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  تـقـديـم عـام للبنك الـوطني الفـالحي

  البنك الوطني الفالحي  
شركة خفّية االسم ذات مجلس إدارة وإدارة عامة : الّشكل القانوني 

  شركة تونسية  
  تونس 1001نهج الهادي  نويرة  :  المقّر اإلجتماعي  

  000 831 71 )216 00 / (200 831 71
14 130 NABATTU                /  15 436 BANATU

BNTETNTT: SWIFT                  
   www.bna.com.tn          :الموقع واب 

   1959جوان  01      :تاريخ التأسيس 
  سنة 99         : مدة الّشركة 

   B142431996 TUNIS     :الّسجل التجاري 
   LAM 000 123 000    :المعّرف الجبائي 

  دينار  160.000.000         :رأس المال 
  ديسمبر من كل سنة 31جانفي إلى  01من     :السنة المحاسبّية 

  األنشطة البنكية: الموضوع اإلجتماعي 
  القانون العام      :الّنظام الجبائي 

  

 

تـقـديـم عـام للبنك الـوطني الفـالحي

  
  

 : التّسمية 
الّشكل القانوني 

: الجنسّية 
المقّر اإلجتماعي  

 : الهاتف
               NABATTU 130 14: التلكس 

               BNTETNTT: SWIFTالعنوان  
الموقع واب 

تاريخ التأسيس 
مدة الّشركة 

الّسجل التجاري 
المعّرف الجبائي 

رأس المال 
السنة المحاسبّية 

الموضوع اإلجتماعي 
الّنظام الجبائي 



 

 

.  

  .ممثل من طرف السيد حافظ لعموري

  .ممثل من طرف السيد مـنصور النصري
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   جعفر ختاش

  .دمحم العربي الدبكيوزارة المــــــالية ممثلة من طرف السيد 
.ممثلة من طرف السيد  لـطفي الفرادي والـتعـاون الـــدولي

  .دمحم لطفي فرادوزارة الـفـالحـة ممثلة من طرف السيد 
             األشطـرخالد ممثل من طرف السيد 

ممثل من طرف السيد حافظ لعموري الصـنـدوق الــوطني للضـمــان اإلجـتـماعي
  .الديـوان الـتـونـسـي للتـجـارة ممثل من طرف السيد صـالح اللواتي

ممثل من طرف السيد مـنصور النصري الصندوق التونسي للتأميـن التعاونـي الفالحـي
  .الّسيــد الـصـحـبـي مـحـجـوب

  
  .الّسيــد رضا التيمومي

  لصغار المساهمينممثل  توفيق الجالصي

  .الّسيــد مـحمد لسعد المرابط

 .زياد خديم هللاممثلة من طرف السيد 
  .  فتحي السعيديممثلة من طرف السيد 

  

 

 

  مجلــس اإلدارة

  

جعفر ختاشالّسيد :  الرئيــس

 

  : ألعضــاءا

وزارة المــــــالية ممثلة من طرف السيد  -
والـتعـاون الـــدوليوزارة الـتـنـمـيـة  -
وزارة الـفـالحـة ممثلة من طرف السيد  -
ممثل من طرف السيد  ديـوان الـحــبـــوب -
الصـنـدوق الــوطني للضـمــان اإلجـتـماعي -
الديـوان الـتـونـسـي للتـجـارة ممثل من طرف السيد صـالح اللواتي -
الصندوق التونسي للتأميـن التعاونـي الفالحـي -
الّسيــد الـصـحـبـي مـحـجـوب -
  .الّسيــد لطفي مكتوف -
الّسيــد رضا التيمومي -
توفيق الجالصيالّسيــد  -
  
  

  مـراقـب الدولة

الّسيــد مـحمد لسعد المرابط

  

  مـراقـبـي الحـسـابات 

 "T.A.C"  ممثلة من طرف السيد
"C.F.A " ممثلة من طرف السيد
 

   



 

 

الظرف االقتصادي والوضع 
 المصرفي والمالي
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الظرف االقتصادي والوضع 
  المصرفي والمالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الظرف االقتصادي والوضع 



 

 

مدعوما إلى حد كبير بمواصلة السياسات النقدية 
بيد أن نسق هذه . حيث مثلت الحافز الرئيسي الستمرار االنتعاشة

المتقدمة والبلدان الصاعدة التي عرف نسق النشاط االقتصادي 
تراجع النمو االقتصادي العالمي  ،ومن هذا المنطلق 

على الرغم من تواصل سير نشاط  
لم يتراجع إجمالي الناتج المحلى  ،و على هدا األساس

فقد  ،أما في البلدان الصاعدة والنامية
شهد النمو تباطؤا حيث تراجع نمو 
الناتج الداخلي الخام إلى مستوى 

وذلك بعد تسجيل نسبة نمو  4,7%
وعرف . 2012في  %5تناهز 

النشاط االقتصادي في منطقة الشرق 
على وجه  ،األوسط وشمال إفريقيا

تباطؤا ملحوظا في  ،الخصوص
 4,1مقابل  %2,4أي بنسبة  2013،

ويعزى هذا التباطؤ . 2012في  %
باألساس إلى ضعف الطلب العالمي وعدم االستقرار السياسي واالجتماعي في بعض البلدان وهو ما أدى إلى 
 وكان هذا العامل األخير وراء فتور

3﴾. 
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  الصعيد العالمي 

مدعوما إلى حد كبير بمواصلة السياسات النقدية  ، 2013على مجمل سنة  ،كان االقتصاد العالمي
حيث مثلت الحافز الرئيسي الستمرار االنتعاشة ،المالئمة بشكل استثنائي في أهم البلدان المتقدمة 

المتقدمة والبلدان الصاعدة التي عرف نسق النشاط االقتصادي السيما بين البلدان  ،االنتعاشة كان غير متجانس
ومن هذا المنطلق . تى من البلدان المتقدمةألديها تباطؤا نتيجة ضعف الطلب المت

  .2013في  %3إلى 

كانت نسبة  ،ففي البلدان المصنعة
النمو أقل بشكل طفيف مما تم تسجيله في 

مقابل  %1,3أي بنسبة 
و يعود ذلك من جهة 
يجابي و خاصة في 

﴾ %2,8مقابل  %
﴾  و %1,4مقابل   

إلى خروج اقتصاد منطقة 
 ،األورو إجماال من وضعية االنكماش  بداية من السداسي الثاني من السنة

و على هدا األساس ،اإلنتاج دون طاقاته بكثير في عدد من البلدان األعضاء
  .2012في  %0,7 -مقابل   %0,4لمنطقة األورو سوى بنسبة 

أما في البلدان الصاعدة والنامية
شهد النمو تباطؤا حيث تراجع نمو 
الناتج الداخلي الخام إلى مستوى 

4,7
تناهز 

النشاط االقتصادي في منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا

الخصوص
2013

%
باألساس إلى ضعف الطلب العالمي وعدم االستقرار السياسي واالجتماعي في بعض البلدان وهو ما أدى إلى 

وكان هذا العامل األخير وراء فتور. انخفاض إنتاج النفط باإلضافة إلى تراجع األسعار العالمية للمواد األساسية
3%مقابل  % 2,6التوسع االقتصادي في منطقة أمريكا الالتينية والكاراييب  ﴿

  

  الظرف االقتصادي

الصعيد العالمي على 
 

كان االقتصاد العالمي
المالئمة بشكل استثنائي في أهم البلدان المتقدمة 

االنتعاشة كان غير متجانس
لديها تباطؤا نتيجة ضعف الطلب المت

إلى  2012في  %1,3من

  

ففي البلدان المصنعة       
النمو أقل بشكل طفيف مما تم تسجيله في 

أي بنسبة  ،العام السابق
و يعود ذلك من جهة . 2012في  1,4%

يجابي و خاصة في إإلى نمو النشاط بنسق 
%1,9الواليات المتحدة ﴿

  %1,7وفي اليابان ﴿ 
إلى خروج اقتصاد منطقة  ،من جهة أخرى

األورو إجماال من وضعية االنكماش  بداية من السداسي الثاني من السنة
اإلنتاج دون طاقاته بكثير في عدد من البلدان األعضاء

لمنطقة األورو سوى بنسبة 

باألساس إلى ضعف الطلب العالمي وعدم االستقرار السياسي واالجتماعي في بعض البلدان وهو ما أدى إلى 
انخفاض إنتاج النفط باإلضافة إلى تراجع األسعار العالمية للمواد األساسية

التوسع االقتصادي في منطقة أمريكا الالتينية والكاراييب  ﴿

  



 

 

وخاصة في البلدان المتقدمة وذلك بسبب 
ه البلدان التي ما تزال تسجل فجوات إنتاج جد هامة وهو ما من شانه أن 

قد سجلت أهم مؤشرات ف. 2013يجابيا خالل سنة 
داو "البورصة أداءا جيدا على غرار 

" الناسداك"﴾ و 26,5%+ ﴿ " 
. ﴾%56,7+﴿ " نيكاي"﴾ و % 38,3

إلى  ،باألساس ،ويعزى هذا المسار
مواصلة السياسات النقدية التوسعية بشكل 
استثنائي من قبل البنوك المركزية في العالم 
وذلك بهدف دعم انتعاشة االقتصاد 

  .لعالمي

في المعدل مقارنة  % 4,5بحوالي 
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وخاصة في البلدان المتقدمة وذلك بسبب  2013وبقي تطور نسبة التضخم في العالم ضعيفا على مجمل سنة 
ه البلدان التي ما تزال تسجل فجوات إنتاج جد هامة وهو ما من شانه أن ذغلب هأهشاشة االنتعاشة االقتصادية في 

قل سواء على األسعار أو 
بالتزامن مع تراجع األسعار 

وفي ظل هذا . العالمية للمواد األساسية
تراجع ارتفاع األسعار عند 

في البلدان  %1,4االستهالك إلى مستوى 
وعلى . 2012في  

بلغت نسبة التضخم في 
في  % 2,1مقابل  %

وتم تسجيل نفس المسار في منطقة 
 2,5مقابل  % 1,4

يجابيا خالل سنة إفقد عرفت تطورا  ،وفيما يتعلق باألسواق المالية الدولية
البورصة أداءا جيدا على غرار 

" جونس
﴿+38,3

ويعزى هذا المسار
مواصلة السياسات النقدية التوسعية بشكل 
استثنائي من قبل البنوك المركزية في العالم 
وذلك بهدف دعم انتعاشة االقتصاد 

لعالميا

 

بحوالي  2013فقد ارتفع األورو في سنة  ،أما بخصوص أسواق الصرف الدولية
دوالر  1,38بالدوالر ليستقر في حدود 

ألورو واحد في موفي السنة مقابل 
دوالر في بداية نفس السنة وذلك 
بالخصوص إثر خروج اقتصاد منطقة 
األورو من مرحلة انكماش استمرت 

عرف  ،في المقابل
اليان انخفاضا ملحوظا تجاه العمالت 
اء خاصة سياسة التيسير 
النقدي التي اعتمدها بنك اليابان خالل 

 105ليصل إلى مستوى 
 2013ان لدوالر واحد في موفى سنة 

  .يان في بداية السنة 89

 

وبقي تطور نسبة التضخم في العالم ضعيفا على مجمل سنة 
هشاشة االنتعاشة االقتصادية في 

قل سواء على األسعار أو أيسلط ضغوطا 
بالتزامن مع تراجع األسعار  ،على األجور

العالمية للمواد األساسية
تراجع ارتفاع األسعار عند  ،السياق

االستهالك إلى مستوى 
 % 1,2ابل المتقدمة مق

بلغت نسبة التضخم في  ،وجه الخصوص
%1.5الواليات المتحدة 

وتم تسجيل نفس المسار في منطقة  2012
1,4األورو مع نسبة قدرها 

  . قبل سنة %

 

وفيما يتعلق باألسواق المالية الدولية

أما بخصوص أسواق الصرف الدولية
بالدوالر ليستقر في حدود 

ألورو واحد في موفي السنة مقابل 
دوالر في بداية نفس السنة وذلك  1,32

بالخصوص إثر خروج اقتصاد منطقة 
األورو من مرحلة انكماش استمرت 

في المقابل. لعام ونصف العام
اليان انخفاضا ملحوظا تجاه العمالت 

اء خاصة سياسة التيسير جر ،األخرى
النقدي التي اعتمدها بنك اليابان خالل 

ليصل إلى مستوى  2013سنة 
ان لدوالر واحد في موفى سنة ي

89بعد أن كان في مستوى 

  



 

 

نتيجة رداءة الموسم وانخفاض نسبة البطالة 

لفالحي و تباطؤ نشاط قطاع اثر انخفاض اإلنتاج 
  .لك رغم التطور المسجل في الصناعات المعملية

انخفضت نسبة البطالة الجملية  ،وبالتوازي
 ،التي ينشرها المعهد الوطني لإلحصاء

في  %15,3حيث تراجعت إلى مستوى 
مقابل  2013موفى الربع األخير من سنة 

كما . في نهاية الثالثي السابق %
تراجعت نسبة بطالة خريجي التعليم العالي 

 % 9,31أي  ،مع بقائها في مستوى مرتفع
  .%5,33مقابل 
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  الوطني

وانخفاض نسبة البطالة  2013نسق نموه خالل سنة  في سجل االقتصاد الوطني تباطؤ
 .الفالحي وضعف الموسم السياحي

سجل الناتج الداخلي الخام خالل الربع األخير من سنة 
 % 2,3أي بنسبة  ،تباطؤا ملحوظا لنسق نموه

خالل نفس الفترة  % 3,9بحساب األسعار القارة مقابل 
ويعود هذا التطور إلى التراجع 

مقابل  % 4,1-سواء في النشاط الفالحي ﴿ 
 % 4.2-﴾ أو في الصناعات غير المعملية ﴿ 

﴾ وذلك على الرغم من تحسن اإلنتاج في 
 3.1القطاعات األخرى و خاصة الصناعات المعملية ﴿

ة قل في الخدمات المسوقأ﴾ و بدرجة 
.  

اقتصر نمو النشاط االقتصادي 
ثر انخفاض اإلنتاج إفي العام السابق  %3,6مقابل  % 2,6

لك رغم التطور المسجل في الصناعات المعمليةذالخدمات و خاصة السياحة و 

 

وبالتوازي
التي ينشرها المعهد الوطني لإلحصاء

حيث تراجعت إلى مستوى 
موفى الربع األخير من سنة 

15.7%
تراجعت نسبة بطالة خريجي التعليم العالي 

مع بقائها في مستوى مرتفع
مقابل 

  

 

الوطنيعلى الصعيد 
  

سجل االقتصاد الوطني تباطؤ
الفالحي وضعف الموسم السياحي

 

سجل الناتج الداخلي الخام خالل الربع األخير من سنة 
تباطؤا ملحوظا لنسق نموه 2013

بحساب األسعار القارة مقابل 
ويعود هذا التطور إلى التراجع  .من العام السابق

سواء في النشاط الفالحي ﴿  ،المسجل
﴾ أو في الصناعات غير المعملية ﴿ 3,7%

﴾ وذلك على الرغم من تحسن اإلنتاج في % 3.8مقابل 
القطاعات األخرى و خاصة الصناعات المعملية ﴿

﴾ و بدرجة % 2.8مقابل  %
.﴾% 4,3مقابل % 4,4﴿

اقتصر نمو النشاط االقتصادي ، 2013وخالل سنة 
2,6الوطني على نسبة  

الخدمات و خاصة السياحة و 

  



 

 

  م اإلص��دارات ف��ي الس��وق األولي��ة 

 .تسجيل الميزان العام للدفوعات لعجز نتيجة لبقاء العجز الجاري في مستوى مرتفع

:  

إدراج أداة جدي���دة للسياس���ة النقدي���ة تتمث���ل ف���ي عملي���ات مقايض���ة الص���رف و الت���ي أص���بحت تمك���ن 
الس���وق النقدي���ة للقي���ام بعملي���ات مقايض���ة الص���رف الت���ي تتمث���ل 
ف���ي ش���راء أو بي���ع ال���دينار بالحاض���ر مقاب���ل العم���الت األجنبي���ة و ف���ي اآلن نفس���ه إع���ادة بيع���ه أو 

 .إعادة شرائه ألجل و ذلك في تاريخ و سعر صرف محددين مسبقا
مراجع�����ة نس�����بة االحتي�����اطي اإلجب�����اري نح�����و التخف�����يض 

و ش���مل ه���ذا التخف���يض نس���بة . الض���روري لالقتص���اد
االحتي���اطي اإلجب���اري المطبق���ة عل���ى ق���ائم الودائ���ع تح���ت الطل���ب و المب���الغ 

  %. 1الى %  2األخرى المستحقة للحرفاء من خالل الرجوع بها من 
إدراج قواع�������د جدي�������دة قص�������د تعزي�������ز تك�������وين البن�������وك 

تع����ادل أو  ذات أقدمي���ة  )4ص���نف (
و له���ذا الغ���رض، أص���بح يتع���ين عل���ى مؤسس���ات الق���رض 
تك����وين م����دخرات إض����افية عل����ى األص����ول الم����ذكورة وفق����ا للح����دود ال����دنيا 

 .سنوات
 .سنوات

 . سنوات

و من شأن هذا اإلجراء، الذي يهدف الى إعادة هيكلة القطاع المصرفي من خالل تعزيز األموال الذاتية و تغطية 
  . المخاطر بشكل أفضل، أن يمكن من تحقيق توازن أفضل بين األداء المالي و التغطية المالئمة للمخاطر

قب����ل ذل����ك، به����دف %  2,5مقاب����ل % 

 

وض�����ع مق�����اييس تض�����بط مبل�����غ الق�����روض التكميلي�����ة للزراع�����ات الفص�����لية المخصص�����ة للتس�����ميد 
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 الوضع المصرفي والمالي

 البنكي والمالي
   :بـ  2013تميز نمو نشاط المنظومة البنكية و المالية لسنة 

تخفي���ف تقل���ص الس���يولة المص���رفية خ���الل الرب���ع 
 .2013األخير من سنة 

 50زي���ادة ف���ي س���عر الفائ���دة للبن���ك المرك���زي ب���ـ 
 م���ع مراع���اة%  4,5ال���ى % 4نقط���ة لينتق���ل م���ن 

 .استمرار ضغوطات التضخم
تراج�����ع تموي�����ل االقتص�����اد للس�����نة الثالث�����ة عل�����ى 

مقاب����ل   2013ف����ي س����نة %  6,8الت����والي بنس����بة 
ف��������ي س��������نة %  13,4و نس��������بة %  8,8

م اإلص��دارات ف��ي الس��وق األولي��ة يتواص��ل المس��ار التن��ازلي للس��وق المالي��ة ف��ي تب��اين م��ع ت��دع
 .صةوإزدياد اإلدراجات الجديدة بالبور

تسجيل الميزان العام للدفوعات لعجز نتيجة لبقاء العجز الجاري في مستوى مرتفع

:كما يلي 2013هم اإلجراءات التي تخص الجهاز المالي خالل سنة 

إدراج أداة جدي���دة للسياس���ة النقدي���ة تتمث���ل ف���ي عملي���ات مقايض���ة الص���رف و الت���ي أص���بحت تمك���ن 
الس���وق النقدي���ة للقي���ام بعملي���ات مقايض���ة الص���رف الت���ي تتمث���ل البن���ك المرك���زي م���ن الت���دخل ف���ي 

ف���ي ش���راء أو بي���ع ال���دينار بالحاض���ر مقاب���ل العم���الت األجنبي���ة و ف���ي اآلن نفس���ه إع���ادة بيع���ه أو 
إعادة شرائه ألجل و ذلك في تاريخ و سعر صرف محددين مسبقا

مراجع�����ة نس�����بة االحتي�����اطي اإلجب�����اري نح�����و التخف�����يض  −
الض���روري لالقتص���ادقص���د ت���وفير التموي���ل 

االحتي���اطي اإلجب���اري المطبق���ة عل���ى ق���ائم الودائ���ع تح���ت الطل���ب و المب���الغ 
األخرى المستحقة للحرفاء من خالل الرجوع بها من 

إدراج قواع�������د جدي�������دة قص�������د تعزي�������ز تك�������وين البن�������وك  −
(لم���دخرات و تغطي���ة األص���ول المتعث���رة 

و له���ذا الغ���رض، أص���بح يتع���ين عل���ى مؤسس���ات الق���رض . س���نوات 3تف���وق 
تك����وين م����دخرات إض����افية عل����ى األص����ول الم����ذكورة وفق����ا للح����دود ال����دنيا 

 التالية 
سنوات 5و  3بالنسبة لألصول ذات أقدمية تتراوح بين % 
سنوات 7و  6بالنسبة لألصول ذات أقدمية تتراوح بين % 

سنوات 8ة لألصول ذات أقدمية تساوي أو تفوق بالنسب% 

و من شأن هذا اإلجراء، الذي يهدف الى إعادة هيكلة القطاع المصرفي من خالل تعزيز األموال الذاتية و تغطية 
المخاطر بشكل أفضل، أن يمكن من تحقيق توازن أفضل بين األداء المالي و التغطية المالئمة للمخاطر

%  2,75ت����أجير االدخ����ار إل����ى مس����توى الترفي����ع ف����ي نس����بة 
  .وتشجيعهم على إبقاء ودائعهم خرينحماية مصالح المد

وض�����ع مق�����اييس تض�����بط مبل�����غ الق�����روض التكميلي�����ة للزراع�����ات الفص�����لية المخصص�����ة للتس�����ميد 
 .2014-2013ومداواة األعشاب الطفيلية بعنوان موسم الحبوب 

 

الوضع المصرفي والمالي

البنكي والمالي الجهاز وضعية
تميز نمو نشاط المنظومة البنكية و المالية لسنة 

تخفي���ف تقل���ص الس���يولة المص���رفية خ���الل الرب���ع  −
األخير من سنة 

زي���ادة ف���ي س���عر الفائ���دة للبن���ك المرك���زي ب���ـ  −
نقط���ة لينتق���ل م���ن 

استمرار ضغوطات التضخم
تراج�����ع تموي�����ل االقتص�����اد للس�����نة الثالث�����ة عل�����ى  −

الت����والي بنس����بة 
8,8نس��������بة 

2011. 
تواص��ل المس��ار التن��ازلي للس��وق المالي��ة ف��ي تب��اين م��ع ت��دع −

وإزدياد اإلدراجات الجديدة بالبور 
تسجيل الميزان العام للدفوعات لعجز نتيجة لبقاء العجز الجاري في مستوى مرتفع −

 

هم اإلجراءات التي تخص الجهاز المالي خالل سنة أوتتلخص 

إدراج أداة جدي���دة للسياس���ة النقدي���ة تتمث���ل ف���ي عملي���ات مقايض���ة الص���رف و الت���ي أص���بحت تمك���ن  −
البن���ك المرك���زي م���ن الت���دخل ف���ي 

ف���ي ش���راء أو بي���ع ال���دينار بالحاض���ر مقاب���ل العم���الت األجنبي���ة و ف���ي اآلن نفس���ه إع���ادة بيع���ه أو 

∗ 40  %
∗ 70  %
∗ 100  %

  
و من شأن هذا اإلجراء، الذي يهدف الى إعادة هيكلة القطاع المصرفي من خالل تعزيز األموال الذاتية و تغطية 

المخاطر بشكل أفضل، أن يمكن من تحقيق توازن أفضل بين األداء المالي و التغطية المالئمة للمخاطر

الترفي����ع ف����ي نس����بة  −
حماية مصالح المد

وض�����ع مق�����اييس تض�����بط مبل�����غ الق�����روض التكميلي�����ة للزراع�����ات الفص�����لية المخصص�����ة للتس�����ميد  −
ومداواة األعشاب الطفيلية بعنوان موسم الحبوب 

  



 

 

   . إص����دار أم����ر يض����بط اإلط����ار التش����ريعي الم����نظم لنف����اذ الجمعي����ات النش����يطة للتموي����ل العم����ومي
وله���ذا الغ���رض، ح���دد األم���ر الم���ذكور ب���المرجع التموي���ل العم���ومي المس���ند للجمعي���ات عل���ى كون���ه 

 " . وتطوير نشاطها و ذلك على أساس الكفاءة و جدوى المشاريع و النشاطات
 

 

ملي���ون دين���ار  3.930، حقق���ت البن���وك المدرج���ة بالبورص���ة رق���م مع���امالت، بل���غ 
.% 

 2013ملي����ون دين����ار ف����ي س����نة 

لينتق����ل م����ن %  15,5، تط����ور ه����امش ال����ربح عل����ى عملي����ات الوس����اطة بنس����بة 
كم���ا بل���غ ه���امش ال���ربح عل���ى الفائ���دة ف���ي الن���اتج 

 %. 21,3، في حين بلغ هامش الربح على العموالت 

ف���ي م���وفى %  2,1نس���بة تغطي���ة مص���اريف األع���وان ب���العموالت الص���افية ارتفاع���ا بنس���بة 
 %. 61,8، ليبلغ بذلك 2012

ملي����ون دين����ار ف����ي  1.040مقاب����ل  2013.12.31
ع الن����اتج البنك����ي الص����افي و ال����تحكم ف����ي 

 .2012في سنة % 

أي  %  5,7ش���هدت الق����روض الممنوح����ة للحرف����اء منح����ى تص���اعدي م����ن س����نة إل����ى أخ����رى بنس����بة 
ملي�����ون دين�����ار ف�����ي ديس�����مبر  41.205

ملي����ون دين����ار ف����ي  42.575إل����ى  2012

وق��د أدى نم��و الق��روض بنس��ق أق��ل م��ن نس��ق نم��و الودائ��ع م��ن انخف��اض نس��بة التحوي��ل بأربع��ة نق��اط 
 .2013في موفى ديسمبر 
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إص����دار أم����ر يض����بط اإلط����ار التش����ريعي الم����نظم لنف����اذ الجمعي����ات النش����يطة للتموي����ل العم����ومي
وله���ذا الغ���رض، ح���دد األم���ر الم���ذكور ب���المرجع التموي���ل العم���ومي المس���ند للجمعي���ات عل���ى كون���ه 

المب�������الغ المالي�������ة المخصص�������ة ض�������من 
ميزاني�����ة الدول�����ة أو ميزاني�����ات الجماع�����ات 

ة المحلي��������ة أو المؤسس��������ات ذات الص��������بغ
اإلداري���������ة أو المؤسس���������ات و المنش���������آت 
العمومي�������ة أو الش�������ركات ذات المس�������اهمة 

م����ن رأس %  34العمومي����ة بنس����بة تف����وق 
ماله������������ا أو المنش������������آت ذات األغلبي������������ة 
العمومي��������ة، به��������دف دع��������م الجمعي��������ات 
ومس��������اعدتها عل��������ى إنج��������از المش��������اريع 

وتطوير نشاطها و ذلك على أساس الكفاءة و جدوى المشاريع و النشاطات

  2013لبنوك في اتطور أهم مؤشرات نشاط 
، حقق���ت البن���وك المدرج���ة بالبورص���ة رق���م مع���امالت، بل���غ 2013

%. 16,5، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2012مليون دينار في  3.374

ملي����ون دين����ار ف����ي س����نة  2.434ارتف����ع الن����اتج البنك����ي الص����افي ليبل����غ 
 .2012مليون دينار في سنة  2.152

، تط����ور ه����امش ال����ربح عل����ى عملي����ات الوس����اطة بنس����بة 2013خ����الل س����نة 
كم���ا بل���غ ه���امش ال���ربح عل���ى الفائ���دة ف���ي الن���اتج .ملي���ون دين���ار 1.445ملي���ون دين���ار ال���ى 

، في حين بلغ هامش الربح على العموالت % 59,3البنكي الصافي 

نس���بة تغطي���ة مص���اريف األع���وان ب���العموالت الص���افية ارتفاع���ا بنس���بة 
2012في موفى ديسمبر %  1,5مقابل ارتفاعا بنسبة  2013

2013.12.31ملي����ـون دين����ار ف����ي  1.095بلغ����ت أعب����اء التس����يير 
ع الن����اتج البنك����ي الص����افي و ال����تحكم ف����ي او ق����د س����اهم ارتف����% .  5,3، أي بارتف����اع بنس����بة 

% 48,3مقابل % 45أعباء التسيير في تحسن مؤشر االستغالل ليبلغ 

ش���هدت الق����روض الممنوح����ة للحرف����اء منح����ى تص���اعدي م����ن س����نة إل����ى أخ����رى بنس����بة 
41.205مقاب�����ل  2013ديس�����مبر  31ملي�����ون دين�����ار ف�����ي 

2012ملي����ون دين����ار ف����ي  39.680انتقل����ت ودائ����ع الحرف����اء م����ن 
 .2012في سنة %  9مقابل %  7,3، مرتفعة بنسبة 

وق��د أدى نم��و الق��روض بنس��ق أق��ل م��ن نس��ق نم��و الودائ��ع م��ن انخف��اض نس��بة التحوي��ل بأربع��ة نق��اط 
في موفى ديسمبر %  103,9إلى  2012في سنة %  107,9مئوية متراجعة من 

إص����دار أم����ر يض����بط اإلط����ار التش����ريعي الم����نظم لنف����اذ الجمعي����ات النش����يطة للتموي����ل العم����ومي −
وله���ذا الغ���رض، ح���دد األم���ر الم���ذكور ب���المرجع التموي���ل العم���ومي المس���ند للجمعي���ات عل���ى كون���ه 

المب�������الغ المالي�������ة المخصص�������ة ض�������من " 
ميزاني�����ة الدول�����ة أو ميزاني�����ات الجماع�����ات 

المحلي��������ة أو المؤسس��������ات ذات الص��������بغ
اإلداري���������ة أو المؤسس���������ات و المنش���������آت 
العمومي�������ة أو الش�������ركات ذات المس�������اهمة 

العمومي����ة بنس����بة تف����وق 
ماله������������ا أو المنش������������آت ذات األغلبي������������ة 
العمومي��������ة، به��������دف دع��������م الجمعي��������ات 
ومس��������اعدتها عل��������ى إنج��������از المش��������اريع 

وتطوير نشاطها و ذلك على أساس الكفاءة و جدوى المشاريع و النشاطات

تطور أهم مؤشرات نشاط           
2013خ���الل س���نة  −

3.374مقابل 
 

ارتف����ع الن����اتج البنك����ي الص����افي ليبل����غ  −
2.152مقابل 

 
خ����الل س����نة  −

ملي���ون دين���ار ال���ى  1.251
البنكي الصافي 

 
نس���بة تغطي���ة مص���اريف األع���وان ب���العموالت الص���افية ارتفاع���ا بنس���بة  س���جلت −

2013ديسمبر 
 

بلغ����ت أعب����اء التس����يير  −
، أي بارتف����اع بنس����بة 2012

أعباء التسيير في تحسن مؤشر االستغالل ليبلغ 
 

ش���هدت الق����روض الممنوح����ة للحرف����اء منح����ى تص���اعدي م����ن س����نة إل����ى أخ����رى بنس����بة  −
ملي�����ون دين�����ار ف�����ي  43.561

2012. 
 

انتقل����ت ودائ����ع الحرف����اء م����ن  −
، مرتفعة بنسبة 2013

 
وق��د أدى نم��و الق��روض بنس��ق أق��ل م��ن نس��ق نم��و الودائ��ع م��ن انخف��اض نس��بة التحوي��ل بأربع��ة نق��اط  −

مئوية متراجعة من 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشاط البنك الوطني الفالحي 
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نشاط البنك الوطني الفالحي 
2013في   

 

 

نشاط البنك الوطني الفالحي 



 

 

الذي تميز بتفاقم عجز السيولة إضافة لالنخفاض الحاد 
لطلبات التمويل المرتبطة بصفة كبيرة بالصعوبات التي تشهدها بعض القطاعات، فقد نجح البنك الوطني الفالحي 
 النمو بفضل استراتيجية البنك المرتكزة على

 

مواص���لة إتب���اع سياس���ة ق���رض تق���وم عل���ى ت���دعيم التم���ويالت الموجه���ة لمختل���ف ش���رائح الحرف���اء م���ع 

ع����ة واس����عة م����ن دع����م وتوجي����ه حرف����اء البن����ك ف����ي مش����اريعهم الخاص����ة والمهني����ة ع����ن طري����ق مجمو

 10ملي���ـون دين���ار لجمل����ة الودائ���ـع وانخف���اض بمبـل����ـغ 
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   نشاط، وضعية ونتائج البنك الوطني الفالحي

الذي تميز بتفاقم عجز السيولة إضافة لالنخفاض الحاد  2013بالرغم من الظرف االقتصادي الصعب خالل سنة 
لطلبات التمويل المرتبطة بصفة كبيرة بالصعوبات التي تشهدها بعض القطاعات، فقد نجح البنك الوطني الفالحي 

النمو بفضل استراتيجية البنك المرتكزة علىوقد تم تحقيق هذا . نشاطه وتدعيم قاعدته المالية

مواص���لة إتب���اع سياس���ة ق���رض تق���وم عل���ى ت���دعيم التم���ويالت الموجه���ة لمختل���ف ش���رائح الحرف���اء م���ع 
 . ضمان تحكم أفضل للمخاطر وتحسين جودة وتغطية التعهدات

دع����م وتوجي����ه حرف����اء البن����ك ف����ي مش����اريعهم الخاص����ة والمهني����ة ع����ن طري����ق مجمو
 .المنتجات والخدمات ذات الجودة

 تحسين المردودية وتدعيم األموال الذاتية،
 إرساء هيكل للتصرف في المخاطر،

 .   تنمية القدرات من خالل تكوين وحركة األعوان
 .إنهاء إرساء النظام المعلوماتي الجديد للبنك

 

الحـرف���ـاء بل���غ مجم���ـوع الم���ـوارد المعب���ـأة ل���ـدى 
 2013.12.31ملي���������ـون دين���������ار ف���������ي 

ملي������ـون دين������ار خ������الل الس������نة 
%.  5,6الفارط�����ة، مس�����جال ب�����ذلك نم�����وا بنس�����بة 

 هك��ذا بلغ��ت ال��ـزيادة الص��افية لم��ـوارد الحـرف��ـاء
 2013ملي����ون دين����ار خ����ـالل س����نة 

ملي������ون دين������ار ف������ي م������وفى س������نة 

ملي���ـون دين���ار لجمل����ة الودائ���ـع وانخف���اض بمبـل����ـغ  302ـذا الـتط����ـّور ع���ـن ارتف���ـاع بقيم����ـة 
 .مليـون دينار ألدوات التـوظيف النقـدي والمالـي

مــوارد الحـــرفــاء

نشاط، وضعية ونتائج البنك الوطني الفالحي

 استراتيجية البنك

 
 

بالرغم من الظرف االقتصادي الصعب خالل سنة 
لطلبات التمويل المرتبطة بصفة كبيرة بالصعوبات التي تشهدها بعض القطاعات، فقد نجح البنك الوطني الفالحي 

نشاطه وتدعيم قاعدته الماليةلفي تحقيق نمو 
 : المحاور التالية

مواص���لة إتب���اع سياس���ة ق���رض تق���وم عل���ى ت���دعيم التم���ويالت الموجه���ة لمختل���ف ش���رائح الحرف���اء م���ع  −
ضمان تحكم أفضل للمخاطر وتحسين جودة وتغطية التعهدات

دع����م وتوجي����ه حرف����اء البن����ك ف����ي مش����اريعهم الخاص����ة والمهني����ة ع����ن طري����ق مجمو −
المنتجات والخدمات ذات الجودة

تحسين المردودية وتدعيم األموال الذاتية، −
إرساء هيكل للتصرف في المخاطر، −
تنمية القدرات من خالل تكوين وحركة األعوان −
إنهاء إرساء النظام المعلوماتي الجديد للبنك −

 
 

  

 الـمـوارد 
  

 

بل���غ مجم���ـوع الم���ـوارد المعب���ـأة ل���ـدى 
ملي���������ـون دين���������ار ف���������ي  5.543

ملي������ـون دين������ار خ������الل الس������نة  5.251مقـاب������ـل 
الفارط�����ة، مس�����جال ب�����ذلك نم�����وا بنس�����بة 

هك��ذا بلغ��ت ال��ـزيادة الص��افية لم��ـوارد الحـرف��ـاء
ملي����ون دين����ار خ����ـالل س����نة  292المعب����أة 
ملي������ون دين������ار ف������ي م������وفى س������نة  255مقاب������ل 

2012.  

  

ـذا الـتط����ـّور ع���ـن ارتف���ـاع بقيم����ـة وق���ـد ن���تج ه��� 
مليـون دينار ألدوات التـوظيف النقـدي والمالـي

مــوارد الحـــرفــاء



 

 

 

  

ملي�����ون  302% (+ 5,8س�����جلت ودائ�����ع الحرف�����اء ارتفاع�����ا بنس�����بة 
ف������ي ) ملي������ون دين������ار %248 (+ 5,0

مقاب����ل  2013.12.31أل����ف دين����ار ف����ي 
2012 .  

 

لجمل����ـة ال����ـودائع ألج����ل والمنتـوج����ـات المالي����ة 
ف�����ي أل�����ف دين�����ار  1.605مقاب�����ل  2013.12.31

ملي�����ـون دين�����ار ف�����ي  1.895لحج�����م ودائ�����ع االدخ�����ار حي�����ث انتق�����ل م�����ن 
ملي����ـون  62، أي بزي����ادة بمبل����ـغ 2013

، لحج���م ال���ـودائع تح���ت الطل���ب واألم���وال األخ���رى المس���تحقة عل���ى الحرف���اء
ملي����ون دين����ار ف����ي  1.666إل����ى  2012

  

، ليتراج���ع م���ن % 29,0انخفاض���ا بنس���بة 
 10، أي ب���نقص بمبل����غ 2013ملي���ـون دين����ار ف���ي م���وفى س���نة 

  .ونتـج هذا التطور أساسا عن انخفاض التوظيفـات في رقـاع الخزينـة
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س�����جلت ودائ�����ع الحرف�����اء ارتفاع�����ا بنس�����بة 
5,0مقاب������ل  2013ف������ي ) دين������ار
أل����ف دين����ار ف����ي  5.520، لتبل����غ 2012م����وفى 
2012ألف دينار خالل سنة  5.217

 

لجمل����ـة ال����ـودائع ألج����ل والمنتـوج����ـات المالي����ة ) ملي����ون دين����ار 279% (+ 17,4نم����و ملح����وظ بنس����بة 
2013.12.31أل�����ف دين�����ار ف�����ي  1.884األخ�����ـرى حي�����ث بلغ�����ت 

2012.12.31. 
لحج�����م ودائ�����ع االدخ�����ار حي�����ث انتق�����ل م�����ن %  3,3وارتف�����اع بنس�����بة 

2013ملي����ون دين����ار ف����ي م����وفى س����نة  1.957إل����ى  2012.12.31

لحج���م ال���ـودائع تح���ت الطل���ب واألم���وال األخ���رى المس���تحقة عل���ى الحرف���اء%  4,8وانخف���اض بنس���بة 
2012ملي����ـون دين����ار ف����ي م����وفى س����نة  1.713حي����ث تراج����ع م����ن 

  . مليـون دينـار 47، أي بنقص بمبلـغ 2013.12.31

انخفاض���ا بنس���بة  س���ّجل مجم���وع توظيف���ـات الحرف���ـاء ف���ي الوسائ���ـل النق���ـدية والمالي���ـة
ملي���ـون دين����ار ف���ي م���وفى س���نة  24إل���ى  2012.12.31ملي���ـون دين���ار ف���ي 

ونتـج هذا التطور أساسا عن انخفاض التوظيفـات في رقـاع الخزينـة

أدوات التوظيـف النقـدي والمـالي

 

 

 

:ونتـج هذا التطـّور عن  

نم����و ملح����وظ بنس����بة  −
األخ�����ـرى حي�����ث بلغ�����ت 

2012.12.31
وارتف�����اع بنس�����بة  −

2012.12.31
 . دينـار

وانخف���اض بنس���بة  −
حي����ث تراج����ع م����ن 

2013.12.31

 

س���ّجل مجم���وع توظيف���ـات الحرف���ـاء ف���ي الوسائ���ـل النق���ـدية والمالي���ـة
ملي���ـون دين���ار ف���ي  34

ونتـج هذا التطور أساسا عن انخفاض التوظيفـات في رقـاع الخزينـة. مليـون دينار

  

ودائــعــال  

أدوات التوظيـف النقـدي والمـالي  



 

 

  

، % 11,8سجل الحجـم الجـاري الصـافي لإلقتـراضات والمـوارد الخصـوصية انخفاضا بنسـبة 
، أي بانخفاض 2013مليـون دينار في موفى سنة 

 

ملي���ـون دين���ار، وذل���ك بس���ـبب  44,1
ملي����ـون  1,5مبل����ـغ ملي����ـون دين����ـار بعن����ـوان أص����ـل ال����ـدين وسح����ـب 

  .مليـون دينار

ملي�����ـون دين�����ـار بعن�����وان الحص�����ة الت�����ي ح�����ل أجله�����ا م�����ن الق�����ـرض الرق�����ـاعي 

 

، ق���ام البن���ك ال���وطني الفالح���ي بال���دور الموك���ول إلي���ه فيم���ا يخ���ص تموي���ل االقتص���اد، م���ن 
، وك���ذلك ت���أمين 2012خ���الل م���نح الق���روض لمختل���ف ش���رائح الحرف���اء وإن ك���ان بنس���ق أق���ل م���ن نس���ق س���نة 

 8.182ليبل����غ ) ملي����ـون دينــ����ـار 262
2012.  
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سجل الحجـم الجـاري الصـافي لإلقتـراضات والمـوارد الخصـوصية انخفاضا بنسـبة 
مليـون دينار في موفى سنة  395إلى  2012.12.31مليـون دينار في 

  

 :  

44,1ت���ـراجع القائ���ـم الج���ـاري لم���ـوارد االقت���راض الخ���ارجي بقي���ـمة 
ملي����ـون دين����ـار بعن����ـوان أص����ـل ال����ـدين وسح����ـب  45,6خ����ـالص مب����ـلغ ين����اهز 

 .دينـار عـلى اإلعـتمـادات الخـارجـية

مليـون دينار 1,2ارتفاع القـائـم الجـاري لمـوارد الميـزانيـة العمـوميـة بمبلـغ 

ملي�����ـون دين�����ـار بعن�����وان الحص�����ة الت�����ي ح�����ل أجله�����ا م�����ن الق�����ـرض الرق�����ـاعي  3,3وتس�����ديد مبل�����ـغ 

، ق���ام البن���ك ال���وطني الفالح���ي بال���دور الموك���ول إلي���ه فيم���ا يخ���ص تموي���ل االقتص���اد، م���ن 
خ���الل م���نح الق���روض لمختل���ف ش���رائح الحرف���اء وإن ك���ان بنس���ق أق���ل م���ن نس���ق س���نة 

  . تصرف أفضل في المخاطر وتحسين تغطية التعهدات

262% ( 3,3الص����افية بنس����بة هك����ذا، ارتف����ع الق����ائم الجمل����ي لتعه����دات البن����ك 
2012مليون دينار في موفى سنة  7.920مقابل  2013.12.31

االقتـراضـات والمـوارد الخصـوصيـة 

سجل الحجـم الجـاري الصـافي لإلقتـراضات والمـوارد الخصـوصية انخفاضا بنسـبة   
مليـون دينار في  448ليتراجع من 

  .مليـون دينار 53بقيمة 

 

: ونتـج هـذا التطـّور عـن

ت���ـراجع القائ���ـم الج���ـاري لم���ـوارد االقت���راض الخ���ارجي بقي���ـمة  •
خ����ـالص مب����ـلغ ين����اهز 

دينـار عـلى اإلعـتمـادات الخـارجـية

ارتفاع القـائـم الجـاري لمـوارد الميـزانيـة العمـوميـة بمبلـغ  •

وتس�����ديد مبل�����ـغ  •
  . المشـروط

    االستعـماالت
 

، ق���ام البن���ك ال���وطني الفالح���ي بال���دور الموك���ول إلي���ه فيم���ا يخ���ص تموي���ل االقتص���اد، م���ن 2013خ���الل س���نة 
خ���الل م���نح الق���روض لمختل���ف ش���رائح الحرف���اء وإن ك���ان بنس���ق أق���ل م���ن نس���ق س���نة 

تصرف أفضل في المخاطر وتحسين تغطية التعهدات

هك����ذا، ارتف����ع الق����ائم الجمل����ي لتعه����دات البن����ك 
2013.12.31مليون دينار في 

االقتـراضـات والمـوارد الخصـوصيـة 

التعـهـدات 



 

 

 244% ( 3,8وق����د ن����تج ه����ذا التط����ور ع����ن ارتف����اع بنس����بة 
لمـجــمـــ����ـوع التعه����ـدات بالس����حب لتبل����ـغ 

 6.368مقـاب�����ـل 2013.12.31ملي�����ـون دين�����ـار ف�����ـي 
 1,2، ونم����و بنس����بة 2012ملي���ـون دين����ـار ف����ي مـوّف���ـى س����نة 

لـجمل������ـة التعه������ـدات بم������ـوجب ) ملي������ـون دين������ار
ملي����ـون دين����ـار ف����ـي  1.552اإلمض����ـاء حي����ث انتقل����ت م����ن 

ملي������ـون دين������ـار ف������ي موف������ـى  1.570

ملي����ـون دين����ـار عن����د خ����تم الس����نة المحاس����بية 
 476أي بمبل�����غ %  5,6، مسّج�����ـال نم�����وا بنس�����بة 

  

فالح���ا تمتع���وا بق���روض  4035يق���ارب 

ملي����ون دين���ار لتش����مل  57أم���ا بخص���وص الق����روض المتوس���طة وطويل����ة الم���دى، بلغ���ت الق����روض المفرج���ة 

مليـــ����ـون دينــ����ـار خ����ـالل الس����نة المحاس����بية 

أص����ل ال����دين (هك����ذا، ارتف����ع الق����ائم الجمل����ي الخ����ام للتعه����دات الفالحي����ة، باعتب����ار االستخالص����ات المنج����زة 
ملي����ون  765لتبل����غ ) ملي����ون دين����ار 
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وق����د ن����تج ه����ذا التط����ور ع����ن ارتف����اع بنس����بة 
لمـجــمـــ����ـوع التعه����ـدات بالس����حب لتبل����ـغ ) ملي����ـون دينــ����ـار

ملي�����ـون دين�����ـار ف�����ـي  6.612
ملي���ـون دين����ـار ف����ي مـوّف���ـى س����نة 

ملي������ـون دين������ار %18 ( +
اإلمض����ـاء حي����ث انتقل����ت م����ن 

1.570إل������ـى  2012.12.31
  .2013السنة المحاسبية 

ملي����ـون دين����ـار عن����د خ����تم الس����نة المحاس����بية  8.984م الـجم����ـلي الخ����ـام للتعـه����ـدات هـكــ����ـذا، بــل����ـغ القـــائـ����ـ
، مسّج�����ـال نم�����وا بنس�����بة 2012.12.31ملي�����ـون دين�����ـار ف�����ـي 

  قروض اإلنتـاج الـفـالحـي
يق���ارب  ، ق���ام البن���ك بتموي���ل الموس���م الفالح���ي لفائ���دة م���ا

  .مليون دينار السنة الفارطة 66مليون دينار مقابل  

أم���ا بخص���وص الق����روض المتوس���طة وطويل����ة الم���دى، بلغ���ت الق����روض المفرج���ة 
  .مليون دينار قبل سنة 41مقابل  2013فالحا خالل سنة 

مليـــ����ـون دينــ����ـار خ����ـالل الس����نة المحاس����بية  140ـروض اإلنت����ـاج الفالح����ي المفـــرجـ����ـة 
  .2012مليـــون دينار في سنة 

هك����ذا، ارتف����ع الق����ائم الجمل����ي الخ����ام للتعه����دات الفالحي����ة، باعتب����ار االستخالص����ات المنج����زة 
 57% (+ 8,1، بنس����بة )للق����روض العادي����ة والق����روض ف����ي ط����ور الن����زاع

 . 2012مليون دينار في موفى سنة  708مقابل  2013.12.31

تنمــيـة الـــقــــروض والخــيــارات الــقــطاعــيــة

 

هـكــ����ـذا، بــل����ـغ القـــائـ����ـ
ملي�����ـون دين�����ـار ف�����ـي  8.508مقاب�����ل  2013

  .مليون دينار

  

قروض اإلنتـاج الـفـالحـي �
، ق���ام البن���ك بتموي���ل الموس���م الفالح���ي لفائ���دة م���ا2013خ���الل س���نة 

 83قصيرة المدى بمبلغ 

أم���ا بخص���وص الق����روض المتوس���طة وطويل����ة الم���دى، بلغ���ت الق����روض المفرج���ة 
فالحا خالل سنة  740أكثر من 

ـروض اإلنت����ـاج الفالح����ي المفـــرجـ����ـة بل����ـغت جم����ـلة ق����
مليـــون دينار في سنة  107مقـــابـــل  2013

هك����ذا، ارتف����ع الق����ائم الجمل����ي الخ����ام للتعه����دات الفالحي����ة، باعتب����ار االستخالص����ات المنج����زة 
للق����روض العادي����ة والق����روض ف����ي ط����ور الن����زاع

2013.12.31دينار في 

  

تنمــيـة الـــقــــروض والخــيــارات الــقــطاعــيــة   



 

 

ملي���ـون دين���ـار ف���ي  841بل���غ الق���ـائم الج���اري للـــقــ���ـروض ال���ـمسندة لتس���ـويق المنتوج���ات الفالحي���ة األس���ـاسية 
 138، مس����ّجال ب����ـذلك زيـ����ـادة بمبل����غ 

ملي����ون  153ويق منتوج����ات الحب����وب بمبل����غ 
مليــ���ـون دين���ـار خ���ـالل س���نة  13دين���ار مقاب���ل انخف���اض الق���روض المس���ندة لتس���ويق منتوج���ات الزيت���ون بمبل���غ 

  

 2013.12.31مليــ����ـون دين����ـار ف����ي 
ملي����ون  280% (+ 4,0، مس����جال ب����ذلك نم����وا بنس����بة 

) ملي���ـون دينــ���ـار 230% ( 4,0وقـ���ـد نت���ـج هـ���ـذا التــطــ���ـور عـ���ـن زي���ادة حج���م التعه���ـدات بـالسح���ـب بنس���بة 
 2012ملي����ـون دين����ـار ف����ي مـوّف����ـى س����نة 
 1.450لحج����م التعه����ـدات بم����ـوجب اإلمض����ـاء حي����ث بلغ����ت 

2012 .  

الممنوح���ة لفائ���دة ه���ذه الش���ريحة ق���روض 
ملي����ون  1.341إل���ى  2012.12.31ملي����ون دين���ار ف����ي 

  

مليون دينار في  2.891) بعنوان أصـل الـديـن والـفـوائد
فـي %  65,7هكذا، بـلـغت نسبة االستخالص 
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  قـروض تسـويـق المـنتـوجـات الفالحية األسـاسـيّـة

بل���غ الق���ـائم الج���اري للـــقــ���ـروض ال���ـمسندة لتس���ـويق المنتوج���ات الفالحي���ة األس���ـاسية 
، مس����ّجال ب����ـذلك زيـ����ـادة بمبل����غ 2012ملي����ـون دين����ـار ف����ـي مـوّف����ـى سن����ـة  703

ويق منتوج����ات الحب����وب بمبل����غ ون����تج ه����ذا التط����ور أساس����ا ع����ن زي����ادة الق����روض ال����ـمسندة لتس����ـ
دين���ار مقاب���ل انخف���اض الق���روض المس���ندة لتس���ويق منتوج���ات الزيت���ون بمبل���غ 

 القروض التجارية والصناعية والخدمات

مليــ����ـون دين����ـار ف����ي  7.377بل���غ القـائ����ـم الج����ـاري الخ���ام للـق����ـروض التج����ـارية والصنـاعـ���ـية 
، مس����جال ب����ذلك نم����وا بنس����بة 2012مليــ����ـون دين����ـار ف����ي م����وفى س����نة 

وقـ���ـد نت���ـج هـ���ـذا التــطــ���ـور عـ���ـن زي���ادة حج���م التعه���ـدات بـالسح���ـب بنس���بة 
ملي����ـون دين����ـار ف����ي مـوّف����ـى س����نة  5.697مقـاب����ـل  2013.12.31ملي����ـون دين����ـار ف����ـي 

لحج����م التعه����ـدات بم����ـوجب اإلمض����ـاء حي����ث بلغ����ت ) ملي����ون دين����ار %50 (+
2012ر في موفى سنة  مليون دينا 1.400مقابل  2013.12.31

ق���روض حي���ث س���جلت الفق���د ق���ام البن���ك بت���دعيم مكانت���ه خاص���ة لفائ���دة الخ���واص 
ملي����ون دين���ار ف����ي  1.248م���ن  ةمنتقل����%  7,5بنس���بة 

2013.  

 إستخـالصـات الـقـروض
بعنوان أصـل الـديـن والـفـوائد(بلغ الحجـم الجملي الستخالص الـمستحـقّـات 

هكذا، بـلـغت نسبة االستخالص . 2012، أي نفس المستوى المسجل في موفى سنة 
  .2012بعنوان سنة %  68,6

االستخالصات ومـتـابـعـة الـمـخـاطـر

قـروض تسـويـق المـنتـوجـات الفالحية األسـاسـيّـة �
 

بل���غ الق���ـائم الج���اري للـــقــ���ـروض ال���ـمسندة لتس���ـويق المنتوج���ات الفالحي���ة األس���ـاسية 
703مقاب����ل  2013.12.31
  . مليــون دينـار

ون����تج ه����ذا التط����ور أساس����ا ع����ن زي����ادة الق����روض ال����ـمسندة لتس����ـ
دين���ار مقاب���ل انخف���اض الق���روض المس���ندة لتس���ويق منتوج���ات الزيت���ون بمبل���غ 

2013.

القروض التجارية والصناعية والخدمات  �
 

بل���غ القـائ����ـم الج����ـاري الخ���ام للـق����ـروض التج����ـارية والصنـاعـ���ـية 
مليــ����ـون دين����ـار ف����ي م����وفى س����نة  7.097مقاب����ل 

  ).دينار

وقـ���ـد نت���ـج هـ���ـذا التــطــ���ـور عـ���ـن زي���ادة حج���م التعه���ـدات بـالسح���ـب بنس���بة 
ملي����ـون دين����ـار ف����ـي  5.927ليبل����ـغ 

% (+ 3,6وارتف����اع بنس����بة 
2013.12.31مليون دينار في 

فق���د ق���ام البن���ك بت���دعيم مكانت���ه خاص���ة لفائ���دة الخ���واص 
بنس���بة نم����وا  م���ن الحرف���اء

2013دينار في موفى سنة 
                  

إستخـالصـات الـقـروض �
بلغ الحجـم الجملي الستخالص الـمستحـقّـات 

، أي نفس المستوى المسجل في موفى سنة 2013.12.31
68,6مقـابـل  2013.12.31

االستخالصات ومـتـابـعـة الـمـخـاطـر  



 

 

 2.758) دون اعتبار المستحقات في طـور الـنــزاع
.%  

دون اعتبار المستحقات في (من جهته، ارتفع حجـم إستخالصات الـقـروض المسنـدة لتـمـويـل اإلنتـاج الفالحي 
ن السنة مليون دينار بعنوا 102مقابل 

  

%)  40,8(+مليون دينار  5,8بالتوازي، سجل حجم االستخالصات للمستحقات فـي طـور الـّنـزاع ارتفاعا بمبلغ 
  .2012مليون دينار في موفى سنة 

 2013.12.31مليون دينار في  975
نقاط مئوية لتبلغ  1,7بالتالي، ارتفعت نسـبة عـدم الوفاء بالدين بنسبة 

يدة التي حلت آجالها المرتبطة بالقروض التي لم يقع 

 

ملي����ـون  1.793مليــــ����ـون دين����ـار ليبل����ـغ 
وقـ����ـد بلغ����ت نسب����ـة . 2012ملي����ـون دين����ـار ف����ي م����وفى سن����ـة 

16,96.(%  

يع�����ود أساس�����ا لتص�����نيف ميك�����انيكي 
أل���ف دين���ار والمكون���ة أساس���ا م���ن ق���روض فالحي���ة منه���ا 
ج���زء كبي���ر مظه���ر إم���ا عل���ى م���وارد الميزاني���ة العمومي���ة أو س���يقع التفوي���ت فيه���ا طبق���ا لق���انون المالي���ة لس���نة 

). أل���ف دين���ار 80(باإلض���افة لتص���نيف ثالث���ة مؤسس���ات عمومي���ة 
 . مليون دينار 179ارتفاعا بما يقارب 
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دون اعتبار المستحقات في طـور الـنــزاع(فقـــد بلغ حجم إستخالصات القروض التجارية والصناعية 
%. 93,5، أي ما يمثّل نسبة استخالص قدرها 2013.12.31

من جهته، ارتفع حجـم إستخالصات الـقـروض المسنـدة لتـمـويـل اإلنتـاج الفالحي 
مقابل  2013مليون دينار في موفى سنة  113ليبلغ %  11

بالتوازي، سجل حجم االستخالصات للمستحقات فـي طـور الـّنـزاع ارتفاعا بمبلغ 
مليون دينار في موفى سنة  14,2مقابل  2013.12.31مليون دينار في 

975في طور النزاع هــكــذا، بلغ مــجــــمــوع المستحــقــات الــغـيـر مسددة و
بالتالي، ارتفعت نسـبة عـدم الوفاء بالدين بنسبة . 2012.12.31مليون دينار في 

  .السنة الفارطة%  11,6مقابل  2013في موفى سنة 

يدة التي حلت آجالها المرتبطة بالقروض التي لم يقع ويفسر تفاقم المستحقات الغير مسددة أساسا بالمستحقات الجد
2013.  

 جـودة محفـظـة الـقـروض ومعـاييـر التـصـّرف الـحـذر

مليــــ����ـون دين����ـار ليبل����ـغ  532سّجـ����ـل حجــ����ـم الــــقــ����ـروض الـمصنّـــف����ـة ارتفاع����ا بمبـلـ����ـغ 
ملي����ـون دين����ـار ف����ي م����وفى سن����ـة  1.261مقــابــ����ـل  2013.12.31

16,96دون اعتبار موارد الميزانية العمومية ( 20,00%الــقـــروض المـصـنّـفــة 

يع�����ود أساس�����ا لتص�����نيف ميك�����انيكي  2013وتج�����در االش�����ارة ب�����أن ارتف�����اع حج�����م الق�����روض المص�����نفة ف�����ي 
أل���ف دين���ار والمكون���ة أساس���ا م���ن ق���روض فالحي���ة منه���ا  50تها أق���ل م���ن للمس���تحقات الت���ي يبل���غ مجم���وع تعه���دا

ج���زء كبي���ر مظه���ر إم���ا عل���ى م���وارد الميزاني���ة العمومي���ة أو س���يقع التفوي���ت فيه���ا طبق���ا لق���انون المالي���ة لس���نة 
باإلض���افة لتص���نيف ثالث���ة مؤسس���ات عمومي���ة ) آالف دين���ار 5 أق���ل م���ن

ارتفاعا بما يقارب ) ألف دينار 50أكبر من (روض المصنفة 

 

فقـــد بلغ حجم إستخالصات القروض التجارية والصناعية 
2013.12.31ـون دينار في ملي

من جهته، ارتفع حجـم إستخالصات الـقـروض المسنـدة لتـمـويـل اإلنتـاج الفالحي 
11بنسبة ) طـور الـنـزاع

.الفارطة

بالتوازي، سجل حجم االستخالصات للمستحقات فـي طـور الـّنـزاع ارتفاعا بمبلغ 
مليون دينار في  20,0ليبلغ 

هــكــذا، بلغ مــجــــمــوع المستحــقــات الــغـيـر مسددة و  
مليون دينار في  804مقابل 
في موفى سنة %  13,3

ويفسر تفاقم المستحقات الغير مسددة أساسا بالمستحقات الجد
2013تسديدها قبل سنة 

 

جـودة محفـظـة الـقـروض ومعـاييـر التـصـّرف الـحـذر �
  

سّجـ����ـل حجــ����ـم الــــقــ����ـروض الـمصنّـــف����ـة ارتفاع����ا بمبـلـ����ـغ 
2013.12.31دين����ـار ف����ـي 

الــقـــروض المـصـنّـفــة 

وتج�����در االش�����ارة ب�����أن ارتف�����اع حج�����م الق�����روض المص�����نفة ف�����ي 
للمس���تحقات الت���ي يبل���غ مجم���وع تعه���دا

ج���زء كبي���ر مظه���ر إم���ا عل���ى م���وارد الميزاني���ة العمومي���ة أو س���يقع التفوي���ت فيه���ا طبق���ا لق���انون المالي���ة لس���نة 
أق���ل م���نمس���تحقات ( 2014

روض المصنفة هكذا، سجل حجم الق



 

 

 

 

س����ّجل الق����ـائم الجمل�����ي الص����افي لمحفظ�����ة األوراق التجاري����ة، المك����ـّونة ش�����به كلّي����ـا م�����ن رق����ـاع الخ�����ـزينة، 
ملي������ون دين������ار ف������ي  333,9حي������ث تراج������ع م������ن 

ملي����ون  57,9-% ( 12,6م����ن جهت����ـه، س����جل الق����ـائم الجمل����ي الص����ـافي لمحف����ـظة االس����تثمار انخفاض����ا بنس����بة 
ملي�����ـون دين�����ـار خ�����الل الس�����نة  457,4

ملي���ـون دين���ـار، إث���ـر اكتت���اب البن���ك ف���ـي 
ملي����ـون دين����ـار  73,7ملي����ـون دين����ـار مقاب����ل تحص����يل مبل����غ 

ملي���ون دين���ار بعن���وان اس���تخالص  70
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  :وتنقسم هذه النسبة كما يلي

س����ّجل الق����ـائم الجمل�����ي الص����افي لمحفظ�����ة األوراق التجاري����ة، المك����ـّونة ش�����به كلّي����ـا م�����ن رق����ـاع الخ�����ـزينة، 
حي������ث تراج������ع م������ن ) ملي������ون دين������ار 140,5-% ( 41,9

  .2013مليون دينار في موفى سنة  193,9

م����ن جهت����ـه، س����جل الق����ـائم الجمل����ي الص����ـافي لمحف����ـظة االس����تثمار انخفاض����ا بنس����بة 
457,4مقـاب�����ـل  2013.12.31ملي�����ـون دين�����ـار ف�����ي  

  :وقـد نتـج هـذا التطـّور خصـوصـا عـن

ملي���ـون دين���ـار، إث���ـر اكتت���اب البن���ك ف���ـي  62,2انخف���اض الق���ـائم الج���ـاري للسن���ـدات الـرقـاع���ـية بقيم���ـة 
ملي����ـون دين����ـار مقاب����ل تحص����يل مبل����غ  11,5أرب����ع ق����ـروض رقـاع����ـية بمبل����ـغ 

70بل���غ بقيم���ة بعن���وان اس���تخالص رق���ـاع يمسكـه���ـا البن���ك، منه���ا م
  ".صندوق الودائع واألمانات"كامل القرض الرقاعي 

محفـظـة األوراق التجـاريـة وسنـدات االستثمار 

وتنقسم هذه النسبة كما يلي

 

 

  

س����ّجل الق����ـائم الجمل�����ي الص����افي لمحفظ�����ة األوراق التجاري����ة، المك����ـّونة ش�����به كلّي����ـا م�����ن رق����ـاع الخ�����ـزينة، 
41,9انخفاض������ا بنس������بة 

193,9إلى  2012.12.31

م����ن جهت����ـه، س����جل الق����ـائم الجمل����ي الص����ـافي لمحف����ـظة االس����تثمار انخفاض����ا بنس����بة 
 399,5ليبل�����غ ) دين�����ار
  . الفارطة

وقـد نتـج هـذا التطـّور خصـوصـا عـن

انخف���اض الق���ـائم الج���ـاري للسن���ـدات الـرقـاع���ـية بقيم���ـة  •
أرب����ع ق����ـروض رقـاع����ـية بمبل����ـغ 

بعن���وان اس���تخالص رق���ـاع يمسكـه���ـا البن���ك، منه���ا م
كامل القرض الرقاعي 

محفـظـة األوراق التجـاريـة وسنـدات االستثمار 



 

 

 16,4ارتف�����اع الق�����ـائم الج�����ـاري لصنـادي�����ـق التص�����ـّرف ل�����ـدى شـرك�����ـات االس�����تثمار تنمي�����ـة بمبل�����ـغ 
ملي����ـون دين����ـار مقـاب����ـل  20,0ملي����ـون دين����ـار، خصـوص����ـا، إث����ر رص����د مخـّص����ـص جـدي����ـد بمبل����ـغ 

 

ملي���ـون دين���ـار نتيج���ة تحـري���ـر مس���ـاهمة البن���ك ف����ـي 
 0,4ملي�����ـون دين�����ـار مقاب�����ل التف�����ـويت ف�����ي مسـاهم�����ـات بقيم�����ة 

الشـرك���ـات العمـومي���ـة الت���ي تكّف���ـلت به���ـا الـدول���ـة بمبل���ـغ 
 .2013مليـون دينـار إثـر تسـديـد الـدولـة للمستحقـات التي حّل أجلهـا في سنـة 

 

ش���ـركة مـدرج���ـة  13ش���ـركة منه���ـا 
 .2013مليـون دينـار في موفى سنة 

 2013.12.31ملي���ـون دين���ار ف���ي  788

ملي���ـون دين���ار ف���ي  743س���جلت الوض���عية الص���افية للبن���ك ف���ي الس���ـوق النق���ـدية بال���دينار مديوني���ة ص���افية بلغ���ت 
كم���ا س���جلت الوض���عية الص���افية للبن���ك ف���ي الس���ـوق النق���ـدية 

ون دين���ار ف���ي م���وفى ملي���ـ 52مقـاب���ـل 

 .2012.12.31في % 

  

ملي����ـون  8.272بل����غ  مجم����ـوع سن����ـدات الت����ـوريد والتصـدي����ـر المعّي����ـن مق����ـّر دفعه����ـا ل����ـدى شبابي����ـك البن����ـك 
، وذل���ك إث���ر تراج���ع طفي���ف 2012ملي���ـون دين���ـار ف���ي م���وفى س���نة 

مل����ف خ����الل  29.233مقـاب����ـل  2013

 2012س���ندا ف���ي  20.728ليتراج���ع م���ن 
ملي���ون دين���ار  8.413ملي���ون دين���ار مقاب���ل 

 1.045مقاب�����ل  2013.12.31ملي�����ـون دين�����ـار ف�����ي 
دات ، وذل���ك رغ���م انخف���اض ع���دد س���ن
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ارتف�����اع الق�����ـائم الج�����ـاري لصنـادي�����ـق التص�����ـّرف ل�����ـدى شـرك�����ـات االس�����تثمار تنمي�����ـة بمبل�����ـغ 
ملي����ـون دين����ـار، خصـوص����ـا، إث����ر رص����د مخـّص����ـص جـدي����ـد بمبل����ـغ 

  .مليـون دينـار 3,6خـالصـات بقيمـة 

ملي���ـون دين���ـار نتيج���ة تحـري���ـر مس���ـاهمة البن���ك ف����ـي  2,8ارتف���اع حج���م محفظ���ة المس���اهمات بمبل���غ 
ملي�����ـون دين�����ـار مقاب�����ل التف�����ـويت ف�����ي مسـاهم�����ـات بقيم�����ة  3,2شرك�����ـات بمبل�����ـغ 

الشـرك���ـات العمـومي���ـة الت���ي تكّف���ـلت به���ـا الـدول���ـة بمبل���ـغ  وت���ـراجع القـائ���ـم الج���اري للمستحق���ـات عل���ى
مليـون دينـار إثـر تسـديـد الـدولـة للمستحقـات التي حّل أجلهـا في سنـة 

ش���ـركة منه���ـا  87تج���ـدر اإلش���ـارة إل���ى أّن محف���ـظة مسـاهم���ـات البن���ك، ال���ـتي تـشم���ـل 
مليـون دينـار في موفى سنة  186مة محتمـل بقيمـة بالبـورصة، تبـرز فـائض قي

  وضـع البنك في السـوق النقـديـة والّسيـولـة البنكـية 

788تمّي���ـز وض���ع البن���ك ف���ي الس���ـوق النق���ـدية بمديـوني���ـة ص���ـافية بمبل���ـغ 
  .2012.12.31مليـون دينار في 

س���جلت الوض���عية الص���افية للبن���ك ف���ي الس���ـوق النق���ـدية بال���دينار مديوني���ة ص���افية بلغ���ت 
كم���ا س���جلت الوض���عية الص���افية للبن���ك ف���ي الس���ـوق النق���ـدية . 2012ملي���ـون دين���ار ف���ي 
مقـاب���ـل  2013ملي���ـون دين���ار ف���ي  45بالعمل���ة الص���عبة مديوني���ة ص���افية بلغ���ت 

%  78,42مقـابـل  2013.12.31في %  78,35من جهته، بلغ مـؤّشـر السيـولة 

  العمليـات مع الـخـارج

بل����غ  مجم����ـوع سن����ـدات الت����ـوريد والتصـدي����ـر المعّي����ـن مق����ـّر دفعه����ـا ل����ـدى شبابي����ـك البن����ـك 
ملي���ـون دين���ـار ف���ي م���وفى س���نة  9.458 مقـاب���ـل 2013.12.31

2013مل����ـف خ����ـالل سن����ـة  28.268لع����ـدد السن����ـدات المعـالج����ـة ال����ذي بـل����ـغ 

ليتراج���ع م���ن %  4,32فق���د س���جل ع���دد ملف���ات سن���ـدات الت���ـوريد انخفاض���ا بنسب���ـة 
ملي���ون دين���ار مقاب���ل  6.666، ويبل���غ ب���ذلك حجم���ا بقيم���ة 2013س���ندا ف���ي 

ملي�����ـون دين�����ـار ف�����ي  1.606فيم�����ا يخ�����ص سن�����ـدات التصـدي�����ـر، فق�����د بلغ�����ت 
، وذل���ك رغ���م انخف���اض ع���دد س���ن%53,6، مس���جلة ب���ذلك ارتفاع���ا بنس���بة 2012ملي���ـون دين���ار خ���الل س���نة 

سنـدات التـوريد والتصـديـر المعيّـن مقـر دفـعهـا

 

ارتف�����اع الق�����ـائم الج�����ـاري لصنـادي�����ـق التص�����ـّرف ل�����ـدى شـرك�����ـات االس�����تثمار تنمي�����ـة بمبل�����ـغ   •
ملي����ـون دين����ـار، خصـوص����ـا، إث����ر رص����د مخـّص����ـص جـدي����ـد بمبل����ـغ 

خـالصـات بقيمـة إست

ارتف���اع حج���م محفظ���ة المس���اهمات بمبل���غ   •
شرك�����ـات بمبل�����ـغ  4رأس م�����ـال 
 .مليـون دينـار

  

وت���ـراجع القـائ���ـم الج���اري للمستحق���ـات عل���ى  •
مليـون دينـار إثـر تسـديـد الـدولـة للمستحقـات التي حّل أجلهـا في سنـة  10,9

تج���ـدر اإلش���ـارة إل���ى أّن محف���ـظة مسـاهم���ـات البن���ك، ال���ـتي تـشم���ـل 
بالبـورصة، تبـرز فـائض قي

 

وضـع البنك في السـوق النقـديـة والّسيـولـة البنكـية 
  

تمّي���ـز وض���ع البن���ك ف���ي الس���ـوق النق���ـدية بمديـوني���ـة ص���ـافية بمبل���ـغ 
مليـون دينار في  876مقـابل 

س���جلت الوض���عية الص���افية للبن���ك ف���ي الس���ـوق النق���ـدية بال���دينار مديوني���ة ص���افية بلغ���ت 
ملي���ـون دين���ار ف���ي  824مقـاب���ـل  2013

بالعمل���ة الص���عبة مديوني���ة ص���افية بلغ���ت 
2012 .  

من جهته، بلغ مـؤّشـر السيـولة 
  

العمليـات مع الـخـارج
 

بل����غ  مجم����ـوع سن����ـدات الت����ـوريد والتصـدي����ـر المعّي����ـن مق����ـّر دفعه����ـا ل����ـدى شبابي����ـك البن����ـك 
2013.12.31دين���ـار ف���ـي 

لع����ـدد السن����ـدات المعـالج����ـة ال����ذي بـل����ـغ 
  .السنة الفارطة

فق���د س���جل ع���دد ملف���ات سن���ـدات الت���ـوريد انخفاض���ا بنسب���ـة 
س���ندا ف���ي  19.832إل���ى 

  .قبل سنة

فيم�����ا يخ�����ص سن�����ـدات التصـدي�����ـر، فق�����د بلغ�����ت 
ملي���ـون دين���ار خ���الل س���نة 

  .التصدير المعالجة

سنـدات التـوريد والتصـديـر المعيّـن مقـر دفـعهـا



 

 

  

س����جل الحج����ـم الجم����ـلي للـدف����ـوعات م����ع الخ����ـارج الت����ي أنج����ـزها البن����ك ال����ـوطني الف����ـالحي ارتفاع����ا بنسب����ـة 
ملي����ـون دين����ار خ����الل  8.124إل����ى 

مقـاب����ـل  2013.12.31ملي����ـون دين����ـار ف����ي 
ملي����ـون  331ملي����ـون دين����ـار منه����ـا 

  . مليون دينار من التحويالت المقبولة
ملي���ـون دين���ار  5.689، ليبل���غ % 4,2

وق����د ش����مل ه����ذا االرتف����اع . 2012.12.31

  

مقاب����ل  2013.12.31ملي����ـون دين����ـار ف����ي 

لحج���م عملي���ـات ش���ـراء العم���ـالت ) 
 2013م��وفى س��نة  ف��ي  ملي��ون دين��ار

لحج����م عملي����ات ش����راء العم����الت األجنبي����ة حي����ث 
 .  مليون دينار قبل سنة

  

%  17,5، س�����جلت جم�����ـلة إي�����ـرادات االستغ�����ـالل البن�����ـكي نم�����وا بنس�����بة 
ملي����ـون دين����ـار  539,9قب����ل س����نة، لتبل����غ 
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س����جل الحج����ـم الجم����ـلي للـدف����ـوعات م����ع الخ����ـارج الت����ي أنج����ـزها البن����ك ال����ـوطني الف����ـالحي ارتفاع����ا بنسب����ـة 
إل����ى  2012ملي����ـون دين����ـار خ����الل سن����ـة  7.114حي����ث انتقل����ت م����ـن 

ملي����ـون دين����ـار ف����ي  2.435لخ����ـارج فق����ـد بلغ����ـت جمل����ـة الـدفـوع����ـات المت����ـأتية م����ن ا
ملي����ـون دين����ـار منه����ـا  780، أي بزي����ادة بمبل����غ 2012ملي����ـون دين����ار ف����ي م����وفى س����نة 

مليون دينار من التحويالت المقبولة 440دينـار على مستوى اإلعتمادات المستنداتية للتصدير و
4,2ـات نح���ـو الخ���ـارج ارتفاع���ا بنسب���ـة م���ن جهت���ـه، سّج���ـل حـج���ـم الـدفـوع���

2012.12.31ملي����ـون دين���ار ف����ـي  5.459مقاب����ل  2013خ���الل الس����نة المحاس����بية 
 %) .16,5(+خاصة اإلعتمادات المستنداتية للتوريد 

ملي����ـون دين����ـار ف����ي  466بل����غ رق����ـم معـام����ـالت البن����ك ف����ي مي����ـدان الّص����ـرف الي����ـدوي 
  .2012مليـون دينـار في موفى سنة 

) ملي���ـون دين���ار 25 -% ( 7بنسب���ـة  انخف���اضوق���ـد نت���ـج ه���ذا التط���ـّور ع���ن 
ملي��ون دين��ار 345 إل��ى  2012ملي��ون دين��ار ف��ي 370األجنبي��ـة ال��ذي تراج��ع م��ن 

لحج����م عملي����ات ش����راء العم����الت األجنبي����ة حي����ث ) ملي����ون دين����ار 21% (+ 22فة إل����ى ارتف����اع بنس����بة 
مليون دينار قبل سنة 99مقابل  2013.12.31مليون دينار في 

، س�����جلت جم�����ـلة إي�����ـرادات االستغ�����ـالل البن�����ـكي نم�����وا بنس�����بة 2013خ�����الل الس�����نة المحاس�����بية 
قب����ل س����نة، لتبل����غ ) ملي����ـون دين����ار 30,2% (+  7,0مقاب����ل ) ملي����ـون دين����ار
  .2012مليون دينار في موفى سنة  461,1مقابل 

 

  :وقـد نتـج هـذا التطور أسـاسـا عـن

ملي�����ـون دين�����ـار  65,9
عل�������ى مست�������ـوى الـف�������ـوائد 
الـدائن������ـة والم������داخيل الممـاثـل������ـة عل������ى 
العملي������ـات م������ـع الحـرف������ـاء، خ������ـاصة، 
بفض������������ـل األداء الجّي������������ـد للفـوائ������������ـد 
المقب�����ـوضة ع�����ـلى الق�����روض التجاري�����ة 

 65,4والص���ناعية، حي���ث ارتفع���ت بقيم���ة 
مـلي�����ـون  389,6مـلي�����ـون دين�����ـار لتبل�����غ 

 .مـليـون دينـار السنة الفارطة

  الـدفـوعـات مع الخـارج

عمليـات الصـرف اليـدوي 

إيـرادات االستغـالل البنـكـي

  

س����جل الحج����ـم الجم����ـلي للـدف����ـوعات م����ع الخ����ـارج الت����ي أنج����ـزها البن����ك ال����ـوطني الف����ـالحي ارتفاع����ا بنسب����ـة 
حي����ث انتقل����ت م����ـن %  14,2
  .2013سنـة 

فق����ـد بلغ����ـت جمل����ـة الـدفـوع����ـات المت����ـأتية م����ن ا
ملي����ـون دين����ار ف����ي م����وفى س����نة  1.655

دينـار على مستوى اإلعتمادات المستنداتية للتصدير و
م���ن جهت���ـه، سّج���ـل حـج���ـم الـدفـوع���

خ���الل الس����نة المحاس����بية 
خاصة اإلعتمادات المستنداتية للتوريد 

  

بل����غ رق����ـم معـام����ـالت البن����ك ف����ي مي����ـدان الّص����ـرف الي����ـدوي 
مليـون دينـار في موفى سنة  469

وق���ـد نت���ـج ه���ذا التط���ـّور ع���ن  
األجنبي��ـة ال��ذي تراج��ع م��ن 

فة إل����ى ارتف����اع بنس����بة باالض����ا
مليون دينار في  120ارتفع إلى 

 النـتـيـجـة 
 

  

خ�����الل الس�����نة المحاس�����بية 
ملي����ـون دين����ار 78,8(+
مقابل  2013.12.31في 

وقـد نتـج هـذا التطور أسـاسـا عـن

65,9زي�����ـادة بمبل�����ـغ  - 
عل�������ى مست�������ـوى الـف�������ـوائد %) 19,3(+

الـدائن������ـة والم������داخيل الممـاثـل������ـة عل������ى 
العملي������ـات م������ـع الحـرف������ـاء، خ������ـاصة، 
بفض������������ـل األداء الجّي������������ـد للفـوائ������������ـد 
المقب�����ـوضة ع�����ـلى الق�����روض التجاري�����ة 

والص���ناعية، حي���ث ارتفع���ت بقيم���ة 
مـلي�����ـون دين�����ـار لتبل�����غ 

مـليـون دينـار السنة الفارطة 324,2دينـار مقابل 

الـدفـوعـات مع الخـارج

عمليـات الصـرف اليـدوي 

إيـرادات االستغـالل البنـكـي



 

 

ملي���ـون دين���ار  54,8ملي���ـون دين���ـار لحج���م العم���والت المقبوض���ة م���ن ط���رف البن���ك لتبل���غ 

ملي���ون دين���ار  2,8ر خاص���ة إث���ر ارتف���اع بمبل���غ 

ملي����ـون دين����ـار والمتأتي����ة أساس����ا م����ن 
ملي���ون دين���ار ألرب���اح  3,7نخف���اض بقيم���ة 

 

ملي�����ون  167,5مقاب�����ل  2013.12.31

  

ليبل�����غ %  10,2س�����جل الن�����اتج البنك�����ي الخ�����ام ارتفاع�����ا بنس�����بة 
 293,6مقاب��������ل  2013.12.31ملي��������ـون دين��������ار ف��������ي 

2012.12.31.  
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ملي���ـون دين���ـار لحج���م العم���والت المقبوض���ة م���ن ط���رف البن���ك لتبل���غ 
  .2012مليـون دينار خالل سنة  52,6مقابل 

ر خاص���ة إث���ر ارتف���اع بمبل���غ ملي���ون دين���ار لم���داخيل محفظ���ة االس���تثما
  .مليون دينار لمداخيل القروض الرقاعية 1,3لمداخيل سندات المساهمة و

ملي����ـون دين����ـار والمتأتي����ة أساس����ا م����ن  2,0نم����ـّو م����داخيل المحفـظ����ـة التجاري����ة والعملي����ات المالي����ة بقيم����ـة 
نخف���اض بقيم���ة ملي���ون دين���ار ألرب���اح قاع���ة الص���رف إض���افة ال

2013.12.31ملي�����ـون دين�����ـار ف�����ـي  216,4بل�����غ حج�����م أعب�����ـاء االستغ�����ـالل البن�����ـكي 
، مس���جال ب���ذلك 2012دين���ار ف���ي م���وفى س���نة 
ملي�������ون  %48,9 (+ 29,2

:وقـد نتـج هـذا التطـور خـاصـة عـن
ملي����ون دين����ار لجـمل����ـة  

فوائ���د (الف���ـوائد الم���ـدينة عل���ـى ودائ���ـع الحرف���اء 
ملي������ـون  17,2+ :عل������ى حس������ابات االدخ������ار

األذون ألج���ل والحس���ابات 
  ).مليـون دينار

وارتف��اع حج���م الفوائ���د المدين��ة عل���ى عملي���ات 
 .مليون دينار

  

س�����جل الن�����اتج البنك�����ي الخ�����ام ارتفاع�����ا بنس�����بة 
ملي��������ـون دين��������ار ف��������ي  323,4

2012.12.31مليـون دينار في 

  

  

  

 لهامش%  10,9بنسبة وقـد نتـج هـذا التطـور عن ارتفاع 
الربح على  لهامش % 3,6، وزيادة بنسبة 

خيل خاصة المتعلقة للمدا%  14,3

أعـبـاء االستغـالل البنـكـي 

  النـاتـج البنـكـي الصـافــي 

 

ملي���ـون دين���ـار لحج���م العم���والت المقبوض���ة م���ن ط���رف البن���ك لتبل���غ  2,1ارتف���اع بقيم���ة  - 
مقابل  2013.12.31في 

ملي���ون دين���ار لم���داخيل محفظ���ة االس���تثما 4,9زي���ادة بقيم���ة  -
لمداخيل سندات المساهمة و

نم����ـّو م����داخيل المحفـظ����ـة التجاري����ة والعملي����ات المالي����ة بقيم����ـة  -
ملي���ون دين���ار ألرب���اح قاع���ة الص���رف إض���افة ال 4,6ارتف���اع بمبل���غ 

 .رقاع الخزينة

 

بل�����غ حج�����م أعب�����ـاء االستغ�����ـالل البن�����ـكي 
دين���ار ف���ي م���وفى س���نة 

29,2ارتفاع�������ا بنس�������بة 
  ).دينار

 وقـد نتـج هـذا التطـور خـاصـة عـن
 46,2ارتف����اع بمبل����غ  -

الف���ـوائد الم���ـدينة عل���ـى ودائ���ـع الحرف���اء 
عل������ى حس������ابات االدخ������ار

األذون ألج���ل والحس���ابات  دين���ار، فوائ���د عل���ى
مليـون دينار 22,1: +ألجل

وارتف��اع حج���م الفوائ���د المدين��ة عل���ى عملي���ات  -
مليون دينار 4,8الخزينة بقيمة 

  

وقـد نتـج هـذا التطـور عن ارتفاع 
، وزيادة بنسبة الربح على الفائدة

3,بنسبة  العموالت ونمو

  .بمحفظة السندات

أعـبـاء االستغـالل البنـكـي   

النـاتـج البنـكـي الصـافــي   



 

 

م����ـن مجـم����ـوع النـات����ـج %  66بل����غ هـام����ـش الـرب����ـح الـصـاف����ـي ع����ـلى الـفـائ����ـدة، وال����ذي يس����ـاهم بنسب����ـة 
أي   2012.12.31ف����ي  194,9مقاب����ل 

ملي����ـون دين����ار ف����ي  53,2ليبل����غ % 
ملي����ون دين����ار ف����ي  51,3مقاب����ل  2013.12.31
% 16وق����د س����اهم بنسب����ـة . 2012م����وفى س����نة 

م���ـن مجـم���ـوع النـات���ـج البنـك���ـي الصـاف���ـي ف���ي 
2013.12.31.  

هـامـش الـربـح عـلى محفظة 
  ومحفظة االستثماراألوراق التجارية 

، ارتق����ت م����داخيل 2013ف����ي م����وفى ديس����مبر 
%  5,9محفظ��������ة األوراق التجاري��������ة بنس��������بة 

ملي���ون  32,8ملي���ون دين���ار مقاب���ل  
  .مـن مجـمـوع النـاتـج البنـكـي الصـافـي

ملي���ون دين���ار ف���ي  19,4حي���ث ارتفع���ت إل���ى 
م����ـن مجـم����ـوع النـات����ـج %  6، وه����و م����ا يمث����ل 

%  9,1فق���د بلغ���ت نس���بة مردودي���ة محفظ���ة مس���اهمات البن���ك، ب���دون اعتب���ار ف���ائض أو نق���ص القيم���ة المس���جل، 

  

ملي����ـون  143,5ملي����ـون دين����ـار مقـاب����ـل 
 10,0مقاب�����ل %)  8,1(+ ملي�����ـون دين�����ـار 

ملي���ـون دين���ار ف���ي  117,5مقاب���ل  2013.12.31
ملي����ون  8,8% (+ 8,1مقاب����ل ) ملي����ون دين����ار

ى نتج���ت أساس���ا ع���ن كلف���ـة التـرقي���ـات واالنت���دابات إض���افة ل���نقص االعب���اء ع���ن إحال���ة األع���وان عل���

بعن�����وان الس�����نة ) ملي�����ون دين�����ار 2,2
  .  مليون دينار 28,1

24 

  هـامـش الـربـح عـلى الـفـائـدة
بل����غ هـام����ـش الـرب����ـح الـصـاف����ـي ع����ـلى الـفـائ����ـدة، وال����ذي يس����ـاهم بنسب����ـة 

مقاب����ل  2013ملي����ون دين����ار ف����ي م����وفى ديس����مبر  218,3
 .2012مقارنة بسنة % 

  هـامـش الـربـح عـلى العموالت
%  3,6م����ـش الـرب����ـح الـصـاف����ـي ع����ـلى العم����والت نم����وا بنسب����ـة 

2013.12.31
م����وفى س����نة 

م���ـن مجـم���ـوع النـات���ـج البنـك���ـي الصـاف���ـي ف���ي 
2013.12.31

 

هـامـش الـربـح عـلى محفظة  �
األوراق التجارية 

ف����ي م����وفى ديس����مبر 
محفظ��������ة األوراق التجاري��������ة بنس��������بة 

 34,8لتبل���غ 
مـن مجـمـوع النـاتـج البنـكـي الصـافـي%  11دينار السنة الفارطة، وهو ما ساهم بنسبة 

حي���ث ارتفع���ت إل���ى %  33,3كم���ا س���جلت م���داخيل محفظ���ة االس���تثمار ارتفاع���ا بنس���بة 
، وه����و م����ا يمث����ل 2012ملي����ون دين����ار ف����ي  14,5مقاب����ل 

فق���د بلغ���ت نس���بة مردودي���ة محفظ���ة مس���اهمات البن���ك، ب���دون اعتب���ار ف���ائض أو نق���ص القيم���ة المس���جل، 
  . 2012مسجلة خالل سنة %  7مقابل معدل  2013

ملي����ـون دين����ـار مقـاب����ـل  155,1، بل����غ الحج����م الجمل����ي ألعب����ـاء التّسيي����ـر 
ملي�����ـون دين�����ـار  11,6، مس�����جال ارتفاع�����ا بقيم�����ـة 2012دين�����ـار ف�����ي م�����وفى س�����نة 
  .قبل سنة%) 

2013.12.31ملي���ـون دين���ـار ف���ي  127,0بلغ���ت مص���ـاريف األع���ـوان 
ملي����ون دين����ار 9,5% (+ 8,0، مس����جلة ارتفاع����ا بنس����بة 

نتج���ت أساس���ا ع���ن كلف���ـة التـرقي���ـات واالنت���دابات إض���افة ل���نقص االعب���اء ع���ن إحال���ة األع���وان عل���

2,2% (+  8,4م�����ن جهته�����ا، ارتفع�����ت أعب�����اء االس�����تغالل العام�����ـة بنس�����بة 
28,1قبل سنة، لتبلغ بذلك ) مليون دينار 1,1% (+  4,6مقابل 

 

  

هـامـش الـربـح عـلى الـفـائـدة �
بل����غ هـام����ـش الـرب����ـح الـصـاف����ـي ع����ـلى الـفـائ����ـدة، وال����ذي يس����ـاهم بنسب����ـة 

218,3البنـك����ـي الصـاف����ـي، 
%  12,0بارتفاع بنسبة 

  

هـامـش الـربـح عـلى العموالت �
م����ـش الـرب����ـح الـصـاف����ـي ع����ـلى العم����والت نم����وا بنسب����ـة س����جل هـا

دينار السنة الفارطة، وهو ما ساهم بنسبة 

كم���ا س���جلت م���داخيل محفظ���ة االس���تثمار ارتفاع���ا بنس���بة 
مقاب����ل  2013م����وفى س����نة 

  .البنـكـي الصـافـي

فق���د بلغ���ت نس���بة مردودي���ة محفظ���ة مس���اهمات البن���ك، ب���دون اعتب���ار ف���ائض أو نق���ص القيم���ة المس���جل، 
3خالل السنة المحاسبية 

  

، بل����غ الحج����م الجمل����ي ألعب����ـاء التّسيي����ـر 2013خ����الل س����نة 
دين�����ـار ف�����ي م�����وفى س�����نة 

%)  7,5(+ مليـون دينـار 

بلغ���ت مص���ـاريف األع���ـوان فق���د 
، مس����جلة ارتفاع����ا بنس����بة 2012م����وفى س����نة 

نتج���ت أساس���ا ع���ن كلف���ـة التـرقي���ـات واالنت���دابات إض���افة ل���نقص االعب���اء ع���ن إحال���ة األع���وان عل���) دين���ار
  .التقاعد

م�����ن جهته�����ا، ارتفع�����ت أعب�����اء االس�����تغالل العام�����ـة بنس�����بة 
مقابل  2013المحاسبية 

أعـبـاء الـتـسـيـيــر



 

 

ف�����ي %  47,9الس�����تغالل هك�����ـذا، وباعتب�����ار التط�����ـّور المسّج�����ـل للن�����ـاتج البنك�����ـي الص�����ـافي، بل�����غ مـؤّش�����ـر ا

  

 218,9ف���ي إط���ار متابع���ة سياس���ته ف���ي مج���ال تغ���ـطية المخ���اطر، ق���ام البن���ك ال���وطني الفالح���ي برص���د مبل���ـغ 
ملي����ـون  130,9مق����ـابل  2013ملي����ـون دين����ـار بعن����وان المخـّصص����ـات الخ����ـام للمـدخ����ـرات للس����نة المحاس����بية 

ملي����ون دين����ار لتغطي����ة ال����ديون المش����كوك ف����ي تحص����يلها 
  .مليون دينار تم رصدهم كمخصصات مدخرات جماعية على مستحقات غير مصنفة

 30بت����اريخ  2013لس����نة  21البن����ك المرك����زي التونس����ي ع����دد 
، ق���ام البن���ك ال���وطني الفالح���ي بتك���وين م���دخرات اض���افية ص���افية عل���ى تعه���دات ذات أقدمي���ة 

 47,9مقاب���ل  2013ملي���ون دين���ار خ���الل س���نة 

هك����ذا، وباعتب����ار فائ����ـض أو نق����ص القيم����ـة وتصحي����ـح قيم����ـة المستحّق����ـات ومحفظ����ـة الس����ندات، بل����غ الحج����م 
ملي����ـون دين����ار  92,9مقـاب����ـل  2013.12.31

بالت����الي، بلغ����ت نس����بة اقتط����اع مخّصص����ـات المـدّخ����ـرات م����ن الن����ـاتج البن����ـكي الص����ـافي لتغ����ـطية المخـاط����ـر 

 

 5,2االستغ����ـالل، بلغ����ـت نتيج����ـة االستغ����ـالل 
، أي بانخف�����اض بنسب�����ـة 2012.12.31

  

ملي���ـون دين���ـار ف���ي  14,6ليبل���غ ) ملي���ـون دين���ار
وق����د بل����غ ال����ربح الص����افي بع����د التع����ديالت 
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هك�����ـذا، وباعتب�����ار التط�����ـّور المسّج�����ـل للن�����ـاتج البنك�����ـي الص�����ـافي، بل�����غ مـؤّش�����ـر ا
  .2012خالل السنة المحاسبية %  48,9

ف���ي إط���ار متابع���ة سياس���ته ف���ي مج���ال تغ���ـطية المخ���اطر، ق���ام البن���ك ال���وطني الفالح���ي برص���د مبل���ـغ 
ملي����ـون دين����ـار بعن����وان المخـّصص����ـات الخ����ـام للمـدخ����ـرات للس����نة المحاس����بية 

2012.  

  :وقد تم رصد هذه المخّصصـات أساسا لتغطية

ملي����ون دين����ار لتغطي����ة ال����ديون المش����كوك ف����ي تحص����يلها  190,9ملي����ون دين����ار منه����ا  206,1
مليون دينار تم رصدهم كمخصصات مدخرات جماعية على مستحقات غير مصنفة

البن����ك المرك����زي التونس����ي ع����دد  وتج����در االش����ارة أن����ه طبق����ا لتراتي����ب منش����ور
، ق���ام البن���ك ال���وطني الفالح���ي بتك���وين م���دخرات اض���افية ص���افية عل���ى تعه���دات ذات أقدمي���ة 

  .مليون دينار 12,876سنوات وذلك بقيمة  3تعادل أو تفوق 

  . مليون دينار 6,9قيمة سندات االستثمار بمبلغ 

ملي���ون دين���ار خ���الل س���نة  61,6عل���ى ص���عيد آخ���ر، ق���ام البن���ك باس���ترداد م���دخرات بمبل���غ 
  .مليون دينار خالل السنة الفارطة

هك����ذا، وباعتب����ار فائ����ـض أو نق����ص القيم����ـة وتصحي����ـح قيم����ـة المستحّق����ـات ومحفظ����ـة الس����ندات، بل����غ الحج����م 
2013.12.31ر ف����ي ملي����ـون دين����ـا 158,2الص����افي لمخّصص����ـات المـدّخ����ـرات 

بالت����الي، بلغ����ت نس����بة اقتط����اع مخّصص����ـات المـدّخ����ـرات م����ن الن����ـاتج البن����ـكي الص����ـافي لتغ����ـطية المخـاط����ـر 
  .2012في موفّـى %  28مقابـل  2013.12.31

االستغ����ـالل، بلغ����ـت نتيج����ـة االستغ����ـالل نظ����ـرا للتط����ـّور المس����جل ف����ي الن����اتج البنك����ي الص����افي وأعب����اء 
2012.12.31ملي�����ون دين�����ار ف�����ي  52,3مقاب�����ل  2013.12.31

ملي���ـون دين���ار 28,6 -% ( 66,3سّج���ـل الرب���ـح الصاف���ـي انخفاض���ا بنسب���ـة 
وق����د بل����غ ال����ربح الص����افي بع����د التع����ديالت . 2012.12.31دين����ـار ف����ي ملي����ـون  43,2

  . مليون دينار

  مخـصـصـات الـمـدخـرات

 

هك�����ـذا، وباعتب�����ار التط�����ـّور المسّج�����ـل للن�����ـاتج البنك�����ـي الص�����ـافي، بل�����غ مـؤّش�����ـر ا
48,9مقابل  2013.12.31

  

ف���ي إط���ار متابع���ة سياس���ته ف���ي مج���ال تغ���ـطية المخ���اطر، ق���ام البن���ك ال���وطني الفالح���ي برص���د مبل���ـغ 
ملي����ـون دين����ـار بعن����وان المخـّصص����ـات الخ����ـام للمـدخ����ـرات للس����نة المحاس����بية 

2012ـار خالل سنة دين

وقد تم رصد هذه المخّصصـات أساسا لتغطية

206,1ال����ديون بمبل����غ  -
مليون دينار تم رصدهم كمخصصات مدخرات جماعية على مستحقات غير مصنفة 15,2و

وتج����در االش����ارة أن����ه طبق����ا لتراتي����ب منش����ور
، ق���ام البن���ك ال���وطني الفالح���ي بتك���وين م���دخرات اض���افية ص���افية عل���ى تعه���دات ذات أقدمي���ة 2013ديس���مبر 

تعادل أو تفوق  4في الصنف 

قيمة سندات االستثمار بمبلغ تدهور ول -

عل���ى ص���عيد آخ���ر، ق���ام البن���ك باس���ترداد م���دخرات بمبل���غ 
مليون دينار خالل السنة الفارطة

هك����ذا، وباعتب����ار فائ����ـض أو نق����ص القيم����ـة وتصحي����ـح قيم����ـة المستحّق����ـات ومحفظ����ـة الس����ندات، بل����غ الحج����م 
الص����افي لمخّصص����ـات المـدّخ����ـرات 

  .2012خالل سنة 

بالت����الي، بلغ����ت نس����بة اقتط����اع مخّصص����ـات المـدّخ����ـرات م����ن الن����ـاتج البن����ـكي الص����ـافي لتغ����ـطية المخـاط����ـر 
2013.12.31في % 49

  

  

 

نظ����ـرا للتط����ـّور المس����جل ف����ي الن����اتج البنك����ي الص����افي وأعب����اء 
2013.12.31ملي�����ـون دين�����ـار ف�����ـي 

47,1.%  
  

سّج���ـل الرب���ـح الصاف���ـي انخفاض���ا بنسب���ـة 
43,2مقاب����ل  2013م����وفى 

مليون دينار 32,962-المحاسبية 

 

مخـصـصـات الـمـدخـرات

نتيجة االستغالل

النتيجة الصافية



 

 

  داء  البنك على مدى الخمس سنوات الماضية

مسّج���ـلة مع���دل نس���بة نم���و ق���درها  2013

  .ية

  .2013مليـون دينار في مـوفـى سنة 
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داء  البنك على مدى الخمس سنوات الماضية

سّج��ـل مجم��وع الموازن��ة مع��دل نم��ـو 
خ��������الل الخم��������س 

 7.620س��������نوات الماض��������ية ليبل��������غ 
ف����ـي م����وفى ديس����مبر 

 ودائع وتعهدات الحرفاء

2013ملي���ـون دين���ار ف���ي مـوف���ـى س���نة  5.520بلغ���ت جمل���ـة ودائ���ع الحرف���اء 
 خالل السنوات الخمس الماض

كم��������ا بلغ��������ت التعه��������دات الص��������افية 
 31ملي���������ـون دين���������ار ف���������ي 

%  11,0مسّج���������ـلة 
كمع����دل نس����بة نم����و خ����الل الس����نوات 

  الناتج البنكي الصافي

%  7,7س���جل الن���اتج البنك���ي الص���افي 
مليـون دينار في مـوفـى سنة  323كمعدل نسبة نمو خالل السنوات الخمس الماضية ليبلغ 

 

داء  البنك على مدى الخمس سنوات الماضيةأتطور مؤشرات و

  مجموع الموازنة
  

سّج��ـل مجم��وع الموازن��ة مع��دل نم��ـو 
خ��������الل الخم��������س %  8,0بنسب��������ـة 

س��������نوات الماض��������ية ليبل��������غ 
ف����ـي م����وفى ديس����مبر ملي����ـون دين����ـار 

2013. 

  

ودائع وتعهدات الحرفاء
  

بلغ���ت جمل���ـة ودائ���ع الحرف���اء 
خالل السنوات الخمس الماض%  5,9

كم��������ا بلغ��������ت التعه��������دات الص��������افية 
ملي���������ـون دين���������ار ف���������ي  8.182

مسّج���������ـلة  2013ديس��������مبر 
كمع����دل نس����بة نم����و خ����الل الس����نوات 

  .الخمس الماضية

  
  

الناتج البنكي الصافي
  

س���جل الن���اتج البنك���ي الص���افي 
كمعدل نسبة نمو خالل السنوات الخمس الماضية ليبلغ 



 

 

بع��د التع��ديالت المحاس��بية بل��غ ال��ربح الص��افي 
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بع��د التع��ديالت المحاس��بية بل��غ ال��ربح الص��افي (ملي��ـون دين��ـار  14,6بل��غ الرب��ـح الصاف��ـي 
.( 

 

 

  النتيجة الصافية
بل��غ الرب��ـح الصاف��ـي  2013خ��الل س��نة 

).مليون دينار 32,962–

  المؤشرات
  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

  

واص����ل البن����ك ال����وطني الفالح����ي جه����وده ف����ي خدم����ة بع����ث المش����اريع، وذل����ك لتحقي����ق أهداف����ه االس����تراتيجية 

وق���د مث���ل اب���رام اتفاقي���ة ش���راكة اس���تراتيجية م���ع المعه���د العرب���ي لرؤس���اء المؤسس���ات ه���ي األول���ى م���ن نوعه���ا 
وبموجبه���ا يمث���ل البن���ك ال���وطني الفالح���ي الش���ريك الرس���مي والحص���ري لك���ل أنش���طة ه���ذا المعه���د ف���ي القط���اع 

عل���ى مش���اركاته ض���من الص���الونات والمع���ارض والتظ���اهرات 
المختص����ة لتش����جيع ومس����اندة روح المب����ادرة خاص����ة منه����ا الص����الون ال����دولي للش����راكة الص����ناعية والتجدي����د 
الم���نظم م���ن قب���ل غرف���ة التج���ارة والص���ناعة بت���ونس وص���الون 
العق����ار التونس����ي بب����اريس وص����الون المؤسس����ة الم����نظم م����ن 

   .بصفاقس

وق���د كان���ت الش���راكة ب���ين البن���ك ال���وطني الفالح���ي وكنفدرالي���ة 
المؤسس������ات المواطن������ة مثم������رة باعتب������ار تن������وع ومالءم������ة 

  .األعمال المنظمة من قبل هذا الهيكل
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 االتصال والتـسـويـق

واص����ل البن����ك ال����وطني الفالح����ي جه����وده ف����ي خدم����ة بع����ث المش����اريع، وذل����ك لتحقي����ق أهداف����ه االس����تراتيجية 
  .االقتصادية للبالدوتدعيم مكانته كعنصر فاعل يساهم في التنمية 

وق���د مث���ل اب���رام اتفاقي���ة ش���راكة اس���تراتيجية م���ع المعه���د العرب���ي لرؤس���اء المؤسس���ات ه���ي األول���ى م���ن نوعه���ا 
وبموجبه���ا يمث���ل البن���ك ال���وطني الفالح���ي الش���ريك الرس���مي والحص���ري لك���ل أنش���طة ه���ذا المعه���د ف���ي القط���اع 

وتمك����ن ه����ذه االتفاقي����ة البن����ك ال����وطني الفالح����ي 
ة المعه��د العرب��ي لرؤس��اء المؤسس���ات 
ف�������ي جمي�������ع التظ�������اهرات الكب�������رى الوطني�������ة 
والدولي���ة م���ن خ���الل مش���اركته ف���ي خيم���ة بع���ث 
المش����اريع ف����ي نس����ختها األول����ى والت����ي ش����هدت 
نجاح���ا الفت���ا وك���ذلك أي���ام المؤسس���ة الت���ي مثل���ت 
فرص����ة لتط����وير عالق����ات ش����راكة جدي����دة م����ع 

عل���ى مش���اركاته ض���من الص���الونات والمع���ارض والتظ���اهرات  كافظ البن���وعل���ى غ���رار الس���نوات الفارط���ة، ح���
المختص����ة لتش����جيع ومس����اندة روح المب����ادرة خاص����ة منه����ا الص����الون ال����دولي للش����راكة الص����ناعية والتجدي����د 
الم���نظم م���ن قب���ل غرف���ة التج���ارة والص���ناعة بت���ونس وص���الون 
العق����ار التونس����ي بب����اريس وص����الون المؤسس����ة الم����نظم م����ن 

بصفاقس قبل مركز األعمال

وق���د كان���ت الش���راكة ب���ين البن���ك ال���وطني الفالح���ي وكنفدرالي���ة 
المؤسس������ات المواطن������ة مثم������رة باعتب������ار تن������وع ومالءم������ة 

األعمال المنظمة من قبل هذا الهيكل

أك���د البن���ك ال���وطني الفالح����ي التزام���ه للموطن���ة م����ن 
خ�������الل إنجازات�������ه العدي�������دة الهادف�������ة إل�������ى تثم�������ين 
ومش���اركته ف���ي الحي���اة العام���ة 
وتعزي���ز ص���ورته كش���ريك اجتم���اعي ليض���من ب���ذلك 
رواب����ط الثق����ة وتب����ادل الق����يم والعالق����ات الدائم����ة م����ع 

في خدمة بعث المشاريعالبنك الوطني الفالحي 

التزام اجتماعي ومواطني

 

االتصال والتـسـويـق
 

واص����ل البن����ك ال����وطني الفالح����ي جه����وده ف����ي خدم����ة بع����ث المش����اريع، وذل����ك لتحقي����ق أهداف����ه االس����تراتيجية 
وتدعيم مكانته كعنصر فاعل يساهم في التنمية 

وق���د مث���ل اب���رام اتفاقي���ة ش���راكة اس���تراتيجية م���ع المعه���د العرب���ي لرؤس���اء المؤسس���ات ه���ي األول���ى م���ن نوعه���ا 
وبموجبه���ا يمث���ل البن���ك ال���وطني الفالح���ي الش���ريك الرس���مي والحص���ري لك���ل أنش���طة ه���ذا المعه���د ف���ي القط���اع 

  .البنكي

وتمك����ن ه����ذه االتفاقي����ة البن����ك ال����وطني الفالح����ي 
ة المعه��د العرب��ي لرؤس��اء المؤسس���ات م��ن مواكب��

ف�������ي جمي�������ع التظ�������اهرات الكب�������رى الوطني�������ة 
والدولي���ة م���ن خ���الل مش���اركته ف���ي خيم���ة بع���ث 
المش����اريع ف����ي نس����ختها األول����ى والت����ي ش����هدت 
نجاح���ا الفت���ا وك���ذلك أي���ام المؤسس���ة الت���ي مثل���ت 
فرص����ة لتط����وير عالق����ات ش����راكة جدي����دة م����ع 

  . المستثمرين

وعل���ى غ���رار الس���نوات الفارط���ة، ح���
المختص����ة لتش����جيع ومس����اندة روح المب����ادرة خاص����ة منه����ا الص����الون ال����دولي للش����راكة الص����ناعية والتجدي����د 

أك���د البن���ك ال���وطني الفالح����ي التزام���ه للموطن���ة م����ن 
خ�������الل إنجازات�������ه العدي�������دة الهادف�������ة إل�������ى تثم�������ين 

ومش���اركته ف���ي الحي���اة العام���ة مس���ؤوليته المجتمعي���ة 
وتعزي���ز ص���ورته كش���ريك اجتم���اعي ليض���من ب���ذلك 
رواب����ط الثق����ة وتب����ادل الق����يم والعالق����ات الدائم����ة م����ع 

  .المجتمع المدني

البنك الوطني الفالحي 

التزام اجتماعي ومواطني 



 

 

، ق��ام البن��ك بم��نح دعم��ه لع��دد م��ن الجمعي��ات والمب��ادرات النبيل��ة م��ن خ��الل تدخل��ه ف��ي ع��دد 

عب���ر إب���رام اتفاقي���ة ش���راكة م���ع  2013
تلمي���ذ  1100م���ن خ���الل التكف���ل خ���الل الس���نوات ال���ثالث القادم���ة بمص���اريف نق���ل أكث���ر م���ن 

  ".فاطمة"من قبل البنك في إطار برنامج 
عب��ر تق��ديم دعم��ه  الكبي��رة ف��ي العدي��د م��ن أعم��ال المواطن��ة

   

ض���ية والتغل���ب عل����ى ال���نفس واالمتن���ان لل����وطن الق���يم الت���ي تؤك����د الت���زام البن����ك 

بن����ك كم����ا ش����ملت رعاي����ة ال.  التونس����ية لك����رة الي����د النس����ائية وك����أس األبط����ال لك����رة الي����د المنظم����ة ف����ي ت����ونس
ن������ادي الت������نس بالمرس������ى، اله������الل 

 

  
 

الت��امين والمس���اعدة "ب��إطالق خدم���ة ت��أمين جدي��دة وه���ي 
ال���وطني الفالح���ي أو لغي���ر حرفائ���ه ال���ذين يطلب���ون ش���هادة 

  . الرّحال مع شركة اتصاالت تونس
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، ق��ام البن��ك بم��نح دعم��ه لع��دد م��ن الجمعي��ات والمب��ادرات النبيل��ة م��ن خ��الل تدخل��ه ف��ي ع��دد 
  .م األولوية القصوىمن ميادين التضامن وذلك مع إعطاء التعلي

2013وق���د ت���م تعزي���ز الت���زام البن���ك ال���وطني الفالح���ي لفائ���دة التعل���يم خ���الل 
م���ن خ���الل التكف���ل خ���الل الس���نوات ال���ثالث القادم���ة بمص���اريف نق���ل أكث���ر م���ن 

من قبل البنك في إطار برنامج في المناطق الريفية لوالية جندوبة وهي المنطقة المدعومة 
الكبي��رة ف��ي العدي��د م��ن أعم��ال المواطن��ةكم��ا ك��ان للبن��ك ال��وطني الفالح��ي ش��رف مس��اهمته 

لع���دد م���ن الن���وادي والجمعي���ات خاص���ة منه���ا 
الجمعي�����ة الثقافي�����ة (ن�����وادي الش�����باب والطلب�����ة 

لكلي������ة ط������ب األس������نان بالمنس������تير، ون������ادي 
للتقني���ات، والمعه���د الع���الي 
للتص���رف والمعه���د ال���وطني للعل���وم التطبيقي���ة 

) والتكنولوجي�������ا، وش�������باب العل�������وم بالك�������اف
وك����ذلك لمجموع����ة م����ن الجمعي����ات الناش����طة 

االتح������اد التونس������ي (ف������ي المجتم������ع الم������دني 
إلعان����ة المتخلف����ين ذهني����ا والجمعي����ة التونس����ية 

 

ض���ية والتغل���ب عل����ى ال���نفس واالمتن���ان لل����وطن الق���يم الت���ي تؤك����د الت���زام البن����ك مث���ل التض���امن وال����روح الريا
  .الوطني الفالحي لفائدة الرياضة الوطنية

فباإلض����افة للش����راكة المبرم����ة خ����الل الس����نة الفارط����ة م����ع اللجن����ة 
، ج����دد 2015و 2012الوطني����ة األولمبي����ة التونس����ية الممت����دة ب����ين 
للنخب������ة  دعم������ه 2013البن������ك ال������وطني الفالح������ي خ������الل س������نة 

الرياض����ية التونس�����ية عب����ر عق�����ود رعاي����ة مبرم�����ة م����ع الجامع�����ة 
التونس���ية للك���انوي كاي���اك والجامع���ة التونس���ية للتج���ذيف والجامع���ة 
التونس�����ية لك�����رة الي�����د والجامع�����ة التونس�����ية لألش�����رعة والرابط�����ة 

التونس����ية لك����رة الي����د النس����ائية وك����أس األبط����ال لك����رة الي����د المنظم����ة ف����ي ت����ونس
ن������ادي الت������نس بالمرس������ى، اله������الل : ال������وطني الفالح������ي أندي������ة مختلف������ة ف������ي تخصص������ات متع������ددة منه������ا

  ....والمكناسي الرياضية

ب��إطالق خدم���ة ت��أمين جدي��دة وه���ي  2013لتلبي��ة حاج��ات الحرف���اء، ق��ام البن��ك خ���الل س��نة 
ال���وطني الفالح���ي أو لغي���ر حرفائ���ه ال���ذين يطلب���ون ش���هادة وه���ي خدم���ة موجه���ة لحرف���اء البن���ك 
 .تأمين ومساعدة في السفر للحصول على تأشيرة السفر

الرّحال مع شركة اتصاالت تونس"بتوسيع خدمة الشحن االلكتروني 

دعم الرياضة الوطنية

اطالق منتجات وخدمات جديدة

 

، ق��ام البن��ك بم��نح دعم��ه لع��دد م��ن الجمعي��ات والمب��ادرات النبيل��ة م��ن خ��الل تدخل��ه ف��ي ع��دد 2013خ��الل س��نة 
من ميادين التضامن وذلك مع إعطاء التعلي

وق���د ت���م تعزي���ز الت���زام البن���ك ال���وطني الفالح���ي لفائ���دة التعل���يم خ���الل 
م���ن خ���الل التكف���ل خ���الل الس���نوات ال���ثالث القادم���ة بمص���اريف نق���ل أكث���ر م���ن " المدني���ة"جمعي���ة 

في المناطق الريفية لوالية جندوبة وهي المنطقة المدعومة 
كم��ا ك��ان للبن��ك ال��وطني الفالح��ي ش��رف مس��اهمته 

لع���دد م���ن الن���وادي والجمعي���ات خاص���ة منه���ا 
ن�����وادي الش�����باب والطلب�����ة 

لكلي������ة ط������ب األس������نان بالمنس������تير، ون������ادي 
للتقني���ات، والمعه���د الع���الي المدرس���ة التونس���ية 

للتص���رف والمعه���د ال���وطني للعل���وم التطبيقي���ة 
والتكنولوجي�������ا، وش�������باب العل�������وم بالك�������اف

وك����ذلك لمجموع����ة م����ن الجمعي����ات الناش����طة 
ف������ي المجتم������ع الم������دني 

إلعان����ة المتخلف����ين ذهني����ا والجمعي����ة التونس����ية 
   ).لعلوم الرياضيات

مث���ل التض���امن وال����روح الريا
الوطني الفالحي لفائدة الرياضة الوطنية

فباإلض����افة للش����راكة المبرم����ة خ����الل الس����نة الفارط����ة م����ع اللجن����ة 
الوطني����ة األولمبي����ة التونس����ية الممت����دة ب����ين 
البن������ك ال������وطني الفالح������ي خ������الل س������نة 

الرياض����ية التونس�����ية عب����ر عق�����ود رعاي����ة مبرم�����ة م����ع الجامع�����ة 
التونس���ية للك���انوي كاي���اك والجامع���ة التونس���ية للتج���ذيف والجامع���ة 
التونس�����ية لك�����رة الي�����د والجامع�����ة التونس�����ية لألش�����رعة والرابط�����ة 

التونس����ية لك����رة الي����د النس����ائية وك����أس األبط����ال لك����رة الي����د المنظم����ة ف����ي ت����ونس
ال������وطني الفالح������ي أندي������ة مختلف������ة ف������ي تخصص������ات متع������ددة منه������ا

والمكناسي الرياضية الرياضي،

لتلبي��ة حاج��ات الحرف���اء، ق��ام البن��ك خ���الل س��نة 
وه���ي خدم���ة موجه���ة لحرف���اء البن���ك " أثن���اء الس���فر

تأمين ومساعدة في السفر للحصول على تأشيرة السفر

بتوسيع خدمة الشحن االلكتروني  2013كما تميزت سنة 

دعم الرياضة الوطنية 

اطالق منتجات وخدمات جديدة 



 

 

  

ومتابع����ة تق����دم انتق����ال بع����ض " مي����ة للف����روع

اختت���ام أش���غال االنتق���ال خاص���ة منه���ا التمهيدي���ة إلرس���اء بع���ض التنظيم���ات لن���واة النظ���ام المحاس���بي 

ال������ذي يه������دف إلض������فاء ص������بغة رس������مية إلج������راءات 
يك����ون انقط����اع  الت����ي مه����نال(اس����تمرارية نش����اط البن����ك ف����ي حال����ة خط����ر وذل����ك لإلج����راءات المهني����ة 

 ).مساعدة إعالمية

تعزي����ز الت����زام البن���ك ف����ي تحس���ين ط����رق التس���يير م����ن خ����الل 
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، ق����ام البن����ك ال����وطني الفالح����ي بتعزي����ز 
طبلب���ة : ع جدي��دة وه��يش��بكة فروع��ه عب���ر ف��تح أربع��ة ف���رو

الري����اض، مق����رين، المرس����ى ومنوب����ة، ليص����ل ب����ذلك ع����دد 
  

ب���التوازي، وف���ي إط���ار تح���ديث ش���بكة فروع���ه، ق���ام البن���ك 
ت������ونس : بتحس������ين الف������روع التالي������ة

  . فرع تونس الدولي، والسند

  الـتنـظيـم والـنـظام المـعـلومـاتـي 

بع�����دة  2013البن�����ك ال�����وطني الفالح�����ي خ�����الل س�����نة 
إج���راءات تنظيمي���ة تمح���ورت خاص���ة ح���ول إرس���اء النظ���ام 

 .المعلوماتي وتسيير مشاريع النمو الداخلي للتنظيمات المهنية للبنك

  :2013فيما يخص مشاريع إرساء النظام المعلوماتي، تم خالل سنة 

مي����ة للف����روعانه����اء المجموع����ة الثاني����ة المتعلق����ة بالمنظوم����ة اإلعال
 .المنتجات للمنظومة اإلعالمية للتصرف في القروض

اختت���ام أش���غال االنتق���ال خاص���ة منه���ا التمهيدي���ة إلرس���اء بع���ض التنظيم���ات لن���واة النظ���ام المحاس���بي 

ال�������داخلي  التط�������ورب�������التوازي، ش�������ملت أش�������غال 
  :للوحدات المهنية للبنك الميادين التالية

ي����دان المع����امالت البنكي����ة م����ع الخ����ارج، 
 الخزينة، و ميدان الخدمات المشتركة

مي������دان النق������ديات م������ن خ������الل تحس������ين 
البرمجي������ات الموج������ودة وتغيي������ر هندس������ة 
منظوم���ة النق���ديات واقتن���اء برمجي���ة جدي���دة 

مي�����دان المراقب�����ة والس�����المة م�����ن خ�����الل 
  :مشروعين أساسا

 ،"الحرفاء المشبوه فيهمالتشخيص والمراقبة، كشف 
ال������ذي يه������دف إلض������فاء ص������بغة رس������مية إلج������راءات ": برن������امج اس������تمرارية النش������اط

اس����تمرارية نش����اط البن����ك ف����ي حال����ة خط����ر وذل����ك لإلج����راءات المهني����ة 
مساعدة إعالمية(واإلجراءات اإلعالمية ) النشاط فيها حرجا أو مرفوضا

تعزي����ز الت����زام البن���ك ف����ي تحس���ين ط����رق التس���يير م����ن خ����الل ل 2013، خصص����ت س���نة 
  .تدعيم نظام الرقابة الداخلية

توسيع شبكة الفروع

، ق����ام البن����ك ال����وطني الفالح����ي بتعزي����ز 2013خ����الل س����نة 
ش��بكة فروع��ه عب���ر ف��تح أربع��ة ف���رو

الري����اض، مق����رين، المرس����ى ومنوب����ة، ليص����ل ب����ذلك ع����دد 
  .فرعا 165الفروع إلى 

ب���التوازي، وف���ي إط���ار تح���ديث ش���بكة فروع���ه، ق���ام البن���ك 
بتحس������ين الف������روع التالي������ة 2013خ������الل س������نة 

فرع تونس الدولي، والسند"الميناء، 
  

الـتنـظيـم والـنـظام المـعـلومـاتـي 
  

البن�����ك ال�����وطني الفالح�����ي خ�����الل س�����نة ق�����ام 
إج���راءات تنظيمي���ة تمح���ورت خاص���ة ح���ول إرس���اء النظ���ام 

المعلوماتي وتسيير مشاريع النمو الداخلي للتنظيمات المهنية للبنك

فيما يخص مشاريع إرساء النظام المعلوماتي، تم خالل سنة 

انه����اء المجموع����ة الثاني����ة المتعلق����ة بالمنظوم����ة اإلعال −
المنتجات للمنظومة اإلعالمية للتصرف في القروض

اختت���ام أش���غال االنتق���ال خاص���ة منه���ا التمهيدي���ة إلرس���اء بع���ض التنظيم���ات لن���واة النظ���ام المحاس���بي  −
 ".كارطاجو"

ب�������التوازي، ش�������ملت أش�������غال 
للوحدات المهنية للبنك الميادين التالية

ي����دان المع����امالت البنكي����ة م����ع الخ����ارج، م −
الخزينة، و ميدان الخدمات المشتركة

مي������دان النق������ديات م������ن خ������الل تحس������ين  −
البرمجي������ات الموج������ودة وتغيي������ر هندس������ة 
منظوم���ة النق���ديات واقتن���اء برمجي���ة جدي���دة 

 .للنقديات
مي�����دان المراقب�����ة والس�����المة م�����ن خ�����الل  −

مشروعين أساسا
التشخيص والمراقبة، كشف "مشروع  �
برن������امج اس������تمرارية النش������اط"مش������روع  �

اس����تمرارية نش����اط البن����ك ف����ي حال����ة خط����ر وذل����ك لإلج����راءات المهني����ة 
النشاط فيها حرجا أو مرفوضا

، خصص����ت س���نة فيم���ا يخ����ص التنظ���يم
تدعيم نظام الرقابة الداخلية

توسيع شبكة الفروع 



 

 

تق���وم اس���تراتيجية البن���ك ال���وطني الفالح���ي ف���ي مج���ال الم���وارد البش���رية عل���ى متابع���ة التط���وير والتغيي���ر، وعل���ى 

 

، يت���وزع 2012عون���ا ف���ي  2675مقاب���ل 

 

ف���ي %  85,46وتبق���ى نس���بة الت���أطير ل���دى البن���ك م���ن ب���ين أحس���ن النس���ب ف���ي القط���اع البنك���ي حي���ث بلغ���ت 

  

 عون���ا 78ف���ي إط���ار إج���راءات متابع���ة برن���امج توس���يع ش���بكة الف���روع، ق���ام البن���ك ال���وطني الفالح���ي بانت���داب 

  .عونا في إطار التقاعد

 

سياس���ة تك���وين  2013حرص���ا عل���ى تط���وير الكف���اءات وتحس���ين إنتاجي���ة األع���وان، واص���ل البن���ك خ���الل س���نة 

عون���ا، وذل���ك  58لفائ���دة " التك���وين ال���وظيفي
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تق���وم اس���تراتيجية البن���ك ال���وطني الفالح���ي ف���ي مج���ال الم���وارد البش���رية عل���ى متابع���ة التط���وير والتغيي���ر، وعل���ى 

 . التقييم والتحفيز وتعزيز التنوع واالستماع إلى الموظفين

مقاب���ل  2013عون���ا ف���ي م���وفى ديس���مبر  2673بل���غ الع���دد الجمل���ي لألع���وان 
عون����ا  1067عون����ا ب����الفروع و

ويت����وزع األع����وان ب����ين المق����ر االجتم����اعي 
  :وشبكة الفروع على النحو التالي

ف�������ي %  60,1: بالنس�������بة للف�������روع
ف�������������ي %  59,4مقاب�������������ل 

: بالنس���������بة للمص���������الح المركزي���������ة
 40,6مقاب������ل  2013ف������ي 
 

وتبق���ى نس���بة الت���أطير ل���دى البن���ك م���ن ب���ين أحس���ن النس���ب ف���ي القط���اع البنك���ي حي���ث بلغ���ت 
  .2012في موفي سنة %  69,5

ف���ي إط���ار إج���راءات متابع���ة برن���امج توس���يع ش���بكة الف���روع، ق���ام البن���ك ال���وطني الفالح���ي بانت���داب 

عونا في إطار التقاعد 88عونا للبنك منهم  97بالتوازي، تميز تطور عدد األعوان بمغادرة 

حرص���ا عل���ى تط���وير الكف���اءات وتحس���ين إنتاجي���ة األع���وان، واص���ل البن���ك خ���الل س���نة 
  .تقوم على تلبية احتياجات الموظفين واآلفاق الوظيفية

التك���وين ال���وظيفي"وف���ي ه���ذا اإلط���ار، ت���م برمج���ة دورات تكويني���ة خاص���ة تس���مى 
  . لمزيد تلبية احتياجات الموظفين في مجال المهارات المختصة والعملية

األعوان والحركة االنتقالية

االنتداب والدمج

 

   

  التقرير االجتماعي
تق���وم اس���تراتيجية البن���ك ال���وطني الفالح���ي ف���ي مج���ال الم���وارد البش���رية عل���ى متابع���ة التط���وير والتغيي���ر، وعل���ى 

التقييم والتحفيز وتعزيز التنوع واالستماع إلى الموظفين

  

بل���غ الع���دد الجمل���ي لألع���وان 
عون����ا ب����الفروع و 1606م����نهم 

  . بالمصالح المركزية

ويت����وزع األع����وان ب����ين المق����ر االجتم����اعي 
وشبكة الفروع على النحو التالي

بالنس�������بة للف�������روع −
مقاب�������������ل  2013
2012. 

بالنس���������بة للمص���������الح المركزي���������ة −
ف������ي %  39,9

 .2012في % 

وتبق���ى نس���بة الت���أطير ل���دى البن���ك م���ن ب���ين أحس���ن النس���ب ف���ي القط���اع البنك���ي حي���ث بلغ���ت 
69,5مقابل  2013.12.31

 

ف���ي إط���ار إج���راءات متابع���ة برن���امج توس���يع ش���بكة الف���روع، ق���ام البن���ك ال���وطني الفالح���ي بانت���داب 
  . 2013خالل سنة 

بالتوازي، تميز تطور عدد األعوان بمغادرة 

 

حرص���ا عل���ى تط���وير الكف���اءات وتحس���ين إنتاجي���ة األع���وان، واص���ل البن���ك خ���الل س���نة 
تقوم على تلبية احتياجات الموظفين واآلفاق الوظيفية

وف���ي ه���ذا اإلط���ار، ت���م برمج���ة دورات تكويني���ة خاص���ة تس���مى 
لمزيد تلبية احتياجات الموظفين في مجال المهارات المختصة والعملية

األعوان والحركة االنتقالية  

االنتداب والدمج  

التكوين  



 

 

عون����ا  30عون����ا ب����دورات تكويني����ة ف����ي ت����ونس و

عون���ا ب���دورات تكويني���ة نظمه���ا مرك���ز التك���وين المن���دمج الت���ابع للبن���ك، وذل���ك به���دف 

 2013م��ن جه��ة أخ��رى، وف��ي إط��ار انفت��اح البن��ك عل��ى المح��يط الج��امعي والمهن��ي، ت��م اس��تيعاب خ��الل س��نة 

  

يبق���ى التط���ور المهن���ي عنص���را مهم���ا حي���ث يس���اهم ف���ي تحفي���ز األش���خاص بم���نحهم فرص���ا حقيقي���ة للتط���ور 

ع����ون م����ؤهلين أي بنس����بة  784م����ن ض����من 

  

ملي���ون دين���ار لتموي���ل األنش���طة االجتماعي���ة الت���ي تش���مل أساس���ا ت���ذاكر األك���ل ، 

  

االمتث���ال  بت���واتر النص���وص التنظيمي���ة عل���ى المس���توى ال���وطني وال���دولي الت���ي ت���نظم مهم���ة

بموجب����ه يك����ون البن����ك مطالب����ا م����ن جه����ة 
ب��إدراج متابع��ة تقري��ر هياك��ل االمتث��ال بص��فة اجباري��ة وكنقط��ة ق��ارة ض��من ج��دول أعم��ال مجل��س إدارة البن��ك 
رة والمتعلق���ة بهيك���ل مراقب���ة االمتث���ال ل���وزارة 

بارس���اء قواع���د "والمتعل���ق  2013ن���وفمبر 

 )الض���ريبي الخ���اص بالحس���ابات األجنبي���ة
ال���ذين والض���رائب دفع المكلف���ين ب���األم���ريكيين 

بي����ة تض����ر هك����ذا، ولمجابه����ة ه����ذه االلتزام����ات الص����ارمة الت����ي يمك����ن أن ت����ؤدي إل����ى عقوب����ات قانوني����ة وتأدي
  :بصورة البنك، قام البنك الوطني الفالحي بتبني إجراء يرتكز حول المحاور التالية
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عون����ا ب����دورات تكويني����ة ف����ي ت����ونس و 189فيم����ا يخ����ص دورات التك����وين ب����ين المؤسس����ات، انتف����ع 

عون���ا ب���دورات تكويني���ة نظمه���ا مرك���ز التك���وين المن���دمج الت���ابع للبن���ك، وذل���ك به���دف  1277
  . تحسين مهارات الموظفين وتمكينهم من التطور والترقية المهنية

م��ن جه��ة أخ��رى، وف��ي إط��ار انفت��اح البن��ك عل��ى المح��يط الج��امعي والمهن��ي، ت��م اس��تيعاب خ��الل س��نة 
  . بصا ضمن مختلف هياكل البنك

يبق���ى التط���ور المهن���ي عنص���را مهم���ا حي���ث يس���اهم ف���ي تحفي���ز األش���خاص بم���نحهم فرص���ا حقيقي���ة للتط���ور 

م����ن ض����من  2013عون����ا خ����الل س����نة  670وق����د ش����ملت الترقي����ة الس����نوية 

ملي���ون دين���ار لتموي���ل األنش���طة االجتماعي���ة الت���ي تش���مل أساس���ا ت���ذاكر األك���ل ،  5,2ق���ام البن���ك برص���د مبل���غ 
  ... وأنشطة اللجنة االستشارية للمؤسسة وتعليم أبناء الموظفين

بت���واتر النص���وص التنظيمي���ة عل���ى المس���توى ال���وطني وال���دولي الت���ي ت���نظم مهم���ة
  

بموجب����ه يك����ون البن����ك مطالب����ا م����ن جه����ة  2013ديس����مبر  5الم����ؤرخ ف����ي  2013لس����نة 
ب��إدراج متابع��ة تقري��ر هياك��ل االمتث��ال بص��فة اجباري��ة وكنقط��ة ق��ارة ض��من ج��دول أعم��ال مجل��س إدارة البن��ك 

رة والمتعلق���ة بهيك���ل مراقب���ة االمتث���ال ل���وزارة وم���ن جه���ة أخ���رى بارس���ال التق���ارير الص���ادرة ع���ن مجل���س اإلدا

ن���وفمبر  7الم���ؤرخ ف���ي  2013لس���نة  15منش���ور البن���ك المرك���زي ع���دد 
  ".الرقابة الداخلية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

الض���ريبي الخ���اص بالحس���ابات األجنبي���ةق���انون االمتث���ال " (فاتك���ا"اإلج���راءات الوش���يكة للق���انون األمريك���ي 
األم���ريكيين ل���زم المؤسس���ات المالي���ة الغي���ر األمريكي���ة ب���التبليغ ع���ن 

  .يملكون حسابات خارج الواليات المتحدة االمريكية
هك����ذا، ولمجابه����ة ه����ذه االلتزام����ات الص����ارمة الت����ي يمك����ن أن ت����ؤدي إل����ى عقوب����ات قانوني����ة وتأدي

بصورة البنك، قام البنك الوطني الفالحي بتبني إجراء يرتكز حول المحاور التالية
  تحديد وتقييم بعض مخاطر عدم االمتثال

اإلجراءات االجتماعية

مراقبة االمتثال 

فيم����ا يخ����ص دورات التك����وين ب����ين المؤسس����ات، انتف����ع 
  .بدورات في الخارج

1277ب���التوازي، اس���تفاد 
تحسين مهارات الموظفين وتمكينهم من التطور والترقية المهنية

م��ن جه��ة أخ��رى، وف��ي إط��ار انفت��اح البن��ك عل��ى المح��يط الج��امعي والمهن��ي، ت��م اس��تيعاب خ��الل س��نة  
بصا ضمن مختلف هياكل البنكمتر 1525حوالي 

 

يبق���ى التط���ور المهن���ي عنص���را مهم���ا حي���ث يس���اهم ف���ي تحفي���ز األش���خاص بم���نحهم فرص���ا حقيقي���ة للتط���ور 
  .واالرتقاء المهني

وق����د ش����ملت الترقي����ة الس����نوية 
85,46 .%  

 

ق���ام البن���ك برص���د مبل���غ 
وأنشطة اللجنة االستشارية للمؤسسة وتعليم أبناء الموظفين

      

 الرقابة الداخلية
 

بت���واتر النص���وص التنظيمي���ة عل���ى المس���توى ال���وطني وال���دولي الت���ي ت���نظم مهم���ة 2013تمي���زت س���نة 
  :للنشاط البنكي وخاصة

لس����نة  4953األم����ر ع����دد  -
ب��إدراج متابع��ة تقري��ر هياك��ل االمتث��ال بص��فة اجباري��ة وكنقط��ة ق��ارة ض��من ج��دول أعم��ال مجل��س إدارة البن��ك 

وم���ن جه���ة أخ���رى بارس���ال التق���ارير الص���ادرة ع���ن مجل���س اإلدا
  .المالية

منش���ور البن���ك المرك���زي ع���دد  -
الرقابة الداخلية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

اإلج���راءات الوش���يكة للق���انون األمريك���ي  -
ل���زم المؤسس���ات المالي���ة الغي���ر األمريكي���ة ب���التبليغ ع���ن يي ذال���

يملكون حسابات خارج الواليات المتحدة االمريكية
هك����ذا، ولمجابه����ة ه����ذه االلتزام����ات الص����ارمة الت����ي يمك����ن أن ت����ؤدي إل����ى عقوب����ات قانوني����ة وتأدي

بصورة البنك، قام البنك الوطني الفالحي بتبني إجراء يرتكز حول المحاور التالية
تحديد وتقييم بعض مخاطر عدم االمتثال -

الترقية  

اإلجراءات االجتماعية  

مراقبة االمتثال   



 

 

، فق���د س���اهم الهيك���ل ال���دائم لمراقب���ة 
  .االمتثال في تأمين السالمة المالية طبقا للمعايير المتخذة لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب

ف���ي ه���ذا اإلط���ار، ت���م متابع���ة ت���دعيم جه���از البن���ك المتعل���ق بمكافح���ة تبي���يض األم���وال وتموي���ل اإلره���اب م���ن 
والم���ؤرخ  2009لس���نة  65إحي���اء مش���روع منظوم���ة التش���خيص والمراقب���ة طبق���ا لتراتي���ب الق���انون ع���دد 
والم���ؤرخ  2013لس���نة  15، وذل���ك إث���ر اص���دار منش���ور البن���ك المرك���زي التونس���ي ع���دد 

ألش���خاص المعرض���ين بقب���ول مؤق���ت النخ���راط البن���ك ف���ي المنظوم���ة الش���املة ل
SAFE SIDE WATCH".  

 

، ترك����زت أعم����ال الت����دقيق عل����ى مراقب����ة كالس����يكية ش����ملت أساس����ا المص����الح المركزي����ة 
الق���انونيين واللجن���ة باإلض���افة إل���ى اج���راء تحقيق���ات ف���ي إط���ار المطال���ب المنبثق���ة ع���ن قض���اة التحقي���ق والخب���راء 

الوطني���ة لتقص���ي الحق���ائق ح���ول الرش���وة والفس���اد والمتعلق���ة خاص���ة بالتفوي���ت ف���ي المس���اهمات والتخل���ي ع���ن 

يـوم���ـا، بمع���ـدّل ي���ـومي للمب���ـادالت ق���ارب 
سهـم�����ـا بقيـم�����ـة إجم�����ـالّية  648.856

 2013.02.18دين���ـار ف���ي  7,740البن���ك عن���ـد اإلقـف���ـال، ب���ين سع���ـر أدن���ـى بقيم���ـة 
  .دينار 7,800

خ����الل س����نة  6,5أل����ف دين����ـار ومـؤش����ـر األسع����ـار لألرب����ـاح 
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  تم تحديدهمراقبة تنفيذ االلتزامات القانونية للبنك لكل خطر 
  .تقديم ومتابعة التوصيات للتحكم في المخاطر

، فق���د س���اهم الهيك���ل ال���دائم لمراقب���ة  ه���اوال���تحكم في مخ���اطر ع���دم االمتث���الوباإلض���افة إل���ى مهام���ه ف���ي تحدي���د 
االمتثال في تأمين السالمة المالية طبقا للمعايير المتخذة لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب

ف���ي ه���ذا اإلط���ار، ت���م متابع���ة ت���دعيم جه���از البن���ك المتعل���ق بمكافح���ة تبي���يض األم���وال وتموي���ل اإلره���اب م���ن 
إحي���اء مش���روع منظوم���ة التش���خيص والمراقب���ة طبق���ا لتراتي���ب الق���انون ع���دد 
، وذل���ك إث���ر اص���دار منش���ور البن���ك المرك���زي التونس���ي ع���دد 

بقب���ول مؤق���ت النخ���راط البن���ك ف���ي المنظوم���ة الش���املة ل 2013باإلض���افة، تمي���زت س���نة 
SAFE SIDE WATCH" الغربلةسياسيا التي في صورة تسلمها يقع إدراجها ضمن برنامج 

، ترك����زت أعم����ال الت����دقيق عل����ى مراقب����ة كالس����يكية ش����ملت أساس����ا المص����الح المركزي����ة 
باإلض���افة إل���ى اج���راء تحقيق���ات ف���ي إط���ار المطال���ب المنبثق���ة ع���ن قض���اة التحقي���ق والخب���راء 

الوطني���ة لتقص���ي الحق���ائق ح���ول الرش���وة والفس���اد والمتعلق���ة خاص���ة بالتفوي���ت ف���ي المس���اهمات والتخل���ي ع���ن 
  .المستحقات والتحقيق في تعهدات عائلة بن علي والطرابلسي وأطرافهم

  تطور سهم البنك الوطني الفالحي بالبورصة
يـوم���ـا، بمع���ـدّل ي���ـومي للمب���ـادالت ق���ارب  217، ت���م ت���داول أسه���ـم البن���ـك بالبـورص���ـة ف���ـي 

648.856هك�����ـذا، بلغ�����ـت المب�����ـادالت الجمـلي�����ـة ألسه�����ـم البن�����ك 
  .                   دينـار

البن���ك عن���ـد اإلقـف���ـال، ب���ين سع���ـر أدن���ـى بقيم���ـة وق���د ت���راوح سع���ـر أسه���ـم 
7,800وليختتم السنة بقيمة  2013.07.09دينـار في  9,520

أل����ف دين����ـار ومـؤش����ـر األسع����ـار لألرب����ـاح  249.600كم����ا بلغ����ـت رسمل����ـة أسه����ـم البن����ـك 
 .2012.12.31تبـاعـا فـي  7,8ألف دينـار و 274.880

التدقيق الداخلي

 

مراقبة تنفيذ االلتزامات القانونية للبنك لكل خطر  -
تقديم ومتابعة التوصيات للتحكم في المخاطر -

وباإلض���افة إل���ى مهام���ه ف���ي تحدي���د 
االمتثال في تأمين السالمة المالية طبقا للمعايير المتخذة لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب

ف���ي ه���ذا اإلط���ار، ت���م متابع���ة ت���دعيم جه���از البن���ك المتعل���ق بمكافح���ة تبي���يض األم���وال وتموي���ل اإلره���اب م���ن 
إحي���اء مش���روع منظوم���ة التش���خيص والمراقب���ة طبق���ا لتراتي���ب الق���انون ع���دد خ���الل 

، وذل���ك إث���ر اص���دار منش���ور البن���ك المرك���زي التونس���ي ع���دد 2009أوت  12ف���ي 
  .2013نوفمبر  7في 

باإلض���افة، تمي���زت س���نة 
سياسيا التي في صورة تسلمها يقع إدراجها ضمن برنامج 

  

، ترك����زت أعم����ال الت����دقيق عل����ى مراقب����ة كالس����يكية ش����ملت أساس����ا المص����الح المركزي����ة 2013خ����الل س����نة 
باإلض���افة إل���ى اج���راء تحقيق���ات ف���ي إط���ار المطال���ب المنبثق���ة ع���ن قض���اة التحقي���ق والخب���راء 

الوطني���ة لتقص���ي الحق���ائق ح���ول الرش���وة والفس���اد والمتعلق���ة خاص���ة بالتفوي���ت ف���ي المس���اهمات والتخل���ي ع���ن 
المستحقات والتحقيق في تعهدات عائلة بن علي والطرابلسي وأطرافهم

 

تطور سهم البنك الوطني الفالحي بالبورصة
  

، ت���م ت���داول أسه���ـم البن���ـك بالبـورص���ـة ف���ـي 2013خ���الل س���نة 
هك�����ـذا، بلغ�����ـت المب�����ـادالت الجمـلي�����ـة ألسه�����ـم البن�����ك . سهـم�����ـا 2.660
دينـار 5.588.254قـدرها 

وق���د ت���راوح سع���ـر أسه���ـم 
9,520وسعـر أقـصى بلـغ 

كم����ا بلغ����ـت رسمل����ـة أسه����ـم البن����ـك 
274.880مقـابـل  2013

  

التدقيق الداخلي  



 

 

ف���ي الس���وق المالي���ة ظرف���ا اقتص���اديا ص���عبا 
الس�����نة بقيم�����ة " تونان�����داكس"هك�����ذا، اخت�����تم مؤش�����ر 

ض����من  2013ين����درج االنخف����اض المس����جل لقيم����ة س����هم البن����ك ال����وطني الفالح����ي خ����الل الس����نة المحاس����بية 
تط���ورا ايجابي���ا وتبل���غ  2013ب���التوازي، ش���هدت مؤش���رات نش���اط البن���ك ف���ي 

  . مرة لألرباح
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ف���ي الس���وق المالي���ة ظرف���ا اقتص���اديا ص���عبا  2013، ش���هدت س���نة 2012م���ن جه���ة أخ���رى، وعل���ى غ���رار س���نة 
هك�����ذا، اخت�����تم مؤش�����ر . تمي�����ز بع�����دم وض�����وح الرؤي�����ة السياس�����ية واالقتص�����ادية

 %.    4,33نقطة أي بنقص أداء بقيمة 
ين����درج االنخف����اض المس����جل لقيم����ة س����هم البن����ك ال����وطني الفالح����ي خ����الل الس����نة المحاس����بية 

ب���التوازي، ش���هدت مؤش���رات نش���اط البن���ك ف���ي . المنح���ى الع���ام المس���جل للس���وق
مرة لألرباح 12مرات لألرباح في حين يفرز القطاع  6قيمة سهم البنك الوطني الفالحي 

 

م���ن جه���ة أخ���رى، وعل���ى غ���رار س���نة 
تمي�����ز بع�����دم وض�����وح الرؤي�����ة السياس�����ية واالقتص�����ادية

نقطة أي بنقص أداء بقيمة  4381.32
ين����درج االنخف����اض المس����جل لقيم����ة س����هم البن����ك ال����وطني الفالح����ي خ����الل الس����نة المحاس����بية و

المنح���ى الع���ام المس���جل للس���وق
قيمة سهم البنك الوطني الفالحي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

متابع����ة سياس����ة ق����رض تق����وم عل����ى تنوي����ع المخ����اطر وتحس����ين نوعي����ة وتغطي����ة التعه����دات م����ع مس����اعدة 

ت����دعيم تواج����د البن����ك عل����ى المس����توى الجه����وي م����ن خ����الل ف����تح ف����روع جدي����دة به����دف تقري����ب الخ����دمات 

  

إلي����رادات االس����تغالل البنك����ي %  9,3
خ���الل %  7,6ألعب���اء االس���تغالل البنك���ي مم���ا ي���ؤدي لنم���و الن���اتج البنك���ي الخ���ام بنس���بة 

 

نفي�����ذ لتالمص�����احبة ف�����ي إط�����ار الخي�����ارات المؤسس�����ية وإج�����راءات 

إرس���اء هيك���ل المخ���اطر ونظ���ام مراقب���ة للتص���رف ف���ي الم���وارد واألص���ول وذل���ك الحك���ام التص���رف ف���ي 

  .لمنح الوظيفية مع البنكين العموميين في القطاع

 .عبر فتح خمسة فروع جديدة
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  :حول 2013تتمـحـور جـهـود البنـك خالل سنة 
متابع����ة سياس����ة ق����رض تق����وم عل����ى تنوي����ع المخ����اطر وتحس����ين نوعي����ة وتغطي����ة التعه����دات م����ع مس����اعدة 

  المؤسسات المتوسطة والصغرى،
  إرساء هيكل للتصرف في المخاطر،

  إرساء وحدة للتصرف في الموارد والتعهدات،
  

  تحسين مؤشرات مردودية البنك،
ت����دعيم تواج����د البن����ك عل����ى المس����توى الجه����وي م����ن خ����الل ف����تح ف����روع جدي����دة به����دف تقري����ب الخ����دمات 

  :كما يلي 2014يتميز تطور نشاط البنك خالل السنة المحاسبية 

  %. 5,5ارتفاع مجموع الموازنة بنسبة 
  %. 5,4الجملي للتعهدات الخام بنسبة 

 . لقائم الموارد المعبئة لدى الحرفاء% 
  .للقائم الخام لمحفظة االستثمار

  . لقائم االقتراضات والموارد الخصوصية% 
9,3س����بة هك����ذا، ينتظ����ر أن يف����رز تط����ور نش����اط البن����ك المتوق����ع زي����ادة بن

ألعب���اء االس���تغالل البنك���ي مم���ا ي���ؤدي لنم���و الن���اتج البنك���ي الخ���ام بنس���بة % 
  

ف�����ي إط�����ار الخي�����ارات المؤسس�����ية وإج�����راءات  2014تن�����درج األه�����داف النوعي�����ة لس�����نة 
  :والتي تتلخص في أهم النقاط التالية  للبنكوجهات االستراتيجية 

إرس���اء هيك���ل المخ���اطر ونظ���ام مراقب���ة للتص���رف ف���ي الم���وارد واألص���ول وذل���ك الحك���ام التص���رف ف���ي 
  

  .إرساء منظومة للتصرف في الضمانات
  .برنامج تكوين ثري بالدورات

لمنح الوظيفية مع البنكين العموميين في القطاعاتحفيز إضافي لألعوان عبر توحيد مقاييس 
  .  إنهاء إرساء النظام المعلوماتي الجديد للبنك

عبر فتح خمسة فروع جديدة 2014برنامج توسيع شبكة الفروع خالل السنة المحاسبية 

االفـتـراضـات والـنـتائج المـتـوقـعـة

تقدم أشغال مختلف المشاريع االستراتيجية

 

 اآلفــــــاق  

تتمـحـور جـهـود البنـك خالل سنة 
متابع����ة سياس����ة ق����رض تق����وم عل����ى تنوي����ع المخ����اطر وتحس����ين نوعي����ة وتغطي����ة التعه����دات م����ع مس����اعدة  -

المؤسسات المتوسطة والصغرى،
إرساء هيكل للتصرف في المخاطر، -
إرساء وحدة للتصرف في الموارد والتعهدات، -
  تدعيم هياكل الرقابة، -
تحسين مؤشرات مردودية البنك، -
ت����دعيم تواج����د البن����ك عل����ى المس����توى الجه����وي م����ن خ����الل ف����تح ف����روع جدي����دة به����دف تقري����ب الخ����دمات  -

  .للمواطن
 
 
 

  

  

يتميز تطور نشاط البنك خالل السنة المحاسبية 

ارتفاع مجموع الموازنة بنسبة  -
الجملي للتعهدات الخام بنسبة نمو القائم  -
%  11,3ارتفاع بنسبة  -
للقائم الخام لمحفظة االستثمار%  9,6زيادة بنسبة  -
%  24,8وارتفاع بنسبة  -

هك����ذا، ينتظ����ر أن يف����رز تط����ور نش����اط البن����ك المتوق����ع زي����ادة بن
%  12وارتفاع���ا بنس���بة 
  .2014السنة المحاسبية 

 

تن�����درج األه�����داف النوعي�����ة لس�����نة 
وجهات االستراتيجية الت

إرس���اء هيك���ل المخ���اطر ونظ���ام مراقب���ة للتص���رف ف���ي الم���وارد واألص���ول وذل���ك الحك���ام التص���رف ف���ي   -
   .تعهدات وموارد البنك

إرساء منظومة للتصرف في الضمانات -
برنامج تكوين ثري بالدورات -
تحفيز إضافي لألعوان عبر توحيد مقاييس  -
إنهاء إرساء النظام المعلوماتي الجديد للبنك  -
برنامج توسيع شبكة الفروع خالل السنة المحاسبية   -

الــتــوجـهـات  

االفـتـراضـات والـنـتائج المـتـوقـعـة  

تقدم أشغال مختلف المشاريع االستراتيجية   



 

 

 

  

  

  

م���ن العق���د  45فحس���ب الم���ادة . ح���ق تص���ويت
التأسيس���ي، لك���ل عض���و م���ن الجلس���ة العام���ة العادي���ة أو الخارق���ة للع���ادة أص���واتا بق���در م���ا يمتل���ك ويمث���ل م���ن 

  

م���ن العق���د التأسيس���ي، يخ���ول للمس���اهمين الم���الكين لعش���رة أس���هم مح���ررة عل���ى األق���ل الحض���ور 
ويمك���ن للمس���اهمين ال���ذين يملك���ون أق���ل م���ن عش���رة أس���هم أن يجتمع����وا 

تقديم��ه للوكي��ل لتك��وين ه��ذا الع��دد المطل��وب ويج��ري تمث��يلهم ع��ن طري��ق واح��د، بموج��ب تف��ويض ق��انوني ي��تم 
  . أو إيداعه بالمقر االجتماعي للبنك قبل خمسة أيام على األقل من تاريخ اجتماع الجلسة
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 :كما يلي 2013.12.31

 

ح���ق تص���ويت 32000000س���هم الممث���ل ل���رأس م���ال البن���ك 
التأسيس���ي، لك���ل عض���و م���ن الجلس���ة العام���ة العادي���ة أو الخارق���ة للع���ادة أص���واتا بق���در م���ا يمتل���ك ويمث���ل م���ن 

 .األسهم بدون تحديد، ما عدا االستثناء القانوني

م���ن العق���د التأسيس���ي، يخ���ول للمس���اهمين الم���الكين لعش���رة أس���هم مح���ررة عل���ى األق���ل الحض���ور 
ويمك���ن للمس���اهمين ال���ذين يملك���ون أق���ل م���ن عش���رة أس���هم أن يجتمع����وا . بالجلس���ة بمج���رد التعري���ف به���ويتهم

لتك��وين ه��ذا الع��دد المطل��وب ويج��ري تمث��يلهم ع��ن طري��ق واح��د، بموج��ب تف��ويض ق��انوني ي��تم 
أو إيداعه بالمقر االجتماعي للبنك قبل خمسة أيام على األقل من تاريخ اجتماع الجلسة

2013.12.31هــيكـلة رأس المال في 

توزيع حقوق التصويت

شروط الحضور في الجلسة العامة

 المـساهـمـون
  

 

12.31.يتوزع رأس المال في 

س���هم الممث���ل ل���رأس م���ال البن���ك  32000000 يتض���من
التأسيس���ي، لك���ل عض���و م���ن الجلس���ة العام���ة العادي���ة أو الخارق���ة للع���ادة أص���واتا بق���در م���ا يمتل���ك ويمث���ل م���ن 

األسهم بدون تحديد، ما عدا االستثناء القانوني

  

م���ن العق���د التأسيس���ي، يخ���ول للمس���اهمين الم���الكين لعش���رة أس���هم مح���ررة عل���ى األق���ل الحض���ور  40طبق���ا للم���ادة 
بالجلس���ة بمج���رد التعري���ف به���ويتهم

لتك��وين ه��ذا الع��دد المطل��وب ويج��ري تمث��يلهم ع��ن طري��ق واح��د، بموج��ب تف��ويض ق��انوني ي��تم 
أو إيداعه بالمقر االجتماعي للبنك قبل خمسة أيام على األقل من تاريخ اجتماع الجلسة

 

هــيكـلة رأس المال في   

توزيع حقوق التصويت   

شروط الحضور في الجلسة العامة  



 

 

  

ينعق���د مجل���س اإلدارة ب���دعوة م���ن رئيس���ه كلم���ا اقتض���ت مص���لحة البن���ك ه���ذا االجتم���اع، وعل���ى األق���ل أرب���ع 

    

س���نوات خ���الل الجلس���ة  3م���ن العق���د التأسيس���ي للبن���ك، يق���ع تعي���ين أعض���اء مجل���س اإلدارة لم���دة 

طبق����ا للمع����ايير المعم����ول به����ا، وف����ي حال����ة ش����غور منص����ب لعض����و م����ن مجل����س اإلدارة إث����ر وف����اة أو إعاق����ة 
جس���دية أو اس���تقالة أو ح���دوث م���انع ق���انوني، يس���تطيع مجل���س اإلدارة تعويض���ه خ���الل الم���دة المتبقي���ة م���ن م���دة 

  

 

 .الوطني للضمان اإلجتماعي ممثل من طرف السيد حافظ العموري

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

  

  

م���اي  13ي���ؤمن الس���يد جعف���ر خت���اش وظيف���ة ال���رئيس الم���دير الع���ام للبن���ك بموج���ب ق���رار مجل���س اإلدارة بت���اريخ 

         وق����ع تعي����ين الس����يد عم����ار التليل����ي ف����ي وظيف����ة نائ����ب م����دير ع����ام  بموج����ب ق����رار مجل����س اإلدارة بت����اريخ 

      الع����ام بموج����ب ق����رار مجل����س اإلدارة بت����اريخ 
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  طرق تسيير المؤسسة

ينعق���د مجل���س اإلدارة ب���دعوة م���ن رئيس���ه كلم���ا اقتض���ت مص���لحة البن���ك ه���ذا االجتم���اع، وعل���ى األق���ل أرب���ع 
 .2013وقد عقد مجلس اإلدارة خمس جلسات في 
    

م���ن العق���د التأسيس���ي للبن���ك، يق���ع تعي���ين أعض���اء مجل���س اإلدارة لم���دة 
  .العامة العادية للمساهمين

طبق����ا للمع����ايير المعم����ول به����ا، وف����ي حال����ة ش����غور منص����ب لعض����و م����ن مجل����س اإلدارة إث����ر وف����اة أو إعاق����ة 
جس���دية أو اس���تقالة أو ح���دوث م���انع ق���انوني، يس���تطيع مجل���س اإلدارة تعويض���ه خ���الل الم���دة المتبقي���ة م���ن م���دة 

 . قبلةويخضع هذا التعيين المؤقت لمصادقة الجلسة العامة العادية الم

  السيد جعفر ختاش

 .وزارة المالية ممثلة من طرف دمحم العربي الدبكي
 .وزارة التنمية والتعاون الدولي ممثلة من طرف السيد لطفي الفرادي

 .وزارة الفالحة ممثلة من طرف السيد دمحم لطفي فراد
 .ديوان الحبوب ممثل من طرف السيد خالد لشطر

الوطني للضمان اإلجتماعي ممثل من طرف السيد حافظ العموري
 .الديوان التونسي للتجارة ممثل من طرف السيد صالح اللواتي

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

 .وفكت
 .السيد رضا التيمومي

 .الجالصي ممثل ألقلية المساهمين

ي���ؤمن الس���يد جعف���ر خت���اش وظيف���ة ال���رئيس الم���دير الع���ام للبن���ك بموج���ب ق���رار مجل���س اإلدارة بت���اريخ 

وق����ع تعي����ين الس����يد عم����ار التليل����ي ف����ي وظيف����ة نائ����ب م����دير ع����ام  بموج����ب ق����رار مجل����س اإلدارة بت����اريخ 
  .   ليهتم بمجال االستغالل

الع����ام بموج����ب ق����رار مجل����س اإلدارة بت����اريخ  الكات����بوق����ع تعي����ين الس����يد نورال����دين ب����ن حس����ن ف����ي وظيف����ة 
  .ليهتم بمجال الدعم

قواعد تعيين وتعويض األعضاء

تركيبة مجلس اإلدارة الحالي

 

طرق تسيير المؤسسة 
  

ينعق���د مجل���س اإلدارة ب���دعوة م���ن رئيس���ه كلم���ا اقتض���ت مص���لحة البن���ك ه���ذا االجتم���اع، وعل���ى األق���ل أرب���ع 
وقد عقد مجلس اإلدارة خمس جلسات في  .مرات كل سنة

  

م���ن العق���د التأسيس���ي للبن���ك، يق���ع تعي���ين أعض���اء مجل���س اإلدارة لم���دة  21وفق���ا للم���ادة 
العامة العادية للمساهمين

طبق����ا للمع����ايير المعم����ول به����ا، وف����ي حال����ة ش����غور منص����ب لعض����و م����ن مجل����س اإلدارة إث����ر وف����اة أو إعاق����ة  
جس���دية أو اس���تقالة أو ح���دوث م���انع ق���انوني، يس���تطيع مجل���س اإلدارة تعويض���ه خ���الل الم���دة المتبقي���ة م���ن م���دة 

  . نيابة العضو السابق
ويخضع هذا التعيين المؤقت لمصادقة الجلسة العامة العادية الم

  

السيد جعفر ختاش: الرئيس
 :األعضاء

وزارة المالية ممثلة من طرف دمحم العربي الدبكي -
وزارة التنمية والتعاون الدولي ممثلة من طرف السيد لطفي الفرادي -
وزارة الفالحة ممثلة من طرف السيد دمحم لطفي فراد -
ديوان الحبوب ممثل من طرف السيد خالد لشطر -
الوطني للضمان اإلجتماعي ممثل من طرف السيد حافظ العموريالصندوق  -
الديوان التونسي للتجارة ممثل من طرف السيد صالح اللواتي -
الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفالحي ممثل من طرف السيد منصور النصري -
السيد الصحبي محجوب -
كتالسيد لطفي م -
السيد رضا التيمومي -
الجالصي ممثل ألقلية المساهمينالسيد لطفي  -

  

ي���ؤمن الس���يد جعف���ر خت���اش وظيف���ة ال���رئيس الم���دير الع���ام للبن���ك بموج���ب ق���رار مجل���س اإلدارة بت���اريخ 
2011.   

وق����ع تعي����ين الس����يد عم����ار التليل����ي ف����ي وظيف����ة نائ����ب م����دير ع����ام  بموج����ب ق����رار مجل����س اإلدارة بت����اريخ 
ليهتم بمجال االستغالل 2011جانفي    21

وق����ع تعي����ين الس����يد نورال����دين ب����ن حس����ن ف����ي وظيف����ة 
ليهتم بمجال الدعم 2012فيفري  22
 

مجلس اإلدارة   

قواعد تعيين وتعويض األعضاء 

تركيبة مجلس اإلدارة الحالي 

اإلدارة العامة

التركيبة



 

 

  

  

بالمؤسسات البنكية المتعلق  2001لسنة 
وتتكون هذه اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل بما فيهم 

  .، اجتمعت هذه اللجنة أربع مرات

في ذلك القوائم المالية للمؤسسة قبل إرساله لمجلس اإلدارة 

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

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

  
 65المعدل والمتمم للقانون عدد  2006
ويترأس المدير العام هذه . 2006لسنة 
  . مرات 6معت هذه اللجنة 

  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، 

 

مهامهما  سنوات تنتهي 3وقع تعيين مراقبي الحسابات للبنك الوطني الفالحي خالل الجلسة العامة العادية لمدة 

38 

لسنة  65تم إنشاء هذه اللجنة من قبل مجلس اإلدارة طبقا لنص القانون عدد 
وتتكون هذه اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل بما فيهم . 2006لسنة  19ولمنشور البنك المركزي التونسي عدد 

، اجتمعت هذه اللجنة أربع مرات2013في . الرئيس وتجتمع على األقل أربع مرات كل سنة

  المهام الرئيسية
في ذلك القوائم المالية للمؤسسة قبل إرساله لمجلس اإلدارة  لتقرير السنوي بماإبداء الرأي حول ا

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

  .لسلط اإلشراف هاعن البنك قبل إرسال ات الصادرة
  .الموافقة على تعيين مسؤول لهيئة التدقيق الداخلي وكذلك المدققين

اقتراح لتعيين مراقبي الحسابات و المدققين الخارجيين وإبداء الرأي حول برنامج ونتائج مراقبتهم
  . م تقريرا بصفة منتظمة لمجلس اإلدارة حول ممارسة مهامها

  الرئيس

  السيد منصور النصري 

2006لسنة  19تم إحداث هذه اللجنة من قبل مجلس اإلدارة طبقا للقانون عدد 
لسنة  07المتعلق بالمؤسسات البنكية و منشور البنك المركزي عدد 

معت هذه اللجنة ، إجت2013في . اللجنة وتجتمع على األقل أربع مرات في السنة

  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

  الرئيس
  السيد دمحم العربي الدبكي

وقع تعيين مراقبي الحسابات للبنك الوطني الفالحي خالل الجلسة العامة العادية لمدة 
  .2015بانعقاد الجلسة العامة العادية للنظر في حسابات السنة المالية 

  :يتمثل مراقبي الحسابات في
 . ممثلة من طرف السيد فتحي السعيدي

 .  ممثلة من طرف السيد زياد خديم هللا

اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي

اللجنة التنفيذية للقرض

مراقبي الحسابات 

تم إنشاء هذه اللجنة من قبل مجلس اإلدارة طبقا لنص القانون عدد 
ولمنشور البنك المركزي التونسي عدد 

الرئيس وتجتمع على األقل أربع مرات كل سنة

المهام الرئيسية �
إبداء الرأي حول امراجعة و

 .للمصادقة عليه

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

ات الصادرةبيانالمراجعة كل 
الموافقة على تعيين مسؤول لهيئة التدقيق الداخلي وكذلك المدققين

اقتراح لتعيين مراقبي الحسابات و المدققين الخارجيين وإبداء الرأي حول برنامج ونتائج مراقبتهم
م تقريرا بصفة منتظمة لمجلس اإلدارة حول ممارسة مهامهايتقد
  

  

  التركيبة �
الرئيس: رضا التيمومي السيد
 د لطفي الفراديالسي

السيد منصور النصري 
  

تم إحداث هذه اللجنة من قبل مجلس اإلدارة طبقا للقانون عدد 
المتعلق بالمؤسسات البنكية و منشور البنك المركزي عدد  2001لسنة 

اللجنة وتجتمع على األقل أربع مرات في السنة
  

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 �
الرئيس: السيد جعفر ختاش

السيد دمحم العربي الدبكي
  السيد دمحم لطفي فراد
  السيد صالح اللواتي

 

 
 
 
  

وقع تعيين مراقبي الحسابات للبنك الوطني الفالحي خالل الجلسة العامة العادية لمدة 
بانعقاد الجلسة العامة العادية للنظر في حسابات السنة المالية 

يتمثل مراقبي الحسابات في
 "C.F.A" ممثلة من طرف السيد فتحي السعيدي
"T.A.C "ممثلة من طرف السيد زياد خديم هللا

اللجان  

اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي

اللجنة التنفيذية للقرض

مراقبي الحسابات    



 

 

القوائم المالية المنفردة 
2013.12.31 
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القوائم المالية المنفردة 
2013.12.31المختومة في 

  

 

 

 

 

 

المختومة في 
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أهم اإليضاحات حول القوائم 
  المختومة في
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أهم اإليضاحات حول القوائم 
المختومة في المالية المنفردة

2013.12.31 
    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

أهم اإليضاحات حول القوائم 
المالية المنفردة

  



 

 

أهم اإليضاحات حول القوائم المالية المنفردة

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

بلغ مجموع األموال في الخزينة ولدى البنك المرك�زي ومرك�ز الص�كوك البريدي�ة والخزان�ة العام�ة لل�بالد التونس�ية 
، أي بانخف��اض بقيم��ة 2012.12.31

أل��ف دين��ار ويفس��ر أساس��ا ب��نقص األم��وال ف��ي الخزان��ة بال��دينار والتوظيف��ات ف��ي الس��وق النقدّي��ة بال��دينار 
وبالعملة الصعبة للبنك المركزي التونسي، رغم ارتفاع األموال في الخزانة بالدينار واألموال ل�دى البن�ك المرك�زي 

  

، يج��ب عل��ى 1991ديس��مبر  17والم��ؤرخ ف��ي 
احتس�ابه بنس�بة ، وال�ذي يق�ع %100البنوك أن تمتثل بصفة دائمة لينسوب الس�يولة ال�ذي ال يج�ب أن يك�ون أق�ل م�ن 

  :ويسجل البنك الوطني الفالحي ينسوب سيولة التالي
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 أهم اإليضاحات حول القوائم المالية المنفردة
2013.12.31المختومة في   

  إيضاحات حول عـنـاصـر المـوازنـة

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

بلغ مجموع األموال في الخزينة ولدى البنك المرك�زي ومرك�ز الص�كوك البريدي�ة والخزان�ة العام�ة لل�بالد التونس�ية 
2012.12.31أل��ف دين��ار ف��ي  386.573مقاب��ل  2013.12.31أل��ف دين��ار ف��ي 

أل��ف دين��ار ويفس��ر أساس��ا ب��نقص األم��وال ف��ي الخزان��ة بال��دينار والتوظيف��ات ف��ي الس��وق النقدّي��ة بال��دينار 
وبالعملة الصعبة للبنك المركزي التونسي، رغم ارتفاع األموال في الخزانة بالدينار واألموال ل�دى البن�ك المرك�زي 

  .عملة الصعبة

  :وتتوزع مختلف العناصر المكونة لهذا البند كما يلي

والم��ؤرخ ف��ي  1991لس��نة  24م��ن منش��ور البن��ك المرك��زي ع��دد 
البنوك أن تمتثل بصفة دائمة لينسوب الس�يولة ال�ذي ال يج�ب أن يك�ون أق�ل م�ن 

ويسجل البنك الوطني الفالحي ينسوب سيولة التالي. األصول القابلة للتحقيق والخصوم المستحقة للدفع

  
إيضاحات حول عـنـاصـر المـوازنـة .1
  

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

بلغ مجموع األموال في الخزينة ولدى البنك المرك�زي ومرك�ز الص�كوك البريدي�ة والخزان�ة العام�ة لل�بالد التونس�ية 
أل��ف دين��ار ف��ي  149.540
أل��ف دين��ار ويفس��ر أساس��ا ب��نقص األم��وال ف��ي الخزان��ة بال��دينار والتوظيف��ات ف��ي الس��وق النقدّي��ة بال��دينار  237.033

وبالعملة الصعبة للبنك المركزي التونسي، رغم ارتفاع األموال في الخزانة بالدينار واألموال ل�دى البن�ك المرك�زي 
عملة الصعبةالتونسي بالدينار وبال

وتتوزع مختلف العناصر المكونة لهذا البند كما يلي

  

   :ينسوب السيولة

م��ن منش��ور البن��ك المرك��زي ع��دد  13طبق��ا للم��ادة 
البنوك أن تمتثل بصفة دائمة لينسوب الس�يولة ال�ذي ال يج�ب أن يك�ون أق�ل م�ن 

األصول القابلة للتحقيق والخصوم المستحقة للدفع

  

  



 

 

أل�ف  92.459إل�ى  2012.12.31أل�ف دين�ار ف�ي 
  :وتتوزع العناصر المكـّونة لهذا البند كما يلي

  

أل�ف دين�ار  6.368.251مقاب�ل  2013.12.31
وفيم��ا يل��ي تركيب��ة %. 3,8أل��ف دين��ار أي بنس��بة نم��و بلغ��ت 

  

  .2013لسنة  21

الرصيد في 31  ديسـمبـcر  2012 2013

71 595

5 803

- 705

65 835

0

662

11 682

4 104

7 500

65

78

83 155

دينار ألف الوحدة:  

القائم الصcافي
فوائد وعالوات محتفظ 

بها
مدخرات

735 152 - 384 801

33 683

454 990 - 84 860

246 479 - 299 941

6 609 093 - 182 971

819 378 - 66 366

5 662 763 - 99 352

126 952 - 17 253

541

22 171

- 695 802 - 695 802

- 58 848 - 58 848

6 612 307 - 567 772 - 755 114

6 368 316 - 511 572 - 557 640
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  مستحقات على المؤسسات البنكية والمالية

أل�ف دين�ار ف�ي  83.090انتقلت المستحقات على المؤسسات البنكية والمالية م�ن 
وتتوزع العناصر المكـّونة لهذا البند كما يلي .ألف دينار 9.369، أي بانخفاض بمبلغ 2013.12.31

  مستحقات على الحرفاء

2013.12.31ألف دينار في  6.612.307بلغت المستحقات الصافية على الحرفاء 
أل��ف دين��ار أي بنس��بة نم��و بلغ��ت  244.056، مّس��جلة زي��ادة بقيم��ة 

  :المستحقات بحسب طبيعة القروض

21ألف دينار كمدخرات إضافية طبقا لمنشور البنك المركزي عدد 

الرصيد في 31  ديسـمبـcر  2013

70 617 مستحقات علcى المؤسسcات البنكيcة

5 465      حسابات جارية ومستحقات أخ�رى

0      مدّخرات عل�ى مخ�اطر مختلف�ة (حسابات جارية &  مستحقات أخرى)

65 000      قروض في الس�وق النقدي�ة بال�دينار

- 184 مدخرات على مخاطر مختلفة (أموال لدى البنوك الخارجية بالعملة الصعبة)

336

21 842 مستحقات على المؤسسcات الماليcة

4 072

17 450      قروض متوسطة وطويلة الم��دى

251      مستحقات مرتبطة لمؤسس�ات اإليج�ار الم�الي

69

92 459

مدخرات
إيرادات مقبوضة 

مسبقا

فوائد غcير مستخلصcة 

وديون مرتبطة

قائم القcروض 

اإلجمالي الخام ألصccل 

الدين

- 2 446 391 861 730 538

33 683

- 2 446 91 667 450 629

300 194 246 226

- 13 734 153 456 6 652 342

24 830 860 914

- 13 734 110 858 5 664 991

17 768 126 437

541

- 464 22 635

- 695 802 على أساس فردي)

- 58 848 المدخرات الجماعية على مسcتحقات غcير مصcنفة

- 755 114 - 16 180 545 317 7 406 056  ديـسـمبر 2013

- 557 640 - 11 430 500 959 6 947 934  ديـسـمبر 2012

 

مستحقات على المؤسسات البنكية والمالية .2.1

انتقلت المستحقات على المؤسسات البنكية والمالية م�ن 
2013.12.31في  دينار

  

مستحقات على الحرفاء. 3.1

بلغت المستحقات الصافية على الحرفاء 
، مّس��جلة زي��ادة بقيم��ة 2012.12.31ف��ي 

المستحقات بحسب طبيعة القروض

ألف دينار كمدخرات إضافية طبقا لمنشور البنك المركزي عدد  60.391منها (*) 

أ-  مستحقات علcى المؤسسcات البنكيcة

     حسابات جارية ومستحقات أخ�رى

     مدّخرات عل�ى مخ�اطر مختلف�ة 

     قروض في الس�وق النقدي�ة بال�دينار

مدخرات على مخاطر مختلفة 

     فوائد منتظرة

ب-  مستحقات على المؤسسcات الماليcة

     حس�ابات جاري��ة 

     قروض متوسطة وطويلة الم��دى

     مستحقات مرتبطة لمؤسس�ات اإليج�ار الم�الي

     فوائد منتظرة

  الـمــــــــجــــــــمــــوع

 التعهcدات الفالحيcة

     حس��ابات مدين��ة

     مساعدات أخرى للحرف�اء

     قروض على موارد خصوصية

 التعهدات التجاريcة والصccناعية

     حس��ابات مدين��ة

     مساعدات أخرى للحرف�اء

     قروض على موارد خصوصية

 حسابات جارية للشcركاء

 ديون فالحيcة تكلفcت بهcا الدولcة

 المدخرات على المسcتحقات (على أساس فردي

المدخرات الجماعية على مسcتحقات غcير مصcنفة

ـمـوع في 31 ديـسـمبر  ــ ــج ــ الم

ـمـوع في 31 ديـسـمبر  ــ ــج ــ الم



 

 

 190.935إل�ى  2013ارتفعت مخصصات المدخرات الخام على المستحــقات المشكوك في تحصيلها بعنـوان س�نة 
  .ألف دينار 80.309

  :يلي كما 2013ديسمبر  31تتوزع تعهدات البنك وتغطيتها بالمدخرات والفوائد والعالوات المحتفظ بها في 

الفوائد    
المحتفظ  والعالوات

(*)بها   
الـمــدخرات

5 023 
624 

5 328 
8 023 

68 681 
82 864 

170 542 

164 895 

  

    

  

  

ديس�مبر  31ف�ي %  58,62بلغت نسبة تغطية القروض المصنفة بالفوائد والعالوات المحتفظ بها وكذلك الم�دخرات 

ال يمتلك البنك قاعدة بيان�ات ش�املة وحديث�ة للض�مانات عل�ى الره�ون العقاري�ة المقبول�ة لتغطي�ة المخ�اطر المرتبط�ة 
حول الضمانات المقبولة ف�ي ه الوضعية إمكانية تأثر الصبغة الشمولية للمعلومات المقدمة 

فه��ذه الض��مانات غي��ر مح��ددة إال للعالق��ات المص��نفة وال يق��ع تقييمه��ا بص��فة مس��تقلة وحديث��ة إال 
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ارتفعت مخصصات المدخرات الخام على المستحــقات المشكوك في تحصيلها بعنـوان س�نة 
80.309، أي بارتفاع بقيمة 2012ألف دينار خالل سنة  110.626

  نسبة القروض المصنفة وتغطيتها بالمدخرات والعالوات المحتفظ بها

تتوزع تعهدات البنك وتغطيتها بالمدخرات والفوائد والعالوات المحتفظ بها في 

 الــــــصــــنـــف    الــتـــعـــهــدات الـمــدخرات

8 292 5 930 698 
0 1 240 991 

18 542 171 432 
29 439 126 433 

256 086 843 799 
383 442 651 713 

المــــــــجــــــموع بآالف الدنانير 066 965 8 801 695

 الديون المصنفة 378 793 1 509 687

  20,00% 

مجموع القروض المصنفة دون اعتبار موارد  187 454 1

 نـسـبـة الـقـروض الـمـصـّنـفـة دون اعتبار موارد الميزانية  16,96%  

  .دون اعتبار الفوائد الغير مستخلصة على القروض الفالحية

  :وتنقسم هذه النسبة كما يلي

بلغت نسبة تغطية القروض المصنفة بالفوائد والعالوات المحتفظ بها وكذلك الم�دخرات 
  ).بعد إعادة المعالجة( 2012في موفى سنة % 

ال يمتلك البنك قاعدة بيان�ات ش�املة وحديث�ة للض�مانات عل�ى الره�ون العقاري�ة المقبول�ة لتغطي�ة المخ�اطر المرتبط�ة 
ه الوضعية إمكانية تأثر الصبغة الشمولية للمعلومات المقدمة هذ

فه��ذه الض��مانات غي��ر مح��ددة إال للعالق��ات المص��نفة وال يق��ع تقييمه��ا بص��فة مس��تقلة وحديث��ة إال 
  .لمجموعة من العالقات المصنفة ذات تعهدات هامة

ارتفعت مخصصات المدخرات الخام على المستحــقات المشكوك في تحصيلها بعنـوان س�نة 
110.626ألـف دينـار مقابـل 

نسبة القروض المصنفة وتغطيتها بالمدخرات والعالوات المحتفظ بها 1.3.1

تتوزع تعهدات البنك وتغطيتها بالمدخرات والفوائد والعالوات المحتفظ بها في 

 

الــــــصــــنـــف

  0   الصــــــنـــف

  1الصــــنـــف   
  2   الصــــــنـــف

  3الصــــنـــف   
  4   الصــــــنـــف

  5الصــــنـــف   

 المــــــــجــــــموع بآالف الدنانير

الديون المصنفة/ المــــــجــموع 

 نـسـبـة الـقـروض الـمـصـّنـفـة

مجموع القروض المصنفة دون اعتبار موارد 
 الميزانية العمومية

نـسـبـة الـقـروض الـمـصـّنـفـة دون اعتبار موارد الميزانية  

دون اعتبار الفوائد الغير مستخلصة على القروض الفالحية(*) 
  

وتنقسم هذه النسبة كما يلي

بلغت نسبة تغطية القروض المصنفة بالفوائد والعالوات المحتفظ بها وكذلك الم�دخرات 
%  57,43مقابل  2013

  تقييم الضمانات 2.3.1

ال يمتلك البنك قاعدة بيان�ات ش�املة وحديث�ة للض�مانات عل�ى الره�ون العقاري�ة المقبول�ة لتغطي�ة المخ�اطر المرتبط�ة 
هذويترتب عن . بالحرفاء

فه��ذه الض��مانات غي��ر مح��ددة إال للعالق��ات المص��نفة وال يق��ع تقييمه��ا بص��فة مس��تقلة وحديث��ة إال . خ��ارج الموازن��ة
لمجموعة من العالقات المصنفة ذات تعهدات هامة



 

 

أحيل�ت لط�ور ب�التخلي ع�ن تطبي�ق خف�ض القيم�ة للض�مانات العيني�ة لعالق�ات 
 30والم��ؤرخ ف��ي  2013لس��نة  21النزاع��ات من��ذ أكث��ر م��ن س��نة وذل��ك إث��ر تطبي��ق منش��ور البن��ك المرك��زي ع��دد 

الحس�ابات ال يطلب ترقيما حديثا يمنح من قبل وكالة تصنيف أو قوائم مالية حديثة ومص�ادق عليه�ا م�ن قب�ل مراق�ب 
ملي�ون دين�ار  5ملي�ون دين�ار و 25المؤهل قانونيا لعدة عالقات ذات تعهدات لدى القط�اع الم�الي تف�وق تباع�ا ح�دود 

  .1991ديسمبر 

، ق��ام البن��ك ال��وطني 2012ج��انفي  11
م��دخرات "وه��ي  2011الفالح��ي ألول م��رة بتك��وين م��دخرات ذات ط��ابع ع��ام عب��ر اقتط��اع المبل��غ م��ن نتيج��ة س��نة 

) 1ص�نف (تهدف لتغطية المخاطر الكامنة ف�ي التعه�دات الجاري�ة والتعه�دات الت�ي تس�توجب تتبع�ا خاص�ا 
ولتقييم المدخرات الجماعية، ق�ام البن�ك ال�وطني الفالح�ي باس�تخدام 

 2012م��ارس  2والمؤرخ��ة بت��اريخ 
  .م المؤسسات االقتصادية

باعتب�ار البيان�ات المت�وفرة ف�ي  2013

أل��ف دين��ار ف��ي  43.653مقاب��ل  2013.12.31

  

ف�ي م�وفى ديس�مبر  1و 0تي ئألف دينار ومصنفة ضمن ف
دينار لم يقع احتسابهم خالل السنوات السابقة مما ال يس�مح باحتس�اب 

  .وهي نسبة االنتقال وكذلك معدل نسبة المدخرات

المدخرات الجماعية
معcدل نسccبة  

المدخرات
عامل عددي

7 535 20%

2 905 41%

3 106 25%

1 082 20%

10 715 27%

542 45%

770 12%

20 016 32%

6 346 25%

5 832 21%

58 848
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ب�التخلي ع�ن تطبي�ق خف�ض القيم�ة للض�مانات العيني�ة لعالق�ات  2013باإلضافة، قام البنك خالل سنة 
النزاع��ات من��ذ أكث��ر م��ن س��نة وذل��ك إث��ر تطبي��ق منش��ور البن��ك المرك��زي ع��دد 

  تم تدقيقها تصنيف العالقات وقوائم مالية

ال يطلب ترقيما حديثا يمنح من قبل وكالة تصنيف أو قوائم مالية حديثة ومص�ادق عليه�ا م�ن قب�ل مراق�ب 
المؤهل قانونيا لعدة عالقات ذات تعهدات لدى القط�اع الم�الي تف�وق تباع�ا ح�دود 

ديسمبر  17بتاريخ  1991لسنة  24من منشور البنك المركزي عدد 

  رصد المدخرات الجماعية 

11والم��ؤرخ بت��اريخ  2012لس��نة  2بن��ك المرك��زي ع��دد 
الفالح��ي ألول م��رة بتك��وين م��دخرات ذات ط��ابع ع��ام عب��ر اقتط��اع المبل��غ م��ن نتيج��ة س��نة 

تهدف لتغطية المخاطر الكامنة ف�ي التعه�دات الجاري�ة والتعه�دات الت�ي تس�توجب تتبع�ا خاص�ا 
ولتقييم المدخرات الجماعية، ق�ام البن�ك ال�وطني الفالح�ي باس�تخدام . 1991لسنة  24من المنشور عدد 

والمؤرخ��ة بت��اريخ  2012لس��نة  8المنهجي��ة المقترح��ة ض��من م��ذكرة المؤسس��ات البنكي��ة ع��دد 
م المؤسسات االقتصاديةوالمتعلقة بتقييم التعهدات في إطار اإلجراءات الظرفية لدع

2013ديس�مبر  31ويمّكن تحيين العناصر المحددة للمدخرات الجماعي�ة ف�ي ت�اريخ 
  . هذا التاريخ مع احترام النسبة المطلوبة من قبل البنك المركزي التونسي

2013.12.31أل��ف دين��ار ف��ي  58.848وق��د ارتف��ع رص��يد الم��دخرات الجماعي��ة 
  .ألف دينار 15.195أي بتطور بقيمة 

  :توزع هذه المدخرات عبر القطاعات كاآلتي

ألف دينار ومصنفة ضمن ف 50لم يقع احتساب المدخرات الجماعية إال لتعهدات تفوق 
دينار لم يقع احتسابهم خالل السنوات السابقة مما ال يس�مح باحتس�اب ألف  50باعتبار أن التعهدات األقل من 
وهي نسبة االنتقال وكذلك معدل نسبة المدخرات العوامل المطلوبة لتحديد المدخرات أال

عامل عددي نسccبة  اإلنتقccال التعهcدات صcنف 0 و1

1,0 15,04% 250 481

1,0 5,24% 133 670

1,0 2,40% 492 188

1,0 1,93% 280 768

1,0 3,72% 1 063 723

1,0 19,02% 6 382

1,0 2,74% 237 124

1,0 4,04% 1 565 025

1,3 3,73% 495 657

1,0 18,35% 153 812

 

باإلضافة، قام البنك خالل سنة 
النزاع��ات من��ذ أكث��ر م��ن س��نة وذل��ك إث��ر تطبي��ق منش��ور البن��ك المرك��زي ع��دد 

  .2013ديسمبر 

تصنيف العالقات وقوائم مالية 3.3.1

ال يطلب ترقيما حديثا يمنح من قبل وكالة تصنيف أو قوائم مالية حديثة ومص�ادق عليه�ا م�ن قب�ل مراق�ب 
المؤهل قانونيا لعدة عالقات ذات تعهدات لدى القط�اع الم�الي تف�وق تباع�ا ح�دود 

من منشور البنك المركزي عدد  7المحددة بالبند 

                

رصد المدخرات الجماعية  4.3.1

بن��ك المرك��زي ع��دد وفق��ا ألحك��ام منش��ور ال
الفالح��ي ألول م��رة بتك��وين م��دخرات ذات ط��ابع ع��ام عب��ر اقتط��اع المبل��غ م��ن نتيج��ة س��نة 

تهدف لتغطية المخاطر الكامنة ف�ي التعه�دات الجاري�ة والتعه�دات الت�ي تس�توجب تتبع�ا خاص�ا " جماعية
من المنشور عدد  8وفقا للمادة 

المنهجي��ة المقترح��ة ض��من م��ذكرة المؤسس��ات البنكي��ة ع��دد 
والمتعلقة بتقييم التعهدات في إطار اإلجراءات الظرفية لدع

ويمّكن تحيين العناصر المحددة للمدخرات الجماعي�ة ف�ي ت�اريخ  
هذا التاريخ مع احترام النسبة المطلوبة من قبل البنك المركزي التونسي

وق��د ارتف��ع رص��يد الم��دخرات الجماعي��ة 
أي بتطور بقيمة  2012.12.31

توزع هذه المدخرات عبر القطاعات كاآلتيتو

  

لم يقع احتساب المدخرات الجماعية إال لتعهدات تفوق 
باعتبار أن التعهدات األقل من  2013

العوامل المطلوبة لتحديد المدخرات أال

 

  

الفئcة 

الفالحة

أخرى صناعات

أخرى خدمات

عمومية وأشغال منشآت

التجارة

اإلستھالك

السّكن

الصناعة

العقارية التنمية

السياحة
ـمجموع  اـل



 

 

البن�ك ، ق�ام 2013ديس�مبر  30والم�ؤرخ ف�ي 
عل�ى تعه�دات ذات أقدمي�ة ف�ي  2013

تاحي�ة ض�من األم�وال الذاتي�ة االفت 2012

  .2013ألف دينار للسنة المحاسبية المختتمة 

بق��انون المالي��ة لس��نة والخاص��ة  1998
سنة بدون فوائد وبضمان الدولة، لمستحقات غي�ر مس�ددة 
ألص�ل ال�دين لمؤسس�ات وش�ركات عمومي�ة وتعاوني�ات مركزي�ة 

س�نة وب�دون فوائ�د، ل�بعض  25من نفس الق�انون، تكفل�ت الدول�ة بمس�تحقات، لم�دة 
الشركات العمومية وذات المس�اهمة العمومي�ة المباش�رة وغي�ر المباش�رة والتعاوني�ات الفالحي�ة المقدم�ة ف�ي الج�دول 
ي ط��ور التص��فية أو الت��ي س��يقع تص��فيتها أو خوصص��تها الحق��ا 

  .ألف دينار 272.325

، تق��رر )3الم��ادة ( 1999جويلي��ة  15
والت�ي س�جلت ع�دم التس�ديد  1998.12.31
وق��د تكفل��ت الدول��ة بتس��ديد . دين��ار للف��الح ف��ي ت��اريخ التحص��ل علي��ه

لبنك على فترة ق�درها المستحقات بعنوان أصل الدين الممنوحة على الموارد الذاتية والمماثلة والمفرط فيها من قبل ا
 .ألف دينار 24.051وبلغت هذه المستحقات في تاريخ التكفل بها 

احتس��اب وتقي��يم، يمك��ن تقي��يم القيم��ة : 
ال يحم�ل فوائ�د كقيم�ة حالي�ة لمجم�وع الت�دفقات النقدي�ة المس�تقبلية محين�ه 
ويمثل كل مبلغ إضافي مقترض عبئ�ا أو نقص�ا 

العادلة للمستحقات طويلة المدى التي ال تحم�ل فوائ�د وتكفل�ت به�ا الدول�ة تك�ون أق�ل بكثي�ر 
  .من القيمة المحاسبية ويحافظ البنك الوطني للفالحي عليها في الموازنة بقيمتها االسمية بدون رصد أي عبء

ولة وكذلك الفوارق بين القيم�ات ويلخص الجدول التالي المستحقات طويلة المدى التي ال تحمل فوائد وتكفلت بها الد
  %:  7والقيمات العادلة المحددة عند تطبيق نسبة تحيين قدرها 
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والم�ؤرخ ف�ي  2013لس�نة  21طبقا لتراتيب منش�ور البن�ك المرك�زي التونس�ي ع�دد 
2013الوطني الفالحي بتكوين م�دخرات إض�افية ص�افية عب�ر االقتط�اع عل�ى نت�ائج 

 .مليون دينار 12,876سنوات وذلك بقيمة  3تعادل أو تفوق 

2012ألف دينار ف�ي م�وفى  47.515وقد احتسبت المدخرات االضافية التي تبلغ 
  

ألف دينار للسنة المحاسبية المختتمة  60.391هكذا، بلغ مجموع المدخرات اإلضافية 

  تكفلت بها الدولة بدون فوائدمستحقات وقع دمجها ومستحقات 

1998ديس��مبر  28بت��اريخ  1998لس��نة  111ل��نص الق��انون ع��دد 
سنة بدون فوائد وبضمان الدولة، لمستحقات غي�ر مس�ددة  25، قام البنك الوطني الفالحي بإعادة جدولة، لمدة 

ألص�ل ال�دين لمؤسس�ات وش�ركات عمومي�ة وتعاوني�ات مركزي�ة  1997ديس�مبر  31ومستحقات لم تحل آجالها ف�ي 
  .ألف دينار 57.267وقد بلغت هذه المستحقات 

من نفس الق�انون، تكفل�ت الدول�ة بمس�تحقات، لم�دة  25من جهة أخرى، وطبقا للمادة 
الشركات العمومية وذات المس�اهمة العمومي�ة المباش�رة وغي�ر المباش�رة والتعاوني�ات الفالحي�ة المقدم�ة ف�ي الج�دول 

ي ط��ور التص��فية أو الت��ي س��يقع تص��فيتها أو خوصص��تها الحق��ا والملحق��ة ف��ي الق��انون الس��الف ذك��ره والت��ي ف��
272.325وقد بلغت هذه المستحقات في تاريخ التكفل . 1997ديسمبر 

15والم��ؤرخ ف��ي  1999لس��نة  65باإلض��افة، وف��ي إط��ار تطبي��ق الق��انون ع��دد 
1998.12.31لألصل والفوائد لقروض فالحي�ة توقف�ت ف�ي التفريط في مبالغ مستوجبة 

دين��ار للف��الح ف��ي ت��اريخ التحص��ل علي��ه 2.000لمبل��غ بعن��وان أص��ل ال��دين ل��م يتج��اوز 
المستحقات بعنوان أصل الدين الممنوحة على الموارد الذاتية والمماثلة والمفرط فيها من قبل ا

وبلغت هذه المستحقات في تاريخ التكفل بها . 2000سنة وبدون فوائد وذلك بداية من سنة 

: ،  أدوات مالي��ة"IAS 39"م��ن المعي��ار المحاس��بي ال��دولي 
ال يحم�ل فوائ�د كقيم�ة حالي�ة لمجم�وع الت�دفقات النقدي�ة المس�تقبلية محين�ه  العادلة لقرض أو لدين طويل المدى والذي

ويمثل كل مبلغ إضافي مقترض عبئ�ا أو نقص�ا . بنسبة الفائدة السائدة في السوق ألداة مماثلة والتي له تصنيف مشابه
 .للنتيجة، ما لم يلبي للشروط المحاسبية كأي نوع آخر من األصول

العادلة للمستحقات طويلة المدى التي ال تحم�ل فوائ�د وتكفل�ت به�ا الدول�ة تك�ون أق�ل بكثي�ر وينجر عن ذلك أن القيمة 
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 الد
والقيمات العادلة المحددة عند تطبيق نسبة تحيين قدرها ) 

  مدخرات إضافية. 5.3.1

طبقا لتراتيب منش�ور البن�ك المرك�زي التونس�ي ع�دد 
الوطني الفالحي بتكوين م�دخرات إض�افية ص�افية عب�ر االقتط�اع عل�ى نت�ائج 

تعادل أو تفوق  4الصنف 

وقد احتسبت المدخرات االضافية التي تبلغ 
  .2013للسنة المحاسبية 

هكذا، بلغ مجموع المدخرات اإلضافية 

       

مستحقات وقع دمجها ومستحقات . 6.3.1

ل��نص الق��انون ع��دد  24طبق��ـا للم��ادة 
، قام البنك الوطني الفالحي بإعادة جدولة، لمدة 1999

ومستحقات لم تحل آجالها ف�ي 
وقد بلغت هذه المستحقات . لخدمات فالحية

من جهة أخرى، وطبقا للمادة 
الشركات العمومية وذات المس�اهمة العمومي�ة المباش�رة وغي�ر المباش�رة والتعاوني�ات الفالحي�ة المقدم�ة ف�ي الج�دول 

والملحق��ة ف��ي الق��انون الس��الف ذك��ره والت��ي ف��" ج"
ديسمبر  31والمحددة في 

باإلض��افة، وف��ي إط��ار تطبي��ق الق��انون ع��دد 
التفريط في مبالغ مستوجبة 

لمبل��غ بعن��وان أص��ل ال��دين ل��م يتج��اوز 
المستحقات بعنوان أصل الدين الممنوحة على الموارد الذاتية والمماثلة والمفرط فيها من قبل ا

سنة وبدون فوائد وذلك بداية من سنة  20

م��ن المعي��ار المحاس��بي ال��دولي  64حس��ب الفق��رة 
العادلة لقرض أو لدين طويل المدى والذي

بنسبة الفائدة السائدة في السوق ألداة مماثلة والتي له تصنيف مشابه
للنتيجة، ما لم يلبي للشروط المحاسبية كأي نوع آخر من األصول

وينجر عن ذلك أن القيمة 
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 الد
) أو االسمية(المحاسبية 

   



 

 

  

تتك��ون أص��ول البن��ك م��ن تعه��دات هام��ة ليس��ت مغط��اة بض��مانات لمؤسس��ات عمومي��ة تش��هد ص��عوبات مالي��ة وله��ا 
%  25ح�د  2013ديس�مبر  31وقد فاقت تعه�دات دي�وان الحب�وب ف�ي 

 91لس��نة  24لمنش��ور البن��ك المرك��زي ع��دد 

أل�ف  333.893مقاب�ل  2013.12.31
ألف دينار نتج أساسا عن تقلص حج�م رق�اع الخزين�ة ل�دى 

 .2013.12.31ألف دينار في  194.837

فارق (3) -  (4)
قائم فccي 2012.12.31 وقع 

تحيينccه بنسcccبة %7  (4)

قائم فccي 2012.12.31  

(3)

8 191 742 17 313 848 25 505 589

38 135 679 81 682 918 119 818 598

1 946 970 5 731 967 7 678 937

48 274 391 104 728 733 153 003 124
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  تعهدات المؤسسات العمومية

تتك��ون أص��ول البن��ك م��ن تعه��دات هام��ة ليس��ت مغط��اة بض��مانات لمؤسس��ات عمومي��ة تش��هد ص��عوبات مالي��ة وله��ا 
وقد فاقت تعه�دات دي�وان الحب�وب ف�ي . مكشوفة منها أساسا ديوان الحبوب

لمنش��ور البن��ك المرك��زي ع��دد  2لألم��وال الذاتي��ة الص��افية للبن��ك المنص��وص عليه��ا ض��من الم��ادة 
  .1991ديسمبر 

  :2013مبر ديس 31ويلخص الجدول التالي تعهدات هذه العالقات في 

 محفــظـة السنـدات التجـاريـة

2013.12.31أل�ف دين�ار ف�ي  193.851بلغ القائم الجملي لمحفظة األوراق التجارية للبنك 
ألف دينار نتج أساسا عن تقلص حج�م رق�اع الخزين�ة ل�دى  140.042، أي بانخفاض بقيمة 2012.12.31

194.837إلى  2012.12.31ألف دينار في  332.573

  :وتتوزع محفظة األوراق التجارية للبنك كما يلي

قائم فccي 
فارق (1) -  (2)

ديcون وقcع تحيينهcا فcي تcاريخ 

التكفcل بهccا بنسccبة %7  (2)
ديون تكفلcت بهcا الدولcة (1)

25 505 589 30 572 268 26 694 540 57 266 808
 والمؤرخ في 

119 818 598 145 382 267 126 942 262 272 324 529
 والمؤرخ في 

7 678 937 11 311 099 12 739 754 24 050 853
 والمؤرخ في 

153 003 124 187 265 634 166 376 556 353 642 190

 

        

تعهدات المؤسسات العمومية. 7.3.1

تتك��ون أص��ول البن��ك م��ن تعه��دات هام��ة ليس��ت مغط��اة بض��مانات لمؤسس��ات عمومي��ة تش��هد ص��عوبات مالي��ة وله��ا 
مكشوفة منها أساسا ديوان الحبوبحسابات 

لألم��وال الذاتي��ة الص��افية للبن��ك المنص��وص عليه��ا ض��من الم��ادة 
ديسمبر  17والمؤرخ في 

ويلخص الجدول التالي تعهدات هذه العالقات في 

   

محفــظـة السنـدات التجـاريـة .4.1

بلغ القائم الجملي لمحفظة األوراق التجارية للبنك 
2012.12.31دينار في 

332.573من   البنك حيث انتقل 

وتتوزع محفظة األوراق التجارية للبنك كما يلي

اإلطار القcانوني

المادة 24 للقانون ع�دد 111 لس�نة 1998 والمؤرخ في 

1998.12.28

المادة 25 للقانون ع�دد 111 لس�نة 1998 والمؤرخ في 

1998.12.28

المادة 3 للقانون ع�دد 65 لس�نة 1999 والمؤرخ في 

1999.07.15

ـــجموع (بالccدينار) ــ الم



 

 

  

أل��ف دين��ار ف��ي  457.407مقاب��ل  2013.12.31
التغيرات الحاصلة في كل فئة من السندات المصنفة ضمن هذا البند والم�دخرات المتعلق�ة به�ا 

  

وف��ي ص��ناديق ) أل��ف دين��ار 65.556

مدرجة في البورصة، وسندات غير مدرج�ة ف�ي البورص�ة ومس�اهمات ف�ي 
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2013.12.31أل��ف دين��ار ف��ي  399.154بل��غ الق��ائم الجمل��ي لمحفظ��ة االس��تثمار 
التغيرات الحاصلة في كل فئة من السندات المصنفة ضمن هذا البند والم�دخرات المتعلق�ة به�ا 

65.556(تتك��ـون سن��ـدات االس��تثمار األخ��رى م��ن االكتتاب��ات ف��ي ق��روض رق��ـاعية 
 ).ألف دينار 19.300

مدرجة في البورصة، وسندات غير مدرج�ة ف�ي البورص�ة ومس�اهمات ف�ي تتوزع سندات مساهمة البنك في سندات 
  :مؤسسات التوظيف الجماعي كما يلي

  

  محفظة االستثمار. 5.1

بل��غ الق��ائم الجمل��ي لمحفظ��ة االس��تثمار 
التغيرات الحاصلة في كل فئة من السندات المصنفة ضمن هذا البند والم�دخرات المتعلق�ة به�ا تتمثل . 2012.12.31

  :كما يلي

تتك��ـون سن��ـدات االس��تثمار األخ��رى م��ن االكتتاب��ات ف��ي ق��روض رق��ـاعية 
19.300(التوظيف الجماعي 

تتوزع سندات مساهمة البنك في سندات 
مؤسسات التوظيف الجماعي كما يلي



 

 

أل�ف دين�ار  26.548إل�ى  2012.12.31
أل��ف دين��ار  4.866بقيم��ة  2013وذل��ك إث��ر رص��د مخصص��ات م��دخرات إض��افية خ��الل س��نة 
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2012.12.31أل�ف دين�ار ف�ي  21.881كما انتقلت المدخرات على سندات المساهمة من 
وذل��ك إث��ر رص��د مخصص��ات م��دخرات إض��افية خ��الل س��نة 

 .ألف دينار 199واسترداد مدخرات مختلفة بمبلغ 

  :كما يلي 2013.12.31وتتمثل سندات المساهمة في 

 

كما انتقلت المدخرات على سندات المساهمة من 
وذل��ك إث��ر رص��د مخصص��ات م��دخرات إض��افية خ��الل س��نة  2013.12.31ف��ي 

واسترداد مدخرات مختلفة بمبلغ 

وتتمثل سندات المساهمة في 



 

 

كم�ا  2013.12.31وتتمثل صناديق التصرف الموكلة من قب�ل البن�ك إل�ى ش�ركات االس�تثمار ذات رأس متغي�ر ف�ي 

  

، أي بزي��ادة 2013.12.31أل��ف دين��ار ف��ي 
 2013، وذلك إثر رصد مخصصات مدخرات إضافية خالل س�نة 

  .باعتبار كافة الضرائب والتكاليف الغير مسترجعة من قبل البنك

  

  :كما يلي 2013.12.31
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وتتمثل صناديق التصرف الموكلة من قب�ل البن�ك إل�ى ش�ركات االس�تثمار ذات رأس متغي�ر ف�ي 

أل��ف دين��ار ف��ي  16.137كم��ا بل��غ الق��ائم الج��اري للم��دخرات عل��ى ص��ناديق التص��رف 
، وذلك إثر رصد مخصصات مدخرات إضافية خالل س�نة 2012ألف دينار مقارنة بسنة 

  .ألف دينار 1.485ألف دينار وإسترداد مدخرات بمبلغ 

باعتبار كافة الضرائب والتكاليف الغير مسترجعة من قبل البنكتقدر قيمة األصول الثابتة بكلفة االقتناء 

  :فيما يلي طريقة ونسبة اإلهتالكات لألصول الثابتة

2013.12.31تقدر القيمة اإلجمالية الصافية لألصول الثابتة المادية والغير المادية في 

وتتمثل صناديق التصرف الموكلة من قب�ل البن�ك إل�ى ش�ركات االس�تثمار ذات رأس متغي�ر ف�ي 
  :يلي

كم��ا بل��غ الق��ائم الج��اري للم��دخرات عل��ى ص��ناديق التص��رف 
ألف دينار مقارنة بسنة  322صافية بقيمة 

ألف دينار وإسترداد مدخرات بمبلغ  1.807بقيمة 

  األصول الثابتة. 6.1

تقدر قيمة األصول الثابتة بكلفة االقتناء 

فيما يلي طريقة ونسبة اإلهتالكات لألصول الثابتة

تقدر القيمة اإلجمالية الصافية لألصول الثابتة المادية والغير المادية في 



 

 

  

أل��ف دين��ار ف��ي  147.168مقاب��ل  2013.12.31
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2013.12.31أل��ف دين��ار ف��ي  116.877بل��غ مجم��وع األص��ول األخ��رى للبن��ك 
  :ويتوزع كاآلتي

 

 

 أصول أخرى 7.1

بل��غ مجم��وع األص��ول األخ��رى للبن��ك 
ويتوزع كاآلتي. 2012.12.31



 

 

 

بع�د  المس�تقبل ف�رعلل تص�ليتضمن هذا البند أساسا العمليات بين الف�روع والت�ي له�ا ص�لة بحس�ابات الحرف�اء حي�ث 

 . يمثل هذا المبلغ قيمات منسوبة لخطوط قروض خارجية في طور وضع الصيغة النهائية لتنفيذها
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يتضمن هذا البند أساسا العمليات بين الف�روع والت�ي له�ا ص�لة بحس�ابات الحرف�اء حي�ث 
  .إيقاف حسابات الحرفاء

يمثل هذا المبلغ قيمات منسوبة لخطوط قروض خارجية في طور وضع الصيغة النهائية لتنفيذها

يتضمن هذا البند أساسا العمليات بين الف�روع والت�ي له�ا ص�لة بحس�ابات الحرف�اء حي�ث  )1(
إيقاف حسابات الحرفاء

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

 

 



 

 

مس�جال  2012.12.31أل�ف دين�ار ف�ي 
أساسا عن انخفاض االقتراضات لدى البنك المركزي التونسي ف�ي الس�وق 

  

أل��ف  204.190مقاب��ل  2013.12.31
ألف دينار ن�تج خصوص�ا ع�ن ارتف�اع حج�م االقتراض�ات 

  :ويتوزع هذا البند كما يلي. في السوق النقدية بالدينار رغم انخفاض االقتراضات في السوق النقدية بالعملة الصعبة

  

  

أل�ف دين�ار ف�ي  5.217.529مقاب�ل  2013.12.31
  :تتوزع الودائع كما يلي %. 5,8ألف دينار أي بنسبة نّمو بلغت 
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 البنك المركزي ومركز الصكوك البريدية

أل�ف دين�ار ف�ي  1.098.316مقاب�ل  2013.12.31أل�ف دين�ار ف�ي  
أساسا عن انخفاض االقتراضات لدى البنك المركزي التونسي ف�ي الس�وق ألف دينار نتج  542.214

  :ويتوزع هذا البند كاآلتي

 ودائع وأموال المؤسسات البنكية والمالية

2013.12.31أل�ف دين��ار ف�ي  357.683بلغ�ت ودائ��ع وأم�وال المؤسس��ات البنكي�ة والمالي��ة 
ألف دينار ن�تج خصوص�ا ع�ن ارتف�اع حج�م االقتراض�ات  153.493مسجلة ارتفاعا بقيمة  2012.12.31

في السوق النقدية بالدينار رغم انخفاض االقتراضات في السوق النقدية بالعملة الصعبة

 :تقسـيـم حسب طـبـيعة البـنـد

 :تقسـيـم حسب طـبـيعة الحساب

 ودائع وأموال الحرفاء

2013.12.31أل�ف دين�ار ف�ي  5.519.652بلغت ودائ�ع ومستحق�ـات الحرف�اء 
ألف دينار أي بنسبة نّمو بلغت  302.123، مسجلة ارتفاعا بقيمة 

 

البنك المركزي ومركز الصكوك البريدية 8.1

 556.102بلغ هذا البن�د 
542.214انخفاضا بقيمة 
ويتوزع هذا البند كاآلتي. النقدية بالدينار

 

 

ودائع وأموال المؤسسات البنكية والمالية 9.1

بلغ�ت ودائ��ع وأم�وال المؤسس��ات البنكي�ة والمالي��ة 
2012.12.31دينار في 

في السوق النقدية بالدينار رغم انخفاض االقتراضات في السوق النقدية بالعملة الصعبة

  

تقسـيـم حسب طـبـيعة البـنـد �

تقسـيـم حسب طـبـيعة الحساب �

 
  

  

ودائع وأموال الحرفاء 10.1

بلغت ودائ�ع ومستحق�ـات الحرف�اء 
، مسجلة ارتفاعا بقيمة 2012.12.31



 

 

  

 447.552مقاب��ل  2013.12.31أل��ف دين�ار ف�ي 

  

أل���ف دين���ار ف���ي  262.050مقاب���ل  
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  اقتـراضـات ومـوارد خـصـوصـية

أل��ف دين�ار ف�ي  394.589بلغ�ت قيم�ة االقتراض�ات والم��وارد الخصوص�ية للبن�ك 
  :وتتوزع كما يلي 2012.12.31

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

 خـــصــــوم أخـــرى

 2013.12.31ف���ي أل���ف دين���ار  231.101بلغ���ت جمل���ة الخص���وم األخ���رى 
 :، وتتوزع كما يلي

اقتـراضـات ومـوارد خـصـوصـية 11.1 

بلغ�ت قيم�ة االقتراض�ات والم��وارد الخصوص�ية للبن�ك 
2012.12.31ألف دينار في 

تتراوح نسب الفائدة لإلقتراضات الخارجية بين 

خـــصــــوم أخـــرى 12.1

بلغ���ت جمل���ة الخص���وم األخ���رى 
، وتتوزع كما يلي2012.12.31



 

 

  

   مقاب���ل 2012.12.31  أل���ف دين���ار ف���ي
  :األموال الذاتية فيما يلي

  

  . ألف دينار 640
أل�ف دين�ار كمخص�ص للم�دخرات إض�افي عل�ى أص�ول له�ا أقدمي�ة ف��ي 
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 األمـــــوال الــذاتــيــة

أل���ف دين���ار ف���ي 560.269) قب���ل خص���م األس���هم الذاتي���ة(بلغ���ت األم���وال الذاتي���ة الخ���ام 
األموال الذاتية فيما يلي وتتمثل التغيرات الحاصلة في. 2012.12.31ألف دينار في 

:  

640الفوائد المقبوضة على القروض الممنوحة على الصندوق االجتماعي بقيمة 
أل�ف دين�ار كمخص�ص للم�دخرات إض�افي عل�ى أص�ول له�ا أقدمي�ة ف��ي  47.515-ت�أثير النتيج�ة المحاس�بية بمبل�غ 

  .2012سنوات في موفى  3تفوق أو تعادل 

 

  

األمـــــوال الــذاتــيــة 13.1

بلغ���ت األم���وال الذاتي���ة الخ���ام 
ألف دينار في  605.357

:تشمل التغيرات األخرى

الفوائد المقبوضة على القروض الممنوحة على الصندوق االجتماعي بقيمة  -
ت�أثير النتيج�ة المحاس�بية بمبل�غ  -

تفوق أو تعادل  4الصنف 



 

 

أل����ف دين����ار ف����ي  1.349.235مقاب����ل 

  

 1.035.000مقاب�ل  2013.12.31أل�ف دين�ار ف�ي 
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  إيضاحات حول التعهدات خارج الموازنة

  كفـاالت، ضمـانـات وتعـهـدات تمـويـل أخـرى مقـدّمة

مقاب����ل  2013.12.31أل����ف دين����ار ف����ي  1.522.040بل����غ مجم����وع ه����ذا البن����د 
  :ويتوزع هذا البند كاآلتي

  مــقدمــة في شــكـل ضــمـانــات

أل�ف دين�ار ف�ي  556.000بلغ إعادة التمويل من قب�ل البن�ك المرك�زي التونس�ي 
  :يحتوي هذا البند على العناصر التالية. 2012.12.31

  ضــمـانـات مـقـبــولــة

  :2013.12.31العناصر التالية في ضمانات مقبولة على 

إيضاحات حول التعهدات خارج الموازنة -2
  

كفـاالت، ضمـانـات وتعـهـدات تمـويـل أخـرى مقـدّمة.  1.2

بل����غ مجم����وع ه����ذا البن����د 
ويتوزع هذا البند كاآلتي. 2012.12.31

  

    

  

مــقدمــة في شــكـل ضــمـانــاتأصـــول .  2.2

بلغ إعادة التمويل من قب�ل البن�ك المرك�زي التونس�ي 
2012.12.31ألف دينار في 

ضــمـانـات مـقـبــولــة.  3.2

ضمانات مقبولة على "يحتوي بند 



 

 

ألف دين�ار ف�ي  361.038مقـابـل  2013

  

، 2012أل�ف دين�ار ف�ي  52.657مقاب�ل 

  

 :ويتـوّزع كاآلتي. 2012ألف دينار في 
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  إيضاحات حـول قـائـمة الـنتـائـج

  فـوائــد دائنة ومـداخيـل ممـاثـلة

2013ألف دينـار في  430.945الفـوائد الـدائنة والمداخيل المماثلة 
  :كاآلتي، ويتوزع % 19,4مسجال إرتفاعا بنسبة 

  عـــمــوالت مــقبــوضـــة
مقاب�ل  2013ألف دينار ف�ي  54.758بلغت العموالت المقبوضة من طرف البنك 

  :وتتوزع على النحو التالي

  األرباح والخسائر على المحفظة التجارية والعمليات المالية
ألف دينار في  32.849مقابل  2013دينار في  ألف 34.771بلغ مجموع هذه األرباح 

 

إيضاحات حـول قـائـمة الـنتـائـج. 3
  

فـوائــد دائنة ومـداخيـل ممـاثـلة.  1.3

الفـوائد الـدائنة والمداخيل المماثلة "بلغ مجموع 
مسجال إرتفاعا بنسبة  2012

  

عـــمــوالت مــقبــوضـــة. 2.3

بلغت العموالت المقبوضة من طرف البنك 
وتتوزع على النحو التالي

 

األرباح والخسائر على المحفظة التجارية والعمليات المالية .3.3

بلغ مجموع هذه األرباح 



 

 

، أي 2012أل��ف دين��ار ف��ي  14.529

  

أل��ف دين��ار ف��ي  166.177مقاب��ل  2013

  

  والخصوممخصصات للمدخرات ونتائج تصحيح القيمة على الديون وعناصر خارج الموازنة 

، مسجال ارتفاع�ا بنس�بة 2012ألف دينار في 
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  مـداخـيـل مـحفـظـة االستثمار

14.529مقاب��ل  2013أل��ف دين��ار ف��ي  19.372بل��ـغت م��داخيل محف��ـظة االس��تثمار 
 :وتتوزع هذه المداخيل عـلى النحـو التـالي%. 

  فـوائـد مـدينة وأعبـاء ممـاثـلـة

2013أل��ف دين��ار ف��ي  214.844فوائ��د مدين��ة وأعب��اء مماثل��ة 
  :ويتوزع كاآلتي%.  29,3، أي بانخفاض بنسبة 

مخصصات للمدخرات ونتائج تصحيح القيمة على الديون وعناصر خارج الموازنة 

ألف دينار في  90.391مقابل  2013ألف دينار في  152.968
  :، ويتوزع كاآلتي

مـداخـيـل مـحفـظـة االستثمار. 4.3

بل��ـغت م��داخيل محف��ـظة االس��تثمار 
%. 33,3بارتفاع بنـسبة 

  

فـوائـد مـدينة وأعبـاء ممـاثـلـة. 5.3

فوائ��د مدين��ة وأعب��اء مماثل��ة "بل��غ مجم��وع بن��د 
، أي بانخفاض بنسبة 2012

 

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

152.968بلغ مجموع هذا البند 
، ويتوزع كاآلتي% 7,0



 

 

  . عة في إطار التقاعدألف دينار والذي يمثل المدخرات المخصصة بعنوان المنح المدفو
الناش��طين الم��وظفين أل��ف دين��ار بعن��وان الم��دخرات المكون��ة للت��أمين الجم��اعي لفائ��دة 

  :ويتوزع كاآلتي.  2012

 

، أي بارتف��اع 2012أل��ف دين��ار ف��ي  117.521
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  :2013تغطي مخصصات المدخرات على المخاطر واألعباء لسنة 

ألف دينار والذي يمثل المدخرات المخصصة بعنوان المنح المدفو 658
أل��ف دين��ار بعن��وان الم��دخرات المكون��ة للت��أمين الجم��اعي لفائ��دة  1.114

 

  مخصصات للمدخرات ونتائج تصحيح القيمة على محفظة االستثمار

2012ألف دينار في  2.540مقابل  2013ألف دينار في  5.188

  مصـاريف األعـوان

117.521مقاب��ل  2013أل��ف دين��ار ف��ي  126.975بلغ��ت مص��اريف األع��وان 
  :وتتوزع كاآلتي

 

تغطي مخصصات المدخرات على المخاطر واألعباء لسنة 

658مبلغا بقيمة  −
1.114مبلغ��ا بقيم��ة  −

 . المتقاعدينو

  

مخصصات للمدخرات ونتائج تصحيح القيمة على محفظة االستثمار. 7.3

5.188بلغ مجموع هذا البند 

  

  

مصـاريف األعـوان. 8.3

بلغ��ت مص��اريف األع��وان 
وتتوزع كاآلتي%.  8بنسبة 

 

 

 

 

 



 

 

وال تأخ�ذ ) الض�ريبة عل�ى الش�ركات(
  ). الغير مدرجة ضمن الموازنة
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  الضرائب على النتيجة

(تتكون أعباء الضرائب على األرباح فقط من الضريبة الجاري�ة أو المس�توجبة 
الغير مدرجة ضمن الموازنة(بعين االعتبار ألصول وخصوم الضريبة المؤجلة 

الضرائب على النتيجة.  9.3

تتكون أعباء الضرائب على األرباح فقط من الضريبة الجاري�ة أو المس�توجبة 
بعين االعتبار ألصول وخصوم الضريبة المؤجلة 

 
  

 
 

  



 

 

أل�ف دين�ار،  38.504، ت�دفقا نق�ديا ص�افيا ايجابي�ا بقيم�ة 

أل�ف  319.922سجلت إيرادات االستغالل المقبوضة، مقارن�ة بأعب�اء االس�تغالل المدفوع�ة، فائض�ا بمبل�غ 

  .ألف دينار
  .     ألف دينار 449.199

  .ألف دينار
  .ألف دينار 3.758أنشطة االستغالل إنفاقا صافيا بقيمة 

أل�ف دين�ار ن�تج  68.139، ت�دفقا نق�ديا ايجابي�ا ص�افيا بمبل�غ 
 ة االس��تثمار والتفوي��ت ف��ي س��ندات االس��تثمار تباع��ا بقيم��ة

ألف دينار ومن جه�ة أخ�رى باقتن�اء أص�ول ثابت�ة مادي�ة وغي�ر مادي�ة بمبل�غ مت�راكم 

أل��ف دين��ار ن��تج ع��ن تس��ديد  64.875
أل�ف دين�ار وتوزي�ع أرب�اح  48.776ألف دين�ار، وانخف�اض الم�وارد الخصوص�ية بقيم�ة 

ن األموال بالدينار وبالعملة الصعبة في الخزانة ول�دى البن�ك المرك�زي التونس�ي 
كم���ا تش���مل ك���ذلك الق���روض . ومرك���ز الص���كوك البريدي���ة، والرص���يد الص���افي للبن���ك ل���دى المؤسس���ات البنكي���ة

مـق�ـابل  2013.12.31ألف دينار في 
  :2013ويتوزع كاآلتي في موفى سنة 
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  إيضـاحات حـول جـدول الـتـدفقـات الـنقـديـة

  المتأتية من أنشطة االستغاللالتدفقات النقدية الصافية 

، ت�دفقا نق�ديا ص�افيا ايجابي�ا بقيم�ة 2013أفرزت أنشطة االس�تغالل، خ�الل الس�نة المحاس�بية 
  

سجلت إيرادات االستغالل المقبوضة، مقارن�ة بأعب�اء االس�تغالل المدفوع�ة، فائض�ا بمبل�غ 

ألف دينار 292.888ودائع وسحب الحرفاء تدفقا ايجابيا صافيا بقيمة 
449.199أسفرت قروض واستخالصات الحرفاء تدفقا سلبيا صافيا بقيمة 

ألف دينار 126.358بلغت األموال المفرجة لفائدة األعوان والدائنين اآلخرين 
أنشطة االستغالل إنفاقا صافيا بقيمة أسفرت التدفقات النقدية األخرى المرتبطة ب

  التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة االستثمار
، ت�دفقا نق�ديا ايجابي�ا ص�افيا بمبل�غ 2013أفرزت أنشطة االستثمار، خالل السنة المحاسبية 

ة االس��تثمار والتفوي��ت ف��ي س��ندات االس��تثمار تباع��ا بقيم��ةم��ن جه��ة ع��ن ق��بض فوائ��د وأرب��اح األس��هم عل��ى محفظ��
ألف دينار ومن جه�ة أخ�رى باقتن�اء أص�ول ثابت�ة مادي�ة وغي�ر مادي�ة بمبل�غ مت�راكم  53.886

.  
  التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة التمويل

64.875، ت��دفقا مالي��ا ص��افيا س��لبيا بل��غ 2013س��نة أس��فرت أنش��طة التموي��ـل، خ��الل 
ألف دين�ار، وانخف�اض الم�وارد الخصوص�ية بقيم�ة  3.335

  .ألف دينار
  السيولة وما يعادل السيولة

ن األموال بالدينار وبالعملة الصعبة في الخزانة ول�دى البن�ك المرك�زي التونس�ي تتكون السيولة وما يعادل السيولة م
ومرك���ز الص���كوك البريدي���ة، والرص���يد الص���افي للبن���ك ل���دى المؤسس���ات البنكي���ة

  .واالقتراضات البنكية دون الثالثة أشهر وقائم محفظة سندات المتاجرة
ألف دينار في  501.485دل السـيولـة رصيدا سلبيا بقيمة وقد أسفر مجموع السيـولة وما يعا

ويتوزع كاآلتي في موفى سنة .  2012.12.31ألف دـينار في  543.253

 

إيضـاحات حـول جـدول الـتـدفقـات الـنقـديـة. 4
  

التدفقات النقدية الصافية . 1.4

أفرزت أنشطة االس�تغالل، خ�الل الس�نة المحاس�بية   
  :يفسر على النحو التالي

سجلت إيرادات االستغالل المقبوضة، مقارن�ة بأعب�اء االس�تغالل المدفوع�ة، فائض�ا بمبل�غ  −
  . دينار

ودائع وسحب الحرفاء تدفقا ايجابيا صافيا بقيمة  سجلت −
أسفرت قروض واستخالصات الحرفاء تدفقا سلبيا صافيا بقيمة  −
بلغت األموال المفرجة لفائدة األعوان والدائنين اآلخرين  −
أسفرت التدفقات النقدية األخرى المرتبطة ب −

  

التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة االستثمار. 2.4

أفرزت أنشطة االستثمار، خالل السنة المحاسبية 
م��ن جه��ة ع��ن ق��بض فوائ��د وأرب��اح األس��هم عل��ى محفظ��

53.886ألف دينار و 18.555
.ألف دينار 4.303بقيمة 

التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة التمويل. 3.4

أس��فرت أنش��طة التموي��ـل، خ��الل 
3.335االقتراضات بمبلغ 

ألف دينار 12.764أسهم بقيمة 
السيولة وما يعادل السيولة. 4.4

تتكون السيولة وما يعادل السيولة م
ومرك���ز الص���كوك البريدي���ة، والرص���يد الص���افي للبن���ك ل���دى المؤسس���ات البنكي���ة

واالقتراضات البنكية دون الثالثة أشهر وقائم محفظة سندات المتاجرة
وقد أسفر مجموع السيـولة وما يعا

543.253رصيد سلبي بقيمة 



 

 

) BTZC(وذات س���ند الخ���الص الواح���د 
 ".ما يعادل السيولة

SICAR INVEST" وه�ي ش�ركة فرعي�ة للبن�ك ،
ش��هدت ه��ذه الص��ناديق، ب��ين  وق��د. ال��وطني الفالح��ي، التص��رف لحس��اب البن��ك ف��ي الص��ناديق المودع��ة ل��ديها

  

، م��ن قب��ل البن��ك 2012والمتعلق��ة بالس��نة المحاس��بية 
         "SICAR INVEST " االس����تثمار 

  .دينار 391.946إلى 

" BNA CAPITAUX"رؤوس أم�وال 
 25.906قبوض��ة م��ن قب��ل البن��ك ال��وطني الفالح��ي 

مسك دفت�ر المس�اهمين لحس�اب البن�ك 
  .2013دينار خالل سنة  30.000

BNA CAPITAUX " التصرف ف�ي محفظ�ة الس�ندات
ف�ي إط�ار ه�ذه  2013لحساب البنك الوطني الفالح�ي، وق�د بلغ�ت العمول�ة المدفوع�ة م�ن قب�ل البن�ك خ�الل س�نة 

  .دينار كعمولة مسك الحسابات

ال��وطني الفالح��ي بمهم��ة الم��ودع لدي��ه لألس��هم واألم��وال لفائ��دة الش��ركتين المتف��رعتين عن��ه ش��ركة 
 SICAV "وش����ركة التوظي����ف الرق����اعي 

دين�ار  687.869دينار و 999، وقد بلغت عموالت اإليداع تباعا 

دينار كفوائد على ودائع ش�ركة التوظي�ف 
، قام�ت ش�ركة التوظي�ف 2009وف�ي س�نة 

باالكتت��اب ف��ي الق��رض الرق��اعي للبن��ك 
كما وّل�د ه�ذا الق�رض . 2013.12.31
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وذات س���ند الخ���الص الواح���د ) BTA(ه���ذا ويش���ار ال���ى أن التوظيف���ات ف���ي رق���اع الخزين���ة المنظ���رة 
ما يعادل السيولة"محفظة السندات التجارية وقع احتسابهم ضمن 

 إيضـاح حـول العمليات مع األطراف المرتبطة

SICAR INVEST"االس�تثمار -تضمن شركة االستثمار ذات رأس م�ال تنمي�ة
ال��وطني الفالح��ي، التص��رف لحس��اب البن��ك ف��ي الص��ناديق المودع��ة ل��ديها

  ):مبالغ بالدينار(التطور التالي  2013.12.31

والمتعلق��ة بالس��نة المحاس��بية  2013بلغ��ت عم��والت التص��رف المدفوع��ة، خ��الل س��نة 
االس����تثمار -ال����وطني الفالح����ي لش����ركة االس����تثمار ذات رأس م����ال تنمي����ة

 . دينار بدون اعتبار الضرائب
إلى  2013وارتفعت عموالت التصرف المدفوعة بعنوان السنة المحاسبية 

رؤوس أم�وال -قام البنك الوطني الفالحي بإيج�ار عق�ارات للبن�ك ال�وطني الفالح�ي 
قبوض��ة م��ن قب��ل البن��ك ال��وطني الفالح��ي ، بلغ��ت مب��الغ اإليج��ار الم2013خ��الل الس��نة المحاس��بية 

  .دينار بدون اعتبار الضرائب

مسك دفت�ر المس�اهمين لحس�اب البن�ك " BNA CAPITAUX"رؤوس أموال  -يؤمن البنك الوطني الفالحي 
30.000الوطني الفالحي، وقد ارتفعت العمولة المدفوعة من قبل البنك إلى 

BNA CAPITAUX"رؤوس أموال -بنك الوطني الفالحي 
لحساب البنك الوطني الفالح�ي، وق�د بلغ�ت العمول�ة المدفوع�ة م�ن قب�ل البن�ك خ�الل س�نة 

دينار كعمولة مسك الحسابات 15.099دينار كعمولة على قسائم التحصيل و

ال��وطني الفالح��ي بمهم��ة الم��ودع لدي��ه لألس��هم واألم��وال لفائ��دة الش��ركتين المتف��رعتين عن��ه ش��ركة 
وش����ركة التوظي����ف الرق����اعي " "SICAV BNA -االس����تثمار ذات رأس م����ال متغي����ر 

PLACEMENT OBLIGATAIRE  " وقد بلغت عموالت اإليداع تباعا ،
  . اعتبار الضرائب بدون

دينار كفوائد على ودائع ش�ركة التوظي�ف  2.784.382، قام البنك الوطني الفالحي بدفع مبلغ 
 “SICAV PLACEMENT OBLIGATAIRE”  . وف�ي س�نة

“SICAV PLACEMENT OBLIGATAIRE”   باالكتت��اب ف��ي الق��رض الرق��اعي للبن��ك
2013.12.31دينار بتاريخ  3.666.000الوطني، وقد بلغ رصيد هذا القرض الرقاعي 

  .2013دينار خالل السنة المحاسبية  305.050فوائد بقيمة صافية بلغت 

ه���ذا ويش���ار ال���ى أن التوظيف���ات ف���ي رق���اع الخزين���ة المنظ���رة 
محفظة السندات التجارية وقع احتسابهم ضمن الموجودين في 

  

إيضـاح حـول العمليات مع األطراف المرتبطة –5
  

تضمن شركة االستثمار ذات رأس م�ال تنمي�ة .1
ال��وطني الفالح��ي، التص��رف لحس��اب البن��ك ف��ي الص��ناديق المودع��ة ل��ديها

2013.12.31و 2012.12.31

بلغ��ت عم��والت التص��رف المدفوع��ة، خ��الل س��نة  .2
ال����وطني الفالح����ي لش����ركة االس����تثمار ذات رأس م����ال تنمي����ة

دينار بدون اعتبار الضرائب  409.103
وارتفعت عموالت التصرف المدفوعة بعنوان السنة المحاسبية 

  

قام البنك الوطني الفالحي بإيج�ار عق�ارات للبن�ك ال�وطني الفالح�ي  .3
خ��الل الس��نة المحاس��بية ". 

دينار بدون اعتبار الضرائب
  

يؤمن البنك الوطني الفالحي  .4
الوطني الفالحي، وقد ارتفعت العمولة المدفوعة من قبل البنك إلى 

  

بنك الوطني الفالحي يضمن كذلك ال .5
لحساب البنك الوطني الفالح�ي، وق�د بلغ�ت العمول�ة المدفوع�ة م�ن قب�ل البن�ك خ�الل س�نة 

دينار كعمولة على قسائم التحصيل و 18.877العملية 
  

ال��وطني الفالح��ي بمهم��ة الم��ودع لدي��ه لألس��هم واألم��وال لفائ��دة الش��ركتين المتف��رعتين عن��ه ش��ركة يق��وم البن��ك  .6
االس����تثمار ذات رأس م����ال متغي����ر 

PLACEMENT OBLIGATAIRE 
بدون 2013خالل سنة 

  

، قام البنك الوطني الفالحي بدفع مبلغ 2013خالل سنة  .7
 ”SICAV PLACEMENT OBLIGATAIRE“الرق�اعي

 ”SICAV PLACEMENT OBLIGATAIRE“الرق��اعي 
الوطني، وقد بلغ رصيد هذا القرض الرقاعي 

فوائد بقيمة صافية بلغت 
  

  



 

 

لصناديق المودعة لديها من قب�ل التصرف في ا
  ):مبالغ بالدينار(التطور التالي 

  

ل�دى البن�ك ال�وطني الفالح�ي ودائ�ع ف�ي حس�اب 
وقدم البنك ال�وطني الفالح�ي لش�ركة . 

  .دينار في شكل فوائد على هذه الودائع
  .2013دينار دون اعتبار الضرائب خالل السنة المحاسبية 

"SIP SICAR " 2013خ�الل س�نة 

م�ن قب�ل البن�ك ال�وطني الفالح�ي عق�ارا اتخذت�ه كمق�ر 
  .  2013ون اعتبار الضرائب خالل سنة 

وق��د . ص��يانة أجه�زة اإلعالمي��ة للبن�ك ال��وطني الفالح�ي
  .2013دينار خالل سنة 

إعالمي��ة م��ن الش��ركة التونس��ية لإلعالمي��ة والخ��دمات 

  :المخاطر –بصندوقي رأس مال تنمية

توظيف��ات بحس��ابها ل��دى البن��ك ال��وطني الفالح��ي بقيم��ة 
دين�ار ف�ي ش�كل فوائ�د عل�ى ه�ذه  85.472

خ�الل الس�نة المحاس�بية ) SODINO(ش�ركة التنمي�ة واالس�تثمار بالش�مال الغرب�ي 

، بص��فته 2013تت��وزع مكاف��آت الحض��ور المحتس��بة م��ن قب��ل البن��ك ال��وطني الفالح��ي خ��الل الس��نة المحاس��بية 
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التصرف في ا" SIP SICAR"تضمن شركة االستثمار ذات رأس مال تنمية 
التطور التالي  2013و 2012وشهدت هذه الصناديق بين سنتي . البنك الوطني الفالحي

ل�دى البن�ك ال�وطني الفالح�ي ودائ�ع ف�ي حس�اب  "SIP SICAR"تمتلك شركة االستثمار ذات رأس مال تنمي�ة 
. 2013.12.31دينار في  1.000بقيمة ) البنك الوطني الفالحي للتوظيف
دينار في شكل فوائد على هذه الودائع 25.629مبلغا بقيمة " SIP SICAR"االستثمار ذات رأس مال تنمية 

دينار دون اعتبار الضرائب خالل السنة المحاسبية  79.522وقد بلغت عموالت التصرف 
"ح�ي لش�ركة االس�تثمار ذات رأس م�ال تنمي�ة كما دف�ع البن�ك ال�وطني الفال

  .دينار دون اعتبار الضرائب 13.399

م�ن قب�ل البن�ك ال�وطني الفالح�ي عق�ارا اتخذت�ه كمق�ر  TIS)( استأجرت الشركة التونسية لإلعالمية والخدمات 
ون اعتبار الضرائب خالل سنة دينار د 12.243وقد ارتفع مبلغ اإليجار إلى 

ص��يانة أجه�زة اإلعالمي��ة للبن�ك ال��وطني الفالح�ي TIS)(تض�من الش��ركة التونس�ية لإلعالمي��ة والخ�دمات 
دينار خالل سنة  656.394ارتفعت األجرة المطلوبة على هذه العملية إلى 

إعالمي��ة م��ن الش��ركة التونس��ية لإلعالمي��ة والخ��دمات أجه��زة  2013اقتن��ى البن��ك ال��وطني الفالح��ي خ��الل س��نة 
  .دينار 559.928دينار ولوازم بمبلغ  405.234

بصندوقي رأس مال تنمية" SODINO"عهد البنك الوطني الفالحي لشركة 
  دينار، 450.000بقيمة " إرادة جندوبة"صناديق التنمية 
  .دينار 450.000بمبلغ " إرادة الكاف"صناديق التنمية 

توظيف��ات بحس��ابها ل��دى البن��ك ال��وطني الفالح��ي بقيم��ة  )SODINO(تمتل��ك ش��ركة التنمي��ة واالس��تثمار بالش��مال الغرب��ي 
85.472وقد قدم البنك الوطني الفالحي مبلغا بقيمة . 2013.12.31

ش�ركة التنمي�ة واالس�تثمار بالش�مال الغرب�ي التص�رف العائ�دة ل
 . دينار دون اعتبار الضرائب

تت��وزع مكاف��آت الحض��ور المحتس��بة م��ن قب��ل البن��ك ال��وطني الفالح��ي خ��الل الس��نة المحاس��بية 
  ):مبالغ بالدينار(الي عضوا في مجالس إدارة شركات المجمع، كالت

 

  

  

تضمن شركة االستثمار ذات رأس مال تنمية  .8
البنك الوطني الفالحي

تمتلك شركة االستثمار ذات رأس مال تنمي�ة 
البنك الوطني الفالحي للتوظيف(

االستثمار ذات رأس مال تنمية 
وقد بلغت عموالت التصرف 
كما دف�ع البن�ك ال�وطني الفال

13.399مبلغا بقيمة 
  

استأجرت الشركة التونسية لإلعالمية والخدمات  .9
وقد ارتفع مبلغ اإليجار إلى . اجتماعي

  

تض�من الش��ركة التونس�ية لإلعالمي��ة والخ�دمات  .10
ارتفعت األجرة المطلوبة على هذه العملية إلى 

  

اقتن��ى البن��ك ال��وطني الفالح��ي خ��الل س��نة  .11
)(TIS  405.234بقيمة

  

عهد البنك الوطني الفالحي لشركة  .12
صناديق التنمية  −
صناديق التنمية  −

تمتل��ك ش��ركة التنمي��ة واالس��تثمار بالش��مال الغرب��ي 
2013.12.31دينار في  2.000.000

  .الودائع

التص�رف العائ�دة لوقد ارتفع�ت عم�والت 
دينار دون اعتبار الضرائب 12.610إلى  2013

تت��وزع مكاف��آت الحض��ور المحتس��بة م��ن قب��ل البن��ك ال��وطني الفالح��ي خ��الل الس��نة المحاس��بية  .13
عضوا في مجالس إدارة شركات المجمع، كالت



 

 

  

تت��وزع أرص��دة الق��روض الممنوح��ة م��ن قب��ل البن��ك ال��وطني الفالح��ي للش��ركات المتفرع��ة عن��ه والش��ركات 

  

68 

تت��وزع أرص��دة الق��روض الممنوح��ة م��ن قب��ل البن��ك ال��وطني الفالح��ي للش��ركات المتفرع��ة عن��ه والش��ركات 
  ):بآالف الدنانير مبالغ(المساهمة وكذلك الفوائد المتعلقة بها كما يلي 

 

تت��وزع أرص��دة الق��روض الممنوح��ة م��ن قب��ل البن��ك ال��وطني الفالح��ي للش��ركات المتفرع��ة عن��ه والش��ركات  .14
المساهمة وكذلك الفوائد المتعلقة بها كما يلي 

  
  



 

 

أل�ف دين�ار ف�ي  649.819بلغت الق�روض الممنوح�ة م�ن قب�ل البن�ك ال�وطني الفالح�ي ألعض�اء مجل�س اإلدارة 

  

دين��ار خ��الل الس��نة  55.250بلغ��ت مكاف��آت الحض��ور الخ��ام الموزع��ة م��ن قب��ل البن��ك ألعض��اء مجل��س إدارت��ه 

تتلخص أرصدة الحسابات الجارية المفتوحة لدى البنك الوطني الفالحي لألط�راف المرتبط�ة وك�ذلك العم�والت 
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بلغت الق�روض الممنوح�ة م�ن قب�ل البن�ك ال�وطني الفالح�ي ألعض�اء مجل�س اإلدارة 

بلغ��ت مكاف��آت الحض��ور الخ��ام الموزع��ة م��ن قب��ل البن��ك ألعض��اء مجل��س إدارت��ه 
 

تتلخص أرصدة الحسابات الجارية المفتوحة لدى البنك الوطني الفالحي لألط�راف المرتبط�ة وك�ذلك العم�والت 
  :ذه الحسابات كما يلي

 

بلغت الق�روض الممنوح�ة م�ن قب�ل البن�ك ال�وطني الفالح�ي ألعض�اء مجل�س اإلدارة  .15
2013.12.31.  

بلغ��ت مكاف��آت الحض��ور الخ��ام الموزع��ة م��ن قب��ل البن��ك ألعض��اء مجل��س إدارت��ه  .16
 .2013المحاسبية 

  
تتلخص أرصدة الحسابات الجارية المفتوحة لدى البنك الوطني الفالحي لألط�راف المرتبط�ة وك�ذلك العم�والت  .17

ذه الحسابات كما يليوالفوائد المتعلقة به
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مراقبي الحسابات 
  المنفردة
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مراقبي الحسابات العام ل قرير
المنفردة ئم المالية حول القوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قريرالت
حول القوا
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التقرير الخاص لمراقبي 
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التقرير الخاص لمراقبي 
  الحسابات 
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قرارات الجلسة العامة العادية

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قرارات الجلسة العامة العادية



 

 

  
  

دعـــوتها وانعقادها وتعـتبــر ذلك غير 

  .تّمت المصادقة على هذا القرار باألغلبية

تجّمع البنك والقوائم المالية  تقارير مجلس اإلدارة المتعّلقة بنشاط البنك والقوائم المالية المنفردة، وبنشاط

وتقارير مراقبي الحسابات المتعلّقة بالقوائم المالية المنفردة للبنك وبالقوائم المالية المجّمعة للّسنة المالية 

بي الحسابات وتصادق على تقارير تسّجل الجلسة العامة العادية إطالعها على ما جاء في تقارير مراق
كما وقع  2013ديسمبر  31مجلس اإلدارة وعلى القوائم المالية المنفردة والمجّمعة للسنة المالية المختومة في 

  .2013وبالتالي فهي تعطي إبراءا  تاما وشامال ألعضاء مجلس اإلدارة بخصوص تصّرفهم طيلة السنة المالية 

  

  .ة على هذا القرار باألغلبيةتّمت المصادق

 200بعد استماعها إلى تالوة تقرير مراقبي الحسابات الخاص باالتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 
كما  2001لسنة  65من القانون عدد 

واالتفاقيات المنصوص عليها ، تصادق الجلسة العامة العادية على العمليات 

  

  .تّمت المصادقة على هذا القرار باألغلبية
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قرارات الجلسة العامة العادية
  2014 أوت 28المنعقدة في 

  

دعـــوتها وانعقادها وتعـتبــر ذلك غير تــقـبـل الجلسـة العامـة العـادية للبنك التــأخــيــر المـسّجــل في 
  .مضّر بأي شـكـل مـن األشـكــال بمـصـالـح المـساهـميـــن

تّمت المصادقة على هذا القرار باألغلبية

  الـقـرار الـثـانـي

  :بعد استماعها إلى تالوة 

تقارير مجلس اإلدارة المتعّلقة بنشاط البنك والقوائم المالية المنفردة، وبنشاط
  .2013المجّمعة، للّسنة المالية 

وتقارير مراقبي الحسابات المتعلّقة بالقوائم المالية المنفردة للبنك وبالقوائم المالية المجّمعة للّسنة المالية 
2013.12.31.  

تسّجل الجلسة العامة العادية إطالعها على ما جاء في تقارير مراق
مجلس اإلدارة وعلى القوائم المالية المنفردة والمجّمعة للسنة المالية المختومة في 

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

تّمت المصادق

  الـقـرار الـثـالـث

بعد استماعها إلى تالوة تقرير مراقبي الحسابات الخاص باالتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 
من القانون عدد  29من مجلة الشركات التجارية والفصل  475والفصول الموالية والفصل 

، تصادق الجلسة العامة العادية على العمليات 2006لسنة  

تّمت المصادقة على هذا القرار باألغلبية

  
  

  

  الـقـرار األول

تــقـبـل الجلسـة العامـة العـادية للبنك التــأخــيــر المـسّجــل في 
مضّر بأي شـكـل مـن األشـكــال بمـصـالـح المـساهـميـــن

  

الـقـرار الـثـانـي

بعد استماعها إلى تالوة 

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

وتقارير مراقبي الحسابات المتعلّقة بالقوائم المالية المنفردة للبنك وبالقوائم المالية المجّمعة للّسنة المالية  -
2013.12.31المختومة في 

تسّجل الجلسة العامة العادية إطالعها على ما جاء في تقارير مراق
مجلس اإلدارة وعلى القوائم المالية المنفردة والمجّمعة للسنة المالية المختومة في 

  . عرضها عليها

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

  

الـقـرار الـثـالـث

بعد استماعها إلى تالوة تقرير مراقبي الحسابات الخاص باالتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 
والفصول الموالية والفصل 

 19نّقح بالقانون عدد 
  . بهذا التقرير



 

 

والتي بلغت    2013قـّررت الجلسة العامة العادّية، باقتراح من مجلس اإلدارة، تحويل  كامل النتيجة لسنة 

  

  

  

  

  

  .تّمت المصادقة على هذا القرار باألغلبية

لمجلس إدارة البنك إصدار قرض أو عدة قـروض رقاعّية في حدود مبلغ 
مليون دينار وذلك خالل الفترة ما بين انعقاد الجلسة العامة الحالية والجلسة العامة التي ستنظر في حسابات 

  .كما يرّخص لمجلس اإلدارة تحديد قيمة كل إصدار وشروطه وأساليبه

 

  .ت المصادقة على هذا القرار باألغلبية

حــدّدت الجـلسة العــامة العــادية منحــة حـضـور أعـضـاء مجـلـس اإلدارة بثمانية و أربعين ألف دينار 

  .تّمت المصادقة على هذا القرار باألغلبية

 

ض الجلسة العامة العادية كل الّصالحيات للسيد الرئيس المدير العام ولممثّله القانوني للقيام بكل 

  

  .تّمت المصادقة على هذا القرار باألغلبية
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  الـقـرار الـرابـع

قـّررت الجلسة العامة العادّية، باقتراح من مجلس اإلدارة، تحويل  كامل النتيجة لسنة 
  :دينار  لحساب رصيد مؤجل كما يلي

  دينار 126, 14.552.589      الصافية

  دينار  89.618,016  2012رصيد مؤجل من سنة 

  دينار 47.514.840,200 -    تحويرات في المعالجة المحاسبية

  دينار 32.872.633,058 -      رصيد مؤّجل  

   

تّمت المصادقة على هذا القرار باألغلبية

 الـقـرار الخـامـس

لمجلس إدارة البنك إصدار قرض أو عدة قـروض رقاعّية في حدود مبلغ ترّخص الجلسة العامة العادية 
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

ت المصادقة على هذا القرار باألغلبيةتمّ 

  الـقـرار السـادس

حــدّدت الجـلسة العــامة العــادية منحــة حـضـور أعـضـاء مجـلـس اإلدارة بثمانية و أربعين ألف دينار 
  .2013بعنوان سنة ) دينار

تّمت المصادقة على هذا القرار باألغلبية

  الـقـرار السـابع

ض الجلسة العامة العادية كل الّصالحيات للسيد الرئيس المدير العام ولممثّله القانوني للقيام بكل 
  .إجراءات التسجيل، واإليداع والنشر وفقا لما ينّص عليه القانون

تّمت المصادقة على هذا القرار باألغلبية

 

الـقـرار الـرابـع

  

قـّررت الجلسة العامة العادّية، باقتراح من مجلس اإلدارة، تحويل  كامل النتيجة لسنة 
دينار  لحساب رصيد مؤجل كما يلي  ألف  - 873 32

الصافيةالنتيجة 

رصيد مؤجل من سنة 

تحويرات في المعالجة المحاسبية

رصيد مؤّجل  

    

الـقـرار الخـامـس

ترّخص الجلسة العامة العادية 
مليون دينار وذلك خالل الفترة ما بين انعقاد الجلسة العامة الحالية والجلسة العامة التي ستنظر في حسابات  200

السنة المحاسبية القادمة

كما يرّخص لمجلس اإلدارة تحديد قيمة كل إصدار وشروطه وأساليبه

الـقـرار السـادس

حــدّدت الجـلسة العــامة العــادية منحــة حـضـور أعـضـاء مجـلـس اإلدارة بثمانية و أربعين ألف دينار 
دينار 48.000(صـافـيـة 

الـقـرار السـابع

ض الجلسة العامة العادية كل الّصالحيات للسيد الرئيس المدير العام ولممثّله القانوني للقيام بكل تفوّ 
إجراءات التسجيل، واإليداع والنشر وفقا لما ينّص عليه القانون
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نشاط تجمع البنك الوطني 
2013الفالحي في 

   

 

  
 

 

 
  



 

 

تميزت القوائم المالية المجمعة للبنك الوطني الفالحي والمؤسسات االخرى المدرجة في مجال التجميع في موفى السنة 

مليون دينار  8.362مقابل  2013.12.31

مليون دينار  631مقابل  2013مليون دينار في 

مليون  35,8، منتقال من % 0,4ارتفاع طفيف لحجم المساهمات في المؤسسات المجمعة بطريقة التقييم بالمعادلة بنسبة 

، أي 2012مليون دينار في  476,6مقابل 

مليون دينار خالل السنة  161,3مقابل 

  .2012مليون دينار في  315,3مقابل 
  %. 15,2أي بارتفاع بنسبة  ،2012

  إلى  2012.12.31مليون دينار في  -425

مليون دينار تمثل  9,952منها  2013
للشركة المالية "مليون دينار تمثل المساهمة اإليجابية 

 192و" رؤوس أموال-البنك الوطني الفالحي
SICAR INVEST ." وارتفعت المساهمة

 2,637مقابل  13.2013.12مليون دينار في 
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  الوضعية المالية المجمعة
تميزت القوائم المالية المجمعة للبنك الوطني الفالحي والمؤسسات االخرى المدرجة في مجال التجميع في موفى السنة 

  :بأهم البيانات التالية
2013.12.31مليون دينار في  8.133ليبلغ %  2,7تراجع مجموع الموازنة المجمعة بنسبة 

مليون دينار في  580حيث بلغت %  8انخفاض رصيد األموال الذاتية لتجمع البنك بنسبة 

ارتفاع طفيف لحجم المساهمات في المؤسسات المجمعة بطريقة التقييم بالمعادلة بنسبة 
  .2013.12.31مليون دينار في  36إلى 

مقابل  2013مليون دينار في  555,7ارتقاء مجموع إيرادات االستغالل المجمعة إلى 
  

مقابل  2013.12.31مليون دينار في  212,5ارتفاع أعباء االستغالل المجمعة إلى 
  %.  31,7الفارطة، أي بارتفاع بنسبة 

مقابل  2013مليون دينار في  343,2ليبلغ %  8,8نمو الناتج البنكي المجمع بنسبة 
2012مليون دينار في  199,9مقابل  2013مليون دينار في  230,2

425انتقلت حصة التجمع في نتائج الشركات المجمعة بطريقة التقييم بالمعادلة من 
  .2013مليون دينار في موفى سنة 

2013مليون دينار خالل السنة المحاسبية  18,715بلغت النتيجة الصافية المجمعة 
مليون دينار تمثل المساهمة اإليجابية  2,615المساهمة اإليجابية للبنك الوطني الفالحي، الشركة المجمعة، و

البنك الوطني الفالحي"مليون دينار تمثل المساهمة اإليجابية لشركة  1,078
SICAR INVEST"ل المساهمة اإليجابية شركة االستثمار ذات رأس مال تنمية 

مليون دينار في  5,192اإليجابية لقطب التنمية العقارية في النتيجة المجمعة الصافية إلى 
  %. 96,9مسجلة ارتفاعا بنسبة   . 2012

الوضعية المالية المجمعة
تميزت القوائم المالية المجمعة للبنك الوطني الفالحي والمؤسسات االخرى المدرجة في مجال التجميع في موفى السنة 

بأهم البيانات التالية 2013المحاسبية 
تراجع مجموع الموازنة المجمعة بنسبة  -

  .2012.12.31في 
انخفاض رصيد األموال الذاتية لتجمع البنك بنسبة  -

  .2012في 
ارتفاع طفيف لحجم المساهمات في المؤسسات المجمعة بطريقة التقييم بالمعادلة بنسبة  -

إلى  2012.12.31دينار في 
ارتقاء مجموع إيرادات االستغالل المجمعة إلى  -

  %. 16,6بارتفاع بنسبة 
ارتفاع أعباء االستغالل المجمعة إلى  -

الفارطة، أي بارتفاع بنسبة 
نمو الناتج البنكي المجمع بنسبة  -
230,2بلغت أعباء التسيير  -
انتقلت حصة التجمع في نتائج الشركات المجمعة بطريقة التقييم بالمعادلة من  -

مليون دينار في موفى سنة  1.710 +
بلغت النتيجة الصافية المجمعة  -

المساهمة اإليجابية للبنك الوطني الفالحي، الشركة المجمعة، و
1,078و" الستخالص الديون

ل المساهمة اإليجابية شركة االستثمار ذات رأس مال تنمية ألف دينار تمث
اإليجابية لقطب التنمية العقارية في النتيجة المجمعة الصافية إلى 

2012مليون دينار خالل سنة 



 

 

 2,5تكّونت برأس مال أّولي قيمته . 
وتبلغ مساهمة . دينار للسهم الواحد 100

أساسا الـوساطـة في البـورصة والتصّرف في 
حافـظات األوراق المالية والثـروات، إضافة للتصـرف في صناديـق التـوظيف الجمـاعي في األوراق المـالية بكل 

مليون دينار، أي بارتفاع طفيف  14.093
و نتج هذا االرتفاع عن تراجع أسعار األسهم و ذالك رغم اإلدراجات الجديدة 

TUNINDEX"   عن 2013أقفل سنة ،
ألف  3.204، لتبلـغ 2013خالل سنة 

وقد نتج هذا االنخفاض خصوصا عن تراجع عموالت التوظيف في صناديـق التـوظيف الجمـاعي في 
  . ألف دينار  133ألف دينار و 

%.  49، وسجلت نتيـجة االستغالل تراجعا بنسبة 
2013 . 

ألف دينار  587مقابل  2013ألف دينار في 
 1.110عن نتيجة صافية بلغت  2013

  %. 10نتائج طيبة مما سمح له من توزيع أرباح أسهم بنسبة 

  "SOIVM-SICAF"شركة استثمار ذات رأس مال قار 

ماليين دينار  4برأس مال أّولي قيمته مليوني دينار ليصل حاليا إلى 
يتمثّـل الموضوع . دنـانير للسـهم الـواحد

  .االجتماعي للشـركة في التصـّرف في محفـظة أوراق مالية بـواسطة أموالها الذاتية

  .% 63ألف دينار، أي بنسبة 

ر لتـأثيـر لذلك فهي تخضـع بشكـل كبيـ

شركة استثمار ذات رأس مال قار  –
، 2012.12.31ألف دينار في  5.481

فيما يخص أرباح . ألف دينار  168ألف دينار لتبلغ 
ألف دينار في  470التوظيف قصيرة المدى المتكونة من فائض قيمة التفويت واسترداد المدخرات، فقد انتقلت من 
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  الـمـؤسسـات الفـرعيـة للبنك الوطني الفالحي

  الـمـؤسسـات الفـرعيـة الـمـاليـة
  "BNA-CAPITAUX"رؤوس أموال  –البنك الوطني الفـالحي 

. هي شركة وساطة في البـورصة" رؤوس أموال –البنك الـوطني الفـالحي 
100سهم بقيمة  50.000مالييـن دينار مقسمة إلى  5مليـون دينار ليبلـغ حاليا 

  . % 99البنك الـوطني الفـالحي في رأس مال الشركة 

أساسا الـوساطـة في البـورصة والتصّرف في " رؤوس أمـوال –البنك الـوطني الفـالحي 
حافـظات األوراق المالية والثـروات، إضافة للتصـرف في صناديـق التـوظيف الجمـاعي في األوراق المـالية بكل 

14.093، بلغت جملة التعامالت في بورصة تونس 2013
و نتج هذا االرتفاع عن تراجع أسعار األسهم و ذالك رغم اإلدراجات الجديدة . 2012مقارنة بسنة 

TUNINDEX"مليون دينار، غير أن مؤشر  1.197في بورصة تونس حيث بلغت 
خالل سنة  % 10,6عا بنسبة مداخيل الشركة تراج سّجلت %. 

وقد نتج هذا االنخفاض خصوصا عن تراجع عموالت التوظيف في صناديـق التـوظيف الجمـاعي في 
ألف دينار و  146األوراق المـالية و عمليات الوساطة مع الحرفاء تباعا بقيمة 

، وسجلت نتيـجة االستغالل تراجعا بنسبة 2013ألف دينار في موفى  2.838كما بلغت أعبـاء االستغالل 
2013ألف دينار في سنة  366إلى  2012ألف دينار في 

ألف دينار في  866أّمـا بـالنـسبة لمداخيل محفظة السندات والمساهمات، فقـد بلغت 
2013وأسفرت السنة المحاسبية  %. 47لة ارتفاعا بنسبة 

   .2012مقارنة بسنة %  10ألف دينار مسجلة نموا بنسبة 

نتائج طيبة مما سمح له من توزيع أرباح أسهم بنسبة " رؤوس أموال –البنك الـوطني الفـالحي 

شركة استثمار ذات رأس مال قار  –ية شركة االستثمار في األوراق المال

برأس مال أّولي قيمته مليوني دينار ليصل حاليا إلى  1993تم بعث هذه الشركة في شهر جويلية 
دنـانير للسـهم الـواحد 10سهم بقيمة إسمـية قـدرهـا  400.000محّررة كلّيا ومقسمة إلى 

االجتماعي للشـركة في التصـّرف في محفـظة أوراق مالية بـواسطة أموالها الذاتية

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

لذلك فهي تخضـع بشكـل كبيـ. تتكون مداخيـل الشـركة من المـرابيـح المـوّزعة وإيرادات التوظيف
  .تطـّور الظـرف االقتصـادي والمـالي

–بلغت محفظة التوظيف القصيرة المدى لشركة االستثمار في األوراق المالية 
5.481مقابل  2013.12.31ألف دينار في  5.190" 
  .ف دينارأل 291مسجلة تغيرا سلبيا بقيمة 

ألف دينار لتبلغ  18و سجلت المداخيل المتأتية من أرباح التوظيف نموا بقيمة 
التوظيف قصيرة المدى المتكونة من فائض قيمة التفويت واسترداد المدخرات، فقد انتقلت من 

  .2013.12.31ألف دينار في  112

 

الـمـؤسسـات الفـرعيـة للبنك الوطني الفالحي

الـمـؤسسـات الفـرعيـة الـمـاليـة
البنك الوطني الفـالحي 

البنك الـوطني الفـالحي "
مليـون دينار ليبلـغ حاليا 

البنك الـوطني الفـالحي في رأس مال الشركة 

البنك الـوطني الفـالحي "نشاط شركة يشمل 
حافـظات األوراق المالية والثـروات، إضافة للتصـرف في صناديـق التـوظيف الجمـاعي في األوراق المـالية بكل 

2013خالل سنة  .أصنافها
مقارنة بسنة % 2,3بنسبة 

في بورصة تونس حيث بلغت 
%.  4,6تراجع بنسبة 

وقد نتج هذا االنخفاض خصوصا عن تراجع عموالت التوظيف في صناديـق التـوظيف الجمـاعي في . دينار
األوراق المـالية و عمليات الوساطة مع الحرفاء تباعا بقيمة 

كما بلغت أعبـاء االستغالل 
ألف دينار في  719حيث انتقلت من 

أّمـا بـالنـسبة لمداخيل محفظة السندات والمساهمات، فقـد بلغت 
لة ارتفاعا بنسبة ، مسج2012في سنة 

ألف دينار مسجلة نموا بنسبة 

البنك الـوطني الفـالحي "سجل 

  

شركة االستثمار في األوراق المال

تم بعث هذه الشركة في شهر جويلية 
محّررة كلّيا ومقسمة إلى 

االجتماعي للشـركة في التصـّرف في محفـظة أوراق مالية بـواسطة أموالها الذاتية

تبلـغ مسـاهمة البنك الوطني الفالحي في رأس مال هذه الشـركة 

تتكون مداخيـل الشـركة من المـرابيـح المـوّزعة وإيرادات التوظيف
تطـّور الظـرف االقتصـادي والمـالي

بلغت محفظة التوظيف القصيرة المدى لشركة االستثمار في األوراق المالية 
"SOIVM-SICAF "

مسجلة تغيرا سلبيا بقيمة 

و سجلت المداخيل المتأتية من أرباح التوظيف نموا بقيمة 
التوظيف قصيرة المدى المتكونة من فائض قيمة التفويت واسترداد المدخرات، فقد انتقلت من 

112إلى  2012.12.31



 

 

وقد نتج هذا االنخفاض عن . 2012ألف دينار في 
  

 304مقابل عجز بقيمة  2013ألف دينار في 

 Placement obligataire SICAV"  

ألف دينـار وبمساهمة  300بـرأس مال أّولـي بقيمة 
مليـون دينـار في  367,005يبلـغ رأس مـال الشـركـة 

ـالية والتصـّرف فيهـا باالعتماد حـصـرا عـلى األمـوال الـذاتية 

ألف دينـار  435.370مقـابـل  2013.12.31

، مّمـا سمح بتـوزيـع أربـاح بقيمة 2013
هكـذا، بلغـت نسبـة . 2012.12.31

 .في السنة الفارطة

مال أولي بقيمة مليوني  برأس 1997

الغير، في تدعيم األموال يتمثل الموضوع االجتماعي للشركة أساسا في المساهمة، لحسابها الخاص أو لحساب 

تتكّون مداخيل الشركة من العموالت على األموال التي تتصرف فيها لحساب الغير، وعموالت خدمات دراسة 
  

مقـابـل  2013ألف دينـار في موفـى سنة 
 129.718ليبلغ %  10هكـذا، سجل مجموع الموازنة ارتفاعا بنسبة 

ألف دينار،  8.564ألف دينار إلى  7.957

SICAR INVEST "1.409  ألف دينـار في موفى
  %. 18، أي بارتفاع بنسبة 

بعنوان استرداد مدخرات على مساهمات مع 
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ألف دينار في  831مقابل  2013ألف دينار في  664
  .تراجع مخصصات المدخرات بعنوان انخفاض قيمة محفـظة األوراق المالية

ألف دينار في  454هكذا، سجلت الشركة عجزا على مستوى النتيجة الصافية بقيمة 
  

Placement obligataire SICAV" شركة إستثمار ذات رأس مال متغير  –شركة التوظيف الرقاعي 

بـرأس مال أّولـي بقيمة  1996تأّسسـت شـركة التـوظيف الـرقـاعـي في شهر سبتمبـر 
يبلـغ رأس مـال الشـركـة . راجعـة كليّـا لتجّمـع البنك الـوطني الفـالحي

ـالية والتصـّرف فيهـا باالعتماد حـصـرا عـلى األمـوال الـذاتية يتمثّـل نشـاط الشـركة في تكـويـن محفـظة أوراق م

2013.12.31ألف دينـار فـي  382.171بلـغ حجـم األصـول الصـافية للشـركـة 
  . % 12، مسجال انخفاضا بنسبة 

2013ألف دينـار في موفـى سنة  18.200وقـد بلغـت النتيـجة الصـافية للشـركة 
2012.12.31دينـار للسـهم الـواحـد في  3,814دينـار للسـهم الـواحـد مقـابـل 

في السنة الفارطة % 3,67مقابل  2013في %  4,09مـردوديـة أسـهم الشـركة 

  "SICAR INVEST"مال تنمية شركة االستثمار ذات رأس 

1997تأسست شركة االستثمار ذات رأس مال تنمية في شهر مارس من سنة 
  . ماليين دينار محّررة كليا 8دينار، وقع التّـرفيع فيه ليبلغ حاليا 

يتمثل الموضوع االجتماعي للشركة أساسا في المساهمة، لحسابها الخاص أو لحساب 
  .الذاتية للشركات الحريفة

تتكّون مداخيل الشركة من العموالت على األموال التي تتصرف فيها لحساب الغير، وعموالت خدمات دراسة 
  .الملّفات، وإيرادات التوظيف المالي وفائض القيمة على إعادة بيع المساهمات

ألف دينـار في موفـى سنة  116.111لتبلغ ارتفعت موارد صناديق التوظيف لحساب الغير 
هكـذا، سجل مجموع الموازنة ارتفاعا بنسبة . 2012.12.31ألف دينـار في 

2013.12.31.  

7.957باإلضافة، انتقلت محفظة المساهمات الذاتية القابلة إلعادة التفويت من 
  %.34وقد وقع تخصيص مدخرات بنسبة 

SICAR INVEST"وقـد بلـغت مـداخـيل شركة االستثمار ذات رأس مال تنمية 
، أي بارتفاع بنسبة 2012ألف دينار في  1.195مقابل  

بعنوان استرداد مدخرات على مساهمات مع  2012ألف دينار في  616و تجدر اإلشارة الى أنه تم تخصيص مبلغ 
  . 2013ألف دينار تم تخصيصه في سنة  15إعادة التفويت مقابل مبلغ 

664بلغت أعباء االستغالل 
تراجع مخصصات المدخرات بعنوان انخفاض قيمة محفـظة األوراق المالية

هكذا، سجلت الشركة عجزا على مستوى النتيجة الصافية بقيمة 
  .  2012ألف دينار في 

  

شركة التوظيف الرقاعي 

تأّسسـت شـركة التـوظيف الـرقـاعـي في شهر سبتمبـر 
راجعـة كليّـا لتجّمـع البنك الـوطني الفـالحي

2013.12.31 .  

يتمثّـل نشـاط الشـركة في تكـويـن محفـظة أوراق م
  .للـشـركـة

بلـغ حجـم األصـول الصـافية للشـركـة 
، مسجال انخفاضا بنسبة 2012.12.31في 

وقـد بلغـت النتيـجة الصـافية للشـركة 
دينـار للسـهم الـواحـد مقـابـل  4,223

مـردوديـة أسـهم الشـركة 

  

شركة االستثمار ذات رأس 

تأسست شركة االستثمار ذات رأس مال تنمية في شهر مارس من سنة 
دينار، وقع التّـرفيع فيه ليبلغ حاليا 

يتمثل الموضوع االجتماعي للشركة أساسا في المساهمة، لحسابها الخاص أو لحساب 
الذاتية للشركات الحريفة

تتكّون مداخيل الشركة من العموالت على األموال التي تتصرف فيها لحساب الغير، وعموالت خدمات دراسة  
الملّفات، وإيرادات التوظيف المالي وفائض القيمة على إعادة بيع المساهمات

ارتفعت موارد صناديق التوظيف لحساب الغير 
ألف دينـار في  103.579

2013.12.31ألف دينار في 

باإلضافة، انتقلت محفظة المساهمات الذاتية القابلة إلعادة التفويت من 
وقد وقع تخصيص مدخرات بنسبة 

وقـد بلـغت مـداخـيل شركة االستثمار ذات رأس مال تنمية 
 2013السنة المحاسبية 

و تجدر اإلشارة الى أنه تم تخصيص مبلغ 
إعادة التفويت مقابل مبلغ 



 

 

 802إلى  2012ألف دينار خالل سنة 
ألف دينار في  487حيث انتقلت من 

ألف  606إلى  2012ألف دينار في  
 441إلى  2012ألف دينار في موفى سنة 

2013 .  

مال أولي بقيمة مليوني دينار وقع التّـرفيع 

  .تتكّون مداخـيل الشركة من إيرادات التوظيف والعموالت على األموال التي تتصرف فيها

 2013.12.31ينار في ألف د 26.671
  

ألـف دينـار في موفى  404، منتقـال من 

   

ألف دينار في  76مقابل عجز بقيمة  

SICAV-"  

من طـرف البنك الـوطـني الفـالحي بـرأس مال 
ويتمثّـل نشـاط الشـركة في . 2013ألف دينـار في نهـاية سنـة 

  .تكـويـن محفـظة أوراق مـالية والـتصـرف فيهـا باالعتماد عـلى األمـوال الـذاتيـة للـشـركـة

 2012ألف دينـار فـي سنـة  2.358

على مستوى الـنتيـجـة الصـافيـة المرتبطة بشكـل مباشر مع وضعية السوق المالية، شهدت الشركة عجزا صافيا 
2012.  

، مع توزيع 2013آالف دينار في  17

في السنة  % -2,79مقابل  2013في موفى 
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ألف دينار خالل سنة  517، منتقلة من %55من جهتها، سّجـلت أعبـاء االستغالل ارتفاعا بنسبة 
حيث انتقلت من %  17، نتيجة ارتفاع أعباء األعوان بنسبة 2013ألف دينار في موفى سنة 

  .  2013ألف دينار في 

 678حيث انتقلت من %  10هكذا، سجلت نتيـجة االستغالل انخفاضا بنسبة 
ألف دينار في موفى سنة  608يجة الصافية للشركة فقد انتقلت من و بالنسبة للنت

2013.  

2013خالل السنة المحاسبية % 4وقد مكنت هذه النتائج من توزيع أرباح بنسبة 

  "SIP SICAR"شركة االستثمار ذات رأس مال تنمية 

مال أولي بقيمة مليوني دينار وقع التّـرفيع  برأس 1997خالل سنة تأسست شركة االستثمار ذات رأس مال تنمية 
  . ماليين دينار محررة كليا

تتكّون مداخـيل الشركة من إيرادات التوظيف والعموالت على األموال التي تتصرف فيها

26.671إلى  2012.12.31ألف دينار في  16.756انتقل مجموع الموازنة من 
  .، ، نتج عن ارتفاع صناديق التصرف لحساب الغير%

، منتقـال من %30وقد سّجـل مجمـوع إيـرادات االستغالل للشـركة ارتفاعا بنسبـة 
  .2013ألـف دينار في 

  .ألف دينار 412ألف دينار لتبلغ  86ة في حين تراجعت أعباء االستغالل بقيم

 2013ألف دينـار في موفـى سنة  111وقـد بلغـت النتيـجة الصـافية للشـركة 

BNA-"البنك الوطني الفالحي  -شركة االستثمار ذات رأس مال متغير

من طـرف البنك الـوطـني الفـالحي بـرأس مال  1993يّـر في سنة مال متغـ تـأّسـسـت شـركة االستثمار ذات رأس
ألف دينـار في نهـاية سنـة  3.036ألف دينـار، لـيصبـح 

تكـويـن محفـظة أوراق مـالية والـتصـرف فيهـا باالعتماد عـلى األمـوال الـذاتيـة للـشـركـة

2.358، منتـقـال من % 5جـم األصـول الصـافيـة للشـركـة ارتفاعا بنـسـبة 
 . 2013ألف دينار في موفى سنة 

على مستوى الـنتيـجـة الصـافيـة المرتبطة بشكـل مباشر مع وضعية السوق المالية، شهدت الشركة عجزا صافيا 
2012ألف دينار في  63مقابل عجزا صافيا بقيمة  2013ألف دينار في 

17إلى  2012ألف دينار في  9باإلضافة، انتقلت الـنتيـجة القـابـلة للتـوزيـع من 
  .دينار للسهم الواحد

في موفى %  - SICAV-BNA  "7,32"هكـذا، بلغـت نسبـة مـردوديـة سـهم  

 

من جهتها، سّجـلت أعبـاء االستغالل ارتفاعا بنسبة 
ألف دينار في موفى سنة 

ألف دينار في  571إلى  2012

هكذا، سجلت نتيـجة االستغالل انخفاضا بنسبة 
و بالنسبة للنت .2013دينار في 

2013ألف دينار في سنة 

وقد مكنت هذه النتائج من توزيع أرباح بنسبة 

  

شركة االستثمار ذات رأس مال تنمية 

تأسست شركة االستثمار ذات رأس مال تنمية 
ماليين دينار محررة كليا 3فيه ليبلغ حاليا 

تتكّون مداخـيل الشركة من إيرادات التوظيف والعموالت على األموال التي تتصرف فيها

انتقل مجموع الموازنة من 
%59مسجال نموا بنسبـة 

وقد سّجـل مجمـوع إيـرادات االستغالل للشـركة ارتفاعا بنسبـة  
ألـف دينار في  524إلى  2012سنة 

في حين تراجعت أعباء االستغالل بقيم

وقـد بلغـت النتيـجة الصـافية للشـركة 
2012.  

  

شركة االستثمار ذات رأس مال متغير

تـأّسـسـت شـركة االستثمار ذات رأس
ألف دينـار، لـيصبـح  300أولـي بمبلـغ 

تكـويـن محفـظة أوراق مـالية والـتصـرف فيهـا باالعتماد عـلى األمـوال الـذاتيـة للـشـركـة

جـم األصـول الصـافيـة للشـركـة ارتفاعا بنـسـبة سّجـل ح
ألف دينار في موفى سنة  2.468إلى 

على مستوى الـنتيـجـة الصـافيـة المرتبطة بشكـل مباشر مع وضعية السوق المالية، شهدت الشركة عجزا صافيا 
ألف دينار في  170بقيمة 

باإلضافة، انتقلت الـنتيـجة القـابـلة للتـوزيـع من 
دينار للسهم الواحد 0,559أرباح بقيمة 

هكـذا، بلغـت نسبـة مـردوديـة سـهم  
  .الفارطة

  



 

 

SICAF Participations-BNA"  

دينار وبمساهمة للبنك الوطني الفالحي بنسبة 

 32-2003والمتّمم بالقانون عدد  113
يتمثّل نشاط هذه الشركة في اقتناء . الخاص بالقرارات الجبائية المساعدة على عمليات التطهير المالي لبنوك التنمية

. دينار 37.648مساهمة بقيمة محاسبية تبلغ 
من مجموع  %55وتعود الحصة األكبر من محفظة المساهمات للشركات التي هي في طور التصفية، أي 

مقارنة % 31ألف دينار، أي بارتفاع بنسبة 

  .2001تـأّسست الشركة المالية إلستخالص الديون التابعة للبنك الوطني الفالحي في شهر أفريل 

دنانير  5سهـم، بقيمة  600.000ومقّسـمة إلـى 
ويبلـغ رأس مال الشـركة . % 90للسهم الواحد، بمساهمة للبنك الـوطني الفـالحي في رأس مال الشركة بنسبـة 

ون وللتطابق مع نسبة المالءة لشركات استخالص 

  .يتمثل نشاط الشـركة في اقتناء واستخالص الـديـون للحسـاب الخاص أو لحسـاب الغيـر

 4.191ألف دينار مقابل  8.227، لتبلغ 
ألـف دينار، أي  4.568مداخيـل صـافية على اإلستخـالصـات بقيمة 

ألف  5.399وهكذا فقـد سّجـلت النتيجـة الصـافية تحسنا ملحوظا بالنسبة للسنة السابقة حيث انتقلت من عجز بقيمة 
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BNA"البنك الوطني الفالحي -شركة االستثمار ذات رأس مال قار للمساهمات

دينار وبمساهمة للبنك الوطني الفالحي بنسبة  500.000مال يبلغ  برأس 2003تأسست الشركة في شهـر ديسمبر 

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

  .والتصّرف في الّسندات الغير المجدية من البنك الوطني الفالحي

مساهمة بقيمة محاسبية تبلغ  40من  2013.12.31تتكّون تركيبة محفظة المساهمات للشركة في 
وتعود الحصة األكبر من محفظة المساهمات للشركات التي هي في طور التصفية، أي 

ألف دينار، أي بارتفاع بنسبة  21سجلت الشركة فائض على مستوى الّربح الّصافي بمبلغ 
2012.  

  "SOFINREC"الشركة المالية الستخالص الديون 

تـأّسست الشركة المالية إلستخالص الديون التابعة للبنك الوطني الفالحي في شهر أفريل 

ومقّسـمة إلـى  محـّررة كليّـا الشركة األّولي ثـالثة مالييـن دينـار
للسهم الواحد، بمساهمة للبنك الـوطني الفـالحي في رأس مال الشركة بنسبـة 

ون وللتطابق مع نسبة المالءة لشركات استخالص الحـالي ثمـانية مالييـن دينار لمواجهة اإلقتناءات الجديدة للدي

يتمثل نشاط الشـركة في اقتناء واستخالص الـديـون للحسـاب الخاص أو لحسـاب الغيـر

، لتبلغ %96تحسنا على مستوى االستخالصات بنسبة  
مداخيـل صـافية على اإلستخـالصـات بقيمة  ، مّما سمح بتحقيـق

91 %.  

وهكذا فقـد سّجـلت النتيجـة الصـافية تحسنا ملحوظا بالنسبة للسنة السابقة حيث انتقلت من عجز بقيمة 
  .2013ألف دينار في موفى سنة  90

شركة االستثمار ذات رأس مال قار للمساهمات

تأسست الشركة في شهـر ديسمبر 
100 % .  

هذه الشركة إلى قانون عدد تخضع 
الخاص بالقرارات الجبائية المساعدة على عمليات التطهير المالي لبنوك التنمية

والتصّرف في الّسندات الغير المجدية من البنك الوطني الفالحي

تتكّون تركيبة محفظة المساهمات للشركة في 
وتعود الحصة األكبر من محفظة المساهمات للشركات التي هي في طور التصفية، أي 

سجلت الشركة فائض على مستوى الّربح الّصافي بمبلغ   .السندات
2012بالسنة المحاسبية 

  

الشركة المالية الستخالص الديون 

تـأّسست الشركة المالية إلستخالص الديون التابعة للبنك الوطني الفالحي في شهر أفريل 

الشركة األّولي ثـالثة مالييـن دينـار بلـغ رأس مال
للسهم الواحد، بمساهمة للبنك الـوطني الفـالحي في رأس مال الشركة بنسبـة 

الحـالي ثمـانية مالييـن دينار لمواجهة اإلقتناءات الجديدة للدي
  .الديون

يتمثل نشاط الشـركة في اقتناء واستخالص الـديـون للحسـاب الخاص أو لحسـاب الغيـر

 2013وقد شهدت سنة 
، مّما سمح بتحقيـق2012ألف دينار في 

91بنسبة ارتفاع قـدرها 

وهكذا فقـد سّجـلت النتيجـة الصـافية تحسنا ملحوظا بالنسبة للسنة السابقة حيث انتقلت من عجز بقيمة 
90دينار إلى عجز بقيمة 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

ألـف دينار ووقـع التـرفيـع فيـه عـدّة مـرات 

 13.163مقابل  2013.12.31ألف دينار في 

 2013.12.31ألف دينار في  76.814

ألف دينار مسّجـال بذلك  37.232معامـالت الشركة 

 7.631، منتقلة الي %117بنمّو النتيـجة الصـافية بنسبة هامة بلغت 
، أي %30رباح بنسبة وقد مكنت هذه النتيجة من توزيع أ

في حدود مليون  ‘ االحتياطات الغير عادية

ألـف  800بـرأس مـال أّولـي بقيمة  
  . سهما بقيمة إسمية بدينار واحد لكـل سهـم

، أي 2012.12.31ألف دينار في  45.499

  %. 3مسّجال بذلك نمّوا بنسبة 

ألف دينار إلى  4.038، منتقـلة من 
  .دينـار للسـهم الـواحـد 

إجراء عملية زيادة في رأس مال الشركة 
  . قديمة همأسلكل خمسة 

 

97 

  الـتـجـّمـع الـعـقــاري

  "SIMPAR"الشـركة العقـارية والمسـاهمـات 

ألـف دينار ووقـع التـرفيـع فيـه عـدّة مـرات  300بـرأس مال أّولي قـدره  1973هي شـركة تـأّسسـت في أفـريـل 
  . 2013.12.31ألـف دينار في 

ألف دينار في  13.062 بلغت محفظة المساهمات للشركة العقارية والمساهمات
  %. 0,77ألف دينار قبل سنة أي بتراجع طفيف بنسبة 

76.814إلى  2012.12.31ألف دينار في  79.574انتقل مجموع الموازنة من 
.%  

معامـالت الشركة أداء متميزا حيث بلـغ رقم  2013سجلت الشركة خالل سنة 
112%.  

بنمّو النتيـجة الصـافية بنسبة هامة بلغت  2013هكـذا، اختتمت السنة المحـاسبـية 
وقد مكنت هذه النتيجة من توزيع أ. 2012ألـف دينـار في سنة  3.562

  .دينار للسهم الواحد

االحتياطات الغير عادية ’باإلضافة، قد تقرر الترفيع في رأس مال الشركة من خالل إدماج
  . قديمة أسهملكل تسعة  ينجديد ينسهم دينار و منح أسهم مجانية بمعدل

1983هي شـركة تعـنى بـالنهـوض بـالقطاع العقـاري تـّم بعثهـا في نـوفمبـر 
سهما بقيمة إسمية بدينار واحد لكـل سهـم 3.607.500ألف دينـار مقّسـمة إلى  3.607

45.499قابل م 2013.12.31ألف دينار في  63.055

مسّجال بذلك نمّوا بنسبة  2013ألف دينـار خـالل سنة  21.526بلـغ رقـم معـامالت الشـركة 

، منتقـلة من 2013في % 24من جهتهـا، سّجـلت النتيـجة الصـافية للشـركة نمّوا بنسبة 
 0,280أي بقيمة %  28لـف دينـار، مما سمح بتـوزيـع أربـاح بنسبة 

إجراء عملية زيادة في رأس مال الشركة  2013باإلضافة، خولت وضعية األموال الذاتية للشركة في موفى سنة 
لكل خمسة  ينجديد ينسهماالحتياطات و منح أسهم مجانية بمعدل 

  .ألـف دينـار 5.050,5الجديد يقدر بـ ’ الـّسـكـنـى’أصبح رأس مال شركة 

 

الـتـجـّمـع الـعـقــاري
  

الشـركة العقـارية والمسـاهمـات 

هي شـركة تـأّسسـت في أفـريـل 
ألـف دينار في  4.500ليبلـغ 

بلغت محفظة المساهمات للشركة العقارية والمساهمات
ألف دينار قبل سنة أي بتراجع طفيف بنسبة 

انتقل مجموع الموازنة من 
%.4مسجال تراجعا بنسبة 

سجلت الشركة خالل سنة 
112إرتفـاعـا هاما بنسبة 

هكـذا، اختتمت السنة المحـاسبـية  
3.562ألـف دينـار مقـابـل 

دينار للسهم الواحد 1,5بقيمة 

باإلضافة، قد تقرر الترفيع في رأس مال الشركة من خالل إدماج
دينار و منح أسهم مجانية بمعدل

  

  شـركـة الـّسـكـنـى

هي شـركة تعـنى بـالنهـوض بـالقطاع العقـاري تـّم بعثهـا في نـوفمبـر 
3.607دينـار، ويبلـغ اآلن 

63.055بلغ مجموع الموازنة 
  %. 39بارتفاع بنسبة 

بلـغ رقـم معـامالت الشـركة 

من جهتهـا، سّجـلت النتيـجة الصـافية للشـركة نمّوا بنسبة 
لـف دينـار، مما سمح بتـوزيـع أربـاح بنسبة أ 5.026

باإلضافة، خولت وضعية األموال الذاتية للشركة في موفى سنة 
االحتياطات و منح أسهم مجانية بمعدل  من خالل إدماج

أصبح رأس مال شركة 

  

  

 

  

  



 

 

ألـف دينـار  150بـرأس مـال أّولـي قيـمته 

أن كـان الغـرض األّولي للشـركة يقتصـر عـلى بنـاء مسـاكـن لفـائـدة مـوظفـي البنـك الـوطني الفـالحي، تـّم 

أي  ،2012.12.31ألف دينار في  

ألف دينـار إلى  1.574، منتقـال من 

إلـى  2012ألـف دينـار في سنة  241

 

اآلن بلغ ألـف دينـار وي 900بـرأس مال أّولـي بقيـمة 

، 2013.12.31ألف دينار في  46.784

ألف دينـار إلى  12.142منتقال بذلك من 

ألف  3.075إلى  2012ألف دينار في سنة 

يتمثـل الموضوع االجتماعي للشـركة في إسـداء خـدمـات 
الهنـدسة واالستشارة بما فيهـا القيـام بالـدراسـات الفنيـة، وتفقّـد ومتـابعة وتنسيـق ومـراقبة األشغـال في مجـاالت 

، 2013.12.31ألف دينار في  2.457

  . 2013ألـف دينـار خـالل سنة  168

  .%60لى تـوفيـر مـردودية جّيـدة مّكـنت من تـوزيـع أربـاح بنسبة 
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  "القـرنـفـل"

بـرأس مـال أّولـي قيـمته  1997هـي شـركة خفيّـة االسم وقـع تـأسيسهـا في شهـر ديـسمبـر 
  .ألـف دينـار

أن كـان الغـرض األّولي للشـركة يقتصـر عـلى بنـاء مسـاكـن لفـائـدة مـوظفـي البنـك الـوطني الفـالحي، تـّم 
  .، ليشمـل كـافّـة األنشطـة العقـاريـة2003تـوسيع نطاقـه، خـالل سنة 

 4.656مقابل  2013.12.31ألف دينار في  6.955

، منتقـال من 2013في  % 103وقـد سّجـل رقـم المعـامالت ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 

241حيث انتقلت من  %142كما سجلت النتيجة الصافية ارتفاعا هاما بنسبة 
  %. 10مما سمح بتـوزيـع أربـاح بنسبة . 2013ألـف دينـار في سنة 

  "SIVIA"شـركـة التنـميـة والتـهيئـة العـقـاريـة 

بـرأس مال أّولـي بقيـمة  1980هي شـركة خفية االسم تـّم تـأسيسهـا في أفـريـل 
  .يشمل نشـاط الشـركة كّل العمليـات العقـارية

46.784إلى  2012.12.31ألف دينار في  41.417انتقل مجموع الموازنة من 
  %. 13ألف دينار أي بنسبة  5.367

منتقال بذلك من  2012قارنة بسنة م%  52سجل رقم معامالت الشركة ارتفاعا بنسبة 

ألف دينار في سنة  1.091وقـد تحسنت النتيـجة الصـافية بصفة ملحوظة حيث انتقلت من 
  %. 15، مّمـا سمح بتـوزيع أربـاح بنسبة 

  "SOGEST"راف على األشغال الشركـة العامة للدراسات واإلشـ

يتمثـل الموضوع االجتماعي للشـركة في إسـداء خـدمـات . 1978هي شـركة خفية االسم تـّم بعثهـا في ديسمبر 
الهنـدسة واالستشارة بما فيهـا القيـام بالـدراسـات الفنيـة، وتفقّـد ومتـابعة وتنسيـق ومـراقبة األشغـال في مجـاالت 

  

2.457إلى  2012.12.31ألف دينار في  2.354انتقل مجموع الموازنة من 
 .%  

168ألـف دينـار و 1.171بلـغ رقـم معـامالت الشركة والنتيـجة الصـافية، تبـاعا، 

لى تـوفيـر مـردودية جّيـدة مّكـنت من تـوزيـع أربـاح بنسبة هكـذا، حـافـظـت الشـركة ع

"الشـركـة العـقـاريـة 

هـي شـركة خفيّـة االسم وقـع تـأسيسهـا في شهـر ديـسمبـر 
ألـف دينـار 900ليبلـغ حـاليـا 

أن كـان الغـرض األّولي للشـركة يقتصـر عـلى بنـاء مسـاكـن لفـائـدة مـوظفـي البنـك الـوطني الفـالحي، تـّم وبعد 
تـوسيع نطاقـه، خـالل سنة 

6.955بلغ مجموع الموازنة 
  %. 49بارتفاع بنسبة 

وقـد سّجـل رقـم المعـامالت ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 
  .ألف دينـار 3.198

كما سجلت النتيجة الصافية ارتفاعا هاما بنسبة  
ألـف دينـار في سنة  582

  

شـركـة التنـميـة والتـهيئـة العـقـاريـة 

هي شـركة خفية االسم تـّم تـأسيسهـا في أفـريـل 
يشمل نشـاط الشـركة كّل العمليـات العقـارية. ألف دينـار 1.400

انتقل مجموع الموازنة من 
5.367مسجال ارتفاعا بقيمة 

سجل رقم معامالت الشركة ارتفاعا بنسبة 
  .ألف دينار 18.522

وقـد تحسنت النتيـجة الصـافية بصفة ملحوظة حيث انتقلت من  
، مّمـا سمح بتـوزيع أربـاح بنسبة 2013دينار في سنة 

  

الشركـة العامة للدراسات واإلشـ

هي شـركة خفية االسم تـّم بعثهـا في ديسمبر 
الهنـدسة واالستشارة بما فيهـا القيـام بالـدراسـات الفنيـة، وتفقّـد ومتـابعة وتنسيـق ومـراقبة األشغـال في مجـاالت 

.والبنـاء الهندسة المدنية

انتقل مجموع الموازنة من 
 4مسجال ارتفاعا بنسبة 

بلـغ رقـم معـامالت الشركة والنتيـجة الصـافية، تبـاعا، 

هكـذا، حـافـظـت الشـركة ع

  



 

 

يبلـغ رأس . للقيـام بكـل األنشـطة الخـاصة بشـراء وبيـع العقـارات

، 2013.12.31ألف دينار في  28.275

  .2013ألف دينار في 

، 2012ألـف دينـار فـي سنة  1.215

ألـف  600حاليـا ألـف دينار ويبلـغ  
ويهـدف بعث هـذه الشـركة إلى المسـاهمة فـي تنمـية قـطاع الفـالحة والـصيد البحـري بفضـل القيـام 
بالـدراسات الخـاصة بإنجـاز المشـاريع الفـالحية وتـأميـن المسـاعـدات الـفنيـة في ميـادين اإلنتـاج والتصـرف في 

ألف دينار في  4.224في رقم معـامـالتهـا، لينتقـل من 

  .2012ألـف دينـار في سنة  73ألـف دينـار مقابـل 

ويتمثّـل الغـرض من إنشـاء هذه . ألـف دينار
  .الشركة في المساهمة في تطـويـر قطاع اإلعـالمية واالتصاالت المعلـوماتيـة والنقـديات

لتنتقـل من %  5وقد شهدت تحسنا بنسبة 

  ألف دينار 86-إلى  2012ألف دينار في 
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  "المـدينـة " شـركـة الـتنـميـة العـقـاريـة 

للقيـام بكـل األنشـطة الخـاصة بشـراء وبيـع العقـارات 1988هي شـركة خفية االسم تـّم بعثهـا في سنة 
  .ألـف دينـار 900

28.275إلى  2012.12.31ألف دينار في  18.553تقل مجموع الموازنة من 
 .%  

ألف دينار في  6.112ليبلغ  % 47سجل رقـم معـامالت الشـركة انخفاضا بنسبة 

1.215مقابل  2013ألف دينـار في سنة  822في حين تراجعت النتيجة الصافية إلى 
  .دينار للسهم الواحد 1,100، أي % 11مّمـا سمح بتـوزيع أربـاح بنسبة 

  شـركـــات الـخـدمــات

  "AGRO-SERVICES"شـركة الـخـدمــات الفـالحيـة 

 200برأسمـال قـدره  1991هي شـركة خفية االسم تـّم تـأسيسهـا في جوان 
ويهـدف بعث هـذه الشـركة إلى المسـاهمة فـي تنمـية قـطاع الفـالحة والـصيد البحـري بفضـل القيـام 
بالـدراسات الخـاصة بإنجـاز المشـاريع الفـالحية وتـأميـن المسـاعـدات الـفنيـة في ميـادين اإلنتـاج والتصـرف في 

في رقم معـامـالتهـا، لينتقـل من %  22، ارتفاعا بنسبة 2013كة، خالل سنة 
  .2013ألف دينار خالل سنة  

ألـف دينـار مقابـل  90بـربح صـافي بقيمـة  2013وقـد اختتمت السنة المحاسبية 

  "TIS"والـخـدمــات 

ألـف دينار 250برأس مال قـدره  1991تـّم بعـث هذه الشركة في جـوان 
الشركة في المساهمة في تطـويـر قطاع اإلعـالمية واالتصاالت المعلـوماتيـة والنقـديات

وقد شهدت تحسنا بنسبة . عالميةاإل تتـأتى مداخيـل الشركة من تقـديم الخـدمات وبيع المعـدات
  . 2013ألف دينار خالل سنة  2.467إلى  2012ألف دينار في سنة 

ألف دينار في  57-أما فيما يخص النتيجة الصافية، فقد بقيت سلبية حيث انتقلت من 

 

 

شـركـة الـتنـميـة العـقـاريـة 

هي شـركة خفية االسم تـّم بعثهـا في سنة 
900المال الحالي للشـركة 

تقل مجموع الموازنة من ان
 52مسجال زيادة بنسبة 

سجل رقـم معـامالت الشـركة انخفاضا بنسبة 

في حين تراجعت النتيجة الصافية إلى 
مّمـا سمح بتـوزيع أربـاح بنسبة 

  

شـركـــات الـخـدمــات
  

شـركة الـخـدمــات الفـالحيـة 

هي شـركة خفية االسم تـّم تـأسيسهـا في جوان 
ويهـدف بعث هـذه الشـركة إلى المسـاهمة فـي تنمـية قـطاع الفـالحة والـصيد البحـري بفضـل القيـام . دينار

بالـدراسات الخـاصة بإنجـاز المشـاريع الفـالحية وتـأميـن المسـاعـدات الـفنيـة في ميـادين اإلنتـاج والتصـرف في 
  .الضيعـات الفـالحية

كة، خالل سنة سّجلت الشر
 5.557إلى  2012سنة 

وقـد اختتمت السنة المحاسبية 

 

والـخـدمــات التونسية لإلعالمية 

تـّم بعـث هذه الشركة في جـوان 
الشركة في المساهمة في تطـويـر قطاع اإلعـالمية واالتصاالت المعلـوماتيـة والنقـديات

تتـأتى مداخيـل الشركة من تقـديم الخـدمات وبيع المعـدات
ألف دينار في سنة  2.346

أما فيما يخص النتيجة الصافية، فقد بقيت سلبية حيث انتقلت من 
 .2013في 
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أهم اإليضاحات حول القوائم 
المختومة في  المالية المجمعة

2013.12.31 
    

 

أهم اإليضاحات حول القوائم 
المالية المجمعة

  
 

 

 

 

 
 

1. 



 

 

عة   :كاآلتي 2013.12.31 في ،)المجّمِ

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

  

. المدرجة بالبورصة SIMPARالشركة العقارية للمساهمات 
باقي حقوق  من حقوق التصويت داخل هذه المؤسسة بالنظر للصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفالحي، وتتوزع

108 

  مؤسسات مدرجة في مجال التجميع

عة(اعتبار الشركة األم شركة، دون  20يضّم مجال القوائم المالية المجمعة  المجّمِ

  .شركة مجمعة بطريقة الدمج الكلي
  .شركات مجمعة بطريقة التقييم بالمعادلة

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

الشركة العقارية للمساهمات  من حقوق التصويت في %33,93يملك البنك الوطني الفالحي 
من حقوق التصويت داخل هذه المؤسسة بالنظر للصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفالحي، وتتوزع

  مـجـال التجميع
  

مؤسسات مدرجة في مجال التجميع.  1

يضّم مجال القوائم المالية المجمعة 

شركة مجمعة بطريقة الدمج الكلي 17 -
شركات مجمعة بطريقة التقييم بالمعادلة   3 -

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

يملك البنك الوطني الفالحي ) 1(
من حقوق التصويت داخل هذه المؤسسة بالنظر للصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفالحي، وتتوزع %11,76تعود نسبة 

 :التصويت كاآلتي



 

 

  

وق التصويت إال أنه يمتلك القدرة على تسيير السياسات العملية 
وقد اتضحت  .نظرا للتفتت الكبير في تركيبة رأس مال الشركة

هذه هذه الرقابة الحصرية واقعيا سابقا وحاليا من خالل تعيين البنك الوطني الفالحي ألغلب أعضاء مجلس إدارة 

من خالل  SICAR INVESTالستثمار 
من مجلة  461ل ذلك وفقا للفصو %
خاصة مع غياب أي مساهم يملك  ،

 SICAV BNAالبنك الوطني الفالحي 
PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV لقدرة  ضمن مجال التجميع نظرا

" هِ يْ دَ لَ  عٌ ودَ مُ "على صعيد آخر يتكفل البنك بوظائف 
  ."المتصرف"رؤوس أموال بوظائف 

  مركز الصكوك البريدية و الخزينة العامة للبالد التونسية

نة العامة للبالد التونسية ينة ولدى البنك المركزي ومركز الصكوك البريدية والخز
، أي بتراجع بقيمة 2012.12.31ألف دينار في 

نخفاض القروض في السوق النقدّية لدى البنك المركزي التونسي واألموال 
وتتوزع . في الخزانة بالدينار عوضه جزئيا ارتفاع القروض في السوق النقدية لدى البنك المركزي بالعملة الصعبة
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وق التصويت إال أنه يمتلك القدرة على تسيير السياسات العملية رغم أن البنك الوطني الفالحي ال يملك أغلبية حق
نظرا للتفتت الكبير في تركيبة رأس مال الشركةSIMPAR والمالية للشركة العقارية للمساهمات  

هذه الرقابة الحصرية واقعيا سابقا وحاليا من خالل تعيين البنك الوطني الفالحي ألغلب أعضاء مجلس إدارة 

الستثمار الستثمار ذات رأس مال تنمية اِ يباشر البنك رقابة فعلية على شركة اِ 
%40مسكه لنسبة من حقوق التصويت بالشركة تتجاوز الحد األقصى أي 

،35نسي عدد الشركات التجارية والفقرة العاشرة من المعيار المحاسبي التو
 .حصة تفوق مناب البنك في رأس مال الشركة

البنك الوطني الفالحي ــ الستثمار ذات رأس مال متغير للمساهمات 
PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAVوشركة التوظيف الرقاعي 

على صعيد آخر يتكفل البنك بوظائف . نك على تعيين كافة أعضاء مجلس إدارة الشركتيْ 
رؤوس أموال بوظائف  ــ لهذه المؤسسات في حين تتكفل شركة البنك الوطني الفالحي

  إيضاحات حول بنود الموازنة المجمعة

مركز الصكوك البريدية و الخزينة العامة للبالد التونسيةخزانة و أموال لدى البنك المركزي و 

نة ولدى البنك المركزي ومركز الصكوك البريدية والخزابلغ مجموع األموال في الخز
ألف دينار في  386.577مقابل  2013.12.31ألف دينار في 

نخفاض القروض في السوق النقدّية لدى البنك المركزي التونسي واألموال اينار ويفسر أساسا ب
في الخزانة بالدينار عوضه جزئيا ارتفاع القروض في السوق النقدية لدى البنك المركزي بالعملة الصعبة

  :مختلف العناصر المكونة لهذا البند كما يلي

 

رغم أن البنك الوطني الفالحي ال يملك أغلبية حق
والمالية للشركة العقارية للمساهمات  

هذه الرقابة الحصرية واقعيا سابقا وحاليا من خالل تعيين البنك الوطني الفالحي ألغلب أعضاء مجلس إدارة 
  .الشركة

يباشر البنك رقابة فعلية على شركة اِ ) 2(
مسكه لنسبة من حقوق التصويت بالشركة تتجاوز الحد األقصى أي 

الشركات التجارية والفقرة العاشرة من المعيار المحاسبي التو
حصة تفوق مناب البنك في رأس مال الشركة

الستثمار ذات رأس مال متغير للمساهمات تم إدراج شركة اِ ) 3(
وشركة التوظيف الرقاعي 

ك على تعيين كافة أعضاء مجلس إدارة الشركتيْ تجمع البن
لهذه المؤسسات في حين تتكفل شركة البنك الوطني الفالحي

  

إيضاحات حول بنود الموازنة المجمعة .2
  

خزانة و أموال لدى البنك المركزي و . 1.2

بلغ مجموع األموال في الخز
ألف دينار في  149.541
ينار ويفسر أساسا بألف د 237.036

في الخزانة بالدينار عوضه جزئيا ارتفاع القروض في السوق النقدية لدى البنك المركزي بالعملة الصعبة
مختلف العناصر المكونة لهذا البند كما يلي



 

 

 103.520إل�ى  2012ديس�مبر  31ألف دين�ار ف�ي 
وتت�وزع العناص�ر المك�ـّونة له�ذا البن�د كم�ا 

  

أل�ف دين�ار  6.282.701مقاب�ل  2013.12.31
  %.3ألف دينار أي بنسبة نمو بلغت 
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  المؤسسات البنكية والمالية

ألف دين�ار ف�ي  95.363انتقلت المستحقات على المؤسسات البنكية والمالية من 
وتت�وزع العناص�ر المك�ـّونة له�ذا البن�د كم�ا  .أل�ف دين�ار 8.158بمبل�غ ارتفاع�ا مسجلة  2013.12.31

  رفـاءالمستحقـات عـلى الحـ

2013.12.31ألف دينار في  6.476.127بلغت المستحقات الصافية على الحرفاء 
ألف دينار أي بنسبة نمو بلغت  193.426بقيمة  ارتفاعا، مّسجلة 

  :وفيما يلي تركيبة المستحقات بحسب طبيعة القروض

المؤسسات البنكية والماليةمستحقات على  2.2 

انتقلت المستحقات على المؤسسات البنكية والمالية من 
2013.12.31ألف دينار في 

  :يلي

  

المستحقـات عـلى الحـ 3.2

بلغت المستحقات الصافية على الحرفاء 
، مّسجلة 2012.12.31في 

وفيما يلي تركيبة المستحقات بحسب طبيعة القروض



 

 

   2013ـــ21

 SOFINRECبلغ��ت الم���دخرات اإلض��افية عل���ى المس���تحقات البنكي��ة ل���دى ش��ركة اس���تخالص ال���ديون 

إل��ى  2013كم��ا ارتفع��ت مخصص��ات الم��دخرات الص��افية عل��ى المس��تحقات، ض��من قاع��دة التجمي��ع، بعن��وان س��نة 
             أل�ف دين�ار 117.227، مّس�جلة ارتفاع�ا بقيم�ة 

مقاب��ل  2013ديس��مبر  31أل��ف دين��ار ف��ي 
أل�ف دين�ار، ن�تج خصوص�ا  156.634

 :وتتوزع محفظة األوراق التجارية لتجمع البنك كما يلي

  

ألف  383.715مقابل 2013.12.31
 :الستثمار لتجمع البنك كما يلي
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21 إضافية منشور البنك المركزيألف دينار كمدخرات  

بلغ��ت الم���دخرات اإلض��افية عل���ى المس���تحقات البنكي��ة ل���دى ش��ركة اس���تخالص ال���ديون 
   .ألف دينار

كم��ا ارتفع��ت مخصص��ات الم��دخرات الص��افية عل��ى المس��تحقات، ض��من قاع��دة التجمي��ع، بعن��وان س��نة 
، مّس�جلة ارتفاع�ا بقيم�ة 2012أل�ف دين�ار خ�الل س�نة  74.644ألف دينار مقاب�ل 

  فـظـة السنـدات التـجـاريـة

أل��ف دين��ار ف��ي  618.376بل��غ الق��ائم الجمل��ي لمحفظ��ة األوراق التجاري��ة لتجم��ع البن��ك 
156.634، مسجال انخفاضا صافيا بقيم�ة 2012ديسمبر  31في 
وتتوزع محفظة األوراق التجارية لتجمع البنك كما يلي. عن تراجع رقاع الخزينة

  فـظـة سـنـدات االستثمار

2013.12.31ألف دينار في  329.514الستثمار لتجمع البنك بلغت قيمة محفظة سندات اِ 
الستثمار لتجمع البنك كما يليوتتوزع محفظة سندات اِ . 2012.12.31

 

 60.391منها  •

بلغ��ت الم���دخرات اإلض��افية عل���ى المس���تحقات البنكي��ة ل���دى ش��ركة اس���تخالص ال���ديون   •
ألف دينار 27.264

كم��ا ارتفع��ت مخصص��ات الم��دخرات الص��افية عل��ى المس��تحقات، ض��من قاع��دة التجمي��ع، بعن��وان س��نة 
ألف دينار مقاب�ل  191.871
  %.157,5أي بنسبة 

فـظـة السنـدات التـجـاريـةـمح.4.2

بل��غ الق��ائم الجمل��ي لمحفظ��ة األوراق التجاري��ة لتجم��ع البن��ك 
في  ألف دينار 775.010

عن تراجع رقاع الخزينة

فـظـة سـنـدات االستثمارـمح 5.2 

بلغت قيمة محفظة سندات اِ 
2012.12.31دينار في 



 

 

تتكون الحصص في الشركات المرتبطة و الغير مجمعة حصرا على مساهمة الشركة األم في رأس مال شركة 

مؤسسة . د هذه المؤسسة الفرعية من مجال التجميع بموجب خاصيتها الغير مؤثرة على مجمع البنك
مليون  2,5ال تعمل في مجال الخدمات المالية، كما أن مجموع موازنة هذه الشركة أقل من الحد األدنى الذي يبلغ 

  :شملت المساهمات في المؤسسات المجمعة بطريقة التقييم بالمعادلة الشركات التالية

  

 2013.12.31تتضمن المعطيات المالية المعلنة من طرف المؤسسات المجمعة بطريقة التقييم بالمعادلة في 

  

 1996لسنة  112تونسية إلعادة التأمين وفقا لنص القانون عدد 
     بتاريخ 1996لسنة  2459واألمر عدد 

، المتعلق بالمصادقة على اإلطار النظري للمحاسبة والمعايير المحاسبية التونسية خاصة منها 
المتعلقة بشركات التأمين وإعادة التأمين حسب ما تم اإلعالن عنها في 

الستثمار بالشمال الغربي وشركة العامة للبيع وفقا لنص 
 2459المتعلق بالنظام المحاسبي للشركات واألمر عدد 

نظري للمحاسبة والمعايير المحاسبية 

112 

تتكون الحصص في الشركات المرتبطة و الغير مجمعة حصرا على مساهمة الشركة األم في رأس مال شركة 
  %.69والتي تمتلك فيها نسبة  >>  <<SODALالتنمية الفالحية لخماس 

د هذه المؤسسة الفرعية من مجال التجميع بموجب خاصيتها الغير مؤثرة على مجمع البنك
ال تعمل في مجال الخدمات المالية، كما أن مجموع موازنة هذه الشركة أقل من الحد األدنى الذي يبلغ 

  مساهمات في المؤسسات المجمعة بطريقة التقييم بالمعادلة

شملت المساهمات في المؤسسات المجمعة بطريقة التقييم بالمعادلة الشركات التالية

تتضمن المعطيات المالية المعلنة من طرف المؤسسات المجمعة بطريقة التقييم بالمعادلة في 
  )بآالف الدنانير

تونسية إلعادة التأمين وفقا لنص القانون عدد تم إعداد القوائم المالية المنفردة للشركة ال
واألمر عدد  ،والمتعلق بالنظام المحاسبي للشركات ،1996ديسمبر 

، المتعلق بالمصادقة على اإلطار النظري للمحاسبة والمعايير المحاسبية التونسية خاصة منها 
المتعلقة بشركات التأمين وإعادة التأمين حسب ما تم اإلعالن عنها في  31و 26المعايير المحاسبية القطاعية عدد 

  .2000جوان  26قرار وزير المالية بتاريخ 

الستثمار بالشمال الغربي وشركة العامة للبيع وفقا لنص د القوائم المالية المنفردة لشركة التنمية واِ 
المتعلق بالنظام المحاسبي للشركات واألمر عدد  1996ديسمبر  30بتاريخ  1996لسنة 
نظري للمحاسبة والمعايير المحاسبية المتعلق بالمصادقة على اإلطار ال 1996ديسمبر  30

تتكون الحصص في الشركات المرتبطة و الغير مجمعة حصرا على مساهمة الشركة األم في رأس مال شركة 
التنمية الفالحية لخماس 

د هذه المؤسسة الفرعية من مجال التجميع بموجب خاصيتها الغير مؤثرة على مجمع البنكوقد تم استبعا
ال تعمل في مجال الخدمات المالية، كما أن مجموع موازنة هذه الشركة أقل من الحد األدنى الذي يبلغ 

  .دينار

 

مساهمات في المؤسسات المجمعة بطريقة التقييم بالمعادلة 6.2  

شملت المساهمات في المؤسسات المجمعة بطريقة التقييم بالمعادلة الشركات التالية

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

تم إعداد القوائم المالية المنفردة للشركة ال) 1(
ديسمبر  30المؤرخ في 

، المتعلق بالمصادقة على اإلطار النظري للمحاسبة والمعايير المحاسبية التونسية خاصة منها 1996ديسمبر  30
المعايير المحاسبية القطاعية عدد 

قرار وزير المالية بتاريخ 

د القوائم المالية المنفردة لشركة التنمية واِ تم إعدا  )2(
لسنة  112القانون عدد 

30بتاريخ  1996لسنة 
  .التونسية



 

 

هتالكات ، كما بلغت اال2013ديسمبر 
من  %0,74والتي تمثل حوالي  لف دينار

2013.12.31:  

  

لف أ 340.860مقابل  2013ديسمبر 
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ديسمبر  31لف دينار في أ 152.260بلغت القيمة الخام لمجموع األصول الثابتة 
لف دينارأ 60.389فيما بلغت القيمة الصافية  لف دينار،

  .مجموع األصول المجمعة لتجمع البنك

2013.12.31فيما يلي القيمة الصافية لألصول الثابتة المادية والغير مادية المسجلة في 

ديسمبر  31في  لف دينارأ 359.769بلغ مجموع األصول األخرى لتجمع البنك 
  :وتتوزع العناصر المكونة لهذا البند كما يلي.  2012

 

  األصول الثابتة 7.2

بلغت القيمة الخام لمجموع األصول الثابتة 
لف دينار،أ 91.872والمدخرات 

مجموع األصول المجمعة لتجمع البنك

فيما يلي القيمة الصافية لألصول الثابتة المادية والغير مادية المسجلة في 

  

  

  األصول األخرى 8.2

بلغ مجموع األصول األخرى لتجمع البنك 
2012ديسمبر  31دينار في



 

 

  

و الت�ي أحيل�ت ال�ى الهياك�ل المس�تفيدة 

أل�ف  204.190مقاب�ل  2013.12.31
ف دين��ار يفس��ر أساس��ا بارتف��اع الق��روض ف��ي الس��وق 

لهذا البن�د كم�ا وتتوزع العناصر المكـّونة 
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و الت�ي أحيل�ت ال�ى الهياك�ل المس�تفيدة    ألرص�دة الحرف�اء " المب�الغ المعلق�ة  "يحتوي هذا البند أساسا على عمليات 
  .بعد ترتيب الحسابات المستحقة القبض

  مستحقات على المؤسسات البنكية والمالية

2013.12.31أل�ف دين�ار ف�ي  357.684البنكية والمالية بلغت المستحقات على المؤسسات 
ف دين��ار يفس��ر أساس��ا بارتف��اع الق��روض ف��ي الس��وق أل�� 153.494مس��جلة ارتفاع��ا بقيم��ة  2012.12.31

وتتوزع العناصر المكـّونة  .النقدية بالدينار عوضه تراجع للقروض في السوق النقدية بالعملة الصعبة

يحتوي هذا البند أساسا على عمليات 
بعد ترتيب الحسابات المستحقة القبض

مستحقات على المؤسسات البنكية والمالية.9.2

بلغت المستحقات على المؤسسات 
2012.12.31دين��ار ف��ي 

النقدية بالدينار عوضه تراجع للقروض في السوق النقدية بالعملة الصعبة
  :يلي



 

 

  

أل�ف دين�ار ف�ي  5.157.306مقاب�ل  2013.12.31
وفيم�ا يل�ي تركيب�ة الودائ�ع  %.6,40ألف دينار أي بنسبة نمو بلغ�ت 
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  للحرفاءودائع ومستحقات 

2013.12.31ألف دينار ف�ي  5.487.432بلغت الودائع والمستحقات للحرفاء 
ألف دينار أي بنسبة نمو بلغ�ت  330.125، مّسجلة زيادة بقيمة 

 

  

ودائع ومستحقات .10.2

  

بلغت الودائع والمستحقات للحرفاء 
، مّسجلة زيادة بقيمة 2012.12.31

  :اتوالمستحق

  

  



 

 

مقاب��ل  2013ديس��مبر 31أل��ف دين��ار ف��ي 

  

أل���ف دين���ار ف���ي  334.251مقاب���ل  2013.12.31
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  والموارد الخصوصية

أل��ف دين��ار ف��ي  395.511القتراض��ات والم��وارد الخصوص��ية لتجم��ع البن��ك 
  :وتتوزع كما يلي 2012ديسمبر 31ألف دينار في 

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

2013.12.31أل���ف دين���ار ف���ي  310.577بل���غ مجم���وع الخص���وم األخ���رى 
  :وتتوزع كاآلتي

والموارد الخصوصية االقتراضات.11.2

القتراض��ات والم��وارد الخصوص��ية لتجم��ع البن��ك بلغ��ت قيم��ة اِ 
ألف دينار في  446.406

تتراوح نسب الفائدة لإلقتراضات الخارجية بين 

  أخرىخصوم . 12.2

بل���غ مجم���وع الخص���وم األخ���رى 
وتتوزع كاآلتي. 2012.12.31



 

 

والمتقاع��دين للخ��دمات ق��ام مجم��ع البن��ك باحتس��اب الم��دخرات الت��ي تغط��ي تعهدات��ه التالي��ة للوظيف��ة حي��ال الم��وظفين 
وعمال بالمبادئ المحاسبية المعتم�دة ف�ي ت�ونس والمع�ايير الدولي�ة ف�ي 
تقديم التقارير المالية، يجب احتساب كلف�ة المزاي�ا التالي�ة للوظيف�ة ض�من األعب�اء وذل�ك خ�الل فت�رة نش�اط الموظ�ف 

  :ولتقييم هذه المدخرات، وقع تبني الفرضيات التالية

  

 Essoukna, Sivia, El Madina, Les Œillets  

وقع تحديد امكانية الخروج المبك�ر للتقاع�د حس�ب ع�دد الس�نين المتبقي�ة لخدم�ة الموظ�ف وطبق�ا الج�دول الزمن�ي 

وقع تحديد أمل الحياة حسب عمر الموظف عند اختتام السنة المحاس�بية وطبق�ا لج�دول الوفي�ات المس�تخدم م�ن 

تلت��زم الش��ركات الفرعي��ة والش��ركات المرتبط��ة بتق��ديم م��نح للتقاع��د طبق��ا لتراتي��ب االتفاقي��ات الجماعي��ة أو الق��وانين 
حقوق مكتسبة م�ن (الداخلية المطبقة لموظفيهم والتي لم يقع احتساب مدخرات على مزايا األعوان لتغطية التعهدات 

وت�تلخص بع�ض المعلوم�ات المتعلق�ة 
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  منح الخروج للتقاعد وأعباء مجمع التأمين للمتقاعدين

ق��ام مجم��ع البن��ك باحتس��اب الم��دخرات الت��ي تغط��ي تعهدات��ه التالي��ة للوظيف��ة حي��ال الم��وظفين 
وعمال بالمبادئ المحاسبية المعتم�دة ف�ي ت�ونس والمع�ايير الدولي�ة ف�ي  .المتداولة للبنك األم وبعض شركاتها الفرعية

تقديم التقارير المالية، يجب احتساب كلف�ة المزاي�ا التالي�ة للوظيف�ة ض�من األعب�اء وذل�ك خ�الل فت�رة نش�اط الموظ�ف 
ولتقييم هذه المدخرات، وقع تبني الفرضيات التالية.  وليس عند تلقيه لهذه المزايا

Simpar،Essoukna, Sivia, El Madina, Les Œillets

وقع تحديد امكانية الخروج المبك�ر للتقاع�د حس�ب ع�دد الس�نين المتبقي�ة لخدم�ة الموظ�ف وطبق�ا الج�دول الزمن�ي 

وقع تحديد أمل الحياة حسب عمر الموظف عند اختتام السنة المحاس�بية وطبق�ا لج�دول الوفي�ات المس�تخدم م�ن 
  .قبل مهنيي اإلحصاء في مجال التأمين على الحياة

تلت��زم الش��ركات الفرعي��ة والش��ركات المرتبط��ة بتق��ديم م��نح للتقاع��د طبق��ا لتراتي��ب االتفاقي��ات الجماعي��ة أو الق��وانين 
الداخلية المطبقة لموظفيهم والتي لم يقع احتساب مدخرات على مزايا األعوان لتغطية التعهدات 

وت�تلخص بع�ض المعلوم�ات المتعلق�ة .ت المحاس�بية الس�ابقةوالس�نوا 2013بعن�وان الس�نة المحاس�بية 
 :بهذه المؤسسات كما يلي

 

منح الخروج للتقاعد وأعباء مجمع التأمين للمتقاعدين .12.21

ق��ام مجم��ع البن��ك باحتس��اب الم��دخرات الت��ي تغط��ي تعهدات��ه التالي��ة للوظيف��ة حي��ال الم��وظفين 
المتداولة للبنك األم وبعض شركاتها الفرعية

تقديم التقارير المالية، يجب احتساب كلف�ة المزاي�ا التالي�ة للوظيف�ة ض�من األعب�اء وذل�ك خ�الل فت�رة نش�اط الموظ�ف 
وليس عند تلقيه لهذه المزايا

Simparشركات وهي   )*(

وقع تحديد امكانية الخروج المبك�ر للتقاع�د حس�ب ع�دد الس�نين المتبقي�ة لخدم�ة الموظ�ف وطبق�ا الج�دول الزمن�ي ) أ(
  :التالي

 

 

  

  

وقع تحديد أمل الحياة حسب عمر الموظف عند اختتام السنة المحاس�بية وطبق�ا لج�دول الوفي�ات المس�تخدم م�ن ) ب( 
قبل مهنيي اإلحصاء في مجال التأمين على الحياة

تلت��زم الش��ركات الفرعي��ة والش��ركات المرتبط��ة بتق��ديم م��نح للتقاع��د طبق��ا لتراتي��ب االتفاقي��ات الجماعي��ة أو الق��وانين 
الداخلية المطبقة لموظفيهم والتي لم يقع احتساب مدخرات على مزايا األعوان لتغطية التعهدات 

بعن�وان الس�نة المحاس�بية ) بل الموظفينق
بهذه المؤسسات كما يلي

  



 

 

  .تخضع المبالغ المعلقة لتعيين بين مختلف بنود القوائم المالية حسب طبيعة العمليات

نصوص عليها ضمن منشور البنك المركزي 

  

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

      ألف دينار 291.426بل مقـا 2013
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  مدخرات على المبالغ المعلقة

تخضع المبالغ المعلقة لتعيين بين مختلف بنود القوائم المالية حسب طبيعة العمليات

نصوص عليها ضمن منشور البنك المركزي وقد تم تقييم المدخرات على المبالغ المعلقة باالعتماد على الطريقة الم
  .باعتبار المبالغ الصافية حسب العملية 91

  :وتتوزع المدخرات المكونة كما يلي

  )دون اعتبار األسهم الذاتية والخاصة بالرقابة الذاتية

  االحتياطيات المجمعة

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

2013ديسمبر  31ألف دينار في  330.548الحتياطيات المجّمعة 
  :وتتوّزع هذه االحتياطيات كاآلتي. 

مدخرات على المبالغ المعلقة. 2.12.2

تخضع المبالغ المعلقة لتعيين بين مختلف بنود القوائم المالية حسب طبيعة العمليات

وقد تم تقييم المدخرات على المبالغ المعلقة باالعتماد على الطريقة الم
91لسنة  24التونسي عدد 

وتتوزع المدخرات المكونة كما يلي

  

دون اعتبار األسهم الذاتية والخاصة بالرقابة الذاتية(ذاتية األموال 13.2.

االحتياطيات المجمعة.1.13.2

المجّمعة من النتائج المتراكمة من قبل البنك المجّمع لدى الشركات المدرجة بمجال التجميع، الحتياطيات تتكون اِ 
منذ بدء الرقابة إلى تاريخ ختم الحسابات المجّمعة للسنة المحاسبية السابقة إلعالن القوائم المالية

الحتياطيات المجّمعة وقد بلغ حجم اِ 
. 2012ديسمبر  31في 

  



 

 

 2012.12.31ألف دينار في  131.440

  

مع الدولة التونس�ية " األم"، عقد البنك 
اتفاقي��ة وق��ع م��ن خالله��ا تحوي��ل دي��ون فالحي��ة عل��ى م��وارد الميزاني��ة العمومي��ة بلغ��ت 

ل�ق باس�تخالص المب�الغ الت�ي حل�ت من خالل ضمان الدولة فيما يتع

المتث��ال لمع��ايير واِ ) م��ن خ��الل تحس��ين أموال��ه الذاتي��ة

وتبع��ا ل��ذلك، يمك��ن . لب��ا بتس��ديد المب��الغ المحول��ة طبق��ا له��ذه االتفاقي��ة عن��د اس��تعادة توازن��ه الم��الي
 .لهذه المبالغ

ألف دينار مقابل نتيجة إيجابية بقيم�ة  
وتتوزع مس�اهمة البن�ك األم والش�ركات الفرعي�ة ف�ي النتيج�ة المجمع�ة كم�ا 
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  األموال الذاتية األخرى المجمعة

131.440مقابل  2013.12.31ألف دينار في  131.338

، عقد البنك 1994فيفري  21والمؤرخ في  1994لسنة  30لنص القانون عدد 
اتفاقي��ة وق��ع م��ن خالله��ا تحوي��ل دي��ون فالحي��ة عل��ى م��وارد الميزاني��ة العمومي��ة بلغ��ت  1995

من خالل ضمان الدولة فيما يتع" (األم"ألف دينار ألصل الدين للبنك 
 ). آجالها منذ سنة للقروض المندرجة ضمن هذه االتفاقية

م��ن خ��الل تحس��ين أموال��ه الذاتي��ة(وق�د مكن��ت ه��ذه االتفاقي��ة البن��ك م��ن تحس��ين وض��عيته المالي�ة 
  %).5الحد األدنى (مالءة الب وسينالتصرف الجارية المتعلقة ب

لب��ا بتس��ديد المب��الغ المحول��ة طبق��ا له��ذه االتفاقي��ة عن��د اس��تعادة توازن��ه الم��الي
لهذه المبالغ" األم"لوضعية األموال الذاتية لتجمع البنك أن تتأثر عند إرجاع البنك 

  النـتيجـة المجـمـعـة، حصة تجمع البنك

 18.715مجمعة إيجابية بلغت  نتيجة 2013.12.31أفرزت السنة المنتهية في 
وتتوزع مس�اهمة البن�ك األم والش�ركات الفرعي�ة ف�ي النتيج�ة المجمع�ة كم�ا . 2012.12.31ألف دينار في 

 

األموال الذاتية األخرى المجمعة.2.13.2

131.338بلغ مجموع هذا البند 
  : وينقسم كما يلي

لنص القانون عدد  طبقـا) 1(
1995م��ارس  16بت��اريخ 

ألف دينار ألصل الدين للبنك  133.000
آجالها منذ سنة للقروض المندرجة ضمن هذه االتفاقية

وق�د مكن��ت ه��ذه االتفاقي��ة البن��ك م��ن تحس��ين وض��عيته المالي�ة 
التصرف الجارية المتعلقة ب

لب��ا بتس��ديد المب��الغ المحول��ة طبق��ا له��ذه االتفاقي��ة عن��د اس��تعادة توازن��ه الم��اليويبق��ى البن��ك مطا
لوضعية األموال الذاتية لتجمع البنك أن تتأثر عند إرجاع البنك 

النـتيجـة المجـمـعـة، حصة تجمع البنك.3.13.2

أفرزت السنة المنتهية في 
ألف دينار في  51.445

  :يلي

  



 

 

  

لألسهم العادية المتداولة خالل الفترة هو عدد األس�هم العادي�ة المتداول�ة ف�ي بداي�ة الفت�رة 
  .والموفق لعدد األسهم العادية المسددة أو المصدرة خالل الفترة والمضروب بعامل ترجيح متصل بالزمن

حح بنتيج�ة األس�هم الذاتي�ة والمص�" األم
وعن�دما تك�ون األس�هم العادي�ة  .المصدرة أو ش�ركاتها الفرعي�ة

مصدرة ولكن مسرحة بصفة جزئية فإنه يقع معالجتها عند احتساب ال�ربح األساس�ي للس�هم الواح�د وذل�ك كقس�م م�ن 
  .ألن تساهم في أرباح أسهم الفترة الخاصة بسهم عادي مسرح بصفة كلية

ع  والشركات الفرعية التابعة له ) األم(تدرج تحت هذا العنوان القيمة المعادلة لجملة المبالغ التي يدفعها البنك المجّمِ

ويقع احتساب المبالغ . ال يتّم احتساب أي أرباح أو خسائر ضمن جدول النتائج عند اقتناء أو إعادة بيع هذه األسهم
األسهـم " المقبوضة عند التفويت في هذه األسهم والعائدات المرتبطة بها مباشرة ضمن األموال الذاتية تحت بند 

 3.253مقابل  2013ديسمبر  31ألف دينار في 

  

بلغت األسهم الذاتية والخاصة بالرقابة الذاتية، دون اعتبار نتائج التفويت وأرباح األسهم التابعة إليها قبل توزيع 
مسجلة بذلك  2012.12.31ألف دينار في 

أسهم ذاتية وخاصة بالرقابة الذاتية بكلفة 
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  )ربح السهم الواحد(النتيجة األساسية للسهم الواحد 

لألسهم العادية المتداولة خالل الفترة هو عدد األس�هم العادي�ة المتداول�ة ف�ي بداي�ة الفت�رة العدد المتوسط المرجح 
والموفق لعدد األسهم العادية المسددة أو المصدرة خالل الفترة والمضروب بعامل ترجيح متصل بالزمن

األم"ع�دد األس�هم العادي�ة المتداول�ة ع�دد األس�هم المص�درة م�ن قب�ل البن�ك 
المصدرة أو ش�ركاتها الفرعي�ة" األم"الخاصة بالرقابة الذاتية والممتلكة من الشركة 

مصدرة ولكن مسرحة بصفة جزئية فإنه يقع معالجتها عند احتساب ال�ربح األساس�ي للس�هم الواح�د وذل�ك كقس�م م�ن 
ألن تساهم في أرباح أسهم الفترة الخاصة بسهم عادي مسرح بصفة كلية سهم عادي بما أنها كانت مخولة

  األسهم الذاتية والخاصة بالرقابة الذاتية

ع  تدرج تحت هذا العنوان القيمة المعادلة لجملة المبالغ التي يدفعها البنك المجّمِ
  .يصدرها البنك الوطني الفالحيمقابل اقتناء وحوز األسهم التي 

ال يتّم احتساب أي أرباح أو خسائر ضمن جدول النتائج عند اقتناء أو إعادة بيع هذه األسهم
المقبوضة عند التفويت في هذه األسهم والعائدات المرتبطة بها مباشرة ضمن األموال الذاتية تحت بند 

ألف دينار في  3.274بلغ مجموع هذا البند  ".لرقابة الذاتية
  :ويتوزع كما يلي 2012ديسمبر 

بلغت األسهم الذاتية والخاصة بالرقابة الذاتية، دون اعتبار نتائج التفويت وأرباح األسهم التابعة إليها قبل توزيع 
ألف دينار في  7.288مقابل  2013.12.31ألف دينار في  

أسهم ذاتية وخاصة بالرقابة الذاتية بكلفة  22.098ألف دينار وذلك إثر اقتناء من البورصة 
  .ألف دينار

النتيجة األساسية للسهم الواحد .4.13.2

العدد المتوسط المرجح (*) 
والموفق لعدد األسهم العادية المسددة أو المصدرة خالل الفترة والمضروب بعامل ترجيح متصل بالزمن

ع�دد األس�هم العادي�ة المتداول�ة ع�دد األس�هم المص�درة م�ن قب�ل البن�ك  يمثل
الخاصة بالرقابة الذاتية والممتلكة من الشركة 

مصدرة ولكن مسرحة بصفة جزئية فإنه يقع معالجتها عند احتساب ال�ربح األساس�ي للس�هم الواح�د وذل�ك كقس�م م�ن 
سهم عادي بما أنها كانت مخولة

األسهم الذاتية والخاصة بالرقابة الذاتية. 14.2

ع  تدرج تحت هذا العنوان القيمة المعادلة لجملة المبالغ التي يدفعها البنك المجّمِ
مقابل اقتناء وحوز األسهم التي 

ال يتّم احتساب أي أرباح أو خسائر ضمن جدول النتائج عند اقتناء أو إعادة بيع هذه األسهم
المقبوضة عند التفويت في هذه األسهم والعائدات المرتبطة بها مباشرة ضمن األموال الذاتية تحت بند 

لرقابة الذاتيةالذاتية والخاصة با
ديسمبر  31ألف دينار في 

  

بلغت األسهم الذاتية والخاصة بالرقابة الذاتية، دون اعتبار نتائج التفويت وأرباح األسهم التابعة إليها قبل توزيع 
 7.552حقوق األقلية، 
ألف دينار وذلك إثر اقتناء من البورصة  263ارتفاعا بقيمة 

ألف دينار 263ة بلغت جملّي 

  

  



 

 

 

أل����ف دين����ار ف����ي  1.348.919مقاب����ل 

  

 1.035.000مقاب�ل  2013.12.31ألف دين�ار ف�ي 
  :الصول المقدمة في شكل ضمانات كما يلي
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  :وتتوزع هذه التغيرات كاآلتي

  خارج الموازنة ايضاحات حول التعهدات

  كفـاالت، ضمـانـات وتعـهـدات تمـويـل أخـرى مقـدّمة

مقاب����ل  2013.12.31أل����ف دين����ار ف����ي  1.521.819بل����غ مجم����وع ه����ذا البن����د 
  :ويتوزع هذا البند كاآلتي

  أصول مقدمة في شكل ضمانات

ألف دين�ار ف�ي  556.000المركزي التونسي بلغ حجم إعادة التمويل لدى البنك 
الصول المقدمة في شكل ضمانات كما يليويتوزع عناصر اَ . 2012.12.31

 

 

وتتوزع هذه التغيرات كاآلتي

 
ايضاحات حول التعهدات .3
  

كفـاالت، ضمـانـات وتعـهـدات تمـويـل أخـرى مقـدّمة. 1.3

بل����غ مجم����وع ه����ذا البن����د 
ويتوزع هذا البند كاآلتي. 2012.12.31

أصول مقدمة في شكل ضمانات.2.3

بلغ حجم إعادة التمويل لدى البنك 
2012.12.31ألف دينار في 



 

 

  

أل�ف دين�ار  355.197مقـاب�ـل  2013

  

أل�ف دين�ار ف�ي  54.404مقاب�ل  2013
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 ضــمـانـات مـقـبــولــة

  :على العناصر التالية 2013ديسمبر  31في " ضمانات مقبولة

  قـائـمة الـنتـائـج

 فـوائــد دائنة ومـداخيـل ممـاثـلة

2013أل�ف دين�ـار ف�ي  421.765" الفـوائد الـدائنة والمداخيل المماثل�ة
  :، ويتوزع كاآلتي%18,7مسجال ارتفاعا بنسبة 

  عــــمـــوالت مـقـبــوضــة

2013أل�ف دين�ار ف�ي  56.521العموالت المقبوضة من طرف مجم�ع البن�ك 
  :وتتوزع على النحو التالي% 4، مسجلة ارتفاعا بنسبة 

ضــمـانـات مـقـبــولــة.3.3

ضمانات مقبولة"يحتوي بند 

  

قـائـمة الـنتـائـجإيضاحات حـول  .4
 

فـوائــد دائنة ومـداخيـل ممـاثـلة. 1.4

الفـوائد الـدائنة والمداخيل المماثل�ة"بلغ مجموع 
مسجال ارتفاعا بنسبة  2012في 

  

عــــمـــوالت مـقـبــوضــة. 2.4

العموالت المقبوضة من طرف مجم�ع البن�ك بلغت 
، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2012



 

 

 :ويتـوّزع كاآلتي. 2012ألف دينار في 

  

، أي 2012أل��ف دين��ار ف��ي  11.149

 

أل�ف دين�ار ف��ي  160.335قاب��ل م 2013
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 األرباح والخسائر على المحفظة التجارية والعمليات المالية

ألف دينار في  55.894مقابل  2013لف دينار في أ 60.889بلغ مجموع هذه األرباح 

 مـداخـيـل مـحفـظـة االستثمار

11.149مقاب��ل  2013أل��ف دين��ار ف��ي  16.533الس��تثمار بل��ـغت م��داخيل محف��ـظة اَ 
 :التـالي وتتوزع هذه المداخيل عـلى النحـو%. 

  وأعبـاء ممـاثـلـة

2013أل�ف دين�ار ف�ي  211.262" فوائ��د مدين�ة وأعب�اء مماثل��ة
  :ويتوزع كاآلتي%. 32، أي بانخفاض بنسبة 

 

األرباح والخسائر على المحفظة التجارية والعمليات المالية.3.4

بلغ مجموع هذه األرباح 

 

مـداخـيـل مـحفـظـة االستثمار. 4.4

بل��ـغت م��داخيل محف��ـظة اَ 
%. 48بانخفاض بنـسبة 

 

وأعبـاء ممـاثـلـةفـوائـد مـدينة .5.4

فوائ��د مدين�ة وأعب�اء مماثل��ة"بل�غ مجم�وع بن�د 
، أي بانخفاض بنسبة 2012



 

 

  مخصصات المدخرات ونتائج تصحيح القيمة على الديون وعناصر خارج الموازنة والخصوم

  :ويتوزع كاآلتي%. 81، أي بارتفاع بنسبة 

  

أل�ف  225سلبيا بقيمة مقابل مبلغا صافيا 
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مخصصات المدخرات ونتائج تصحيح القيمة على الديون وعناصر خارج الموازنة والخصوم

، أي بارتفاع بنسبة 2012ألف دينار في  84.454مقابل  2013ألف دينار في  152.724

  مخصصات للمدخرات ونتائج تصحيح القيمة على محفظة االستثمار 

مقابل مبلغا صافيا  2013ألف دينار في  4.015بلغ مجموع هذا البند مبلغا صافيا سلبيا بقيمة 
  :ويتوزع كاآلتي

مخصصات المدخرات ونتائج تصحيح القيمة على الديون وعناصر خارج الموازنة والخصوم. 6.4

152.724البند بلغ مجموع هذا 

  

مخصصات للمدخرات ونتائج تصحيح القيمة على محفظة االستثمار . 7.4

بلغ مجموع هذا البند مبلغا صافيا سلبيا بقيمة 
ويتوزع كاآلتي. 2012دينار في 

 

 

  

  

 



 

 

، أي بارتف��اع 2012أل��ف دين��ار ف��ي  127.572

 

وتغي�ر ) الض�ريبة عل�ى الش�ركات(م�ن الض�ريبة الجاري�ة أو المس�توجبة 
 13.582، بل�غ الع�بء الص�افي 2013

  

أل��ف دين��ار،  90.227ت��دفقا نق��ديا ص��افيا إيجابي��ا بقيم��ة 

  . ألف دينار 300.556ستغالل المدفوعة، فائضا بمبلغ 

   .  
  .ألف دينار
  .ألف دينار
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  مصـاريف األعـوان

127.572مقاب��ل  2013أل��ف دين��ار ف��ي  136.934بلغ��ت مص��اريف األع��وان 
  :وتتوزع كاآلتي

  الضرائب على األرباح

م�ن الض�ريبة الجاري�ة أو المس�توجبة  تتكون أعباء الض�رائب عل�ى األرب�اح فق�ط
2013بالنس�بة لس�نة ). المدرجة ضمن الموازن�ة(أصول وخصوم الضريبة المؤجلة 

  :وتتوزع كاآلتي. 2012ألف دينار في  17.049

  الـنقـديـةإيضـاحات حـول جـدول الـتـدفقـات 

  التدفقات النقدية الصافية المخصصة ألنشطة االستغالل
ت��دفقا نق��ديا ص��افيا إيجابي��ا بقيم��ة  2013الس��تغالل، خ��الل الس��نة المحاس��بية 

  :ويفسر على النحو التالي
ستغالل المدفوعة، فائضا بمبلغ ستغالل المقبوضة، مقارنة بأعباء اْال 

  .ألف دينار 279.163بقيمة ) صافيا(سجلت ودائع الحرفاء ارتفاعا 
.   ألف دينار 411.796لفائدة الحرفاء بمبلغ ) الصافي(

ألف دينار 195.011بلغت األموال المفرجة لفائدة األعوان والدائنين اآلخرين 
ألف دينار 68.583بلغت التدفقات النقدية األخرى المرتبطة بسندات التوظيف 

 

مصـاريف األعـوان. 8.4

بلغ��ت مص��اريف األع��وان 
وتتوزع كاآلتي%. 7بنسبة 

 

الضرائب على األرباح.9.4

تتكون أعباء الض�رائب عل�ى األرب�اح فق�ط
أصول وخصوم الضريبة المؤجلة 

17.049ألف دينار مقابل 

 

 

 

 

إيضـاحات حـول جـدول الـتـدفقـات  .5
  

التدفقات النقدية الصافية المخصصة ألنشطة االستغالل.  1.5
الس��تغالل، خ��الل الس��نة المحاس��بية أف��رزت أنش��طة اَ 

ويفسر على النحو التالي
ستغالل المقبوضة، مقارنة بأعباء اْال سجلت إيرادات اْال  -
سجلت ودائع الحرفاء ارتفاعا  -
(ارتفع حجم القروض  -
بلغت األموال المفرجة لفائدة األعوان والدائنين اآلخرين  -
بلغت التدفقات النقدية األخرى المرتبطة بسندات التوظيف  -
 
 



 

 

أل�ف دين�ار ن�تج  66.381، ت�دفقا نق�ديا ص�افيا إيجابي�ا بمبل�غ 
       أل�ف دين�ار 50.261سندات استثمار واقتناء أص�ول ثابت�ة مادي�ة وغي�ر مادي�ة بلغ�ت تباع�ا 

 21.031الستثمار بمبلغ متراكم بقيم�ة 
  .ألف دينار إثر التفويت في سندات مساهمة

أل��ف دين��ار ن��تج  115.329، ت��دفقا مالي��ا ص��افيا س��لبيا بل��غ 
أل�ف دين�ار  35.056أساسا عن إعادة شراء األسهم من قب�ل الش�ركات الفرعي�ة لص�ناديق التوظي�ف الجم�اعي بقيم�ة 

أل�ف دين�ار وتوزي�ع  48.776ألف دين�ار وانخف�اض الم�وارد الخصوص�ية بقيم�ة 

المرك�زي التونس�ي تتكون السيولة وما يعادل السيولة من األموال بالدينار وبالعملة الصعبة في الخزانة ول�دى البن�ك 
 كم���ا تتض���من الق���روض. ومرك���ز الص���كوك البريدي���ة، وك���ذلك الرص���يد الص���افي للبن���ك ل���دى المؤسس���ات البنكي���ة

ـابل رص�يدا مـق� 2013.12.31ألف دينار في 
وتت�وزع ك�اآلتي ف�ي .  ألف دين�ار 41.279
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  التدفقات النقدية الصافية المخصصة ألنشطة االستثمار
، ت�دفقا نق�ديا ص�افيا إيجابي�ا بمبل�غ 2013الستثمار، خالل السنة المحاسبية 

سندات استثمار واقتناء أص�ول ثابت�ة مادي�ة وغي�ر مادي�ة بلغ�ت تباع�ا  من جهة عن التفويت في
الستثمار بمبلغ متراكم بقيم�ة ألف دينار، ومن جهة أخرى عن قبض فوائد وأرباح على محفظة اَ 

ألف دينار إثر التفويت في سندات مساهمة 287ألف دينار وعلى فائض قيمة بمبلغ 

  التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة التمويل

، ت��دفقا مالي��ا ص��افيا س��لبيا بل��غ 2013أس��فرت أنش��طة التموي��ـل، خ��الل الس��نة المحاس��بية 
أساسا عن إعادة شراء األسهم من قب�ل الش�ركات الفرعي�ة لص�ناديق التوظي�ف الجم�اعي بقيم�ة 

ألف دين�ار وانخف�اض الم�وارد الخصوص�ية بقيم�ة  3.335القتراضات بمبلغ 
  .ألف دينار 28.162

  السيولة وما يعادل السيولة

تتكون السيولة وما يعادل السيولة من األموال بالدينار وبالعملة الصعبة في الخزانة ول�دى البن�ك 
ومرك���ز الص���كوك البريدي���ة، وك���ذلك الرص���يد الص���افي للبن���ك ل���دى المؤسس���ات البنكي���ة

  .قتراضات البنكية دون الثالثة أشهر ومحفظة سندات المتاجرة

ألف دينار في  491.238وقد بلغت السيـولة وما يعادل السـيولـة رصيدا سلبيا بقيمة 
41.279، أي بارتفاع بمبلغ 2012.12.31ألف دـينار في 

2013:  

التدفقات النقدية الصافية المخصصة ألنشطة االستثمار. 2.5
الستثمار، خالل السنة المحاسبية أفرزت أنشطة اَ 

من جهة عن التفويت في
ألف دينار، ومن جهة أخرى عن قبض فوائد وأرباح على محفظة اَ  5.198و

ألف دينار وعلى فائض قيمة بمبلغ 

التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة التمويل.  3.5

أس��فرت أنش��طة التموي��ـل، خ��الل الس��نة المحاس��بية 
أساسا عن إعادة شراء األسهم من قب�ل الش�ركات الفرعي�ة لص�ناديق التوظي�ف الجم�اعي بقيم�ة 

القتراضات بمبلغ سديد اَ وت
28.162أرباح أسهم بلغت 

السيولة وما يعادل السيولة.  4.5

تتكون السيولة وما يعادل السيولة من األموال بالدينار وبالعملة الصعبة في الخزانة ول�دى البن�ك 
ومرك���ز الص���كوك البريدي���ة، وك���ذلك الرص���يد الص���افي للبن���ك ل���دى المؤسس���ات البنكي���ة

قتراضات البنكية دون الثالثة أشهر ومحفظة سندات المتاجرةواْال 

وقد بلغت السيـولة وما يعادل السـيولـة رصيدا سلبيا بقيمة 
ألف دـينار في  532.517سلبيا بقيمة 

2013موفى السنة المحاسبية 



 

 

وس�ندات  )BTZC(وذات س�ند الخ�الص الواح�د 
احتس�ابهم  راف غير مؤسسات القرض والموجودين ف�ي محفظ�ة الس�ندات التجاري�ة ق�د وق�ع

         2013.12.31بأقط��اب األنش��طة المح��تفظ به��ا ف��ي الس��نوات المختوم��ة ف��ي 
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وذات س�ند الخ�الص الواح�د ) BTA(هذا ويشار إلى أن التوظيفات في رقاع الخزينة المنظ�رة 
راف غير مؤسسات القرض والموجودين ف�ي محفظ�ة الس�ندات التجاري�ة ق�د وق�عالمكتتبة لدى أط
  ".ما يعادل السيولة

  معلومات قطاعية

بأقط��اب األنش��طة المح��تفظ به��ا ف��ي الس��نوات المختوم��ة ف��ي  تت��وزع المعلوم��ات القطاعي��ة المتعلق��ة
 :كما يلي

 

 

هذا ويشار إلى أن التوظيفات في رقاع الخزينة المنظ�رة 
المكتتبة لدى أط الخزينة
ما يعادل السيولة"ضمن 

  

معلومات قطاعية  .6
 

تت��وزع المعلوم��ات القطاعي��ة المتعلق��ة
كما يلي 2012.12.31و
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تقرير مراقبي الحسابات حول 
  القوائم المالية  المجمعة
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تقرير مراقبي الحسابات حول 
القوائم المالية  المجمعة

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

تقرير مراقبي الحسابات حول 
القوائم المالية  المجمعة
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