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املقر الرئي�سي

�شارع خري الدين با�شا
مونبليزير 1002، تون�س

�س.ب.: 485 - 1080 التوزيع اخلا�س
الهاتف: 800 950 71 (216 +)
الفاك�س: 840 950 71 (216+)

تلك�س : 12376 / 12375
naib@naibank.com :الربيد الإلكرتوين

  NOAFTNTT : ال�شويفت
NAIB : الرويرت

B 110 151 19 97 : ال�شجل التجاري
 www.naibbank.com : املوقع الإلكرتوين

الفــــــروع

فرع بنزرت
بنزرت �شنرت : 7000 بنزرت

الهاتف : 100 422 72 (216+)
الفاك�س : 533 422 72 (216+)

فرع سوسة
�شارع 7 نوفمرب، طريق القنطاوي

حّمام �شو�شة 4011
الهاتف : 370 370 73 (216+)
الفاك�س : 371 370 73 (216+)

فرع صفاقس
عمارة مرياج II �شارع جميدة بوليلة

�شفاق�س اجلديدة 3027
الهاتف : 140 415 74 (216 +)
الفاك�س : 141 415 74 (216 +)
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باملليون دولر اأمريكي

20052006200720082009البـيــــانـات

575.991 367.808706.458901.7551020.7321املجموع العام للميزانية

176.656222.292271.325322.159428.883املوجودات 

124.283192.248174.588249.136275.858الت�شهيالت

30.09238.51944.80655.34664.437املخ�ش�شات

32.75158.32879.690124.314189.665اأموال الزبائن

46.79747.09446.15249.59954.059حقوق امل�شاهمني

9.76212.30515.72021.97222.272الناجت امل�رصيف ال�شايف

6.0547.81010.83316.31915.963الأرباح ال�شافية قبل املخ�ش�شات

الأرباح ال�شافية قبل املخ�ش�شات / 
متو�شط حقوق امل�شاهمني %

13.1516.6423.2434.0930.80

الأرباح ال�شافية قبل املخ�ش�شات / 
متو�شط املوجودات %

3.433.914.395.504.25

موؤ�سرات مالية
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رئي�س املجل�سجمـعة املـبروك وهـيبة

عـ�ضـوعبد الرزاق فرج

عـ�ضـود.إدريس عبد السالم الشتيوي  )*(

عـ�ضـوالطاهر بن حتيرة  )**(

عـ�ضـوخليفة محمد زريق

عـ�ضـوسميرة الغريبي

)*( عو�س ال�شيد / عبد اهلل الطربان بتاريخ 18 نوفمرب 2009 . 
)**( عو�س ال�شيد / ماهر الزواري بتاريخ 23 نوفمرب 2009 .

جمل�س الإدارة
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جمعة املربوك وهـيبةالرئي�س املدير العام 

عبد الــرزاق فـــرجاملدير العام امل�ساعد

غــازي قــزقـزالإدارة املركزية للخزينة والعمليات النقدية والعالقات الدولية

برهــان �شعبانالإدارة املركزية لالإئتمان والفروع وو�سائل الدفع

ح�شني بن حمودةاإدارة ال�سوؤون القانونية والنزاعات

اأكـــرم وني�شةاإدارة الإعنمادات

�شعيد بن خليفةاإدارة الديون املتعرثة و الإ�سرتجاع

عبد القادر ال�شوي�شياإدارة و�سائل الدفع

كمال بن زهرةاإدارة ال�سوؤون الإدارية و املوارد الب�سرية

منية قزقزاإدارة الت�سويق

جابر ال�شخريياإدارة الدرا�سات و مراقبة الت�سرف

الطيب طيباإدارة الرقابة الدائمة للت�سرف ومكافحة تبيي�س الأموال 

مالك املعموري اإدارة الإعالمية والتكنولوجيا 

ر�شيدة ال�شّنويفق�سم املحا�سبة

منري ال�شباوجليخلية املراجعة الداخلية 

فرحات خملوفاإدارة الإمتثال

نادر كري�شانالفرع الرئي�سي

جالل التاجوريفرع بنزرت

اإليا�س حمزةفرع �سو�سة 

العرو�شي الرقيقفرع �سفاق�س

اإدارة امل�سرف
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تاأ�ش�س م�رصف �شمال اإفريقيا الدويل بتاريخ 01 نوفمرب 1984 طبقا لبنود الإتفاقية الدولية املربمة بني 
 اجلمهورية التون�شية واجلماهريية العربية الليبية ال�شعبية الإ�شرتاكية العظمى بتاريخ 01 دي�شمرب 1983. 
و ين�ش��ط م�رصف �ش��مال اإفريقيا الدويل ب��كل حرية كوحدة م�رصفي��ة غري مقيمة يف اإط��ار القوانني 

املنظمة لهذا القطاع وخا�شة القانون عدد 108 ل�شنة 1985 واملوؤرخ يف 06 دي�شمرب 1985 .

العمليــــات 

يقوم م�رصف �شمال اإفريقيا الدويل بالعمليات التالية :

 فتح احل�شابات وقبول الودائع مهما كان �شكلها واأجلها ❙

 القيام بكافة اأنواع عمليات ال�شباك )التحويالت، التح�شيل، اإ�شدار بطاقات الإئتمان…( ❙

اإعتمادات  ❙ ومتويل  )فتح  اخلارجية  بالتجارة  املتعلقة  العمليات  اأنواع  بجميع    القيام 

التوريد، تعزيز اإعتمادات الت�شدير، التمويل امل�شبق لل�شادرات…(

 الإقرا�س والإقرتا�س من ال�شوق النقدية الدولية  ❙

 عمليات ال�رصف ❙

 امل�شاركة يف القرو�س والإ�شدارات الدولية  ❙

 خ�شم م�شتندات الت�شدير والكمبيالت امل�شحوبة على اخلارج. ❙

 متويل املوؤ�ش�شات ومواكبة عملياتها باخلارج  ❙

 اإ�شدار خطابات ال�شمان والكفالت ❙

تقدمي امل�سرف
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راأ�س املال

يبلغ راأ�س مال امل�رصف 30 مليون دولر اأمريكي .

املـ�شـاهـمـون 

تتكون اجلمعيات العامة للم�رصف من امل�شاهمني الأتي ذكرهم وبح�شب ن�شب ملكيتهم يف راأ�س ماله كما يلي :

% 50 عن اجلانب التون�شي    

% 23.749 الدولة التون�شية   

% 26.247 ال�شندوق القومي لل�شمان الإجتماعي   

% 0.001 ال�رصكة التون�شية للتاأمني    

% 0.001 الديوان القومي للتج���ارة   

% 0.001 ال�رصكة التون�شية للمالحة   

% 0.001 الديوان القومي للزيت   

% 50 عن اجلانب الليبي:    

% 50 امل�رصف الليبي اخلارجي   
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ح�رصات امل�شاهمني ،،،

ي�رصفني باإ�شم جمل�س اإدارة م�رصفكم اأن اأقدم لكم هذا التقرير ال�شنوي اخلام�س و الع�رصين عن 
ن�ساط امل�رصف وح�ساباته اخلتامية ل�سنة 2009 .

 و نوافيكم �شمن هذا التقرير ببيانات مف�شلة عن م�شرية امل�رصف وخمتلف اأن�شطته و نتائجه 
خالل هذه ال�شنة .

لقد �شجل الإقت�شاد العاملي بداية حت�شن يف نهاية �شنة 2009 و يتوقع اأن يتوا�شل خالل �شنة 
الدولية واحلكومات  التدخالت غري امل�شبوقة و املن�شقة من املنظمات  2011 بف�شل  2010 و 
يف  التخفي�س  نحو  تقديراته  مراجعة  اإلى  الدويل  النقد  ب�شندوق  اأدى  مما  النقدية  وال�شلطات 

الإنكما�س ب� 0.3 %  حيث ينتظر اأن يبلغ النمو العاملي 0.8- % مقابل 1.1- % مقدرة .
 

اأما بالن�شبة للنتائج امل�شجلة بدولة املقر خالل هذه الفرتة فتعترب مر�شية اإذ ت�شنى حتقيق منو 
اإيجابي للناجت الإجمايل املحلي ب�  3.1% بف�شل حت�شن الإنتاج الفالحي و القطاع  اخلدماتي 
مع احلفاظ على �شالمة التوازنات املالية الداخلية   واخلارجية يف ظرف عاملي �شعب متيز 
باإنكما�ش  حاد للن�ساط االقت�سادي يف جل البلدان ال�سناعية   و ال�ساعدة ، كما متكنت اآليات 
املراقبة من ح�رص ن�شبة الت�شخم يف حدود 3.7% مقابل 5 %  �شنة 2008 بالرغم من ارتفاع 

اأ�شعار بع�س املواد الغذائية .

بالن�شبة مل�شرية امل�رصف فبالرغم من الإ�شطربات التي �شهدتها ال�شوق النقدية و املالية يف 
نهاية �شنة 2008 �شجل نتائج قيا�شية خالل تلك ال�شنة و دعمها خالل �شنة 2009، حيث تطور 
يف  زيادة  دولر  مليون   106.7 بني  موزع  دولر  مليون   555.2 ب�  للميزانية  العام  املجموع 
جمموع الأ�شول و اخل�شوم و 448.5 مليون دولر زيادة يف جمموع احل�شابات النظامية ناجتة 
خا�شة عن اإعتمادات التوريد والت�شدير املعززة من قبل امل�رصف من ناحية  و اإ�شدار �شمانات 

الدفعة املقدمة وح�شن التنفيذ من ناحية اأخرى. 

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة



11www.naibbank.com

وقد عمل امل�رصف على تطوير هذه املعامالت نظرا للتغيري يف ال�شوق الليبية ال�رصيك الإ�شرتاتيجي للم�رصف 
حيث توفرت بها العديد من امل�شاريع الكربى والقطاعات التي تتطلب تدخل �رصكات اأجنبية لتنفيذها .

4.629 مليون دولر مقابل  اإنعك�ش على نتائج امل�رصف حيث بلغت االأرباح ال�سافية  اإن هذا الكم من الن�ساط 
اإلى  0.976 مليون اأي 26.71 %. ويرجع هذا التطور خا�شة  3.653 مليون دولر خالل ال�شنة ال�شابقة بزيادة 
اإيرادات عمليات التجارة اخلارجية التي تعترب العمود الفقري لن�ساط امل�رصف ملا يرتتب عنها من اإيرادات اأخرى 

يف جميع جماالت الن�ساط .
و يعمل امل�رصف على دعم هذه النتائج خا�شة و اأن موؤ�رصات بداية ال�شنة اجلديدة ممتازة و تب�رص باخلري .

و ل ي�شعني يف الأخري اإل اأن اأنوه بدعم امل�شاهمني املتوا�شل لهذه املوؤ�ش�شة   و اأن اأقدم لزمالئي يف املجل�س 
اأ�شمى عبارات ال�شكر و التقدير ملا يبذلونه من جهد لتحقيق ازدهار و مناعة هذا امل�رصف .

كما اأنتهز هذه الفر�شة لأجدد لكل موظفي امل�رصف عميق اإمتناين على تفانيهم و اإخال�شهم ملوؤ�ش�شتهم .

و ال�شالم عليكم ورحمة الل�ه وبركاته،،،  

جمعة املربوك وهيبة   
رئي�س جمل�س الإدارة  
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ي�ستعر�ش هذا التقرير حتليال الأهم النتائج امل�سجلة لن�ساط امل�رصف ل�سنة 2009 و مقارنتها 
مبا كانت عليه �شنة 2008 .

وفيمــا يلــي البيـانـات التحليليــة لن�ســـاط امل�ســرف يف خمتلـــف املجـــاالت وذلك على �سوء 
القوائم املالية املقارنة واملرفق���ة التي مت اإعدادها طبقا ملبادئ املحا�شبة املتفق عليها عموما 
و خا�شة منها املعيار املحا�شبي رقم 01 املوؤرخ يف 30 دي�شمرب 1996 و املعايري املحا�شبية 
البنكية ) من 21 اإلى 25 ( و املطبقة بداية من غرة جانفي 1999 و كذلك طبقا لقواعد البنك 
املركزي التون�شي التي ت�شمنها املن�شور عدد 91-24 املوؤرخ يف 17 دي�شمرب 1991 و املنقح 

باملنا�شري الالحقة.  

حتليل امليزانية العامـة 

دولر  مليون   1 575.991 النظامية(  احل�شابات  فيها  ) مبا  للميزاني���ة  الع����ام  املجموع  بلغ 
م��وزعا كما يلي :

428.883 مليون دولر. ❙  :  جمموع الأ�شول واخل�شوم  
147.108 1 مليون دولر. ❙  :  جمموع احل�شابات خارج امليزانية  

ق��دره 020.732 1 مليون  م��ا   2008 دي�شمرب  نهاية  يف  للميزانية  العام  املجموع  بلغ  بينما 
دولر اأي بزيادة قدرها 555.258  مليون دولر موزعة بني :

106.723 مليون دولر ❙  :  زيادة يف جمموع الأ�شول واخل�شوم  
448.535 مليون دولر ❙  زيادة يف جمموع احل�شابات النظامية  : 

العمليات امل�رصفيــــة

نهاية   يف  دولر  مليون   189.665 لأجل  الزبائن  وودائع  اجلارية  احل�شابات  اأر�شدة  بلغت 
دي�شمرب 2009 مقابل 124.315مليون دولر يف نهاية ال�شنة املا�شية بزيادة 65.350 مليون 
دولر اأي 52.57%، اإن هذا التطور يربز تنامي قاعدة احلرفاء بامل�رصف عالوة على اإنعكا�شه 

اإيجابيا على موؤ�رص ال�شيولة .

تقـــــــريـر الن�سـاط 
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ويبني اجلدول التايل تفا�شيل تطور اأموال احلرفاء بني الفرتتني :
باآلف الدولر الأمريكي

دي�شمرب 2009 / 2008 دي�شمرب 2009 دي�شمرب 2008
الن�شبة % املبلغ البيانات

52.57 65 350 189 665 124 314 احل�شابات اجلارية والودائع لأجل
18.37 13 837 89 158 75 321 احل�شابات اجلارية

105.14 51 514 100 507 48 993 ال�ودائع لأجل
133.80 12 199 21 316 9 117 تاأمينات نقدية
- 32.64 - 94 194 288 فوائد م�شتحقة للدفع

57.92 77 455 211 175 133 719 جمموع ودائع احلرفاء
62.71 12 502 32 438 19 936 ح�شابات البنوك لدينا

اخلزينة والعمليات النقديـــة 

109.120 مليون  2009 مقاب�ل  153.882 مليون دولر يف نهاية دي�شمرب  الودائع املقر�ش���ة لأجل  بلغ حجم 
دولر يف نهاية ال�شنة ال�شابقة اأي بزيادة ق�درها 44.762  مليون دولر  اأي بن�شبة 41.02%. اأما حجم الودائع 
اأي   2008 دي�شمرب  نهاية  ملي�ون دولر يف   113.061 120.557 مليون دولر مقابل  بلغ  فقد  املقرت�شة لأجل 

بزيادة قدرها 7.496 ملي�ون دولر اأي %6.63.
ويبني اجلدول التايل تفا�شيل الودائع املقر�شة واملقرت�شة:

باآلف الدولر الأمريكي
دي�شمرب 2009 / 2008 دي�شمرب 2009 دي�شمرب 2008

الن�شبة % املبلغ البيانات
41.02 44 762 153 882 109 120 الودائع املقر�شة لأجل
6.63 7 496 120 557 113 061 ال�ودائع املقرت�شة لأجل

-945.60 37 266 33 325 -3 941 �شايف الودائع

اإن هذا الفارق الإيجابي بني الودائع املقر�شة و املقرت�شة يربز مدى �شالمة التوازنات املالية للم�رصف حيث 
اأن جل الت�شهيالت مولت اأ�شا�شا من ودائع الزبائن واملوارد الذاتية للم�رصف. 

�شندات اخلزينة 

بادر  النقدية  ال�شوق  يف  العمالت  جلل  الفائدة  لأ�شعار  احلاد  التدهور  و  الزبائن  من  القارة  املوارد  طفرة  اأمام 
امل�رصف بالبحث عن مردود اأف�شل حيث اإ�شتثمر يف بداية الن�شف الثاين من �شنة 2009 و اإلى نهايتها حوايل 
21.175 مليون دولر يف �شندات خزينة اأغلبها م�شمونة من الدول وذات مردودية جّيدة مقارنة باأ�شعار الفائدة 

يف ال�شوق النقدية.
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ويف ما يلي جدول مف�شل لهذه ال�شندات  : 

�شعر الفائدة املدة )ال�شنة (املبلغ )م.دولر (البيانات
6.247 % 5.1255�شكوك البحرين 

6.396 % 10.0315�شكوك دبي دوف

4 % 5.0215�شندات خزينة قطر 
4 % 0.9983رقع ممتازة قولف بنك 

حمفظــة الت�شهيـــالت 
بلغ جمموع حمفظة الت�شهيالت لغري املوؤ�ش�شات املالية يف نهاية هذه ال�شنة 275.858 مليون 
دولر مقابل 249.136 مليون دولر يف نهاية ال�شنة ال�شابقة ، بزيادة 26.722 مليون دولر اأي 

 10.73 % ويف ما يلي التفا�شيل :

 زيادة يف عمليات اخل�شم بحوايل  19.909 مليون دولر ❙
 تخ�ش معظمها عمليات خ�سم م�ستندات الت�سدير املطابقة ل�رصوط االإعتماد

 وهو توجه امل�رصف يف التخ�ش�س يف عمليات التجارة اخلارجية  . 
 زيادة يف حجم القرو�س بحوايل 1.463 مليون دولر ❙
 زيادة يف حجم املك�شوف بحوايل 4.392 مليون دولر ❙
 زيادة يف حجم النزاعات بحوايل 0.957 مليون دولر ❙

ويف ما يلي جدول مف�شل ملحفظة الت�شهيالت :
باآلف الدولر الأمريكي

دي�شمرب 2009 / 2008دي�شمرب 2009دي�شمرب 2008
الن�شبة %املبلغالبيانات

72210.73 85826 136275 249اإجمايل حمفظة الت�شهيالت

90927.90 26819 35991 71�ش�ندات جتارية

4631.05 9411 478140 139ق�رو�س

39255.06 3704 97812 7مك�شوف

2799573.16 32131 30نزاع��ات

09116.43 9 -437 64 -346 55 - خم�ش�شات
100.00-425 -4250 مدينون خمتلفون

5.17 -182 -342 5243 3 فوائد م�شتحقة
88623.80 2163 33020 16 فوائد تاأخري م�شتحقة

66421.51 4 -346 26 -683 21 - فوائد وفوائد تاأخريوعمولت معلقة
21.64-559154 -713 - فوائد مدونة م�شبقا

4018.56 07416 673208 191�شايف حمفظة الت�شهيالت
515164.06 3159 80015 5قرو�س لفائدة موؤ�ش�شات مالية
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التزامات خارج امليزانية

  بلغ جمموع اللتزامات خارج امليزانية 147.108 1 مليون دولر يف نهاية دي�شمرب 2009 مقابل 698.573  
مليون دولر يف نهاية �شنة 2008 بزي�ادة 448.535  مليون دولر اأي 64.21 % .

ويبني اجلدول التايل التفا�شيل :
باآلف الدولر الأمريكي

دي�شمرب 2009 / 2008 دي�شمرب 2009 دي�شمرب 2008

الن�شبة % املبلغ البيانات

38.90 56 848 202 985 146 137 �شمانات وكفالت مقدمة

- 100.0 - 55 0 55 �شمانات للم�شارف
44.43 59 001 191 800 132 799 �شمانات للزبائن

- 26.08 - 258 732 990 اعتمادات جهوز
- 30.49 - 2 575 5 871 8 446 �شند قبول

- 2.55 - 51 1 949 2 000 �شمانات جمركية
42.60 786 2 633 1 846 خطابات �شمان
71.94 345 371 825 442 480 071 اإعتمادات م�شتندية

61.79 69 778 182 702 112 924 اإعتمادات توريد
75.06 275 593 642 740 367 147 اإعتمادات ت�شدير

- 21.97 - 3 761 13 359 17 120 تعهدات متويل مقدمة

- 30.14 - 4 796 11 114 15 910 اإلتزامات متويل
85.51 1 035 2 245 1 210 اإلتزامات خ�شم
61.94 398 459 1 041 786 643 327 املجموع اجلزئي
90.64 50 076 105 322 55 246 ال�شمانات املقبو�شة

99.05 34 820 69 974 35 154 م�شارف
75.93 15 256 35 348 20 092 حرفاء
64.21 448 535 1 147 108 698 573 املـجـمـوع
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ح�شابات الأ�شول واخل�شوم الأخرى 

اأ�شــول اأخرى :
بلغ جمموع الأ�ش�ول الأخرى  470.6 3 األف دولر يف نه�اية �شنة 2009 مف�شلة كالآتي :

  باآلف الدولر الأمريكي 
❙ 51.4  :  م�شاريف مدفوعة م�شبقا  
❙ 2 039.3  :  ت�شبقات و قرو�س للموظفني 
❙ 45.4  :  خمزون القرطا�شية 
❙ 826.0  :  مدينون خمتلفون  
❙       508.5  :  ح�شابات الت�شوية 

خ�شـــوم اأخرى :
بلغ جمموع اخل�ش�وم الأخ�رى 259.0 2 األ���ف  دولر يف نهاية  �شنة  2009  مف�شل��ة ك���الآتي :

  باآلف الدولر الأمريكي 
❙ 931.7  :  م�شاريف للدفع  
❙ 481.3  :  عمولت مقبو�شة م�شبقا  
❙ 198.4  :  �شمان اجتماعي وتاأمني  
❙  67.2  :  خ�شم من املنبع على الرواتب  
❙ 580.4  :  ح�شابات دائنة اأخرى  

حتليل ح�شاب الأرباح واخل�شائــر 

بلغ اإجمايل الناجت البنكي ال�شايف 271.6 22 األف دولر يف نهاية هذه ال�شنة مقابل 971.9 21 األف 
دولر يف نهاية ال�شن��ة املا�ش��ية بزيادة ق�درها  299.7 األف دولر اأي بن�شبة 1.36 %  .

الن�ساط قبل املخ�س�سات و االأدءات   اأرباح  االإ�ستهالكات تبلغ  العامة و  وبخ�سم امل�ساريف 
442.8 16 األف دولر مقابل 763.8 16 األف دولر يف نهاي��ة ال�شن��ة  املا�شية بنق�س ق�دره 

321.0 األ��ف دولر اأي بن�شبة  %1.91 .
اأما النتائج ال�سافية لن�ساط امل�رصف فقد بلغت يف نهاية هذه ال�سنة 629.3 4 األف دولر مقابل 

 653.5 3األف دولر يف نهاية العام ال�شابق بزيادة 975.8 األف دولر اأي %26.71 .
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الإيـرادات والـم�شـروفـات 

الإيـــــرادات :
األف   22 008.0 األف دولر مقابل    22 271.6 بل�غ جمم���وع الفوائد ال�ش��افية والعمولت و الإيرادات الأخرى 

دولر يف نهاية �ش�نة 2008 بزيادة   263.6 األف دولر اأي 1.20 %.

و يبني اجلدول التايل التفا�شيل بالألف دولر:
باآلف الدولر الأمريكي

الن�شبة %الفارق20082009الإيرادات
5.74-749.4-307.7 057.112 13فوائد

049.111.77 963.91 914.89 8عمولت

-36.1--36.1اإيرادات اأخرى
271.6263.61.20 008.022 22املـجمـوع

الفــــــــوائد ال�شـــــافية 
بلغ جمموع الفوائد ال�شافية  307.7 12 األف دولر مقابل 057.1 13 األف دولر بنق�س 749.4 األف دولر اأي 5.74 %  

ناجت خا�شة عن تراجع اأ�شعار الفائدة جلميع العمالت  وتف�شل هذه الفوائد كما يلي :

 825.9 7  األف دولر فوائد ناجتة عن عمليات التمويل وح�شابات الزبائن و عمليات اخلزينة . ❙
 481.8 4 األف دولر عمولت تدون كفوائد حتت�شب ح�شب املدة ومتعلقة بعمليات الإعتمادات )عمولت الفتح  ❙

والتعزيز و الدفع املوؤجل ( .

العمولت والإيرادات الأخرى 
الع���ام  األف دولر يف نهاية  األ�ف دولر مقابل950.9 8    9 963.9 بلغ جمموع العمولت والإي��رادات الأخرى 

املا�شي بزيادة 013.0 1 األف دولر اأي 11.32 %.
ويبي��ن اجلدول التايل توزيع هذه العمولت بني خمتلف اأن�شطة امل�رصف.

باآلف الدولر الأمريكي
الن�شبة %الفـــارق20082009البيانات
140.729.11.38 111.62 2اخلزينة 

28.51-338.1 -186.0847.9 1القرو�س

887.5476.010.79 411.54 4الإعتمادات وال�شمانات 

087.8882.173.16 205.72 1العمليات امل�رصفية

-36.1--36.1اإيرادات اأخرى 
013.011.32 963.91 950.99 8املـجمـوع
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نفقات الت�شـــرف 

بلغ جمموع نفقات الت�رصف 407.8 5 األف دولر مقابل 817.0 4 األف دولر بزي�ادة 590.8 
األف دولر اأي 12.26%  وهي ناجتة عن تطور ن�ساط امل�رصف.

و يبني اجلدول التايل تفا�شيل هذه النفقات .
باآلف الدولر الأمريكي

الن�شبة %الفارق20082009البيانات

540.1350.911.00 189.23 3اأجور ورواتب

867.7239.914.74 627.81 1م�شاريف عامة 

407.8590.812.26 817.05 4املـجمـوع

التكوين املهني والن�شاط الإجتماعي 

تبعا ملا تتطلبه اخلدمات التي يوفرها امل�رصف لزبائنه من دقة و تنظيم و �رصعة يف الإجناز، 
حر���س ه��ذا الأخري عل��ى التكثيف من جهوده يف جم��ال التدريب املهني وذلك بامل�ش��اركة يف 
العديد من الندوات حول املوا�ش��يع والتقنيات املتطورة يف خمتلف الإخت�شا�ش��ات امل�رصفية 
داخ��ل الب��الد وخارجها اإ�ش��افة اإلى الدرو���س امل�رصفي��ة الداخلية التي تعطى مبرك��ز التكوين 
الداخل��ي للم���رصف و يوؤمنه��ا اإطاراته وخ��رباء خارجيون يف جم��الت خمتلفة م��ن التقنيات 

امل�رصفية و الإدارية . 

كما ي�ش��هر امل�رصف ب�شفة متوا�شلة علىتاأمني و�ش��ائل التغطية الإجتماعية وال�شحية لفائدة 
موظفيه اإ�ش��افة ملا يقدمه ال�ش��ندوق الإجتماعي من اإعانات و �ش��لفيات مالية وما يوفره من 

اأن�شطة ترفيهية للموظفني و عائالتهم يف �شبيل دعم روح الإنتماء والولء ملوؤ�ش�شتهم .
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بالدولر الأمريكي 

20082009الأ�شـــــول

860,19 297 991,991 379 2اأ 1اخلزينة و اأموال لدى البنك املركزي

566,09 162 479,52190 331 120اأ 2اأر�شدة و ودائع لدى امل�شارف 

696,45 073 181,91208 673 191اأ 3ت�شهيالت للزبائن 

228,01 315 0,0021اأ 4�شندات التوظيف

0,000,00اأ 5م��ش�اهم�ات

848,89 562 492,074 750 4اأ 6اأ�شول ثابتة

572,82 470 985,343 023 3اأ 7اأ�شول اأخرى

772,45 882 130,83428 159 322جمموع الأ�شول

اخل�شــــوم

887,44 801 0,002البنك املركزي

566,43 587 364,55158 915 136خ 1ودائع املوؤ�ش�شات امل�رصفية و املالية

816,22 174 663,35211 719 133خ 2ودائع احلرفاء

027,22 259 501,692 924 1خ 3خ�شوم اأخرى

297,31 823 529,59374 559 272جمموع اخل�شوم

000,00 000 000,0030 000 30راأ�س املال

056,46 612 456,0915 198 15خ 4اإحتياطات

000,00 800 000,003 740خم�ش�س ملجابهة املخاطر امل�رصفية العامة

087,89 629,1718 7خ 5اأرباح مرحلة

330,79 629 515,984 653 3النتيجة ال�شافية 

475,14 059 601,2454 599 49جمموع الأموال الذاتية

772,45 882 130,83428 159 322جمموع اخل�شوم والأموال الذاتية

امليــــــــزانية العــــــامة

)كما هي يف 31 دي�شمرب 2009(
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بالدولر الأمريكي 

20082009

782,86 426 028 422,881 207 626اخل�شوم املحتملة

181,67 985 704,68202 136 146�شمانات و كفالت مقدمة

669,29 739 085,43642 147 367اإعتمادات ت�شدير

931,90 701 632,77182 923 112اإعتمادات توريد

119 17التعهدات املقدمة  681,4113 358 610,06

610,06 358 681,4113 119 17تعهدات التمويل املقدمة

445,88 322 080,51105 246 55التعهدات املقبو�شة

514,30 974 677,3269 153 35�شمانات مقبو�شة من املوؤ�ش�شات املالية

931,58 347 403,1935 092 20�شمانات مقبو�شة من احلرفاء

وازنة جدول التعهدات خارج امل

)كما هي يف 31 دي�شمرب 2009(
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بالدولر الأمريكي

20082009

187,28 946 448,7025 058 28اإيرادات

865,58 658 15 061,87 008 19 ق/ن1فوائد

126,46 888 7 452,93 847 6 ق/ن2عمولت

195,24 399 2 933,90 202 2 ق/ن3اأرباح ال�رصف والأدوات املالية

528,20 674 538,423 086 6امل�شاريف

118,94 351 3 008,61 951 5 ق/ن4فوائد

409,26 323 529,81 135 عمولت

659,08 271 910,2822 971 21الناجت ال�شايف

706,63 333 639,4211 665 12ق/ن5املخ�ش�شات

119,27 540 175,813 189 3اأجور و رواتب

680,45 867 825,551 627 1ق/ن6الأعباء العامة

061,34 133,80421 391اإ�شتهالكات الأ�شول الثابتة

091,39 109 135,705 098 4الأرباح قبل ال�رصيبة على ال�رصكات

075,220,00 36نتيجة الأن�شطة العادية

760,60 479 694,94 480 ال�رصيبة على ال�رصكات 

330,79 629 515,984 653 3النتيجة ال�شافية

قــــــــــائمة النتـــــــــائج

)كما هي يف 31 دي�شمرب 2009(
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جدول التدفقات النقدية

)كما هي يف 31 دي�شمرب 2009(

بالدولر الأمريكي 

20082009اأن�شطة الإ�شتغالل

158,15 630 635,1626 941 28اإي�رادات الإ�شتغالل املقب�و�شة

515,59 134 4-312,34 590 5-اأعب�اء الإ�شتغالل امل�دف�وعة 

قرو�س وت�شبقات / ا�شتخال�س قرو�س وت�شبقات ممنوحة
200,00 515 9-000,00 80 ملوؤ�ش�شات مالية 

ق�رو�س وت�شبق�ات / اإ�شتخال�س ق�رو�س وت�شبق�ات ممن�وحة 
542,88 519 28-188,47 077 77-للح�رفاء

257,32 549 437,1077 134 48ودائع / �شح�وبات احل�رفاء 

975,98 174 21-801,00 100�شندات التوظيف

826,68 013 6-847,11 814 4-مب�الغ م�دفوعة للم�وظفني ودائن�ون خمتلف�ون 

191,38 218-264,81 551ت�دفق�ات نقدية اأخ�رى 

760,60 479-694,94 480-ال�رصيبة على ال�رصكات

402,36 123 904,7934 154 10-التـدفقـات النـقديـة ال�ّشـافيـة املتـاأتية مـن اأن�شطـة الإ�شتغـالل

418,16 233-356,88 771-اإقتن�اء / تف�ويت ف�ي اأ�ش�ول ثابتة

0,000,00اأن�شط�ة الإ�شتثم�ار 

418,16 233-356,88 771-التدفقـات النقـدية ال�شـافية املتاأتيـة مـن اأن�شطـة الإ�شتثمـار

0,000,00حـ�شـ�س اأربـاح مـدفـوعة

0,000,00التـدفقـات النقـدية ال�شـافية املتاأتيـة مـن اأن�شطـة التمويل

اإنعك�ا�ش�ات ت�غري �ش�عر ال�ش�رف عل�ى ال�شي�ولة 
095,55 286,25257 206-وم�ا يع�ادل ال�شي�ولة 

984,20 889 261,6733 926 10-التغيي�ر ال�ش�ايف ف�ي ال�شي�ولة اأو م�ا يع�ادلها خ�الل ال�شن�ة

680,90 590 19-132,98 458 8-ال�شي�ولة اأو م�ا يع�ادل ال�شي�ولة ف�ي بداي�ة ال�شن�ة املح�ا�شبية

398,85 556 680,9014 590 19-ال�شيـولة اأو مـا يعـادل ال�شيـولة فـي نهـاية ال�شنـة
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اإي�شاحات حول الأ�شول
بالدولر الأمريكي 

20082009

860,19 297 991,991 379 2)اأ1( اخلزينة و اأموال لدى البنك املركزي

736,45 563,74951 273اخلزينة

123,74 428,25346 106 2البنك املركزي التون�شي

566,09 162 479,52190 331 120)اأ2( اأر�شدة و ودائع لدى امل�شارف

368,49 721 896,6220 939 4ح�شاباتنا لدى امل�شارف

452,27 185-344,25 163-خم�ش�شات على ح�شاباتنا لدى امل�شارف

684,96450,95 187ح�شابات امل�شارف املدينة

390,43 882 731,80153 119 109ودائع لأجل لدى امل�شارف

200,00 315 000,0015 800 5قرو�س لفائدة موؤ�ش�شات مالية 

فوائد م�شتحقة و غري م�شتلمة يف ح�شاباتنا اجلارية 
786,07 589,1217لدى امل�شارف

577,83 866,37261 378فوائد م�شتحقة و غري م�شتلمة متاأتية من ودائع امل�شارف

فوائد م�شتحقة و غري م�شتلمة متاأتية من القرو�س امل�شندة 
244,59 054,90149 68للموؤ�ش�شات املالية

696,45 073 181,91208 673 191)اأ3( ت�شهيالت للزبائن

137,66 209 074,35232 837 210قرو�س

960,55 369 724,0712 977 7ح�شابات الزبائن املدينة

792,84 278 368,3131 321 30نزاعات 

031,84 437 64-954,76 345 55-خم�ش�شات

829,3717,67 424ح�شابات مدينة اأخرى

217,95 342 363,083 524 3فوائد م�شتحقة و غري م�شتلمة

840,86 215 497,7720 329 16ف�وائ�د ت�اخ�ي�ر م�شتحق�ة و غي�ر م��شت�ل�م�ة 

626,86 130 6-248,47 353 5-فوائد و عمولت معلقة

840,86 215 20-497,77 329 16-ف�وائ�د ت�اخ�ي�ر مع�لق�ة

771,52 558-974,04 712-فوائد مدونة م�شبقا

اإي�ساحات حول امليزانية
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20082009

228,01 315 0,0021)اأ4( �شندات التوظيف

975,98 174 0,0021�شندات التوظيف

252,03 0,00140فوائد م�شتحقة و غري م�شتلمة على �شندات التوظيف

0,000,00)اأ5( مـ�شـاهمـات

668,46 600,3013 13م�شاهمات

668,46 13-600,30 13-خم�ش�شات للم�شاهمات

848,89 562 492,074 750 4)اأ6( اأ�شول ثابتة

075,45 224 311,507 902 6اأ�شول ثابتة

008,38 819 2-946,83 397 2-اإ�شتهالكات

781,82 157         127,40 246اأ�شول ثابتة يف طور الإجناز

572,82 470 985,343 023 3)اأ7( اأ�شول اأخرى

333,17 201,6645 41خمزونات

393,20 378,1351 56اأعباء مدفوعة مقدما

302,76 489,11848 588ح�شابات اأخرى مدينة

301,73 22-190,51 22-خم�ش�شات للح�شابات الأخرى املدينة 

518,77 921,09508 547ح�شاب الت�شوية / احل�شاب الو�شيط

326,65 039 185,862 812 1ت�شبقات و قرو�س للموظفني

772,45 882 130,83428 159 322جمـــــموع الأ�شول
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بالدولر الأمريكياإي�شاحات حول اخل�شوم

20082009

887,44 801 0,002البنك املركزي

887,44 801 0,002ح�شابنا لدى البنك املركزي

566,43 587 364,55158 915 136)خ1( ودائع املوؤ�ش�شات امل�رصفية و املالية

340,11 438 383,1332 936 19ح�شابات امل�شارف لدينا

704,88 556 747,98120 060 113ودائع لأجل لدينا

738,78 548 855,165 220 3ح�شاباتنا لدى امل�شارف

816,90 378,2842 697فوائد م�شتحقة للدفع على ودائع مقرت�شة

0,00965,76فوائد م�شتحقة للدفع على ح�شاباتنا اجلارية مع امل�شارف 

816,22 174 663,35211 719 133)خ2( ودائع احلرفاء

979,48 157 492,0289 321 75ح�شابات الزبائن

100,15 507 418,34100 993 48ودائع لأجل

228,56 316 140,5121 117 9ح�شابات دائنة اأخرى

508,03 612,48193 287فوائد م�شتحقة للدفع على الودائع لأجل

027,22 259 501,692 924 1)خ3( خ�شوم اأخرى

739,02 598,66931 867نفقات للدفع

258,72 671,33481 262عمولت مقبو�شة م�شبقا على �شمانات واإعتمادات

361,49 051,8741 29اأق�ساط التاأمني

060,75 986,35157 116ال�شدوق الوطني لل�شمان الإجتماعي

375,03 867,6866 45اأداآت ) خ�شم من املنبع (

019,81805,23 1�شندوق النهو�س بال�شكن

426,98 305,99580 601ح�شابات دائنة اأخرى

000,00 000 000,0030 000 30راأ�س املــــال

000,00 000 000,0030 000 30راأ�س امل����ال

056,46 612 456,0915 198 15)خ4( اإحتياطات

286,50 492 229,241 309 1اإحتياطي قانوين

000,00 000 000,0013 000 13اإحتياطي عام

769,96 119 226,851 889ال�شندوق الإجتماعي

000,00 800 000,003 740خم�ش�س ملجابهة املخاطر امل�رصفية العامة

000,00 800 000,003 740خم�ش�س ملجابهة املخاطر امل�رصفية العامة

087,89 629,1718 7)خ5( اأرباح مرحلة

087,89 629,1718 7الأرباح املرحلة

330,79 629 515,984 653 3النتيجة ال�شافية

772,45 882 130,83428 159 322جمموع الأموال الّذاتيـة واخل�شوم
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بالدولر الأمريكي

20082009

865,58 658 061,8715 008 19ق/ن1 فوائد
176,26 920 787,911 800 3فوائد م�شتلمة على العمليات مع امل�شارف

689,32 738 273,9613 207 15فوائد م�شتلمة على العمليات مع احلرفاء

126,46 888 452,937 847 6ق/ن2 عمولت 
654,55 173 803,212 306 1عمولت على ح�شابات امل�شارف

181,78 393,531 1عمولت ال�رصف

547,50 887 225,124 409 4عمولت الإلتزامات خارج امليزانية
742,63 031,07825 130 1عمولت القرو�س

395,24 292 449,722 194 2ق/ن3 اأرباح ال�رصف والأدوات املالية 
489,42 009 500,722 190 2اأرباح ال�رّصف

905,82 949,00282 3اأرباح على الأدوات املالية 

8 484,18106 800,00
800,00 484,18106 8اأرباح  على اإعادة تقييم املخ�ش�شات 

118,94 351 008,613 951 5ق/ن4 فوائد
051,20 282 851,611 286 4فوائد مدفوعة للم�شارف

067,74 069 157,002 664 1فوائد مدفوعة للحرفاء

409,26 529,81323 135عمولت
409,26 529,81323 135عمولت 

706,63 333 639,4211 665 12ق/ن5 املخ�ش�شات 
955,99 214 444,0013 756 13خم�ش�شات على القرو�س

888,07 688,7119 10خم�ش�شات على ح�شاباتنا لدى امل�شارف

155,99 982 1-444,00 188 1-اإ�شرتجاعات على خم�ش�شات القرو�س 

837,00 002 3-366,20 609-اإ�شرتجاعات على خم�ش�شات القرو�س امل�شطوبة

085,250,00 56-اإ�شرتجاع على خم�ش�شات امل�شاهمات

851,07 249 237,268 913 11خم�ش�شات ال�شنة ال�شافية
837,00 002 366,203 609خ�شائر على ديون مغطاة مبخ�ش�شات 

018,56 950,7181 86خ�شائر على ديون  غريمغطاة مبخ�ش�شات 
085,250,00 56خ�شائر على م�شاهمات مغطاة مبخ�ش�شات

119,27 540 175,813 189 3اأجور و رواتب
119,27 540 175,813 189 3اأجور و رواتب

680,45 867 825,551 627 1ق/ن6 الأعباء العامة
079,50 822,8956 58اإيجار املقر

188,00 968,96150 162نفقات رويرت

289,01 753,01147 150م�شاريف بدل ح�شور و اإقامة
123,94 514 280,691 255 1نفقات اأخرى

061,34 133,80421 391اإ�شتهالكات الأ�شول الثابتة
061,34 133,80421 391اإ�شتهالكات الأ�شول الثابتة

075,220,00 36نتيجة الأن�شطة العادية
075,220,00 36نتيجة الأن�شطة العادية

760,60 694,94479 480ال�رصيبة على ال�رصكات
760,60 694,94479 480ال�رصيبة على ال�رصكات

330,79 629 515,984 653 3النتيجة ال�شافية

اإي�ساحات حول قائمة النتائج
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بالدولر الأمريكي

20082009البند

736,45 563,74951 273اخلزينةاأ1

123,74 428,25346 106 2البنك املركزي التون�شياأ1

368,49 721 896,6220 939 4ح�شاباتنا لدى امل�شارفاأ2

684,96450,95 187ح�شابات امل�شارف املدينةاأ2

390,43 882 731,80153 119 109ودائع لأجل لدى امل�شارفاأ2

887,44 801 2-0,00ح�شابنا لدى البنك املركزي 

340,11 438 32-383,13 936 19-ح�شابات امل�شارف لديناخ1

704,88 556 120-747,98 060 113-ودائع امل�شارف لدينا لأجل خ1

738,78 548 5-855,16 220 3-ح�شاباتنا لدى امل�شارفخ1

-19 590 680,9014 556 398,85

اإي�ساحات حول التدفقات النقدية
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التقرير العام ملراقبي احل�سابات لل�سنة املالية 

املختومة يف 31 دي�سمرب 2009

ح�رصات ال�شادة م�شاهمي
م�رصف �شمال اإفريقيا الدويل

I. تقرير حول القوائم املالية 

تنفيذا للمهمة التي اأ�شندت اإلينا من طرف جل�شتكم العامة العادية املنعقدة بتاريخ 30 جوان 
2009، نقدم اإليكم تقريرنا حول تدقيق القوائم املالية مل�رصف �شمال اإفريقيا الدويل املختومة 
 428 يف 31 دي�شمرب 2009 كما هي مرفقة لهذا التقرير والتي تربز  جمموع موازنة ب�  883 
واملعلومات  والفحو�شات  اأمريكي،  دولر  األف   4  629 ب�  �شافيا  وربحا  اأمريكي  دولر  األف 

اخل�شو�شية املن�شو�س عليها بالقانون.
لقد قمنا بفح�س القوائم املالية املرفقة مل�رصف �شمال اإفريقيا الدويل والتي تت�شمن املوازنة 
وجدول  النتائج  وقائمة  املوازنة،  خارج  التعهدات  جدول  وكذلك   ،2009 دي�شمرب   31 يف 
وعلى  املحا�شبية  املبادئ  لأهم  ملخ�س  على  حتتوي  التي  والإي�شاحات  النقدية،  التدفقات 

بيانات تف�شيلية اأخرى.

م�شوؤولية الإدارة يف اإعداد وعر�س القوائم املالية
اإن الإدارة م�شوؤولة عن الإعداد والعر�س العادل لهذه القوائم املالية وفقا للقانون املتعلق بنظام 
املحا�شبة للموؤ�ش�شات بتون�س. تت�شمن هذه امل�شوؤولية الت�شميم والتطبيق واحلفاظ على الرقابة 
الداخلية املتعلقة بالإعداد والعر�س العادل لقوائم مالية خالية ن اأي خطاأ جوهري �شواء كان 

ب�شبب الغ�س اأو اخلطاأ وكذلك اختيار التقديرات املحا�شبية املعقولة يف ظل الظروف الراهنة.

م�شوؤولية مدقق احل�شابات
قد مت �شبط القوائم املالية من طرف جمل�س اإدارتكم، وتتمثل م�شوؤوليتنا يف اإبداء الراأي حول 

هذه القوائم املالية بناءا على عملية التدقيق.
لقد اأجرينا تدقيقنا وفقا ملعايري التدقيق املعمل بها يف تون�س. تقت�شي هذه املعايري اإلتزمنا 
تاأكيدات  على  نح�شل  بحيث  التدقيق  عملية  وتنفيذ  بتخطيط  والقيام  الأخالقية  باملتطلبات 

معقولة باأن القوائم املالية خالية من اأي خطاأ جوهري.

تت�شمن عملية التدقيق القيام بالإجراءات للح�شول على اأدلة تدقيق حول املبالغ والإف�شاحات 
تقدير  مدقق احل�شابات مبا  الإجراءات املختارة على  املالية. تعتمد هذه  القوائم  الواردة يف 
يف ذلك تقييم خماطر اإحتواء القوائم املالية على اأخطاء جوهرية، �شواء كانت نتيجة الغ�س اأو 
اخلطاأ. وعند تقييم تلك املخاطر فاإن مدقق احل�شابات ياأخذ يف الإعتبار الرقابة الداخلية �شارية 
ت�شميم  بهدف  ولك  املالية  للقوائم  العادل  والعر�س  بالإعداد  واملتعلقة  باملوؤ�ش�شة  املفعول 
اإجراءات خا�شة بالتدقيق تكون مالئمة للظروف املتوفرة ولي�س بغر�س اإبداء الراأي حول مدى 
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معقولية  ومدى  املعتمدة  املحا�شبية  ال�شيا�شات  مالئمة  ملدى  تقييما  كذلك  التدقيق  عملية  تت�شمن  فاعليتها. 
التقديرات املحا�شبية املو�شوعة من قبل الإدارة وكذلك تقييما للعر�س الإجمايل للقوائم املالية

نعتقد اأن اأدلة التدقيق التي ح�شلنا عليها كافية و مالئمة لتوفري اأ�شا�س معقول لإبداء الراأي .

الراأي
املالية  الو�شعية  عن  اجلوهرية  النواحي  كافة  من  وعادلة  حقيقية  ب�شورة  تعرب  املالية  القوائم  اإن  راأينا  يف 
مل�رصف �شمال اإفريقيا الدويل وكذلك نتائج عملياته والتدفقات النقدية لل�شنة املختومة يف 31 دي�شمرب 2009 

وفقا للمعايري املحا�شبية املعتمدة فب تون�س.

II الفحو�شات واملعلومات اخل�شو�شية:
كما قمنا طبقا للمعايري املهنية بالفحو�شات التي ين�س عليها القانون

عمال باأحكام الف�شل 3 )جديد( من القانون عدد 117–94 املوؤرخ يف 14 نوفمرب 1994 واملنقح بالقانون عدد  
ال�شاأن تقييم  الداخلية وتناولنا يف هذا  الرقابة  2005، قمنا بدرا�شة نظام  اأكتوبر   18  96 - 2005املوؤرخ يف 
يف  واعددنا  العمل  بها  اجلاري  واملعلومتية  والقانونية  واملحا�شبية  واملالية  الإدارية  والرتاتيب  الإجراءات 
التقريران ملذكوران  للم�رصف وميثل  العامة  الإدارة  اإلى  النهائية  اأنهيناهما يف �شيغتهما  تقريرين  املو�شوع 

جزءا ل يتجزاأ من تقريرنا هذا.
طبقا ملقت�شيات الف�شل 266 من جملة ال�رصكات التجارية، قمنا اأي�شا بفح�س امل�شداقية واملطابقة مع القوائم 
املالية للمعلومات املحا�سبية املقدمة بتقرر جمل�ش االإدارة حول ن�ساط امل�رصف. اإن املعلومات امل�سمنة يف هذا 

التقرير ل ت�شتوجب منا اأي مالحظة خا�شة.
قمنا   ،  2001 نوفمرب   20 يف  املوؤرخ   2001  -  2728 عدد  لالأمر   19 الف�شل  باأحكام  وعمال  اأخرى  جهة  من 
عن  ال�شادرة  املالية  الأوراق  ح�شابات  م�شك  تطابق  مدى  على  مالحظات  لدينا  ولي�شت  الالزمة  بالفحو�شات 

البنك مع القوانني اجلاري بها العمل.

تون�س يف 15 جوان 2010

عن مراقبي احل�شابات 
حممد علي العواين ال�رصيف من�شف بو�شنوقة زموري
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التقرير اخلا�س ملراقبي احل�سابات

 ال�سنة املالية املختومة يف 31 دي�سمرب 2009

ب�شفتنا مراقبي ح�شابات البنك وعمال باأحكام الف�شل 29 من القانون عدد 65-2001 املتعّلق 
مبوؤ�ش�شات القر�س والذي مت تنقيحه بالقانون عدد 19-2006 املوؤرخ  يف 02 ماي 2006 الف�شل  

200 وما بعده من جملة ال�رصكات التجارية، نقدم لكم تقريرنا حول الإتفاقيات املقننة .
تنح�رص م�شوؤوليتنا يف التاأكد من مدى اإحرتام الإجراءات القانونية للرتخي�س وامل�شادقة على هذه 
الإتفاقيات وجت�شيمها ال�شحيح يف القوائم املالية. لي�س من مهامنا البحث ب�شفة خا�شة ومعمقة  يف 
اإمكانية وجود مثل هذه الإتفاقيات اأو العمليات ولكن اإعالمكم وفقا للمعلومات املقّدمة اإلينا والتي 
ل  عليها عن طريق اإجراءات التدقيق، عن اخل�شائ�س وال�شيغ الأ�شا�شية  لهذه الإتفاقيات دون  نتح�شّ
اإبداء راأينا حول فائدتها ويرجع اإليكم تقييم الفائدة الناجمة عن اإبرام هذه الإتفاقيات والقيام بهذه 

العمليات ق�شد امل�شادقة عليها .

اأ - الإتفاقيات والعمليات املربمة خالل هذه ال�شنة املالية )دون اعتبار اأجرة امل�شريين (.
مل يحطنا جمل�س ادارتكم علما باأّية اتفاقيات اأو عمليات مت اإبرامها خالل ال�شنة املختومة يف 

31 دي�شمرب 2009.

ب - العمليات املنجزة واملتعلقة باتفاقيات مربمة �شابقا )دون اعتبار اأجرة امل�شريين (
مل يحطنا جمل�س اإدارتكم علما باأية اتفاقيات اأو عمليات مّت ابرامها خالل ال�شنة ال�شابقة 

ج - الإلتزامات والتعهدات املتخذة لفائدة امل�شريين 

1 – الإلتزامات والتعهدات لفائدة امل�شريين املن�شو�س عليها بالف�شل 200 جديد فقرة عدد 5  
من جملة ال�رصكات التجارية وقرارات جمل�س الإدارة. 

2 - التزامات وتعهدات البنك لفائدة امل�شريين كما اندرجت يف القوائم املالية لل�شنة املالية 
املختومة يف 31 دي�شمرب 2009 .

- من ناحية اأخرى وماعدى هذه العمليات، نعلمكم اأنه مل يتم اإحاطتنا علما بعقد اأّية اتفاقيات 
اأخرى خالل ال�شنة املالية املختومة يف 2009/12/31 ، واأن اأعمال التدقيق التي قمنا بها مل 
تك�شف عن عمليات اأخرى تدخل يف اإطار اأحكام الف�شل 29 من القانون عدد 65-2001 املتعلق 
 ،2006 02 ماي  – 2006 املوؤرخ يف   19 مبوؤ�ش�شات القر�س والذي مّت تنقيحه بالقانون عدد 

والف�شل 200 وما بعده من جملة ال�رصكات التجارّية .

تون�س يف 15 جوان 2010
عن مراقبي احل�شابات

املن�شف بو�شنوقة زموري                                         حممد علي العواين ال�رصيف  
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قرارات اجلمعية العامة العادية 2009

القرار الأول :
امل�رصف  مبقر   2010 جوان   30 بتاريخ  امللتئم��ة  الدويل  اإفريقيا  �شمال  مل�رصف  العادية  العام���ة  اجلل�شة  اإن 
بدعوة من جمل�س الإدارة للتداول يف �شاأن احل�شابات اخل���تامية ل�شنة 2009 ، تقّر قانونية دعوتها اإلى الإنعقاد 

وتعلن �شالحيتها للتداول يف جدول اأعمالها املعرو�س عليها.

القرار الثاين :
بتاري�خ 30 جوان 2010 مبقر امل�رصف،  »اإن اجلل�شة العامة العادية مل�رصف �شمال اإفريقيا الدول�ي املنعق��دة  
بعد ا�ستماعها اإلى تقرير جمل�ش االإدارة حول ن�ساط  امل�رصف خالل �سنة 2009 وتقريري مراقبي احل�شابات حول 
تنفيذهما ملهتمهما خالل نف�س الفرتة، ت�شادق على تقرير جمل�س الإدارة وعلى احل�شابات املالي���ة ل�شنة 2009، 

وكل احل�شابات املرافقة لها«

القرار الثالث :
دولر  األف  ومائتي  مليونني  مببلغ  خم�ش�س  ر�شد  العاّمة  اجلل�شة  قّررت  امل�رصف  اإدارة  جمل�س  من  باإقرتاح 
اأمريكي )000.00 200 2( ملجابهة املخاطر امل�رصفية العاّمة كما فّو�شت ملجل�س الإدارة ال�شالحيات الاّلزمة 

لكيفية تو�شيفه عند الإقت�شاء.

وتبعا ملا �شبق قّررت اجلل�شة العامة وباإقرتاح من جمل�س اإدارة امل�رصف تخ�شي�س اأرباح ال�شنة املالية 2009 
على النحو التايل :

دولر اأمريكي ❙  الربح ال�شايف ل�شنة 2009................................ 330.79 629 4  
دولر اأمريكي ❙  الأرباح املرحلة................................................. 087.89 18 
دولر اأمريكي ❙   4 647 418.68 ......................................  املبلغ اجلملي للتوزيع
دولر اأمريكي ❙  اإحتياطي قانوين 5 % ...................................... 370.93 232  
دولر اأمريكي ❙  2 100 000.00 ..................................................  اإحتياطي ع��ام
دولر اأمريكي ❙  خم�ش�س ملجابهة املخاطر.............................. 000.00 200 2  

  امل�رصفية العامة
دولر اأمريكي ❙   100 000.00 ........................................  ال�شندوق الإجتماعي
دولر اأمريكي ❙  اأرباح للرتحي��ل................................................. 047.75 15  
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القرار الرابع :
اإبراءا  اإدارة امل�رصف  اأع�شاء جمل�س  بناء على امل�شادقات ال�شابقة تربئ اجلل�شة العامة ذمة 

تاما على ت�رصفاتهم خالل الفرتة املالية 2009.

القرار اخلام�س :
طبقا لأحكام املادة 34 من العقد التاأ�شي�شي :

ت�شادق اجلمعية العامة العادية على قرار امل�رصف الليبي اخلارجي تعيني الدكتور اإدري�س عبد 
ال�شالم ال�شتيوي ع�شوا يف جمل�س اإدارة امل�رصف خلفا لل�شيد عبد اهلل عبد اهلل الطربان اإعتبارا 

من 2009/12/31.
كما ت�شادق على قرار وزارة املالية التون�شية تعيني ال�شيد الطاهر بن حترية ع�شوا يف جمل�س 

اإدارة امل�رصف خلفا لل�شيد ماهر الزواري اإعتبارا من 2009/12/31.

القرار ال�شاد�س :
ماي   02 بتاريخ   143 رقم  اإجت��ماعه  الإدارة يف  قرار جمل�س  على  العامة  اجلمعية  ت�ش���ادق 

2010 القا�شي ب�شطب بع�س الديون.

القرار ال�شابع :
تعطي اجلل�شة العامة العادية جميع ال�شالحيات حلامل ن�شخة من هذا اأو م�شمون حم�رص هذه 

اجلل�شة لغر�س القيام بجميع الإجراءات القانونية املتعّلقة بالإ�شهار والإيداع.


