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تركيبة
 مجلس	اإلدارة 

السيد	جعفر	ختاشالرئيــــس

األعضاء:

وزارة	المالية	
ممثلة	من	طرف	السيد	ماهر	الزواري	والسيد	إسماعيل	الهمادي.

وزارة	التنمية	والتعاون	الدولي	
ممثلة	من	طرف	السيد	لطفي	الفرادي.

وزارة	الفالحة
	ممثلة	من	طرف	السيد	علي	العايدي.

ديوان	الحبوب	
ممثل	من	طرف	السيد	عمر	شوشان.

الصندوق	الوطني	للضمان	اإلجتماعي	
ممثل	من	طرف	السيد	حافظ	العموري.

الديوان	التونسي	للتجارة	
ممثل	من	طرف	السيد	محمد	رقاز.

الصندوق	التونسي	للتأمين	التعاوني	الفالحي	
ممثل	من	طرف	السيد	منصور	النصري.

-	السيد	الصحبي	محجوب. 	

-	السيد	علي	الحليوي. 	

-	السيد	مصطفى	لحمر. 	

مراقب	الدولة
السيد	محمود	منتصر	منصور 	

مراقبي	الحسابات	
•	»G.E.M«	ممثلة	من	طرف	السيد	عبدالرزاق	القابسي 	

•»C.S.L«	ممثلة	من	طرف	السيد	سمير	العبيدي.		 	



الظرف	االقتصادي	
والوضع	المصرفي	والمالي	
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.الظرف	االقتصادي	

1.1	على	الصعيد	العالمي	
سنة  خالل  العالمي،  االقتصادي  النشاط  تأثر 
منطقة  في  السيادي  الدين  أزمة  بتفاقم   ،2011
والمستويات  اليابان  في  الزلزال  ووقع  األورو 
المرتفعة ألسعار المواد األساسية وكذلك األحداث 
البلدان  بعض  في  للثورات  تبعا  جدت  التي 

العربية. 

هكذا، تراجع النمو العالمي إلى مستوى 3,8 %  
مقابل 5,2 % في سنة 2010، وهو تباطؤ شمل 
على حد السواء البلدان المتقدمة )1,6 % مقابل 
المتحــدة )1,8 %   الواليات  3,2 %(، وخاصة 
مقابـل   %  1,5  ( األورو  ومنطقة   ) مقابل%3 
مقابــــــــــــــــل   %  0,9  -( واليابـــــان   )%  1,9
 %6,2( والنامية  الصاعدة  والبلدان   ،)%  4,4

مقابل %7,3 (.

وفي هذا السياق، تقلص حجم المبادالت العالمية 
سنة  في   %  6,9 بنسبة  والخدمات  السلع  من 
السابق.  العام  في   %  12,7 مقابل   2011
البلدان  مبادالت  بالخصوص  التباطؤ  هذا  وشمل 

المصنعة.

وفيما يتعلق باألسعار الدولية للمواد األساسية، 
فقد عرفت توجها نحو االنخفاض خالل سنة 

2011 بالنسبة ألغلب المواد، تبعا بالخصوص 
لفتور الطلب العالمي. وبين نهاية سنة وأخرى، 

بلغ تراجع األسعــار بشكل خاص 36,5- % 
بالنسبــــــــــة للقطـــــن و21,1- % للنحـــــاس 

و17,5- % للقمح.

األساسية  الطاقة والمواد  ارتفاع أسعار  وأفضى 
األخرى خالل األشهر األولى من سنة 2011 إلى 
تسارع التضخم، سواء في البلــــدان المتقدمـــــــــة 
) 2,7 % مقابل 1,6 % في سنة 2010 ( أو في 
مقابــــــــــل   %  7,2  ( والنامية  الصاعدة  البلدان 

.)%6,1

ومن جانبها، اتسمت أسواق الصرف الدولية في 
حيث  العمالت  أهم  أسعار  بتقلب   2011 سنة 
من  بداية  انخفاضا  بالخصوص،  األورو،  سجل 
الخريف تحت تأثير تفاقم أزمة الدين السيادي في 

منطقة األورو.

2.1	الظرف	االقتصادي	الوطني

اإلنتاج  من  كل  تراجع  التونسي  االقتصاد  عرف 
مثل  المسوقة  الخدمات  أنشطة  الصناعي وبعض 
على  سلبا  أثر  ما  وهو  واالستثمارات  السياحة 
وتوازن  التشغيل  ووضعية  االقتصادي  النمو 

المدفوعات الخارجية.

بظرف  التونسي  االقتصاد  مر   2011 سنة  ففي 
مستوى  على  سواء  للغاية،  صعب  اقتصادي 
التي  جانفي   14 لثورة  تبعا  الداخلي  الوضع 
االجتماعية،  وبالمطالب  باإلضرابات  اتسمت 
الدين  أزمة  تداعيات  جراء  الخارجي  الوضع  أو 
الليبية  والثورة  األورو  منطقة  في  العمومي 

وخاصة على الصادرات والنشاط السياحي.

أغلب  في  النشاط  انخفاض  أفضى  وهكذا، 
الفسفاط  وتحويل  المناجم  السيما  القطاعات، 
والمحروقات والسياحة والنقل إلى نمو اقتصادي 
سالب، أي  1,8 -% مقابل  3 % في سنة 2010  
وبدون اعتبار قطاع الفالحة والصيد البحري الذي 
المضافة ب 9,2 % بحساب  لقيمته  تقدما  عرف 
األسعار الحقيقية مقابل انخفاض بـ 8,7 % في 

سنة 2010.

السلع  من  الصادرات  نسق  تباطؤ  تزامن  وقد 
السياحية  للمقابيض  الملموس  واالنخفاض 
بالعملة األجنبية مع ارتفاع حاد لواردات الطاقة 
والمواد الغذائية، نتيجة تصاعد األسعار الدولية 
لميزان  الجاري  العجز  تفاقم  ذلك  يعكس  كما 
المدفوعات والذي بلغ 7,4 % من إجمالي الناتج 

المحلي مقابل 4,8 % في سنة 2010  . 

الموارد  تعبئة  أدت صعوبة  ذلك،  على  وعالوة 
االستثمارات  دفوقـــات  وانخفـــاض  الخارجية 
الموجودات من  إلــى تقلــص مستــوى  األجنبيــة 

العملة األجنبية.

ظهور  في  العالمية  األسعار  ارتفاع  ساهم  كما 
وخاصة  المواد،  بعض  أسعار  على  ضغوطات 
الغذائية وكذلك في احتداد الضغوط على المالية 
لألسعار،  الدولة  دعم  ازدياد  نتيجة  العمومية 
مع عجز في الميزانية بلغ 3,8 % من . إجمالي 

الناتج المحلي مقابل 1,3 % في سنة 2010 .

 الظرف	االقتصادي
 والوضع	المصرفي	والمالي
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2.	المحيط	البنكي	والمالي

1.2		وضعية	الجهاز	البنكي	والمالي

 2011 لسنة  البنكية  المنظومة  نشاط  نمو  تميز 
بـــ :

الربع  خالل  المصرفية  السيولة  تقلص  احتداد   •
األخير من سنة 2011 

السنة  في   3 ن  النقدية  الكتلة  نمو  نسق  تباطؤ   •
لصافي  الشديد  االنخفاض  من  بتأثير  نفسها 
المستحقات على الخارج وزيادة صافي المستحقات 

على الدولة

• تباطؤ نسق ارتفاع مؤشرات البورصة وتراجع 
األموال المعبأة عبر طرح األوراق

الجديدة للجهاز  التنظيمية  أما بالنسبة لإلجراءات 
المالي لسنة 2011 فتخص :

المتعلقة  المصرفية  الشروط  بعض  تغيير   •
المالية  والنواتــج  ألجـــل  والرقـــاع  بالحسابــــات 

األخرىـ

قار  مستوى  في  االدخار  تأجير  نسبة  ضبط   •
النقدية  السوق  قـدره 2 % سنويا وخفض نسبة 

بنقطة.

للزراعات  التكميلية  القروض  مقاييس  ضبط   •
الفصلية

الظرفية  اإلجراءات  إطار  في  التعهدات  تقييم   •
لمساندة المؤسسات االقتصادية

لفائدة  بالصرف  الخاص  التشريع  تيسير   •
الجنسية  ذوي  المقيمين  غير  المادية  األشخاص 

الليبية.

• تنقيح التشريع المتعلق بشركات االستثمار ذات 
رأس مال تنمية وبالصناديق المشتركة للتوظيف 

في رأس مال تنمية وتيسير مجال تدخلها

في	 للبنوك	 النشاط	 مؤشرات	 أهم	 تطور	 	2.2
2011

بنسبة  نمّوا  البنـكي  االستغـالل  إيـرادات  سجلت 
مقـابل  دينـار  مليـون   199,7 بقيمة   %  6,7
274,3 مليـون دينـار خالل سنة 2010، لتبلغ 
3.196,8 مليـون دينـار في 31 ديسمبر 2011 
مقـابل 2.997,1 مليـون دينـار في 31 ديسمبر 
2010، وقد نتجت هذه الزيادة أساسا عن ارتفاع 
بنسبـة  الممـاثـلـة  والمـداخيـل  الـدائنـة  الـفـوائد 

.% 7,2

الصـافـي  البنـكي  للنـاتـج  الجاري  القائم  بلـغ 
 1.968,7 بالبورصة  المدرجة  البنوك  لمجموع 
مقـابل   2011.12.31 في  دينار  مليـون 
 ،2010.12.31 في  دينـار  مليـون   1.885,5
أو  دينـار  مليـون  بقيمة 83,2  ارتفاعا  مسّجـال   ،

4,4 % مقارنة بالسنة الفارطة. 

ما  على  الصافي  البنكي  الناتج  تركيبة  بقيت  كما 
هي عليه مع تسجيل مساهمة هامة على مستوى 
بنسبة  أي  الوساطة،  بأنشطة  المتعلقة  اإليرادات 
 %  21,7 مقابل   2011 سنة  في   %  58,1

بالنسبة للهامش على العموالت.

األعوان  مصاريف  تغطية  نسبة  بلغت  حين  في 
سنة  موفى  في   %  59,9 الصافية  بالعموالت 
موفى سنة 2010  في  مقابل 64,3 %   2011
ارتفاع  مقابل  مئوية  نقاط   4,4 بنسبة  متراجعة 

بنسبة 3,3 نقاط مئوية في سنة 2010.

في 2011.12.31، 937  التسيير  أعباء  بلغت 
قبل  دينار  مليـون   849,9 مقابل  دينار  مليـون 
ونتجت  بنسبة   10,3 %  ارتفاعا  مسجلة  سنة 
األعوان  مصاريف  الرتفاع  أساسا  الزيادة  هذه 
بين سنة 2010  م.د(  بنسبة 13,9 % )87,2 

و سنة 2011.

في  يتمثل  والذي  اإلستغالل  مؤشر  يخص  ما  في 
فقد  الصافي،  البنكي  الناتج  على  التسيير  أعباء 
ارتفع بنسبة 2,5 نقاط مئوية مقابل تحسن بنسبة 
1,3 % ليبلغ 47,6 % في موفى سنة 2011 

مقابل 45,1 % في موفى سنة 2010

الحرفاء  على  للتعهدات  الجاري  القائم  بلغ  كما 
مليـون   38.814,7 بالبورصة  المدرجة  للبنوك 
في  دينار  مليـون   34.447,9 مقابل  دينار 
2010.12.31 مسجال ارتفاعا بنسبة 12,7 % 
مقارنة بالسنة الفارطة، كذلك بلغ القائم الجاري 
في  دينار  مليـون   36.372,4 الحرفاء  لودائع 
2011.12.31 مقابل 34.879,2 مليـون دينار 
في 2010.12.31 مسجال نموا بنسبة 4,3 %. 
تحت  الودائع  زيادة  عن  االرتفاع  هذا  نتج  وقد 
الطلب بقيمة 1.232,4 مليـون دينار )10,6 %( 
وودائع االدخار بقيمة 928,6 مليـــــون دينـــــار 

.)% 9,7 (

ارتفاعا  البنوك  لمجموع  الذاتية  األموال  وسجلت 
لتبلغ   )%  4,4  ( دينار  مليـون   172,3 بقيمة 
4.054,2 مليـون دينار فـــــــي 2011.12.31 

مقابل 3.881,9 مليـون دينار قبل سنة 
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1.	نشاط،	وضعية	ونتائج	البنك	الوطني	الفالحي

1.1.	إستراتيجية	البنك
لتدعيم مساهمته في نمو إقتصاد البالد و تحسين نوعية خدماته و صورته، حدد البنك الوطني 

الفالحي إستراتيجية إلى غاية 2013 ترتكز على المحاور التالية: 
- مواصلة إتباع سياسة قروض تقوم على التنويع والتحكم في المخاطر وتحسين الجودة 
الوطنية  االقتصادية  التوجهات  النشطة في  المشاركة  التشجيع على  التعهدات مع  وتغطية 

التي تعتمد على التنمية الجهوية.
عبر  الحرفاء  موارد  تعبئة  لمزيد  التجارية  الجهود  وتدعيم  األسواق  جميع  في  التطوير   -

توسيع شبكة الفروع و تحسين نوعية المنتجات وجودة الخدمات.
- مساندة ومتابعة الحرفاء في مشاريعهم الشخصية والمهنية عبر توفير مجموعة واسعة من 

المنتجات و الخدمات ذات الجودة العالية.
- تحسين مردودية البنك و تدعيم األموال الذاتية.

- تطوير الكفاءات عبر التكوين وحركة التنقل بين مختلف المصالح.
- اإلسراع في إرساء نواة النظام المعلوماتي الجديد للبنك.

2.1.	أهم	أحداث	سنة	2011
متابعة	إرساء	إستراتيجية	البنك

إرساء  البنك  واصل  فقد   ،2011 سنة  خالل  وقعت  التي  االستثنائية  األحداث  من  بالرغم 
المالية للبنك  القواعد  المتبعة ومتابعة تمويل االقتصاد وتدفق الودائع وتعزيز  اإلستراتيجية 

وكذلك تقدم إرساء النظام المعلوماتي.
ترميم	الفروع	المتضررة	وتوسيع	الشبكة

بعد أحداث 14 جانفي 2011، وبفضل برنامج استمرارية نشاط البنك واالحتفاظ بالمعلومات، 
تمكن البنك من تأمين استمرارية نشاط 43 فرع متضرر في مدة 24 ساعة. فقد قام البنك بنقل 
مقر الفروع المتضررة كليا في مرحلة أولى ثم إلى ترميمها في مرحلة ثانية. كما تم تعويض 10 

موزعات آلية أتلفت كليا وإصالح 24 موزعا آليا تضرروا بصفة جزئية. 

على صعيد آخر، فقد تم تعزيز شبكة الفروع بفتح فرعين جديدين: المركز العمراني الشمالي 
والمروج ليبلغ المجموع الفعلي للفروع 160 فرعا.

البنك	الوطني	الفالحي:	المساند	الحصري	لعملية	»مدرستي«	
باإلضافة إلى مساهمته كمتبرع، قام البنك الوطني الفالحي بتبني تظاهرة »مدرستي« بصفة 
حصرية التي أطلقتها جمعية همزة وصل لجمع التبرعات المالية بهدف صيانة وترميم المدارس 
االبتدائية التي تعرضت ألضرار مادية خالل الثورة. وقد مكنت هذه التظاهرة من جمع تبرعات 

قدرت قيمتها بحوالي 700 ألف دينار.
نجاح	تمويل	الموسم	الفالحي

نظرا لخبرته في المجال الفالحي، استطاع البنك الوطني الفالحي تعبئة الموارد الالزمة لتمويل 
موسم الحبوب وتقديم خدمة جيدة لمزارعي الحبوب وضمان أداء جيد فيما يتعلق باستخالص 

القروض وتدفق ودائع االدخار وذلك بالرغم من الظرف الوطني الصعب. 

نشــــــاط
البنك	الوطني	الفالحي	2011
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3.1	.	الـمـوارد
1.3.1.	مـوارد	الـحـرفـاء

بلغ مجمـوع المـوارد المعبـأة لـدى الحـرفـاء 4.996 مليـون دينار في 2011.12.31 مقـابـل 
4.790 مليـون دينار في نهـاية السنة السـابقة، مسجال نموا بنسبة 4,3 %. وقـد نتج هـذا 
الـتطـّور عـن ارتفـاع بقيمـة 195 مليـون دينار لجملة الودائـع وزيادة بمبـلـغ 11 مليـون دينار 

ألدوات التـوظيف النقـدي والمالـي.

المعبأة 206 مليون دينار خـالل سنة 2011  الحـرفـاء  الـزيادة الصافية لمـوارد  هكذا بلغت 
مقابل 317 مليون دينار في موفى سنة 2010.

فقد ارتفع معدل القائم الجاري لمـوارد الحـرفـاء بمبلغ 278 مليون دينار خـالل سنة 2011 
مقابل 66 مليون دينار قبل سنة.

بلغت  الحـرفـاء  لمـوارد  السنـوية  الميـزانية  تقـديـرات  إنجـاز  نسبة  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  كما 
98,1 % فـي 2011.12.31، أي بفارق سلبي بلغ 96 مليون دينار مقارنة بالهدف المرسوم 

نتج أساسا عن الفارق المسجل على مستوى الودائع ألجل و منتوجات مالية أخرى.

توظيف نقدي ومالي

ودائع ألجل

إدخار

ودائع تحت الطلب وأموال أخرى

0

1000

2000

3000

4000

5000

200920102011

7716

1271

14661552

16581714

27

1805

1681

1483

1508

تطور موارد الحرفاء )م. د(

 إنجازات في تقديرات في إنجازات في نسبة اإلنجاز حجم الفارق
  2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31   

الــودائــع 842 759 4 000 025 5 454 952 4 98,6% 546 72-
 ودائع تحت الطلب 633 349 1 000 440 1 735 612 1 112,0% 735 172
إدخار 189 522 1 000 630 1 952 680 1 103,1% 952 50
 ودائع ألجل ومنتوجات مالية 439 714 1 000 845 1 713 482 1 80,4% 287 362-

اخرى
أموال أخرى مستحقة للحرفاء 581 143 000 110 055 176 160,1% 055 66
مـــوارد أخـــرى 720 15 000 50 918 26 53,8% 082 23-
رقاع الخزينة 370 6 000 25 118 16 64,5% 882 8-
سندات الخزينة 350 9 000 25 800 10 43,2% 200 14-
     
 مــجمــوع الـمـوارد )دون إعتـبـار 562 775 4 000 075 5 372 979 4 98,1% 628 95-

(   الـديـون الـمـرتـبـطة
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أ( الودائع
فيما يخص الودائع، احتل البنك الوطني الفالحي المركز الثالث في نهاية سنة 2011 حيث 
بلغت حصته من جملة ودائع البنوك 13,6 %، بقيمة بلغت 4.969 مليـون دينار مسّجـلة 

بذلك نمّوا بنسبة 4,1 % )+ 195 مليون دينار( مقارنة بسنة 2010.

 

ونتـج هذا التطـّور عن :
للحرفاء  المستحقة  األخـرى  واألمـوال  الطلب  الـودائع تحت  لجملـة  بنسبة %19,8  إرتفـاع   *
موفى  في  دينار  مليـون   1.493 مقابـل   2011.12.31 في  دينار  مليـون   1.789 لتبلـغ 
سنة 2010، أي بـزيـادة بمبلـغ 296 مليـون دينـار مقـابـل 243 مليـون دينـار مسّجـلة في 
2010. وتجدر اإلشارة إلى أّن جملة الـودائـع تحت الطلب بـالدينـار قد سجّلـت زيـادة بمبلـغ 

198 مليـون دينـار في سنة 2011 مقابـل 39 مليـون دينـار قبل سنة.
* نمّو جملة ودائع االدخار بنسبة 8,3 % )129+ مليـون دينار(، حيث انتقلت من 1.552 

مليـون دينـار فـي 2010.12.31 إلى 1.681 مليـون دينار في 2011.12.31.
* وتراجع حجم الـودائع ألجل والمنتـوجـات المالية األخـرى بنسبـة 13,5% حيث انتقل من 
1.714 مليون دينار في 2010.12.31 إلى 1.483 مليون دينار في موفى سنة 2011، 
أي بانخفاض بمبلغ 231 مليـون دينار. وقـد نتـج هـذا التـراجـع أساسا، عـن عمليـات المزايـدة 
عـلى نسب الفـائـدة المتبعة من طرف البنوك من جهة و لعمليات السحب التي قامت بها بعـض 
التي أعاقت السير العادي  الكبـرى الحـريفـة لتلبية حاجياتها في أعقاب األحداث  المـؤسسـات 

ألنشطتها من جهة أخرى.
ب ( أدوات التوظيـف النقـدي والمـالي

 ،% 71,2 بنسبة  إرتفاعا  والماليـة  النقـدية  الوسائـل  في  الحرفـاء  توظيفـات  مجموع  سّجل 
ليبلغ 27 مليـون دينار في 2011.12.31 مقابل 16 مليـون دينار في موفى سنة 2010، 
أي بنمو بمبلغ 11 مليـون دينار. ونتـج هذا التطور عن ارتفاع التوظيفـات في سنـدات الخزينة 

بمبلـغ 10 مليـون دينـار وزيـادة في رقـاع الخزينـة بمبلـغ 1 مليـون دينار.

ودائع تحت الطلب
وأموال أخرى 36 ٪

ودائع ألجل ومنتوجات 
مالية أخرى  30 ٪

إدخار 34 ٪

تركيبة الودائع في 12-31- 2011
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2.3.1	.	االقتـراضـات	والمـوارد	الخصـوصيـة	
سجل الحجـم الجـاري الصـافي لإلقتـراضات والمـوارد الخصـوصية انخفاضا بنسـبة 12 %، 
ليتراجع من 518,4 مليـون دينار في 2010.12.31 إلى 455,9 مليـون دينار في موفى 

سنة 2011، مسّجـال تراجعا بقيمة 62,5 مليـون دينار.

ونتـج هـذا التطـّور عـن: 
الخارجي بقيـمة 42 مليـون دينار، وذلك بسـبب  الجـاري لمـوارد االقتراض  القائـم  * تـراجع 
مليـون   6,5 مبلـغ  وسحـب  الـدين  أصـل  بعنـوان  دينـار  مليـون   48,5 يناهز  مبـلغ  خـالص 

دينـار عـلى اإلعـتمـادات الخـارجـية.
* انخفاض القـائـم الجـاري لمـوارد الميـزانيـة العمـوميـة بمبلـغ 16,1 مليـون دينار.

الرقـاعي  القـرض  من  أجلها  حل  التي  الحصة  بعنوان  دينـار  مليـون   3,3 مبلـغ  وتسديد   *
المشـروط. 

4.1.		االستعماالت		
1.4.1.	التعهدات		

تأمين  في  والمساهمة  االقتصاد  لدعم  جهوده  البنك  ضاعف  صعب،  اقتصادي  ظرف  ظل  في 
التمويل للمؤسسات التونسية. وفي هذا اإلطار، قام البنك بدعم بعض العالقات الحريفة التي 
استفادت من إجراءات دمج الديون و االحتفاظ بالفوائد طبقا لإلجراءات الظرفية الموجهة لدعم 

المؤسسات المتضررة .

سجلت تعهدات البنك الصافية نموا بنسبة 8,3 % )554 مليون دينار( لتبلغ 7.197 مليون 
دينار خالل السنة المحاسبية 2011 مقابل 6.643 مليون دينار في موفى سنة 2010.

التــطـــور عــن ارتفاع بنسبة 13,2% ) 690+ مليـون دينـــار( لمـجــمــــوع  وقــد نتـج هــذا 
التعهـدات بالسحب لتبلـغ 5.917 مليـون دينـار فـي 2011.12.31 مقـابـل5.227 مليـون 
لـجملـة  دينار(  مليـون   -136  (  %  9,6 بنسبة  وانخفاض   ،2010 سنة  مـوّفـى  في  دينـار 
التعهـدات بمـوجب اإلمضـاء حيث تراجعت من 1.416 مليـون دينـار فـي 2010.12.31 إلـى 

1.280 مليـون دينـار في موفـى السنة المحاسبية 2011.

هـكـــذا، بــلـغ القـــائــم الـجمـلي الخـام للتعـهـدات 7.702 مليـون دينـار عند ختم السنة المالية 
2011 مقابل 7.062 مليـون دينـار فـي 2010.12.31، مسّجـال نموا بنسبة 9,1 % مقـابـل 

21,7 % في 2010.

						تـغـّيـر 	 تـغـّيـر	 	 	 	 	
 2009/2010  2010/2011  2009.12.31  2010.12.31  2011.12.31  

   
	)% )الـحـجـم	 	)%( الـحـجـم	     

   
 الـتـعـهـدات 039 358 4 588 226 5 989 916 5 549 868 19,9 769 691 13,2

بالسـحب الصـافـية
 الـتعهـدات بـمـوجـب 512 066 1 167 416 1 835 279 1 655 349 32,8 332 136- 9,6-

اإلمضـاء
 مجموع التعهدات  552 424 5 755 642 6 824 196 7 203 218 1 22,5 437 555 8,4

الصافية
ديـون مـرتبـطـة 829 362- 759 384- 527 434- 931 21- 6,0 768 49- 12,9
 مـّدخـرات وعـالوات 530 739 280 804 034 940 749 64 8,8 386 134 16,7

محتـفـظ بهـا
 مـجـمـوع 253 801 5 275 062 7 331 702 7 022 261 1 21,7 055 640 9,1

الـتـعـهـدات الخــام
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تنمــيـة	الـــقــــروض	والخــيــارات	الــقــطاعــيــة

•	قروض	اإلنتـاج	الـفـالحـي
بلـغت جمـلة قـروض اإلنتـاج الفالحي المفـــرجــة 105 مليــــون دينـــار، خـالل سنة 2011 

مقـــابـــل 133 مليـــون دينار في سنة 2010 و 111 مليـــون دينـار قـبــل سنــة.

وقد ساهمت هذه القروض في تـــمـــويـــــل الـــمـــوســم الـــفـالحـــي بــمبــلغ 63 مليـون دينـار 
خـالل سنة2011. أّمـا فيما يتعلق بتمويل االستثمار الفالحي، فقد شملت القـروض المتـوسـطة 
وطـويلـة المـدى مـا يناهز 1.100 ملـّف بمبلـغ 42 مليـون دينـار، خـالل سنة 2011 مقابل 

63 مليـون دينـار في سنة 2010، أي بتراجع بنسبة %33,5.

 ويفسر هذا االنخفاض باعتماد بعض الفالحين على التمويل الذاتي بعد موسم حصاد جيد في 
عام 2010 وعدم تمويل شركات إحياء و تنمية الفالحة التي صودرت من قبل الدولة.   

   

الـمنجــزة،  اإلستخــالصات  باعتبار  الفالحية،  للـقـــروض  الخــام  الجملي  القــائــم  بلغ  هكذا، 
700 مليـــون دينـــار في 2011.12.31 مقــابــل 696 مليـــون دينـار في موفى سنة 2010، 

مسجــال ارتفاعا بمبلغ 4 مليـــون دينـــار .

       
قروض االنتاج الفالحي 980 674 622 695 570 699 642 20 3,1 948 3 0,6

التعهدات بالسحب الصافية 987 657 282 688 907 692 295 30 4,6 625 4 0,7

التعهدات بموجب اإلمضاء 993 16 340 7 663 6 653 9- 56,8- 677-  9,2-

 قروض تسويق 095 279 179 412 983 637 084 133 47,7 804 225 54,8
المنتوجات الفالحية االساسية

التعهدات بالسحب الصافية 646 197 228 312 547 533 583 114 58,0 319 221 70,9

التعهدات بموجب اإلمضاء 449 81 951 99 436 104 502 18 22,7 485 4 4,5

قروض تجارية وصناعية 178 847 4 474 954 5 778 364 6 296 107 1 22,8 303 410 6,9

التعهدات بالسحب الصافية 108 879 3 598 645 4 041 196 5 490 766 19,8 444 550 11,8

التعهدات بموجب اإلمضاء 070 968 877 308 1 736 168 1 806 340 35,2 140 140- 10,7-

مجموع التعهدات الخام 253 801 5 275 062 7 331 702 7 022 261 1 21,7 055 640 9,1

						تـغـّيـر 	 تـغـّيـر	 	 	 	 	
 2009/2010  2010/2011  2009.12.31  2010.12.31  2011.12.31  

   
	)% )الـحـجـم	 	)%( الـحـجـم	     

   

   الثالثي	األول الثالثي	الثاني الثالثي	الثالث  الثالثي	الرابع  

قروض مفرجة 2010 391 27 603 19 094 20 415 65  

  48 575 10 675 19 127 26 659 2011 
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قـروض	تسـويـق	المـنتـوجـات	الفالحية	األسـاسـّيـة	
بلغ القـائم الجاري للـــقـــروض الـمسندة لتسـويق المنتوجات الفالحية األسـاسية  638 مليـون 
دينـار في 2011.12.31 مقابل 412 مليـون دينـار فـي مـوّفـى سنـة 2010، مسّجال بـذلك 

زيــادة بمبلغ 226 مليــون دينـار. 

الـمسندة لتسـويق منتوجات الحبوب والزيتون  القروض  ونتج هذا التطور أساسا عن زيادة 
تباعا بمبلغ 160 مليـــون دينـار و69 مليـــون دينـار خـالل سنة 2011.

القروض	التجارية	والصناعية	والخدمات
سّجل القـائـم الجـاري الخام للـقـروض التجـارية والصنـاعــية نمـّوا بنسبـة 6,9% ليبلغ 6.365 

مليـــون دينـار في 2011.12.31 مقابل 5.954 مليون دينار في موفى سنة 2010.

وقــد نتـج هــذا التــطـــور عــن زيادة حجم التعهـدات بـالسحـب بنسبة 11,8% )550 مليـون 
دينـار  مليـون   4.646 مقـابـل   2011.12.31 فـي  دينـار  مليـون   5.196 ليبلـغ  دينـــار( 
في مـوّفـى سنة 2010، وانخفاض بنسبة 10,7% )- 140 مليون دينار( لحجم التعهـدات 
بمـوجب اإلمضـاء لتتراجع من 1.309مليـون دينـار فـي 2010.12.31 إلـى 1.169 مليـون 

دينـار في موفـى سنة 2011.

وشرائح  األسواق  بعض  مع  التجــاري  تمــركــزه  لتحسين  خاص  بمجــهــود  البنك  قام  فقد 
الحرفاء.

هكذا، بلغ القـائم الجـاري للقـروض المسنـدة للخـواص 1.118 مليـون دينـار في موفى سنة 
2011 مقابل 1.011 مليون دينار في 2010.12.31، مسّجـال زيـادة بنسبة 11,6%. وقـد 
بلـغت جمـلة القـروض المفـرجـة لفائدة الخواص 462 مليـون دينـار خالل سنة 2011 لتشمل 

39.240 عقـد قـرض جـديـد.

ب( االستخالصات ومـتـابـعـة الـمـخـاطـر
إستخـالصـات	الـقـروض

بالرغم من األحداث االستثنائية التي وقعت خالل سنة2011 والصعوبات التي واجهت العدول 
المنفذين المكلفين من البنك أثناء تنفيذ مهامهم، بلغ الحجـم الجملي الستخالص الـمستحـّقـات 
)بعنوان أصـل الـديـن والـفـوائد( 2.680 مليـون دينـار خالل السنة المحاسبية 2011 مقـابـل 
2.547 مليـون دينـار فـي 2010.12.31، مسجال ارتفاعا بنسبة 5,2%. من ناحية أخرى، 
الـديـن 69,3% فـي موفى سنة 2011 مقـابـل 70,4% في  بـلـغت نسبة استخالص أصـل 

2010 و 68,8% في 2009.

        الوحدة: ألف دينار

تـغـّيـر تـغـّيـر     2011.12.31  2010.12.31  2009.12.31   
 2011/2010    2010/2009      

الـحـجـم  )%(  )%( الـحـجـم       

44,7  159 927  60,0 - الـحـبـوب  562 223  626 357  553 517  064 134 
 -0,5  39 -  -73,0  783 -22  396 8  435 8  218 31 - الـكـروم 

160,1  959 68  77,2  760 18  034 112  075 43  315 24 - زيـت الـزيـتـون 
100,0  043 -3  043 3  043 3 - تــمـــور   

54,8  804 225  47,7  084 133  983 637  179 412  095 279 الـمـجـمـوع 
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فقـــد بلغ حجم إستخالصات القروض التجارية والصناعية )دون اعتبار المستحقات في طـور 
قدرهـــا  استخالص  نسبة  يمّثل  ما  أي   ،2011.12.31 في  دينار  مليـون   2.563 الـنــزاع( 

.% 97,1

من جهته، بلغ حجـم إستخالصات الـقـروض المسنـدة لتـمـويـل اإلنتـاج الفالحي )دون اعتبار 
المستحقات في طـور الـنـزاع( 102,0 مليـون دينـار خالل سنة 2011 مقـابـل 101,1 مليـون 
إستخالصات  تحسن  بإعادة  الطفيف  التطــّور  هــذا  ويفّســر   .2010 سنة  مـوفى  فـي  دينـار 
الكـبـــرى حيث بلغت 53,4 مليــون دينــار فـي سنــة  الزراعـات  لقـــطاع  المسنــدة  القــروض 

2011 مقابل 40,6 مليــون دينــار سنة 2010.

االستخالصات  حـجــم  ســّجـــل  فقد  الـّنـزاع،  طـور  فـي  بــالـمستـحـــّقـــات  يتعــّلـــق  فـيمـا  أما 
إلي 14,6  ليتراجع من 39,0 مليون دينار في 2010.12.31  تراجعا بنسبـة 62,7 %، 

مليـون دينـار فـي مـوفى سنة 2011.

هــكــذا، بلغ مــجــــمــوع المستحــقــات الــغـيـر مسددة و في طور النزاع 703 مليون دينار في 
موفى سنة 2011 مقابل 598 مليون دينار في 2010.12.31، بارتفاع بنسبة 17,6 %. 
وبلغت نسـبة عـدم الوفاء بالدين 10,9 % في 2011.12.31 مقـابـل 10,6 % في 2010 

و13,1 % في 2009. 

جـودة	محفـظـة	الـقـروض	ومعـاييـر	التـصـّرف	الـحـذر
 1.010 ليبلـغ  دينـار  مليـــــون   98 بمبـلــغ  ارتفاعا  الـمصّنـــفـة  الــــقـــروض  حجـــم  سّجــل 
 .2010 سنـة  موفى  في  دينـار  مليـون   910 مقــابـــل   2011.12.31 فـي  دينـار  مليـون 
وقــد بلغت نسبـة الــقـــروض المـصـّنـفــة 13,20% مقــابـــل 13,14% في 2010.12.31 

و11,90% في مــوّفــى سنة 2009.

2011  2010  2009  
 

نسبة استخالص / القروض العادية :
 % 97,10  % 97,80  % 98,10 التجارية والصناعية  
% 14,40  % 15,40  % 17,30 الفالحية 

 نسبة استخالص / القروض في طور النزاع :
% 2,60  % 7,20  % 4,30 التجارية والصناعية  
% 3,20  % 8,80  % 8,50 الفالحية  

% 69,30  % 70,40  % 68,80 نسبة االستخالص الجملية  

الوحدة: ألف دينار

2011 2010 2009 2008
مـجـمـوع الـقــروض 138 961 5 128 780 5 024 926 6 724 649 7)*(
قـروض مـصـّنـفـــة 291 708 674 687 971 909 687 009 1
صـنـف 2 060 44 596 16 675 88 164 106
صـنـف 3 817 49 589 51 019 65 951 95
صـنـف 4 203 166 816 156 604 285 183 303
صـنـف 5 211 448 673 462 673 470 390 504
تـطـّور مـجـمـوع الـقـروض 840 409 010 181- 896 145 1 700 723
تـطـّور الـقـروض الـمـصـّنـفـة 474 25- 617 20- 297 222 716 99
نـسـبـة الـقـروض الـمـصـّنـفـة 11,88% 11,90% 13,14% 13,20%

* باستثناء القروض الفالحية التي تكفلت بها الدولة.
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2.4.1.		محفـظـة	األوراق	التجـاريـة	وسنـدات	االستثمار	
رقـاع  من  كلّيـا  شبه  المكـّونة  التجارية،  األوراق  لمحفظة  الصافي  الجملي  القـائم  سّجل 
الخـزينة، ارتفاعا بنسـبة 31,9 % )94,9+ مليون دينار(، ليبلغ 392,4 مليـون دينار في 

2011.12.31 مقابل 297,5 مليـون دينار في موفى سنة 2010.
في  دينـار  مليـون   369,3 االستثمار  لمحفـظة  الصـافي  الجملي  القـائم  بلـغ  جهتـه،  من 
بنسبة  بارتفاع  أي  موّفى سنة 2010،  في  دينـار  مليـون   343,1 مقـابـل   2011.12.31

7,6 % )+ 26,2 مليـون دينار(. 
وقـد نتـج هـذا التطـّور خصـوصـا عـن:

- زيـادة القـائم الجـاري للسنـدات الـرقـاعـية بقيمـة 20,9 مليـون دينـار، إثـر اكتتاب البنك 
فـي ثالث قـروض رقـاعـية بمبلـغ 23,0 مليـون دينـار) قرض رقاعي في التجاري البنك بمبلغ 
5 مليـون دينـار، قرض رقاعي في اإلتحاد الدولي للبنوك بمبلغ مليـون دينـار و قرض رقاعي 
في» Fonds de Garanties des Assurés«   بمبلغ 17 مليـون دينـار( مقابل تحصيل 

مبلغ 1,2 مليـون دينـار بعنوان استخالص رقـاع يمسكـهـا البنك.
 14 بمبلـغ  تنميـة  االستثمار  شـركـات  لـدى  التصـّرف  لصنـاديـق  الجـاري  القـائم  إرتفـاع   -
مقـابـل  دينـار  مليـون   16,5 بمبلـغ  جـديـد  مخـّصـص  رصد  إثر  دينـار، خصـوصـا،  مليـون 

إستخـالصـات بقيمـة 2,5 مليـون دينـار.
البنك  المساهمات بمبلغ 0,7 مليـون دينـار نتيجة تحـريـر مسـاهمة  - تراجع حجم محفظة 
فـي رأس مـال 6 شركـات بمبلـغ 0,05 مليـون دينـار والتفـويت في مسـاهمـات بقيمة 0,8 

مليـون دينـار.
- وتـراجع القـائـم الجاري للمستحقـات على الشـركـات العمـوميـة التي تكّفـلت بهـا الـدولـة بمبلـغ 

11,1 مليـون دينـار إثـر تسـديـد الـدولـة للمستحقـات التي حّل أجلهـا في سنـة 2011.
تجـدر اإلشـارة إلى أّن محفـظة مسـاهمـات البنك، الـتي تـشمـل 86 شـركة منهـا 13 شـركة 
دينـار في موفى سنة  مليـون  بقيمـة 178  قيمة محتمـل  فـائض  تبـرز  بالبـورصة،  مـدرجـة 

.2011

5.1.	وضـع	البنك	في	السـوق	النقـديـة	
في  دينار  مليـون   681 بمبلـغ  صـافية  بمديـونيـة  النقـدية  السـوق  في  البنك  وضع  تمّيـز 

2011.12.31 مقـابل 45 مليـون دينار في 2010.12.31.

 842 بلغت  صافية  مديونية  بالدينار  النقـدية  السـوق  في  للبنك  الصافية  الوضعية  سجلت 
مليـون دينار في 2011.12.31 مقـابـل 157 مليـون دينار في 2010. كما سجلت الوضعية 
الصافية للبنك في السـوق النقـدية بالعملة الصعبة توظيفا صافيا بلغ 161 مليـون دينار في 

2011.12.31 مقـابـل 112 مليـون دينار في موفى 2010. 

في  مقـابـل 103,92 %  في 2011.12.31  السيـولة 83,63 %  مـؤّشـر  بلغ  جهته،  من 
.2010.12.31

6.1.		العمليـات	مع	الـخـارج
1.6.1.	سنـدات	التـوريد	والتصـديـر	المعّيـن	مقـر	دفـعهـا

سجل مجمـوع سنـدات التـوريد والتصـديـر المعّيـن مقـّر دفعهـا لـدى شبابيـك البنـك انخفاضا 
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مليـون   7.900 مقـابـل   2011.12.31 فـي  دينـار  مليـون   7.488 ليبلغ   %  5,2 بنسبـة 
دينـار فـي مـوفـى سنـة 2010، إثر تقلص عـدد السنـدات المعـالجـة بنسبة %14,61 ليبـلـغ 

حـوالـي 26.943 ملـف خـالل سنـة 2011 مقـابـل 31.555 ملف خالل السنة الفارطة.

فرغم تراجع عدد ملفات سنـدات التـوريد بنسبـة 12,81 %، فقد سّجـل حجم هذه الـسنـدات 
نمـوا طفيفا بنسبة 0,18 % ليبلغ 6.734 مليـون دينـار فـي 2011.12.31 مقـابـل 6.744 

مليـون دينـار فـي مـوفـى سنـة 2010.

مليـون  مـن 1.154  منتقـلة  بنسبـة 34,6 %،  تـراجعـا  فقد سّجـلت  التصـديـر،  أّمـا سنـدات 
دينـار خالل سنـة 2010 إلى 754 مليـون دينار فـي 2011.12.31.

2.6.1.	الـدفـوعـات	مع	الخـارج	
سجل الحجـم الجمـلي للـدفـوعات مع الخـارج التي أنجـزها البنك الـوطني الفـالحي انخفاضا 
بنسبـة 9,4 % ليتراجع مـن 7.560 مليـون دينـار خالل سنـة 2010 إلى 6.846 مليـون 

دينار فـي مـوفـى سنـة 2011.

فقـد بلغـت جملـة الـدفـوعـات المتـأتية من الخـارج 1.450 مليـون دينـار خـالل سنة 2011 
مقـابـل 2.244 مليـون دينار في موفى 2010، أي بنقص بمبلغ 794 مليـون دينـار منهـا 
491 مليـون دينـار على مستوى التحـويـالت من الخارج و 240 مليـون دينـار على مستوى 

اإلعتمادات المستنداتية للتصدير. 

ليبلغ 5.396   ،% 1,5 بنسبـة  ارتفاعا  الخـارج  نحـو  الـدفـوعـات  حـجـم  سّجـل  جهتـه،  من 
مليـون دينار في موفى سنة 2011 مقابل 5.316 مليـون دينار فـي 2010.12.31.

3.6.1.		عمليـات	الصـرف	اليـدوي	
سجل رقـم معـامـالت البنك في ميـدان الّصـرف اليـدوي تقلصا بنسبـة 20,1 % منتقال من 427 

مليـون دينـار في 2010.12.31 إلى 342 مليـون دينـار خـالل سنة 2011.

شـراء  لعمليـات  دينار(  مليـون   87  -(  %  26 بنسبـة  انخفاض  عن  التطـّور  هذا  نتـج  وقـد   
العمـالت األجنبيـة و نمو طفيف بنسبـة 1,4 % )+ 1 مليـون دينار( لعمليـات البيـع.

7.1.			النـتـيـجـة	
1.7.1.	إيـرادات	االستغـالل	البنـكـي

مقـابل  في 2011.12.31  دينـار  مليـون  البنـكي 430,8  االستغـالل  إيـرادات  جمـلة  بلغـت 
407,3 مليـون دينـار في 2010.12.31، مسّجـلـــــة نمـــــّوا بقيمـــــة 23,5 مليـون دينـــــار 

) 5,8+ %( مقابل 10,9 مليـون دينار ) 2,8+ %( في 2010.

وقـد نتـج هـذا التطور أسـاسـا عـن :
 - زيـادة بمبلـغ 21,7 مليـون دينـار )+ 7,3 %( على مستـوى الـفـوائد الـدائنـة والمداخيل 
الممـاثـلـة على العمليـات مـع الحـرفـاء، خـاصة، بفضـل األداء الجّيـد للفـوائـد المقبـوضة عـلى 
 301,6 لتبلغ   دينـار  مـليـون   27,9 بقيمة  ارتفعت  حيث  والصناعية،  التجارية  القروض 
 6,2 بقيمة  الفالحية  القروض  عـلى  المقبـوضة  الفـوائـد  تراجع  رغم  ذلك  و  دينـار  مـليـون 

مـليـون دينـار التي بلغت 17,5 مـليـون دينـار في موفى 2011.
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 49 لتبلغ  البنك  طرف  من  المقبوضة  العموالت  لحجم  دينـار  مليـون   1,8 بقيمة  ارتفاع   -
مليـون دينار في 2011.12.31 مقابل 47,2 مليـون دينار في موفى سنـة 2010.

إثر  بقيمـة 3,7 مليـون دينـار خاصة  الصافية لمحفـظـة سنـدات االستثمار  المداخيل  نمـّو   -
االرتفاع الهام لمداخيل صناديق التصرف و مداخيل القروض الرقاعية. 

- ارتفاع مداخيل المحفـظـة التجارية و العمليات المالية بقيمـة 1 مليـون دينـار خاصة بفضل 
نمو الفوائد على رقاع الخزينة  بقيمة 1,9 مليـون دينـار. 

- وانخفاض جملـة الفـوائـد الـدائنة على عمليـات الخزينة بمبلـغ 3,7 مليـون دينـار.
2.7.1.	أعـبـاء	االستغـالل	البنـكـي	

مقابل 145,7  فـي 2011.12.31  دينـار  مليـون  البنـكي 171,7  االستغـالل  أعبـاء  بلغت 
مليـون دينـار في 2010.12.31 مسجلة ارتفاعا بقيمـة 26 مليـون دينـار )17,9+ %(.

وقـد نتـج هـذا التطـور خـاصـة عـن:
- ارتفاع حجـم الفوائد المدينـة على عمليات الخزينـة بقيمـة 23,1 مليـون دينار،

على  )فوائد  دينار  مليـون   4,9 بقيمـة  الحرفاء  ودائـع  علـى  المـدينة  الفـوائد  جـملـة  ونمو   -
حسابات تحت الطلب : 0,9 مليـون دينار، فوائد على حسابات االدخار: 3,1 مليـون دينار، 

فوائد على األذون ألجل والحسابات ألجل : 8,7 مليـون دينار(
- وتقّلص جملة الفوائد والعموالت المدينة على موارد االقتـراض الخارجي  والّرقـاعي بمبلغ 

1,5 مليون دينار.
3.7.1	.	النـاتـج	البنـكـي	الصـافــي	

تراجعا  مسّجـال   ، في 2011.12.31  دينار  مليـون  الصـافـي 259,1  البنـكي  النـاتـج  بلـغ 
بنسبـة 0,9 %. وقـد نتـج هـذا التطـور عن انخفاض هامش الربح على الفائدة بنسبة 5,1 %  
رغم ارتفاع هامش الربح على العموالت بنسبة  3,4 % و المداخيل األخرى الغير بنكية بنسبة 

.% 11,4
تركيبة الناتج البنكي الصافي في 2011-12-31 

هامش الربح على 
العموالت 18 ٪ 

هامش الربح
على الفائدة 64 ٪

عائدات المحفظة
التجارية 12 ٪ 

عائدات محفظة 
االستثمار 6 ٪ 
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هـامـش	الـربـح	عـلى	الـفـائـدة
مجـمـوع  مـن   %  64 بنسبـة  يسـاهم  والذي  الـفـائـدة،  عـلى  الـصـافـي  الـربـح  هـامـش  سجل 
النـاتـج البنـكـي الصـافـي، انخفاضا بنسبـة 5,1 % مقارنة بسنة 2010 ليبلغ 164,7 مليون 
دينار في موفى سنة 2011، نتـج عن تراجع معدل نسبة الفائدة للسوق النقدية )تأثير على 
بالمؤسسات  الخاصة  بها  المحتفظ  العالوات  و  الودائع  من  متأتي  الفائدة  الربح على  هامش 

المتضررة(.
هـامـش	الـربـح	عـلى	العموالت

سجل هـامـش الـربـح الـصـافـي عـلى العموالت نموا بنسبـة 3,4 % ليبلغ 47,6 مليـون دينار 
مساهما بنسبـة 18 % مـن مجـمـوع النـاتـج البنـكـي الصـافـي في 2011.12.31.

هـامـش	الـربـح	عـلى	محفظة	األوراق	التجارية	و	محفظة	اإلستثمار
سجلت مداخيل محفظة األوراق التجارية و محفظة اإلستثمار، ارتفاعا بنقطة مئوية واحدة مـن 
مجـمـوع النـاتـج البنـكـي الصـافـي لتبلغ حصة كل منها تباعا 12 % و 6 % في موفى سنة 

2011 مقابل 11 % و 5 % في 2010.

فقد بلغت نسبة مردودية محفظة مساهمات البنك، بدون اعتبار فائض أو نقص القيمة المسجل، 
7,9 % خالل 2011 مقابل معدل 7,7 % مسجل خالل سنة 2010. 

كما تجدر اإلشارة أنه فيما يتعلق بالمردودية القطاعية لمحفظة مساهمات البنك، يوفر قطاع 
الصناعات الغذائية ما يعادل 62,7 % من المداخيل أي بنسبة 21 % من القيمة المحاسبية 

لمحفظة المساهمات.
4.7.1.		أعـبـاء	الـتـسـيـيــر

بلغ الحجم الجملي ألعبـاء الّتسييـر 133,5 مليـون دينـار خـالل سنة 2011 مقـابـل 125,2 
مليـون دينـار في موفى سنة 2010، مسجال ارتفاعا بقيمـة 8,3 مليـون دينـار )+ 6,7 %( 

مقابل 3,2 مليـون دينـار )+ 2,6 %( قبل سنة.

فقد ارتفعت مصـاريف األعـوان بمبلـغ 9,5 مليـون دينار )+ 9,6 %( لتبلغ 108,7 مليـون 
دينـار في 2011.12.31 مقابل 99,2 مليـون دينار في موفى سنة 2010. وقد نتج هذا 
التطور عن الزيادات القانونية لألجـور، وكلفـة التـرقيـات، و االنتدابات بالتزامن مع النقص في 

األعباء الناتج عن إحالة األعوان على التقاعد.

من جهتها، سجلت أعباء االستغالل العامـة تراجعا بمبلـغ 1,2 مليون دينار )- 4,6 %( لتتراجع 
من 26 مليـون دينـار في 2010.12.31 إلى 24,8 مليـون دينـار في موفى سنة 2011، 
وذلك إثر تراجع األعباء المرتبطة بالعمليات النقدية بقيمة 0,3 مليـون دينـار و كذلك األعباء 

المرتبطة باللوازم المكتبية، المراسالت و االتصاالت بقيمة 0,4 مليـون دينـار. 

هكـذا، وباعتبار التطـّور المسّجـل للنـاتج البنكـي الصـافي، بلغ مـؤّشـر االستغالل 51,5 % 
في 2011.12.31 مقابل 47,8 % خالل سنة 2010، أي بزيادة بقيمة 3,7 نقاط مئوية.

5.7.1	.		مخـصـصـات	الـمـدخـرات	
في إطار متابعة البنك لسياسته في مجال تغـطية المخاطر، تم رصد مبلـغ 119 مليـون دينـار 
بعنوان المخـّصصـات الخـام للمـدخـرات خالل سنة 2011 مقـابل 128,1 مليـون دينـار في 

سنة 2010، أي بتراجع بنسبة 7 %.



التقريــــر 
السنـــوي

التقريــــر 
السنـــوي

22

نشاط	البنك	الوطني	الفالحي	 2
التقريــــر 
السنـــوي نشاط	البنك	الوطني	الفالحي	

و قد تم رصد هذه المخّصصـات أساسا لتغطية الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 113,3 
المخاطر  ولتغطية  دينار  مليون  بمبلغ 3,3  االستثمار  قيمة سندات  والنخفاض  دينار  مليون 
الجديدة  التنظيمية  للتراتيب  تتبعا خاصا طبقا  الجارية والتي تستوجب  التعهدات  الكامنة في 

التي تتطلب تكوين مدخرات جماعية بمبلغ 32,7 مليـون دينـار. 

على صعيد آخر، قام البنك باسترداد مدخرات بمبلغ 41,2 مليون دينار بفضل تحسن جودة 
المخاطر على القـروض.

وباعتبار فائـض أو نقص القيمـة وتصحيـح قيمـة المستحّقـات ومحفظـة السندات، بلغ الحجم 
مقـابـل 82,2  موّفى سنة 2011  في  دينـار  مليـون  المـّدخـرات 80,5  لمخّصصـات  الصافي 

مليـون دينار خالل سنة 2010.

هكذا، بلغت نسبة اقتطاع مخّصصـات المـّدخـرات من النـاتج البنـكي الصـافي لتغـطية المخـاطـر 
30 % في 2011.12.31 مقابـل 21 % في موّفـى 2010 و 24 % في 2009.

6.7.1.		نتيجة	االستغالل
نظـرا للتطـّور المسجل في الناتج البنكي الصافي وأعباء االستغـالل، بلغـت نتيجـة االستغـالل 

39,4 مليـون دينـار فـي 2011.12.31، مسجلة تراجعا بنسبـة 20,2 %.
7.7.1.		النتيجة	الصافية

ليبلغ 35,9 مليـون  الصافـي تراجعا بنسبـة 16,7 % )- 7,2 مليـون دينار(  الربـح  سّجـل 
دينـار في موفى 2011 مقابل 43,2 مليـون دينـار في 2010.12.31.

هكذا، بلغت نسبـة مردودية األموال الـذاتيـة 9,26 % فـي 2011.12.31 مقـابـل 12,41 % 
في موّفـى سنة 2010.

2.	تطور	مؤشرات	و	أداء	البنك	على	مدى	الخمس	سنوات	الماضية

1.2.		مجموع	الموازنة
سّجـل مجموع الموازنة معدل نمـو بنسبـة 9,5 % خالل الخمس سنوات الماضية ليبلغ  7.220 

مليـون دينـار فـي موفى ديسمبر 2011.

2.2.		ودائع	و	تعهدات	الحرفاء
بلغت جملـة ودائع الحرفاء 4.969 مليـون دينار في مـوفـى سنة 2011 مسّجـلة معدل نسبة 

نمو قدرها 7 %  خالل السنوات الخمس الماضية.

التعهدات الصافية 7.198 مليـون دينار في 31 ديسمبر 2011 مسّجـلة 8,6 %  كما بلغت 
كمعدل نسبة نمو خالل السنوات الخمس الماضية.

3.2.	الناتج	البنكي	الصافي
الماضية ليبلغ  البنكي الصافي 8 %  كمعدل نسبة نمو خالل السنوات الخمس  الناتج  سجل 

259,1 مليـون دينار في مـوفـى سنة 2011.
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4.2.		النتيجة	الصافية
في سنة  دينـار  مليـون  و 31,8  في سنة 2007  دينـار  مليـون  الصافـي 28,1  الربـح  بلغ 
2008 و 37,1 مليـون دينـار في سنة 2009 و 43,2 مليـون دينـار في سنـــــة 2010 
و35,9 مليـون دينـار في سنة 2011 ، مسّجـال 7,8 %  كمعدل نسبة نمو خالل السنوات 

الخمس الماضية.

5.2.	المؤشرات

3.		االتصال	والتـسـويـق

1.3.		البنك	الوطني	الفالحي:	راعي	التظاهرات	االجتماعية	في	تونس
 باإلضافة إلى مساهمته كمتبرع، قام البنك الوطني الفالحي بتبني تظاهرة "مدرستي" بصفة 
حصرية التي أطلقتها جمعية همزة وصل لجمع التبرعات المالية بهدف صيانة وترميم المدارس 
اإلبتدائية التي تعرضت ألضرار مادية خالل الثورة. وقد مكنت هذه التظاهرة من جمع تبرعات 

قدرت قيمتها بحوالي 700 ألف دينار. 

النبيلة. فقد  المواطنة والتزامه لدعم األهداف  البنك مجددا لتعزيز صورة  وقد تضافرت جهود 

2011 2010 2009 2008 2007 

ينسوب السيولة 114,64% 115,10% 133,36% 103,92% 83,63%
القيمة الثابتة / األموال الذاتية 156,30% 148,20% 111,20% 106,30% 103,50%
اقتراضات على المدى الطويل / األموال الذاتية 1,12 0,95 0,69 0,54 0,45
فوائد غير مسددة / مجموع التعهدات الخام 13,6% 12,1% 13,1% 10,6% 10,9%
فوائد مقبوضة / معدل مجموع التعهدات 6,7% 6,8% 6,4% 6,1% 5,5%
فوائد مدفوعة / معدل مجموع الموارد 3,6% 3,7% 3,1% 2,8% 2,8%
العموالت / الناتج البنكي الصافي 27,5% 25,9% 23,8% 22,7% 23,3%
العموالت / مصاريف األعوان 66,8% 69,7% 59,1% 60,0% 55,4%
 مؤشر االستغالل )مصاريف عامة / الناتج 52,1% 47,2% 50,5% 47,8% 51,5%

)البنكي الصافي
مصاريف األعوان / الناتج البنكي الصافي 41,1% 37,2% 40,2% 37,9% 41,9%
 أعباء االستغالل العامة / الناتج البنكي 11,0% 10,0% 10,2% 9,9% 9,6%

الصافي
 مردودية األموال الذاتية )الربح الصافي / معدل 12,71% 13,45% 13,14% 12,41% 9,26%

)مجموع األموال الذاتية
الربح الصافي / مجموع األصول 0,59% 0,60% 0,66% 0,73% 0,53%
مصاريف األعوان / عدد األعوان 29,5 30,3 36,3 36,9 40,4
 مؤشر انتاجية االعوان )الناتج البنكي الصافي 71,8 81,5 90,2 97,3 96,2

)/ عدد األعوان
 مؤشر انتاجية الفروع)الناتج البنكي الصافي / 1309,8 1470,6 1632,1 1655,8 1619,6

عدد الفروع
نتيجة االستغالل / عدد االعوان 10,5 14,6 17,7 18,4 14,6
نتيجة االستغالل / عدد الفروع 190,7 263,9 320,2 312,4 246,3
الربح الصافي / عدد االعوان 10,5 11,9 13,9 16,1 13,4
الربح الصافي / عدد الفروع 192,5 214,6 251,3 273,4 224,8
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قام البنك بتبني دورة في الكرة الشاطئية لدعم الروح الرياضية تم تنظيمها يومي 16 و17 
جويلية بياسمين الحمامات تحت شعار"الرياضة= روح رياضية، قم بتبليغ الرسالة". 

2.3.	تطوير	المنتجات	والخدمات	المصرفية	عن	بعد	
تلبية متطلبات حرفائه ومزيد  المصرفية وبهدف  الخدمات  الجديدة لتوزيع  في مجال األشكال 
تنويع قنوات توزيع خدماته، واصل البنك خالل سنة 2011 تطوير الخدمات المصرفية عن بعد 

."BNASMS" أطلق عليها  إسم  " SMSBANKING" عبر توفير خدمة جديدة تتمثل في

3.3.	تطوير	التأمين	المصرفي	
في إطار إستراتيجيته التجارية التي تهدف إلى تنويع وتطوير خدمات التأمين المصرفي وتوفير 
"تأمين"  جديدة  خدمة  بإرساء  البنك  قام  لحرفائه،  المنتجات  من  ومفصلة  متكاملة  مجموعة 
حياة على حسابات اإليداع" لتغطية مخاطر الموت والعجز الكلي والنهائي ألصحاب الحسابات 

لألشخاص المادية الفردية.

4.3.	فتح	وإعادة	تهيئة	الفروع
إطار توسيع شبكة  الحرفاء وفي  البنك من  تقريب خدمات  المحددة في مجال  للخيارات  وفقا 
فروعه، قام البنك بتعزيزه خالل سنة 2011 بفتح فرعين بالمروج وبالمركز العمراني الشمالي 

ليصل بذلك عدد الفروع إلى 160 فرعا.

بالتوازي، قام البنك بأشغال ترميم شملت 43 فرعا منهم 12 فرعا تضرروا تماما وذلك إثر 
أعمال الشغب التي وقعت في بداية سنة 2011. 

4.		الـتنـظيـم	والـنـظام	المـعـلومـاتـي.	
إرساء  أشغال  تقدم  متابعة  على   2011 سنة  خالل  التنظيم  مجال  في  البنك  جهود  تركزت 
النظام المعلوماتي الجديد، خاصة تعريف وتحسين مرجعيات المنتجات وعمليات البنك وذلك 
بهدف تمكين التنسيق في تدوين البيانات لتسهيل تبادل المعلومات وكذلك مصداقية و تأمين 

البيانات. 

فـعــلى مــســتــوى إرساء الـهــنـــدسـة الــــتــقـــنيـة لــــنـواة الـــنـظام الــمعـــلـومـاتـي الجـديـد، 
وكذلك  الفرعية  بالمشاريع  المتعلقة  النموذج  مرحلة  إختبارات  إلنهاء   2011 سنة  خصصت 

تحديد الفوارق المسجلة.

بالتوازي، قام البنك خالل سنة 2011 بمتابعة مهمة تحديد البيانات الالزمة وبرمجة المنظومة 
المحاسبية الجديدة لتوظيفها ضمن نواة النظام المعلوماتي الجديد  للبنك.

   
5.		التقرير	االجتماعي

يقوم البنك الوطني الفالحي بدوره كمشغل مسؤول جاعال من مشاركة الموظفين عنصرا حاسما 
في إستراتيجيته.

فالهدف هو خلق ظروف عمل تقوم على قيم البنك واالنتماء إلى مؤسسة مواطنة مما يبعث على 
تعدد وتكافؤ الحظوظ ويشجع التنمية المهنية ويعزز رفاهية الموظفين.



التقريــــر 
نشاط	البنك	الوطني	الفالحي	السنـــوي

التقريــــر 
السنـــوي

التقريــــر 
السنـــوي

25

نشاط	البنك	الوطني	الفالحي	نشاط	البنك	الوطني	الفالحي	 2

1.5.	األعوان	والحركة	االنتقالية
بلغ العدد الجملي لألعوان 2693 عونا في 2011.12.31 مقابل 2688 عونا في 2010. 
وقد سجل عدد األعوان بالفروع تطورا طفيفا لينتقل من 1594 عونا في 2010 إلى 1601 

في أواخر 2011.

ويبقى توزيع األعوان بين المقر االجتماعي وشبكة الفروع مماثال لتوزيع سنة 2010:

• بالنسبة للفروع: 59,5 % في 2011 مقابل 59,3 % في 2010.

• بالنسبة للمصالح المركزية: 40,7 % في 2011 مقابل 40,5 % في 2010.

من  إنتقلت  حيـث  البنكي  القطاع  في  النسب  أحسن  بين  من  البنك  لدى  التأطير  نسبة  وتبقى 
75,48 % إلى 77,16 % )إطارات وإطارات عليا(.

2.5.	االنتداب	والدمج
المعلومات  تكنولوجيات  استعمال  وتعميم  الفروع  شبكة  تعزيز  متابعة  إجراءات  إطار  في 

واالتصال الجديدة، قام البنك خالل سنة 2011 بانتداب 73 عونا.

الفروع

 المصالح
 المركزية

2009 2007200820102011

1102 1110 1114 1094 1092
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إطار  بمغادرة 70 عونا منهم 59 عونا في  األعوان خالل سنة 2011  تميز تطور عدد  وقد 
التقاعد وإعادة دمج 23 عونا ضمن مصالح البنك.

باإلضافة، تجدر اإلشارة انه بعد إلغاء عقود المناولة الخاصة بعمال "الحراسة والتنظيف"، 
قام البنك بدمج هؤالء العمال حيث بلغ عددهم 280 عامال. 

3.5	.	التكوين
يبذل البنك جهدا مستمرا بهدف تحسين الكفاءات المهنية لرصيده البشري.

وفي هذا اإلطار تم برمجة دورات تكوينية خاصة تسمى "بالتكوين الوظيفي" شملت 73 مشتركا 
وذلك لمزيد تلبية احتياجات الموظفين في مجال المهارات المختصة والعملية.

فيما يخص دورات التكوين بين المؤسسات، إنتفع 613 عونا بدورات تكوينية في تونس و 
37 عونا بدورات في الخارج.

بالتوازي، استفاد 1084 عونا بدورات تكوينية نظمها مركز التكوين المندمج التابع للبنك، 
وذلك بهدف تحسين مهارات الموظفين وتمكينهم من التطور والترقية المهنية.

 وفي إطار انفتاح البنك على المحيط الجامعي والمهني، تم استيعاب خالل سنة 2011 حوالي 
1165 متربصا ضمن الفروع والمصالح المركزية. 

4.5.	الترقية
حقيقية  فرصا  بمنحهم  األشخاص  تحفيز  في  يساهم  حيث  مهما  عنصرا  المهني  التطور  يبقى 

للتطور واالرتقاء المهني.

وقد شملت الترقية السنوية 611 عونا خالل سنة 2011 من ضمن 689 عون مؤهلين أي 
بنسبة 88,68 %. 

5.5.	اإلجراءات	االجتماعية
فقد  وأخرى:  سنة  بين  ملحوظة  بصفة  االجتماعية  لالمتيازات  المخصصة  الميزانية  ارتفعت 

انتقلت من 3,3 مليون دينار في 2010 إلى 3,7 مليون دينار في 2011 )12+ %(.

وتتعلق هذه االمتيازات خاصة بتذاكر األكل ، وأنشطة اللجنة االستشارية للمؤسسة وتعليم 
أبناء الموظفين والتقاعد...  

    
6.	الرقابة	الداخلية

1.6.	مراقبة	االمتثال	
خالل سنة 2011، قامت الهيئة المسؤولة عن مراقبة االمتثال باألشغال التالية :

• االنتهاء من إرساء إجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.  

• اإلشراف على اإلدارة التنفيذية للعمليات المشبوهة أو الغير عادية.  
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بصفة موازية، وفي إطار طلب انضمام تونس لمجموعة "EGMONT "، تم تعيين البنك من 
قبل اللجنة التونسية للتحاليل المالية كممثل عن البنوك التونسية لتنفيذ مهمة التقييم من قبل 

."GAFI" مجموعة العمل المالي

2.6.	التدقيق	الداخلي
المحدد  السنوي  برنامجها  إطار  في  البنك  هياكل  إلى  الموجهة  التدقيق  أعمال  إلى  باإلضافة 
الداخلي، تميزت سنة  للتدقيق  الدائمة  اللجنة  العامة والمصادق عليه من قبل  اإلدارة  من قبل 
الرشوة  الحقائق حول  لتقصي  الوطنية  اللجنة  مطالب  إثر  للبنك  وكلت  أخرى  بمهام   2011
لعدة  والتفويت  التعهدات،  بمراجعة  تتعلق خاصة  قانونيين وقضاة تحقيق  والفساد وخبراء 
مساهمات للبنك الوطني الفالحي ولديون وقع التخلي عنها لصالح بعض أعضاء عائلة بن علي 

والطرابلسي وأطرافهم.     

7.		تطور	سهم	البنك	الوطني	الفالحي	بالبورصة

يـومي  بمعـّدل  يـومـا،   235 فـي  بالبـورصـة  البنـك  أسهـم  تداول  تم   ،2011 سنة  خالل 
للمبـادالت قارب 13.880 سهـمـا.   

قـدرها  إجمـالّية  بقيـمـة  البنك 3.261.688 سهـمـا  الجمـليـة ألسهـم  المبـادالت  بلغـت  هكـذا، 
40.296.909 دينـار.                   

في  دينـار   9,660 بقيمـة  أدنـى  سعـر  بين  اإلقـفـال،  عنـد  البنك  أسهـم  سعـر  تراوح  وقد 
السنة  وليختتم   2011.01.05 في  دينـار   15,440 بلـغ  أقـصى  وسعـر   2011.05.30

بقيمة 12,050 دينار.

 10,14 لألربـاح  األسعـار  ومـؤشـر  دينـار  مليـون   385,6 البنـك  أسهـم  رسملـة  بلغـت  كما 
خالل سنة 2011 مقـابـل 480 مليـون دينـار و 11,11 تبـاعـا فـي 2010.12.31.

وفي جهة أخرى وفي إطار توجه كافة السوق الذي تأثر باألحداث االجتماعية والسياسية التي 
شهدها البالد منذ نهاية سنة 2010، فقد سجل سعر سهم البنك الوطني الفالحي انخفاضا. 

وبالرغم من هذا الظرف الصعب، فقد تمكن البنك من إظهار قدرة حقيقية في الصمود.   

3 - Juillet 3 - Sep 3 - Nov3 - Mai3 - Mars3 - Jan

تونانداكس

مؤشر البنوك

مؤشر البنك 
الوطني الفالحي

تطور	سعر	سهم	البنك	الوطني	الفالحي	في	2011



التقريــــر 
السنـــوي

التقريــــر 
السنـــوي

28

نشاط	البنك	الوطني	الفالحي	 2
التقريــــر 
السنـــوي نشاط	البنك	الوطني	الفالحي	

8	.	اآلفــــــاق	
1.8.	الــتــوجـهـات

تتمـحـور جـهـود البنـك خالل سنة 2012 حول :

• مـواصلة الجهـود الـرامـية للتحكم ومراقبة المخاطر.

المخاطرة  مزيد  عبر  وذلك  صعب  اقتصادي   ظرف  ظل  في  لحرفائنا  أفضل  دعم  ضمان   •
الحذرة.

• تدعيم الجهود التجارية لمزيد تعبئة موارد الحرفاء بتوسيع شبكة الفروع وتحسين نوعية 
المنتجات وجودة الخدمات.

• تحسين التكلفة والتسعير.

• تحسين مؤشرات مردودية البنك.

2.8.	االفـتـراضـات	والـنـتائج	المـتـوقـعـة
المحاسبية  السنة  البنك خالل  نشاط  تطور  يتميز  أعاله،  المحددة  والتوجهات  لألهداف  طبقا 

:2012

- ارتفاع مجموع الموازنة بنسبة 6 %.

2011 2010 2009 2008 

)رأس المال االجتماعي )بآالف الدنانير 100.000 160.000 160.000 160.000

رأس المال االجتماعي المحّرر 100.000 135.000 160.000 160.000

)القيـمة االسمية للسـهم )بالدينار 5 5 5 5

)عـدد األسـهم )باآلالف 20.000 32.000 32.000 32.000

)عـدد األسـهم المـدرجة )باآلالف 20.000 27.000 32.000 32.000

)األمـوال المعـالجـة )بالدينار 23.781.008 62.719.219 106.622.291 40.296.909

عـدد األسـهم المعـالجة 2.711.195 5.950.895 7.181.467 3.261.688

)سعـر اإلقـفـال األقصى )بالدينار 9,54 13,02 19 15,44

)سعـر اإلقـفـال األدنى )بالدينار 7,7 8,55 11,59 9,66

)األرباح الموّزعة عن كل سهم )بالدينار 0,4 0,45 0,4 0,4

تاريـخ تـوزيـع األربـاح 2009.06.02 2010.06.07 2011.09.12 2012.09.10

نسبـة األسعـار لألربـاح 5,66 8,33 11,11 10,14

 الرسمـلة بالبـورصة 179.800 309.960 480.000 385.600

في 2011.12.31  )بآالف الدنانير 
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- نمو القائم الجملي للتعهدات الخام بنسبة 7,7 %.

- زيادة بنسبة 9,3 % للقائم الخام لمحفظة االستثمار.

- ارتفاع بنسبة 8,1 % لقائم الموارد المعبئة لدى الحرفاء. 

- وارتفاع بنسبة 20,1 % لقائم االقتراضات والموارد الخصوصية وذلك باعتبار إصدار قرض 
رقاعي مشروط بقيمة 150 مليون دينار. 

المتوقع زيادة بنسبة 4,3 % إليرادات االستغالل  البنك  يفرز تطور نشاط  أن  ينتظر  هكذا، 
البنكي وتراجعا ألعباء االستغالل البنكي بنسبة 2,5 % مما يؤدي لنمو الناتج البنكي الخام 

بنسبة 8,8 % خالل السنة المحاسبية 2012.

3.8.	تقدم	أشغال	مختلف	المشاريع	اإلستراتيجية
المؤسسية وإجراءات متابعة وضع  الخيارات  النوعية لسنة 2012 في إطار  تندرج األهداف 
أهم  في  تتلخص  والتي  البرنامج  العقد-  المحددة ضمن  اإلستراتيجية  للتوجهات  التنفيذ  حيز 

النقاط التالية :

متابعة التنظيم الجديد للبنك خاصة :

- تعريف اإلسنادات الجديدة المتعلقة بالهياكل الجديدة خاصة :

• اإلدارة المركزية ألسواق رؤوس األموال ) والتي تهدف بالخصوص إلى دمج قاعات األسواق 
في إطار محاسبة متعددة العمالت(.

• اإلدارة المركزية للتصرف ومراقبة األخطار.  

المرجعيات  في  التصرف  وظيفة  بين  الفصل  عبر  المحاسبة  وظيفة  وتنظيم  تعريف  إعادة   -
مخصصة  إدارة  وإنشاء  المحاسبية  والوضعيات  المالية  القوائم  تقديم  ووظيفة  المحاسبية 

للرقابة المحاسبية.

."Carthago" إعداد التحضيرات ومتابعة نشر النظام المحاسبي الجديد -

- توثيق مرجعيات المنتجات المتعلقة بمجال نواة النظام المعلوماتي.

الخارج،  )المصرفية مع  الجديد  المعلوماتي  النظام  الغير مغطاة من قبل  المرجعيات  - توثيق 
النزاعات، الموارد البشرية،...(.

- توسيع الشبكة التجارية من خالل فتح تسعة فروع جديدة.

بعد  عن  المصرفية  للمنتجات  المترابطة  المجموعة  جديدة خاصة  وخدمات  منتجات  إطالق   _
)عرض مترابط يشمل خدمات BNA NET ، BNA SMS ، NOMADE ) وخدمة الدفع عبر 

الهاتف الجوال ومخطط االدخار للتقاعد.

البنك  منشور  في  عليها  المنصوص  الواجبات  الحترام  الطريق  لخارطة  التدريجي  التنفيذ   -
المركزي التونسي عدد 2011-06 بتاريخ 20 ماي 2011. 
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9	.	المـساهـمـون

1.9.	هــيكـلة	رأس	المال	في	2011.12.31
يتوزع رأس المال في 2011.12.31 كما يلي :

2.9.	توزيع	حقوق	التصويت
فحسب  تصويت.  حق   32000000 البنك  مال  لرأس  الممثل  سهم   32000000 يتضمن   
المادة 45 من العقد التأسيسي، لكل عضو من الجلسة العامة العادية أو الخارقة للعادة أصواتا 

بقدر ما يمتلك ويمثل من األسهم بدون تحديد، ما عدا االستثناء القانوني.

3.9.	شروط	الحضور	في	الجلسة	العامة
طبقا للمادة 40 من العقد التأسيسي، يخول للمساهمين المالكين لعشرة أسهم محررة على األقل 
من عشرة  أقل  يملكون  الذين  للمساهمين  ويمكن  بهويتهم.  التعريف  بمجرد  بالجلسة  الحضور 
أسهم أن يجتمعوا لتكوين هذا العدد المطلوب ويجري تمثيلهم عن طريق واحد، بموجب تفويض 
األقل من  أيام على  للبنك قبل خمسة  االجتماعي  بالمقر  إيداعه  أو  للوكيل  تقديمه  يتم  قانوني 

تاريخ اجتماع الجلسة.  

الدولة 23،49 ٪

منشآت غير عمومية
٪ 14،10

منشآت عمومية
٪ 26،59

مساهمين آخرين
٪ 35،82

 عدد األسهم المبلغ بالدينار %

الدولة 319 517 7 595 586 37 23,49
منشآت عمومية 486 509 8 430 547 42 26,59
منشآت غيرعمومية 810 512 4 050 564 22 14,10
مساهمين آخرين 385 460 11 955 301 57 35,82
المجموع 000 000 32 000 000 160 100,00
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10.	طرق	تسيير	المؤسسة

1.10.	مجلس	اإلدارة
ينعقد مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه كلما اقتضت مصلحة البنك هذا االجتماع، وعلى األقل 

أربع مرات كل سنة.

وقد عقد مجلس اإلدارة ست جلسات في 2011.
قواعد	تعيين	وتعويض	األعضاء

وفقا للمادة 21 من العقد التأسيسي للبنك، يقع تعيين أعضاء مجلس اإلدارة لمدة 3 سنوات 
خالل الجلسة العامة العادية للمساهمين.

أو  وفاة  إثر  اإلدارة  بها، وفي حالة شغور منصب لعضو من مجلس  المعمول  للمعايير  طبقا 
إعاقة جسدية أو استقالة أو حدوث مانع قانوني، يستطيع مجلس اإلدارة تعويضه خالل المدة 

المتبقية من مدة نيابة العضو السابق. 

ويخضع هذا التعيين المؤقت لمصادقة الجلسة العامة العادية المقبلة. 

تركيبة	مجلس	اإلدارة	الحالي

الرئيس:	السيد	جعفر	ختاش

األعضاء:
• وزارة المالية ممثلة من طرف السيد ماهر الزواري والسيد إسماعيل الهمادي.

• وزارة التنمية والتعاون الدولي ممثلة من طرف السيد لطفي الفرادي.
• وزارة الفالحة ممثلة من طرف السيد علي العايدي.
• ديوان الحبوب ممثل من طرف السيد عمر شوشان.

• الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي ممثل من طرف السيد حافظ العموري.
• الديوان التونسي للتجارة ممثل من طرف السيد محمد رقاز.

• الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفالحي ممثل من طرف السيد منصور النصري.
• السيد الصحبي محجوب.

• السيد علي الحليوي.
• السيد مصطفى لحمر.

2.10.	اإلدارة	العامة
التركيبة

يؤمن السيد جعفر ختاش وظيفة الرئيس المدير العام للبنك بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 
13 ماي 2011.
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وقع تعيين السيد عمار التليلي في وظيفة نائب مدير عام  بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 
21 جانفي 2011 ليهتم بمجال اإلستغالل.   

اإلدارة  العام بموجب قرار مجلس  السكرتير  السيد نورالدين بن حسن في وظيفة  وقع تعيين 
بتاريخ 22 فيفري 2012 ليهتم بمجال الدعم.

أوت   19 بتاريخ  اإلدارة  مجلس  قرار  بموجب  كمستشار  الرضواني  علي  السيد  تعيين  وقع 
.2010

3.10.	اللجان
1.3.10.	اللجنة	الدائمة	للتدقيق	الداخلي

تم إنشاء هذه اللجنة من قبل مجلس اإلدارة طبقا لنص القانون عدد 65 لسنة 2001 المتعلق 
التونسي عدد 19 لسنة 2006. وتتكون هذه  المركزي  البنك  البنكية ولمنشور  بالمؤسسات 
اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل بما فيهم الرئيس وتجتمع على األقل أربع مرات كل سنة. في 

2011، اجتمعت هذه اللجنة مرتين.
المهام	الرئيسية

لمجلس  إرساله  قبل  للمؤسسة  المالية  القوائم  ذلك  في  بما  السنوي  للتقرير  وتقدير  مراجعة 
اإلدارة للمصادقة عليه.

النظر في أي عملية قد تؤثر سلبا على الوضعية المالية للمؤسسة وقع اإلعالم عنها من قبل 
مراقبي الحسابات أو المدققين الخارجيين.

مراجعة كل بيان عن البنك قبل إرساله لسلط الإلشراف.

الموافقة على تعيين مسؤول لهيئة التدقيق الداخلي وكذلك المدققين.

ونتائج  برنامج  حول  الرأي  وإبداء  الخارجيين  المدققين  و  الحسابات  مراقبي  لتعيين  اقتراح 
مراقبتهم.

تقدم تقريرا بصفة منتظمة لمجلس اإلدارة حول ممارسة مهامها. 
التركيبة

السيد إسماعيل الهمادي : الرئيس

السيد لطفي الفرادي

السيد منصور النصري 

2.3.10.	اللجنة	التنفيذية	للقرض
تم إحداث هذه اللجنة من قبل مجلس اإلدارة طبقا للقانون عدد 19 لسنة 2006 المعدل والمتمم 
للقانون عدد 65 لسنة 2001 المتعلق بالمؤسسات البنكية و منشور البنك المركزي عدد 07 
لسنة 2006. ويترأس المدير العام هذه اللجنة وتجتمع على األقل أربع مرات في السنة. في 

2011، إجتمعت هذه اللجنة 09 مرات. 
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	المهام	الرئيسية
تراقب بصفة الحقة وتبدي رأيها حول بعض القروض الممنوحة من قبل البنك،

تدرس نشاط التمويل للبنك وتتحقق من احترام السياسة المحددة من قبل مجلس اإلدارة، 

تقدم توجيهات لمراجعة سياسة التمويل للبنك،

تقدم بصفة منتظمة لمجلس اإلدارة تقريرا مفصال حول نشاطها.  

التركيبة
السيد جعفر ختاش : الرئيس

السيد ماهر الزواري

السيد علي العايدي

السيد لطفي الفرادي

4.10.	مراقبي	الحسابات	
وقع تعيين مراقبي الحسابات للبنك الوطني الفالحي خالل الجلسة العامة العادية لمدة 3 سنوات 

تنتهي مهامهما بانعقاد الجلسة العامة العادية للنظر في حسابات السنة المالية 2012.

يتمثل مراقبي الحسابات في:

•  "G.E.M" ممثلة من طرف السيد عبدالرزاق القابسي  

• "C.S.L" ممثلة من طرف السيد سمير العبيدي.    
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التغير	 31	ديسمبر	 31	ديسمبر	 إيضاحات	 	
)%(	 الحجم	 	2010  2011   

	 	 	 	 	 األصول
25,0  47 473  190 017  237 490  1.1 أصول 1 - خزانة وأموال لدى البنك المركزي 

ومركز الصكوك البريدية والخزينة العامة للبالد التونسية
139,7  70 625  50 542  121 167  2.1 أصول 2 - مستحقات على المؤسسات البنكية والمالية 

13,2  690 865  5 226 124  5 916 989  3.1 أصول 3 - مستحقات على الحرفاء 
24,5  144 234  587 784  732 018 أ - حسابات عادية مدينة  
13,8  574 730  4 178 390  4 753 120 ب -  مساعدات أخرى للحرفاء  
-6,2  -26 897  434 172  407 275 ت - قروض على موارد خصوصية  
-4,7  -1 202  25 778  24 576 ث - مستحقات فالحية  على  الدولة  
31,9  94 940  297 516  392 456  4.1 أصول 4 - محفظة السندات التجارية 

7,6  26 201  343 145  369 346  5.1 أصول 5 - محفظة االستثمار 
1,9  1 030  55 081  56 111  6.1 أصول 6 - أصول ثابتة بعد االستهالكات 

37,1  33 763  90 974  124 737  7.1 أصول 7 -أصول أخرى 
58,1  31 632  54 463  86 095 أ - حسابات في انتظار التسوية  

5,8  2 131  36 511  38 642 ب - غير ذلك  
     

15,4  964 897  6 253 399  7 218 296 	 	 مجموع	األصول
	 	 	 	 	 الخصوم

1 697,4  849 174  50 029  899 203  8.1 خصوم 1 - البنك المركزي ومركز الصكوك البريدية 
-48,4  -78 727  162 788  84 061  9.1 خصوم 2 - ودائع وأموال المؤسسات البنكية  والمالية 

4,1  194 539  4 774 682  4 969 221  10.1 خصوم 3 - ودائع وأموال الحرفاء 
19,5  263 203  1 350 625  1 613 828 أ -  تحت الطلب  
-2,0  -68 664  3 424 057  3 355 393 ب -  ودائع وأموال أخرى  

-11,1  -57 629  518 353  460 724  11.1 خصوم 4 - اقتراضات وموارد خصوصية 
-7,1  -3 473  49 108  45 635 أ -  اقتراضات مجسدة  

ب -  أموال أخرى مقترضة     
-11,5  -54 156  469 245  415 089 ت - موارد خصوصية  
17,0  33 817  198 405  232 222  12.1 خصوم 5 - خصوم أخرى 

2,1  403  18 831  19 234 أ - مدخرات على الخصوم واألعباء  
15,3  22 011  144 134  166 145 ب - حسابات في انتظار التسوية  
32,2  11 403  35 440  46 843 ت - غير ذلك  

     
16,5  941 174  5 704 257  6 645 431 	 	 مجموع	الخصوم

	 	 	 	 	 األموال	الذاتية
0  0  160 000  160 000  13.1 أمـ. ذ. 1أ - رأس المال 

14,9  31 731  213 484  245 215  13.1 أمـ. ذ. 2 - احتياطيات 
14,1  -169  -1 198  -1 367  13.1 أمـ. ذ. 3 - أسهم ذاتية 

0  0  133 000  133 000  13.1 أمـ. ذ. 4 - أموال ذاتية أخرى 
-92,8  -618  666  48  13.1 أمـ. ذ. 5 - نتائج مؤجلة 
71,4  20  28  48 رصيد مؤجل  

-100,0  -638  638 مفعول التغييرات المحاسبية   
-16,7  -7 221  43 190  35 969  13.1 أمـ. ذ. 6 - نتيجة السنة المحاسبية 

4,3  23 723  549 142  572 865 	 	 مجموع	األموال	الذاتية
15,4  964 897  6 253 399  7 218 296 	 	 مجموع	الخصوم	واألموال	الذاتية

	 	 	 	 الموازنة	قبل	توزيع	األرباح		
                  الوحدة	:	ألف	دينارالسنة	المحاسبية	المختومة	في	31	ديسمبر	2011     
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)%(	 الحجم	 	2010  2011   

	 	 	 	 	 الخصوم	المحتملة	
     

66,1  495 871  750 263  1 246 134  1.2 ضمانات	وكفاالت	مقدمة	
     

366,0  508 909  139 063  647 972  أ - لفائدة المؤسسات البنكية والمالية  
-2,9  -13 038  451 200  438 162  ب - لفائدة الحرفاء  

  160 000  160 000  ت - لفائدة الدولة  
     

-3,6  -19	997  561 006  541 009 	 	 اعتمادات	مستندية
     

-88,2  -82 877  93 934  11 057 مدينون بموجب اعتمادات مستندية للتصدير بالعملة الصعبة  
13,5  62 880  467 072  529 952 مدينون بموجب اعتمادات مستندية للتوريد بالعملة الصعبة  

     
1 696,0  848 000  50 000  898 000  2.2 أصول	مقدمة	في	شكل	ضمانات	

     
97,3  1 323 874  1 361 269  2 685 143 	 	 مجموع	الخصوم	المحتملة

	 	 	 	 	 التعهدات	المقدمة
     

-25,6  -103 298  403 962  300 664 تعهدات التمويل المقدمة  
     

-25,6  -103 298  403 962  300 664 تعهدات تمويل مبرمة وغير مسّرحـة  
     

47,2  2 150  4 552  6 702 تعهدات على السندات  
     

47,2  2 150  4 552  6 702  أ -  مساهمات غير محررة  
 ب -  غير ذلك     
     

-24,8  -101	148  408 514  307 366 	 	 مجموع	التعهدات	المقدمة
التعهدات المقبولة     

10,8  54 765  506 125  560 890  3.2 ضمانات مقبولة 

10,8  54 765  506 125  560 890 	 	 مجموع	التعهدات	المقبولة

	 	 	 	 جدول	التعهدات	خارج	الموازنة		
                  الوحدة	:	ألف	دينارالسنة	المحاسبية	المختومة	في	31	ديسمبر	2011     
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التغير	 31	ديسمبر	 31	ديسمبر	 إيضاحات	 	

)%(	 الحجم	 	2010  2011   

5,3  16 922  318 099  335 021  1.3 إيراد	1	-	فوائد	دائنة	ومداخيل	مماثلة	
-45,2  -3 774  8 344  4 570 أ - عمليات مع البنوك والمؤسسات المالية  

7,3  21 748  297 512  319 260 ب- عمليات مع الحرفاء  
-8,6  -1 052  12 243  11 191 ت - فوائد ومداخيل مماثلة  
3,8  1 809  47 249  49 058  2.3 إيراد	2	-	عموالت	دائنة	
3,6  1 059  29 071  30 130  3.3 إيراد	3	-	مرابيح	محفظة	السندات	التجارية	والعمليات	المالية	

29,0  3 740  12 916  16 656  4.3 إيراد	4	-	مداخيل	محفظة	االستثمار	
     

5,8  23 530  407 335  430 865 	 	 مجموع	إيرادات	االستغالل	البنكي
     

17,8  25 769  144 510  170 279  5.3 عبء	1	-	فوائد	مدينة	وأعباء	مماثلة	
245,7  23 101  9 403  32 504 أ - عمليات مع البنوك والمؤسسات المالية  

4,1  4 949  119 774  124 723 ب- عمليات مع الحرفاء  
-14,1  -1 761  12 521  10 760 ت - اقتراضات وموارد خصوصية  
-18,5  -520  2 812  2 292 ث - فوائد وأعباء مماثلة  
19,9  241  1 209  1 450 	 	 عبء	2	-	عموالت	مدينة

17,8  26 010  145 719  171 729 	 	 مجموع	أعباء	االستغالل	البنكي
     

-0,9  -2	480  261 616  259 136 	 	 الناتج	البنكي	الصافي

إيراد 5 \ عبء 4 - مخصصات المدخرات ونتيجة تصحيح قيم
0,2  -136  -79 969  -80 105  6.3 المستحقات وعناصر خارج الموازنة والخصوم )-( 

إيراد 6 \ عبء 5 - مخصصات المدخرات ونتيجة 
-83,2  1 875  -2 253  -378  7.3 تصحيح قيمة محفظة االستثمار  )-( 

3,3  15  456  471  إيراد 7 - إيرادات استغالل أخرى )+(  
9,6  9 531  99 157  108 688  8.3 عبء 6 - مصاريف األعوان )-( 

-4,6  -1 188  25 993  24 805 عبء 7 - أعباء االستغالل الـعامـة )-(  
عبء 8 - مخصصات المدخرات واإلهتالكات 

16,7  893  5 335  6 228 على األصول الثابتة )-(  
     

-20,2  -9	962  49 365  39 403 	 	 نتيجة	االستغالل
     

إيراد 8 \ عبء 9 - رصيد ربح \ خسارة متأتية
159,8  1 664  1 041  2 705  من عناصر عادية   
-14,9  -1 077  7 216  6 139  9.3 عبء 11 - األداء  على الشركات )-( 

     
-16,7  -7	221  43 190  35 969 	 	 نتيجة	األنشطة	العادية

     
إيراد 9 \ عبء 10 -  رصيد ربح \ خسارة متأتية

 من العناصر الطارئة     
     

-16,7  -7	221  43 190  35 969 	 	 النتيجة	الصافية	قبل	التعديالت	المحاسبية
-100,0  -638  638 تأثير التعديالت المحاسبية   
-17,9  -7	859  43 828  35 969 	 	 النتيجة	الصافية	بعد	التعديالت	المحاسبية

	 	 	 	 قائمة	النتائج	
                  الوحدة	:	ألف	دينارالسنة	المحاسبية	المختومة	في	31	ديسمبر	2011     
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التغير	 31	ديسمبر	 31	ديسمبر	 إيضاحات	 	
)%(	 الحجم	 	2010  2011   

	 	 	 	 	 أنشطة	االستغالل
     

5,8  22 199  383 596  405 795 1 - إيرادات االستغالل البنكي المقبوضة  
10,5  -16 140  -153 290  -169 430 2 - أعباء االستغالل البنكي المدفوعة  

-192,2  176 242  -91 694  84 548 3 - إيداع \ سحب ودائع لدى البنوك والمؤسسات المــالية  
4 -  قروض وتسبقات \ خالص القروض والتسبقات 

-17,6  164 651  -935 942  -771 291 الممنوحة للحرفاء  
-50,0  -192 357  384 969  192 612 5 - إيداع \ سحب ودائع  الحرفاء  

-100,4  -1 003  999  -4 6 - سندات توظيف في السوق المــالية  
20,6  -19 781  -96 224  -116 005 7 - أموال أخرى  لفائدة األعوان ومدينين آخرين  

-76,5  30 878  -40 352  -9 474 8 - تدفقات أخرى للخزينة متأتية من أنشطة االستغالل  
-32,5  3 342  -10 284  -6 942 9 - أداء على الشركات  

     
-30,1  168 031  -558	222  -390	191  1.7 التدفقات	النقدية	الصافية	المتأتية	من	أنشطة	االستغالل	

     
	 	 	 	 	 أنشطة	االستثمـــار
     

26,6  2 834  10 667  13 501 1 - فوائد وعائدات مقبوضة على محفظة االستثمار  
-34,1  12 106  -35 460  -23 354 2 - شراءات \ تفويت في محفظة االستثمار  
-38,7  3 314  -8 572  -5 258 3 - شراءات \ تفويت في األصول الثابتة  

-100,0  -2 027  2 027 4 - أرباح صرف وفائض القيمة على محفظة المساهمات   
     

-52  16 227  -31	338  -15	111  2.7 التدفقات	النقدية	الصافية	المتأتية	من	أنشطة	االستثمار	
     
	 	 	 	 	 أنشطة	التمويل
     

-85,8  1 017  -1 186  -169 1 أ - إعادة شراء أسهم ذاتية  
-100,0  -25 000  25 000 1 ب - إصدار أسهم    

2 - إصدار إقتراضات     
  -3 335  -3 335 3 - خالص موارد اقتراض  

173,8  -33 926  -19 525  -53 451 4 - زيادة \ نقصان في الموارد الخصوصية  
5,4  -650  -12 108  -12 758 5 - أرباح موزعة  

     
525,0  -58	559  -11	154  -69	713  3.7 التدفقات	النقدية	الصافية	المتأتية	من	أنشطة	التمويل	

     
-20,9  125 699  -600 714  -475 015 التغير الصافي في السيولة وما يعادلها خالل السنة   

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

     
-253,5  -475	015  187 377  -287	638  4.7 السيولة	وما	يعادل	السيولة	في		نهاية	السنة	المحاسبية	

	 	 جدول	التدفقات	النقدية	
                  الوحدة	:	ألف	دينارمن	أول	جانفي	إلى	31	ديسمبر	2011   
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القوائم	المالية	المنفردة	المختومة	
في	2011.12.31 

3

التغير	 31	ديسمبر	 31	ديسمبر	 إيضاحات	 	
  )%(	 الحجم	 	2010  2011   

	 	 	 	 	 األصول
أصول 1 - خزانة وأموال لدى البنك المركزي ومركز 

25,0  47 473  190 017  237 490 الصكوك البريدية والخزينة العامة للبالد التونسية  
139,7  70 625  50 542  121 167 أصول 2 - مستحقات على المؤسسات البنكية والمالية  

13,2  690 865  5 226 124  5 916 989 أصول 3 - مستحقات على الحرفاء  
24,5  144 234  587 784  732 018 أ - حسابات عادية مدينة  
13,8  574 730  4 178 390  4 753 120 ب -  مساعدات أخرى للحرفاء  
-6,2  -26 897  434 172  407 275 ت - قروض على موارد خصوصية  
-4,7  -1 202  25 778  24 576 ث - مستحقات فالحية  على  الدولة  
31,9  94 940  297 516  392 456 أصول 4 - محفظة السندات التجارية  

7,6  26 201  343 145  369 346 أصول 5 - محفظة االستثمار  
1,9  1 030  55 081  56 111 أصول 6 - أصول ثابتة بعد االستهالكات  

37,1  33 763  90 974  124 737 أصول 7 -أصول أخرى  
58,1  31 632  54 463  86 095 أ - حسابات في انتظار التسوية  

  5,8  2 131  36 511  38 642 ب - غير ذلك  
15,4  964 897  6 253 399  7 218 296 	 	 مجموع	األصول

	 	 	 	 	 الخصوم
 849 174  50 029  899 203 خصوم 1 - البنك المركزي ومركز الصكوك البريدية  

-48,4  -78 727  162 788  84 061 خصوم 2 - ودائع وأموال المؤسسات البنكية  والمالية  
4,1  194 539  4 774 682  4 969 221 خصوم 3 - ودائع وأموال الحرفاء  

19,5  263 203  1 350 625  1 613 828 أ -  تحت الطلب  
-2,0  -68 664  3 424 057  3 355 393 ب -  ودائع وأموال أخرى  

-11,1  -57 629  518 353  460 724 خصوم 4 - اقتراضات وموارد خصوصية  
-7,1  -3 473  49 108  45 635 أ -  اقتراضات مجسدة  

-11,5  -54 156  469 245  415 089 ت - موارد خصوصية  
16,0  33 817  211 205  245 022 خصوم 5 - خصوم أخرى  

2,1  403  18 831  19 234 أ - مدخرات على الخصوم واألعباء  
15,3  22 011  144 134  166 145 ب - حسابات في انتظار التسوية  
23,6  11 403  48 240  59 643 ت - غير ذلك  

     
16,5  941 174  5 717 057  6 658 231 	 	 مجموع	الخصوم

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

9,8  23 876  244 524  268 400 أمـ. ذ. 2 - احتياطيات  
14,1  -169  -1 198  -1 367 أمـ. ذ. 3 - أسهم ذاتية  

  133 000  133 000 أمـ. ذ. 4 - أموال ذاتية أخرى  
100,0  16  16  32 أمـ. ذ. 5 - نتائج مؤجلة  

4,4  23 723  536 342  560 065 	 	 مجموع	األموال	الذاتية
15,4  964 897  6 253 399  7 218 296 	 	 مجموع	الخصوم	واألموال	الذاتية

	 	 	 	 الموازنة		بعد	توزيع	األرباح		
                  الوحدة	:	ألف	دينارالسنة	المحاسبية	المختومة	في	31	ديسمبر	2011     
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أهم	اإليضاحات	حول	القوائم	المالية
 المنفردة	المختومة	في	2011.12.31

1.	إيضاحات	حول	عـنـاصـر	المـوازنـة

1.1.	خزانة	وأموال	لدى	البنك	المركزي	ومركز	الصكوك	البريدية	والخزينة	العامة	للبالد	
التونسية	

بلغ مجموع األموال في الخزينة ولدى البنك المركزي ومركز الصكوك البريدية والخزانة العامة 
للبالد التونسية 237.490 ألف دينار في 2011.12.31 مقابل 190.017 ألف دينار في 
2010.12.31، أي بارتفاع بقيمة 47.473 ألف دينار ويفسر أساسا بارتفاع القروض في 

السوق النقدّية بالعملة الصعبة للبنك المركزي.

وتتوزع	مختلف	العناصر	المكونة	لهذا	البند	كما	يلي	:

ينسوب	السيولة:	
المركزي عدد 24 لسنة 1991 والمؤرخ في 17 ديسمبر  البنك  للمادة 13 من منشور  طبقا 
1991، يجب على البنوك أن تمتثل بصفة دائمة لينسوب السيولة الذي ال يجب أن يكون أقل 
من 100 %، والذي يقع احتسابه بنسبة األصول القابلة للتحقيق والخصوم المستحقة للدفع. 
وسجل البنك الوطني الفالحي ينسوب سيولة بقيمة 83,6  % في 31 ديسمبر 2011 وانتقل 

إلى 66,7  % خالل شهر جوان 2012.

				2010.12.31				 						2011.12.31	

أموال في الخزانة بالينار 065 31 904 28 
اموال في الخزانة بالعملة الصعبة 220 11 241 8 
اموال لدى البنك المركزي بالدينار 415 003 16 
أموال لدى البنك المركزي بالعملة الصعبة 184 7 773 18 
مدخرات على األموال لدى البنك المركزي 005 2- 007 2- 

 بالعملة الصعبة  
قروض في السوق النقدية بالدينار  
قروض في السوق النقدية بالعملة الصعبة 558 185 796 114 
فوائد منتظرة 112 112 
»IBS« حركة أموال لدى شركة 615 3 703 4 
أموال لدى مركز الصكوك البريدية 329 398 
أموال لدى الخزانة العامة للبالد التونسية  97 
المجموع 493 237 020 190 

جوان  مارس	 ديسمبر	 الشهر	
 2012  2012  2011  

 ٪ 66،71  ٪ 72،85  ٪ 83،63 ينسوب السيولة 

                  الوحدة	:	ألف	دينار
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2.1.	مستحقات	على	المؤسسات	البنكية	والمالية
إنتقلت المستحقات على المؤسسات البنكية والمالية من 50.542 ألف دينار في 2010.12.31  

إلى 121.167 ألف دينار في 2011.12.31، أي بارتفاع بمبلغ 70.625 ألف دينار.

وتتوزع العناصر المكـّونة لهذا البند كما يلي :

3.1.	مستحقات	على	الحرفاء
بلغت المستحقات الصافية على الحرفاء 5.916.989 ألف دينار في 2011.12.31 مقابل 
5.226.124 ألف دينار في 2010.12.31، مّسجلة زيادة بقيمة 690.865 ألف دينار أي 

بنسبة نمو بلغت 13,2 %. وفي ما يلي تركيبة المستحقات بحسب طبيعة القروض :

  

   ديسـمبـر     ديسـمبـر   
 2010 2011 
أ-	مستحقات	على	المؤسسات	البنكية 674 108 937 46 
حسابات جارية ومستحقات أخرى      849 5 406 5 
قروض في السوق النقدية بالدينار      501 87 167 41 
قروض في السوق النقدية بالعملة الصعبة      701 14 
فوائد منتظرة      623 364 
ب-	مستحقات	على	المؤسسات	المالية 493 12 605 3 
 حسابات جارية      946 2 581 3 
قروض متوسطة وطويلة المدى      500 9 
فوائد منتظرة      47 24 
الـمــــــــجــــــــمــــوع   167 121 542 50 

 قائم	القروض ديون	مرتبطة إيرادات مدخرات فوائد	وعالوات القائم 
    اإلجمالي	الخام   مقبوضة  محتفظ	بها الصافي 
   ألصل	الدين مسبقا     

	 676	889	 -331	312	 	 -1	297	 341	201	 668	297	 التعهدات	الفالحية	
حسابات مدينة      989 21    989 21 
مساعدات أخرى للحرفاء      026 392 515 77 297 1-  502 69- 742 398 
 قروض على موارد      282 254 686 263   810 261- 158 256 

خصوصية
	5	692	197	 -127	422	 	 -9	349	 108	190	 5	720	778	  التعهدات	التجارية	

والصناعية
حسابات مدينة      836 732 680 19   487 42- 029 710 
مساعدات أخرى للحرفاء      842 837 4 488 73 349 9-  930 70- 051 831 4 
 قروض على موارد      100 150 022 15   005 14- 117 151 

خصوصية
حسابات جارية للشركاء  541     541 
	 24	576	 	 -464	 	 	 25	040	  ديون	فالحية	تكلفت	بها	

الدولة
	 -444	479	 	 -444	479	 	 	 	  المدخرات	على	المستحقات	

))على	أساس	فردي
	 -32	736	 	 -32	736	 	 	 	  المدخرات	الجماعية	على

مستحقات	غير	مصنفة

5	916	988	 -458	734	 -477	215	 -10	646	 449	391	 6	414	656	 المـجمـوع	في	31	ديـسـمبر 2011
      
5	226	124	 -402	625	 -398	475	 -15	133	 396	250	 5	646	107	 المــجـمـوع	في	31 ديـسـمبر	2010

                  الوحدة	:	ألف	دينار

                  الوحدة	:	ألف	دينار
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ارتفعت مخصصات المدخرات الخام على المستحــقات بعنـوان سنة 2011 إلى 80.571 ألـف 
دينـار مقابـل 115.444 ألف دينار خالل سنة 2010، أي بانخفاض بقيمة 34.873 ألف 

دينار.
1.3.1	رصد	المدخرات	الجماعية	)أو	على	أساس	المحفظة(

وفقا ألحكام منشور البنك المركزي عدد 2 لسنة 2012 والمؤرخ بتاريخ 11 جانفي 2012، 
المبلغ من  قام البنك الوطني الفالحي ألول مرة بتكوين مدخرات ذات طابع عام عبر اقتطاع 
التعهدات  في  الكامنة  المخاطر  لتغطية  تهدف  جماعية«  »مدخرات  وهي   2011 سنة  نتيجة 
الجارية والتعهدات التي تستوجب تتبعا خاصا )صنف 1( وفقا للمادة 8 من المنشور عدد 24 
المنهجية  باستخدام  الفالحي  الوطني  البنك  قام  الجماعية،  المدخرات  ولتقييم  لسنة 1991. 
مارس  بتاريخ 2  والمؤرخة  لسنة 2012  البنكية عدد 8  المؤسسات  مذكرة  المقترحة ضمن 

2012 والمتعلقة بتقييم التعهدات في إطار اإلجراءات الظرفية لدعم المؤسسات االقتصادية.

بالنسبة للسنة المختتمة في 31 ديسمبر 2011، ارتفع مخصص المدخرات الجماعية المحتسب 
من قبل البنك الوطني الفالحي إلى 32.736 ألف دينار ويتوزع كاآلتي:

مقارنة حيث  ألغراض  المحاسبية 2010  بالسنة  المتعلقة  المعلومات  معالجة  إعادة  يقع  لم 
أعتبر أنه من غير الممكن تحديد بصفة موثوقة لتأثير األساليب المحاسبية الجديدة المذكورة 

أعاله على األموال الذاتية االفتتاحية.
2.3.1.	إجراءات	ظرفية	أخرى	لسنة	2011

أ-	إعادة	جـدولة	التـعـهدات	وتأثيرها	على	التصنيف
طبقا ألحكام منشور البنك المركزي عدد 4 لسنة 2011 والمؤرخ بتاريخ 12 أفريل 2011، 
لم تؤدي إعادة الجدولة المطبقة من قبل البنك إلى إعادة تصنيف المؤسسة المصنفة ضمن فئة 
2 و3 و4 طبقا لمنشور البنك المركزي عدد 24 لسنة 1991 والمؤرخ بتاريخ 17 ديسمبر 

1991، وال إلى مراجعة التصنيف المنسوب للمؤسسة في 31 ديسمبر 2010.
ب-	االحتفاظ	بالفــوائــد

وقع االحتفاظ باإليرادات والعالوات المدينة والفوائد الغير مستخلصة على القروض التي وقع 
إعادة جدولتها في إطار منشور البنك المركزي عدد 4 لسنة 2011 والمؤرخ بتاريخ 12 أفريل 
2011 والمتعلق بتعهدات صنف 0 و1 وذلك بمبلغ 4.235 ألف دينار. من جهة أخرى، شملت 

إجراءات إعادة الجدولة 8 عالقات لها تعهدات مصنفة خالل سنة 2010.

الفالحة 400 298 4,1% 2,0 823 23 10,0% 382 2 
الصناعة 305 724 1 1,8% 1,4 029 44 43,3% 066 19 
منشآت وأشغال عمومية 933 201 1,8% 1,4 006 5 25,0% 249 1 
السياحة 675 199 2,5% 4,1 882 20 9,0% 871 1 
التنمية العقارية 193 449 3,1% 1,0 764 13 13,0% 792 1 
التجارة 682 515 1 1,1% 1,0 163 16 25,5% 129 4 
خدمات أخرى 171 848 0,7% 1,5 963 8 25,1% 248 2 

مجموع	فئتي	0	و1 359 237 5   631 132  736 32 

المدخرات نسبة	 الخطر	االضاي	 عامل	 نسبة	 التعهدات	 الفئة	
الجماعية المدخرات	 المتوقع	 عددي	 االنتقال	 الصافية	في	 )مبالغ	بالدينار	

لسنة	2011       
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وشملت هذه اإلجراءات 104 عالقات والتي تتمثل كاآلتي:

 
3.3.1.	مستحقات	وقع	دمجها	ومستحقات	تكفلت	بها	الدولة	بدون	فوائد

طبقـا للمادة 24 لنص القانون عدد 111 لسنة 1998 بتاريخ 28 ديسمبر 1998 والخاصة 
بقانون المالية لسنة 1999، قام البنك الوطني الفالحي بإعادة جدولة، لمدة 25 سنة بدون 
ديسمبر   31 في  آجالها  تحل  لم  ومستحقات  مسددة  غير  لمستحقات  الدولة،  وبضمان  فوائد 
وقد  فالحية.  لخدمات  مركزية  وتعاونيات  عمومية  وشركات  لمؤسسات  الدين  ألصل   1997

بلغت هذه المستحقات 57.266.808 دينار.

من جهة أخرى، وطبقا للمادة 25 من نفس القانون، تكفلت الدولة بمستحقات، لمدة 25 سنة 
وبدون فوائد، لبعض الشركات العمومية وذات المساهمة العمومية المباشرة وغير المباشرة 
والتعاونيات الفالحية المقدمة في الجدول »ج« والملحقة في القانون السالف ذكره والتي في 
طور التصفية أو التي سيقع تصفيتها أو خوصصتها الحقا والمحددة في 31 ديسمبر 1997. 

وقد بلغت هذه المستحقات في تاريخ التكفل 272.324.529 دينار.

باإلضافة، وفي إطار تطبيق القانون عدد 65 لسنة 1999 والمؤرخ في 15 جويلية 1999 
في  توقفت  فالحية  لقروض  والفوائد  لألصل  مستوجبة  مبالغ  في  التفريط  تقرر   ،)3 )المادة 
 2.000 يتجاوز  لم  الدين  أصل  بعنوان  لمبلغ  التسديد  عدم  سجلت  والتي   1998.12.31
أصل  بعنوان  االمستحقات  بتسديد  الدولة  تكفلت  وقد  عليه.  التحصل  تاريخ  في  للفالح  دينار 
الدين الممنوحة على الموارد الذاتية والمماثلة والمفرط فيها من قبل البنك على فترة قدرها 20 
سنة وبدون فوائد وذلك بداية من سنة 2000. وبلغت هذه المستحقات في تاريخ التكفل بها 

24.050.853 دينار.

حسب الفقرة 64 من المعيار المحاسبي الدولي »IAS 39«،  أدوات مالية: إحتساب وتقييم، 
يمكن تقييم القيمة العادلة لقرض أو لدين طويل المدى والذي ال يحمل فوائد كقيمة حالية لمجموع 
التدفقات النقدية المستقبلية محينة بنسبة الفائدة السائدة في السوق ألداة مماثلة... والتي له 
تصنيف مشابه. ويمثل كل مبلغ إضافي مقترض عبئا أو نقصا للنتيجة، ما لم يلبي للشروط 

المحاسبية كأي نوع آخر من األصول.

بها  فوائد وتكفلت  تحمل  ال  التي  المدى  للمستحقات طويلة  العادلة  القيمة  أن  ذلك  وينجر عن 
الدولة تكون أقل بكثير من القيمة المحاسبية ويحافظ البنك الوطني للفالحي عليها في الموازنة 

بقيمتها االسمية بدون رصد أي عبء.

ويلخص الجدول التالي المستحقات طويلة المدى التي ال تحمل فوائد وتكفلت بها الدولة وكذلك 
نسبة  تطبيق  عند  المحددة  العادلة  والقيمات  االسمية(  )أو  المحاسبية  القيمات  بين  الفوارق 

تحيين قدرها 7% :   

       

فوائد		وعموالت تعهدات	2011	)ألف	دينار(	 عدد	العالقات	 األصناف	

محتفظ	بها	)ألف	دينار(    

 667 50 709 30    0

 3 568 166 662 66    1
 727 15 011 8 4-3-2 
الـمـجــمــوع   104 382 232 962 4 
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4.3.1.	تعهدات	المؤسسات	العمومية
بعض المؤسسات العمومية )خاصة منها : ديوان األراضي الدولية، الديوان الوطني للزيت، 
ديوان الحبوب، الفوالذ،...( التي تشهد صعوبات مالية وذات تعهدات هامة لم يقع تصنيفها من 
قبل البنك الوطني الفالحي. فقد فاقت تعهدات ديوان الحبوب في 31 ديسمبر 2011 حـــــــد 
البنك  منشور  من   2 المادة  في  عليه  والمنصوص  للبنك  الصافية  الذاتية  األموال  من   % 25

المركزي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991.  

ويلخص الجدول التالي تعهدات هذه العالقات في 31 ديسمبر 2011 ويبين تطورها في وقت 
الحق لهذا التاريخ )مبالغ بآالف الدنانير(:

وتجدر اإلشارة أن الشركة التونسية لصناعات التكرير تملك ودائع مضمنة بقيمة 100.000 
ألف دينار في 2011.12.31 وأن الدولة قد قدمت في 2012 ضمانا بقيمة 35.000 ألف 

دينار لفائدة ديوان األراضي الدولية. 

4.1.	محفــظـة	السنـدات	التجـاريـة
بلغ القائم الجملي لمحفظة األوراق التجارية للبنك 392.456 ألف دينار في 2011.12.31 
مقابل 297.516 ألف دينار في 2010.12.31، أي بارتفاع بقيمة 94.940 ألف دينار نتج 
أساسا عن زيادة حجم رقاع الخزينة لدى البنك حيث إنتقل من   301.668 ألف دينار في 

2010.12.31 إلى 390.939 ألف دينار في 2011.12.31.

 المادة 24 للقانون عدد 111
 لسنة 1998 والمؤرخ في

1998.12.28
 المادة 25 للقانون عدد 111

 لسنة 1998 والمؤرخ في
1998.12.28

 المادة 3 للقانون عدد 65
 لسنة 1999 والمؤرخ في

1999.07.15
المجموع	بالدينار

 ديون	تكفلتاإلطار	القانوني
 بها	الدولة	)1)

ديون	وقع	تحيينها	
في	تاريخ	التكفل	بها			

بنسبة	7%	)2)

قائم	في	فارق	)1(	-	)2)
 2011.12.31

(3(

فارق	)3(	-	)4)
قائم	في	

 2011.12.31
وقع	تحيينه	بنسبة	

(4(	7%

57 266 808

272 324 529

24 050 853

353 642 189

26 694 540

126 942 262

12 739 754

166 376 556

30 572 267

145 382 267

11 311 099

187 265 633

30 086 934

141 604 560

10 084 021

181 775 515

19 390 901

91 039 732

7 180 741

117 611 374

10 696 033

50 564 828

2 903 280

64 164 141

عالقة ديوان  الديوان  الـفــوالذ   ديوان    الشركة	التونسية
 الحبوب الوطني	للزيت   األراضي لصناعات	التكرير
)STIR( الدولية 

تعهدات البنك الوطني الفالحي في 31 ديسمبر 2011 709 381 034 112 970 74 574 37 370 134

 نسبة األموال الذاتية الصافية للبنك الوطني الفالحي  60,00% 17,61% 11,79% 5,91% 21,12%

 التعهدات لدى القطاع في 31 ديسمبر 2011  120 669 520 221 953 266 461 46 952 639

 قيمة الضمانات العينية المكونة من قبل البنك الوطني -  466 26 410 8 -  - 
الفالحي
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وتتوزع محفظة األوراق التجارية للبنك كما يلي :

5.1.	محفظة	االستثمار
مقابل   2011.12.31 في  دينار  ألف   369.346 االستثمار  لمحفظة  الجملي  القائم  بلغ 
343.145 ألف دينار في 2010.12.31. تتمثل التغيرات الحاصلة في كل فئة من السندات 

المصنفة ضمن هذا البند والمدخرات المتعلقة بها كما يلي:

31 ديسمبر  31 ديسمبر       
 2010 2011 

سندات ذات دخل متغير  45 52 
سندات مدرجة في البورصة 58 58 
مدخرات على السندات 13- 6- 
سندات ذات دخل قار  411 392 464 297 
رقاع الخزينة 939 390 668 301 
مستحقات وديون مرتبطة 472 1 204 4- 

المجموع	الصافي 456 392 516 297 

القيمة الخام في 31 ديسمبر 2011 588 112 861 64 271 77 872 141 900 75- 417 397 

القيمة في 1 جانفي 534 112 969 43 242 63 970 152 700 1 141- 274 374 

إقتناء / إكتتاب 54 000 23 500 16    554 39 

تفويت     800-  800- 

إسترداد إكتتاب       

إستخالص  108 2- 471 2- 098 11-  66 611 15- 

المستحقات المرتبطة 49 505 1 868 5 3   425 7 

مدخرات في 31 ديسمبر 2011 743 19-  464 15-  289-  496 35- 

مدخرات في 1 جانفي 395 20-  457 14-  546-  398 35- 

مخصصات السنة المحاسبية 888-  443 2-    331 3- 

إسترداد المدخرات 540 1  436 1  257  233 3 

القيمة الصافية في 31 ديسمبر  894 92 366 66 675 67 875 141 611 75- 346 369 

       2011

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

2010

سندات	
مساهمة

سندات	
استثمار
أخرى

صناديق
التصرف

مستحقات
على	منشآت
عمومية

مساهمات	مع	
تعهد	بإعادة	

الشراء

عالوة	محتفظ	
بها	على	تحميل
المساهمات

المجموع	في	
2011-12-31

الوحدة: ألف دينار

الوحدة: ألف دينار
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تتكـون سنـدات االستثمار األخرى من االكتتابات في قروض رقـاعية ) 45.561 ألف دينار( 
وفي صناديق التوظيف الجماعي )19.300 ألف دينار(.

تتوزع سندات المساهمة للبنك المتمثلة في سندات مدرجة في البورصة، وسندات غير مدرجة 
في البورصة ومساهمات في مؤسسات التوظيف الجماعي كما يلي :

كما إنتقلت المدخرات على سندات المساهمة من 20.395 ألف دينار في 2010.12.31 إلى 
19.743 ألف دينار في 2011.12.31 وذلك إثر رصد مخصصات مدخرات إضافية خالل 

سنة 2011 بقيمة 888 ألف دينار وإسترداد مدخرات بمبلغ 1.540 ألف دينار.

الوحدة: ألف دينار

     31 ديسمبر    31 ديسمبر 
 2010 2011 

سندات مدرجة في البورصة 069 45 066 45 
سندات غير مدرجة في البورصة 920 66 869 66 
 مساهمات في مؤسسات التوظيف الجماعي 599 599 

الـمـــــجـــــمــــوع   588 112 534 112 
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وتتمثل سندات المساهمة في 2011.12.31 كما يلي:

   

         2010/12/31                     2011/12/31                            

 شركة اإلستثمار ذات رأس مال قار للمساهمات 100,0% 500 0 500 500 0 500 
SICAF PARTICIPATIONS BNA- البنك الوطني الفالحي 

 515 44 560 516 44 560 100,0% SODASS
البنك الوطني الفالحي - رؤوس أموال

 4 950 0 4 950 4 950 0 4 950 99,0%   -BNA CAPITAUX
 7 700 0 7 700 7 700 0 7 700 96,3% - SOFINREC الشركة المالية إلستخالص الديون 
 541 906 1 447 193 1 254 1 447 69,0%  - SODALشركة التنمية الفالحية »لخماس«

 شركة اإلستثمار في األوراق المالية
 2 461 0 2 461 2 461 0 2 461 62,9%  - SOIVM SICAF
 642 1 358 2 000 1 116 884 2 000 50,0% LA GENERALE DE VENTE
 0 5 005 5 005 0 5 005 5 005 50,0%  -STIAالشركة التونسية لصناعة السيارات
 0 560 560 0 560 560 44,0%  - MATEUR JALTA ماطر جالطة 
»شركة إحياء األراضي والتنمية الفالحية »عزيزة 33,3% 075 1 075 1 0 075 1 075 1 0 

 شركة اإلستثمار ذات رأس مال تنمية
 2 580 0 2 580 2 580 0 2 580 32,3% - SICAR INVEST 
 1 530 0 1 530 1 530 0 1 530 30,3%  -SIMPAR الشركة العقارية و المساهمات 
 75 0 75 75 0 75 30,0%  - TIS التونسية لإلعالمية و الخدمات  
 60 0 60 60 0 60 29,9%  - AGRO SERVICES شركة الخدمات الفالحية 

»الشركة العقارية »القرنفل
 265 0 265 265 0 265 29,4%   IMMOBILIERE DES ŒILLETS 
  -9 418 0 9 418 9 332 86 9 418 27,8% SODINO

شركة اإلستثمار ذات رأس مال متغير
 509 0 509 509 0 509 24,1%   - SICAV BNA

الشركة العامة للدراسات و اإلشراف على األشغال
 4 0 4 4 0 4 20,0% - SOGEST
 0 15 15 0 15 15 20,0% LIAL DU CENTRE
 3 055 0 3 055 2 940 115 3 055 19,0%  SIDCO
 724 818 1 542 766 776 1 542 18,2% MAISON DU BANQUIER دار المصرفي 
 549 0 549 549 0 549 17,6%  SODEK شركة التنمية اإلقتصادية بالقصرين    
 726 0 726 726 0 726 16,9% INTER BANK-SERVICES
 8 106 0 8 106 8 106   - 8 106 16,2% STR
 473 0 473 473 0 473 15,8%  STBG الشركة التونسية للمشروبات الغازية
القطب التنموي ببنزرت 15,0% 500 1 79 421 1 500 1 61 439 1 
 0 15 15 0 15 15 14,8% SPEI
 14 518 0 14 518 14 518 0 14 518 14,0% SFBT
 3 185 0 3 185 3 185 0 3 185 12,8% SODIS SICAR
 1 587 288 1 875 1 827 48 1 875 12,5% UNIFACTOR
 491 0 491 491 0 491 12,4% SIBTEL
 394 106 500 394 106 500 11,1% BAT
 250 0 250 250 0 250 11,1% TAPARURA
 10 656 0 10 656 10 656 0 10 656 11,1% AIR LIQUIDE TUNISIE
 3 136 3 569 6 704 3 582 3 122 6 704 10,9% STI TANIT
 280 0 280 280 0 280 10,4% MONETIQUE TUNISIE
 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 10,0% ATL
 0 100 100 0 100 100 10,0% HAMMAMET SUD
القطب التنموي بالمنستير 10,0% 500 1 183 317 1 500 1 97 403 1 
TDA التونسية لتوزيع األكسسوارات 10,0% 400 400 0 400 400 0 
 الشركة التونسية للضمان 8,3% 250 0 250 250 0 250 

STE TUNISIENNE DE GARANTIE
 3 778 3 782 7 560 3 582 3 978 7 560 7,7% TUNISIE LAIT libre
 233 67 300 218 82 300 7,7% SODICAB شركة التنمية واإلستثمار للوطن القبلي
 0 60 60 0 60 60 6,6% IMPRIMERIES REUNIES
 مستودع التبريد بالساحل 6,6% 58 0 58 58 0 58 

ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DU SAHEL
SEM شركة إلكترونيك المتوسط 6,3% 25 0 25 25 0 25 
 0 37 37 0 37 37 5,2% EVOLUTION ECONOMIQUE
 100 0 100 100 0 100 5,0% TUNISIE TRADENET
 500 0 500 500 0 500 5,0% TUNIS CENTER
مساهمات أخرى 562 4 720 1 842 2 508 4 032 2 475 2 
المـــــجـــمـــوع  588 112 743 19 845 92 534 112 395 20 140 92 
       

نسبة	األسهم
المساهمة

القيمة
الخام

القيمةمدخرات
الصافية

القيمة
الصافية

القيمة
الخام

مدخرات

الوحدة: ألف دينار
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وتتمثل صناديق التصرف الموكلة من قبل البنك إلى شركات االستثمار ذات رأس متغير كما 
يلي:

في  دينار  ألف   15.464 التصرف  صناديق  على  للمدخرات  الجاري  القائم  بلغ  كما 
ألف دينار مقارنة بسنة 2010، وذلك  بقيمة 1.007  2011.12.31، أي بزيادة صافية 
إثر رصد مخصصات مدخرات إضافية خالل سنة 2011 بقيمة 2.443 ألف دينار وإسترداد 

مدخرات بمبلغ 1.436 ألف دينار.

  صندوق 1 لدى شركة اإلستثمار ذات رأس مال تنمية -اإلستثمار 997 1 500 4 306 2- 281- 913 1 

  صندوق 2 لدى شركة اإلستثمار ذات رأس مال تنمية -اإلستثمار 997 1 057 2 874- 239- 944 

  صندوق 3 لدى شركة اإلستثمار ذات رأس مال تنمية -اإلستثمار 998 1 550 5 839 3- 170 1- 541 

  صندوق 4 لدى شركة اإلستثمار ذات رأس مال تنمية -اإلستثمار 999 1 350 7 674 2-  676 4 

  صندوق 5 لدى شركة اإلستثمار ذات رأس مال تنمية -اإلستثمار 000 2 000 7 506 3- 12- 482 3 

  صندوق 6 لدى شركة اإلستثمار ذات رأس مال تنمية -اإلستثمار 001 2 000 7 374 2- 70- 556 4 

  صندوق 7 لدى شركة اإلستثمار ذات رأس مال تنمية -اإلستثمار 002 2 000 5 261- 156- 583 4 

  صندوق 8 لدى شركة اإلستثمار ذات رأس مال تنمية -اإلستثمار 003 2 500 3 376 1- 30- 094 2 

  صندوق 9 لدى شركة اإلستثمار ذات رأس مال تنمية -اإلستثمار 005 2 500 1 387- 31- 082 1 

  صندوق 10 لدى شركة اإلستثمار ذات رأس مال تنمية -اإلستثمار 006 2 000 5   000 5 

  صندوق 11 لدى شركة اإلستثمار ذات رأس مال تنمية -اإلستثمار 007 2 500 2   500 2 

  صندوق 12 لدى شركة اإلستثمار ذات رأس مال تنمية -اإلستثمار 008 2 500 8   500 8 

  صندوق 13 لدى شركة اإلستثمار ذات رأس مال تنمية -اإلستثمار 009 2 000 20   000 20 

  صندوق 14 لدى شركة اإلستثمار ذات رأس مال تنمية -اإلستثمار 010 2 000 15   000 15 

SIP SICAR صندوق التصرف 010 2 500 1   500 1 

صندوق التنمية »إرادة« جندوبة 010 2 450   450 

صندوق التنمية »إرادة« الكاف 010 2 450   450 

	 77	271	 -1	989	 -17	597	 96	857	 	 الـمــــــــجــــــــمــــوع		

تاريخ
التخصيص

المبلغ	
األصلي

نقص	القيمةإستخالص
على	التفويت	
في	أسهم	ذاتية

المجموع
2011- 12-  31

الوحدة: ألف دينار
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6.1.	األصول	الثابتة
تقدر القيمة اإلجمالية الصافية لألصول الثابتة المادية والغير المادية في 2011.12.31 كما 

يلي:

أصول ثابتة غير مادية  767 7 918 3  29- 656 11 

برمجيات معلوماتية         767 7 918 3  29- 656 11 

	 -7	283	 	 	 -1	703	 -5	580	 إهتالكات	

برمجيات معلوماتية         580 5- 703 1-   283 7- 

	 4	373	 -29	 	 2	215	 2	187	 المـــجـــــمـــوع	الصــافي	1

	 121	479	 -2	597	 -6	328	 7	052	 123	352	 أصول	ثابتة	مادية	

أراض 212 3  568-  644 2 

بناءات 352 48 15 34- 926 259 49 

عمليات تهيئة وإصالح ووضع تجهيزات 936 23 998 838- 77- 019 24 

وسائل نقل 980 1 1 335-  646 1 

تجهيزات مكتبية 025 37 521 1 551 2- 6 001 36 

أصول ثابتة في طور اإلنجاز 217 1 239 2  070 1- 386 2 

تجهيزات مكتبية بالمخزن 152 896 1 2- 846 1- 200 

تسبقة على شراء تجهيزات مكتبية 631 344  534- 441 

مصاريف الفروع الجديدة 0 2  2- 0 

أصول أخرى 847 6 36 000 2-  883 4 

	 -69	279	 	 3	241	 -4	524	 -67	996	 إهتالكات	

بناءات 973 19- 190 1- 33  130 21- 

عمليات تهيئة وإصالح ووضع تجهيزات 315 19- 861- 731  445 19- 

وسائل نقل 908- 282- 335  855- 

تجهيزات مكتبية 800 27- 191 2- 142 2  849 27- 

	 -462	 	 2	000	 0	 -2	462	 إنخفاض	قيمة

أصول ثابتة أخرى 462 2-  000 2  462- 

	 51	738	 -2	597	 -1	087	 2	528	 52	894	 المـــجـــــمـــوع	الصــافي	2

	 56	111	 -2	626	 -1	087	 4	743	 55	081	 )المــجــمــوع	الـعــام	)1(	+	)2(	

31	ديسمبر	
2010

31	ديسمبر	
2011

إقتناءات/
مخصصات

تفويت/
استرجاع

تخصيص	داخلي

الوحدة: ألف دينار



التقريــــر 
السنـــوي

التقريــــر 
السنـــوي

التقريــــر 
السنـــوي
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الفروع	المتضررة	خالل	2011
خالل السنة المحاسبية 2011، قام البنك باحتساب خسارة بمبلغ 395 ألف دينار متعلقة 
باألضرار المسجلة على مستوى الفروع المتضررة خالل األحداث التي جدت في األشهر األولى 

من سنة 2011.  وتتمثل الخسارة فيما يلي:

طبقا لنص عقد التأمين ولإلجراءات المعمول بها، قام البنك باإلعالم عن األضرار المادية التي 
تعرضت لها الفروع لطلب التعويض. 

7.1	أصول	أخرى
بلغ مجموع األصول األخرى للبنك 124.737 ألف دينار في 2011.12.31 مقابل 90.974 

ألف دينار في 2010.12.31. ويتوزع كاآلتي :

اإلهتالكاتقيمة	اإلقتناءالفرع
المطبقة

الخسارة	
المسجلة

القيمة	المحاسبية	
الصافية

الوحدة: ألف دينار

بوعرادة 115 90 26 26 
قرمبالية 132 94 38 38 
توزر 322 280 42 42 
تستور 154 117 37 37 
السرس 142 119 23 23 
مكثر 38 32 6 6 
حفوز 194 154 39 39 
مرناق 196 156 40 40 
المحمدية 99 62 37 37 
الهوارية 138 100 38 38 
العالية 190 164 26 26 
حاجب العيون 60 53 7 7 
الدندان 171 133 38 38 

الـمـــــجــــــــمـــوع   949 1 555 1 395  395



التقريــــر 
السنـــوي

التقريــــر 
السنـــوي
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التقريــــر 
السنـــوي

)1( يتضمن هذا البند أساسا العمليات بين الفروع والتي لها صلة بحسابات الحرفاء حيث وصلت للهياكل المستقبلة 
بعد إيقاف حسابات الحرفاء.

)2( يمثل هذا المبلغ قيمات منسوبة لخطوط قروض خارجية في طور وضع الصيغة النهائية لتنفيذها. 

حـسـابـات	للتـسـوية	)	أصول) 095 86 463 54 

مدينون مختلفون )1( 608 17 487 7 
الدولة، أداءات وضرائب 473 8 746 8 
عموالت تصرف منتظرة 610 7 177 5 
تعديل العملة الصعبة 263 690 
مدخرات على مخاطر مختلفة )تعديل العملة الصعبة( 60- 60- 
أوراق نقدية تالفة أو نقص في الخزانة 408 373 
مدخرات على مخاطر مختلفة )أوراق نقدية تالفة أو نقص في الخزانة( 175- 147- 
أعباء مدفوعة مسبقا 261 242 
حساب في االنتظار 115 103 
مدخرات على مخاطر مختلفة )حساب في االنتظار( 59- 58- 
حساب للتسوية 892 926 
مدخرات على مخاطر مختلفة )حساب للتسوية( 351- 351- 
حسابات النقديات 570 569 
مدخرات على مخاطر مختلفة )حسابات النقديات( 570- 569- 
حسابات متعلقة بالمقاصة 310 48 936 32 
مدخرات على مخاطر مختلفة )حسابات متعلقة بالمقاصة( 823 2- 823 2- 
دعاوي قضائية وسندات خصم مفقودة 362 9 750 8 
مدخرات على مخاطر مختلفة )دعاوي قضائية وسندات خصم مفقودة( 255 8- 901 7- 
 استعمال خطوط خارجية في انتظار التعيين  )2( 980 3  
 ايرادات للتحصيل 325 269 
حسابات أخرى 211 104 
أصـــــول	أخــــرى  642 38 511 36 

قروض لألعوان 398 31 696 30 
مخزون بطاقات السحب 592 183 
إيداعات وضمانات 248 248 
قروض الدولة/البنك الوطني الفالحي لالسترجاع 132 140 132 140 
قروض الدولة/البنك الوطني الفالحي مسترجعة 480 134- 724 135- 
حسابات أخرى 752 976 
الـمــــــــجــــــــمــــوع   737 124 974 90 

الرصيد	في	31 
ديسمبر	2011

الرصيد	في	31 
ديسمبر	2010

الوحدة: ألف دينار



التقريــــر 
السنـــوي

التقريــــر 
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التقريــــر 
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8.1	البنك	المركزي	ومركز	الصكوك	البريدية
في  دينار  ألف   50.029 مقابل   2011.12.31 في  دينار  ألف   899.203 البند  هذا  بلغ 
2010.12.31 مسجال ارتفاعا ملحوظا بقيمة 849.174 ألف دينار نتج أساسا عن اقتراضات 

لدى البنك المركزي التونسي في السوق النقدية بالدينار.  

9.1	ودائع	وزموال	المؤسسات	البنكية	والمالية
 2011.12.31 في  دينار  ألف   84.061 والمالية  البنكية  المؤسسات  وأموال  ودائع  بلغت 
مقابل 162.788 ألف دينار في 2010.12.31 مسجلة انخفاضا بقيمة 78.727 ألف دينار 
نتج خصوصا عن انخفاض حجم االقتراضات في السوق النقدية بالدينار تم تعويضه جزئيا 
بارتفاع في حجم االقتراضات في السوق النقدية بالعملة الصعبة . ويتوزع هذا البند كما يلي :

10.1	ودائع	وأموال	الحرفاء
مقابل   2011.12.31 في  دينار  ألف   4.969.221 الحرفاء  ومستحقـات  ودائع  بلغت 
4.774.682 ألف دينار في 2010.12.31، مسجلة ارتفاعا بقيمة 194.539 ألف دينار 

أي بنسبة نّمو بلغت 4,1 %.

تتوزع الودائع كما يلي :

تقسـيـم حسب طـبـيعة البـنـد    

ودائع وأموال المؤسسات البنكية *        928 77 538 157 
ودائع وأموال المؤسسات المالية *        133 6 250 5 
الـمــــــــجــــــــمــــوع   061 84 788 162 
  

تقسـيـم حسب طبـيـعة الحـساب  

*حسابات تحت الطلب         870 12 787 11 
*إقتراضات في السوق النقدية بالدينار         500 31 000 148 
*إقتراضات في السوق النقدية بالعملة الصعبة         614 39 894 2 
*فوائد للدفع         77 107 
الـمــــــــجــــــــمــــوع   061 84 788 162 

31	ديسمبر	
2011

31	ديسمبر	
2011

31	ديسمبر
2010 

31	ديسمبر
2010 

الوحدة: ألف دينار

الوحدة: ألف دينار
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11.1	اقتـراضـات	ومـوارد	خـصـوصـية
بلغت قيمة االقتراضات والموارد الخصوصية للبنك 460.724 ألف دينار في 2011.12.31 

مقابل 518.353 ألف دينار في 2010.12.31 وتتوزع كما يلي :

تتراوح نسب الفائدة لإلقتراضات الخارجية بين 1 % و 7,2 %.

31	ديسمبر	
2011

31	ديسمبر
2010 

ودائـع	بالدينـار 256 317 4 856 155 4 
ودائع تحت الطلب 502 154 1 534 956 
حسابات اإلدخار 952 680 1 189 552 1 
أذون ألجل 559 132 384 153 
حسابات ألجل 092 169 916 207 
حسابات خاصة للتوظيف 987 787 396 093 1 
شهادات إيداع 000 230 500 55 
أموال أخرى مستحقة للحرفاء 164 162 937 136 
ودائـع	بالعـمـلة	الصـعـبة 198 635 986 603 
ودائع تحت الطلب 232 458 099 393 
أذون ألجل 336 8 575 9 
حسابات ألجل 150 70 188 74 
حسابات للتوظيف 572 84 473 120 
أموال أخرى مستحقة للحرفاء 908 13 651 6 
ديـون	مرتـبـطـة 767 16 840 14 
فوائد للدفع على الودائع تحت الطلب 094 1 992 
فوائد للدفع على الودائع ألجل بالعملة الصعبة 107 93 
فوائد للدفع على حسابات اإلدخار 917 9 041 11 
 فوائد للدفع على األذون ألجل، والحسابات ألجل ومنتوجات 424 14 529 12 

مالية األخرى
 فوائد مدفوعة مسبقا على األذون ألجل والحسابات الخاصة 775 8- 815 9- 

للتوظيف
الـمــــــــجــــــــمــــوع   221 969 4 682 774 4 

إقتراضات رقاعية  635 45 108 49 
موارد خارجية  863 269 605 308 
موارد الميزانية العمومية  361 199 215508 
فارق الصرف على اإلقتراضات 094 57- 531 58- 
فوائد للدفع  959 2 663 3 
الـمــــــــجــــــــمــــوع   724 460 353 518 

31	ديسمبر	
2011

31	ديسمبر
2010 

الوحدة: ألف دينار

الوحدة: ألف دينار
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التقريــــر 
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التقريــــر 
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12.1	خـــصــــوم	أخـــرى
مقابل 198.405  دينار في 2011.12.31  ألف  األخرى 232.222  الخصوم  بلغت جملة 

ألف دينار في 2010.12.31، وتتوزع كما يلي :

 

13.1	األمـــــوال	الــذاتــيــة
بلغت األموال الذاتية الخام )قبل خصم األسهم الذاتية( 574.232 ألف دينار في 2011.12.31 
األموال  في  الحاصلة  التغيرات  وتتمثل   .2010.12.31 في  دينار  ألف   550.340 مقابل 

الذاتية فيما يلي:

 

31	ديسمبر	
2011

31	ديسمبر
2010 

الدولة، اداءات وضرائب 197 11 536 20 
األداءات على الشركات 139 6 216 7 
مؤسسات إجتماعية 882 24 306 22 
حسابات لتعديل العمالت الصعبة 459 1 736 1 
مدخرات على حسابات لتعديل العمالت الصعبة 87 87 
عمليات مقايضة العملة الصعبة 61- 36- 
عطل للخالص 796 6 647 5 
ايرادات قبضت مسبقا 073 1 995 
فائض الخزينة 040 1 937 
أعباء على االقتراضات 50 53 
)حسابات أخرى للتسوية )الخصوم 591 1 691 
)مدخرات على حسابات أخرى للتسوية )الخصوم 54 393 
حسابات متعلقة بالمقاصة 086 94 434 55 
حسابات للتسوية 857 17 939 9 
حسابات عمومية دائنة 518 35 224 43 
دائنون مختلفون 220 11 416 10 
مدخرات على الخصوم واألعباء 234 19 831 18 
مدخرات لمنح التقاعد والتأمين الجماعي على المتقاعدين 350 18 947 17 
مدخرات على خصومات ناتجة عن تغير نسبة فائدة السوق النقدية 884 884 
الـمــــــــجــــــــمــــوع   222 232 405 198 

الوحدة: ألف دينار
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التقريــــر 
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تشمل التغيرات األخرى الفوائد المقبوضة على القروض الممنوحة على الصندوق االجتماعي 
بقيمة 691 ألف دينار. 

1.13.1.	األســــــهــم	الـــذاتـــيـــة
بلغت األسهم الذاتية التي يمتلكها البنك 1.367 ألف دينار في 2011.12.31 مقابل 1.198 
ألف دينار في 2010.12.31، مسّجلة إرتفاعا بمبلغ 169 ألف دينار التي تمثل قيمة إقتناء 

11.148 سهما من البورصة.

2.13.1.	ربـــح	الســـهــم	الـــواحــد

 

رأس المال 000 160    000 160 

مخصص الدولة 000 133    000 133 

اإلحتياطي القانوني 022 12 193 2   215 14 

اإلحتياطي الخارق للعادة 035 35 100 1   135 36 

إحتياطي ذو نظام خصوصي 802 17    802 17 

إحتياطي إلعادة اإلستثمار المعفى 174 60 247 27   421 87 

منحة إصدار ومنحة اإلدماج 077 55    077 55 

إحتياطي للصندوق اإلجتماعي 374 33 500  691 565 34 

نتائج مؤجلة قبل توزيع األرباح 28 28-   0 

نتائج مؤجلة بعد توزيع األرباح 0 16  32 48 

تأثير التعديالت المحاسبية 638 638-   0 

نتيجة السنة المحاسبية 190 43 190 43- 969 35  969 35 

الـمــــــــجــــــــمــــوع   340 550 800 12- 969 35 723 232 574 

الرصيد	في	
31	ديسمبر	

2010

تخصيص
مرابيح	
2010

نتيجة	
السنة
	المحاسبية

تغيرات
أخرى

الرصيد	في
31	ديسمبر

2011

    
أسهم ذاتية 198 1- 169-   367 1-
-1	367		 	 -169	 -1	198	 الـمــجـمـوع		

الرصيد	في	
31	ديسمبر	

2010

الرصيد	في	
31	ديسمبر	

2010

الرصيد	في	
31	ديسمبر	

2011

الرصيد	في	
31	ديسمبر	

2011

تفويتإقتناءات

)ربح السنة المحاسبية  )ألف دينار  969 35 828 43 
ربح األسهم الذاتية  95 95 
عدد األسهم العادية المتداولة  801 915 31 608 930 31 
ربح سهم واحد بقيمة إسمية قدرها 5 دنانير  1,124 1,370 

الوحدة: ألف دينار

الوحدة: ألف دينار

الوحدة: ألف دينار
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-2	إيضاحات	حول	التعهدات	خارج	الموازنة

1.2.		كفـاالت،	ضمـانـات	وتعـهـدات	تمـويـل	أخـرى	مقـّدمة
ألف  مقابل 750.263  في 2011.12.31  دينار  ألف  البند 1.246.134  هذا  بلغ مجموع 

دينار في 2010.12.31. ويتوزع هذا البند كاآلتي:

2.2.		أصـــول	مــقدمــة	في	شــكـل	ضــمـانــات
في  دينار  ألف   898.000 التونسي  المركزي  الوطني  البنك  قبل  من  التمويل  إعادة  بلغ 
على  البند  هذا  يحتوي   .2010.12.31 في  دينار  ألف   50.000 مقابل   2011.12.31

العناصر التالية:

31	ديسمبر	
2010

31	ديسمبر	
2010

31	ديسمبر	
2011

31	ديسمبر
2011 

أ-	لفـائـدة	المؤسـسات	المصرفيـة 972 647 063 139 
كمبياالت مظهرة 500 577 000 45 
مدينون بموجب تعهدات ضمان أذون لفائدة بنوك خارجية 472 70 063 94 

ب-	لفـائـدة	الحـرفـاء 162 438 200 451 
مدينون بموجب ضمانات وقبول 081 46 184 88 
مدينون بموجب تعهدات ضمان 339 79 854 69 
مدينون بموجب كفاالت رقاعية 541 14 320 9 
مدينون بموجب كفاالت جبائية 067 45 785 54 
مدينون بموجب كفاالت على صفقات عمومية 464 234 137 212 
مدينون بموجب ضمان على إصدار إقتراضات رقاعية 762 5 835 6 
مدينون بموجب ضمان على إصدار سندات الخزينة 800 10 350 9 
مدينون بموجب كفاالت بنكية 108 2 735 

ج-	لفـائـدة	الـدولـة 000 160 000 160 
مستحقات على موارد الميزانية حولتها الدولة لفائدة البنك 000 160 000 160 

الـمــــــــجــــــــمــــوع   035 246 1 263 750 

أصول دين   000 508  
رقاع الخزينة   000 390 000 50 
الـمــــــــجــــــــمــــوع   000 898 000 50 

الوحدة: ألف دينار

الوحدة: ألف دينار
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3.2.		ضــمـانـات	مـقـبــولــة
يحتوي بند »ضمانات مقبولة على العناصر التالية في 2011.12.31:

3.	إيضاحات	حـول	قـائـمة	الـنتـائـج

1.3.		فـوائــد	دائنة	ومـداخيـل	ممـاثـلة
مقـابـل  دينـار في 2011  ألف  المماثلة« 335.021  الـدائنة والمداخيل  »الفـوائد  بلغ مجموع 

318.099 ألف دينار في 2010 مسجال إرتفاعا بنسبة 5,3 %، ويتوزع كاآلتي :

طبقا لمنشور البنك المركزي عدد 02 لسنة 2012 والمؤرخ في 11 جانفي 2012، قام البنك 
خالل سنة 2011 باالحتفاظ بالفوائد والعالوات التي حلت آجالها ولم تحل آجالها المقبوضة 
والمتعلقة بمستحقات المؤسسات المتضررة التي تمتعت بإجراءات الدعم الظرفية المنصوص 
عليها في منشور البنك المركزي عدد 04 لسنة 2011 والمؤرخ في 12 أفريل 2011  )صنف 

0 و1(. وقد ارتفع المبلغ المحتفظ به إلى 4.235 ألف دينار.

ضمانات مقبولة من البنوك وشركات التأمين 791 8 417 5 
ضمانات مقبولة من الدولة 668 223 118 209 
ضمانات مقبولة من الحرفاء 431 328 590 291 
الـمــــــــجــــــــمــــوع   890 560 125 506 

31	ديسمبر	
2010

31	ديسمبر	
2010

31	ديسمبر
2011 

31	ديسمبر
2011 

عـمـليات	مع	المـؤســسات	البـنـكـية	والمـاليــة 570 4 344 8 
فوائد على قروض في السوق النقدية بالدينار 323 3 452 7 
فوائد على قروض في السوق النقدية بالعملة الصعبة 722 343 
فوائد على أموال أخرى لدى المؤسسات البنكية والمالية 401 307 
فوائد على عمليات مقايضة العملة الصعبة 124 242 
عـمـليـات	مع	الحـرفـاء 260 319 512 297 
عالوات على الحسابات المدينة للحرفاء 835 53 723 48 
فوائد على قروض الحرفاء 425 265 789 248 
فوائد	ومداخيل	أخرى 191 11 243 12 

المـــــجـــــــمـــــــوع 021 335 099 318 

الوحدة: ألف دينار

الوحدة: ألف دينار
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2.3.	عـــمــوالت	مــقبــوضـــة
بلغت العموالت المقبوضة من طرف البنك 49.058 ألف دينار في 2011 مقابل 47.249 

ألف دينار في 2010، وتتوزع على النحو التالي :

3.3.	األرباح	والخسائر	على	المحفظة	التجارية	والعمليات	المالية
في  دينار  ألف   29.071 مقابل   2011 في  دينار  ألف   30.130 األرباح  هذه  مجموع  بلغ 

2010. ويتـوّزع كاآلتي :

 عموالت متعلقة بالعمليات على الصكوك والكمبياالت، التحويالت ومسك 397 26 956 22 
الحسابات

عموالت متعلقة بعمليات النقد اإللكتروني 250 3 779 3 
عموالت متعلقة بعمليات الصرف 561 961 
عموالت متعلقة بعمليات التجارة الخارجية 936 1 378 2 
عموالت متعلقة بكراء الخزائن الحديدية 19 17 
عموالت للدراسة وإعداد التمويل واإلرشاد والمساعدة 068 8 707 8 
عموالت للتصرف في موارد الميزانية والموارد الخارجية 074 2 138 2 
عموالت على ضمان سندات الخزينة 240 280 
عموالت مختلفة 513 6 033 6 
المـجـمـوع 058 49 249 47 

31	ديسمبر	
2010

31	ديسمبر	
2011

الـربـح	)أو	الـخـسـارة(	الـصـافـي	على	ســنـدات	الـتـوظـيــف 934 21 028 20 
 فوائد صافية على رقاع الخزينة)+( 937 21 971 19 
 أرباح أسهم ومداخيل مشابهة)+( 4 49 
 إسترداد مدخرات إلنخفاض القيمة على سندات التوظيف )+( -  -  
مخصص للمدخرات بسبب إنخفاض القيمةعلى سندات التوظيف)-(  7- 7- 

الربــح	)أو	الخــسارة(	الصـافي	على	عـملـيات	الـصـرف 196 8 057 9 
نتيجة عمليات الصرف 618 5 006 6 
عموالت على الصرف اليدوي 578 2 051 3 

الـمــــــــجــــــــمــــوع 130 30 071 29 

31	ديسمبر	
2010

31	ديسمبر	
2011

الوحدة: ألف دينار

الوحدة: ألف دينار
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4.3.	مـداخـيـل	مـحفـظـة	اإلسـتـثمار
بلـغت مداخيل محفـظة اإلسـتثمار 16.656  ألف دينار في 2011 مقابل 12.916 ألف دينار 

في 2010، أي بارتفاع بنـسبة %29. وتتوزع هذه المداخيل عـلى النحـو التـالي :

5.3.	فـوائـد	مـدينة	و	أعبـاء	ممـاثـلـة
بلغ مجموع بند »فوائد مدينة وأعباء مماثلة« 170.279 ألف دينار في 2011 مقابل 144.510 

ألف دينار في 2010، أي بزيادة بنسبة 17,8 %. ويتوزع كاآلتي :

مداخيل محفظة المساهمات   802 8 747 8 
مداخيل السندات الرقاعية   113 2 982 
مداخيل صناديق التصرف   741 5 187 3 
الـمــــــــجــــــــمــــوع  656 16 916 12 

31	ديسمبر	
2010

31	ديسمبر	
2010

31	ديسمبر
2011 

31	ديسمبر
2011 

عمليات	مع	المؤسسات	البنكية	و	المالية 504 32 403 9 
فوائد على إقتراضات في السوق النقدية بالدينار 083 32 140 9 
فوائد على إقتراضات في السوق النقدية بالعملة الصعبة 89 21 
فوائد على أموال أخرى لصالح المؤسسات البنكية والمالية 221 184 
خفض أو ترفيع في القيمة على عمليات مقايضة العملة الصعبة 111 58 

عمليات	مع	الحرفاء 723 124 774 119 
فوائد على الحسابات تحت الطلب 217 6 298 5 
فوائد على حسابات اإلدخار 528 44 418 41 
 فوائد للدفع على األذون ألجل، والحسابات ألجل والمنتوجات المالية 978 73 058 73 

األخرى
إقتراضات 760 10 521 12 

فوائد	وأعباء	أخرى 292 2 812 2 
الـمــــــــجــــــــمــــوع 279 170 510 144 

الوحدة: ألف دينار

الوحدة: ألف دينار



التقريــــر 
السنـــوي

التقريــــر 
السنـــوي

التقريــــر 
السنـــوي

61

أهم	اإليضاحات	حول	القوائم	المالية	المنفردة	المختومة	في	2011.12.31  4

6.3.	مخصصات	للمدخرات	ونتائج	تصحيح	القيمة	على	الديون	وعناصر	خارج	الموازنة	والخصوم

بلغ مجموع هذا البند 80.105 ألف دينار في 2011 مقابل 79.969 ألف دينار في 2010، 
مسجال ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,2 %، ويتوزع كاآلتي :

تغطي مخصصات المدخرات على المخاطر واألعباء لسنة 2011 :

• مبلغا بقيمة 1.818 ألف دينار والذي يمثل المدخرات المخصصة بعنوان المنح المدفوعة 
في إطار التقاعد. 

لفائدة  الجماعي  للتأمين  المكونة  المدخرات  بعنوان  دينار  ألف   132 بقيمة  مبلغا   •
المتقاعدين. 

7.3.	مخصصات	للمدخرات	ونتائج	تصحيح	القيمة	على	محفظة		االستثمار
بلغ مجموع هذا البند 378 ألف دينار في 2011.12.31 مقابل 2.253 ألف دينار في 2010.  

ويتوزع كاآلتي :

مخصصات للمدخرات على ديون مشكوك في تحصيلها 571 80- 444 115- 
مخصصات المدخرات الجماعية على ديون غير مصنفة 736 32-  
ديون وقع التفويت فيها أو مقيدة في خسارة 462 2- 481 30- 
 إسترداد مدخرات على ديون مشكوك في تحصيلها وتعهدات خارج 103 34 517 65 

الموازنة وللخصوم
مخصصات للمدخرات على المخاطر واالعباء 384 2- 944 2- 
إسترداد مدخرات على المخاطر واالعباء 940 1 987 2 
مخصصات للمدخرات على إنخفاض قيمة االصول الثابتة  462 2- 
إسترداد مدخرات على إنخفاض قيمة األصول الثابتة 000 2  
إسترداد عالوات وعموالت محتفظ بها لديون وقع التفويت فيها  858 2 
مبالغ مستخلصة بعنوان ديون مقيدة في خسارة 5  -  
	 -79	969	 -80	105	 الـمــــــــجــــــــمــــوع

31	ديسمبر	
2010

31	ديسمبر
2011

الوحدة: ألف دينار
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8.3.	مصـاريف	األعـوان
في  دينار  ألف   99.157 مقابل   2011 في  دينار  ألف   108.688 األعوان  مصاريف  بلغت 

2010، أي بارتفاع بنسبة 9,6 %. وتتوزع كاآلتي :

9.3.		الضرائب	على	النتيجة

على  )الضريبة  المستوجبة  أو  الجارية  الضريبة  من  فقط  األرباح  على  الضرائب  أعباء  تتكون 
ضمن  مدرجة  )الغير  المؤجلة  الضريبة  وخصوم  ألصول  اإلعتبار  بعين  تأخذ  وال  الشركات( 
الموازنة(. بالنسبة لسنة 2011، تم تحديدها بإعتبار إعادة اإلستثمار المعفى )في صناديق 

التصرف( بمبلغ 12.500 ألف دينار، وذلك كاآلتي:

مخصصات المدخرات إلنخفاض قيمة محفظة اإلستثمار 888- 944 1- 
مخصصات المدخرات على صناديق التصرف 443 2- 278 5- 
فائض القيمة على التفويت في محفظة اإلستثمار  027 2 
خسائر إستثنائية على محفظة اإلستثمار 280- 006 1- 
إسترداد مدخرات إلنخفاض القيمة في محفظة اإلستثمار 797 1 244 2 
إسترداد مدخرات على صناديق التصرف 436 1 704 1 
	 -2	253	 -378	 الـمــــــــجــــــــمــــوع

31	ديسمبر	
2010

31	ديسمبر	
2010

31	ديسمبر
2011 

31	ديسمبر
2011

أجــــور   085 79 967 72 
أعباء إجتماعية وجبائية   368 22 301 20 
أعباء أخرى متعلقة باألعوان   086 6 035 6 
 أعباء على عطل للخالص )تغير( 149 1  -146   
الـمــــــــجــــــــمــــوع   688 108 157 99 

الوحدة: ألف دينار

الوحدة: ألف دينار
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إعـــادة	إدمـــاج 226 131 
غرامات 1 
هبات ودعائم غير قابلة للخصم 9 
أعباء غير قابلة للخصم 444 
خسائر غير قابلة للخصم 6 
شيكات السفر 2 
 حفالت إستقبال 16 
فوائد وعموالت محتفظ بها على ديون غير مصنفة 235 4 
مدخرات على ديون مشكوك في تحصيلها 571 80 
مدخرات جماعية على ديون غير مصنفة 736 32 
مدخرات على مخاطر مختلفة لمنح التقاعد 818 1 
مدخرات على مخاطر مختلفة للتأمين الجماعي 132 
مدخرات على مخاطر أخرى مختلفة 434 
مدخرات إلنخفاض القيمة في سندات المساهمة 889 
مدخرات إلنخفاض القيمة في سندات صناديق التصرف 442 2 
ديون وقع التخلي عنها فيها 352 1 
الضريبة على الشركات 139 6 
إقـــتــطــــاعــات 674 24 
مداخيل األسهم 806 8 
أرباح وفائض قيمة على صناديق التصرف 949 5 
إسترداد مدخرات على المخاطر واألعباء 940 1 
فوائد وعموالت محتفظ بها على ديون غير مصنفة 235 4 
استرداد مدخرات على صناديق التصرف للتعديل الجبائي 7 
 استرداد مدخرات على صناديق التصرف 670 
استرداد مدخرات إلنخفاض القيمة في سندات المساهمة  067 1 
استرداد مدخرات إلنخفاض القيمة في األصول الثابتة  000 2 
نـتـيجـة	مـصـحـحة 521 142 
ناقص: 
 مدخرات قابلة للخصم في حدود 50 % من الربح الجبائي )سندات مساهمة( 198 
 مدخرات قابلة للخصم في حدود 50 % من الربح الجبائي )سندات صناديق التصرف( 
مدخرات على ديون مشكوك في تحصيلها 497 79 
مدخرات جماعية 736 32 
الـنـتـيـجـة	الـجـبـائـيـة 090 30 
إعـفـاءات جـبـائـيـة 
 إعادة إستثمار لدى شركات اإلستثمار ذات رأس مال تنمية وصناديق التوظيف الجماعي-المخاطر في 550 12 

»مناطق تنمية جهوية »بدون حد أدنى للضريبة
»إعادة إستثمار لدى شركات اإلستثمار ذات رأس مال تنمية »مع  حد أدنى للضريبة 
الـنـتـيـجة	الخـاضـعـة	للضـريـبـة 540 17 
 الـضريـبـة	على	الـشـركـات	)%35) 139 6 

النـتـيـجة		الصـافــيـة 969 35

الوحدة: ألف دينار
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4.	إيضـاحات	حـول	جـدول	الـتـدفقـات	الـنقـديـة

1.4.	التدفقات	النقدية	الصافية	المتأتية	من	أنشطة	االستغالل
بقيمة  نقديا صافيا سلبيا  تدفقا  المحاسبية 2011،  السنة  االستغالل، خالل  أنشطة  أفرزت 

390.191 ألف دينار، يفسر على النحو التالي:

بمبلغ  فائضا  المدفوعة،  االستغالل  بأعباء  مقارنة  المقبوضة،  االستغالل  إيرادات  سجلت   -
236.365 ألف دينار. 

- سجلت ودائع الحرفاء ارتفاعا صافيا بقيمة 192.612 ألف دينار.

- ارتفع حجم القروض الصافي بمبلغ 771.291 ألف دينار.   

- بلغت األموال المفرجة لفائدة األعوان والدائنين اآلخرين 116.005 ألف دينار.

- أسفرت التدفقات النقدية األخرى المرتبطة بأنشطة االستغالل إنفاقا صافيا بقيمة 9.474 
ألف دينار.

2.4.	التدفقات	النقدية	الصافية	المتأتية	من	أنشطة	االستثمار
بمبلغ  سلبيا  صافيا  نقديا  تدفقا   ،2011 المحاسبية  السنة  خالل  االستثمار،  أنشطة  أفرزت 
15.111 ألف دينار نتج من جهة عن اقتناء سندات استثمار وأصول ثابتة مادية وغير مادية 
بلغت تباعا 23.354 ألف دينار و5.258 ألف دينار، ومن جهة أخرى عن قبض فوائد وأرباح 

األسهم على محفظة سندات االستثمار بقيمة 13.501 ألف دينار.  

3.4.	التدفقات	النقدية	الصافية	المتأتية	من	أنشطة	التمويل
أسفرت أنشطة التمويـل، خالل سنة 2011، تدفقا ماليا صافيا سلبيا بلغ 69.713 ألف دينار 
نتج عن تسديد االقتراضات بمبلغ 3.335 ألف دينار، وانخفاض الموارد الخصوصية بقيمة 

53.451 ألف دينار وتوزيع أرباح أسهم بقيمة 12.758 ألف دينار.

4.4.	السيولة	وما	يعادل	السيولة
ولدى  الخزانة  في  الصعبة  وبالعملة  بالدينار  األموال  من  السيولة  يعادل  وما  السيولة  تتكون 
المؤسسات  لدى  للبنك  الصافي  والرصيد  البريدية،  الصكوك  التونسي ومركز  المركزي  البنك 

البنكية، والقروض واإلقتراضات البنكية دون الثالثة أشهر وقائم محفظة سندات المتاجرة.

وقد أسفر مجموع السيـولة وما يعادل السـيولـة رصيدا سلبيا بقيمة  287.638 ألف دينار 
في 31 ديسمبر2011 مـقـابل رصيد إيجابي بقيمة 187.377 ألف دـينار في 31 ديسمبر 

2010.  ويتوزع كاآلتي في موفى سنة 2011:
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هذا	ويشار	الى	أن	التوظيفات	في	رقاع	الخزينة	المنظرة	)BTA(	وذات	سند	الخالص	الواحد	)BTZC(	الموجودين	في	
محفظة	السندات	التجارية	وقع	إحتسابهم	ضمن	»ما	يعادل	السيولة«.

5–	إيضـاح	حـول	العمليات	مع	األطراف	المرتبطة

تضمن شركة اإلستثمار ذات رأس مال تنمية- اإلستثمار »SICAR INVEST«، وهي شركة 
متفرعة عن البنك الوطني الفالحي، التصرف لحساب البنك في الصناديق المودعة لديها. وقد 

شهدت هذه الصناديق، بين سنتي 2010 و2011 التطور التالي )مبالغ بالدينار(:

السيولة	بالدينار	التونسي 247 115 

الخزانة بالدينار 062 31 
أموال بالدينار لدى البنك المركزي التونسي 416 
أموال لدى مركز الصكوك البريدية 329 
IBS حركة أموال لدى شركة نقل األموال 615 3 
توظيفات بالدينار 000 85 
رصيد دائن لدى مؤسسات بنكية مراسلة بالدينار 471 7 
رصيد مدين لدى مؤسسات بنكية مراسلة بالدينار 645 12- 
السيولة	بالعملة	الصعبة 053 188 
الخزانة بالعملة الصعبة 220 11 
أموال بالعملة الصعبة لدى البنك المركزي التونسي 168 7 
رصيد دائن لدى مؤسسات بنكية مراسلة بالعملة الصعبة 324 1 
رصيد مدين لدى مؤسسات بنكية مراسلة بالعملة الصعبة 225- 
توظيفات بالعملة الصعبة 567 168 
	 -929	500	 إقتراضات	بالدينار
	 -39	614	 إقتراضات	بالعملة	الصعبة
توظيفات	لمدة	تتجاوز	ثالثة	أشهر 175 378 
 
	 -287	638	 السيولة	وما	يعادل	السيولة	في	31	ديسمبر	2011

74 870 720 15 000 000 )31 799( )2 470 753( 62 373 272

الرصيد	في	
31	ديسمبر	

2010
إستخالصات

نقص	
قيمة

رصد
الرصيد	في
31	ديسمبر

2011

الوحدة: ألف دينار
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- بلغت عموالت التصرف المدفوعة من قبل البنك الوطني الفالحي لشركة اإلستثمار ذات رأس 
مال تنمية- اإلستثمار SICAR INVEST« 1.046.889 « دينار خالل سنة 2011 وتتوزع 

كاآلتي:
عموالت مدفوعة بعنوان السنة المحاسبية 2011 :  521.959 دينار

عموالت مدفوعة بعنوان السنوات المحاسبية 2008، 2009 و2010  : 524.930 دينار.
 BNA« قام البنك الوطني الفالحي بإيجار عقارات للبنك الوطني الفالحي - رؤوس أموال -
CAPITAUX« ».  وبلغت مبالغ ااإليجار المقبوضة من قبل البنك الوطني الفالحي 10.474 

دينار بدون اعتبار الضرائب.
- يؤمن البنك الوطني الفالحي - رؤوس أموال »BNA CAPITAUX« مسك دفتر المساهمين 
لحساب البنك الوطني الفالحي، وقد إرتفعت العمولة المدفوعة من قبل البنك إلى 30.000 

دينار خالل سنة 2011.
- يضمن كذلك البنك الوطني الفالحي - رؤوس أموال »BNA CAPITAUX« التصرف في 
محفظة السندات لحساب البنك الوطني الفالحي، وقد بلغت العمولة المدفوعة من قبل البنك خالل 
سنة 2011 في إطار هذه العملية 14.881 دينار كعمولة على قسائم التحصيل و19.571 

دينار كعمولة مسك الحسابات.
- يقوم البنك الوطني الفالحي  بمهمة المودع لديه  لألسهم واألموال لفائدة الشركتين المتفرعتين 
عنه  شركة اإلستثمار ذات رأس مال متغير - SICAV BNA«« وشركة التوظيف الرقاعي » 
SICAV PLACEMENT OBLIGATAIRE  »، وقد بلغت عموالت اإليداع تباعا 1.000 

دينار و718.062 دينار خالل سنة 2011. 
- تمتلك  شركة التوظيف الرقاعي »SICAV PLACEMENT OBLIGATAIRE« ودائع 
في حساب )البنك الوطني الفالحي للتوظيف( بقيمة 77.888.057 دينار في 2011.12.31. 
-SICAV PL 2011 لشركة التوظيف الرقاعي »   وقد قدم البنك الوطني الفالحي خالل سنة

CEMENT OBLIGATAIRE  » مبلغا بقيمة 4.523.004 دينار في شكل فائدة على هذه 
الودائع. كما قامت باإلكتتاب في القرض الرقاعي للبنك الوطني الفالحي بقيمة 4.333.500 
السنة  خالل  دينار   171.950 بلغت  صافية  بقيمة  فوائد  وّلد  الذي   2009 سنة  في  دينار 

المحاسبية 2011.
- تمتلك  شركة اإلستثمار ذات رأس مال تنمية »SIP SICAR« لدى البنك ودائع في حساب 
)البنك الوطني الفالحي للتوظيف( بقيمة 334.000 دينار في 2011.12.31. وقدم البنك 
الوطني الفالحي لشركة اإلستثمار ذات رأس مال تنمية »SIP SICAR« مبلغا بقيمة 10.495 

دينار في شكل فوائد على هذه الودائع.
البنك الوطني الفالحي  الذي يربط بين  - خالل شهر ديسمبر 2011، تم تعديل عقد اإليجار 
والشركة التونسية لإلعالمية والخدمات ))TIS والمتعلق بالعقار المتخذ كمقر اجتماعي من قبل 
الشركة التونسية لإلعالمية والخدمات حيث تم تحديد معلوم اإليجار السنوي إلى 14.400 دينار 
سنويا باعتبار الضرائب وبزيادة بنسبة 5 % كل سنتين ابتداء من تاريخ 01 جانفي 2011. 

وقد ارتفع مبلغ اإليجار إلى 12.203 دينار دون اعتبار الضرائب خالل سنة 2011.  
- تضمن الشركة التونسية لإلعالمية والخدمات ))TIS صيانة أجهزة اإلعالمية للبنك الوطني 
سنة  خالل  دينار  إلى 523.118  العملية  هذه  على  المطلوبة  األجرة  ارتفعت  وقد  الفالحي. 

.2011
- اقتنى البنك الوطني الفالحي خالل سنة 2011 أجهزة إعالمية من الشركة التونسية لإلعالمية 

والخدمات ))TIS بقيمة 171.914 دينار ولوازم بمبلغ 186.402 دينار.
المخاطر  تنمية–  مال  رأس  بصندوقين   »SODINO« لشركة  الفالحي  الوطني  البنك  عهد   -
)صناديق التنمية »إرادة جندوبة« بقيمة 450.000 دينار و صناديق التنمية »إرادة الكاف« 

بمبلغ 450.000 دينار(.
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تمتلك شركة التنمية واالستثمار بالشمال الغربي )SODINO( توظيفات بحسابها لدى البنك 
الوطني  البنك  قدم  وقد   .2011.12.31 في  دينار   2.000.000 بقيمة  الفالحي  الوطني 

الفالحي مبلغا بقيمة 94.842 دينار في شكل فوائد على هذه الودائع.

المحاسبية  السنة  الفالحي خالل  الوطني  البنك  قبل  المحتسبة من  الحضور  - تتوزع مكافآت 
2011، بصفته عضوا في مجالس إدارة شركات المجمع، كالتالي )مبالغ بالدينار(:

المتفرعة عنه  البنك الوطني الفالحي للشركات   - تتوزع أرصدة القروض الممنوحة من قبل 
والشركات المساهمة وكذلك الفوائد المتعلقة بها كما يلي )مبالغ بالدينار(:

 12 500 BNA CAPITAUX البنك الوطني الفالحي - رؤوس أموال 
 6 250 - IMMOBILIERE DES ŒILLETS الشركة العقارية »القرنفل« 
 3 750 - SOIVM SICAFشركة اإلستثمار في األوراق المالية - شركة إستثمار ذات رأس مال قار
 5 000 - SOFINRECالشركة المالية إلستخالص الديون 
 شركة اإلستثمار ذات رأس مال قار للمساهمات - البنك الوطني الفالحي 750 1 

- SICAF PARTICIPATIONS BNA
 3 205 - SOGESTالشركة العامة للدراسات و اإلشراف على األشغال 
 5 000 - SIVIAشركة التنمية و التهيئة العقارية 
 5 000 - SICAR INVESTشركة اإلستثمار ذات رأس مال تنمية 
 شركة التوظيف الرقاعي - شركة إستثمار ذات رأس مال متغير 500 2 

- PLACEMENTS OBLIGATAIRES SICAV  
 1 500 - SICAV BNAشركة اإلستثمار ذات رأس مال متغير 
 5 833 - EL MEDINA"شركة التنمية العقارية "المدينة 
 10 400 - ESSOUKNAشركة السكنى 
 5 410 -SIMPARالشركة العقارية للمساهمات 
 2 500 )SODINO(شركة التنمية واالستثمار بالشمال الغربي 
 1 875 - AGRO SERVICES شركة الخدمات الفالحية 
 2 500 GEVE الشركة العامة للبيع

المبلغ	الخامالشركة

 1 450 754 23 755 753  -SIMPAR الشركة العقارية  للمساهمات  
 109 773 1 207 230 - IMMOBILIERE DES ŒILLETS "الشركة العقارية "القرنفل 
 792 061 5 823 707  - ESSOUKNAشركة السكنى
 8 417 96 726 - SOGESTالشركة العامة للدراسات و اإلشراف على األشغال 
 1 565 479 19 219 159  - SIVIAشركة التنمية و التهيئة العقارية
  5 514 898 GEVE
  420 000  - SODAL"شركة التنمية الفالحية "لخماس
 1 210 123 14 690 687 - EL MEDINA "شركة التنمية العقارية "المدينة 
 2 482 529 42 076 381 - SOFINREC الشركة المالية إلستخالص الديون 

الفوائدأصل	الدينالشركة



التقريــــر 
السنـــوي

التقريــــر 
السنـــوي

68

أهم	اإليضاحات	حول	القوائم	المالية	المنفردة	المختومة	في	2011.12.31  4

اإلدارة  مجلس  ألعضاء  الفالحي  الوطني  البنك  قبل  من  الممنوحة  القروض  بلغت   -
456.627.366 دينار في 2011.12.31.

 - بلغت مكافآت الحضور الخام الموزعة من قبل البنك ألعضاء مجلس إدارته 60.417 دينار 
خالل السنة المحاسبية 2011.

 - تتلخص أرصدة الحسابات الجارية المفتوحة لدى البنك الوطني الفالحي لألطراف المرتبطة 
وكذلك العموالت والفوائد المتعلقة بهذه الحسابات كما يلي: 

ديوان الحبوب 944 708 381  
الديوان التونسي للتجارة 956 291 35  
الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي 809 569 1  
مجمع مصطفى لحمر 252 614 26  
 مجمع علي الحليوي 405 362 11  
مجمع الصحبي محجوب 000 80  
المــــجمـــوع 366 627 456  

الرصيد	في
31	ديسمبر

2011

فوائد	2011الرصيد	في31	ديسمبر2011

عضو	مجلس	اإلدارة

حساباتطرف	مرتبط
	مدينة

حسابات
دائنة

عموالت
مقبوضة

في	2011

الفوائد
المقبوضة

الفوائد
المصروفة

     
  52 237 21 108 642 584   SIMPAR-الشركة العقارية للمساهمات 
 552 65 614 17 470 1 605 565 1 855 149   SIVIA- شركة التنمية و التهيئة العقارية
 6 825 10 174  - 338 503  - ESSOUKNA-شركة السكنى 
 2 214 287 15 706 59 959  -  AGRO SERVICES- شركة الخدمات الفالحية 
 118 1 608 4 576 119 697  -    TIS- التونسية لإلعالمية والخدمات 
  - 655  - 1 821 1 957 490  -BNA CAPITAUXالبنك الوطني الفالحي - رؤوس أموال
الشركة العقارية "القرنفل" -  687 232 582 1 505 6 -  

 - IMMOBILIERE DES ŒILLETS
 6 635 6 785 704 1 685 276  -  SOFINREC-الشركة المالية إلستخالص الديون 
  -  -  - 113 355  - GEVE الشركة العامة للبيع 
  -  -  - 163 104  - )SODINO( شركة التنمية واالستثمار بالشمال الغربي
  -  - 34 1 142  - POS
  - 466  - 100 198  -   SOGEST-الشركة العامة للدراسات و اإلشراف على األشغال
  - 75 424 4 678 1 950 070  -  EL MEDINA-"شركة التنمية العقارية "المدينة
  -  - 162 1 103 150 81 912  SICAR INVEST-شركة اإلستثمار ذات رأس مال تنمية 
 شركة اإلستثمار ذات رأس مال قار للمساهمات -  103 86 -  21 

 - SICAF PARTICIPATIONS BNA- البنك الوطني الفالحي
  - 92  - 291  - »ZIED« شركة زياد
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قرارات	الجلسة	العامة	العادية
السنة	المحاسبية	2011

الـقـرار	األول	
تــقـبـل الجلسـة العامـة العـادية للبنك التــأخــيــر المـسّجــل في دعـــوتها وانعقادها وتعـتبــر 

ذلك غير مضّر بأي شـكـل مـن األشـكــال بمـصـالـح المـساهـميـــن.
تّمت المصادقة على هذا القرار باألغلبية.

الـقـرار	الـثـانـي	
بعد استماعها إلى تالوة :

تجّمع  وبنشاط  المنفردة،  المالية  والقوائم  البنك  بنشاط  المتعّلقة  اإلدارة  مجلس  تقارير   -
البنك والقوائم المالية المجّمعة، للّسنة المالية 2011.

المالية  وبالقوائم  للبنك  المنفردة  المالية  بالقوائم  المتعّلقة  الحسابات  مراقبي  وتقارير   -
المجّمعة للّسنة المالية المختومة في 2011.12.31.

تسّجل الجلسة العامة العادية إطالعها على ما جاء في تقارير مراقبي الحسابات وتصادق على 
تقارير مجلس اإلدارة وعلى القوائم المالية المنفردة والمجّمعة للسنة المالية المختومة في 31 

ديسمبر 2011 كما وقع عرضها عليها. 

وبالتالي فهي تعطي إبراءا  تاما وشامال ألعضاء مجلس اإلدارة بخصوص تصّرفهم طيلة السنة 
المالية 2011.

تّمت المصادقة على هذا القرار باإلجماع.
الـقـرار	الـثـالـث

بعد استماعها إلى تالوة تقرير مراقبي الحسابات الخاص باالتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 
200 والفصول الموالية والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 29 من القانون 
عدد 65 لسنة 2001 كما نّقح بالقانون عدد 19 لسنة 2006، تصادق الجلسة العامة العادية 

على العمليات واالتفاقيات المنصوص عليها بهذا التقرير. 
تّمت المصادقة على هذا القرار باإلجماع.
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الـقـرار	الـرابـع
قـّررت الجلسة العامة العادّية، باقتراح من مجلس اإلدارة، تخصيص األرباح القابلة للتوزيع 

للسنة المحاسبية 2011 كما يلي:

35.968.835,426 دينار النتيجة الصافية قبل التحويرات في المعالجة المحاسبية  

48.347,634دينار رصيد مؤجل من سنة 2010     

36.017.183,060دينار أرباح قابلة للتخصيص والتوزيع    

1.784.727,667 دينار احتياطي قـانـونـي      

12.550.400,000دينار احتياطي إلعادة االستثمار المعفى    

8.350.000,000 دينار احتياطي خارق للعادة      

دينار  500.000,000 الصندوق االجتماعي        

23.185.127,667دينار مجموع المخّصصات       

12.800.000,000 دينار أرباح للتوزيع       

12.800.000,000 دينار عائدات األسهم )%8 (      

32.055,393دينار رصيد مؤّجل        

حـّددت األربـاح الصـافية لألسهـم للسنـة المحـاسبيـة 2011 بـ 0,400 دينـار عـن كـل سهـم 
وسيتم صـرفهـا بـداية من يـوم 2012.09.10.

تّمت المصادقة على هذا القرار باإلجماع.

الـقـرار	الخـامـس
ترّخص الجلسة العامة العادية للبنك بإعادة شراء جزء من األسهم المكّونة لرأسماله قصـد 
تعديل أسعارها في السوق وذلك وفقـا لمقتضيات القـانـونيـن عدد 117 لسنة 94 المؤرخ في 
14 نوفمبـر 1994 وعدد 92 لسنة 99 المؤرخ في 17 أوت 1999 ولقـرار وزيـر المالية 

الصـادر في 17 نوفمبـر 2000.

وتفّوض لمجلس اإلدارة صالحية تحديد السعر األقصى للشراء والسعر األدنى إلعادة البيع 
والعدد األقصى لألسهم المزمع اقتناؤها واألجل الذي يتـّم فيه هذا االقتناء وتخّول له استعمال 

االحتياطيات الخارقة للعادة لتغطية النقص الممكن تسجيله في القيمة.
تّمت المصادقة على هذا القرار باإلجماع.
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الـقـرار	السـادس
ترّخص الجلسة العامة العادية لمجلس إدارة البنك إصدار قرض أو عدة قـروض رقاعّية في 
حدود مبلغ 200 مليون دينار وذلك خالل الفترة ما بين انعقاد الجلسة العامة الحالية والجلسة 

العامة التي ستنظر في حسابات السنة المحاسبية القادمة.

كما يرّخص لمجلس اإلدارة تحديد قيمة كل إصدار وشروطه وأساليبه.
تّمت المصادقة على هذا القرار باإلجماع.

الـقـرار	السـابع
حــّددت الجـلسة العــامة العــادية منحــة حـضـور أعـضـاء مجـلـس اإلدارة بخـمـسـة آالف ديـنـار 

صـافـيـة )5.000 دينار( لكل عضو بعنوان سنة 2011.
تّمت المصادقة على هذا القرار باإلجماع.

الـقـرار	الّثـامــن
قواعد  بتدعيم  والمتعلق  عدد2011/06  المركزي  البنك  منشور  مقتضيات  تطبيق  إطار  في 
مستقلين  متصرفين  عضوين  تعيين  على  تنّص  والتي  القرض  بمؤسسات  الرشيدة  الحوكمة 
وعضو متصرف ممثل لصغار المساهمين بمجلس إدارة البنك ، قررت الجلسة العامة العادية 
تعويض الّسادة علي الحليوي، ماهر الزواري و مصطفى لحمر بالّسادة لطفي مكتوف، رضا 
العامة  الجلسة  بانعقاد  تنتهي  التي   المتبقية  النيابية  للمدة  وذلك  بوزغندة  أحمد  و  تيمومي 
العادية  العامة  الجلسة  تثّمن  و   .2012 المحاسبية  السنة  حسابات  في  تنظر  التي  العادية 

المجهودات المبذولة من طرف السادة األعضاء المتخلين طيلة مدتهم النيابية. 

وبالتالي تصبح تركيبة مجلس اإلدارة كاآلتي :
- السيد جعفر ختاش ، ممثـل للـدولـة التـونسيـة.

- وزارة المـاليــة، ويمّثـلهـا عضـو.
- وزارة التنمية الجهوية والتخطيط، ويمّثـلهـا عضـو.

- وزارة الفالحة ، ويمّثـلها عضو.
- ديــوان الحـبــوب، ويمّثـله عضو.

- الصندوق الـوطني للضمان االجتماعي، ويمّثـله عضو.
- الديـوان التـونسـي للتجارة، ويمّثـله عضو.

- الصندوق التونسـي للتأمين التعاوني الفالحي، ويمّثـله عضو.
- الّسيد لطفي مكتوف : عضو

-السّيد رضا تيمومي : متصـّرف مستقل 
-السّيد الصحبي محجوب : متصـّرف مستقل 

-السّيد أحمد بوزغندة : متصرف ممثل لصغار المساهمين 
تّمت المصادقة على هذا القرار باألغلبية.

الـقـرار	الـتـّــاسع
القانوني  ولممّثله  العام  المدير  الرئيس  للسيد  الّصالحيات  كل  العادية  العامة  الجلسة  تفّوض 

للقيام بكل إجراءات التسجيل، واإليداع والنشر وفقا لما ينّص عليه القانون.
تّمت المصادقة على هذا القرار باإلجماع.
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لمجال  المكّونة  األخرى  والمؤسسات  الفالحي  الوطني  للبنك  المجّمعة  المالية  القوائم  تميـزت 
التجميع، خالل سنة 2011، بأهـّم البيـانـات التالية:

في  دينار  مليـون   7.735 ليبلـغ   %  15,4 بنسبة  المجّمعة  الموازنة  مجمـوع  نمّو   -
2011.12.31 مقـابـل 6.702 مليـون دينار في 2010.12.31.

إلى 592  إرتـقى  بنسبة 4,6 %، حيث  البنك  لـتجّمع  الـذاتية  األمـوال  زيـادة رصيد   -
مليـون دينار في موفى سنة 2011 مقابل 566 مليـون دينار في سنة 2010.

- إنخـفـاض حجـم المساهمات في المؤّسسـات المجّمعة بطريقـة التقييـم بالمعادلة بنسبة 
3,9 %، منتـقـال من 24,7 مليـون دينار في نهـاية سنة 2010 إلى 23,7 مليـون دينار 

في 2011.12.31.

في  دينار  مليـون   443,8 إلـى  المجّمعة  اإلستغـالل  إيـرادات  مجموع  إرتـفـاع   -
بزيـادة بنسبـة  أي  مليـون دينار خالل سنة 2010،  مقـابـل 418,8   2011.12.31

.% 6

- إرتـفـاع أعبـاء اإلستغـالل المجّمعة إلـى 165,1 مليـون دينار في نهـاية سنة 2011 
مقـابل 138,9 مليـون دينار قبـل سنـة، أي بزيـادة بنسبـة 6,7 %.

- تراجع النـاتج البنكي الصافـي المجّمـع مـن 279,9 مليـون دينار فـي 2010.12.31 
إلى 278,8 مليـون دينار في 2011.12.31، أي بانخفاض طفيف بنسبة 0,4 %.

- بلغت جملة أعبـاء التسـييـر 189,7 مليـون دينار في نهـاية سنة 2011 مقـابل 170,4 
مليـون دينار في نهـاية السنة الماضية، أي بزيـادة بنسـبة 11,4 %.

- إنتقـلت حـّصـة الـتجـّمـع في نتـائج الـشركـات الـمجّمعـة بطـريـقة الـتقييـم بالمعـادلـة من 
670 + ألف دينار في 2010.12.31 إلى 185 – ألف دينار في موفى سنة 2011.

منها   2011 سنة  خالل  دينار  مليـون   38,357 المجّمعة  الصافية  النتيجة  وبلغت   -
الشركة  الفالحي،  الوطني  للبنك  اإليجابيـة  المسـاهمة  تمّثل  دينار  مليـون   34,337
الوطني  »البنك  لشركة  اإليجابيـة  المسـاهمة  تمّثل  دينار  مليـون   1,142 و  عة،  المجمِّ
المـالية  للشركة  اإليجابيـة  المساهمة  تمّثـل  دينار  مليـون   420 و  أمـوال«  رؤوس   –
إلستخـالص الـديـون. وإرتفعـت المسـاهمة اإليجـابية لقطب الـتنمية العقـارية في النتيجـة 

المجّمـعة الصـافية إلى 2,313 مليـون دينار خالل سنة 2011.

الـوضـعية	المـالـية
الـمجـمَّـعة
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 34 337  )BNA(   البنك الوطني الفالحي
 420  )SOFINREC(   الشركة المالية الستخالص الديون

1 142  )BNA CAPITAUX(   البنك الوطني الفالحي رؤوس أموال
-33  )SIP SICAR( شركة االستثمار ذات رأس مال تنمية
20  )SOIVM SICAF(   شركة االستثمار في االوراق المالية

236  )SICAR INVEST(   »شركة االستثمار ذات رأس مال تنمية »االستثمار
-155  )T.I.S(   التونسية لالعالمية والخدمات

5  )SICAV BNA(   البنك الوطني الفالحي سيكاف
6  )Placement obligataire SICAV( شركة التوظيف الرقاعي

203  )SIVIA(   الشركة العقارية وللتهيئة
698  )SIMPAR( الشركة العقارية للمساهمات
333  )SPI EL MEDINA(   »شركة البعث العقاري »المدينة
190  ) Immobilière les œillets( عقارية القرنفل
889  )ESSOUKNA(   شركة السكنى

-3  )SOGEST(  الشركة العامة للدراسات والمراقبة واالشغال
50  )AGRO-SERVICES(  شركة الخدمات الغذائية والدراسات

0   )ZIED( »شركة ذات مسؤولية محدودة » زياد
19  )Sicaf Participations BNA( شركة االستثمار ذات رأس المال القار والمساهمات للبنك الوطني الفالحي

38 357 النتيجة	المجمعة	لتجمع	البنك	الوطني	الفالحي	

الشركة

المساهمة	في	النتيجة	المجمعة	

المساهمة	في	النتيجة	
المجمعة	لسنة	2011

الوحدة: ألف دينار
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الـمـؤسسـات	الفـرعيـة	الـمـاليـة

»BNA-CAPITAUX«	أموال	رؤوس	–	الفـالحي	الوطني	البنك
»البنك الـوطني الفـالحي – رؤوس أموال« هي شركة وساطة في البـورصة. تكّونت برأس مال 
أّولي قيمته 2,5 مليـون دينار ليبلـغ حاليا 5 مالييـن دينار مقسمة إلى 50.000 سهم بقيمــــة 
100 دينار للسهم الواحد. وتبلغ مساهمة البنك الـوطني الفـالحي في رأس مـــــال الشركـــــة 

 .% 99

يشمل نشاط شركة »البنك الـوطني الفـالحي – رؤوس أمـوال« أساسا الـوساطـة في البـورصة 
والتصّرف في حافـظات األوراق المالية والثـروات، إضافة للتصـرف في صناديـق التـوظيف 

الجمـاعي في األوراق المـالية بكل أصنافها. 

ألف   2.955 لتبلـغ   ،2010 بسنة  مقارنـة   %  16 بنسبة  تراجعا  الشركة  مداخيل  سّجلت 
دينار.

لتبلغ  كبيرا  تراجعا  اإلستـغـالل  نتيـجة  اإلستغـالل بنسبة 6 % و سجلت  أعبـاء  ارتفعت  كما 
425 ألف دينار في 2011 مقابل 1.107 ألف دينار في سنة 2010. 

أّمـا بـالنـسبة لمداخيل محفظة السندات و المساهمات ، فقـد بلغت 1.031 ألف دينار في 2011 
مقابل 1.125 ألف دينار في سنة 2010 ، مسجلة انخفاضا بنسبة 8 %.

وبلغت النتيجة الصافية 1.163 ألف دينار في 31.12.2011، مسجلـــة انخفاضــا بنسبـة 
.% 40

شركة	اإلستثمار	في	األوراق	المالية	–	شركة	إستثمار	ذات	رأس	مال	قار	
»SOIVM-SICAF«

تم بعث هذه الشركة في شهر جويلية 1993 برأس مال أّولي قيمته مليوني دينار ليصل حاليا 
إلى 4 ماليين دينار محّررة كّليا ومقسمة إلى 400.000 سهم بقيمة إسمـية قـدرهـا 10 دنـانير 
مالية  أوراق  في محفـظة  التصـّرف  في  للشـركة  اإلجتمـاعي  الموضوع  يتمّثـل  الـواحد.  للسـهم 

بـواسطة أموالها الذاتية.

تبلـغ مسـاهمة البنك الوطني الفالحي في رأس مال هذه الشـركة 2.514 ألف دينار، أي بنسبة 
.% 63

ويشـار إلى أّن مداخيـل الشـركة تخضـع بشكـل كبيـر لتـأثيـر تطـّور الظـرف االقتصـادي والمـالي 
باعتبـارها تـتـرّتـب عـن المـرابيـح المـوّزعة وإيـرادات التـوظيف.

في سنة 2011، سّجـلت مـداخيـل التـوظيف الصـافية تراجعا حادا لتبلـغ - 181 ألف دينـار 
مقابل 1.006 الف دينار في سنة 2010. 

في نفس االتجاه تراجع الـربـح الصـافـي إلـى - 246  ألف دينـار في سنـــــة 2011 مقـابــــــل 
+ 941 ألف دينـار خـالل سنة 2010.
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شركة	التوظيف	الرقاعي	–	شركة	إستثمار	ذات	رأس	مال	متغير	
»Placement	obligataire	SICAV «

تأّسسـت شـركة التـوظيف الـرقـاعـي في شهر سبتمبـر 1996 بـرأس مال أّولـي بقيمة 300 
ألف دينـار وبمساهمة راجعـة كلّيـا لتجّمـع البنك الـوطني الفـالحي. يبلـغ رأس مـال الشـركـة 

495,922 مليـون دينـار في مـوّفـى سنة 2011. 

بـاإلعتـمـاد حـصـرا  فيهـا  والتصـّرف  مـالية  أوراق  تكـويـن محفـظة  في  الشـركة  نشـاط  يتمّثـل 
عـلى األمـوال الـذاتية للـشـركـة.

بلـغ حجـم األصـول الصـافية للشـركـة 515.189 ألف دينـار فـي مـوفـى سنة 2011 مقـابـل 
421.662 ألف دينـار في مـوفـى سنة 2010، مسجال بذلك نموا بنسبة 22 %. 

وقـد بلغـت النتيـجة الصـافية للشـركة 17.789 ألف دينـار في موفـى سنة 2011، مسّجـلة 
زيـادة بنسبـة %7  مقـارنـة بالسنـة السـابقـة، مّمـا سمح بتـوزيـع أربـاح بقيمة 3,881 دينـار 

للسـهم الـواحـد. هكـذا، بلغـت نسبـة مـردوديـة أسـهم الشـركة 3,7 %.

»SICAR	INVEST«	تنمية	مال	رأس	ذات	االستثمار	شركة
تأسست شركة اإلستثمار ذات رأس مال تنمية في شهر مارس من سنة 1997 برأس مال أولي 

بقيمة مليوني دينار، وقع الّتـرفيع فيه ليبلغ حاليا 8 ماليين دينار محّررة كليا. 

يتمثل الموضوع اإلجتماعي للشركة أساسا في المساهمة، لحسابها الخاص أو لحساب الغير، 
الذاتية للشركات الحريفة. هكذا، تتكّون مداخيل الشركة من العموالت على  في تدعيم األموال 
األموال التي تتصرف فيها لحساب الغير، وعموالت خدمات دراسة الملّفات، وإيرادات التوظيف 

المالي وفائض القيمة على إعادة بيع المساهمات.

وقـد بلـغت مـداخـيل إستغـالل الـشركة 999 ألف دينـار في موفى سنة 2011 مسجـال بـذلك 
إرتفاعا بنسبة 13 % مقـارنة بالسنـة السابقـة. أّما إيـرادات اإلستغـالل األخـرى، فقـد سّجـلت 
تراجعا بنسبة 44 %، منتـقـلة مـن 393 ألـف دينـار فـي سنة 2010 إلـى 220 ألـف دينـار 
خـالل سنـة 2011، نتيجة ارتفاع مخصصات المدخرات على التوظيف  و تراجع زائد القيمة 

على التفويت  بقيمة تباعا + 157 ألـف دينـار  و - 29 ألـف دينـار.

من جهتها، سّجـلت أعبـاء اإلستغـالل تراجعا ملحوظا، منتقلة من 954 ألف دينار خالل سنة 
2010 إلى 189 ألف دينار في موفى سنة 2011، نتيجة انخفاض مخصصات المدخرات على 
المساهمات لتبلغ – 654 ألـف دينـار و استرداد مدخرات ذات صلة  بالمراقبة الجبائية بقيمة 

270 ألف دينار.

هكذا، سّجـلـت النتيجة الصافية للشركة نمّوا بنسبة 65 % ، منتقلة من 299 ألف دينار في 
بلـغ  فقـد  الموازنة،  مجمـوع  أما  سنة 2011.  في  دينار  ألف  إلى 493  سنة 2010  موفى 
ومن   .% بنسبة 15  زيـادة  بذلك  مسّجـال  سنة 2011،  مـوّفى  في  دينـار  ألف   109.596
القـابلة إلعادة التفويت من 8.101 ألـف دينار في سنة  جهتهـا، إنتقـلت محفـظة المساهمات 
ُتقّدُر بنسبة  للمّدخرات  ألـف دينار في موفى 2011، بقيمة مخّصصات  إلى 7.669   2010

.% 44
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»SICAV-BNA«	الفالحي	الوطني	البنك	متغير-	مال	رأس	ذات	اإلستثمار	شركة
تـأّسـسـت شـركة اإلستثـمـار ذات رأس مال متغـّيـر في سنة 1993 من طـرف البنك الـوطـني 
الفـالحي بـرأس مال أولـي بمبلـغ 300 ألف دينـار، لـيصبـح 2.875 ألف دينـار في نهـاية سنـة 
2011. ويتمّثـل نشـاط الشـركة في تكـويـن محفـظة أوراق مـالية والـتصـرف فيهـا بـاإلعـتمـاد 

عـلى األمـوال الـذاتيـة للـشـركـة.

سّجـل حجـم األصـول الصـافيـة للشـركـة انخفاضا بنـسـبة 21 %، منتـقـال من 3.318 ألف 
دينـار فـي سنـة 2010 إلى 2.631 ألف دينار في موفى سنة 2011. كمـا سّجـلت الـنتيـجـة 
الصـافيـة للشـركـة إنخفاضا منتقلة من 532 ألف دينار في 2010 إلى 134 ألف دينار في 
2011. وهكـذا تراجعت الـنتيـجة القـابـلة للتـوزيـع بنسـبة 7 %  منتقلة من 25.680 دينار 
في 2010 إلى 23.797 دينار في 2011، مّمـا مّكن من توزيع أرباح بقيمة 0,828 دينار 

للسهم الواحد في سنة 2011.

»SIP	SICAR«	تنمية	مال	رأس	ذات	اإلستثمار	شركة
تأسست شركة اإلستثمار ذات رأس مال تنمية خالل سنة 1997 برأس مال أولي بقيمة مليوني 

دينار وقع الّتـرفيع فيه ليبلغ حاليا 3 ماليين دينار محررة كليا. 

تتكّون مداخـيل الشركة من إيرادات التوظيف والعموالت على األموال التي تتصرف فيها. وقد 
ألـف   302 من  منتقـال   ،%  12 بنسبـة  إرتفاعا  للشـركة  اإلستغـالل  إيـرادات  مجمـوع  سّجـل 
عنه  توّلـد  مما  نهاية سنة 2011،  في  دينار  ألـف  إلى 337  موفى سنة 2010  في  دينـار 

خسـارة بقيمة 94 ألـف دينار في سنة 2011 مقابـل 69 ألـف دينار في سنة 2010.  

»SOFINREC«	الديون	الستخالص	المالية	الشركة
أفريل  شهر  في  الفالحي  الوطني  للبنك  التابعة  الديون  إلستخالص  المالية  الشركة  تـأّسست 

.2001

 600.000 إلـى  كلّيـا ومقّسـمة  محـّررة  دينـار  مالييـن  ثـالثة  األّولي  الشركة  مال  رأس  بلـغ 
سهـم، بقيمة 5 دنانير للسهم الواحد، بمساهمة للبنك الـوطني الفـالحي في رأس مال الشركة 
اإلقتناءات  لمواجهة  دينار  مالييـن  ثمـانية  الحـالي  الشـركة  مال  رأس  ويبلـغ  بنسبـة 90 %. 

الجديدة للديون و للتطابق مع نسبة المالءة لشركات إستخالص الديون.

يتمثل نشاط الشـركة في إقـتنـاء وإستخـالص الـديـون للحسـاب الخاص أو لحسـاب الغيـر.

وقد شهدت سنة 2011 إنخفاضا على مستوى اإلستخالصات بنسبة 21 %، لتبلغ 12.144 
ألـف   4.043 بقيمة  اإلستخـالصـات  على  صـافية  مداخيـل  بتحقيـق  سمح  مّما  دينار،   ألف 

دينار، أي بنسبة تراجع قـدرها 59 %. 

و ُتفّسُر هذه النتائج بالظروف الصعبة التي تمّر بها البالد. 

و هكذا فقـد سّجـلت النتيجـة الصـافية إنخفاضا ملحوظا بالنسبة للسنة السابقة لتبلغ 31 ألف 
660 ألـف دينار في مـوفـى سنة 2011 مقابل 574 ألف دينار في موّفى سنة 2010.
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شركة	اإلستثمار	ذات	رأس	مال	قار	للمساهمات-البنك	الوطني	الفالحي
»SICAF	Participations-BNA« 

تأسست الشركة في شهـر ديسمبر 2003 برأس مال يبلغ 500 ألف دينار وبمساهمة للبنك 
الوطني الفالحي بنسبة 100 %. 

تخضع هذه الشركة إلى قانون عدد 92-88 المنّقح بالقانون عدد 113-92 والمتّمم بالقانون 
لبنوك  المالي  التطهير  عمليات  على  المساعدة  الجبائية  بالقرارات  الخاص   2003-32 عدد 

التنمية.

يتمّثل نشاط هذه الشركة في إقتناء و التصّرف في الّسندات الغير المجدية من البنك الوطني 
الفالحي.

لسنة  التركيبة  نفس  على  موّفى سنة 2011  في  للشركة  المساهمات  محفظة  تركيبة  تتكّون 
2010 أي 44 مساهمة  بقيمة محاسبية تبلغ 46.863  دينار. و تعود الحصة األكبر من 
محفظة المساهمات في 2011.12.31 للشركات التي هي في طور التصفية، أي 52 % من 

مجموع السندات.

أّما الّربح الّصافي للشركة، فبلغ 19 ألف دينار خالل سنة 2011 مقابل 30 ألف دينار في 
سنة 2010.

الـتـجـّمـع	الـعـقــاري

»SIMPAR«	والمسـاهمـات	العقـارية	الشـركة
هي شـركة تـأّسسـت في أفـريـل 1973 بـرأس مال أّولي قـدره 300 ألـف دينار ووقـع التـرفيـع 

فيـه عـّدة مـرات ليبلـغ حـاليـا 4.000 ألـف دينار. 

بلـغ رقم معامـالت الشركة 16.908 ألف دينار خـالل سنة 2011 مقابل 16.047 ألف دينار 
في سنـة 2010، مسّجـال بذلك إرتفـاعـا بنسبة 5%.

لتبلـغ   ،%  52 بنسبة  الصـافية  النتيـجة  بنمّو   2011 المحـاسبـية  السنة  أختتـمت  هكـذا، 
4.308 ألـف دينـار مقـابـل 2.830 ألـف دينـار في سنة 2010.

»SIVIA«	العـقـاريـة	والتـهيئـة	التنـميـة	شـركـة
هي شـركة خفية اإلسم تـّم تـأسيسهـا في أفـريـل 1980 بـرأس مال أّولـي بقيـمة 900 ألـف 

دينـار ويـرتفـع اآلن إلـى 1.400 ألف دينـار. يشمل نشـاط الشـركة كّل العمليـات العقـارية.

إرتفـع رقم معامالت الشركة إلى 14.679 ألف دينـار خـالل سنة 2011 مقـابـل 10.553 
ألف دينـار خـالل سنة 2010، أي بـزيـادة بنسبة 39 %. و قـد مّكـن ذلك من تحـقيـق نتيـجة 
صـافية بقيـمة 412 ألف دينار في سنة 2011 مقابل 589 ألف دينار في سنة 2010، مّمـا 

سمح بتـوزيع أربـاح بنسبة 12 %.
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شـركـة	الـّسـكـنـى
هي شـركة تعـنى بـالنهـوض بـالقطاع العقـاري تـّم بعثهـا في نـوفمبـر 1983 بـرأس مـال أّولـي 
إلى 3.607.250 سهما  مقّسـمة  دينـار  ألف  اآلن 3.607  ويبلـغ  دينـار،  ألـف  بقيمة 800 

بقيمة إسمية بدينار واحد لكـل سهـم. 

ألف  ألف دينـار خـالل سنة 2011 مقابـل 14.376  الشـركة 20.015  بلـغ رقـم معـامالت 
دينـار في سنة 2010، مسّجال بذلك نمّوا بنسبة %39. 

النتيـجة الصـافية للشـركة نمّوا بنسبة 25 %، منتقـلة من3.004 ألـف  من جهتهـا، سّجـلت 
دينـار في سنة 2010 إلى 3.757 ألـف دينـار في سنة 2011، مما سمح بتـوزيـع أربـاح 

بقيمة 0,280 دينـار للسـهم الـواحـد.

شـركـة	الـتنـميـة	العـقـاريـة	»	المـدينـة	»
هي شـركة خفية اإلسـم تـّم بعثهـا في سنة 1988 للقيـام بكـل األنشـطة الخـاصة بشـراء وبيـع 

العقـارات. يبلـغ رأس المال الحالي للشـركة 900 ألـف دينـار.

بلـغ رقـم معـامالت الشـركة  9.740 ألف دينـار خـالل سنة 2011 مقـابـل 9.491 ألف دينـار 
في سنة 2010، مسّجـال نمـّوا بنسبة 3 %. كما ارتفعت النتيجة الصافية إلى 691 ألف دينـار 

في سنة 2011 مقابل 893 ألـف دينـار فـي سنة 2010.

الشـركـة	العـقـاريـة	»القـرنـفـل«
هـي شـركة خفّيـة اإلسم وقـع تـأسيسهـا في شهـر ديـسمبـر 1997 بـرأس مـال أّولـي قيـمته 

150 ألـف دينـار ليبلـغ حـاليـا 900 ألـف دينـار.

وبعد أن كـان الغـرض األّولي للشـركة يقتصـر عـلى بنـاء مسـاكـن لفـائـدة مـوظفـي البنـك الـوطني 
الفـالحي، تـّم تـوسيع نطاقـه، خـالل سنة 2003، ليشمـل كـاّفـة األنشطـة العقـاريـة.

وقـد سّجـل رقـم المعـامالت تـراجعـا  بنسبة 46 %،  منتقـال من 4.188 ألف دينـار  فـي  سنـة 
2010 إلى 2.247 ألف دينـار في سنة 2011. كما سجلت النتيجة الصافية إنخفاضا بنسبة 
سنة  في  دينـار  ألـف  إلـى 260  سنة 2010  في  دينـار  ألـف  من 303  إنتقلت  حيث   14%

.2011

»SOGEST«	األشغال	على	واإلشـراف	للدراسات	العامة	الشركـة
هي شـركة خفية اإلسم تـّم بعثهـا في ديسمبر 1978. يتمثـل الموضوع اإلجتمـاعي للشـركة 
في إسـداء خـدمـات الهنـدسة واإلستشـارة بما فيهـا القيـام بالـدراسـات الفنيـة، وتفّقـد ومتـابعة 

وتنسيـق ومـراقبة األشغـال في مجـاالت األشغـال العـامة والبنـاء.

بلـغ رقـم معـامالت الشركة والنتيـجة الصـافية، تبـاعا، 1.180 ألـف دينـار و 162 ألـف دينـار 
خـالل سنة 2011 قبل التعديالت المحاسبية. 

هكـذا، حـافـظـت الشـركة على تـوفيـر مـردودية جّيـدة مّكـنت من تـوزيـع أربـاح بلغت 5 دنـانيـر 
للسهـم الـواحد خـالل سنـة 2011، أي بنسبة 50 %.
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شـركـــات	الـخـدمــات

»AGRO-SERVICES«	الفـالحيـة	الـخـدمــات	شـركة
هي شـركة خفية اإلسـم تـّم تـأسيسهـا في جوان 1991 برأسمـال قـدره 200 ألـف دينار ويبلـغ 
حاليـا 600 ألـف دينار. ويهـدف بعث هـذه الشـركة إلى المسـاهمة فـي تنمـية قـطاع الفـالحة 
وتـأميـن  الفـالحية  المشـاريع  بإنجـاز  الخـاصة  بالـدراسات  القيـام  بفضـل  البحـري  والـصيد 

المسـاعـدات الـفنيـة في ميـادين اإلنتـاج والتصـرف في الضيعـات الفـالحية.

سّجلت الشركة، خالل سنة 2011، إنخفاضا طفيفا بنسبة 4 % في رقم معـامـالتهـا، لينتقـل 
من  4.266 ألف دينار في سنة 2010 إلى 4.070 ألف دينار خالل سنة 2011.

وقـد أختتمـت السنة المحاسبية 2011 بـربح صـافي بقيمـة 145 ألـف دينـار مقابـل 148 ألـف 
دينـار في سنة 2010.

»TIS«	والـخـدمــات	لإلعالمية	التونسية
تـّم بعـث هذه الشركة في جـوان 1991 برأس مال قـدره 250 ألـف دينار. ويتمّثـل الغـرض 
المعلـوماتيـة  واإلتصـاالت  اإلعـالمية  قطاع  تطـويـر  في  المساهمة  في  الشركة  هذه  إنشـاء  من 

والنقـديات.

ملحوظا  إنخفـاضـا  شهدت  وقد  المعـدات.  وبيع  الخـدمات  تقـديم  من  الشركة  مداخيـل  تتـأتى 
بنسبة 57 % لتنتقـل من 3.841 ألف دينار في سنة 2010 إلى 1.646 ألف دينار خالل 

سنة 2011. 

وقـد أخـتتمت السنة المحـاسبية 2011 بخسـارة قـدرهـا 138 ألـف دينـار.
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	 	 األصول	

خزانة وأموال لدى البنك المركزي ومركز الصكوك البريدية
190 020  237 493  1.2  والخزينة العامة للبالد التونسية 

72 809  140 994  2.2 مستحقات على المؤسسات البنكية  
5 145 534  5 843 831  3.2 مستحقات على الحرفاء 

649 400  827 460  4.2 محفظة السندات التجارية 
295 700  306 236  5.2 محفظة االستثمار 

24 675  23 712  6.2 مساهمات في المؤسسات المجمعة بطريقة التقييم بالمعادلة 
59 172  60 281  7.2 أصول ثابتة  

265 022  294 632  8.2 أصول أخرى  
22  17 فـارق إقتنـاء   

6 702 354  7 734 656 	 	 مجموع	األصول	

	 	 الخصوم	

50 029  899 203 البنك المركزي ومركز الصكوك البريدية  
162 788  84 061  9.2 ودائع وأموال المؤسسات البنكية  والمالية 

4 674 354  4 834 855  10.2 ودائع وأموال الحرفاء 
516 720  459 429  11.2 اقتراضات وموارد خصوصية 
264 862  300 123  12.2 خصوم أخرى  

5 668 753  6 577 671 	 	 مجموع	الخصوم	

467 822  564 558 	 	 حقوق	األقلية	

األموال الذاتية   
160 000  160 000  13.2 رأس المال )32 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 5 دنانير في 2010.12.31( 

-  -  13.2 رأس الـمـال الغـيـر مـحـّرر 
-3 273  -2 631  14.2 أسهم ذاتية وخاصة بالرقابة الذاتية 

230 680  265 187  13.2 احتياطيات مجمعة 
131 180  131 637  13.2 أموال ذاتية أخرى مجمعة 

516  -123  13.2 التغيرات المحاسبية المؤثرة على النتائج المؤجلة لتجّمع البنك 
46 676  38 357  13.2 النتيجة المجّمعة للسنة المحاسبية، حصة التجّمع 

565 779  592 427 	 	 مجموع	األموال	الذاتية	-	حصة	التجّمـع

6 702 354  7 734 657 	 	 مجموع	الخصوم	واألموال	الذاتية

* تّمت معالجة األرقام لتيسير عملّيات المقارنة   

	 الموازنة	المجّمعة	قبل	توزيع	األرباح	
السنة	المحاسبية	المختومة	في	31	ديسمبر	2011  

 

 2010	)*(2011إيضاحبآالف	الدنانير,	في	31	ديسمبر
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	 	 	 الخصوم	المحتملة	

 750 263  1 246 035  1.3 ضمانات	وكفاالت	مقدمة	

139 063  647 972   أ - لفائدة المؤسسات البنكية والمالية  
451 200  438 063  ب - لفائدة الحرفاء  
160 000  160 000  ت - لفائدة الدولة  

   
561 006  541 009 	 	 اعتمادات	مستندية

93 934  11 057 أ - مدينون بواسطة اعتمادات مستندية للتصدير بالعملة الصعبة  
467 072  529 952 ب - مدينون بواسطة اعتمادات مستندية للتوريد بالعملة الصعبة  

   
 50 000  898 000 	 	 أصول	مقدمة	في	شكل	ضمانات

1 361 269  2 685 044 	 	  مجموع	الخصوم	المحتملة

	 	 	 التعهدات	المقدمة

 378 812  262 914 	 	 تعهدات	التمويل	المقدمة

378 812  262 914   أ -  تعّهدات تمويل مبرمة و غير مسّرحة  
4 552  6 702 	 	 تعهدات	على	السندات

4 552  6 702  أ -  مساهمات غير محررة  
383 364  269 616 	 	 مجموع	التعهدات	المقدمة

	 	 	 التعهدات	المقبولة

   
569 480  572 902  2.3 ضمانات مقبولة 

		 	 جدول	التعهدات	خارج	الموازنة	المجّمعة
السنة	المحاسبية	المختومة	في	31	ديسمبر	2011  
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312 242  328 006  1.4 إيراد 1 - فوائد دائنة ومداخيل مماثلة 
48 970  50 032  2.4 إيراد 2 - عموالت دائنة 
49 098  51 625  3.4 إيراد 3 - مرابيح محفظة السندات التجارية والعمليات المالية 

8 457  14 176  4.4 إيراد 4 - مداخيل محفظة االستثمار 
418 767  443 840 	 	 مجموع	إيرادات	االستغالل	البنكي

-137 936  -163 853  5.4 عبء 1 - فوائد مدينة وأعباء مماثلة 
-976  -1 033 عبء 2 - عموالت مدينة  

 -193 عبء 3 - خسارة على محفظة السندات التجارية و العمليات المالية  
-138	912  -165	079 	 	 مجموع	أعباء	االستغالل	البنكي

279 855  278 761 	 	 الناتج	البنكي	الصافي

إيراد 5 \ عبء 4 - مخصصات المدخرات ونتيجة تصحيح قيم المستحقات 
-83 631  -75 449  6.4 وعناصر خارج الموازنة والخصوم )-( 

إيراد 6 \ عبء 5 - مخصصات المدخرات ونتيجة تصحيح قيمة 
-557  560  7.4 محفظة االستثمار  )-( 

51 181  67 136  إيراد 7 - إيرادات استغالل أخرى )+(  
-106 971  -117 460  8.4 عبء 6 - مصاريف األعوان )-( 

-63 410  -72 284 عبء 7 - أعباء االستغالل الـعامـة )-(  
-6 185  -6 697 عبء 8 - مخصصات المدخرات واالستهالكات على األصول الثابتة )-(  

70 282  74 566 	 	 نتيجة	االستغالل	

670  -185 الحصة في نتائج الشركات المجّمعة بطريقة التقييم بالمعادلة  
823  3 693 إيراد 8 \ عبء 9 - رصيد ربح \ خسارة متأتية من عناصر عادية   

71 775  78 075 	 	 النتيجة	قبل	األداءات

-4 011  -14 515  9.4 عبء 11 - األداء  على الشركات )-( 
67 764  63 560 	 	 النتيجة	الصافية	للسنة	المحاسبية	

-21 088  -25 203 حصة حقوق األقلية  
46 676  38 357 	 	 النتيجة	الصافية	للسنة	المحاسبية	-	حصة	التـجـّمـع

46 676  38 357 النتيجة الصافية للسنة المحاسبية , حصة التـجـّمـع  
516 مفعول التغيرات المحاسبية , حصة التجّمع   

47 192  38 357 النتيجة بعد التغيرات المحاسبية , حصة التـجـّمـع  

* تّمت معالجة األرقام لتيسير عملّيات المقارنة   

	 	 قائمة	النتائج	المجّمعة	
السنة	المحاسبية	المختومة	في	31	ديسمبر	2011  
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	 	 	 أنشطة	االستغالل

392 307  414 756 	 	 1	-	إيرادات	االستغالل	البنكي	المقبوضة

-145 828  -164 974 2 - أعباء االستغالل البنكي المدفوعة  
-91 694  83 645 3 - إيداع \ سحب على ودائع لدى البنوك والمؤسسات المــالية  

-926 368  -776 303 4 -  قروض وتسبقات \ خالص القروض والتسبقات الممنوحة للحرفاء  
363 743  179 661 5 - إيداع \ سحب ودائع  الحرفاء  
-63 540  -107 233 6 - سندات توظيف  

-131 011  -172 834 7 - أموال أخرى  لفائدة األعوان ومدينين آخرين  
-11 148  61 322 8 - تدفقات أخرى للخزينة متأتية من أنشطة االستغالل  
-18 331  -11 192 9 - أداء على الشركات  
-631	871  -493	152  1.5 التدفقات	النقدية	الصافية	المتأتية	من	أنشطة	االستغالل	

	 	 	 أنشطة	االستثمـــار

5 720  22 809 1 - فوائد وعائدات مقبوضة على محفظة االستثمار  
-21 793  -10 314 2 - شراءات \ تفويت في محفظة االستثمار  
-10 456  -5 300 3 - شراءات \ تفويت في األصول الثابتة  

2 027  -325 4 - أرباح الصرف وفـائـض القيمة على محفظة المساهمات  
-24	501  6 870  2.5 التدفقات	النقدية	الصافية	المتأتية	من	أنشطة	االستثمار	

   

	 	 أنشطة	التمويل	

-410  -169 1 - أسهم ذاتية   
25 000  - 2 - إصدار أسهم من طرف الشركة األّم  
74 985  96 330 3 - إصدار أسهم من طرف الشركات التابعة للتجمع  

-  - 4 - إصدار إقتراضات  
-3 002  -3 335 5 - خالص موارد اقتراض  

-19 564  -53 451 6 - زيادة \ نقصان في الموارد الخصوصية  
-24 937  -32 568 7 - عائدات موزعة  

   

52 072  6 807  3.5 التدفقات	النقدية	الصافية	المتأتية	من	أنشطة	التمويل	

-604	301  -479	474 	 	 تغير	مجال	التجميع	على	السيولة	وما	يعادل	السيولة

810 055  205 755 	 	 السيولة	وما	يعادل	السيولة	في	بداية	السنة	المحاسبية	

205 755  -273	720  4.5 السيولة	وما	يعادل	السيولة	في		نهاية	السنة	المحاسبية	

	 	 جدول	التدفقات	النقدية	المجّمعة	
من	أول	جانفي	إلى	31	ديسمبر	2011   
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مـجـال	التجميع	

1.1		مؤسسات	مدرجة	في	مجال	التجميع
عة(،  )المجمِّ األم  الشركة  إعتبار  دون  شركة،   20 المجمعة  المالية  القوائم  مجال  يضّم 

في2011.12.31  كاآلتي :

*17 شركة مجمعة بطريقة الدمج الكلي.

* 3   شركات مجمعة بطريقة التقييم بالمعادلة.

تتوزع المؤسسات المدرجة في مجال التجميع، نسبة الرقابة، و نسبة المصالح الراجعة للتجمع 
كاآلتي:

أهم	اإليضاحات	حول	القوائم	المالية
المجّمعة	المختومة	في	2011.12.31

مـؤسسـات	القـرض   
 البنك الوطني الفالحي BNA  الدمج الكلي 100,00% 99,00% 
خدمات	مالية	أخـرى   
 البنك الوطني الفالحي – رؤوس أموال BNA CAPITAUX  الدمج الكلي 100,00% 98,44% 
  الشركة المالية الستخالص الديون SOFINREC الدمج الكلي 100,00% 96,85% 
 »شركة االستثمار ذات رأس مال تنمية »االستثمار الدمج الكلي 49,12% 41,78% 

)2( SICAR INVEST
شركة االستثمار ذات رأس مال تنمية SIP SICAR الدمج الكلي 100,00% 35,79% 
شركة االستثمار في االوراق المالية SOIVM SICAF الدمج الكلي 100,00% 74,63% 
 شركة االستثمار والمساهمات – شركة ذات رأس مال قار الدمج الكلي 99,99% 98,99% 

SICAF Participations BNA
البنك الوطني الفالحي سيكاف )SICAV BNA)3 الدمج الكلي 28,43% 25,36% 

شركة التوظيف الرقاعي
)Placement Obligataire SICAV)3  الدمج الكلي 0,05% 0,03% 

 الشركة التونسية العادة التأمين التقييم بالمعادلة 20,39% 17,49% 
TUNIS RE

شركة SODINO التقييم بالمعادلة 27,75% 27,47% 
التنمية	العقارية   
الشركة العقارية للمساهمات )SIMPAR)1 الدمج الكلي 34,35% 33,62% 
شركة السكنى ESSOUKNA الدمج الكلي 69,96% 23,58% 
الشركة العقارية وللتهيئة SIVIA الدمج الكلي 99,99% 42,29% 
»شركة البعث العقاري »المدينة SPI EL MEDINA الدمج الكلي 99,99% 41,12% 
الشركة العقارية »القرنفل الدمج الكلي 100,00% 52,74% 

 Immobilière LES ŒILLETS   
قطاعــات	أخـرى   
التونسية لإلعالمية والخدمات T.I.S الدمج الكلي 71,92% 45,56% 
الشركة العامة للدراسات والمراقبة واالشغال SOGEST الدمج الكلي 94,74% 44,93% 
شركة الخدمات الغذائية والدراساتAGRO-SERVICES الدمج الكلي 34,85% 34,50% 
 »شركة » زياد ZIED الدمج الكلي 100,00% 30,76% 
 الشركة العامة للبيع التقييم بالمعادلة 50,00% 49,49% 

GENERALE DES VENTES

نسبة	الرقابةطريقة	التجميع
نسبة	مصالح
التجمع	)٪(
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العقارية  الشركة  في  التصويت  حقوق  من   %  34,35 الفالحي  الوطني  البنك  يملك   )1(  
للمساهمات SIMPAR المدرجة بالبورصة. تعود نسبة 11,90 % من حقوق التصويت داخل 
حقوق  باقي  وتتوزع  الفالحي,  التعاوني  للتأمين  التونسي  للصندوق  بالنظر  المؤسسة  هذه 

التصويت كاآلتي :

القدرة  الفالحي  الوطني  البنك  يمتلك  التصويت،  امتالكه ألغلبية حقوق  عدم  من  بالرغم   )1(
على تسيير السياسات العملية و المالية للشركة العقارية للمساهمات SIMPAR  نظرا للتفتت 

الكبير في تركيبة رأس مال الشركة 

رغم أن البنك الوطني الفالحي ال يملك أغلبية حقوق التصويت إال أنه يمتلك القدرة على تسيير 
السياسات العملية و المالية للشركة العقارية للمساهمات SIMPAR نظرا للتفتت الكبير في 
تركيبة رأس مال الشركة. وقد اتضحت هذه الرقابة الحصرية واقعيا سابقا و حاليا من خالل 

تعيين البنك الوطني الفالحي ألغلب أعضاء مجلس إدارة هذه الشركة.

 SICAR »2( يباشر البنك رقابة فعلية على شركة اإلستثمار ذات رأس مال تنمية »اإلستثمار(
INVEST من خالل مسكه لنسبة من حقوق التصويت بالشركة تتجاوز الحد األقصى أي 40 % 
وذلك وفقا للفصل 461 من مجلة الشركات التجارية و الفقرة العاشرة من المعيار المحاسبي 
التونسي عدد 35, خاصة مع غياب أي مساهم يملك حصة تفوق مناب البنك في رأس مال 

الشركة.

الفالحي  الوطني  البنك   - للمساهمات  متغير  مال  رأس  ذات  اإلستثمار  شركة  إدراج  تم   )3(
SICAV BNA و شركة التوظيف الرقاعي PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV  ضمن 
مجال التجميع نظرا لقدرة تجمع البنك على تعيين كافة أعضاء مجلس إدارة الشركتين. على 
صعيد آخر يتكفل البنك بوظائف »مودع لديه« لهذه المؤسسات في حين تتكفل شركة البنك 

الوطني الفالحي رؤوس أموال بوظائف »المتصرف«.

إيضاحات	حول	بنود	الموازنة	المجمعة

1.2.	خزانة	و	أموال	لدى	البنك	المركزي	و	مركز	الصكوك	البريدية	و	الخزينة	العامة	للبالد	
التونسية

بلغ مجموع األموال في الخزينة ولدى البنك المركزي ومركز الصكوك البريدية والخزانة العامة 
للبالد التونسية 493. 237 ألف دينار في 2011.12.31 مقابل 190.020 ألف دينار في 

نسبة	حقوقالعددالمساهمون
التصويت	٪

مؤسسات التوظيف الجماعي 3 3,77% 
أشخاص مادية يمتلكون فرديا بين %1 و 5% 4 5,38% 
أشخاص معنوية يمتلكون فرديا بين %1 و 5% 2 4,28% 
مساهمون آخرون يمتلكون فرديا أقل من 1% 693 40,33% 
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2010.12.31، أي بارتفاع  بقيمة 47.473 ألف دينار ويفسر أساسا بارتفاع القروض في 
بالدينار  المركزي  البنك  لدى  األموال  انخفاض  جزئيا  الصعبة عوضه  بالعملة  النقدّية  السوق 

والعملة الصعبة. وتتوزع مختلف العناصر المكونة لهذا البند كما يلي :

2.2	مستحقات	على	المؤسسات	البنكية	والمالية
إنتقلت المستحقات على المؤسسات البنكية والمالية من 72.809 ألف دينار في 2010.12.31  

الى 140.994 ألف دينار في 2011.12.31 مسجلة إرتفاعا بمبلغ 68.185 ألف دينار.

وتتوزع العناصر المكـّونة لهذا البند كما يلي :
                  الوحدة	:	ألف	دينار

 2010  2011  

57.259  119.531 أ – مستحقات على المؤسسات البنكية 

5.481  6.465 * حسابات تحت الطلب 

51.167  97.501 * قروض في السوق النقدّية بالدينار 

611  864 * فوائد منتظرة 

15.550  21.463 ب – مستحقات على المؤسسات المالية 

3.581  2.946 * حسابات تحت الطلب 

11.788  18.392 * قروض في السوق النقدّية بالدينار 

181  125 * فوائد منتظرة 

72.809  140.994 الـمـجـمــوع	

أموال في الخزانة بالينار 065 31 904 28 

اموال في الخزانة بالعملة الصعبة 220 11 241 8 

اموال لدى البنك المركزي بالدينار 415 003 16 

أموال لدى البنك المركزي بالعملة الصعبة 184 7 773 18 

 مدخرات على األموال لدى البنك المركزي  بالعملة الصعبة 005 2- 007 2- 

قروض في السوق النقدية بالدينار  

قروض في السوق النقدية بالعملة الصعبة 558 185 796 114 

فوائد منتظرة 112 112 

 4 703 3 615 »IBS« حركة أموال لدى شركة

أموال لدى مركز الصكوك البريدية 329 398 

أموال لدى الخزانة العامة للبالد التونسية  97 

المجموع 493 237 020 190 

2011-12-312010-12-31

                  الوحدة	:	ألف	دينار
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3.2	المستحقـات	عـلى	الحـرفـاء
بلغت المستحقات الصافية على الحرفاء 5.843.831 ألف دينار في 2011.12.31 مقابل 
5.145.534 ألف دينار في 2010.12.31، مّسجلة إرتفاعا بقيمة 698.296 ألف دينار 

أي بنسبة نمو بلغت 13,57 %.

وفي ما يلي تركيبة المستحقات بحسب طبيعة القروض :

كما ارتفعت مخصصات المدخرات الخام على المستحقات بعنوان سنة 2011 إلى 329. 83 
ألف دينار مقابل124.436  ألف دينار خالل سنة 2010، مّسجلة انخفاضا بقيمة 41.107 

ألف دينار أي بنسبة 33,04 %.

	676	889	 -331	312	 	 -1	297	 341	201	 668	297	 التعهدات	الفالحية

حسابات مدينة 989 21     989 21 

مساعدات أخرى  للحرفاء 026 392 515 77 297 1-  502 69- 742 398 

قروض على  موارد خصوصية 282 254 686 263   810 261- 158 256 

	5	585	075	 -127	422	 	 -9	349	 107	848	 5	613	998	 التعهدات	التجارية	و	الصناعية

حسابات مدينة 836 732 338 19   487 42- 687 709 

مساعدات أخرى  للحرفاء 062 731 4 488 73 349 9-  930 70- 271 724 4 

قروض على  موارد خصوصية 100 150 022 15   005 14- 117 151 

حسابات	جارية	للشركاء 541     541 

	24	576	 	 -464	 	 	 25	040	 ديون	فالحية	تكلفت	بها	الدولة

المدخرات على المستحقات المشتبه بها    479 444-   

 المدخرات اإلجمالية على المستحقات الغير    736 32-   
مصنفة

 مستحقات بنكية تمسكها شركات 054 266 080 24  931 207- 238 48- 964 33 
اسخالص ديون

5	843	831	 -506	972	-685	610	 -10	646	 473	129	 6	573	930	 المجموع	في	31	ديسمبر	2011

5	145	534	 -450	941	-604	602	 -15	133	 420	067	 5	796	143	 المجموع	في	31	ديسمبر	2010

قائم	القروض
اإلجمالي	الخام

فوائد	غير	
مستخلصة	

وديون	مرتبطة

ايرادات	
مقبوضة	
مسبقا

مدخرات
فوائد	

وعالوات	
محتفظ	بها

القائم	الصافي

                  الوحدة	:	ألف	دينار



التقريــــر 
السنـــوي

التقريــــر 
السنـــوي

92

أهم	اإليضاحات	حول	القوائم	المالية	
المجّمعة	المختومة	في	2011.12.31  

التقريــــر 
السنـــوي

20112010

4.2.	محـفـظـة	السنـدات	التـجـاريـة
في  دينار  ألف   827.460 البنك  لتجمع  التجارية  األوراق  لمحفظة  الجملي  القائم  بلغ 
صافيا  إرتفاعا  مسجال   ،2010.12.31 في  دينار  ألف   649.400 مقابل   2011.12.31
بقيمة 178.060 ألف دينار, نتج خصوصا عن نمو محفظة الرقاع . وتتوزع محفظة األوراق 

التجارية لتجمع البنك كما يلي :
                  الوحدة	:	ألف	دينار

5.2	محـفـظـة	سـنـدات	االستثمار
بلغت قيمة محفظة سندات االستثمار لتجمع البنك 306.236 ألف دينار في 2011.12.31 
مقابل 295.700 ألف دينار في 2010.12.31. وتتوزع محفظة سندات االستثمار لتجمع 

البنك كما يلي:

القيمة القيمة	 مدخرات	 مستحقات	 القيمة	الـخام	 	
الـمحاسبية   الـمحاسبية	 	 وديون	مرتبطة	 	 	
الصافية الصافية	 	 	 	 	

 62.180  82.773  1.254-   84.028 سندات	ذات	مردود	متغير	
9.079  44.872  1.254-  -  46.126 	أسهم	مدرجة	بالبورصة	

 حصص في مؤسسات التوظيف

32.000  37.029  -  -  37.029 الجماعي المجمعة 

 حصص في مؤسسات

21.102  872  -  -  872 التوظيف الجماعي 

587.220  744.687   17.842  726.845 سندات	ذات	مردود	قـارّ	

418.114  426.860  -  9.114  417.747 رقاع الخزانة 

155.727  306.779   9.195  297.585 رقاع 

حصص في صناديق

3.449  6.233   9  6.224 التصرف الجماعي في الديون 

9.930  4.814  475-  5.289 سندات	الخزينة	

649.400  827.460  1.254-  17.842  810.872 الـمجـمــوع  
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القيمة القيمة	 فوائد	 مدخرات	 ديون	 القيمة	الـخام	 في	31	ديسمبر	
الـمحاسبية الـمحاسبية	 محتفظ	بها	 	 مرتبطة	 	 	
الصافية الصافية	 	 	 	 	 	

25.385  64.388  -  -  1.751  62.637 سندات االستثمار 

مساهمات – تمويل

)إقتناء أسهم مع التعّهـد

41.568  52.713  75-  5.717-  422  58.083 بإعادة التفويت فيها( 

حصص في المؤّسسـات

541  -  -  -  -  المرتبطة الغير مجّمعة  )1(    - 

467  467  -  -  -  467 مساهمات مقصاة من مجال التجميع  

54.458  58.960  -  - 1.196  -  60.157 مساهمات و سندات متاجرة أخرى 

19.400  2.400  -  -  -  2.400 حصص في صناديق التوظيف 

توظيفات في صناديق التصرف

900  - 14.565  -  -  -  - 14.565 لدى شركات االستثمار 

ذات رأس مال متغير

152.981  141.872  -  -  -  141.872 مستحقات تحملّتـهـا الـدولة 

295.700  306.236  - 75  - 6.914  2.173  311.051  

OS )1( تمثل الحصص في المؤسسات المرتبطة الغير مجمعة مساهمة البنك األم حصريا في رأس مال شركة التنمية الفالحية "لخماس" )

DAL( بنسبة 69  %. وقد تم إقصاء هذه الشركة من مجال التجميع بسبب عدم أهميتها بالنسبة لتجمع البنك )شركة تنشط في غير 

الخدمات المالية و مجموع موازنتها أقل من 2,5 مليون دينار(. 

6.2	مساهمات	في	المؤسسات	المجمعة	بطريقة	التقييم	بالمعادلة
شملت المساهمات في المؤسسات المجمعة بطريقة التقييم بالمعادلة الشركات التالية :

 14 222 20,39 13 986 20,39 TUNIS -RE الشركة التونسية إلعادة التأمين 
  
 شركة التنمية و اإلستثمار في  27,75 769 8 27,75 336 9 
  SODINO الشمال الغربي

  
GEVE  الشركة العامة للبيع التجارة 50,00 956 50,00 116 1 
 المجموع  712 23  675 24 

إعادة التأمين
شركة إستثمار 
ذات رأس مال 

متغير  

2010 2011

الشركة
نسبة	مساهمة	النشاط

تجمع	البنك	٪
القيمة	المعادلةالقيمة	المعادلة نسبة	مساهمة	

تجمع	البنك	٪

                  الوحدة	:	ألف	دينار

20112010
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تتضمن المعطيات المالية المعلنة من طرف المؤسسات المجمعة بطريقة التقييم بالمعادلة في 
2011.12.31 العناصر التالية  : )بآالف الدنانير(

)1( تم إعداد القوائم المالية المنفردة للشركة التونسية إلعادة التأمين وفقا لنص القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 
30 ديسمبر 1996, والمتعلق بالنظام المحاسبي للشركات، واألمر عدد 2459 لسنة 1996 بتاريخ 30 ديسمبر 1996، 
المتعلق بالمصادقة على اإلطار النظري للمحاسبة والمعايير المحاسبية التونسية خاصة منها المعايير المحاسبية القطاعية عدد 26 

و31 المتعلقة بشركات التأمين وإعادة التأمين حسب ما تم اإلعالن عنها في قرار وزير المالية بتاريخ 26 جوان 2000. 

)2( تم إعداد القوائم المالية المنفردة لشركة التنمية واالستثمار بالشمال الغربي وشركة العامة للبيع وفقا لنص القانون عدد 112 
لسنة 1996  بتاريخ 30 ديسمبر 1996, المتعلق بالنظام المحاسبي للشركات, واألمر عدد 2459 لسنة 1996 بتاريخ 30 

ديسمبر 1996, المتعلق بالمصادقة على اإلطار النظري للمحاسبة و المعايير المحاسبية التونسية.

7.2	األصول	الثابتة

بلغت القيمة الخام لمجموع األصول الثابتة 143.053 ألف دينار في 2011.12.31، كما 
بلغت اإلهتالكات والمدخرات 82.310 ألف دينار، فيما بلغت القيمة الصافية 60.281 ألف 

دينار و التي تمثل حوالي  0,78%  من مجموع األصول المجمعة لتجمع البنك.

مجموع الموازنة 784 383 842 48 768 12 

مجموع األموال الذاتية 578 68 599 31 913 1 

مجموع إيرادات اإلستغالل البنكي  051 1 173 

النتبجة الفنية 457 1-   

نتيجة اإلستغالل 122 4 045 2- 79 

النتبجة الصافية للسنة 661 2 046 2- 319- 

الشركة
شركة	التنمية	واإلستثمار	في	الشمال	الغربيالشركة	التونسية	إلعادة	التأمين

شركة	العامة	
للبيع

TUNIS-RE (1)SODINO(2)GEVE(2)
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فيما يلي القيمة الصافية لألصول الثابتة المادية و الغير مادية المسجلة في 2011.12.31 :

الرصيد	في
2010/12/31

الرصيد	في
2011/12/31

اقتناءات/
مخصصات

تفويت/
استرجاع

تخصيص	
داخلي

	 12	316	 -29	 	 3	956	 8	389	 أصول	ثابتة	غير	مادية

برمجيات معلوماتية 389 8 956 3  29- 316 12 

	 -7	844	 	 	 -1	749	 -6	095	 إهتالكات

برمجيات معلوماتية 095 6- 749 1-   844 7- 

	 4	472	 -29	 	 2	207	 2	294	 المجموع	الصافي	1

	130	737	 -2	597	 -7	132	 7	569	 132	897	 أصول	ثابتة	مادية

أراض 833 3  568-  265 3 

بناءات 451 54 15 258- 926 134 55 

 عمليات تهيئة و إصالح و وضع 950 24 032 1 914- 77- 992 24 
تجهيزات

وسائل نقل 708 3 421 759-  370 3 

تجهيزات مكتبية 079 37 584 1 631 2- 6 038 36 

تجهيزات  و آليات 28    28 

أصول ثابتة في طور اإلنجاز 217 1 239 2  070 1- 386 2 

تجهيزات مكتبية بالمخزن 152 896 1 2- 846 1- 200 

 تسبقة على شراء تجهيزات مكتبية 631 344  534- 441 

مصاريف الفروع الجديدة  2  2-  

 أصول تم إقتنائها في إطار أداء 847 6 36 000 2-  883 4 
بالعوض

	-74	465	 	 3	784	 -4	693	 -73	557	 إهتالكات

بناءات 862 23- 085 1- 63   884 24-

 عمليات تهيئة و إصالح و وضع 762 19- 906- 793  876 19- 
تجهيزات

وسائل نقل 085 2- 468- 710  844 1- 

تجهيزات مكتبية 824 27- 233 2- 219 2  839 27- 

تجهيزات و آليات 23- 1-   24- 

	 -462	 	 2	000	 	 -2	462	 إنخفاض	قيمة

 أصول تم إقتنائها في إطار أداء 462 2-  000 2  462- 
بالعوض

	 55	810	 -2	597	 -1	348	 2	876	 56	878	 المجموع	الصافي	2

)المجموع العام )1(+)2( 172 59 083 5 348 1- 626 2- 281 60 
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1.7.2.	أصول	ثابتة	تم	اقتناءها	في	إطار	أداء	بالعوض

فيما يلي األصول الثابتة التي تم اقتنائها في إطار أداء بالعوض في 2011.12.31 :

و تجدر اإلشارة إلى أنه بمقتضى حكم صادر عن محكمة التعقيب بتاريخ 2010/11/11 
تم إلغاء العقد الذي تم بموجبه اقتناء عقار في إطار أداء بالعوض كائن بالمنطقة الصناعية 
بقصر السعيد، و تابع لمجموعة خميسة. على أثر هذا الحكم تمت إعادة تصنيف مبلغ التعهد 
المتعلق باالقتناء في إطار األداء بالعوض، و المتمثل في 2 مليون دينار، ضمن المستحقات 

على الحرفاء.

1106084096

المجموع	الفرعي

1106084100

1106084102

المجموع

مجموعة خميسة

تونس للحليب

 شركة الدراسات و التهيئة

مارينا الحمامات الجنوبية

أرض ماطر

وحدة خياطة قصر السعيد

أرض فضالين

شقق

1 063

125

1 188

2 110

1 586

4 884

1 150

1 150

1 737

1 665

4 552

87

-125

-38

-373

79

-332

125

125

337

462

وصفعالقةحساب
قيمة	
الدخول

قيمة	
عادلة

فائض	أو
نقص	قيمة

مدخرات
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8.2	األصول	األخرى
بلغ مجموع األصول األخرى لتجمع البنك 294.632 ألف دينار في 2011.12.31  مقابل 
265.022 ألف دينار في    2010.12.31.  و تتوزع العناصر المكونة لهذا البند كما يلي :

)حسابات	للتسوية	)أصول 066 89 975 49 

مدينون مختلفون 289 19 848 8 

الدولة، أداء و ضرائب 652 8 125 2 

 عموالت تصرف منتظرة 877 7 744 5 

تعديل العملة األجنبية 263 690 

حسابات أخرى 985 52 567 32 

مستحقات	ضرائب	على	النتائج 195 42 821 47 

مستحقات ضرائب مستوجبة 384 5 445 12 

مستحقات ضرائب مؤجلة 811 36 376 35 

أصول	اإلستغالل	للشركات	الفرعية	الغير	مالية 872 120 370 126 

مخزون أراض للبناء 325 18 369 22 

مخزون أشغال عقارية في طور اإلنجاز 262 57 069 48 

مخزون أشغال عقارية منتهاة 013 38 308 48 

مخزونات أخرى 904 099 1 

حرفاء و حسابات مرتبطة 368 6 526 6 

أصول	أخرى 499 42 855 40 

قروض لألعوان 520 32 703 31 

أعباء مؤجلة  1 

مخزون بطاقات السحب 592 183 

مخصصات الطوابع البريدية 26 25 

مخصصات الطوابع الجبائية 5 5 

مخصصات الطوابع الخاصة بالسفر 41 99 

إيداعات و ضمانات 594 426 

حسابات أخرى 720 8 413 8 

المـــــجمـــــوع 632 294 022 265 

2010/12/31 2011/12/31
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9.2.		مستحقات	على	المؤسسات	البنكية	والمالية
بلغت المستحقات على المؤسسات البنكية والمالية 84.061 ألف دينار في 2011.12.31  
مقابل 162.788 ألف دينار في 2010.12.31 مسجلة انخفاضا بقيمة 78.727 ألف دينار 
جزئيا  تعويض  تم  الذي  و  بالدينار،  النقدية  السوق  في  القروض  بانخفاض  أساسا  ويفسر 

بالزيادة المسجلة على القروض في السوق النقدية بالعملة الصعبة.

وتتوزع العناصر المكـّونة لهذا البند كما يلي :

                  الوحدة	:	ألف	دينار

                  الوحدة	:	ألف	دينار

ودائع و أموال المؤسسات البنكية 928 77 538 157 

ودائع و أموال المؤسسات المالية 133 6 250 5 

المجموع 061 84 788 162 

حسابات تحت الطلب 870 12 787 11 

قروض في السوق النقدية بالدينار 500 31 000 148 

قروض في السوق النقدية بالعملة الصعبة 614 39 894 2 

فوائد للدفع 77 107 

المجموع 061 84 788 162 

الرصيد	في
2011/12/31

تقسيم	حسب	طبيعة	البند

الرصيد	فيتقسيم	حسب	طبيعة	الحساب
2011/12/31

الرصيد	في
2010/12/31

الرصيد	في
2010/12/31
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10.2.		ودائع	و	مستحقات	للحرفاء
مقابل  في 2011.12.31   دينار  ألف   4.834.855 للحرفاء  المستحقات  و  الودائع  بلغت 
4.674.354 ألف دينار في 2010.12.31، مّسجلة زيادة بقيمة 160.501 ألف دينار أي 

بنسبة نمو بلغت 3.4 %. وفي ما يلي تركيبة الودائع و المستحقات :

الرصيد	في
2011/12/31

الرصيد	في
2010/12/31

ودائع	بالدينار 195 182 4 194 056 4 

ودائع تحت الطلب 206 148 1 809 947 

حسابات اإلدخار 952 680 1 189 552 1 

أذون ألجل 559 132 384 153 

حسابات ألجل 092 169 916 207 

حسابات خاصة للتوظيف 241 709 459 002 1 

شهادات إيداع 981 179 500 55 

أموال أخرى مستحقة للحرفاء 164 162 937 136 

ودائع	بالعملة	الصعبة 208 635 986 603 

ودائع تحت الطلب 232 458 099 393 

أذون ألجل 336 8 575 9 

حسابات ألجل 150 70 188 74 

حسابات للتوظيف 572 84 473 120 

أموال أخرى مستحقة للحرفاء 918 13 651 6 

ديون	مرتبطة 452 17 174 14 

فوائد للدفع على الودائع تحت الطلب 094 1 992 

فوائد للدفع على الودائع ألجل بالعملة الصعبة 107 93 

فوائد للدفع على حسابات اإلدخار 917 9 041 11 

 فوائد للدفع على  األذون ألجل و الحسابات ألجل و المنتوجات المالية 109 15 863 11 
األخرى

فوائد مدفوعة مسبقا على األذون ألجل و الحسابات الخاصة للتوظيف 775 8- 815 9- 

المجموع 855 834 4 354 674 4 

                  الوحدة	:	ألف	دينار



التقريــــر 
السنـــوي

التقريــــر 
السنـــوي

100

أهم	اإليضاحات	حول	القوائم	المالية	
المجّمعة	المختومة	في	2011.12.31  

التقريــــر 
السنـــوي

11.2.		االقتراضات	و	الموارد	الخصوصية
في  دينار  ألف   459.429 البنك  لتجمع  الخصوصية  والموارد  االقتراضات  قيمة  بلغت 

2011.12.31 مقابل 516.720 ألف دينار في 2010.12.31 وتتوزع كما يلي :

تتراوح نسب الفائدة لإلقتراضات الخارجية بين 1 % و 7,2 %.

12.2.	خصوم	أخرى
بلغ مجموع الخصوم األخرى 300.123 ألف دينار في 2011.12.31 مقابل 264.862 

ألف دينار في 2010.12.31. وتتوزع كاآلتي:

إقتراضات رقاعية 302 41 442 44 
موارد إقتراض خارجية 036 273 795 311 
موارد الميزانية العمومية 361 199 508 215 
فارق الصرف على اإلقتراضات 094 57- 531 58- 
فوائد للدفع 825 2 506 3 
المجموع 429 459 720 516 

الرصيد	في
2011/12/31

الرصيد	في
2011/12/31

الرصيد	في
2010/12/31

الرصيد	في
2010/12/31

الدولة،	اداءات	وضرائب 020 15 788 24 
االداءات على الشركات 905 8 717 10 
خصوم الضرائب المؤجلة 286 22 642 20 
مزودين وحسابات مرتبطة 179 4 123 8 
مؤسسات إجتماعية 637 25 908 22 
حسابات لتعديل العمالت الصعبة 459 1 736 1 
مدخرات على حسابات لتعديل العمالت الصعبة 87 87 
عمليات مقايضة العملة الصعبة 61- 36- 
عطل للخالص 374 7 899 6 
ايرادات قبضت مسبقا 093 1 030 1 
فائض الخزينة 040 1 937 
أعباء على االقتراضات 50 53 
حسابات أخرى لتسوية الخصوم 688 1 775 
مدخرات على حسابات أخرى لتسوية الخصوم 54 393 
)*( حسابات متعلقة بالمقاصة 086 94 434 55 
حسابات للتسوية 395 18 843 9 
حسابات عمومية دائنة 561 35 224 43 
دائنون مختلفون 038 40 324 34 
مدخرات	على	الخصوم	واألعباء 234 23 986 22 
)**( مدخرات لمنح التقاعد والتأمين الجماعي على المتقاعدين 273 19 254 18 
مدخرات أخرى على المخاطر واألعباء 960 3 732 4 
الـمــــــــجــــــــمــــوع   123 300 862 264 

                  الوحدة	:	ألف	دينار

                  الوحدة	:	ألف	دينار
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)*(  في 2011.12.31، مثلت الحسابات المتعلقة بالمقاصة المدينة )البند خصوم5 خصوم أخرى( رصيدا بقيمة 94.086 
ألف دينار، في حين أفرزت الحسابات المتعلقة بالمقاصة الدائنة )البند أصول 7 أصول أخرى( رصيدا متراكما بقيمة 48.310 

ألف دينار.
وتفسر أرصدة هذه الحسابات بقيمات يقع سيرها العادي في )J+1(. ولكن تحدث قيمات معلقة بين الفروع وبعض التداخالت بين 

الحسابات المعلقة إثر وضع المقاصة االلكترونية  "24 ساعة" حيز التنفيذ خالل شهر ماي 2011.
قام البنك الوطني الفالحي بوضع لجنتي عمل اهتمتا بتحديد ومراجعة القيمات المعلقة. وقد قد تم االهتمام بعدة نقاط ضعف عند 
انتهاء السنة المحاسبية 2011. ومازالت أشغال اللجنتين متواصلة للتدقيق في المبالغ المعلقة المتبقية بالتعاون مع مزود لبرمجيات 

التصرف للمقاصة االلكترونية "24 ساعة" .   
 )**( قام مجمع البنك باحتساب المدخرات التي تغطي تعهداته التالية للوظيفة حيال الموظفين والمتقاعدين للخدمات المتداولة 

للبنك األم وبعض شركاتها الفرعية.

وعمال بالمبادئ المحاسبية المعتمدة في تونس والمعايير الدولية في تقديم التقارير المالية، يجب إحتساب كلفة المزايا التالية للوظيفة 
ضمن األعباء وذلك خالل فترة نشاط الموظف وليس عند تلقيه لهذه المزايا.  

ولتقييم هذه المدخرات، وقع تبني الفرضيات التالية:

)أ(  وقع تحديد امكانية الخروج المبكر للتقاعد حسب عدد السنين المتبقية لخدمة الموظف وطبقا 
الجدول الزمني التالي:

شركة	التنمية 	شركة	اإلستثمار		 الشركة	المالية	 البنك	الوطني	 	
و	التهيئة	العقارية ذات	رأس	مال	تنمية	 إلستخالص	الديون	 الفالحي	 	

 SIVIA	-  SICAR	INVEST	- 	SOFINREC	- )البنك	االم(	 	
)شركة	فرعية(	 	)شركة	فرعية(	 	)شركة	فرعية(	 	 	

    
   

5%  5%  5%  4% معدل نمو األجور  
معدل الوفيات والخروج

5% ) أ(  ) أ(   5% المبكر للتقاعد 
7%  8%  8%  8% نسبة التحيين المالية 

 50 %   50 %  50 %   50 % األعباء اإلجتماعية  
%20,04*  %20,04*    %20,04*   %20,04*  ) % 50 (
74,3سنة جدول الوفيات )ب(  جدول الوفيات )ب(  74,3 سنة  أمل الحياة  

منحة تأمين للمتقاعدين
غير موجود  غير موجود  غير موجود  580 دينار  تكفل بها البنك الوطني 

الفالحي )لكل متقاعد(

نسبة	الخروج	المبكر	للتقاعد السنوات	المتبقية	في	الخدمة	)س	م(	

0 % س م ≥   5 سنوات 
2 % 5 سنوات > س م ≥  10 سنوات 
7 % 10 سنوات > س م ≥  20 سنة 

10 % س م <  20 سنة 
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لجدول  المحاسبية وطبقا  السنة  اختتام  الموظف عند  الحياة حسب عمر  أمل  تحديد  )ب( وقع 
الوفيات المستخدم من قبل مهنيي اإلحصاء في مجال التأمين على الحياة.   

.13.2		األموال	الذاتية	)دون	إعتبار	األسهم	الذاتية	والخاصة	بالرقابة	الذاتية(

1.13.2.	االحتياطيات	المجمعة
تتكون االحتياطيات المجّمعة من النتائج المتراكمة من قبل البنك المجّمع لدى الشركات المدرجة 
بمجال التجميع، منذ بدء الرقابة إلى تاريخ ختم الحسابات المجّمعة للسنة المحاسبية السابقة 

إلعالن القوائم المالية.

مقـابل   2011.12.31 في  دينار  ألف   265.187 المجّمعة  االحتياطيات  حجم  بلغ  وقد 
230.680 ألف دينار في 2010.12.31. وتتوّزع هذه االحتياطيات كاآلتي:

مساهمة	الشركة	المجمعة 009 228 775 198 

 )+( مساهمة تجمع البنك في منح اإلصدار 804 39 631 39 

 )+( مساهمة تجمع البنك في منح اإلدماج 722 14 658 14 

 )+( مساهمة تجمع البنك في اإلحتياطيات األخرى 085 175 776 146 

  مساهمة األقلية في رأس اامال المسرح )-( 601 1- 290 2- 

 مساهمة	المؤسسات	الفرعية	التابعة	لقطاع	الخدمات	المالية 653 24 814 20 

مساهمة إيجابية في اإلحتياطيات )+( 745 24 881 20 

مساهمة سلبية في اإلحتياطيات )-(  92- 67- 

مساهمة	المؤسسات	الفرعية	التابعة	للقطاع	العقاري 618 12 414 10 

مساهمة إيجابية في اإلحتياطيات )+(  653 12 084 11 

مساهمة سلبية في اإلحتياطيات )- ( 35- 671- 

	 677	 -93	 مساهمة	المؤسسات	الفرعية	التابعة	لقطاعات	أخرى

مساهمة إيجابية في اإلحتياطيات )+ ( 437 176 1 

مساهمة سلبية في اإلحتياطيات )-( 530- 499- 

الـــــــــــــــمجــــموع 187 265 680 230 

الرصيد	في
2011/12/31

الرصيد	في
2010/12/31

                  الوحدة	:	ألف	دينار
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2.13.2.	األموال	الذاتية	األخرى	المجمعة
بلغ مجموع هذا البند 131.637 ألف دينار في 2011.12.31 مقابل 131.180 ألف دينار 

في 2010.12.31 وينقسم كما يلي: 

)*( طبقـا لنص القانون عدد 30 لسنة 1994 والمؤرخ في 21 فيفري 1994، عقد البنك "األم" مع الدولة التونسية بتاريخ 
16 مارس 1995 اتفاقية وقع من خاللها تحويل ديون فالحية على موارد الميزانية العمومية بلغت 133.000 ألف دينار ألصل 
الدين للبنك "األم" )من خالل ضمان الدولة فيما يتعلق باستخالص المبالغ التي حلت آجالها منذ سنة للقروض المندرجة ضمن هذه 

االتفاقية(. 

وقد مكنت هذه االتفاقية البنك من تحسين وضعيته المالية )من خالل تحسين أمواله الذاتية( 
واإلمتثال لمعايير التصرف الجارية المتعلقة بنسبة مالءة البنك )الحد األدنى 5 %(.

ويبقى البنك مطالبا بتسديد المبالغ المحولة طبقا لهذه االتفاقية عند استعادة توازنه المالي. 
وتبعا لذلك، يمكن لوضعية األموال الذاتية لتجمع البنك أن تتأثر عند إرجاع البنك "األم" لهذه 

المبالغ.

3.13.2.	النـتيجـة	المجـمـعـة،	حصة	تجمع	البنك
أفرزت السنة المنتهية في 2011.12.31 نتيجة مجمعة إيجابية بلغت 38.357 ألف دينار 
مقابل نتيجة إيجابية بقيمة 46.676 ألف دينار في 2010.12.31. وتتوزع مساهمة البنك 

األم والشركات الفرعية في النتيجة المجمعة كما يلي:

20112010

مخصصات	الدولة	بقيمة	133.000	ألف	دينار 669 131 097 131 

)*(   )+( مخصصات 000 133 000 133 

	 -1	903	 -1	331	 )-(	حقوق	األقلية

	 83	 -32	 أرباح	وخسائر	مؤسسات	التوظيف	الجماعي	المسجلة	ضمن	األموال	الذاتية

فائض أو نقص القيمة المحتمل في سندات مؤسسات التوظيف الجماعي)±( 112- 448- 

فائض أو نقص القيمة المحقق في سندات مؤسسات التوظيف الجماعي)±( 138- 909 

أعباء المتاجرة لمؤسسات التوظيف الجماعي )-( 4- 25- 

	 -353	 222	 )-(	حقوق	األقلية

الـــــــــــــــمجــــموع 637 131 180 131 

                  الوحدة	:	ألف	دينار
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4.13.2.	النتيجة	األساسية	للسهم	الواحد	)ربح	السهم	الواحد(

)*( العدد المتوسط المرجح لألسهم العادية المتداولة خالل الفترة هو عدد األسهم العادية المتداولة في بداية الفترة والموفق لعدد 
األسهم العادية المسددة أو المصدرة خالل الفترة والمضروب بعامل ترجيح متصل بالزمن.

يمثل عدد األسهم العادية المتداولة عدد األسهم المصدرة من قبل البنك "األم" والمصحح بنتيجة األسهم الذاتية الخاصة بالرقابة 
الذاتية والممتلكة من الشركة "األم" المصدرة أو شركاتها الفرعية.

وعندما تكون األسهم العادية مصدرة ولكن مسرحة بصفة جزئية فإنه يقع معالجتها عند إحتساب الربح األساسي للسهم الواحد وذلك 
كقسم من سهم عادي بما أنها كانت مخولة ألن تساهم في أرباح أسهم الفترة الخاصة بسهم عادي مسرح بصفة كلية.

 

مساهمة	الشركة	المجمعة 337 34 629 40 

 مساهمة المؤسسات الفرعية التابعة لقطاع الخدمات المالية 816 1 184 4 
مساهمة إيجابية في النتيجة )+(  849 1 208 4 
مساهمة سلبية في النتيجة )-(  33- 24- 
مساهمة	المؤسسات	الفرعية	التابعة	للقطاع	العقاري 310 2 768 1 

مساهمة إيجابية في النتيجة )+(  312 2 827 1 
مساهمة سلبية في النتيجة )-(  3- 59- 
	 95	 -105	 مساهمة	المؤسسات	الفرعية	التابعة	لقطاعات	أخرى

مساهمة إيجابية في النتيجة )+(  50 125 
مساهمة سلبية في النتيجة )-(  155- 30- 
الـــــــــــــــمجــــموع 357 38 676 46 

الرصيد	في
2011/12/31

2011

الرصيد	في
2010/12/31

2010

       »ربح السنة المحاسبية بعد التعديالت المحاسبية والمخصص للبنك »األم 357 38 192 47 
)ألف دينار(   

)*( العدد المتوسط المرجح لألسهم العادية المتداولة خالل الفترة  199 286 31 232 241 31 

الربح	االساسي	للسهم	الواحد	بقيمة	إسمية	قدرها	5	دنانير 1,226 1,511 

                  الوحدة	:	ألف	دينار
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 14.2.	األسهم	الذاتية	والخاصة	بالرقابة	الذاتية

ع )األم( والشركات  تدرج تحت هذا العنوان القيمة المعادلة لجملة المبالغ التي يدفعها البنك المجمِّ
الفرعية التابعة له مقابل إقتناء وحوز األسهم التي يصدرها البنك الوطني الفالحي.

ال يتّم إحتساب أي أرباح أو خسائر ضمن جدول النتائج عند إقتناء أو إعادة بيع هذه األسهم. 
ويقع احتساب المبالغ المقبوضة عند التفويت في هذه األسهم والعائدات المرتبطة بها مباشرة 

ضمن األموال الذاتية تحت بند " األسهـم الذاتية والخاصة بالرقابة الذاتية".

دينار في  ألف  مقابل 3.273  دينار في 2011.12.31  ألف  البند 2.631  هذا  بلغ مجموع 
2010.12.31 ويتوزع كما يلي:

األسهم  وأرباح  التفويت  نتائج  إعتبار  دون  الذاتية،  بالرقابة  والخاصة  الذاتية  األسهم  بلغت 
التابعة إليها قبل توزيع حقوق األقلية، 6.592 ألف دينار في 2011.12.31 مقابل 7.691 

ألف دينار في 2010.12.31 مسجلة بذلك انخفاضا بقيمة 1.099 ألف دينار وذلك إثر:

• التفويت في 208.680 أسهم ذاتية وخاصة بالرقابة الذاتية بقيمة إقتناء بلغت 1.318 
ألف دينار والتي حققت فائض قيمة بمبلغ 1.308 ألف دينار،

الذاتية بكلفة جملية بلغت  بالرقابة  البورصة 19.506 أسهم ذاتية وخاصة  إقتناء من   •
219 ألف دينار.

الرصيد	في
2011/12/31

أسهم	ذاتية

كميةكميةكمية كلفةكلفةكلفة

المجموعأسهم	خاصة	بالرقابة	الذاتية

الرصيد	في
2010/12/31

أسهم	ذاتية	مقتناة	من	طرف	البنك	المجمع	األم 367 1 198 1 

أسهم خاصة بالرقابة الذاتية مقتناة من طرف الشركات الفرعية 225 5 493 6 
نقص أو فائض القيمة على األسهم الذاتية والخاصة بالرقابة الذاتية 007 2- 812- 
أرباح على األسهم الذاتية والخاصة بالرقابة الذاتية 296- 316- 
حقوق األقلية 657 1- 290 3- 
الـــــــــــــــمجــــموع 631 2 273 3 

الرصيد في 31 ديسمبر 2010 392 69 198 1 996 738 493 6 388 808 691 7 
)+( إقتناءات 807 14 169 699 4 50 506 19 219 
)-( تفويت   680 208- 318 1- 680 208- 318 1- 
الرصيد في 31 ديسمبر 2011 199 84 367 1 015 535 225 5 062 447 592 6 

                  الوحدة	:	ألف	دينار

                  الوحدة	:	ألف	دينار
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3.	ايضاحات	حول	التعهدات	خارج	الموازنة

1.3.		كفـاالت،	ضمـانـات	وتعـهـدات	تمـويـل	أخـرى	مقـّدمة
بلغ مجموع هذا البند 1.246.035 ألف دينار في 2011.12.31 مقابل 750.263 ألف دينار 

في 2010.12.31. ويتوزع هذا البند كاآلتي:

2.3.	ضــمـانـات	مـقـبــولــة
يحتوي بند "ضمانات مقبولة" في 2011.12.31 و2010.12.31 على العناصر التالية:

ال يمكن تأمين إحصاء وتقييم الضمانات المقبولة من الحرفاء بصفة شاملة وموثوقة. فالمجمع 
يقوم أساسا بتحديد وتقييم الضمانات المتعلقة بالتعهدات المصنفة ضمن فئات 2، 3، 4 و5 وكذلك 

. SOFINREC المتعلقة بالمستحقات البنكية المقتناة من الشركة المالية الستخالص الديون

أ-	لفـائـدة	المؤسـسات	المصرفيـة 972 647 063 139 
كمبياالت مظهرة 500 577 000 45 
مدينون بموجب تعهدات ضمان أذون لفائدة بنوك خارجية 472 70 063 94 
ب-	لفـائـدة	الحـرفـاء 162 438 200 451 
مدينون بموجب ضمانات وقبول 081 46 184 88 
مدينون بموجب تعهدات ضمان 339 79 854 69 
مدينون بموجب كفاالت رقاعية 541 14 320 9 
مدينون بموجب كفاالت جبائية 067 45 785 54 
مدينون بموجب كفاالت على صفقات عمومية 464 234 137 212 
مدينون بموجب ضمان على إصدار إقتراضات رقاعية 762 5 835 6 
مدينون بموجب ضمان على إصدار سندات الخزينة 800 10 350 9 
مدينون بموجب كفاالت بنكية 108 2 735 
ج-	لفـائـدة	الـدولـة 000 160 000 160 
مستحقات على موارد الميزانية حولتها الدولة لفائدة البنك 000 160 000 160 
الـمــــــــجــــــــمــــوع      134 246 1 263 750 

2011/12/31

2011/12/31

2010/12/31

2010/12/31

ضمانات مقبولة من البنوك وشركات التأمين 791 8 417 5 
ضمانات مقبولة من الدولة 668 223 118 209 
ضمانات مقبولة من الحرفاء 443 340 945 354 
الـمــــــــجــــــــمــــوع   902 572 480 569 

                  الوحدة	:	ألف	دينار

                  الوحدة	:	ألف	دينار
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4.	إيضاحات	حـول	قـائـمة	الـنتـائـج

1.4.	فـوائــد	دائنة	ومـداخيـل	ممـاثـلة
مقـابـل  ألف دينـار في 2011  المماثلة" 328.006  الـدائنة والمداخيل  "الفـوائد  بلغ مجموع 

312.242 ألف دينار في 2010 مسجال ارتفاعا بنسبة 5 %، ويتوزع كاآلتي :

2.4.	عــــمـــوالت	مـقـبــوضــة
مقابل   2011 في  دينار  ألف   50.032 البنك  مجمع  طرف  من  المقبوضة  العموالت  بلغت 

48.970 ألف دينار في 2010، وتتوزع على النحو التالي :

2011/12/31

2011/12/31

2010/12/31

2010/12/31

عـمـليات	مع	المـؤســسات	البـنـكـية	والمـاليــة   570 4 344 8 

فوائد على قروض في السوق النقدية بالدينار 323 3 452 7 
فوائد على قروض في السوق النقدية بالعملة الصعبة 722 343 
فوائد على أموال أخرى لدى المؤسسات البنكية والمالية 401 307 
فوائد على عمليات مقايضة العملة الصعبة 124 242 
عـمـليـات	مع	الحـرفـاء   594 311 393 291 

عالوات على الحسابات المدينة للحرفاء 824 53 628 48 
فوائد على قروض الحرفاء 770 257 765 242 
فوائد	ومداخيل	أخرى   842 11 505 12 

المـــــجـــــــمـــــــوع   006 328 242 312 

عموالت متعلقة بالعمليات على الصكوك والكمبياالت، التحويالت ومسك الحسابات 464 26 979 22 
عموالت متعلقة بعمليات النقد اإللكتروني 250 3 779 3 
عموالت متعلقة بعمليات الصرف 561 961 
عموالت متعلقة بعمليات التجارة الخارجية 936 1 378 2 
عموالت متعلقة بكراء الخزائن الحديدية 19 17 
عموالت للدراسة وإعداد التمويل واإلرشاد والمساعدة 701 7 704 8 
عموالت للتصرف في موارد الميزانية والموارد الخارجية 074 2 138 2 
عموالت على ضمان سندات الخزينة 240 280 
 عموالت للتصرف لمؤسسات التوظيف الجماعي 413 419 
عموالت للتصرف في صناديق ذات رأس مال مخاطر 79 155 
عموالت مختلفة 294 7 161 7 
المـجـمـوع 032 50 970 48 

                  الوحدة	:	ألف	دينار

                  الوحدة	:	ألف	دينار



التقريــــر 
السنـــوي

التقريــــر 
السنـــوي

108

أهم	اإليضاحات	حول	القوائم	المالية	
المجّمعة	المختومة	في	2011.12.31  

التقريــــر 
السنـــوي

3.4.	األرباح	والخسائر	على	المحفظة	التجارية	والعمليات	المالية	
في  دينار  ألف   49.098 مقابل   2011 في  دينار  ألف   51.625 األرباح  هذه  مجموع  بلغ 

2010. ويتـوّزع كاآلتي :

4.4.	مـداخـيـل	مـحفـظـة	االستثمار
بلـغت مداخيل محفـظة االستثمار 14.176  ألف دينار في 2011 مقابل 8.457 ألف دينار في 

2010، أي بارتفاع بنـسبة 71 %. وتتوزع هذه المداخيل عـلى النحـو التـالي :

الـربـح	)أو	الـخـسـارة(	الـصـافـي	على	ســنـدات	الـتـوظـيــف  468 43 074 40 

)+( فوائد صافية على رقاع الخزينة 638 40 610 36 
)+( أرباح أسهم ومداخيل مشابهة 924 2 291 4 
)+( إسترداد مدخرات إلنخفاض القيمة 482 96 
)-( مخصص للمدخرات بسبب إنخفاض القيمة 576- 923- 
الربــح	)أو	الخــسارة(	الصـافي	على	عـملـيات	الـصـرف  158 8 024 9 

نتيجة عمليات الصرف 580 5 973 5 
عموالت على الصرف اليدوي 578 2 051 3 
الـمــــــــجــــــــمــــوع  625 51 098 49 

مداخيل سندات المساهمة التي وقع إعادة التفويت فيها 329 290 
مداخيل سندات المساهمة األخرى 667 11 185 7 
مداخيل السندات الرقاعية 113 2 982 
مداخيل صناديق التصرف 67 
الـمــــــــجــــــــمــــوع 176 14 457 8 

2011/12/31

2011/12/31

2010/12/31

2010/12/31
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5.4.	فـوائـد	مـدينة	و	أعبـاء	ممـاثـلـة
بلغ مجموع بند "فوائد مدينة وأعباء مماثلة" 163.853 ألف دينار في 2011 مقابل 137.936 

ألف دينار في 2010، أي بارتفاع بنسبة 18,8 %. ويتوزع كاآلتي :

6.4.	مخصصات	المدخرات	ونتائج	تصحيح	القيمة	على	الديون	وعناصر	خارج	الموازنة	والخصوم
البند - 75.449  ألف دينار في 2011 مقابل - 83.631  ألف دينار في  بلغ مجموع هذا 

2010، أي بانخفاض بقيمة 8.182 ألف دينار )9,78 %(، ويتوزع كاآلتي :

2011/12/31

السنة	المحاسبية	المختومة	في
السنة	المحاسبية	

المختومة	في

2011/12/31

2010/12/31

2010/12/31

عمليات	مع	المؤسسات	البنكية	و	المالية 504 32 403 9 
فوائد على إقتراضات في السوق النقدية بالدينار 083 32 140 9 
فوائد على إقتراضات في السوق النقدية بالعملة الصعبة 89 21 
فوائد على أموال أخرى لصالح المؤسسات البنكية والمالية 221 184 
خفض أو ترفيع في القيمة على عمليات مقايضة العملة الصعبة 111 58 
عمليات	مع	الحرفاء 653 118 478 113 
فوائد على الحسابات تحت الطلب 197 6 267 5 
فوائد على حسابات اإلدخار 528 44 418 41 
فوائد على األذون ألجل، والحسابات ألجل والمنتوجات المالية األخرى 928 67 793 66 
إقتراضات 405 10 243 12 
فوائد	وأعباء	أخرى 292 2 812 2 
الـمــــــــجــــــــمــــوع 853 163 936 137 

مخصصات للمدخرات على ديون مشكوك في تحصيلها 318 81- 436 124- 
مخصصات للمدخرات الجماعية على ديون غير مصنفة 736 32-  
ديون وقع التفويت فيها أو مقيدة في خسارة 462 2- 020 6- 
إسترداد مدخرات على ديون مشكوك في تحصيلها وتعهدات خارج الموازنة والخصوم 209 37 039 41 
مخصصات للمدخرات على المخاطر واالعباء 009 3- 306 3- 
إسترداد مدخرات على المخاطر واالعباء 136 2 722 3 
مخصصات للمدخرات على إنخفاض قيمة االصول الثابتة  462 2- 
استرداد المدخرات على إنخفاض قيمة االصول الثابتة 000 2  
مبالغ مستخلصة بعنوان ديون مقيدة في خسارة 723 2 833 7 
مخصصات للمدخرات على إنخفاض قيمة أصول اإلستغالل لشركات فرعية غير مالية 123- 116- 
إسترداد مدخرات على إنخفاض قيمة أصول اإلستغالل لشركات فرعية غير مالية 132 116 
	 -83	631	 -75	449	 الـمــــــــجــــــــمــــوع
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7.4.	مخصصات	للمدخرات	ونتائج	تصحيح	القيمة	على	محفظة	االستثمــــــــار	)إيرادات	6/ 
أعباء	5)

بلغ مجموع هذا البند مبلغا صافيا ايجابيا بقيمة 560 ألف دينار في 2011 مقابل مبلغا صافيا 
سلبيا بقيمة 557 ألف دينار في 2010. ويتوزع كاآلتي :

8.4.	مصـاريف	األعـوان
بلغت مصاريف األعوان 117.460 ألف دينار في 2011 مقابل 106.971 ألف دينار في 

2010، أي بارتفاع بنسبة 9,8 %. وتتوزع كاآلتي :

  

مخصصات المدخرات إلنخفاض قيمة السندات المساهمة األخرى 975- 990 1- 
مخصصات المدخرات إلنخفاض قيمة السندات التي وقع إعادة التفويت فيها 443 2- 793 5- 
إسترداد مدخرات على إنخفاض قيمة سندات المساهمة األخرى 880 1 058 2 
إسترداد المدخرات على إنخفاض قيمة السندات التي وقع إعادة التفويت فيها 579 1 710 1 
فائض القيمة على التفويت في سندات المساهمة األخرى  027 2 
فائض القيمة على التفويت في السندات التي وقع إعادة التفويت فيها 943 444 2 
أرباح الصرف على محفظة اإلستثمار  
خسائر إستثنائية على محفظة اإلستثمار 280- 006 1- 
أرباح على سندات مجمعة 1 147 
خسائر على سندات مجمعة 145- 154- 
	 -557	 560	 الـمــــــــجــــــــمــــوع

السنة	المحاسبية	المختومة	في

السنة	المحاسبية	المختومة	في

السنة	المحاسبية	
المختومة	في

السنة	المحاسبية	
المختومة	في

2011/12/31

2011/12/31

2010/12/31

2010/12/31

أجــــور 810 85 193 79 
أعباء إجتماعية وجبائية 008 24 715 21 
أعباء أخرى متعلقة باألعوان 429 6 167 6 
 تغير العطل للخالص 213 1 105- 
الـمــــــــجــــــــمــــوع 460 117 971 106 
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9.4.	الضرائب	على	األرباح
على  )الضريبة  المستوجبة  أو  الجارية  الضريبة  من  فقط  األرباح  على  الضرائب  أعباء  تتكون 
الشركات( وتغير أصول وخصوم الضريبة المؤجلة )المدرجة ضمن الموازنة(. بالنسبة لسنة 
2011، بلغ العبء الصافي 14.515 ألف دينار مقابل 4.011 ألف دينار في 2010. وتتوزع 

كاآلتي:

5.		إيضـاحات	حـول	جـدول	الـتـدفقـات	الـنقـديـة

1.5.		التدفقات	النقدية	الصافية	المخصصة	ألنشطة	االستغالل
بقيمة  سلبيا  صافيا  نقديا  تدفقا   2011 المحاسبية  السنة  خالل  االستغالل،  أنشطة  أفرزت 

493.152 ألف دينار، ويفسر على النحو التالي:

- سجلت إيرادات االستغالل المقبوضة، مقارنة بأعباء االستغالل المدفوعة، فائضا بمبلغ 
249.782 ألف دينار. 

- سجلت ودائع الحرفاء ارتفاعا )صافيا( بقيمة 179.661 ألف دينار.

- ارتفع حجم القروض )الصافي( لفائدة الحرفاء بمبلغ 776.302 ألف دينار.   

- بلغت األموال المفرجة لفائدة األعوان والدائنين اآلخرين 172.834 ألف دينار.

بقيمة  صافيا  مدخوال  االستغالل  بأنشطة  المرتبطة  األخرى  النقدية  التدفقات  أسفرت   -
61.322 ألف دينار.

2.5.	التدفقات	النقدية	الصافية	المخصصة	ألنشطة	االستثمار
أفرزت أنشطة االستثمار، خالل السنة المحاسبية 2011، تدفقا نقديا صافيا بمبلغ 6.870 
ألف دينار نتج من جهة عن اقتناء سندات استثمار وأصول ثابتة مادية وغير مادية بلغت تباعا 
10.314 ألف دينار و5.300 ألف دينار، ومن جهة أخرى عن قبض فوائد وأرباح على محفظة 
االستثمار بمبلغ متراكم بقيمة 22.809 ألف دينار وعلى فائض قيمة إثر التفويت في سندات 

مساهمة بمبلغ 325 ألف دينار.

)عبء الضرائب الجارية للسنة المحاسبية )الضرائب المستوجبة  308 14 363 15 
عبء الضرائب المؤجلة للسنة المحاسبية  131 2 403 4 
إيرادات الضرائب المؤجلة للسنة المحاسبية  925 1- 754 15- 
الـمــــــــجــــــــمــــوع   515 14 011 4 

السنة	المحاسبية	المختومة	في
السنة	المحاسبية	

المختومة	في
2011/12/312010/12/31

                  الوحدة	:	ألف	دينار
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3.5.		التدفقات	النقدية	الصافية	المتأتية	من	أنشطة	التمويل
بلغ  إيجابيا  صافيا  ماليا  تدفقا   ،2011 المحاسبية  السنة  خالل  التمويـل،  أنشطة  أسفرت 
6.807 ألف دينار نتج أساسا عن إصدار أسهم من قبل الشركات الفرعية للتوظيف الجماعي 
بمبلغ 96.330 ألف دينار وتسديد االقتراضات بمبلغ 3.335 ألف دينار، وانخفاض الموارد 

الخصوصية بقيمة 53.451 ألف دينار وتوزيع أرباح أسهم بلغت 32.568 ألف دينار.

4.5.		السيولة	وما	يعادل	السيولة
ولدى  الخزانة  في  الصعبة  وبالعملة  بالدينار  األموال  من  السيولة  يعادل  وما  السيولة  تتكون 
لدى  للبنك  الصافي  الرصيد  وكذلك  البريدية،  الصكوك  ومركز  التونسي  المركزي  البنك 
الثالثة أشهر  ومحفظة  البنكية دون  القروض واإلقتراضات  كما تتضمن  البنكية.  المؤسسات 

سندات المتاجرة.

في  دينار  ألف   273.720 بقيمة  سلبيا  رصيدا  السـيولـة  يعادل  وما  السيـولة  بلغت  وقد 
2011.12.31 مـقـابل رصيدا ايجابيا بقيمة 205.755 ألف دـينار في 2010.12.31، أي 
بانخفاض بمبلغ 479.474 ألف دينار.  وتتوزع كاآلتي في موفى السنة المحاسبية 2011:

السيولة	بالدينار	التونسي 866 115 

الخزانة بالدينار 065 31 

أموال بالدينار لدى البنك المركزي التونسي 416 

أموال لدى مركز الصكوك البريدية 329 

 3 615  IBCحركة أموال لدى شركة نقل األموال 

صكوك للخزانة العامة للبالد التونسية 

توظيفات بالدينار 000 85 

رصيد دائن لدى مؤسسات بنكية مراسلة بالدينار 086 8 

رصيد مدين لدى مؤسسات بنكية مراسلة بالدينار 645 12- 

السيولة	بالعملة	الصعبة 053 188 

الخزانة بالعملة الصعبة 220 11 

أموال بالعملة الصعبة لدى البنك المركزي التونسي 168 7 

رصيد دائن لدى مؤسسات بنكية مراسلة بالعملة الصعبة 324 1 

رصيد مدين لدى مؤسسات بنكية مراسلة بالعملة الصعبة 225- 

توظيفات بالعملة الصعبة 567 168 

	 -929	500	 إقتراضات	بالدينار

	 -39	614	 إقتراضات	بالعملة	الصعبة

توظيفات	لمدة	تتجاوز	ثالثة	أشهر 475 391 

	 -273	720	 السيولة	وما	يعادل	السيولة	في	31	ديسمبر	2011

                  الوحدة	:	ألف	دينار
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الواحد  المنظرة )BTA( وذات سند الخالص  التوظيفات في رقاع الخزينة  هذا ويشار إلى أن 
في  والموجودين  القروض  مؤسسات  غير  أطراف  لدى  المكتتبة  الخزينة  وسندات   )BTZC(

محفظة السندات التجارية قد وقع احتسابهم ضمن "ما يعادل السيولة".

ينسوب السيولة: 

المركزي عدد 24 لسنة 1991 والمؤرخ في 17 ديسمبر  البنك  للمادة 13 من منشور  طبقا 
1991، يجب على البنوك أن تمتثل بصفة دائمة لينسوب السيولة الذي ال يجب أن يكون أقل 
من %100، والذي يقع احتسابه بنسبة األصول القابلة للتحقيق والخصوم المستحقة للدفع. 
وسجل البنك الوطني الفالحي )البنك األم( ينسوب سيولة بقيمة 83,63  % في 31 ديسمبر 

2011 و 66,71  % في 30 جوان 2012.

ينسوب السيولة 83,63% 72,85% 66,71% 
جوان	2011مارس	2011ديسمبر	2011الشهر
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6.		معلومات	قطاعية
تتوزع المعلومات القطاعية المتعلقة بأقطاب األنشطة المحتفظ بها في السنوات 

المختومة في 2011.12.31 و 2010.12.31 كما يلي:

شطة	العادية
ت	األن

إيرادا
ت	الخارجية

اإليرادا
صافي

ج البنكي ال
ت مساهمة في تكوين النات

إيرادا
صافي

ج البنكي ال
ت غير مساهمة في تكوين النات

إيرادا
ى

ت أخر
ت مع قطاعا

ت ناتجة عن عمليا
إيرادا

الــــــمجـــــــــمـــــــوع
النتــــــيـــــجة

النتيجة القطاعية
صة 

ص
أعباء غير مخ

النتيجة العملية
ت الغير مالية

األعباء المالية للقطاعا
ت الغير مالية

ت القطاعا
ت توظيفا

إيرادا
ت الشريكة

صافية في الشركا
صة من النتيجة ال

الح
ى

صر العادية األخر
ح/ خسارة متأتية من العنا

صيد رب
ر

األداء على النتيجة
سبية

سنة	المحا
صافية	لل

النتيجة	ال
ت	أخرى

معلوما
صول القطاعية

األ
ت الشريكة المقيدة بطريقة التقييم بالمعادلة

سسا
المساهمة في المؤ
صوم القطاعية

الخ
ت

ت اإلهتالكا
صا

ص
مخ

443 743- 
6 477

450 220

66 903

)295(

7 531 396
20 868

6 521 231
6 271

418 486- 
5 701

424 188

64 422

496

6 490 441
21 782

5 556 442
5 783

- 
57 912

57 912

15 613

110

117 565
2 845

18 142
328

- 
55 792

655
56 447

13 524

174

124 559
2 893

20 562
287

- 
4 932

4 932

)1923(- 

2 539- 
2 341

128

- 
6 073
2 109
8 181

)726(- 

3 016- 
1 79789

)6 477(
)6 477(

)6 493(

)8  465(
)8 465(

)7 628(

506 587

74 099
)31(

74 068
)74(
163

)185(
4 102

)515 14(
63 560

7 651 500
23 712

6 541 714
6 727

480 351

69 5920
69 592

)75(
387
670

1201
)011 4(
67 764

6 618 016
24 675

5 578 802
6 159

ت	المالية
 الخدما

 التنمية	العقارية
شطة	أخرى

 أن
ف	بين

ت	حذ
 عمليا

ت
القطاعا

 القيمة	المجمعة

2010
2010

2010
2010

2010
2011

2011
2011

2011
2011








