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.Iللبنكالتونسيةالشركةمجموعةمحيطتقديم

تقديم عام لمجموعة الشركة التونسية للبنك 1.

فـرعيةشركة12واألمالشركةمنللبنكالتونسيةالشركةمجموعةتتكون

ماتوخدوالمصرفيةالماليةالقطاعاتفيأساساوتنشطشريكةشركات9و

.أخرى

1958ةسنتأسستقرضمؤسسةهيللبنك،التونسيةالشركةاألم،والشركة
.2016جويلية11فيوالمؤرخ2016-48عددالقانونألحكاموتخضع

تونسيدينار776.875.000مالهارأسويبلغبالبورصةمدرجةشركةوهي

تساوياسميةبقيمةعادياسهما155.375.000إلىومقّسمابالكاملمحررا
.الواحدالسهمدنانير5

:اديةاقتصأقطابأربعةفيباألساسللبنكالتونسيةالشركةمجمعوينشط

ىبمقتضلهاالمرخصالمؤسساتالمجالهذاضمنتنشط:الماليالقطب✓

التيوالمؤسساتالقرضلمؤسساتالمنظم2016لسنة48عددالقانون

اتمؤسسفيوالتصرفالبورصةفيالوساطةوهيبهانشاطهايرتبط

المؤرخ1988لسنة92عددالقانون)الماليةلألوراقالجماعيالتوظيف

جويلية24فيالمؤرخ2001لسنة83عددوالقانون1988أوت2في

نالقانوينظمهاالتيالتنميةمالرأسذاتاالستثماروشركات(2001
.1995أكتوبر30فيالمؤرخ1995لسنة87عدد

ىبمقتضلهاالمرخصالمؤسساتالقطبهذايشمل:العقاريالقطب✓

القيامفي1990فيفري26فيالمؤرخ1990لسنة17عددالقانون

للسكناساأسالمعدةاألراضيمقاسموتهيئةالعقاريالتقسيمبعملياتمهنيا

أونللسكمخصصةجماعيةشبهأوجماعيةمبانيتجديدأوالبناءوكذلك

.إداريةأومهنيةأنشطةأوالتجارة

إلدارةلهاالمرخصالمؤسساتالقطبهذايضم:السياحيالقطب✓

.والسياحيةالفندقيةالوحدات

الدراساتمجالفيالعاملةالمؤسساتالقطبهذايضم:الخدماتقطب✓
.الديونواستخالصواالستشارةوالفكريةالتجاريةوالخدمات
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ة للبنكالتعريف بأهم الشركات التابعة للشركة التونسي2.

STBللبنكالتونسيةالشركةلمجموعةاالستثمارشركة INVEST SICAF

االستثماراتتنميةفي،1991سنةفيبعثهاتمالتيالشركة،هذهتتخصص
هذهتحقق.الثابتالمالرأسذاتاالستثمارشركاتنظامإطارفيوذلك

.بانتظاموتوزعهاأرباحاالشركة

لتونسيةاالشركةلمجمعالتابعةالشركاتتنظيمإعادةمخططتنفيذإطاروفي

شركةلقبمنايالنسوفيشركةاستيعابتقررالحرف،أقطابحسبللبنك
شركةعلىلالقتصارذلكوللبنك،التونسيةالشركةلمجموعةاالستثمار

.المجمعفيواحدةثابتمالراسذاتاستثمار

ادةللعالخارقةالعامةالجلسةقبلمنالعمليةهذهعلىالمصادقةتمتقدو

ايالنسوفيسهم101قيمتهبماذلكو2019ديسمبر3بتاريخالمنعقدة
تمدوقللبنكالتونسيةالشركةلمجموعةاالستثمارشركةسهم100مقابل

الىدينارالف36.000منلينتقلالمالراسفيبالترفيعالعمليةهذهتجسيم

.دينارالف39.351,9

شركةمالرأسمن92%بـالمباشرةللبنكالتونسيةالشركةمساهمةوقدرت

.2019ديسمبر31فيللبنكالتونسيةالشركةلمجموعةاالستثمار

SOFIايالنسوفيالماليةالشركة ELAN SICAF

1994سنةبعثهاتموقد.السنداتمحافظإدارةفيالشركةهذهتتخصص
.بانتظاموتوزعهاأرباحاتسجلوهي

التونسيةةالشركلمجمعالتابعةالشركاتتنظيمإعادةقراراتتنفيذإطاروفي

منيالناسوفيلشركةباالستيعابالدمجتقررالحرف،أقطابحسبللبنك

علىصارلالقتوذلكللبنكالتونسيةالشركةلمجموعةاالستثمارشركةقبل

.لبنكلالتونسيةالشركةمجموعةفيواحدةثابتمالراسذاتاستثمارشركة

والمصادقةالتقييمتقريروإعداد2018سنةفيالعمليةهذهفيالشروعتم
.الشركةإدارةمجلسقبلمنعليه

ادةللعالخارقةالعامةالجلسةقبلمنالدمجعمليةعلىالمصادقةتمتكما

ايالنسوفيسهم101حدودفيذلكو2019سنةمنديسمبر3بتاريخ
تمدوقللبنكالتونسيةالشركةلمجموعةاالستثمارشركةسهم100مقابل

36منلينتقلالمالراسفيبالترفيعالعمليةهذهتجسيم الىدينارالف000

39 .دينارالف351,9

مساهمةوتقدردينار5.000.000الشركةمالرأسبلغالدمجعمليةقبل
ديسمبر31بتاريخ%15,52بـمالهارأسفيللبنكالتونسيةالشركة

2019.

.Iللبنكالتونسيةالشركةمجموعةمحيطتقديم
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المدخروسيكافالمستثمرسيكاف)متغيرمالرأسذاتاالستثمارشركات

(المستقبلوسيكاف

أموالهاباستخداموذلكماليةأوراقمحفظةإدارةفيمنهاواحدةكلتتخصص

.الذاتية

سيكافبينمارقاعيةمتغيرمالرأسذاتاستثمارشركةهيالمدخرسيكاف

.تلطةمخمتغيرمالرأسذاتاستثمارشركتاهماالمستقبلوسيكافالمستثمر

إلىةإضافمساهميهالفائدةوقيّمةمنتظمةمداخيلتأمينإلىالشركاتهذهوتهدف

.بانتظاموتوزعهاأرباحاتسجلوهيالقصوىالسيولةتوفير

تحويلالبنكقررالتابعةالشركاتلهذهوالتنظيمالهيكلةإعادةمخططاطارفيو

فيفالتصرلشركةالماليةاألوراقفيالجماعيالتوظيفهيئاتفيالتصرف

لتونسيةاللشركةالماليةشركةالىالماليةاألوراقفيالجماعيالتوظيفمؤسسات
STBللبنك FINANCEالتحويلهذاعلىموافقتهاالماليةالسوقهيئةوأعطت

.2019أكتوبر31بتاريخ

STBالماليةاألوراقفيالجماعيالتوظيفمؤسساتفيالتصرفشركة

MANAGER

الماليةاقاألورفيلالستثمارالمشتركةالصناديقإدارةفيالشركةهذهتتخصص
.2002سنةبعثهاتموقدللبنكالتونسيةالشركةلمجمع

اقاألورفيالجماعيالتوظيفمؤسساتفيالتصرفشركةنشاطتأثررغم

.إيجابيةنتائجهابقيتالهشاالقتصاديبالظرفالمالية

تونسيةالالشركةلمجموعةالتابعةالشركاتتنظيمإعادةقراراتتنفيذإطاروفي

التوظيفمؤسساتفيالتصرفشركةتركيزإقرارتم.الحرفأقطابحسبللبنك

يقالصنادفيبالتصرفخاصةإضافيةلوحداتالماليةاألوراقفيالجماعي

․للمخاطرالمشتركة
الىفيهمفالتصرلتحويلموافقتهاالماليةالسوقهيئةأعطتللـسيكافبالنسبة

للبنكالتونسيةللشركةالماليةشركة

للمخاطر،ركالمشتالصندوقفيبالتصرفيتعلقفيماالموافقةعلىحصولهاوبعد

علىيةالمالاألوراقفيالجماعيالتوظيفمؤسساتفيالتصرفشركةتحصلت
األول(FCPR)للمخاطرالمشتركللصندوقالماليةالسوقهيئةتأشيرة

« ESSOR FUND دينارمليون6بينهممندينارمليون10المتوقعةقيمتهبما«

محررةدينارمليون3حدودفيللبنكالتونسيةالشركةفيهاوتساهمحاليامكتتبة

.بالكامل

التونسيةالشركةمساهمةوقدرتدينار500.000الشركةهذهمالرأسيبلغ
.2019ديسمبر31في%29,96بـمالهارأسفيللبنك

نكالتابعة للشركة التونسية للبالشركاتالتعريف بأهم 2.

.Iللبنكالتونسيةالشركةمجموعةمحيطتقديم
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شركة  االستثمار  ذات  رأس  مال  التنمية  لمجموعة  الشركة التونسية

 STB SICARللبنك 

ة التونسية تم بعث شركة االستثمار ذات رأس مال التنمية التابعة لمجمع الشرك

أس وتقوم بالمساهمة  لحسابها الخاص أو لحساب الغير في ر1998للبنك سنة 

.مال الشركات، وذلك بهدف التفويت في المساهمات

رفالتصوعموالتالمرصودةاألموالرهينةالشركةهذهبقيتتأسيسهاومنذ

.البنكطرفمنالمدفوعة

وازنالتعدموضعيةفيالشركةهذهتبقىأجلها،حلالتياألموالارجاعبعد

الليتهااستقلتأمينالشركةهذهدفعوبهدف.أعباءهاتغطيالإيراداتهاأنبما

مخضتوتركيزه،هيكلةوإعادةتطهيرمخططإعدادتمنشاطهاوتطويرالمالية

:يليماعنه

؛المخاطرةالمالرأسلنشاطمالئمإدارةونمطتنظيمإرساء

اإلعدادطورفيشروطكراسمشروع:جديدمعلوماتينظامإرساء

ونسيةالتالشركةلمجموعةاالستثمارشركةتابعةشركاتثالثلحساب

كةالشرلمجموعةالتنميةمالرأسذاتاالستثمارشركةوللبنك

فييالجماعالتوظيفمؤسساتفيالتصرفوشركةللبنكالتونسية

؛الماليةاألوراق

؛جديدةمنتجاتنحوالتوجه

الستخالصالتونسيةالشركةمعبالتعاوننشيطةاستخالصسياسةتبني

؛للبنكالتونسيةوالشركةالديون

؛صرفالتوأعباءوالمردوديةاإلنتاجيةبيناألفضلالتالؤمعنالبحث

للبنكالتقليديةللقروضومرافقةتمويلنمطالشركةجعلعلىالعمل.

وتقدردينار19.495.000الشركةمالرأسبلغ،2019ديسمبر31وفي

.%81,99بـمالهارأسفيللبنكالتونسيةالشركةمساهمة

للبنكالتعريف بأهم الشركات التابعة للشركة التونسية2.

.Iللبنكالتونسيةالشركةمجموعةمحيطتقديم
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للبنكالتونسيةللشركةالمالية

وتهدف.1967سنةبعثهاتمبالبورصةالوساطةمجالفيعاملةشركةهي

.المنقولةالقيمفيوالتصرفالمبادلةعملياتبكلالقيامإلى

لتونسيةاالشركةلمجمعالتابعةالشركاتتنظيمإعادةقراراتتنفيذإطارفي

فييالجماعاالستثمارفيالتعهدإدارةنقلتقررالمهنأقطابحسبللبنك

وظيفالتمؤسساتفيالتصرفشركةمنللتحويلالقابلةالماليةاألوراق
31يخبتاروللبنكالتونسيةللشركةالماليةإلىالماليةاألوراقفيالجماعي

ركاتشفيالتصرفلنقلموافقتهاالماليةالسوقهيئةأعطت2019أكتوبر
.للبنكالتونسيةللشركةالماليةالىمتغيرمالراسذاتاالستثمار

.للشركةالتجاريالنشاطلتنميةأعمالمخططفيالشروعتموقد

إلعدادةكقاعدستستخدماجتماعيتدقيقعمليةفيالبدءتمأخرى،ناحيةمن

(ةالمطلوبالحاجياتحسبالموظفينتوزيعإعادة)اجتماعيتطهيرمخطط
.جديدتنظيميهيكلارساءتمكما

%61,34بـللبنكالتونسيةالشركةمساهمةتقدر،2019ديسمبر31وفي
.دينار6.500.000يبلغالذيمالهارأسمن

والحراسةللسالمةللبنكالتونسيةالشركة

وحراسةسالمةبتأمينوتقوم2015فيبعثهاتماالسمخفيةشركةهي

الخدماتلكوعموما،.للبنكالتونسيةللشركةالمنتميةوالمؤسساتالممتلكات

.بغرضهامباشرةغيرأومباشرةبصفةالمرتبطة

للبنك،التونسيةالشركةمجمعشركاتبينالتعاونإطاروفيأخرى،ناحيةمن

خدماتمسؤوليةللبنكالتونسيةللشركةوالحراسةالسالمةشركةستتحمل

.للبنكالتونسيةالشركةلمجمعالتابعةالشركاتفيالحراسة

كللبنالتونسيةالشركةمساهمةوتقدردينار200.000الشركةمالرأسيبلغ

يفللبنكالتونسيةللشركةوالحراسةالسالمةشركةمالرأسمن%0,5بـ

%99بـللبنكالتونسيةالشركةمجموعةومساهمة2019ديسمبر31تاريخ

.الشركةمالرأسمن

لبنكالتعريف بأهم الشركات التابعة للشركة التونسية ل2.

.Iللبنكالتونسيةالشركةمجموعةمحيطتقديم
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لبنكالتعريف بأهم الشركات التابعة للشركة التونسية ل2.

.Iللبنكالتونسيةالشركةمجموعةمحيطتقديم

كة العامةللوسائلللبنكالتونسيةالشر

اتالمقرّ تنظيفخدماتبتأمينوتقوم2014سنةبعثهاتماالسمخفيةشركةهي
مباشرةغيرأومباشرةبصفةالمرتبطةالخدماتكلوعموماوالمؤسسات

.بغرضها

اقةبطعلىالشركةتحصلتنشاطهانطاقلتوسيعوتبعا،2018سنةوفي
ونشاط"اتالمقّروتطهيرتنظيف"األساسينشاطهاعلىتنصجبائيةتعريف
هذهبإمكانأصبحبذلك"األخرّىالبشريةبالموارداإلمدادأنشطة»هوثانوّي

بالمواردتلفةالمخالتابعةوشركاتهالبنكحاجياتتلبيةفصاعداهنامنالشركة،
أعوانعاة،سالرفع،أعوانالسيارات،سائقيمثل)الدعمنشاطاتلتأمينالبشرية

.(إلخ...والحدائقالبستنةأعواناالستقبال،

نكللبالتونسيةالشركةمساهمةوتقدردينار500.000الشركةمالرأسيبلغ
ومساهمة2019ديسمبر31تاريخفي%29,98بـمالهارأسفيالمباشرة
.مالهارأسمن%99بـللبنكالتونسيةالشركةمجموعة
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.Iللبنكالتونسيةالشركةمجموعةمحيطتقديم

للبنكالتعريف بأهم الشركات التابعة للشركة التونسية2.

»الديونالستخالصالتونسيةالشركة STRC »

المرخصالبنكيةالديونالستخالصاألولىالشركةوهي1999سنةفيبعثهاتم

هذهوتقوم.1998فيفري2فيالمؤرخ1998لسنة4القانونلمقتضياتطبقالها

.الغيرلحسابأوالخاصلحسابهاالديونباستخالصالشركة

شريةالبمواردهاتدعمأنالشركةعلىيتوجبوالكفاءةالنجاعةألهدافواستجابة

.وتنظيمهاوإجراءاتهااإلعالميةمنظومتهاتطوروأنواللوجستيةوالمادية

ديونالالستخالصالتونسيةللشركةالذاتيةاألموالولتدعيمأخرى،ناحيةومن

علىموافقته2018ديسمبر28بتاريخللبنكالتونسيةالشركةإدارةمجلسأعطى

»عمليةخاللمنللشركةالماليةالهيكلةإعادةعملية Accordéon التخفيض)«

ترفيعوالالخسائرمجموعالستيعابللبنكالتونسيةالشركةمساهمةمالرأسمن

.(الشريكةالجاريةالحساباتتحويلعبرالمالرأسفي

والتي2019جوان4بتاريخللعادةالخارقةالعامةالجلسةفيالقرارهذاتجسيمتم

بـيقدرلغبمبالديونالستخالصالتونسيةالشركةمالراسفيالتخفيضقررت

بتحويلدينارالف36.462,4بـالمالراسفيالترفيعودينارالف33.800,5

.للبنكسيةالتونالشركةقبلمنكلياالمكتتبةالشريكةالجاريةالحساباتمنجزء

بنكللالتونسيةالشركةمساهمةوتقدردينارالف36.462,4الشركةمالرأسيبلغ

.%91,35بـمالهارأسفي
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(سابقاالتونسيةالبنوكاتحاد)التونسياألجنبيالبنك

سنةعثهابتموالبنكيةالماليةالعملياتبكلالقيامتستهدفاالسمخفيةشركة

فروع3:فروع5منالتونسياألجنبيبالبنكاالستغاللشبكةتتكون.1977

.بتونسمقيمغيروفرعمرسيليافيوواحدباريسفي

خارقةالالعامةالجلسةقررتالتنظيميةوالمعاييرالحذرمعاييراحتراماجلمن

:يليما2019افريل5بتاريخللعادة

26€بـالبنكمالراسفيالخفض✓ 958 التراكميةالخسائرمبلغتمثل005,52

الى41070276€منالمالراسلينتقل2018ديسمبرشهرنهايةفي

14112270,48€

€21912254,88الى€7999984,40منالمالراسفيالترفيع✓

التونسياألجنبيالبنكمالرأسبلغ،2019ديسمبر31في

21 912 المالرأسفيللبنكالتونسيةالشركةمساهمةقدرتوأورو254

26.575,3للبنكالتونسيةللشركةالمحاسبيةالقيمةبلغتكما%45,73بـ

.%12حدودفيلمساهمتهامدخراتتخصيصتمودينارالف

الشــــارععقارية

البعثقطاعفيالناشطةالشركاتأقدمإحدىوهي1931سنةفيبعثهاتم

.العقاري

نةسفيأرباحتحقيقمنالشارععقاريةتمكنتالعجزمنسنواتعدةبعدو
لشروعاتمتجاريةاستراتيجيةبفضلذلكودينارالف353,2يعادلمااو2018

.للبنكسيةالتونللشركةالتابعةالشركاتهيكلةإعادةوتطهيرمخططاطارفيفيها

لجنةرخصت،(2016-48القانون)العملبهاالجاريللقوانينوطبقاكذلك،

لمجمعالقرارألجهزةعموميةمساهمةذاتالمؤسساتهيكلةإعادةوتطهير

األسهممنكتلةفيالتفويت2018ديسمبر06بتاريخللبنكالتونسيةالشركة

لبطبواسطةوتقييمشروطكراسعلىباالرتكازالشركة،مالرأسكلتمثل

.عروض

روريةضعروضطلباتبإصدارللبنكالتونسيةالشركةكلفت2019سنةفيو

تبمكعلىاالختياروقعوقدالخوصصةعمليةإلنجازمختصمكتبالختيار
KPMGالمهمةهذهإلجراء.

كللبنالتونسيةالشركةمساهمةوتقدردينار9.400.000الشركةمالرأسيبلغ
مدخراتتخصيصتم2019ديسمبر31بتاريخ%84,71بـمالهارأسفي

.منها%20لـ

للبنكالتعريف بأهم الشركات التابعة للشركة التونسية2.

.Iللبنكالتونسيةالشركةمجموعةمحيطتقديم



10 2019بية تقرير تصرف مجمع الشركة التونسية للبنك للسنة المحاس

الدخيلــــــــــــة

فندقيةوحداتإحداثفي،1966سنةفيبعثهاتمالتيالشركة،هذهتتخصص

الكائنة"قانصسناديإقامة"قرية1968سنةمنذتستغلوهي.وإدارتهاوسياحية

.بالمنستيرالسياحيةالمنطقةفي

تقرريةالتنافسالقطاعاتفيالعاملةالشركاتفيالتفويتبرنامجإطاروفي

وتجدر.هكتار34بحواليعقاريالحتياطيالمالكةالفندقيةالوحدةهذهخوصصة

.كراءبعقدمرتبطحالياوهوهكتار15مساحةيحتلالفندقأنإلىاإلشارة

خارجأرضقطع3فيللتفويتعروضطلباتلطرحوتبعا،2018سنةوفي

يقطعتوتمثلأولىقطعةفيالتفويتتمهكتار،19بـتقدربمساحةاالستغالل

.مثمرينغيراعالنهمتمعروضطلبات4موضوعالباقيتيناألرض

-48عددقانون)العملبهاالجاريللقوانيناالمتثالأجلومنأخرى،ناحيةمن

العموميةالمساهمةذاتالمؤسساتهيكلةاعادةوتطهيرلجنةسمحت(2016

ديسمبر06بتاريخللبنك،التونسيةللشركةوالمداوالتالقراراتخاذألجهزة

تمثلالمالرأسمن%67,87تساويأسهمكتلةفيالتفويتفي2018

يموتقيشروطكراسأساسعلىوذلكللبنكالتونسيةالشركةمجمعمساهمة

.عروضطلببواسطة

.دينــار7.500.000الشركةمالرأسبلغ،2019ديسمبر31وفي

.Iللبنكالتونسيةالشركةمجموعةمحيطتقديم

بنكالتعريف بأهم الشركات التابعة للشركة التونسية لل2.
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»للبيعالعامةالشركة GEVE »

ذاتالمنشآتهيكلةوإعادةالتطهيرلجنةلقرارطبقاالشركةهذهبعثتم

خوصصةعمليةإطارفي2007مارس12بتاريخالعموميةالمساهمات

األصولاءاقتنفيالشركةهذهوتتخصص.السياراتلصناعةالتونسيةالشركة

وأراضيمساهمات)السياراتلصناعةالتونسيةللشركةاالستغاللخارج

.بيعهاوإعادة(وبناءات

دينارألف11.800بـقرضعلىالشركةتحصلتمشترياتها،تمويلأجلومن

.حيالفالالوطنيوالبنكللبنكالتونسيةالشركةبينبالتساوييوزع

األصولمنعناصرفيللتفويتعروضطلبطرحتم،2019سنةوخالل

.االستغاللخارج

التونسيةالشركةمساهمةوتقدردينار4.000.000الشركةمالرأسيبلغ
مدخراتتخصيصتم2019ديسمبر31بتاريخمالهارأسمن%50بـللبنك

.74,23%قيمتهبمالها

ACTIVاوتلزأكتيفو HOTELS

وكراءوبيعواقتناءبعثبهدف2006سنةبعثهاتماالسمخفيةشركةهي

.ساحليةأوسياحيةوأفندقيةمجموعةكلفيوالتصرفواستغالل

فييهياترفومركزاتونسفيالبناءطورفينزالمخزونهافيالشركةوتمتلك

.صفاقسفيالشفار

لجاريةاالحساباتآلثارتعرضهاويتواصلمعامالترقمبعد،الشركة،تحققلم

.الشريكة

1.500تهاقيمالبالغةالتسبقةتوظيفبإيراداتالشركةتتمتعأخرى،ناحيةمن

نزلبيعوعدإلمضاءتبعا2010فيالشركةعليهاحصلتالتيدينارألف

.باالستونس

موافقته2017سبتمبر07بتاريخاإلدارةمجلسأعطىالشركة،هيكلةوإلعادة

:علىأواليرتكزتعديلمخططإلرساء

اوتلز؛ألكتيفومنتميتينوحدتينفيالتفويت•

لعددلقضائياواالقتناءللبنكالتونسيةالشركةإلىتنتميوحداتفيالتصرف•

وذلكالتجديدبعدكراءهاسيتم(النزاعاتعلىالمحالة)السياحيةالوحداتمن

نزلبيع/اءللكرعروضطلبطرحتموقد,فيهاالتفويتفييتمثلنهائيلهدف

؛داليانزلفيالتفويتعمليةوإنجاز"الحماماتحدائق"

8الشركةاقتنتاليوملهذاوللبنكالسياحةقطاعفيمساهمة13اقتناء•

.للبنكالتونسيةالشركةلدنمنسياحيةمساهمات

نكللبالتونسيةالشركةمساهمةوتقدردينار1.000.000الشركةمالرأسيبلغ
الشركةمساهمةلمجملمدخراتتخصيصتموقد%30بـمالهارأسفي

التونسية

.Iللبنكالتونسيةالشركةمجموعةمحيطتقديم

للبنكبأهم الشركات التابعة للشركة التونسيةالتعريف2.
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.Iللبنكالتونسيةالشركةمجموعةمحيطتقديم

2019ديسمبر 31في بالشركات التابعة لمجمع الشركة التونسية للبنكالتعريف3.
بآالف الدنانير

رأس مالقطب النشاطاإلسم

875 776مؤسسات القرضالشركة التونسية للبنك )الشركة األم(

352 39مؤسسات ماليةشركة االستثمار لمجموعة الشركة التونسية للبنك

000 5مؤسسات ماليةالشركة المالية سوفي إيالن

500مؤسسات ماليةشركة التصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي )في األوراق المالية(

500 6مؤسسات ماليةالمالية للشركة التونسية للبنك

495 19مؤسسات ماليةشركة االستثمار ذات رأس مال تنمية لمجموعة الشركة التونسية للبنك

400 9عقاريعقارية الشارع

662 39خدماتالشركة التونسية الستخالص الديون

000 4خدماتالشركة العامة للبيع

500 7سياحيةالدخيلة

000 1سياحيةشركة أكتيفوتلز

043 1مؤسسات ماليةسيكاف المستثمر

153 1مؤسسات ماليةسيكاف المستقبل )سيكاف بنك التنمية لالقتصاد التونسي سابقا(

"Obligataire"  798مؤسسات ماليةشركة تنمية ذات رأس مال متغير

"Epargnant" 423 7مؤسسات ماليةشركة تنمية ذات رأس مال متغير

31 496مؤسسات القرضالبنك األجنبي التونسي )اتحاد البنوك التونسية سابقا(

500خدماتالوسائل العامة للشركة التونسية للبنك

20خدماتالمغازات العامة و المستودعات الحقيقية

649خدماتالشركة التونسية للمراقبة فريتاس

373 14مؤسسات القرضالشركة النيجيرية للبنك

773 1خدماتالشركة المدنية للعقار "دار المصرفي"

000 8سياحيةشركة القطب التنموي المنستير الفجة

200خدماتشركة السالمة والحراسة
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.Iللبنكالتونسيةالشركةمجموعةمحيطتقديم

2019ديسمبر 31في للبنكقائمة الشركات التي تدخل في محيط التجميع  لمجمع الشركة التونسية 4.

شاملةبصفةالمدمجةالشركات
بآالف الدنانير

قطب النشاطرأس مالاإلسم

مؤسسات القرض875 776الشركة التونسية للبنك )الشركة األم(

مؤسسات مالية352 39شركة االستثمار لمجموعة الشركة التونسية للبنك

مؤسسات مالية500شركة التصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي )في األوراق المالية(

مؤسسات مالية500 6المالية للشركة التونسية للبنك

مؤسسات مالية495 19شركة االستثمار ذات رأس مال تنمية لمجموعة الشركة التونسية للبنك

عقاري400 9عقارية الشارع

خدمات662 39الشركة التونسية الستخالص الديون

خدمات000 4الشركة العامة للبيع

سياحية500 7الدخيلة

سياحية000 1شركة أكتيفوتلز

خدمات500الوسائل العامة للشركة التونسية للبنك

خدمات20المغازت العامة و المستودعات الحقيقية

خدمات200شركة السالمة والحراسة
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شركات مدمجة حسب طريقة التقييم بالمعادلة

ريقة متغير تابعتين للمجموعة حسب طمالتجميع شركتي استثمار ذات رأس 

:التقييم بالمعادلة 

للبنكونسيةالتالشركةقبلمنللمجموعةتابعتيناستثمارشركتيإحداثتم✓

كلمالرأسفياألهميةمتفاوتةمساهماتوتملكمؤتمنابصفتهاتعملالتي

؛منهما

ركةالشلمراقبةللمجموعةالتابعةاالستثمارشركاتإدارةمجالستخضع✓

حالةيف)المفوضينالماليينأعوانهاخاللمنأومباشرةللبنكالتونسية

ركةشخاللمنالمباشرةغيرالمساهمة:للبنكالتونسيةالشركةمجموعة

ركةشوهيالماليةاألوراقفيالجماعيالتوظيفمؤسساتفيالتصرف

لتوظيفامؤسساتلتديرللبنكالتونسيةالشركةأحدثتهامرتبطةتابعة

ةالنسبيفسرماوهذا.(للمجموعةالتابعةالماليةاألوراقفيالجماعي

هذهجميعلتكطريقةالشاملاالدماجطريقةويبررللمراقبةالمرتفعةالمئوية

.المؤسسات

هذهضعتخبأنيقضيتونسفياالستثمارلشركاتالتنظيمياإلطارأنإال

يتعلقيمافخصوصيةقواعدعليهاوتطبقالمالية،السوقهيئةلمراقبةالشركات

.وتوزيعهاتملكهاأنيمكنالتياألصولبصفة

للبنكونسيةالتالشركةتمارسهاأنيفترضالتيالحصريةالمراقبةفإنوفعال،

اتذاالستثمارلشركاتالتنظيمياإلطارمعتتضاربالشركاتهذهعلى

الوقتيفتضمنالللبنكالتونسيةالشركةوأنسيماالالمتغيرالمالرأس

صولهاأأوبأنشطتهاالمرتبطةالمخاطرتتحملوالالشركاتهذهنتائجالراهن

يازةلحالتقليديالسياقفيتدخلالخاصةالوحداتهذهأسهمملكيةأنرغم

.تجارينشاطسياقفيوليساألمالشركةرسمتهامستدامة

ماراالستثشركتيتجميعطريقةالمجمعاختارذكره،سبقماأساسوعلى

"مستقبلالسيكاف"و"المستثمرسيكاف"التابعتينالمتغيرالمالرأسذات

.بالمعادلة

.Iللبنكالتونسيةالشركةمجموعةمحيطتقديم:

2019ديسمبر 31في تدخل في محيط التجميع  لمجمع الشركة التونسية للبنكالتيقائمة الشركات 4.
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المحاسبةومعيار28.5الدوليالمحاسبةمعيار)بالمعادلةجمعتشركات

(36التونسي

.المؤسساتههذعلىكبيرانفوذاللبنكالتونسيةالشركةتمارسأنيفترض

لقراراتااتخاذفيللمساهمةللبنكالمفوضةالصالحياتخاللمناألمرويتجسم

دونمتلكهاتشركةلكلبالنسبةوالعملياتيالماليالتسييربسياساتالمتعلقة

بطريقةالمدمجةالمجموعةشركاتوتعمل.السياساتهذهعلىرقابةممارسة

.احيالسيالقطاعوأساساوالخدماتالماليكالقطاعمختلفةقطاعاتفيالمعادلة

بيراكنفوذااألمالشركةتمارسالوطني،لالقتصاددعمهاإطاروفيوبالتالي

:يليماخاللمنيتجلى

التيمؤسسةبالمشابهتسييرهيكلفيأواإلدارةمجلسفيبتمثيلالتمتع✓

؛البنكيملكها

عدةوالمسااالستشارةبتقديمالتسييرسياساتصياغةفيالمساهمة✓

؛والماليةاللوجستية

الملكهاتالتيوالمؤسسةللبنكالتونسيةالشركةبينهامةمبادالتوجود✓

ةمجموعإطارفي)بالقروضأو/وبالمساهمةالتعهداتيخصفيماسيما

؛(بنكيةمصالح

.(ملحقينكأعوان)التسييرأعوانتبادل✓

.Iللبنكالتونسيةالشركةمجموعةمحيطتقديم:

2019ديسمبر 31في للبنكقائمة الشركات التي تدخل في محيط التجميع  لمجمع الشركة التونسية 4.

بآالف الدنانير

قطب النشاطرأس مالاإلسم

مؤسسات مالية                     043 1سيكاف المستثمر

مؤسسات مالية                     153 1سيكاف المستقبل

"obligataire"  مؤسسات مالية                        798شركة تنمية ذات رأس مال متغير

"Epargnant"  مؤسسات مالية                     423 7شركة تنمية ذات رأس مال متغير

مؤسسات القرض 496 31البنك األجنبي التونسي )اتحاد البنوك التونسية سابقا(

خدمات                        649الشركة التونسية للمراقبة فريتاس

مؤسسات القرض                   373 14الشركة النيجيرية للبنك

خدمات                     773 1الشركة المدنية العقارية "دار المصرفي"

سياحية                     000 8شركة القطب التنموي المنستير الفجة
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للمراقبةالمئويةالنسبة

مابمؤسسةاتيةالعمليوالماليةالسياساتقيادةيخولالذيالنفوذفيالمراقبةتتمثل

للمراقبةةالمئويالنسبةتبرز.أنشطتهاعنالناتجةباالمتيازاتالتمتعبغرض

والشركاتكللبنالتونسيةالشركةبينالمباشرغيرأو/والمباشراالرتباطعالقة

زيادةةالمجموعمساحةفيإدخالهايتمالتيالمؤسساتتحديدمنويمّكن.المجمعة

.للتجميعالمناسبةالطرقاختيارعن

التونسيةركةالشتملكهاالتيالتصويتحقوقعددللمراقبةالمئويةالنسبةوتوافق

مملوكة،الالتصويتحقوقعددبجمعاحتسابهويتمالمجمعةالشركةفيللبنك

.حصريلبشكالبنكيراقبهاالتيالمؤسساتفيمباشرةغيرأومباشرةبصفة

31و2019ديسمبر31فيضبطهاتمالتيالمئويةالنسباآلتيالجدولويبرز

:التواليعلى2018ديسمبر

والنسب المئوية للحصص وتغيير محيط الدمجللمراقبةتطور النسب المئوية 5.

.Iللبنكالتونسيةالشركةمجموعةمحيطتقديم:

التغير 2018-2019

بالنسبة المائوية20192018

%0,00%100,00%100,00الشركة التونسية للبنك )الشركة األم(1

%4,91-%99,51%94,60 شركة االستثمار لمجموعة الشركة التونسية للبنك2

%60,63-%60,63%0,00 الشركة المالية سوفي إيالن3

%0,00%99,96%99,96شركة التصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي )في األوراق المالية(4

%0,00%96,71%96,71المالية للشركة التونسية للبنك5

%0,00%99,50%99,50شركة االستثمار ذات رأس مال تنمية لمجموعة الشركة التونسية للبنك6

%0,00%99,90%99,90عقارية الشارع7

%0,00%100,00%100,00الشركة التونسية الستخالص الديون8

%0,00%50,00%50,00الشركة العامة للبيع9

%0,00%67,87%67,87الدخيلة10

%0,00%99,97%99,97شركة أكتيفوتلز11

%0,00%76,27%76,27سيكاف المستثمر12

%0,00%98,44%98,44سيكاف المستقبل )سيكاف بنك التنمية لالقتصاد التونسي سابقا(13

14"OBLIGATAIRE"  0,01%1,59%1,61شركة تنمية ذات رأس مال متغير%

15"EPARGNANT"   1,16-%4,39%3,23شركة تنمية ذات رأس مال متغير%

%0,80%44,93%45,73البنك األجنبي التونسي )اتحاد البنوك التونسية سابقا(16

%0,00%99,98%99,98 الوسائل العامة للشركة التونسية للبنك17

%49,95%0,00%49,95 المغازات العامة و المستودعات الحقيقية18

%0,00%27,06%27,06 الشركة التونسية للمراقبة فريتاس19

%0,00%25,00%25,00 الشركة النيجيرية للبنك20

%0,00%19,96%19,96 الشركة المدنية العقارية "دار المصرفي"21

%0,00%20,00%20,00 شركة القطب التنموي المنستير الفجة22

%0,00%99,95%99,95 شركة السالمة والحراسة23

شركات المجمع
تطور نسبة المراقبة
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المجمعالىالماليةالتبعيةوالحصصنسب

رغيأومباشرةبصفةالمملوكةالمالراسفيالحصةالحصصنسبةتبرز

طريقةحددتالتيللمراقبةالمئويةالنسبةبعكسومجمعةشركةكلفيمباشرة

منتمكنعالواقفيو․التجميعبعمليةالقياممنالحصصنسبةتمكنالتجميع

المجمعةاتللشركالصافيةاألصولفيللبنكالتونسيةالشركةحقوقتقييم

.اقليةيمثلونالذينالمساهمينالىالراجعةالحصصالىباإلضافة

إلغاءبالقيامعندالتجميعبنودلوضعأساسيةكأداةالنسبةهذهتستخدمكما

․الذاتيةاألموالتوزيععندوالمتبادلةالعمليات

الشركةلكهاتمالتياألقساطنسببجمعللحصصالمئويةالنسبةاحتسابيتمو

ربضاحاصلتقديرولهاالتابعةالشركةمالراسفيمباشرةبصفةاالم

الشركاتأموالرؤوسفيمباشرةغيرومباشرةبصفةالمملوكةالنسب

․التابعةالمؤسساتعنالمتفرعة

فيتحديدهاتمالتيالمئويةالنسباآلتيالجدولويبرز

:التواليعلى2018ديسمبر31و2019ديسمبر31

والنسب المئوية للحصص وتغيير محيط الدمجللمراقبةتطور النسب المئوية 5.

.Iللبنكالتونسيةالشركةمجموعةمحيطتقديم:

التغير 2018-2019

بالنسبة المائوية20192018

%0,01%99,97%99,99 الشركة التونسية للبنك )الشركة األم(

%4,75-%99,48%94,73شركة االستثمار لمجموعة الشركة التونسية للبنك

%59,89-%59,89%0,00الشركة المالية سوفي إيالن

%2,45%94,60%97,05شركة التصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي )في األوراق المالية(

%0,07-%95,62%95,55المالية للشركة التونسية للبنك

%0,48-%99,07%98,58شركة االستثمار ذات رأس مال تنمية لمجموعة الشركة التونسية للبنك

%0,55%98,61%99,16عقارية الشارع

%0,22-%99,94%99,72الشركة التونسية الستخالص الديون

%0,01%49,99%49,99الشركة العامة للبيع

%0,31-%67,82%67,51الدخيلة

%1,24-%99,81%98,58شركة أكتيفوتلز

%2,02-%76,03%74,01سيكاف المستثمر

%0,43-%98,08%97,65سيكاف المستقبل )سيكاف بنك التنمية لالقتصاد التونسي سابقا(

"OBLIGATAIRE" 0,07%1,47%1,55شركة تنمية ذات رأس مال متغير%

 "EPARGNANT"  1,12-%4,19%3,08شركة تنمية ذات رأس مال متغير%

%0,81%44,92%45,73البنك األجنبي التونسي )اتحاد البنوك التونسية سابقا(

%2,84%94,31%97,16الوسائل العامة للشركة التونسية للبنك

%49,94%0,00%49,94المغازات العامة و المستودعات الحقيقية

%0,00%27,05%27,05الشركة التونسية للمراقبة فريتاس

%0,00%24,99%25,00 الشركة النيجيرية للبنك

%0,00%19,95%19,96"الشركة المدنية العقارية "دار المصرفي

%0,00%19,99%20,00شركة القطب التنموي المنستير الفجة

%2,76%94,35%97,11 شركة السالمة والحراسة

شركات المجمع
تطور نسبة المراقبة
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.IIالمجمعةالمؤشراتتطوراتعلىلمحة

بماليين الدنانير
ديسمبر  2019ديسمبر  2018ديسمبر 2017ديسمبر 2016ديسمبر 2015

معدل التطور 

لنسبة النمو

%406,810,1 615,011 089,910 426,59 764,28 7مجموع الموازنة

%331,97,8 340,17 985,56 481,05 434,25 5إيداعات الحرفاء

%974,29,5 074,17 043,77 528,56 538,15 5قائم صافي القروض للحرفاء

%129,7142,1158,2247,9359,429,0هامش الوساطة

%53,663,575,786,2103,017,7حجم العموالت الصافية

%503,7519,9437,8613,5800,512,3رقم األعمال

%252,6288,9350,6465,0596,624,0الناتج البنكي الصافي

%177,3185,6245,3240,7255,79,6أعباء عملية

3,58,617,659,9178,7-النتيجة الصافية للسنة المحاسبية

%776,9776,9776,9776,9776,90,0رأس المال

314,079,8132,7-341,3-327,9-احتياطيات مجمعة

%5,50,1-5,5-5,5-5,5-5,5-أسهم ذاتية

3,58,617,659,9178,7-نتائج السنة
%082,725,2 440,0438,7475,0911,11أموال ذاتية

%16,5%6,6%3,7%2,0%0,8-مردودية األموال الذاتية

%1,57%0,56%0,19%0,10%0,05-مردودية األصول

%30,0%12,9%5,0%3,0%1,4-النتيجة الصافية/الناتج البنكي الصافي

الناتج البنكي الصافي %17,3%18,5%21,6%22,0%21,2العموالت الصافية/

الناتج البنكي الصافي %60,2%53,3%45,1%49,2%51,4هامش الوساطة/

%58,6%49,0%43,0%46,4%43,2عموالت صافية/مجموع األجور

%42,9%51,8%70,0%64,3%70,2معامل االستغالل

النشاط

النتائج

األموال الذاتية

المردودية

كة التونسية للبنك األرقام الرئيسية لمجمع الشر

ئيسيةالراالرقام1.
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األصولبنودمستوىعلى

بنكللالتونسيةالشركةلمجمعالمجمعةاألصولمجموعبلغ،2019موفىفي

11 مقارنة%7أودينارمليون791,8بـارتفاعفيدينارمليون406,8

:ةالتالياألساسيةبالتطوراتالمسجلالتقدمويفسر.2018سنةبمستوى

أودينارمليون900,1بـالحرفاءعلىالمستحقاتقائمارتفاع✓

المحاسبيةالسنةموفىفيدينارمليون974,27بالغا12,7%

زيادةاألمللشركةاالستعماالتمنالصنفهذاقائمسجل.2019

؛%11,8أودينارمليون844,8بـ

كما%2,7أودينارمليون9,6بـالتجاريةالسنداتمحفظةفيزيادة✓

بـارتفاعااألمللشركةالتجاريةالسنداتمحفظةقائمسجل
؛%5,1اودينارمليون16,5

بـ«والماليةالبنكيةالمؤسساتعلىالديون»بندرصيدفيزيادة✓
؛%17,4أودينارمليون77,4

%5,3أودينارمليون57,3بـاالستثمارسنداتمحفظةفيتراجع✓
دينارمليون20,5بـتراجعااألمللشركةاالستثمارمحفظةسجلتوقد

؛%1,8أو

الخصومبنودمستوىعلى

مليون619,6بـزيادةللبنكالتونسيةالشركةمجمعخصوممجموعسجل

6أودينار :التاليةالمتباينةبالتطوراتأساساتفسر%

عامةالوالخزينةالبريديةالصكوكومركزالتونسيالمركزيالبنك✓
قائمسجلوقد،–%17,6أودينارمليون305,2–:التونسيةللبالد

ونسيالتالمركزيالبنكمنالتمويلإلعادةاللجوءتراجعاألمالشركة
؛دينارمليون305,2بـ

أودينارمليون75,8–:والماليةالبنكيةالمؤسساتوممتلكاتإيداعات✓

؛%–25,9

ليبلغ%15,6أودينارمليون991,8+:الحرفاءوممتلكاتإيداعات✓

مقابل2019المحاسبيةالسنةنهايةدينارمليون7331,9قائمها

األمالشركةوسجلت.2018سنةنهايةفيدينارمليون6340,1

؛%15,9أودينارمليون1013,6بـزيادة

سجلإذ%6,0أودينارمليون17,1:خاصةمواردواقتراضات✓

مليون28,2بـارتفاعااألمالشركةلدىالمواردمنالصنفهذاقائم

%9,5أودينار

.IIالمجمعةالمؤشراتتطوراتعلىلمحة

التطورات الهامة للموازنة المجمعة2.
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:الذاتيةاألموالبنودمستوىعلى

ملـيون1082,8للبنكالتونسيةالشركةلمجمعالذاتيةاألموالمجموعبلغ

بـارتفاعاليسـجل2018سنةدينارمليون911,1مقابل2019سنةدينار

.%19أودينارمليون171,1

نتيجةللبنكالتونسيةالشركةمجمعسجل،2019ديسمبرشهرنهايةفي

.2018سنةآخردينارمليون59,9مقابلدينارمليون178,7بـتقدرصافية

مليون157,3)األمللشركةاإليجابيةالمساهمةمنالوضعيةهذهوتتأتى

.(دينار

ماالحظةممنللمجمعالصافيةالنتيجةتركيبةتحليليمكنأخرى،ناحيةومن
:يلي

131,6بـزيادةليسجلدينارمليون596,6الصافيالبنكيالناتجبلغ✓
:كاآلتيتفصل%28,3أودينارمليون

.%24,9أودينارمليون207,8+:البنكياالستغاللإيرادات•
.%20,6أودينارمليون76,2+:البنكياالستغاللأعباء•

مليون255,7لتبلغدينارماليين13,3بـالعمليةاألعباءارتفعت✓

:يليماإلىالوضعيةهذهوترد.2019نهايةدينار

التوظيفعبءيشملودينارمليون169,2األجورمجموعبلغ•

منالرابعواألولالثالثيينخاللاألمالشركةبهقامتالذي
.للتقاعدالطوعيةبالمغادراتالمرتبطةاألعباءو2019سنة

دينارمليون4,1بـلالستغاللالعامةاألعباءارتفاع•

ليبلغمئويةنقاط8,9بـلذلك،كنتيجةاالستغاللمعاملتراجع✓

2019سنةفي%39األمللشركةاالستغاللمعاملبلغكما42,9%
.2018سنةموفىفي%46,4مقابل

ديسمبرنهايةدينارمليون251,6للمجمعاالستغاللنتيجةبلغت✓

.2018سنةنهايةفيدينارمليون78مقابل2019

.IIالمجمعةالمؤشراتتطوراتعلىلمحة

تطور نتيجة المجمع ومكوناتها األساسية 3.
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توزيع النتيجة الصافية للمجمع حسب قطاع النشاط توزيع النتيجة الصافية للمجمع حسب معيار التجميع

.II تطورات المؤشرات المجمعةعلىلمحة
تطور نتيجة المجمع ومكوناتها األساسية 3.

بآالف الدنانير

نتائج مجمعةالقطاع

                         756 172مؤسسات القرض

                             840 3مؤسسات مالية

                             078 2الخدمات

                      674 178المجمــــــــــوع

بآالف الدنانير

2 0192 0182 0192 018

122 547        54 278167 252       64 111        

578 97658 124163 40583 146الشركة التونسية للبنك1

744918345 55912 14شركة االستثمار لمجموعة الشركة التونسية للبنك2

6500592 01الشركة المالية سوفي إيالن3

108895064103شركة التصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي )في األوراق المالية(4

313884-366491 1المالية للشركة التونسية للبنك5

194239543 9704 4شركة االستثمار ذات رأس مال تنمية لمجموعة الشركة التونسية للبنك6

111319(038 1)(721)عقارية الشارع7

776 2781 2(340 44)(616 42)الشركة التونسية الستخالص الديون8

(148)(214)(484 1)(632 1)الشركة العامة للبيع9

403 241-(940)479الدخيلة10

(251)(433 1)(044 1)(279 1)شركة أكتيفوتلز11

(10)(10)0(10)الوسائل العامة للشركة التونسية للبنك12

6870 01(10)المغازات العامة و المستودعات الحقيقية

(23)(27)(29)(52)شركة السالمة والحراسة13

10 15725 49211 422-4 197

12244040-سيكاف المستثمر15

34452(4)سيكاف المستقبل )سيكاف بنك التنمية لالقتصاد التونسي سابقا(16

"OBLIGATAIRE' 3616(16)(36)شركة تنمية ذات رأس مال متغير

"EPARGNANT"  534785(683)(523)شركة تنمية ذات رأس مال متغير

12020-7240-7285-21673-الشركة التونسية للمراقبة فريتاس17

058398406 0651 1البنك األجنبي التونسي )اتحاد البنوك التونسية سابقا(18

412 0205 60916 52031 30الشركة النيجيرية للبنك )فرنك المجموعات المالية اإلفريقية(19

5045058-513-دار المصرفي20

322108615401054 1شركة القطب التنموي المنستير الفجة21

المجموع        914 59       674 770178 79        704 132

الشركات المجمعة
نتائج مجمعةاحتياطيات مجمعة

 شركات مدمجة بصفة شاملة  

 شركات مدمجة بالتقييم بالمعادلة  
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ركةالشلمجمعالتابعةالشركاتهيكلةإعادةمخططتقدماطوارتفصل

وافاقMAZARSالخارجيالمكتبقبلمنعليهاالمصادقللبنكالتونسية

:يليكماتطوره

اقاألورفيالجماعيالتوظيفمؤسساتفيالتصرفشركةستبدأ✓

STBثانللمخاطرمشتركصندوقمشروعالمالية GROWTH FUND

․الناشئةالشركاتواالبتكارقطاعاتنحوموجه

للشركةالماليةلشركةالتجاريالنشاطلتطويرتحفيزاتفاقياتابرامسيتم✓

مخططإعدادوللبنكالتونسيةالشركةفروعشبكةعبرللبنكالتونسية

(المطلوبةالحاجياتحسبالموظفينتوزيعإعادة)اجتماعيتطهير

جزئيباقتناءللبنكالتونسيةالشركةلمجموعةاالستثمارشركةستقوم✓

لسانحةاالفرصحسبللبنكالتونسيةللشركةالماليةشركةلمساهمات

المتوفرةالخزينةو

كةالشرلمجموعةتنميةمالراسذاتاالستثمارشركةعلىسيتعين✓

مخططخاللمننشاطهاتطويرونفسهاعلىاالعتمادللبنكالتونسية

خاللمنالتنفيذحيزوضعهواعدادهتمهيكلةإعادةوتطهير
:التاليةاإلجراءات

oبراسةالمتعلقاألنشطةالىتستجيبتصرفطريقةوتنظيمإرساء

،المخاطرةمال

oجديدة،نواتجنحوالتوجه

oفيونكللبالتقليديةللقروضمساندةوتمويلطريقةالسيكارجعل

نشاطحولمذكرةتوزيعتماالطارهذا

فيحرفاءبالللمكلفينتكوينبرنامجوتنظيمالفروععلىالـسيكار

.2020سنةمناألولالثالثي

ونالدياستخالصشركةمعبالتعاوننشطةاستخالصسياسةاعتماد✓

الملفاتاستخالصفعاليةتحسينمنيمكنماللبنكالتونسيةالشركةو

المتعثرة

.رفالتصأعباءواإلنتاجيةوالمردوديةبينمالئمةافضلعنالبحث✓

همةمساعبراوتالزاكتيفوشركةمالراسفيالثانيةللمرةالزيادة✓
(دينارالف3600:الحماماتوحدائقدينارالف4050:داليا)عينية

․الخامسمحمدلفرعالقديمالمقروكراءتهيئةالىباإلضافة

.IIIآفاق تطور نشاط مجمع الشركة التونسية للبنك



201923ية للسنة المحاسبللبنكتقرير تصرف مجمع الشركة التونسية 

الخدماتموظفيانتداباجلمنخارجيمكتبالختياراستشارةطرح✓

.الحراسةوالسالمةوللبنكالتونسيةللشركةالعامةالوسائل:لشركتي

لمساهماتاوالتابعةالشركاتمردوديةللبنكاالستراتيجيالمحورباعتبارو

:التاليةةاألساسياألهدافلتحقيقالسعيللبنكالتونسيةالشركةستواصل

ليهاإالمشارالماليةغيروالمساهماتالتابعةالشركاتعنالتخلي▪

،2016لسنة48عددالبنكيالقانونفي

الشركاتعنالحاالتحسبوالتخليالمساهماتمحفظةتطهير▪

صفية،التأوالتفويتأوالخوصصةعبرعجزاتواجهالتيالتابعة

.المربحةالمساهماتوتدعيمالواعدةالقطاعاتفيالمساهمة▪

ادياالقتصالمحيطعلىمنهجزءفييعتمدوالذياإلجراءات،هذهتجسيمإن

بصفةيحسنأنإاليمكنال(19كوفيد)الكورونافيروسجائحةبعدالبالدفي

شركةاللمجموعةالمجمعةالنتائجوفيالتابعةالشركاتنتائجفيملحوظة

.للبنكالتونسية
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