنيات مركزية لخدمات فالحية1997 ديسمبر31
 .دينار

 

 سنة كبدكف فكائد، لبعض الشركات 25 مف نفس القانكف، تكفمت الدكلة بمستحقات، لمدة 25مف جية أخرل، كطبقا لممادة 
كالممحقة في القانكف " ج"العمكمية كذات المساىمة العمكمية المباشرة كغير المباشرة كالتعاكنيات الفالحية المقدمة في الجدكؿ 

كقد بمغت . 1997 ديسمبر 31السالؼ ذكره كالتي في طكر التصفية أك التي سيقع تصفيتيا أك خكصصتيا الحقا كالمحددة في 
 . ألؼ دينار272.324.529ىذه المستحقات في تاريخ التكفؿ 

 

، تقرر التفريط في مبالغ مستكجبة (3المادة ) 1999.07.15 بتاريخ 1999 لسنة 65باإلضافة، كفي إطار تطبيؽ القانكف عدد 
 2000 كالتي سجمت عدـ التسديد لمبمغ بعنكاف األصؿ لـ يتجاكز 1998.12.31لألصؿ كالفكائد لقركض فالحية تكقفت في 

كقد تكفمت الدكلة بتسديد االمستحقات بعنكاف األصؿ الممنكحة عمى المكارد الذاتية كالمماثمة . دينار لمفالح في تاريخ التحصؿ عميو
كبمغت ىذه المستحقات في تاريخ . 2000 سنة كبدكف فكائد كذلؾ بداية مف سنة 20كالمفرط فييا مف قبؿ البنؾ عمى فترة قدرىا 

 . دينار24.050.853التكفؿ بيا 
 

كيجب تقييـ منح نسبة فائدة أقؿ .  إحتساب كتقييـ:أدكات مالية، " IAS 39"كيقع إحتساب كتقييـ القركض الممنكحة لمدكلة طبقا لػ 
كيجب . كالغيرادات المقبكضة"  IAS 39"مف تمؾ المحددة في السكؽ كفارؽ بيف القيمة المحاسبية األكلية لمقرض كالمحددة حسب 

إرفاؽ، ضمف نتائج السنكات المعنية، لمفارؽ بيف المبالغ المقبكضة كالقيمة العادلة لمقركض المتحصؿ عمييا عند تحييف التدفقات 
 .النقدية المرتبطة بيا بتطبيؽ نسبة فائدة السكؽ

:  %7كيمخص الجدكؿ اآلتي ىذه الديكف كالفكارؽ بيف قيماتيـ المحاسبية ك القيمات العادلة المحددة عند تطبيؽ نسبة تحييف قدرىا 

 
 
 

 (4( - )3)فارق 
قائم وقع تحيينو 

 (4% )7بنسبة 

 2010.12.31قائم في 
(3) 

 (2( - )1)فارق 

ديون وقع تحيينيا في 
تاريخ التكفل بيا 

 (2% )7بنسبة 

ديون تكفمت بيا 
 (1)الدولة 

 إطار

  1998 لقانكف المالية لسنة24مادة  808 266 57 540 694 26 267 572 30 607 377 32 705 144 20 902 232 12

 1998 لقانكف المالية لسنة 25مادة  529 324 272 262 942 126 267 382 145 541 497 152 218 264 95 323 233 57

3 451 718 7 834 845 11 286 563 11 311 099 12 739 754 24 050 853 
 بتاريخ 1999 لسنة 65 لقانكف عدد 3مادة 

1999.07.15 

 المـــــجموع 189 642 353 556 376 166 633 265 187 711 161 196 768 243 123 944 917 72

 
 

  إيضاح حول تعيدات المؤسسات العمومية.4-3-4



 

ذات  (... ديكاف األراضي الدكلية، الديكاف الكطني لمزيت، ديكاف الحبكب، الفكالذ،:أغمبيتيا منشآت عمكمية )بعض العالقات 
اإللتزامات اليامة، غير مصنفة مف قبؿ البنؾ الكطني الفالحي ألنيا تتمتع بضماف ضمني لمدكلة التكنسية عمى تعيدات ىذه 

 .فقد تدخمت الدكلة في السابؽ في عدة مناسبات لحؿ التدايف الثقيؿ خصكصا لديكاف الحبكب ك لمديكاف الكطني لمزيت. العالقات

 مف منشكر 2 مف األمكاؿ الذاتية الصافية المتكقعة في المادة %25 نسبة 2010 ديسمبر 31تعيدات ديكاف الحبكب فاقت في 
 .1991 ديسمبر 17 ك المؤرخ في 1991 لسنة 24البنؾ المركزم التكنسي عدد 

 : كما يمي2010.12 .31كتتمخص تعيدات ىذه العالقات في 

 

 عالقة  ديوان الحبوب  الديوان الوطني لمزيت  الـفــوالذ ديوان األراضي الدولية

24 203 73 303 71 871 298 524 

 (ألف دينار) 2010 ديسمبر 31تعيدات البنك الوطني الفالحي في 

  نسبة األموال الذاتية الصافية لمبنك الوطني الفالحي  51,26% 12,34% 12,59% 4,16%

 (ألف دينار) 2010 ديسمبر 31 التعيدات لدى القطاع في  937 622 246 201 413 270 648 30

 2011 ماي 31 تعيدات البنك الوطني الفالحي في  707 406 779 75 329 81 676 35

 (ألف دينار) 2011 ماي 31 التعيدات لدى القطاع في  717 664 606 213 393 289 402 41

 القيمة الحقيقية لمضمانات لدى البنوك                                      - 789 28      393 11 -

 

 محفــظـة السنـدات التجـاريـة -  4.4
 

في   دينار ألؼ311.799 مقابؿ 2010.12.31 ألؼ دينار في 297.516بمغ القائـ الجممي لمحفظة األكراؽ التجارية لمبنؾ 
خصكصا عف تراجع رقاع الخزينة لدل اإلنخفاض كقد نتج ىذا .  ألؼ دينار14.283 بقيمة ا، مسجال إنخفاض2009.12.31

 .2010.12.31  ألؼ دينار في 301.668  الى2009.12.31 ألؼ دينار في 318.039البنؾ، حيث إنتقمت مف 
   

 :كتتكزع محفظة األكراؽ التجارية لمبنؾ كما يمي 

 

   2010  ديسـمبـر  31 2009  ديسـمبـر  31

  سندات ذات دخل متغير 52 149

 سندات مدرجة في البكرصة 58 149

 مدخرات عمى السندات 6- 0

  سندات ذات دخل قار 464 297 650 311

 رقاع الخزينة 668 301 039 318

 مستحقات كديكف مرتبطة 204 4- 389 6-

 المجموع الصافي 516 297 799 311

 
 محفظـة االستثمار -  5.4

 

 ألؼ دينار في 310.557 مقابؿ 2010.12.31 ألؼ دينار في 343.145 اإلستثماربمغ القائـ الجممي لمحفظة 
2009.12.31 .

 

: ا ػقبفي ما يمي التغيرات الحاصمة في مختمؼ أصناؼ السندات كالمدخرات المتعمقة 
 
 



المجموع في 
2010.12.31 

عالوات 
محتفظ بيا 
عمى تحميل 
 المساىمات

مساىمات مع 
تعيد بإعادة 

 الشراء

مستحقات عمى 
 منشآت عمومية

سندات مساىمة  سندات استثمار صناديق التصرف
 وتوظيف

 الخام

 2010 ديسمبر 31القيمة المحاسبية في  534 112 969 43 242 63 970 152 700 1 141- 274 374

  جانفي1القيمة في  105 103 909 24 092 46 262 164 500 2 207- 661 340

52 299 
   

 إكتتاب/ إقتناء  599 11 800 19 900 20

-1 870 
 

-800 
   

 تفكيت 070 1-

-1 100 
     

 إسترداد إكتتاب 100 1-

-15 716 66 
 

-11 292 -3 750 -740 
 

 إستخالص

4 269 
  

 المستحقات المرتبطة 52 716 490 3 11

-35 398 
 

-546 
 

-14 457 
 

 2010 ديسمبر 31مدخرات في  395 20-

-32 124 
 

-803 
 

-10 883 
 

  جانفي1مدخرات في  438 20-

-7 222 
   

-5 278 
 

 مخصصات السنة المحاسبية 944 1-

3 948 
 

257 
 

1 704 
 

 إسترداد مدخرات 987 1

 2010 ديسمبر 31القيمة الصافية في  191 92 685 44 275 52 981 152 154 1 141- 145 343

                

 2009 ديسمبر 31القيمة الصافية في  721 82 103 25 918 36 325 164 697 1 207- 557 310

 
 

 في صناديؽ التكظيؼ الجماعي   ألؼ دينار ك24.669  بمبمػغاعيةػدات رؽػات في سفػابػار األخرل مف اإلكتتػدات اإلستثـػكف سفػتتؾ
. FCP OPTIMAالتكظيؼ الجماعي  ألؼ دينار خاصة بصندكؽ 17.000 ألؼ دينار منيا 19.300بقيمة 

 

 
 

تتكزع سندات المساىمة لمبنؾ كالمتمثمة في سندات مدرجة في البكرصة، كسندات غير مدرجة في البكرصة  كمساىمات في 
 :كما يمي OPCVM مؤسسات التكظيؼ الجماعي 

 
 

 

   2010  ديسـمبـر  31 2009  ديسـمبـر  31

 سندات مدرجة في البكرصة 066 45 153 37

 سندات غير مدرجة في البكرصة 869 66 353 65

 مساىمات في مؤسسات التكظيؼ الجماعي  599 599

   الـمــــــــجــــــــمــــوع 534 112 105 103
 
 
 

 ألؼ دينار في 20.395 الى 2009.12.31 ألؼ دينار في 20.438كما إنتقمت المدخرات عمى سندات المساىمة مف 
سترداد مدخرات 1.944 بقيمة 2010 خالؿ سنة  كذلؾ إثر رصد مخصصات مدخرات إضافية2010.12.31  ألؼ دينار كا 

.  ألؼ دينار1.987بمبمغ 
 

 : كما يمي2010 ديسمبر31تتكزع سندات المساىمة ؼ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009/12/31                          2010/12/31                         
نسبة 

القيمة  األسيم المساىمة 
القيمة  القيمة الخام مدخرات الصافية

 القيمة الخام مدخرات الصافية

                

- البنؾ الكطني الفالحي - شركة اإلستثمار ذات رأس ماؿ قار لممساىمات  100,0% 500 -   500 500 -   500
SICAF PARTICIPATIONS BNA 

 BNA CAPITAUX-رؤكس أمكاؿ - البنؾ الكطني الفالحي  99,0% 950 4 -   950 4 950 4 -   950 4

 SOFINREC- الشركة المالية إلستخالص الديكف  96,3% 700 7 -   700 7 700 7 -   700 7

 SODAL" - لخماس"شركة التنمية الفالحية  69,0% 447 1 906 541 447 1 125 1 322

 SOIVM SICAF- شركة اإلستثمار في األكراؽ المالية  62,9% 461 2 -   461 2 461 2 -   461 2

515 44 560 515 44 560 60,8% SODASS 

   LA GENERALE DES VENTESالعامة لمبيع 50,0% 000 2 358 1 642 000 2 071 1 929

 STIA-الشركة التكنسية لصناعة السيارات  50,0% 005 5 005 5 -   005 5 005 5 -  

 MATEUR JALTA- ماطر جالطة  44,0% 560 560 -   560 560 -  

 "عزيزة"شركة إحياء األراضي كالتنمية الفالحية  33,3% 075 1 075 1 -   075 1 075 1 -  

 SICAR INVEST- شركة اإلستثمار ذات رأس ماؿ تنمية  32,3% 580 2 -   580 2 580 2 -   580 2

 SIMPAR-الشركة العقارية ك المساىمات  30,3% 530 1 -   530 1 535 1 -   535 1

 TIS- التكنسية لإلعالمية ك الخدمات   30,0% 75 -   75 75 -   75

 AGRO SERVICES- شركة الخدمات الفالحية  29,9% 60 -   60 60 -   60

 IMMOBILIERE DES ŒILLETS" - القرنفؿ"الشركة العقارية  29,4% 265 -   265 265 7 257

 شركة تنيية الشماؿ الغربي 27,8% 418 9 -   418 9 640 3 186 454 3

 SICAV BNA- شركة اإلستثمار ذات رأس ماؿ متغير  20,4% 509 -   509 509 -   509

 SOGEST- الشركة العامة لمدراسات ك اإلشراؼ عمى األشغاؿ  20,0% 4 -   4 4 -   4

  - 15 15   - 15 15 20,0% LIAL DU CENTRE 

 شركة االستثمار كالتنمية بالكسط الغربي 19,0% 055 3 -   055 3 088 2 -   088 2



   MAISON DU BANQUIERدار المصرفي  18,2% 542 1 818 724 542 1 339 1 203

     SODEKشركة التنمية اإلقتصادية بالقصريف  17,6% 549 -   549 -   -   -  

8 106   - 8 106 8 106   - 8 106 16,2% STR 

 STBGالشركة التكنسية لممشركبات الغازية  15,8% 473 -   473 473 -   473

 القطب التنمكم ببنزرت 15,0% 500 1 61 439 1 500 1 -   500 1

  - 15 15   - 15 15 14,8% SPEI 

482   - 482 726   - 726 14,2% INTER BANK-SERVICES 

14 525   - 14 525 14 518   - 14 518 14,0% SFBT 

1 054   - 1 054 3 185   - 3 185 12,8% SODIS SICAR 

854 396 1 250 1 587 288 1 875 12,5% UNIFACTOR 

385   - 385 491   - 491 12,4% SIBTEL 

460 40 500 394 106 500 11,1% BAT 

250   - 250 250   - 250 11,1% TAPARURA 

10 656   - 10 656 10 656   - 10 656 11,1% AIR LIQUIDE TUNISIE 

4 150 2 554 6 704 3 136 3 569 6 704 10,9% STI TANIT 

280   - 280 280   - 280 10,4% MONETIQUE TUNISIE 

2 000   - 2 000 2 000   - 2 000 10,0% ATL 

  - 100 100   - 100 100 10,0% HAMMAMET SUD 

 القطب التنمكم بالمنستير 10,0% 500 1 97 403 1 500 1 -   500 1

 TDAالتكنسية لتكزيع األكسسكارات  10,0% 400 400 -   400 400 -  

 STE TUNISIENNE DE GARANTIEالشركة التكنسية لمضماف  8,3% 250 -   250 250 -   250

3 090 4 469 7 560 3 778 3 782 7 560 7,7% TUNISIE LAIT libre 

 SODICABشركة التنمية كاإلستثمار لمكطف القبمي  7,7% 300 67 233 300 44 256

60   - 60   - 60 60 6,6% IMPRIMERIES REUNIES 

 ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DU SAHELمستكدع التبريد بالساحؿ  6,6% 58 -   58 58 -   58

 SEMشركة إلكتركنيؾ المتكسط  6,3% 25 -   25 25 -   25

  - 37 37   - 37 37 5,2% EVOLUTION ECONOMIQUE 

100   - 100 100   - 100 5,0% TUNISIE TRADENET 

500   - 500 500   - 500 5,0% TUNIS CENTER 

 مساىمات أخرل   508 4 032 2 475 2 465 5 954 1 511 3

82 667 20 
 المـــــجـــمـــوع   534 112 395 20 140 92 105 103 438

         
 
 



 : اإلستثمار ذات رأس ماؿ تنميةاتل شرؾدفيما يمي الصناديؽ المتصرؼ فييا ؿ 

 

المجموع في 
2010.12.31 

نقص القيمة عمى 
التفويت في أسيم 

 ذاتية

 تاريخ التخصيص المبمغ األصمي إستخالص

  

 اإلستثمار  - لدل شركة اإلستثمار ذات رأس ماؿ تنمية 1صندكؽ  997 1 500 4 306 2- 281- 913 1

 اإلستثمار  - لدل شركة اإلستثمار ذات رأس ماؿ تنمية 2صندكؽ  997 1 057 2 874- 239- 944

 اإلستثمار  - لدل شركة اإلستثمار ذات رأس ماؿ تنمية 3صندكؽ  998 1 550 5 839 3- 170 1- 541

4 676 
 

 اإلستثمار  - لدل شركة اإلستثمار ذات رأس ماؿ تنمية 4صندكؽ  999 1 350 7 674 2-

 اإلستثمار  - لدل شركة اإلستثمار ذات رأس ماؿ تنمية 5صندكؽ  000 2 000 7 406 3- 12- 582 3

 اإلستثمار  - لدل شركة اإلستثمار ذات رأس ماؿ تنمية 6صندكؽ  001 2 000 7 052 1- 70- 878 5

 اإلستثمار  - لدل شركة اإلستثمار ذات رأس ماؿ تنمية 7صندكؽ  002 2 000 5 261- 156- 583 4

 اإلستثمار  - لدل شركة اإلستثمار ذات رأس ماؿ تنمية 8صندكؽ  003 2 500 3 714- 30- 756 2

1 500 
  

 اإلستثمار  - لدل شركة اإلستثمار ذات رأس ماؿ تنمية 9صندكؽ  005 2 500 1

5 000 
  

 اإلستثمار  - لدل شركة اإلستثمار ذات رأس ماؿ تنمية 10صندكؽ  006 2 000 5

2 500 
  

 اإلستثمار  - لدل شركة اإلستثمار ذات رأس ماؿ تنمية 11صندكؽ  007 2 500 2

8 500 
  

 اإلستثمار  - لدل شركة اإلستثمار ذات رأس ماؿ تنمية 12صندكؽ  008 2 500 8

20 000 
  

 اإلستثمار  - لدل شركة اإلستثمار ذات رأس ماؿ تنمية 13صندكؽ  009 2 000 20

450 
  

 جندكبة" إرادة"صندكؽ التنمية  010 2 450

450 
  

 الكاؼ" إرادة"صندكؽ التنمية  010 2 450

63 273 -1 864 -15 126 80 357 
   الـمــــــــجــــــــمــــوع 

-31 -31 
   

 9نقص القيمة في إنتظار التسكية عمى صندكؽ التصرؼ 

   الـمــــــــجــــــــمــــوع   357 80 126 15- 895 1- 242 63

 
 

، أم بزيادة صافية 2010.12.31 ألؼ دينار في 14.457كما تطكر القائـ الجارم لممدخرات عمى صناديؽ التصرؼ ليبمغ 
سترداد 5.278، كذلؾ إثر رصد مخصصات مدخرات إضافية بقيمة 2009 ألؼ دينار مقارنة بسنة 3.574بقيمة   ألؼ دينار كا 

.  ألؼ دينار1.704مدخرات بمبمغ 
 

 األصول الثابتة - 6.4
 

. تقدر قيمة األصكؿ الثابتة بكمفة اإلقتناء بإعتبار كافة الضرائب كالتكاليؼ الغير مسترجعة مف قبؿ البنؾ
 

: فيما يمي طريقة كنسبة اإلىتالكات لألصكؿ الثابتة 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

نسبة  إلىتالكا  بيعة  إلىتالكا  بيعة  ألصًل  لثابتة
%33تساً   ألقسا ب مجيا   عالمية
%15تساً   ألقسا تجيي     عالمية

%2تساً   ألقسا بنا   
%10تساً   ألقسا مصا ي   لتييئة 
%10تساً   ألقسا تجيي    مكتبية

%20تساً   ألقسا        ًسائؿ نقؿ
%3تساً   ألقسا خ  ئ  مصفحة



 : 2010.12.31 المادية كالغير مادية المسجمة في  الثابتةفيما يمي القيمة الصافية لألصكؿ
 

   2009  ديسـمبـر  31 مخصصات /    إقتناءات إسترجاع/   تفويت    تخصيص داخمي 2010  ديسـمبـر  31

8 389 
  

  أصول ثابتة غير مادية 971 6 418 1

8 389 
  

         برمجيات معمكماتية 971 6 418 1

-6 095 
  

  إىتالكات 037 5- 058 1-

-6 095 
  

         برمجيات معمكماتية 037 5- 058 1-

 1المـــجـــــمـــوع الصــافي  934 1 360     294 2

  أصول ثابتة مادية 857 123 569 21 042 1- 487 11- 897 132

3 833 245 
 

 أراض 555 3 33

 بناءات 351 50 746 5 10- 636 1- 451 54

صالح ككضع تجييزات 422 24 565 31- 6- 950 24  عمميات تييئة كا 

3 708 
 

 كسائؿ نقؿ 582 3 033 1 907-

 تجييزات مكتبية 412 32 796 4 94- 35- 079 37

28 
   

 أجيزة ك معدات 28

1 217 -3 391 
 

 أصكؿ ثابتة في طكر اإلنجاز 558 1 050 3

152 -4 907 
 

 تجييزات مكتبية بالمخزف 723 336 4

631 -1 665 
 

 تسبقة عمى شراء تجييزات مكتبية 468 828 1

 
-92 

 
 مصاريؼ الفركع الجديدة 1 91

6 847 
  

 أصكؿ تـ إقتنائيا في إطار أداء بالعكض 757 6 90

-73 557 
 

  إىتالكات 093 70- 510 4- 046 1

-23 862 
 

 بناءات 831 22- 050 1- 19

-19 762 
 

صالح ككضع تجييزات 789 18- 999- 27  عمميات تييئة كا 

-2 085 
 

 كسائؿ نقؿ 566 2- 425- 906

-27 824 
 

 تجييزات مكتبية 884 25- 034 2- 94

-23 
  

 أجيزة ك معدات 22- 1-

-2 462 
  

-2 462 
 

 إنخفاض قيمة

-2 462 
  

-2 462 
 

 أصكؿ ثابتة أخرل

 2المـــجـــــمـــوع الصــافي  764 53 598 14 4 487 11- 878 56

 (2( + )1) المــــــجـــــــمـــــــــوع الــــعــــــام  698 55 957 14 4 487 11- 172 59      

 

 
 
 
 
 



 
 
 

: 31.12.2010كيتكزع تفصيؿ األصكؿ الثابتة كما يمي 

 
 

 مدخرات
فائض أو نقص 

 حساب عالقة وصف قيمة الدخول قيمة عادلة قيمة

 1106084096 مجمكعة خميسة أرض ماطر 063 1 150 1 87  - 

كحدة خياطة قصر  125 2 -  125 2- 125 2
     السعيد

 المجمـــــوع الفرعـــــي     187 3 150 1 037 2- 125 2

 1106084100 تكنس لمحميب أرض فضاليف 074 2 737 1 337- 337

شركة الدراسات كالتييئة مارينا  شقؽ 586 1 665 1 79 - 
 1106084102 الحمامات الجنكبية

 المــــــجمــــوع     847 6 552 4 295 2- 462 2

 
 

 الجرد المادي لألصول الثابتة - 1.6.4
 

كلـ تكمؿ ىذه العممية بتقارب تاـ بيف نتائج الجرد المادم . بإنجاز جرد مادم ألصكلو الثابتة الماديةقاـ البنؾ الكطني الفالحي 
 .كجداكؿ إىتالكات األصكؿ الثابتة

 ألؼ دينار ك بذلؾ 76.038اإلىتالكات ك المدخرات  . 2010.12.31 ألؼ دينار في 131.119القيمة الخاـ لألصكؿ بمغت 
 . مف مجمكع مكجكدات البنؾ0,88% ألؼ دينار كىك ما يمثؿ حكالي 55.081تككف القيمة الصافية 

 الوضعية العقارية - 2.6.4
  

كقد مكف ىذا اإلجراء مف تنقية كضعية عدة . بدأ البنؾ الكطني الفالحي منذ عدة سنكات محاسبية بعممية تسجيؿ أمالكو العقارية
 كذلؾ بقيمة 2010 ديسمبر 31كلكف بقي قسـ مف األراضي ك المباني التابعة لمبنؾ في طكر التسجيؿ في . أصكؿ عقارية

 .  ألؼ دينار8.575محاسبية صافية بمغت 
 

 رىـول أخـأص -7.4
 

 2009.12.31 ألؼ دينار في 74.720 مقابؿ 2010.12.31 ألؼ دينار في 89.146  مجمكع األصكؿ األخرل لمبنؾبمغ
 :تتكزع كما يمي

 



 
 

 ودائـع وأموال المؤسسات البنكية والمالية - 8.4
 

 ألؼ دينار في 15.696 مقابؿ 2010.12.31 ألؼ دينار في 162.788بمغت كدائع كأمكاؿ المؤسسات البنكية كالمالية 
 حجـ اإلقتراضات في السكؽ النقدية زيادة  نتج خصكصا عف ألؼ دينار147.092 بقيمة رتفاعا مسجمة إ2009.12.31

. بالدينار
 

 :كيتكزع ىذا البند كما يمي 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

31  ديسـمبـر  2009 31  ديسـمبـر  2010
35 043 52 574  حـسـابـات لمتـسـوية )أصول(

5 199 7 487         مدينون مختمفون
8 036 8 746         الدولة، أداءات وضرائب
4 691 5 177         عموالت تصرف منتظرة

281 690         تعديل العممة األجنبية
16 836 30 474         حسابات أخرى
39 677 36 572  أصـــــول أخــــرى
31 769 30 696         قروض لألعوان

16 1         أعباء مؤجمة
404 183         مخزون بطاقات السحب
25 25         مخصصات الطوابع البريدية
5 5         مخصصات الطوابع الجبائية

83 99         مخصصات الطوابع الخاصة بالسفر
143 248         إيداعات وضمانات

7 232 5 315         حسابات أخرى
74 720 89 146   الـمــــــــجــــــــمــــوع

31  ديسـمبـر  2009 31  ديسـمبـر  2010 تقسـيـم حسب طـبـيعة البـنـد
12 823 157 538        * ودائع وأموال المؤسسات البنكية

2 873 5 250        * ودائع وأموال المؤسسات المالية

15 696 162 788   الـمــــــــجــــــــمــــوع

31  ديسـمبـر  2009 31  ديسـمبـر  2010 تقسـيـم حسب طبـيـعة الحـساب
9 175 11 787        * حسابات تحت الطمب

0 148 000        * إقتراضات في السوق النقدية بالدينار
6 486 2 894        * إقتراضات في السوق النقدية بالعممة الصعبة

35 107        * فوائد لمدفع

15 696 162 788   الـمــــــــجــــــــمــــوع



 اءـرفـوال الحـع وأمـودائ  - 9.4
 

 ألؼ دينار في 4.395.917 مقابؿ 2010.12.31 ألؼ دينار في 4.774.682 الحرفاء ستحقػاتبمغت كدائع ـك
 %. 8,6 ألؼ دينار أم بنسبة نّمك بمغت 378.765، مسجمة إرتفاعا بقيمة 2009.12.31

 

 
 

 :تتكزع الكدائع كما يمي 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

31  ديسـمبـر  2009 31  ديسـمبـر  2010
4 006 167 4 155 856 ودائـع بالدينـار

917 965 956 534 ودائع تحت الطمب
1 466 067 1 552 189 حسابات اإلدخار

162 423 153 384 أذون ألجل
219 939 207 916 حسابات ألجل

1 054 291 1 093 396 حسابات خاصة لمتوظيف
51 500 55 500 شهادات إيداع

133 982 136 937 أموال أخرى مستحقة لمحرفاء
368 705 603 986 ودائـع بالعـمـمة الصـعـبة
189 271 393 099 ودائع تحت الطمب

9 020 9 575 أذون ألجل

69 131 74 188 حسابات ألجل
92 048 120 473 حسابات لمتوظيف

9 235 6 651 أموال أخرى مستحقة لمحرفاء

21 045 14 840 ديـون مرتـبـطـة

842 992 فوائد لمدفع عمى الودائع تحت الطمب

23 93 فوائد لمدفع عمى الودائع ألجل بالعممة الصعبة

29 418 18 601 فوائد لمدفع عمى حسابات اإلدخار، واألذون ألجل، والحسابات ألجل 
والمنتوجات المالية األخرى

-9 238 -4 846 فوائد مدفوعة مسبقا عمى األذون ألجل والحسابات الخاصة لمتوظيف

4 395 917 4 774 682   الـمــــــــجــــــــمــــوع



 يةـوصـصـوارد خـات ومـراضـاقت - 10.4
 

 ألؼ دينار في 542.288 مقابؿ 2010.12.31 ألؼ دينار في 518.353 بمغت قيمة اإلقتراضات كالمكارد الخصكصية لمبنؾ
 : كتتكزع كما يمي 2009.12.31

 
 

 .%7,2 ك %1تتراكح نسب الفائدة لإلقتراضات الخارجية بيف 
 
 موارد خارجية - 1 .10 . 4
 

كتجدر اإلشارة أف بعض خطكط اإلعتماد القديمة لمقركض الخارجية  التي تمتع بيا البنؾ الكطني الفالحي لـ يقع إستخالصيا 
 كلـ يقـ البنؾ بشأنيا BEI SOCELTA  ، BIRD 1746 ، BIRD AID ، GSM ، PANO : (بالكامؿ أك جزئيا)

حتساب العمكالت الراجعة إلييا طبقا لشركط إتفاقيات القركض المتعمقة بيا  .بإحتساب الفكائد المعتمدة كفكائد التأخير، كا 
مف جية أخرل، تفترض بعض اإلتفاقيات المبرمة تكفؿ الدكلة بجزء مف خطر عدـ التسديد لمقركض الممنكحة لمحرفاء كالممكلة مف 

كلـ يأخذ البنؾ بعيف اإلعتبار،عند إحتسابو لممدخرات عمى الديكف المشككؾ في تحصيميا، لنصيب الدكلة . خطكط ىذه اإلعتمادات
 . مف الخطر المتحمؿ

 

: كيتكزع تقييـ اإليرادات كاألعباء الغير محتسبة ليذه المكارد كما يمي

 

TOTAL PANO BIRD AID BIRD 1746 GSM SOCELTA BIRD 1885   

 فكائد غير محتسبة ضمف األعباء -  798 261 1 043 5 378 636 116 8

663 99  -  -  - 483 81 
 عمكالت غير محتسبة ضمف اإليرادات

4 210 30  - 4 012  -  - 169 

خطر متحمؿ مف قبؿ الدكلة كمخصص لو مدخرات مف 
 قبؿ البنؾ الكطني الفالحي

4 283 749  - 1 894  -  - 1 640 

كمحتفظ بيا مف  (ربما)فكائد غير مسددة في كفالة الدكلة 
 قبؿ البنؾ الكطني الفالحي

1 040 242 -378 862 -1 261 -316 1 890 
 تأثيرات عمى النتيجة واألموال الذاتية اإلفتتاحية

-3 243 -507 -378 -1 032 -1 261 -316 250 
إذا لم )تأثيرات عمى النتيجة واألموال الذاتية اإلفتتاحية 

نأخذ بعين اإلعتبار لمفوائد الغير مسددة والتي ستسترد 
 (من الدولة

 
 

 

31  ديسـمبـر  2009 31  ديسـمبـر  2010

52 576 49 108  إقتراضات رقاعية
193 475 215 508  موارد الميزانية العمومية

359 778 308 605  موارد خصوصية

-68 147 -58 531 فارق الصرف عمى اإلقتراضات

4 606 3 663  فوائد لمدفع

542 288 518 353   الـمــــــــجــــــــمــــوع



 
كسكؼ يقع درس كضعية ىذه المكارد بصفة مفصمة مف قبؿ السمط المعنية بيدؼ تحديد المبالغ النيائية ليذه األعباء كاإليرادات 

 .المتعمقة بخطكط ىذه اإلعتمادات
 
 
 

  موارد الميزانية 2 .10 . 4
 

 تخضع كضعية المكارد ك اإلستعماالت عمى مكارد الميزانية لعممية تثبيت دكرم لتأكيد مبالغ اإلستعماالت ك المكارد ك األرصدة ال
 .المتاحة ليذه األمكاؿ العمكمية
  عمى أف البنؾ يتكفؿ بنسبة  FOPRODI مف إتفاقية صندكؽ النيكض بتنمية اإلستثمار 20عمى صعيد أخر ينص الفصؿ 

 مف مخاطر عدـ خالص القركض الممنكحة عمى مكارد ىذا الصندكؽ إال أف البنؾ يبقى في حؿ مف ىذا اإللتزاـ طالما لـ % 25
 .يستكفى كؿ الكسائؿ المتاحة إلستخالص القركض

 .ال يحتسب البنؾ حصتو في ىذه المخاطر إال عند تصنيؼ التعيدات
 

 ك المتكاجدة في طكر FOPRODIكفيما يمي كضعية حسابات القركض الممنكحة عمى مكارد صندكؽ النيكض بتنمية اإلستثمار 
 : 2010.12.31النزاع في 

 
 

 
 

 جارية FOPRODIكما تجدر اإلشارة الى أف عممية تطيير القركض الممنكحة عمى مكارد صندكؽ النيكض بتنمية اإلستثمار 
 .بالتعاكف مع السمطات القانكنية

 
 

  ببند اإلقتراضات و الموارد الخصوصيةحسابات أخرل متعمقة 3 .10 . 4
 

ك قد تمت أنفا دراستيا مف طرؼ الشركة األـ . 2010.12.31 تزاؿ غير مبررة الى غاية ال (خصـك)بعض حسابات التسكية 
 .غير أنو تعذر عمى البنؾ تحديد مصادراألرصدة

 

 
 

فائدة  كحسابات كال مبرر لياىا قديمة تـ استنفاد ساس بإعتماداتفي األ تتعمؽ حسابات أخرل في إنتظار التسكية 
عتمادات مختمؼ بنكد عمى  :كتشمؿ الحسابات التالية . أخطاءمف جراء  تنشأ األخيرة ىذه . تطييرىا سيتـ الميزانية كا 

 

 

المجموع في 2010.12.31 حساب

9.272 FOPRODI & FOPRODI BIRD حسابات في طور نزاع 1850

2.514 FOPRODI & FOPRODI BIRD  فوائد غير مسددة 1106082926

11.786 المجموع

المجموع في 2010.12.31 حساب

-2783 فوائد غير مسددة في كفالة الدولة 110581257
-1334 CEE إعادة تسوية فوائد/ ثالث خط إعتماد 110581751
-1642 دائنون مختمفون/قروض محولة 110581755



 
 
 

 رىـوم أخـصـخ - 11.4
 ،2009.12.31ألؼ دينار في  202.035 مقابؿ 2010.12.31 ألؼ دينار في 203.768بمغت جممة الخصـك األخرل 

 :كتتكزع كما يمي 

 
 

   2010سمبش دي  31 2009ٌسمبش  د31
 الذولت، ادءاث و ضرائب 536 20 825 20

 االداءاث علي الشركاث 216 7 606 8
 مؤسساث عموميت 306 22 801 20
 دائىون مختلفون 440 35 328 36

 حساباث لتعذيل العمالث االجىبيت 736 1 892 1
 عملياث ممايضت العملت الصعبت 36- 561

 (الخصوم)حساباث اخرى للتسويت  248 86 899 88
 عطل للخالص 647 5 793 5

 مذخراث لمىح التماعذ و التاميه عاى المتماعذيه 947 17 290 16
 مذخراث اخرى للمخاطر واالعباء 007 2 040 2

 انمجمىع 047 199 035 202
 
 

 
بإحتساب  (ألكؿ مرة) مف اإلتفاقية الكطنية الجماعية لمكظفي البنكؾ كالمؤسسات المالية، قاـ البنؾ 54 ك53عمال بالمادتيف 

 .المدخرات التي تغطي تعيداتو التالية لمكظيفة حياؿ المكظفيف كالمتقاعديف
كبذلؾ، يتحصؿ كؿ مكظؼ عند تقاعده عمى منحة قدرىا ست ركاتب شيرية يقع إحتسابيا عمى أساس راتب آخر شير مشتغؿ 

 .كذلؾ مع األخذ باإلعتبار لكؿ المنح المصركفة شيريا
 

كالمكظفيف باإلضافة، يبقى المكظفيف المتقاعديف منخرطيف ضمف بكليصة التأميف اإلجتماعي التي يقع تمكيميا مف مساىمات البنؾ 
 % 80كيتحمؿ البنؾ الكطني الفالحي .  المرض، األمراض طكيمة المدل، األمكمة، العجز، الكفاة:كالتي تغطي الحاالت التالية 

  .مف المصاريؼ المتعمقة بالمساىمات
 

كعمال بالمبادئ المحاسبية المعتمدة في تكنس كالمعايير الدكلية في تقديـ التقارير المالية، يجب إحتساب كمفة المزايا التالية لمكظيفة 
 .  ضمف األعباء كذلؾ خالؿ فترة نشاط المكظؼ كليس عند تمقيو ليذه المزايا

 

 17.947ىكذا، قاـ البنؾ الكطني الفالحي بإحتساب ضمف خصكمو لممدخرات التي تغطي ىذه التعيدات التالية لمكظيفة بمبمغ 
 .2010 ألؼ دينار لسنة 1657ألؼ دينار بالنسبة لمسنكات الفارطة ك 

: كقد إعتمد البنؾ لتقييـ ىذه المدخرات عمى اإلفتراضات التالية
 

المجموع في 2010.12.31 حساب

-839 PDA1367 الشمال الغربي
-436 إيداعمت بنكية لمفوائد 1381138103
276 GCA هبة 149114910
-47 SCM 113511350 صندوق الضمان
-60 135113510 صندوق تمويل المؤسسات الصغرى



%  4 :معدؿ نمك األجكر 
%  5 :معدؿ الكفيات كالخركج المبكر لمتقاعد

%  8 :نسبة التحييف 
%  20,04 * % 50 :األعباء اإلجتماعية 

 74,3 :أمؿ الحياة 

 . دينار667 :منحة تأميف لممتقاعديف تكفؿ بيا البنؾ الكطني الفالحي 
 أمـوال  ذاتــيـة -  12.4

 

 ألؼ دينار 493.565 مقابؿ 2010.12.31 ألؼ دينار في 550.340 (قبؿ خصـ األسيـ الذاتية)بمغت األمكاؿ الذاتية الخاـ 
 : 2010  ك2009كات سفاؿرات الحاصمة في األمكاؿ الذاتية خالؿ ػالتغيّ تفصيػؿ فيما يمي . 2009.12.31في 

 2009سىت 
       

 31الرصيد في 
 تغيرات أخرى 2009ديسمبر 

نتيجة السنة 
 المحاسبية

تعديالت 
 محاسبية 

إرتفاع رأس 
تسريح )المال 

 (أول قسط

تخصيص مرابيح 
2008 

 ديسمبر 31الرصيد في 
2008   

 رأس الماؿ 000 100 -  000 60 -  -  -  000 160

 أسيـ غير محررة: المساىمكف  -  -  000 25- -  -  -  000 25-

 مخصص الدكلة 000 133 -  -  -  -  -  000 133

 اإلحتياطي القانكني 000 10 -  -  -  -  -  000 10

 اإلحتياطي الخارؽ لمعادة 051 35 800 9 000 10- -  -  124- 727 34

 إحتياطي ذك نظاـ خصكصي 703 13 -  -  -  -  -  703 13

 إحتياطي إلعادة اإلستثمار المعفى 230 25 594 13 -  -  -  -  824 38

55 077 
 

 منحة إصدار كمنحة اإلدماج 077 35 -  000 20 -  - 

 إحتياطي لمصندكؽ اإلجتماعي 904 30 500 -  -  -  743 147 32

 نتائج مؤجمة قبؿ تكزيع األرباح 198 198- -  -  -  -  - 

 نتائج مؤجمة بعد تكزيع األرباح -  68 -  -  -  -  68

 تأثير التعديالت المحاسبية -  -  -  739 3 -  -  739 3

37 198  - 37 198 
 

 نتيجة السنة المحاسبية 763 31 763 31- - 

   الـمــــــــجــــــــمــــوع 926 414 999 7- 000 45 739 3 198 37 619 483 493

        

      

 
 
 
 
 
 
 
 

 

        

        

 
 2010سىت 

      

 

 31الرصيد في 
 تغيرات أخرى 2010ديسمبر 

نتيجة السنة 
 المحاسبية

تسريح القسط 
الثاني من 

الترفيع في رأس 

تخصيص مرابيح 
2009 

 ديسمبر 31الرصيد في 
2009   



 المال

 

160 000 
    

 رأس الماؿ 000 160

 

0 
  

25 000 
 

 أسيـ غير محررة: المساىمكف  000 25-

 

133 000 
    

 مخصص الدكلة 000 133

 

12 022 
   

 اإلحتياطي القانكني 000 10 022 2

 

35 035 8 
  

 اإلحتياطي الخارؽ لمعادة 727 34 300

 

17 802 
   

 إحتياطي ذك نظاـ خصكصي 703 13 099 4

 

60 174 
   

 إحتياطي إلعادة اإلستثمار المعفى 824 38 350 21

 

55 077 
    

 منحة إصدار كمنحة اإلدماج 077 55

 

33 374 727 
  

 إحتياطي لمصندكؽ اإلجتماعي 147 32 500

 

0 
   

 نتائج مؤجمة قبؿ تكزيع األرباح 150 150-

 

28 
   

 نتائج مؤجمة بعد تكزيع األرباح 0 28

 

638 -3 101 
   

 تأثير التعديالت المحاسبية 739 3

 

43 190 3 101 43 190 
 

 نتيجة السنة المحاسبية 198 37 299 40-

 

   الـمــــــــجــــــــمــــوع 565 493 150 12- 000 25 190 43 735 340 550
 
 

 :مف بيف التغّيرات األخرل 
 

 . آالؼ دينار إثر التفكيت في جزء مف األسيـ الذاتية لمبنؾ8 تحقيؽ فائض قيمة بمغ *
 . ألؼ دينار727بمغت الفكائد المتأّتية مف القركض المسندة عمى الصنػدكؽ اإلجتمػاعي * 
 

 : ألف دينار133.000 اعتماد الدولة ب – 1.12.4
   

 كبمكجب اإلتفاقيات المبرمة بيف الدكلة التكنسية كالبنؾ الكطني 1994.02.21 بتاريخ 1994 لسنة 30طبقا لنص القانكف عدد 
، حكلت الدكلة التكنسية لصالح البنؾ الكطني الفالحي مستحقات ممنكحة عمى مكارد الميزانية 1995 مارس 16الفالحي بتاريخ 

 . العمكمية الفالحية بعنكاف أصؿ الديف بضماف الدكلة إلستخالص المبالغ التي حمت آجاليا منذ سنة لمقركض المعنية بيذه اإلتفاقية
  

 ألؼ دينار، البنؾ مف إستعادة كضعيتو 133.000مكنت اإلتفاقية األكلى، التي تشمؿ مبمغا محكال لمبنؾ الكطني الفالحي بقيمة 
 (.% 5الحد األدنى )الصافية كاإلمتثاؿ لممعايير السائدة المتعمقة بنسبة مالءة البنؾ 

 .كتضع ىذه اإلتفاقيتيف عمى عاتؽ البنؾ الكطني الفالحي كاجب تسديد المبالغ المحكلة عند إستعادة البنؾ لتكازنو المالي
 

 التعديالت المحاسبية. 4-12-2
 

:  ألؼ دينار، كما يمي638، كالتي شممت األمكاؿ الذاتية بمبمغ صافي قدره 2010.12.31تتمخص التعديالت المحاسبية في 
  ألؼ دينار25.520 :منح غير قابمة لمتسديد - 
 ألؼ دينار - 16.290 :منح التقاعد كالتأميف الجماعي لممتقاعديف - 
 .ألؼ دينار - 8.592 :تعديؿ جبائي - 



 . لألخذ باعتبار لمتعديالت المحاسبية2009كتجدر اإلشارة أنو كقع إعادة معالجة البيانات المتعمقة بالسنة المحاسبية 
 

  اإلتحاد اإلقتصادي األوروبيمنح -1
 

 سبتمبر 11تمتع البنؾ الكطني الفالحي، بمكجب المرسكميف المبرميف بيف الدكلة التكنسية كاإلتحاد اإلقتصادم األكركبي في 
 كالمجسمة في إتفاقيتيف بيف الجميكرية التكنسية ك كاإلتحاد اإلقتصادم األكركبي، بتمكيميف مخصصيف 1991 أفريؿ 13 ك1986

كيتضمف التمكيؿ الممنكح مف قبؿ اإلتحاد اإلقتصادم . لتمكيؿ الزراعات الفالحية الصغيرة كالمتكسطة في المناطؽ المحركمة
 .األكركبي قسط قابؿ لمتسديد كقسط آخر في شكؿ منحة

 

 :كتتمخص البيانات المتعمقة باإلتفاقيتيف كما يمي

 

 
 

مكارد " كقد إحتسب البنؾ الكطني الفالحي إلى حد اآلف المنح المقدمة في إطار ىذيف المرسكميف ضمف خصكمو في البند 
 ".خصكصية

 :  ك قبؿ تصفيتيا31/12/2010حسابات الخصـك الراجعة ليذه المنح المتأتية مف اإلتحاد اإلقتصادم األكركبي تكزع كما يمي في 

 
 

 .قاـ البنؾ بإستشارة قانكنية أفضت إلى أف المنح المذككرة ىي مف حؽ البنؾ الكطني الفالحي
 

كالذم كقع ) مف إتفاقية المرسـك الثاني، تـ تعييف المسمى سابقا بالبنؾ الكطني لمتنمية الفالحية 2.2.1ىكذا، كبمكجب المادة 
 . كمستفيد مباشر مف المكارد الممنكحة في شكؿ منحة (إمتالكو مف قبؿ البنؾ الكطني الفالحي

 

 مف المرسـك الثالث عمى أف المنحة المقدمة في إطار ىذا المرسـك سكؼ تسمح بخمؽ صندكؽ متجدد 3.2.1كما تنص المادة 
 . كيككف مزكدا عبر إستخالصات قركض المرسـك الثاني كالثالث (صندكؽ متجدد)بصفة أكتكماتيكية 

 

مككف مف التمكيالت المتأتية " الصندكؽ المتجدد" كذلؾ عمى أف البنؾ الكطني الفالحي ىك صاحب المشركع كأف IIكتنص المادة 
 .مف المرسـك الثاني كالثالث

 

 أف ىذه المنحة لـ تعد خاضعة لمضريبة بسبب تعمقيا 2011 جكاف 20باإلضافة، أكدت إدارة الضرائب مف خالؿ رسالتيا بتاريخ 
 .بسنكات محاسبية إنقضت كذلؾ بمكجب التشريع الجبائي المعتمد حاليا

 

بقيمة  (تعديالت محاسبية) لألمكاؿ الذاتية اإلفتتاحية تصحيحىكذا، أعيد تبكيب المبالغ المحتسبة في البداية ضمف الخصـك إلى 
 كأنو كاف ينبغي إحتسابيا ضمف 1992-1987 ألؼ دينار نظرا إلى أف المنح المعنية قد كقع قبضيا خالؿ الفترة 25520

 .12 ك11إيرادات السنكات المحاسبية التي كقع قبضيا خالليا كذلؾ طبقا لممعايير المحاسبية التكنسية عدد 
 

 التعديل الجبائي -2
 

المرسوم
مميون دينار عممة أوروبية مميون دينار عممة أوروبية

5 4,5 13,7 13,3 مرسوم 1986
 -  - 13,8 12 مرسوم 1991 )صندوق متجدد(
5 4,5 27,5 25,3 الـمــــــــجــــــــمــــوع

قروض لمتسديد إعانة غير قابمة لمتسديد )منحة(

الرصيد في 31 ديسمبر 2010 )بالدينار( الصيغة
11 709 499 منح المرسوم الثاني مع اإلتحاد اإلقتصادي األوروبي 074901 0749
13 810 798 منح المرسوم الثالث مع اإلتحاد اإلقتصادي األوروبي 000000 1397

الحساب



 شمؿ الضريبة عمى المؤسسات، تسبقات إحتياطية عمى 2009-2006خضع البنؾ الكطني الفالحي لتدقيؽ جبائي معمؽ لمفترة 
اآلداءات، الخصـ عند األصؿ، الضريبة عمى القيمة المضافة، الضريبة عمى التككيف الميني، صندكؽ النيكض بمساكف المكظفيف 

، بنتائج ىذا التدقيؽ التي أفضت إلى تعديؿ في األصؿ بقيمة 2010 نكفمبر 1كقد كقع إعالـ البنؾ، بتاريخ . كحقكؽ التسجيؿ
رجاء لمضريبة عمى المؤسسات التي حددت بقيمة 19298  . ألؼ دينار998 ألؼ دينار كا 

 

 . يكما30كقدـ البنؾ تحفظاتو بشأف قادة التعديؿ ككجو معارضتو لمصالح إدارة الضرائب قبؿ إنقضاء الفترة القانكنية لمرد كىي 
 

، تـ تكجيو إعالـ ثاف لمبنؾ الكطني الفالحي تضمف مراجعة لتخفيض المبالغ المطمكبة لمبنؾ لتصؿ إلى 2011 جكاف 8كبتاريخ 
رجاء لمضريبة عمى المؤسسات بقيمة 9631  . ألؼ دينار2155 ألؼ دينار كا 

 

صدار بيانات تصحيحية لألشير كالسنكات المحاسبية  ككافؽ البنؾ عمى نتائج ىذا اإلعالـ الثاني ك قاـ بتصفية المبالغ المستكجبة كا 
 .المعنية

 

كقد .  ألؼ دينار8592 بقيمة 2010ىكذا، تـ إحتساب ىذه النتائج كتعديؿ ضمف األمكاؿ الذاتية اإلفتتاحية لمسنة المحاسبية 
 .( ألؼ دينار1188مع األخذ باإلعتبار لإلرجاء القديـ بقيمة ) ألؼ دينار 2155إرتفعت الضريبة المرجئة عمى المؤسسات إلى 

 

 منح التقاعد والتأمين الجماعي لفائدة المتقاعدين- 3
 

 مف اإلتفاقية الكطنية الجماعية لمكظفي البنكؾ كالمؤسسات المالية كطبقا لممبادئ المحاسبية المعتمدة في 54 ك53عمال بالمادتيف 
حتساب، بمفعكؿ رجعي، لممدخرات التي تغطي  تكنس كلممعايير الدكلية في تقديـ التقارير المالية، قاـ البنؾ ألكؿ مرة بتقدير كا 

 .(منحة التقاعد كالتكفؿ بقسط التأميف لممتقاعديف)تعيداتو التالية لإلنتداب حياؿ المكظفيف 
 

كذلؾ عمى أساس اإلفتراضات ) ألؼ دينار 17947 خصما بقيمة 2010 ديسمبر 31كقد نتج عف تقدير ىذه التعيدات في 
 (....المقدمة في اإليضاح

 

ىكذا، تـ إحتساب األعباء المتعمقة . كتـ معالجة التكفؿ األكؿ لتعيدات البنؾ الكطني الفالحي حياؿ مكظفيو بمفعكؿ رجعي
 مبمغا قدره 2010كبمغت أعباء سنة .  ألؼ دينار16290بالسنكات الفارطة كتصحيح لمنتائج المؤجمة لمسنكات السابقة بقيمة 

 .   ألؼ دينار1657
 

 أسيم ذاتية. 4-12-3
 

، 2009.12.31 ألؼ دينار في 3 مقابؿ 2010.12.31 دينار في آالؼ  1 198 بمغت األسيـ الذاتية التي يمتمكيا البنؾ
 :بسبب  ألؼ دينار 1.195بقيمة إرتفاعا مسّجمة 

 

 8 ألؼ دينار كنتج عنيا فائض قيمة بمبمغ 68مف األسيـ الّذاتّية الّتي يمسكيا البنؾ كالّتي بمغت قيمة إقتنػائيػا 4021 التفكيت في* 
 .آالػؼ دينػار

 . ألؼ دينار1.263 سيـ لمبنؾ الكطني الفالحي مف البكرصة بمبمغ 73051إقتنػاء * 
 

   
 

الرصـيـد في 31 ديسمبر 2010 تفويت إقتناءات الرصـيـد في 31 ديسمبر 2009

-1 198 68 -1 263 -3 أسهم ذاتية

-1 198 68 -1 263 -3   الـمــــــــجــــــــمــــوع

31  يسمب   31200  يسمب   200

466 64175 100  - لفائ    لم سسا   لمص فية
466 64175 100م ينً  بمًج  تعي    ضما    ً  لفائ   بنً  خا جية

981 024467 454  - لفائ    لح فا 
855 56041 56م ينً  بمًج  ضمانا  ًقبًؿ
446 22884 85م ينً  بمًج  تعي    ضما 
205 02511 10م ينً  بمًج  كفاال   قاعية
846 54552 49م ينً  بمًج  كفاال  جبائية

740 422156 179م ينً  بمًج  كفاال  عمى صفقا  عمًمية
703 0759 8م ينً  بمًج  ضما  عمى  ص     قت  ضا   قاعية

900 950110 64م ينً  بمًج  ضما  عمى  ص    سن     لخ ينة
219286م ينً  بمًج  كفاال  بنكية

000 000160 160  - لفائ    ل ًلة
ً لتيا  ل ًلة لفائ    لبن  000 000160 160مستحقا  عمى مً     لمي  نية  لعمًمية ح

ـً  ـ ـم ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ 447 665703 714 ل



 ربح السيم الواحد. 4-12-4

 

   2010  ديسـمبـر  31الرصيد في  2009  ديسـمبـر  31الرصيد في 

 (ألؼ دينار)ربح السنة المحاسبية بعد التعديالت المحاسبية  828 43 937 40

 
 ربح راجع لألسيـ الذاتية 2

 عدد األسيـ العادية المتداكلة 608 930 31 638 999 31 (*)  

  دنانير5ربح سيـ كاحد بقيمة إسمية قدرىا  373 1 1.516
 

 إيضاحات حول التعيدات خارج الموازنة-  5
 

 ّدمةـرى مقـل أخـويـدات تمـهـات وتعـانـاالت، ضمـكف - 1.5
 

 كيتكزع 2009.12.31 ألؼ دينار في 714.665 مقابؿ 2010.12.31 ألؼ دينار في 750.263بمغ مجمكع ىذا البند 
: كاآلتي 

 

 : عمى موارد الميزانية العمومية حولتيا الدولة لفائدة البنكمستحقبث- 5-1-1
، فإف 2004، المتعمؽ بقانكف المالية لسنة 2003 ديسمبر 29 المؤرخ في 2003 لسنة 80طبقا لما جاء في القانكف عدد 

 عقدا ييدؼ إلى تحكيؿ مكارد الميزانية الفالحية 2004 فيفرم 17كزير المالية أبـر مع البنؾ الكطني الفالحي بتاريخ 
 ألؼ دينار لصالح البنؾ الكطني الفالحي ، كتتحمؿ الدكلة الديكف الغير 160.000الراجعة لمدكلة ك التي تبمغ قيمة 

 . الخالصة ك التي حؿ أجميا منذ سنة عمى القركض المسندة عمى ىذه المكارد ك التي ترجع في نطاؽ ىذا التعاقد

31  ديسـمبـر  2009 31  ديسـمبـر  2010

100 641 139 063 أ- لفـائـدة المؤسـسات المصرفيـة
45 000 كمبياالت مظهرة

100 641 94 063 مدينون بموجب تعهدات ضمان أذون لفائدة بنوك خارجية
454 024 451 200 ب- لفـائـدة الحـرفـاء

56 560 88 184 مدينون بموجب ضمانات وقبول
85 228 69 854 مدينون بموجب تعهدات ضمان
10 025 9 320 مدينون بموجب كفاالت رقاعية
49 545 54 785 مدينون بموجب كفاالت جبائية

179 422 212 137 مدينون بموجب كفاالت عمى صفقات عمومية
8 075 6 835 مدينون بموجب ضمان عمى إصدار إقتراضات رقاعية

64 950 9 350 مدينون بموجب ضمان عمى إصدار سندات الخزينة
219 735 مدينون بموجب كفاالت بنكية

160 000 160 000 ج- لفـائـدة الـدولـة
160 000 160 000 مستحقات عمى موارد الميزانية حولتها الدولة لفائدة البنك
714 665 750 263   الـمــــــــجــــــــمــــوع



إف اإلعتمادات المحكلة كقع إستخداميا مف طرؼ البنؾ لتعكيض النقص في المدخرات التي كقع إبرازىا في ختاـ النشاط 
 ألؼ دينار مقابؿ تحديد المدخرات  160.000، مما أدل إلى عدـ إحتساب ىذه اإلعتمادات كالتي تبمغ 2003لسنة 

 .المستكجبة عمى سندات اإلستثمار ك المستحقات عمى الحرفاء لنفس المبمغ
طبقا لسجؿ اإلستحقاقات التي )يضع ىذا التعاقد عمى عاتؽ البنؾ الكطني الفالحي إجبارية إرجاع المبالغ المالية المحكلة 

ينص التعاقد عمى تقديـ ىذا التعيد ضمف الخصـك المحتممة . ، ما داـ تـ إصالح التكازف المالي(سيتـ تحكيميا مع الدكلة
 .في نطاؽ التعيدات خارج المكازنة

 ألؼ دينار، فإنو يتـ التكصؿ إلى إصالح التكازف المالي عندما 160.000 مف العقد المتعمؽ بمبمغ 6طبقا لمبند عدد 
 :تجتمع جميع الشركط التالية بدكف إعتبار المستحقات المحكلة لمبنؾ الكطني الفالحي بمقتضى التعاقد 

 .تـ تككيف المدخرات طبقا لمتنظيـ السائد -

 .التغطية األدنى مف األمكاؿ الذاتية تـ التكصؿ إلييا -

 .النسبة المتكسطة لمردكد األمكاؿ الذاتية لمقطاع تـ التكصؿ إلييا -

 .النسبة المتكسطة لمردكد األصكؿ تـ التكصؿ إلييا -

 .يضمف البنؾ تكزيع عائدات األسيـ بنسبة أدنى تتجاكز النسبة المتكقعة في نطاؽ نظاميا األساسي -

  
 

 ضمـانـات مقـبـولـة : 2.5
 

 :التاليةعمى العناصر " ضمانات مقبكلة"يحتكم بند 

 
 

يقـك البنؾ الكطني الفالحي بتقييـ الضمانات الخاصة . تعداد ك تقييـ الضمانات المقبكلة مف الحرفاء تؤدل بطريقة غير ناجعة
 .   5ك4ك3ك2بالتعيدات ذات التصنيؼ 

 
 

 

 جـائـنتـمة الـائـول قـإيضاحات ح- 6
 

 لةـاثـل ممـداخيـد دائنة ومـوائـف  : 1.6
 

 ألؼ دينار في 313.711 مقػابػؿ 2010.12.31 ألؼ دينػار في 318.099" الفػكائد الػدائنة كالمداخيؿ المماثمة"بمغ مجمكع 
: ، كيتكزع كاآلتي  %1,4 مسجال إرتفاعا بنسبة 2009.12.31

31  ديسـمبـر  2009 31  ديسـمبـر  2010

4 548 5 417 تعهدات مقبولة من البنوك وشركات التأمين
206 012 209 118 تعهدات مقبولة من الدولة
258 313 291 590 تعهدات مقبولة من الحرفاء
468 873 506 125   الـمــــــــجــــــــمــــوع



 
 

 والتـمـعـال  : 2.6
 

 ألؼ دينار في 44.760 مقابؿ 2010.12.31 ألؼ دينار في 47.249بمغت العمكالت المقبكضة مف طرؼ البنؾ 
: ، كتتكزع عمى النحك التالي 2009.12.31

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 األرباح والخسائر عمى المحفظة التجارية والعمميات المالية  : 3.6
 

 مقابؿ 2010.12.31ألؼ دينار في  29.071" األرباح كالخسائر عمى المحفظة التجارية كالعمميات المالية"بمغ مجمكع بند 
 :كّزع كاآلتي ػتمك . 2009.12.31 ألؼ دينار في 27.433

 

31  ديسـمبـر  2009 31  ديسـمبـر  2010

10 283 8 344 عـمـميات مع المـؤســسات البـنـكـية والمـاليــة
9 253 7 452 فوائد عمى قروض في السوق النقدية بالدينار

809 343 فوائد عمى قروض في السوق النقدية بالعممة الصعبة
101 307 فوائد عمى أموال أخرى لدى المؤسسات البنكية والمالية
120 242 فوائد عمى عمميات مقايضة العممة الصعبة

290 727 297 512 عـمـميـات مع الحـرفـاء
48 795 48 723 عالوات عمى الحسابات المدينة لمحرفاء

241 932 248 789 فوائد عمى قروض الحرفاء
12 701 12 243 فوائد ومداخيل أخرى

313 711 318 099 المـــــجـــــــمـــــــوع 

31  ديسـمبـر  2009 31  ديسـمبـر  2010

23 364 22 956 عموالت متعمقة بالعمميات عمى الصكوك والكمبياالت، التحويالت ومسك الحسابات
2 936 3 779 عموالت متعمقة بعمميات النقد اإللكتروني

715 961 عموالت متعمقة بعمميات الصرف
2 092 2 378 عموالت متعمقة بعمميات التجارة الخارجية

21 17 عموالت متعمقة بكراء الخزائن الحديدية
7 962 8 707 عداد التمويل واإلرشاد والمساعدة عموالت لمدراسة وا 
2 057 2 138 عموالت لمتصرف في موارد الميزانية والموارد الخارجية

380 280 عموالت عمى ضمان سندات الخزينة
5 233 6 033 عموالت مختمفة

44 760 47 249 المـجـمـوع 



   2010  ديسـمبـر  31 2009  ديسـمبـر  31
 الـصـافـي عمى ســنـدات الـتـوظـيــف (أو الـخـسـارة)الـربـح  014 20 962 20
 (+)فكائد صافية عمى رقاع الخزينة  971 19 895 20

 (+)أرباح أسيـ كمداخيؿ مشابية  49 16
 (+)إسترداد مدخرات إلنخفاض القيمة  0 51
 (-)مخصص لممدخرات بسبب إنخفاض القيمة  6- 0

 الصـافي عمى عـممـيات الـصـرف (أو الخــسارة)الربــح  057 9 471 6
 عمى عمميات الصرؼ (أك سمبية)نتيجة مكجبة  006 6 914 3
 عمكالت عمى الصرؼ اليدكم 051 3 557 2

 الـمــــــــجــــــــمــــوع 071 29 433 27
 

 

 مداخيل محفظة اإلستثمار  : 4.6
 

، أم 2009.12.31 ألؼ دينار في 10.504 مقابؿ 2010.12.31  ألؼ دينار في 12.916بمغت مداخيؿ محفظة اإلستثمار 
: الي ػ التنحػكلى اؿػكتتكزع ىذه المداخيؿ ع %. 23بإرتفاع بنسبة 

 

 

 
 ةـلـاثـاء ممـدينة و أعبـد مـوائـف: 5 .6
 

 ألؼ دينار في 153.803 مقابؿ 2010.12.31 ألؼ دينار في 144.510" فكائد مدينة كأعباء مماثمة"بمغ مجمكع بند 
: كيتكزع كاآلتي  %. 6 بنسبة تراجعا، مسجال 2009.12.31

31  ديسـمبـر  2009 31  ديسـمبـر  2010
8 456 8 747 مداخيل محفظة المساهمات

339 982 مداخيل السندات الرقاعية
1 709 3 187 مداخيل صناديق التصرف

10 504 12 916 الـمــــــــجــــــــمــــوع



 
 

 مخصصات لممدخرات ونتائج تصحيح القيمة عمى الديون وعناصر خارج الموازنة والخصوم : 6.6
 

رتفاعا ، مسجال إ2009.12.31 ألؼ دينار في 67.987 مقابؿ 2010.12.31 ألؼ دينار في 79.969بمغ مجمكع ىذا البند 
: ، كيتكزع كاآلتي ) 17,6% ) ألؼ دينار11.982بقيمة 

 
 

:  2010تغطي مخصصات المدخرات عمى المخاطر كاألعباء لسنة 

 .  ألؼ دينار كالذم يمثؿ المدخرات المخصصة بعنكاف المنح المدفكعة في إطار التقاعد1.164مبمغا بقيمة  -
 .  ألؼ دينار بعنكاف المدخرات المككنة لمتأميف الجماعي لفائدة المتقاعديف492مبمغا بقيمة  -

 :استرداد مدخرات عمى ديكف مشككؾ في تحصيميا ك تعيدات خارج المكازنة ك تحتكم عمى تغطي مخصصات المدخرات
 .2010 خالؿ سنة  SOFINREC ألؼ دينار بعنكاف استرداد مدخرات عمى تعيدات كقع التفكيت فييا إلى 30.792مبمغ  -

  .2010 بعنكاف استرداد مدخرات عمى تعيدات كقع خالصيا خالؿ  ألؼ دينار34.725مبمغ  -
 :كتغطي مخصصات المدخرات عمى إنخفاض قيمة األصكؿ الثابتة نقص القيمة المحتمؿ لألمالؾ العقارية 

 ألف دٌنار، 2125 :"مجمع خميسة"كحدة خياطة قصر السعيد المقتناة مف -   

 .  ألف دٌنارTUNISIE LAIT ": 337"المقتناة من " فضلٌن"أرض -    

31  ديسـمبـر  2009 31  ديسـمبـر  2010

1 904 9 403 عمميات مع المؤسسات البنكية و المالية

1 275 9 140 فوائد عمى إقتراضات في السوق النقدية بالدينار

25 21 فوائد عمى إقتراضات في السوق النقدية بالعممة الصعبة

459 184 فوائد عمى أموال أخرى لصالح المؤسسات البنكية والمالية

145 58 خفض أو ترفيع في القيمة عمى عمميات مقايضة العممة الصعبة

134 214 119 774 عمميات مع الحرفاء

4 559 5 298 فوائد عمى الحسابات تحت الطمب

38 726 41 418 فوائد عمى حسابات اإلدخار

90 929 73 058 فوائد لمدفع عمى األذون ألجل، والحسابات ألجل والمنتوجات المالية األخرى

14 170 12 521 إقتراضات

3 515 2 812 أعباء مماثمة أخرى

153 803 144 510 الـمــــــــجــــــــمــــوع

31  ديسـمبـر  2009 31  ديسـمبـر  2010

-95 990 -112 744 مخصصات لممدخرات عمى ديون مشكوك في تحصيمها

-17 065 -30 481 ديون وقع التفويت فيها أو مقيدة في خسارة

49 297 76 305 إسترداد مدخرات عمى ديون مشكوك في تحصيمها وتعهدات خارج الموازنة ولمخصوم

-4 293 -2 944 مخصصات لممدخرات عمى المخاطر واالعباء

63 2 987 إسترداد مدخرات عمى المخاطر واالعباء

 - -2 462 مخصصات لممدخرات عمى إنخفاض قيمة االصول الثابتة

 - 2 858 إسترداد عالوات وعموالت محتفظ بها لديون وقع التفويت فيها

1  - مبالغ مستخمصة بعنوان ديون مقيدة في خسارة

-67 987 -66 481 الـمــــــــجــــــــمــــوع



 مخصصات لممدخرات ونتائج تصحيح القيمة عمى محفظة  االستثمار: 7.6
 

:   كيتكزع كاآلتي 2009.12.31 ألؼ دينار في 633 مقابؿ 2010.12.31 ألؼ دينار في 2.253بمغ مجمكع ىذا البند 
 

 
 
 

 ألؼ دينار إثر التفكيت في مساىمتو في رأس ماؿ شركة 2.027 فائضا في القيمة بمغ 2010سجؿ البنؾ خالؿ سنة 
"STAFIM PEUGEOT. "  دينار 100 دينار لمسيـ كبقيمة إسمية بمغت 876 سيما بمبمغ 2500كقد شمؿ التفكيت عمى 

 . لمسيـ
 
 

 وانـاريف األعـمص : 8.6
 

 كتتكزع 2009.12.31 ألؼ دينار في 97.201 مقابؿ 2010.12.31 ألؼ دينار في 99.157بمغت مصاريؼ األعكاف 
 :كاآلتي 

 

   2010  ديسـمبـر  31 2009  ديسـمبـر  31

 أجػػػػكر 967 72 402 71   
 أعباء إجتماعية كجبائية 301 20 355 19
 أعباء أخرل متعمقة باألعكاف 035 6 708 4
 (تغير)أعباء عمى عطؿ لمخالص  146- 736 1

 الـمــــــــجــــــــمــــوع 157 99 201 97
 
 

 

مصاريؼ "، تـ إعادة صياغة طريقة إحتساب المدخرات عمى العطؿ لمخالص كذلؾ بتسجيميا ضمف بند 2010بداية مف سنة 
 ". مخصصات المدخرات لممخاطر كاألعباء"عكضا عف بند " األعكاف

 
 
 
 
 

 

31  ديسـمبـر  2009 31  ديسـمبـر  2010
-5 788 -1 944 مخصصات المدخرات إلنخفاض قيمة محفظة اإلستثمار
-2 835 -5 278 مخصصات المدخرات عمى صناديق التصرف

580 2 244 إسترداد مدخرات إلنخفاض القيمة في محفظة اإلستثمار
447 1 704 إسترداد مدخرات عمى صناديق التصرف

4 094 2 027 فائض القيمة عمى التفويت في محفظة اإلستثمار
3 453 أرباح الصرف عمى محفظة اإلستثمار
-584 -1 006 خسالرة إستثنائية عمى محفظة اإلستثمار
-633 -2 253 الـمــــــــجــــــــمــــوع



 

 الضرائب عمى النتيجة : 9.6
 

كال تأخذ بعيف اإلعتبار  (الضريبة عمى الشركات)تتككف أعباء الضرائب عمى األرباح فقط مف الضريبة الجارية أك المستكجبة 
، تـ تحديدىا بإعتبار إعادة اإلستثمار 2010بالنسبة لسنة . (الغير مدرجة ضمف المكازنة)ألصكؿ كخصـك الضريبة المؤجمة 

 : ألؼ دينار، كذلؾ كاآلتي17.400بمبمغ  (في صناديؽ التصرؼ)المعفى 

 

 النـتـيـجة  الصـافــيـة بعد التعديالت المحاسبية 828 43

 إعـــادة إدمـــاج 333 169

 تعديؿ جبائي 066 8

 منح التقاعد 290 16

 غرامات 192 1

 ىبات كدعائـ غير قابمة لمخصـ 37

 أعباء غير قابمة لمخصـ 162

 خسائر غير قابمة لمخصـ 334

 شيكات السفر 2

 حفالت إستقباؿ  5

 أعباء عمى عطؿ لمخالص 646 5

 مدخرات عمى ديكف مشككؾ في تحصيميا 444 115

 مدخرات عمى مخاطر مختمفة 944 2

 مدخرات إلنخفاض القيمة في سندات المساىمة 944 1

 مدخرات إلنخفاض القيمة في سندات صناديؽ التصرؼ 278 5

 ديكف كقع التخمي عنيا 311 2

 مدخرات عمى إنخفاض قيمة األصكؿ الثابتة 462 2

 الضريبة عمى الشركات 216 7

 إقـــتــطــــاعــات 246 49-

 مداخيؿ األسيـ 643 8-

 أرباح كفائض قيمة عمى صناديؽ التصرؼ 481 3-

 إسترداد مدخرات عمى مخاطر مختمفة 780 8-

 إسترداد مدخرات عمى صناديؽ التصرؼ 804-

 دعـ اإلتحاد اإلقتصادم األكركبي 520 25-

 فكائد غير مسددة منتظرة لحرفاء غير مصنفيف في السنكات السابقة 206 1-

 فكائد غير مسددة كقع إستخالصيا لحرفاء غير مصنفيف في السنكات السابقة 812-

 نـتـيجـة مـصـحـحة 916 163

 
 :ناقص 

 (سىذاث توظيف)مه الربح الجبائي % 50مدخرات قابمة لمخصـ في حدكد  6-

 (سىذاث صىاديك التصرف)مه الربح الجبائي % 50مدخرات قابمة لمخصـ في حدكد  653-



 مدخرات عمى ديكف مشككؾ في تحصيميا 392 115-

 الـنـتـيـجـة الـجـبـائـيـة 865 47

 إعـفـاءات جـبـائـيـة 248 27-

-21 603 
المخاطر -إعادة إستثمار لدل شركات اإلستثمار ذات رأس ماؿ تنمية كصناديؽ التكظيؼ الجماعي

 "بدكف حد أدنى لمضريبة"في مناطؽ تنمية جيكية 

 "مع  حد أدنى لمضريبة"إعادة إستثمار لدل شركات اإلستثمار ذات رأس ماؿ تنمية  645 5-

 الـنـتـيـجة الخـاضـعـة لمضـريـبـة 617 20
 (% 35)الـضريـبـة عمى الـشـركـات  216 7

 
 

 إيضـاحات حـول جـدول الـتـدفقـات الـنقـديـة –7
 

  التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة اإلستغالل – 1.7
   

، تدفقا نقديا صافيا سمبيا بقيمة 2010 ديسمبر 31 إلى 2010 جانفي 1أفرزت أنشطة اإلستغالؿ، خالؿ الفترة الممتدة بيف 
 : ألؼ دينار، يفسر عمى النحك التالي558.222

 .  ألؼ دينار230.306سجمت إيرادات اإلستغالؿ المقبكضة، مقارنة بأعباء اإلستغالؿ المدفكعة، فائضا بمبمغ - 
 . ألؼ دينار384.969سجمت كدائع الحرفاء إرتفاعا صافيا بقيمة - 
 .    ألؼ دينار935.942إرتفع حجـ القركض الصافي لفائدة الحرفاء بمبمغ - 
 . ألؼ دينار96.224بمغت األمكاؿ المفرجة لفائدة األعكاف كالدائنيف اآلخريف - 
 . ألؼ دينار40.352أسفرت التدفقات النقدية األخرل المرتبطة بأنشطة اإلستغالؿ إنفاقا صافيا بقيمة - 

 

 التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة اإلستثمار  – 2.7
 

 ألؼ دينار نتج مف جية عف 31.338، تدفقا نقديا صافيا سمبيا بمبمغ 2010أفرزت أنشطة اإلستثمار، خالؿ السنة المحاسبية 
 ألؼ دينار، كمف جية أخرل 8.572 ألؼ دينار ك35.460إقتناء سندات إستثمار كأصكؿ ثابتة مادية كغير مادية بمغت تباعا 

 ألؼ دينار كعمى فائض قيمة إثر التفكيت في سندات 10.667عف قبض أرباح كفكائد عمى محفظة سندات اإلستثمار بقيمة 
 .   ألؼ دينار2.027مساىمة بمبمغ 

 

 التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة التمويل–  3.7
 

 ألؼ دينار نتج عف تسديد اإلقتراضات بمبمغ 11.154، تدفقا ماليا صافيا سمبيا بمغ 2010أسفرت أنشطة التمكيػؿ، خالؿ سنة 
نخفاض المكارد الخصكصية بقيمة 3.335  ألؼ دينار بالرغـ 12.108 ألؼ دينار كتكزيع أرباح بقيمة 19.525 ألؼ دينار، كا 

 . ألؼ دينار25.000مف تسريح أسيـ بمبمغ 
 

 السيولة وما يعادل السيولة–  4.7
 

تتككف السيكلة كما يعادؿ السيكلة مف األمكاؿ بالدينار كبالعممة الصعبة في الخزانة كلدل البنؾ المركزم التكنسي كمركز الصككؾ 
البريدية، كالرصيد الصافي لمبنؾ لدل المؤسسات البنكية، كالقركض كاإلقتراضات البنكية دكف الثالثة أشير كقائـ محفظة سندات 

 .المتاجرة
 

 



 

 31 ألؼ دػينار في 788.091 مػقػابؿ 2010 ديسمبر31 ألؼ دينار في 187.377كقد بمغ مجمكع السيػكلة كما يعادؿ السػيكلػة 
 :2010كيتكزع كاآلتي في مكفى سنة .  2009ديسمبر 

 

 
 

 

المكجكديف في محفظة  (BTZC)كذات سند الخالص الكاحد  (BTA)الى أف التكظيفات في رقاع الخزينة المنظرة  ىذا كيشار
 ".ما يعادؿ السيكلة"السندات التجارية كقع إحتسابيـ ضمف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 916 السيولة بالدينار التونسي
28 901 الخزانة بالدينار
16 003 أموال بالدينار لدى البنك المركزي التونسي

397 أموال لدى مركز الصكوك البريدية
4 703 IBS حركة أموال لدى شركة نقل األموال

97 صكوك لمقبض عمى الخزينة العامة لمبالد التونسية
12 000 توظيفات بالدينار
8 949 رصيد دائن لدى مؤسسات بنكية مراسمة بالدينار

-10 134 رصيد مدين لدى مؤسسات بنكية مراسمة بالدينار
41 120 السيولة بالعممة الصعبة

8 241 الخزانة بالعممة الصعبة
18 773 أموال بالعممة الصعبة لدى البنك المركزي التونسي

38 رصيد دائن لدى مؤسسات بنكية مراسمة بالعممة الصعبة
-1 653 رصيد مدين لدى مؤسسات بنكية مراسمة بالعممة الصعبة
15 721 توظيفات بالعممة الصعبة

-198 000 إقتراضات بالدينار
-2 894 إقتراضات بالعممة الصعبة

286 235 توظيفات لمدة تتجاوز ثالثة أشهر

187 377 السيولة وما يعادل السيولة في 31 ديسمبر 2010



 
 

 إيضـاح حـول العمميات مع األطراف المرتبطة –8
، كىي شركة متفرعة عف البنؾ الكطني "SICAR INVEST"اإلستثمار - تضمف شركة اإلستثمار ذات رأس ماؿ تنمية - 

 التطكر 2010 ك2009كقد شيدت ىذه الصناديؽ، بيف سنتي . الفالحي، التصرؼ لحساب البنؾ في الصناديؽ المكدعة لدييا
: التالي

 

  
 

 SICAR"اإلستثمار - بمغت عمكالت التصرؼ المدفكعة مف قبؿ البنؾ الكطني الفالحي لشركة اإلستثمار ذات رأس ماؿ تنمية- 
INVEST "363.359 2010 دينار خالؿ سنة، 

 

" BNA CAPITAUX"رؤكس أمكاؿ - البنؾ الكطني الفالحي كضع البنؾ الكطني الفالحي عقارات لمكراء تحت تصرؼ - 
 كبمغت مبالغ ااإليجار  ".TUNISIE INFORMATIQUE SERVICES"كشركة التكنسية لإلعالمية ك الخدمات 

 .2010 دينار خالؿ سنة 16.792 دينار ك 9.975المقبكضة مف قبؿ البنؾ الكطني الفالحي تباعا 
 

مسؾ دفتر المساىميف لحساب البنؾ الكطني الفالحي، ك " BNA CAPITAUX"رؤكس أمكاؿ - الكطني الفالحي يؤمف البنؾ - 
 .2010 دينار خالؿ سنة 30.000إرتفعت العمكلة المدفكعة مف قبؿ البنؾ إلى 

 

التصرؼ في محفظة السندات لحساب البنؾ " BNA CAPITAUX"رؤكس أمكاؿ - الكطني الفالحي يضمف كذلؾ البنؾ - 
 دينار كعمكلة 13.747 في إطار ىذه العممية 2010الكطني الفالحي، كقد بمغت العمكلة المدفكعة مف قبؿ البنؾ خالؿ سنة 

  لمبنؾ 2010 كعمكلة مسؾ الحسابات، كدفع البنؾ الكطني الفالحي خالؿ السنة المحاسبية 12.668عمى قسائـ التحصيؿ ك
 . دينار8.886عمكالت كساطة مالية بمغت " BNA CAPITAUX"رؤكس أمكاؿ - الكطني الفالحي 

 

" SOFINREC"– لشركة المالية إلستخالص الديكف ؿ  مستحقات2010فكت البنؾ الكطني الفالحي خالؿ السنة المحاسبية - 
  دينار،16.000.000 دينار كبسعر تفكيت إرتفع إلى 40.273.212بقيمة إسمية بمغت 

 

شركة اإلستثمار ذات رأس يقـك البنؾ الكطني الفالحي  بميمة المكدع لديو  لألسيـ كاألمكاؿ لفائدة الشركتيف المتفرعتيف عنو  - 
، كقد بمغت "  SICAV PLACEMENTS OBLIGATAIRES "شركة التكظيؼ الرقاعي ك" "SICAV BNA- ماؿ متغير 

 . 2010 دينار خالؿ سنة 644.587ك دينار 1.000عمكالت اإليداع تباعا 
 

البنؾ الكطني )كدائع في حساب  " PLACEMENTS OBLIGATAIRES SICAV"شركة التكظيؼ الرقاعي تمتمؾ  - 
 2010كقد قدـ البنؾ الكطني الفالحي خالؿ سنة . 2010.12.31ألؼ دينار في  89.918.057بقيمة  (الفالحي لمتكظيؼ

 دينار في شكؿ فائدة 6.206.343مبمغا بقيمة "   PLACEMENTS OBLIGATAIRES SICAV"التكظيؼ الرقاعي لشركة 
 الذم كلد 2009 في سنة 4.666.500كما قامت باإلكتتاب في القرض الرقاعي لمبنؾ الكطني الفالحي بقيمة . عمى ىذه الكدائع

 .2010 دينار خالؿ سنة 185.700فكائد بقيمة 
 

الرصيد في 31 ديسمبر 2010 رصد نقص قيمة إستخالص الرصيد في 31 ديسمبر 2009

62 373 272 20 000 000 ( 124 230  ) ( 3 655 822  ) 46 153 324



 (البنؾ الكطني الفالحي لمتكظيؼ)لدل البنؾ كدائع في حساب  "SIP SICAR" تنمية شركة اإلستثمار ذات رأس ماؿتمتمؾ  - 
" SIP SICAR" تنمية شركة اإلستثمار ذات رأس ماؿكقدـ البنؾ الكطني الفالحي ؿ. 2010.12.31 دينار في 301.000بقيمة 

 . دينار في شكؿ فكائد عمى ىذه الكدائع17.245مبمغا بقيمة 
 

كقد إرتفعت األجرة .  صيانة أجيزة اإلعالمية لمبنؾ الكطني الفالحيTIS))تضمف الشركة التكنسية لإلعالمية كالخدمات - 
 .2010 دينار خالؿ سنة 649.810المطمكبة عمى ىذه العممية إلى 

 

 بقيمة TIS)) أجيزة إعالمية مف الشركة التكنسية لإلعالمية كالخدمات 2010إقتنى البنؾ الكطني الفالحي خالؿ سنة - 
 . دينار96.785 كلكاـز بمبمغ 2.367.388

 

تكظيفات بحسابيا لدل البنؾ الكطني الفالحي بقيمة  (SODINO)تمتمؾ شركة التنمية كاإلستثمار بالشماؿ الغربي - 
 . دينار1.000.000

 

بقيمة " إرادة جندكبة"صناديؽ التنمية ) المخاطر –بصندكقيف رأس ماؿ تنمية" SODINO"عيد البنؾ الكطني الفالحي لشركة - 
 .( دينار450.000بمبمغ " إرادة الكاؼ" دينار ك صناديؽ التنمية 450.000

 

، بصفتو عضكا في مجالس إدارة 2010تتكزع مكافآت الحضكر المحتسبة مف قبؿ البنؾ الكطني الفالحي خالؿ السنة المحاسبية - 
: شركات المجمع، كالتالي

 

 

المبمغ الخامالشركة

BNA CAPITAUX- 500 12البنك الوطني الفالحي - رؤوس أموال
IMMOBILIERE DES ŒILLETS - "250 6الشركة العقارية "القرنفل

SOIVM SICAF -750 3شركة اإلستثمار في األوراق المالية - شركة إستثمار ذات رأس مال قار

SOFINREC - 000 5الشركة المالية إلستخالص الديون

SICAF PARTICIPATIONS BNA - 750 1شركة اإلستثمار ذات رأس مال قار لممساهمات - البنك الوطني الفالحي

SOGEST - 125 3الشركة العامة لمدراسات و اإلشراف عمى األشغال
SIVIA - 000 5شركة التنمية و التهيئة العقارية

SICAR INVEST - 000 5شركة اإلستثمار ذات رأس مال تنمية

PLACEMENTS OBLIGATAIRES SICAV - 500 2شركة التوظيف الرقاعي - شركة إستثمار ذات رأس مال متغير

SICAV BNA - 500 1شركة اإلستثمار ذات رأس مال متغير
EL MEDINA - "268 4شركة التنمية العقارية "المدينة

ESSOUKNA - 156 10شركة السكنى
SIMPAR- 833 5الشركة العقارية و المساهمات

SODAL - "500 7شركة التنمية الفالحية "لخماس
AGRO SERVICES - 875 1شركة الخدمات الفالحية

GEVE1 250

TIS -  063 4التونسية لإلعالمية و الخدمات



 
 
 
     

تتكزع أرصدة القركض الممنكحة مف قبؿ البنؾ الكطني الفالحي لمشركات المتفرعة عنو كالشركات المساىمة ككذلؾ الفكائد  - 
: المتعمقة بيا كما يمي

 

  
  

 .2010.12.31 دينار في 350.918.011بمغت القركض الممنكحة مف قبؿ البنؾ الكطني ألعضاء مجمس اإلدارة - 
 

 
  
 .2010.12.31 دينار في 56.874مكافآت الحضكر المكزعة مف قبؿ البنؾ ألعضاء مجمس إدارتو بمغت - 
 
 
 
 
 
 

الفوائدأصل الدينالشركة

SIMPAR- 554 284 4201 568 17الشركة العقارية و المساهمات
IMMOBILIERE DES ŒILLETS - "215 805271 252 2الشركة العقارية "القرنفل

ESSOUKNA - 418 076694 757 12شركة السكنى
SOGEST - 557 01513 161الشركة العامة لمدراسات و اإلشراف عمى األشغال

SIVIA - 384 829 4581 302 22شركة التنمية و التهيئة العقارية
EL MEDINA - "147 387 9421 907 17شركة التنمية العقارية "المدينة

SOFINREC - 993 749 5001 687 46الشركة المالية إلستخالص الديون

المبمغ في 2010/12/31عضو مجمس اإلدارة

442 524 298ديوان الحبوب
395 824 4الديوان التونسي لمتجارة

368 415 1الصندوق الوطني لمضمان اإلجتماعي
568 885 34مجمع مصطفى لحمر
839 095 11مجمع عمي الحميوي 

400 172مجمع الصحبي محجوب

011 918 350المــــجمـــوع



 
 

  
تتمخص أرصدة الحسابات الجارية المفتكحة لدل البنؾ الكطني الفالحي لألطراؼ المرتبطة ككذلؾ العمكالت كالفكائد المتعمقة بيذه - 

: الحسابات كما يمي

 
 
 
 أحداث وقعت بعد ختم السنة المحاسبية - 9
 

 تباعا 31/05/2011 ك31/12/2010 مشركعا، بتعيدات بمغت في 24إثر األحداث التي جدت في تكنس، تجد اإلشارة أف 
 ألؼ دينار 47 ألؼ دينار كقركض غير مستخمصة في نفس ىذه التكاريخ  بمغت تباعا 69.400 ألؼ دينار ك69.613

 .  ألؼ دينار، قد تأثرت بصفة مباشرة أك غير مباشرة بيذه األحداث9.528ك
غير قادر ليذا اليـك عمى حصر الخطر المحتمؿ المتعمؽ " األـ"فيما يتعمؽ بتطكر المشاريع المتأثرة، تجر اإلشارة أف البنؾ 

 .    بالتعيدات المرتبطة بيا، كبذلؾ ال يمكف تقييـ إلى حد اآلف  األثر المالي بصفة مكثكقة ليذه االحداث
كقد قدرت الخسائر المسجمة مف قبؿ مصالح البنؾ الكطني الفالحي بكمفة . بدرجات متفاكتة" األـ"كما تضررت بعض فركع البنؾ 

 . مكقعا51 ألؼ دينار لتخص 1.651تعكيض بمغت 
باإلضافة، . (..حريؽ، كسر الزجاج، مظاىرات كتحركات شعبية،)" األـ"كتغطى الخسائر الكاقعة بعقكد تأميف مكقعة مف قبؿ البنؾ 

 .قاـ البنؾ الكطني الفالحي باإلبالغ عف ىذه الخسائر في اآلجاؿ المحددة

الفوائد المصروفةالفوائد المقبوضةحسابات دائنةحسابات مدينة

SIMPAR- 756 7291 55073 8- 446 119الشركة العقارية و المساهمات
STIA- 868 750187 8- 446 722 3الشركة التونسية لصناعة السيارات -
SIVIA - 939252 92493 7518 246- شركة التنمية و التهيئة العقارية

SODAL - "087 3341882 52شركة التنمية الفالحية "لخماس -
ESSOUKNA - 838 8876 7749 6902 368 1- شركة السكنى

AGRO SERVICES - 339 1291172542 193- شركة الخدمات الفالحية
TIS -  505 9932024911 91- التونسية لإلعالمية و الخدمات

BNA CAPITAUX- 356 7354469717البنك الوطني الفالحي - رؤوس أموال
IMMOBILIERE DES ŒILLETS - "477 94635212 295- الشركة العقارية "القرنفل -

SOFINREC - 709 0436 5551918 668 1- الشركة المالية إلستخالص الديون
GEVE -96 40563 - -

SODINO -33 53163 -25
POS -182741 2048 441

SICAR INVEST - 398 2931071- شركة اإلستثمار ذات رأس مال تنمية -

 SICAF - شركة اإلستثمار ذات رأس مال قار لممساهمات - البنك الوطني الفالحي
PARTICIPATIONS BNA

 -352655835

فوائد سنة 2010رصيد الحسابات في 2010/12/31
عموالت مقبوضة في 2010 طرف مرتبط



كيترتب عف ذلؾ أف التقييـ المكثكؽ . كلكف لـ نتمقى كثيقة رسمية تدعـ تعيد شركة التأميف في التكفؿ بالخسائر المعمف عنيا
لإلستردادات يبقى محتمال تكقعو إلى حيف تغطية الخسائر مف طرؼ شركة التأميف أك إعترافيا بصفة ضمنية كبدكف لبس 

 .لمتعكيضات المستكجب دفعيا
بسبب  (أك في جداكؿ اإلىتالكات)مف جية أخرل، لـ يكف ممكنا التحقؽ مف األصكؿ التالفة عمى مستكل ممفات األصكؿ الثابتة 

 .غياب نظاـ مالئـ لتدكيف األصكؿ
كبذلؾ، ال تعكس ىذه القكائـ األحداث . 2011 جكيمية 27كقد تـ ضبط ىذه القكائـ المالية المجمعة مف قبؿ مجمس اإلدارة بتاريخ 

 .المستجدة بعد ىذا التاريخ
  



 البىك الوطىي الفالحي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 البنك الوطني الفالحينشاط تجّمع 
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 الـوضـعية المـالـية الـمجـمَّـعة
 
 
 
 

تميػزت القكائـ المالية المجّمعة لمبنؾ الكطني الفالحي كالمؤسسات األخرل المكّكنة لمجاؿ التجميع، خالؿ سنة 
ـّ البيػانػات التالية2010  :، بأىػ

 

 6.024 مقػابػؿ 2010.12.31 مميػكف دينار في 6.703 ليبمػغ 11,3%مجمػكع المكازنة المجّمعة بنسبة نمّك - 
 .2009.12.31مميػكف دينار في 

 

 مميػكف دينار في مكفى سنة 566 إلى، حيث إرتػقى 11,9%زيػادة رصيد األمػكاؿ الػذاتية لػتجّمع البنؾ بنسبة - 
 .2009 مميػكف دينار في سنة 506 مقابؿ 2010

 

 19,1، منتػقػال مف 29,4%إرتػػفػػاع حجػـ المساىمات في المؤّسسػات المجّمعة بطريقػة التقييػـ بالمعادلة بنسبة - 
 .2010.12.31 مميػكف دينار في 24,7 إلى 2009.12.31مميػكف دينار في 

 

 406,2 مقػابػؿ 2010.12.31 مميػكف دينار في 418,8إرتػفػاع مجمكع إيػرادات اإلستغػالؿ المجّمعة إلػى - 
 .3,1%، أم بزيػادة بنسبػة 2009مميػكف دينار خالؿ سنة 

 

 مميػكف دينار 148,8 مقػابؿ 2010.12.31 مميػكف دينار في 138,9تػراجع أعبػاء اإلستغػالؿ المجّمعة إلػى - 
 .6,7%قبػؿ سنػة، أم بإنخفػاض بنسبػة 

 

 257,4 مقابؿ 2010 مميكف دينار في سنة 279,9، ليبػمػغ 8,7%نمّك النػاتج البنكي الصافػي المجّمػع بنسبة - 
 .2009.12.31مميػكف دينار فػي 

 

 مػميػػػكف دينار في 188,6 مقػابؿ 2010 مػػميػكف دينار في نيػاية سنة 170,4بمػغت جػمػمة أعػػبػاء الػػتسػييػر - 
 .9,7%نيػاية السنة الماضية، أم بنقص بنسػبة 

 

 ألؼ دينار في – 89ّصػة الػتجػّمػع في نتػائج الػشركػات الػمجّمعػة بطػريػقة الػتقييػـ بالمعػادلػة مف ػإنتقػمت ح- 
 .2010ألؼ دينار في مكفى سنة  + 670 إلى 2009.12.31

 
 

 مميػكف دينار تمّثؿ 40,629 منيا 2010 مميػكف دينار خالؿ سنة 46,676كبمغت النتيجة الصافية المجّمعة - 
 مميػكف دينار تمّثؿ المسػاىمة اإليجابيػة 2,084المسػاىمة اإليجابيػة لمبنؾ الكطني الفالحي، الشركة المجمِّعة، ك 



 مميػكف دينار تمثّػؿ المساىمة اإليجابيػة لمشركة المػالية 1,749ك "  رؤكس أمػكاؿ–البنؾ الكطني الفالحي "لشركة 
رتػفػعػػت المسػاىمة اإليجػابية لقطب الػتنمية العقػارية في النتيجػة المجّمػعة الصػافية إلى . إلستخػالص الػديػكف كا 

 .2010 مميػكف دينار خالؿ سنة 1,768
 

ىػػذا كتػػجػدر اإلشػػارة إلى أّف الػػنتيػػجػة الػصافيػة الػمجػّمػعػة، بعػػد الػػتحػػكيػػرات فػي الػمعػػالػجػة الػمحػػاسػبيػة، بمػغػػػت 
، أم بػػزيػػادة بنسػبة 2009 مميػػكف دينار خػػالؿ سنة 46,544 مقػػابؿ 2010.12.31 مػميػػكف دينار في 47,192

%14,2. 
  



 المساىمة في النتيجة المجمعة

  
 

 يىارد 1.000: الوحذة 

 انشـشكـت
انمسبهمت فً اننتٍجت انمجمعت 

 2010نسنت 

 40 629 (BNA)انبنك انىطنً انفالحً   

 1 749 (SOFINREC)انششكت انمبنٍت الستخالص انذٌىن   

 2 084 (BNA CAPITAUX)انبنك انىطنً انفالحً سؤوس أمىال   

 59- (SIVIA)انششكت انعقبسٌت ونهتهٍئت   

 357 (SIMPAR)انششكت انعقبسٌت نهمسبهمبث 

 670 (ESSOUKNA)ششكت انسكنى   

ششكت االستثمبس راث سأس انمبل انقبس وانمسبهمبث نهبنك انىطنً انفالحً 

(Sicaf Participations BNA) 
66 

 226  (Immobilière les œillets)عقبسٌت انقشنفم 

 574 (SPI EL MEDINA)"   انمذٌنت"ششكت انبعث انعقبسي 

 218 (SOIVM SICAF)ششكت االستثمبس فً االوساق انمبنٍت   

 80 (SICAR INVEST)"   االستثمبس"ششكت االستثمبس راث سأس مبل تنمٍت 

 74 (SOGEST)انششكت انعبمت نهذساسبث وانمشاقبت واالشغبل  

 8 (Placement obligataire SICAV)ششكت انتىظٍف انشقبعً 

 3 (SICAV BNA)انبنك انىطنً انفالحً سٍكبف   

 1- ( ZIED)" صٌبد" ششكت راث مسؤونٍت محذودة 

 51 (AGRO-SERVICES)ششكت انخذمبث انغزائٍت وانذساسبث  

 24- (SIP SICAR)ششكت االستثمبس راث سأس مبل تنمٍت 

 29- (T.I.S)انتىنسٍت نالعالمٍت وانخذمبث   

 676 46 النتيجة المجمعة لتجمع البنك الوطني الفالحي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ة ـاليـمـة الـرعيـات الفـؤسسـمـال
 

 "BNA-CAPITAUX " رؤوس أموال–البنك الوطني الفـالحي 
 
 مميػكف دينار 2,5تكّكنت برأس ماؿ أّكلي قيمتو . شركة كساطة في البػكرصة ىي " رؤكس أمكاؿ–البنؾ الػكطني الفػالحي "

 كتبمغ مساىمة البنؾ الػكطني . دينار لمسيـ الكاحد100 سيـ بقيمة 50.000 مقسمة إلى  مالييػف دينار5ليبمػغ حاليا 
 . % 99الفػالحي في رأس ماؿ الشركة 

 

أساسا الػكساطػة في البػكرصة كالتصّرؼ في حافػظات األكراؽ "  رؤكس أمػكاؿ–البنؾ الػكطني الفػالحي "يشمؿ نشاط شركة 
 . المالية كالثػركات، إضافة لمتصػرؼ في صناديػؽ التػكظيؼ الجمػاعي في األكراؽ المػالية بكؿ أصنافيا

 

ك بمغت جممة العمميات المنجزة بكاسطة . 2010 مميػكف دينػار خالؿ سنة 5.433بمغت جممة العمميات المنجزة بالبػكرصة 
 ألؼ دينار سنة 278.688 مقػابػؿ 2010 ألؼ دينار في سنة 350.885"  رؤكس أمكاؿ–البنؾ الػكطني الفػالحي "

 23 كيػتيػح لمشػركة المػرتبة الرابعة مف بيػف %   7ك منابا بالسكؽ بنسبة  26 %   مسجمة بذلؾ تحسنا بنسبة،2009
 . كساطة في البػكرصةشػركة

 

كقد بمغت النتيجة  ألؼ دينار 3.501بمػغ لت ،2009سنة قارنػة بـ % 9بنسبة  سّجمت نمكا  أما مداخيؿ الشركة، فقد
 .  مقارنة بالسنة السابقة %9، مسجمة بذلؾ انخفاّضا بنسبة 2010 ألؼ دينار في مكفى سنة 1.912الصافية لمشركة 

 

حيث استقرت  % 7  إنجر عنو انخفاض في ػنتيػجة اإلستػغػالؿ بنسبة   18%ك سّجػمت أعبػاء اإلستغػالؿ زيادة تقدر ب
 . ألؼ دينار1.107في حدكد 

 

 ألؼ دينار سنة 1.368 ألؼ دينار عكض عف 1.125األكراؽ المػالية، فقػد بمغت أّمػا بػالنػسبة لنشػاط التّػصػّرؼ فػي 
ك يعكد ىذا اإلنخفاض إلى تدىكر اسعار البكرصة خالؿ الثالثية االخيرة مف  %. 18 مسّجػمة انخفاضا بنسبة 2009
 .2010سنة 

 

 "SOIVM-SICAF " شركة إستثمار ذات رأس مال قار–شركة اإلستثمار في األوراق المالية 
 

 مالييف دينار محّررة 4 برأس ماؿ أّكلي قيمتو مميكني دينار ليصؿ حاليا إلى 1993تـ بعث ىذه الشركة في شير جكيمية 
يتمثّػؿ المكضكع اإلجتمػاعي لمشػركة في .  دنػانير لمسػيـ الػكاحد10 سيـ بقيمة إسمػية قػدرىػا 400.000 كمقسمة إلى كّميا

 .التصػّرؼ في محفػظة أكراؽ مالية بػكاسطة أمكاليا الذاتية
 

 .% 63 ألؼ دينار، أم بنسبة 2.514تبمػغ مسػاىمة البنؾ الكطني الفالحي في رأس ماؿ ىذه الشػركة 
 

كيشػار إلى أّف مداخيػؿ الشػركة تخضػع بشكػؿ كبيػر لتػأثيػر تطػّكر الظػرؼ االقتصػادم كالمػالي باعتبػارىا تػتػرتّػب عػف 
يػرادات التػكظيؼ  .المػرابيػح المػكّزعة كا 

 

 .  ألؼ دينػار1.006  لتستقر في حدكد % 9 انخفاضا بنسبة 2010سّجػمت المػداخيػؿ الصافية لمشركة خالؿ سنة 
 



 941مػف جيػتػو، بمغ الػربػح الصػافػي .  ألػؼ دينػار940لتبػمػغ  % 9أّمػا نتيجػة اإلستػغػالؿ، فسّجػمت ايضا انخفاضا بنسبػة 
 .2009  ألؼ دينػار في سنة 1.015ألؼ دينار مقابؿ 

 "Placement obligataire SICAV  "  شركة إستثمار ذات رأس مال متغير–شركة التوظيف الرقاعي 
 

 ألؼ دينػار كبمساىمة راجعػة 300 بػرأس ماؿ أّكلػي بقيمة 1996تأّسسػت شػركة التػكظيؼ الػرقػاعػي في شير سبتمبػر 
 . 2010 مميػكف دينػار في مػكّفػى سنة 405,446يبمػغ رأس مػاؿ الشػركػة . كمّيػا لتجّمػع البنؾ الػكطني الفػالحي

 

 .يتمثّػؿ نشػاط الشػركة في تكػكيػف محفػظة أكراؽ مػالية كالتصػّرؼ فييػا بػاإلعتػمػاد حػصػرا عػمى األمػكاؿ الػذاتية لمػشػركػة
  ألؼ دينػار304.599 مقػابػؿ 2010 ألؼ دينػار سنة 421.662بمػغ حجػـ األصػكؿ الصػافية لمشػركػة 

 

 . % 23 ، مسجال بذلؾ نمكا بنسبة 2009فػي مػكفػى سنة 
 

 مقػارنػة  %10، مسّجػمة زيػادة بنسبػة 2010 ألؼ دينػار في مكفػى سنة 16.587كقػد بمغػت النتيػجة الصػافية لمشػركة 
ىكػذا، بمغػت نسبػة مػردكديػة أسػيـ الشػركة .  دينػار لمسػيـ الػكاحػد3,997بالسنػة السػابقػة، مّمػا سمح بتػكزيػع أربػاح بقيمة  

  . 2009سنة   4,12  % مقابؿ2010 خػالؿ سنة % 3,83

 

 "SICAR INVEST "شركة االستثمار ذات رأس مال تنمية
 

ماؿ أكلي بقيمة مميكني دينار كقع   برأس1997 في شير مارس مف سنة ؿ تنميةتأسست شركة اإلستثمار ذات رأس ما
 .  مالييف دينار محّررة كميا8التّػرفيع فيو ليبمغ حاليا 

 

يتمثؿ المكضكع اإلجتماعي لمشركة أساسا في المساىمة، لحسابيا الخاص أك لحساب الغير، في تدعيـ األمكاؿ الذاتية 
ىكذا، تتكّكف مداخيؿ الشركة مف العمكالت عمى األمكاؿ التي تتصرؼ فييا لحساب الغير، كعمكالت . لمشركات الحريفة

يرادات التكظيؼ المالي كفائض القيمة عمى إعادة بيع المساىمات  .خدمات دراسة الممّفات، كا 
 

مقػارنة  % 15 مسجػال بػذلؾ نمكا بنسبة 2010 ألؼ دينػار في مكفى سنة 880كقػد بمػغت مػداخػيؿ إستغػالؿ الػشركة 
 ألػؼ دينػار فػي 555، منتػقػمة مػف  %29أّما إيػرادات اإلستغػالؿ األخػرل، فقػد سّجػمت انخفاضا بنسبة . بالسنػة السابقػة

 .، كذلؾ تبعا النخفاض استرداد االحتياطات2010 ألػؼ دينػار خػالؿ سنػة 393 إلػى 2009سنة 
  

 954 إلى 2009 ألؼ دينار خالؿ سنة 1043، منتقمة مف % 8 مف جيتيا، سّجػمت أعبػاء اإلستغػالؿ انخفاضا بنسبة 
 .2010ألؼ دينار في مكفى سنة 

 

 مقابؿ 2010 ألؼ دينار في مكفى سنة 299، حيث بمغت  %35ىكذا، سّجػمػت النتيجة الصافية لمشركة نمّكا بنسبة 
، مسّجػال 2010 ألؼ دينػار في مػكّفى سنة 86.510أما مجمػكع المكازنة، فقػد بمػغ . 2009 ألؼ دينار في سنة 221

 ألػؼ دينار في سنة 8.713كمف جيتيػا، إنتقػمت محفػظة المساىمات القػابمة إلعادة التفكيت مف %. 27بذلؾ زيػادة بنسبة 
 .2010 ألػؼ دينار في مكفى 8.101 إلى 2009

 

 

 

 
 



 "SIP SICAR "شركة اإلستثمار ذات رأس مال تنمية
 

ماؿ أكلي بقيمة مميكني دينار كقع التّػرفيع فيو   برأس1997 سنة ؿ تنمية خالؿتأسست شركة اإلستثمار ذات رأس ما
 .  مالييف دينار محررة كميا3ليبمغ حاليا 

 

كقد سّجػؿ مجمػكع إيػرادات . تتكّكف مداخػيؿ الشركة مف إيرادات التكظيؼ كالعمكالت عمى األمكاؿ التي تتصرؼ فييا
 ألػؼ دينار في نياية 302 إلى 2009 ألػؼ دينػار في مكفى سنة 268، منتقػال مف  %13اإلستغػالؿ لمشػركة نمكا بنسبػة 

 ألػؼ دينار في سنة 248 مقابػؿ خسارة ب 2010 ألػؼ دينار في سنة 69، مما تكّلػد عنو خسػارة بقيمة 2010سنة 
2009.   

 

 "SICAV-BNA "البنك الوطني الفالحي- مال متغير اإلستثمار ذات رأسشركة 
 

 مف طػرؼ البنؾ الػكطػني الفػالحي بػرأس ماؿ أكلػي 1993ماؿ متغػّيػر في سنة  تػأّسػسػت شػركة اإلستثػمػار ذات رأس
كيتمثّػؿ نشػاط الشػركة في تكػكيػف محفػظة . 2010 ألؼ دينػار في نيػاية سنػة 3.403 ألؼ دينػار، لػيصبػح 300بمبمػغ 

 .أكراؽ مػالية كالػتصػرؼ فييػا بػاإلعػتمػاد عػمى األمػكاؿ الػذاتيػة لمػشػركػة
 

 ألؼ 3.318 إلى 2009 ألؼ دينػار فػي سنػة 3.327سّجػؿ حجػـ األصػكؿ الصػافيػة لمشػركػة انخفاضا طفيفا، منتػقػال مف 
 ألؼ دينار في مكفى 653كذلؾ بالنسبة لمػنتيػجػة الصػافيػة لمشػركػة حيث انتقمت مف مبمػغ . 2010دينار في مكفى سنة 

، مّمػا انعكػس  %22ك إرتفعػت الػنتيػجة القػابػمة لمتػكزيػع بنسػبة .  ألؼ دينػار في ىذه السنة532 لتستقر في حدكد 2009
 . دينار قبؿ سنة0,577 مقابؿ 2010 دينار لمسيـ الكاحد في سنة 0,746عػمى نسبػة تػكزيػع األربػاح حيث بمغت 

 

 "SICAF Participations-BNA"البنك الوطني الفالحي -ل قار لممساىماتما اإلستثمار ذات رأسشركة 
 

 100 ألؼ دينار كبمساىمة لمبنؾ الكطني الفالحي بنسبة 500ماؿ يبمغ   برأس2003شركة في شيػر ديسمبر  اؿتأسست
% . 

 

الخاص 32-2003 ك المتمـ بالقانكف عدد113-92 المنقح بالقانكف عدد92-88تخضع ىذه الشركة إلى قانكف عدد 
 .بالقرارات الجبائيةالمساعدة عمى عمميات التطيير الماليمبنكؾ التنمية

 . يتمثؿ نشاط ىذه الشركة في إقتناء ك التصرؼ في السندات الغير مجدية مف البنؾ الكطني الفالحي
بالنسبة .  مػؤّسسػات تػابعة لمحفػظة الشػركة دكف تكزيػع مداخيػؿ3، ختػـ تصفػية 2010كقد شيػدت الشػركة، خالؿ سنة 

 مسػاىمػة 44ىكذا، إقتصػرت تركيبة محفظػة المساىمػات عمى . ألؼ دينار11لشركتاف ك بالنسبة لمثالثة مبمغ تصفية قدره 
 .2010.12.31في 

 

 .2009 ألػؼ دينار في سنػة 22 مقابػؿ 2010 ألػؼ دينار خػالؿ سنة 30أّمػا الػربح الصػافي لمشػركة، فبػمغ 
 

 "SOFINREC "الشركة المالية الستخالص الديون
 

 .2001تػأّسست الشركة المالية إلستخالص الديكف التابعة لمبنؾ الكطني الفالحي في شير أفريؿ 
 



 دنانير لمسيـ 5 سيػـ، بقيمة 600.000 كمّيػا كمقّسػمة إلػى ّررةػمح بمػغ رأس ماؿ الشركة األّكلي ثػالثة مالييػف دينػار
كيبمػغ رأس ماؿ الشػركة الحػالي ثمػانية . % 90الكاحد، بمساىمة لمبنؾ الػكطني الفػالحي في رأس ماؿ الشركة بنسبػة 

 .مالييػف دينار
 

ستخػالص الػديػكف لمحسػاب الخاص أك لحسػاب الغيػر  .يتمثؿ نشاط الشػركة في إقػتنػاء كا 
 

 ألؼ 13.885 ألؼ دينار،منيا 15.440، لتبمغ % 17 نمّكا عمى مستكل اإلستخالصات بنسبة 2010كقد شيدت سنة 
دينار راجعة الصكؿ ديكف بنكية  مقتنات مف البنؾ الكطني الفالحي ّما سمح بتحقيػؽ مداخيػؿ صػافية عمى 

 .  % 47 ألػؼ دينار، أم بنسبة نمّك قػدرىا 9.948اإلستخػالصػات بقيمة 
 

 .2010 ألػؼ دينار في مػكفػى سنة 660، لتبمػغ % 21كقػد سّجػمت النتيجػة الصػافية نمػّكا بنسبة 
   



 الـتـجـّمـع الـعـّقــاري
 
 

 "SIMPAR "عقـارية والمسـاىمـاتالالشـركة 
 

 ألػؼ دينار ككقػع التػرفيػع فيػو عػّدة مػرات ليبمػغ حػاليػا 300 بػرأس ماؿ أّكلي قػدره 1973ىي شػركة تػأّسسػت في أفػريػؿ 
 .  ألػؼ دينار4.000

 

، مسّجػال 2009 ألؼ دينار في سنػة 20.725 مقابؿ 2010 ألؼ دينار خػالؿ سنة 16.047بمػغ رقـ معامػالت الشركة 
 .% 23بذلؾ إنخفاضا بنسبة 

 

أم            .  مقارنة بنتائج السنة الفارطة %23 بتحقيؽ أرباح منخفضة بنسبة 2010 ىكػذا، أختتػمت السنة المحػاسبػية 
 .2009 ألؼ دينار سنة 3.656 مقابؿ 2010 ألؼ دينار سنة 2.830

 
 شـركـة الـّسـكـنـى

 
ـّ بعثيػا في نػكفمبػر   ألػؼ دينػار كيبمػغ 800 بػرأس مػاؿ أّكلػي بقيمة 1983ىي شػركة تعػنى بػالنيػكض بػالقطاع العقػارم تػ

 .  سيما بقيمة إسمية بدينار كاحد لكػؿ سيػـ3.006.250 ألؼ دينػار مقّسػمة إلى 3.006اآلف 
 

 مسجال 2009 ألؼ دينػار في سنة 17.347 مقابػؿ 2010 ألؼ دينػار خػالؿ سنة 14.376بمػغ رقػـ معػامالت الشػركة 
 . % 17بنسبة  انخفاضا

 

 الى 2009 ألؼ دينػار في سنة 3.173مف جيتيػا، سّجػمت النتيػجة الصػافية لمشػركة انخفاضا طفيفا حيث انتقؿ مف 
 . دينػار لمسػيـ الػكاحػد0,280، مما سمح بتػكزيػع أربػاح بقيمة 2010 ألؼ دينػار في سنة 3.165

 
 "المـروـفـل"الشـركـت العـمـاريـت 

 
 ألػؼ دينػار ليبمػغ حػاليػا 150 بػرأس مػاؿ أّكلػي قيػمتو 1997ىػي شػركة خفّيػة اإلسـ كقػع تػأسيسيػا في شيػر ديػسمبػر 

 . ألػؼ دينػار900
 

ـّ تػكسيع  كبعد أف كػاف الغػرض األّكلي لمشػركة يقتصػر عػمى بنػاء مسػاكػف لفػائػدة مػكظفػي البنػؾ الػكطني الفػالحي، تػ
 .، ليشمػؿ كػاّفػة األنشطػة العقػاريػة2003نطاقػو، خػالؿ سنة 

 

 ألؼ 4.188 الى 2009 ألؼ دينػار  فػي  سنػة 2.340،  منتقػال مف % 79كقػد سّجػؿ رقػـ المعػامالت نمكا  بنسبة 
 ألػؼ دينػار في سنة 304 إلػى 2009 ألػؼ دينػار في سنة 229كما انتقػمت النتيجة الصافية مف . 2010دينػار في سنة 

2010. 
 

 "SIVIA "شـركـة التنـميـة والتـييئـة العـقـاريـة
 



ـّ تػأسيسيػا في أفػريػؿ   1.400 ألػؼ دينػار كيػرتفػع اآلف إلػى 900 بػرأس ماؿ أّكلػي بقيػمة 1980ىي شػركة خفية اإلسـ تػ
 .يشمؿ نشػاط الشػركة كػؿ العمميػات العقػارية. ألؼ دينػار

 

 ألؼ 12.553مف      حيث انتقؿ 2009 بالنسبة لسنة % 16 إنخفاضا بنسبة 2010سجؿ رقـ معامالت الشركة سنة 
 .2010 ألؼ دينػار خػالؿ سنة 10.553 إلى 2009دينػار خػالؿ سنة 

 2010 ألؼ دينار سنة 589 إلى 2009 ألؼ دينار سنة 692كما سجمت النتيجة الصافية انخفاضا حيث انتقمت مف 
 .2009سنة 10  % مقابؿ15  %مما مكف مف تكزيع أرباح بنسبة

 
 "SOGEST "الشركـة العامة لمدراسات واإلشـراف عمى األشغال

 
يتمثػؿ المكضكع اإلجتمػاعي لمشػركة في إسػداء خػدمػات الينػدسة . 1978في ديسمبر  بعثيػا ىي شػركة خفية اإلسـ تػـّ 

كاإلستشػارة بما فييػا القيػاـ بالػدراسػات الفنيػة، كتفّقػد كمتػابعة كتنسيػؽ كمػراقبة األشغػاؿ في مجػاالت األشغػاؿ العػامة 
 .كالبنػاء

 

 مقػابػؿ 2010 ألػؼ دينػار خػالؿ سنة 277 ألػؼ دينػار ك 1.184بمػغ رقػـ معػامالت الشركة كالنتيػجة الصػافية، تبػاعا، 
 . 2009 ألػؼ دينار في سنة 204 ألػؼ دينار ك 1.128

 

 دنػانيػر لمسيػـ الػكاحد خػالؿ 7,500ىكػذا، حػافػظػت الشػركة عمى تػكفيػر مػردكدية جّيػدة مّكػنت مف تػكزيػع أربػاح بمغت 
 .2009 دينػار خالؿ سنة 7,000 مقػابػؿ 2010سنػة 

 
 "المـدينـة " شـركـة الـتنـميـة العـقـاريـة 

 
ـّ بعثيػا في سنة  يبمػغ رأس الماؿ .  لمقيػاـ بكػؿ األنشػطة الخػاصة بشػراء كبيػع العقػارات1988ىي شػركة خفية اإلسػـ تػ

 . ألػؼ دينػار900الحالي لمشػركة 
 

، مسّجػال 2009 ألؼ دينػار في سنة 8.137 مقػابػؿ 2010 ألؼ دينػار خػالؿ سنة 9.095بمػغ رقػـ معػامالت الشػركة 
 .2009 ألؼ دينار سنة 119 ألؼ دينار مقابؿ893كما ارتفعت النتيجة الصافية إلى . % 12نمػّكا بنسبة 

 
 
 



 شـركـــات الـخـدمــات
 

 "AGRO-SERVICES "ـخـدمــات الفـالحيـةالشـركة 
 

ـّ تػأسيسيػا في جكاف  .  ألػؼ دينار600 ألػؼ دينار كيبمػغ حاليػا 200 برأسمػاؿ قػدره 1991ىي شػركة خفية اإلسػـ تػ
كييػدؼ بعث ىػذه الشػركة إلى المسػاىمة فػي تنمػية قػطاع الفػالحة كالػصيد البحػرم بفضػؿ القيػاـ بالػدراسات الخػاصة 

 .بإنجػاز المشػاريع الفػالحية كتػأميػف المسػاعػدات الػفنيػة في ميػاديف اإلنتػاج كالتصػرؼ في الضيعػات الفػالحية
 

 ألؼ دينار في 2.558في رقـ معػامػالتيػا، لينتقػؿ مف  % 67، نمّكا بنسبة 2010سّجمت الشركة، خالؿ سنة 
 . 2010 ألؼ دينار خالؿ سنة 4.266 إلى 2009.12.31

 

 .2009 ألػؼ دينػار في سنة 70 ألػؼ دينػار مقابػؿ 149 بػربح صػافي بقيمػة 2010كقػد أختتمػت السنة المحاسبية 
 

 "TIS "ـخـدمــاتالالتونسية لإلعالمية و
 

ـّ بعػث ىذه الشركة في جػكاف  كيتمثّػؿ الغػرض مف إنشػاء ىذه الشركة في .  ألػؼ دينار250 برأس ماؿ قػدره 1991تػ
 .المساىمة في تطػكيػر قطاع اإلعػالمية كاإلتصػاالت المعمػكماتيػة كالنقػديات

 

 ألؼ 2.037لتنتقػؿ مف  % 89كقد شيدت إرتفاعػا بنسبة . تتػأتى مداخيػؿ الشركة مف تقػديـ الخػدمات كبيع المعػدات
 . 2010 ألؼ دينار خالؿ سنة 3.841 إلى 2009دينار في سنة 

 

 . ألػؼ دينػار159 بأرباح قػدرىػا 2010كقػد أخػتتمت السنة المحػاسبية 
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 مجال تجميع القوائم المالية
 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 2010.12.31مـجـال الـتجـمـيـع فـي 

    

    

 نسبة المصالح نسبة الرقابة طبيعة النشاط الشركة

 (BNA )البنك الوطني الفالحي  
 %98,57 %100,00 الخدمات المالية

 تكنس- نيج اليادم نكيرة 

 الشركات المجمعة بالدمج الكمي

 (SOIVM SICAF)شركة االستثمار في االكراؽ المالية   
 %74,31 %100,00 الخدمات المالية

 تكنس- نيج اليادم نكيرة 

 (SICAV BNA)البنؾ الكطني الفالحي سيكاؼ   
 %19,88 %22,38 الخدمات المالية

 تكنس- منبميزير - حي النسيـ - عمارة النزىة 

 (BNA CAPITAUX)البنؾ الكطني الفالحي رؤكس أمكاؿ   
 %98,02 %100,00 الخدمات المالية

 تكنس- منبميزير - عمارة النزىة  - 8301نيج 

 (Placement obligataire SICAV)شركة التكظيؼ الرقاعي 
 %0,05 %0,08 الخدمات المالية

 تكنس- نيج اليادم نكيرة 

 (SICAR INVEST)"   االستثمار"شركة االستثمار ذات رأس ماؿ تنمية 
 %41,60 %49,12 الخدمات المالية

 تكنس- ميتكاؿ فيؿ -  ، نيج يكغرطة 67 

 %35,64 %100,00 الخدمات المالية (SIP SICAR)شركة االستثمار ذات رأس ماؿ تنمية 

 (SOFINREC)الشركة المالية الستخالص الديكف   
 %96,43 %100,00 الخدمات المالية

  تكنس1001- ، نيج بيار دم ككبيرتاف 10

 Sicaf)شركة االستثمار ذات رأس الماؿ القار كالمساىمات لمبنؾ الكطني الفالحي 
Participations BNA) 

 %98,56 %99,99 الخدمات المالية

 ( ZIED)" زياد" شركة ذات مسؤكلية محدكدة 
 %30,62 %100,00 الخدمات المالية

 تكنس- ميتكاؿ فيؿ - ، نيج طارؽ إبف زياد 46

 (SIMPAR)الشركة العقارية لممساىمات 
 %33,47 %34,35 التنمية العقارية

 تكنس- ميتكاؿ فيؿ - ، نيج مصمكدة 14

 %23,48 %69,96 التنمية العقارية (ESSOUKNA)شركة السكنى   



 تكنس- ميتكاؿ فيؿ - ، نيج طارؽ إبف زياد 46

 (SIVIA)الشركة العقارية كلمتييئة   
 %42,11 %99,99 التنمية العقارية

 تكنس- ميتكاؿ فيؿ - نكترداـ - ، نيج القس فكلجانس 8

 (SPI EL MEDINA)"   المدينة"شركة البعث العقارم 
 %40,94 %99,99 التنمية العقارية

 تكنس- ميتكاؿ فيؿ - ، نيج مصمكدة 11

  (Immobilière les œillets)عقارية القرنفؿ 
 %52,51 %100,00 التنمية العقارية

 تكنس- ميتكاؿ فيؿ - ، نيج العربي زركؽ 11

 (T.I.S)التكنسية لالعالمية كالخدمات   
 %45,36 %73,92 الخػدمػات اإلعػالميػة

 تكنس-  العمراف 1005- ، ساحة محمد كرد عمي 6

 (SOGEST)الشركة العامة لمدراسات كالمراقبة كاالشغاؿ  
 %44,73 %94,74 الخػدمػات

 تكنس- المنزه الخامس -  ، شارع إفريقيا 17

 (AGRO-SERVICES)شركة الخدمات الغذائية كالدراسات  
 %34,35 %39,85 الخػدمػات

 تكنس- البمفدير  - 1002، نيج حساف إبف النعماف 4

 الشركات المجمعة بطريقة التقييم بالمعادلة

 (TUNIS RE)الشركة التكنسية العادة التأميف  
 %17,42 %20,39 الخدمات المالية

 تكنس- منبميزير  - 8006 نيج 7عدد 

 %49,28 %50,00 الػتػجػػارة (GENERALE DES VENTES)شركة  

 %27,35 %27,75 الخدمات المالية  شركة التنمية كاإلستثمار بالشماؿ الغربي
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 القوائم المالية المجّمعة المختومة في
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 الموازنة المجّمعة قبل توزيع األرباح

 2010 ديسمبر 31السنة المحاسبية المختومة في 

  )*(2009 2010 إيضاح  ديسمبر31في , بآالؼ الدنانير

       األصول
 595 427 027 192 1.5 خزانة وأموال لدى البنك المركزي ومركز الصكوك البريدية والخزينة العامة لمبالد التونسية

 854 129 809 72 2.5 مستحقات عمى المؤسسات البنكية 

 969 288 4 534 145 5 3.5 مستحقات عمى الحرفاء

 343 605 400 649 4.5 محفظة السندات التجارية

 792 274 700 295 5.5 محفظة االستثمار

 067 19 675 24 6.5 مساىمات في المؤسسات المجمعة بطريقة التقييم بالمعادلة

 698 55 172 59 7.5 أصول ثابتة

 457 222 659 263 8.5 أصول أخرى

 51 22   فـارق إقتنـاء

 826 023 6 998 702 6   مجموع األصول
       الخصوم

 1 029 50   البنك المركزي ومركز الصكوك البريدية

 696 15 788 162 9.5 ودائع وأموال المؤسسات البنكية  والمالية

 470 317 4 354 674 4 10.5 ودائع وأموال الحرفاء

 515 540 720 516 11.5 اقتراضات وموارد خصوصية

 316 258 506 265 12.5 خصوم أخرى

 998 131 5 397 669 5   مجموع الخصوم
        

 022 386 822 467   حقوق األقمية
       األموال الذاتية

 000 160 000 160 13.5 (2010.12.31 دنانير في 5 مميون سيم بقيمة إسمية قدرىا 32)رأس المال 

 000 25- - 13.5 رأس الـمـال الغـيـر مـحـّرر

 681 2- 273 3- 14.5 أسيم ذاتية وخاصة بالرقابة الذاتية

 778 195 680 230 13.5 احتياطيات مجمعة

 165 131 180 131 13.5 أموال ذاتية أخرى مجمعة
 585 3 516 13.5 التغيرات المحاسبية المؤثرة عمى النتائج المؤجمة لتجّمع البنك

 959 42 676 46 13.5 النتيجة المجّمعة لمسنة المحاسبية، حصة التجّمع
 806 505 779 565   حصة التجّمـع- مجموع األموال الذاتية 

 826 023 6 998 702 6   مجموع الخصوم واألموال الذاتية

 تّمت معالجة األرقاـ لتيسير عممّيات المقارنة* 
   

  



 قائمة النتائج المجّمعة

 2010 ديسمبر 31السنة المحاسبية المختومة في 

    
  )*(2009 2010 إيضاح  ديسمبر31في , بآالؼ الدنانير

 855 305 242 312 1.7 فوائد دائنة ومداخيل مماثمة - 1إيراد 
 395 46 970 48 2.7 عموالت دائنة - 2إيراد 
 160 46 098 49 3.7 مرابيح محفظة السندات التجارية والعمميات المالية - 3إيراد 
 793 7 457 8 4.7 مداخيل محفظة االستثمار - 4إيراد 

 203 406 767 418   مجموع إيرادات االستغالل البنكي
 999 147- 936 137- 5.7 فوائد مدينة وأعباء مماثمة - 1عبء 
 850- 976-   عموالت مدينة - 2عبء 

 849 148- 912 138-   مجموع أعباء االستغالل البنكي

        

 354 257 855 279   الناتج البنكي الصافي

 191 63- 631 83- 6.7 (-)مخصصات المدخرات ونتيجة تصحيح قيم المستحقات وعناصر خارج الموازنة والخصوم  - 4عبء  \ 5إيراد 

 540 3 557- 7.7 (-)مخصصات المدخرات ونتيجة تصحيح قيمة محفظة االستثمار   - 5عبء  \ 6إيراد 

 461 76 181 51   (+)إيرادات استغالل أخرى  - 7 إيراد 

 010 105- 971 106- 8.7 (-)مصاريف األعوان  - 6عبء 

 597 83- 410 63-   (-)أعباء االستغالل الـعامـة  - 7عبء 

 613 4- 185 6-   (-)مخصصات المدخرات واالستيالكات عمى األصول الثابتة  - 8عبء 

 944 80 282 70   نتيجة االستغالل

 89- 670   الحصة في نتائج الشركات المجّمعة بطريقة التقييم بالمعادلة

 467 2- 823   خسارة متأتية من عناصر عادية \ رصيد ربح  - 9عبء  \ 8إيراد 

 388 78 775 71   النتيجة قبل األداءات
 115 16- 011 4- 9.7 (-)األداء  عمى الشركات  - 11عبء 

 273 62 764 67   النتيجة الصافية لمسنة المحاسبية 

 314 19- 088 21-   حصة حقوق األقمية

 959 42 676 46   حصة التـجـّمـع- النتيجة الصافية لمسنة المحاسبية 

 959 42 676 46   حصة التـجـّمـع, النتيجة الصافية لمسنة المحاسبية 

 حصة التجّمع, مفعول التغيرات المحاسبية 
 

516 3 585 

 544 46 192 47   حصة التـجـّمـع, النتيجة بعد التغيرات المحاسبية 

    تّمت معالجة األرقاـ لتيسير عممّيات المقارنة* 

    

    



 جدول التعيدات خارج الموازنة المجّمعة

 2010 ديسمبر 31السنة المحاسبية المختومة في 

 2009 2010 إيضاح  ديسمبر31في , بآالؼ الدنانير

       الخصوم المحتممة 

 665 714 263 750 1.6 ضمانات وكفاالت مقدمة

 641 100 063 139   لفائدة المؤسسات البنكية كالمالية-  أ 

 024 454 200 451   لفائدة الحرفاء-  ب 

 000 160 000 160   لفائدة الدكلة-  ت 

 711 324 006 561   اعتمادات مستندية

 207 28 934 93   مدينكف بكاسطة اعتمادات مستندية لمتصدير بالعممة الصعبة- أ 

 504 296 072 467   مدينكف بكاسطة اعتمادات مستندية لمتكريد بالعممة الصعبة- ب 

       أصول مقدمة في شكل ضمانات

 376 039 1 269 311 1   مجموع الخصوم المحتممة

       التعيدات المقدمة

 236 268 812 378   تعيدات التمويل المقدمة

 236 268 812 378   تعّيدات تمكيؿ مبرمة ك غير مسّرحة-   أ 

 795 8 681 9   تعيدات عمى السندات

 216 5 552 4   مساىمات غير محررة-   أ 
 579 3 129 5   غير ذلؾ-   ب 

 031 277 493 388   مجموع التعيدات المقدمة

       التعيدات المقبولة

 217 543 480 569   ضمانات مقبولة

    

    
  



 جدول التدفقات النقدية المجّمعة

 2010 ديسمبر 31من أول جانفي إلى 

    

 2009 2010 اتإيضاح  ديسمبر31في , بآالؼ الدنانير

        

       أنشطة االستغالل

 271 393 307 392   إيرادات االستغالل البنكي المقبوضة - 1
 659 154- 828 145-   أعباء االستغالل البنكي المدفوعة - 2
سحب عمى ودائع لدى البنوك \ إيداع  - 3

 781 7 694 91-   والمؤسسات المــالية

       خالص القروض والتسبقات \ قروض وتسبقات  -  4
 199 123 368 926-   الممنوحة لمحرفاء

 537 195 743 363   سحب ودائع  الحرفاء\ إيداع  - 5
 773 23- 540 63-   سندات توظيف - 6
 252 155- 011 131-   أموال أخرى  لفائدة األعوان ومدينين آخرين - 7
تدفقات أخرى لمخزينة متأتية من أنشطة  - 8

 االستغالل
  -11 148 37 768 

 336 21- 331 18-   أداء عمى الشركات - 9
التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة 

 534 402 871 631- 1.8 االستغالل

       أنشطة االستثمـــار

 539 5 720 5   فوائد وعائدات مقبوضة عمى محفظة االستثمار - 1
 627 3 793 21-   تفويت في محفظة االستثمار\ شراءات  - 2
 014 10- 456 10-   تفويت في األصول الثابتة\ شراءات  - 3
أرباح الصرف وفـائـض القيمة عمى محفظة  - 4

 المساىمات
  2 027 7 547 

التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة 
 699 6 501 24- 2.8 االستثمار

       أنشطة التمويل
 494 3 410-   أسيم ذاتية - 1
 000 45 000 25   إصدار أسيم من طرف الشركة األمّ  - 2
 969 38 985 74   إصدار أسيم من طرف الشركات التابعة لمتجمع - 3
 000 45 -   إصدار إقتراضات - 4
 878 21- 002 3-   خالص موارد اقتراض - 5
 215 37- 564 19-   نقصان في الموارد الخصوصية\ زيادة  - 6
 864 18- 937 24-   عائدات موزعة - 7

 506 54 072 52 3.8 التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة التمويل

        
 739 463 301 604-   تغير مجال التجميع عمى السيولة وما يعادل السيولة

السيولة وما يعادل السيولة في بداية السنة 
 316 346 055 810   المحاسبية 

        
السيولة وما يعادل السيولة في  نياية السنة 

 المحاسبية
4.8 205 755 810 055 



 البنؾ الكطني الفالحي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 إيضاحات حول القوائم المالية المجّمعة
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 إيضـاحات حـول القـوائم المـالية المجّمـعـة
 2010 ديسمبـر 31المختـومة في 

 تقديم البنك الوطني الفالحي -1
سيـ بقيمة  32.000.000 مميكف دينار، ينقسـ إلى  160البنؾ الكطني الفالحي ىي شركة خفية اإلسـ يبمغ رأسماليا 

 .  مدرجة ببكرصة تكنس لألكراؽ المالية، الكاحد لمسيـ  دنانير5إسمية قدرىا 
 .يسير البنؾ مجمس إدارة. تكنس-يقع المقر اإلجتماعي لمبنؾ بنيج اليادم نكيرة

 . فرع155 فركع رئيسية ك 3 إدارة جيكية، 15تتككف الشبكة التجارية لمبنؾ مف 
 .  القركض  يمكؿ البنؾ، إضافة إلى تدخمو في تمكيؿ مختمؼ القطاعات اإلقتصادية، أغمب حاجيات القطاع الفالحي مف

 .يخضع البنؾ لمقانكف الجبائي العاـ
 : كما يمي 2010 ديسمبر 31يتكزع رأس ماؿ البنؾ الكطني الفالحي ك حقكؽ التصكيت في 

نسبة فوائد حقوق 

التصويت

القيمة اإلسمية 

بالدينار عدد األسهم المساهمون

23,492 37 586 595 7 517 319 الدولة

7,599 12 158 160 2 431 632 الصندوق الوطنً للضمان اإلجتماعً

6,139 9 822 800 1 964 560 دٌوان الحبوب

5,182 8 291 240 1 658 248 الدٌوان  التونسً للتجارة

4,050 6 480 210 1 296 042 المؤسسة التونسٌة لألنشطة البترولٌة

3,830 6 128 015 1 225 603 البنك التونسً اإلماراتً

3,147 5 034 895 1 006 979 الصنوق الوطنً للتأمٌن على المرض

46,561 74 498 085 14 899 617 مساهمون  آخرون

100,000 160 000 000 32 000 000 المجموع

 
 :مرجعية إعداد القوائم المالية المجمعة  -2

 الصادر بتاريخ 112-96ضبطت القكائـ المالية المجمعة المتعمقة بتجمع البنؾ الكطني الفالحي طبقا لنص القانكف عدد 
 30 ك الصادر بتاريخ 2459-96 ك الخاص بنظاـ المحاسبة لمشركات، كطبقا لنص األمر عدد 1996 ديسمبر 30

، ك المتعمؽ بالمصادقة عمى اإلطار النظرم لممحاسبة ك المعايير المحاسبية التكنسية القطاعية ، ك 1996ديسمبر 
 25 مثمما كردت في قرارات كزير المالية بتاريخ 25 إلى عدد 21خاصة منيا المعايير المحاسبية القطاعية مف عدد 

 ديسمبر 1 مثمما كردت في قرار كزير المالية بتاريخ  38 إلى عدد 35 ك المعايير المحاسبية مف عدد 1999مارس 
2003. 

 :أسس المقاييس والمبادىء المحاسبية المعمول بيا -3
 ديسمبر 30لصادرة بتاريخ ا 2459-96ضبطت القكائـ المالية المجمعة طبقا لممبادلء ك المعايير المحاسبية عدد 

 كالمتعمقة بمكافقة اإلطار التصكرم لممحاسبة ك الطرؽ المحاسبية المقررة حسب المعايير المحاسبية القطاعية ك 1996
 .التقنية المالئمة لمضرؼ

 

 

 

 



 :تتمخص المبادلء المحاسبية األكثر داللة فيما يمي 
 
 :مبادىء التجميع - 3-1
 :مجال التجميع -3-1-1

تتضمف الحسابات المجمعة لمبنؾ مجمكع المؤسسات التي يمارس عمييا البنؾ رقابة كاممة ك مشتركة أك تحت التأثير 
 .الكاضح ك الجمي ما عدا تمؾ التي يمثؿ التجميع بالنسبة إلييا خاصية ال يُتعَتدُت عمييا في إصدار الحسابات المجمعة

فالمؤسسات التي ال يمكف إعتمادىا في إصدار الحسابات المجمعة ىي تمؾ الشركات الغير النشيطة في قطاع الخدمات 
 . مميكف دينار مف مجمكع المكازنة2,5المالية ك التي ال تبمغ مساىمتيا في الحسابات المجمعة عتبة 

تُتعتبر أيضا مؤسسات مجمعة تمؾ التي تمتمؾ ضمف أصكليا سندات مساىمة عمى ممؾ مؤسسات تنشط في مجاؿ 
 .الخدمات المالية

 .تُتعتبرُت الشركة الفرعية مُتدمجة إنطالقا مف التاريخ الذم تحصؿ فيو البنؾ الكطني الفالحي عمى رقابة كاممة عمييا
الشركات التي يمتمؾ البنؾ مساىمات في رأسماليا بيدؼ إعادة بيعيا في آجاؿ مستقبمية قريبة كقع إستبعادىا مف مجاؿ 

ك يتـ كذلؾ إستبعاد الشركة الفرعية أك التي يمتمؾ البنؾ فييا مساىمة مف مجاؿ التجميع إذا كانت ىناؾ قيكدا . التجميع
ك تندرج . صارمة كطكيمة األجؿ مف شأنيا أف تحد مف رقابة البنؾ عمى السياسة العممية ك أصكؿ الشركة المعنية
ك قد تـ إدراج . الشركات الفرعية التي ىي في طكر التصفية أك التي كضعت تحت رقابة متصرؼ عدلي في ىذا اإلطار

 ".مساىمات ك حصص في الشركات المرتبطة ك الغير مجمعة"مساىمة البنؾ في ىذه الشركات تحت بند 
 :مناىج التجميع -3-1-2

ك تُتعتبر الرقابة كاممة عندما . المؤسسات المجمعة بطريقة الدمج الكمي ىي الشركات التي يمارس عمييا البنؾ رقابة كاممة
 .يككف لمتجمع سمطة تسيير السياسات المالية ك العممية لمشركة الفرعية كذلؾ بيدؼ كسب منافع مف ىذه النشاطات

 ك تُتعتبر الرقابة كاممة في حاؿ تممؾ تجمع البنؾ بصفة مباشرة أك غير مباشرة أكثر مف نصؼ حقكؽ التصكيت في 
ك ىكذا فإف الرقابة تُتعتبر فعمية في حاؿ تممؾ تجمع البنؾ  الكطني الفالحي، بشكؿ مباشر أك غير . الشركة الفرعية

 مف حقكؽ التصكيت في شركة أخرل دكف أف يمتمؾ أم مساىـ آخر أكثر مف 40%مباشر، حصة تساكم عمى األقؿ 
مف المؤكد أنو عندما يككف لمتجمع سمطة تسيير السياسات المالية ك العممية لمشركة الفرعية بمكجب قرار . ىذه الحصة

 .فإنو بإمكانو تسمية، فسخ أك جمع أغمبية أعضاء ىياكؿ اإلدارة أك التسيير
إف المؤسسات التي ىي تحت تصرؼ متصؿ تُتعتبر مجمعة حسب تكامؿ نسبي، إذ تمتمؾ المجمكعة مراقبة متصمة نظرا 

 .ألف نشاطيا يحتاج إلى إتخاذ قرارات مالية ك عممية إستراتيجية بإتفاؽ إجماعي، ك ذلؾ حسب إتفاؽ تعاقدم
ك ينتج . الشركات المجمعة بطريقة التقييـ بالمعادلة ىي المؤسسات التي يككف لتجمع البنؾ تأثيرا كاضحا ك جميا عمييا

ك . ىذا التأثير عف قدرة التجمع عمى المشاركة في السياسات المالية ك العممية في شركة ما دكف أف تككف لو رقابة عمييا
يمكف إعتبار التأثير كاضحا ك جميا عمى السياسات المالية ك العممية لمشركة عندما يككف لمتجمع، بشكؿ مباشر أك غير 

 ال %20 مف حقكؽ التصكيت في الشركة المعنية، فالمساىمات التي أقؿ مف %20مباشر، حصة تعادؿ عمى األقؿ 
يمكف إعتبارىا مف ضمف مجاؿ التجميع إال إذا  كانت تمثؿ إستثمارا إستراتيجيا، ك إذا كانت المجمكعة ليا تأثير بارز ك 

 .فعمي عمييا



مساىمات في "يتـ احتساب تغير رؤكس األمكاؿ لدل الشركات المجمعة بطريقة التقييـ بالمعادلة ضمف األصكؿ تحت بند 
ك كذلؾ يتـ إدراج فارؽ إقتناء الشركة . ك ذلؾ مف ضمف بند األمكاؿ الذاتية" المؤسسات المجمعة بطريقة التقييـ بالمعادلة
 ".مساىمات في المؤسسات المجمعة بطريقة التقييـ بالمعادلة"المجمعة بطريقة التقييـ بالمعادلة تحت بند 

إذا تجاكزت أك تساكت، حسب طريقة التقييـ بالمعادلة، حصة البنؾ المجِمع في خسائر مؤسسة شريكة مع القيمة 
المحاسبية لممساىمة، فإف البنؾ عادة ما يتكقؼ عف األخذ بعيف اإلعتبار حصتو في الخسائر الالحقة،  ك بالتالي تقدـ 

ك يقع تككيف مدخرات عمى الخسائر اإلضافية إذا ما تحمؿ البنؾ المجمع إلػتزامات أك قاـ . المساىمة بقيمة تساكم الصفر
بدفكعات لحساب المؤسسة المجمعة بطريقة التقييـ بالمعادلة إستجابة اللتزامات ىذه األخيرة التي ضمنيا البنؾ أك تعيد 

 .بيا بأم كسيمة كانت
تحدد حقكؽ األقمية في النتيجة الصافية لممؤسسات الفرعية التي كقع تجميع حساباتيا لمفترة المعنية ك طرحيا مف نتيجة 

 .التجمع ك ذلؾ بيدؼ الحصكؿ عمى النتيجة الصافية الراجعة لمالكي المؤسسة األـ
يمكف أف تككف الخسائر الراجعة لألقميات في شركة فرعية مجمعة أكثر مف حقكؽ األقميات في األمكاؿ الذاتية لمشركة 

ك يتـ إلحاؽ الفائض الحاصؿ ك كؿ الخسائر المستقبمية الراجعة لألقميات بالحقكؽ األغمبية ما عدا إذا كانت ىذه . المعنية
ك إذا أفرزت الشركة الفرعية بعد ذلؾ . األقميات مجبرة بشكؿ غير قابؿ لمنقض عمى تعكيض الخسائر ك قادرة عمى ذلؾ

مرابيح، يمكف لمحقكؽ األغمبية حكز كامؿ ىذه المرابيح حتى يتـ استرجاع كافة الحصص الراجعة لحقكؽ األقميات مف 
 . الخسائر التي كقع الحاقيا، مف قبؿ، بالحقكؽ األغمبية

مخصصات مدخرات ك نتيجة تصحيح "ك يسجؿ فائض القيمة الحاصؿ عند التفكيت في السندات المجمعة تحت ركف 
 ".قيمة  محفظة اإلستثمار

 :قواعد التجميع -3-1-3
 .يتـ إنجاز القكائـ المالية المجمعة حسب قكاعد المحاسبة المنسقة لمعمميات ك أحداث متشابية في ظركؼ مماثمة

تطبيق الدمج الكمي بالنسبة لمشركات الفرعية النشيطة في مجاالت مختمفة عن األنشطة الخاصة بالقطاع 
 :المالي 

تـ تطبيؽ طريقة الدمج الكمي بالنسبة لكافة الشركات الفرعية التي يمارس البنؾ الكطني الفالحي عمييا رقابة كاممة 
 .بصرؼ النظر عف قطاع نشاطيا

ك قد تمت إعادة معالجة القكائـ المالية لمشركات المجمعة حتى يتسنى مطابقتيا مع قكاعد المحاسبة ك التقييـ ك التقديـ 
التي يعتمدىا تجمع البنؾ، ك ذلؾ مع المحافظة عمى المبادلء المحاسبية ك قكاعد التقييـ الخاصة باألنشطة الغير بنكية 

 .  في الحسابات المجمعة لتجمع البنؾ
 :تقديم القوائم المالية المجمعة المختصرة 

 المتعمؽ بتقديـ 21تقدـ القكائـ المالية المجمعة لتجمع البنؾ الكطني الفالحي طبقا لمقتضيات المعيار المحاسبي عدد 
 .القكائـ المالية المجمعة لممؤسسات البنكية

يتـ إحتساب المداخيؿ المتأتية مف الشركات الفرعية غير النشيطة في قطاع الخدمات المالية ضمف جدكؿ النتائج تحت 
 ".إيرادات اإلستغالؿ األخرل"بند 

ك يتـ تقديـ كؿ مف األصكؿ، ما عدا األصكؿ الثابتة المادية ك الغير مادية، ك الخصـك الخاصة بالشركات الفرعية 
كذلؾ بصرؼ النظر " الخصـك األخرل"ك " األصكؿ األخرل"النشيطة في غير قطاع الخدمات المالية تباعا ضمف بنكد 

 .عف ككنيا سارية أك غير سارية



 :تراجع المستحقات البنكية التي وقع التخمي عنيا لفائدة شركات اإلستخالص الفرعية 

، فكت البنؾ الكطني الفالحي لفائدة الشركة الفرعية  2010 ديسمبر31 إلى تاريخ 2001 ديسمبر 31مف تاريخ 
SOFINREC  10 حصص مف المستحقات البنكية . 

 ك التي كقع التفكيت 4 إلى 1بعد إقصاء النتيجة الداخمية لمتفكيت فإف القائـ الجارم لممستحقات التابعة لمحصص مف 
. ، تـ إلغاؤه بسبب متانة اإلتفاقات المتعمقة باسترجاع تمؾ المستحقات2003 ك2001فييا خالؿ المدة الفاصمة ما بيف 

مخصصات المدخرات ك "فالمستحقات التي كقع استخالصيا خالؿ السنة المالية تـ إدراجيا ضمف قائمة النتائج تحت بند 
 ".استرجاع المستحقات المدرجة ضمف الخسائر"تحت عنكاف " نتائج تصحيح قيمة المستحقات، خارج المكازنة ك الخصـك

، فإنو يتـ إنشاء القائـ الجارم الخاـ، بعد إقصاء النتيجة الداخمية 10 إلى 5بالنسبة لممستحقات التابعة لمحصص مف 
إف المستحقات التي كقع . لمتفكيت، عمى أساس مكطد باإلضافة إلى تغطيتيا عمى شكؿ مدخرات ك عالكات محتفظ بيا

استخالصيا خالؿ السنة المالية ينتج عنيا، في أقصى الحاالت، استرداد المدخرات ك العالكات المحتفظ بيا ك ذلؾ بعد 
 .إلغاء اإليرادات المالئمة ك التي كقع تسجيميا في القكائـ المالية المنفردة لمشركة الفرعية

 عمى حسب قاعدة مجمعة إلعادة قيمتيا المحاسبية إلى القيمة التي تـ 4يتـ تسجيؿ المستحقات عمى المدخرات المصنفة 
 .بيا اإلستخالص

مستحقات "في المكازنة المجمعة فإف المستحقات الصافية مف المدخرات ك العالكات المحتفظ بيا يتـ إدراجيا تحت بند 
 ".عمى الحرفاء

 :الدمج الكمي لمؤسسات التوظيف الجماعي 
باستثناء إعادة معالجة  تأثير األداءات الخاضعة لمخصـ األكلي عمى التقييد المحاسبي لممداخيؿ المحصمة في شكؿ 
فكائد، تـ الحفاظ عمى المبادلء المحاسبية ك قكاعد التقدير الخاصة بمؤسسات التكظيؼ الجماعي ضمف الحسابات 

 .المجمعة المتعمقة  بتجمع البنؾ الكطني الفالحي
تقدـ العناصر المككنة لمؤسسات التكظيؼ الجماعي المجمعة بطريقة الدمج الكمي ضمف نفس العناصر مف بنكد قكائـ 

 :المكازنة ك النتائج ك خارج المكازنة المجمعة، ك ذلؾ باستثناء العناصر التالية
 :األعباء الخاصة بعمميات المتاجرة  -

 تمحؽ األعباء الناتجة عف عمميات بيع ك شراء السندات التي تمسكيا مؤسسات التكظيؼ الجماعي التابعة لمتجمع 
 ".أمكاؿ ذاتية أخرل مجمعة"ك تقدـ الحصة الراجعة لمتجمع تحت بند . مباشرة ضمف األمكاؿ الذاتية

 :تغير فوائض أو نقص القيمة المحتممة عمى السندات  -

تحتسب الفكائض أك نقص القيمة عمى السندات، التي تمسكيا مؤسسات التكظيؼ الجماعي، ك المتمثمة في التغير 
ك تقدـ الحصة الراجعة لمتجمع . الصافي لمفكائض أك نقص القيمة المحتممة خالؿ السنة المحاسبية ضمف األمكاؿ الذاتية

 ".أمكاؿ ذاتية أخرل مجمعة"تحت بند 

 
 :تغير فوائض أو نقص القيمة المحققة عمى السندات  -

تحتسب الفكائض أك نقص القيمة المحققة عمى عمميات التفكيت في السندات خالؿ السنة المحاسبية ضمف األمكاؿ 
 ".أمكاؿ ذاتية أخرل مجمعة"الذاتية، ك تقدـ الحصة الراجعة لمتجمع تحت بند 

 :حذف الحسابات المتبادلة 



تـ حذؼ الحسابات المتبادلة ككذلؾ الشأف بالنسبة لإليرادات ك األعباء الناتجة عف العمميات الداخمية لمتجمع التي يككف 
 .ليا تأثير مممكس عمى القكائـ المالية المجمعة، ك ذلؾ بالنسبة لمشركات الفرعية المجمعة كميا أك نسبيا

 :تكمفة اقتناء السندات، فارق اإلقتناء و فارق التقدير

 :  تكمفة إقتناء السندات  -
تقدر تكمفة السندات بالثمف الذم يقدمو المشترم لمبائع باحتساب األعباء اإلضافية ذات األىمية ك التي يمكف تحميميا 

 .مباشرة عمى عممية الشراء دكف إعتبار حجـ اإلقتصاد في الضرائب المرتبط بيا
 : فارق اإلقتناء  -

تمثؿ فكارؽ اإلقتناء حجـ الفارؽ بيف تكمفة إقتناء السندات ك تقدير قيمة أصكؿ كخصـك المؤسسة التي تـ إقتناء سنداتيا، 
ك يتـ إحتساب إىتالؾ فكارؽ اإلقتناء بطريقة تساكم  األقساط عمى مدة ال يمكف أف تتجاكز عشريف سنة ك يتـ ضبطيا 

 .بحسب الشركط الخاصة بكؿ عممية إقتناء
في كؿ الحاالت التي تكفرت فييا المعمكمات المطمكبة، تـ تحديد فكارؽ اإلقتناء ك تسجيميا، حسب الحالة ضمف عناصر 

األصكؿ غير المادية بالنسبة لممؤسسات الفرعية المجمعة بالدمج الكمي أك ضمف األسيـ المجمعة بطريقة التقييـ 
 .بالمعادلة بالنسبة لممؤسسات األخرل

  :فارق التقدير -

تمثؿ فكارؽ التقدير الفارؽ بيف القيمة المحينة لكمفة اإلدراج األكؿ ألصكؿ ك خصـك  الشركة المقتناة بالمكازنة المجمعة ك 
 .ك يتـ إحتساب فكارؽ التقدير كفقا لمقكاعد المشتركة الخاصة بالعناصر المعنية. القيمة المحاسبية ليذه العناصر

 :  تغير نسبة المصالح في الشركة المجمعة 
في حاؿ حصكؿ زيادة نسبة المصالح في شركة محتفظ بيا في مجاؿ التجميع يقع إحتساب فارؽ إقتناء إضافي يخضع 

أما إذا حصؿ نقص في نسبة المصالح محتفظ بيا في مجاؿ التجميع كالنقص . لقكاعد ضبط اإلىتالؾ المذككرة أعاله
الناتج مثال عف العمميات التي تؤدم إلنحالؿ رأس ماؿ الشركة التابعة لمتجمع، فيقع إحتساب إىتالؾ إضافي لفارؽ 

 .اإلقتناء

 :إلغاء التجميع
يقع إحتساب السندات، المحتفظ بيا مف طرؼ المجمكعة ضمف الشركة الفرعية التي تـ إقصاءىا مف التجميع، بتاريخ 
مغادرة الشركة مف مجاؿ التجميع، ك ذلؾ حسب قيمتيا المحاسبية في التجمع، أم حسب نصيبيا في األمكاؿ الذاتية 

 .التي يُتضاؼُت إلييا عند الضركرة الحصة الراجعة ليا في كمفة اإلقتناء المجمعة في ذلؾ التاريخ،
المساىمة لمشركة الفرعية حسب قيمتيا المحاسبية عند تاريخ التفكيت فييا،  إال إذا كانت قيمة اإلستعماؿ أقؿ  تُتقدرُت تكمفة ُت

 .مف القيمة المحاسبية الجديدة

 
 :إحتساب التعيدات و اإليرادات المتعمقة بيا - 3-2
 :التعيدات خارج الموازنة-3-2-1

تُتدرج  تعيدات التمكيؿ المتعمقة بالقركض المتكسطة ك طكيمة المدل خارج المكازنة عند إبراميا كتحكؿ إلى المكازنة حسب 
 .التسريحات بقيمتيا اإلسمية

 :المستحقات عمى الحرفاء-3-2-2
 .تدرج القركض ك التسبقات ضمف األصكؿ بحسب المبمغ المكضكع عمى ذمة الحريؼ



 .(أم المبالغ المكضكعة عمى ذمة الحريؼ ك الفكائد المخصكمة مسبقا)تدرج القركض المسقطة الخصـ بقيمتيا اإلسمية 
ضمف األصكؿ ك ذلؾ بخصـ المدخرات المتعمقة  (قركض مفرجة ك حسابات جارية مدينة)تدرج المستحقات عمى الحرفاء 

 .بيا ك الفكائد ك العالكات المحتفظ بيا ك الفكائد المقبكضة مسبقا طالما أنيا غير سارية
 لسنة 24يتـ تقييـ ك تصنيؼ المستحقات بشكؿ دكرم كفقا لمتراتيب الكاردة في منشكر البنؾ المركزم التكنسي عدد 

 . ك النصكص المكالية ك المنقحة لو1991.12.17 بتاريخ 1991
 ألؼ دينار بشكؿ منفرد، أم حالة بحالة، كما تحدد المدخرات المستكجبة عمى 50يتـ تقييـ التعيدات التي تفكؽ 

 .المستحقات باعتبار الضمانات المقدمة ك العالكات ك الفكائد المحتفظ بيا
تجدر اإلشارة أنو، نظرا إلى الصعكبات في تحصيؿ الضمانات القديمة ك اإلجراءات المطبقة خالؿ المزايدات، تمت 

ك ذلؾ بالنسبة لممفات القركض التي أحيمت لطكر النزاعات لمدة  40 % عممية خفض في قيمة الضمانات العينية بنسبة
 فإف 2007بالنسبة لممفات القركض التي أحيمت لطكر النزاعات قبؿ سنة .  2009 إلى السنة 2007تتراكح مف السنة 

 . 100%عممية الخفض في القيمة حددت بنسبة 
 :يتـ تككيف المدخرات عمى المستحقات المصنفة كما يمي

نسبة التغطية بالمدخرات الصنف

0%  0و1 

20% 2

50% 3

100% 4 
 ألؼ دينار ك التي ليست محؿ نزاع كفقا لمؤشر لتعميـ 50يتـ تقدير المدخرات المستكجبة عمى التعيدات األدنى مف 

المخاطر يستخمص بدكره مف معدؿ نسب التغطية بالمدخرات المحتسبة عمى التعيدات التي كقع تقييميا بشكؿ منفرد، أم 
 . ألؼ دينار50التي تفكؽ 

 (1ت/1ـ)*2ت=2ـ
  ألؼ دينار50مدخرات عمى التعيدات التي تفكؽ  = 1ـ
  ألؼ دينار50تعيدات تفكؽ  = 1ت
  ألؼ دينار50مدخرات عمى التعيدات األدنى مف  = 2ـ
  (بدكف القركض الممنكحة لألشخاص  ) ألؼ دينار 50تعيدات أقؿ مف  = 2ت

 ألؼ دينار، فإف المدخرات تغطي كامؿ الديكف الغير 50بالنسبة لمقركض الممنكحة لألشخاص، ك التي ىي أدنى مف 
 .(إف الديكف الغير الخالصة ك التي تيـ القركض ذات المركز اإلجتماعي الرفيع لـ يقع إسناد مدخرات عمييا)الخالصة 

 ألؼ دينار، كقع تقديرىا بتطبيؽ نسبة مدخرات 50بالنسبة لممدخرات المستكجبة عمى الديكف محؿ النزاعات األدنى مف 
، طبقا ألقدمية اإلحالة لطكر النزاعات عمى القائـ الصافي لمديكف ك ذلؾ بعد طرح التعيدات %100 ك %30تتراكح بيف 

عمى مكارد الميزانية العمكمية، ك التعيدات محؿ ضماف مف قبؿ الصندكؽ الكطني لمضماف ك الصندكؽ الكطني لمتشغيؿ 
 .مع طرح الفكائد ك العالكات المحتفظ بيا

نسبة التغطية بالمدخرات سنوات التحويل لطور النزاعات

100% السنوات التً قبل سنة 2007

40% السنوات 2009-2008-2007

30%  سنة 2010  
 
 : إحتساب المداخيل المتعمقة بالمستحقات عمى الحرفاء - 3-2-3



تدرج ضمف قائمة النتائج جممة الفكائد ك اإليرادات المماثمة ك العمكالت المقبكضة ك كذلؾ اإليرادات السارية التي لـ يحؿ 
 .أجميا ك تعتبر حظكظ قبضيا مضمكنة بشكؿ كافي

عندما " مستحقات عمى الحرفاء"ك يقع طرحيا مف بند " فكائد ك عالكات محتفظ بيا"تدرج الفكائد ك العالكات تحت عنكاف 
ك يتـ إدراجيا ضمف قائمة النتائج لمسنة التي يتـ خالليا قبض ىذه الفكائد . ال تككف حظكظ قبضيا مضمكنة بشكؿ كافي

 .ك العالكات فعميا
، تـ إدراج عدـ الكفاء بالديف عمى الفكائد المتعمقة بالتعيدات الغير المصنفة 2010تجدر اإلشارة إلى أنو إبتداء مف سنة 

 .ضمف قائمة النتائج

 
 : إحتساب محفظة السندات و المداخيل المتعمقة بيا - 3-3

 ".محفظة سندات اإلستثمار"ك " محفظة السندات التجارية: "التي يمتمكيا البنؾ إلى قسميف " محفظة السندات"تنقسـ 
 :محفظة السندات التجارية و المداخيل المتعمقة بيا - 3-3-1

السندات التي يتـ إقتنائيا مع نية التفكيت فييا في آجاؿ قصيرة المدل، ك تتككف مف " محفظة السندات التجارية"تتضمف 
 .سندات المتاجرة ك سندات التكظيؼ

تدرج السندات الصادرة عف مؤسسات التكظيؼ الجماعي المجمعة بطريقة الدمج الكمي ك التي تمسكيا مؤسسات تابعة 
 .لمتجمع بيدؼ المتاجرة ضمف محفظة السندات التجارية المجمعة

يتـ إدراج محفظة السندات التي تمسكيا مؤسسات التكظيؼ الجماعي المجمعة بطريقة الدمج الكمي ضمف مككنات 
ك يتـ إحتساب أعباء إقتناء ىذه السندات، فيما يتعمؽ بالحصة الراجعة لمتجمع، . محفظة السندات التجارية المجمعة
 ".أمكاؿ ذاتية أخرل مجمعة"ضمف األمكاؿ الذاتية تحت عنكاف 

تقيـ السندات المدرجة بالبكرصة ك التي تمسكيا مؤسسات التكظيؼ الجماعي المجمعة بطريقة الدمج الكمي في تاريخ ختـ 
السنة المالية باإلعتماد عمى أسعارىا الكسطية بالبكرصة في شير ديسمبر، ك يتـ إدراج فكارؽ التقدير اإليجابية أك السمبية 
الناتجة بالمقارنة مع قيمة الدخكؿ لنفس السندات بشكؿ مباشر ضمف األمكاؿ الذاتية فيما يتعمؽ بالحصة الراجعة لمتجمع 

 ".أمكاؿ ذاتية أخرل مجمعة"تحت عنكاف 
تحتسب فكائض أك نقص القيمة المنجرة عف التفكيت في السندات التي تمسكيا مؤسسات التكظيؼ الجماعي المجمعة 

 ".أمكاؿ ذاتية أخرل مجمعة"بطريقة الدمج الكمي، فيما يتعمؽ بالحصة الراجعة لمتجمع ضمف األمكاؿ الذاتية نحف عنكاف 
تقدـ الحصة الراجعة لممصالح الخارجة عف التجمع في أعباء اإلقتناء، ك فارؽ التقييـ ك نتائج التفكيت في السندات التي 
تمسكيا مؤسسات التكظيؼ الجماعي المجمعة بطريقة الدمج الكمي بشكؿ منفصؿ عف الخصـك ك األمكاؿ الذاتية تحف 

 ".حقكؽ األقمية"عنكاف 

كيقع رصد مخصصات المدخرات . يتـ تقييـ سندات التكظيؼ عند ختـ السنة المالية باإلعتماد عمى أسعارىا في البكرصة
 .تقيـ رقاع الخزينة بحساب الكمفة الصافية مف اإلىتالكات. عمى النقص في القيمة المحتمؿ عمى ىذه السندات

 .تدرج المداخيؿ المتعمقة بالسندات ذات المردكد القار ضمف قائمة النتائج بحسب سرياف آجاليا
 :محفظة سندات اإلستثمار و المداخيل المتعمقة بيا - 3-3-2

تدرج السندات المقتناة بنية استبقائيا لغاية حمكؿ آجاليا ك السندات التي يعتبر إمتالكيا لمدة طكيمة مفيد لنشاط البنؾ 
 ".محفظة سندات اإلستثمار"ضمف 

 :تتضمف محفظة سندات اإلستثمار



 .سندات المساىمة ك الحصص في رأس ماؿ المؤسسات الشريكة ك الشركات المرتبطة، ك الغير المجمعة -

 .السندات ذات المردكد القار المقتناة بنية استبقائيا لغاية حمكؿ آجاليا -

 .ديكف المؤسسات العمكمية التي تكفمت بيا الدكلة -

السندات التي تمثؿ مساىمات تمكيؿ كالتي ىي محؿ مكضكع إتفاؽ إعادة  تفكيت، بيد أنو لـ يتـ التفكيت فبيا  -
 .بصفة نيائية

، ك الغير تابعة "اإلستثمار-شركة اإلستثمار ذات رأس ماؿ تنمية"ك المبالغ المكظفة في صناديؽ التصرؼ لدل  -
 .لممجمكعة

 .تسجؿ اإلكتتابات الغير محررة ضمف قائمة التعيدات خارج المكازنة بسعر إصدارىا
تُتدرج ىذه السندات ضمف المكازنة بسعر اإلقتناء دكف إعتبار المصاريؼ ك األعباء ما عدا مصاريؼ الدراسة ك اإلستشارة 

ك تُتسجؿ عمميات اقتناء ىذه السندات ك التفكيت فييا بتاريخ نقؿ . التي يمكف أف يقـك بيا البنؾ في إطار عممية اإلقتناء
 .ممكيتيا، أم بتاريخ تسجيؿ الصفقة في بكرصة األكراؽ المالية بتكنس

يتـ إحتساب األرباح المقبكضة عمى المساىمات ك فائض القيمة المسجؿ عند التفكيت في سندات اإلستثمار  ك السندات 
 . ضمف قائمة النتائج" مداخيؿ محفظة اإلستثمار"الرقاعية تحت بند 

األرباح الغير مقبكضة عمى المساىمات طالما كقع إقرار تكزيعيا ك " مداخيؿ محفظة اإلستثمار"ك تُتدرج كذلؾ ضمف بند 
يتـ تقييـ محفظة سندات اإلستثمار عند ختـ السنة المالية ك ذلؾ بمقارنة قيمتيا . السندات الرقاعية حسب سريانيا

 .اإلستعمالية بقيمتيا المحاسبية، ك بناء عميو، يتـ تعديؿ المدخرات المرتبطة بيا
 :تحدد القيمة اإلستعمالية لمسندات باإلستناد إلى 

 السعر بالبكرصة بالنسبة لمسندات المدرجة -

 .القيمة الرياضياتية حسب آخر مكازنة ممكنة بالنسبة لمسندات الغير مدرجة -

بالنسبة لمسندات التي تمثؿ مساىمات تمكيؿ ك التي تككف مكضكع إتفاقية إعادة تفكيت يتـ تقييميا عند ختـ السنة 
المالية، باإلستناد إلى القيمة الرياضية لممساىمة في األمكاؿ الذاتية لمشركة المُتصدرة لمسندات، ك تغطية المخاطر بضماف 

 .  FNG ك الصندكؽ الكطني لمضماف SOTUGARالشركة التكنسية لمضماف 
 

 :إحتساب ودائع الحرفاء و األعباء المتعمقة بيا - 4 -3
 :تتككف كدائع ك أمكاؿ الحرفاء مف 

الكدائع تحت الطمب ك حسابات اإلدخار التي يقع صرؼ الفكائد عمييا ك إدراجيا ضمف األعباء كؿ ثالثة  -
 .أشير

التكظيفات ألجؿ، ك يتـ إدراج الفكائد عمييا ضمف األعباء بحسب سرياف آجاليا ك ذلؾ بغض النظر عف صرؼ  -
 .ىذه الفكائد قبميا أك بحمكؿ آجاؿ التكظيفات

 

 :إحتساب اإلقتراضات الخارجية و األعباء المتعمقة بيا - 3-5
ثـ يتـ تحكيميا إلى الخصـك كفقا لتاريخ . تسجؿ اإلقتراضات الخارجية ضمف جدكؿ خارج المكازنة عند إبراـ اإلتفاقية
   في نياية كؿ فترة محاسبية يقع إحتساب. السحب الفعمي لإلعتمادات كباعتبار أسعار الصرؼ في تاريخ كؿ سحب

 .الحجـ الجارم لإلقتراضات الخارجية باعتبار أسعار الصرؼ المتداكلة في تاريخ انتياء المدة المحاسبية



تتـ تغطية خسائر الصرؼ عمى . تسجؿ الفكائد عمى اإلقتراضات الخارجية ضمف أعباء السنة حسب سرياف آجاليا
 ".تكنس إلعادة ألتأميف"اإلقتراضات بكاسطة عقد تأميف مبـر في الغرض بيف البنؾ الكطني الفالحي ك شركة 

 
 :األسيم الذاتية و الخاصة بالرقابة الذاتية - 3-6

 : المتعمؽ باألمكاؿ الذاتية 02طبقا لممعيار المحاسبي عدد 
يتـ إدراج، األسيـ الصادرة عف البنؾ الكطني الفالحي ك التي تمت إعادة شرائيا بيدؼ تسكية سعرىا باإلضافة  -

أسيـ ذاتية ك " إلى األسيـ التي ىي عمى ممؾ الشركات الفرعية األخرل لممجمكعة، في المكازنة ضمف بند 
 " .خاصة بالرقابة الذاتية

يحتسب فائض أك نقص القيمة الناجـ عف إعادة شراء األسيـ الذاتية ضمف األمكاؿ الذاتية بشكؿ مباشر، ك ذلؾ  -
فائض أك نقص القيمة عمى األسيـ الذاتية ك ذات "، بعنكاف "أسيـ ذاتية ك خاصة بالرقابة الذاتية"تحت بند 

 ".الرقابة الذاتية

األسيـ الذاتية ك الخاصة بالرقابة "تدرج األرباح المقبكضة عمى األسيـ الذاتية التي تمت إعادة شرائيا ضمف بند  -
 ".بعنكاف األرباح عمى األسيـ الذاتية ك الخاصة بالرقابة الذاتية" الذاتية

  

 : الفوائد التي ينتفع بيا األعوان - 3-7
 :تنقسـ الفكائد التي يتمتع بيا أعكاف المجمكعة إلى قسميف

 .فكائد عمى المدل القصير ك تتمثؿ في األجكر ك العطؿ السنكية ك المنح ك المكافآت ك الظركؼ -

الفكائد التي تسند في نياية مدة العمؿ ك التي تتككف خاصة مف منحة المغادرة لمتقاعد باإلضافة إلى التزامات  -
 .المجمكعة تجاه األعكاف المتقاعديف في شأف التأميف اإلجتماعي

 :فوائد عمى المدى القصير- 3-7-1
كتُتدرجُت ىذه الفكائد ضمف األعباء المتعمقة باألعكاف في  . تُتسندُت الفكائد إلى األعكاف مقابؿ الخدمات المُتسداة مف طرفيـ

 .حسابات التجمع

 :فوائد مرتبطة بنياية مدة العمل - 3-7-2
طبقا لممبادلء المُتسٌمـ بيا عامة في البالد التكنسية، تميز المجمكعة بيف األنظمة ذات اإلكتتاب المحدد ك األنظمة ذات 

 .الخدمات المحددة
. ال تمثؿ إلتزاما لممجمكعة ك ال يقع تخصيص أٌية مدخرات عمييا" األنظمة ذات اإلكتتاب المحدد"فاألنظمة التي تُتعرؼ ب

 .فاإلكتتابات المطمكبة خالؿ السنة المحاسبية يقع إدراجيا ضمف األعباء
التقييـ ك إعتماد  (2010إنطالقا مف سنة )تمثؿ إلتزاما لممجمكعة ك ينتج عنيا " األنظمة ذات الخدمات المحددة"إال أف 

 .المخصصات
يتـ تصنيؼ المجمكعة ضمف أحد األنظمة عمى حسب التركيبة اإلقتصادية لمنظاـ، ك ذلؾ لتحديد إذا كانت المجمكعة 

 .مطالبة، عف طريؽ اتفاقيات أك عف طريؽ إلتزامات، لضماف الخدمات التي كقع التعيد بيا لفائدة األعكاف
المكافآت عند المغادرة في إطار التقاعد ك )إف تكمفة الفكائد المسداة في نياية مدة العمؿ حسب نظاـ الخدمات المحددة 

يقع إحتسابيا مف ضمف األعباء طكاؿ مدة نشاط األجير ك ليس خالؿ الفترة التي ينتفع  (الضماف اإلجتماعي بعد التقاعد
 .بيا مف ىذه الخدمات



يتـ تخصيص مدخرات عمى تعيدات المجمكعة ك ذلؾ باستعماؿ الفرضيات الحسابية التي أخذتيا المجمكعة بعيف 
 المتعمؽ 19منتظرة مف المعيار المحاسبي عدد  )اإلعتبار، ك باعتماد الطريقة الماضية  لكحدات القرض المبرمجة

تعتمد طريقة التقييـ المذككرة عمى بعض المؤشرات . (بالفكائد المسداة  لألعكاف ك التي ليس ليا معادلة في البالد التكنسية
 .خاصة نسبة الكفاة، التطكر المنتظر لألجكر، ك حركة نقؿ األعكاف ك نسبة التحديث المالي

إف األعباء السنكية المحتسبة بعنكاف األنظمة ذات الخدمات المحددة تمثؿ الحقكؽ التي يتمتع بيا كؿ أجير خالؿ السنة 
مقابؿ تكمفة الخدمات المسداة ك التكمفة المالية المرتبطة بتحديث التعيدات ك تكمفة الخدمات الماضية ك المترتبة عف 

 .التغيرات المحتممة لألنظمة، باإلضافة إلى نتائج اإلنخفاضات ك التفكيتات المحتممة لألنظمة
 :األصول الثابتة-3-8

 . تقدر قيمة األصكؿ الثابتة بكمفة اإلقتناء باعتبار كافة الضرائب ك التكاليؼ الغير مسترجعة مف قبؿ التجمع
 :فيما يمي طريقة ك نسبة اإلىتالكات لألصكؿ الثابتة 

 
نسبة اإلهتالكات طبيعة اإلهتالكات طبيعة األصول الثابتة

33% تساوي األقساط برمجٌات إعالمٌة

15% تساوي األقساط تجهٌزات إعالمٌة

5%- 2% تساوي األقساط بناءات

10% تساوي األقساط مصارٌف التهٌئة

10% تساوي األقساط تجهٌزات مكتبٌة

20% تساوي األقساط وسائل نقل

3% تساوي األقساط  خزائن مصفحة
 

 :األداءات عمى النتيجة - 3-9
 .طبقا لممبادلء المعتمدة بصفة عامة في البالد التكنسية يميز التجمع بيف األداءات السارية ك األداءات المؤجمة

 :األداءات السارية -3-9-1
تخضع الشركات التابعة لتجمع البنؾ لألداء عمى المرابيح طبقا لمنسب الجارم بيا العمؿ في كؿ قطاع، ك ذلؾ عمى 

 الفترة المنسكبة إلييا المرابيح
 :األداءات المؤجمة -3-9-2

يتـ التقييد المحاسبي لألداءات المؤجمة عندما يتكلد عف الفارؽ الزمني المتأتي مف اإلختالؼ بيف قيمة األصكؿ ك 
 .الخصـك المضمنة بالمكازنة ك قيمتيا طبقا لمقكاعد الجبائية

يتـ تحديد األداءات المؤجمة عمى أساس نسبة األداء المقنف أك شبو المقنف الذم يحتمؿ أف يككف ساريا لحظة إنعكاس 
 : الفارؽ الزمني باستثناء

 .الفكارؽ الزمنية الخاضعة لمضريبة المتؤتية مف اإلحتساب األصمي لفارؽ اإلقتناء -

الفكارؽ الزمنية الخاضعة لمضريبة كالمتعمقة باإلستثمارات في المؤسسات الخاضعة لممراقبة الذاتية، في حالة ما  -
 قادرا عمى مراقبة لحظة إنعكاس الفارؽ الزمني ك عندما يككف مف المحتمؿ إنعكاس الفارؽ  إذا كاف التجمع

 .الزمني في المستقبؿ المنتظر

يتـ تسجيؿ مستحقات األداءات المؤجمة لكؿ الفكارؽ الزمنية التي يتـ طرحيا ك الخسائر الجبائية المؤجمة في حالة إذا 
 .كاف مف المحتمؿ أف تتكفر لدل المؤسسة المعنية أرباح مستقبمية خاضعة لألداء



 12المنتظرة مف المعيار المحاسبي العالمي عدد )يتـ تقييـ أداءات األصكؿ ك الخصـك المؤجمة بطريقة التأجيؿ المتغيرة 
إستنادا إلى نسبة األداء، كالتي يُتفترضُت أف يقع  (ك المتعمؽ باألداء عمى النتائج، ك التي ليس ليا نظير في البالد التكنسية

، ك ذلؾ إستنادا لنسب األداءات ك األنظمة الجبائية  تطبيقيا عمى المدة التي تُتحقؽُت فييا األصكؿ أك تُتضبط فييا الخصـك
 .ال تخضع ىذه األداءات ألم تحييف. التي تـ أك سكؼ يتـ إعتمادىا قبؿ نياية المدة

 .يتـ إحتساب األداءات المستحقة ك المؤجمة كإيرادات ك أعباء جبائية ضمف قائمة النتائج
 ك السنكات المكالية تـ ضبط نسب األداء الفعمية المعتمدة لتحديد األداءات المؤجمة 2010بالنسبة لمسنة المحاسبية 

 :بالنسبة لمشركات المجمعة كاآلتي
 

نسبة 

األداء 

فعلية ال

نسبة 

األداء 

اإلسمية

20% 35% BNA البنك الوطنً الفالحً 1

30% 30% BNA-CAPITAUX البنك الوطنً الفالحً- رؤوس أموال 3

35% 35% SOFINREC الشركة المالٌة الستخالص الدٌون 2

0% 35% SICAR INVEST شركة االستثمار ذات رأس مال تنمٌة "اإلستثمار" 6

0% 35% SIP SICAR شركة االستثمار ذات رأس مال تنمٌة  4

35% 35% SOIVM SICAF شركة االستثمار فً األوراق المالٌة 5

35% 35% SICAF PARTICIPATIONS BNA شركة االستثمار و المساهمات-شركة ذات رأس مال قار 33

0% 0% SICAV BNA البنك الوطنً الفالحً سٌكاف 8

0% 0% PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV شركة التوظٌف الرقاعً 9

20% 30% SIMPAR الشركة العقارٌة للمساهمات 11

20% 30% ESSOUKNA شركة السكنى 14

30% 30% SIVIA الشركة العقارٌة و للتهٌئة 10

30% 30% SPI EL MEDINA شركة البعث العقاري "المدٌنة" 12

30% 30% IMMOBILIERE LES ŒILLETS الشركة العقارٌة "القرنفل" 13

30% 30% TIS التونسٌة لإلعالمٌة و الخدمات 7

30% 30% SOGEST الشركة العامة للدراسات و المراقبة و األشغال 15

30% 30% AGRO-SERVICES شركة الخدمات الغذائٌة و الدراسات 24

30% 30% ZIED شركة ذات مسؤولٌة محدودة "زٌاد" 29

مؤسسات القرض

مؤسسات أخرى

النهوض بالقطاع العقاري

قطاعات أخرى

 
 الـمـعـمـومـات القـطاعـيــة-    10.3

 :يتفرع تجمع البنؾ الكطني الفالحي أساسا إلى قطبيف قطاعييف 
كيشمؿ ىذا القطب المؤسسات التي ليا صبغة مؤسسات قرض كالشركات التي تمثؿ إمتدادا مباشرا : الخدمات المالية - 

الكساطة بالبكرصة، إستخالص الديكف، رأس الماؿ تنمية، التصرؼ )لنشاط مؤسسات القرض أك األنشطة المرتبطة بيا 
 .(....في األمكاؿ، 

 26 الصادر بتاريخ 1990 لسنة 17كيشمؿ ىذا القطب المؤسسات المؤىمة، في إطار القانكف عدد : التنمية العقارية - 
، إلمتياف عمميات تقسيـ كتييئة األراضي المعدة لمسكف أك لمبناء كتطكير المساكف الجماعية كالشبة جماعية 1990فيفرم 

 .المعدة لمسكف أك التجارة أك اإلستغالؿ الميني أك اإلدارم
 



إقتصر تفصيؿ المعمكمات القطاعية بحسب تكزيع القطاعات اإلقتصادية كذلؾ لعدـ إمكانية تحديد قطاعات جغرافية تقـك 
بتركيج منتكجات كخدمات في ظرؼ إقتصادم خصكصي يجعؿ مردكديتيا كعرضتيا لممخاطر تختمؼ عف المردكدية 

 .كالمخاطر التي تميز القطاعات األخرل النشيطة في ظركؼ إقتصادية مختمفة
 

قّدمت النتائج القطاعية بإعتبار تأثير العمميات الداخمية لمتجّمع بينما تـّ تقديـ األصكؿ كالخصـك القطاعية بعد حذؼ 
 .تأثير العمميات الداخمية بيف المؤسسات التابعة لمتجمع

 

 

 

   إعادة تبويب بعض بنود القوائم المالية المجمعة11.3
  

 

حرصا عمى تحسيف تقديـ الكضعية المالية لتجمع البنؾ ك نتائج عممياتو حسب المبادءل المحاسبية المعمكؿ بيا في  -1
ـّ بعض التحكير في طرؽ تقديـ القكائـ كذلؾ لألخذ بعيف اإلعتبار إلعادة تبكيب الحسابات التّالية      :تكنس تػ

  ألؼ دينار:الكحدة 

الرصيد في  التصنيف الجديد التصنيف السابق 
2009.12.31 

    حسابات الشركة األم

 7 5أصكؿ 4أصكؿ /SFBTسندات متاجرة ك تكظيؼ 
 180 5أصكؿ 4أصكؿ /ESSOUKNAسندات متاجرة ك تكظيؼ 
 715 5أصكؿ 4أصكؿ /POSسندات متاجرة ك تكظيؼ 

 -14 5أصكؿ 4أصكؿ /ESSOUKNAمدخرات عمى سندات المتاجرة ك التكظيؼ 
 375 22  ب3أصكؿ   ت3أصكؿ  LCA/قركض عمى خط إعتماد فالحي 

 364 21  ب3أصكؿ   ت3أصكؿ  LCA/ فكائد غير مستخمصة عمى قركض فالحية 
 364 21-  ب3أصكؿ   ت3أصكؿ  LCA/ فكائد محتفظ بيا عمى قركض فالحية 

 30  ب3أصكؿ   ت3أصكؿ  LCA / )غير مصنفة(فكائد سارية ك لـ يحؿ أجميا 
 175  ب3أصكؿ   ت3أصكؿ   LCA / ) مصنفة(فكائد سارية ك لـ يحؿ أجميا 

 175-  ب3أصكؿ   ت3أصكؿ  LCA/  سارية لـ يحؿ أجميا ك محتفظ بيا    فكائد
 793 5 ب 5خصـك  أ 5خصـك  (قائـ )مدخرات عمى عطؿ لمخالص

 4 9أعباء /8إيرادات  7أعباء  خطايا ك غرامات جبائية
 736 1 6أعباء  4أعباء  /5إيرادات  (تغير )مدخرات عمى عطؿ لمخالص
    حسابات الشركات الفرعية

سندات خزينة صادرة عف مؤسسات التكظيؼ الجماعي ك مكتتبة 
 مف طرؼ المؤسسات المالية

 025 7  ب2 أصكؿ  4أصكؿ 

فكائد جارية عمى سندات الخزينة الصادرة عف مؤسسات التكظيؼ 
 الجماعي ك مكتتبة مف طرؼ المؤسسات المالية

 108  ب2 أصكؿ 4أصكؿ 

 000 9 أ 2 أصكؿ 4أصكؿ  شيادات إيداع صادرة عف مؤسسات التكظيؼ الجماعي 
فكائد جارية عمى شيادات إيداع صادرة عف مؤسسات التكظيؼ 

 الجماعي
 184 أ 2 أصكؿ 4أصكؿ 



 081 1  ب7 أصكؿ  ت 5خصـك  تسبقات لممزكديف
 306 2- ت 5خصـك   ب7 أصكؿ  تسبقة ممنكحة مف طرؼ الحرفاء

 53- ب  5خصـك   أ7 أصكؿ  حسابات تسكية دائنة
 12- ب  5خصـك   ب7 أصكؿ  حسابات تسكية دائنة
 23  أ7 أصكؿ  ب  5خصـك  حسابات تسكية مدينة 

 142  ب7 أصكؿ   ت 5خصـك  مستحقات عمى عمميات منجزة بشكؿ مشترؾ
 143  ب7 أصكؿ   ت 5خصـك  مدينكف مختمفكف

 8- ت 5خصـك   ب7 أصكؿ  كدائع لمضماف مقبكلة
 069 1- ت 5خصـك   ب7 أصكؿ  ديكف عمى عمميات منجزة بشكؿ مشترؾ

 848 2- ت 5خصـك   ب7 أصكؿ  أداءات ك ضرائب , الدكلة,حسابات دائنة 
 3- ت 5خصـك   ب7 أصكؿ  مستحقات لمدفع لألعكاف

 21 2أعباء   7أعباء  عمكالت متعمقة بعمميات بنكية
 352 3إيرادات   ب3أعباء  مخصصات مدخرات لسندات التكظيؼ

 327 3إيرادات   ب3أعباء  ناقص قيمة عمى التفكيت في سندات التكظيؼ
 20 3إيرادات   د1أعباء  خسائر في الصرؼ

 413- 5أعباء  /6إيرادات  4إيرادات  فائض قيمة عمى التفكيت في أسيـ بعد إعادة الشراء
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 2009مف جية أخرل ك بيدؼ المقارنة تمت معالجة بعض المعطيات لمسنة المالية 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرصيد في 31 ديسمبر 
2009 بعد إعادة المعالجة

إعادة المعالجة
الرصيد في 31 ديسمبر 2009 قبل 

إعادة المعالجة
بنود القوائم المالية

قائمة النتائج
-63 191 246 -63 437 مخصصات لممدخرات ونتائج تصحيح القيمة عمى الديون وعناصر خارج الموازنة والخصوم إيرادات 5/ أعباء 4

-1 490 منح التقاعد والتأمين عمى المتقاعدين )أعباء متعمقة بالسنة المحاسبية 2009(
1 736 إعادة تبويب المدخرات عمى العطل لمخالص

-2 467 -1 645 -822 رصيد ربح، خسارة متأتية من عناصر عادية إيرادات 8/ أعباء 9
-1 642 تسوية ديون جبائية )أعباء متعمقة بالسنة المحاسبية 2009(

-3 إعادة تبويب الخطايا و الغرامات الجبائية
الـــموازنـــــة

أصــــــــول
4 288 969 72 4 288 897 مستحقات عمى الحرفاء أصول 3

72 ضريبة عمى القيمة المضافة عمى عموالت محتفظ بها
222 457 8 656 213 801 أصول أخرى  أصول 7

967 ديون جبائية محولة لتسوية متخمدات ضريبية
1 390 إعادة تبويب لمستحقات عمى شركات فرعية مدرجة ضمن الخصوم
6 299 إعادة تبويب لمستحقات عمى شركات فرعية مدرجة ضمن األصول

حقوق األقمية
19 314 -62 19 376 حقوق األقمية في النتائج

366 708 -67 366 775 حقوق األقمية في األموال الذاتية األخرى
خـــــصـــــــــــوم

540 515 -25 520 566 035 إقتراضات وموارد خصوصية خصوم 4
-25 520 LCA منح

258 316 33 861 224 455 خصوم أخرى خصوم 5
16 542 منح التقاعد 
9 631 تسوية ديون جبائية
1 390 إعادة تبويب لمستحقات عمى شركات فرعية مدرجة ضمن الخصوم
6 299 إعادة تبويب لمستحقات عمى شركات فرعية مدرجة ضمن األصول

أمـــــــــوال ذاتـــــــــــــيــــة
3 585 3 585 تغييرات محاسبية أثرت عمى النتائج المؤجمة المجمعة أموال ذاتية 5

3 585 نتيجة التغيرات المحاسبية. حصة التجمع
42 959 -3 070 40 029 النتيجة الصافية, حصة التجمع أموال ذاتية 6



  مـجـال التجميع 4
 

   مؤسسات مدرجة في مجال التجميع1.4

 
 

 : كاآلتي 2010.12.31، في (المجمِّعة) شركة، دكف إعتبار الشركة األـ 20يضـّ مجاؿ القكائـ المالية المجمعة 
 . شركة مجمعة بطريقة الدمج الكمي17*
 .   شركات مجمعة بطريقة التقييـ بالمعادلة3* 

 

 : ك نسبة المصالح الراجعة لمتجمع كاآلتي, نسبة الرقابة, المؤسسات المدرجة في مجاؿ التجميع
 
 
 

 نسبة الرقابة طريقة التجميع 
( %) 

نسبة مصالح التجمع 
(%) 

    مـؤسسـات القـرض
 98,57 100,00 الدمج الكمي  BNAالبنؾ الكطني الفالحي 
    مـؤسسـات مالية أخـرى
 98,02 100,00 الدمج الكمي BNA CAPITAUX رؤكس أمكاؿ–  البنؾ الكطني الفالحي

 96,43 100,00 الدمج الكمي SOFINREC الشركة المالية الستخالص الديكف
 41,60 49,12 الدمج الكمي SICAR INVEST(2)" االستثمار"شركة االستثمار ذات رأس ماؿ تنمية 
 35,64 100,00 الدمج الكمي SIP SICAR شركة االستثمار ذات رأس ماؿ تنمية
 74,31 100,00 الدمج الكمي SOIVM SICAF شركة االستثمار في االكراؽ المالية

 شركة ذات رأس ماؿ قار – المساىماتكشركة االستثمار 
SICAF Participations BNA 

 98,56 99,99 الدمج الكمي

 19,88 22,38 الدمج الكمي SICAV BNA(3) البنؾ الكطني الفالحي سيكاؼ
 0,05 0,08 الدمج الكمي Placement Obligataire SICAV(3) شركة التكظيؼ الرقاعي

 17,42 20,39 التقييـ بالمعادلة TUNIS RE الشركة التكنسية العادة التأميف
 27,35 27,75 التقييـ بالمعادلة SODINO شركة

    النيوض بالقطاع العقاري

 33,47 34,35 الدمج الكمي SIMPAR(1)الشركة العقارية لممساىمات 
 23,48 69,96 الدمج الكمي ESSOUKNAشركة السكنى 

 42,11 99,99 الدمج الكمي SIVIAالشركة العقارية كلمتييئة 
 40,94 99,99 الدمج الكمي SPI EL MEDINA "المدينة"شركة البعث العقارم 

 52,51 100,00 الدمج الكمي Immobilière LES ŒILLETS"القرنفؿ"عقارية الشركة اؿ
    قطاعــات أخـرى

 45,36 73,92 الدمج الكمي T.I.Sالتكنسية لإلعالمية كالخدمات 
 44,73 94,74 الدمج الكمي SOGESTالشركة العامة لمدراسات كالمراقبة كاالشغاؿ 

 34,35 39,85 الدمج الكمي AGRO-SERVICESشركة الخدمات الغذائية كالدراسات
 30,62 100,00 الدمج الكمي ZIED" زياد" شركة 
 49,28 50,00 التقييـ بالمعادلة GENERALE DES VENTES شركة

 
 



 
 المدرجة SIMPAR الشركة العقارية لممساىمات مف حقكؽ التصكيت في % 34,31البنؾ الكطني الفالحي يممؾ  (1)

باقي ,  مف حقكؽ التصكيت داخؿ ىذه المؤسسة تعكد بالنظر لمصندكؽ التكنسي لمتأميف التعاكني الفالحي% 11.90. بالبكرصة
 :حقكؽ التصكيت مكزعة كاآلتي 

 
 
 
 

 
 

 
 

حقكؽ التصكيت إال أنو يمتمؾ القدرة عمى تسيير السياسات العممية ك المالية رغـ أف البنؾ الكطني الفالحي ال يممؾ أغمبية 
تـ تدعيميا , ىذه الرقابة الكاممة كاقعيا,  نظرا لمتفتت الكبير في تركيبة رأس ماؿ الشركةSIMPARلشركة العقارية لممساىمات ؿ

 .سابقا ك حاليا مف خالؿ تعييف أغمب أعضاء مجمس إدارة الشركة مف طرؼ البنؾ
 
 مف خالؿ مسكو لنسبة SICAR INVEST" اإلستثمار" يباشر البنؾ رقابة فعمية عمى شركة اإلستثمار ذات رأس ماؿ تنمية (2)

 مف مجمة 461 الذم يمكف لألقمية مسكو كذلؾ كفقا لمفصؿ % 40مف حقكؽ التصكيت بالشركة تتجاكز الحد األقصى أم 
خاصة مع غياب أم مساىـ يممؾ حصة تفكؽ مناب البنؾ في , 35الشركات التجارية ك الفقرة العاشرة مف المعيار المحاسبي عدد 

 .رأس ماؿ الشركة
 
 

 PLACEMENT ك شركة التكظيؼ الرقاعي SICAV BNAتـ إدراج شركة البنؾ الكطني الفالحي سيكاؼ  (3)

OBLIGATAIRE SICAV ضمف مجاؿ التجميع بسبب قدرة تجمع البنؾ عمى تعييف كافة أعضاء مجمس إدارة  
في الشركتيف في حيف تتكفؿ شركة البنؾ الكطني الفالحي " مكدع لديو"عمى صعيد آخر يتكفؿ البنؾ بكظائؼ . الشركتيف

 ".المتصرؼ"رؤكس أعماؿ بكظائؼ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نسبة حقوق التصويت   %   العدد المـــساهــمـين
5,42 3 مؤسسات التوظيف الجماعي
5,68 1 أشخاص طبيعية يمتمكون فرديا أكثر من 5 %
3,08 2 أشخاص طبيعية يمتمكون فرديا بين 1 % و 5 %
4,28 2 أشخاص معنوية يمتمكون فرديا بين 1 % و 5 %

35,34 668 مساهمون آخرون  يمتمكون فرديا أقل من 1 % 



 2010  تغير مجال التجميع في سنة 2.4

 
 

 مقارنة بالمجاؿ المحتفظ بو في 2010.12.31تتمخص أىـ التغييرات المنجزة عمى مجاؿ القكائـ المالية المجمعة في 
 : فيما يمي 2009.12.31إعداد القكائـ المالية المجمعة في 

 
 
 

 مالحظات طبيعة التفرع إقصاء إدراج الشركة

 إثر  الرلابتفقد البنؾ الكطني الفالحي  .مؤّسسة شريكة IFRIKIA (SAI)  Xشركة إفريقيا 
 .كجكد الشركة في حالة تصفية

 

إثر فقداف ,  مف مجاؿ التجميع لمبنؾ الكطني الفالحي (SAI) تـ إقصاء شركة إفريقيا 2010بداية مف غرة جانفي  
الرقابة تـ إحتساب مساىمة البنؾ في شركتو الفرعية المقصاة مف مجاؿ التجميع حسب القيمة المحاسبية عند التجميع في 

 .مع زيادةالحصة في الفارؽ المحتمؿ عند اإلقتناء, أم حصة التجمع في األمكاؿ الذاتية لمشركة, التاريخ المذككر أعاله
 

 ألؼ دينار عند إقصاء الشركة 1.036بمغت القيمة المحاسبية عند التجميع لمساىمة البنؾ في رأس ماؿ شركة إفريقيا 
 ألؼ دينار ك ذلؾ عمى إثر التخفيض في رأس 76 الى 2010.12.31في , كقد تقمصت ىذه القيمة. مف مجاؿ التجميع

 960 ألؼ دينار تبعا لخالص مبمغ 40  حيث تـ التخفيض في رأس ماليا الى 2010ماؿ الشركة خالؿ شير مارس 
 .ألؼ دينار لفائدة المساىميف

 

 : كما يمي 2009.12.31 في القكائـ المالية المجمعة في  (SAI)ك تتكزع مساىمة شركة إفريقيا 

 
 
  إيضاحات حول بنود الموازنة المجمعة5

الرصيد في 31 ديسمبر 
2009

مساهمة شركة إفريقيا 
IFRIKIA

الرصيد في 31 ديسمبر 2009 
)من دون شركة إفريقيا(

بنود القوائم المالية

قائمة النتائج

46 160 55 46 105 مرابيح محفظة السندات التجارية و العمميات المالية إيرادات 3
-105 010 -21 -104 989 مصاريف األعوان أعباء 6
-83 597 -16 -83 581 أعباء اإلستغالل العامة أعباء 7
-2 467 -4 -2 463 رصيد ربح، خسارة متأتية من عناصر عادية إيرادات 8/ أعباء 9

الـــموازنـــــة

أصــــــــول
621 660 1 120 620 540 محفظة السندات التجارية أصول 4
274 792 -1 036 275 828 محفظة اإلستثمار أصول 5
219 795 85 219 710 أصول أخرى  أصول 7

خصوم
4 317 470 10 4 317 460 ودائع و أموال الحرفاء خصوم 3

255 654 -179 255 833 خصوم أخرى خصوم 5



  خزانة و أموال لدى البنك المركزي و مركز الصكوك البريدية و الخزينة العامة لمبالد التونسية1.5 
 
 

 ألؼ 192.027بمغ مجمكع األمكاؿ في الخزينة كلدل البنؾ المركزم كمركز الصككؾ البريدية كالخزانة العامة لمبالد التكنسية 
 ألؼ دينار كيفسر 235.568  بقيمة نخفاض، أم بإ2009.12.31 ألؼ دينار في 427.595 مقابؿ 2010.12.31دينار في 
. القركض في السكؽ النقدّية بالدينار عكضو جزئيا إرتفاع القركض في السػكؽ النقػدية بالعممػة الصعبػة نخفاضأساسا بإ

: كتتكزع مختمؼ العناصر المككنة ليذا البند كما يمي 
 

 
 

 مستحقات عمى المؤسسات البنكية والمالية 2.5
 

 ألؼ دينار 72.809  الى 2009.12.31ألؼ دينار في   129 854ف  إنتقمت المستحقات عمى المؤسسات البنكية كالمالية ـ
.  ألؼ دينار57.045 بمبمغ إنخفاضا مسجمة 2010.12.31في 
 

: كتتكزع العناصر المكػّكنة ليذا البند كما يمي 
 ألؼ دينار: الكحدة 

 2009 2010 الـبـيـان

 119.778 57.259 مستحقات عمى المؤسسات البنكية –أ 
 5.086 5.481 حسابات تحت الطمب* 
 114.170 51.167 قركض في السكؽ النقدّية بالدينار* 
 522 611 فكائد منتظرة* 
 10.076 15.550 مستحقات عمى المؤسسات المالية –ب 
 2.908 3.581 حسابات تحت الطمب* 
 7.025 11.788 قركض في السكؽ النقدّية بالدينار* 
 142 181 فكائد منتظرة* 

 129.854 72.809 الـمـجـمــوع
 

 .مستحقـات عـمى الحـرفـاءال 3.5

31  ديسـمبـر  2009 31  ديسـمبـر  2010
31 581 28 904 أموال في الخزانة بالدينار
8 469 8 241 أموال في الخزانة بالعممة الصعبة
1 978 16 003 أموال لدى البنك المركزي بالدينار
7 878 18 773 أموال لدى البنك المركزي بالعممة الصعبة

329 000 0 قروض في السوق النقدية بالدينار
38 214 114 796 قروض في السوق النقدية بالعممة الصعبة

54 112 فوائد منتظرة
6 682 4 703 "IBS" حركة أموال لدى شركة

570 398 أموال لدى مركز الصكوك البريدية
3 169 97 أموال لدى الخزانة العامة لمبالد التونسية

427 595 192 027   الـمــــــــجــــــــمــــوع



 

 ألؼ دينار في 4.288.969 مقابؿ 2010.12.31 ألؼ دينار في 5.145.534بمغت المستحقات الصافية عمى الحرفاء 
 %. 20,0 بمغت نمك ألؼ دينار أم بنسبة 856.565بقيمة إرتفاعا ، مّسجمة 2009.12.31

 :كفي ما يمي تركيبة المستحقات بحسب طبيعة القركض 

 

 ألؼ دينار: الكحدة 

فوائد وعالوات  القائم الصافي
 مدخرات محتفظ بيا

إيرادات 
مقبوضة 
 مسبقا

 ديون مرتبطة
قائم القروض 
اإلجمالي 
 الخام

  

670 156 -303 542 
 

  التعيدات الفالحية 005 662 554 313 861 1-

29 097 
    

      حسابات مدينة 097 29

385 124 -62 245 
 

      مساعدات أخرل لمحرفاء 380 379 850 69 861 1-

255 935 -241 297 
  

      قركض عمى مكارد خصكصية 528 253 704 243

4 802 674 -99 083 
 

  التعيدات التجارية والصناعية 667 832 4 362 82 272 13-

554 390 -32 945 
  

      حسابات مدينة 632 567 703 19

4 070 047 -55 434 
 

      مساعدات أخرل لمحرفاء 443 088 4 310 50 272 13-

178 237 -10 704 
  

      قركض عمى مكارد خصكصية 592 176 349 12

541 
    

  حسابات جارية لمشركاء 541

26 242 
    

  ديون فالحية تكمفت بيا الدولة 242 26
  المدخرات    312 395-  312 395-

 مستحقات بنكية تمسكيا شركات إستخالص ديون 688 274 151 24  290 209- 316 48- 233 41
 2010 ديـسـمبر 31المــــجـــمـوع في  143 796 5 067 420 133 15- 602 604- 941 450- 534 145 5

              

 2009 ديـسـمبر 31المــــجـــمـوع في  669 860 4 394 393 282 12- 602 604- 533 431- 969 288 4

 
 

 ألؼ 99.242 ألؼ دينار مقابؿ 124.436 إلى 2010كما إرتفعت مخصصات المدخرات الخاـ عمى المستحقات بعنكاف سنة 
 %. 25,4 بمغت نمك ألؼ دينار أم بنسبة 25.194بقيمة إرتفاعا مّسجمة , 2009دينار خالؿ سنة 

 

 مستحقـات بنكية تمسكيا شركات إستخالص ديون 1.3.5
 

عمى  2010دٌسمبر  31 فً ملٌون دٌناربصفة مجمعة بالSOFINREC  الفرعٌة مصرفٌة التابعة للشركة الدٌون ال هٌكلٌرد 
 :النحك التالي

  
المبلغ الجاري 
 الجملً األصلً

 
فوائد غٌر مسددة 

 ودٌون مرتبطة

 
 المدخرات

الفوائد والعالوات 
 المحتفظ بها

 
المبلغ الجاري 

 الصافً

 134 3 928 13- 134 84- 350 5 860 95   31/12/2005 تـ  التفكيت فييا فيالتي  5 رقـ حصة

 765 17 317 7- 688 33- 929 4 841 53   31/12/2005 تـ  التفكيت فييا فيالتي  6 رقـ حصة

 710 3 142 14- 037 32- 452 5 437 44   31/12/2006 تـ  التفكيت فييا فيالتي  7 رقـ حصة

 202 8 122 4- 323 15- 049 3 599 24   31/12/2007 تـ  التفكيت فييا فيالتي  8 رقـ حصة

 309 2 829 1- 566 12- 294 1 410 15   31/08/2009 تـ  التفكيت فييا فيالتي  9 رقـ حصة



 997 5 976 6- 356 31- 078 4 251 40   15/09/2010 تـ  التفكيت فييا فيالتي  10 رقـ حصة

تـ  التفكيت فييا التي  االستبداؿ  حصة
   13/07/2010 في

290 - -186 -2 101 

 233 41 316 48- 290 209- 151 24 688 274 31/12/2010المجموع فً 

 482 45 531 41- 195 173- 152 20 056 240 31/12/2009المجموع فً 

 

يبمغ القائـ الجارم عمى األصؿ ك الفكائد التي حؿ اجميا ك الديكف الغير مسددة التي كقع شطبيا، بصفة مجمعة، بعنكاف 
 31 ألؼ دينار في 286.455  ألؼ دينار مقابؿ 278.555  قيمة  2010 ديسمبر 31، في 4 إلى 1الحصص مف 

 . 2009ديسمبر 
 

 :يرد بياف القكائـ الجارية التي كقع شطبيا بصفة مجمعة مصنفة كاآلتي 
 

القائم الجاري 

فً 31 دٌسمبر 

2009

القائم الجاري 

فً 31 دٌسمبر 

2010

87 658 87 480 حصة رقم 1 )وقع التفوٌت فٌها فً 27 دٌسمبر 2001(

73 802 72 816 حصة رقم 2 )وقع التفوٌت فٌها فً 30 أوت 2002(

37 555 36 418 حصة رقم 3 )وقع التفوٌت فٌها فً 30 سبتمبر 2003(

87 441 81 841 حصة رقم 4 )وقع التفوٌت فٌها فً 31 دٌسمبر 2003(

286 455 278 555  المجموع
 
  :تعيدات أفراد عائمة الرئيس المخموع و أصياره و الشركات التابعة ليم-5-3-2

 95)تبمغ تعيدات أفراد عائمة الرئيس المخمكع ك أصياره ك الشركات التي يممككف رقابة عمييا أك التي ىـ شركاء بيا 
تبمغ المدخرات . ( مف مجمكع تعيدات البنؾ األـ%4,8أم ) ألؼ دينار 337.740 مبمغ 2010 ديسمبر 31، في (عالقة

مف ضمنيا مخصصات عمى ) ألؼ دينار 27.630 مبمغ 2010 ديسمبر 31المتككنة بعنكاف التعيدات اآلنؼ ذكرىا في 
 (.2010 ألؼ دينار كقع احتسابيا خالؿ سنة 25.055المدخرات بقيمة 

 : كما يمي 2011 أفريؿ 30 ك تطكرىا في 2010 ديسمبر 31تتمخص كضعية التعيدات المذككرة في 

 
 

التعهدات في 

30/04/2011 مدخرات مكونة

ضمانات 

مقبولة

التعهدات في 

31/12/2010

التعهدات 

بموجب 

اإلمضاء

التعهدات 

بالسحب عدد العالقات

9 534 4 417 3 799 9 353 13 9 340 21 أشخاص طبيعية

314 621 23 213 48 540 328 387 187 830 140 558 74 أشخاص معنوية

324 156 27 630 52 339 337 740 187 843 149 898 95  المجموع
 

 :ديون مجمعة و ديون تكفمت بيا الدولة بدون الفوائض -5-3-3
، فإف البنؾ األـ 1999، ك المتعمؽ بقانكف المالية لسنة 1998 ديسمبر 28 بتاريخ 111-98 مف القانكف 24طبقا لمبند 

 25 عمى أصؿ الديف عمى مدة 1997 ديسمبر 31قاـ بتجميد الديكف الغير الخالصة ك الديكف التي لـ يحؿ أجميا في 



سنة، ك ذلؾ بدكف الفكائض ككضعيا عمى عاتؽ المنشآت ك المؤسسات الحككمية كالتعاكنيات المركزية لممصالح 
 . دينار57.266.808كقع ضبط ىذه الديكف بمبمغ . الفالحية

 مف نفس القانكف، أخذت الدكلة عمى عاتقيا ديكف بعض المؤسسات الحككمية أك 25مف ناحية أخرل، كتطبيقا لمبند رقـ 
ذات مساىمات حككمية مباشرة أك غير مباشرة ك التعاضديات الفالحية المشار إلييا في الجدكؿ ج المرافؽ ليذا القانكف، 

، كذلؾ عمى 1997 ديسمبر 31ك التي ىي في مرحمة التفكيت أك سيقع التفكيت فييا فيما بعد، ك كقع ضبطيا بتاريخ 
 دينار في التاريخ التي كقع التكفؿ بيا مف طرؼ 272.324.529تبمغ ىذه الديكف قيمة .  سنة ك بدكف فكائض25مدة 
 .الدكلة

المبالغ عف تقرر التخمي  , (3 البند رقـ 1999 جكيمية 15 ( 99-65طار تطبيؽ القانكف رقـ إكفي , لى جانب ذلؾإك
 سجمت كالتي 31/12/1998التي كقع ضبطيا بتاريخ  عمى أصؿ الديف ك الفكائد بعنكاف القركض الفالحيةالمستحقة 

 .  حسب تاريخ حصكليادينار لمفالح الكاحد 2000 تجاكز لـ يتـ تسديدىا كالتي لـ تمبالغ 
 

مف  األـ كقع التكفؿ بيا  البنؾىا مف طرؼ التخمي عفكمماثمتيا كالتي كقع  الديكف األصمية الممكلة مف األمكاؿ الذاتية 
ىذه  كبمغ مجمكع .2000مف عاـ  إبتداء الفائدة خالية مف عاما 20 عمى مدلىذا األخير مف قبؿىا تسددككقع قبؿ الدكلة 

 .مف قبؿ الدكلة التكفؿ بيا  كقتالتاريخ الذم في  دينارا 24050853 مبمغ الديكف
 

المحاسبة كالتقييـ ، يمكف :  األدكات المالية  IAS 39  أج مف المعيار المحاسبي العالمي 64كفقا لمفقرة 
تقدير القيمة العادلة لمقرض أك الديكف الطكيمة األجؿ التي ال تحمؿ أم فائدة عمى أنيا القيمة 

الحالية لجميع التدفقات النقدية المستقبمية، مخصكمة بمعدالت الفائدة السائدة في السكؽ ألداة مماثمة مع 
أم مبمغ إضافي كقع إعارتو ىك عبء  أك حد مف الدخؿ ما لـ تكف مستكفية .... تصنيؼ االئتماف مماثمة

 .لمشركط لالعتراؼ بيا كبعض أنكاع أخرل مف األصكؿ
 

الدكلة ،ىي  ، كبدعـ مفالتي ال تنتج عنيا فائدة  مف ىذا القبيؿ المدل  طكيمة لمديكف الحقيقيةالقيمة  كيتبع ذلؾ أف
أم  تسجيؿ بدكف االسميةتيا فيـب الميزانية المجمعةبيا في  يحتفظ  األـ ال يزاؿالبنؾك، المحاسبيةقيمتيا  بكثير مف أقؿ

 .عبء
  المحاسبية بيف القيمة كالفركؽ الدكلة ، ، بدعـ مفمدل التي ال تنتج عنيا فائدة اؿ الديكف طكيمة كيمخص الجدكؿ التالي

 :٪ 7مف  سعر الفائدة مف خالؿ تطبيؽ التي تـ تحديدىاك  الحقيقية قيميا ك)االسمية أك(
 

 (4(-)3)الفارق 
القائم الجاري فً 

 محٌن 31/12/2010
 (4% )7بنسبة 

القائم الجاري فً 
31/12/2010( 3) 

 (2(-)1)الفارق 
دٌون حٌنت بتارٌخ 

% 7التكفل بها بنسبة 
(2) 

دٌون تكفلت بها 
 (1)الدولة 

 اإلطار القانونً

     12 232 902             20 144 705          32 377 607           30 572 267            26 694 540           57 266 808    

 بتارٌخ 111-98 من قانون عدد 24البند 
1998/12/28 

 

     57 233 323             95 264 218        152 497 541         145 382 267          126 942 262         272 324 529    

 بتارٌخ 111-98 من قانون عدد 25البند 
28/12/1998 

 
 

       3 451 718               7 834 845          11 286 563           11 311 099            12 739 754           24 050 853    
 بتارٌخ 65-99 من قانون عدد 3البند 
15/07/1999 

 المجموع بالدينار    189 642 353         556 376 166          633 265 187         711 161 196        768 243 123           944 917 72     

       



 : ةيمومالمؤسسات الع  تعيدات-4.3.5 
 

-،ديكاف الكطني لمزيت OTD-- ديكاف أراضي الدكلة : بما في ذلؾ عمى كجو الخصكص )بعض المؤسسات العمكمية 
 -ONH كديكاف الحبكب كالفكالذ ،El Fouledh) تعرضت إلى صعكبات مالية دائمة ، كليا تعيدات كبيرة نسبيا لـ ،

ىذا األخير يرل أنو يستفيد مف الضماف الضمني مف الحككمة التكنسية حكؿ التزامات ىذه . تصنؼ مف قبؿ البنؾ األـ
في الكاقع ، في الماضي ، تدخمت الدكلة عدة مرات لحؿ الديكف الثقيمة بما في ذلؾ ديكاف  الحبكب كالديكاف . العالقات

 .الكطني لمزيت 

 
ؾ لمبف  األمكاؿ الذاتية الصافية  ٪ مف25نسبة  مف الحد  ،2010ديسمبر  31في ديكاف الحبكب  تعيدات  لقد تجاكزت

 البنؾ المركزم منشكر مف 2 عميو في المادة عمى النحك المنصكص (الحسابات الفردية أساس  عمىىاتحددالتي كقع )
 .17/12/1991 بتاريخ 24-91التكنسي عدد  

 

باأللؼ  المبالغ)خ بعد ذلؾ التارم تطكرىا  كيظير2010ديسمبر  31في  ليذه العالقات التعيدات يمخص الجدكؿ التالي
 : (دينار

 

ادٌوان أراضً 
 الدولة 

 الفوالذ 
الدٌوان الوطنً 

 للزٌت 
 الحرفاء دٌوان الحبوب 

           24 203                73 303                71 871            298 524    
 2010/12/31تعهدات البنك الوطنً الفالحً فً  

  

 نسبة األموال الذاتٌة الصافٌة للبنك الوطنً الفالحً 51,26% 12,34% 12,59% 4,16%

           30 648              270 413              201 246            622 937    
 2010/12/31تعهدات القطاع  فً 

 

  31/05/2011تعهدات البنك الوطنً الفالحً فً     707 406            779 75                329 81                676 35           

 31/05/2011تعهدات القطاع  فً     717 664            606 213              393 289              402 41           

 -              11 393                28 789     -  
قٌمة الضمانات الصحٌحة المؤلفة من قبل البنك 

 الوطنً الفالحً 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 .فـظـة السنـدات التـجـاريـةـمح 4.5
 

  دينار ألؼ605.343 مقابؿ 2010.12.31 ألؼ دينار في 649.400 تجمع البنؾبمغ القائـ الجممي لمحفظة األكراؽ التجارية ؿ
محفظة األكراؽ التجارية نمك خصكصا عف  اتجا ف, ألؼ دينار44.057 بقيمة رتفاعا صافيا، مسجال إ2009.12.31في 

 .لمؤسسات التكظيؼ الجماعي
   

:  كما يمي تجمع البنؾكتتكزع محفظة األكراؽ التجارية ؿ
 

 ألؼ دينار: الكحدة 
 2010 2009 

 القيمة الـخام 
 مستحقات

 وديون مرتبطة
 مدخرات

القيمة الـمحاسبية 
 الصافية

القيمة الـمحاسبية 
 الصافية

 53.030 62.180 1.191-  63.371 سندات ذات مردود متغير
 7.479 9.079 1.191 - - 10.270  أسيـ مدرجة بالبكرصة

 27.624 32.000 - - 32.000  حصص في مؤسسات التكظيؼ الجماعي المجمعة
 17.927 21.102 - - 21.102  حصص في مؤسسات التكظيؼ الجماعي

 552.313 587.220  10.957 576.263 سندات ذات مردود قـارّ 
 418.989 418.114 - 6.673 411.441 رقاع الخزانة

 114.693 155.727  3.919 151.809 رقاع
 5.062 3.449  20 3.429 حصص في صناديؽ التصرؼ الجماعي في الديكف

 13.568 9.930  346 9.584 سندات الخزينة
 605.343 649.400 1.191- 10.957 639.634  ديـسـمـبـر31المجــمـوع في 

 
 

 .فـظـة سـنـدات اإلسـتـثـمــارـمح 5.5
 

 ألؼ 274.792 مقابؿ 2010.12.31 ألؼ دينار في 295.700بمغت قيمة محفظة سندات اإلستثمار لتجمع البنؾ 
 .2009.12.31دينار في 

 : كتتكزع محفظة سندات اإلستثمار لتجمع البنؾ كما يمي
 ألؼ دينار: الكحدة 

 2010 2009 

 القيمة الـخام 
 ديون
 مرتبطة

 القيمة الـمحاسبية الصافية فوائد محتفظ بها مدخرات
القيمة الـمحاسبية 

 الصافية
 8.103 25.385 - - 716 24.669 سندات إستثمار

إقتناء أسيـ مع التعيّػد ) تمكيؿ –مساىمات 
 (بإعادة التفكيت فييا

60.518 389 19.198 -  141- 41.568 32.417 
حصص في المؤّسسػات المرتبطة الغير 

 (1)مجّمعة  
1.447 -  906- - 541 322 

 391 467  -441   908 (2)مساىمات مقصاة مف مجاؿ التجميع 
 52.134 54.458  -13.418 52 67.824 مساىمات ك سندات متاجرة أخرل



 17.100 19.400    19.400 حصص في صناديؽ التكظيؼ
تكظيفات في صناديؽ التصرؼ لدل شركات 

 اإلستثمار ذات رأس ماؿ متغير
 

900   - 900  

 164.325 152.981 - - 11 152.970 مستحقات تحممتّػيػا الػدكلة
 274.792 295.700 -141  -33.963 1.168 328.636  ديسمبر31المجموع في 

 

 
 كحصص كاممة في %  69" لخماس" التنمية الفالحية رأس ماؿ شركةفي , الشركة األـ, تمثؿ مساىمة البنؾ (1)

ك قد تـ إقصاء ىذه الشركة مف مجاؿ التجميع بسبب عدـ أىميتيا بالنسبة لتجمع . المؤسسات المرتبطة الغير مجمعة
 ( 1.1.3إيضاح . )( مميكف دينار2,5شركة تنشط في غير الخدمات المالية كمجمكع مكازنتيا أدنى مف )البنؾ 

 
في   دينارألؼ 391 مقابؿ 2010.12.31  في دينارألؼ 467 بمغت القيمة الصافية لممساىمات الغير مجمعة (2)

: كتتكزع العناصر المكػّكنة ليذا البند كما يمي . 2009.12.31
 

 
 

 :  مساىمات في المؤسسات المجمعة بطريقة التقييم بالمعادلة6.5

 :شممت المساىمات في المؤسسات المجمعة بطريقة التقييـ بالمعادلة الشركات التالية 
 
 

 
 
 
 

العناصر , 2010.12.31تتضمف المعطيات المالية المعمنة مف طرؼ المؤسسات المجمعة بطريقة التقييـ بالمعادلة في 
 (بآالؼ الدنانير):   التالية

 
 

القيمة الصافية في القيمة الصافية في
31  ديسمبر 2009 31  ديسمبر 2010

391 391 2006.04.30 SODASS أسهم شركة التنمية الفالحية سيدي سعد
2009.01.01 STIA أسهم الشركة التونسية لصناعة السيارات

76 2010.01.01 IFRIKIA أسهم شركة إفريقيا
391 467   الـمــــــــجــــــــمــــوع

تاريخ اإلقصاء من مجال التجميع

14 210 26,22% 14 222 20,39% إعادة التأمين TUNIS-RE الشركة التونسية إلعادة التأمين 
4 214 22,98% 9 336 27,75% شركة إستثمار ذات رأس مال متغير SODINO شركة التنمية و اإلستثمار في الشمال الغربي

642 50,00% 1 116 50,00% التجارة GENERALE DES VENTES شركة العامة لمبيع
19 067 24 675   الـمــــــــجــــــــمــــوع

النشاط

20102009

القيمة المعادلةنسبة مساهمة تجمع البنك  %القيمة المعادلةنسبة مساهمة تجمع البنك  %الشركة



 
 
 

 30  بتاريخ 96-112تـ إعداد القكائـ المالية المنفردة لمشركة التكنسية إلعادة التأميف كفقا لنصكص القانكف عدد  (1)
المتعمؽ , 1996 ديسمبر 30 بتاريخ 96-2459ك األمر عدد , المتعمؽ بالنظاـ المحاسبي لمشركات, 1996ديسمبر 

بالمصادقة عمى اإلطار النظرم لممحاسبة ك المعايير المحاسبية التكنسية ك منيا خصكصا المعايير المحاسبية القطاعية 
 26 المتعمقة بشركات التأميف ك إعادة التأميف حسب ما تـ اإلعالف عنيا في قرار كزير المالية بتاريخ 31 ك 26عدد 
  .2000جكاف 

 
كفقا لنصكص القانكف لشركة التنمية ك اإلستثمار بالشماؿ الغربي ك شركة العامة لمبيع تـ إعداد القكائـ المالية المنفردة  (2)

 30 بتاريخ 96-2459ك األمر عدد , المتعمؽ بالنظاـ المحاسبي لمشركات, 1996 ديسمبر 30  بتاريخ 96-112عدد 
 .المتعمؽ بالمصادقة عمى اإلطار النظرم لممحاسبة ك المعايير المحاسبية التكنسية, 1996ديسمبر 

 

  األصول الثابتة7.5
 

 ألؼ 82.114كما بمغت اإلىتالكات كالمدخرات  2010.12.31  في دينارألؼ 141.286بمغت القيمة الخاـ لمجمكع األصكؿ 
 . مف مجمكع األصكؿ المجمعة لتجمع البنؾ 0.88 % ك الذم يمثؿ حكالي  دينارألؼ 59.172فيما بمغت القيمة الصافية دينار 

  

14 020 49 434 330 179 مجموع الموازنة
2 232 33 643 69 734 مجموع األموال الذاتية

23 799 مجموع إيرادات اإلستغالل البنكي
813 النتيجة الفنية 

-110 -1 187 6 583 نتيجة اإلستغالل 
947 -1 188 4 758 النتيجة الصافية لمسنة

شركة العامة لمبيع        
    GENERALE DES VENTES

)2(

شركة التنمية و اإلستثمار في 
)2(SODINO   الشمال الغربي

 الشركة التونسية إلعادة التأمين 
)1(TUNIS-RE  الشركة



 
 : 2010.12.31فيما يمي القيمة الصافية لألصكؿ المادية ك الغير مادية المسجمة في 

 
 

   2009  ديسـمبـر  31 مخصصات /    إقتناءات إسترجاع/   تفويت    تخصيص داخمي 2010  ديسـمبـر  31

7 767 
  

  أصول ثابتة غير مادية 441 6 326 1

7 767 
  

         برمجيات معمكماتية 441 6 326 1

-5 580 
  

  إىتالكات 569 4- 011 1-

-5 580 
  

         برمجيات معمكماتية 569 4- 011 1-

 1المـــجـــــمـــوع الصــافي  872 1 315     187 2

  أصول ثابتة مادية 105 116 432 19 698- 487 11- 352 123

3 212 245 
 

 أراض 934 2 33

 بناءات 986 45 009 4 7- 636 1- 352 48

23 936 -6 
 

صالح ككضع تجييزات 461 23 481  عمميات تييئة كا 

1 980 
 

 كسائؿ نقؿ 015 2 656 691-

37 025 -35 
 

 تجييزات مكتبية 202 32 858 4

1 217 -3 391 
 

 أصكؿ ثابتة في طكر اإلنجاز 558 1 050 3

152 -4 907 
 

 تجييزات مكتبية بالمخزف 723 336 4

631 -1 665 
 

 تسبقة عمى شراء تجييزات مكتبية 468 828 1

 
-92 

 
 مصاريؼ الفركع الجديدة 1 91

6 847 
  

 أصكؿ تـ إقتنائيا في إطار أداء بالعكض 757 6 90

-67 996 
 

  إىتالكات 384 64- 321 4- 709

-19 973 
 

 بناءات 855 18- 137 1- 19

-19 315 
  

صالح ككضع تجييزات 362 18- 953-  عمميات تييئة كا 

-908 
 

 كسائؿ نقؿ 382 1- 216- 690

-27 800 
  

 تجييزات مكتبية 785 25- 015 2-

-2 462 
  

-2 462 
 

 إنخفاض قيمة

-2 462 
  

-2 462 
 

 أصكؿ ثابتة أخرل

 2المـــجـــــمـــوع الصــافي  721 51 649 12 11 487 11- 894 52

 (2( + )1) المــــــجـــــــمـــــــــوع الــــعــــــام  593 53 964 12 11 487 11- 081 55      
 

 : 2010.12.31فيما يمي األصكؿ التي تـ إقتنائيا في إطار أداء بالعكض في 
 

 مدخرات
فائض أو نقص 

 حساب عالقة وصف قيمة الدخول قيمة عادلة قيمة

 1106084096 مجمكعة خميسة أرض ماطر 063 1 150 1 87  - 

كحدة خياطة قصر  125 2 -  125 2- 125 2     



 السعيد

 المجمـــــوع الفرعـــــي     187 3 150 1 037 2- 125 2

 1106084100 تكنس لمحميب أرض فضاليف 074 2 737 1 337- 337

شركة الدراسات كالتييئة مارينا  شقؽ 586 1 665 1 79 - 
 1106084102 الحمامات الجنكبية

 المــــــجمــــوع     847 6 552 4 295 2- 462 2

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدخرات فائض أو نقص قيمة قيمة عادلة مبمغ وصف عالقة حساب

 - 87 1 150 1 063 أرض ماطر  "Groupe Khemaissa" 1106084096

2 125 -2 125  - 2 125 وحدة خياطة قصر السعيد

2 125 -2 037 1 150 3 187 المجمـــــوع الفرعـــــي

337 -337 1 737 2 074 أرض فضمين Tunisie Lait 1106084100

 - 79 1 665 1 586 شقق
Société d'Etudes et 

d'Aménagements Marina 
Hammamet Sud

1106084102

2 462 -2 295 4 552 6 847 المــــــجمــــوع



 

 

  األصول األخرى8.5
 

    في دينار ألؼ 222.457 مقابؿ  2010.12.31  في دينارألؼ 263.659بمغ مجمكع األصكؿ األخرل لتجمع البنؾ 
 : ك تتكزع العناصر المككنة ليذا البند كما يمي.  2009.12.31

 

   2010  ديسـمبـر  31 2009  ديسـمبـر  31
 (أصول) حـسـابـات لمتـسـوية  086 48 352 34

         مدينكف مختمفكف 848 8 282 6
         الدكلة، أداءات كضرائب 125 2 059 2
         عمكالت تصرؼ منتظرة 744 5 045 5

         تعديؿ العممة األجنبية 690 281
         حسابات أخرل 678 30 685 20
 مستحقات ضرائب عمى النتائج 821 47 323 32
         مستحقات ضرائب مستكجبة 445 12 388 11
         مستحقات ضرائب مؤجمة 376 35 936 20

 أصول اإلستغالل لمشركات الفرعية الغير مالية 370 126 644 112
         مخزكف أراض لمبناء 369 22 882 27
         مخزكف أشغاؿ عقارية في طكر اإلنجاز 069 48 703 40
         مخزكف أشغاؿ عقارية منياة 308 48 848 37

         مخزكنات أخرل 099 1 927
         حرفاء ك حسابات مرتبطة 526 6 285 5

  أصـــــول أخــــرى 380 41 137 43
         قركض لألعكاف 703 31 600 32

         أعباء مؤجمة 1 16
         مخزكف بطاقات السحب 183 404
         مخصصات الطكابع البريدية 25 25
         مخصصات الطكابع الجبائية 5 5

         مخصصات الطكابع الخاصة بالسفر 99 83
         إيداعات كضمانات 426 331

         حسابات أخرل 939 8 673 9
   الـمــــــــجــــــــمــــوع 659 263 457 222

 

 

 



 
 

 مستحقات عمى المؤسسات البنكية والمالية  9.5
 

 ألؼ دينار في 15.696مقابؿ   2010.12.31 ألؼ دينار في 162.788 المستحقات عمى المؤسسات البنكية كالمالية بمغت
.  كيفسر أساسا بإرتفاع القركض في السكؽ النقدية بالدينار ألؼ دينار 147.092رتفاعا بقيمة  مسجمة إ2009.12.31

 

: كتتكزع العناصر المكػّكنة ليذا البند كما يمي 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31  ديسـمبـر  2009 31  ديسـمبـر  2010 تقسـيـم حسب طـبـيعة البـنـد
12 823 157 538        * ودائع وأموال المؤسسات البنكية
2 873 5 250        * ودائع وأموال المؤسسات المالية

15 696 162 788   الـمــــــــجــــــــمــــوع

31  ديسـمبـر  2009 31  ديسـمبـر  2010 تقسـيـم حسب طبـيـعة الحـساب
9 175 11 787        * حسابات تحت الطمب

0 148 000        * قروض في السوق النقدية بالدينار
6 486 2 894        * قروض في السوق النقدية بالعممة الصعبة

35 107        * فوائد لمدفع

15 696 162 788   الـمــــــــجــــــــمــــوع



 

 مستحقات عمى الحرفاء  10.5
 

 ألؼ دينار في 4.317.470 مقابؿ 2010.12.31 ألؼ دينار في 4.674.354بمغت المستحقات عمى الحرفاء 
 %. 8.3 بمغت نمك ألؼ دينار أم بنسبة 356.884بقيمة زيادة ، مّسجمة 2009.12.31

 
: كفي ما يمي تركيبة المستحقات 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31  ديسـمبـر  2009 31  ديسـمبـر  2010
3 929 054 4 056 194 ودائـع بالدينـار

911 701 947 809 ودائع تحت الطمب
1 466 067 1 552 189 حسابات اإلدخار

162 423 153 384 أذون ألجل
219 939 207 916 حسابات ألجل
983 987 1 002 459 حسابات خاصة لمتوظيف
51 500 55 500 شهادات إيداع

133 438 136 937 أموال أخرى مستحقة لمحرفاء
368 705 603 986 ودائـع بالعـمـمة الصـعـبة
189 271 393 099 ودائع تحت الطمب

9 020 9 575 أذون ألجل
69 131 74 188 حسابات ألجل
92 048 120 473 حسابات لمتوظيف
9 235 6 651 أموال أخرى مستحقة لمحرفاء

19 710 14 174 ديـون مرتـبـطـة
842 992 فوائد لمدفع عمى الودائع تحت الطمب
23 93 فوائد لمدفع عمى الودائع ألجل بالعممة الصعبة

28 083 17 935 فوائد لمدفع عمى حسابات اإلدخار، واألذون ألجل، والحسابات ألجل والمنتوجات المالية األخرى

-9 238 -4 846 فوائد مدفوعة مسبقا عمى األذون ألجل والحسابات الخاصة لمتوظيف
4 317 470 4 674 354   الـمــــــــجــــــــمــــوع



 

   اإلقتراضات و الموارد الخصوصية11.5
 

 ألؼ 540.515 مقابؿ 2010.12.31 ألؼ دينار في 516.720 لبنؾتجمع ابمغت قيمة اإلقتراضات كالمكارد الخصكصية ؿ
 : كتتكزع كما يمي 2009.12.31دينار في 

 
 

 

 
 .%7,2 ك %1تتراكح نسب الفائدة لإلقتراضات الخارجية بيف 

 
 
 

  موارد إقتراض خارجية1.11.5
 
 

 BEI )بشكؿ كامؿ أك بشكؿ جزئي , التي إستفاد بيا البنؾ الكطني الفالحي سابقا, لـ يقع خالص بعض خطكط اإلعتماد الخارجي

SOCELTA, BIRD 1746, BIRD AID, GSM et PANO)   بإحتساب الفكائد التعاقدية " الشركة األـ"ك لـ يقـ البنؾ
 .ك فكائد الػأخير ك العالكاة المرتبطة بيذه الخطكط كفقا لنص إتفاقيات القرض

عمى صعيد أخر تنص اإلتفاقيات الممضاة عمى تكفؿ الدكلة بجزء مف المخاطر المتعمقة بعدـ سداد القركض الممنكحة لمحرفاء  
الشركة األـ باألخذ بعيف اإلعتبار لمحصة الراجعة لكفالة الدكلة مف ىذه المخاطر , ك لـ يقـ البنؾ. بكاسطة خطكط القرض المذككرة

 .عند إحتساب المدخرات عمى القركض المشككؾ في تحصيميا
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

31  ديسـمبـر  2009 31  ديسـمبـر  2010

47 576 44 442  إقتراضات رقاعية
363 008 311 795  موارد إقتراض خارجية
193 475 215 508  موارد الميزانية العمومية
-68 147 -58 531 فارق الصرف عمى اإلقتراضات

4 602 3 506  فوائد لمدفع
540 515 516 720   الـمــــــــجــــــــمــــوع



 
 :كيتكزع تقييـ اإليرادات كاألعباء الغير محتسبة ليذه المكارد كما يمي

 

 
 

كسكؼ يقع درس كضعية ىذه المكارد بصفة مفصمة مف قبؿ السمط المعنية بيدؼ تحديد المبالغ النيائية ليذه األعباء كاإليرادات 
 .المتعمقة بخطكط ىذه اإلعتمادات

 
 

  موارد الميزانية العمومية2.11.5
 

 تخضع كضعية المكارد ك اإلستعماالت عمى مكارد الميزانية لعممية تثبيت دكرم لتأكيد مبالغ اإلستعماالت ك المكارد ك األرصدة ال
 .المتاحة ليذه األمكاؿ العمكمية
  عمى أف البنؾ يتكفؿ بنسبة  FOPRODI مف إتفاقية صندكؽ النيكض بتنمية اإلستثمار 20عمى صعيد أخر ينص الفصؿ 

 مف مخاطر عدـ خالص القركض الممنكحة عمى مكارد ىذا الصندكؽ إال أف البنؾ يبقى في حؿ مف ىذا اإللتزاـ طالما لـ % 25
 .يستكفى كؿ الكسائؿ المتاحة إلستخالص القركض

 .ال يحتسب البنؾ حصتو في ىذه المخاطر إال عند تصنيؼ التعيدات
 

 ك المتكاجدة في طكر FOPRODIكفيما يمي كضعية حسابات القركض الممنكحة عمى مكارد صندكؽ النيكض بتنمية اإلستثمار 
 : 2010.12.31النزاع في 

 
 

 
 

 جارية FOPRODIكما تجدر اإلشارة الى أف عممية تطيير القركض الممنكحة عمى مكارد صندكؽ النيكض بتنمية اإلستثمار 
 .بالتعاكف مع السمطات القانكنية

TOTAL PANO BIRD AID BIRD 1746 GSM SOCELTA BIRD 1885
8 116 636 378 5 043 1 261 798  - فوائد غير محتسبة ضمن األعباء

663 99  -  -  - 483 81 عموالت غير محتسبة ضمن اإليرادات

4 210 30  - 4 012  -  - 169
خطر متحمل من قبل الدولة ومخصص له مدخرات من قبل البنك الوطني 

الفالحي

4 283 749  - 1 894  -  - 1 640
فوائد غير مسددة في كفالة الدولة )ربما( ومحتفظ بها من قبل البنك الوطني 

الفالحي

1 040 242 -378 862 -1 261 -316 1 890 تأثيرات عمى النتيجة واألموال الذاتية اإلفتتاحية

-3 243 -507 -378 -1 032 -1 261 -316 250
تأثيرات عمى النتيجة واألموال الذاتية اإلفتتاحية )إذا لم نأخذ بعين اإلعتبار 

لمفوائد الغير مسددة والتي ستسترد من الدولة(

المجموع في 2010.12.31 حساب

9.272 FOPRODI & FOPRODI BIRD حسابات في طور نزاع 1850

2.514 FOPRODI & FOPRODI BIRD  فوائد غير مسددة 1106082926

11.786 المجموع



  ببند اإلقتراضات و الموارد الخصوصيةحسابات أخرل متعمقة 3.11.5
 

ك قد تمت أنفا دراستيا مف طرؼ الشركة األـ . 2010.12.31 تزاؿ غير مبررة الى غاية ال (خصـك)بعض حسابات التسكية 
 .غير أنو تعذر عمى البنؾ تحديد مصادر األرصدة

 

 
 

فائدة  كحسابات كال مبرر لياىا قديمة تـ استنفاد ساس بإعتماداتفي األ تتعمؽ حسابات أخرل في إنتظار التسكية 
عتمادات مختمؼ بنكد عمى  :كتشمؿ الحسابات التالية . أخطاءمف جراء  تنشأ األخيرة ىذه . تطييرىا سيتـ الميزانية كا 

  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

المجموع في 2010.12.31 حساب

-2783 فوائد غير مسددة في كفالة الدولة 110581257
-1334 CEE إعادة تسوية فوائد/ ثالث خط إعتماد 110581751
-1642 دائنون مختمفون/قروض محولة 110581755

المجموع في 2010.12.31 حساب

-839 PDA1367 الشمال الغربي
-436 إيداعمت بنكية لمفوائد 1381138103
276 GCA هبة 149114910
-47 SCM 113511350 صندوق الضمان
-60 135113510 صندوق تمويل المؤسسات الصغرى



 خصوم أخرى. 12.5
 31 ألؼ دينار في 258.316  مقابؿ 2010 ديسمبر 31 ألؼ دينار في 265.506بمغ مجمكع الخصـك األخرل 

 :       ك يتكزع كما يمي2009ديسمبر
 

 
 
 
 

تحت األنظمة ذات العامميف كالمتقاعديف خدمة تجاه تعيداتو الالحقة تغطيمدخرات  (ألكؿ مرةؿ) جمع التسجؿ( *)
 .SIVIAك SOFINREC، SICAR INVEST ليا كالشركات التابعة البنؾ األـ المعمكؿ بيا فياإلكتتاب المحدد 

 

 

ما   فكائد تكمفةإعتبار ، ينبغي (IFRS) في تكنس كمعايير التقارير المالية الدكلية عمكما المحاسبة المقبكلة كفقا لمبادئ
تمتع ىذا األخير عندما م المكظؼ، كليس نشاط خالؿ فترةالمكافأة  غيرىا مف عناصر  كمصركؼ، مثؿ العمالة بعد

 .الفكائدب 
 

  دينارألؼ 18254 لما مجمكعو التكظيؼ لمرحمة ما بعدمدخرات بأثر رجعي،  سجؿ  جمعالتكبالتالي، فإف 

 .(2010عاـ   دينارألؼ  1712  الفارطة كلألعكاـ  دينارألؼ 16542 )
 
 

 

 

 

 

31  ديسـمبـر  2009 31  ديسـمبـر  2010
21 976 23 875 مدخرات لممخاطر واألعباء

16 542 18 254 مدخرات لمنح التقاعد والتأمين عمى المتقاعدين )*(

5 434 5 622 مدخرات أخرى لممخاطر واألعباء
28 324 31 359 ديون ضرائب عمى النتيجة
11 778 10 716 ديون ضرائب مستوجبة
16 546 20 643 ديون ضرائب مؤجمة
2 429 8 123 خصوم اإلستغالل لممؤسسات الفرعية الغير مالية
2 429 8 123 مزودون و حسابات مرتبطة

205 586 202 149 خصوم أخرى
24 597 24 756 الدولة, أداءات و ضرائب
21 339 22 814 منشآت إجتماعية
60 193 58 626 دائنون مختمفون
1 892 1 736 حسابات تسوية بالعممة الصعبة

561 -36 عمميات مقايضة بالعممة الصعبة
90 063 87 420 حسابات أخرى لمتسوية )خصوم(
6 941 6 833 إيجازات لمدفع

258 316 265 506   الـمــــــــجــــــــمــــوع



 

 

 

 االفتراضات التالية  جمعالتعتمد إ ،المدخراتىذه  لتقدير
 

SIVIA 
 (فرع)

SICAR 

INVEST (فرع) 
SOFINREC 

 (فرع)
BNA  
   (األم)

 معدؿ نمك األجكر 4% 5% 5% 5%

 معدؿ كفيات كخركج مبكر %5 (أ) (أ) 5%

 معدؿ الخصـ المالي 8% 8% 8% 7%

50% x20,04% 50% x 20,04% 50% x 20,04% 50% x 20,04%  ( ٪50)الضرائب عمى المرتبات 

  سنة74,3  
جدكؿ الكفيات 

 (ب)

جدكؿ الكفيات 
 (ب)

 العمر المتكقعمتكسط  ةسف 74,3 

 667 دينار صفر صفر صفر
قسط تأميف المدعـ مف قبؿ البنؾ 

 (لممتقاعد الكاحد)

 
 للجدول التالً الخدمة وفقا السنوات المتبقٌة من من قبل عدد من انسحاب مبكر احتمال تم تحدٌد ( أ)

 
 

 السنكات المتبقية معدؿ الخركج المبكر

  سنكات5 ≥س ـ  0%

 10 ≥س ـ  ›5 2%

 

 20 ≥س ـ  ›10 7%

 

 سنة 20< س ـ  10%

 
 

من  الوفٌات المستخدمة جدولطبقا لالسنة  إقفال فً تارٌخ الموظف استنادا إلى عمر العمر المتوقعمتوسط  وقد تم تحدٌد ( ب)
  التأمٌن على الحٌاة مجال قبل المتخصصٌن فً

 

االتفاقات  كفقا ألحكاـ مبكراؿخركج اؿـ بصرؼ منحة لتزالإل  كفاألخر كالشركاء خضع الشركات التابعةكما ت
   لسنة (مف قبؿ المكظفيف المكتسبة الحقكؽ )تزاماتإلؿالتغطية مكظفييا  المطبقة عمى أك األنظمة الداخمية الجماعية

 :في الجدكؿ التالي الشركات التابعة ليا الخاصة بيذه بعض البيانات كتتمخص .كما قبميا 2010
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 فروع وشركات متعاقدة منشأ اإلجبارية منحة التقاعد عدد المنتفعين

34 
 دفعات شهرٌة 3)أجور 6  

  (صافٌة  إجمالٌة3إجمالٌة و 
االتفاقات 

 الجماعٌة للبنوك
-رؤكس أمكاؿ - البنؾ الكطني الفالحي 

BNA CAPITAUX 

25 
 دفعات شهرٌة 3)أجور 6  

  (صافٌة  إجمالٌة3إجمالٌة و 
االتفاقات 

 الجماعٌة للبنوك
 TIS- التكنسية لإلعالمية ك الخدمات  

23 
 دفعات شهرٌة 3)أجور 6  

  (صافٌة  إجمالٌة3إجمالٌة و 
االتفاقات 

 الجماعٌة للبنوك
-الشركة العقارية ك المساىمات 

SIMPAR 

10 
 دفعات شهرٌة 3)أجور 6  

  (صافٌة  إجمالٌة3إجمالٌة و 
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 (دون إعتبار األسيم الذاتية والخاصة بالرقابة الذاتية)أموال ذاتية – 13-5
 

 حتياطيات مجمعةاإل. 1- 5-13
 

 ء منذ بدبمجاؿ التجميع، درجةلشركات الـا لدل مف قبؿ البنؾ المجّمع ،النتائج المراكمةمف ات المجّمعة م اإلحتياطتككفت
 . لمسنة المحاسبية السابقة إلعالف القكائـ الماليةحسابات المجّمعةاؿالرقابة إلى تاريخ ختـ 

 

م  دينار ؼ ألؼ195.778ابؿ ػمؽ 2010.12.31م  دينار ؼألؼ 230.680ات المجّمعة مبمغ حجـ اإلحتياطكقد 
 :مكاآلتكتتكّزع ىذه اإلحتياطيات . 2009.12.31



 
 
 األموال الذاتية األخرى المجمعة. 2- 5-13

 كينقسـ 2009.12.31 ألؼ دينار في 131.165 مقابؿ 2010.12.31 ألؼ دينار في 131.180بمغ مجمكع ىذا البند 
 : كما يمي

 
 

 مالرس 16مع الدكلة التكنسية بتاريخ " األـ"، عقد البنؾ 1994 فيفرم 21 بتاريخ 1994 لسنة 30 لنص القانكف عدد اػطبؽ
 ألؼ دينار أصال لفائدة البنؾ  133.000 إتفاقية كقع مف خالليا تحكيؿ ديكف فالحية عمى مكارد الميزانية العمكمية بمغت 1995

 . (مف خالؿ ضماف الدكلة بإستخالص المبالغ التي حمت آجاليا منذ سنة لمقركض المندرجة ضمف ىذه اإلتفاقية)

كاإلمتثاؿ لمعايير التصرؼ الجارية  (مف خالؿ تحسيف أمكالو الذاتية)كقد مكنت ىذه اإلتفاقية البنؾ مف تحسيف كضعيتو المالية 
 (.% 5الحد األدنى )المتعمقة بنسبة كفاية رأس الماؿ 

كتباعا لذلؾ، يمكف لكضعية األمكاؿ . كلكف البنؾ مطالب بتسديد المبالغ المحكلة طبقا ليذه اإلتفاقية عند إستعادة تكازنو المالي
 .ليذه المبالغ" األـ"الذاتية لتجمع البنؾ أف تتأثر عند إرجاع البنؾ 

 
 

الرصيد في 31 ديسمبر 2009الرصيد في 31 ديسمبر 2010

228 775168 198مساهمة الشركة المجمعة
615 63139 39مساهمة تجمع البنك في منح اإلصدار )+( 
652 65814 14مساهمة تجمع البنك في منح اإلدماج )+( 

944 776115 146مساهمة تجمع البنك في اإلحتياطيات األخرى )+( 
984 1-290 2-  مساهمة األقمية في رأس اامال المسرح (-)

847 81417 20مساهمة المؤسسات الفرعية التابعة لقطاع الخدمات المالية 
847 88117 20مساهمة إيجابية في اإلحتياطيات (+)
- 67-مساهمة سمبية في اإلحتياطيات (-) 

425 4149 10مساهمة المؤسسات الفرعية التابعة لمقطاع العقاري
975 0849 11مساهمة إيجابية في اإلحتياطيات (+) 
550-671-مساهمة سمبية في اإلحتياطيات (- )

677279مساهمة المؤسسات الفرعية التابعة لقطاعات أخرى
099 1761 1مساهمة إيجابية في اإلحتياطيات (+ )

821-499-مساهمة سمبية في اإلحتياطيات (-)
778 680195 230الـــــــــــــــمجــــموع

20102009

046 097131 131مخصصات الدولة بقيمة 133.000 ألف دينار

000 000133 133مخصصات )+(

954 1-903 1-حقوق األقمية )-(

83119أرباح وخسائر مؤسسات التوظيف الجماعي المسجمة ضمن األموال الذاتية

457-448-فائض أو نقص القيمة المرتقب في سندات مؤسسات التوظيف الجماعي(±)

117 9091فائض أو نقص القيمة المحقق في سندات مؤسسات التوظيف الجماعي(±)

15-25-أعباء المتاجرة لمؤسسات التوظيف الجماعي (-)

526-353-حقوق األقمية )-(

165 180131 131الـــــــــــــــمجــــموع



 
 التعديالت المحاسبية المنعكسة عمى النتائج المؤجمة المجمعة. 3- 5-13

 

 ألؼ دينار فيما 516 التي إنعكست عمى األمكاؿ الذاتية المجمعة بمبمغ صافي قيمتو 2010 لسنة التعديالت المحاسبيةتتمثؿ 
: يمي

 
 

 . لألخذ باإلعتبار إلنعكاسات التعديالت المحاسبية2009كتجدر اإلشارة أنو قد تـ إعادة معالجة بيانات سنة 

 
 : قروض غير قابمة لمتسديد في شكل منح من اإلتحاد اإلقتصادي األوروبي- 1

، بمكجب مرسكميف مبرميف بيف الدكلة التكنسية (أك ما كاف يسمى البنؾ الكطني لمتنمية الفالحية)تمتع البنؾ الكطني الفالحي 
 تباعا كالمجسمة في تكقيع إتفاقيتيف ، بتمكيميف 1991 أفريؿ 13 ك1986 سبتمبر 11كاإلتحاد اإلقتصادم األكركبي في 

كتتضمف القركض الممنكحة مف قبؿ اإلتحاد . مخصصيف لتمكيؿ الزراعات الفالحية الصغرل كالمتكسطة في المناطؽ المحركمة
عانة غير قابمة لمتسديد في شكؿ  اإلقتصادم األكركبي بمكجب اإلتفاقيتيف التي عقدتيما مع الجميكرية التكنسية قسط قابؿ لمتسديد كا 

 (. NC 12حسب المعيار المحاسبي )منحة عمكمية لمبنؾ 
 

: كتتمخص البيانات المتعمقة بيذه اإلتفاقيتيف كما يمي

 قشوض نهتسذٌذ
 

 (منحت عمىمٍت)إعبنت قببهت نهتسذٌذ 
 انمشسىو       (مليون)عملت أوروبيت  مليون ديىار   (مليون)عملت أوروبيت  مليون ديىار    

         5 4,5 
 

13,7 13,3 
   

 1986مرسوم 
0 0 

 
13,8 12 

   
 (صىذوق متجذد) 1991مرسوم 

 انمجمىع       25,3 27,5   4,5 5

 
 

، " مكارد خصكصية"كقد قدـ تجمع البنؾ إلى حد اآلف في مكازنتو المنح المقدمة في إطار المرسكميف كذلؾ في خصكمو ضمف بند 
كلكنيا في الحقيقة ليست إلتزامات حالية لتجمع البنؾ ناشئة ألحداث سابقة كالتي بمجرد إنتيائيا يمكف أف تمكف ىذا التجمع مف 

 .تدفؽ مكارد مجسدة لفكائد إقتصادية
 

قبؿ ) 2010 ديسمبر 31كتتكزع حسابات الخصـك المتعمقة بالمنح المذككرة ك المستممة مف اإلتحاد اإلقتصادم األكركبي في 
: (مراجعة الحسابات

 

حصة تجمع البنك)1( - )2(حقوق األقمية )2(مبمغ )1(

155 52036525 25   قروض غير قابمة لمتسديد(1)

170 37216-542 16-منح التقاعد والتأمين الجماعي لفائدة المتقاعدين(2)

469 8-123-592 8-تعديل جبائي لمبنك "األم"(3)

130516-386الـــــــــــــــمجــــموع

الصيغة
الرصيد في 31 ديسمبر 2010 

)ألف دينار(

11709 (*)منح المرسوم الثاني مع اإلتحاد اإلقتصادي األوروبي0749074901

811 13منح المرسوم الثالث مع اإلتحاد اإلقتصادي األوروبي1397000000

الحساب



 كلميمة  ( ألؼ دينار1.880) ألؼ دينار مف قبؿ البنؾ األـ لتمكيؿ شراء معدات كمبيكتر 2.044تـ تخصيص مبمغ بقيمة  (*) 

 ORGACONSEIL( 164ألؼ دينار ). 

  
 

 .أفضت إلى أف المنح المذككرة ىي مف حؽ تجمع البنؾ (لدل مكتب محامي مختص) بإستشارة قانكنية  ”األم“قاـ البنؾ
 مف اإلتفاقية الخاصة بالمرسـك الثاني، تـ تعييف المسمى سابقا بالبنؾ الكطني لمتنمية الفالحية 2.2.1ىكذا، كبمكجب المادة 

مف " أ"كيكضح الممحؽ . كمستفيد مباشر مف المكارد الممنكحة في شكؿ منحة (كالذم كقع إمتالكو مف قبؿ البنؾ الكطني الفالحي)
 مميكف عممة أكركبية 4,5ليذه العممية الخاصة بالقرض، يقترح أف يمنح القرض بشركط خاصة بقيمة "ىذا المرسـك الثاني أف 

 13,3كمكحد مع إعانة غير قابمة لمتسديد بقيمة  ( سنكات إعفاء مف التسديد10 سنة منيا 40 :، مدة التسديد%1نسبة الفائدة )
 ". التي ستتكلى ىذه العمميةBNDA))مميكف عممة أجنبية لمبنؾ الكطني لمتنمية الفالحية 

 
 مف المرسـك الثالث عمى أف المنحة المقدمة في إطار ىذا المرسـك سكؼ تسمح بخمؽ صندكؽ متجدد 3.2.1كما تنص المادة 
 ... كالذم سيككف مزكدا عبر إستخالصات قركض المرسـك الثاني كالثالث (صندكؽ متجدد)بصفة أكتكماتيكية 

مككف مف التمكيالت المتأتية " الصندكؽ المتجدد"كذلؾ عمى أف البنؾ الكطني الفالحي ىك صاحب المشركع كأف  2كتنص المادة 
 .مف المرسـك الثاني كالثالث

 

متعمقة ) أف ىذه المنح ليست تعد خاضعة لمضريبة 2011 جكاف 20باإلضافة، أكدت إدارة الضرائب مف خالؿ رسالتيا بتاريخ 
 .، كذلؾ بسبب تعمقيا بسنكات محاسبية إنقضت كذلؾ بمكجب التشريع الجبائي المعتمد حاليا(بالنتيجة

 

 ألؼ 365منيا ) ألؼ دينار إلى أمكاؿ ذاتية إفتتاحية 25.520ىكذا، أعيد تحكيؿ المبالغ المحتسبة ضمف خصـك المكازنة بقيمة 
 كأنو كاف ينبغي إحتسابيا ضمف 1992-1987نظرا إلى أف المنح المعنية قد كقع قبضيا خالؿ الفترة  (دينار عائدة لألقمية

 .12 ك11إيرادات السنكات المحاسبية السابقة، كذلؾ طبقا لممعايير المحاسبية عدد 

 
 منح التقاعد والتأمين الجماعي لفائدة المتقاعدين- 2

، قاـ تجمع البنؾ ألكؿ مرة IAS 19)منيا خاصة )طبقا لممبادئ المحاسبية المعتمدة في تكنس ك المعايير الدكلية لمتقارير المالية 
حتساب، بمفعكؿ رجعي، لممدخرات ذات صبغة الخصـك لتغطية تعيداتو الخاصة بمكاسب األعكاف التالية لإلنتداب  منح )بتقدير كا 

 .التقاعد كالتكفؿ بقسط التأميف لممتقاعديف
كذلؾ عمى أساس اإلفتراضات ) ألؼ دينار 18.254 خصما بقيمة 2010 ديسمبر 31 كقد نتج عف تقدير ىذه التعيدات في 

  (.5.12المقدمة في اإليضاح 
 عائدة  ألؼ دينار372منيا ) ألؼ دينار 16.542كتـ إحتساب األعباء المتعمقة بالسنكات الفارطة كتصحيح لمنتائج المؤجمة بقيمة 

 .  ألؼ دينار1.712 مبمغا قدره 2010كبمغت أعباء سنة . (لألقمية

 
  2010بعنوان السنوات السابقة لسنة " األم"تعديل جبائي لمبنك - 3

 شمؿ الضريبة عمى المؤسسات كتسبقات 2009 إلى 2006لتدقيؽ جبائي معمؽ لكضعيتو الجبائية لمفترة " األـ"خضع البنؾ 
إحتياطية عمى اآلداءات كالخصـ عند األصؿ كالضريبة عمى القيمة المضافة كالضريبة عمى التككيف الميني كصندكؽ النيكض 

، بنتائج ىذه المراقبة الجبائية التي أفضت إلى 2010 نكفمبر 1كقد كقع إعالـ البنؾ، بتاريخ . بمساكف المكظفيف كحقكؽ التسجيؿ
رجاء لمضريبة عمى المؤسسات بمبمغ 19.298بقيمة  (في األصؿ)تعديؿ   . ألؼ دينار998 ألؼ دينار كا 

تحفظاتو بشأف بعض قادة التعديؿ ككجو معارضتو لنتائج التدقيؽ المعمؽ لمصالح إدارة الضرائب قبؿ إنقضاء " األـ"كقدـ البنؾ 
 . يكما30الفترة القانكنية لمرد كىي 



ىكذا، . بعد قبكؿ بعض عناصر الدفاع" األـ"، قامت إدارة الضرائب بتكجيو إعالـ جديد بالتعديؿ  لمبنؾ 2011 جكاف 8كبتاريخ 
 ألؼ دينار كلرفع الضريبة عمى المؤسسات لتصؿ إلى 9.631لتبمغ " األـ" البنؾ كقع مراجعة لتخفيض المبالغ المطمكبة مف

  .  ألؼ دينار2.155
صدار بيانات تصحيحية "كافؽ البنؾ  األـ عمى نتائج ىذا اإلعالـ الثاني لمتعديؿ الضريبي ك قاـ بتصفية المبالغ المستكجبة كا 

 .لألشير كالسنكات المحاسبية المعنية
 

 ألؼ 8.592 بمبمغ 2010ىكذا، تـ إحتساب نتائج التعديؿ الضريبي كتعديؿ لألمكاؿ الذاتية المجمعة اإلفتتاحية لمسنة المحاسبية 
 2.155 إلى 2009 ديسمبر 31كقد إرتفعت الضريبة المرجئة عمى المؤسسات في .  ألؼ دينار عائدة لألقمية123دينار منيا 
 .( ألؼ دينار1.188عند البدء مف رصيد قديـ بقيمة )ألؼ دينار 

 
 النتيجة المجمعة، حصة تجمع البنك. 4- 5-13

 42.959 ألؼ دينار مقابؿ نتيجة إيجابية بقيمة 46.676 نتيجة مجمعة إيجابية بمغت 2010.12.31أفرزت السنة المنتيية في 
: كتتكزع مساىمة البنؾ األـ كالشركات الفرعية في النتيجة المجمعة كما يمي. 2009.12.31ألؼ دينار في 

 
 
 (ربح السيم الواحد)النتيجة األساسية لمسيم الواحد . 5- 5-13

 
العدد المتكسط المرجح لألسيـ العادية المتداكلة خالؿ الفترة ىك عدد األسيـ العادية المتداكلة في بداية الفترة كالمكفؽ لعدد )*( 

 .األسيـ العادية المسددة أك المصدرة خالؿ الفترة كالمضركب بعامؿ ترجيح متصؿ بالزمف
 

كالمصحح بنتيجة األسيـ الذاتية كالخاصة بالرقابة " األـ"يمثؿ عدد األسيـ العادية المتداكلة عدد األسيـ المصدرة مف قبؿ البنؾ 
 .المصدرة أك شركاتيا الفرعية" األـ"الذاتية كالممتمكة مف الشركة 

كعندما تككف األسيـ العادية مصدرة كلكف مسرحة بصفة جزئية فإنو يقع معالجتيا عند إحتساب الربح األساسي لمسيـ الكاحد كذلؾ 
 .كقسـ مف سيـ عادم بما أنيا كانت مخكلة ألف تساىـ في أرباح أسيـ الفترة الخاصة بسيـ عادم مسرح بصفة كمية

الرصيد في 31 ديسمبر 2009الرصيد في 31 ديسمبر 2010

837 62937 40مساهمة الشركة المجمعة

595 1843 4مساهمة المؤسسات الفرعية التابعة لقطاع الخدمات المالية 

683 2083 4مساهمة إيجابية في النتيجة (+) 

88-24-مساهمة سمبية في النتيجة (-) 

644 7681 1مساهمة المؤسسات الفرعية التابعة لمقطاع العقاري

087 8272 1مساهمة إيجابية في النتيجة (+) 

443-59-مساهمة سمبية في النتيجة (-) 

117-95مساهمة المؤسسات الفرعية التابعة لقطاعات أخرى

12564مساهمة إيجابية في النتيجة (+) 

181-30-مساهمة سمبية في النتيجة (-) 

959 67642 46الـــــــــــــــمجــــموع

20102009

544 19246 47ربح السنة المحاسبية بعد التعديالت المحاسبية والمخصص لمبنك "األم" )ألف دينار(

213 500 23223 241 31 العدد المتوسط المرجح لألسهم العادية المتداولة خالل الفترة )*(

1,5111,981الربح االساسي لمسهم الواحد بقيمة إسمية قدرها 5 دنانير



   
 األسيم الذاتية والخاصة بالرقابة الذاتية–14.5

كالشركات الفرعية التابعة لو مقابؿ إقتناء  (األـ)تدرج تحت ىذا العنكاف القيمة المعادلة لجممة المبالغ التي يدفعيا البنؾ المجمِّع 
 .كحكز األسيـ التي يصدرىا البنؾ الكطني الفالحي

كيتـّ تحميؿ المبالغ المقبكضة عند . ال يتـّ إحتساب أم أرباح أك خسائر ضمف جدكؿ النتائج عند إقتناء أك إعادة بيع ىذه األسيـ
 ".األسيػـ الذاتية كالخاصة بالرقابة الذاتية" التفكيت في ىذه األسيـ كالعائدات المرتبطة بيا مباشرة ضمف األمكاؿ الذاتية تحت بند 

 : كيتكزع كما يمي2009.12.31 ألؼ دينار في 2.681 مقابؿ 2010.12.31 ألؼ دينار في 3.273بمغ مجمكع ىذا البند 
 

 
 

بمغت األسيـ الذاتية كالخاصة بالرقابة الذاتية، دكف إعتبار نتائج التفكيت كأرباح األسيـ التابعة إلييا قبؿ تكزيع حقكؽ األقمية، 
 ألؼ 1.128 مسجمة بذلؾ إرتفاعا بقيمة 2009.12.31 ألؼ دينار في 6.563 مقابؿ 2010.12.31 ألؼ دينار في 7.691

 :دينار كذلؾ إثر
 ألؼ دينار كالتي حققت فائض قيمة 4.905 أسيـ ذاتية كخاصة بالرقابة بقيمة إقتناء بمغت 380.832التفكيت في  -

 ، ألؼ دينار812بمبمغ 

  ألؼ دينار،5.653 أسيـ ذاتية كخاصة بالرقابة الذاتية بكمفة جممية بمغت 354.382إقتناء مف البكرصة  -

 . ألؼ دينار380 بمبمغ 2009تسريح القسط الثاني مف القيمة اإلسمية الخاصة باألسيـ الجديدة كالمكتتبة في  -

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 إيضاحات حول التعيدات خارج الموازنة-  6
 

الرصيد في 31 ديسمبر 2009الرصيد في 31 ديسمبر 2010

1983 1أسهم ذاتية مقتناة من طرف البنك المجمع األم

560 4936 6أسهم خاصة بالرقابة الذاتية مقتناة من طرف الشركات الفرعية
49-812-نقص أو فائض القيمة عمى األسهم الذاتية والخاصة بالرقابة الذاتية

321-316-أرباح عمى األسهم الذاتية والخاصة بالرقابة الذاتية
512 3-290 3-حقوق األقمية

681 2732 3الـــــــــــــــمجــــموع

الوحدة: ألف دينار

كمفةكميةكمفةكميةكمفةكمية

563 8386 560834 4766 3623834الرصيد في 31 ديسمبر 2009

653 3825 390354 3314 263281 0511 73إقتناءات )+(

380380تسريح رأس المال )+(

905 4-832 380-837 4-811 376-68-021 4-تفويت )-(

691 3887 493808 9966 198738 3921 69الرصيد في 31 ديسمبر 2009

المجموعأسهم خاصة بالرقابة الذاتيةأسهم ذاتية



 ّدمةـرى مقـل أخـويـدات تمـهـات وتعـانـاالت، ضمـكف - 1.6
 

 كيتكزع 2009.12.31 ألؼ دينار في 714.665 مقابؿ 2010.12.31 ألؼ دينار في 750.263بمغ مجمكع ىذا البند 
: كاآلتي 

 
 

  عمى مكارد الميزانية حكلتيا الدكلة لفائدة البنؾ مستحقات (*) 
 
 
 

ك البنؾ كزير المالية كقع ، 2004، مع قانكف المالية لسنة 2003 ديسمبر 29 المؤرخ في 80-2003عمال بأحكاـ القانكف رقـ 
ألؼ  160 .000 ىالدكلة كمقدارؿ التي تعكد فالحية، اتفاقية تتعمؽ بنقؿ أمكاؿ الميزانية اؿ2004 فيفرم 17في الكطني الفالحي 

في القركض الممنكحة  سنة عمى ك التي حؿ أجميا منذمسددة بالديكف الغير الدكلة دينار لفائدة البنؾ الكطني الفالحي كما تكفمت 
. إطار ىذه االتفاقية

 
عدـ ، مما أدل إلى 2003 سنةف النشاط في أكاخر الناتجة ع المدخراتكاستخدمت األمكاؿ المحكلة بالمصرؼ األـ لتعكيض نقص 

 سندات اإلستثمار ك مستحقات الحرفاءعمى  تسجيؿ مدخرات  في مقابؿ ألؼ دينار160.000بمبمغ قدرة إحتساب  ىذه المكارد 
. لنفس المبمغ

 
 
 
 
 

 
 
 

31  ديسـمبـر  2009 31  ديسـمبـر  2010

100 641 139 063 أ- لفـائـدة المؤسـسات المصرفيـة
45 000 كمبياالت مظهرة

100 641 94 063 مدينون بموجب تعهدات ضمان أذون لفائدة بنوك خارجية
454 024 451 200 ب- لفـائـدة الحـرفـاء

56 560 88 184 مدينون بموجب ضمانات وقبول
85 228 69 854 مدينون بموجب تعهدات ضمان
10 025 9 320 مدينون بموجب كفاالت رقاعية
49 545 54 785 مدينون بموجب كفاالت جبائية

179 422 212 137 مدينون بموجب كفاالت عمى صفقات عمومية
8 075 6 835 مدينون بموجب ضمان عمى إصدار إقتراضات رقاعية

64 950 9 350 مدينون بموجب ضمان عمى إصدار سندات الخزينة
219 735 مدينون بموجب كفاالت بنكية

160 000 160 000 ج- لفـائـدة الـدولـة
160 000 160 000 مستحقات عمى موارد الميزانية حولتها الدولة لفائدة البنك
714 665 750 263   الـمــــــــجــــــــمــــوع



 يتـ الى حيف، (كفقا لجدكؿ زمني يتـ االتفاؽ مع الدكلة)األـ االلتزاـ بإعادة المبالغ المحكلة صرؼ ىذه االتفاقية ىي مسؤكلية الـ
 .كيكفر االتفاؽ لمعرض التقديمي ىذا االلتزاـ بيف الخصـك إلى مستكل االلتزامات خارج الميزانية.  الماليقاستعادة تكازف

 
، يتـ التكصؿ إلى استعادة التكازف المالي عندما يتـ استيفاء الشركط التالية  ألؼ دينار160.000اؿتفاقية  إ مف6كفقا لممادة 

:  إطار االتفاقيةفي لفائدة البنؾ الكطني الفالحيمجتمعة دكف مراعاة المستحقات التي نقمت 
عمى النحك الكاجب كفقا لألنظمة السارية؛ المدخرات تشكؿ -

 ؛ مكارد الذاتيةاؿ مف يتـ التكصؿ إلى تغطية الحد األدنى--
لقطاع تـ التكصؿ إليو؛ ؿ األمكاؿ الذاتيةمتكسط معدؿ العائد عمى -
 تـ التكصؿ إليو؛ صكؿمتكسط معدؿ العائد عمى األ-
. المنصكص عميو ضمف العقد التأسيسيتجاكز معدؿ تدنى التي األتكزيع أرباح األسيـ بنسبة الحد يضمف البنؾ -

 
 

 مقبولةات ـانـضم - 2.6
 

  :األرصدة التالية 2009.12.31 في ك 2010.12.31 في  الضمانات المقبكلةبمغ مجمكع بند
 
 
 

   2010  ديسـمبـر  31 2009  ديسـمبـر  31
 تعيدات مقبكلة مف البنكؾ كشركات التأميف 417 5 548 4

 تعيدات مقبكلة مف الدكلة 118 209 547 206
 تعيدات مقبكلة مف الحرفاء 945 354 122 329
   الـمــــــــجــــــــمــــوع 480 569 217 543

 
 
 
 
 
 

 أساسا تجمع البنؾ يتصرؼكالكاقع أف .  شاممة كمكثكؽ بياالحرفاء لـ تتـ بطريقةمف المقبكلة ضمانات اؿ عداد ك تقييـتكما أف 
 التي في مستحقات البنكية تمؾ المتعمقة باؿلؾ ككذ5  ك4، 3، 2 عيدات المصنفة بالدرجةتقييـ الضمانات المتعمقة بالتؿتحديد كؿ

 .SOFINRECإستخالص الديكف حكزة شركة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 قائمة النتائج إيضاحات حول-  7
 

 فوائد دائنة و مداخيل مماثمة - 1.7
 

 2009 ألؼ دينار في 305.855 مقابؿ 2010 ألؼ دينار في 312.242 الفكائد الدائنة ك المداخيؿ المماثمةبمغ مجمكع 
: تكزع كاآلتي مك  %2,1مسجال بذلؾ نسبة إرتفاع بمغت 

 
 
 

   2010  ديسـمبـر  31 2009  ديسـمبـر  31
 عـمـميات مع المـؤســسات البـنـكـية والمـاليــة 344 8 283 10

 فكائد عمى قركض في السكؽ النقدية بالدينار 452 7 253 9
 فكائد عمى قركض في السكؽ النقدية بالعممة الصعبة 343 809
 فكائد عمى أمكاؿ أخرل لدل المؤسسات البنكية كالمالية 307 101
 فكائد عمى عمميات مقايضة العممة الصعبة 242 120

 عـمـميـات مع الحـرفـاء 393 291 587 282
 عالكات عمى الحسابات المدينة لمحرفاء 628 48 129 48

 فكائد عمى قركض الحرفاء 765 242 458 234
 فوائد ومداخيل أخرى 505 12 984 12

 المـــــجـــــــمـــــــوع  242 312 855 305
 
 
 

  عموالت مقبوضة-2.7

 ألؼ دينار في 46.395 مقابؿ 2010.12.31 ألؼ دينار في 48.970بمغت العمكالت المقبكضة مف طرؼ البنؾ 
: ، كتتكزع عمى النحك التالي 2009.12.31

 
 9200 ديسمبر 31 1020 ديسمبر 31  

عمكالت متعمقة بالعمميات عمى الصككؾ كالكمبياالت، التحكيالت كمسؾ  * 
 الحسابات

22 979 23 359 

 936 2 779 3 عمكالت متعمقة بعمميات النقد اإللكتركني* 

 715 961 عمكالت متعمقة بعمميات الصرؼ* 

 092 2 378 2 عمكالت متعمقة بعمميات التجارة الخارجية* 

 21 17 عمكالت متعمقة بكراء الخزائف الحديدية* 

عداد التمكيؿ كاإلرشاد كالمساعدة*   159 8 704 8 عمكالت لمدراسة كا 

 057 2 138 2 عمكالت لمتصرؼ في مكارد الميزانية كالمكارد الخارجية * 

 380 280 عمكالت عمى ضماف سندات الخزينة* 

مؤسسات التكظيؼ الجماعي ك مكتتبة مف طرؼ   فيعمكالت لمتصرؼ* 
 المؤسسات المالية

419 370 



 96 155  المخاطر–بصندكؽ رأس ماؿ تنمية  في عمكالت لمتصرؼ* 

 211 6 161 7 عمكالت مختمفة *

 395 46 48 970                    الــــمــــجـــمــوع

 

 األرباح والخسائر عمى المحفظة التجارية والعمميات المالية- 3.7

 

 مقابؿ 2010.12.31ألؼ دينار في  49.098" األرباح كالخسائر عمى المحفظة التجارية كالعمميات المالية"بمغ مجمكع بند 
: كّزع كاآلتي ػتمك . 2009.12.31 ألؼ دينار في 46.160

 

 
  

 2009 ديسمبر 31 1020 ديسمبر 31  

 691 39 074 40 الصافي عمى سندات التوظيف (أو الخسارة)الربح * 

 038 36 610 36 (+)فكائد صافية عمى رقاع الخزينة  

 934 2 291 4 (+)أرباح أسيـ كمداخيؿ مشابية 

 1072 96 (+)استرداد مدخرات النخفاض القيمة 

 352- 923- (-)مخصص لممدخرات بسبب انخفاض القيمة 

 469 6 024 9 الصافي عمى عمميات الصرف (أو الخسارة)الربح * 

 912 3 973 5 عمى عمميات الصرؼ  (أك سمبية)نتيجة مكجبة 

 557 2 051 3      عمكالت عمى الصرؼ اليدكم 

   
 160 46 098 49 المجموع



 
 

 االستثمارمداخيل محفظة - 7.4
 

، أم 2009.12.31 ألؼ دينار في 7.793 مقابؿ 2010.12.31  ألؼ دينار في 8.457 االستثماربمغت مداخيؿ محفظة 
 :الي ػ التنحػكلى اؿػكتتكزع ىذه المداخيؿ ع %. 8.5 بنسبة بارتفاع

 
 

 
ة ـلـاثـاء ممـدينة و أعبـد مـوائـف- 5.7

 

 ألؼ دينار في 147.999 مقابؿ 2010.12.31 ألؼ دينار في 137.936" فكائد مدينة كأعباء مماثمة"بمغ مجمكع بند 
: كيتكزع كاآلتي  6,8 % بنسبة تراجعا، مسجال 2009.12.31

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2009 ديسمبر 31 2010 ديسمبر 31
 

 

    
 

 314 290 مداخيؿ محفظة المساىمات
 

 7 140 7 185 مداخيؿ السندات الرقاعية
 

 339 982 مداخيؿ صناديؽ التصرؼ
 

 7 793 8 457 المجموع
 



 2009 ديسمبر 31 2010 ديسمبر 31  

 
    

 904 1 9 403 عمميات مع البنوك والمؤسسات المالية

 275 1 140 9 فكائد عمى إقتراضات في السكؽ النقدية بالدينار * 

 25 21 فكائد عمى إقتراضات في السكؽ النقدية بالعممة الصعبة * 

 459 184 فكائد عمى أمكاؿ أخرل لصالح البنكؾ كالمؤسسات المالية * 

 145 58 خفض أك ترفيع في القيمة عمى عممّيات مقايضة العممة الصعبة * 

 569 128 478 113 عمميات مع الحرفاء

 523 4 267 5 فكائد عمى الحسابات تحت الطمب * 

 726 38 418 41 فكائد عمى حسابات االدخار* 

 320 85 793 66 فكائد لمدفع عمى األذكف ألجؿ، كالحسابات ألجؿ كالمنتجات المالية األخرل* 

 000 14 243 12 إقتراضات

 526 3 812 2 أعبـاء ممـاثـمة أخرى

 

 الــــمــــجـــمــوع

 

137 936 147 999 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 مخصصات المدخرات ونتائج تصحيح القيمة عمى الديون وعناصر خارج الموازنة والخصوم – 6. 7
 

 ألؼ 20.440بقيمة رتفاع إأم ب، 2009 ألؼ دينار في 63.191 مقابؿ 2010 ألؼ دينار في 83.631بمغ مجمكع ىذا البند 
: ، كيتكزع كاآلتي (32,3 % )دينار

 
 

: يشمؿ إسترداد المدخرات عمى الديكف المشككؾ في تحصيميا كعناصر خارج المكازنة كالخصـك اساسا* 
 ألؼ دينار كالذم يمثؿ إسترداد المدخرات عمى ديكف بنكية ممتمكة مف قبؿ الشركة المالية إلستخالص 6.498مبمغا بقيمة - 

 ، (SOFINREC)الديكف 
 2011 ك2010كالمسددة في " األـ" ألؼ دينار كالذم يمثؿ أساسا إسترداد مدخرات لديكف راجعة لمبنؾ 34.541كمبمغا بقيمة - 
 .  (دفكعات بعد ختـ السنة المالية)

: 2010تتضمف مخصصات المدخرات عمى المخاطر كاألعباء الخاصة بالسنة المحاسبية * 
  ألؼ دينار يمثؿ المدخرات المخصصة بعنكاف منح التقاعد، 1.220مبمغا بقيمة - 
 . ألؼ دينار يشمؿ المدخرات المخصصة بعنكاف التأميف الجماعي لفائدة المتقاعديف492كمبمغا بقيمة - 
: تغطي مخصصات المدخرات عمى إنخفاض قيمة األصكؿ الثابتة نقص القيمة المحتمؿ لألمالؾ العقارية التالية * 
  ألؼ دينار،2125 :"مجمع خميسة"كحدة خياطة قصر السعيد المقتناة مف - 
 . ألؼ دينارTUNISIE LAIT ": 337"المقتناة مف " فضميف"أرض - 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

السنة المحاسبية المختومة في 
2010/12/31

السنة المحاسبية المختومة في 
2009/12/31

243 99-436 124-مخصصات لممدخرات عمى ديون مشكوك في تحصيمها

065 4-020 6-ديون وقع التفويت فيها أو مقيدة في خسارة

344 03938 41إسترداد مدخرات عمى ديون مشكوك في تحصيمها وتعهدات خارج الموازنة والخصوم

211 5-306 3-مخصصات لممدخرات عمى المخاطر واالعباء

722285 3إسترداد مدخرات عمى المخاطر واالعباء

- 462 2-مخصصات لممدخرات عمى إنخفاض قيمة االصول الثابتة

969 8336 7مبالغ مستخمصة بعنوان ديون مقيدة في خسارة

287-116-مخصصات لممدخرات عمى إنخفاض قيمة أصول اإلستغالل لشركات فرعية غير مالية

11616إسترداد مدخرات عمى إنخفاض قيمة أصول اإلستغالل لشركات فرعية غير مالية

191 63-631 83-الـمــــــــجــــــــمــــوع



 (5أعباء / 6إيرادات ) مخصصات لممدخرات ونتائج تصحيح القيمة عمى محفظة  االستثمار- 7.7
 ألؼ دينار في 3.540 مقابؿ مبمغا صافيا إيجابيا بقيمة 2010 ألؼ دينار في 557 مبمغا صافيا سمبيا بقيمة بمغ مجمكع ىذا البند

:  كيتكزع كاآلتي .2009

 
 
 
 

 إثر تفكيت البنؾ 2010 ألؼ دينار عمى التفكيت في سندات المساىمات االخرل المحتسب في 2.027تحقؽ فائض القيمة بمبتغ 
 دينار لمسيـ 876 سيما بمبمغ 2500كقد شمؿ التفكيت . STAFIM PEUGEOT"في مساىمتو في رأس ماؿ شركة " األـ"

 .   دينار لمسيـ الكاحد100كبقيمة إسمية بمغت 
 
 

 مصاريف األعوان- 8.7
 1,9 %، أم بإرتفاع بنسبة 2009 ألؼ دينار في 105.010 مقابؿ 2010 ألؼ دينار في 106.971ف بمغت مصاريؼ األعكا

 :كتتكزع كاآلتي 

 
 

، تـ إعادة صياغة طريقة إحتساب كتقديـ المدخرات عمى العطؿ لمخالص كذلؾ بتسجيميا ضمف بند 2010ة بداية مف سف
 ".ت المدخرات لممخاطر كاألعباءمخصصا"عكضا عف بند " مصاريؼ األعكاف"

 
 
 
 

  

السنة المحاسبية المختومة في 
2010/12/31

السنة المحاسبية المختومة في 
2009/12/31

986 2-793 5-مخصصات المدخرات إلنخفاض قيمة السندات التي وقع إعادة شرائها

881 2-990 1-مخصصات المدخرات إلنخفاض قيمة سندات المساهمة األخرى

710494 1إسترداد المدخرات عمى إنخفاض قيمة السندات التي وقع إعادة شرائها

057481 2إسترداد مدخرات عمى إنخفاض قيمة سندات المساهمة األخرى

438 4441 2فائض القيمة عمى التفويت في السندات التي وقع إعادة شرائها

101 0274 2فائض القيمة عمى التفويت في سندات المساهمة األخرى

449 3- أرباح الصرف عمى محفظة اإلستثمار

585-006 1-خسائر إستثنائية عمى محفظة اإلستثمار

14762أرباح عمى سندات مجمعة

33-154-خسائر عمى سندات مجمعة

540 5573-الـمــــــــجــــــــمــــوع

السنة المحاسبية المختومة في 
2010/12/31

السنة المحاسبية المختومة في 
2009/12/31

558 19377 79أجــــور

795 71520 21أعباء إجتماعية وجبائية

848 1674 6أعباء أخرى متعمقة باألعوان

810 1051-تغير العطل لمخالص 

010 971105 106الـمــــــــجــــــــمــــوع



 الضرائب عمى األرباح- 9.7

 
كتغير أصكؿ كخصـك الضريبة  (الضريبة عمى الشركات)تتككف أعباء الضرائب عمى األرباح مف الضريبة الجارية أك المستكجبة 

 ألؼ دينار في 16.115 ألؼ دينار مقابؿ 4.011، بمغ العبء الصافي 2010بالنسبة لسنة . (المدرجة ضمف المكازنة)المؤجمة 
: كتتكزع كاآلتي. 2009

 
 

 إيضـاحات حـول جـدول الـتـدفقـات الـنقـديـة –8
 التدفقات النقدية الصافية المخصصة ألنشطة اإلستغالل- 1.8

 ألؼ دينار، يفسر عمى النحك 631.871 تدفقا نقديا صافيا سمبيا بقيمة 2010أفرزت أنشطة اإلستغالؿ، خالؿ السنة المحاسبية 
: التالي
 .  ألؼ دينار246.478سجمت إيرادات اإلستغالؿ المقبكضة، مقارنة بأعباء اإلستغالؿ المدفكعة، فائضا بمبمغ - 
 . ألؼ دينار363.743بقيمة  (صافيا)سجمت كدائع الحرفاء إرتفاعا - 
 .    ألؼ دينار926.368لفائدة الحرفاء بمبمغ  (الصافي)إرتفع حجـ القركض - 
 . ألؼ دينار131.011بمغت األمكاؿ المفرجة لفائدة األعكاف كالدائنيف اآلخريف - 
 . ألؼ دينار11.148أسفرت التدفقات النقدية األخرل المرتبطة بأنشطة اإلستغالؿ إنفاقا صافيا بقيمة - 

 التدفقات النقدية الصافية المخصصة ألنشطة اإلستثمار- 2.8
 ألؼ دينار نتج مف جية عف 24.501، تدفقا نقديا صافيا سمبيا بمبمغ 2010أفرزت أنشطة اإلستثمار، خالؿ السنة المحاسبية 

 ألؼ دينار، كمف جية أخرل 10.456 ألؼ دينار ك21.793إقتناء سندات إستثمار كأصكؿ ثابتة مادية كغير مادية بمغت تباعا 
 ألؼ دينار كعمى فائض قيمة إثر التفكيت في 5.720عف قبض فكائد كأرباح عمى محفظة سندات اإلستثمار بمبمغ متراكـ بقيمة 

 . ألؼ دينار2.027سندات مساىمة بمبمغ 
 التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة التمويل- 3.8

 ألؼ دينار نتج أساسا عف إصدار 52.072، تدفقا ماليا صافيا إيجابيا بمغ 2010أسفرت أنشطة التمكيػؿ، خالؿ السنة المحاسبية 
 25.000بقيمة " األـ" ألؼ دينار كتسريح أسيـ مصدرة مف قبؿ البنؾ 74.985أسيـ مف قبؿ شركات التكظيؼ الجماعي بمبمغ 

نخفاض المكارد الخصكصية بقيمة 3.002ألؼ دينار كتسديد اإلقتراضات بمبمغ   ألؼ دينار كتكزيع أرباح 19.564 ألؼ دينار، كا 
 . ألؼ دينار24.937أسيـ بمغت 

 السيولة وما يعادل السيولة- 4.8
تتككف السيكلة كما يعادؿ السيكلة مف األمكاؿ بالدينار كبالعممة الصعبة في الخزانة كلدل البنؾ المركزم التكنسي كمركز الصككؾ 

كما تتضمف القركض كاإلقتراضات البنكية دكف الثالثة .البريدية، ككذلؾ الرصيد الصافي لمبنؾ لدل المؤسسات البنكية، كالقركض
 .أشير  كمحفظة سندات المتاجرة

 

 ألؼ دينار في 810.055 مػقػابؿ 2010.12.31 ألؼ دينار في 205.755كقد بمغت السيػكلة كما يعادؿ السػيكلػة 
: 2010كتتكزع كاآلتي في مكفى السنة المحاسبية .   ألؼ دينار604.300، أم إنخفاض بقيمة 2009.12.31

 
 

السنة المحاسبية المختومة في 
2010/12/31

السنة المحاسبية المختومة في 
2009/12/31

902 36315 15عبء الضرائب الجارية لمسنة المحاسبية )الضرائب المستوجبة(

175 4034 4عبء الضرائب المؤجمة لمسنة المحاسبية

962 3-754 15-إيرادات الضرائب المؤجمة لمسنة المحاسبية

115 01116 4الـمــــــــجــــــــمــــوع



 

 السيولة بالدينار التونسي 994 60
 الخزانة بالدينار 904 28
 أمكاؿ بالدينار لدل البنؾ المركزم التكنسي 003 16

 أمكاؿ لدل مركز الصككؾ البريدية 397
 IBSحركة أمكاؿ لدل شركة نقؿ األمكاؿ  703 4

 صككؾ لمقبض عمى الخزينة العامة لمبالد التكنسية 97
 تكظيفات بالدينار 000 12
 رصيد دائف لدل مؤسسات بنكية مراسمة بالدينار 024 9

 رصيد مديف لدل مؤسسات بنكية مراسمة بالدينار 134 10-
 السيولة بالعممة الصعبة 120 41

 الخزانة بالعممة الصعبة 241 8
 أمكاؿ بالعممة الصعبة لدل البنؾ المركزم التكنسي 773 18

 رصيد دائف لدل مؤسسات بنكية مراسمة بالعممة الصعبة 38
 رصيد مديف لدل مؤسسات بنكية مراسمة بالعممة الصعبة 653 1-
 تكظيفات بالعممة الصعبة 721 15

 إقتراضات بالدينار 000 198-
 إقتراضات بالعممة الصعبة 894 2-

 (*)توظيفات لمدة تتجاوز ثالثة أشير 535 304

 2010 ديسمبر 31السيولة وما يعادل السيولة في  755 205  
 
 

 كسندات الخزينة (BTZC)كذات سند الخالص الكاحد  (BTA)الى أف التكظيفات في رقاع الخزينة المنظرة  ىذا كيشار)*( 
". ما يعادؿ السيكلة"كقع إحتسابيـ ضمف  قد المكجكديف في محفظة السندات التجاريةلدل أطراؼ غير مؤسسات القركض ك المكتتبة

 
 إيضـاحات حـول العمميات مع األطراف المرتبطة –9
، كىي شركة متفرعة عف البنؾ الكطني "SICAR INVEST"اإلستثمار - تضمف شركة اإلستثمار ذات رأس ماؿ تنمية- 1

 2010.12.31 ك2009.12.31كقد شيدت ىذه الصناديؽ، بيف . الفالحي، التصرؼ لحساب البنؾ في الصناديؽ المكدعة لدييا
: (مبالغ بالدينار)التطكر التالي 

 

 
 

اإلستثمار - بمغت عمكالت التصرؼ المدفكعة مف قبؿ البنؾ الكطني الفالحي لشركة اإلستثمار ذات رأس ماؿ تنمية- 2
"SICAR INVEST "363.359 2010 دينار خالؿ السنة المحاسبية، 

الرصيد في 31 ديسمبر 2010 رصد نقص قيمة إستخالصات الرصيد في 31 ديسمبر 2009
62 373 272 20 000 000 ( 124 230  ) ( 3 655 822  ) 46 153 324



كالتكنسية لإلعالمية ك " BNA CAPITAUX"رؤكس أمكاؿ - لبنؾ الكطني الفالحي يؤجر البنؾ الكطني الفالحي عقارات ؿ- 3
كبمغت مبالغ ااإليجار المقبكضة مف قبؿ البنؾ الكطني ". TUNISIE INFORMATIQUE SERVICES"الخدمات 

 . دينار دكف إعتبار الضرائب16.792 دينار ك 9.975 تباعا 2010الفالحي خالؿ السنة المحاسبية 
مسؾ دفتر المساىميف لحساب البنؾ الكطني الفالحي، " BNA CAPITAUX"رؤكس أمكاؿ - الكطني الفالحي يؤمف البنؾ - 4

 .2010 دينار خالؿ سنة 30.000ك إرتفعت العمكلة المدفكعة مف قبؿ البنؾ إلى 
كذلؾ التصرؼ في محفظة السندات لحساب البنؾ " BNA CAPITAUX"رؤكس أمكاؿ - الكطني الفالحي يضمف البنؾ - - 5

كما   .12.668 دينار كعمكلة عمى قسائـ التحصيؿ ك13.747 مبمغا بقيمة 2010الكطني الفالحي، كقد دفع البنؾ خالؿ سنة 
" BNA CAPITAUX"رؤكس أمكاؿ - الكطني الفالحي   لمبنؾ 2010دفع البنؾ الكطني الفالحي خالؿ السنة المحاسبية 

 . دينار8.886عمكالت كساطة مالية بمغت 
– لشركة المالية إلستخالص الديكف ؿ  قسط مف المستحقات2010فكت البنؾ الكطني الفالحي خالؿ السنة المحاسبية - 6
"SOFINREC " دينار،16.000.000 دينار كبسعر تفكيت إرتفع إلى 40.273.212بقيمة إسمية بمغت  
شركة اإلستثمار ذات يقـك البنؾ الكطني الفالحي  بميمة المكدع لديو  لألسيـ كاألمكاؿ لفائدة الشركتيف المتفرعتيف عنو  - - 7

، كقد بمغت "  PLACEMENTS OBLIGATAIRES SICAV"شركة التكظيؼ الرقاعي ك" "SICAV BNA- رأس ماؿ متغير 
 . 2010 دينار خالؿ سنة 644.587ك دينار 1.000عمكالت اإليداع تباعا 

، كىي شركة فرعية فعمية لمبنؾ " SICAV PLACEMENTS OBLIGATAIRES "شركة التكظيؼ الرقاعي   تمتمؾ- 8
كقد قدـ البنؾ . 2010.12.31 دينار في 89.918.057بقيمة  (BNA PLACEMENT)كدائع في حساب  الكطني الفالحي،

مبمغا بقيمة "   SICAV PLACEMENTS OBLIGATAIRES" التكظيؼ الرقاعي  لشركة 2010الكطني الفالحي خالؿ سنة 
 SICAV PLACEMENTS " شركة التكظيؼ الرقاعي كقامت.  دينار في شكؿ فائدة عمى ىذه الكدائع6.206.343

OBLIGATAIRES " كالذم كلد  دينار4.666.500 باإلكتتاب في القرض الرقاعي لمبنؾ الكطني الفالحي بقيمة 2009في سنة 
 .2010 دينار خالؿ سنة 185.700فكائد بقيمة صافية بمغت 

بقيمة  (BNA PLACEMENT)لدل البنؾ كدائع في حساب  "SIP SICAR" تنمية شركة اإلستثمار ذات رأس ماؿتمتمؾ  - 9
شركة اإلستثمار ذات رأس  ؿ2010كقدـ البنؾ الكطني الفالحي، خالؿ السنة المحاسبية ،. 2010.12.31 دينار في 301.000

 . دينار في شكؿ فكائد عمى ىذه الكدائع17.245مبمغا بقيمة " SIP SICAR" تنمية ماؿ
كقد إرتفعت األجرة المطمكبة .  صيانة أجيزة اإلعالمية لمبنؾ الكطني الفالحيTIS))تضمف التكنسية لإلعالمية كالخدمات - 10

 .2010 دينار خالؿ سنة 649.810 إلى TIS))عمى ىذه العممية مف قبؿ التكنسية لإلعالمية كالخدمات 
 بقيمة TIS)) أجيزة إعالمية مف التكنسية لإلعالمية كالخدمات 2010إقتنى البنؾ الكطني الفالحي خالؿ سنة - 11

 . دينار96.785 كلكاـز بمبمغ  دينار2.367.388
تكظيفات بحسابيا لدل البنؾ الكطني الفالحي بقيمة ( SODINO)تمتمؾ شركة التنمية كاإلستثمار بالشماؿ الغربي - 12

 . دينار1.000.000
بقيمة " إرادة جندكبة"صناديؽ التنمية ) المخاطر –بصندكقيف رأس ماؿ تنمية" SODINO"عيد البنؾ الكطني الفالحي لشركة - 13

 .( دينار450.000بمبمغ " إرادة الكاؼ" دينار ك صناديؽ التنمية 450.000
: تتكزع مكافآت الحضكر المحتسبة مف قبؿ البنؾ الكطني الفالحي، بصفتو عضكا في مجالس إدارة شركات المجمع، كالتالي- 14

 



 
 

تتكزع أرصدة القركض الممنكحة مف قبؿ البنؾ الكطني الفالحي لمشركات المتفرعة عنو كالشركات المساىمة ككذلؾ الفكائد - 15
: (مبالغ بالدينار)المتعمقة بيا كما يمي 

 

 
 

 
 
 
 

المبمغ الخامالشركة

BNA CAPITAUX- 500 12البنك الوطني الفالحي - رؤوس أموال
IMMOBILIERE DES ŒILLETS - "250 6الشركة العقارية "القرنفل

SOIVM SICAF -750 3شركة اإلستثمار في األوراق المالية - شركة إستثمار ذات رأس مال قار
SOFINREC - 000 5الشركة المالية إلستخالص الديون

SICAF PARTICIPATIONS BNA - 750 1شركة اإلستثمار ذات رأس مال قار لممساهمات - البنك الوطني الفالحي
SOGEST - 125 3الشركة العامة لمدراسات و اإلشراف عمى األشغال

SIVIA - 000 5شركة التنمية و التهيئة العقارية
SICAR INVEST - 000 5شركة اإلستثمار ذات رأس مال تنمية

PLACEMENTS OBLIGATAIRES SICAV - 500 2شركة التوظيف الرقاعي - شركة إستثمار ذات رأس مال متغير

SICAV BNA - 500 1شركة اإلستثمار ذات رأس مال متغير
EL MEDINA - "268 4شركة التنمية العقارية "المدينة

ESSOUKNA - 156 10شركة السكنى
SIMPAR- 833 5الشركة العقارية لممساهمات

SODAL - "500 7شركة التنمية الفالحية "لخماس
AGRO SERVICES - 875 1شركة الخدمات الفالحية

GEVE1 250

TIS -  063 4التونسية لإلعالمية و الخدمات

الفوائدأصل الدينالشركة

SIMPAR- 554 284 4201 568 17الشركة العقارية  لممساهمات
IMMOBILIERE DES ŒILLETS - "215 805271 252 2الشركة العقارية "القرنفل

ESSOUKNA - 418 076694 757 12شركة السكنى
SOGEST - 557 01513 161الشركة العامة لمدراسات و اإلشراف عمى األشغال

SIVIA - 384 829 4581 302 22شركة التنمية و التهيئة العقارية
EL MEDINA - "147 387 9421 907 17شركة التنمية العقارية "المدينة

SOFINREC - 993 749 5001 687 46الشركة المالية إلستخالص الديون



، كتتكزع 2010.12.31 دينار في 350.918.011بمغت القركض الممنكحة مف قبؿ البنؾ الكطني ألعضاء مجمس اإلدارة - 16
 :كما يمي

 

 
   
 

 .2010 دينار في خالؿ 56.874مكافآت الحضكر المكزعة مف قبؿ البنؾ ألعضاء مجمس إدارتو بمغت - 17
 
تتمخص أرصدة الحسابات الجارية المفتكحة لدل البنؾ الكطني الفالحي لألطراؼ المرتبطة ككذلؾ العمكالت كالفكائد المتعمقة - 18

: بيذه الحسابات كما يمي

 
 
 
 إيضـاح حول أحداث وقعت بعد ختم السنة المحاسبية  –10

الرصيد في 2010/12/31عضو مجمس اإلدارة

442 524 298ديوان الحبوب
395 824 4الديوان التونسي لمتجارة

368 415 1الصندوق الوطني لمضمان اإلجتماعي
568 885 34مجمع مصطفى لحمر
839 095 11مجمع عمي الحميوي 

400 172مجمع الصحبي محجوب

011 918 350المــــجمـــوع

الفوائد المصروفةالفوائد المقبوضةحسابات دائنةحسابات مدينة

SIMPAR- 756 7291 55073 8- 446 119الشركة العقارية لممساهمات
STIA- 868 750187 8- 446 722 3الشركة التونسية لصناعة السيارات -
SIVIA - 939252 92493 7518 246- شركة التنمية و التهيئة العقارية

SODAL - "087 1882- 334 52شركة التنمية الفالحية "لخماس -
ESSOUKNA - 838 8876 7749 6902 368 1- شركة السكنى

AGRO SERVICES - 339 1291172542 193- شركة الخدمات الفالحية

TIS -  505 9932024911 91- التونسية لإلعالمية و الخدمات
BNA CAPITAUX- 356 4469717- 735البنك الوطني الفالحي - رؤوس أموال

IMMOBILIERE DES ŒILLETS - "477 94635212 295- الشركة العقارية "القرنفل -
SOFINREC - 709 0436 5551918 668 1- الشركة المالية إلستخالص الديون

GEVE -96 40563 - -
SODINO -33 53163 -25

POS -182741 2048 441
SICAR INVEST - 398 2931071- شركة اإلستثمار ذات رأس مال تنمية -

 SICAF - شركة اإلستثمار ذات رأس مال قار لممساهمات - البنك الوطني الفالحي
PARTICIPATIONS BNA

 -352655835

طرف مرتبط
عموالت مقبوضة في رصيد الحسابات في 2010/12/31

2010

فوائد سنة 2010



 تباعا 31/05/2011 ك31/12/2010 مشركعا، بتعيدات بمغت في 24إثر األحداث التي جدت في تكنس، تجد اإلشارة أف 
 ألؼ دينار 47 ألؼ دينار كقركض غير مستخمصة في نفس ىذه التكاريخ  بمغت تباعا 69.400 ألؼ دينار ك69.613

 .  ألؼ دينار، قد تأثرت بصفة مباشرة أك غير مباشرة بيذه األحداث9.528ك
غير قادر ليذا اليـك عمى حصر الخطر المحتمؿ المتعمؽ " األـ"فيما يتعمؽ بتطكر المشاريع المتأثرة، تجر اإلشارة أف البنؾ 

 .    بالتعيدات المرتبطة بيا، كبذلؾ ال يمكف تقييـ إلى حد اآلف  األثر المالي بصفة مكثكقة ليذه االحداث
كقد قدرت الخسائر المسجمة مف قبؿ مصالح البنؾ الكطني الفالحي بكمفة . بدرجات متفاكتة" األـ"كما تضررت بعض فركع البنؾ 

 . مكقعا51 ألؼ دينار لتخص 1.651تعكيض بمغت 
باإلضافة، . (..حريؽ، كسر الزجاج، مظاىرات كتحركات شعبية،)" األـ"كتغطى الخسائر الكاقعة بعقكد تأميف مكقعة مف قبؿ البنؾ 

 .قاـ البنؾ الكطني الفالحي باإلبالغ عف ىذه الخسائر في اآلجاؿ المحددة
كيترتب عف ذلؾ أف التقييـ المكثكؽ . كلكف لـ نتمقى كثيقة رسمية تدعـ تعيد شركة التأميف في التكفؿ بالخسائر المعمف عنيا

لإلستردادات يبقى محتمال تكقعو إلى حيف تغطية الخسائر مف طرؼ شركة التأميف أك إعترافيا بصفة ضمنية كبدكف لبس 
 .لمتعكيضات المستكجب دفعيا

بسبب  (أك في جداكؿ اإلىتالكات)مف جية أخرل، لـ يكف ممكنا التحقؽ مف األصكؿ التالفة عمى مستكل ممفات األصكؿ الثابتة 
 .غياب نظاـ مالئـ لتدكيف األصكؿ

كبذلؾ، ال تعكس ىذه القكائـ األحداث . 2011 جكيمية 27كقد تـ ضبط ىذه القكائـ المالية المجمعة مف قبؿ مجمس اإلدارة بتاريخ 
 .المستجدة بعد ىذا التاريخ

 معمومات قطاعية –11

 31/12/2009 ك31/12/2010تتكزع المعمكمات القطاعية المتعمقة بأقطاب األنشطة المحتفظ بيا في السنكات المختكمة في 
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