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  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

األعضــــاء

مؤسسـات القرض

البنــوك

بنك األمان��  
بنك املؤسسة العربية املصرفية ��  
البنك العربي لتونس��  
البنك التجاري التونسي )التجاري بنك(��  
بنك متويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة��  
بنك اإلسكان��  
البنك التونسي��  
بنك تونس واإلمارات��  
البنك الفرنسي التونسي��  
بنك تونس العربي الدولي��  
البنك الوطني الفالحي��  
البنك التونسي للتضامن��  
البنك التونسي الكويتي ��  
البنك التونسي الليبي��  
سيتي بنك ��  
الشركة التونسية للبنك ��  
ستوسيد بنك��  
البنك التونسي القطري��  
االحتاد البنكي للتجارة والصناعة��  
االحتاد الدولي للبنوك��  
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اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

املؤسسـات املالية

مؤسسات اإليجار املالي
الشركة العربية الدولية لإليجار املالي��
شركة اإليجار العربية لتونس��
التجاري ليزنڤ ��
الشركة الدولية لإليجار املالي��
الوفاق لإليجار املالي��
حنبعل لإليجار املالي��
الشركة العصرية لإليجار املالي��
التونسية لإليجار املالي��
اإليجار املالي لإلحتاد البنكي للتجارة والصناعة��

مؤسسات إدارة الديون
التونسية للفكتورينڤ��
احتاد الفكتورينڤ��

أعضـاء أخـرون
بنك البركة لتونس)1( )البركة بنك(��
بنك األعمال التونسي��
بنك األعمال املغاربي الدولي��
مصرف شمال إفريقيا الدولي��
احتاد البنوك التونسية��

األعضـاء املشاركـون
الشركة الدولية العربية لالستخالص��
الدولية الستخالص الديون��
شركة االستيفاء��
الشركة املالية الستخالص الديون��
الشركة العامة الستخالص الديون��
االستخالص السريع��
الشركة التونسية الستخالص الديون��
اجلنوب لالستخالص��

)1(   أصبح بنك التمويل التونسي السعودي، بداية من 25 ديسمبر 2009 يسمى بنك البركة لتونس.
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  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

أعضــــاء
مجلس إدارة اجلمعية املهنية التونسية للبنوك واملؤسسات املالية

السيد محمد فريد بن تنفوس، املدير العام للبنك العربي لتونس.  الرئيس : 

قسم البنوك :

السيد أبو حفص عمر النجعي، الرئيس املدير العام للشركة التونسية للبنك. نائب الرئيس : 

السيد املنصف الدخلي، الرئيس املدير العام للبنك الوطني الفالحي. أمني املال : 

السيد ابراهيم حاجي، الرئيس املدير العام لبنك االسكان، األعضـاء : 
السيد صالح الدين العجيمي، املدير العام لبنك تونس العربي الدولي،  

السيدة علية عبد الله، الرئيسة املديرة العامة للبنك التونسي،  
السيد منصف شفار، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري لتونس،  

السيد ابراهيم سعادة، املدير العام لستوسيد بنك.   

قسم املؤسسات املالية :

السيد فتحي املستيري، املدير العام للتونسية لإليجار املالي. نائب الرئيس : 

السيد مولدي الولهازي، املدير العام للتجاري ليزينق إلى غاية 24 ماي 2009، األعضـاء : 
السيد محمد املنصر، املدير العام للتجاري ليزينق بداية من 25 ماي 2009،   

السيد محمد الهاشمي اجليالني، الرئيس املدير العام حلنبعل لاليجار املالي،  
السيد كمال بن جنيمة، الرئيس املدير العام الحتاد الفكتورينڤ إلى غاية 14 ماي 2009،  

السيد عماد الدين الشريف، الرئيس املدير العام الحتاد الفكتورينڤ بداية من 15 ماي 2009.    

السيد عمر السعفي املندوب العام : 
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اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

الفهــرس
6 كلمة الرئيس واملندوب العام للجمعية 

-1-7 -أبرز سمات الظرف االقتصادي 
8أ    احمليط الدولي 
9ب    الظرف االقتصادي الوطني 

-2-13 -تدخل القطاع املصرفي في متويل االقتصاد : تلبية احلاجيات احلالية واملقبلة 
14أ    مساهمة القطاع في التنمية االقتصادية 
18 ب    تدعيم النتائج 
   	20 تعصير اخلدمات املصرفية وجودتها 

-3-21 -نشاط اجلمعية : املساهمة في النهوض باملشاريع املشتركة 
22أ    قيادة املشاريع فيما بني البنوك 
22ب    متثيل القطاع على الصعيدين الوطني والدولي 
   	24 املساهمة في حتسني جودة اخلدمات 
26د    التكوين املهني املصرفي 

-4-35 -القوائم املالية ألعضاء اجلمعية  
1   37 البنوك 
2   78 املؤسسات املالية 
3   105 األعضاء اآلخرون 

-5-115 -امللحقات اإلحصائية 
117أ    موظفو البنوك 
131ب    فروع البنك املركزي وشبكة فروع األعضاء  
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  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

كلمة الرئيس واملندوب العام للجمعية

بالرغم من انعكاسات األزمة العاملية على النشاط الوطني، سجل االقتصاد التونسي نسبة منو سنوية تساوي 3.1% في سنة 2009 
بفضل احملافظة على التوازنات االقتصادية واملالية الكبرى ومختلف اإلصالحات املدخلة واحلذر الذي توخته السلطات العمومية. 

وقد كان القطاع املصرفي التونسي  في مأمن من اثار األزمة، حيث متكن من صيانة حيوته ليواصل بذلك دعم النشاط التونسي 
ويساعد املؤسسات التي تعاني من صعوبات اقتصادية. وعلى هذا األساس، ارتفع القائم الكلي للقروض إلى 36.3 مليار دينار في 

نهاية سنة 2009 أي بزيادة 10.6% مقارنة بالعام السابق.

فسياس��ة تطهير القطاع املصرفي ودعم األس��س املالية وكذلك مواصلة اجلهود للتحكم في املخاطر، أدت إلى انخفاض نسبة 
الديون املصنفة التي نزلت من 15.5% في س��نة 2008 إلى 13.2% في س��نة 2009 علما بأن الهدف الوطني املبرمج لس��نة 

2009 يتمثل في بلوغ %15.

وفي إطار االس��تراتيجية اجلديدة لتطوير اجلمعية خالل الفترة من 2009 إلى 2011، مت وضع خطة عمل »اتصال« تس��تهدف 
تبسيط الثقافة البنكية واملالية وتعزيزها باجتاه العموم ومهنيي القطاع.

وتتضمن هذه اخلطة برنامجا لليقظة اإلعالمية الوطنية واجلهوية بل وحتى الدولية، وهو يتمثل في توخي سياسة نشطة للمعلومات 
املوثوقة والسديدة املخصصة للتعريف بشكل أفضل باملهنة املصرفية وحتسني سمعتها مع احلرص على الدفاع عن مصاحلها.



1
أبـــرز سمــات

الظرف االقتصادي
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  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

ـّنوي ��2009 التقـرير الس أبــرز سمـات الظرف االقتصادي ■��

أبرز سمات الظرف االقتصادي
 أ- احمليط الدولي

مرحلة انتعاش تدريجي على مستوى  احمليط الدولي 

شهدت االقتصاديات املتقدمة منذ نهاية عام 2008 وحتى بداية سنة 2009 انكماشا عميقا.
 وقد تضررت البلدان الصاعدة والنامية بالغ الضرر من التراجع احلاد للصادرات وانهيار أس��عار املواد األساس��ية وتقلص دفوعات 

رؤوس األموال الدولية.
وقد جر تفاقم األزمة املالية الدولية بعد إفالس »لهمان بروذر« في ش��هر س��بتمبر 2008 إلى تدهور الوضع في أهم الس��احات 

املالية وغذى الشكوك واملخاوف لدى كل املتعاملني.

وجتسم املستوى الهام لإلفالسات من خالل التدهور احلاد امللموس لنسبة البطالة.
وقد تزامن تقلص الطلب العاملي مع انخفاض معمم للتضخم في االقتصاديات الصناعية.

واهتزت ثقة العائالت ورؤس��اء املؤسس��ات تدريجيا، وسجلت التجارة العاملية تباطؤ في تطورها. و تقلصت بشكل محسوس خالل 
الربع األخير من سنة 2008 والربع األول من عام 2009 لتبدأ في االستقرار في أواسط السنة وذلك في نفس الوقت مع انتعاش 
الطلب العاملي، وال سيما املتأتي من االقتصاديات اآلسياوبة وعلى وجه اخلصوص من الصني. وتقلصت التجارة العاملية بالنسبة 

لكامل سنة 2009 بنسبة 10.7% مقابل منو ب� 2.8 في سنة 2008. 

ومكنت اإلجراءات املتخذة من دعم الطلب وعودة ثقة املتعاملني االقتصاديني وجتنب املخاطرة التنظيمية لألسواق املالية العاملية.

وفي اجلملة، س��ار انتعاش االقتصاد العاملي بش��كل أفضل من املتوقع أي بنسبة  0.6% مقابل  1.1% املتوقعة في البداية. وبلغ 
النمو العاملي 3% في سنة 2008.

بيد أن االنتعاش حتقق بشكل متفاوت، حيث كان محتشما في جل البلدان املتقدمة فيما كان أصلب بكثير في البلدان الصاعدة 
والنامية.

وسجلت االقتصاديات املتقدمة تقلصا في منوها بنسبة 3.2% مقابل منو ب� 0.5% في سنة 2008. أما البلدان الصاعدة والنامية 
فسجلت منوا ب� 2.5% مقابل 6.1% في العام السابق.

وشهدت املؤشرات الرئيسية للبورصات بعد هبوطها إلى أدنى املستويات في شهر مارس 2009، تقدما ملحوظا حتت تأثير االنتعاش 
االقتصادي وتدعم الطلب العاملي. وفي ذات الوقت اتسمت األسواق بتقلبات حادة غذتها عودة نفور املستثمرين من املخاطرة.

ومتيزت األسواق الدولية للصرف بانخفاض الدوالر األمريكي مقابل جل العمالت الرئيسية األخرى.
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اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

ـّنوي 2009 أبــرز سمـات الظرف االقتصادي ■� التقـرير الس

تطور أهم املؤشرات االقتصادية واملالية في العالم

املسمى 
منو الناجت احمللي اإلجمالي

)باحلجم و بـ %(
التضخم

)تغير أسعار االستهالك بـ%()1(
حاصل امليزانية

)بـ % من الناجت احمللي اإلجمالي(
البطالة

)بـ% من القوى العاملة(

200720082009200720082009200720082009200720082009البلد

البلدان املتقدمة)2(
الواليات املتحدة منها : 

اليابان  
االحتاد األوروبي 

منه :
منطقة األورو  

البلدان الصاعدة 
والنامية 

منها : 
تونس  
املغرب  

إفريقيا اجلنوبية  
الشيلي  

2,8
2,1
2,4
3,1

2,8

8,3

6,3
2,7
5,5
4,6

0,5
0,4
1,2-
0,9

0,6

6,1

4,5
5,6
3,7
3,7

3,2-
2,4-
5,2-
4,1-

4,1-

2,5

3,1
5,2
1,8-
1,5-

2,2
2,9
0
2,4

2,1

5,6

3,2
2,0
7,1
4,4

3,4
3,8
1,4
3,7

3,3

9,2

5
3,9

11,5
8,7

0,1
0,3-
1,4-
0,9

0,3

5,2

3,7
1,0
7,1
1,7

2,4-
2,9-
2,5-
0,8-

1,7-

0,4

(3)2,7-
-
-
-

3,6-
6,6-
4,2-
2,3-

2,0-

0,1-

(3)1,0-
-
-
-

8,7-
12,5-
10,3-
6,8-

6,3-

4,3-

(3)3,0-
-
-
-

5,4
4,6
3,8
7,1

7,5

-

12,4
-
-
-

5,8
5,8
4,0
7,0

7,6

-

12,4
-
-
-

8,0
9,3
5,1
8,9

9,4

-

13,3
-
-
-

املصدر : آفاق االقتصاد العاملي لصندوق النقد الدولي والبنك املركزي األوروبي و التقرير السنوي للبنك املركزي التونسي لسنة 2009.
وزارة التنمية والتعاون الدولي واملعهد الوطني لإلحصاء بالنسبة لإلحصائيات املتعلقة بتونس.

) ( غير متاح)3( بدون اعتبار التخصيص والهبات)2( أغلبية البلدان املتقدمة)1( أساس 100 سنة 2000

 ب-  الظرف االقتصادي الوطني 

بدأت آثار األزمة املالية واالقتصادية تشمل نشاط اإلنتا	 في االقتصاد الوطني خالل األشهر األولى من سنة 2009.
فالنش��اط الصناعي تراجع بش��كل ملحوظ وتكبدت بعض القطاعات املصدرة خسائر هامة وعلى وجه اخلصوص الصناعات  

امليكانيكية والكهربائية والنسيج والكساء حتت تأثير تباطؤ الطلب اخلارجي.
كما شهد القطاع السياحي والنقل اجلوي والبحري انخفاضات هامة. وتضررت دفوقات رؤوس األموال األجنبية ضررا بليغا.

وبفضل اإلجراءات التي اتخذتها الس��لط السياسية والنقدية احمللية وحتسن احمليط الدولي، مت احلد من آثار األزمة على االقتصاد 
التونسي وسجل النشاط الوطني عالمات انتعاش بداية من النصف الثاني من العام.

وقد جنحت تونس في حتقيق نتائج مرضية إجماال بفضل املوس��م الفالحي اجليد وحتس��ن إنتا	 احلبوب واألشجار املثمرة وتوسع 
أنشطة اخلدمات. 

وعلى هذا األساس، سجل النشاط االقتصادي نسبة منو سنوية تساوي 3.1% في سنة 2009 مقابل 4.5% في عام 2008.
وفيما يتعلق بتطور األس��عار، فقد ارتفعت نس��بة التضخم إلى 3.7% مقابل 5% في س��نة 2008. ويعزى التباطؤ املسجل أساسا 
إلى تراجع أسعار املواد الغذائية ومواد الطاقة على الصعيد الدولي بالتظافر مع أثار القيادة املالئمة لسياستي النقد وامليزانية.
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  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

ـّنوي ��2009 التقـرير الس

وقد قاد املس��ار التنازلي املس��جل على مستوى تطور األسعار منذ بداية س��نة 2009 البنك املركزي التونسي إلى تخفيض نسبته 
الرئيسية ب� 75 نقطة أساسية للنزول بها إلى 4.5% مبناسبة اجتماع مجلس إدارته املنعقد يوم 17 فيفيري 2009، كما يرمي هذا 

التخفيض إلى تخفيف األعباء املالية للمؤسسات وتيسيرعمليات متويل االقتصاد.

وتزامنت هذه املبادرة مع اإلعالن عن قرارات أخرى تدخل في إطار اجلهود املبذولة لدرء انعكاسات األزمة عن االقتصاد الوطني 
والقدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى واملتوسطة التونسية ومنها :

إمكانية إعادة جدولة الديون غير املسددة واملستحقة أو التي سيحل اجلها خالل الفترة املتراوحة بني غرة أكتوبر 2008 و31 ��
ديسمبر 2009 دون مراجعة تصنيف دين املؤسسة )القانون عدد 82 لسنة 2009 املؤرخ في 30 ديسمبر 2009(.

توس��يع مجال تطبيق اإلجراءات الظرفية للمؤسسات املنتصبة في أقطاب األنشطة االقتصادية واملؤسسات املصدرة جزئيا ��
والتي تعاني من صعوبات بعنوان س��نتي 2007 و 2008 قصد تنفيع كل املؤسس��ات التونس��ية املعرضة لضرر األزمة املالية 

الدولية مبساعدة الدولة.

اإلعفاء من دفع التسبقات بعنوان الضرائب بالنسبة للمؤسسات التي تعاني من صعوبات والتي انخفض رقم معامالتها خالل ��
السنة احملاسبية 2009 بنسبة 15% أو أكثر قياسا بسنة 2008 )القانون عدد 40 لسنة 2009 املؤرخ في 8 جويلية 2009(.

إحداث تسهيالت قارة لفائدة البنوك من قروض وإيداعات ل� 24  ساعة قصد متكينها من تغطية حاجياتها أو توظيف فوائضها ��
الوقتية من السيولة لدى البنك املركزي التونسي )املنشور ملؤسسات القرض عدد 7 لسنة 2009 املؤرخ في 19 فيفيري 2009 

القاضي بتنظيم السوق النقدية(.

أبــرز سمـات الظرف االقتصادي ■��
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اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

تطور أهم املؤشرات االقتصادية في تونس��
)مباليني الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(

2006200720082009املسّمى
التغيــرات بـ %

2007\20082008\2009
-1,4-5,76,34,53,11,8الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار القارة 1

6,0-7,90,80,7منو القيمة املضافة للفالحة والصيد البحري

4.5184.8565.3125.6419,46,2إجمالي الدخل الوطني املتاح للفرد )بالدينار( 

35.88938.93942.63945.9229,57,7االستهالك الوطني الكلي

9.86510.70912.22812.94114,25,8االدخار الوطني اإلجمالي
-21,621,622,322,00,70,3نسبة االدخار الوطني)ب�% من إجمالي الدخل الوطني املتاح(1

10.33311.49013.00114.05213,18,1تكوين إجمالي  رأس املال الثابت
22,623,023,523,90,50,4نسبة االستثمار )ب�% من الناجت احمللي اإلجمالي(1

118,9122,7128,8133,653,7مؤشر األسعار عند االستهالك )أساس 100 في سنة 2000(
-18,9-76,480,270,357,012,3إحداث مواطن الشغل)بآالف املواطن(2  

-4.4455.0276.6046.40931,43,0عجز امليزان التجاري )بدون تكاليف الشحن\التكلفة والتأمني والشحن( 
-3,0-77,879,478,275,21,2نسبة التغطية ) الواردات بالصادرات ب�%(1

2.8253.0773.3903.47210,22,4املقابيض السياحية

-1,82,43,82,81,41,0العجز اجلاري)بـ% من الناجت احمللي اإلجمالي(
1.170151+2.204+2.053+883+2.773حاصل امليزان العام للمدفوعات3

2,8-16,411,77,710,54,0ُمعامل خدمة الدين اخلارجي)ب�% من املقابيض اجلارية(1
-1,5-43,039,738,837,30,9نسبة التداين اخلارجي)ب�% من إجمالي الدخل الوطني املتاح(1

2,0-2,62,71,03,01,7عجز امليزانية)بـ% من الدخل احمللي اإلجمالي(1 
-0,4-48,645,843,342,92,5التداين الكلي للدولة \ الناجت احمللي اإلجمالي )بـ%(1

26.54629.85334.14838.59114,413,0مجموع النقد »ن3« للجهاز املالي
55,556,658,662,02,03,4نسبة سيولة االقتصاد)نقد 3 \ الناجت احمللي اإلجمالي( ب�1%

5.6866.5928.1769.6311.5841.455املستحقات الصافية على اخلارج3
8.7059.58211.65613.3532.0741.697منها: املوجودات الصافية من العملة األجنبية 3

47-1571411391862       بحساب أيام التوريد4
5.1655.6745.7826.735108953املستحقات الصافية على الدولة3 

26.15728.68132.68936.06014,010,3مساعدات اجلهاز املالي لالقتصاد

املصدر : التقرير السنوي للبنك املركزي التونسي لسنة 2009 ووزارة التنمية والتعاون الدولي ووزارة املالية واملعهد الوطني لإلحصاء.
)4( تغيرات بحساب األيام)3( تغيرات مباليني الدنانير)2( في الصيد البحري و األنشطة غير الفالحية)1( تغيرات بالنقاط املائوية

وفي سوق الصرف، ارتفع احلجم اجلملي للمعامالت باحلاضر إلى 39.497 مليون دينار في سنة 2009 مقابل 49.853 مليون 
في عام 2008 أي بتراجع يس��اوي 20.8% حتت التأثير املتظافر النخف��اض العمليات بالعملة األجنبية مقابل الدينار والعمالت 

األجنبية فيما بينها.
وبلغ حجم معامالت الصرف ألجل 4.469 مليون دينار مقابل 3.928 مليون قبل سنة أي بزيادة 541 مليون دينار.

وقد انخفض سعر صرف الدينار مقابل اليورو والدوالر األمريكي في حني ارتفع إزاء اليان الياباني.

ـّنوي 2009 أبــرز سمـات الظرف االقتصادي ■� التقـرير الس
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  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

ـّنوي ��2009 التقـرير الس

تطور األسعار الوسيطة ألهم العمالت مقابل الدينار)1(

التغيرات بـ % )2(20052006200720082009املسّمى

2007\20082008\2009

-8,8+11,29811,32941,27991,23091,34944 دوالر أمريكي

-3,9-11,61261,67091,75191,80511,87872,9 أورو

+7,4+12,34922,43722,54182,26132,105812,4 جنيه إسترليني

-17,2-100011,745311,377610,800711,920414,40349,4 يان ياباني

-4,9-101,46011,50361,54851,58271,66342,2 دراهم مغربية

املصدر: التقرير السنوي للبنك املركزي التونسي لسنة 2009.
هي أسعار الصرف في السوق املصرفية( 1)
العالمة ) ( تعني انخفاض قيمة الدينار والعالمة )+( ارتفاع قيمته.( 2)

متيزت سنة البورصة 2009  باألحداث الهامة التالية :
قبول شركة »سرفيكوم« وهي تعمل في قطاع االتصاالت في السوق البديلة لتسعيرة البورصة عبر عرض عمومي ثابت السعر،	 
قبول شركة »إسمنت بنزرت« في السوق الرئيسية لتسعيرة البورصة،	 
تعليق تس��عير أسهم الشركة املالية لالستثمار »سوفي س��يكاف« إثر إيداع عرض عمومي للشراء، وهو ما رفع عدد الشركات 	 

املدرجة إلى 52 شركة في نهاية سنة 2009،
دخول طريقة الرسملة العائمة حيز التنفيذ حلساب مؤشر »توننداكس« واملؤشرات القطاعية ووقف نشر مؤشر بورصة األوراق 	 

املالية بتونس.
وقد اختتم مؤشر »توننداكس« السنة بكسب يساوي 48.38% مقابل 10.65% في سنة 2008.

وانتقلت رس��ملة البورصة من 8.301 مليون إلى 12.227 مليون دينار وحققت بذلك ارتفاعا يس��اوي 47.3% بفضل اإلدراجني 
اجلديدين بالبورصة وتعزيز األموال الذاتية للشركات املدرجة وحتسن التسعيرات.

أبــرز سمـات الظرف االقتصادي ■��



2
تدخل القطاع املصرفي 

في متويل االقتصاد :

تلـــــبية احلاجيــــــات

احلــــــالية واملقبـــــــلة
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ـّنوي ��2009 التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

تدخل القطاع املصرفي في متويل االقتصاد ■��

تدخل القطاع املصرفي في متويل االقتصاد :
تلـبية احلاجيـات احلـــالية واملقبـلة

مساهمة القطاع في التنمية االقتصاديةأ- 

متويل االقتصاد :

اتسم تطور موارد اجلهاز املالي ومقابالتها خالل سنة 2009 بزيادة أعلى للمستحقات الصافية على الدولة أي 953 مليون دينار 
مقابل 108 ماليني في سنة 2008 بالتظافر مع تباطؤ النسق على مستوى تقدم املساعدات لالقتصاد )10.3% مقابل 14% في 

سنة 2008(.

 مشاركة كثيفة لفائدة متويل جملة قطاعات النشاط:1 ـ  

تطور للمساعدات لالقتصاد:�■

لم تتقدم املساعدات لالقتصاد التي بلغت 36.060 مليون دينار في سنة 2009، إال بنسبة 10.3% مقابل ازدياد أهم يساوي %14 
ف��ي س��نة 2008. وقد ترتب هذا الوضع عن تباطؤ قائم القروض من امل��وارد العادية )11.0% مقابل 15.6%( وعن تراجع قائم 

القروض من موارد خصوصية وقائم أوراق اخلزينة ب� ) 3.3% و 33.6% على التوالي مقابل  1.9% و %2.7(
وازدادت محفظة السندات بنسبة هامة تساوي 18.9% في سنة 2009 مقابل ارتفاع ب� 8% في سنة 2008.

املسّمى
التغيرات بـ%مباليني الدنانير

2007200820092007\20082008\2009

قروض لالقتصاد
قروض من املوارد العادية

قروض من املوارد اخلصوصية
أوراق اخلزينة*

محفظة السندات

27.084
25.102
1.719
263

1.597

30.965
29.023
1.686
256

1.724

34.011
32.210
1.631
170

2.094

14,3
15,6
1,9-
7-
8,0

9,8
11,0
3,3-
86,0-
18,9

املصدر: التقرير السنوي للبنك املركزي التونسي لسنة 2009 * التغيرات بحساب ماليني الدنانير 

وكثف القطاع املصرفي جهوده خالل سنة 2009 لفائدة متويل االقتصاد.
وفي هذا اإلطار، واصلت البنوك إعطاء دعمها ملختلف املتعاملني االقتصاديني وخاصة منهم الباعثني الشبان خريجي التعليم 

العالي.
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اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

ـّنوي ��2009 ـّنوي ��2009تدخل القطاع املصرفي في متويل االقتصاد ■� التقـرير الس تدخل القطاع املصرفي في متويل االقتصاد ■� التقـرير الس

تركيبة التمويل:�■
لم يتجاهل القطاع  املصرفي أي قطاع في إطار االس��تراتيجية التي اعتمدها نظرا ملا يتحلى به من عميق الوعي وجلس��امة 

مهمته وللمسؤولية الثقيلة التي تقع على عاتق املهنة.

تبويب قائم القروض لالقتصاد حسب املستفيد والقطاع واألجل
)مباليني الدنانير ماعدا إشارة مغايرة(

20082009املسمى
احلصة  في املجموع بـ%التغيرات بـ%

2007\20082008\200920082009
25.47127.56012,78,277,676,0القروض للمهنيني

11.2591.3427,66,63,83,7- الفالحة والصيد البحري*

7888103,12,82,42,2املدى القصير

47153216,013,01,41,5املدى املتوسط والطويل

29.6529.94313,63,029,427,4- الصناعة

19,317,2-6.3486.24214,21,7املدى القصير

3.3043.70112,612,010,110,2املدى املتوسط والطويل

314.56016.27512,511,844,444,9- اخلدمات

21,819,7-7.1347.12811,10,1املدى القصير

7.4269.14713,823,222,625,2املدى املتوسط والطويل

3448.72115,218,822,424,0-.7القروض لألفراد

7,16,1-3,2-2.3142.24017,1قروض االستهالك

6,15,2-5,0-1.9981.89920,5املدى القصير

31634113,77,91,00,9املدى املتوسط والطويل

5.0306.48140,528,815,317,9قروض السكن

5.0306.48140,528,815,317,9املدى املتوسط والطويل

32.81536.28113,210,6100,0100,0مجموع القروض

49,644,3-16.26816.0796,61,2املدى القصير

16.54720.20220,622,150,455,7املدى املتوسط والطويل

املصدر: التقرير السنوي للب�نك املركزي التونسي لسنة 2009    * القروض املمنوحة مباشرة للفالحني 

ووقد شهد قطاع اخلدمات حصته تتدعم في توظيف القروض التي أسندها اجلهاز املالي لالقتصاد. وعلى هذا األساس، تضخمت 
حصة القطاع مع اسئثارها بنسبة 44.9% مقابل 27.4% و3.7% للصناعة والفالحة والصيد البحري على التوالي.

ولم يزدد قائم القروض التي أس��ندها اجلهاز املالي لالقتصاد كما أحصتها مركزية املخاطر وس��جل القروض لألفراد من خالل 
بلوغه 36.2 مليار دينار، إال بنس��بة 10.6% مقابل 13.2% في العام الس��ابق. وشمل هذا التطور قائم قروض االستثمار أكثر من 
القروض األخرى أي بزيادة 22.1% في سنة 2009 مقابل ازدياد بنسبة 20.6% في سنة 2008، فيما سجل قائم قروض االستغالل 

انخفاضا في نسق تطوره.
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ـّنوي ��2009 التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

تدخل القطاع املصرفي في متويل االقتصاد ■��

وقد تراجع قائم القروض قصيرة األجل الذي بلغ 16.1 مليار دينار بنسبة 1.2% مقابل ارتفاع ب� 6.6% في سنة 2008، وهو انخفاض 
ساعد عليه تقلص القروض املسندة لقطاعي الصناعة واخلدمات ب�  1.7% و 0.1% على التوالي مقابل +14.2% و+%11.1.
22.1ٍ% في سنة 2009 مقابل 20.6% في عام 2008. وتعزى هذه الزيادة إلى تدعم نسق  وتقدم قائم قروض االس��تثمار بنس��بة 
التطور على مس��توى القروض متوس��طة وطويلة األجل املسندة أساسا لقطاع اخلدمات وذلك رغم تباطؤ نسق التقدم بعنوان 
القروض املس��ندة لقطاعي الصناعة والفالحة والصيد البحري، وهو ما رفع حصة هذا القائم من 50.4%في س��نة 2008 إلى 

55.7% في عام 2009.

مالءمة تدخالت القطاع املصرفي مع احلاجيات النوعية في مجال متويل االقتصاد :�■
أسندت البنوك 912 قرضا مببلغ 423.5 ألف دينار للطلبة حرصا منها على تشجيعهم ملواصلة تعليمهم.

تطور القروض اجلامعية
)بآالف الدنانير(  

السنوات
التغييرات بـ 200720082009%

20082009املبلغالعدداملبلغالعدداملبلغالعدد

355677,4890446,3912423,5 1القروض املسندة
املبلغالعدداملبلغالعدد
34,4-34,1-2,55,1-

وم��ا فتئت حملة البنوك في إطار مواصلة االس��تراتيجية الوطنية الرامية إلى دم��ج مختلف الفئات االجتماعية في مجتمع 
املعلومات، تسند قروضا خاصة بتمويل اقتناء حاسوب ثابت وحاسوب محمول.

وعلى هذا األساس، مولت البنوك خالل سنة 2009 شراء 13.855 حاسوبا مببلغ 16.7 مليون دينار.

تطور القروض لشراء احلاسوب العائلي
  )بآالف الدنانير(

السنوات
التغييرات بـ 200720082009%

20082009املبلغالعدداملبلغالعدداملبلغالعدد

13.09716.15311.14114.09913.85516.675القروض املسندة
املبلغالعدداملبلغالعدد
14,9-12,7-24,418,3

ولتيس��ير التمويالت الصغرى، مت بعث بنكني متخصصني هما: البنك التونس��ي للتضامن في سنة 1997 وبنك متويل املؤسسات 
الصغرى واملتوسطة في سنة 2005.

وتستهدف هاتان املؤسستان حل مسائل التمويل التي تعترض الباعثني وخاصة من بينهم خريجي التعليم العالي.

تدخل البنك التونسي للتضامن�■
صادق البنك التونسي للتضامن خالل نهاية سنة 2009 على متويل 11.249 مشروعا مكنت من إحداث 20.813 موطن شغل 

بحجم مالي بلغ 101.1 مليون دينار.

ويجمل اجلدول أسفه، حسب الصنف مختلف التمويالت التي أسندها البنك التونسي للتضامن خالل السنوات الثالث األخيرة :
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التمويل الكلي املسند من قبل البنك التونسي للتضامن
  )مباليني الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(

املسمى
200720082009

املبالغالعدداملبالغالعدداملبالغالعدد
10.28281,711.234101,611.249101,1املؤسسات الصغرى

63.96156,673.05769,773.31476,0القروض الصغرى

6.1176,65.1305,96.0067,0احلواسيب العائلية

80.360144,989.421177,290.569184,1املجموع

 املصدر: البنك التونسي للتضامن

مول البنك التونس��ي للتضامن خالل س��نة 2009 اقتناء 6.006 حواس��يب عائلية مقابل 5.130 وحدة في سنة 2008 مببلغ 7 
ماليني دينار مقابل 5.9 ماليني في العام السابق.

وفيما يتعلق بالقروض الصغرى، فقد بلغ احلجم املسند لهذا التمويل 76 مليون دينار في نهاية سنة 2009 ل� 73.314 قرضا.

ويأتي تدخل البنك خالل الفترة 2000 2009 كما يلي :
 

املؤسسات الصغرى :
 )مباليني الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(

2000200120022003200420052006200720082009املسمى

14.55212.32410.1867.3987.5867.6676.15210.28211.23411.249العدد

49,241,851,640,939,343,039,981,7101,6101,1املبالغ

19.25117.49215.70512.21812.21111.92710.20818.71222.22620.813مواطن الشغل

املصدر: البنك التونسي للتضامن.

القروض الصغرى :
 )مباليني الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(

2000200120022003200420052006200720082009املسمى

6.91313.26824.50032.23938.55946.31358.45863.96173.05773.314العدد

5,18,918,325,029,838,649,856,669,776,0املبالغ

املصدر: البنك التونسي للتضامن.

 تدخل بنك متويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة �■
مول بنك متويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة منذ إحداثه في سنة 2009، 821 مشروعا بحجم قدره 174 مليون دينار مكنت 

من إحداث 18.855 موطن شغل.
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  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

التمويالت املسندة من قبل بنك متويل املؤسسات الصغر واملتوسطة من سنة 2005 إلى2009 

20052006200720082009املسمى

34117150244276عدد املشاريع املصادق عليها

12,929,724,045,761,3املبلغ مباليني الدنانير

9442.4173.2066.3255.963مواطن الشغل

املساهمة املدعمة للمؤسسات املالية: 2 ـ  

تدخل شركا ت اإليجار املالي�■
واصلت مس��اهمة قطاع اإليجار املالي في متويل االقتصاد تدعمها في س��نة 2009 بفضل توس��ع الشبكة من خالل افتتاح 6 
فروع جديدة. فقد ازدادت التمويالت الفعلية بنسبة 23.9% في عام 2009 مقابل 12.7% في عام 2008 لتبلغ 1.019.3 مليون 

دينار مقابل 822.7 مليون في عام 2008.

وانتقلت نس��بة نفاذ اإليجار املالي من 10.3% في س��نة 2008 إلى 12.6% في عام 2009. وتقدم الناجت الصافي للقطاع بنسبة 
23.7% ليبلغ 88.2 مليون دينار مقابل 71.3 مليون في سنة 2008، وهو ما أدى إلى حتسن ُمعامل االستغالل بنقطتني مائويتني 

ليبلغ 34.1% في سنة 2009 رغم زيادة تكاليف العمليات على إثر تعزيز موظفي القطاع.
وبلغت نس��بة املالءة 20% في نهاية س��نة 2009 مقابل 19.8% في عام 2008 بالرغم من زيادة نشاط القطاع وذلك بعد دعم 

األموال الذاتية للقطاع في شكل زيادة رأس املال واالقتراضات التابعة.

مساهمة املؤسسات املالية األخرى :�■
عزز قطاع الفاكتورينغ مس��اهمته في متويل االقتصاد ولكن بنس��ق أقل من سنة 2008. فقد ازداد حجم الفواتير املشتراة بنسبة 

7.6% في سنة 2009 مقابل 10.4% في عام 2008 ليبلغ 485.4 مليون دينار.
وانتقل عدد املنخرطني من 566 ل� 26.806 مشترين إلى 640 ل� 29.576 مشتريا في سنة 2009 أي بنفس نسبة تركز املشترين 

لكل منخرط للسنة املاضية.

تدعيم النتائج :ب- 
انخرط اجلهاز املصرفي في التوجهات الرامية لتعزيز وضعيته املالية وجتس��يم اإلصالحات التي تهدف إلى النهوض بنش��اطه 

وحتسني نتائجه.
فقد تسارعت اإلصالحات املدخلة خالل السنوات الثالث األخيرة ومكنت من حتقيق تقدم قيم، وهي إجنازات تشير إلى ما حققه 

اجلهاز املصرفي التونسي من تقدم سواء على مستوى مؤشرات الصالبة املالية أو نوعية محفظة الديون املصنفة.
ففي إطار دعم األموال الذاتية للبنوك التونسية وحتى تتمكن من االمتثال للمعايير الدولية واصلت خالل سنة 2009 جهودها 

في مجال تعزيز أسسها املالية من خالل عمليات الزيادة في رؤوس أموالها.
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األسس املالية :1 ـ  
ازدادت األموال الذاتية في سنة 2009 ب�431 مليون دينار أو 11.2% لتبلغ 4.291 مليون دينار، وهو ما يدل على صالبة األسس 

املالية للبنوك.
وعلى مس��توى نوعية احملفظة، اتس��مت س��نة 2009 مبواصلة التحكم في املخاطر واملعاجلة النشطة للديون املصنفة من قبل 
البنوك كما يدل على ذلك انخفاض حصة هذه الديون في مجموع التعهدات التي تراجعت من 15.5% في س��نة 2008 إلى 

13.2% في عام 2009.

مؤشرات النشاط : 2 ـ  

الناجت البنكي الصافي:  1.2
بلغ الناجت البنكي الصافي اجلملي من خالل دراسة مؤشرات نشاط البنوك التونسية)*( 1.804 ماليني دينار في سنة 2009 مقابل 

1.684 مليون في عام 2008 أي بتقدم يساوي 7.1% أو 120 مليون دينار.

العموالت الصافية:  2.2
بلغت العموالت الصافية على العمليات البنكية 376 مليون دينار في سنة 2009 مقابل 350 مليون في عام 2008 أي بتقدم 

يساوي 7.5% مقابل 9.1% في عام 2008 بسبب انخفاض العمليات املرتبطة بالتجارة اخلارجية.

النتيجة :  3.2
بلغت النتيجة الصافية للبنوك 461 مليون دينار في سنة 2009 مقابل 395 مليون في سنة 2008 وسجلت بذلك زيادة تساوي 
16.8%. وقد تأتى هذا األداء من حتس��ن الناجت البنكي الصافي رغم االزدياد املتواصل لتكاليف العمليات بس��بب الزيادات في 

األجور ومصاريف إعادة صياغة منظومة اإلعالم وتوسع شبكة البنوك.

ُمعامل االستغالل :  4.2
يسر حتسن الناجت البنكي الصافي حتسن ُمعامل االستغالل بنقطتني مائويتني ليرتفع إلى 34.1% في سنة 2009 وذلك رغم زيادة 

تكاليف العمليات ب�16.7 أو 4.3 ماليني دينار.

مردود األموال الذاتية ومردود األصول ونسبة التحويل:  2.-
ساعدت زيادة النتيجة الصافية للبنوك على حتسني مؤشرات مردودية األموال الذاتية )ROE( التي بلغت 11.7% مقابل %11.2 

في سنة 2008 في حني بقي مردود األصول )ROA( في مستواه لسنة 2008 أي %1.
وس��جلت نس��بة التحول التي تقاس بالعالقة بني القروض واإليداعات، انخفاضا ب�1.9 نقطة مائوية لتنزل إلى 93.7% في س��نة 

2009 مقابل 95.6% في عام 2008.

* يشمل التحليل البنوك الشمولية العشرين وهي : البنك العربي لتونس والبنك الفرنسي التونسي والبنك الوطني الفالحي وبنك اإلسكان والتجاري بنك والبنك التونسي وبنك 
األمان وبنك تونس العربي الدولي والشركة التونسية للبنك واالحتاد البنكي للتجارة والصناعة واالحتاد الدولي للبنوك وسيتي بنك )الفرع املقيم( والبنك التونسي الكويتي وستوسيد 
بنك والبنك التونسي القطري وبنك تونس واإلمارات والبنك التونسي الليبي والبنك التونسي للتضامن واملؤسسة العربية املصرفية وبنك متويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة.
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تعصير اخلدمات املصرفية وجودتها :ج- 

تشجيع حتسني اخلدمات املصرفية : 1 ـ  

تعيني أعضاء جلنة دراسة الترشحات جلائزة رئيس اجلمهورية جلودة اخلدمات املصرفية :�■
في إطار حتسني جودة اخلدمات املصرفية وطبقا ألحكام األمر عدد 137 لسنة 2008 املتعلق بإحداث جائزة رئيس اجلمهورية 
جلودة اخلدمات املصرفية وحتديد ش��روط وطرق منحها، مت تعيني أعضاء جلنة دراس��ة الترش��حات جلائزة رئيس اجلمهورية جلودة 

اخلدمات املصرفية )املنشور ملؤسسات القرض عدد 3 لسنة 2009(.

مواصلة السياسة الرامية لتحسني اخلدمات املصرفية :�■
على البنوك أن حتدد اآلجال القصوى للش��ركات قيد التأس��يس ملنحها شهادات في دفع رأس املال املودع في حساب غير متوفر 
مفتوح في دفاترها شريطة أن ال تتجاوز هذه اآلجال ثالثة )3( أيام عمل بداية من تاريخ تقدمي طلب للغرض. )املنشور ملؤسسات 

القرض عدد 2 لسنة 2009 املؤرخ في 23 جانفي 2009(.

متديد آجال القروض املسندة للمؤسسات املصدرة : 2 ـ  
يجب على مؤسس��ات القرض اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتس��هيل انتفاع املؤسس��ات االقتصادية باإلجراءات املنصوص عليها 
بالفصل الس��ادس )جديد( من الفقرة الثانية )جديدة( من الفصل الثامن من القانون 79 لس��نة 2008 املؤرخ في 30 ديس��مبر 
2008 القاضي بإجراءات ظرفية لدعم املؤسس��ات االقتصادية ملواصلة نش��اطها كما مت تنقيحه بالقانون عدد 35 لسنة 2009 

املؤرخ في 30 جوان 2009.

فقد قامت مؤسس��ات القرض بتمديد أجل األقس��اط غير املسددة من القروض املسندة لفائدة املؤسسات املصدرة التي سجلت 
تأخيرا في تس��ديد مس��تحقاتها املتأتية من التصدير أو فقدان أسواقها اخلارجية. )املنشور ملؤسسات القرض عدد 13 لسنة 2009 

املؤرخ في 15 جويلية 2009(.

تطوير شبكة فروع البنوك : 3 ـ  
في إطار حتسني جودة اخلدمات املصرفية وبهدف تكثيف احلضور املصرفي في اجلهات، تعززت شبكة الفروع املصرفية بإحداث 
126 فرعا جديدا لتبلغ 1.230 فرعا في نهاية سنة 2009 مقابل 1.104 فروع في عام 2008 أي بواقع فرع لكل 8.483 ساكنا 

في سنة 2009 مقابل فرع لكل 9.355 ساكنا في عام 2008.



3
نشــــاط اجلمعيــــة :

املشاركة بقوة في النهوض 
باملشاريع املشتركة
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نشــــاط اجلمعيــــة ■��

نشــــــــاط اجلمعيـــــــة :
املشاركة بقوة في النهوض باملشاريع املشتركة

تعتبر اجلمعية املتعامل الرئيس��ي للحوار االجتماعي وهي تضمن تطورا متناس��قا في صلب البنوك إضافة إلى دورها اجلوهري 
املتمثل في الدفاع عن مصالح أعضائها وإعالمهم بالقرارات التنظيمية املتعلقة مبمارسة نشاطهم واعتماد سياسة إعالم نشطة 

مخصصة للتعريف باملهنة املصرفية بشكل أفضل.
وإلى جانب اإلعداد الدوري لإلحصائيات املتعلقة بالقطاع املصرفي )متويل اإلستثمارات والقروض اجلامعية واحلاسوب العائلي 

وحسابات احلرفاء( والتحيني اليومي ملوقع الواب، شاركت اجلمعية خالل سنة 2009 في األعمال التالية :

  تنظيم الدورة الثالثة للصالون الدولي للخدمات البنكية واملالية  والنقد اإللكتروني، 
  متابعة تطبيق ميثاق متويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة،

  أشغال إعداد دليل القواعد اخلاص باملهنة،
  شروط البنوك وإرساء عموالت جديدة،

  طباعة »التسلسل الزمني للمصرفي« ونشره من خالل موقع الواب اخلاص باجلمعية املهنية التونسية للبنوك واملؤسسات املالية،
  التكوين املهني،

  أشغال جلنة العمل »تواصل وتسويق« وذلك في إطار إستراتيجية اجلمعية للفترة من 2009 إلى 2011،
  املشاركة في تنظيم التظاهرات الوطنية واإلقليمية والدولية التي لها عالقة مباشرة مع نشاط البنوك واملؤسسات املالية.

قيادة املشاريع فيما بني البنوك :1 ـ  

نظمت اجلمعية املهنية التونسية للبنوك واملؤسسات املالية في إطار أنشطتها العادية عدة اجتماعات حول :
تعديل املبادالت فيما بني البنوك وحتسينها من خالل جعلها أتوماتيكية كليا،   

تنقيح األمر عدد 133 لسنة 2000 املؤرخ في 18 جانفي 2000 املتعلق بإرساء نظام بيع لغير املقيمني مع استرجاع األداء    
على القيمة املضافة،

تطبيق أحكام القانون عدد 63 لسنة 2004 املؤرخ في 27 جويلية 2004 القاضي »بحماية املعطيات الشخصية«.   

تتمثيل القطاع على املستويني الوطني والدولي:2 ـ  

على املستوى الوطني :�■
شاركت اجلمعية في عدة أعمال في إطار متثيل القطاع املصرفي على الصعيد الوطني وهي :

دراس��ة اإلحصائيات »الدميغرافية واالجتماعية« و»اخلدمات« و»االقتصاديات القطاعية واجلملية« و»اخلدمات ومجتمعات    
املعلومات واقتصاد املعرفة« و»طبيعة املعلومة اإلحصائية والنشر والتوزيع« في مقر املجلس الوطني لإلحصاء،

إعداد »دليل األساليب اجليدة لتسيير املؤسسات« في دار املؤسسة،   
أشغال جلنة »التنظيم املالي للمؤسسة« و»السوق املالية« في وزارة املالية،   
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أشغال جلنة »تعصير القطاع التجاري« املنبثقة عن اللجنة القطاعية للتجارة والصناعات التقليدية في مقر الديوان التونسي    
للتجارة.

حتيني مؤشرات البنية األساسية في مقر وزارة التنمية والتعاون الدولي،   
إعداد ميثاق السالمة : التصديق على امليثاق املادي للفروع البنكية،    

حلقة دراس��ية موضوعها »العالقات بني البنوك واملؤسس��ات على محك األزمة االقتصادية العاملية« مبقر االحتاد التونس��ي    
للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،

امللتقى »النقود وتاريخ النقد بتونس« في مقر البنك املركزي التونسي،   
حلقة دراسية حول موضوع »إدارة أفضل ملخاطر القروض: قرض املكتب« الذي نظمه املعهد العربي لرؤساء للمؤسسات،   

ندوة »أساليب أفضل لتركيز بازل الثانية في تونس«،   
يوم دراسي حول »األخالقيات البنكية« نظمته عمادة اخلبراء احملاسبني بتونس مبعية البنك املركزي التونسي واجلمعية املهنية    

التونسية للبنوك واملؤسسات املالية،
حلقة دراسية حول »روافع إضفاء الصفة املثلى على األداء العملياتي للنشاط املصرفي«،   

حلقة دراسية حول : »تدقيق نظم اإلعالم في الوسط البنكي«،   
ورشة عمل حول : »إرسال أموال املهاجرين : أي إطار تنظيمي؟  وأي  نواجت مالية في املغرب العربي؟ وهي من تنظيم البنك    

اإلفريقي للتنمية باإلشتراك مع الوكالة الفرنسية للتنمية واحتاد املصارف املغاربية باملغرب األقصى،
ندوة حول النقطة الثانية عش��رة من البرنامج الرئاس��ي االنتخابي 2009 2014 : »تونس قطب للخدمات البنكية وس��احة    

مالية إقليمية« انعقدت في صفاقس حتت رئاسة السيد توفيق بكار محافظ البنك املركزي التونسي.

على املستوى الدولي :�■
قامت اجلمعية املهنية التونسية للبنوك واملؤسسات املالية بدافع احلرص على متتني عالقاتها مع اخلار	، بعدة أعمال مع البلدان 

املجاورة. 

الشراكة فيما بني بلدان املغرب العربيأ - 
املشاركة في اجتماع الرؤساء ونواب رؤساء اللجان الفنية الحتاد املصارف املغاربية ومندوبي اجلمعيات في مقر احتاد املصارف 	 

املغاربية،
زيارة وفد فني جماعي لصندوق النقد العربي والبنك العاملي والشركة املالية الدولية لتطوير نظم قرض املكتب في البلدان 	 

العربية،
املشاركة في ندوة رؤساء البنوك املغاربية حول حتت موضوع : »األزمة املالية العاملية وانعكاساتها على اقتصاديات االحتاد 	 

األوروبي وإفريقيا واملغرب العربي واجللسة العامة الحتاد املصارف املغاربية«،
اللقاء مع مس��ؤول الش��ركة املالية الدولية التابعة ملجموعة البنك العاملي في اجلزائر العاصمة ملناقشة الوضع االقتصادي 	 

الوطني وآفاق تنمية االستثمارات والقطاع اخلاص.

التعاون الدولي :ب - 
في إطار تعزيز العالقات مع اخلار	، انخرطت اجلمعية املهنية التونسية للبنوك واملؤسسات املالية في عدة أعمال شملت :

املشاركة في منتدى الشراكة التونسية التشيكية،	 
زيارة وفد من اجلمعية البنكية جلنوب إفريقيا،	 
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زيارة وفد بريطاني يقوده سفير بريطانيا العظمى في إطار تنمية العالقات بني البلدين في املجال املالي،	 
 	،»Finance Méditerranée زيارة وفد من جمعية »فيناس ميديتراني
تنظيم جلسة عمل مع وفد »UK Trade & Ivestement« )بريطانيا العظمى(.	 

املساهمة في حتسني جودة اخلدمات )وسائل الدفع والنقد اإللكتروني(:3 ـ  
استند تواصل التزام القطاع املصرفي لفائدة حتسني جودة اخلدمات املصرفية إلى دعم تركيز البنية األساسية الضرورية إلرساء 

نظام وطني جلودة اخلدمات املصرفية. 

وسائل الدفع :أ - 
انخرط اجلهاز املصرفي التونسي، أمام متطلبات عوملة االقتصاد والشمولية املالية، في مسار حتوالت تتسم بتقدم هام في مجال 
النقد اإللكتروني والدفع عن بعد. وفي هذا اإلطار بالذات، ما فتئ استعمال البطاقة البنكية كأداة دفع يفرض نفسه في تونس 

وخاصة كوسيلة دفع.
فقد س��جلت البطاقة البنكية تطورا مطردا خالل السنوات اخلمس األخيرة بفضل اجلهود املتظافرة بني البنك املركزي التونسي 

واجلمعية املهنية التونسية للبنوك واملؤسسات املالية واملهنة املصرفية.

مشروع املقاصة عن بعد :ب - 
مت عقد اجتماعات فنية بتعليمات من البنك املركزي التونسي على مستوى املهنة املصرفية واملصرفية املشتركة للمقاصة واجلمعية 

املهنية التونسية للبنوك واملؤسسات املالية للمرور إلى النظام الوطني للمقاصة صيغة 24 ساعة.

متابعة جودة املوزعات اآللية والشبابيك اآللية للبنوك :ج - 
في مجال متابعة جودة سير أسطول املوزعات والشبابيك اآللية للبنوك وبفضل متابعة جلنة تسيير النقد اإللكتروني، بذلت البنوك 
جهدا عاما في مجال حتسني جودة خدمات املوزعات والشبابيك اآللية. وقد سجلت نسبة التوفر حتسنا ملحوظا خالل سنة 2009 
وظلت خالل النصف األول من سنة 2010 في حدود 95%. ويتمثل الهدف املعتمد بالنسبة لعام 2010 في حتسني هذه النسبة.
وتضطل��ع خلية اليقظة مبراقبة املوزعات والش��بابيك اآللية غير املرتبطة مبوزع ش��ركة نقديات تون��س. وقد ارتفع عدد مراقبات 
املوزعات والشبابيك التي قام بها أعوان خلية اليقظة التابعة للجمعية املهنية التونسية للبنوك واملؤسسات املالية في نهاية سنة 

2009 إلى 26.331 مراقبة. 

اللجان فيما بني البنوك :د - 
مت تكوين عدة جلان فيما بني البنوك بعنوان استراتيجية تنمية أعمال اجلمعية املهنية التونسية للبنوك واملؤسسات املالية :

جلنة »التواصل«�■
مت إحداث جلنة تواصل مكلفة باليقظة اإلعالمية في صلب اجلمعية املهنية التونسية للبنوك واملؤسسات املالية. وتتمثل مهمتها 
في جمع املعلومات املتعلقة بنشاط القطاع ومعاجلتها ونشرها بشكل منتظم على الصعيدين القطاعي والكلي لفائدة املؤسسات 

واملنظمات الوطنية والدولية.

ولهذا الغرض مت الشروع في أعمال مختلفة :
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■ نشرية أحداث املصرفي :
طرح أحداث املصرفي »أخبار اجلمعية املهنية التونسية للبنوك واملؤسسات املالية«

لقد متيز نشاط اجلمعية بطرح هذه النشرية مرة كل شهرين وتغطية نشاط القطاع وإبراز تطور املؤشرات الرئيسية.

■ إعادة هيكلة موقع الواب التابع للجمعية املهنية التونسية للبنوك واملؤسسات املالية :
مت الشروع في أشغال إعادة هيكلة موقع الواب التابع للجمعية لدى وكالة إتصال.

■ العالقات مع وسائل اإلعالم :
عممت اجلمعية املهنية التونسية للبنوك واملؤسسات املالية عالقاتها مع وسائل اإلعالم من خالل التوسع إلى مختلف اإلذاعات 

اجلهوية والقنوات التلفزية،
واضطلعت اجلمعية مبساحة أسبوعية مخصصة للقطاع املصرفي واملالي في حصة أنتجتها على قناة 21.

جلنة »االنخراط«�■
مت تخصيص االجتماعات ل� :

  دراسة اجلوانب املتعلقة بتطوير االنخراط والتحول من البطاقة »CIB« إلى الدراة الذكية،
  التفكير حول تركيز القبول الوحيد.

جلنة »الطرق اإلجرائية«�■
عملت هذه اللجنة على إدارة تشكيات احلرفاء في  مجال السحوبات املصرفية بواسطة البطاقة .

وقد انتهت الدراسة إلى تشجيع التوافق التالي :
  لم تعد البطاقات التي انتهت صلوحيتها حتجز في املوزعات اآللية،

  ترجع البطاقات احملجوزة إلى البنك الذي أصدرها في ظرف 7 أيام عمل بداية من تاريخ احلجز.

أعمال متفرقة�■
مت إجناز أعمال أخرى خالل سنة 2009 لدعم حتسني عمليات الدفع وسالمتها وشملت هذه األعمال :

■ السالمة املعلوماتية :
قامت اجلمعية املهنية التونسية للبنوك واملؤسسات املالية بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسالمة املعلوماتية بتحيني موقع مرصد 

سالمة املنظومات املعلوماتية.

■ نشر إجناز IBANs التي توفرها شبكة سويفت :
نشرت املهنة بالتعاون مع شبكة سويفت رسائل حتيني إجناز IBANs للمصالح الدولية للبنوك قصد جتنب صعوبات حتويل األموال 

عبر سويفت واملخاطر املرتبطة برفض العمليات العابرة للحدود. 

■ جتريد تأشيرة الفاتورة النهائية عند التوريد من ماهيتها املادية :
مت اختبار التطبيقة التي طورتها ش��بكة التجارة التونس��ية عبر النات املتعلقة بتجريد التأش��يرة اإللكترونية للفاتورة النهائية عند 
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التوريد من ماهيتها املادية لدى بنك من البنوك. وقد مت االتفاق على إضافة رقم الفاتورة في تدفق التأش��يرة اإللكترونية حتى 
يقع تعميم هذه التطبيقة على مستوى القطاع املصرفي.

■ تركيز SAS في الفروع البنكية
طبقا لتعليمات البنك املركزي التونسي املتعلقة بتركيز SAS في الفروع البنكية، شرعت اجلمعية املهنية التونسية للبنوك واملؤسسات 

املالية في استقصاء لدى البنوك قصد بحث إمكانية إجناز هذا املشروع وجتسيمه.

التكوين املهني املصرفي	 ـ  
واصل��ت اجلمعية بفضل مركز التكوين تطوير إدارة املوارد البش��رية ملوظفي املهنة املصرفية وذلك من خالل مختلف أصناف 

التكوين املهني التي يضطلع مبا هذا املركز.

التكوين املتوج بشهاداتأ - 

املرحلة املتوسطة �■

تطور الترسيمات1 ـ  
يستعرض اجلدول التالي تطور الترسيمات بعنوان املرحلة املتوسطة للمركز املهني للتكوين البنكي خالل الفترة  2006 2009: 

الدورة
عدد املرسمني

املجموع
التخصصاجلذع املشترك

2007-200612555180

2008-200719951250

2009-200815647203

ويبوب اجلدول التالي توزيع املرسمني »حسب املهنة« خالل نفس الفترة :

الدورة
التخصص

املجموع
مكلف بالقروضمكلف باحلرفاء

2007-2006411455

2008-2007391251

47ـ2009-200847

12726153املجموع

وتبقى مهنة »املكلف باحلرفاء« كما يبينه اجلدول أعاله الشغل الشاغل للبنوك التونسية بالنسبة للفترة احلالية، وهو ما يفسر املكانة 
االستراتيجية التي حتتلها هذه الوظيفة في خطط أعمال نقاط البيع لشبكة اجلهاز املصرفي التونسي.

وجتدر اإلشارة إلى أن العودة 2008 2009 متيزت بدخول إصالح الدراسة على مستوى مرحلة املركز املهني للتكوين البنكي حيز 
التنفيذ، وقد متحور هذا اإلصالح أساس��ا حول تخفيض مدة الدراسة من ست سداسيات إلى أربع منها سداسية للجذع املشترك 

وثالث للتخصص وتركز على تكوين أكثر تخصصا وعملياتية.
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وانطلق التكوين بعنوان السداس��يات الثالث للتخصص لهذه الدفعة في ش��هر جانفي 2010 بواقع 64 مترش��حا. ويشمل هذا 
التكوين ثالث مهن وهي املكلفون باحلرفاء وبالعمليات مع اخلار	 والقرض واالستخالص.

وشرعت الدفعة الثانية للنظام اجلديد بعنوان املرحلة املتوسطة للمركز املهني للتكوين البنكي في سداسية اجلذع املشترك في 
شهر ديسمبر 2009، وهي تشمل 130 موظفا.

 نتائج الدفعات :2 ـ  
ش��هدت سنة 2008 على مس��توى مرحلة التكوين املتو	 بشهادات للمرحلة املتوس��طة للمركز املهني للتكوين البنكي، تخر	 
الدفعة السادسة واألخيرة من النظام القدمي. ويستعرض اجلدول التالي قوائم احلاصلني على شهادات التكوين البنكي املتخصص 

للدفعات الرابعة واخلامسة والسادسة :

املقبولون من الدفعة 
السادسة

املقبولون من الدفعة 
اخلامسة

املقبولون من الدفعة 
الرابعة

بــــ%بــــ%بــــ%
88,28884املهن األمامية املكلفون باحلرفاء

508365املهن الوسيطة التمويل\التعهدات\االستخالص
10083-املهن األمامية بيع عقود التأمني

878879املجموع

وقد بلغت نسبة النجاح املسجلة في اختبارات الشفاهي الكبير للحصول على شهادة التكوين البنكي املتخصص بعنوان الدفعة 
السادسة 87% مقابل 97% و88% للدفعتني الرابعة واخلامسة على التوالي. وأمكن هذا التحسني في نسبة النجاح بفضل التأطير 

األفضل واإلعداد املدعم للمترشحني من خالل تنظيم أيام حتضيرية الختبارات الشفاهي الكبير.

 شهادة املستشار التجاري للبنك3 ـ  
مت تركيز هذه الشهادة بالشراكة مع املركز املهني للتكوين البنكي بفرنسا، وهو تكوين متو	 بشهادة يرمي إلى جتهيز شبكة الفروع 
البنكية بسلك من التجاريني قادر على بناء قوة بيع ماهرة لتسويق النواجت واخلدمات، وقد انطلق في شهر ديسمبر 2009 مبجموع 

يساوي 49 مرسما منهم مجموعة من رؤساء فروع مقبلني تابعني لالحتاد الدولي للبنوك.

املرحلة العليا : معهد التقنيات البنكية�■
تطور عدد املترش��حني من القطاع املصرفي التونسي املرس��مني مبعهد التقنيات البنكية بباريس خالل السنوات الثالث األخيرة 

كما يلي :

2007\20062008\20072009\2008

818557السنة األولى

1755437السنة الثانية

25613994العدد الكلي
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وقد سجل العدد الكلي للمرسمني خالل سنة 2008 2009 في مرحلة تكوين معهد التقنيات البنكية املنظم في إطار الشراكة 
مع مركز التكوين البنكي بفرنس��ا، انخفاضا باملقارنة مع س��نتي 2007 2008   و2006 2007. وكان هذا االنخفاض ملموسا 
باألساس على مستوى املرسمني بالسنة األولى بسبب دخول النظام اجلديد املخصص حصريا خلريجي املرحلة املتوسطة للمركز 
املهني للتكوين البنكي واحلاصلني على شهادة الباكالوريا +2 من التعليم العالي حيز التنفيذ وذلك بداية من شهر سبتمبر 2006.

املرحلة العليا : املاستير املهنية�■
على مستوى ماستير مخاطر التسيير التي مت تنظيمها بالشراكة مع املعهد األعلى للتصرف بتونس، ارتفعت نسبة القبول للدفعة 

األولى 94%. وفيما يتعلق بالدفعة الثانية، فقد كانت نسبة النجاح 95% بعنوان االرتقاء للسنة الثانية من الدراسة.
وفي جانب آخر، مت الش��روع في املراحل األخيرة لتركيز ماس��تير مهنية ثانية في املالية بالشراكة مع اجلامعة املتوسطية اخلاصة 
بتونس واجلامعة الفرنسية »جرسي بنتواز«. كما انطلقت مناقشات بهدف طرح »MBA« في التسيير االستراتيجي للبنك بالشراكة 

مع كلية العلوم االقتصادية والتصرف بتونس وجامعة »الكيباك مبونريال«.

 التكوين غير املتوج بشهاداتب - 
تدعمت برامج التكوين غير املتو	 بش��هادات خالل س��نة 2009، وهو تكوين يعطى في ش��كل حلقات دراس��ية وورشات عمل 
»Wsorkshops« سواء على مستوى املضمون أو عدد الدورات املنظمة. فقد انتظمت 32 دورة استفاد منها 1.703 مشاركني 
حول مواضيع متنوعة مثل مكافحة تبييض األموال ومراقبة االمتثال وتسيير املخاطر وجودة اخلدمات والتسيير والنقد اإللكتروني 

وإعداد الشفاهي الكبير ملعهد التقنيات البنكية وغير ذلك.
وعل��ى هامش الدورة الثالث��ة للصالون الدولي للخدمات البنكية املالية والنقد اإللكترون��ي »البنك واملالية والنقد اإللكتروني 
2009« التي انتظمت في ش��هر ديس��مبر 2009، نظمت اجلمعية املهنية التونسية للبنوك واملؤسسات املالية بالتعاون مع البنك 

املركزي التونسي حلقة دراسية حول موضوع »التسيير املصرفي في بلدان املغرب العربي«.

وقد حضر االجتماع الذي حظي بحضور السيد محافظ البنك املركزي التونسي، اإلطارات العليا للبنوك واملؤسسات املالية والبنك 
املركزي التونسي ووزارة املالية واملوفقون املصرفيون واجلامعيون إضافة إلى املدعوين والرؤساء املديرين العامني ملؤسسات القرض.
ومت تركيز دورات نوعية بالنس��بة حلاجيات املؤسس��ات األعضاء في بعض املهن وال سيما في مجاالت املكلفني باحلرفاء وأنشطة 

اخلزانة والتفطن للنقود املزيفة وإعداد املناظرات الداخلية وتنظيم مختلف االختبارات الكتابية والشفاهية املتعلقة بها.
وفي جانب آخر، مت دعم برامج التكوين املنظمة بتونس في إطار الش��راكة مع وكالة التكنولوجيا املالية باللوكس��مبورغ. فقد 
انتظمت حلقة دراس��ية بتونس حول موضوع : »إعداد خطة اإلمتثال انطالقا من خارطة مخاطر عدم االمتثال« والتي شارك 
فيها مسؤولو مراقبة امتثال القطاع. ولذا عمل الشريكان على تنظيم بعثات إلى اللوكسمبورغ في شكل تربصات لفائدة املسؤولني 

العاملني في صلب مؤسسات القرض )Compliance Officers، اجلودة ...(.
ويبوب جدول امللحق رقم 1 املرفق بهذا، حسب املوضوع، عدد املستفيدين من أعمال التكوين املنجزة طيلة سنة 2009. وتستعرض 

قوائم امللحق الثاني، حسب املؤسسات األعضاء عدد املستفدين من أعمال التكوين في سنة 2009.

 التكوين عن بعدج - 
تدعمت منظومة التكوين عن بعد خالل سنة 2009 على مستوى املراحل املتوجة بشهادات )التأهيل واملاستير( قصد االستجابة 
للحاجيات املتزايدة في هذا املجال. وقد مت اختيار ش��ريك محلي لتعصير املنظومة التي متلكها اجلمعية املهنية التونسية للبنوك 

واملؤسسات املالية حاليا.
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ومتكن املنظومة اجلديدة كذلك من إفادة املؤسسات األعضاء بالنسبة لبعض احلاجيات اخلصوصية. وسيستفيد مجموع املتدخلني 
من تبادلية هذه العملية. وقد جتسمت هذه الشراكة كما يلي :

التكوين عن بعد في اللغات واملعلوماتية الصغرى : اإلعداد لطرح وحدة دراس��ية في هذا املجال. وقد  مت إجراء اختبار ��
على املنظومة املذكورة لفائدة مسؤولي التكوين في البنوك واملؤسسات املالية.

إجناز دورة للتأهيل لفائدة املرسمني باملرحلة املتوسطة.��

اللجان البيداغوجية التابعة للمركز املهني للتكوين البنكيد - 
y  تناولت االجتماعات التي عقدتها اللجنة البيداغوجية للمرحلة املتوس��طة للمركز املهني للتكوين البنكي خالل س��نة

2009 اجلوانب التالية :
نتيجة قبول السنة الثالثة من تكوين مهنة املكلف باحلرفاء متعدد األسواق بعنوان الدفعة السادسة،��
التصديق على البرامج املفصلة للسداسية الثانية ملهن املكلف باحلرفاء متعدد األسواق واملكلف بالقروض واالستخالص ��

ومهنة املكلف بالعمليات مع اخلار	،
مشروع التنظيم العام للدراسات الذي مت إعداده على إثر إصالح املرحلة املتوسطة للمركز املهني للتكوين البنكي،��
نتيجة قبول سداسية اجلذع املشترك بعنوان الدفعة األولى من النظام اجلديد للمرحلة املتوسطة للمركز املهني للتكوين ��

البنكي وإعداد الدخول لسداسيات التخصص،
إنطالق املرحلة املتعلقة ب�»شهادة املستشار التجاري للبنك«،��
إطالق مرحلة حتضيرية جديدة بداية من جانفي 2010،��
مشروع املعادلة اجلامعية لشهادة املرحلة املتوسطة للمركز.��

y : عقدت اللجنة البيداغوجية »ماستير« خالل سنة 2009 اجتماعات خصصتها للنقاط التالية
دراس��ة مذكرة إجراءات مشروع نهاية الدراسة بالنسبة للماستير املهنية في تخصص »مخاطر التسيير« في إطار شراكة ��

مع املعهد األعلى للتصرف بتونس،
التصديق على صيغة نشرية تقدمي املاستير »املالية« التي تضطلع بها اجلمعية املهنية التونسية للبنوك واملؤسسات املالية ��

بالشراكة مع اجلامعة املتوسطية اخلاصة بتونس بالتعاون مع جامعة »سرجي بنتواز بفرنسا«،
التداول حول نتائج الدفعتني األولى والثانية من املاستير املهنية في تخصص »مخاطر التسيير«،��
اجلوانب النظامية واإلدارية املتعلقة بإطالق املاستير في »املالية«.��

 التعاون الدولي	 - 
y  مت القيام ببعثة مش��تركة بني اجلمعية املهنية التونس��ية للبنوك واملؤسس��ات املالية واملركز املهني للتكوين البنكي في

طرابلس )ليبيا( لسبر السوق الليبية من حيث التكوين البنكي واملالي. وبالنظر إلى احلاجيات احمللية، فإن اآلفاق في هذا 
املجال واعدة جدا. وسيتم اقتراح أعمال مبتكرة باللغة العربية على الطرف الليبي بشكل مشترك،

y  في إطار التعاون بني اجلمعيتني املهنيتني املغاربيتني اجلمعية املهنية التونسية للبنوك واملؤسسات املالية والتجمع املهني
لبنوك املغرب األقصى، مت حتديد ومناقشة مالمح برنامج تكوين يقع تنظيمه باالشتراك بني الطرفني.

y  املس��اهمة الفعلية في مختلف أعمال صياغة برامج التكوين وإجنازها في إطار أنش��طة جلنة التكوين املنبثقة عن احتاد
املصارف املغاربية. 
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 الشراكة في مجال صياغة إجازات تطبيقيةو - 
في إطار اإلصالح  »إجازة  ماستير  دكتوراة« وتطوير اإلجازات التطبيقية التي مت بناؤها بالشراكة مع الوسط اجلامعي، انخرطت 
اجلمعية املهنية التونس��ية للبنوك واملؤسسات املالية كشريك مهني مع املعهد األعلى للمعلوماتية والتصرف بالقيروان واملعهد 
األعلى للتصرف بتونس ومعهد الدراسات العليا التجارية بصفاقس... ونظرا إلى أن هذه اإلجازات من وضع اجلامعيني ومهنيي 
القطاع، فإنه سيتم تركيزها حسب طرق سيقع حتديدها في اتفاقيات تبرم بني األطراف املعنية، وهي تغطي املجاالت التالية: 

y ،املعهد األعلى للتصرف بتونس : الهندسة املالية واإلقتصادية
y ،معهد الدراسات التجارية العليا بصفاقس : السوق املالية – املهن اخللفية
y  .املعهد األعلى للمعلوماتية والتصرف بالقيروان: إدارة املؤسسات املالية
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امللحق األول
عدد املستفيدين حسب طبيعة التكوين

عدد املشاركنيموضوع التكــــــــوين
52يوم اإلعداد للشفاهي الكبيربالنسبة للدفعة السادسة من املرحلة املتوسطة للمركز املهني للتكوين البنكي  

33اإلعداد للشفاهي الكبير : معهد التقنيات البنكية

40قانون املالية لسنة 2009

151حتسيس املستغلني بالنقد اإللكتروني والدفع اإللكتروني

Olympic Banking System : 20تقدمي احلل البنكي املندمج

33ورشة عمل حول "تأمني عمليات االستثمار في اخلار	"

8دورة لتحسني أداء رؤساء فروع ستوسيد بنك

26إعداد خطة اإلمتثال انطالقا من خارطة مخاطر عدم االمتثال

13إحالة الديون املهنية ورهنها وتعبئة القروض املرتبطة 

16األساليب اجليدة  للتسيير البنكي في اتفاقيات بازل الثانية

22عمل تكويني للمكلفني باحلرفاء – ستوسيد بنك

17تقدمي "الكمبيالة اإللكترونية )الديون املهنية : تطبيق القانون عدد 92 لسنة 2000("

26الدليل العملياتي ملكافحة تبييض األموال في البنك

32يوم تكوين حول النظام اجلديد لتمويل التكوين املستمر

23يوم حول "اإلجراءات اجلماعية وتأثيرها على استخالص الديون"

97مهنة اخلازن ورهان التفطن للنقود املزيفة

23تقدمي "نظام تقريب معامالت الشبابيك اآللية"

28متويل االستثمارات في قطاع مياه التداوي

12إحالة الديون املهنية ورهنها – التجاري بنك

5مناظرة داخلية لالرتقاء إلى رتبة محرر – البنك التونسي الليبي

191تكوين موظفي شبابيك للدفع – بنك األمان

125عمل تكويني في مجال مكافحة تبييض األموال – بنك اإلسكان

129مناظرة داخلية لالرتقاء إلى رتبة محرر وعون مكتب – بنك اإلسكان

HLP 20تقدمي حلول شركة

CASYCASH 29تقدمي ناجت لتحويل األموال

109منتدى حول "القواعد األخالقية املصرفية"

32روافع إضفاء الصفة املثلى على األداء العملياتي  للنشاط املصرفي

65تكوين داخلي حول الصرف اليدوي والتفطن إلى النقود املزيفة – البنك التونسي

14تدقيق منظومات اإلعالم في الوسط املصرفي

21النظام اجلديد لتمويل التكوين املستمر

50تقدمي برمجة مكافحة تبييض األموال

241التسيير املصرفي في بلدان املغرب العربي : ماهي الفرص ملا بعد األزمة

703-1املجـــــــــــــموع
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ـّنوي ��2009نشــــاط اجلمعيــــة ■�� التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

امللحق الثاني

عدد املشاركني حسب املؤسسات

عدد املشاركنياملؤسســـــــةعدد املشاركنياملؤسســـــــة
13العصرية لإليجار املالي20اجلمعية املهنية التونسية للبنوك واملؤسسات املالية

3بيت اإليجار املالي التونسي السعودي 28البنك املركزي التونسي

15التجاري ليزنڤ118البنك التونسي

6شركة اإليجار العربية لتونس163الشركة التونسية للبنك

2الوفاق لإليجار املالي60البنك الوطني الفالحي

3بنك األعمال التونسي87البنك العربي لتونس

1بنك األعمال املغاربي الدولي14البنك التونسي الكويتي

10التونسية للفكتورينڤ4سيتي بنك

4بنك تونس العاملي35بنك تونس واإلمارات

40بنك البركة لتونس83التجاري بنك

1شركة اإلستيفاء36االحتاد البنكي للتجارة والصناعة

1التونسية السعودية لإلستخالص20البنك التونسي للتضامن

26الديوان الوطني للبريد371بنك اإلسكان

1بنك اليوباف الدولي32البنك التونسي الليبي

18البنكية للخدمات221بنك األمان

5بورصة تونس15البنك الفرنسي التونسي

1هيئة السوق املالية 53االحتاد الدولي للبنوك

2الدولية سيكار40بنك تونس العربي الدولي

1الشركة املالية إلستخالص الديون12البنك التونسي القطري

3شركة نقديات تونس70ستوسيد بنك

3الشركة العربية للتنمية23بنك املؤسسة العربية املصرفية 

1شركة اإلستثمارات واملساهمات11مصرف شمال إفريقيا الدولي

3شركة اإلستثمار العصري5بنك متويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة

3بنك األعمال املغاربي الدولي1حنبعل لإليجار املالي

1الشركة التونسية بني املهنيني للمقاصة وايداع األوراق املالية4الشركة العربية الدولية لإليجار املالي

شركة التصرف في مؤسسات التوطيف اجلماعي لألوراق املالية ملجموعة 2الشركة الدولية لإليجار املالي
2الشركة التونسية للبنك

6التونسية لإليجار املالي

703-1املجــــــموع
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ـّنوي 2009 نشــــاط اجلمعيــــة ■� التقـرير الس

اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  
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القوائم املاليـة 
ألعضـــــــــاء
الـجمعيــــــة
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ـّنوي ��2009 التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

القوائم املالية للبنوك
38بنك األمان

40بنك املؤسسة العربية املصرفية

42البنك العربي لتونس

44البنك التجاري التونسي "التجاري بنك"

46بنك متويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة

48بنك اإلسكان

50البنك التونسي

52بنك تونس واإلمارات

54البنك الفرنسي التونسي

56بنك تونس العربي الدولي

58البنك الوطني الفالحي

60البنك التونسي للتضامن

62البنك التونسي الكويتي

64البنك التونسي الليبي

66سيتي بنك الفرع املقيم بتونس

68الشركة التونسية للبنك

70ستوسيد بنك

72البنك التونسي القطري

74االحتاد البنكي للتجارة والصناعة

76االحتاد الدولي للبنوك

القوائم املالية للمؤسسات املالية
79القوائم املالية ملؤسسات اإليجار املالي

80الشركة العربية الدولية لإليجار املالي

82شركة اإليجار العربية لتونس

84التجاري ليزينق

86الشركة الدولية لإليجار املالي

88الوفاق لإليجار املالي

90حنبعل لإليجار املالي

92الشركة العصرية لإليجار املالي

94التونسية لإليجار املالي

96اإليجار املالي لالحتاد البنكي للتجارة والصناعة

99القوائم املالية ملؤسسات إدارة الديون

100التونسية للفكتورينڤ

102احتاد الفكتورينڤ

القوائم املالية لألعضاء األخرين
106بنك البركة لتونس

108بنك األعمال التونسي                                                         

110بنك األعمال املغاربي الدولي

112مصرف شمال إفريقيا الدولي



القوائم املالية
للبنــــــوك

1
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ـّنوي ��2009 التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

القوائم املالية للبنوك ■��

املوازنة في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(

بنك األمـــان

املــبـالــغاألصـــــــــــول
198 208اخلزانة وأموال لدى البنك املركزي التونسي ومركز الصكوك البريّدية واخلزينة العامة للبالد التونسية

443 154مستحقات على املؤسسات البنكية واملالية
946 951 2مستحقات على احلرفاء

251 114محفظة السندات التجاّرية
203 450محفظة االستثمار

203 102األصول الثابتة
251 61أصول أخرى

495-042-4مجموع األصـــــــول

املــبـالــغالــخـصــوم
0البنك املركزي التونسي ومركز الصكوك البريّدية

352 250ودائع وأموال املؤسسات البنّكية واملالية
197 962 2ودائع وأموال احلرفاء

580 374اقتراضات وموارد خصوصّية
452 104خصوم أخرى

581-691-3مجموع اخلــصـــوم

املــبـالــغاألمــــوال الذاتّيــة
000 100رأس املال

388 205االحتياطات
0األسهم الذاتية

423أموال ذاتية أخرى
1نتائج ِمؤجلة

102 45نتيجة السنة احملاسبية

914-350مجموع األموال الذاتية

495-042-4مجموع اخلصوم واألموال الذاتية

خـارج املـوازنـة
املــبـالــغاخلـصـوم احملتملة

496 394ضمانات وكفاالت وضمانات أخرى مقّدمة
959 117اعتمادات مستندية

0أصول مقدمة كضمان

455-512مجموع اخلصوم احملتملة

املــبـالــغالتعهدات املقدمة
323 484تعهدات التمويل املقدمة
0تعهدات على السندات

323-484مجموع التعهدات املقدمة

املــبـالــغالتعهدات املقبولة
0تعهدات التمويل املقبولة

013 429 1ضمانات مقبولة

013-429-1مجموع التعهدات املقبولة
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اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

ـّنوي ��2009 القوائم املالية للبنوك ■� التقـرير الس

قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(
بنك األمـــان

املــبـالــغ إيــــرادات االستغالل البنكي
414 199فوائد دائنة ومداخيل مماثلة 

827 37عم������والت )في شكل إيرادات(

895 13أرباح محفظة السندات التجاّرية والعمليات املالية
500 21مداخيل محفظة االستثمار

636-272مجموع إيرادات االستغالل البنكي

املــبـالــغ أعباء االستغالل البنكي
719 127فوائد مدينة وأعباء مماثلة

824 3عموالت مدينة
520خسائر محفظة السندات التجاريّة والعمليات املالية

063-132مجموع أعباء االستغالل البنكي

573-140الناجت البنكي الصــــافي

639 33مخصصات املدخرات ونتيجة تصحيح قيم املستحقات وعناصر خار	 املوازنة واخلصوم
148 3استرداد من املدخرات ونتيجة تصحيح قيم محفظة االستثمار

614 1إيرادات استغالل أخرى

374 36مصاريف األعوان

361 11أعباء االستغالل العامة
534 4مخصصات االستهالكات واملدخرات على األصول الثابتة

131-53نتيجة االستغالل

27رصيد ربح \ خسارة على عناصر عادية أخرى
056 8أداءات على األرباح

102-45نتيجة األنشطة العادية

0رصيد ربح \ خسارة على عناصر طارئة

102-45النتيجة الصافية للسنة احملاسبية
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ـّنوي ��2009 التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

القوائم املالية للبنوك ■��

املوازنة في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(

بنك املؤسسة العربية املصرفية

املــبـالــغاألصـــــــــــول
136 6اخلزانة وأموال لدى البنك املركزي التونسي ومركز الصكوك البريّدية واخلزينة العامة للبالد التونسية

554 182مستحقات على املؤسسات البنكية واملالية
141 25مستحقات على احلرفاء

0محفظة السندات التجاّرية
51محفظة االستثمار

968 1األصول الثابتة
179 9أصول أخرى

029-225مجموع األصـــــــول

املــبـالــغالــخـصــوم
0البنك املركزي التونسي ومركز الصكوك البريّدية

030 17ودائع وأموال املؤسسات البنّكية واملالية
999 171ودائع وأموال احلرفاء

73اقتراضات وموارد خصوصّية
378 10خصوم أخرى

480-199مجموع اخلــصـــوم

املــبـالــغاألمــــوال الذاتّيــة
000 50رأس املال

277االحتياطات
-110 23 نتائج ِمؤجلة

-618 1نتيجة السنة احملاسبية

549-25مجموع األموال الذاتية

029-225مجموع اخلصوم واألموال الذاتية

خـارج املـوازنـة
املــبـالــغاخلـصـوم احملتملة

897 2ضمانات وكفاالت وضمانات أخرى مقّدمة
055 4اعتمادات مستندية

0أصول مقدمة كضمان

952-6مجموع اخلصوم احملتملة

املــبـالــغالتعهدات املقدمة
309 1تعهدات التمويل املقدمة
0تعهدات على السندات

309-1مجموع التعهدات املقدمة

املــبـالــغالتعهدات املقبولة
0تعهدات التمويل املقبولة

909 21ضمانات مقبولة

909-21مجموع التعهدات املقبولة



41

w
w

w
.a

pb
t.o

rg
.tn

اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

ـّنوي ��2009 القوائم املالية للبنوك ■� التقـرير الس

قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(
بنك املؤسسة العربية املصرفية

املــبـالــغإيرادات االستغالل البنكي
558 4فوائد دائنة ومداخيل مماثلة 

564 1عم������والت )في شكل إيرادات(

484أرباح محفظة السندات التجاريّة والعمليات املالية

0مداخيل محفظة االستثمار

606-6مجموع إيرادات االستغالل البنكي

املــبـالــغأعباء االستغالل البنكي
162 2فوائد مدينة وأعباء مماثلة

64عموالت مدينة
0خسائر محفظة السندات التجاريّة والعمليات املالية

226-2مجموع أعباء االستغالل البنكي

380-4الناجت البنكي الصــــافي

78استرداد من املدخرات ونتيجة تصحيح قيم املستحقات وعناصر خار	 املوازنة واخلصوم
0مخصصات املدخرات ونتيجة تصحيح قيم محفظة االستثمار

43إيرادات استغالل أخرى

140 3مصاريف األعوان

456 2أعباء االستغالل العامة
569مخصصات االستهالكات واملدخرات على األصول الثابتة

(664-1)نتيجة االستغالل

52رصيد ربح\ خسارة على عناصر عادية أخرى
6أداءات على الشركات

(618-1)نتيجة األنشطة العادية

0رصيد ربح\ خسارة على عناصر طارئة

(618-1)النتيجة الصافية للسنة احملاسبية
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ـّنوي ��2009 التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

القوائم املالية للبنوك ■��

املوازنة في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(
املــبـالــغاألصـــــــــــول

445 49اخلزانة وأموال لدى البنك املركزي التونسي ومركز الصكوك البريّدية واخلزينة العامة للبالد التونسية
084 026 1مستحقات على املؤسسات البنكية واملالية

367 663 1مستحقات على احلرفاء
265 844محفظة السندات التجاّرية

615 147محفظة االستثمار
844 57األصول الثابتة
250 36أصول أخرى

870-824-3مجموع األصـــــــول

املــبـالــغالــخـصــوم
0البنك املركزي التونسي ومركز الصكوك البريّدية

372 306ودائع وأموال املؤسسات البنّكية واملالية
558 033 3ودائع وأموال احلرفاء

163 154اقتراضات وموارد خصوصّية
391 21خصوم أخرى

484-515-3مجموع اخلــصـــوم

املــبـالــغاألمــــوال الذاتّيــة
000 80رأس املال أو االعتماد

560 183االحتياطات
0األسهم الذاتية
11نتائج ِمؤجلة

0إنعكاسات التعديالت احملاسبية 
815 45نتيجة السنة احملاسبية

-386-309مجموع األموال الذاتية

870-824-3مجموع اخلصوم واألموال الذاتية

خـارج املـوازنـة
املــبـالــغاخلـصـوم احملتملة

755 199ضمانات وكفاالت وضمانات أخرى مقّدمة
222 280اعتمادات مستندية

0أصول مقدمة كضمان

977-479مجموع اخلصوم احملتملة

املــبـالــغالتعهدات املقدمة
108 260تعهدات التمويل املقدمة
614 4تعهدات على السندات

722-264مجموع التعهدات املقدمة

املــبـالــغالتعهدات املقبولة
0تعهدات التمويل املقبولة

491 528ضمانات مقبولة

491-528مجموع التعهدات املقبولة

الـبــــنك العربـــي لــــتــــونـــــس
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اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

ـّنوي ��2009 القوائم املالية للبنوك ■� التقـرير الس

قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(
املــبـالــغ إيــــرادات االستغالل البنكي

106 119فوائد دائنة ومداخيل مماثلة

669 25عم������والت )في شكل ايرادات(

469 64أرباح محفظة السندات التجاّرية والعمليات املالية

617 5مداخيل محفظة االستثمار

861-214مجموع إيرادات االستغالل البنكي

املــبـالــغ أعباء االستغالل البنكي
661 84فوائد مدينة وأعباء مماثلة

186 5عموالت مدينة

0خسائر محفظة السندات التجاريّة والعمليات املالية

847-89مجموع أعباء االستغالل البنكي

014-125الناجت البنكي الصــــافي

113 11مخصصات املدخرات ونتيجة تصحيح قيم املستحقات وعناصر خار	 املوازنة واخلصوم

656 1استرداد من املدخرات ونتيجة تصحيح قيم محفظة االستثمار

102إيرادات استغالل أخرى

971 32مصاريف األعوان

869 20أعباء االستغالل العامة

362 10مخصصات االستهالكات واملدخرات على األصول الثابتة

145-48نتيجة االستغالل

(177)رصيد ربح\ خسارة على عناصر عادية أخرى

153 2أداءات على األرباح

815-45نتيجة األنشطة العادية

0رصيد ربح\ خسارة على عناصر طارئة

815-45النتيجة الصافية للسنة احملاسبية

0انعكاسات التعديالت احملاسبية )صافية من األداءات(

815-45النتيجة بعد التعديالت احملاسبية

الـبــــنك العربـــي لــــتــــونـــــس
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ـّنوي ��2009 التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

القوائم املالية للبنوك ■��

املوازنة في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(
املــبـالــغاألصــــــول

575 296اخلزانة وأموال لدى البنك املركزي التونسي ومركز الصكوك البريّدية واخلزينة العامة للبالد التونسية
938 254مستحقات على املؤسسات البنكية واملالية

001 232 2مستحقات على احلرفاء
211 335محفظة السندات التجاّرية

482 58محفظة االستثمار
522 129األصول الثابتة
370 170أصول أخرى

099-477-3مجموع األصـــــــول

املــبـالــغالــخـصــوم
0البنك املركزي التونسي ومركز الصكوك البريّدية

717 166ودائع وأموال املؤسسات البنّكية واملالية
967 798 2ودائع وأموال احلرفاء

234 113اقتراضات وموارد خصوصّية
381 157خصوم أخرى

299-236-3مجموع اخلــصـــوم

املــبـالــغاألمــــوال الذاتّيــة
750 168رأس املال

072 87االحتياطات
0األسهم الذاتية

326 87أموال ذاتية أخرى
-166 149نتائج ِمؤجلة

818 46نتيجة السنة احملاسبية

-800-240مجموع األموال الذاتية

099-477-3مجموع اخلصوم واألموال الذاتية

خـارج املـوازنـة
املــبـالــغاخلـصـوم احملتملة

675 432ضمانات وكفاالت وضمانات أخرى مقّدمة
905 286اعتمادات مستندية

0أصول مقدمة كضمان

580-719مجموع اخلصوم احملتملة

املــبـالــغالتعهدات املقدمة
798 258تعهدات التمويل املقدمة
282تعهدات على السندات

080-259مجموع التعهدات املقدمة

املــبـالــغالتعهدات املقبولة
0تعهدات التمويل املقبولة

623 611ضمانات مقبولة

-623-611مجموع التعهدات املقبولة

البنك التجاري التونسي
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اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

ـّنوي ��2009 القوائم املالية للبنوك ■� التقـرير الس

قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(
املــبـالــغ إيــــرادات االستغالل البنكي

598 154فوائد دائنة ومداخيل مماثلة 

625 43عم������والت )في شكل ايرادات(

446 35أرباح محفظة السندات التجاّرية والعمليات املالية

726مداخيل محفظة االستثمار

395-234مجموع إيرادات االستغالل البنكي

املــبـالــغ أعباء االستغالل البنكي
064 84فوائد مدينة وأعباء مماثلة

385 2عموالت مدينة

0خسائر محفظة السندات التجاريّة والعمليات املالية

449-86مجموع أعباء االستغالل البنكي

946-147الناجت البنكي الصــــافي

822 27مخصصات املدخرات ونتيجة تصحيح قيم املستحقات وعناصر خار	 املوازنة واخلصوم

661 3استرداد من املدخرات ونتيجة تصحيح قيم محفظة االستثمار

665 1إيرادات استغالل أخرى

258 50مصاريف األعوان

772 21أعباء االستغالل العامة

446 6مخصصات االستهالكات واملدخرات على األصول الثابتة

974-46نتيجة االستغالل

160رصيد ربح\ خسارة على عناصر عادية أخرى

316أداءات على األرباح

818-46نتيجة األنشطة العادية

0رصيد ربح\ خسارة على عناصر طارئة

818-46النتيجة الصافية للسنة احملاسبية

البنك التجاري التونسي
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ـّنوي ��2009 التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

القوائم املالية للبنوك ■��

املوازنة في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(
بنك متويل املؤسّسات الصغرى واملتوسطة

املــبـالــغاألصــــــول
2اخلزانة وأموال لدى البنك املركزي التونسي ومركز الصكوك البريّدية واخلزينة العامة للبالد التونسية

426 18مستحقات على املؤسسات البنكية واملالية
428 54مستحقات على احلرفاء

0محفظة السندات التجاّرية
500محفظة االستثمار

857األصول الثابتة
488أصول أخرى

701-74مجموع األصـــــــول

املــبـالــغالــخـصــوم
4البنك املركزي التونسي ومركز الصكوك البريّدية

0ودائع وأموال املؤسسات البنّكية واملالية
194ودائع وأموال احلرفاء

284 10اقتراضات وموارد خصوصّية
736 1خصوم أخرى

218-12مجموع اخلــصـــوم

املــبـالــغاألمــــوال الذاتّيــة
000 100رأس املال

-500 37رأس املال غير مطلوب دفعه

178االحتياطات
0األسهم الذاتية

0أموال ذاتية أخرى
-288نتائج ِمؤجلة

93نتيجة السنة احملاسبية

483-62مجموع األموال الذاتية

701-74مجموع اخلصوم واألموال الذاتية

خـارج املـوازنـة
املــبـالــغاخلـصـوم احملتملة

0ضمانات وكفاالت وضمانات أخرى مقّدمة
0اعتمادات مستندية

0أصول مقدمة كضمان

0مجموع اخلصوم احملتملة

املــبـالــغالتعهدات املقدمة
830 10تعهدات التمويل املقدمة
0تعهدات على السندات

830-10مجموع التعهدات املقدمة

املــبـالــغالتعهدات املقبولة
685 40تعهدات التمويل املقبولة

028 41ضمانات مقبولة

713-81مجموع التعهدات املقبولة
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اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

ـّنوي ��2009 القوائم املالية للبنوك ■� التقـرير الس

قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(
بنك متويل املؤسّسات الصغرى واملتوسطة

املــبـالــغ إيــــرادات االستغالل البنكي
544 3فوائد دائنة ومداخيل مماثلة

279عم������والت )في شكل إيرادات(
0أرباح محفظة السندات التجاّرية والعمليات املالية

0مداخيل محفظة االستثمار

823-3مجموع إيرادات االستغالل البنكي

املــبـالــغ أعباء االستغالل البنكي
159فوائد مدينة وأعباء مماثلة

13عموالت مدينة
0خسائر محفظة السندات التجارية والعمليات املالية

172مجموع أعباء االستغالل البنكي

651-3الناجت البنكي الصــــافي
403مخصصات املدخرات ونتيجة تصحيح قيم املستحقات وعناصر خار	 املوازنة واخلصوم

0مخصصات املدخرات ونتيجة تصحيح قيم محفظة االستثمار
0إيرادات استغالل أخرى

165 2مصاريف األعوان
990أعباء االستغالل العامة

195مخصصات االستهالكات واملدخرات على األصول الثابتة

(102)نتيجة االستغالل
300رصيد ربح\ خسارة على عناصر عادية أخرى

198النتيجة قبل إحتساب األداءات  
105أداءات على األرباح

93النتيجة الصافية للسنة احملاسبية
(440)انعكاسات التعديالت احملاسبية )صافية من األداءات(

(347)النتيجة بعد التعديالت احملاسبية



48

w
w

w
.a

pb
t.o

rg
.tn

ـّنوي ��2009 التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

القوائم املالية للبنوك ■��

املوازنة في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(
املــبـالــغاألصــــــول

882 120اخلزانة وأموال لدى البنك املركزي التونسي ومركز الصكوك البريّدية واخلزينة العامة للبالد التونسية
976 460مستحقات على املؤسسات البنكية واملالية

553 611 3مستحقات على احلرفاء
931 211محفظة السندات التجاّرية

753 205محفظة االستثمار
011 63األصول الثابتة
828 502أصول أخرى

934-176-5مجموع األصـــــــول

املــبـالــغالــخـصــوم
0البنك املركزي التونسي ومركز الصكوك البريّدية

594 44ودائع وأموال املؤسسات البنّكية واملالية
035 255 3ودائع وأموال احلرفاء

362 655اقتراضات وموارد خصوصّية
694 810خصوم أخرى

685-765-4مجموع اخلــصـــوم

املــبـالــغاألمــــوال الذاتّيــة
000 90رأس املال

342 266االحتياطات
0األسهم الذاتية

414أموال ذاتية أخرى
234 1نتائج ِمؤجلة

259 53نتيجة السنة احملاسبية
0النتيجة بعد التعديالت احملاسبية 

249-411مجموع األموال الذاتية

934-176-5مجموع اخلصوم واألموال الذاتية

خـارج املـوازنـة
املــبـالــغاخلـصـوم احملتملة

133 349ضمانات وكفاالت وضمانات أخرى مقّدمة
401 322اعتمادات مستندية

0أصول مقدمة كضمان

534-671مجموع اخلصوم احملتملة

املــبـالــغالتعهدات املقدمة
238 353 1تعهدات التمويل املقدمة
014 7تعهدات على السندات

252-360-1مجموع التعهدات املقدمة

املــبـالــغالتعهدات املقبولة
450 370تعهدات التمويل املقبولة

891 66ضمانات مقبولة

341-437مجموع التعهدات املقبولة

بــــنك اإلســــكان
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اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

ـّنوي ��2009 القوائم املالية للبنوك ■� التقـرير الس

قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(
املــبـالــغ إيــــرادات االستغالل البنكي

786 248فوائد دائنة ومداخيل مماثلة 
039 35عم������والت )في شكل إيرادات(

643 21أرباح محفظة السندات التجاّرية والعمليات املالية
021 1مداخيل محفظة االستثمار

489-306مجموع إيرادات االستغالل البنكي

املــبـالــغ أعـــبــاء االستغالل البنكي
211 116فوائد مدينة وأعباء مماثلة

684 3عموالت مدينة
87خسائر محفظة السندات التجاريّة والعمليات املالية

982-119مجموع أعباء االستغالل البنكي

507-186الناجت البنكي الصــــافي
591 55مخصصات املدخرات ونتيجة تصحيح قيم املستحقات وعناصر خار	 املوازنة واخلصوم

057 1استرداد من املدخرات ونتيجة تصحيح قيم محفظة االستثمار
132 15إيرادات استغالل أخرى

192 59مصاريف األعوان
189 19أعباء االستغالل العامة

933 2مخصصات االستهالكات واملدخرات على األصول الثابتة

791-65نتيجة االستغالل
 -3 رصيد ربح\ خسارة على عناصر عادية أخرى 

529 12أداءات على األرباح

259-53نتيجة األنشطة العادية
0رصيد ربح\ خسارة على عناصر طارئة

259-53النتيجة الصافية للسنة احملاسبية
0انعكاسات التعديالت احملاسبية )صافية من األداءات(

259-53النتيجة بعد التعديالت احملاسبية

بــــنك اإلســــكان
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ـّنوي ��2009 التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

القوائم املالية للبنوك ■��

املوازنة في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(
املــبـالــغاألصــــــول

586 124اخلزانة وأموال لدى البنك املركزي التونسي ومركز الصكوك البريّدية واخلزينة العامة للبالد التونسية
217 133مستحقات على املؤسسات البنكية واملالية

089 116 2مستحقات على احلرفاء
213 20محفظة السندات التجاّرية

107 166محفظة االستثمار
037 42األصول الثابتة
591 14أص���ول أخرى

840-616-2مجموع األصـــــــول

املــبـالــغالــخـصــوم
0البنك املركزي التونسي ومركز الصكوك البريّدية

560 46ودائع وأموال املؤسسات البنّكية واملالية
338 891 1ودائع وأموال احلرفاء

036 129اقتراضات وموارد خصوصّية
233 105خصوم أخرى

167-172-2مجموع اخلــصـــوم

املــبـالــغاألمــــوال الذاتّيــة
500 112رأس املال

669 215االحتياطات
277 49أموال ذاتية أخرى

146 1نتائج ِمؤجلة
081 66نتيجة السنة احملاسبية

673-444مجموع األموال الذاتية

840-616-2مجموع اخلصوم واألموال الذاتية

خـارج املـوازنـة
املــبـالــغاخلـصـوم احملتملة

580 186ضمانات وكفاالت وضمانات أخرى مقّدمة
483 97اعتمادات مستندية

063-284مجموع اخلصوم احملتملة

املــبـالــغالتعهدات املقدمة
883 320تعهدات التمويل املقدمة
302 1تعهدات على السندات

185-322مجموع التعهدات املقدمة

املــبـالــغالتعهدات املقبولة
000 79تعهدات التمويل املقبولة

933 996ضمانات مقبولة

933-075-1مجموع التعهدات املقبولة

البنــك التونســي
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اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

ـّنوي ��2009 القوائم املالية للبنوك ■� التقـرير الس

قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(
املــبـالــغ إيــــرادات االستغالل البنكي

283 147فوائد دائنة ومداخيل مماثلة 
867 28عم������والت )في شكل إيرادات(

459 11أرباح محفظة السندات التجاّرية والعمليات املالية
989 7مداخيل محفظة االستثمار

598-195مجموع إيرادات االستغالل البنكي

املــبـالــغ أعباء االستغالل البنكي
826 61فوائد مدينة وأعباء مماثلة

868عموالت مدينة

694-62مجموع أعباء االستغالل البنكي

904-132الناجت البنكي الصــــافي
523 13مخصصات املدخرات ونتيجة تصحيح قيم املستحقات وعناصر خار	 املوازنة واخلصوم

413 1استرداد من املدخرات وتنمية تصحيح قيم محفظة االستثمار
534إيرادات استغالل أخرى

933 23مصاريف األعوان
768 9أعباء االستغالل العامة

554 5مخصصات االستهالكات واملدخرات على األصول الثابتة

073-82نتيجة االستغالل
153 1رصيد ربح\ خسارة على عناصر عادية أخرى

145 17أداءات على األرباح

081-66نتيجة األنشطة العادية
0رصيد ربح\ خسارة على عناصر طارئة

081-66النتيجة الصافية للسنة احملاسبية

البنــك التونســي
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ـّنوي ��2009 التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

القوائم املالية للبنوك ■��

املوازنة في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(
املــبـالــغاألصــــــول

074 3اخلزانة وأموال لدى البنك املركزي التونسي ومركز الصكوك البريّدية واخلزينة العامة للبالد التونسية
018 118مستحقات على املؤسسات البنكية واملالية

768 336مستحقات على احلرفاء
0محفظة السندات التجاّرية

032 40محفظة االستثمار
244 10األصول الثابتة
586 13أصول أخرى

722-521مجموع األصـــــــول

املــبـالــغالــخـصــوم
0البنك املركزي التونسي ومركز الصكوك البريّدية

207 37ودائع وأموال املؤسسات البنّكية واملالية
837 209ودائع وأموال احلرفاء

225 125اقتراضات وموارد خصوصّية
746 9خصوم أخرى

015-382مجموع اخلــصـــوم

املــبـالــغاألمــــوال الذاتّيــة
000 90رأس املال

527 40االحتياطات
-840األسهم الذاتية

0أموال ذاتية أخرى
539 2نتائج ِمؤجلة

481 7نتيجة السنة احملاسبية

707-139مجموع األموال الذاتية

722-521مجموع اخلصوم واألموال الذاتية

خـارج املـوازنـة
املــبـالــغاخلـصـوم احملتملة

779 42ضمانات وكفاالت وضمانات أخرى مقّدمة
698 13اعتمادات مستندية

0أصول مقدمة كضمان

477-56مجموع اخلصوم احملتملة

املــبـالــغالتعهدات املقدمة
675 34تعهدات التمويل املقدمة
520 1تعهدات على السندات

195-36مجموع التعهدات املقدمة

املــبـالــغالتعهدات املقبولة
346 26تعهدات التمويل املقبولة

516 257ضمانات مقبولة

862-283مجموع التعهدات املقبولة

بنك تونس واإلمـــــــــارات
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اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

ـّنوي ��2009 القوائم املالية للبنوك ■� التقـرير الس

قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(
بنك تونس واإلمـــــــــارات

املــبـالــغ إيــــرادات االستغالل البنكي
450 28فوائد دائنة ومداخيل مماثلة 

438 2عم������والت

650أرباح محفظة السندات التجارية والعمليات املالية

420 1مداخيل محفظة االستثمار

958-32مجموع إيرادات االستغالل البنكي

املــبـالــغ أعباء االستغالل البنكي
292 15فوائد مدينة وأعباء مماثلة

216 عموالت مدينة

0خسائر محفظة السندات التجارية والعمليات املالية

508-15-مجموع أعباء االستغالل البنكي

450-17الناجت البنكي الصــــافي

010 1مخصصات املدخرات ونتيجة تصحيح قيم املستحقات وعناصر خار	 املوازنة واخلصوم

941 1استرداد من املدخرات ونتيجة تصحيح قيم محفظة االستثمار

19إيرادات استغالل أخرى

903 5مصاريف األعوان

332 2أعباء االستغالل العامة

767مخصصات االستهالكات واملدخرات على األصول الثابتة

69مخصصات استهالكات مختلفة 

329-9نتيجة االستغالل

(5)رصيد ربح\ خسارة على عناصر عادية أخرى

843 1ضرائب على الشركات

481-7نتيجة األنشطة العادية

0رصيد ربح\ خسارة على عناصر طارئة

481-7النتيجة الصافية للسنة احملاسبية
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ـّنوي ��2009 التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

القوائم املالية للبنوك ■��

املوازنة في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(
املــبـالــغاألصــــــول

557 14اخلزانة وأموال لدى البنك املركزي التونسي ومركز الصكوك البريّدية واخلزينة العامة للبالد التونسية
782مستحقات على املؤسسات البنكية واملالية

194 373مستحقات على احلرفاء
0محفظة السندات التجاّرية

867محفظة االستثمار
384 3األصول الثابتة
087 18أصول أخرى

871-410مجموع األصـــــــول

املــبـالــغالــخـصــوم
168البنك املركزي التونسي ومركز الصكوك البريّدية

974 226ودائع وأموال املؤسسات البنّكية واملالية
417 168ودائع وأموال احلرفاء

528 2اقتراضات وموارد خصوصّية
729 5خصوم أخرى

816-403مجموع اخلــصـــوم

املــبـالــغاألمــــوال الذاتّيــة
000 5رأس املال

900االحتياطات
723 2أموال ذاتية أخرى

-790 1نتائج ِمؤجلة
222نتيجة السنة احملاسبية

055-7مجموع األموال الذاتية

871-410مجموع اخلصوم واألموال الذاتية

خـارج املـوازنـة
املــبـالــغاخلـصـوم احملتملة

316 37ضمانات وكفاالت وضمانات أخرى مقّدمة
815 12اعتمادات مستندية

0أصول مقدمة كضمان

131-50مجموع اخلصوم احملتملة

املــبـالــغالتعهدات املقدمة
0تعهدات التمويل املقدمة
0تعهدات على السندات

0مجموع التعهدات املقدمة

املــبـالــغالتعهدات املقبولة
0تعهدات التمويل املقبولة

059 2ضمانات مقبولة

059-2مجموع التعهدات املقبولة

البنك الفرنسي التونسـي
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اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

ـّنوي ��2009 القوائم املالية للبنوك ■� التقـرير الس

قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(
املــبـالــغ إيــــرادات االستغالل البنكي

230 21فوائد دائنة ومداخيل مماثلة 

993 2عم������والت )في شكل إيرادات(

466أرباح محفظة السندات التجاّرية والعمليات املالية

15مداخيل محفظة االستثمار

704-24مجموع إيرادات االستغالل البنكي

املــبـالــغ أعباء االستغالل البنكي
493 17فوائد مدينة وأعباء مماثلة

6عموالت مدينة

0خسائر محفظة السندات التجاريّة والعمليات املالية

499-17مجموع أعباء االستغالل البنكي

205-7الناجت البنكي الصــــافي

11مخصصات املدخرات ونتيجة تصحيح قيم املستحقات وعناصر خار	 املوازنة واخلصوم

1مخصصات املدخرات ونتيجة تصحيح قيم محفظة االستثمار

9إيرادات استغالل أخرى

409 6مصاريف األعوان

443 1أعباء االستغالل العامة

410مخصصات االستهالكات واملدخرات على األصول الثابتة

(060-1)نتيجة االستغالل

0رصيد ربح\ خسارة على عناصر عادية أخرى

162أداءات على األرباح

(222-1)نتيجة األنشطة العادية

444 1رصيد ربح\ خسارة على عناصر طارئة

222النتيجة الصافية للسنة احملاسبية

البنك الفرنسي التونسـي
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ـّنوي ��2009 التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

القوائم املالية للبنوك ■��

املوازنة في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(
املــبـالــغاألصــــــول

130 146اخلزانة وأموال لدى البنك املركزي التونسي ومركز الصكوك البريّدية واخلزينة العامة للبالد التونسية
715 436 1مستحقات على املؤسسات البنكية واملالية

011 522 3مستحقات على احلرفاء
465 630محفظة السندات التجاّرية

376 178محفظة االستثمار
756 119األصول الثابتة
596 137أصول أخرى

049-171-6مجموع األصـــــــول

املــبـالــغالــخـصــوم
916 1البنك املركزي التونسي ومركز الصكوك البريّدية

459 104ودائع وأموال املؤسسات البنّكية واملالية
645 310 5ودائع وأموال احلرفاء

197 143اقتراضات وموارد خصوصّية
931 119خصوم أخرى

148-680-5 مجموع اخلــصـــوم

املــبـالــغاألمــــوال الذاتّيــة
000 170رأس املال

300 250االحتياطات
0األسهم الذاتية

47أموال ذاتية أخرى
463 10نتائج ِمؤجلة

091 60نتيجة السنة احملاسبية

901-490مجموع األموال الذاتية

049-171-6مجموع اخلصوم واألموال الذاتية

خـارج املـوازنـة
املــبـالــغاخلـصـوم احملتملة

090 036 1ضمانات وكفاالت وضمانات أخرى مقّدمة
021 379اعتمادات مستندية

0أصول مقدمة كضمان

111-415-1مجموع اخلصوم احملتملة

املــبـالــغالتعهدات املقدمة
120 45تعهدات التمويل املقدمة
215 4تعهدات على السندات

335-49مجموع التعهدات املقدمة

املــبـالــغالتعهدات املقبولة
0تعهدات التمويل املقبولة

615 238 1ضمانات مقبولة

615-238-1مجموع التعهدات املقبولة

بنك تونس العربي الدولــي



57

w
w

w
.a

pb
t.o

rg
.tn

اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

ـّنوي ��2009 القوائم املالية للبنوك ■� التقـرير الس

قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(
  املــبـالــغإيــــرادات االستغالل البنكي

190 261فوائد دائنة ومداخيل مماثلة 

861 53عم������والت )في شكل إيرادات(

447 63أرباح محفظة السندات التجاّرية والعمليات املالية

483 6مداخيل محفظة االستثمار

981-384مجموع إيرادات االستغالل البنكي

املــبـالــغ أعـــــباء االستغالل البنكي
255 118فوائد مدينة وأعباء مماثلة

816 3عموالت مدينة

0خسائر محفظة السندات التجاريّة والعمليات املالية

071-122مجموع أعباء االستغالل البنكي

910-262الناجت البنكي الصــــافي

794 36مخصصات املدخرات ونتيجة تصحيح قيم املستحقات وعناصر خار	 املوازنة واخلصوم

153 2مخصصات املدخرات ونتيجة تصحيح قيم محفظة االستثمار

764 2إيرادات استغالل أخرى

226 109مصاريف األعوان

334 31أعباء االستغالل العامة

900 14مخصصات االستهالكات واملدخرات على األصول الثابتة

267-71نتيجة االستغالل

-744 1رصيد ربح\ خسارة على عناصر عادية أخرى

432 9أداءات على األرباح

091-60نتيجة األنشطة العادية

0رصيد ربح\ خسارة على عناصر طارئة

091-60النتيجة الصافية للسنة احملاسبية

بنك تونس العربي الدولــي
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ـّنوي ��2009 التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

القوائم املالية للبنوك ■��

املوازنة في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(

البنك الوطنـي الفالحي

املــبـالــغاألصــــــول
593 427اخلزانة وأموال لدى البنك املركزي التونسي ومركز الصكوك البريّدية واخلزينة العامة للبالد التونسية

198 113مستحقات على املؤسسات البنكية واملالية
967 357 4مستحقات على احلرفاء

728 312محفظة السندات التجارية
628 309محفظة االستثمار

593 53األصول الثابتة
753 73أصول أخرى

460-648-5مجموع األصـــــــول

املــبـالــغالــخـصــوم
1البنك املركزي التونسي ومركز الصكوك البريّدية

696 15ودائع وأموال املؤسسات البنّكية واملالية
917 395 4ودائع وأموال احلرفاء

808 567اقتراضات وموارد خصوصّية
114 176خصوم أخرى

536-155-5مجموع اخلــصـــوم

املــبـالــغاألمــــوال الذاتّيــة
000 160رأس املال

-000 25املساهمني : رأس املال غير مطلوب
478 184االحتياطات

-3األسهم الذاتية
000 133أموال ذاتية أخرى

150نتائج ِمؤجلة
299 40نتيجة السنة احملاسبية

924-492مجموع األموال الذاتية

460-648-5مجموع اخلصوم واألموال الذاتية

خـارج املـوازنـة
املــبـالــغاخلـصـوم احملتملة

665 714ضمانات وكفاالت وضمانات أخرى مقّدمة
711 324اعتمادات مستندية

0أصول مقدمة كضمان

376-039-1مجموع اخلصوم احملتملة

املــبـالــغالتعهدات املقدمة
776 287تعهدات التمويل املقدمة
795 8تعهدات على السندات

571-296مجموع التعهدات املقدمة

املــبـالــغالتعهدات املقبولة
0تعهدات التمويل املقبولة

873 468ضمانات مقبولة

873-468مجموع التعهدات املقبولة
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اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

ـّنوي ��2009 القوائم املالية للبنوك ■� التقـرير الس

قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(

البنك الوطنـي الفالحي

املــبـالــغ إيــــرادات االستغالل البنكي
711 313فوائد دائنة ومداخيل مماثلة 

760 44عم������والت )في شكل إيرادات(

433 27أرباح محفظة السندات التجاّرية والعمليات املالية

504 10مداخيل محفظة االستثمار

408-396مجموع إيرادات االستغالل البنكي

املــبـالــغ أعباء االستغالل البنكي
803 153فوائد مدينة وأعباء مماثلة

056 1عموالت مدينة

0خسائر محفظة السندات التجاريّة والعمليات املالية

859-154مجموع أعباء االستغالل البنكي

549-241الناجت البنكي الصــــافي

263 68مخصصات املدخرات ونتيجة تصحيح قيم املستحقات وعناصر خار	 املوازنة واخلصوم) (

633مخصصات املدخرات ونتيجة تصحيح قيم محفظة االستثمار) (

532إيرادات استغالل أخرى )+(

465 95مصاريف األعوان

727 24أعباء االستغالل العامة ) (

141 4مخصصات االستهالكات واملدخرات على األصول الثابتة

852-48نتيجة االستغالل

53رصيد ربح\ خسارة على عناصر عادية أخرى

606 8أداءات على األرباح

299-40نتيجة األنشطة العادية

0رصيد ربح\ خسارة على عناصر طارئة

299-40النتيجة الصافية للسنة احملاسبية
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ـّنوي ��2009 التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

القوائم املالية للبنوك ■��

املوازنة في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(

البنك التونسـي للتضامـن

املــبـالــغاألصــــــول
243 5اخلزانة وأموال لدى البنك املركزي التونسي ومركز الصكوك البريّدية واخلزينة العامة للبالد التونسية

066 2مستحقات على املؤسسات البنكية واملالية
476 523مستحقات على احلرفاء

0محفظة السندات التجاّرية
307 2محفظة االستثمار

403 7األصول الثابتة
696 46أصول أخرى

191-587مجموع األصـــــــول 

املــبـالــغالــخـصــوم
380 4البنك املركزي التونسي ومركز الصكوك البريّدية

978 3ودائع وأموال املؤسسات البنّكية واملالية
814 2ودائع وأموال احلرفاء

607 503اقتراضات وموارد خصوصّية
271 27خصوم أخرى

050-542مجموع اخلــصـــوم

املــبـالــغاألمــــوال الذاتّيــة
000 40رأس املال

783 2االحتياطات
408 1أموال ذاتية أخرى

0نتائج ِمؤجلة
950نتيجة السنة احملاسبية

141-45مجموع األموال الذاتية

191-587مجموع اخلصوم واألموال الذاتية

خـارج املـوازنـة
املــبـالــغاخلـصـوم احملتملة

84ضمانات وكفاالت وضمانات أخرى مقّدمة
0اعتمادات مستندية

0أصول مقدمة كضمان

84مجموع اخلصوم احملتملة

املــبـالــغالتعهدات املقدمة
041 24تعهدات التمويل املقدمة
0تعهدات على السندات

041-24مجموع التعهدات املقدمة

املــبـالــغالتعهدات املقبولة
0تعهدات التمويل املقبولة

596 358ضمانات مقبولة

596-358مجموع التعهدات املقبولة
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اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

ـّنوي ��2009 القوائم املالية للبنوك ■� التقـرير الس

قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(

البنك التونسـي للتضامـن

املــبـالــغ إيــــرادات االستغالل البنكي
555 11فوائد دائنة ومداخيل مماثلة

597 2عم������والت )في شكل إيرادات(

254أرباح محفظة السندات التجاّرية والعمليات املالية

0مداخيل محفظة االستثمار

406-14مجموع إيرادات االستغالل البنكي

املــبـالــغ أعباء االستغالل البنكي
669 1فوائد مدينة وأعباء مماثلة

0عموالت مدينة

6خسائر محفظة السندات التجارية والعمليات املالية

675-1مجموع أعباء االستغالل البنكي

731-12الناجت البنكي الصــــافي

327مخصصات املدخرات ونتيجة تصحيح قيم املستحقات وعناصر خار	 املوازنة واخلصوم) (

0مخصصات املدخرات ونتيجة تصحيح قيم محفظة االستثمار) (

2إيرادات استغالل أخرى)+(

413 7مصاريف األعوان) (

300 3أعباء االستغالل العامة) (

711مخصصات االستهالكات واملدخرات على األصول الثابتة) (

982نتيجة االستغالل

240رصيد ربح\ خسارة على عناصر عادية أخرى

277ضرائب على الشركات

945نتيجة األنشطة العادية

5رصيد ربح\ خسارة على عناصر طارئة

950النتيجة الصافية للسنة احملاسبية
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ـّنوي ��2009 التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

القوائم املالية للبنوك ■��

املوازنة في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(
املــبـالــغاألصــــــول

432 20اخلزانة وأموال لدى البنك املركزي التونسي ومركز الصكوك البريّدية واخلزينة العامة للبالد التونسية
245 56مستحقات على املؤسسات البنكية واملالية

917 504مستحقات على احلرفاء
102 7محفظة السندات التجاّرية

867 26محفظة االستثمار
311 14األصول الثابتة
634 27أصول أخرى

508-657مجموع األصـــــــول

املــبـالــغالــخـصــوم
0البنك املركزي التونسي ومركز الصكوك البريّدية

150 166ودائع وأموال املؤسسات البنّكية واملالية
704 270ودائع وأموال احلرفاء

865 41اقتراضات وموارد خصوصّية
215 17خصوم أخرى

934-495مجموع اخلــصـــوم

املــبـالــغاألمــــوال الذاتّيــة
000 100رأس املال

359 47االحتياطات
0األسهم الذاتية

532 3أموال ذاتية أخرى 
446نتائج ِمؤجلة

237 10نتيجة السنة احملاسبية

574-161مجموع األموال الذاتية

508-657مجموع اخلصوم واألموال الذاتية

خـارج املـوازنـة
املــبـالــغاخلـصـوم احملتملة

553 48ضمانات وكفاالت وضمانات أخرى مقّدمة
534 34اعتمادات مستندية

0أصول مقدمة كضمان

087-83مجموع اخلصوم احملتملة

املــبـالــغالتعهدات املقدمة
152 47تعهدات التمويل املقدمة
176تعهدات على السندات

328-47مجموع التعهدات املقدمة

املــبـالــغالتعهدات املقبولة
0تعهدات التمويل املقبولة

226 35ضمانات مقبولة

226-35مجموع التعهدات املقبولة

البنك التونسي الكويتـي
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اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

ـّنوي ��2009 القوائم املالية للبنوك ■� التقـرير الس

قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(
املــبـالــغ إيــــرادات االستغالل البنكي

724 30فوائد دائنة ومداخيل مماثلة 

067 3عم������والت )في شكل إيرادات(

319 1أرباح محفظة السندات التجاّرية والعمليات املالية

506 7مداخيل محفظة االستثمار

616-42مجموع إيرادات االستغالل البنكي

املــبـالــغ أعباء االستغالل البنكي
502 13فوائد مدينة وأعباء مماثلة

227عموالت مدينة

0خسائر محفظة السندات التجاريّة والعمليات املالية

729-13مجموع أعباء االستغالل البنكي

887-28الناجت البنكي الصــــافي

524 6مخصصات املدخرات ونتيجة تصحيح قيم املستحقات وعناصر خار	 املوازنة واخلصوم

223استرداد من املدخرات ونتيجة تصحيح قيم محفظة االستثمار

964إيرادات استغالل أخرى

044 8مصاريف األعوان

085 4أعباء االستغالل العامة

139 1مخصصات االستهالكات واملدخرات على األصول الثابتة

282-10نتيجة االستغالل

(2)رصيد ربح \ خسارة على عناصر عادية أخرى )مدخرات استثنائية(

43أداءات على األرباح

237-10نتيجة األنشطة العادية

0رصيد ربح\ خسارة على عناصر غير عادية

237-10النتيجة الصافية للسنة احملاسبية

البنك التونسي الكويتـي
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ـّنوي ��2009 التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

القوائم املالية للبنوك ■��

املوازنة في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(
املــبـالــغاألصــــــول

929 2اخلزانة وأموال لدى البنك املركزي التونسي ومركز الصكوك البريّدية واخلزينة العامة للبالد التونسية
630 146مستحقات على املؤسسات البنكية واملالية

289 152مستحقات على احلرفاء
381 6محفظة السندات التجاّرية

852 43محفظة االستثمار
950 4األصول الثابتة
654 2أصول أخرى

685-359مجموع األصـــــــول

املــبـالــغالــخـصــوم
0البنك املركزي التونسي ومركز الصكوك البريّدية

057 161ودائع وأموال املؤسسات البنّكية واملالية
187 117ودائع وأموال احلرفاء

440اقتراضات وموارد خصوصّية
669 8خصوم أخرى

353-287مجموع اخلــصـــوم

املــبـالــغاألمــــوال الذاتّيــة
000 70رأس املال

183 2االحتياطات و نتائج ِمؤجلة
0األسهم الذاتية

0أموال ذاتية أخرى
0نتائج مؤجلة

149نتيجة السنة احملاسبية

332-72مجموع األموال الذاتية

685-359مجموع اخلصوم واألموال الذاتية

خـارج املـوازنـة
املــبـالــغاخلـصـوم احملتملة

119 75ضمانات وكفاالت وضمانات أخرى مقّدمة
743 149اعتمادات مستندية

0أصول مقدمة كضمان

862-224مجموع اخلصوم احملتملة

املــبـالــغالتعهدات املقدمة
306 14تعهدات التمويل املقدمة
0تعهدات على السندات

306-14مجموع التعهدات املقدمة

املــبـالــغالتعهدات املقبولة
0تعهدات التمويل املقبولة

571 76ضمانات مقبولة

571-76مجموع التعهدات املقبولة

البنك التونسي الليبي
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اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

ـّنوي ��2009 القوائم املالية للبنوك ■� التقـرير الس

قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(
املــبـالــغ إيــــرادات االستغالل البنكي

995 10فوائد دائنة ومداخيل مماثلة 

106 4عم������والت دائنة

647 1أرباح محفظة السندات التجاّرية والعمليات املالية

665 1مداخيل محفظة االستثمار

413-18مجموع إيرادات االستغالل البنكي

املــبـالــغ أعباء االستغالل البنكي
343 6فوائد مدينة مماثلة

136عموالت مدينة

475خسائر محفظة السندات التجاريّة والعمليات املالية

954-6مجموع أعباء االستغالل البنكي

459-11الناجت البنكي الصــــافي

994 3مخصصات املدخرات ونتيجة تصحيح قيم املستحقات وعناصر خار	 املوازنة واخلصوم

107استرداد من املدخرات ونتيجة تصحيح قيم محفظة االستثمار

0إيرادات استغالل أخرى

704 4مصاريف األعوان

868 1أعباء االستغالل العامة

710مخصصات االستهالكات واملدخرات على األصول الثابتة

290نتيجة االستغالل

(122)رصيد ربح\ خسارة على عناصر عادية أخرى

19الضريبة على الشركات

149نتيجة األنشطة العادية

0رصيد ربح\ خسارة على عناصر طارئة

149النتيجة الصافية للسنة احملاسبية

البنك التونسي الليبي
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ـّنوي ��2009 التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

القوائم املالية للبنوك ■��

املوازنة في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(

سيتي بنك الفرع املقيم بتونس 

املــبـالــغاألصــــــول
534 21اخلزانة وأموال لدى البنك املركزي التونسي ومركز الصكوك البريّدية واخلزينة العامة للبالد التونسية

272 479مستحقات على املؤسسات البنكية واملالية
442 21مستحقات على احلرفاء

0محفظة السندات التجاّرية
35محفظة االستثمار

123األصول الثابتة
286 6أصول أخرى

692-528مجموع األصـــــــول

املــبـالــغالــخـصــوم
20البنك املركزي التونسي ومركز الصكوك البريّدية

419 274ودائع وأموال املؤسسات البنّكية واملالية
178 219ودائع وأموال احلرفاء

0اقتراضات وموارد خصوصّية
747 5خصوم أخرى

364-499مجموع اخلــصـــوم

املــبـالــغاألمــــوال الذاتّيــة
000 25رأس املال

0االحتياطات
0األسهم الذاتية

0أموال ذاتية أخرى
0نتائج ِمؤجلة

328 4نتيجة السنة احملاسبية

328-29مجموع األموال الذاتية

692-528مجموع اخلصوم واألموال الذاتية

خـارج املـوازنـة
املــبـالــغاخلـصـوم احملتملة

172 33ضمانات وكفاالت وضمانات أخرى مقّدمة
229اعتمادات مستندية

0أصول مقدمة كضمان

401-33مجموع اخلصوم احملتملة

املــبـالــغالتعهدات املقدمة
208 40تعهدات التمويل املقدمة
0تعهدات على السندات

208-40مجموع التعهدات املقدمة

املــبـالــغالتعهدات املقبولة
0تعهدات التمويل املقبولة

889 72ضمانات مقبولة

889-72مجموع التعهدات املقبولة
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اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

ـّنوي ��2009 القوائم املالية للبنوك ■� التقـرير الس

قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(
سيتي بنك الفرع املقيم بتونس 

املــبـالــغ إيــــرادات االستغالل البنكي
929 13فوائد دائنة ومداخيل مماثلة 

966عم������والت )في شكل إيرادات(
726 4أرباح محفظة السندات التجاّرية والعمليات املالية

0مداخيل محفظة االستثمار

621-19مجموع إيرادات االستغالل البنكي

املــبـالــغأعباء االستغالل البنكي
894 8فوائد مدينة وأعباء مماثلة

0عموالت مدينة
0خسائر محفظة السندات التجاريّة والعمليات املالية

894-8مجموع أعباء االستغالل البنكي

727-10الناجت البنكي الصــــافي
372استراد من املدخرات ونتيجة تصحيح قيم املستحقات وعناصر خار	 املوازنة واخلصوم

0مخصصات املدخرات ونتيجة تصحيح قيم محفظة االستثمار
0إيرادات استغالل أخرى

001 3مصاريف األعوان
404 1أعباء االستغالل العامة

55مخصصات االستهالكات واملدخرات على األصول الثابتة

639-6نتيجة االستغالل
-4رصيد ربح\ خسارة على عناصر طارئة

307 2أداءات على األرباح

328-4نتيجة األنشطة العادية
0رصيد ربح\ خسارة على عناصر طارئة

328-4النتيجة الصافية للسنة احملاسبية
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ـّنوي ��2009 التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

القوائم املالية للبنوك ■��

املوازنة في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(
املــبـالــغاألصــــــول

824 120اخلزانة وأموال لدى البنك املركزي التونسي ومركز الصكوك البريّدية واخلزينة العامة للبالد التونسية
235 271مستحقات على املؤسسات البنكية واملالية

044 796 4مستحقات على احلرفاء
071 16محفظة السندات التجاّرية

821 233محفظة االستثمار
583 78األصول الثابتة
560 420أصول أخرى

138-937-5مجموع األصـــــــول

املــبـالــغالــخـصــوم
651البنك املركزي التونسي ومركز الصكوك البريّدية

744 178ودائع وأموال املؤسسات البنّكية واملالية
450 296 4ودائع وأموال احلرفاء

229 422اقتراضات وموارد خصوصّية
974 524خصوم أخرى

048-423-5مجموع اخلــصـــوم

املــبـالــغاألمــــوال الذاتّيــة
300 124رأس املال

926 312االحتياطات
-661 األسهم الذاتية

323 37أموال ذاتية أخرى
44نتائج ِمؤجلة

158 40نتيجة السنة احملاسبية

090-514مجموع األموال الذاتية

138-937-5مجموع اخلصوم واألموال الذاتية

خـارج املـوازنـة
املــبـالــغاخلـصـوم احملتملة

237 255 1ضمانات وكفاالت وضمانات أخرى مقّدمة
960 432اعتمادات مستندية

0أصول مقدمة كضمان

197-688-1مجموع اخلصوم احملتملة

املــبـالــغالتعهدات املقدمة
288 210تعهدات التمويل املقدمة
568 5تعهدات على السندات

856-215مجموع التعهدات املقدمة

املــبـالــغالتعهدات املقبولة
0تعهدات التمويل املقبولة

532 013 1ضمانات مقبولة

532-013-1مجموع التعهدات املقبولة

الشركة التونسية للبنك
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اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

ـّنوي ��2009 القوائم املالية للبنوك ■� التقـرير الس

قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(
املــبـالــغ إيــــرادات االستغالل البنكي

957 321فوائد دائنة ومداخيل مماثلة 
850 54عم������والت ) في شكل إيرادات(

369 17أرباح محفظة السندات التجاّرية والعمليات املالية
979 8مداخيل محفظة االستثمار

155-403مجموع إيرادات االستغالل البنكي

املــبـالــغأعباء االستغالل البنكي
151 155 فوائد مدينة وأعباء مماثلة

628 3 عموالت مدينة
0خسائر محفظة السندات التجاريّة والعمليات املالية

779-158-مجموع أعباء االستغالل البنكي

376-244الناجت البنكي الصــــافي
195 64مخصصات من املدخرات ونتيجة تصحيح قيم املستحقات وعناصر خار	 املوازنة واخلصوم

152 25مخصصات املدخرات ونتيجة تصحيح قيم محفظة االستثمار
888 2إيرادات استغالل أخرى

365 84 مصاريف األعوان
427 23 أعباء االستغالل العامة

931 4 مخصصات االستهالكات واملدخرات على األصول الثابتة

194-45نتيجة االستغالل
031 2رصيد ربح\ خسارة على عناصر عادية أخرى

067 7 أداءات على األرباح

158-40نتيجة األنشطة العادية
0رصيد ربح\ خسارة على عناصر طارئة

158-40النتيجة الصافية للسنة احملاسبية

الشركة التونسية للبنك
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ـّنوي ��2009 التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

القوائم املالية للبنوك ■��

املوازنة في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(
املــبـالــغاألصـــــــــــول

677 12اخلزانة وأموال لدى البنك املركزي التونسي ومركز الصكوك البريّدية واخلزينة العامة للبالد التونسية
828 4مستحقات على املؤسسات البنكية واملالية

121 278مستحقات على احلرفاء
608 21محفظة السندات التجاّرية

893 45محفظة االستثمار
450 6األصول الثابتة
662 16أصول أخرى

239-386مجموع األصـــــــول

املــبـالــغالــخـصــوم
0البنك املركزي التونسي ومركز الصكوك البريّدية

208 26ودائع وأموال املؤسسات البنّكية واملالية
584 151ودائع وأموال احلرفاء

818 2اقتراضات وموارد خصوصّية
618 25خصوم أخرى

228-206مجموع اخلــصـــوم

املــبـالــغاألمــــوال الذاتّيــة
000 100رأس املال

303 68االحتياطات
0األسهم الذاتية

0أموال ذاتية أخرى
236نتائج ِمؤجلة

472 11نتيجة السنة احملاسبية

011-180مجموع األموال الذاتية

239-386مجموع اخلصوم واألموال الذاتية

خـارج املـوازنـة
املــبـالــغ اخلـصـوم احملتملة

071 16ضمانات وكفاالت وضمانات أخرى مقّدمة
888 11اعتمادات مستندية

609 4أصول مقدمة كضمان

568-32مجموع اخلصوم احملتملة

املــبـالــغالتعهدات املقدمة
811 5تعهدات التمويل املقدمة
247تعهدات على السندات

0ضمانات مقدمة

058-6مجموع التعهدات املقدمة

املــبـالــغالتعهدات املقبولة
0تعهدات التمويل املقبولة

758 66ضمانات مقبولة

758-66مجموع التعهدات املقبولة

ستوسيد بنك
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اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

ـّنوي ��2009 القوائم املالية للبنوك ■� التقـرير الس

قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(
املــبـالــغ إيــــرادات االستغالل البنكي

103 16فوائد دائنة ومداخيل مماثلة 
904 2عم������والت )في شكل إيرادات(

886 1أرباح محفظة السندات التجاّرية والعمليات املالية
377 4مداخيل محفظة االستثمار

270-25مجموع إيرادات االستغالل البنكي

املــبـالــغ أعباء االستغالل البنكي
869 4فوائد مدينة وأعباء مماثلة

0عموالت مدينة
0خسائر محفظة السندات التجاريّة والعمليات املالية

869-4مجموع أعباء االستغالل البنكي

401-20الناجت البنكي الصــــافي
408استرداد من املدخرات ونتيجة تصحيح قيم املستحقات وعناصر خار	 املوازنة واخلصوم

24مخصصات املدخرات ونتيجة تصحيح قيم محفظة االستثمار
121إيرادات استغالل أخرى

829 5مصاريف األعوان
797 2أعباء االستغالل العامة

824مخصصات االستهالكات واملدخرات على األصول الثابتة

456-11نتيجة االستغالل
42رصيد ربح\ خسارة على عناصر عادية أخرى

26أداءات على األرباح

472-11نتيجة األنشطة العادية
0رصيد ربح\ خسارة على عناصر طارئة

472-11النتيجة الصافية للسنة احملاسبية

ستوسيد بنك
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ـّنوي ��2009 التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

القوائم املالية للبنوك ■��

املوازنة في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(
املــبـالــغاألصـــــــــــول

141 3اخلزانة وأموال لدى البنك املركزي التونسي ومركز الصكوك البريّدية واخلزينة العامة للبالد التونسية
300 14مستحقات على املؤسسات البنكية واملالية

789 100مستحقات على احلرفاء
358 1محفظة السندات التجاّرية

758 4محفظة االستثمار
040 6األصول الثابتة
607 10أصول أخرى

993-140مجموع األصـــــــول

املــبـالــغالــخـصــوم
0البنك املركزي التونسي ومركز الصكوك البريّدية

281 2ودائع وأموال املؤسسات البنكية واملالية
187 87ودائع وأموال احلرفاء

111 5اقتراضات وموارد خصوصّية
371 13خصوم أخرى

950-107مجموع اخلــصـــوم

املــبـالــغاألمــــوال الذاتّيــة
000 30رأس املال

548 2االحتياطات
0األسهم الذاتية

0أموال ذاتية أخرى
0نتائج ِمؤجلة

495نتيجة السنة احملاسبية

043-33مجموع األموال الذاتية

993-140مجموع اخلصوم واألموال الذاتية

خـارج املـوازنـة
املــبـالــغاخلـصـوم احملتملة

013 9ضمانات وكفاالت وضمانات أخرى مقّدمة
673 5اعتمادات مستندية

0أصول مقدمة كضمان

--686-14-مجموع اخلصوم احملتملة

املــبـالــغالتعهدات املقدمة
469 2تعهدات التمويل املقدمة للحرفاء

0تعهدات على السندات

469-2مجموع التعهدات املقدمة

املــبـالــغالتعهدات املقبولة
000 10تعهدات التمويل املقبولة من البنوك

033 6ضمانات مقبولة من احلرفاء
497 1ضمانات مقبولة من البنوك ومن الشركة التونسية للضمان

530-17مجموع التعهدات املقبولة

البنك التونسي القطري 



73

w
w

w
.a

pb
t.o

rg
.tn

اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

ـّنوي ��2009 القوائم املالية للبنوك ■� التقـرير الس

قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(
املــبـالــغ إيــــرادات االستغالل البنكي

083 8فوائد دائنة ومداخيل مماثلة 
891عم������والت )في شكل إيرادات(

336أرباح محفظة السندات التجاّرية والعمليات املالية
259 1مداخيل محفظة االستثمار

569-10مجموع إيرادات االستغالل البنكي

املــبـالــغ أعباء االستغالل البنكي
201 3فوائد مدينة وأعباء مماثلة

63عموالت مدينة
0خسائر محفظة السندات التجاريّة والعمليات املالية

264-3مجموع أعباء االستغالل البنكي

305-7الناجت البنكي الصــــافي
961 1مخصصات املدخرات ونتيجة تصحيح قيم املستحقات وعناصر خار	 املوازنة واخلصوم

299استرداد من املدخرات ونتيجة تصحيح قيم محفظة االستثمار
72إيرادات استغالل أخرى

298 3مصاريف األعوان
465 1أعباء االستغالل العامة

444مخصصات االستهالكات واملدخرات على األصول الثابتة

508نتيجة االستغالل
0رصيد ربح\ خسارة على عناصر عادية أخرى

13ضرائب على األرباح

495نتيجة األنشطة العادية
0رصيد ربح\ خسارة على عناصر طارئة

495النتيجة الصافية للسنة احملاسبية

البنك التونسي القطري 
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ـّنوي ��2009 التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

القوائم املالية للبنوك ■��

املوازنة في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(
املــبـالــغاألصـــــــــــول

916 43اخلزانة وأموال لدى البنك املركزي التونسي ومركز الصكوك البريّدية واخلزينة العامة للبالد التونسية
317 368مستحقات على املؤسسات البنكية واملالية

634 164 1مستحقات على احلرفاء
141 10محفظة السندات التجاّرية

429 104محفظة االستثمار
895 52األصول الثابتة
203 26أص����ول أخرى

535-770-1مجموع األصـــــــول

املــبـالــغالــخـصــوم
0البنك املركزي التونسي ومركز الصكوك البريّدية

235 92ودائع وأموال املؤسسات البنّكية واملالية
269 398 1ودائع وأموال احلرفاء

939 34اقتراضات وموارد خصوصّية
654 57خصوم أخرى

097-583-1مجموع اخلــصـــوم

املــبـالــغاألمــــوال الذاتّيــة
000 50رأس املال

243 114االحتياطات
0األسهم الذاتية

670أموال ذاتية أخرى
2نتائج ِمؤجلة

523 22نتيجة السنة احملاسبية

438-187مجموع األموال الذاتية

535-770-1مجموع اخلصوم واألموال الذاتية

خـارج املـوازنـة
املــبـالــغاخلـصـوم احملتملة

341 356ضمانات وكفاالت وضمانات أخرى مقّدمة
401 353اعتمادات مستندية

0أصول مقدمة كضمان

742-709مجموع اخلصوم احملتملة

املــبـالــغالتعهدات املقدمة
250 352تعهدات التمويل املقدمة
435تعهدات على السندات

685-352مجموع التعهدات املقدمة

املــبـالــغالتعهدات املقبولة
0تعهدات التمويل املقبولة

652 839ضمانات مقبولة

652-839مجموع التعهدات املقبولة

االحتاد البنكي للتجارة والصناعة
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اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

ـّنوي ��2009 القوائم املالية للبنوك ■� التقـرير الس

قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(
املــبـالــغإيــــرادات االستغالل البنكي

718 87فوائد دائنة ومداخيل مماثلة 
349 28عم������والت )في شكل إيرادات(

973 6أرباح محفظة السندات التجاّرية والعمليات املالية
635 6مداخيل محفظة االستثمار

675-129مجموع إيرادات االستغالل البنكي

املــبـالــغأعباء االستغالل البنكي
087 35فوائد مدينة وأعباء مماثلة

035 2عموالت مدينة
0خسائر محفظة السندات التجارية والعمليات املالية

122-37مجموع أعباء االستغالل البنكي

553-92الناجت البنكي الصــــافي
932 1مخصصات املدخرات ونتيجة تصحيح قيم املستحقات وعناصر خار	 املوازنة واخلصوم

44مخصصات املدخرات ونتيجة تصحيح قيم محفظة االستثمار
242 2إيرادات استغالل أخرى

000 38مصاريف األعوان
950 17أعباء االستغالل العامة

216 8مخصصات االستهالكات واملدخرات على األصول الثابتة

741-28نتيجة االستغالل
62رصيد ربح\ خسارة على عناصر عادية أخرى

280 6أداءات على األرباح

523-22نتيجة األنشطة العادية
0رصيد ربح\ خسارة على عناصر طارئة

523-22النتيجة الصافية للسنة احملاسبية

االحتاد البنكي للتجارة والصناعة
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ـّنوي ��2009 التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

القوائم املالية للبنوك ■��

املوازنة في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(
املــبـالــغاألصـــــــــــول

999 56اخلزانة وأموال لدى البنك املركزي التونسي ومركز الصكوك البريّدية واخلزينة العامة للبالد التونسية
320 336مستحقات على املؤسسات البنكية واملالية

088 884 1مستحقات على احلرفاء
000 3محفظة السندات التجاّرية

153 65محفظة االستثمار
871 35األصول الثابتة
029 33أصول أخرى

460-414-2مجموع األصـــــــول

املــبـالــغالــخـصــوم
0البنك املركزي التونسي ومركز الصكوك البريّدية

587 3ودائع وأموال املؤسسات البنّكية واملالية
152 006 2ودائع وأموال احلرفاء

546 247اقتراضات وموارد خصوصّية
614 77خصوم أخرى

899-334-2مجموع اخلــصـــوم

املــبـالــغاألمــــوال الذاتّيــة
000 196رأس املال

901 13االحتياطات
1أموال ذاتية أخرى

-738 137 نتائج ِمؤجلة
397 7نتيجة السنة احملاسبية

561-79مجموع األموال الذاتية

460-414-2مجموع اخلصوم واألموال الذاتية

خـارج املـوازنـة
املــبـالــغاخلـصـوم احملتملة

656 492ضمانات وكفاالت وضمانات أخرى مقّدمة
733 61اعتمادات مستندية

389-554مجموع اخلصوم احملتملة

املــبـالــغالتعهدات املقدمة
084 63تعهدات التمويل املقدمة
0تعهدات على السندات

084-63مجموع التعهدات املقدمة

املــبـالــغالتعهدات املقبولة
0تعهدات التمويل املقبولة

023 817ضمانات مقبولة

023-817مجموع التعهدات املقبولة

االحتـــاد الدولي للبنـوك
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اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

ـّنوي ��2009 القوائم املالية للبنوك ■� التقـرير الس

قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(
املــبـالــغإيــــرادات االستغالل البنكي

404 116فوائد دائنة ومداخيل مماثلة 
698 31عم������والت )متقاضاة(

024 6أرباح محفظة السندات التجاّرية والعمليات املالية
024 3مداخيل محفظة االستثمار

150-157مجموع إيرادات االستغالل البنكي

املــبـالــغأعباء االستغالل البنكي
200 49فوائد مدينة وأعباء مماثلة

717 2عموالت مدينة
0خسائر محفظة السندات التجاريّة والعمليات املالية

917-51مجموع أعباء االستغالل البنكي

233-105الناجت البنكي الصــــافي
403 27مخصصات املدخرات ونتيجة تصحيح قيم املستحقات وعناصر خار	 املوازنة واخلصوم

26استرداد من املدخرات ونتيجة تصحيح قيم محفظة االستثمار
174إيرادات استغالل أخرى 

987 50مصاريف األعوان 
192 16أعباء االستغالل العامة 

141 4مخصصات االستهالكات واملدخرات على األصول الثابتة 

710-6نتيجة االستغالل
862رصيد ربح\ خسارة على عناصر عادية أخرى 

175أداءات على األرباح 

397-7نتيجة األنشطة العادية
0رصيد ربح\ خسارة على عناصر طارئة

397-7النتيجة الصافية للسنة احملاسبية

االحتـــاد الدولي للبنـوك



ــة  املـــــاليـ ــم  ئـ القوا
املــــالية  للمؤسسات 

2



ــة املـــــالي ــم  القوائـــ
ملؤسسات اإليجار املالي
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ـّنوي ��2009 التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

القوائم املالية ملؤسسات اإليجار املالي ■��

املوازنة في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(

املــبـالــغاألصـــــــــــول
734 1السيولة و ما يعادل السيولة  

13التوظيف على املدى القصير

169 81مستحقات ناجتة عن عمليات اإليجار املالي 

100 1التوظيف على املدى الطويل

184أصول ثابتة غير مادية

911 2أصول أخرى

111-87 مجموع األصـــــــول

املــبـالــغاخلصــــــوم
436 5مستحقات للبنوك

196 60إقتراضات وديون مرتبطة

137 1ديون إزاء احلرفاء

367 5مزودين وحسابات متعلقة باملزودين

846خصوم أخرى

982-72مجموع اخلصــــــوم اجلارية

املــبـالــغاألموال الذاتية
000 10رأس املال

624 2االحتياطات

0 أموال ذاتية أخرى

208نتائج مؤجلة

297 1النتيجة الصافية للسنة احملاسبية 

129-14مجموع األموال الذاتية 

111-87مجموع اخلصوم واألموال الذاتية 

الشركة العربية الدولية لإليجـار املالي
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اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

ـّنوي ��2009 القوائم املالية ملؤسسات اإليجار املالي ■� التقـرير الس

قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(
املــبـالــغإيرادات االستغالل

802 7فوائد وإيرادات مماثلة  لإليجار املالي

124إيرادات أخرى على عمليات اإليجار املالي 

926-7اإليرادات اإلجمالية لإليجار املالي

579 3األعباء املالية الصافية) (

32إيرادات التوظيفات

379-4الناجت الصافي 

935مصاريف األعوان

616أعباء استغالل أخرى  

65مخصصات االستهالكات

616-1مجموع أعباء االستغالل

763-2نتيجة االستغالل قبل إحتساب املدخرات  

767مخصصات الصافية للمدخرات

996-1نتيجة االستغالل 

17أرباح عادية أخرى

0خسائر عادية أخرى

013-2نتيجة األنشطة العادية قبل احتساب األداءات

716أداءات على األرباح

297-1النتيجة الصافية للسنة احملاسبية

الشركة العربية الدولية لإليجـار املالي
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ـّنوي ��2009 التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

القوائم املالية ملؤسسات اإليجار املالي ■��

املوازنة في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(

املــبـالــغاألصــــــول 
658 11السيولة وما يعادل السيولة

502 269مستحقات على احلرفاء

(041 14)املدخرات ) (

461-255مجموع املستحقات على احلرفاء

محفظة السندات
336 12أصول ثابتة مالية

(004 1)مدخرات ) (

332-11مجموع محفظة السندات

قيم ثابتة
055 6قيم ثابتة ذاتية

(856 1)استهالكات ) (

199-4مجموع القيم الثابتة

أصول أخرى
463 13أصول أخرى

(288)مدخرات ) (

175-13مجموع األصول األخرى

825-295مجموع األصــــــول

املــبـالــغاخلصــــــــوم
0مساعدات بنكية وخصوم مالية أخرى

488 2ديون إزاء احلرفاء

063 226اقتراضات وموارد خصوصية

473 22مزودون وحسابات مرتبطة

024-251مجموع اخلصوم

املــبـالــغاألموال الذاتية
000 17رأس مال الشركة

476 20االحتياطيات

754النتائج املؤجلة

230-38مجموع األموال الذاتية قبل النتيجة

571 6نتيجة السنة احملاسبية

801-44مجموع األموال الذاتية

825-295مجموع األموال الذاتية واخلصوم

شركة اإليجـار العربية لتونس
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اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

ـّنوي ��2009 القوائم املالية ملؤسسات اإليجار املالي ■� التقـرير الس

قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(
املــبـالــغإيرادات االستغالل

914 25مداخيل اإليجار املالي اإلجمالية

649فوائد التأخير وإيرادات أخرى لالستغالل

(210)تغيرات اإليرادات املؤجلة

2تغيرات فوائد التأخيراملؤجلة

423إيرادات التوظيفات

778-26مجموع إيرادات االستغالل

640 11األعباء املالية الصافية

138-15اإليرادات الصافية لإليجار املالي 

املــبـالــغتكاليف االستغالل
780 2مصاريف األعوان

553مخصصات االستهالكات

491 1مخصصات املدخرات

911 1أعباء أخرى لالستغالل

735-6مجموع تكاليف االستغالل

403-8نتيجة االستغالل

186أرباح أخرى عادية

94خسائر أخرى عادية

495-8نتيجة األنشطة العادية قبل الضرائب

924 1أداءات على األرباح

571-6النتيجة الصافية للسنة احملاسبية

شركة اإليجـار العربية لتونس
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ـّنوي ��2009 التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

القوائم املالية ملؤسسات اإليجار املالي ■��

املوازنة في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(

املــبـالــغاألصـــــــــــول
714 6اخلزانة وأموال لدى البنوك

147 129املستحقات على حرفاء اإليجار املالي وإدارة الديون

0محفظة السندات التجارية

623محفظة االستثمار

754 2قيم ثابتة

896 8أصول أخرى

134-148مجموع األصـــــــول

املــبـالــغاخلـــــــــصوم
1املساعدات البنكية

532احلسابات اجلارية للمنخرطني

316 116اقتراضات وموارد خصوصية

153 9ديون املزودين

275 7خصوم أخرى

277-133مجموع اخلصــــــوم

املــبـالــغاألموال الذاتية
250 21رأس مال الشركة

000 2االحتياطيات

-553آثار التصحيحات احملاسبية

249 3أموال ذاتية أخرى

-273 14نتائج مؤجلة

184 3 نتيجة السنة احملاسبية 

857-14مجموع األموال الذاتية 

134-148مجموع اخلصوم واألموال الذاتية

التجاري ليزينڤ
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اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

ـّنوي ��2009 القوائم املالية ملؤسسات اإليجار املالي ■� التقـرير الس

قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(
املــبـالــغ إيرادات االستغالل
696 10فوائد اإليجار املالي

294إيرادات أخرى لالستغالل

316مداخيل إدارة الديون

306-11مجموع إيرادات االستغالل

023 5األعباء املالية الصافية

104العموالت املدينة

94إيرادات التوظيفات واملساهمات

273-6اإليرادات الصافية

املــبـالــغ تكاليف االستغالل
433 1مصاريف األعوان

253مخصصات االستهالكات

821أعباء أخرى لالستغالل

507-2مجموع تكاليف االستغالل

766-3نتيجة االستغالل قبل طرح املدخرات

069 5استرجاع من  املدخرات على املستحقات

835-8نتيجة االستغالل

413أرباح عادية أخرى

997 5خسائر عادية أخرى

251-3نتيجة األنشطة العادية قبل الضرائب

67أداءات على األرباح

184-3النتيجة الصافية للسنة احملاسبية

التجاري ليزينڤ
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ـّنوي ��2009 التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

القوائم املالية ملؤسسات اإليجار املالي ■��

املوازنة في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(

الشركة الدولية لإليجـار املالي

املــبـالــغاألصـــــــــــول
687 5اخلزانة وأموال لدى البنوك

188 251املستحقات على حرفاء اإليجار املالي وإدارة الديون

208 15محفظة السندات التجارية

448 5محفظة االستثمار

238 5قيم ثابتة

142 3أصول أخرى

911-285مجموع األصـــــــول

املــبـالــغاخلـــــــــصوم
959 4ديون إزاء احلرفاء

058 231إقتراضات وديون مرتبطة

050 11مزودين وحسابات متعلقة باملزودين

519 5خصوم أخرى

586-252مجموع اخلصــــــوم

املــبـالــغاألموال الذاتية
000 15رأس املال

093 10االحتياطيات

893نتائج مؤجلة

339 7النتيجة الصافية للسنة احملاسبية  

325-33مجموع األموال الذاتية 

911-285مجموع اخلصوم واألموال الذاتية
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اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

ـّنوي ��2009 القوائم املالية ملؤسسات اإليجار املالي ■� التقـرير الس

قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(
املــبـالــغ إيرادات االستغالل

858 26فوائد وإيرادات مماثلة  لإليجار املالي

(400 12)فوائد وأعباء مماثلة

162إيرادات التوظيف

261مداخيل استغالل أخرى

881-14الناجت الصافي

املــبـالــغ تكاليف االستغالل
733 2مصاريف األعوان

526مخصصات االستهالكات

590 1أعباء استغالل أخرى

849-4مجموع أعباء االستغالل 

032-10نتيجة االستغالل قبل املدخرات 

037 1املخصصات الصافية للمدخرات

119املخصصات الصافية ملدخرات أخرى

114-9نتيجة االستغالل

131أرباح عادية أخرى

71خسائر عادية أخرى

174-9نتيجة األنشطة العادية قبل احتساب األداءات

835 1أداءات على األرباح

339-7النتيجة الصافية للسنة احملاسبية

الشركة الدولية لإليجـار املالي
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ـّنوي ��2009 التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

القوائم املالية ملؤسسات اإليجار املالي ■��

املوازنة في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(
املــبـالــغ األصــــــول

743 1السيولة وما يعادل السيولة
مستحقات على احلرفاء

395 93مستحقات اإليجار املالي: القائم املالي
(536 1)املدخرات ) (

481 2مستحقات اإليجار املالي : حل أجلها وغير مسددة
(115 1)املدخرات ) (

(547)فوائد مسجلة مسبقا
678-92مجموع املستحقات على احلرفاء

669محفظة سندات التوظيف
محفظة االستثمار

970 1محفظة االستثمار اإلجمالي
(100)املدخرات ) (

870-1مجموع محفظة االستثمار
قيم ثابتة

114أصول ثابتة ال مادية
(82)استهالكات ) (
630 1أصول ثابتة مادية
(456)استهالكات ) (

206-1مجموع األصول الثابتة األخرى
440 4أصول أخرى
(20)املدخرات ) (

420-4مجموع األصول األخرى

586-102مجموع األصــــــول

املــبـالــغاخلصوم
اقتراضات وموارد خصوصية

0مساعدات بنكية 
548 66اقتراضات وديون مرتبطة 

548-66مجموع االقتراضات واملوارد اخلصوصية
752ديون إزاء احلرفاء

922 12مزودون وحسابات مرتبطة
069 1خصوم أخرى

743-14مجموع خصوم أخرى

291-81مجموع اخلصوم

املــبـالــغاألموال الذاتية
000 15رأس مال الشركة

500 1منح اإلصدار
909 1االحتياطيات

220رأس مال للمخاطر البنكية العامة
208أموال ذاتية أخرى

1نتائج مؤجلة

838-18مجموع األموال الذاتية قبل النتيجة
457 2نتيجة السنة احملاسبية

295-21مجموع األموال الذاتية

586-102مجموع اخلصوم واألموال الذاتية

الوفـاق لإليجـار املالي
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اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

ـّنوي ��2009 القوائم املالية ملؤسسات اإليجار املالي ■� التقـرير الس

قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(
املــبـالــغإيرادات االستغالل

مداخيل اإليجار املالي 
914 8مداخيل اإليجار املالي

86فوائد التأخير 
(77)تغيرات اإليرادات املؤجلة
469إيرادات أخرى لالستغالل

392-9مجموع مداخيل اإليجار املالي
784 3األعباء املالية الصافية

82إيرادات التوظيفات

690-5اإليرادات الصافية

املــبـالــغتكاليف االستغالل
142 1مصاريف األعوان

150مخصصات االستهالكات
748أعباء أخرى لالستغالل
790 1مخصصات املدخرات
688استرجاع املدخرات

142-3مجموع تكاليف االستغالل

548-2نتيجة االستغالل
327أرباح أخرى عادية
23خسائر أخرى عادية

852-2نتيجة األنشطة العادية قبل الضرائب
395أداءات على األرباح

457-2النتيجة الصافية للسنة احملاسبية

الوفـاق لإليجـار املالي



90

w
w

w
.a

pb
t.o

rg
.tn

ـّنوي ��2009 التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

القوائم املالية ملؤسسات اإليجار املالي ■��

املوازنة في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(

املــبـالــغاألصـــــــــــول
449 2السيولة وما يعادل السيولة

477 146مستحقات على احلرفاء، عمليات اإليجار املالي
511 1محفظة سندات التوظيف

381محفظة االستثمارات
342 2أصول ثابتة

065 4أصول أخرى 

225-157مجموع األصـــــــول 

املــبـالــغاخلصـــــــوم
232املساعدات البنكية
486 1الديون إزاء احلرفاء

099 118اقتراضات وديون مرتبطة
960 12مزودون وحسابات مرتبطة

933خصوم أخرى

710-133مجموع اخلصوم

املــبـالــغاألموال الذاتية
000 20رأس مال الشركة

42االحتياطيات القانونية
000 1منح اإلصدار

0أموال ذاتية أخرى
452نتائج مؤجلة

021 2نتيجة السنة احملاسبية

515-23مجموع األموال الذاتية 

225-157مجموع اخلصوم واألموال الذاتية

حنبعل لإليجـار املالي



91

w
w

w
.a

pb
t.o

rg
.tn

اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

ـّنوي ��2009 القوائم املالية ملؤسسات اإليجار املالي ■� التقـرير الس

قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(
املــبـالــغ إيرادات االستغالل

952 13فوائد وإيرادات مماثلة لإليجار املالي
(700 6)فوائد وأعباء مماثلة
152إيرادات التوظيف

404-7اإليرادات الصافية

املــبـالــغتكاليف االستغالل 
373 1مصاريف األعوان

248مخصصات االستهالكات
546 1أعباء أخرى لالستغالل

167-3مجموع تكاليف االستغالل

237-4نتيجة االستغالل قبل املدخرات
483 1املخصصات الصافية للمدخرات
37املخصصات الصافية للمدخرات

717-2نتيجة االستغالل
32أرباح أخرى عادية
43خسائر أخرى عادية

706-2نتيجة األنشطة العادية قبل الضرائب
685األداءات على األرباح

021-2النتيجة الصافية للسنة احملاسبية

حنبعل لإليجـار املالي
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ـّنوي ��2009 التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

القوائم املالية ملؤسسات اإليجار املالي ■��

املوازنة في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(
املــبـالــغاألصـــــــــــول

179 1السيولة وما يعادل السيولة

مستحقات على احلرفاء
281 69مستحقات اإليجار املالي: القائم املالي

(726 2)املدخرات ) (
805 3مستحقات اإليجار املالي : حل أجلها وغير مسددة

(225 3)املدخرات ) (
470 1مستحقات اإليجار املالي 

605-68مجموع املستحقات على احلرفاء
054 2محفظة سندات التوظيف

محفظة االستثمار
161 3أصول ثابتة مالية 

(225)مّدخرات ) (

936-2مجموع محفظة االستثمار

قيم ثابتة
503 1قيم ثابتة ذاتية
(876)استهالكات ) ( 

627مجموع قيم ثابتة
685 2أصول أخرى

086-78مجموع األصــــــول

املــبـالــغاخلـــــــــصوم
149 1ديون إزاء احلرفاء

627 50اقتراضات وديون مرتبطة 
136 3مزودين وحسابات متعلقة باملزودين

942 1خصوم أخرى

854-56مجموع اخلصوم

املــبـالــغاألموال الذاتية
000 15رأس املال

684 3االحتياطات
0أموال ذاتية أخرى

39نتائج مؤجلة

723-18األموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة احملاسبية
509 2النتيجة الصافية للسنة احملاسبية 

232-21مجموع األموال الذاتية 

086-78مجموع اخلصوم واألموال الذاتية

العصرية لإليجار املـالي
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اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

ـّنوي ��2009 القوائم املالية ملؤسسات اإليجار املالي ■� التقـرير الس

قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(
املــبـالــغ إيرادات االستغالل
577 6فوائد اإليجار املالي

428إيرادات استغالل أخرى
144تغيير اإليرادات املؤجلة 

829 2أعباء مالية صافية
90مداخيل محفظة السندات التجارية و اإلستثمار

410-4مجموع إيرادات االستغالل

املــبـالــغأعباء االستغالل 
032 1مصاريف األعوان

181مخصصات االستهالكات
879أعباء استغالل أخرى
852استرداد من املدخرات

240-1مجموع أعباء االستغالل

170-3نتيجة االستغالل 
271أرباح عادية أخرى
17خسائر عادية أخرى

424-3نتيجة األنشطة العادية قبل احتساب األداءات
915أداءات على األرباح

509-2نتيجة األنشطة العادية بعد احتساب األداءات

العصرية لإليجار املـالي
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ـّنوي ��2009 التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

القوائم املالية ملؤسسات اإليجار املالي ■��

املوازنة في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(
املــبـالــغاألصـــــــــــول

205 2السيولة وما يعادل السيولة
مستحقات على احلرفاء

006 373مستحقات اإليجار املالي : القائم املالي
(855 9)املدخرات ) (

571 13مستحقات اإليجار املالي : غير املسددة
(083 11)املدخرات ) (

(405 2)الفوائد املسجلة مسبقا
234-363مجموع املستحقات على احلرفاء

90محفظة سندات التوظيف
محفظة االستثمار

321 32محفظة االستثمار اإلجمالي
(828)املدخرات ) (

493-31مجموع محفظة االستثمار
أصول ثابتة

497 2أصول ثابتة ال مادية
(211 2)االستهالكات ) (

098 5أصول مادية
(398 2)االستهالكات ) (

986-2مجموع األصول الثابتة
511 6أصول أخرى

519-406مجموع األصــــــول

املــبـالــغاخلصوم
اقتراضات وموارد خصوصية

475 7املساعدات البنكية 
495 269اقتراضات وديون مرتبطة 

970-276مجموع االقتراضات واملوارد اخلصوصية
خصوم أخرى
893 10ديون إزاء احلرفاء

761 26مزودون وحسابات مرتبطة
432 1مدخرات للخصوم واألعباء

126 4غيرها
212-43مجموع اخلصوم األخرى

182-320مجموع اخلصوم

املــبـالــغاألموال الذاتية
500 34رأس مال الشركة

489 29االحتياطات
808 11نتائج مؤجلة

797-75مجموع األموال الذاتية قبل النتيجة
540 10نتيجة الفترة

337-86مجموع األموال الذاتية قبل النتيجة

519-406مجموع اخلصوم واألموال الذاتية

التونسية لإليجار املالي
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اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

ـّنوي ��2009 القوائم املالية ملؤسسات اإليجار املالي ■� التقـرير الس

قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(
املــبـالــغ إيرادات االستغالل
460 35فوائد اإليجار املالي

152تغير اإليرادات املؤجلة

612-35مجموع مداخيل اإليجار املالي
622إيرادات االستغالل األخرى

234-36مجموع إيرادات االستغالل
097 17األعباء املالية الصافية

021 2إيرادات االستغالل

158-21الناجت الصافي 

املــبـالــغتكاليف االستغالل 
498 4مصاريف األعوان

499 مخصصات االستهالكات
287استرداد من املدخرات
603 3أعباء أخرى لالستغالل

845-12نتيجة االستغالل 
361أرباح أخرى عادية
2خسائر أخرى عادية

204-13نتيجة األنشطة العادية قبل األداء
664 2أداءات على األرباح

0استرجاع من املدخرات لألداء املؤجل

540-10نتيجة األنشطة العادية بعد األداءات
0العناصر غير العادية

540-10النتيجة الصافية للسنة احملاسبية

التونسية لإليجار املالي
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ـّنوي ��2009 التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

القوائم املالية ملؤسسات اإليجار املالي ■��

املوازنة في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(

املــبـالــغاألصـــــــــــول
083 1السيولة و ما يعادل السيولة

مستحقات على احلرفاء
731 91مستحقات اإليجار املالي 

(205)املدخرات ) (
781 2احلرفاء واحلسابات املرتبطة

(564 1)املدخرات ) (
(192)الهوامش املؤجلة

551-92مجموع املستحقات على احلرفاء

قيم ثابتة
0األصول املالية الثابتة

أصول ثابتة
524أصول ثابتة ال مادية

(514)استهالكات ) (
476أصول ثابتة ذاتية مادية

(396)استهالكات ) (

90مجموع األصول الثابتة
937 1أصول أخرى

661-95مجموع األصــــــول

املــبـالــغاخلصوم واألموال الذاتية
االقتراضات 

772 29املساعدات البنكية واخلصوم األخرى املالية 
165 40االقتراضات

0خصوم أخرى مالية
102املدخرات

خصوم أخرى
753حرفاء دائنون

902 5مزودون وحسابات مرتبطة
281 3خصوم أخرى جارية

975-79مجموع اخلصوم

املــبـالــغاألموال الذاتية
000 10رأس مال الشركة

729 3االحتياطات

729-13مجموع األموال الذاتية
957 1النتيجة الصافية للسنة احملاسبية

661-95مجموع اخلصوم واألموال الذاتية

اإليجــار املالي لالحتاد البنكي للتجارة والصناعة
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اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

ـّنوي ��2009 القوائم املالية ملؤسسات اإليجار املالي ■� التقـرير الس

قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(
املــبـالــغ إيرادات االستغالل
841 28مداخيل لإليجار املالي

(008 20)مخصصات الستهالك األصول الثابتة املعطاة لإليجار املالي
312إيرادات أخرى لالستغالل

(424)عموالت اإلسهام واملخاطرة
092 4األعباء املالية الصافية

3إيراد التوظيفات

632-4اإليرادات الصافية

املــبـالــغتكاليف االستغالل 
36شراء إمدادات مستهلكة

681مصاريف األعوان
49مخصصات الستهالك األصول الثابتة الذاتية

256مخصصات املدخرات
711أعباء أخرى لالستغالل

733-1مجموع تكاليف االستغالل

899-2نتيجة االستغالل
195أرباح أخرى عادية
11خسائر أخرى عادية

083-3نتيجة األنشطة العادية قبل الضرائب
126 1األداءات على األرباح

957-1النتيجة الصافية للسنة احملاسبية

اإليجــار املالي لالحتاد البنكي للتجارة والصناعة





ــة املـــــالي ــم  القوائـــ
ــات إدارة الديون ملؤسس
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ـّنوي ��2009 التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

القوائم املالية ملؤسسات إدارة الديـون ■��

املوازنة في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(
املــبـالــغاألصـــــــــــول

األصــــــول غير اجلارية
474 1أصول ثابتة غير مادية

(137 1)مخصصات االستهالكات ) (
337أصول ثابتة غير مادية صافية 

575أصول ثابتة مستعملة من طرف الشركة
(441)مخصصات االستهالكات ) (

134أصول مادية صافية
574 2أصول ثابتة مالية 

(619)مدخرات ) (
955 1أصول ثابتة مالية صافية
0أصول غير جارية أخرى

426-2مجموع األصـــــــول غير اجلارية

املــبـالــغاالصــــــــــــول اجلارية 
247 87شراء بهدف التحصيل حرفاء وحسابات متصلة باحلرفاء 

(938 1)مدخرات وفوائد مؤجلة ) ( 
309 85شراء بهدف التحصيل )الصافي(

576األصول جارية أخرى
450التوظيف وأصول مالية أخرى

4سيولة وشبه سيولة

339-86مجموع األصـــــــول اجلارية

765-88مجموع األصـــــــول

املــبـالــغاألموال الذاتية
000 10رأس مال الشركة

566االحتياطات
0أموال ذاتية أخرى

007 1نتائج مؤجلة
0انعكاسات التعديالت احملاسبية  

112 1مدخرات املخاطر العامة

685-12األموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة احملاسبية
930 1النتيجة الصافية للسنة احملاسبية

615-14مجموع األصـــــــول اجلارية

املــبـالــغاخلصوم
اخلصوم غير اجلارية 

0اقتراضات 
343مدخرات

343مجموع اخلصوم غير اجلارية 

اخلصوم اجلارية
029 29حسابات جارية للمنخرطني وحسابات متعلقة بهم 

401 1خصوم جارية أخرى 
377 43مستحقات جارية للبنوك وخصوم مالية أخرى

807-73مجموع اخلصوم اجلارية 

150-74مجموع اخلصوم 

765-88مجموع اخلصوم و األموال الذاتية

التونسية للفكتورينڤ
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اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

ـّنوي ��2009 القوائم املالية ملؤسسات إدارة الديـون ■� التقـرير الس

قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(
املــبـالــغ إيرادات االستغالل
273 3عمولة الفكتورنڤ
582 4فوائد التمويل ) (

100تغيرات اإليرادات احملجوزة

955-7مجموع إيرادات االستغالل
093 2أعباء مالية  صافية
44مداخيل التوظيف

906-5الناجت الصافي

املــبـالــغأعباء االستغالل 
383 1مصاريف األعوان

173مخصصات االستهالكات
213مخصصات املدخرات
544 1أعباء أخرى لالستغالل

313-3مجموع أعباء االستغالل

593-2نتيجة االستغالل
10أرباح أخرى عادية
0خسائر أخرى عادية

603-2نتيجة األنشطة العادية قبل الضرائب
673األداءات على األرباح

930-1نتيجة األنشطة العادية بعد احتساب األداءات
0انعكاسات التعديالت احملاسبية

930-1نتيجة بعد التغيرات احملاسبية

التونسية للفكتورينڤ
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ـّنوي ��2009 التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

القوائم املالية ملؤسسات إدارة الديـون ■��

املــبـالــغاألصـــــــــــول
األصــــــول غير اجلارية

178أصول ثابتة غير مادية
(138)مخصصات االستهالكات ) (
40أصول ثابتة غير مادية صافية 

736 1أصول ثابتة
(629)مخصصات االستهالكات ) (

107 1أصول مادية صافية
776 2أصول ثابتة مالية 

0مدخرات ) (
776 2أصول ثابتة مالية صافية
35أصول غير جارية أخرى

958-3مجموع األصـــــــول
املــبـالــغاخلصـــــــوم 

354 78فوترة وحسابات متصلة باحلرفاء 
(744 12)مدخرات وفوائد مؤجلة ) ( 

610 65حرفاء وحسابات متصلة باحلرفاء
948األصول جارية أخرى
153سيولة وشبه سيولة

711-66مجموع األصـــــــول اجلارية
669-70مجموع األصـــــــول

املــبـالــغاألموال الذاتية
000 10رأس مال

133 2احتياطات قانونية
-679 4نتائج مؤجلة

-090 1انعكاسات التعديالت احملاسبية
364-6األموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة احملاسبية

365 1النتيجة الصافية للسنة احملاسبية
729-7مجموع األصـــــــول اجلارية

املــبـالــغاخلصـــــــوم
اخلصوم غير اجلارية 

256 8اقتراضات 
340 10ضمانات
235مدخرات

831-18مجموع اخلصوم غير اجلارية 
اخلصوم اجلارية

070 5منخرطني وحسابات متعلقة بهم 
998 2خصوم جارية أخرى 

041 36مستحقات جارية للبنوك وخصوم مالية أخرى
109-44مجموع اخلصوم اجلارية 

940-62مجموع اخلصوم 
669-70مجموع اخلصوم و األموال الذاتية

احتاد الفكتورينڤ
املوازنة في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(
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اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

ـّنوي ��2009 القوائم املالية ملؤسسات إدارة الديـون ■� التقـرير الس

املــبـالــغ إيرادات االستغالل
110 2عمولة الفكتورنڤ

529 3الناجت التمويلي للتعبئة
77إيرادات مالية أخرى

716-5مجموع إيرادات االستغالل
053 2أعباء مالية صافية
0مداخيل التوظيف

663-3الناجت الصافي

املــبـالــغأعباء االستغالل 
929مصاريف عامة

624 1مصاريف األعوان
434مخصصات االستهالكات واملدخرات

695استرداد حلساب شراء الفواتير
0إيرادات استغالل أخرى

292-2مجموع أعباء االستغالل

371-1نتيجة االستغالل
0أرباح أخرى عادية
0خسائر أخرى عادية

371-1نتيجة األنشطة العادية قبل الضرائب
6األداءات على األرباح

365-1نتيجة األنشطة العادية بعد احتساب األداءات
-471انعكاسات التعديالت احملاسبية

894نتيجة بعد التغيرات احملاسبية

احتاد الفكتورينڤ
قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(





القــوائــــم املـــــالية
لألعضــــاء اآلخــــرين

3
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ـّنوي ��2009 التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

القوائم املالية لألعضاء اآلخرين ■��

املوازنة في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(
املــبـالــغاألصـــــــــــول

630 15اخلزانة وأموال لدى البنك املركزي التونسي ومركز الصكوك البريّدية واخلزينة العامة للبالد التونسية
905 173مستحقات على املؤسسات البنكية واملالية

710 302مستحقات على احلرفاء
380 177محفظة السندات التجاّرية

063 9محفظة االستثمار
796 6األصول الثابتة
808 3أصول أخرى

292-689مجموع األصـــــــول

املــبـالــغاخلصــــــــــــوم
257 2البنك املركزي التونسي ومركز الصكوك البريّدية

089 48ودائع وأموال املؤسسات البنّكية واملالية
079 521ودائع وأموال احلرفاء

437اقتراضات وموارد خصوصّية
177 9خصوم أخرى

039-581مجموع اخلصــــــــــــوم

املــبـالــغاألموال الذاتية
865 65رأس املال

814 26االحتياطات
0أموال ذاتية أخرى

0نتائج ِمؤجلة
574 15نتيجة السنة احملاسبية

253-108مجموع األمـــــــوال الذاتية

292-689مجموع اخلصوم واألمـــــــوال الذاتية

خـــــــارج املوازنة 
املــبـالــغاخلصوم احملتملة

336 50ضمانات وكفاالت وضمانات أخرى مقّدمة
192 24اعتمادات مستندية

528-74مجموع اخلصوم احملتملة

املــبـالــغالتعهدات املقدمة
175 48تعهدات التمويل املقدمة
0تعهدات على السندات

175-48مجموع التعهدات املقدمة

املــبـالــغالتعهدات املقبولة
0تعهدات التمويل املقبولة

405 165ضمانات مقبولة

405-165مجموع التعهدات املقبولة

بنك البركة لتونس
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اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

ـّنوي ��2009 القوائم املالية لألعضاء اآلخرين ■� التقـرير الس

قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(

بنك البركة لتونس

املــبـالــغ إيــــرادات االستغالل البنكي
591 25فوائد دائنة ومداخيل مماثلة 

729 4عم������والت )في شكل إيرادات(
484 4أرباح محفظة السندات التجاّرية والعمليات املالية

988مداخيل محفظة االستثمار

792-35مجموع إيرادات االستغالل البنكي

املــبـالــغأعباء االستغالل البنكي
059 12فوائد مدينة وأعباء مماثلة

636 1عموالت مدينة
0خسائر محفظة السندات التجاريّة والعمليات املالية

695-13مجموع أعباء االستغالل البنكي

097-22الناجت البنكي الصــــافي
854استرداد من املدخرات ونتيجة تصحيح قيم املستحقات وعناصر خار	 املوازنة واخلصوم

129استرداد من املدخرات ونتيجة تصحيح قيم محفظة االستثمار
0إيرادات استغالل أخرى

334 5مصاريف األعوان
657 1أعباء االستغالل العامة

972مخصصات االستهالكات واملدخرات على األصول الثابتة

117-15نتيجة االستغالل
784رصيد ربح\ خسارة على عناصر عادية أخرى

327ضرائب على األرباح

574-15نتيجة األنشطة العادية
0رصيد ربح\ خسارة على عناصر طارئة

574-15النتيجة الصافية للسنة احملاسبية
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ـّنوي ��2009 التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

القوائم املالية لألعضاء اآلخرين ■��

املوازنة في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(

بنك األعمــــــــــال التونــــــــــسي

املــبـالــغاألصـــــــــــول
0اخلزانة وأموال لدى البنك املركزي التونسي ومركز الصكوك البريّدية واخلزينة العامة للبالد التونسية

000 2مستحقات على املؤسسات البنكية واملالية
650مستحقات على احلرفاء

14محفظة السندات التجاّرية
0محفظة االستثمار

442 2األصول الثابتة
727أصول أخرى

833-5مجموع األصـــــــول

املــبـالــغاخلصــــــــــــوم
0البنك املركزي التونسي ومركز الصكوك البريّدية

0ودائع وأموال املؤسسات البنّكية واملالية
0ودائع وأموال احلرفاء

938اقتراضات وموارد خصوصّية
717خصوم أخرى

655-1مجموع اخلصــــــــــــوم

املــبـالــغاألموال الذاتية
711 3 رأس املال

29االحتياطات
36أموال ذاتية أخرى

138نتائج ِمؤجلة
264نتيجة السنة احملاسبية

178-4مجموع األمـــــــوال الذاتية

833-5مجموع اخلصوم واألمـــــــوال الذاتية

خـــــــارج املوازنة 
املــبـالــغاخلصوم احملتملة

0ضمانات وكفاالت وضمانات أخرى مقّدمة
0اعتمادات مستندية

050 1أصول مقدمة كضمان

050-1مجموع اخلصوم احملتملة

املــبـالــغالتعهدات املقدمة
0تعهدات التمويل املقدمة
0تعهدات على السندات

0مجموع التعهدات املقدمة

املــبـالــغالتعهدات املقبولة
0تعهدات التمويل املقبولة

0ضمانات مقبولة

0مجموع التعهدات املقبولة
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اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

ـّنوي ��2009 القوائم املالية لألعضاء اآلخرين ■� التقـرير الس

قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(

بنك األعمــــــــــال التونــــــــــسي

املــبـالــغ إيــــرادات االستغالل البنكي
150فوائد دائنة ومداخيل مماثلة 

234 1عم������والت )في شكل إيرادات(
4أرباح محفظة السندات التجاّرية والعمليات املالية

0مداخيل محفظة االستثمار

388-1مجموع إيرادات االستغالل البنكي

املــبـالــغأعباء االستغالل البنكي
39فوائد مدينة وأعباء مماثلة

0عموالت مدينة
9خسائر محفظة السندات التجاريّة والعمليات املالية

48مجموع أعباء االستغالل البنكي

340-1الناجت البنكي الصــــافي
1استرداد من املدخرات ونتيجة تصحيح قيم املستحقات وعناصر خار	 املوازنة واخلصوم

2إيرادات استغالل أخرى
317مصاريف األعوان

565أعباء االستغالل العامة
55مخصصات االستهالكات واملدخرات على األصول الثابتة

406نتيجة االستغالل
1رصيد ربح\ خسارة على عناصر عادية أخرى

143ضرائب على األرباح

264نتيجة األنشطة العادية
0رصيد ربح\ خسارة على عناصر طارئة

264النتيجة الصافية للسنة احملاسبية
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ـّنوي ��2009 التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

القوائم املالية لألعضاء اآلخرين ■��

املوازنة في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(

بنك األعمال املغاربي الدولي

املــبـالــغاألصـــــــــــول
0اخلزانة وأموال لدى البنك املركزي التونسي ومركز الصكوك البريّدية واخلزينة العامة للبالد التونسية

131 1مستحقات على املؤسسات البنكية واملالية
825مستحقات على احلرفاء

0محفظة السندات التجاّرية
250محفظة االستثمار

475 1األصول الثابتة
301أصول أخرى

982-3مجموع األصـــــــول

املــبـالــغاخلصــــــــــــوم
0البنك املركزي التونسي ومركز الصكوك البريّدية

748ودائع وأموال املؤسسات البنّكية واملالية
0ودائع وأموال احلرفاء

0اقتراضات وموارد خصوصّية
239خصوم أخرى

987مجموع اخلصــــــــــــوم

املــبـالــغاألموال الذاتية
000 3 رأس املال

54االحتياطات
0األسهم الذاتية

0أموال ذاتية أخرى
367نتائج ِمؤجلة

-426نتيجة السنة احملاسبية

995-2مجموع األمـــــــوال الذاتية

982-3مجموع اخلصوم واألمـــــــوال الذاتية

خـــــــارج املوازنة 
املــبـالــغاخلصوم احملتملة

5ضمانات وكفاالت وضمانات أخرى مقّدمة
0اعتمادات مستندية

0أصول مقدمة كضمان

5مجموع اخلصوم احملتملة

املــبـالــغالتعهدات املقدمة
0تعهدات التمويل املقدمة
0تعهدات على السندات

0مجموع التعهدات املقدمة

املــبـالــغالتعهدات املقبولة
0تعهدات التمويل املقبولة

0ضمانات مقبولة

0مجموع التعهدات املقبولة
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اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

ـّنوي ��2009 القوائم املالية لألعضاء اآلخرين ■� التقـرير الس

قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(
بنك األعمال املغاربي الدولي

املــبـالــغ إيــــرادات االستغالل البنكي
87فوائد دائنة ومداخيل مماثلة 

829عم������والت )في شكل إيرادات(
3أرباح محفظة السندات التجاّرية والعمليات املالية

0مداخيل محفظة االستثمار

919مجموع إيرادات االستغالل البنكي

املــبـالــغأعباء االستغالل البنكي
57فوائد مدينة وأعباء مماثلة

1عموالت مدينة
0خسائر محفظة السندات التجاريّة والعمليات املالية

58مجموع أعباء االستغالل البنكي

861الناجت البنكي الصــــافي
423مخصصات املدخرات ونتيجة تصحيح قيم املستحقات وعناصر خار	 املوازنة واخلصوم

1إيرادات استغالل أخرى
265مصاريف األعوان

540أعباء االستغالل العامة
59مخصصات االستهالكات واملدخرات على األصول الثابتة

(425)نتيجة االستغالل

0رصيد ربح\ خسارة على عناصر عادية أخرى

1ضرائب على األرباح

(426)نتيجة األنشطة العادية

0رصيد ربح\ خسارة على عناصر طارئة

(426)النتيجة الصافية للسنة احملاسبية
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ـّنوي ��2009 التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

القوائم املالية لألعضاء اآلخرين ■��

املوازنة في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(

مصرف شمال إفريقيا الدولي

املــبـالــغاألصـــــــــــول
710 1اخلزانة وأموال لدى البنك املركزي التونسي ومركز الصكوك البريّدية واخلزينة العامة للبالد التونسية

501 250مستحقات على املؤسسات البنكية واملالية
095 274مستحقات على احلرفاء

079 28محفظة السندات التجاّرية
0محفظة االستثمار

010 6األصول الثابتة
572 4أصول أخرى

967-564مجموع األصـــــــول
املــبـالــغاخلصــــــــــــوم

691 3البنك املركزي التونسي ومركز الصكوك البريّدية
907 208ودائع وأموال املؤسسات البنّكية واملالية

181 278ودائع وأموال احلرفاء
0اقتراضات وموارد خصوصّية

976 2خصوم أخرى

755-493مجموع اخلصــــــــــــوم
املــبـالــغاألموال الذاتية

519 39رأس املال
566 20االحتياطات

0األسهم الذاتية
005 5أموال ذاتية أخرى

24نتائج ِمؤجلة
098 6نتيجة السنة احملاسبية

212-71مجموع األمـــــــوال الذاتية
967-564مجموع اخلصوم واألمـــــــوال الذاتية

خـــــــارج املوازنة 
املــبـالــغاخلصوم احملتملة

393 267ضمانات وكفاالت وضمانات أخرى مقّدمة
354 087 1اعتمادات مستندية

747-354-1مجموع اخلصوم احملتملة
املــبـالــغالتعهدات املقدمة

597 17تعهدات التمويل املقدمة
0تعهدات على السندات

597-17مجموع التعهدات املقدمة
املــبـالــغالتعهدات املقبولة
0تعهدات التمويل املقبولة

741 138ضمانات مقبولة

741-138مجموع التعهدات املقبولة
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اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

ـّنوي ��2009 القوائم املالية لألعضاء اآلخرين ■� التقـرير الس

قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2009 )بآالف الدنانير(

مصرف شمال إفريقيا الدولي

املــبـالــغ إيــــرادات االستغالل البنكي
627 20فوائد دائنة ومداخيل مماثلة 

391 10عم������والت )في شكل إيرادات(
160 3أرباح محفظة السندات التجاّرية والعمليات املالية

0مداخيل محفظة االستثمار

178-34مجموع إيرادات االستغالل البنكي

املــبـالــغأعباء االستغالل البنكي
414 4فوائد مدينة وأعباء مماثلة

426عموالت مدينة
0خسائر محفظة السندات التجاريّة والعمليات املالية

840-4مجموع أعباء االستغالل البنكي

338-29الناجت البنكي الصــــافي
930 14مخصصات املدخرات ونتيجة تصحيح قيم املستحقات وعناصر خار	 املوازنة واخلصوم

0مخصصات املدخرات ونتيجة تصحيح قيم محفظة االستثمار
0إيرادات استغالل أخرى

663 4مصاريف األعوان
460 2أعباء االستغالل العامة

555مخصصات االستهالكات واملدخرات على األصول الثابتة

730-6نتيجة االستغالل
0رصيد ربح\ خسارة على عناصر عادية أخرى

632ضرائب على األرباح

098-6نتيجة األنشطة العادية
0رصيد ربح\ خسارة على عناصر طارئة

098-6النتيجة الصافية للسنة احملاسبية





5
املالحق اإلحصائية





موظـــفو البنوك 
في سنة 2009

أ
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ـّنوي ��2009 التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

موظفو البنوك في سنة 2009 ■��

تطــور موظفي البنــــــوك
)البنوك وأعضاء آخرون()1( طوال الفترة 2009-1996 

اجلدول األول
نسبة االزدياد بــ %العدد اجلمليالسنة

البنــــوك

املجموعمتعاقدون*ق��اراملجموعمتعاقدون*ق��ار
199616 501-16 5010,17-0,17
199716 830-16 8301,99-1,99
199817 049-17 0491,30-1,30
199917 310-17 3101,53-1,53
200017 397-17 3970,50-0,50
200117 508-17 5080,64-0,64
200217 569-17 5690,35-0,35
200317 422-17 4220,84--0,84-
200417 070-17 0702,02--2,02-
200516 914-16 9140,91--0,91-
200616 875-16 8750,23--0,23-
200717 048-17 0481,03-1,03
200816 98540217 3870,37-1,99
*200916 90047917 3790,50-19,150,05-

أعضاء آخرون

200183-83
2002510-510514,46-514,46
2003539-5395,69-5,69
2004659-65922,26-22,26
2005682-6823,49-3,49
2006695-6951,91-1,91
2007723-7234,03-4,03
20088046286611,20-19,78
*20098801039839,4566,1313,51

املجموع العام

199616 501-16 5010,17-0,17
199716 830-16 8301,99-1,99
199817 049-17 0491,30-1,30
199917 310-17 3101,53-1,53
200017 397-17 3970,50-0,50
200117 591-17 5911,12-1,12
200218 079-18 0792,77-2,77
200317 961-17 9610,65--0,65-
200417 729-17 7291,29--1,29-
200517 596-17 5960,75--0,75-
200617 570-17 5700,15--0,15-
200717 771-17 7711,14-1,14
200817 78946418 2530,10-2,71
*200917 78058218 3620,05-25,430,60

)1( يقصد بالبنوك : البنك العربي لتونس، البنك الفرنسي التونسي، البنك الوطني الفالحي، التجاري بنك، البنك التونسي، بنك األمان، بنك تونس العربي الدولي، الشركة التونسية 
للبنك، االحتاد البنكي للتجارة والصناعة، االحتاد الدولي للبنوك، بنك اإلسكان، سيتي بنك الفرع املقيم بتونس، البنك التونسي الكويتي، البنك التونسي القطري، بنك تونس واإلمارات،  

البنك التونسي الليبي، ستوسيد بنك، البنك التونسي للتضامن، املؤسسة العربية املصرفية و بنك متويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة.
يقصد باألعضاء اآلخرين : املؤسسات املالية، البنوك غير املقيمة )مصرف شمال إفريقيا الدولي، بنك البركة لتونس، إحتاد البنوك التونسية( بنوك األعمال )بنك األعمال التونسي، 

بنك األعمال املغاربي الدولي( وشركات استخالص الديون.
)*( لم تطلب هذه االحصائيات من البنوك قبل سنة 2008.
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اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

ـّنوي ��2009 موظفو البنوك في سنة 2009 ■� التقـرير الس

البنــــــــــــــــــوك

األعضــــــــــاء اآلخـــرون

املجموع العــــام
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ـّنوي ��2009 التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

موظفو البنوك في سنة 2009 ■��

سمبر 2009-
ي 31 دي

ك ف
ظفو البنو

مو
ي

جلدول الثان
ا

ك
البنو

ك
البن

الوطني
الفالحي

الشركة
التونسية
ك
للبن

س
ك تون

بن
العربي
الدولي

ك
بن

اإلسكان
التجاري
ك
بن

االحتاد
الدولي
للبنوك

ك
بن

األمان
ك
البن

التونسي

االحتاد
البنكي
للتجارة
صناعة

وال

ك
البن

العربي
س
لتون

ك
البن

الفرنسي
التونسي

سيتي
ك
بن

ك
البن

التونسي
ضامن

للت

املؤسسة
العربية
صرفية

امل

ك متويل 
بن

املؤسسات 
صغرى 

ال
املتوسطة

ك 
البن

التونسي 
الكويتي

ستوسيد 
ك
بن

س 
ك تون

بن
واإلمارات

ك 
البن

التونسي 
الليبي

ك 
البن

التونسي 
القطري

جموع
امل

ي للعملة 
جلمل

العدد ا
2-677

2-380
2-454

1-854
1-385

1-244
967

844
1-143

899
221

46
263

97
78

220
174

192
129

112
17-379

األع��وان القارون
2 660

2 335
2 449

1 803
1 306

1 244
911

819
1 143

803
208

46
207

90
73

216
167

192
129

99
16-900

األع��وان املتعاقدون
17

45
5

51
79

0
56

25
0

96
13

0
56

7
5

4
7

0
0

13
479

هنية
ت امل

ب الفئا
س

ح
مستخ���دمون

15
35

103
25

11
2

19
24

0
8

5
0

6
6

0
7

5
6

4
1

282
أع���وان التنفيذ

375
607

796
732

395
412

226
424

274
320

79
8

58
9

11
36

40
57

29
27

4-915
أع���وان التسيير

1 327
939

986
520

529
598

438
304

716
223

96
17

89
57

31
105

82
86

43
52

7-238
ت
إط���ارا

943
754

564
526

371
232

228
67

153
252

28
21

54
18

31
68

40
43

53
19

4-465

ت العمرية*
ب الفئا

س
ح

أقل من -2 سنة
4

2
124

1
4

2
1

3
51

0
2

0
2

2
0

3
3

20
0

0
224

ني -2 و -3 سنة
ب

247
216

617
78

244
234

118
145

528
112

63
23

80
70

31
68

69
82

24
41

3-090
ني -3 و 0- سنة

ب
1 687

1 320
1 219

1 363
705

684
593

449
412

584
110

21
106

18
38

99
60

64
88

39
9-659

ني 0- و -- سنة
ب

477
402

347
228

234
237

122
123

110
77

24
1

14
0

1
24

23
18

10
12

2-484
أكثر من -- سنة

245
395

142
133

119
87

77
99

42
30

9
1

5
0

3
22

12
8

7
7

1-443

س*
جلن

ب ا
س

ح
ذك���ور 

1 873
1 447

1 634
1 129

876
690

678
602

688
486

108
30

129
61

53
125

98
124

80
51

10-962
ث
إن����ا

787
888

815
674

430
554

233
217

455
317

100
16

78
29

20
91

69
68

49
48

5-938

ي *
ضع العائل

ب الو
س

ح
متزوجون

2 375
2 069

1 928
1 729

1 103
1 052

790
700

772
742

157
35

156
71

49
157

104
105

104
73

14-271
غير متزوجون

285
266

521
74

203
192

121
119

371
61

51
11

51
19

24
59

63
87

25
26

2-629

األعوان املتعاقدون
ذك���ور 

4
39

4
2

34
0

42
17

0
57

7
0

33
1

2
4

5
0

0
12

263
ث
إن����ا

13
6

1
49

45
0

14
8

0
39

6
0

23
6

3
0

2
0

0
1

216

ت
طارا

إ
ت العليا )1(

ح���املي الشهادا
917

792
919

470
585

464
311

229
634

304
81

20
162

76
10

131
115

112
77

53
6-462

ت التكوين املهني )2(
حاملي شهادا

149
119

89
15

162
99

86
91

182
211

7
0

3
2

1
21

2
8

14
5

1-266
آخ�����رون )3(

905
818

544
595

209
0

264
57

53
0

41
9

23
4

0
20

0
9

6
13

3-570

ت البنكية، أخرى
ت داخلية، معهد التقنيا

ت املالية، مناظرا
ك واملؤسسا

ت التكنولوجية ، اجازة ، بكالوريا + 4، دكتورة )2( شهادة مركز التكوين باجلمعية املهنية التونسية للبنو
)1( بكالوريا +2 ،املعهد األعلى للدراسا

ت االلية باالقدمية، 
ت االستثنائية، الترقيا

)3( الترقيا
ب األعوان املتعاقدون.

)*( األعوان القارون دون إحتسا
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اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

ـّنوي ��2009 موظفو البنوك في سنة 2009 ■� التقـرير الس

العدد اجلملي ملوظفي البنـــــــــــــــوك

تركيبة املوظفني حسب الفئات املهنية

تركيبة املوظفني 
حسب الفئات العمرية

تركيبة املوظفني 
 حسب اجلنس

البنك
الوطني
الفالحي

الشركة
التونسية
للبنك

بنك تونس
العربي
الدولي

بنك
اإلسكان

التجاري
بنك

االحتاد
الدولي
للبنوك

بنك
األمان

البنك
التونسي

االحتاد
البنكي
للتجارة
والصناعة

البنك
العربي
لتونس

البنك
الفرنسي
التونسي

سيتي
بنك

البنك
التونسي
للتضامن

املؤسسة
العربية
املصرفية

بنك متويل 
املؤسسات 
الصغرى 
املتوسطة

البنك 
التونسي 
الكويتي

ستوسيد 
بنك

بنك تونس 
واإلمارات

البنك 
التونسي 
الليبي

البنك 
التونسي 
القطري

%1,3%1,3

%14,7

%18,3

%57,2

%8,5
 s� q�√
WM� 25

s� d��√
WM� 55  25 sO�

WM� 35Ë
 50 sO�

WM� 55Ë

 35 sO�
WM� 50Ë

%35,1%64,9
ÀU??�≈—u??�–

%42,8%42,8

%26,4%26,4

%29,1%29,1

%1,7%1,7

dOO���« Ê«u�√

 «—U???�≈

Êu�b����
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ـّنوي ��2009 التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

موظفو البنوك في سنة 2009 ■��

موظفو املؤسسات املالية في 31 ديسمبر 2009-
اجلدول الثالث

املؤسسات املالية

مؤسسات إدارة مؤسسات اإليجار املالي
الديون

املجموع التونسية 
لإليجار املالي

اإليجار املالي لإلحتاد 
البنكي للتجارة 

والصناعة

الشركة الدولية 
لإليجار املالي

شركة اإليجار 
العربية لتونس

التجار ي 
ليزنق

العصرية 
لإليجار املالي

الشركة العربية 
الدولية لإليجار 

املالي

الوفاق لإليجار 
املالي

حنبعل لإليجار 
املالي

التونسية 
للفكتورينڤ

احتاد 
الفكتورينڤ

12040706651332432724338589العدد اجلملي

12020636244332419534336517األعوان القارون

0207470013190272األعوان املتعاقدون

حسب الفئات املهنية* 
8012120143123مستخدمون

21617231656314113125أع���وان التنفيذ

7011272421151011292218258أع���وان التسيير

2131813611846714111إط���ارات

حسب الفئات العمرية*
400102002009أقل من -2 سنة

5632514219911372419228بني -2 و -3 سنة

471432452319108131615242بني -3 و 0- سنة

7241025012125بني0- و-- سنة

6121010001113أكثر من -- سنة

حسب اجلنس*
9413514729231815382419371ذكور

2671215151064151917146إناث

حسب الوضع العائلي*
8314515437252013242627374متزوجون

376128784629179143غير متزوجني

العملة املتعاقدون
013634008140149ذكور

0711300550123إناث

إطـــــارات
8013443624211515252125319حاملي الشهادات العليا )1(

1400010002210حاملي شهادات التكوين املهني )2(
10300303001525آخ����رون )3(

)1( بكالوريا 2+، املعهد األعلى للدراسات التكنولوجية، اجازة، بكالوريا + 4، دكتورة 
)2( شهادة مركز التكوين باجلمعية املهنية التونسية للبنوك واملؤسسات املالية، مناظرات داخلية، معهد التقنيات البنكية، أخرى 

)3( الترقيات االستثنائية، الترقيات االلية باألقدمية 
)*( األعوان القارون دون إحتساب األعوان املتعاقدون.
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اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

ـّنوي ��2009 موظفو البنوك في سنة 2009 ■� التقـرير الس

العدد اجلملي ملوظفي املؤسسات املاليـــــة

تركيبة املوظفني حسب الفئات املهنية

تركيبة املوظفني حسب 
الفئات العمرية

تركيبة املوظفني
 حسب اجلنس

التونسية لإليجار 
املالي

اإليجار املالي لإلحتاد 
البنكي للتجارة 
والصناعة

الشركة الدولية 
لإليجار املالي

شركة اإليجار العربية 
لتونس

التج���اري
 لي��زنڤ

العصرية لإليجار 
املالي

الشركة العربية 
الدولية لإليجار 

املالي

الوف����اق
 لإليجار املالي

حنب����عل
 لإليجار املالي

التونسية 
للفكتورينڤ

احت���اد
 الفكتورينڤ

%44,1%44,1

%1,8%1,8
%2,5%2,5

%46,8%46,8

%4,8%4,8
 s� q�√
WM� 25

s� d��√
WM� 55

 25 sO�
WM� 35Ë

 50 sO�
WM� 55Ë

 35 sO�
WM� 50Ë %71,8 %28,2

ذكــورإنــاث

%49,9%49,9
%21,5%21,5

%4,4%4,4
%24,2%24,2

 «—U???�≈
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ـّنوي ��2009 التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

موظفو البنوك في سنة 2009 ■��

موظفو مؤسسات األعضاء األخرى في 31 ديسمبر 2009-
اجلدول الرابع

البنوك

شركات استخالص الديونبنوك األعمالالبنوك غير املقيمة

جموع
امل

شمال افريقيا 
ف 

صر
م

ي
الدول

س
ك البركة لتون

بن

سية
ك التون

حتاد البنو
إ

ي
س

ك األعمال التون
بن

ي 
ك األعمال املغارب

بن
ي

الدول

شركة املالية 
ال

ص الديون
خال

ست
إل

سية 
شركة التون

ال
ص الديون

خال
ست

ال

ستيفاء
شركة اإل

ص
خال

ست
ب لال

جلنو
ا

شركة العامة 
ال

ص الديون
خال

ست
ال

ص 
خال

ست
الدولية لال

الديون

شركة الدولية العربية 
ال

ص
خال

ست
لال

سريع
ص ال

خال
ست

اال

11114113914173691393811394العدد اجلملي

98133137141734999389363األعوان القارون

1380200204000231األعوان املتعاقدون

حسب الفئات املهنية* 
0170101530101029مستخدمون

3055413614223041125اعوان التنفيذ

4547548814402124144اعوان التسيير

23144132107321465إطارات

حسب الفئات العمرية*
00000000000000اقل من -2 سنة

27225481021321130107بني -2 و -3 سنة

6091513513656254206بني -3 و 0- سنة

9181102002200338بني0- و-- سنة

222130000000212أكثر من -- سنة

حسب اجلنس*
65678581219786376221ذكور

3366526515213013142إن��اث

حسب الوضع العائلي*
7812112381224796267295متزوجون

201214651020312268غير متزوجني

األعـوان املتعاقدون
850000002000116ذكور

530200202000115إن��اث

إطـــارات
846802815454336112حاملي الشهادات العليا )1(
حاملي شهادات التكوين 

املهني )2(
220001003100110

58121001001000174آخرون )3(

بكالوريا 2+ ،املعهد األعلى للدراسات التكنولوجية ، اجازة ، بكالوريا + 4، دكتورة ( 1)
شهادة مركز التكوين باجلمعية املهنية التونسية للبنوك واملؤسسات املالية، مناظرات داخلية، معهد التقنيات البنكية، أخرى ( 2)
الترقيات االستثنائية، الترقيات االلية باالقدمية، ( 3)

)*( األعوان القارون دون إحتساب األعوان املتعاقدون.
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اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

ـّنوي ��2009 موظفو البنوك في سنة 2009 ■� التقـرير الس

العدد اجلملي ملوظفي األعضـــاء اآلخرون

تركيبة املوظفني حسب الفئات املهنية

تركيبة املوظفني حسب 
الفئات العمرية

تركيبة املوظفني 
حسب اجلنس

مصرف شمال افريقيا 
الدولي

بنك البركة لتونس

إحتاد البنوك التونسية

بنك األعمال التونسي

بنك األعمال املغاربي 
الدولي

الشركة املالية 
ص الديون

إلستخال

الشركة التونسية 
ص الديون

الستخال

شركة اإلستيفاء

ص
اجلنوب لالستخال

الشركة العامة 
ص الديون

الستخال

ص 
الدولية لالستخال

الديون

الشركة الدولية العربية 
ص

لالستخال

ص السريع
االستخال

%56,7%56,7

%0,0%0,0
%3,3%3,3

%29,5%29,5

%10,5%10,5
 s� q�√
WM� 25

s� d��√
WM� 55

 25 sO�
WM� 35Ë

 50 sO�
WM� 55Ë

 35 sO�
WM� 50Ë

%39,1%60,9
ÀU??�≈—u??�–

%39,7%39,7

%17,9%17,9

%34,4%34,4

%8,0%8,0

dOO���« Ê«u�√

 «—U???�≈
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ـّنوي ��2009 التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

موظفو البنوك في سنة 2009 ■��

سمبر 2009-
ي 31 دي

ت املهنية ف
ب الفئا

س
ح

ك 
ي البنو

ظف
تركيبة مو
س

خلام
جلدول ا

ا

ك
البنو

سنة
ال

العدد 
ي

جلمل
ا

خدمون
ست

م
أعوان تنفيذ

سيير
أعوان ت

ت عليا
طارا

إ
العدد

)1( %
بـ

)2( %
بـ

العدد
)1( %

بـ
)2( %

بـ
العدد

)1( %
بـ

)2( %
بـ

العدد
)1( %

بـ
)2( %

بـ

ك
البنــو

1996
16 501

1 351
8,72-

8,19
6 054

9,18-
36,69

7 425
9,19

45,00
1 671

9,43
10,13

1997
16 830

1 136
15,91-

6,75
5 993

1,01-
35,61

7 916
6,61

47,04
1 785

6,82
10,61

1998
17 049

1 100
3,17-

6,45
5 703

4,84-
33,45

8 255
4,28

48,42
1 991

11,54
11,68

1999
17 310

1 045
5,00-

6,04
5 424

4,89-
31,33

8 673
5,06

50,10
2 168

8,89
12,52

2000
17 397

953
8,80-

5,48
5 227

3,63-
30,05

8 797
1,43

50,57
2 420

11,62
13,91

2001
17 508

902
5,35-

5,15
5 001

4,32-
28,56

8 975
2,02

51,26
2 630

8,68
15,02

2002
17 569

745
17,41-

4,24
4 682

6,38-
26,65

9 273
3,32

52,78
2 869

9,09
16,33

2003
17 422

670
10,07-

3,85
4 383

6,39-
25,16

9 316
0,46

53,47
3 053

6,41
17,52

2004
17 070

630
5,97-

3,69
3 950

9,88-
23,14

9 265
0,55-

54,28
3 225

5,63
18,89

2005
16 914

588
6,67-

3,48
3 710

6,08-
21,93

9 141
1,34-

54,04
3 475

7,75
20,55

2006
16 875

544
7,48-

3,22
3 421

7,79-
20,27

9 285
1,58

55,02
3 625

4,32
21,48

2007
17 048

464
14,71-

2,72
3 265

4,56-
19,15

9 555
2,91

56,05
3 764

3,83
22,08

*2008
16 985

368
20,69-

2,17
4 880

49,46
28,73

7 117
25,52-

41,90
4 620

22,74
27,20

*2009
16 900

282
23,37-

1,67
4 915

0,72
29,08

7 238
1,70

42,83
4 465

3,35-
26,42

ضـاء 
األع

خــرون
اآل

2001
83

2
2,41

32
38,55

34
-

40,96
15

-
18,07

2002
510

49
2 350,00

9,61
132

312,50
25,88

236
594,12

46,27
93

520,00
18,24

2003
539

51
4,08

9,46
118

10,61-
21,89

271
14,83

50,28
99

6,45
18,37

2004
659

73
43,14

11,08
161

36,44
24,43

318
17,34

48,25
107

8,08
16,24

2005
682

81
10,96

11,88
158

1,86-
23,17

331
4,09

48,53
112

4,67
16,42

2006
695

72
11,11-

10,36
160

1,27
23,02

347
4,83

49,93
116

3,57
16,69

2007
723

69
4,17-

9,54
152

5,00-
21,02

371
6,92

51,31
131

12,93
18,12

*2008
804

61
11,59-

7,59
210

38,16
26,12

390
5,12

48,51
143

9,16
17,79

*2009
880

52
14,75-

5,91
250

19,05
28,41

402
3,08

45,68
176

23,08
20,00

ع 
جمـو

امل
العــام

1996
16 501

1 351
8,72-

8,19
6 054

9,18-
36,69

7 425
9,19

45,00
1 671

9,43
10,13

1997
16 830

1 136
15,91-

6,75
5 993

1,01-
35,61

7 916
6,61

47,04
1 785

6,82
10,61

1998
17 049

1 100
3,17-

6,45
5 703

4,84-
33,45

8 255
4,28

48,42
1 991

11,54
11,68

1999
17 310

1 045
5,00-

6,04
5 424

4,89-
31,33

8 673
5,06

50,10
2 168

8,89
12,52

2000
17 397

953
8,80-

5,48
5 227

3,63-
30,05

8 797
1,43

50,57
2 420

11,62
13,91

2001
17 591

904
5,14-

5,14
5 033

3,71-
28,61

9 009
2,41

51,21
2 645

9,30
15,04

2002
18 079

794
12,17-

4,39
4 814

4,35-
26,63

9 509
5,55

52,60
2 962

11,98
16,38

2003
17 961

721
9,19-

4,01
4 501

6,50-
25,06

9 587
0,82

53,38
3 152

6,41
17,55

2004
17 729

703
2,50-

3,97
4 111

8,66-
23,19

9 583
0,04-

54,05
3 332

5,71
18,79

2005
17 596

669
4,84-

3,80
3 868

5,91-
21,98

9 472
1,16-

53,83
3 587

7,65
20,39

2006
17 570

616
7,92-

3,51
3 581

7,42-
20,38

9 632
1,69

54,82
3 741

4,29
21,29

2007
17 771

533
13,47-

3,00
3 417

4,58-
19,23

9 926
3,05

55,86
3 895

4,12
21,92

*2008
17 789

429
19,51-

2,41
5 090

48,96
28,61

7 507
24,37-

42,20
4 763

22,28
26,77

*2009
17 780

334
22,14-

1,88
5 165

1,47
29,05

7 640
1,77

42,97
4 641

-2,56
26,10

)2( النسبة املائوية بالعدد اجلملي
)1( نسبة االزدياد السنوي 

ك اإلسكان، سيتي 
صناعة، االحتاد الدولي للبنوك، بن

ك، االحتاد البنكي للتجارة وال
س العربي الدولي، الشركة التونسية للبن

ك تون
ك األمان، بن

ك التونسي، بن
ك، البن

ك الوطني الفالحي، التجاري بن
ك الفرنسي التونسي، البن

س، البن
ك العربي لتون

ك : البن
صد بالبنو

يق
صغرى واملتوسطة.

ك متويل املؤسسات ال
صرفية و بن

ضامن، املؤسسة العربية امل
ك التونسي للت

ك، البن
ك التونسي الليبي، ستوسيد بن

س واإلمارات،  البن
ك تون

ك التونسي القطري، بن
ك التونسي الكويتي، البن

س، البن
ك الفرع املقيم بتون

بن
ص الديون.

ك األعمال املغاربي الدولي( وشركات استخال
ك األعمال التونسي، بن

س، إحتاد البنوك التونسية( بنوك األعمال )بن
ك البركة لتون

صرف شمال إفريقيا الدولي، بن
خرين : املؤسسات املالية، البنوك غير املقيمة )م

ضاء اآل
صد باألع

يق
)*( األعوان القارون دون إحتساب األعوان املتعاقدون.
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اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

ـّنوي ��2009 موظفو البنوك في سنة 2009 ■� التقـرير الس

سمبر 2009-
ت العمرية في 31 دي

ب الفئا
س

ح
ك 

ظفي البنو
تركيبة مو

س
ساد

جلدول ال
ا

ك
البنو

سنة
ال

ي
جلمل

العدد ا
أقل من -2 سنة

ني -2 و -3 سنة
ب

ني 36 و 0- سنة
ب

سنة
أكثر من 0- 

العدد
)1( %

بـ
)2( %

بـ
العدد

)1( %
بـ

)2( %
بـ

العدد
)1( %

بـ
)2( %

بـ
العدد

)1( %
بـ

)2( %
بـ

ك
البنــو

1996
16 501

400
38,74-

2,42
6 788

6,36-
41,14

7 925
8,55

48,03
1 388

9,29
8,41

1997
16 830

326
18,50-

1,94
6 595

2,84-
39,19

8 213
3,63

48,80
1 696

22,19
10,08

1998
17 049

257
21,17-

1,51
6 242

5,35-
36,61

8 688
5,78

50,96
1 862

9,79
10,92

1999
17 310

250
2,72-

1,44
5 960

4,52-
34,43

9 004
3,64

52,02
2 096

12,57
12,11

2000
17 397

206
17,60-

1,18
5 924

0,60-
34,05

8 781
2,48-

50,47
2 486

18,61
14,29

2001
17 508

188
8,74-

1,07
5 424

8,44-
30,98

8 967
2,12

51,22
2 929

17,82
16,73

2002
17 569

127
32,45-

0,72
4 692

13,50-
26,71

9 610
7,17

54,70
3 140

7,20
17,87

2003
17 422

114
10,24-

0,65
4 243

9,57-
24,35

9 732
1,27

55,86
3 333

6,15
19,13

2004
17 070

82
28,07-

0,48
3 716

12,42-
21,77

9 323
4,20-

54,62
3 949

18,48
23,13

2005
16 914

102
24,39

0,60
3 295

11,33-
19,48

9 810
5,22

58,00
3 707

6,13-
21,92

2006
16 875

151
48,04

0,89
4 186

27,04
24,81

8 943
8,84-

53,00
3 595

3,02-
21,30

2007
17 048

207
37,09

1,21
3 511

16,13-
20,59

9 640
7,79

56,55
3 690

2,64
21,64

*2008
16 985

192
7,25-

1,13
3 131

10,82-
18,43

9 849
2,17

57,99
3 813

3,33
22,45

*2009
16 900

224
16,67

1,33
3 090

1,31-
18,28

9 659
1,93-

57,15
3 927

2,99
23,24

ضـاء 
األع

خــرون
اآل

2001
83

1
-

1,20
45

-
54,22

33
39,76

4
-

4,82
2002

510
16

1 500,00
3,14

304
575,56

59,61
160

384,85
31,37

30
650,00

5,88
2003

539
15

6,25-
2,78

313
2,96

58,07
179

11,88
33,21

32
6,67

5,94
2004

659
23

53,33
3,49

326
4,15

49,47
259

44,69
39,30

51
59,38

7,74
2005

682
12

47,83-
1,76

308
5,52-

45,16
305

17,76
44,72

57
11,76

8,36
2006

695
10

16,67-
1,44

298
3,25-

42,88
328

7,54
47,19

59
3,51

8,49
2007

723
5

50,00-
0,69

321
7,72

44,40
342

4,27
47,30

55
6,78-

7,61
*2008

804
3

40,00-
0,37

329
2,49

40,92
407

19,01
50,62

65
18,18

8,08
*2009

880
9

200,00
1,02

335
1,82

38,07
448

10,07
50,91

88
35,38

10,00

ع 
جمـو

امل
العــام

1996
16 501

400
38,74-

2,42
6 788

6,36-
41,14

7 925
8,55

48,03
1 388

9,29
8,41

1997
16  830

326
18,50-

1,94
6 595

2,84-
39,19

8 213
3,63

48,80
1 696

22,19
10,08

1998
17 049

257
21,17-

1,51
6 242

5,35-
36,61

8 688
5,78

50,96
1 862

9,79
10,92

1999
17 310

250
2,72-

1,44
5 960

4,52-
34,43

9 004
3,64

52,02
2 096

12,57
12,11

2000
17 397

206
17,60-

1,18
5 924

0,60-
34,05

8 781
2,48-

50,47
2 486

18,61
14,29

2001
17 591

189
8,25-

1,07
5 469

7,68-
31,09

9 000
2,49

51,16
2 933

17,98
16,67

2002
18 079

143
24,34-

0,79
4 996

8,65-
27,63

9 770
8,56

54,04
3 170

8,08
17,53

2003
17 961

129
9,79-

0,72
4 556

8,81-
25,37

9 911
1,44

55,18
3 365

6,15
18,74

2004
17 729

105
18,60-

0,59
4 042

11,28-
22,80

9 582
3,32-

54,05
4 000

18,87
22,56

2005
17 596

114
8,57

0,65
3 603

10,86-
20,48

10 115
5,56

57,48
3 764

5,90-
21,39

2006
17 570

161
41,23

0,92
4 484

24,45
25,52

9 271
8,34-

52,77
3 654

2,92-
20,80

2007
17 771

212
31,68

1,19
3 832

14,54-
21,56

9 982
7,67

56,17
3 745

2,49
21,07

*2008
17 789

195
8,02-

1,10
3 460

9,71-
19,45

10 256
2,74

57,65
3 878

3,55
21,80

*2009
17 780

233
19,49

1,31
3 425

1,01-
19,26

10 107
1,45-

56,84
4 015

3,53
22,58

)2( النسبة املائوية بالعدد اجلملي
)1( نسبة االزدياد السنوي 

ك اإلسكان، سيتي 
صناعة، االحتاد الدولي للبنوك، بن

ك، االحتاد البنكي للتجارة وال
س العربي الدولي، الشركة التونسية للبن

ك تون
ك األمان، بن

ك التونسي، بن
ك، البن

ك الوطني الفالحي، التجاري بن
ك الفرنسي التونسي، البن

س، البن
ك العربي لتون

ك : البن
صد بالبنو

يق
صغرى واملتوسطة.

ك متويل املؤسسات ال
صرفية و بن

ضامن، املؤسسة العربية امل
ك التونسي للت

ك، البن
ك التونسي الليبي، ستوسيد بن

س واإلمارات،  البن
ك تون

ك التونسي القطري، بن
ك التونسي الكويتي، البن

س، البن
ك الفرع املقيم بتون

بن
ص الديون.

ك األعمال املغاربي الدولي( وشركات استخال
ك األعمال التونسي، بن

س، إحتاد البنوك التونسية( بنوك األعمال )بن
ك البركة لتون

صرف شمال إفريقيا الدولي، بن
خرين : املؤسسات املالية، البنوك غير املقيمة )م

ضاء اآل
صد باألع

يق
)*( األعوان القارون دون إحتساب األعوان املتعاقدون.
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ـّنوي ��2009 التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

موظفو البنوك في سنة 2009 ■��

 تركيبة موظفي البنوك حسب اجلنس 
في 31 ديسمبر 2009-

اجلدول السابع

العدد اجلمليالسنةالبنوك
إناثذكور

بـ% )2(بـ% )1(العددبـ% )2(بـ% )1(العدد

البنــوك

199616 50111 059-0,8867,025 4422,3732,98
199716 83011 3152,3167,235 5151,3432,77
199817 04911 4581,2667,215 5911,3832,79
199917 31011 5340,6666,635 7763,3133,37
200017 39711 5620,2466,465 8351,0233,54
200117 50811 5960,2966,235 9121,3233,77
200217 56911 6070,0966,075 9620,8533,93
200317 42211 5180,77-66,115 9040,97-33,89
200417 07011 2602,24-65,965 8101,59-34,04
200516 91411 1540,94-65,955 7600,86-34,05
200616 87511 1070,42-65,825 7680,1434,18
200717 04811 1790,6565,575 8691,7534,43

*200816 98511 0441,21-65,025 9411,2334,98
*200916 90010 9620,74-64,865 9380,05-35,14

األعضـاء اآلخــرون

2001835869,882530,12
2002510371539,6672,75139456,0027,25
20035393833,2371,0615612,2328,94
200465945017,4968,2920933,9731,71
20056824622,6767,742205,2632,26
20066954722,1667,912231,3632,09
20077234842,5466,942397,1733,06

*20088045319,7166,0427314,2333,96
*200988059211,4967,272885,4932,73

املجمـوع العــام

199616 50111 0590,88-67,025 4422,3732,98
199716 83011 3152,3167,235 5151,3432,77
199817 04911 4581,2667,215 5911,3832,79
199917 31011 5340,6666,635 7763,3133,37
200017 39711 5620,2466,465 8351,0233,54
200117 59111 6540,8066,255 9371,7533,75
200218 07911 9782,7866,256 1012,7633,75
200317 96111 9010,64-66,266 0600,67-33,74
200417 72911 7101,60-66,056 0190,68-33,95
200517 59611 6160,80-66,025 9800,65-33,98
200617 57011 5790,32-65,905 9910,1834,10
200717 77111 6630,7365,636 1081,9534,37

*200817 78911 5750,75-65,076 2141,7434,93
*200917 78011 5540,18-64,986 2260,1935,02

)2( النسبة املائوية بالعدد اجلملي )1( نسبة االزدياد السنوي 
يقصد بالبنوك : البنك العربي لتونس، البنك الفرنسي التونسي، البنك الوطني الفالحي، التجاري بنك، البنك التونسي، بنك األمان، بنك تونس العربي الدولي، الشركة التونسية للبنك، 
االحتاد البنكي للتجارة والصناعة، االحتاد الدولي للبنوك، بنك اإلسكان، سيتي بنك الفرع املقيم بتونس، البنك التونسي الكويتي، البنك التونسي القطري، بنك تونس واإلمارات،  البنك 

التونسي الليبي، ستوسيد بنك، البنك التونسي للتضامن، املؤسسة العربية املصرفية و بنك متويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة.
يقصد باألعضاء اآلخرين : املؤسسات املالية، البنوك غير املقيمة )مصرف شمال إفريقيا الدولي، بنك البركة لتونس، إحتاد البنوك التونسية( بنوك األعمال )بنك األعمال التونسي، 

بنك األعمال املغاربي الدولي( وشركات استخالص الديون.
)*( األعوان القارون دون إحتساب األعوان املتعاقدون.
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اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

ـّنوي ��2009 موظفو البنوك في سنة 2009 ■� التقـرير الس

 شبكة فروع أعضاء اجلمعية 
في 31 ديسمبر 2009-

اجلدول الثامن
19901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009

545758636768707072737775778082858792103108بنك األم���ان

17192026262930293132323335363743607988100البنك العربي لتونس

2934363546505961687373777478767980818489بنك اإلسك��ان

6371717373737576767576757979798281848792البنك التونسي

6672757879817983868686899091929395105137149التج��اري بنك

62657378797878787885859599100102104108112122132بنك تونس العربي الدولي

116125131137138138140139141140158142143144144144146146148154البنك الوطني الفالحي

126132131135132132131133133131133131132133132132132132132132الشركة التونسية للبنك

282933343637373737383942464752668597102107االحتاد البنكي للتجارة والصناعة

606366727077797886858894949389889297109116اإلحتاد الدولي للبنوك

344433334بنك املؤسسة العربية املصرفية

66666666677777777777البنك الفرنسي التونسي

111111111252525البنك التونسي للتضامن

1111122222221111111سيتي بنك

222222344مصرف شمال إفريقيا الدولي

466888بنك البركة لتونس

335512بنك متويل املؤسسات الصغرى املتوسطة

14814البنك التونسي الكويتي

2222البنك التونسي الليبي

3456البنك التونسي القطري

23712ستوسيد بنك

2479بنك تونس واالمارات

1111بنك األعمال التونسي

1111بنك األعمال املغاربي الدولي

1111الشركة العربية الدولية لإليجار املالي

3334شركة اإليجار العربية لتونس

3333التجاري ليزنڤ

4456الشركة الدولية لإليجار املالي

2223الوفاق لإليجار املالي

2224حنبعل لإليجار املالي

1111الشركة العصرية لإليجار املالي

5556التونسية لإليجار املالي

1111اإليجار املالي لإلحتاد البنكي للتجارة والصناعة

3333التونسية للفاكتورينڤ

4444احتاد الفكتورينڤ

1111الشركة الدولية العربية لالستخالص

1111الدولية الستخالص الديون

1111شركة االستيفاء

1111الشركة املالية الستخالص الديون

1111الشركة العامة الستخالص الديون

1111االستخالص السريع

1111الشركة التونسية الستخالص الديون

1111اجلنوب لالستخالص

329-2341-1331-0381-6276747017387537707867928178288578688858969049391املجموع
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ـّنوي ��2009 التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

موظفو البنوك في سنة 2009 ■��

 شبكة فروع أعضاء اجلمعية 
في 13 ديسمبر 2009-

19911992199319941995199619971998199920002003 200120022009 19902008 2007 2006 2005 2004
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فروع البنك املركزي 
التونسي وشبكة 

فــــروع األعضــــــاء

ب
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ـّنوي ��2009 التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

134-1134\ البنك املركزي التونسي
172-2134\ شبكة فروع البنوك

 136بنك األمان
139املؤسسة العربية املصرفية

139البنك العربي لتونس
142البنك التجاري التونسي »التجاري بنك«

146بنك متويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة
146بنك اإلسكان
149البنك التونسي

151بنك تونس واإلمارات
151البنك الفرنسي التونسي
152بنك تونس العربي الدولي
156البنك الوطني الفالحي
160البنك التونسي للتضامن
161البنك التونسي الكويتي
161البنك التونسي الليبي

161سيتي بنك الفرع املقيم بتونس
162الشركة التونسية للبنك

166ستوسيد بنك
166البنك التونسي القطري

167االحتاد البنكي للتجارة والصناعة
170االحتاد الدولي للبنوك

173-3180\ شبكة فروع املؤسسات املالية
175شبكة فروع مؤسسات اإليجار املالي
176الشركة العربية الدولية لإليجار املالي

176شركة اإليجار العربية لتونس
176التجاري ليزنڤ 

176الشركة الدولية لإليجار املالي
177الوفاق لإليجار املالي
177حنبعل لإليجار املالي

177الشركة العصرية لإليجار املالي
177التونسية لإليجار املالي

178اإليجار املالي لإلحتاد البنكي للتجارة والصناعة
179شبكة فروع مؤسسات إدارة الديون

180التونسية للفاكتورينڤ
180احتاد الفكتورينڤ

183-181	\ شبكة فروع األعضاء األخرون
182بنك البركة لتونس )البركة بنك(

182بنك األعمال التونسي  
182بنك األعمال املغاربي الدولي
183مصرف شمال إفريقيا الدولي

183احتاد البنوك التونسية
187-5185\ شبكة فروع األعضاء املشاركون
186الشركة الدولية العربية لالستخالص

186الدولية الستخالص الديون
186شركة االستيفاء

186الشركة املالية الستخالص الديون
187الشركة العامة الستخالص الديون

187االستخالص السريع
187الشركة التونسية الستخالص الديون

187اجلنوب لالستخالص



1
شبــكة فـــروع
البنك املركــزي
التــــونــــسي
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ـّنوي ��2009 التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

شبكة فروع البنك املركزي التونسي ■��

الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009

البنك املركزي التونسي  

املدينة أو الواليةاسم الوكالة
الناحية

العنــــــوان
الهاتف

340.588 (71)-2 نهج الهادي نويرة 1080 تونس ص ب : 777تونستونساملقر الرئيسي)ف(

431.056 (72)نهج  املنجي سليم 7000 بنزرتبنزرتبنزرتبنزرت)و(

286.823 (72)نهج الطيب املهيري 8000 نابل نابلنابلنابل)و(

225.144 (73)ساحة فرحات حشاد 4000 سوسةسوسةسوسةسوسة)و(

464.200 (73)شارع الشهداء 000- املنستيراملنستيراملنستيراملنستير)و(

400.500 (74)ساحة 7 نوفمبر 3029 صفاقسصفاقسصفاقسصفاقس)و(

271.477 (75)1، شارع محمد علي 6000 قابسقابسقابسقابس)و(

642.244 (75)8، شارع  احلبيب بورقيبة 4100 مدننيمدننيمدننيمدنني)و(

224.500 (76)4، شارع البيئة 2100 قفصةقفصةقفصةقفصة)و(

474.352 (77)1، شارع 7 نوفمبر 1200 القصريالقصرينالقصرينالقصرين)و(

233.777 (77)1، نهج  بيت احلكمة 3100 القيروانالقيروانالقيروانالقيروان)و(

633.058 (78)شارع أبوالقاسم الشابي 8100 جندوبةجندوبةجندوبةجندوبة)و(



شـبـــكة
فــــــروع
البنـــوك

2



136

w
w

w
.a

pb
t.o

rg
.tn

ـّنوي ��2009شبـكة فــروع البنـــوك ■�� التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009

بنك األمـــان

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
835.500832.746(71)شارع محمد اخلامسمنطقة تونس 1

835.500831.630(71)شارع محمد اخلامسالفاياتتونساملقر الرئيسي)ف(

844.960844.047(71)17، شارع خير الدين باشامونبليزيرتونسخير الدين باشا)و(

835.500(71)املقر الرئسي للبنك شارع محمد اخلامستونستونسمانديال)و(

783.120841.153(71)4-، نهج إيرانتونستونسالفيات)و(

835.500832.956(71)شارع محمد اخلامس 1001منطقة تونس 2
780.741789.560(71)0-1، شارع احلريةتونستونسساحة باستور)و(

808.668792.719(71)عمارة بن محمود – احلي األوملبيحي اخلضراءتونساألوملبياد)و(

961.782(71)نهج البحيرة البحيرةتونسضفاف البحيرة 2)و(

942.517942.527(71)زاوية نهجي احلرف واملقاولنيالشرقية 2أريانةالشرقية 2 )و(

965.303964.987(71)حي احلبيب – عمارة بن محمودتونستونسضفاف البحيرة)و(

796.946505.163(71)-، نهج 8612 املنطقة الصناعية – الشرقيةتونستونسالشرقية)و(

770.255772.576(71)71، شارع االن سافاريحي اخلضراءتونساالن سافاري)و(

945.440945.485(71)شارع احتاد املغرب العربيأريانةأريانةسكرة)و(

728.470728.460(70)شارع 7 نوفميرأريانةأريانةاملركز العمراني الشمالي)و(

835.500834.845(71)شارع محمد اخلامس 1001منطقة تونس 3
767.022767.729(71)حي جميل – املنزه السادساملنزهأريانةاملنزه 6)و(

715.903711.241(71)شارع علي بلهوانأريانةأريانةأريانة)و(

752.582752.787(71)زاوية نهجي الّرصاص واحلميدياملنزه 1تونساملنزه 1)و(

885.595885.583(71)نهج املاك عبد العزيزاملنارتونساملنار)و(

792.729780.858(71)39، نهج الدكتور بورناتموتيال فيلتونسالدكتور بورنات)و(

-709.099(71)-1، نهج 18 جانفي 2-19اريانةأريانةاريانة سنتر)و(

885.200885.222(71)مركب عليسة – املنار iiاملنارتونساملنار ii )اجلامعة()و(

887.711873.377(71)شارع 7400أريانةأريانةحدائق املنزه)و(

828.700828.555(71)زاوية شارع الهادي نويرة والعصر اجلديد النصرأريانةالنصر 2)و(

835.500832.847(71)شارع محمد اخلامس 1001منطقة تونس 4
384.122381.550(71)80 شارع فرنسابن عروسبن عروسبن عروس)و(

439.943439.876(71)2-، شارع اجلمهوريةحمام األنفبن عروسحمام األنف)و(

348.422343.721(71)زاوية شارعي احلبيب ثامر وباريسباب بحرتونسالباسا	)و(

-291.610(71)إقامة دالية � زاوية شارع البيئة ونهج كلينتبومهلبن عروسبومهل)و(

442.700440.944(71)شارع محمد عليرادسبن عروسرادس)و(

297.467426.825(71)زاوية شارع احلبيب بورقيبة ونهج الطاهر احلدادمقرينبن عروسمقرين)و(

-408.422(79)املنطقة الصناعية املغيرةمغيرةبن عروساملغيرة)و(

790.377364.585(71)شارع الشهداء – املرو	 1املرو	بن عروساملرو	)و(

792.730390.870(72)شارع احلبيب بورقيبةسليماننابلسليمان)و(

449.700448.017(71)ميناء رادسرادسبن عروسرادس امليناء)و(

-681.002(72)شارع اإلستقاللزغوانزغوانزغوان)و(

835.500832.818(71)شارع محمد اخلامس 1001منطقة تونس -
324.267324.239(71)74، شارع فرحات حشادباب بحرتونسساحة برشلونة)و(

565.602568.798(71)2، نهج تستورباب سويقةتونسباب العلو	)و(

897.106563.020(71)41، شارع الهادي السعيديالعمرانتونسالعمران)و(

561.253567.781(71)4، شارع الطاهر صفر و 7 نهج اخلضرةباب اخلضراء تونسباب اخلضراء)و(

الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009
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ـّنوي ��2009 شبـكة فــروع البنـــوك ■� التقـرير الس

اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009

بنك األمـــان

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
392.966397.764(71)-7، شارع الساحلسيدي البشيرتونسمونفلوري)و(

562.283568.262(71)26،نهج سوق خير الدين   املدينةباب سويقةتونسسوق الترك)و(

797.040844.518(71)1- مكرر، شارع الطيب املهيريتونستونسالطيب املهيري)و(

573.909573.930(71)24، ساحة باب سويقةباب سويقةتونسباب سويقة)و(

571.638571.678(71)--، شارع باب منارةسيدي البشيرتونسباب اجلديد)و(

340.511344.422(71)13، شارع فرنساتونستونسشارع فرنسا)و(

336.412336.301(71)34، شارع احلبيب بورقيبةباب بحرتونسساحة 7 نوفمبر)و(

938.500(71)تانيت سنتر سيدي داوداملرسىتونسحدائق سكرة)و(

شارع محمد اخلامس 1001منطقة تونس 6
740.704741.445(71)44، شارع الطيب املهيرياملرسىتونساملرسى)و(

730.253275.582(71)204، شارع احلبيب بورقيبةالكرمتونسالكرم)و(

980.012(71)شارع 7 نوفمبرقرطا	تونسسيدي بوسعيد)و(

983.150983.135(71)شارع احلبيب بورقيبة إقامة حنبعلاملرسىتونساملرسى كرنيش)و(

277.800(71)شارع احلبيب بورقيبةقرطا	تونسقرطا	)و(

737.535(70)شارع خالد ابن الوليدعني زغوانتونسالعوينة )و(

835.500830.690(71)شارع محمد اخلامس 1001منطقة الشمال
431.668432.675(72)99، شارع احلبيب بورقيبةبنزرتبنزرتبنزرت)و(

858.470858.446(71)شارع فتحي زهيرروادأريانةرواد)و(

450.020452.429(78)شارع احلبيب بورقيبةباجةباجةباجة)و(

552.084552.231(71)شارع 7 نوفمبر سيدي ثابتأريانةسيدي ثابت)و(

539.140539.386(71)13، شارع الطيب املهيرياجلديدةمنوبةاجلديدة)و(

517.600500.414(71)149، شارع 20 مارسباردوتونسباردو)و(

558.104558.318(71)1 مكرر، شارع احلبيب بورقيبةقلعة األندلسأريانةقلعة األندلس)و(

505.416505.419(71)طريق بنزرتالتحريرتونسالتحرير)و(

615.148615.134(70)زاوية شارعي احلبيب بورقيبة وخير الدين باشامنوبةمنوبةمنوبة)و(

935.766(71)زاوية الطريق الكبير ونهج 4877السيجومي تونسسيدي حسني)و(

823.730(71)إقامة إشبيلياء حي الغزالةرياض األندلس أريانةرياض األندلس)و(

271.666271.667(72)11، نهج اإلستقالل نابلمنطقة الوطن القبلي
286.000286.016(72)47، شارع احلبيب ثامرنابلنابلنابل)و(

296.372296.785(72)2، نهج ابن خلدونقليبيةنابلقليبية)و(

229.015229.344(72)شارع احلبيب بورقيبةبني خيارنابلبني خيار)و(

281.215281.388(72)شارع احلبيب بورقيبةاحلماماتنابلاحلمامات)و(

255.978256.017(72)شارع احلبيب بورقيبةقرمباليةنابلقرمبالية)و(

388.855389.255(72)املركز التجاري سيتكوقربةنابلقربة)و(

-320.020(72)شارع محمد خفاشةدار شعبان الفهرينابلدار شعبان الفهري)و(

300.451389.255(72)زاوية شارعي احلبيب بورقيبة والطيب املهيريمنزل متيمنابلمنزل متيم)و(

-240.855(78)املركب التجاري مارينا احلمامات اجلنوبيةحماماتنابلحمامات مارينا)و(

241.400241.411(72)مركب املدينة ياسمني احلماماتياسمني احلماماتنابلياسمني احلمامات)و(

271.666271.667(72)11، نهج اإلستقالل نابلمنطقة الوسط
-627.320(76)مركب مولدي سنترسيدي بوزيدسيدي بوزيدسيدي بوزيد)و(

233.600230.031(77)نهج 2 مارس 1934القيروانالقيروانالقيروان)و(

460.456460.901(76)شارع فرحات حشادتوزرتوزرتوزر)و(

الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009
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بنك األمـــان
الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
381.950(73)شارع البيئة � حي محمد عليالنفيضة سوسةالنفيضة )و(

494.395(75)ساحة اإلستقالل شارع النصرقبلي قبليقبلي )و(

271.945271.974(73)شارع محمد اخلامس سوسةمنطقة الساحل
224.029227.128(73)شارع محمد اخلامسسوسةسوسةسوسة امليناء)و(

360.800363.339(73)1-2، الطريق الرئيسية 1 – املنشيةحمام سوسةسوسةحمام سوسة)و(

228.086227.433(73)نهج ليوبول سيدار سنغور ط ر 1سوسةسوسةسوسة سنغور)و(

291.121291.122(73)شارع الطيب حشيشة ط ر 1مساكنسوسةمساكن)و(

272.072271.910(73)شارع 7 نوفمبر – خّزامةسوسةسوسةسوسة خزامة)و(

303.956303.955(73)الطريق احلزامة – حي الرياضسوسة الرياضسوسةسوسة الرياض)و(

201.220201.222(73)4-،شارع فرنساسوسة املدينةسوسةسوسة املدينة)و(

-321.310(73)سيدس عبد اجلميدسوسةسوسةسيدس عبد اجلميد)و(

472.994472.737(73)ساحة االستقاللقصر هاللاملنستيرقصر هالل)و(

464.433464.432(73)حي CNRPS طريق القيرواناملنستيراملنستيراملنستير)و(

-435.434(73)شارع الشهداءاملكننياملنستيراملكنني)و(

-484.310(73)44، شارع البشير صفرجمالاملنستيرجمال)و(

680.888695.809(73)104، شارع احلبيب بورقيبةاملهديةاملهديةاملهدية)و(

297.314297.163(74)شارع الهادي شاكر صفاقسمنطقة صفاقس
220.138229.245(74)شارع الهادي شاكرصفاقسصفاقسصفاقس   شاكر)و(

211.944212.721(74)6،4،2 زاوية نهجي مالك والعدلصفاقسصفاقسصفاقس املدينة)و(

246.098246.222(74)طريق قرمدة – كلم 1صفاقسصفاقسصفاقس قرمدة)و(

408.189408.849(74)شارع الشهداءصفاقسصفاقسصفاقس اجلديدة)و(

225.660225.660(74)طريق تونس كلم 1صفاقسصفاقسصفاقس – أريانة)و(

286.060286.061(74)طريق سيدي منصور   البودريارصفاقسصفاقسصفاقس   البودريار)و(

285.292285.294(74)مركز السالميصفاقسصفاقسصفاقس – منزل شاكر)و(

463.222463.275(74)طريق قابس كلم 1صفاقس تينةصفاقسصفاقس تينة)و(

277.100277.189(75)شارع اجلبيب بورقيبة قابسمنطقة اجلنوب
652.666652.890(75)شارع احلبيب بورقيبةجربةمدننيجربة – حومة السوق)و(

730.666730.297(75)طريق احملبوبني شارع فرحات حشادجربة   ميدونمدننيجربة – ميدون)و(

661.666661.659(75)شارع احلبيب بورقيبةجربةمدننيجربة أجيم)و(

676.243676.177(75)طريق احملبوبنيجربةمدننيجربة – املاي)و(

694.850694.852(75)شارع محمد اخلامسجرجيسمدننيجرجيس)و(

640.879642.526(75)ساحة سانية السودمدننيمدننيمدنني)و(

276.066271.092(75)شارع احلبيب بورقيبةقابسقابسقابس جارة)و(

321.300321.510(75)نهج اجلزائرمارثقابسمارث)و(

225.164225.025(75)326، شارع الطيب املهيريغنوشقابسغنوش)و(

862.065862.063(75)زاوية شارعي فرحات حشاد وغرة جانفيتطاوينمدننيتطاوين)و(



139

w
w

w
.a

pb
t.o

rg
.tn

ـّنوي ��2009 شبـكة فــروع البنـــوك ■� التقـرير الس

اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009

البنك العربي لتونس

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
351.155347.270(71)9، نهج الهادي نويرةتونستونساملقّر الرئيسي)و(

320.567327.028(71)21، نهج اجلزيرةتونستونساجلزيرة)و(

254.202254.180(71)39، شارع احلبيب بورقيبةتونستونسشارع احلبيب بورقيبة)و(

568.130568.410(71)42 مكرر شارع باب بناتباب بناتتونسباب بنات)و(

569.621569.598(71)املركب التجاري باب سويقةباب سويقةتونسباب سويقة )و(

490.562490.770(71)10، نهج الساحلتونستونسمونفلوري)و(

782.170793.212(71)شارع أوالد حفوزتونستونساملشتل)و(

744.209744.104(71)ساحة 7 نوفمبراملرسىتونساملرسى)و(

730.973731.630(71)227، شارع احلبيب بورقيبةالكرم الشماليتونسالكرم)و(

508.760507.799(71)2، نهج بيرم التونسي � السعيديةباردوتونسباردو)و(

842.988841.251(71)114، شارع يوغرطةتونستونسميتوال فيل)و(

860.862860.843(71)ضفاف البحيرة – عمارة بدربحيرة تونستونسضفاف البحيرة)و(

940.420901.652(71)زاوية شارعي محمد اخلامس وخير الدين باشاحي اخلضراءتونسمونبليزير)و(

766.666767.081(71)زاوية نهجي عثمان بن عفان واحلرية املنزه السادساملنزهتونساملنزه)و(

744.242744.245(71)71، نهج الهادي شاكراملرسىتونساملرسى 2)و(

705.373705.237(71)عمارة السعدي – املنزه 4املنزهتونسالسعدي)و(

283.022289.008(71)93، شارع احلريةالفياتتونساحلرية)و(

270.222270.299(71)زاوية نهجي 10236 وبلقاسم البازحي ابن سيناتونسابن سينا)و(

921.821921.004(71)4، نهج 6691ابن خلدونتونسابن خلدون)و(

889.152889.256(71)2، نهج يوسف الرويسياملنارتونساملنار)و(

340.641340.799(71)زاوية نهج املركاض وساحة اخليولاملركاضتونساملركاض)و(

727.477727.488(70)23، شارع املنجي سليم حي الطيب املهيريالعوينةتونسالعوينة)و(

333.638333.651(71)سيدي البشيرسيدي البشيرتونسسيدي البشير)و(

736.600736.112(71)عمارة كزينوتونس تونسحلق الوادي )و(

664.034664.080(71)140، شارع 20 مارسباردوتونسباردوii)و(

935.303935.290(71)نهج 42800 سيدي حسنيسيدي حسنيتونسسيدي حسني)و(

بنك مؤسسة العربية املصرفية

الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
861.861861.406(71)ضفاف البحيرةضفاف البحيرةتونسضفاف البحيرة)و(

891.400891.400(71)83، شارع محمد اخلامستونستونستونس)و(

244.800244.820(73)شارع 7 نوفمبر – سوسةسوسةسوسةسوسة)و(

403.999404.909(74)شارع 7 نوفمبر – صفاقسصفاقسصفاقسصفاقس)و(
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البنك العربي لتونس

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
529.299529.205(71)7-م زاوية 7 نوفمبر وشارع احلراريةحي الزهورتونسحي الزهور)و(

752.087750.590(71)عمارة سواربي املركز العمراني الشماليالشرقيةتونسالشرقية)و(

957.007959.001(71)زاوية نهجي أحمد شوقي و عباس محمود العقاد العمرانتونسالعمران)و(

702.222703.463(71)زاوية شارعي اخلبثاني والهادي خفشةأريانةأريانةأريانة)و(

757.505756.638(71)-9، شارع فتحي زوهيرروادأريانةرواد)و(

662.303 662.240(70)138، شارع ابن خلدون حي التضامنالتضامنأريانةالتضامن)و(

825.548 825.544(70)شارع الهادي نويرةالنصرأريانةالنصر)و(

938.698938.650(71)كم 3 طريق الكافالعقبةمنوبةالعقبة)و(

622.120622.966(71)حي العهد ا جلديددوار هيشرمنوبةدوار هيشر)و(

536.150536.138(71)6، شارع احلبيب بورقيبةواد الليلمنوبةواد الليل)و(

606.896606.708 (71)زاوية شارع االستقالل ونهج ابن خلدونالدندانمنوبةالدندان)و(

433.050434.855(71)نهج البالستيك – املنطقة الصناعيةمقرينبن عروسمقرين)و(

354.513354.482(79)101 نهج  فيصل بن عبد العزيزاملدينة اجلديدة بن عروساملدينة اجلديدة)و(

294.517294.559(71)70،شارع اجلمهوريةبن عروسبن عروسحمام األنف)و(

210.631210.664(71)شارع البيئةبومهلبن عروسبومهل)و(

320.460320.302(79)شارع 7 نوفمبرفوشانةبن عروسفوشانة)و(

416.979 417.124(79)نهج أحمد التليلي مقرينبن عروسمقرين اجلوهرة )و(

357.616357.740(79)11، شارع الشهداء املرو	بن عروساملرو	 )و(

485.288 485.309(79)4-، شارع البيئة الزهراءبن عروسالزهراء )و(

316.899316.744(71)طريق مرناق كلم 7الياسميناتبن عروسالياسمينات)و(

447.100447.150(71)98، شارع فرحات حشادرادسبن عروسرادس)و(

388.061388.701(71)11 شارع اجلمهوريةبن عروسبن عروسبن عروس)و(

213.688214.177(72)شارع احلبيب بورقيبةقرمباليةنابلقرمبالية)و(

282.007262.517(72)6، نهج احلبيب بورقيبةاحلماماتنابلاحلمامات)و(

224.582224.701(72)137، شارع احلبيب بورقيبةنابلنابلنابل)و(

374.771374.774(72)ساحة 23 جانفي 2-19 بني خالدنابلبني خالد)و(

300.202300.205(72)شارع املنجي سليممنزل متيمنابلمنزل متيم)و(

228.168228.833(72)141، شارع اجلمهورية بني خيارنابلبني خيار)و(

208.494208.497(72)9-1 مكرر، شار الشهداء قليبيةنابلقليبية)و(

680.720681.349(72)11، شارع االستقاللزغوانزغوانزغوان)و(

433.142433.878(72)نهج غرة جوانبنزرتبنزرتبنزرت)و(

446.377446.288(72)زاوية شارع فرحات حشاد ونهج رشيد النجاراملاتلنيبنزرتاملاتلني)و(

518.850518.888(72)زاوية شارع االستقالل ونهج احلبيب بورقيبةمنزل بورقيبةبنزرتمنزل بورقيبة)و(

225.055225.056(73)زاوية نهج نزل املدينة وشارع احلبيب بورقيبةسوسة املدينةسوسةسوسة)و(

244.251248.677(73)شارع 7 نوفمبرسوسة خزامةسوسةسوسة خزامة)و(

354.701354.704(73)ساحة السوق شارع أوالد محمدالقلعة الكبرىسوسةالقلعة الكبرى)و(

290.071290.077(73)21، شارع اجلمهوريةمساكنسوسةمساكن)و(
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البنك العربي لتونس

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
822.001822.004(73)شارع ياسر عرفاتسهلولسوسةسهلول)و(

496.973493.424(73)زاوية شارعي احلبيب بورقيبة ومحجوبة سوسيةطبلبةاملنستيرطبلبة)و(

448.675448.681(73)شارع املجاهد األكبر املنستيراملنستيراملنستير)و(

484.212484.639(73)17، نهج قصاص جمالاملنستيرجمال)و(

690.302690.308(73)شارع 2 مارس عمارة الشطياملهديةاملهديةاملهدية)و(

600.350600.250(73)شارع احلبيب بورقيبة شرباناملهديةشربان)و(

225.111229.211(74)49،شارع احلبيب بورقيبة صفاقس املدينةصفاقسصفاقس 1)و(

297.369297.387(74)شارع إفريقياصفاقسصفاقسصفاقس 2)و(

613.946613.944(74)طريق قرمدة – كلم 6قرمدةصفاقسقرمدة)و(

686.156687.462(74)حي املعز كم 7 طريق قابسصفاقس تينةصفاقستينة)و(

861.622861.602(74)طريق تونس كم 9 حي االنسصفاقسصفاقسساقية الزيت )و(

620.055620.056(74)طريق منزل شاكر كم 4 عمارة دمق صفاقسصفاقسصفاقس منزل شاكر)و(

404.568400.144(74)عدد - مركب جبلي سنترصفاقسصفاقسصفاقس جديدة )و(

631.533631.502(74)طريق العني كم - مركز دربالصفاقسصفاقسصفاقس العني)و(

442.895442.898(74)طريق تونس كم -،1صفاقسصفاقسصفاقس اريانة)و(

890.142293.975(74)طريق املهدية كم 6صفاقسصفاقسصفاقس الداير)و(

665.087665.079(74)طريق املهدية ساقية الدايرصفاقسصفاقسصفاقس سكرة)و(

274.700273.255(75)-7، شارع احلبيب بورقيبة قابسقابسقابس)و(

650.230651.752(75)شارع عبد احلميد القاضي حومة السوقمدننيجربة)و(

732.415732.416(75)طريق الناظور ميدونجربة ميدونمدننيجربة ميدون)و(

761.618761.616(75)نهج صالح بن يوسفقاللةمدننيجربة قاللة)و(

692.405692.403(75)شارع فرحات حشادجرجيسمدننيجرجيس)و(

718.009 718.002(75)شارع الشهداءبن قردانمدننيبن قردان)و(

644.391 644.384(75)1، نهج مصباح جاربوع طريق بني خداشمدننيمدننيمدنني)و(

852.283 852.281(75)زاوية شارعي احلبيب بورقيبة واملالزم البجاويتطاوينتطاوينتطاوين)و(

493.402493.350(77)19، نهج 3 سبتمبر قبليقبليقبلي)و(

627.390627.570(76)زاوية شارع احلبيب بورقيبة وفرحات حشادسيدي بوزيد سيدي بوزيدسيدي بوزيد)و(

461.099 461.104(76)3-، شارع فرحات حشادتوزرتوزرتوزر)و(

225.808226.204(76)شارع جمال عبد الناصرقفصةقفصةقفصة)و(

234.264231.923(77)زاوية نهجي احلبيب ثامر و 2 مارس 1934القيروانالقيروانالقيروان)و(

473.981472.701(77)شارع احلبيب بورقيبة ساحة السوقالقصرينالقصرينالقصرين)و(

455.718455.114(78)نهج القائد جوهر سيدي بوتفاحة باجةباجةباجة)و(

571.673571.420(78)شارع احلبيب بورقيبة   تستورباجةتستور)و(

601.713601.675(78)زاوية نهج علي بلهوان واحلبيب ثامرجندوبةجندوبةجندوبة)و(

634.633634.630(78)99، شارع 20 مارسبوسالمجندوبةبوسالم)و(

224.544225.183(78)شارع املنجي سليمالكافالكافالكاف)و(

873.520873.501(78)زاوية شارع احلبيب بورقيبة ونهج خيرالدين باشا سليانةسليانةسليانة)و(
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255.914343.662(71)14، شارع باريستونستونسشارع باريس 1)و(
347.716 352.453(71)14، شارع باريستونستونسشارع باريس 2   )و(
200.069 200.070(71)44، شارع الهادي شاكرالبلفديرتونسالديبلومات   )و(
843.847840.364(71)91، شارع احلريةالبلفديرتونسالبلفدير)و(
849.204784.131(71)-9، شارع احلريةالبلفدير2 تونسالبلفدير2)و(
254.979 254.955(71)13 مكرر، شارع قرطا	تونس تونسشارع قرطا	)و(
513.200314.859(71)شارع 20 مارسباردوتونسباردو)و(
503.188 503.251(71)زاوية شارع احلبيب بورقيبة ونهج عبد احلميد التليلي باردوتونسباردو سنتر)و(
808.067807.155(71)نهج 8600 – املنطقة الصناعية – الشرقية 1الشرقيةتونسالشرقية)و(
809.844809.850(71)نهج 8600 املنطقة الصناعيةاملنطقة الصناعية تونسالشرقية املعرض)و(
343.413351.738(71)6-، شارع احلبيب بورقيبةتونستونسباش حامبة)و(
834.402832.278(71)-4، شارع احلريةتونستونستونس احلرية)و(
780.543849.884(71)3، ساحة باستورتونستونسمحمد اخلامس)و(
322.219327.252(71)9، نهج هولنداتونستونستونس برشلونة)و(
245.629245.628(71)19 و21، نهج باب اجلديدتونستونسباب اجلديد)و(
794.025793.656(71)نهج أوالد حفوز  املشتلتونستونساملشتل)و(
330.701332.005(71)63، شارع املنجي سليمتونستونساملنجي سليم)و(
342.278341.548(71)3-، شارع باريستونستونسالباسا	)و(
253.598342.371(71)ساحة املنصف بايتونستونساملنصف باي)و(
740.296741.192(71)ساحة 7 نوفمبرسيدي بوسعيدتونسسيدي بوسعيد)و(
735.700735.015(71)شارع احلبيب بورقيبةحلق الوادي تونسحلق الوادي)و(
731.676731.548(71)20، شارع احلبيب بورقيبةالكرمتونسالكرم)و(
729.479729.490(71)شارع احلبيب بورقيبة مرسى الشاطئاملرسىتونساملرسى)و(
964.654964.183(71)نهج بحيرة أنسي ضفاف البحيرةبحيرة تونس تونسضفاف البحيرة)و(
780.411785.106(71)عمارة عزيز نهج 8368مونبليزيرتونسمونبليزير)و(
190.008190.026(71)حدائق البحيرةتونستونسحدائق البحيرة)و(
594.100594.301(71)20، نهج 4001تونستونسالزهور)و(
595.633595.110(71)عدد 233، شارع احلرايريةتونستونساحلرايرية)و(
938.100938.488(71)زاوية نهجي 4366 والشهيد حميدة الشاهدالزهرونيتونسالزهروني)و(
566.912566.970(71)املركب التجاريباب سويقةتونسباب سويقة)و(
948.448948.533(71)املركز العمراني الشمالياملركز العمراني الشماليتونسمتيوز)و(
860.392862.477(71)شارع طاهر حدادحدائق البحيرةتونسمارينا)و(
806.833806.065(71)زاوية شارع لويس براي ونهج محمد شنيكحي اخلضراءتونسحي اخلضراء)و(
576.233576.855(71)-، شارع 9 أفريلباب سعدونتونسباب سعدون)و(
750.060273.022(71)18، شارع احلريةاملنزه -تونساملنزه -)و(
909.136909.177(71)شارع خير الدين باشامونبليزيرتونسخير الدين باشا)و(
590.634590.638(71)87، شارع 0-48 سيدي حسنيسيدي حسنيتونسسيدي حسني)و(
611.400610.822(71)1، شارع االستقاللالدندانمنوبةالدندان)و(
535.504535.514(71)22، شارع احلبيب بورقيبةواد الليلمنوبةمسك الليل)و(
618.452618.552(70)1، شارع احلبيب بورقيبةمنوبةمنوبةمنوبة)و(
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710.303707.304(71)زاوية شارعي احلبيب بورقيبة و18 جانفي 8-19أريانةأريانةأريانة)و(
547.777545.244(71)شارع احلبيب بورقيبةالتضامنأريانةالتضامن)و(
887.731887.968(71)زاوية نهجي آل سعود وعلي زلبتدياملنارأريانةاملنار)و(
552.020552.404(71)شارع احلبيب بورقيبةسيدي ثابتأريانةسيدي ثابت)و(
830.012830.015(70)39، شارع الهادي نويرةالنصرأريانةالنصر2)و(
839.060839.062(70)شارع احتاد املغرب العربي ونهج املعز ابن بديسسكرةأريانةسكرة)و(
877.716877.901(71)زاوية شارع فتحي زوهير ونهج فلسطنيحي الغزالةأريانةالغزالة )و(
707.440707.944(71)زاوية شارعي مصطفى حجيج واملليحةاريانة اجلديدةاريانةاريانة اجلديدة)و(
710.748710.833(71)زاوية شارعي الطيب املهيري ونهج شادلي قطاريأريانةأريانةالورد)و(
713.957712.966(71)شارع عثمان ابن عفانأريانة اجلديدةأريانةاملنزه 8)و(
714.132714.588(71)شارع احلبيب بورقيبةاريانة اجلديدةأريانةالياسمينات)و(
737.540737.544(70)شارع الطيب املهيريدار فضالأريانةدار فضال)و(
816.386816.388(71)شارع الهادي نويرةحي النصرأريانةالهادي نويرة)و(
664.181664.176(71)10، شارع ابن خلدون حي التضامناإلنطالقةأريانةاإلنطالقة)و(
290.549437.566(71)3، شارع احلبيب بورقيبةحمام األنف بن عروسحمام األنف)و(
443.708444.133(71)37، شارع فرحات حشادرادسبن عروسرادس)و(
389.387389.391(71)ط ر 1 مفترق مقرين بن عروسمقرينبن عروسمقرين)و(
427.653429.334(71)31، شارع احلبيب بورقيبةمقرينبن عروسمقرين)و(
320.111320.501(79)2، شارع 7 نوفمبرفوشانةبن عروسفوشانة)و(
385.855385.768(71)عمارة نفطي 9-، شارع فرنسابن عروسبن عروسبن عروس)و(
359.660359.649(79)شارع الشهداءاملرو	بن عروساملرو	)و(
485.248485.162(79)شارع احلبيب بورقيبةالزهراءبن عروسالزهراء)و(
681.617681.717(72)شارع االستقاللزغوانزغوانزغوان)و(
672.400672.333(72)شارع احلبيب بورقيبةالفحصالفحصالفحص)و(
280.317280.989(72)-1، شارع احلبيب ثامراحلماماتنابلاحلمامات)و(
286.256286.923(72)-1، شارع احلبيب ثامرنابلنابلنابل)و(
290.319291.810(72)-1،شارع احلبيب بورقيبةسليماننابلسليمان)و(
365.130361.222(72)-1، شارع احلبيب بورقيبةدار شعباننابلدار شعبان)و(
295.384273.346(72)3، شارع احلبيب بورقيبةقليبيةنابلقليبية)و(
259.621259.127(72)-1، شارع احلبيب بورقيبةبوعرقوبنابلبوعرقوب)و(
241.599241.673(72)شارع 7 نوفمبراحلمامات اجلنوبية نابلياسمني احلمامات)و(
226.013226.607(72)شارع محمد اخلامسبراكة الساحل نابلبراكة الساحل)و(
223.495223.510(72)زاوية شارع احلبيب ثامر ونهج مربلةنابلنابلنابليوس)و(
300.552672.523(72)0-، شارع البيئةمنزل متيمنابلمنزل متيم)و(
431.919421.933(72)زاوية نهج احلبيب ثامر والطيب املهيريبنزرتبنزرتبنزرت)و(
432.972436.111(72)زاوية نهج احلبيب ثامر والطيب املهيريبنزرت املدينةبنزرتبنزرت املدينة)و(
440.823446.622(72)4، شارع احلبيب بورقيبةمنزل جميلبنزرتمنزل جميل)و(
464.672464.122(72)4، نهج 18 جانفي 2-19منزل بورقيبة بنز تمنزل بورقيبة)و(
252.082252.144(73)18، احلي التجاريبوفيشةسوسةبوفيشة)و(
226.049226.510(73)-، زاوية شارعي احلبيب ثامر ونهج الشهداءسوسةسوسةسوسة باب اجلديد)و(
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225.677226.938(73)ساحة فرحات حشادسوسةسوسةسوسة حشاد)و(
258.422257.004 (73)18، نهج الطاهر حشيشةمساكنسوسةمساكن)و(
366.777366.770 (73)263، زاوية ط ر 1 ونهج وهرانحمام سوسةسوسةحمام سوسة)و(
228.530226.592 (73)شارع احلبيب بورقيبةسوسةسوسةسوسة سنتر)و(
306.574306.576 (73)الطريق الفرعية سوسة  املنستيرسوسةسوسةسوسة الرياض)و(
820.888820.890 (73)شارع ياسر عرفاتسهلولسوسةسهلول)و(
213.584213.586 (73)2، شارع ليوبار سنغرسوسة سنغرسوسةسوسة سنغر )و(
475.211476.033 (73)13، شارع احلبيب بورقيبةقصر هاللاملنستيرقصر هالل)و(
477.050477.699 (73)13، نهج محمد صميدةالبقالطةاملنستيرالبقالطة)و(
460.944464.956 (73)13، عمارة ستاراملنستيراملنستيراملنستير)و(
498.527498.060 (73)13، شارع احلبيب بورقيبةزرمديناملنستيرزرمدين)و(
479.570479.150 (73)شارع 7 نوفمبرطبلبةاملنستيرطبلبة)و(
482.070486.359 (73)13، احلي التجاريجّمالاملنستيرجّمال)و(
474.732476.648 (73)13، شارع احلبيب بورقيبةاملكننياملنستيراملكنني)و(
465.699465.696 (73)شارع الطيب املهيرياملنستيراملنستيراملنستير الهاللية)و(
620.058620.193 (73)12، شارع فرحات حشادبومرداساملهديةبومرداس)و(
680.757692.108 (73)12،شارع فرحات حشاداملهديةاملهديةاملهدية)و(
630.198630.166 (73)شارع الطيب املهيرياجلماملهديةاجلم)و(
880.194880.226 (74)17، ساحة 2 مارسجبنيانةصفاقسجبنيانة)و(
297.300227.517 (74)17، نهج أبو القاسم الشابيصفاقسصفاقسصفاقس الشابي)و(
224.225225.178 (74)17، شارع - أوتصفاقسصفاقسصفاقس - أوت)و(
403.905403.861 (74)17، نهج 7 نوفمبرصفاقسصفاقسصفاقس اجلديدة)و(
297.300220.852 (74)زاوية نهجي احلبيب ثامر وابو القاسم الشابيصفاقس املدينة صفاقسصفاقس ثامر)و(
490.804490.803 (74)شارع فرحات حشادصفاقس حشاد صفاقسصفاقس حشاد)و(
665.765665.770(74)شارع األردنحي احلبيب صفاقسصفاقس احلبيب)و(
233.177233.175 (74)-2، شارع مجيدة بوليلةصفاقس صفاقسصفاقس الناصرية)و(
210.829210.893 (74)61، نهج حفوزصفاقس املدينة صفاقسصفاقس االنطالقة)و(
232.561232.570 (74)طريق تونس كم -،1موالن فيلصفاقسصفاقس موالن فيل)و(
490.170490.172 (74)شارع مجيدة بوليةزفيرصفاقسصفاقس زفير)و(
442.901442.911 (74)كلم 2 طريق املهديةصفاقس البستانصفاقسصفاقس البستان)و(
244.052244.026 (74)زاوية شارع مجيدة بوليلة وطريق لفرانصفاقسصفاقسصفاقس لفران)و(
201.209223.120 (74)17، شارع - أوتصفاقسصفاقسصفاقس احلدائق)و(
273.666270.457 (75)129،شارع احلبيب بورقيبةقابسقابسقابس)و(
371.201370.904 (75)-، شارع احلبيب بورقيبةاملطويةقابساملطوية)و(
275.466276.800 (75)93، شارع اجلمهوريةقابس املنزلقابسقابس املنزل)و(
300.745300.111 (75)شارع 7 نوفمبرالزراتقابسالزارات)و(
490.145490.145 (75)شارع احلبيب بورقيبةقبليقبليقبلي)و(
470.449470.926 (75)نهج الطيب املهيريدوزقبليدوز)و(
480.360480.200 (75)-، شارع احلبيب بورقيبةسوق األحدقبليسوق األحد)و(
684.250684.251 (75)املنطقة احلرة بجرجيساملنطقة احلرةمدننيجرجيس)و(
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640.376641.374 (75)14، شارع احلبيب بورقيبةمدننيمدننيمدنني)و(
653.371650.022 (75)شارع احلبيب بورقيبةجربةمدننيجربة – حومة السوق)و(
694.318684.540 (75)14طريق جربةجرجيسمدننيجرجيس)و(
713.777710.036 (75)14، شارع الشهداءبنقردانمدننيبنقردان)و(
869.147868.951 (75)21، شارع احلبيب بورقيبةغمراسنتطاوينغمراسن)و(
733.680 733.682 (75)زاوية نهج احلبيب بورقيبة ونهج قرطا	جربة   ميدونمدننيجربة   ميدون)و(
676.075676.123 (75)14، طريق ميدونجربة   املايمدننيجربة   املاي)و(
867.322867.321 (75)ساحة االستقاللرمادةمدننيرمادة)و(
848.943848.256 (75)21، شارع احلبيب بورقيبةبئر األحمرمدننيبئر األحمر)و(
860.863861.252 (75)21، شارع فرحات حشادتطاوينتطاوينتطاوين)و(
632.099632.495(76)19، شارع فرحات حشادسيدي بوزيدسيدي بوزيدسيدي بوزيد)و(
678.324678.350(76)19، احلي التجاريأوالد حفوزسيدي بوزيدأوالد حفوز)و(
452.044462.123(76)شارع احلبيب بورقيبةتوزرتوزرتوزر)و(
430.666430.388(76)22، شارع احلبيب بورقيبةنفطةتوزرنفطة)و(
220.433229.023(76)6، ساحة السوققفصةقفصةقفصة ساحة السوق)و(
241.964241.548(76)6، ساحة 2 مارساملتلويقفصةاملتلوي)و(
251.065252.142(76)6، شارع احلبيب بورقيبةالرديفقفصةالرديف)و(
221.989225.685(76)6، ساحة الطيب املهيريقفصةقفصةقفصة ساحة إفريقيا)و(
260.212261.868(76)طريق الرديفأم العرائسقفصةأم العرائس)و(
226.902229.444(77)9، شارع الدكتور حمدة األعوانيالقيروانالقيروانالقيروان)و(
281.746281.748(77)شارع بيت احلكمةالقيروانالقيرواناألغالبة)و(
473.225474.700(77)10، ساحة الشهداءالقصرينالقصرينالقصرين)و(
451.837454.281(78)2، شارع فرنساباجةباجةباجة)و(
603.750604.418(78)7، شارع احلبيب ثامرجندوبةجندوبةجندوبة)و(
673.755673.763(78)7، إقامة بورتو كورالوطبرقةجندوبةطبرقة)و(
277.084276.373(78)11، شارع احلبيب بورقيبةتاجروينالكافتاجروين)و(
200.506202.120(78)11، شارع احلبيب بورقيبة ،عمارة كتاماالكافالكافالكاف)و(
253.023253.079(78)7، حي حشاداجلريصةالكافاجلريصة)و(
872.838872.837(78)شارع احلبيب بورقيبةسليانةسليانةسليانة)و(

التجــــاري بنك
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ـّنوي ��2009شبـكة فــروع البنـــوك ■�� التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
951.196951.059(71)8، فضاء تونستونستونسالدولية)ف(

781.092 782.128(71)21، شارع خير الدين باشاتونس   بلفديرتونسخير الدين )فرع اخلّواص()ف(

781.092 782.128(71)21، شارع خير الدين باشا الطابق األولتونس   بلفديرتونسخير الدين )فرع التجاري()ف(

337.690335.343(71)شارع احلبيب بورقيبةتونستونساحلبيب بورقيبة)ف(

721.000721.650(71)--1، شارع احلبيب بورقيبةالكرمتونسالكرم)و(

775.777749.111(71)شارع احلبيب بورقيبة – مركز فينيسيااملرسىتونساملرسى)و(

564.019564.025(71)شارع 9 أفريل 1938باب سعدونتونسباب سعدون)و(

353.677352.993(71)23، شارع قرطا	شارع قرطا	تونسشارع قرطا	)و(

343.509343.163(71)70، شارع لندرةشارع لندرةتونسشارع لندرة)و(

770.035772.041(71)42، نهج 8600 – املنطقة الصناعيةالشرقيةتونسالشرقية)و(

548.321548.566(71)طريق بنزرت كلم -،3التضامنتونسالتضامن)و(

500.493515.159(71)شارع االستقالل – عمارة ستارخزندارتونسخزندار)و(

846.219846.631(71)-8، شارع الهادي شاكر تونستونسالهادي شاكر)م(

784.514787.474(71)زاوية آالن سافاريآالن سافاريتونسآالن سافاري)و(

338.079336.066(71)شارع أحمد التليليتونستونسأحمد التليلي)و(

934.780934.977(71)113، نهج 42800سيدي حسنيتونسسيدي حسني السيجومي)و(

750.886510.893(71)60، شارع احلبيب بوقطفةباردوتونسباردو)و(

بنـك اإلسكــــــان

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
102.200102.202(70)34، نهج الهادي الكراي املركز العمراني الشماليتونستونسمقّر)و(
212.022212.021(73)نهج شادلي خزندار سوسة سوسة سوسة)و(
220.922224.460(74)-، نهج قاريبلديصفاقسصفاقسصفاقس)و(
643.443642.503(75)عمارة التنميةمدننيمدننيمدنني)و(
220.499220.592(75) 202مكرر، شارع فرحات حشادقابسقابسقابس)و(
220.111220.669(76)نهج نيلقفصةقفصةقفصة)و(
626.404627.070(76)شارع احلبيب بورقيبةسيدي بوزيدسيدي بوزيدسيدي بوزيد)و(
236.401237.100(77)شارع اإلمام سحنونالقيروانالقيروانالقيروان)و(
412.020412.020(77)شارع احلبيب بورقيبةالقصرينالقصرينالقصرين)م(
226.226224.828(78)22، شارع املنجي سليمالكافالكافالكاف)م(
452.000457.000(78)شارع احلبيب بورقيبة باجة باجة باجة)م(
872.219872.219(78)شارع الطيب املهيريسليانةسليانةسليانة)م(
611.650611.711(78)شارع احتاد املغرب العربيجندوبةجندوبةجندوبة)م(

بنك التمويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة

الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009
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اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
737.072737.075(71)اقامة جنات العوينةالعوينةتونسالعوينة)و(

706.680705.643(71)شارع احلبيب بورقيبة – أريانة سنترأريانةأريانةأريانة)و(

755.721235.509(71)3، نهج الشيخ محمد زغوانياملنزه اخلامسأريانةاملنزه اخلامس)و(

828.366828.347(71)إقامة صالمبو شارع العصراجلديدالنصرأريانةالنصر)و(

482.100482.052(71)شارع احلبيب بورقيبةالزهراءبن عروسالزهراء)و(

429.555429.580(71)شارع احلبيب بورقيبةمقرينبن عروسمقرين)و(

389.386389.298(71)7، شارع فرنسا – بن عروسبن عروسبن عروسبن عروس)و(

359.139359.199(79)شارع احلبيب ثامراملرو	بن عروساملرو	)و(

438.828439.296(71)شارع اجلمهوريةحمام األنفبن عروسحمام األنف)و(

310.505310.533(71)304، شارع فهد بن عبد العزيزاملدينة اجلديدةبن عروساملدينة اجلديدة)و(

389.200387.033(71)نهج لني – بئر القصعةبئر القصعةبن عروسبئر القصعة)و(

463.400465.222(71)مدخل  املدينة املتوسطيةرادسبن عروسرادس)و(

412.667412.888(79)ساحة 7 نوفمبرحمام الشطبن عروسحمام الشط)و(

304.400304.450(71)ط و رقم 3، احملمدية سنتراحملمديةبن عروساحملمدية)و(

256.376257.183(72)شارع احلبيب بورقيبةقرمباليةنابلقرمبالية)و(

282.120283.700(72)شارع احلبيب بورقيبةاحلماماتنابلاحلمامات)و(

274.557274.559(72)شارع علي البلهوانقليبيةنابلقليبية)و(

220.267287.573(72)30، شارع احلبيب بورقيبةنابلنابلنابل)و(

370.875370.549(72)شارع 20 مارس  زاوية اجلديديزاوية اجلديدينابلزاوية اجلديدي)و(

675.498676.998(72)شارع 7 نوفمبرزغوانزغوانزغوان)و(

402.999403.488(72)شارع البيئةعوسجةبنزرتعوسجة)و(

420.650421.750(72)زاوية نهج اجلزائر ونهج إسبانيابنزرت خلدونبنزرتبنزرت خلدون)و(

431.903434.150(72)زاوية شارعي احلبيب بورقيبة والثعالبيبنزرت الثعالبيبنزرتبنزرت الثعالبي)و(

464.650464.675(72)شارع االستقاللمنزل بورقيبةبنزرتمنزل بورقيبة)و(

455.622455.711(72)شارع 7 نوفمبر  ساحة الرميلةرفرافبنزرترفراف)و(

485.060485.344(72)شارع الطيب املهيريماطربنزرتماطر)و(

570.901570.949(72)شارع البيئة طريق منزل جميلمنزل عبد الرحمانبنزرتمنزل عبد الرحمان)و(

248.631248.633(73)الطريق السياحية سوسة هرقلةشط مرميسوسةشط مرمي)و(

362.233362.262(73)ساحة 7 نوفمبرحمام سوسةسوسةحمام سوسة)و(

229.686229.688(73)ساحة فرحات حشادسوسةسوسةسوسة حشاد)و(

202.510208.512(73)نهج منجي سليم – إقامة الهناءسوسةسوسةسوسة االستقالل)و(

304.913300.267(73)نهج جعفر بن أبي طالبسوسة الرياضسوسةسوسة الرياض)و(

348.974348.976(73)ميناء القنطاويسوسةسوسةسوسة القنطاوي)و(

276.700276.702(73)شارع 7 نوفمبرسوسة خزامةسوسةسوسة خزامة)و(

265.788265.790(73)مفترق شارع الطيب حشيشة – نهج البرتقالمساكنسوسةمساكن)و(

252.811252.813(73)شارع البيئةبوفيشةسوسةبوفيشة)و(

بنـك اإلسكــــــان
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الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
203.325203.327(73)زاوية شارع ابن اجلزار ونهج الصقليسوسةسوسةسوسة جوهرة)و(

475.310475.303(73)نهج حنبعلقصر هاللاملنستيرقصر هالل)و(

483.501483.500(73)70، نهج القصاصجّمالاملنستيرجّمال)و(

681.863694.355(73)106، شارع احلبيب بورقيبةاملهديةاملهديةاملهدية)و(

461.911447.187(73)9، نهج الزعيماملنستيراملنستيراملنستير الزعيم)و(

448.957463.444(73)ساحة 7 نوفمبراملنستيراملنستيراملنستير)1()و(

629.145629.161(73)الطريق الوطنية رقم 1 – كركركركراملهديةكركر)و(

226.372225.512(74)شارع الرائد البجاويالبجاويصفاقسصفاقس الرائد البجاوي)و(

221.208221.281(74)حي احلدائق البستانصفاقس احلدائقصفاقسصفاقس حي احلدائق)و(

226.027225.574(74)89، زاوية شارع الهادي شاكرو احلبيب ثامرالهادي شاكرصفاقسصفاقس الهادي شاكر)و(

401.719401.721(74)نهج احلديقة – موالن فيلاجلديدةصفاقسصفاقس اجلديدة)و(

442.008442.012(74)طريق سيدي منصور كلم -،0صفاقسصفاقسصفاقس سيدي منصور)و(

451.530451.095(74)شارع البيئة طريق قابس كلم -،2صفاقسصفاقسصفاقس طريق قابس)و(

861.905861.877(74)طريق تونس كلم 8 السدرة  ساقية الزيتصفاقسساقية الزيت)و(

272.587275.182(75)162، شارع فرحات حشادقابسقابسقابس)و(

712.383712.375(75)شارع تونسبنقردانمدننيبنقردان)و(

732.833732.835(75)شارع صالح بن يوسفجربة ميدونمدننيجربة ميدون)و(

694.358683.375(75)نهج فرحات حشادجرجيسمدننيجرجيس)و(

652.405620.276(75)147، نهج عبد القاضيجربة حومة السوقمدننيجربة حومة السوق)و(

644.620644.622(75)شارع منصور احلوشمدننيمدننيمدنني)و(

491.236490.154(75)نهج نالوت – قبليقبليقبليقبلي)و(

862.317862.316(75)نهج فرحات حشادتطاوينتطاوينتطاوين)و(

848.020848.026(75)زاوية شارع احلبيب بورقيبة ونهج حنبعلبئر األحمر تطاوينبئر األحمر )و(

221.566222.133(76)27، شارع الطيب املهيريقفصةقفصةقفصة)و(

453.264452.207(76)شارع فرحات حشادتوزرتوزرتوزر)و(

627.415627.825(76)شارع احلبيب بورقيبةسيدي بوزيدسيدي بوزيدسيدي بوزيد)و(

227.757227.885(77)شارع املهديةالقيروانالقيروانالقيروان)و(

238.824238.826(77)نهج إبن اجلزارالقيروانالقيروانالقيروان ابن اجلزار)و(

474.850472.390(77)شارع الطيب املهيري – عمارة بنك اجلنوبالقصرينالقصرينالقصرين)و(

612.812612.965(78)61، نهج الهادي شاكرجندوبةجندوبةجندوبة)و(

670.200670.900(78)شارع احلبيب بورقيبةطبرقةجندوبةطبرقة)و(

634.360634.444(78)شارع 20 مارس 1934بوسالمجندوبةبوسالم)و(

563.250563.500(78)شارع احلبيب بورقيبةمجاز البابباجةمجاز الباب)و(

454.400455.228(78)زاوية شارع احلبيب بورقيبة وابن زيادباجةباجةباجة)و(

224.462225.707(78)شارع املنجي سليمالكافالكافالكاف)و(

872.854872.844(78)شارع 18 جانفي 2-19 سليانةسليانةسليانة)و(

بنـك اإلسكــــــان
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الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009

البنــك التونســــي

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
332.188346.024(71)2، نهج تركياتونستونساملركزية)و(
883.545886.849(71)-، شارع الطاهر بن عماراملنار 2تونساملنار)م(
861.544861.507(70)16، شارع امللك عبد العزيز آل سعوداملنار 3تونساملنار آل سعود)م(
906.282903.528(71)-4، خير الدين باشاتونستونسخير الدين باشا)م(
291.421292.088(71)9، نهج فرحات حشادصالمبوتونسصالمبو)م(
340.544352.321(71)3، شارع فرنساتونس باب بحرتونسشارع فرنسا)ف(
340.544352.321(71)4، نهج روماتونس باب بحرتونسنهج روما)ف(
731.036730.188(71)شارع احلبيب بورقيبةالكرمتونسالكرم)م(
735.226736.740(71)شارع فرحات حشادحلق الواديتونسحلق الوادي)م(
789.918749.436(71)103، شارع احلبيب بورقيبةقرطا	تونسقرطا	)و(
560.578564.093(71)-3، شارع احلبيب بوقفطةباب سعدونتونسباب سعدون)و(
562.552565.304(71)9، شارع باب منارةباب منارةتونسباب منارة)و(
345.470333.176(71)22، شارع احلريةتونستونساحلرية)و(
840.996780.263(71)1- ، شارع ليونتونس باب اخلضراءتونسباب اخلضراء)م(
786.040797.853(71)71، نهج غّرة جوانميتوال فيلتونسميتوال فيل)و(
503.030581.900(71)حي التحريرابن خلدونتونسابن خلدون)م(
788.975780.490(71)1-، شارع محمد اخلامستونستونسمحمد اخلامس)و(
233.885751.299(71)8، طريق أريانةاملنزهتونساملنزه)و(
749.883743.092(71)مركز زفير – مرسى الشاطئاملرسىتونساملرسى)م(
715.152719.761(71)32، نهج األورتنسياأريانةأريانةأريانة)م(
730.664730.665(70)10، شارع قرطا	أريانةأريانةأريانة سنتر)م(
700.842701.313(71)30، نهج الصناعات التقليدية املنطقة الصناعية أريانة املطارسكرةأريانةالشرقية ii)م(
700.842771.738(71)املنطقة الصناعية الشرقيةالشرقيةأريانةالشرقية)م(
857.792857.794(71)عدد 116، نهج فتحي زوهيرالغزالةأريانةالغزالة)م(
438.233438.344(71)101، شارع اجلمهوريةحمام األنفبن عروسحمام األنف)و(
440.966442.060(71)41، شارع فرحات حشادرادسبن عروسرادس)م(
296.255432.487(71)طريق سوسة كلم - – مقرين الرياضمقرينبن عروسمقرين)و(
433.070433.070(71)املركب التجاريمقرينبن عروسمقرين سنتر)م(
240.413240.427(71)19، شارع احلبيب بورقيبةحمام األنفبن عروسحمام األنف ii)م(
535.436536.545(71)طريق ماطر – كلم 10وادي الليلمنوبةوادي الليل)م(
520.306520.313(71)ساحة احلبيب بورقيبةمنوبةمنوبةمنوبة)م(
546.213545.788(71)املنطقة الصناعية – قصر السعيدقصر السعيدمنوبةقصر السعيد)و(
464.456463.008(72)13، شارع 3 أوتمنزل بورقيبةبنزرتمنزل بورقيبة)و(
465.053466.115(72)ساحة تونسماطربنزرتماطر)و(
431.963443.966(72)4، نهج اجلزائربنزرتبنزرتبنزرت)ف(
255.031257.307(72)13، شارع احلبيب بورقيبةقرمباليةنابلقرمبالية)و(
292.496253.666(72)0-، شارع احلبيب بورقيبةمنزل بوزلفةنابلمنزل بوزلفة)م(
371.796370.511(72)شارع 7 نوفمبر 1987بني خالدنابلبني خالد)م(
384.017386.212(72)66، شارع احلبيب بورقيبةقربةنابلقربة)م(
280.119281.403(72)شارع احلبيب بورقيبةاحلماماتنابلاحلمامات)و(
240.413240.427(72)إقامة املهرجاناحلماماتنابلياسمني احلمامات)و(
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الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009
البنــك التونســــي

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
344.831345.063(72)شارع احلبيب بورقيبةمنزل متيمنابلمنزل متيم)و(
285.834222.660(72)شارع احلبيب ثامرنابلنابلنابل)و(
676.481675.664(72)شارع 7 نوفمبرزغوانزغوانزغوان)و(
681.007695.003(73)ساحة غرة ماياملهديةاملهديةاملهدية)و(
640.087688.537(73)شارع احلبيب بورقيبةرجيشاملهديةرجيش)م(
665.838664.510(73)1، شارع الهادي شاكرقصور السافاملهديةقصور الساف)م(
461.057467.377(73)ساحة اإلستقاللاملنستيراملنستيراملنستير)و(
525.463525.464(73)ساحة 7 نوفمبرالساحلنياملنستيرالساحلني)م(
476.109472.690(73)شارع احلبيب بورقيبةقصر هاللاملنستيرقصر هالل)و(
430.380430.875(73)شارع احلبيب بورقيبةصيادةاملنستيرصيادة)م(
479.200492.800(73)ساحة 23 جانفي 2-19طبلبةاملنستيرطبلبة)م(
477.100477.811(73)نهج أحمد مشتىالبقالطةاملنستيرالبقالطة)م(
486.072487.877(73)8-1، شارع احلبيب بورقيبةجّمالاملنستيرجّمال)و(
225.887226.517(73)ساحة االستقاللسوسةسوسةسوسة)ف(
356.333356.332(73)نهج علي العذاريأكودةسوسةأكودة)م(
251.155251.100(73)شارع احلبيب بورقيبةهرقلةسوسةهرقلة)م(
226.224229.622(73)21، شارع محمد عليسوسةسوسةباب اجلديد)م(
250.490250.088(73)املركب التجاريالنفيضةسوسةالنفيضة)م(
369.605369.608(73)عمارة سيتي سنترسهلولسوسةسهلول)م(
353.565353.565(73)نهج 18 جانفيالقلعة الكبرىسوسةالقلعة الكبرى)م(
243.756243.751(73)نهج جوهرة الساحلسوسة خزامةسوسةسوسة خزامة)م(
227.542227.768(74)شارع احلبيب بورقيبةصفاقسصفاقسصفاقس)ف(
223.281223.798(74)71، شارع الشهداءصفاقسصفاقسباب اجلبلي)م(
241.852241.852(74)طريق قرمدةصفاقس – الناصريةصفاقسالناصرية)م(
238.688238.092(74)طريق بر	 بورقيبةصفاقس – أريانةصفاقسصفاقس – أريانة)م(
243.757243.751(74)شارع احلبيب بورقيبةساقية الزيتصفاقسساقية الزيت)م(
859.722859.731(74)10، شارع سالم حرز الّلهصفاقسصفاقسصفاقس – باب بحر)م(
400.671400.672(74)شارع 7 نوفمبزصفاقس – اجلديدةصفاقسصفاقس – اجلديدة)م(
270.093275.063(75)شارع احلبيب بورقيبةقابسقابسقابس)و(
331.108331.941(75)1-، شارع احلبيب بورقيبةاحلاّمةقابساحلاّمة)م(
694.024684.971(75)شارع احلبيب بورقيبةجرجيسمدننيجرجيس)و(
650.005651.496(75)شارع احلبيب بورقيبةجربة – حومة السوقمدننيجربة – حومة السوق)و(
657.688658.064(75)املركب التجاريجربة – ميدونمدننيجربة – ميدون)م(
642.937643.063(75)نهج 18 جانفيمدننيمدننيمدنني)و(
224.022225.653(76)12، نهج ميلودقفصةقفصةقفصة)و(
461.777462.550(76)113، شارع احلبيب بورقيبةتوزرتوزرتوزر)م(
229.244226.677(77)شارع الدكتور األعوانيالقيروانالقيروانالقيروان)و(
266.065266.228(77)نهج احلبيب ثامربوحجلةالقيروانبوحجلة)م(
450.045452.386(78)31، شارع فرنساباجةباجةباجة)و(
460.014560.620(78)شارع فرحات حشادمجاز البابباجةمجاز الباب)و(
603.015603.793(78)14، نهج الطيب املهيريجندوبةجندوبةجندوبة)و(
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اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
639.821638.289(78)نهج خير الدينبوسالمجندوبةبوسالم)و(

660.016660.288(78)شارع احلبيب بورقيبةغار الدماءجندوبةغار الدماء)و(

670.799671.466(78)إقامة املرجانطبرقةجندوبةطبرقة)و(

639.821638.289(78)شارع 20 مارس 1934بوسالمجندوبةبوسالم)و(

200.768202.858(78)2، نهج اجلزائرالكافالكافالكاف)و(

280.053280.345(78)ساحة 7 نوفمبرالدهمانيالكافالدهماني)م(

870.033870.419(78)شارع االستقاللسليانةسليانةسليانة)و(

الفاكسالهاتف العنواناملكانمكاتب الصرف
126806.682 806(71)مطار تونس قرطا	تونستونسصرف تونس قرطا	)و(

338.390338.390(71)ساحة 7 نوفمبرتونستونسساحة 7 نوفمبر)و(

259.999335.126(71)-، شارع فرنساتونستونسشارع فرنسا)و(

البنــك التونســــي

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
288.012228.960(71)7، نهج محمد بدرةتونستونساملركزية)ف(
960.688960.644(71)نهج بحيرة توركانضفاف البحيرةتونسضفاف البحيرة)و(
501.350501.445(71)شارع احلبيب بوقطفةباردو تونسباردو )و(
830.390830.399(70)1-، شارع الهادي نويرةالنصر2أريانةالنصر )و(
709.346709.339(71)1، شارع أبو القاسم الشابيأريانةأريانةأريانة)و(
425.088425.908(71)--، شارع احلبيب بورقيبةمقرينبن عروسمقرين)و(
424.788424.905(71)شارع احلبيب بورقيبةبنزرتبنزرتبنزرت)و(
821.400821.401(73)شارع ياسر عرفاتسوسةسوسةسوسة)و(
402.023402.006(74)شارع مجيدة بوليلةصفاقسصفاقسصفاقس)و(

بنك تــونس واإلمـــارات
الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
344.545348.717(71)-1، زاوية املختار عطية وعلي باش حامباتونستونساملركزية)و(
349.022346.223(71)42، نهج الهادي نويرةتونستونسالعملة)و(
323.499323.499(71)11، شارع باب جديدتونستونساجلزيرة)و(
903.755903.051(71)نهج -836 – مونبليزيرتونستونسمونبليزير)و(
718.932715.145(71)13، شارع احلبيب بورقيبةأريانةأريانةأريانة)و(
389.932389.932(71)املنطقة الصناعية – بئر القصعةبن عروسبن عروسبئر القصعة)و(
228.407228.202(74)9، نهج ليويولد سيدار سنغورصفاقسصفاقسصفاقس)و(

البنك الفرنسي التونسي
الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009
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الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
337.944336.919(71)12، شارع فرنساتونستونستونس)و(
325.428333.045(71)1، نهج اجلزائرتونستونساجلزيرة 1)و(
345.850342.622(71)3-، نهج اجلزيرةتونستونساجلزيرة 2)و(
353.191352.915(71)14، نهج القصبةتونستونستونس املدينة)و(
785.923787.522(71)الشرقية – املنطقة الصناعيةتونستونسالشرقية)و(
340.657351.009(71)70 72، شارع احلبيب بورقيبةتونستونسشارع احلبيب بورقيبة)و(
340.671336.034(71)70 72، شارع احلبيب بورقيبةتونستونسشارع احلبيب بورقيبة)و(
256.029340.950(71)70 72، شارع احلبيب بورقيبة )وكالة أعوان(تونستونستونس)و(
340.699347.751(71)70 72، شارع احلبيب بورقيبة تونستونستونس)و(
346.434347.524(71)املركز التجاري أبو نواس – تونستونستونسأبو نواس)و(
347.042335.398(71)68، شارع احلبيب بورقيبةتونستونسشارع احلبيب بورقيبة)و(
338.361331.458(71)23، شارع باريستونستونسشارع باريس)و(
785.787785.503(71)60، شارع محمد اخلامستونستونسشارع محمد اخلامس)و(
782.954782.850(71)نهج الكويتتونستونسالفيات)و(
786.743832.261(71)3، نهج مصرتونستونسنهج مصر)و(
783.290793.395(71)حي املهرجانتونستونساملنزه 1)و(
750.909750.216(71)حي جميل – املنزه السادساملنزه 6تونساملنزه 6)و(
347.483347.483(71)72، شارع قرطا	تونستونسشارع قرطا	)و(
780.173781.583(71)44، شارع الهادي شاكرتونستونسشارع الهادي شاكر)و(
730.037733.320(71)246، شارع احلبيب بورقيبةالكرمتونسالكرم)و(
512.811511.785(71)6، شارع احلبيب بورقيبةباردوتونسباردو)و(
390.445494.560(71)82، شارع -1 أكتوبر 1963الورديةتونسالوردية)و(
880.433880.344(71)3، شارع الطاهر بن عماراملنارتونساملنار)و(
570.658570.678(71)املركز التجاري رقم 10تونستونسباب سويقة)و(
349.433351.700(71)1، نهج جمال عبد الناصرتونستونسجمال عبد الناصر)و(
330.308333.788(71)ساحة احلفصية – زاوية نهج سيدي بوحديدتونستونساحلفصية)و(
761.424761.216(71)املركز التجاري ضفاف البحيرةتونستونسضفاف البحيرة)و(
338.017337.420(71)-2، شارع باريستونستونستونس)و(
753.453753.900(71)حي لطيفاملنزه 7تونساملنزه 7)و(
874.530874.624(71)مركب عليسة نهج ملقااملنارتونساملنار)و(
585.800844.774(71)9-، شارع النخيلالزهرونيتونسالزهروني)و(
774.040774.084(71)16، شارع 7 نوفمبراملرسىتونساملرسى)و(
776.611776.757(71)1، نهج عبد احلفيظ املكياملرسىتونساملرسى)و(
785.620782.850(71)نهج الكويتتونستونسالفيات)و(
728.551 728.550(70)شارع 7 نوفمبرتونستونساملركز العمراني)و(
963.717963.717(71)البحيرةالبحيرةتونستونس البحيرة)و(
901.455901.320(71)نهج عدد 8300تونستونسمونبليزير)و(
776.643776.780(71)17 مكرر، شارع 7 نوفمبرتونستونسسيدي بوسعيد)و(
785.923700.874(71)-1، نهج -910 املنطقة الصناعية – الشرقيةأريانةأريانةتونس اجلوية)و(
836.121 836.122(70)جيان سّبالة بن عّمارأريانةأريانةأريانة)و(
716.683716.821(71)-، نهج صالمبوأريانةأريانةأريانة)و(

بنك تونس العربي الدولي
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الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009

بنك تونس العربي الدولي

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
875.685875.688(71)9، شارع العهد اجلديد – النصرالنصرأريانةالنصر)و(
830.007 830.008(70)شارع الهادي نويرةالنصرأريانةالنصر)و(
706.100708.744(71)زاوية شارعي البيئة وأبي القاسم الشابيأريانة الشماليةأريانة الشماليةأريانة)و(
231.300235.444(71)8، شارع احلرية املنزه -كارنواأريانةكارنوا)و(
713.275719.442(71)-، نهج صالمبوأريانةأريانةأريانة)و(
697.010697.010(70)شارع احتاد املغاربيسكرةأريانةسكرة)و(
520.033520.020(71)شارع احلبيب بورقيبة – منوبةمنوبةمنوبةمنوبة)و(
535.007535.024(71)زاوية شارعي احلبيب بورقيبة و اجلمهوريةواد الليلمنوبةواد الليل)و(
382.889383.023(71)شارع احلبيب بورقيبةبن عروسبن عروسبن عروس)و(
433.595299.266(71)--، شارع احلبيب بورقيبةمقرينبن عروسمقرين)و(
711.600294.700(71)مفترق شارع اجلمهوريةحمام األنفبن عروسحمام األنف)و(
408.054408.084(79)املنطقة الصناعيةبن عروسبن عروساملغيرة)و(
481.266481.240(71)زاوية شارع احلبيب بورقيبة ونهج بنزرتالزهراءبن عروسالزهراء)و(
290.162290.039(71)اقامة االحمدي شارع البيئة بومهل البساتنيبومهلبن عروسبومهل)و(
433.711433.862(72)نهج املنصف بايبنزرتبنزرتبنزرت)و(
466.598468.222(72)شارع احلبيب بورقيبةماطربنزرتماطر)و(
442.674442.804(72)شارع احلبيب بورقيبةالعاليةبنزرتالعالية)و(
445.030445.277(72)أوتيك املدينةأوتيكبنزرتأوتيك)و(
491.744491.848(72)شارع 7 نوفمبرمنزل جميلبنزرتمنزل جميل)و(
470.710470.704(72)شارع االستقاللمنزل بورقيبةبنزرتمنزل بورقيبة)و(
249.511249.344(72)شارع محمد إيدام براكة الساحلبراكة الساحلنابلبراكة الساحل)و(
286.654 287.239(72)71، شارع احلبيب بورقيبةنابلنابل نابل)و(
241.877 241.644(72)مارينا احلماماتاحلماماتنابل مارينا احلمامات)و(
281.260281.359(72)شارع اجلمهوريةاحلماماتنابلاحلمامات)و(
255.376255.867(72)شارع احلبيب بورقيبةقرمباليةنابلقرمبالية)و(
292.960292.938(72)6،4،2، نهج الطيب املهيريمنزل بوزلفةنابلمنزل بوزلفة)و(
289.277289.177(72)شارع احلبيب بورقيبةقربةنابلقربة)و(
262.292262.308(72)املركب التجاري – احلماماتاحلماماتنابلاحلمامات)و(
262.335262.288(72)نزل املنار – املرازقةاحلماماتنابلاحلمامات)و(
240.155240.255(72)نزل املهاري ياسمني احلماماتاحلماماتنابلاحلمامات)و(
470.704   470.709(72)زاوية نهجي منجي سليم وعلي بلهواندار شعبان الفهريزاوية نابلدار شعبان الفهريزاوية )و(
287.239286.654(72)0-1، شارع البيئةمنزل متيمنابلمنزل متيم)و(
295.034 295.212(72)شارع احلبيب بورقيبةقليبيةنابلقليبية)و(
679.295679.400(72)املركب التجاريبئر مشارقةزغوانبئر مشارقة)و(
672.600672.444(72)-، شارع احلريةالفحصزغوانالفحص)و(
224.361227.557(73)3، نهج علي البلهوانسوسةسوسةسوسة)و(
242.233249.247(73)شارع احلبيب بورقيبةالقلعة الصغرىسوسةالقلعة الصغرى)و(
259.555259.753(73)0-، شارع الطيب حشيشةمساكنسوسةمساكن)و(
227.155227.153(73)نهج بالقاضي   الكرنيشسوسةسوسةسوسة الكرنيش)و(
247.244247.245(73)شارع احلبيب بورقيبةسيدي بوعليسوسةسيدي بوعلي)و(
242.125242.071(73)شارع 7 نوفمبر – خزامة الشرقيةخزامةسوسةسوسة خزامة)و(
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بنك تونس العربي الدولي

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
360.011360.013(73)طريق تونسحمام سوسةسوسةحمام سوسة)و(
240.422240.997(73)مرسى القنطاويسوسة الشماليةسوسةسوسة الشمالية)و(
223.665223.667(73)10، نهج صالح بالعجوزةسوسة املدينةسوسةسوسة املدينة)و(
346.210346.206(73)احلدائق – مرسى القنطاويسوسةسوسةسوسة)و(
226.199212.544(73)نهج على بلهوانسوسة سنترسوسةسوسة سنتر)و(
213.177213.178(73)9-، نهج الدكتور مورو سوسةسوسةسوسة حشاد)و(
822.031822.032(73)شارع االستقالل  سهلولسوسةسهلول)و(
479.550492.596(73)262، شارع احلبيب بورقيبةطبلبةاملنستيرطبلبة)و(
462.977463.575(73)ساحة الزعيماملنستيراملنستيراملنستير)و(
473.544473.707(73)شارع احلبيب بورقيبةقصر هاللاملنستيرقصر هالل)و(
469.127469.898(73)6-، شارع احلبيب بورقيبةقصيبة املديونياملنستيرقصيبة املديوني)و(
505.961505.964(73)7، شارع 7 نوفمبراملنستير2املنستيراملنستير2)و(
482.111482.414(73)زاوية شارعي اجلمهورية والبشير صفر جمالاملنستيرجمال)و(
475.051475.056(73)نهج الزياتني ساحة - سبتمبر املكننياملنستيراملكنني)و(
513.880513.882(73)26، املركب السكني والتجاري الساحلنياملنستيرالساحلني)و(
680.203695.191(73)ساحة 7 نوفمبراملهديةاملهديةاملهدية)و(
671.506671.459(73)ديار البحر املنطقة السياحيةاملهديةاملهديةاملهدية)و(
406.730406.736(74)شارع 7 نوفمبرصفاقس اجلديدةصفاقسصفاقس اجلديدة)و(
220.730224.760(74)شارع - أوتصفاقسصفاقسصفاقس)و(
274.633274.670(74)كلم 3 – طريق احملارزةصفاقسصفاقسصفاقس احلبيب)و(
297.679297.684(74)17، ساحة - ديسمبرصفاقسصفاقسصفاقس الهالل)و(
297.504297.810(74)9، نهج سالم حرز اللهصفاقسصفاقسنهج سالم حرز الله)و(
299.660220.738(74)3، ساحة مالبورغصفاقسصفاقسساحة مالبورغ)و(
229.871226.052(74)شارع فرحات حشادصفاقسصفاقسشارع فرحات حشاد)و(
241.038241.626(74)طريق قرمدة كلم -،1صفاقسصفاقسقرمدة)و(
287.334287.815(74)البودريار )املنطقة الصناعية(صفاقسصفاقسالبودريار)و(
229.423225.651(74)نهج املنجي سليمصفاقسصفاقسصفاقس املدينة)و(
290.959290.034(74)شارع احلبيب بورقيبةاحملرسصفاقساحملرس)و(
251.666251.200(74)ساحة مفيدة بورقيبةساقية الزيتصفاقسساقية الزيت)و(
284.060284.452(74)شارع احلبيب بورقيبةاحلنشةصفاقساحلنشة)و(
225.019229.486(74)شارع احلبيب بورقيبةصفاقسصفاقسصفاقس سنتر)و(
227.184297.805(74)شارع الشهداءصفاقسصفاقسصفاقس 2000)و(
229.504297.810 (74)زاوية شارع احلبيب ثامر ونهج سالم حرز اللهصفاقسصفاقسصفاقس ثامر)و(
277.255277.280 (74)شارع 2 مارس 1934بئر علي بن خليفةصفاقسبئر علي بن خليفة)و(
225.692228.155(74)شارع احلبيب بورقيبةصفاقسصفاقسمعرض صفاقس)و(
293.873293.878(74)طريق املهدية – كلم  7 صفاقسساقية الدايرصفاقسصفاقس الداير)و(
402.010401.805(74)شارع الشهداءصفاقس الزيتونةصفاقسصفاقس الزيتونة)و(
443.105444.108(74)طريق تونس – كلم 2صفاقسصفاقسصفاقس)و(
212.396212.384(74)شارع 18 جانفي 2-19صفاقسصفاقسصفاقس 18 جانفي)و(
851.321851.328(74)عمارة اجلوهرة كم -،-صفاقسصفاقسصفاقس تنيور)و(
272.411273.699(75)3، شارع فرحات حشادقابسقابسقابس)و(
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الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
651.777651.950(75)شارع احلبيب بورقيبةجربةمدننيجربة – حومة السوق)و(
692.388692.390(75)شارع محمد اخلامس جرجيسمدننيجرجيس)و(
651.749651.950(75)زاوية املغرب العربي الكبير ونهج محمد بدرة جربةجربةجربة ميدون)و(
450.633452.659(76)شارع فرحات حشادتوزرتوزرتوزر)و(
229.300227.092(77)شارع اجلمهوريةالقيروانالقيروانالقيروان)و(
250.047250.025(77)احلي التجاري – شارع علي البلهوانالوسالتيةالقيروانالوسالتية)و(
454.875456.425(78)زاوية شارعي احلبيب بورقيبة وفرنساباجةباجةباجة)و(
633.208631.449(78)نهج محمد علي جندوبةجندوبةجندوبة)و(
205.734205.732(78)زاوية شارع الهادي شاكر ونهج 8 جويلية 1984  الكافالكافالكاف)و(
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الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
832.531835.751 (71)نهج الهادي نويرةتونستونسفرع محمد اخلامس )ف(

341.017347.097-(71)نهج املختار عطيةاملديرية اجلهوية بتونس

780.186789.308(71)17 18 19، ساحة تانيتتونستونستونس هلتون)و(
345.938341.024(71)نهج مختار عطيةتونستونسشارع باريس)ف(
831.545834.172(71)61 ،شارع احلريةتونستونسالفيات)و(
253.751341.705(71)70، شارع لندرةتونستونسشارع لندرة)و(
837.919837.583(70)نهج املستثميرينالشرقيةتونسالشرقية)و(
783.037790.626(71)34، نهج آالن سافاريتونستونسآالن سافاري)و(
781.385784.159(71)12، شارع خير الدين باشاتونستونسخير الدين باشا)و(
517.422501.233(71)شارع احلبيب بورقيبةباردوتونسباردو)و(
571.388571.409(71)-6،ساحة باب سويقةتونستونسباب سويقة)و(
862.812964.034(71)شارع الطاهر احلدادضفاف البحيرة تونسضفاف البحيرة )و(
713.843712.902(71)18، شارع احلبيب بورقيبةأريانةأريانةأريانة)و(
731.260731.266(71)89، شارع احلبيب بورقيبة أريانة اجلديدةأريانة الزهراءأريانةأريانة الزهراء)و(
752.399751.800(70)نهج معاوية ابن أبي سفياناملنزه 4تونساملنزه 4)و(
880.677880.666(71)مركب عائدة سنتر شارع الطاهر بن عماراملنزه التاسعأريانةاملنزه التاسع)و(
828.701 828.655(71)نهج الهادي نويرة – إقامة البالصالنصرأريانةالنصر)و(
866.354     866.655(71)نهج جعفر طريق روادأريانةأريانةرواد)و(
530.020531.500(71)10، شارع فرحات حشادطبربةمنوبةطبربة)و(
540.152540.759(71)شارع احلبيب بورقيبةاملرناقيةمنوبةاملرناقية)و(
535.430535.700(71)شارع احلبيب بورقيبةوادي الليلمنوبةوادي الليل)و(
610.408610.816(71)الفضاء التجاري للمغازة العامةالدندانمنوبةالدندان)و(
322.185322.408(71)12 مكرر، نهج اجلزيرةتونستونستونس )أ()و(
240.054344.642(71)44، شارع قرطا	تونستونستونس )ب()و(
736.716736.226(71)ديوان املوانيحلق الواديتونسحلق الوادي)و(
255.574258.629(71)10، ساحة املنصف بايتونستونستونس امليناء)و(
341.205341.201(71)49، شارع احلبيب بورقيبةتونستونسوكالة تونس الدولية)و(
383.987385.044(71)شارع احلبيب بورقيبةبن عروسبن عروسبن عروس)و(
360.380360.088(71)شارع فرحات حشادمرناقبن عروسمرناق)و(
394.400305.122(71)شارع 7 نوفمبراحملمديةبن عروساحملمدية)و(
482.438453.360(71)شارع الطيب املهيريالزهراءبن عروسالزهراء)و(
383.200385.737(71)سوق اجلملةنعسانبن عروسبئر القصعة)و(
469.877448.554(71)ميناء رادسرادسبن عروسرادس امليناء)و(
670.012670.707(72)شارع احلريةالفحصزغوانالفحص)و(
675.438676.599(72)شارع 7 نوفمبرزغوانزغوانزغوان)و(

430.111433.373-(72)نهج املنجي سليماملديرية اجلهوية ببنزرت

431.669443.766(72)نهج املنجي سليمبنزرتبنزرتبنزرت)و(
485.012486.508(72)نهج باريسماطربنزرتماطر)و(
464.519460.805(72)شارع االستقاللمنزل بورقيبةبنزرتمنزل بورقيبة)و(
447.075447.866(72)ساحة حسان باخلوجةرأس اجلبلبنزرترأس اجلبل)و(
469.192469.266(72)شارع احلبيب بورقيبةسجنانبنزرتسجنان)و(
442.790442.033(72)شارع احلبيب بورقيبةالعاليةبنزرتالعالية)و(

البنك الوطنـــي الفـالحـــــي
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الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
590.400592.333(72)نهج القنطرةبنزرتبنزرتجرزونة)و(

286.380286.572-(72)مركز نيابوليس شارع فرنسااملديرية اجلهوية بنابل

290.172290.792(72)شارع احلبيب بورقيبةسليماننابلسليمان)و(
229.765228.188(72)شارع احلبيب بورقيبةبني خيارنابلبني خيار)و(
370.357370.997(72)املركب التجاريبني خالدنابلبني خالد)و(
285.012224.194(72)مركز نيابوليس   شارع فرنسانابلنابلنابل)و(
255.158256.531(72)شارع احلبيب بورقيبةقرمباليةنابلقرمبالية)و(
280.129281.281(72)شارع احلبيب بورقيبةاحلماماتنابلاحلمامات)و(
344.054345.641(72)نهج محمد بن فضلمنزل متيمنابلمنزل متيم)و(
296.078273.097(72)ساحة اجلمهوريةقليبيةنابلقليبية)و(
384.554385.643(72)شارع احلبيب بورقيبةقربةنابلقربة)و(
292.166253.495(72)شارع احلبيب بورقيبةمنزل بوزلفةنابلمنزل بوزلفة)و(
297.058297.298(72)شارع احلبيب بورقيبةالهواريةنابلالهوارية)و(
259.572259.572(72)شارع علي بلهوانبوعرقوبنابلبوعرقوب)و(
285.270224.238(72)شارع فرحات حشادنابلنابلنابل 2)و(
297.522297.679(72)شارع 7 نوفمبرامليدةنابلامليدة)و(

227.461224.871-(73)شارع احلبيب بورقيبةاملديرية اجلهوية بسوسة 

225.166225.718(73)شارع احلبيب بورقيبةسوسةسوسةسوسة)و(
259.087257.083(73)احلي التجاري شارع اجلمهوريةمساكنسوسةمساكن)و(
253.028253.888(73)نهج 18 جانفي 2-19القلعة الكبرىسوسةالقلعة الكبرى)و(
250.027250.311(73)شارع اجلمهوريةالنفيضةسوسةالنفيضة)و(
228.133228.819(73)1-، شارع اجلمهوريةسوسةسوسةسوسة اجلمهورية)و(
361.285361.337(73)املركب التجاري سيدي إبراهيمحمام سوسةسوسةحمام سوسة)و(
228.755228.756(73)شارع محمد اخلامسسوسةسوسةميناء سوسة)و(
228.055228.692(73)شارع باريس سوسةسوسةسوسةسوسة املدينة)و(
229.066229.065(73)شارع احلبيب بورقيبة أبو نواسسوسةسوسةسوسة بوجعفر)و(
346.137346.178(73)مرسى القنطاويحمام سوسةسوسةمرسى القنطاوي)و(
822.691822.694(73)شارع ياسر عرفاتسوسةسوسةسهلول)و(

460.291464.722-(73)نهج الزعيماملديرية اجلهوية باملنستير 

681.055696.952(73)شارع احلبيب بورقيبةاملهديةاملهديةاملهدية)و(
630.366630.016(73)شارع الطيب املهيرياجلماملهديةاجلم)و(
665.096664.983(73)ساحة 7 نوفمبرقصور السافاملهديةقصور الساف)و(
610.181610.160(73)شارع احلريةالسواسياملهديةالسواسي)و(
643.122642.747(73)نهج فلسطنيالشابةاملهديةالشابة)و(
461.099463.044(73)نهج الزعيماملنستيراملنستيراملنستير)و(
475.052438.608(73)شارع احلبيب بورقيبةاملكننياملنستيراملكنني)و(
486.202487.751(73)نهج بشير صفرجّمالاملنستيرجّمال)و(
479.002479.833(73)13،شارع احلبيب بورقيبةطبلبةاملنستيرطبلبة)و(
526.336526.337(73)شارع احلبيب بورقيبةالساحلنياملنستيرالساحلني)و(
540.909540.908(73)نهج األغالبةقصر هاللاملنستيرقصر هالل)و(

223.768227.587-(74)47، نهج احلبيب املعزوناملديرية اجلهوية بصفاقس

226.077298.136(74)نهج الطيب املهيريصفاقسصفاقسصفاقس)ف(

البنك الوطنـــي الفـالحـــــي
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الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
227.431228.886(74)شارع فرحات حشادصفاقسصفاقسصفاقس حشاد)و(
290.884290.660(74)شارع احلبيب بورقيبةاحملرسصفاقساحملرس)و(
497.465497.521(74)امليناء اجلديدصفاقس باب البحرصفاقسصفاقس امليناء)و(
292.337292.335(74)شارع احلبيب بورقيبةساقية الدايرصفاقسساقية الداير)و(
298.626228.975(74)نهج الطاهر صفرصفاقسصفاقسصفاقس الشمالية)و(
250.000254.517(74)شارع محمد اخلامسساقية الزيتصفاقسساقية الزيت)و(
228.552228.483(74)نهج سيدي علي الكرايصفاقسصفاقسصفاقس املدينة)و(
254.789254.959(74)طريق تنيور، كيلومتر 6الشيحيةصفاقسالشيحية)و(
271.392271.393(74)شارع احلبيب بورقيبةعقاربصفاقسعقارب)و(
284.453284.253(74)شارع احلبيب بورقيبةاحلنشةصفاقساحلنشة)و(
402.462 402.469(74)شارع 7 نوفمبر – عمارة ابن خلدونصفاقسصفاقسصفاقس 7 نوفمبر)و(

273.005272.944-(75)شارع احلبيب بورقيبةاملديرية اجلهوية بقابس

270.054272.323(75)198،شارع احلبيب بورقيبةقابسقابسقابس)و(
230.501230.633(75)شارع احلريةمطماطةقابسمطماطة)و(
321.333321.666(75)شارع 27 أكتوبرمارثقابسمارث)و(
331.600331.230(75)33، شارع احلبيب بورقيبةاحلامةقابساحلامة)و(
297296.710 .177(75)نهج صالحدين األيوبيقابسقابسقابس اجلنوبية)و(

643.921643.924-(75)شارع احلبيب بورقيبة - مدننياملديرية اجلهوية مبدنني

650.025652.587(75)ساحة املختار عطيةجربةمدننيجربة)و(
732.896732.899(75)شارع صالح بن يوسفجربةمدننيجربة ميدون)و(
694.020691.555(75)نهج فلسطنيجرجيسمدننيجرجيس)و(
710.155711.555(75)شارع تونسبنقردانمدننيبنقردان)و(
640.313640.621(75)شارع احلبيب بورقيبةمدننيمدننيمدنني)و(
760.558760.215(75)نهج صالح بن يوسفقاللةمدننيقاللة)و(
860.634862.356(75)نهج 2 مارس 1934تطاوينتطاوينتطاوين)و(

220.769220.388-(76)شارع الطيب املهيرياملديرية اجلهوية بقفصة

420.261420.269(76)شارع 7 نوفمبردقاشتوزردقاش)و(
452.827452.128(76)شارع فرحات حشادتوزرتوزرتوزر)و(
221.266225.249(76)شارع الطيب املهيري قفصةقفصةقفصة)و(
491.255491.145(75)شارع اجلمهوريةقبليقبليقبلي)و(
285.492285.183(76)شارع احلبيب بورقيبة   القطار القطارقفصةالقطار)و(
290.197290.301(76)شارع 7 نوفمبرالسندقفصةالسند)و(

473.900473.302-(77)شارع الهادي شاكراملديرية اجلهوية بالقصرين

480.327480.095(77)شارع احلبيب بورقيبةتالةالقصرينتالة)و(
474.720474.395(77)شارع الهادي شاكرالقصرينالقصرينالقصرين)و(
465.327465.822(77)شارع علي بلهوانسبيطلةالقصرينسبيطلة)و(
441.347441.328(77)شارع احلبيب بورقيبةفريانةالقصرينفريانة)و(
488.282488.154(77)شارع 7 نوفمبرسبيبةالقصرينسبيبة)و(
420.614420.612(77)شارع 9 أفريلفوسانةالقصرينفوسانة)و(
632.179632.835(76)ساحة 7 نوفمبرسيدي بوزيدسيدي بوزيدسيدي بوزيد)و(
645.272645.325(76)شارع احلبيب بورقيبةاملكناسيسيدي بوزيداملكناسي)و(
677.386677.100(76)شارع احلبيب بورقيبةبئر احلفيسيدي بوزيدبئر احلفي)و(

البنك الوطنـــي الفـالحـــــي
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الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
640.308640.163(76)شارع خير الدين باشاالرقابسيدي بوزيدالرقاب)و(

235.575235.270-(77)شارع اجلمهوريةاملديرية اجلهوية بالقيروان

233.215234.755(77)شارع الدكتور حمدة لعوينيالقيروانالقيروانالقيروان املدينة)و(
365.070365.218(77)شارع 7 نوفمبرالسبيخةالقيروانالسبيخة)و(
231.532235.570(77)شارع اجلمهوريةالقيروانالقيروانالقيروان)و(
355.056355.005(77)شارع 7 نوفمبرحفوزالقيروانحفوز)و(
266.043266.234(77)ساحة 7 نوفمبربو حجلةالقيروانبو حجلة)و(
350.288350.260(77)شارع علي بلهوانالوسالتيةالقيروانالوسالتية)و(
268.526268.554(77)املركز التجاري بالشراردةالشراردةالقيروانالشراردة)و(
303.508302.310(77)احلي التجاري باحلجامالقيروان احلجامالقيروانالقيروان احلجام)و(
360.114360.117(77)ساحة 7 نوفمبرنصر اللهالقيرواننصر الله)و(
256.081256.185(77)16، نهج 9 أفريلالعالالقيروانالعال)و(
370.296370.287(77)احلي التجاري   شارع 7 نوفمبرحاجب العيونالقيروانحاجب العيون)و(

451.928452.455(78)نهج خير الدين باشا – عمارة البنك الوطني الفالحياملديرية اجلهوية بباجة 

450.050453.056(78)شارع فرحات حشادباجةباجةباجة)و(
560.087560.938(78)شارع احلبيب بورقيبةمجاز البابباجةمجاز الباب)و(
466.703466.468(78)شارع احلبيب بورقيبةتبرسقباجةتبرسق)و(
570.029570.132(78)شارع احلبيب بورقيبةتستورباجةتستور)و(
470.122470.389(78)شارع احلبيب بورقيبةنفزةباجةنفزة)و(
469.036469.365(78)ساحة االستقاللعمدونباجةعمدون)و(
585.288585.155(78)شارع 7 نوفمبرقبالطباجةقبالط)و(
452.888458.800(78)شارع البيئةباجةباجةباجة)و(

872.303872.305(78)عمارة البنك الوطني الفالحي، نهج 18 جانفي املديرية اجلهوية بسليانة 

805.317805.142 (78)املركب التجاري شارع فلسطنيبوعرادة سليانةبوعرادة)و(
871.234871.270(78)شارع 18 جانفيسليانةسليانةسليانة)و(
826.415826.351(78)ساحة السوقمكثرسليانةمكثر)و(
817.038817.213(78)نهج عقبة بن نافعقعفورسليانةقعفور)و(
891.243891.325(78)شارع احلبيب بورقيبةالكريبسليانةالكريب)و(
893.095893.085(78)املركز التجاريالروحيةسليانةالروحية)و(

201.441201.748(78)نهج علي بلهوان املديرية اجلهوية بالكاف 

200.004202.998(78)نهج علي بلهوانالكافالكافالكاف)و(
280.019280.535(78)نهج احلبيب بورقيبةالدهمانيالكافالدهماني)و(
262.352262.366(78)شارع فرحات حشادالسرسالكافالسرس)و(
277.344277.355(78)شارع احلبيب بورقيبةتاجروينالكافتاجروين)و(
253.288253.263(78)شارع احلبيب بورقيبةاجلريصةالكافاجلريصة)و(

602.788603.429(78)نهج فرحات حشاد املديرية اجلهوية بجندوبة 

639.649638.610(78)شارع خير الدين باشابوسالمجندوبةبوسالم)و(
673.926671.467(78)شارع احلبيب بورقيبةطبرقةجندوبةطبرقة)و(
603.410604.286(78)نهج فرحات حشادجندوبةجندوبةجندوبة)و(
655.814656.290(78)شارع 7 نوفمبرعني دراهمجندوبةعني دراهم)و(
661.403660.789(78)شارع احلبيب بورقيبةغار الدماءجندوبةغار الدماء)و(
641.090641.178(78)احلي التجاريفرنانةجندوبةفرنانة)و(

البنك الوطنـــي الفـالحـــــي
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البنك التونسي للتضامن

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
843.897842.193(71)6-، شارع محمد اخلامس تونستونستونس)ف(

339.878241.148(71)-، ساحة املنجي باليتونس باب بحرتونستونس)م(

547.747547.747(71)شارع املغرب العربي – حي التضامن أريانةأريانةأريانة)م(

535.928535.896(71)113، شارع احلبيب بورقيبة وادي الليلمنوبةمنوبة)م(

425.385426.942(71)ط و 1 كلم 7 فندق شوشابن عروسبن عروسبن عروس)م(

680.246680.246(71)شارع أحمد مباركزغوانزغوانزغوان)م(

423.626423.626(72)9، شارع احلبيب بورقيبةبنزرتبنزرتبنزرت)م(

220.750220.750(72)شارع املنصف باينابلنابلنابل)م(

212.799212.799(73)شارع احلبيب بورقيبة سوسةسوسةسوسة)م(

467.680467.680(73)عمارة باب الكرم 2 املنستيراملنستيراملنستير)م(

681.431681.431(73)شارع 2 مارس 1934املهديةاملهديةاملهدية)م(

405.506407.207(74)عمارة ديار الوفاء صفاقس اجلديدةصفاقسصفاقسصفاقس)م(

276.533273.705(75)شارع جارةقابسقابسقابس)م(

646.222 646.222(75)عمارة التنميةمدننيمدننيمدنني)م(

942.480 492.480(75)املركب التجاريقبليقبليقبلي)م(

853.787 850.199(75)شارع أحمد التليليتطاوينتطاوينتطاوين)م(

620.600 620.600(76)شارع احلبيب بورقيبةسيدي بوزيد سيدي بوزيدسيدي بوزيد)م(

460.433460.433(76)14، شارع ابن أنستوزر توزرتوزر)م(

227.890 227.890(76)شارع احلبيب بورقيبة قفصة قفصةقفصة)م(

234.200 234.200(77)نهج النعمانالقيروانالقيروانالقيروان)م(

472.900 472.900(77)شارع احلبيب بورقيبة القصرينالقصرينالقصرين)م(

452.481452.481(78)شارع عقبة ابن نافع باجةباجةباجة)م(

606.500606.500(78)79، شارع فرحات حشاد جندوبةجندوبةجندوبة)م(

204.390204.390(78)24، شارع الطيب املهيري، 7100 الكاف الكافالكافالكاف)م(

870.644870.644(78)شارع  الطيب املهيريسليانةسليانةسليانة)م(
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الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
331.053340.174(71)10 مكرر، شارع محمد اخلامس تونستونستونس)ف(
847.530847.350(71)79، شارع احلريةالبلفديرتونساحلرية)و(
348.477348.476(71)املركز التجاري شارع احلبيب بورقيبةتونستونسالبلمريوم)و(
962.888961.521(71)عمارة ب املجد نهج البحيرةضفاف البحيرةتونسالبحيرة)و(
767.970767.474(71)شارع األرضتونستونساملركز العمراني الشمالي)و(
661.166660.033(71)18، شارع احلبيب بورقيبةباردوتونسباردو)و(
775.287775.280(71)2، شارع الطيب املهيرياملرسىتونساملرسى)و(
718.780718.930(71)76، شارع احلبيب بورقيبةأريانةأريانةأريانة)و(
814.333814.465(71)شارع الهادي نويرة – إقامة سعيدالنصر 2أريانةالنصر)و(
683.366683.504(70)شارع إحتاد املغرب العربيسكرة  أريانةسكرة  )و(
427.021428.787(71)-1، شارع احلبيب بورقيبةمقرينمقرينمقرين )و(
211.500211.499(73)97، شارع احلبيب بورقيبةسوسةسوسةسوسة )و(
226.066226.063(74)33 شارع الهادي شاكر  صفاقسصفاقسصفاقس )و(
417.500417.222(74)33 شارع مجيدة بوليلة  صفاقس اجلديدةصفاقسصفاقسصفاقس ii )و(

البنك التونسي الكويتي

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
401.200401.150(74)شارع الشهداءصفاقسصفاقسصفاقس)و(

سيتي بنك )فرع تونس املقيم(
الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009

الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009

البنك التونسي الليبي

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
781.500780.197(71)-2، شارع خير الدين باشا مونبليزيرتونسمونبليزير)و(
402.453403.272(74)عمارة عليسة، طريق قرمدة صفاقس اجلديدةصفاقس اجلديدةصفاقسصفاقس اجلديدة)و(
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الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009

الشركة التونسية للبنك

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
340.162350.497 (71)نهج الهادي نويرةتونستونسالوكالة املركزية)و(

783.638-783.560-(71)شارع محمد اخلامساملديرية اجلهوية بتونس الشمالية 

785.474289.914(71)1، نهج الزمخشري حي املهرجاناملنزه 1تونساملنزه)و(

887.858887.999(71)شارع غرة سبتمبر1969املنارتونساملنار 3)و(

883.511883.759(71)كوليزي صولة – املنار2 املنار 2تونساملنار 2)و(

751.400767.726(71)مطار تونس قرطا	تونستونستونس قرطا	)و(

511.634501.220(71)شارع االستقاللخزندارتونسخزندار)و(

732.400730.272(71)242، شارع احلبيب بورقيبةتونستونسالكرم)و(

530.255531.264(71)شارع فرحات حشادطبربةمنوبةطبربة)و(

714.209701.612(71)2، نهج اجلمهوريةأريانةأريانةأريانة)و(

546.442546.899(71)نهج العراقالتضامنأريانةالتضامن)و(

600.660601.905(71)كلم 7 – طريق ماطرواد الليلمنوبةوادي الليل)و(

718.000717.210(71)34، نهج الهادي كرايأريانةأريانةمدينة العلوم)و(

729.867729.889(71)زاوية شارع احلبيب بورقيبة ونهج شريفاملرسىتونساملرسى)و(

783.757-784.518(71)شارع محمد اخلامساملديرية اجلهوية بتونس

342.444340.002(71)1، شارع احلبيب ثامرتونستونسثامر)ف(

807.738773.441(71)74، نهج 8600الشرقيةتونسالشرقية)و(

782.806782.874(71)شارع محمد اخلامستونستونسمحمد اخلامس)و(

563.116564.580(71)72، ساحة باب سويقةتونستونسباب سويقة)و(

785.950783.834(71)11، شارع خير الدين باشاتونستونسخير الدين باشا)و(

560.892565.801(71)48، نهج سيدي بن زيادتونستونستونس املدينة)و(

324.535326.529(71)زاوية نهج الكومسيون ونهج اجلزيرةتونستونسساحة النصر)و(

351.812 344.814(71)-2، شارع جان جوريستونستونسجان جوريس)و(

831.003830.664(71)49، نهج فلسطنيتونستونسفلسطني)و(

287.058892.896(71)23، شارع الواليات املتحدةتونستونسالبلفدير)و(

336.447337.758(71)2-، شارع احلبيب بورقيبةتونستونسأفريكا)و(

322.577324.497(71)33، نهج اجلزيرةتونستونساجلزيرة)و(

781.046783.749-(71)شارع محمد اخلامساملديرية اجلهوية بتونس اجلنوبية 

352.668 335.337(71)نهج عبد الرزاق شريّطتونستونستونس امليناء)و(

258.856255.033(71)محطة مدينة تونستونستونساحملطة)و(

442.200440.277(71)81، شارع فرحات حشادرادسبن عروسرادس)و(

432.904297.490(71)8-، شارع احلبيب بورقيبةمقرينبن عروسمقرين)و(

292.622291.106(71)26، شارع احلبيب بورقيبةحمام األنفبن عروسحمام األنف)و(

403.350403.680(71)شارع االستقاللفوشانةبن عروسفوشانة)و(

383.433384.958(71)7، شارع فرنسابن عروسبن عروسبن عروس)و(

362.280362.320(71)مركب جمال – شارع احلبيب ثامراملرو	بن عروساملرو	)و(
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الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
290.811 290.231(72)شارع احلبيب بورقيبةسليماننابلسليمان)و(

595.113 529.992(71)9-، نهج 4667 احلرايريةاحلرايريةتونساحلرايرية)و(

223.960224.782-(72)زاوية شارع 18 جانفي 2-19 وشارع 20 مارس املديرية اجلهوية بنابل

360.466361.938(72)شارع احلبيب بورقيبةدار شعباننابلدار شعبان)و(

255.342255.742(72)شارع احلبيب بورقيبةقرمباليةنابلقرمبالية)و(

280.053280.839(72)14، شارع الكويتاحلماماتنابلاحلمامات)و(

287.238287.747(72)شارع احلبيب بورقيبةنابلنابلنابل)و(

384.573384.256(72)نهج 9 أفريلقربةنابلقربة)و(

296.388 296.066(72)ساحة اجلمهوريةقليبيةنابلقليبية)و(

344.150344.004(72)شارع املنجي سليممنزل متيمنابلمنزل متيم)و(

297.176 297.496(72)شارع احلبيب بورقيبةالهواريةنابلالهوارية)و(

286.424220.804(72)-2، شارع احلبيب ثامرنابلنابلنابل 2)و(

371.807371.017(72)ساحة 23 جانفي 2-19بني خالدنابلبني خالد)و(

283.240283.332(72)شارع التحريراحلمامات نابلحمامات التحرير)و(

240.366240.704(72)فضاء أ 2 شارع 7 نوفمبر احلمامات اجلنوبيةنابلياسمني احلمامات)و(

675.166676.206(72)19، شارع 7 نوفمبرزغوانزغوانزغوان)و(

670.687670.125(72)8، نهج اجلامعالفحصزغوانالفحص)و(

433.284-433.399(78) 7، نهج اليونان 7000 ببنزرتاملديرية اجلهوية ببنزرت

431.906 431.633(72)1، زاوية نهج بلجيكيا ونهج اجلزائر بنزرتبنزرتبنزرت)و(

462.760 462.733(72)نهج االستقاللمنزل بورقيبةبنزرتمنزل بورقيبة)و(

469.185469.185(72)شارع احلبيب بورقيبةسجنانبنزرتسجنان)و(

447.177447.822(72)شارع احلبيب بوقطفةرأس اجلبلبنزرترأس اجلبل)و(

432.258439.168(72)ساحة الصدقاوي – ميناء بنزرت القدمي بنزرتبنزرتبنزرت املدينة)و(

486.332485.108(72)ساحة 7 نوفمبرماطربنزرتماطر)و(

602.090-602.806(78) ساحة فرحات حشاداملديرية اجلهوية بجندوبة

451.691451.475(78)44، شارع احلبيب بورقيبةباجةباجةباجة)و(

471.644470.916(78)21، شارع احلبيب بورقيبةنفزةباجةنفزة)و(

202.354200.658(78)3، نهج صالح عياشالكافالكافالكاف)و(

258.100258.100(78)شارع احلبيب بورقيبة  الساقيةساقية سيدي يوسفالكافساقية سيدي يوسف)و(

296.150296.637(78)1، شارع احلبيب بورقيبةقلعة سنانالكافقلعة سنان)و(

603.026604.616(78)ساحة فرحات حشادجندوبةجندوبةجندوبة)و(

655.140655.058(78)146، شارع احلبيب بورقيبةعني دراهمجندوبةعني دراهم)و(

670.412670.589(78)4-، نهج الشعبطبرقةجندوبةطبرقة)و(

639.288639.543(78)16، نهج احلدائقبوسالمجندوبةبوسالم)و(

872.880872.887(78)نهج 18 جانفيسليانةسليانةسليانة)و(
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الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة

225.624--226.164(73)شارع احلبيب بورقيبةاملديرية اجلهوية بسوسة 

226.500225.796(73)شارع احلبيب بورقيبةسوسةسوسةسوسة)و(

259.233258.233(73)شارع احلبيب بورقيبةمساكنسوسةمساكن1 )و(

227.262224.477(73)نهج مالطةسوسةسوسةسوسة املدينة)و(

348.359246.816(73)مرسى القنطاويسوسةسوسةالقنطاوي)و(

224.337229.422(73)نهج الناصر بايسوسةسوسةسوسة تروكادور)و(

250.433250.015(73)شارع اجلمهوريةالنفيضةسوسةالنفيضة)و(

226.546214.160(73)شارع ليوبولد سنغورسوسةسوسةسوسة اجلمهورية)و(

357.829358.381(73)شارع اجلمهوريةأكودةسوسةأكودة)و(

362.555360.611(73)طريق تونس – كلم 136حمام سوسةسوسةحمام سوسة)و(

265.732265.715(73)حي اجلديد طريق سوسةمساكنسوسةمساكن 2)و(

230.273231.229(77)نهج حمدة األعوانيالقيروانالقيروانالقيروان)و(

370.018370.018(77)نهج علي الزواريحاجب العيونالقيروانحاجب العيون)و(

463.602-463.601(73)7، ساحة األستقاللاملديرية اجلهوية باملنستير

681.256696.246(73)ساحة غرة ماياملهديةاملهديةاملهدية)و(
460.583464.511(73)شارع احلبيب بورقيبةاملنستيراملنستيراملنستير)و(
475.050474.810(73)نهج صالح بن صالحاملكننياملنستيراملكنني)و(
475.688475.202(73)شارع احلبيب بورقيبةقصر هاللاملنستيرقصر هالل)و(
519.330519.211(73)ساحة غرة مايالورداننياملهديةالوردانني)و(
486.062487.644(73)شارع احلبيب بورقيبةجّمالاملنستيرجّمال)و(
460.257467.030(73)شارع املجاهد األكبراملنستيراملنستيراملنستير2)و(
469.931469.097(73)احلي التجاريقصيبة املديونياملنستيرقصيبة املديوني)و(
480.950480.951(73)شارع احلبيب بورقيبةمنزل كاملاملنستيرمنزل كامل)و(
630.047630.064(73)شارع الطيب املهيرياجلماملهديةاجلم)و(
665.030664.462(73)شارع علي بن كاملقصور السافاملهديةقصور الساف)و(

296.808-296.800(74)شارع الهادي شاكراملديرية اجلهوية بصفاقس 

296.800296.811(74)شارع الهادي شاكر – ساحة مالبورغصفاقسصفاقسصفاقس شاكر)و(
404.696404.693(74)طريق قرمدة كلم -،0صفاقسصفاقسصفاقس الزيتونة)و(
408.346408.640(74)97، شارع فرحات حشادصفاقس املدينةصفاقسصفاقس حشاد)و(
251.858254.958(74)شارع احلبيب بورقيبةساقية الزيتصفاقسساقية الزيت)و(
880.100880.235(74)ساحة 2 مارس 1934جبنيانةصفاقسجبنيانة)و(
295.332295.025(74)شارع احلبيب بورقيبةالصخيرةصفاقسالصخيرة)و(
216.670237.686(74)طريق تونس – كيلومتر -.1 موالن فيلصفاقسصفاقسصفاقس – موالن فيل)و(
228.500229.941(74)نهج الرائد البجاويصفاقسصفاقسصفاقس امليناء)و(
401.418401.599(74)137، شارع 7 نوفمبرصفاقسصفاقسصفاقس اجلديدة)و(
482.695482.697(74)شارع فرحات حشادقرقنةصفاقسقرقنة)و(
270.688275.050(75)نهج بنزرتقابسقابسقابس)و(
272.111276.511(75)نهج شارل ديغولقابسقابسقابس سنتر)و(
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642.549642.939-(75)22، نهج املنجي سليماملديرية اجلهوية مبدنني
694.885694.662(75)1، شارع الهادي شاكرجرجيسمدننيجرجيس)و(
650.140650.699(75)34، ساحة فرحات حشادجربة – حومة السوقمدننيجربة)و(
642.938641.070(75)شارع احلبيب بورقيبةمدننيمدننيمدنني)و(
710.021710.300(75)طريق تونسبنقردانمدننيبنقردان)و(
731.131730.077(75)شارع احلبيب بورقيبةجربة   ميدونمدننيجربة   ميدون)و(
697.140695.530(75)املوانسة   جرجيساملوانسةمدننياملوانسة)و(
860.110861.310(75)شارع احلبيب بورقيبةتطاوينتطاوينتطاوين)و(
869.115868.444(75)شارع احلبيب بورقيبة غمراسنتطاوينغمراسن)و(
321.422321.155(75)شارع 27 أكتوبرمارثقابسمارث)و(

226.292226.307(76)ساحة السوقاملديرية اجلهوية بقفصة

224.065224.522(76)ساحة السوق قفصةقفصةقفصة)و(
241.110241.811(76)حي الرئيساملتلويقفصةاملتلوي)و(
474.394473.669(77)شارع الهادي شاكرالقصرينالقصرينالقصرين)و(
441.275441.118(77)شارع احلبيب بورقيبةفريانةالقصرينفريانة)و(
490.633491.327(75)شارع النصرقبليقبليقبلي)و(
632.107633.661(76)شارع احلسني بوزيانسيدي بوزيدسيدي بوزيدسيدي بوزيد)و(
657.376657.255(76)نهج احملطةجلمةسيدي بوزيدجلمة)و(
452.017452.319(76)شارع احلبيب بورقيبةتوزرتوزرتوزر)و(
470.021470.011(75)شارع الطيب املهيري دوزقبليدوز)و(

الفاكسالهاتف العنواناملكانمكاتب الصرف
330.045330.045(71)-2،شارع احلبيب بورقيبةتونسأفريكا

-736.164(71)ميناء حلق الواديتونسميناء حلق الوادي

تونس قرطا	
840.810840.810(71)مطار تونس قرطا	تونس * مكتب الطابق األول

840.810840.810(71)مطار تونس قرطا	تونس * مكتب الطابق السفلي

840.810840.810(71)مطار تونس قرطا	تونس * مكتب الديوانة

840.810840.810(71)مطار تونس قرطا	تونس * مكتب طرفي 2

280.769280.769(72)حمامات املدينةنابلحمامات املدينة

-466.300(73)مطار املنستيراملنستيرمطار صقانس

-466.515(73)نادي نزل شمساملنستيرنادي شمس

-241.700(74)مطار صفاقسصفاقس شاكرمطار صفاقس

650.233650.233(75)مطار جربةمدننيمطار جربة

-665.021(75)رأس جديرمدننيرأس جدير

-450.388(76)مطار توزرتوزرمطار توزر

-640.150(78)مطار طبرقةجندوبةمطار طبرقة
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الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
232.133750.575(71)32، نهج الهادي كرايتونستونستونس)ف(

831.411831.511(71)29، نهج فلسطني الفياتتونسساحة فلسطني)و(

608.773608.573(71)73، شارع حلبيب بورقيبة  منوبةمنوبةمنوبة)و(

436.300436.350(72)زاوية شارع الهادي شاكر وحسن نوريبنزرت بنزرتبنزرت)و(

232.650232.606(72)49، شارع احلبيب بورقيبة نابل نابلنابل)و(

277.200277.201(73)شارع 7 نوفمبرسوسة خزامةسوسةسوسة)و(

263.101263.101(73)0-، شارع الطيب حشيشةمساكنسوسةمساكن )و(

425.988425.977(73)شارع عبد السالم ترميش املنستيراملنستيراملنستير)و(

400.160400.180(74)ساحة 7 نوفمبر صفاقسصفاقسصفاقس)و(

232.802232.803(77)شارع ابن األغلب  القيروانالقيروانالقيروان)و(

652.520652.504(75)نهج علي الزلبتني حومة السوق جربة حومة السوقمدننيمدنني)و(

277.620277.670(73)شارع احلبيب بورقيبة  قابسقابسقابس)و(

ستوسيد بنك

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
728.511728.533(70)نهج حي العلوم تونستونستونس)ف(

786.020785.528(71)-7، شارع خير الدين باشا مونبليزيرتونسمونبليزير)و(

798.802798.310(71)1-، نهج فلسطنيالفياتتونسالفيات)و(

581.720581.600(71)63، شارع احلبيب بورقيبة باردوتونسباردو)و(

277.200277.217(73)شارع 7 نوفمبر سليم سنتر سوسة خزامة سوسةسوسة)و(

400.287400.269(74)شارع 7 نوفمبر صفاقس صفاقسصفاقس)و(

البنك التونسي القطري
الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009
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الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009
االحتاد البنكي للتجارة والصناعة

الفاكسالهاتفالعنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
154.000155.000 (71)74، شارع احلبيب بورقيبةتونستونسبورقيبة)و(
154.001155.001 (71)7 9، نهج جمال عبد الناصرباب بحرتونسالصادقية)و(
154.003155.003 (71)1، ساحة باستورتونس   البلفديرتونسباستور)و(
154.004155.004 (71)8-، شارع قرطا	تونستونسشارع قرطا	)و(
154.007154.007 (71)نهج -710 – حي األقواساملنار 2تونساملنار2)و(
154.008155.008 (71)شارع احلبيب بورقيبة، مركز فانيسيااملرسىتونساملرسى)و(
154.009154.009 (71)19 21 ، نهج سيدي بن عروستونس املدينةتونستونس املدينة)و(
154.015155.015 (71)38، شارع احلبيب بورقيبةباردوتونسباردو)و(
154.016155.016 (71)24 26 ، ساحة 7 نوفمبرتونستونستونس 7 نوفمبر)و(
154.019155.019 (71)باشا سنتر – شارع خير الدين باشاتونستونسمونبليزير)و(
154.026155.026 (71)163،شارع احلبيب بورقيبةالكرمتونسالكرم)و(
154.032155.032 (71)13، نهج اجلزيرةباب اجلزيرة تونسباب اجلزيرة)و(
154.033155.033 (71)20، شارع لندرةتونستونسشارع لندرة)و(
154.057155.057 (71)-2، حي اجلامعياملنارتونساملنار1)و(
154.058155.058 (71)ساحة باب سويقةباب سويقةتونسباب سويقة)و(
154.063155.063 (71)2-، شارع شارنيكولاملنزه1تونساملنزه1)و(
154.064155.064 (71)زاوية نهج غاندي و34 شارع الهادي نويرةالهادي نويرةتونسالهادي نويرة)و(
154.066155.066 (71)نهج جبل األخضرتونستونسالرابطة)و(
154.071155.071 (71)39، شارع النخيلالزهرونيتونسالزهروني)و(
154.076155.076 (71)-8، شارع الساحلمونفلوريتونسمونفلوري)و(
154.101155.101 (71)1، نهج مصرتونستونستونس   الفيات)و(
154.708154.708 (71)0-، شارع احلبيب بورقيبةقرطا	 درمشتونسقرطا	 درمش)و(
154.901155.901 (71)عمارة جنمة البحيرةضفاف البحيرةتونستونس البحيرة)و(
154.005155.005 (71)حي جميلاملنزه 6أريانةاملنزه 6)و(
154.011155.011 (71)10، نهج عثمان ابن عفانالنصرأريانةالنصر)و(
154.012155.012 (71)املركب التجاري كارفورسكرةأريانةحدائق سكرة)و(
154.027155.027 (71)شارع االحتاد املغرب العربيسكرةتونسسكرة2 )و(
154.029155.029 (71)نهج محمد صالح بلحا	أريانةأريانةأريانة2 )و(
154.053155.053 (71)إقامة مرمي طريق روادروادأريانةرواد)و(
154.056155.056 (71)طريق بنزرتمنيهلةأريانةاملنيهلة)و(
154.061155.061 (71)شارع الهادي نويرةالنصر2أريانةالنصر2)و(
154.062155.062 (71)شارع الطيب املهيريعوينةأريانةالعوينة)و(
154.104155.104 (71)8، نهج الصناعات التقليديةالشرقية 2أريانةالشرقية 2)و(
154.106155.106 (71)زاوية شارعي احلبيب بورقيبة وفرحات حشادأريانةأريانةأريانة)و(
154.002155.002 (71)64، شارع احلبيب بورقيبةمقرينبن عروسمقرين)و(
154.018155.018 (71)8-، شارع اجلمهوريةحمام األنفبن عروسحمام األنف)و(
154.034155.034 (71)ساحة الشهداءاملرو	 1بن عروساملرو	 1)و(
154.035155.035 (71)23، شارع احلبيب بورقيبةالزهراءبن عروسالزهراء)و(
154.048155.048 (71)16 شارع احلبيب بورقيبةبن عروسبن عروسبن عروس)و(
154.055155.055 (71)شارع البيئةبومهلبن عروسبومهل)و(
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  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009

االحتاد البنكي للتجارة والصناعة

الفاكسالهاتفالعنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
154.078155.078 (71)73، شارع فرحات حشادمرناقبن عروسمرناق)و(
154.006155.006 (71)7، شارع احلبيب بورقيبةمنوبةمنوبةمنوبة)و(
154.080155.080 (71)47، شارع اإلستقاللالداندانمنوبةالداندان)و(
154.040154.040 (71)شارع احلبيب بورقيبةرأس اجلبلبنزرترأس اجلبل)و(
154.047155.047 (71)ماطر سنتر، ساحة تونس 7030ماطربنزرتماطر)و(
154.049155.049 (71)شارع االستقاللمنزل بورقيبةبنزرتمنزل بورقيبة)و(
154.200155.200 (71)24، شارع احلبيب بورقيبةبنزرتبنزرتبنزرت)و(
154.070155.070 (71)شارع االستقاللزغوانزغوانزغوان )و(
154.021155.021 (71)نهج سيدي الفهريدار شعبان الفهرينابلدار شعبان الفهري)و(
154.038155.038 (71)شارع 23 جانفي 8021بني خالدنابلبني خالد)و(
154.039154.039 (71)شارع احلبيب بورقيبةقربةنابلقربة)و(
154.042154.042 (71)شارع املغرب الكبيرنابلنابلنابل 2)و(
154.050155.050 (71)شارع احلبيب بورقيبةقرمباليةنابلقرمبالية)و(
154.059155.059 (71)6-، شارع البيئةمنزل متيمنابلمنزل متيم)و(
154.109155.109 (71)123، شارع علي بلهوانقليبيةنابلقليبية)و(
154.300155.300 (71)نابل سنتر – شارع احلبيب ثامرنابلنابلنابل)و(
154.301155.301 (71)1، ساحة الشهداءمنزل بوزلفةنابلمنزل بوزلفة)و(
154.302155.302 (71)ساحة 2 مارس – احلي التجارياحلماماتنابلاحلمامات)و(
154.017154.017 (71)شارع جوهرة الساحل ط ر1 خزامة الغربيةسوسة اجلوهرةسوسةسوسة اجلوهرة)و(

154.020155.020 (71)عمارة بية – شارع 7 نوفمبرمساكنسوسةمساكن)و(

154.022155.022 (71)املركب التجاري درة شارع -1 أكتوبرسوسةسوسةسوسة درة)و(

154.025155.025 (71)216، طريق تونسحمام سوسةسوسةحمام سوسة)و(

154.028155.028 (71)عمارة نويرةسوسةسوسةسوسة سنغور)و(

154.037155.037 (71)شارع عبد احلميد القاضيسوسة كرنيش سوسةسوسة كرنيش)و(

154.054155.054 (71)21،شارع ياسر عرفاتسوسة سهلولسوسةسوسة سهلول)و(

154.060155.060 (71)48، شارع اجلمهوريةأكودةسوسةأكودة)و(

154.075155.075 (71)نهج املجاهد البجاويسوسة بوحشيشةسوسةسوسة بوحشيشة)و(

154.103155.103 (71)عمارة قلولو – شارع محمد معروفسوسةسوسةسوسة معروف)و(

154.500154.500 (71)شارع 7 نوفمبر – خزامة الشرقيةسوسةسوسةسوسة 7 نوفمبر)ف(

154.036155.036 (71)نهج الزياتنياملكننياملنستيراملكنني)و(

154.043155.043 (71)شارع املجاهد األكبراملنستيراملنستيراملنستير2)و(

154.051155.051 (71)شارع احلبيب بورقيبةطبلبةاملنستيرطبلبة)و(

154.105155.105 (71)8، ساحة 3 سبتمبر 1934املنستيراملنستيراملنستير)و(

154.108155.108 (71)شارع 7 نوفمبربنبلةاملنستيربنبلة)و(

154.707154.707 (71)ساحة االستقاللقصر هاللاملنستيرقصر هالل)و(

154.010155.010 (71)167، شارع احلبيب بورقيبةاملهديةاملهديةاملهدية)و(

154.013155.013 (71)نهج جمال الدين األفغانيصفاقس بودريارصفاقسبودريار)و(

154.014155.014 (71)شارع اجلزائربيك فيلصفاقسبيك فيل)و(
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الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009

االحتاد البنكي للتجارة والصناعة

الفاكسالهاتفالعنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
154.023154.023 (71)مركب سحنون طريق قرمدة كلم -،6صفاقسصفاقسقرمدة)و(

154.024155.024 (71)عمارة إبن سيناء طريق قرمدةصفاقسصفاقسصفاقس 2000)و(

154.030155.030 (71)طريق تونس كلم -،1صفاقسصفاقسصفاقس موالن فيل)و(

154.031155.031 (71)شارع الهادي شاكرصفاقسصفاقسساقية الزيت)و(

154.041155.041 (71)طريق تونس كلم -،-صفاقسصفاقسصفاقس العني)و(

154.044155.044 (71)شارع 7 نوفمبرصفاقسصفاقسصفاقس7 نوفمبر )و(

154.045155.045 (71)طريق منزل شاكر كلم -،1صفاقسصفاقسصفاقس منزل شاكر )و(

154.068155.068 (71)كم -،- طريق الشيحيةصفاقس الشيحيةصفاقسصفاقس الشيحية)و(

154.072155.072 (71)عمارة ياسمنيصفاقسصفاقسصفاقس سالطينة )و(

154.073155.073 (71)طريق قابس كم 7صفاقسصفاقسصفاقس تينة)و(

154.107155.107 (71)طريق تنيور – كلم -،1 عمارة مالكصفاقسصفاقسصفاقس   تنيور)و(

154.700155.700 (71)19، شارع الهادي شاكرصفاقسصفاقسصفاقس   شاكر)و(

154.701155.701 (71)12، نهج أبو القاسم الشابيصفاقسصفاقسصفاقس   الشابي)و(

154.702155.702 (71)79، نهج سيدي بلحسنصفاقسصفاقسصفاقس   املدينة)و(

154.703155.703 (71)شارع احلبيب بورقيبةاحملرسصفاقساحملرس)و(

154.704155.704 (71)0-، شارع احلبيب بورقيبةساقية الدايرصفاقسساقية الداير)و(

154.706155.706 (71)96، شارع الشهداء 3000صفاقس   اجلديدةصفاقسصفاقس   اجلديدة)و(

154.705154.705 (71)226، شارع فرحات حشادقابس اجلنوبيةقابسقابس)و(

154.052155.052 (71)نهج صالح الدين األيوبي املنارةقابسقابسقابس 2)و(

154.100155.100 (71)-16، شارع احلبيب بورقيبة حومة السوقحومة السوقمدننيجربة)و(

154.046155.046 (71)عدد 6، شارع فرحات حشادجرجيسمدننيجرجيس)و(

154.069155.069 (71)نهج 18 جانفيمدننيمدننيمدنني)و(

154.600154.600 (71)9 10، حي بياشقفصةقفصةقفصة)و(

154.605154.605 (71)نهج حسني بوزيانسيدي بوزيدسيدي بوزيدسيدي بوزيد)و(

154.505154.505 (71)نهج املنجي باليالقيروانالقيروانالقيروان)و(

154.067155.067 (71)43، شارع اجلمهوريةباجةباجةباجة)و(

154.074155.074 (71)زاوية نهج السوق وشارع احلبيب بورقيبةمجاز البابباجةمجاز الباب)و(

154.077155.077 (71)83، شارع علي بلهوانجندوبةجندوبةجندوبة)و(

154.079155.079 (71)شارع املنجي سليمالكافالكافالكاف)و(
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الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
340.756340.760(71)-6، شارع احلبيب بورقيبةتونستونساملركزية)و(
121.103340.520(71)-2، شارع احلبيب بورقيبةتونستونسأفريكا)و(
120.273120.314(71)-6، شارع احلبيب بورقيبةتونستونساحلبيب بورقيبة )املؤسسات()و(
329.953321.881(71)26، نهج اجلزيرةتونستونساجلزيرة)و(
200.882200.951(71)102، نهج جامع الزيتونةتونستونساألسواق)و(
861.058860.687(71)طريق املرسى – عمارة »G«تونستونسالبحيرة)و(
108.625108.629(71)البحيرةتونستونسالبحيرة )املؤسسات()و(
741.828741.101(71)ساحة 7 نوفمبراملرسىتونساملرسى)و(
744.081 744.055(71)حي السعادةاملرسىتونساملرسى الشاطئ)و(
104.735832.672(71)10، نهج مصرتونستونسمصر)و(
340.898344.435(71)-، شارع احلريةتونستونسسيدي بلحسن)و(
563.333563.437(71)1-، شارع علي البلهوانتونستونسسيدي البحري)و(
354.176346.766(71)61، شارع باب اجلديدتونستونسباب اجلديد)و(
800.421796.313(71)22، شارع الواليات املتحدةتونستونسالواليات املتحدة)و(
511.698509.700(71)ساحة املجلس الوطنيباردوتونسباردو)و(
500.888 500.777(71)--، شارع بيرم التونسيباردوتونسباردو بالر )و(
276.838731.804(71)شارع احلبيب بورقيبة الكرمتونسخير الدين)و(
727.565740.446(71)شارع احلبيب بورقيبةسيدي بوسعيدتونسسيدي بوسعيد)و(
393.254390.940(71)11، شارع 10000الورديةتونسالوردية)و(
738.268736.517(71)شارع احلبيب بورقيبةحلق الواديتونسحلق الوادي)و(
750.479750.202(71)عمارة السعدياملنزه 4تونسالسعدي)و(
598.417599.777(71)نهج 4667 – الزهرونياحلرايريةتونساحلرايرية)و(
893.166893.202(71)-4، نهج آالن سافاريتونستونسآالن سافاري)و(
901.070900.599(71)48، نهج خير الدين باشاتونستونسخير الدين باشا)و(
837.888837.677(71)نهج املعدن 2037 بر	 الوزيرأريانةأريانةأريانة)و(
885.077883.919(71)- مكرر، نهج الطاهر بن عماراملنارأريانةاملنار)و(
548.209548.208(71)كلم 3 طريق بنزرت النقرة املنيهلةأريانةاملنيهلة)و(
793.095782.447(71)20، شارع عدد 11 – م ص   الشرقيةالشرقيةأريانةالشرقية)و(
830.511830.573(71)شارع الهادي نويرة إقامة يسر النصرأريانةالنصر)و(
751.677767.855(71)2، نهج يوسف جعيط املنزه السادسأريانةاملنزه السادس)و(
716.546716.603(71)67 شارع احلبيب بورقيبةأريانة اجلديدةأريانةأريانة اجلديدة)و(
388.825383.525(71)29، شارع احلبيب بورقيبةبن عروسبن عروسبن عروس)و(
433.772433.647(71)13 مكرر، شارع احلبيب بورقيبةمقرينبن عروسمقرين)و(
481.888454.455(71)زاوية شارعي شارل نيكول واحلبيب بورقيبةالزهراءبن عروسالزهراء)و(
367.121367.099(71)املركز التجاري   اللمطياملرو	بن عروساملرو	)و(
210.700210.370(71)39، حي املنى شارع البيئةبومهلبن عروسبومهل)و(
620.999621.777(71)طريق ماطر– كلم 8وادي الليلمنوبةوادي الليل)و(
542.520542.555(71)احلي التجاريبر	 العامريمنوبةبر	 العامري)و(
662.977662.660(71)حي العهد اجلديددوار هيشرمنوبةدوار هيشر)و(
423.244422.866(72)نهج محمد بايبنزرتبنزرتبنزرت)و(

االحتاد الدولي للبنـــــــــــــوك
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ـّنوي ��2009 شبـكة فــروع البنـــوك ■� التقـرير الس

اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
468.922465.365(72)شارع طيب املهيريماطربنزرتماطر)و(
492.077441.244(72)1، شارع احلبيب بورقيبةمنزل جميلبنزرتمنزل جميل)و(
571.245571.013(72)-4، شارع احلبيب بورقيبةمنزل عبد الرحمانبنزرتمنزل عبد الرحمان)و(
449.603449.466(72)شارع احلبيب بورقيبةرأس اجلبلبنزرترأس اجلبل)و(
464.877470.007(72)زاوية، نهج الهادي شاكر و6 نهج 18 جانفي 2-19منزل بورقيبةبنزرتمنزل بورقيبة)و(
569.240569.377(72)شارع احلبيب بورقيبةتينجةبنزرتتينجة)و(
-593.004(72)شارع البيئةجرزونةبنزرتجرزونة)و(
675.034675.025(72)عمارة كتاما – باب واليزغوانزغوانزغوان)و(
670.054671.131(72)شارع احلبيب بورقيبة – عمارة املاجوسالفحصزغوانالفحص)و(
348.331344.536(72)شارع احلبيب بورقيبةمنزل متيمنابلمنزل متيم)و(
251.855292.901(72)نهج الطيب املهيريمنزل بوزلفةنابلمنزل بوزلفة)و(
222.499222.474(72)83، شارع الهادي شاكرن��ابلنابلنابل املدينة)و(
261.118281.562(72)شارع األمم املتحدةاحلماماتنابلاحلمامات)و(
283.663283.579(72)نهج اجلمهوريةاحلماماتنابلحمامات املدينة)و(
214.255213.466(72)زاوية نهج فرحات حشاد والهادي شاكرقرمباليةنابلقرمبالية)و(
208.055273.325(72)6، شارع ابن خلدونقليبيةنابلقليبية)و(
231.937220.311(72)زاوية شارع احلبيب ثامر ونهج محمد رامي درةن��ابلنابلنابل طريق احلمامات)و(
320.069320.190(72)شارع البيئة  دار شعبان الفهريدار شعباننابلدار شعبان)و(
-283.040(72)شارع احلبيب بورقيبةقربةنابلقربة)و(
220.888221.379(72)زاوية شارع احلبيب ثامر ونهج محمد رامي درةنابلنابلنابل )املؤسسات()و(
641.461641.469(73)احلي التجاري – الشابةالشابةاملهديةالشابة)و(
681.734681.737(73)شارع احلبيب بورقيبةاملهديةاملهديةاملهدية)و(
492.910492.912(73)شارع احلبيب بورقيبةطبلبةاملنستيرطبلبة)و(
460.579464.942(73)عمارة رومباراملنستيراملنستيراملنستير)و(
535.022535.520(73)شارع حنبعل – املركب التجاريخنيساملنستيرخنيس)و(
485.000485.004 (73)نهج حسان البرجيجّمالاملنستيرجّمال)و(
254.433253.037(73)ساحة السوقالقلعة الكبرىسوسةالقلعة الكبرى)و(
361.222361.656(73)3، شارع احلبيب بورقيبةحمام سوسةسوسةحمام سوسة)و(
257.589259.300(73)املركز التجاري   مساكنمساكنسوسةمساكن)و(
303.600303.603(73)نزل سوسة – حي الرياضسوسةسوسةسوسة حي الرياض)و(
227.987228.593(73)8، شارع احلبيب ثامر سوسةسوسةسوسة)و(
101.703332.987(73)شارع محمد القروي – الزهراءسوسةسوسةاجلوهرة)و(
227.886228.222(73)طريق الكرنيش سوسةسوسةالنجمة)و(
820.969820.972(73)شارع احلريةسهلولسوسةسهلول)و(
381.787381.790(73)شارع اجلمهوريةالنفيضةسوسةالنفيضة)و(
101.720231.880 (73)8، نهج محمد القروي سوسةسوسةسوسة )املؤسسات()و(
219.177229.658(73)املركز التجاري – سوسة الرياضسوسة الرياضسوسةسوسة الكرنيش)و(
212.896227.555(74)شارع الهادي شاكر صفاقس باب بحرصفاقسصفاقسصفاقس الهادي شاكر)و(
258.850216.727(74)-،0 شارع بنزرت طريق تونسصفاقسصفاقسصفاقس موالن فيل)و(
402.043402.040(74)شارع 7 نوفمبرصفاقسصفاقسصفاقس اجلديدة)و(

االحتاد الدولي للبنـــــــــــــوك
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ـّنوي ��2009شبـكة فــروع البنـــوك ■�� التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
481.933481.160(74)شارع 7 نوفمبرقرقنةصفاقسقرقنة)و(
852.122850.241(74)64، شارع الهادي شاكرساقية الزيتصفاقسساقية الزيت)و(
صفاقس طريق قابس )و(

)املؤسسات(
462.888462.111(74)طريق قابسصفاقسصفاقس

620.900620.908(74)طريق منزل شاكرصفاقسصفاقسصفاقس طريق منزل شاكر)و(
469.240469.244(74)طريق قابسصفاقسصفاقسصفاقس طريق قابس )و(
894.304894.307(74)الشيحية كم -.6 صفاقسصفاقسصفاقس الشيحية)و(
298.565298.836(74)نهج علي باش حامبة  صفاقسصفاقسراكس باالص)و(
277.899274.460(75)298، شارع احلبيب بورقيبةقابسقابسقابس)و(
297.310296.957(75)ساحة الشهداءقابس بولبابةقابسقابس بولبابة)و(
-335.516(75)شارع احلبيب بورقيبةاحلامةقابساحلامة)و(
645.097642.529(75)عمارة التنميةمدننيمدننيمدنني)و(
691.690691.100(75)مركب الزيتونة – طريق مدننيجرجيسمدننيجرجيس)و(
622.346651.103(75)نهج بن بومزورحومة السوقمدننيحومة السوق)و(
733.191730.169(75)جربة ميدون 4116ميدونمدننيميدون)و(
633.500634.927(76)نهج احلسني بوزيّانسيدي بوزيدسيدي بوزيدسيدي بوزيد)و(
674.150674.050(76)شارع 7 نوفمبرالسّبالةسيدي بوزيدالسّبالة)و(
660.140660.180(76)نهج 7 نوفمبرسيدي علي بن عونسيدي بوزيدسيدي علي بن عون)و(
463.415463.405(76)طريق نفطةتوزرتوزرتوزر)و(
431211430.153 (76)شارع احلبيب بورقيبةنفطةتوزرنفطة)و(
420.294420.499(76)شارع فرحات حشاددقاشتوزردقاش)و(
224.428224.255(76)شارع الطيب املهيري قفصةقفصةقفصة)و(
-224.885(76)نهج فلسطني قفصةقفصةقفصة النور)و(
226.310228.556(77)حي التجاريالقيروانالقيروانالقيروان)و(
266.289266.010(77)شارع 7 نوفمبربوحجلةالقيروانسيدي عمر بوحجلة)و(
488.433488.400(77)نهج أبو بكر الفراتيسبيبةالقصرينسبيبة)و(
-412.310(77)شارع احلبيب بورقيبةالقصرينالقصرينالقصرين)و(
670.537673.736(78)32، شارع احلبيب بورقيبة طبرقةجندوبةطبرقة)و(
604.214604.260(78)ساحة فرحات حشادجندوبةجندوبةجندوبة)و(
663.498660.480(78)نهج علي بن زيتونغار الدماءجندوبةغار الدماء)و(
452.047451.630(78)3، شارع احلبيب بورقيبةباجةباجةباجة)و(
224.888224.500(78)2، نهج املنجي سليمالكافالكافالكاف)و(

الفاكسالهاتفالعنواناملكانمكاتب الصرف
-735.222(71)حلق الواديحلق الوادي إيابحلق الوادي اإلي��اب)م(
750.599750.528(71)مطار تونس قرطا	أريانةمطار تونس قرطا	)م(
520.091520.091(73)مطار سقانس املنستيراملنستيرمطار املنستير)م(
650.154650.164(75)ساحة فرحات حشادمدننيحومة السوق)م(
-737.717(71)حلق الواديحلق الواديحلق الوادي ذه�اب)م(

االحتاد الدولي للبنـــــــــــــوك
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شبكة فروع
مؤسسات اإليجار املالي
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ـّنوي ��2009 التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

شبكة فروع مؤسسات اإليجار املالي ■�

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
349.100349.940(71)11، نهج الهادي نويرة تونس تونستونساملقر الرئيسي )و(

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
338.000755.417(71)النور بيولدنڤ املركز العمراني الشمالي تونستونستونس )و(

243.500243.501(73)سليم سنتر شارع 7 نوفمبر سوسةسوسةسوسة)و(

405.001404.001(74)شارع مجيدة بوليلة صفاقسصفاقسصفاقس)و(

649.907 649.904(75)شارع منصور احلوشمدنني مدننيمدنني)و(

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
336.655337.009(71)16، شارع جون جوراس تونستونساملقر الرئيسي )و(

220.509272.725(72)117، شارع احلبيب ثامر نابلنابلنابل )و(

243.453243.477(73)شارع 7 نوفمبر سوسةسوسةسوسة)و(

404.542 404.111(74)شارع 7 نوفمبر  صفاقسصفاقسصفاقس)و(

271.355  273.500(75)نهج املنجي سليم  قابسقابسقابس)و(

229.941 203.958(76)حي بياحقفصة قفصةقفصة)و(

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
862.122861.545(71)نهج بحيرة نانسي ضفاف اليحيرة تونستونساملقر الرئيسي )و(

220.088220.091(73)11، شارع عبد احلميد بالقاضي سوسةسوسةسوسة)و(

408.901 408.216(74)شارع الشهداء صفاقسصفاقسصفاقس)و(

الشركة العربية الدولية لإليجار لتونس 

شركة اإليجار العربية لتونس 

الشركة الدولية لإليجـار املـالي 

التجاري ليزنڤ  

الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009

الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009

الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009

الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009
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اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

ـّنوي ��2009 شبكة فروع مؤسسات اإليجار املالي ■� التقـرير الس

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
643.000649.988(75)شارع احلبيب بورقيبة عمارة فتح مدننيمدننياملقر الرئيسي )و(

371.322722.209(71)نهج 8160 حي األؤملبي حي األؤملبيتونسحي األؤملبي )و(

244.666244.655(73)عمارة ملكة شارع النخيل خزامةسوسةخزامة)و(

461.902  462.440(74)شارع الييئة طريق قابس كم 1صفاقس صفاقسصفاقس)و(

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
964.600965.222(71)نهج بحيرة مالرم ضفاف البحيرة ضفاف البحيرة تونستونس )و(

817.817817.617(73)القنطاوي  سوسة سوسةسوسةسوسة )و(

408.800408.804(74)شارع قرطا	 صفاقسصفاقسصفاقس)و(

732.453  732.433(75)شارع احلبيب بورقيبةجربة ميدون مدننيجربة)و(

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
189.700949.335(71) عمارة تأمينات سليم املركز العمراني الشمالي تونس املهرجانتونساملقر الرئيسي )و(

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
132.000230.555(70) املركز العمراني الشمالي شارع الهادي الكراي تونس املهرجانتونساملقر الرئيسي )و(

272.605272.598(72)-11، شارع احلبيب ثامر نابلنابلنابل )و(

273.180273.185(74)شارع 7 نوفمبر سوسةسوسةسوسة)و(

401.471  403.386(75)شارع 7 نوفمبر العني بالصصفاقس صفاقسصفاقس)و(

271.544  221.117 (75)12، نهج املعرفةقابس قابسقابس)و(

201.248  202.061(75)شارع جمال عبد الناصرقفصة قفصةقفصة)و(

الوفاق لإليجار املالي 

حنبعل لإليجار املالي 

العصرية  لإليجار املالي 

التونسية لإليجــار املــالي   

الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009

الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009

الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009

الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009
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ـّنوي ��2009 التقـرير الس

  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

شبكة فروع مؤسسات اإليجار املالي ■�

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
231.333750.755(71) 39، شارع 10 ديسمبر 1948 املنزه -تونساملقر الرئيسي )و(

اإليجـار املـالي لالحتاد البنكي للتجارة والصناعة   
الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009



شبكة فروع
مؤسسات إدارة الديون
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  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

ـّنوي ��2009 التقـرير الس شبكة فروع مؤسسات إدارة الديون ■�

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
132.010230.280(70)شارع الهادي الكراي املركز العمراني الشمالي تونستونساملركزية  )و(

273.180273.985(73)شارع 7 نوفمبر سوسةسوسةسوسة)و(

416.404 406.685(74)شارع 7 نوفمبر صفاقسصفاقسصفاقس)و(

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
234.000233.300(70)النور بيولدنق املركز العمراني الشمالي تونستونساملركزية  )و(

223.688223.717(72)137، شارع احلبيب بورقيبة نابلنابلنابل  )و(

277.003277.005(73)2، شارع 7 نوفمبر الطريق السياحية سوسةسوسةسوسة)و(

400.031 400.032(74)-30، شارع قرطا	 طريق قرمدة صفاقسصفاقسصفاقس)و(

التونسية للفاكتورينڤ  

إحتاد الفاكتورينڤ  

الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009

الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009



شـبــكة فــروع
األعضـــــــــاء
 اآلخــــــــرون

4
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  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

ـّنوي ��2009 التقـرير الس شبـكة فـروع األعضـاء اآلخـرون ■��

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
790.000780.235(71)88، شارع الهادي شاكرتونستونسمقّر الرئيسي  )و(

860.131861.543(71)شارع توركانا إقامة الزنابق البحيرةتونستونسالبحيرة  )و(

200.954200.948(71)106 108 نهج جامع الزيتونةتونستونسالزيتونة)و(

427.293426.617(71)عمارة معتز كلم - ط و 1مقرين الرياضبن عروسمقرين الرياض)و(

607.126609.521(71)7، شارع احلبيب ثامرمنوبةمنوبةمنوبة)و(

201.021201.022(73)69، نهج عبد احلميد القاضي سوسةسوسةسوسة  )و(

296.401296.402(74)6، نهج داغ همركسجود صفاقسصفاقسصفاقسصفاقس)و(

404.994 404.990(74)شارع الشهداء عمارة بلمريوم صفاقسصفاقسصفاقس اجلديدة)و(

بنك البركة لتونس  
الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
143.800891.678(71)88 م ، 10 نهج محمد املاطري      ميتيال فيلتونساملقر الرئيسي )و(

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
800.266800.410(71)87 ، شارع جوكارة           ميتيال فيلتونساملقر الرئيسي )و(

بنك األعمال التونسي   

بنك األعمال املغاربي الدولي   

الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009

الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009
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اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

ـّنوي 2009 شبـكة فـروع األعضـاء اآلخـرون ■� التقـرير الس

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
950.800950.840(71)شارع خير الدين باشا تونستونساملركزية )و(

422.100422.533(72)بنزرت سنتر بنزرتبنزرتبنزرت)و(

370.370370.371(73)شارع 7 نوفمبر 1987 طريق القنطاوي حمام سوسة     حمام سوسةسوسةسوسة)و(

415.141 415.140(74)شارع مجيدة بوليلة صفاقس اجلديدة صفاقس اجلديدةصفاقسصفاقس اجلديدة)و(

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
960.100950.016(71)زاوية شارع  محمد اخلامس و نهج 8600 مونبليزير      تونستونساملركزية )و(

مصرف شمال إفريقيا الدولي   

احتاد البنوك التونسية   

الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009

الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009





شـبــكة فــروع
األعضـــــــــاء
املشاركــــــرون

5
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  ■  اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة

ـّنوي ��2009 التقـرير الس شبـكة فـروع األعضــاء املشاركـرون ■��

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
783.712976.076(71)6، نهج  أالن سفاري      تونستونساملركزية )و(

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
3، الباسا	 عدد 2 الرايط بني كمال أتاتورك تونستونساملركزية )و(

ونهج بيار كوبرتن       
(71)121.114 121.114

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
345.044346.738(71)11، نهج  الهادي نويرة      تونستونساملركزية )و(

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
798.714798.231(71)27 م، نهج  لبنان      تونستونساملركزية )و(

الشركة الدولية العربية لالستخالص    

الدولية الستخالص الديون    

شركة االستيفاء    

الشركة املالية الستخالص الديون    

الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009

الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009

الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009

الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009
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اجلمعيـــــــــة   املهنيـــــــــــــة   التونسيــــــــــــة   للبنــــــــــــوك   واملؤسســــــــــات   املــــاليــــة  ■  

ـّنوي 2009 شبـكة فـروع األعضــاء املشاركـرون ■� التقـرير الس

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
791.191782.575(71)67، نهج  أالن سفاري      تونستونساملركزية )و(

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
231.820 231.104(71)املركز العمراني الشمالي عمارة النور     تونستونساملركزية )و(

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
352.877240.213(71)2-، شارع احلبيب بورقيبة       تونستونساملركزية )و(

الفاكسالهاتف العنواناملدينة أو الناحيةالواليةاسم الوكالة
259.973346.762(71)-، نهج البرازيل      تونستونساملركزية )و(

الشركة العامة الستخالص الديون    

االستخالص السريع    

الشركة التونسية الستخالص الديون     

اجلنوب لالستخالص    

الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009

الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009

الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009

الفروع والوكاالت واملكاتب املفتوحة في 31 ديسمبر 2009
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