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كلمة رئيس مجـلس اإلدارة

زمـالئي األعـّزاء،

استعادت بورصة تونس خالل سنة 2014 المسار اإليجابي، حيث عرف مؤشر توناندكس طريق االرتفاع من جديد 

)+16,17%( بعد ثالث سنوات متتالية من االنخفاض )-14,30% إجماال(. ومن جانبه، تطور حجم التداول بتسعيرة 

البورصة بنسبة 16% ليبلغ 777 1 مليون دينار مقابل 534 1 مليون دينار سنة 2013. وبالتالي ارتفع المعدل اليومي 

لحجم التداول من 6,2 مليون دينار إلى 7,2 مليون دينار سنة 2014.      

في المقابل، فإن الظرف االقتصادي الذي مّرت به بالدنا خالل سنة 2014 كان صعبا، فرغم النجاحات السياسية المتتالية 

التي توجت باستكمال العملية االنتقالية والتي سـاهمت في تنشيط الّسـوق وتغذية اآلمال، فإن ذلك لم يقلل من مخاوف 

المستثمرين نتيجة ضعف التوازنات االقتصادية في البالد والظروف االجتماعية واألمنية المتوترة.

من جهة أخرى، ساهم إدراج ست شركات جديدة بالبورصة خالل سنة 2014 والتي خّصت كّل من سلكوم والشركة 

التونسية لصناعة الورق ومجمع تواصل القابضة وشركة المغرب الدولي لإلشهار ومجمع دليس القابضة وسرياليس، في 

دعم أداء السوق ليرتفع عدد األسهم المدرجة بنسبة 15% ويبلغ عدد الشركات المدرجة بتسعيرة البورصة 77 شركة. 

كما كان لهذه االدراجات دور كبير في تطور الّرسملة السوقية بنسبة 23% لتبلغ 324 17 مليون دينار.                
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نظمت  حيث  المالية  الثقافة  دعم  على  بالخصوص   2014 سنة  خالل  تونس  بورصة  جهود  تركزت  جانبها،  ومن 

 الّدورة الثانية لصالون البورصة والخدمات المالية »أنفستيا« ونظمت في مناسبتين مسابقة دورية للتداول االفتراضي

»مـاي أنفستيا« وأعّدت بوابة تعليمية تم استغاللها سنة 2015 . وتتمحور كل هذه اإلجراءات في إطار تجسيم أحد أهّم 

محاور إستراتيجية بورصة تونس أال وهي تعميم نشر الثقافة المالية.

أّما على المستوى التقني، فقد بادرت بورصة تونس سنة 2014 بإطالق مشروع كبير تمثل في تحديث نظام التداول 

االلكتروني »UTP-Hybrid« يسمح بتداول أدوات مالية جديدة لمواكبة تطور السوق ودعم الساحة المالية التونسية. 

وتّم هذا المشروع في إطار اتفاق بين بورصات كّل من تونس وعّمان وبيروت ومسقط. 

التوجهات االستراتيجية لبورصة تونس والتي تعتمد على منهج استباقي  الهيكلية ستمكن من دعم  التطورات  كّل هذه 

وانفتاح كبير على المحيط الوطني والّدولي بهدف خلق ساحة مـالية حقيقية. 

خـــالد الــــــزريبي
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أبرز  الذي  األمريكية  المتحدة  الواليات  اقتصاد  فباستثناء  بتباطئه،  االقتصادي  المناخ  اتسم  الّدولي،  الصعيد  على 

المعتمدة  البرامج  وذلك رغم مختلف  العالمي  االقتصاد  نمو  بعيدة على مستوى  األورو  منطقة  بقيت  انتعاش،  بوادر 

من قبل البنك المركزي األوروبي بهدف إعادة دفعه.

أّما على المستوى الوطني، فإّن هشاشة الوضع االقتصادي واألمني وتعّدد المحّطات السياسية والتحركات االجتماعية 

2014. من ذلك تفاقم مستوى العجز التجاري  التي عرفتها البالد، أثرت سلبا على أهّم المؤشرات االقتصادية لسنة 

مقابل  %2,3 قدره  ما   2014 لسنة  االقتصادي  النمو  نسبة  لتبلغ  الوطني  االقتصاد  إنتاجية  تراجع  يعكس   الذي 

2,4% خالل سنة 2013.    

من  األخير  الربع  الديمقراطي خالل  االنتقال  مسار  نجاح  نتيجة  السياسي  الوضع  شهده  الذي  االنفراج  وبفضل  لكن 

السنة، سجلت أغلبية مؤشرات بورصة تونس سنة 2014 تطّورا في أدائها. فقد سجل مؤشر توناندكس أرباحا سنوية 

سنوات  لثالث  حّدا  بذلك  ليضعا   %22,62 بلغت  أكبر  بنسبة  توناندكس20  مؤشر  تطّور  حين  في   %16,17 بلغت 

%11,97 14,33% و  متتالية من االنخفاض بلغت على التوالي 

لتبلغ دينار  مليون   3  231 يعادل  ما  وهو   %23 بنسبة   2014 سنة  الّسـوقية  الّرسملة  تطورت  جانبها،   ومن 

أسعار  الكبير في  باالرتفاع  التطور،  2013. ويترجم هذا  دينار سنة  مليون   14  093 مقابل  دينار  مليون   17  324

أثريت  فقد  ناحية أخرى.  السنة من  تّم تسجيلها خالل  التي  الجديدة  ناحية وباإلدراجات  المدرجة من  الشركات  أسهم 

 .77 2014 ليرتفع بذلك العدد الجملي للشركات المدرجة إلى  6 شركات جديدة سنة  تسعيرة البورصة بـ 

تـوطئة
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دينار  1 مليون   777 ليبلغ   %16 بنسبة   2014 البورصة سنة  بتسعيرة  التداول  التعامل، تطور حجم  وعلى مستوى 

 6,2 إلى أخرى من  التداول من سنة  اليومي لحجم  المعدل  ارتفع  2013، وبالتالي  دينار سنة  1 مليون   534 مقابل 

7,2 مليون دينار. إلى 

أنشطتها   2014 سنة  تونس  بورصة  واصلت  التنموية،  إستراتيجيتها  محاور  أهّم  تجسيم  وبهدف  آخر،  جانب  ومن 

للنهوض بالسوق من ذلك تأمين نظامها المعلوماتي وتحسين نوعية الخدمات التي توفرها مع تعزيز عالقاتها وطنيا 

وإقليميا. 

العموم.  لدى  المالية  الثقافة  بتطوير  المتعلق  برنامجها  تجسيم  تونس  بورصة  واصلت  السوق،  تطوير  مستوى  فعلى 

وفي هذا اإلطار، أطلقت البورصة أّول مسابقة للتداول االفتراضي على األسهم تحت تسمية »مـاي أنفستيا«  بهدف 

المالية. البورصة وإدارة محافظ األوراق  تمكين المشاركين من تعلم مبادئ االستثمار في 

24 مـاي  22 إلى  وفي نفس اإلطار، نظمت بورصة تونس الدورة الثانية لـصالون البورصة والخدمات المالية من 

التقليدية.   والصناعات  والتجارة  للصناعة  التونسي  االتحاد  بمقر   2014

الوطني  المستوى  الفاعلة على  وبالتوازي مع ذلك، عملت بورصة تونس على تعزيز ودعم عالقاتها مع األطراف 

ومع البورصات األجنبية وخاّصة منها اإلفريقية. حيث تّم في هذا اإلطار، إبرام اتفاقية شراكة مع منظمة األعراف 

التقليدية( وتظافر الجهود المشتركة بهدف دفع أصحاب الشركات  )االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات 

ودواال  والجزائر  المغرب  من  كّل  بورصات  مع  تفاهم  مذكرات  إبرام  تّم  بالتوازي،  الّسوق.  طريق  عن  للتمويل 

والمعلومات.        للخبرات  أفضل  تبادل  بهدف  أفريقيا  لغرب  والمالي  االقتصادي  لالتحاد  اإلقليمية  والبورصة 
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1 - إطالق دورتين من مسابقة للتداول االفتراضي »مـاي أنفستيا«

للتداول  مسابقة  من  دورتين  تونس  بورصة  أطلقت  المالية،  الثقافة  تطوير  إلى  الهادف  برنامجها  لتجسيم  مواصلة 

أنفستيا«.  »مـاي  االفتراضي 

»مـاي أنفستيا« هي مسابقة مجانية تتمحور حول التصرف في مبلغ افتراضي من المال لتكوين محفظة من األوراق 

المالية للشركات المدرجة بالبورصة، تهدف إلى تعليم المشاركين آليات التصرف في محافظ أوراق مالية افتراضية 

مدرجة.  لشركات 

المـالية  البـورصة والخدمـات  لـصالـون  الثـانية  الّدورة  تنظيم   – 2

نوفمبر   3 إلى   1 من  انتظم  الذي  المالية  والخدمات  البورصة  صالون  من  األولى  الّدورة  حققته  الذي  النجاح  بعد 

التونسي  االتحاد  بمقر   2014 مـاي   24 إلى   22 من  الصالون  لهذا  الثانية  الّدورة  تونس  بـورصة  نظمت   ،2012

المتعددة  بالفرص  السواء  المستثمرين والمصدرين على حّد  بهدف تحسيس  التقليدية  والتجارة والصناعات  للصناعة 

التمويل والتوظيف وأدوات االّدخار.         المالية على مستوى  التي توفرها السوق 

3 – توقيع مذكرة تفـاهم بين بـورصة تـونس وأورونكست

العديد  التي تجمع  تفاهم مع أورونكست  للتداول، وقعت بورصة تونس مذكرة  في إطار تعصير نظامها اإللكتروني 

من البورصات األوروبية، القتناء النسخة الجديدة لنظام التداول االلكتروني »UTP-Hybrid«  خالل سنة 2017. 

املستجدات في بـورصة تـونس
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4 - إحداث تصميم جـديد لمـوقع بـورصة تـونس

في  المبادرة  هذه  وتندرج  اإللكتروني.  لموقعها  جديدا  تصميما   ،2014 مـاي  من شهر  بداية  تونس  بورصة  اتخذت 

تونس  لبورصة  الجديد  الموقع  إشعاعها وطنيا ودوليا. ويوفر  تساهم في  التونسية حتى  المالية  الساحة  إطار تعصير 

النفاذ إلى المعلومات والبيانات التي تضعها البورصة على ذّمتهم. رؤية واضحة عن نشاطها ويمكن الزّوار من 

تفـاهم اتفـاقيـات شـراكة ومذكرات  5 - توقيع 

2014 بإبرام اتفاقية شراكة بين بورصة تونس ومنظمة األعراف )االتحاد التونسي للصناعة والتجارة  تميزت سنة 

التقليدية( ومذكرات تفاهم مع العديد من البورصات اإلفريقية وهي بورصة المغرب والجزائر ودواال  والصناعات 

إفريقيا.  بجنوب  والمالي  االقتصادي  لإلتحاد  اإلقليمية  والبورصة 

6 - تعيين رئيس مجلس إدارة جـديد لبـورصة تـونس    

لشركة  العام  المدير  الزريبي،  خالد  الّسيد   2014 مـاي   30 بتاريخ  انعقاده  اثر  تونس  بورصة  إدارة  مجلس  عين 

التصرف والمالية، رئيسا لمجلس إدارة بورصة تونس وذلك إثر انتخابه من طرف الجلسة العامة العادية خلفا للسيد 

 .2016  - 2014 فاضل عبد الكافي، وذلك خالل الفترة الممتدة بين 

بيانـات السوق  7 – اعتماد سيـاسة تسويقية جديدة لتوزيع 

اإلطار  هذا  في  تّم  السوق، حيث  معلومات  توزيع  مستوى  تسويقية جديدة على  سياسة  بوضع  تونس  بورصة  قامت 

اعتمدتها  التي  الجديدة  التسويقية  السياسة  إطار  المشروع في  بأسعار مدروسة. ويندرج هذا  توفير عروض متنوعة 

األجانب.   المستثمرين  تجاه  إشعاعها  ومزيد  لتلبية حاجيات حرفائها  البورصة 
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سجلت أغلبية الّسـاحات المالية العالمية سنة 2014 أداء جّيد. وقد كان للبنوك المركزية دور كبير في دعم هذه األسواق 

.»TLTRO« سيما البنك االحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي األوروبي بفضل برنامجه

ففي الواليات المتحدة، عرفت األسواق األمريكية سنة جديدة من االزدهار بفضل المناخ االقتصادي الواعد. حيث سجل 

مؤشر داو جونز لبورصة نيويورك ارتفاعا بنسبة 7,5% سنة 2014، وهو االرتفاع السادس على التوالي. وتطور مؤشر 

» S&P500 «، الممثل ألكبر 500 شركة أمريكية بنسبة 11% فيما صعد النازداك الذي يجمع المؤسسات التكنولوجية 

بنسبة %13.

وفي ما يخّص األسواق اآلسيوية، سجلت بورصة شنغهاي سنة 2014 أفضل أداء عالمي تجاوز 50%. وجاءت بورصة 

بومباي مباشرة بعدها لتحتّل المرتبة الثانية بنسبة بلغت 31% في ما يخّص مؤشرها. وبطوكيو، سجل النيكاي ارتفاعا 

سنويا بنسبة أقل بلغت %7.

أّما بأوروبا، فقد أثر تباطؤ النشاط االقتصادي واألزمة األوكرانية سلبا على أداء البورصات. كما أّن تراجع سعر النفط 

بأكثر من 50% منذ شهر جوان وتدحرج سعر األورو مقابل الدوالر األمريكي ساهما في تعثر األسواق في نهاية السنة 

وذلك رغم البداية الجّيدة، فبعد أن سجل مؤشر بورصة باريس الكاك 40 ارتفاعا بنسبة 2,95% خالل النصف األّول من 

سنة 2014 أنهى السنة على تراجع بنسبة 0,54%، ونشير أن الكاك 40 قد تطّور بنسبة 15% سنة 2012 و18% سنة 

.2013

وبلندن، تراجع مؤشر » فوتسي100« من جانبه بنسبة 2,8% رغم االنتعاشة االقتصادية مقارنة بمنطقة األورو. في حين، 

سجل الّداكس  بفرنكفورت ارتفاعا طفيفا بـ 2,7%. أما بلشبونة، فقد بلغ االنخفاض 27% وبأثينا %18.   

في تركيا، تطورت بورصة إسطنبول في ظرف سياسي غير مستقر، لتتمكن رغم ذلك من إقفال سنة 2014 بنتائج إيجابية. 

فقد سجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 21,7% مقابل انخفاض بنسبة 2,7 % في السنة الفارطة. 

البـورصات في العـالم
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أّثر التراجع الكبير في أسعار النفط بنسبة فاقت 50% خالل النصف الثاني من سنة 2014، سلبا على أداء الساحات المالية 

الخليجية. فباستثناء قطر والبحرين، أنهت جميع األسواق المالية في بلدان الخليج دون مستوى إقفالها في السنة الماضية. 

  

فالسوق السعودية، األكبر عربيا على مستوى الّرسملة السوقية، أقفلت السنة على انخفاض بنسبة 2,4% بعد أن سجلت 

أرباحا هاّمة فاقت 30% خالل التسعة أشهر األولى من سنة 2014. 

أّما في الكويت، فقد سجلت البورصة أكبر نسبة تراجع من بين البورصات الخليجية بلغت 13,4%، وانخفضت بورصة 

مسقط بنسبة 7,2%. أّما بورصة أبو ظبي، ثاني سوق باإلمارات العربية المتحدة، فقد خسر هو اآلخر معظم أرباحه 

السنوية ليقفل على تراجع بنسبة %3,5.    

 

في المقابل، حققت بورصة قطر، الثانية عربيا، أفضل أداء حيث تطورت بنسبة 18,4%، في حين ارتفع سوق البحرين، 

األصغر حجمًا، بنسبة 14,2% هذه السنة.      

أّما مؤشر بورصة دبي، فبعد االرتفاع المتواصل طيلة الثالث سنوات األخيرة، فقد كان األكثر تذبذبا خالل سنة 2014. 

فبعد أن بلغت مكاسبه نسبة 60% خالل السنة، خسر معظم هذه المكاسب خالل الربع األخير، لتقتصر أرباحه السنوية 

على نسبة %11,9.  

وفي عّمان، كان أداء البورصة هذه السنة أفضل من السنة الفارطة، حيث سجلت تطورا بنسبة 4% مقابل ارتفاع بنسبة 

2% سنة 2013. ورغم أّن البالد تتمتع باستقرار على الصعيد السياسي واالقتصادي، فإّن انتماءها إلى منطقة مضطربة 

أثر سلبا على ساحتها المالية.

أّما في المغرب، فبعد ثالث سنوات متتالية من االنخفاض، أقفلت بورصة الدار البيضاء سنة 2014 في المنطقة الخضراء. 

فقد سجال مؤشري البورصة »مازي« و»ماديكس« خالل سنة 2014 تطورا بلغ على التوالي نسبة 5,55% و%5,73. 

ويعود هذا األداء الجيد إلى ارتفاع أسعار أسهم الشركات المدرجة ذات الرسملة الّسـوقية الهاّمة. 

البـورصات العـربية
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بـور�صة تـون�س �صنة 2014
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تطـّور مـؤشرات بـورصة تـونس خالل سـنة 2014

تـونـاندكس:  

2014، تمكن المؤشر العام لبورصة تونس توناندكس من استرجاع كّل  16,17% خالل سنة  بفضل تطوره بنسبة 

الخسائرالتي سّجلها خالل الثالث سنوات األخيرة والتي كانت في حدود 14,30% ليتجاوز بذلك عتبة النقطة 5000 

الثورة.    قبل  الذي سجله  المستوى  مستعيدا 

ويتبين من خالل تحليل المنحى الذي اتبعه مؤشر تونـاندكس خالل سنة 2014، أّن تطوره كان مرتبط بمدى تقدم نسق 

المسار الديمقراطي بالبالد. فخالل شهري جـانفي وفـيفري، سّجل المؤشر تطورا بنسبة 7,59% )2,67% في شهر 

جانفي و4,79% خالل شهر فيفري( وذلك بفضل نجاح المسار الّدستوري والحكومي.

تطّور مؤشر تـوناندكس : الفترة : 2011 - 2014
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تطّور مؤشر تـوناندكس سـنة 2014

أّما في شهري مـارس وأفـريل، فقد تراجع المؤشر على التوالي بنسبة 2,60% و2,26%. ويعود ذلك إلى حالة عدم 

الشركات  لنشاط  سنوية  الربع  المؤشرات  نشر  رغم  وذلك  المستثمرين  ثقة  على  سلبا  أثرت  التي  األمني  االستقرار 

المدرجة والتي كانت طيبة في مجملها وتزامن هذه الفترة مع توزيع األرباح بخصوص السنة المحاسبية 2013. 

وبداية من شهر مـاي، اتبع المؤشر منحى تصاعدي لمّدة أربعة أشهر متتالية مسجال ارتفاعا بنسب بلغت على التوالي   

1,11 % و 1,29% و 1,71 % و0,18% وذلك بفضل تطور أسعار أغلبية أسهم الشركات المدرجة.
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وقد ساهم نجاح االنتخابات التشريعية خالل شهر أكتوبر وبروز مشهد سياسي جديد من تسجيل توناندكس أفضل أداء 

شهري له خالل السنة بنسبة بلغت 7,05% ليقفل في مستوى قياسي. وتواصل هذا النسق التصاعدي حتى نهاية السنة 

شهري  خالل  توناندكس  سّجل  فقد  المتمّيز.  األداء  هذا  في  كبيرا  دورا  لعبت  التي  الرئاسية  االنتخابات  نجاح  بفضل 

نوفمبر وديسمبر تطورا بنسبة 1,36% و2,42% على التوالي وبلغ أعلى مستوى له خالل السنة بتاريخ 22 ديسمبر 

عند النقطة 5141,85.  

ولإلشارة كذلك، فإّن عينة مؤشر توناندكس قد أثريت خالل سنة 2014 بتسع شركات جديدة وهي: بيت اإليجار المالي 

الخشبي  الورق  ومصنع  كار  وسيتي  للّتال  التونسية  الشركة  و  الورق  لصناعة  التونسية  والشركة  السعودي  التونسي 

بالجنوب ومجمع تواصل القابضة وسلكوم وشركة المغرب الّدولي لإلشهار وشركة بيع المنتوجات الصّحية. 

بسبب  وذلك  األمريكي  الدوالر  صرف  بسعر  مقارنة   %2,79 بنسبة  توناندكس  تطور  األجنبية،  بالعمالت  ومقارنة 

16,39% بفضل ارتفاع  أّما باألورو، فقد بلغت أرباح المؤشر   .%13 الدينار مقارنة بهذا األخير بنسبة  تقّلص قيمة 

قيمة الدينار مقارنة باألورو بنسبة %0,18. 

 

تـوناندكس20

بعد سنتين متتاليتين من االنخفاض ) -2,16% سنة 2013 و-4,61% سنة 2012 (، أقفل توناندكس20 سنة 2014 

على ارتفاع هام بلغ نسبة 22,62%. ويعود هذا األداء الجّيد إلى ارتفاع أسعار أسهم الشركات ذات الرسملة الكبيرة 

المكّونة لهذا المؤشر. 

وقد اتبع مؤشر توناندكس20 نفس اتجاه التوناندكس لكن بنسق أعلى. هذا وسجل توناندكس20 أفضل أداء شهري له 

8,50%. وبلغ المؤشر أعلى مستوى له منذ إحداثه في شهر جانفي 2012، يوم 22 ديسمبر  في أكتوبر بنسبة بلغت 

مسجال أربحا بنسبة %23,98.          
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املـؤشـرات القطـاعية

بداية من شهر أفـريل 2014 أثريت قاعدة المؤشرات القطاعية التي تقوم بورصة تونس بنشرها بمؤشر قطاعي جديد 

وهو “التجهيزات المنزلية والمواد الّصحية”. ويتكون هذا المؤشر من الشركات األربعة التالية : إلكتروستار وأورو 

سيكل ونيـو بودي الين وشركة يبع المنتوجات الّصحية. 

ومن بين الـ 13 مؤشر التي يتّم نشرهما من طرف البورصة، سجلت أكثر من ثلثيهما أي ما يعادل تسعة مؤشرات أداءا 

إيجابيا. في الصدارة، نجد مؤشر الفالحة والصيد البحري الذي سجل تطورا بنسبة 74,58%. ويعود ذلك إلى األداء 

الجيد لشركة صنع المشروبات بتونس وإلى االرتفاع الكبير في سعر شركة اإلنتاج الفالحي بطبلبة بنسبة %62,70.

                

وجاء مؤشر مواد االستهالك مباشرة بعد مؤشر الفالحة والصيد البحري بنسبة ارتفاع بلغت 53,44%. وفي المرتبة 

الثالثة، برز مؤشر البنوك، بتطور سنوي بلغ 17,31%. يليه مؤشر الشركات المالية )16,16%( ومؤشر الخدمات 

المالية )13,60%( ثّم التوزيع )%9,29(.   

بنسبة  تراجع  الذي  البناء  ومواد  المقاوالت  قطاع  وهي  السلبية.  المنطقة  إلى  قطاعات  أربعة  تدحرجت  المقابل،  في 

وشركة   %36,12 بنسبة  انخفاض  سجلت  التي  بالساحل  اآللية  المعامل  شركة  من  كّل  أداء  سوء  بسبب   %13,28

حيث  السنة،  خالل  المسجلة  االنخفاضات  أكبر  ضمن  الصناعة  قطاع  كان  كما   .%27,55 بنسبة  لإلسمنت  قـرطاج 

تراجع بنسبة 9,79%. وكذلك قطاع التجهيزات المنزلية والمواد الّصحية، الذي بدأ نشره بداية من شهر أفـريل، فقد 

تراجع بدوره بنسبة %7,14. 

أّما قطاع المواد األساسية، فقد واصل نسقه التنازلي مسجال انخفاضا بنسبة 2,48% بعد أن تقّلص بنسبة 8,14% سنة 

2013 متأثرا بسوء أداء شركة الصناعات الكيميائية للفليور )-%6,44(.                    



19التقرير السنوي 182014

تطور المؤشرات القطاعية )بالـ %( 

سنة 2014
سنة 2013

تطـور الـّرسملة الّسـوقية

مقابل دينار  مليون   17  324 لتبلغ   2014 سنة  نهاية  في  هاّمة  بصفة  المدرجة  للشركات  السوقية  الّرسملة   تطورت 

 093 14 مليـون دينار في نهاية سنة 2013 مسجلة ارتفاعا بنسبة 23%. هذا ونشير أّن هذه األخيرة قد تجـاوزت عتبة 

الـ 500 17 مليون دينار بتاريخ 22 ديسمبر 2014. 

الكبيرة مثل شركة  الّسـوقية  الّرسملة  ذات  المدرجة وخاّصة األسهم  الشركات  أسهم  الجّيد ألسعار  األداء  وإلى جانب 

الّرسملة  تطور  فإّن  بنك،  والتجاري  للبنوك  الّدولي  واالتحاد  الّدولي  العربي  تونس  وبنك  بتونس  المشروبات  صنع 

الّسـوقية تدعم كذلك بعمليات اإلدراج التي سجلتها البورصة خالل السنة وخاّصة إدراج شركة مجمع دليس القابضة 

فــــي الجملية  الّسوقية  الّرسملة  من   %4,6 نسبة  مّثلت  وقد  إدراجها.  يوم  دينار  مليون   801 بلغت  سوقية    برسملة 

31 ديسمبر 2014.
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تطّور الرسملة السوقية )بماليين الدنانير( 2013 / 2014 

14 093

17 324
(%23+)

في 2014/12/31في 2013/12/31

واستحوذ القطاع المالي بتركيبته المتنوعة )بنوك وإيجار مالي وخدمات مالية( كعادته، على القسط األكبر من الّرسملة 

السوقية بحّصة بلغت 47% وما قيمته 156 8 مليون دينار وقد تعّزز وزن القطاع البنكي الذي استحوذ بمفرده على 

سنة  القطاع  سجله  الذي  الجيد  األداء  بفضل  وذلك  دينار،  مليون   6  499 قيمته  وما  ديسمبر   31 في   %37,5 حّصة 

  .2014

قطاع  أّما  دينار.  مليون   4  673 قيمته  وما   %27 بلغت  بحّصة  االستهالك  مواد  قطاع  احتلها  فقد  الثانية  المرتبة  أّما 

خدمات للمستهلك فقد جاء في المرتبة الثالثة بحّصة 9,9% وما قيمته 707 1 مليون دينار. 
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التـوزيع القطـاعي للرسملة الّسـوقية في 31 / 12 /2014 

27,0%

47,1%

9,9%

4,7%

9,0%

0,8%

0,8%

0,5%

0,2%

املالي
مواد إستهالك
خدمات للمستهلك
الصناعة
مواد أساسية
املواصالت
ة الصحّ
التكنلوجيا

البترول والغاز

56,5% من رسملة  السوقية حّصة  الرسملة  العشر شركات األكبر من حيث  2014، مثلت  نهاية شهر ديسمبر  وفي 

السوق وما قيمته 791 9 مليون دينار.    

وببلوغ رسملتها ما قيمته 025 2 مليون دينار، تصدرت شركة صنع المشروبات بتونس القائمة لتنتقل بذلك من المرتبة 

الثانية إلى األولى. فقد تضاعفت تقريبا رسملتها الّسـوقية مقارنة بنهاية سنة 2013 كما سجل سهم الشركة خالل سنة 

2014، أرباحا فاقت نسبة 89%. يليها مباشرة البنك التونسي برسملة سوقية بلغت 582,5 1 مليون دينار في نهاية 

السنة مسجلة تطورا بنسبة 13,4% مقارنة بنهاية السنة الفارطة. وخــالل سنة 2014، تـــطّور سهم الشــركـة بنسبة 

 .%16 فـــــاقـت 
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بـ  1 مليون دينار مسجلة نسبة ارتفاع   326 الّدولي برسملة سوقية بلغت  العربي  يأتي بنك تونس  الثالثة،  المرتبة  في 

رسملتها  بلغت  حيث  القابضة  بولينا  مجمع  نجد  الرابعة،  المرتبة  وفي   .2013 ديسمبر  شهر  بنهاية  مقارنة   %29,4

السوقية في نهاية شهر ديسمبر 011,6 1 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 8% مقارنة بنهاية السنة الفارطة.    

949,9 مليون دينار مسجلة تطورا سنويا  بلغت  أكبر خمس شركات برسملة سوقية  قائمة  أقفل  فقد  التجاري بنك  أّما 

بنسبة %46,6.

تطور حـجم املعـامالت

3 مليون دينار   885 2 مليون دينار مقابل   597 ليبلغ   %33 انخفاض بنسبة   2014 الجملي سنة  التداول  سجل حجم 

سنة 2013. ويتوزع الحجم الجملي للتداول كما يلي: 68,4% بتسعيرة البورصة وهو ما يمثل 777 1 مليون دينار 

و1,6% بالنسبة للسوق الموازية وما قيمته 42 مليون دينار ونسبة 30% في ما يخّص عمليات التسجيل والتصريح 

أي ما يمثل 778 مليون دينار.

املعامالت بتسعـيرة البـورصة

مقـارنة بسنة 2013، تطور حجم التداول بتسعيرة البورصة سنة 2014 بنسبة 16% ليبلغ 777 1 مليون دينار مقابل 

534 1 مليون دينار، لكنه بقي رغم ذلك دون المستوى المسجل سنة 2012. 

ويتوزع حجم التداول بتسعيرة البورصة بنسبة 93% بالنسبة لسندات رأس المال )أسهم وحقوق( أي ما قيمته 650 1 

مليون دينار وبنسبة 7% في ما يخص سندات الّدين )الّرقاع( أي ما يعادل 126 مليون دينار مقابل نسبة 95% بالنسبة 

لسندات رأس المال أي ما قيمته 457 1 مليون دينار و5% بالنسبة لسندات الّدين وما قيمته 76,5 مليون دينار سنة 

     .2013
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تطور حجم التداول بتسعيرة البورصة 2013/ 2014

6,2 مليون دينار  7,2 مليون دينار مقابل  2014 ما قدره  البورصة سنة  التداول بتسعيرة  اليومي لحجم  المعدل  وبلغ 

سنة 2013. 

سنة 2014
سنة 2013

مليون   345,7 بـ  تداول  145 صفقة وحجم  المدرجة  األسهم  أنجزت على  التي   2014 الكتل سنة  وبلغ عدد صفقات 

دينار وهو ما مثل 21% من حجم التداول بتسعيرة البورصة لسندات رأس المال مقابل حجم تداول بـ 112,5 مليون 

دينار وحّصة 7,7% سنة 2013. وبلغ عدد األسهم التي تّم تبادلها 145 مليون سهم مقابل 20 مليون سهم سنة 2013.  

واستحوذت ثالث شركات على نسبة 55% من حجم صفقات الكتل أي ما قيمته 190 مليون دينار وهي شركة صنع 

المنتوجات الّصحية بـ 24,6% خّصت 51 صفقة بقيمة 85 مليون دينار، يليها بنك األمان وبنك تونس العربي الّدولي 

بنسب بلغت على التوالي 19% و%11.



التقرير السنوي 24252014

التـوزيع القطـاعي لحجم التداول بتسعيرة البورصة سنة 2014 

وتندرج صفقات الكتل التي أنجزت على شركة صنع المنتوجات الصحية في إطار إعادة هيكلة الشركة حيث قام السيد 

منير الجايز الذي يمتلك نسبة 24,22% من رأس المال بالتفويت فيها لفائدة السيدة جليلة مزني التي أصبحت مساهمتها 

في رأس مال الشركة في حدود 67,02% مقابل 42,8% سابقا.       

مواد إستهالك
املالي
الصناعة
خدمات للمستهلك
مواد أساسية
ة الصحّ
التكنلوجيا
املواصالت
البترول والغاز

ويتبين من خالل تحليل التوزيع القطاعي لحجم التداول، أّن قطاعي مواد االستهالك والمالي كانا األكثر نشاطا بحجم 

تداول بلغ 037 1 مليون دينار يليهما قطاعي الصناعة بـ 297 مليون دينار وخدمات للمستهلك بـ 123 مليون دينار.   

واستحوذت العشر شركات األكثر نشاطا على نسبة 49% من حجم التداول بتسعيرة البورصة أي ما قيمته 875 مليون 

دينار.
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حجم التداول بالسـوق املـوازية وعمليات التسجيل والتصريح

سجل حجم التداول بالسوق الموازية سنة 2014 ارتفاعا بنسبة 22% ليبلغ 41,6 مليون دينار مقابل 34 مليون دينار 

2 مليون   294 دينار مقابل  766 مليون  لتبلغ   %66 بنسبة  التسجيل  قيمة عمليات  المقابل، تراجعت  2013. في  سنة 

الشركات  في  بالمساهمات  تعلقت   2013 سنة  استثنائية  تسجيل  عمليات  انجاز  إلى  ذلك  ويعود   .2013 سنة  دينار 

المصادرة من قبل الّدولة التابعة إلى عائلة الّرئيس السابق. 

ليستأثر قطاع “خدمات أخرى” مّرة  التسجيل  70% من قيمة عمليات  قطاعيا، استحوذت خمس قطاعات على نسبة 

يليه   ،%21 163,5 مليون دينار وهو ما يعادل  التسجيل بلغت  الجملية لعمليات  الحّصة األكبر من قيمة  أخرى على 

األخرى وهي  قطاعات  للثالث  وبالنسبة   .%19 بـ  دينار وحّصة  مليون   146 بقيمة  الغذائية”  المواد  قطاع “صناعة 

على  التسجيل  عمليات  قيمة  بلغت  فقد  المالية”  “الشركات  و  المدنية”  والهندسة  المقاوالت  “السياحة،  و  “التجارة” 

التوالي 89 مليون دينار و66 مليون دينار و54 مليون دينار.

وفي المقابل، بلغت قيمة عمليات التصريح 12 مليون دينار مقابل 22,7 مليون دينار سنة 2013. 

االدراجات اجلـديدة بالبـورصة 

إدراج سنة  12 عملية  السوق  فبعد أن سجل  التوالي.  الثانية على  للسنة  بالبورصة مرضية  تعتبر حصيلة االدراجات 

2013، استقبلت تسعيرة البورصة ستة شركات جديدة، حيث التحقت ثالثة منها بالسوق الرئيسية وهي مجمع دليس 

المغرب  وشركة  سرياليس  وهي  األخرى  شركات  الثالث  أّما  وسلكوم،  الورق  لصناعة  التونسية  والشركة  القابضة 

المـدرجة  الشركات  عدد  بلغ  وبالتالي،  البديلة.  بالسوق  إدراجهم  تّم  فقد  القابضة  تواصل  ومجمع  لإلشهار  الّدولي 

بــالبـورصة 77 سنة 2014 تتوزع بحساب 65 شركة بالسوق الرئيسية و12 بالسوق البديلة.

214,7 مليون دينار. أّما في ما يخص طريقة اإلدراج فقد أدرجت  وقد مكنت االدراجات الجديدة من تعبئة ما قيمته 

كّل من مجمع دليس القابضة والشركة التونسية لصناعة الورق عن طريق التفويت في أسهم قديمة بقيمة جملية بلغت 

168 مليون دينار. 

دينار  مليون   19,8 بقيمة  المال  رأس  في  الترفيع  طريق  عن  االدراج  القابضة  تواصل  شركة  إختارت  المقابل،  في 

 ،2014 لسنة  بالنسبة  الجديد  أّما  دينار.  مليون   19,6 بقيمة  الطريقتين  بين  الجمع  وسرياليس  سالكوم  فضلت   فيما 
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فقد تمثل في اعتماد وألّول مّرة طريقة العرض العمومي بسعر مفتوح من طرف مجمع دليس القابضة. 

وتراوحت نسبة االستجابة لهذه العروض ما بين مّرة و45 مّرة الكّميات المعروضة بالسوق. وسجلت الشركة التونسية 

لصناعة الورق ومجمع دليس القابضة أعلى نسب اكتتاب بلغت على التوالي 44,5 و15,5 من مّرة.

االصدارات اجلـديدة لسندات الشركات املدرجة

طرف  من  والمنجزة   2014 سنة  بعنوان  المالية  السوق  هيئة  تأشيرة  على  المتحصلة  السندات  إصدارات  عدد  بلغ 

الشركات المدرجة ما قدره 27 عملية بقيمة 532 مليون دينار مقابل 43 عملية وما قيمته 727 مليون دينار سنة 2013 

مسجلة انخفاض بنسبة 26,7 %. وبلغت قيمة إصدارات سندات رأس المال 235 مليون دينار وخّصت 16 عملية. ستة 

إصدارات انجزت نقدا ومكنت من تعبئة 206 مليون دينار و16 إصدار عن طريق إدماج االحتياطي بقيمة 29 مليون 

دينار.  مليون   297 بقيمة  11 عملية  فقط وخّصت  المالية  الشركات  الّدين من طرف  وتّمت إصدارات سندات  دينار. 

وبلغت قيمة القروض الرقاعية المصدرة من طرف البنوك 60 مليون دينار ممثلة نسبة 20% من مجموع االصدارات 

الرقاعية والتي خّصت بنك األمان فقط. أّما بقية االصدارات الّرقاعية فقد تّم تعبئتها من طرف شركات اإليجار المالي 

بقيمة 237 مليون دينار ونسبة %80. 

إصدارات السندات من طرف الشركات المدرجة 2013 / 2014

سندات الّدين

سندات رأس المال

727 م.د
532 م.د

297 م.د

235 م.د

338 م.د

389 م.د
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حـركة أسهم الشركـات املدرجة

رغم الظرف االقتصادي الّصعب، سجلت أغلبية الشركات المدرجة أداءا إيجابيا. فمن مجموع 77 شركة، ارتفع سعر 

52 مقابل 25 انخفاض. وتصدرت شركة صنع المشروبات بتونس قائمة االرتفاعات حيث حقق سهم الشركة تطورا 

 2015 18 سبتمبر  بتاريخ   3  629 األمر عدد  تّم على مستوى  الذي  التعديل  السهم من  89%. واستفاد  بنسبة  سنويا 

والذي بمقتضاه تّم إعفاء األجانب من الموافقة األّولية التي تمنحها الهيئة العليا لالستثمار في ما يخّص اقتناءهم لألسهم 

السهم  حركة  إلى  وبالنظر   .%66,66 نسبة  تتعدى  ال  أن  على   %50 تفوق  بنسبة  التونسية  الشركات  مال  رأس  في 

نستنتج أّن أهّم نسبة ارتفاع تّم تسجيلها خالل النصف الثاني من السنة. فخالل شهر سبتمبر، حّقق السهم تطورا بنسبة 

25,43%. كما أّن اإلعالن عن نتائج طيبة تترجم كذلك مدى استقطاب السهم للمستثمرين. 

 %16,16 بنسبة  تراجع  فبعد  العالم،  في  للدراجات  أكبر مصنع  خامس  سيكل،  أورو  نجد شركة  الثانية،  المرتبة  في 

خالل سنة 2013، أقفل السهم سنة 2014 بسعر 16,220 دينار مسجال ارتفاع بنسبة 80,72%. وقد أثار السهم اهتمام 

0,480 دينار  0,750 دينار مقابل توزيع أرباح بقيمة  2013 بقيمة  السنة المحاسبية  المستثمرين نتيجة توزيع أرباح 

المتوقعة في نشرة اإلدراج، أي بزيادة تساوي 0,270 دينار للسهم الواحد. كما استفادت الشركة أيضا من صعود سعر 

صرف الدوالر مقارنة بالدينار التونسي باعتبار أّن مبيعاتها بالعمالت األجنبية مّما أّدى إلى ارتفاع في رقم معامالت 

الشركة. 

أّمـا سهم شركة االنتاج الفالحي بطبلبة ونتيجة تطوره بنسبة 62,70% يكمل بذلك المراتب الثالثة األولى لسنة 2014. 

وقد أثرت التغيرات الكبيرة على مستوى تركيبة رأس المال تبعا القتناء مجمع “الوردة البيضاء” 49% من رأس مال 

بطبلبة( وطلبها  الفالحي  االنتاج  مال شركة  65,429% من رأس  نسبة  تمتلك  بدورها  )التي  القابضة  قـاليـس  شركة 

اقتناء الـ 51% المتبقية مّما سيخّول لها امتالك األغلبية المطلقة في رأس مال الشركة، إيجاًبا على مردودية السهم.  

و%51,96.   %54,85 بلغت  ارتفاع  بنسب  والخامسة  الرابعة  المرتبة  التوالي  على  والكيمياء  بنك  التجاري  واحتّل 

 2014 سنة  السهم  تراجع   ،2013 سنة   %15 بنسبة  انخفاض  فبعد  آرلينز،  سيفاكس  تبرز  الحمراء،  المنطقة  في  أّما 

كذلك بنسبة 54,12% ليسجل بذلك انخفاض بنسبة 69% منذ تاريخ ادرجه بالبورصة. وقد تأثر السهم بعدم وضوح 

استراتيجية واضحة للشركة في المستقبل، خاّصة بعد أن سجلت قوائمها المالية خسائر لمّدة سنتين متتاليتين. 

ومن جانب آخر، وبطلب من هيئة السوق المالية، تّم تعليق التداول على أسهم الشركة بداية من يوم 18 نوفمبر 2014 

نتيجة عدم امتثال الشركة إلى شروط اإلفصاح. 
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بعد إدراجها سنة 2013 بسعر 6 دنانير للسهم الواحد، أقفلت شركة آي تاك سنة 2014 في حدود 2,820 دينار مسجلة 

تراجع بنسبة 50,96 % باإلضافة إلى االنخفاض الذي سجلته سنة 2013 بنسبة 4,17 %. ويعتبر عدم التطابق بين 

االنجازات الفعلية للشركة والتوقعات المدرجة ضمن مخطط األعمال الذي أعّدته بمناسبة إدراجها بالبورصة، من أهّم 

األسباب التي أّدت إلى ذلك. إظافة إلى الخسائر التي سجلتها الشركة في 30 جوان 2014 بقيمة 0,475 مليون دينار. 

تراجع  بسبب   % 50 بنسبة  تقريبا  تراجعت  فقد  بالبورصة،  حديثا  أدرجت  التي  لإلشهار  الّدولي  المغرب  شركة  أّما 

نتائجها خالل سنة 2013 وكذلك خالل النصف األّول من سنة 2014. فمنذ ادراجها خالل شهر أوت 2014، اتبع سهم 

الشركة منحى تنازليا تواصل إلى غاية نهاية السنة ليقفل في حدود 2,360 دينار مقارنة بسعر إدراج بـ 4,700 دينار. 

أهّم االرتفاعـات واالنخفاظـات )%( سنة 2014

شركة صنع املشروبات بتونس

أورو سيكل

شركة االنتاج الفالحي بطبلبة

التجاري بنك

الكيمياء
شركة أدوية

شركة بيع املنتوجات الصحية

بنك تونس العربي الدّولي 

الشبكة التونسية للسيارات واخلدمات

الوفاق لإليجار املالي
سيفاكس آرلينز

آي تاك

شركة املغرب الدّولي لإلشهار

املعامل اآللية بالساحل

مجمع تواصل القابضة

سرفيكوم

إلكتروستار

قرطاج لإلسمنت

الندور

بنك اإلسكان
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وعلى مستوى التعامل، استحوذت العشر شركات األكثر نشاطا على حّصة 49% من حجم التداول بتسعيرة البورصة 

وقيمة   %7,8 بلغت  بحّصة  الصدارة  في  الصحية  المنتوجات  بيع  شركة  وكانت  دينار.  مليون   875 يعادل  ما  وهو 

139,4 مليون دينار. ويرجع تقرينا نصف هذا الحجم من التداول إلى التغيير الحاصل في تركيبة مساهمي الشركة.

7,7%، ويعود ذلك  137,9 مليون دينار وحصة  الثانية بحجم تداول يساوي  المرتبة  القابضة في  وجاء مجمع دليس 

أساسا إلى تفويت األسهم المملوكة من طرف المساهمين المرجعيين بقيمة 120 مليون دينار بمناسبة إدراجه بالبورصة. 

أّما ثالث أنشط شركة فهي شركة صنع المشروبات بتونس لتستحوذ على حّصة 5,5% وحجم تداول بـ 98 مليون دينار.

وعلى مستوى توزيع األرباح، فبالرغم من التباطئ االقتصادي والوضع الّصعب، فقد اعتمدت الشركات المدرجة نفس 

السياسة تجاه مساهميها هذه السنة. حيث سجلت قيمة األرباح الموزعة سنة 2014 والمتعلقة بالسنة المحاسبية 2013 

77 شركة مدرجة،  2013. ومن جملة  دينار سنة  438 مليون  دينار مقابل  489 مليون  لتبلغ   %11,6 بنسبة  تطورا 

وزعت 52 شركة أرباحا سنة 2014 مقابل 45 شركة مدرجة من مجموع 71 سنة 2013.  

االستثمار األجـنبي بالبـورصة

بلغت قيمة إقتناءات األجانب سنة 2014 في ما يخّص سندات رأس مال الشركات المدرجة 182 مليون دينار وهو ما 

يمثل 11% من مجموع حجم التداول على سندات رأس المال بتسعيرة البورصة مقابل مبيعات بقيمة 60 مليون دينار. 

122 مليون دينار مقابل رصيد صافي  2014 أفرزت رصيدا صافيا إيجابيا بقيمة  2008، فإّن سنة  رغم سلبيته منذ 

سلبي بقيمة 73 مليون دينار سنة 2013.  

328,9 مليون سهم مقابل  10,1% ليبلغ  2014 ارتفاعا بنسبة  وسجل عدد األسهم المملوكة من طرف األجانب سنة 

298,7 مليـون سهم سنة 2013. وبالنسبة المئوية، فإّن عدد األسهم المملوكة من طرف األجانب تراجع بـ 0,71 نقطة 

مئوية ليمثل 17,33 % مقابل 18,04 % سنة 2013 نظرا الرتفاع عدد األسهم المدرجة بتسعيرة البورصة بحوالي 

15 % مقارنة بسنة 2013. 

من جانب آخر، تطورت مساهمة األجانب في الّرسملة السوقية سنة 2014 بنسبة 34% لترتفع من 106 3 مليون دينار 
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2014. وبالتالي فإّن نسبة مساهمة األجانب في الرسملة السوقية تطورت  4 مليون دينار سنة   175 2013 إلى  سنة 

عدد  بارتفاع  ناحية،  من  التطور،  هذا  ويترجم   .2013 سنة   %22,04 مقابل   2014 سنة  نهاية  في   %24,10 لتبلغ 

األسهم المملوكة من طرف األجانب في رأس مال بعض الشركات المدرجة سيما مجمع دليس القابضة. هذه الشركة 

التي أدرجت أسهمها سنة 2014، بلغت نسبة مساهمة األجانب فيها 4,18% أي ما يعادل 210 293 2 سهم، كذلك 

شركة بيع المنتوجات الصحية حيث ارتفعت مساهمة األجانب من 16,87% سنة 2013 إلى 21,17% سنة 2014 

ومجمع وان تـاك من 4,02% إلى 13,11% وأدوية من 0,74% إلى 8,11% ثّم البنك التونسي من 22,07% إلى 

                   .%37,26

تطور نسبة المساهمة األجنبية في الّرسملة السوقية : الفترة : 2010 - 2014 

77 شركة

56 شركة
57 شركة

59 شركة 71 شركة

الرسملة السوقية اململوكة من طرف األجانب
الرسملة السوقية اململوكة من طرف احملليني

وفي ما يخّص عمليات التسجيل، فإّن الرصيد الصافي لعمليات األجانب كان إيجابيا أيضا وبلغ 114 مليون دينار حيث 

بلغت قيمة الشراءات 182 مليون دينار والمبيعات 68 مليون دينار. وبالتالي، يبقى الرصيد الصافي الجملي لعمليات 

األجانب بالبورصة إيجابيا بقيمة 236 مليون دينار.    
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نشـاط الوسطـاء بالبـورصة

خالل سنة 2014، أثبتتا كّل من “شركة ماك للوساطة بالبورصة” و “الشركة التونسية لألوراق المالية” مّرة أخرى 

للتداول  الجملية  القيمة  النصيب األكبر من  بالبورصة على  للوساطة  السوق حيث استحوذت شركة ماك  ريادتهما في 

)حجم الشراءات + المبيعات( بحّصة بلغت 22,4% وما قيمته 157 1 مليون دينار، تليها الشركة التونسية لألوراق 

1 مليون دينار   079 التداول أي ما يساوي  20,9% من حجم  الثانية بحّصة بلغت  المرتبة  التي حافظت على  المالية 

دينار.  مليون   436 بـ  تداول  وحجم   %7,7 بحّصة  السنة  هذه  الثالثة  المرتبة  احتّل  الذي  لالستثمار  األمان  يليهما 

واستحوذت شركات الوساطة الخمس األولى على نسبة 64% وقيمة 333 3 مليون دينار.

وبتسعيرة البورصة، حافظت شركة ماك للوساطة بالبورصة مّرة أخرى على ترتيبها األول بحّصة 25,6% من حجم 

التداول أي ما يمثل 911 مليون دينار تليها أيضا الشركة التونسية لألوراق المالية بحّصة 24% وحجم تداول بـ 852 

مليون دينار ثّم األمان لإلستثمار في المرتبة الثالثة بحصة 10,6% وحجم تداول بـ 62,4 مليون دينار. 

واستأثرت الخمس شركات األولى للوساطة بحّصة بلغت 70% من حجم التداول وهو ما يعادل 489 2 مليون دينار، 

هذا  من   %49,6 نسبة  على  لوحدهما  المالية  لألوراق  التونسية  والشركة  بالبورصة  للوساطة  ماك  شركة  لتستحوذا 

الحجم للتداول.  

على  المالية  لألوراق  التونسية  والشركة  لالستثمار  األمان  من  كّل  استأثر  فقد  التسجيل،  عمليات  يخّص  ما  في  أّما 

حصص بلغت على التوالي 16% و14,8% وما قيمته 244,6 و226,6 مليون دينار. واستحوذ االتحاد البنكي للتجارة 

والصناعة للمالية على حّصة 10,6% وحجم تداول بـ 62,4 مليون دينار. 

أنشطة النهوض بالسوق والتعـاون الّدولي خـالل سنة 2014 

أنشطة النهـوض بالّسـوق

2014 تجسيم إستراتيجيتها لتطوير الثقافة المالية وذلك بإبراز دور البورصة في  واصلت بورصة تونس خالل سنة 

تنشيط االقتصاد عن طريق تمويل الشركات. ولهذا الغرض، تّم القيام بعّدة أنشطة وبرامج أبدت اهتمام متزايد من قبل 

مختلف شرائح المجتمع. 
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اطـالق أّول مسـابقة للتداول االفتراضي »مـاي أنفستيا«

2014 عنصر آخر من العناصر التي تضّمنها البرنامج الذي وضعته بالتعاون مع  أطلقت بورصة تونس خالل سنة 

صندوق تسهيل المناخ االستثماري في إفريقيا بهدف دعم وتعزيز الثقافة المالية. وتمثل هذا العنصر في إحداث مسابقة 

مجانية تتمثل في إدارة محفظة مالية ألسهم شركات مدرجة بالبورصة، انطالقا من مبلغ مالي بقيمة 50 مليون دينار. 

وتهدف هذه المسابقة إلى تمكين المشاركين من تعلم مبادئ االستثمار في البورصة وإدارة محافظ األوراق المالية. 

وقد تم تنظيم دورتين خالل سنة 2014 بمشاركة 3300 مشارك. وعند اختتام هاته الّدورات، تّم توزيع جوائز مالية  

وذلك  اختيارهم  من  بالبورصة  لدى وسيط  المالية  لألوراق  في حسابات  دورة، وضعت  لكّل  األوائل  الفائزين  للثالثة 

خالل صالون البورصة والخدمات المالية » أنفستيا«. 

صالـون البـورصة والخدمـات المـالية » أنفستيا«

بعد نجاح الّدورة األولى في نوفمبر 2012، نظمت بورصة تونس دورة ثانية من صالون البورصة والخدمات المالية 

انتظمت من 22 إلى 24 ماي 2014 بمقر االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.  ومّكن اختيار هذا 

المكان االستراتيجي من التواصل مع أوساط األعمال ومن التعريف بدور البورصة كبديل لتمويل الشركات. ويعتبر 

جمع  وقد  اإلفريقية.  البورصات  من  والعديد  االتحاد  مع  تفاهم  مذكرات  على  التوقيع  تّم خاللها  فرصة  الصالون  هذا 

الصالون كّل المتدخلين في السوق سيما بورصة تونس وهيئة السوق المالية والتونسية للمقاّصة والوسطاء بالبورصة 

وصندوق الودائع واألمانات وصناديق االستثمار إلى جانب الحضور الهام للشركات المدرجة ووسطاء بالبورصة من 

االقتصاد؟  تخدم  أن  للبورصة  يمكن  تمحورت حول: » كيف  ندوة  بتنظيم  التظاهرة  هذه  وتميزت  إفريقية.  بلدان  عّدة 

مساندة وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة« إلى جانب تنظيم عشر ورشات عمل لفائدة الزّوار.  

األنشطة مع الهيئة الـوطنية للمحـامين بتـونس        

في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة مع الهيئة الوطنية للمحامين بتونس سنة 2013، واصلت بورصة تونس تنظيم ندوات 

لفائدة أكثر من 200 محامي منخرط بالهيئة الوطنية للمحامين بجهة سوسة والمنستير والقيروان والمهدية. ومنذ توقيع 

هذه االتفاقية، انتفع حوالي 800 منخرط بتكوين حول السوق المالية.   
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األنشطة مع وسـائل اإلعـالم

تونس  بورصة  أبرمت  العموم،  لفائدة  المالية  المعلومة  الوسائل إليصال  أهّم  بين  هي  اإلعالم  وسائل  أّن  إلى  إعتبارا 

الصحافيين  تعريف  إلى  االتفاقية  هذه  وتهدف  واالتصاليين.  الصحافيين  لتدريب  اإلفريقـي  المركز  مع  شراكة  اتفاقية 

باإلطار القانوني والتقني وكذلك آليات التعامل في السوق المالية التونسية لكي يكتسب المشهد اإلعالمي الخبرات في 

مجال اإلعالم المالي باعتباره وسيلة حتمية لتمريرها. وفي هذا اإلطار تّم تنظيم أربعة دورات تكوينية لفائدة ما يزيد 

عن 80 صحافي.  

األنشطة الموجهة إلى الـوسط التربـوي والجـامعي

تبدي بورصة تونس بإستمرار اهتماما خاّصا لنشر الثقافة المالية لدى األوساط المدرسية والجامعية حيث أعّدت خالل 

2014 وسائل بيداغوجية جديدة في شكل أشرطة وبرامج » للتعليم السريع« تضّمنها برنامجها المتمثل في دعم  سنة 

المالية. الثقافة 

وفي هذا اإلطار، تّم تنظيم أكثر من 30 ندوة لفائدة تالميذ المعاهد والطلبة. وخّصت هذه الندوات مؤسسات في مختلف 

أنحاء تونس الكبرى سيمـا معهد كّل من قـرطاج بيـرسا وديكارت وكّلية العلوم االقتصادية والتصرف بتونس والجامعة 

الحّرة بتونس والمعهد األعلى للمحاسبة وإدارة األعمال بتونس والمدرسة التقنية بتونس والمدرسة الوطنية للمهندسين 

بتونس وكّل من المدرسة العليا لالقتصاد الرقمي والمدرسة الوطنية لعلوم اإلعالمية بمنـوبة ومعهد الصحافة وعلوم 

األخبار ومدرسة ابن سينا الخاّصة لألعمال. كما شملت هذه الندوات كذلك مدن أخرى من الجمهورية التونسية على 

غرار  معهد جّمال ومعهد الزاوية قصيبة والمدرسة العليا للتجارة بصفاقس وكّل من كلية العلوم االقتصادية والتصرف 

بصفاقس والمهدية ومعهد الدراسات العليا التجارية بصفاقس والمعهد األعلى إلدارة الشركات بقفصة والمعهد العالي 

للدراسات التكنولوجية بقابس وكّل من المعهد األعلى للتجارة والمحاسبة والمدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت. 

األنشطة الموجهة إلى الجمعيـات واإلدارات

بمبادرة  بالخصوص  المهنية  األوساط  لدى  المالية  الثقافة  دعم  إلى  تهدف  ندوات   2014 سنة  تونس  بورصة  نظمت 

مشتركة مع كل من الغرفة الفتية الّدولية بتونس والغرفة الفتية لنساء األعمال إلى جانب إطارات من اإلدارة التونسية 

على غرار المتفقدين المركزيين بوزارة المالية.  
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األنـشطة الموجهة إلى الشركـات

اإلشهارية  الحمالت  هذه  االدراج.  حديثة  الشركات  لفائدة  اإلشهارية  حمالتها   2014 سنة  تونس  بورصة  واصلت 

التي دخلت في ثقافة بورصة تونس، تتضح من خالل تنظيم احتفال بمناسبة انطالق عمليات التداول على أسهم هاته 

الشركات،  ويرّحب مهنيي السوق المالية بهاته الشركات ويتّم دّق الجرس إعالنا عن انطالق تسعير أسهمها. في األثناء 

يقّدم لمسيريها رسم ترحيبي يعّد خصيصا لهذا الحدث. 

وخالل سنة 2014، نظمت بورصة تونس 6 احتفاالت بمناسبة إدراج كّل من سلكوم ومصنع الورق الخشبي بالجنوب 

ومجمع تواصل القابضة وشركة المغرب الّدولي لإلشهار ومجمع دليس القابضة وسرياليس. كما فتحت بورصة تونس 

تّم تنظيمها بمقر بورصة تونس منها ندوتين   15 لقاءاتها اإلعالمية، حيث بلغ عددها  أبوابها لشركات مدرجة لتنظيم 

صحفيتين نظمتها وزارة المالية بخصوص القرض الرقاعي الوطني. 

حضور بـورصة تونس في الصالونـات

 2014 نوفمبر  و20   19 يومي  انتظم  الذي  المؤسسة  في صالون  التوالي  على  الثالثة  للمرة  تونس  بورصة  شاركت 

سيما  المنطقة  هذه  بزوار  لالحتكاك  تونس  لبورصة  مميزة  فرصة  المشاركة  هذه  وتعتبر  بصفاقس.  األعمال  بمركز 

أصحاب الشركات والمستثمرين الذين يرغبون في معرفة مزايا التمويل عن طريق السوق وفرص االستثمار المتوفرة 

طريق  عن  االستثمار  »مزايا  حول:  تمحورت  عمل  ورشتي  المناسبة  بهذه  تونس  بورصة  نظمت  وقد  بالبورصة. 

السوق« و »األدوات المالية المتوفرة للمستثمرين«. 

التعـاون الّدولي واستقبـال وفود أجـنبية

ابـرام اتفـاقيات شـراكة 

وقعت بورصة تونس مع االتـــحاد التــونـسي للصناعة والتـجارة والصنـاعـــات التقليدية عـلى هــامش تنـظيم صــالون  

على  الطرفان  واتفق  االقتصاد.  تنشيط  وإعادة  الخاص  االستثمار  دفع  بهدف  الجهود  لبذل  شراكة  اتفاقية  »أنفـستيـا« 

اعداد أنشطة مشتركة لتسهيل ادراج الشركات بالبورصة لدعم وتعزيز قدراتهم التنافسية وطنيا ودوليا.

االقليمية  والبورصة  ودواال  البيضاء  والدار  بالجزائر  نظيراتها  مع  تفاهم  مذكرات  كذلك  تونس  بورصة  ابرمت  كما 
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التعاون من  المالية لالتحاد االقتصادي والمالي بغرب إفريقيا. وتمحورت هاته المذكرات حول دعم روابط  لألوراق 

خالل 4 محاور أساسية تتمثل في تبادل المعلومات والخبرات والتكوين واإلعانة التقنية وتطوير الثقافة المالية وتطوير 

اإلدراج المشترك.

االقلـيمي   االشعـاع 

شاركت بورصة تونس في ندوة بنواكشوط بموريتانيا، نظمها البنك المركزي بموريتانيا بالتعاون مع الهيئات العربية 

لألسواق المالية تمحورت حول: » دور األسواق المالية في تطوير االقتصاد الوطني« لعرض التجربة التونسية في 

ميدان تطوير السوق المالية.  

البورصات  اتحاد  لهيئة  السنوي  لالجتماع   39 الدورة  بدبي   2014 جوان  و5   4 يومي  تونس  بورصة  ترأست  كما 

العربية. مع العلم أّن بورصة تونس تترأس اتحاد البورصات العربية منذ ماي 2013. 

وعلى هامش هذا االجتماع، نظم اتحاد البورصات العربية بالتعاون مع طمسون روترز ملتقاها السنوي تمحور حول: 

»تحسين السيولة لدى البورصات العربية وأهّمية دور التطورات التكنولوجية في هذا الميدان«.

استقبـال وفـود أجـنبية    

البورصة.  بمقر  العاّمة  جلسته  عقد  الذي  بإفريقيـا  الفرنكفـونية  البـورصات  جمعية  أعضاء  تونس  بورصة  استقبلت 

الجمعية.  لهذه  الخامس  العضو  لتصبح  الجزائر  بورصة  إنضمام  على  العاّمة  الجلسة  وافقت  االجتماع،  هذا  وخالل 

وتهدف هذه الجمعية، التي تأسست في أفريل 2011 بين بورصات كّل من تونس والدار البيضاء ودواال والبورصة 

اإلفريقية  القارة  داخل  أعضائها  مكانة  دعم  إلى  افريقيا،  بغرب  والمالي  االقتصادي  لالتحاد  المالية  لألوراق  االقليمية 

وتعزيز الشراكة بينهم. 

من جانب آخر، استقبلت بورصة تونس يومي 3 و4 نوفمبر 2014، أعضاء البورصة االقليمية لألوراق المالية لالتحاد 

بين  المبرمة  الشراكة  اتفاقية  ثمرة  الجلسة  هذه  وتعتبر  االستراتيجية.  الجلسة  لعقد  افريقيا  بغرب  والمالي  االقتصادي 

البورصتين. 

»State Street Bank and Trust« األمريكي  والبنك  دواال  بورصة  من  وفود  أيضا  تونس  بورصة  استقبلت   كما 
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وممثلة عن السفارة اإليطالية وكذلك ممثلة عن بنك األعمال األمريكي »JP Morgan« وذلك في إطار تبادل المعلومات 

بالعنايات.   والقيام 

تحديث البنية التحتية التقنية

على مستوى البنية التحتية التقنية، وقعت بورصة تونس مذكرة تفاهم مع اتحاد البورصات األوروبية »أورونكست« 

الطموحات  تلبية  الجديد من  النظام  اإللكتروني »UTP – Hybrid« وسيمكن هذا  التداول  لنظام  الجديدة  النسخة  القتناء 

المستقبلية للبورصة خاصة فيما يتعلق بإحداث أسواق جديدة وأدوات مالية متنوعة.

احتـرام شروط اإلعالم املـالي للشركات املدرجة خالل سنة 2014  

1 - القـوائم المـالية السنوية في 31 ديسمبر 2013

اآلجال  باحترام  فقط  شركة   21 وقامت   .2013 بسنة  المتعلقة  المالية  قوائمها  عن  المدرجة  الشركات  كّل  أفصحت 

القانونية وهي 30 أفـريل 2014 و15 يوم قبل انعقاد الجلسة العاّمة العادية. وبالتالي بلغت نسبة االستجابة %29.  

وبلغ معدل التأخير المتعلق بنشر القوائم المالية السنوية 34,4 يوم. وسجل قطاع الّرحالت والترفيه أعلى فترة تأخير 

الّصحة )61 يوم( وأخيرا قطاع  البنكي )70 يوم( فقطاع  القطاع  ثّم  يليه قطاع االتصاالت )138 يوم(  )162 يوم(، 

الفالحة والصيد البحري )50 يوم(.

2 - القـوائم المـالية النصف السنوية في 30 جوان 2014

المدرجة قامت بنشر  الشركات  فإّن كّل  التونسية،  آرلينز والخطوط  الفالحي بطبلبة وسيفاكس  باستثناء شركة اإلنتاج 

النشر  آجال  باحترام   )%47( مدرجة  34 شركة  قامت  إجماال،   .2014 30 جوان  في  سنوية  النصف  المالية  القوائم 

القانونية والمحّددة إلى 31 أوت 2014.  

وبلغ معدل تأخير نشر القوائم المالية النصف سنوية 18,9 يوم. سجل القطاع البنكي أكبر فترة تأخير بلغت 63 يوم، 

يليه قطاع الصّحة بـ 45,5 يوم ثّم قطاع االتصاالت بـ 45,3 يوم فقطاع تجهيزات السيارات بـ 44,8 يوم. 
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3 - الجلسـات العـاّمة العـادية 

اإلفصـاح المالي قبـل انعقـاد الجـلسة العـاّمة العـادية  

 56 انعقادها. من جانب آخر، قامت  العادية قبل  العاّمة  المتعلقة بجلساتها  الوثائق  بتقديم  المدرجة  الشركات  قامت كّل 

شركة مدرجة باحترام آجال النشر )15 يوم على األقل قبل تاريخ الجلسة العاّمة العادية(، وهو ما يعادل نسبة استجابة 

بـ %76.

تراوح  فقد  أّما قطاعيا،  يوم.   1,2 الجلسة  انعقاد  قبل  الوثائق  تقديم  في  المدرجة  للشركات  بالنسبة  التأخير  وبلغ معدل 

معدل التأخير بين 0 و7 أيام. 

اإلعـالم بعد انعقـاد الجـلسة العـاّمة العـادية  

46 شركة مدرجة أي ما  انعقادها. وقامت  العادية بعد  العاّمة  المتعلقة بجلساتها  الوثائق  المدرجة  قدمت كّل الشركات 

التأخير  معدل  وبلغ  الجلسات.  انعقاد  بعد  عمل  أّيام  أربعة  وهو  الوثائق  لتقديم  القانونية  اآلجال  باحترام   %62 يعادل 

بالنسبة للشركات المدرجة في تقديم الوثائق بعد انعقاد الجلسة 2,8 يوم. أّما قطاعيا، فقد تراوح معدل التـــأخير بــين 

0 و13,5 من يوم. 

4 – مـؤشرات النشـاط الـربع سنوية التي نشرت خالل سنة 2014  

 قامت الشركات المدرجة بنشر مؤشرات نشاطها خالل أربع مناسبات خالل سنة 2014: 

مؤشـرات الـربع األخير لسنة 2013     

لسنة  األخير  الربع  بعنوان  نشاطها  مؤشرات  تنشر  لم  التي  المطاطية  اإلطارات  لصناعة  التونسية  الشركة  باستثناء 

2013، فقد قامت 36 شركة مدرجة من مجموع 70 باحترام اآلجال القانونية للنشر أي يوم 20 جانفي 2014 وهو ما 

يمثل نسبة استجابة بـ 51 %.

وبلغ معدل التأخير في نشر هذه المؤشرات يومان.  وتراوح معدل التأخير على المستوى القطاعي بين 0 و9 أيام. 
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مؤشـرات الـربع األّول لسنة 2014  

باستثناء شركة االنتاج الفالحي بطبلبة التي لم تنشر مؤشرات نشاطها في 31 مارس 2014 ، قامت 37 شركة مدرجة 

من جملة 72 باحترام اآلجال القانونية للنشر أي يوم 20 أفريل 2014 وهو ما يمثل نسبة استجابة بـ 51 %. 

وبلغ معدل التأخير في نشر هذه المؤشرات 1,4 يوم. وتراوح معدل التأخير قطاعيا بين 0 و7,5 يوم. 

مؤشـرات الـربع الثاني لسنة 2014       

باستثناء شركة االنتاج الفالحي بطبلبة التي لم تنشر مؤشرات نشاطها في 30 جوان 2014، قامت 34 شركة مدرجة 

من جملة 73 باحترام اآلجال القانونية للنشر أي يوم 20 جويلية 2014 وهو ما مثل نسبة استجابة بـ 47 %. 

وبلغ معدل التأخير في نشر هذه المؤشرات 1,9 يوم. وتراوح معدل التأخير على المستوى القطاعي بين 0 و9 أيام. 

مؤشـرات الـربع الثالث لسنة 2014   

باستثناء شركة االنتاج الفالحي بطبلبة التي لم تنشر مؤشرات نشاطها في 30 سبتمبر 2014، قامت 49 شركة مدرجة 

من جملة 75 باحترام اآلجال القانونية للنشر أي يوم 20 أكتوبر 2013 وهو ما مّثل نسبة استجابة بـ 65 %. 

وبلغ معدل التأخير في نشر هذه المؤشرات 3,5 يوم. وتراوح معدل التأخير قطاعيا بين 0 و78,5 يوم، سجل قطاع 

المواصالت تأخير كبير في نشر هذه المؤشرات.  
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�صالون البور�صة 2012
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القوائم املالية

لبورصة تونس
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2014/12/31 2013/12/31 األصول

9 466 054 8 957 971 األصول الغير جارية

1 374 858 290 878 األصول الغير مادية

7 039 618 7 700 435 األصول املادية

1 051 578 966 658 األصول املالية

8 030 971 7 603 283 األصول اجلارية

4 682 904 5 032 484 منها السيولة وما يعادل السيولة

17 497 025 16 561 254 مجموع األصول

2014/12/31 2013/12/31  

13 171 530 13 337 373 األموال الذاتية

10 041 570 10 041 570 رأس املال اإلجتماعي

2 986 655 3 067 834 اإلحتياطات

65 055 15 576 النتائج املؤجلة

373 133 159 489 حوافز االستثمار

-294 883 52 904 نتيجة السنة احملاسبية

4 325 495 3 223 881 اخلصوم

410 312 402 536 خصوم غير جارية

3 915 183 2 821 345 خصوم جارية

اجملموع   254 561 16    025 497 17 

األصول

اخلصوم
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2014/12/31 2013/12/31
8 086 213 7 946 652  إيرادات اإلستغالل

7 819 721 7 781 090 إيرادات

266 492 165 562 إيرادات أخرى لالستغالل

8 701 598 8 119 262 أعباء اإلستغالل

3 177 084 2 837 588 أعباء األعوان

5 524 514 5 281 674 أعباء أخرى

-615 385 -172 610  نتيجة اإلستغالل

374 364 340 759 إيرادات وأعباء أخرى لإلستغالل

-276 193 168 149 النتيجة قبل إحتساب الظرائب

18 690 115 245 الضرائب

-294 883 النتيجة الصافية   904 52 

2014/12/31 2013/12/31
0 715 793  التدفقات النقدية املتصلة باإلستغالل

0 9 473 590 مقابيض من احلرفاء

0 8 757 797 دفوعات للمزودين واألعوان

الضريبة على الشركات املدفوعة

0 705 990 التدفقات النقدية املتصلة بأنشطة اإلستثمار

0 550 194 املدفوعات املتأتية من إقتناء وصول مادية وغير مادية

0 26 270 مقابيض متأتية من التفويت في أصول مادية وغير مادية

0 182 066 املدفوعات املتأتية من إقتناء وصول مالية

399 750 التدفقات النقدية املتصلة بأنشطة التمويل

 -  - مقابيض متأتية من حوافز االستثمار

 - 4 781 700 مقابيض متأتية من إصدار أسهم

 - 5 181 450  حصص أرباح وتوزيعات أخرى

-5 032 475 -389 947  تغير اخلزينة

5 032 484 5 422 431 اخلزينة في بداية السنة احملاسبية

9 5 032 484 اخلزينة عند ختم السنة احملاسبية

مستخرج من تقرير مراقب الحسابات
في رأينا ، إّن القوائم المالية قانونية وصادقة بخصوص كل ما له أهمية نسبية وتعكس بصورة وفية الوضعية المالية لبورصة األوراق المالية بتونس في 31 ديسمبر 2014 والنتائج المالية 

والتدفقات النقدية للسنة المالية المقفلة بذات التاريخ وذلك وفقا لمبادئ المعايير المحاسبية التونسية والقوانين الجاري بها العمل.

قائمة النتائج

جدول التدفقات

تونس في 17 أفريل 2015
مراقب الحسابات
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امللحـق اإلحصـــائـي
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 أهــــّم مؤشــــــرات الســــــوق

2014 2013 2012 2011 2010 السنة

77 71 59 57 56 عدد الشركات املدرجة

17 324 14 093 13 780 14 452 15 282 رسملة الّسوق مباليني الدنانير

23% 2% -5% -5% 25%

حجم التداول مباليني الدنانير

2 597 3 885 2 930 3 139 3 831 إجمالي السوق

-33% 33% -7% -18% 15%

1 777 1 534 2 078 1 678 2 702 تسعيرة البورصة

16% -26% 24% -38% 49%

820 2 351 852 1 461 1 129  السوق املوازية وعمليات التسجيل

-65% 172% -42% 29% -25%

عدد األسهم املتداولة باملليون

325 346 293 296 309 إجمالي السوق

-6% 18% -1% -4% -10%

239 239 241 254 272 تسعيرة البورصة

0% -1% -5% -7% 44%

86 107 52 42 37  السوق املوازية وعمليات التسجيل

-20% 106% 24% 14% -76%

5 089,99 4 381,32 4 579,85 4 722,25 5 112,52 مؤشر توناندكس

16,17% -4,33% -3,02% -7,63% 19,13% ) األساس 1000 في 31 ديسمبر 1997 (

 مؤسسات التوظيف اجلماعي  في االوراق املالية  
119 115 111 106 98 العدد               

4 577 4 569 4 921 5 228 5 107 األموال املتصرف فيها

0,2% -7% -6% 2% 17% الدنانير(   )مباليني 
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  التطــــور اليـــومي ملـــؤشر تونـــاندكس  سنــــــة 2014

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأوتجويليةجوانمايأفريلمارسفيفريجانفياحلّصة
967,93 581,094 679,574 688,244 578,084 4ي.ع592,55 4ي.ع1

24 411,854 580,144 506,714 555,744 574,134 663,934 579,564 962,13

34 384,904 515,514 692,814 578,314 540,634 586,204 662,314 585,664 969,004 978,14

44 532,064 671,064 597,294 511,774 600,134 663,824 662,574 974,484 981,97

54 558,274 672,054 502,634 514,794 679,094 665,994 996,644 981,27

64 361,624 584,344 663,714 505,294 540,684 677,484 595,355 014,32

74 343,164 619,224 624,394 587,104 504,044 611,144 684,324 596,684 999,91

84 344,264 589,454 508,784 644,954 664,714 651,924 593,684 968,45

949,96 597,794 657,464 633,794 534,354 516,904 4ي.ع339,18 94

104 360,024 645,054 612,994 610,284 561,684 634,044 647,474 606,254 990,074 933,08

114 639,194 586,934 590,134 592,104 636,524 665,984 643,314 972,044 932,52

124 641,954 582,274 527,944 574,494 666,514 622,984 978,554 932,04

934,06 610,484 548,964 525,004 584,684 645,464 4ي.ع13

904,42 614,024 669,494 634,214 517,454 577,044 616,914 654,584 4ي.ع14

154 380,114 556,994 526,284 628,374 655,234 616,494 949,58

164 380,784 557,354 543,874 550,274 638,084 603,424 613,854 957,26

174 385,684 645,024 630,294 540,164 556,634 633,234 606,524 609,004 911,485 007,39
184 644,444 630,304 535,574 549,514 654,774 657,714 601,684 913,865 080,48

194 642,894 620,804 556,594 561,294 666,284 609,394 911,425 110,99
937,27 604,244 680,174 592,724 573,284 4ي.ع668,73 383,104 204

214 382,854 687,924 614,354 542,234 570,294 675,054 711,284 609,714 971,37

224 385,804 541,564 559,404 690,774 699,944 604,954 601,705 141,85

234 386,224 531,054 534,704 595,484 691,024 627,614 607,165 091,58

073,43 996,905 4تعليق التداول622,63 684,044 609,464 530,764 595,704 697,654 410,614 244

254 686,594 604,844 527,374 606,834 691,474 622,334 996,975 080,83

264 697,384 593,354 520,564 600,674 700,694 597,334 976,695 089,77

274 476,574 705,374 582,374 520,824 599,334 691,604 678,264 981,07

284 488,164 713,724 585,184 514,424 506,514 684,814 754,434 969,76

294 480,944 491,424 501,954 682,604 584,744 743,815 095,36

304 500,684 487,554 537,544 595,864 580,304 816,565 109,01

089,99 903,105 674,344 4ي.عي.ع591,17 498,424 314

141,85 014,325 903,105 679,574 711,284 691,024 609,464 573,284 610,284 692,814 713,724 500,684 4األعلى

932,04 904,424 579,564 580,304 655,234 574,134 511,774 501,954 487,554 582,274 515,514 339,184 4األدنى

020,22 965,015 642,974 628,864 679,074 636,994 566,344 526,984 555,184 617,814 641,274 404,254 4املعدل

 نسبة التغير
الشهري

2,67%4,79%-2,60%-2,26%1,11%1,29%1,71%0,18%-2,18%7,05%1,36%2,42%

 نسبة التغير089,99 5اإلقفال339,189/1 4األدنى141,8522/12 5األعلى411,85 4األّولسنة 2014
السنوي

16,17%

*االساس 1000 في 31 ديسمبر 1997.      ي.ع: يوم عطلة
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التطــــور اليـــومي ملـــؤشر تونـــاندكس20 سنــــــة 2014

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأوتجويليةجوانمايأفريلمارسفيفريجانفياحلّصة
864,24J-F1 874,291 942,121 939,831 905,642 090,56 1ي.ع1

21 766,881 857,801 826,641 863,151 873,221 936,431 904,062 087,47

31 760,451 826,821 895,061 860,281 859,601 882,021 931,571 904,312 097,772 096,34

41 833,701 889,301 870,131 845,951 889,771 930,691 931,262 102,362 094,07

51 839,251 891,711 823,991 849,721 937,081 933,532 116,432 093,09

61 751,691 848,421 885,441 826,281 859,491 937,161 906,172 128,19

71 742,311 862,321 867,741 863,491 827,471 896,521 940,071 906,152 123,56

81 743,721 864,291 830,071 912,761 930,451 928,871 905,522 084,91

079,11 907,972 932,741 904,361 860,721 835,411 1ي.ع741,78 91

101 755,581 869,921 865,071 878,791 873,091 905,761 925,751 909,072 118,932 072,36

111 866,181 854,801 869,491 884,201 909,531 931,591 922,892 108,832 072,03

121 869,031 852,861 841,201 873,981 931,961 911,992 108,372 071,95

082,23 906,692 862,091 840,241 854,481 871,611 1ي.ع13

065,98 907,792 934,211 911,001 836,081 861,551 869,151 877,911 1ي.ع14

151 768,001 851,841 842,211 907,051 931,471 912,652 082,25

161 764,931 854,561 854,821 863,931 912,611 907,971 905,082 083,78

171 768,031 875,511 875,801 843,521 866,981 910,751 910,241 905,112 070,602 107,49
181 874,581 878,741 841,301 866,211 925,641 932,091 909,122 073,562 144,47

191 872,461 872,451 863,601 873,921 935,201 911,632 070,922 161,03
083,92 905,152 941,191 885,871 870,801 1ي.ع883,35 768,991 201

211 768,311 888,431 870,181 844,841 867,461 936,281 951,891 910,992 096,78

221 771,081 847,351 863,461 945,361 946,481 910,661 906,532 173,61

231 773,291 841,871 852,711 883,701 942,351 919,761 910,622 145,74

138,20 108,222 2تعليق التداول919,59 939,491 892,391 841,291 866,541 892,341 785,821 241

251 887,301 871,851 837,991 886,351 941,861 919,622 105,912 141,98

261 895,891 865,481 844,281 883,911 946,651 909,272 099,972 148,76

271 817,031 899,111 859,621 846,561 883,011 942,121 946,872 099,81

281 819,091 903,781 861,441 832,541 840,911 939,131 985,252 090,61

291 812,671 820,451 840,521 939,771 905,031 977,122 151,66

301 817,661 819,311 857,031 880,321 904,882 014,422 159,47

149,76 066,702 936,422 1ي.عي.ع862,30 818,051 311

173,61 128,192 066,702 939,832 951,891 945,361 892,391 870,801 878,791 895,061 903,781 819,091 1األعلى

071,95 065,982 904,062 904,881 930,451 873,221 845,951 823,991 819,311 852,861 826,821 741,781 1األدنى

114,35 097,652 928,442 919,791 938,161 911,331 871,361 844,371 850,811 870,501 871,901 775,771 1املعدل

 نسبة التغير
الشهري

3,70%4,72%-2,18%-2,31%2,07%1,25%2,98%0,17%-1,80%8,50%1,16%2,83%

 نسبة التغير2149,76اإلقفال741,789/1 1األدنى2173,6122/12األعلى766,88 1األّولسنة 2012
السنوي

22,62%

ي.ع: يوم عطلة            االساس 1000  في 31 ديسمبر 2006.
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تـــركيبة مــــؤشر تونـــاندكس  ســـــنة 2014

الوزن في            إسم الشركةالترتيب
12 / 31

%15,09البنك التونسي 1

%13,58شركة صنع املشروبات بتونس2

%8,89بنك تونس العربي الدولي3

%4,29االحتاد الدولي للبنوك 4

%4,25التجاري بنك5

%2,93البنك العربي لتونس 6

%2,86بنك األمان7

%2,79قرطاج لإلسمنت8

%2,57شركة بيع املنتوجات الصّحية9

%2,45شركة مونوبري10

%2,26مجموعة بولينا القابضة11

%2,17البنك الوطني الفالحي 12

%2,05الشبكة التونسية للسيارات واخلدمات13

%1,83االحتاد البنكي للتجارة و الصناعة 14

%1,68مجمع وان تاك15

%1,64شركة املغازة العاّمة16

%1,50الشركة التونسية للتأمني وإعادة التأمني - ستار -17

%1,37شركة النقل18

%1,30تونس جملنبات األليمنيوم19

%1,27إسمنت بنزرت20

%1,25التونسية لإليجار املالي21

%1,15شركة التوظيف والتنمية الصناعية والسياحة22

%1,11الشركة التونسية للبنك23

%1,07الشركة التونسية لصناعة الورق24

%1,05الشركة العصرية للخزف25

%1,03سيتي كار26

%1,00الشركة التونسية إلعادة التأمني27

%0,87شركة أدوية28

%0,86البطارية التونسية أسد29

%0,82بنك االسكان30

%0,69آرلكيد تونس31

%0,60شركة االيجار العربية لتونس32

%0,59أورو سيكل33

%0,56سرفيكوم34

%0,56بنك تونس واإلمارات35

%0,55الشركة العقارية وللمساهمات36

%0,54اخلطوط التونسية37

%0,51الشركة التونسية للبلور38

الوزن في            إسم الشركةالترتيب
12 / 31

%0,49شركة أستري للتأمني وإعادة التأمني39

%0,45الشركة الدولية لإليجار املالي40

%0,44الوفاق لإليجار املالي 41

%0,40مصنع الورق اخلشبي باجلنوب42

%0,40حنبعل لإليجار املالي43

%0,37التجاري لإليجار املالي44

%0,37تلنات القابضة45

%0,35مجمع تواصل القابضة 46

%0,35الشركة العقارية التونسية السعودية47

%0,31تأمينات سليم48

%0,31الشركة الصناعية العاّمة للمصافي49

%0,29الشركة الصناعية لألجهزة واآلالت الكهربائية50

%0,28بيت اإليجار املالي التونسي السعودي51

%0,26شركة االنتاج الفالحي بطبلبة52

%0,26الكيمياء53

%0,24سلكوم54

%0,24سيفاكس آرلينز55

%0,23الندور56

%0,22شركة النقل بواسطة األنابيب57

%0,21الشركة التونسية للمقاوالت السلكية والالسلكية58

%0,20املعامل اآللية بالساحل59

%0,19إلكتروستار60

%0,18نيو بودي الين61

%0,17الشركة التونسية للتال62

%0,15الصناعات الكيميائية للفليور63

%0,15السكنى64

%0,14شركة االستثمار تونافست65

%0,14العصرية لإليجار املالي66

%0,14الشركة التونسية ألسواق اجلملة67

%0,10التوظيف التونسي68

%0,09ألبان صناعية69

%0,09إكزابيت70

%0,07شركة املغرب الّدولي لإلشهار71

%0,07الشركة التونسية للصناعات الصيدلية72

%0,03الشركة التونسية للتجهيز73

%0,03آي تاك74

%100اجملموع
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تطـــــــــور املؤشـــــــــــرات القطــــــــاعيـــــــــة  ســـــــــــنة 2014 

التوزيع خدمات للمستهلك خدمات مالية تأمينات البنوك الشركات املالية الشهر

5 196,82 3 545,08 4 563,74 8 958,41 2 692,45 3 003,52 جانفي
5 231,39 3 578,75 4 606,15 9 419,77 2 864,15 3 174,63  فيفري
5 292,39 3 556,88 4 583,65 9 330,17 2 733,47 3 051,06 مارس
5 126,98 3 452,95 4 434,53 8 959,46 2 702,85 3 003,75 أفريل
5 051,87 3 391,55 4 523,62 8 541,89 2 796,00 3 086,07 ماي
5 297,78 3 530,17 4 589,09 8 744,34 2 772,18 3 073,34  جوان
5 180,26 3 444,02 4 560,94 8 671,56 2 838,11 3 130,41  جويلية
5 287,40 3 500,80 4 603,37 8 736,71 2 865,92 3 160,48  أوت
5 146,75 3 374,05 4 475,70 8 870,59 2 847,73 3 137,84 سبتمبر
5 258,82 3 461,37 4 707,68 9 275,19 3 013,71 3 316,08 أكتوبر
5 282,15 3 467,16 4 885,18 9 446,56 3 026,38 3 343,74 نوفمبر
5 479,35 3 572,70 5 051,47 9 615,80 3 115,76 3 441,57 ديسمبر
5 479,35 3 578,75 5 051,47 9 615,80 3 115,76 3 441,57 األعلى
5 051,87 3 374,05 4 434,53 8 541,89 2 692,45 3 003,52 األدنى
5 236,00 3 489,62 4 632,09 9 047,54 2 855,73 3 160,21 املعدل

9,29% 5,01% 13,60% 6,80% 17,31% 16,16% نسبة التغير السنوي

املواد االساسية مقاوالت ومواد البناء الصناعة
 التجهيزات املنزلية

واملواد الصحية
 الفالحة و الصيد

البحري
جتهيزات السيارات مواد إستهالك الشهر

2 420,62 1 250,65 1 781,12  - 2 979,03 2 025,53 2 772,20 جانفي
2 529,55 1 281,88 1 824,49  - 3 142,51 2 246,34 2 925,42  فيفري
2 499,95 1 252,73 1 782,71  - 3 168,64 2 189,74 2 931,90 مارس
2 463,22 1 191,11 1 700,06 1 232,60 3 163,59 2 001,58 2 886,60 أفريل
2 334,06 1 128,92 1 628,23 1 217,88 3 318,96 1 962,71 2 974,99 ماي
2 426,12 1 170,40 1 688,21 1 234,15 3 441,75 1 967,95 3 062,44  جوان
2 440,05 1 201,22 1 714,60 1 191,83 3 678,23 1 917,42 3 184,98  جويلية
2 381,95 1 159,88 1 667,83 1 237,47 3 646,56 1 889,78 3 185,53  أوت
2 248,43 1 072,20 1 561,23 1 141,57 3 686,87 1 850,68 3 157,22 سبتمبر
2 309,89 1 081,87 1 580,62 1 230,61 4 454,63 2 081,59 3 720,70 أكتوبر
2 239,77 1 051,11 1 553,64 1 251,97 4 746,57 2 052,04 3 915,95 نوفمبر
2 275,29 1 051,04 1 557,31 1 284,19 4 861,50 2 142,67 4 016,12 ديسمبر
2 529,55 1 281,88 1 824,49 1 284,19 4 861,50 2 246,34 4 016,12 األعلى
2 239,77 1 051,04 1 553,64 1 141,57 2 979,03 1 850,68 2 772,20 األدنى
2 380,74 1 157,75 1 670,00 1 224,70 3 690,74 2 027,34 3 227,84 املعدل

-2,48% -13,28% -9,79% -7,14% 74,58% 8,07% 53,44% نسبة التغير السنوي



التقرير السنوي 50512014

مؤشر اخلدمات املالية

 مؤشر البنوك

تركيبة املؤشرات القطاعية للبورصة سنة 2014

الشركات

شركة االيجار العربية لتونس 1

التجاري لاليجاري املالي 2

بيت اإليجار املالي التونسي السعودي3

الشركة الدولية لاليجار املالي4

الوفاق لاليجار املالي5

حنبعل لاليجار املالي 6

العصرية لل؟إيجار املالي7

شركة التوظيف والتنمية الصناعية والسياحية 8

شركة االستثمار تونانفست9

التونسية لاليجار املالي 10

حنبعل لاليجار املالي 11

الشركات 

بنك االمان1

البنك العربي لتونس 2

التجاري بنك 3

بنك االسكان4

بنك تونس العربي الدولي 5

البنك الوطني الفالحي 6

البنك التونسي 7

بنك تونس و اإلمارت8

الشركة التونسية للبنك 9

االحتاد البنكي للتجارة و الصناعة10

االحتاد الدولي للبنوك 11

 مؤشر الشركات املالية

مؤشر التأمني

الشركات 

بنك االمان1

تأمينات سليم 2

شركة أستري للتأمني وإعادة التأمني 3

البنك العربي لتونس4

شركة االيجار العربية لتونس 5

التجاري بنك6

التجاري لاليجار املالي 7

بيت اإليجار املاي التونسي السعودي8

بنك االسكان9

بنك تونس العربي الدولي10

البنك الوطني الفالحي 11

البنك التونسي 12

بنك تونس و اإلمارت13

الشركة الدولية لاليجار املالي14

الوفاق لاليجار املالي15

حنبعل لاليجار املالي 16

الشركة العصرية لاليجار املالي17

التوظيف التونسي18

شركة التوظيف والتنمية الصناعية والسياحية 19

الشركة التونسية للتأمني وإعادة التأمني -ستار-20

الشركة التونسية للبنك21

شركة االستثمار تونانفست22

الشركة التونسية إلعادة التأمني 23

التونسية لاليجار املالي 24

االحتاد البنكي للتجارة والصناعة25

االحتاد الدولي للبنوك 26

الشركات

تأمينات سليم 1

شركة أستري للتأمني وإعادة التأمني 2

الشركة التونسية للتأمني وإعادة التأمني-ستار-3

الشركة التونسية إلعادة التأمني  4
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مؤشر خدمات للمستهلك

 مؤشر التوزيع

الفالحة و الصيد البحري

مؤشر املقاوالت و مواد البناء

الشركات

املعامل االلية بالساحل1
قرطاج لإلسمنت 2
اسمنت بنزرت 3
السكنى 4
مصنع الورق اخلشبي باجلنوب5
الشركة العقارية و للمساهمات 6
الشركة العقارية التونسية السعودية7
الشركة العصرية للخزف8
الشركة التونسية للتال9

الشركات

الشبكة التونسية للسيارات واخلدمات1
سلكوم2
سيتي كار3
شركة النقل4
شركة املغازة العامة 5
شركة املغرب الّدولي لإلشهار6
شركة مونوبري7
الشركة التونسية ألسواق اجلملة8
سيفاكس ارلينز9
اخلطوط التونسية10

الشركات

البان الصناعية1

الندور2

مجموعة بولينا القابضة3

شركة صنع املشروبات بتونس4

شركة االنتاج الفالحي بطبلبة5

الشركات

الشبكة التونسية للسيارات واخلدمات1
شركة النقل2
سلكوم3
سيتي كار4
شركة املغازة العامة 5
شركة مونوبري6
الشركة التونسية ألسواق اجلملة7

 مؤشر املواد االساسية

 مؤشر التجهيزات املنزلية واملواد الصحية

 مؤشر جتهيزات السيارات

الشركات 

البطارية التونسية أسد1

الشركة الصناعية العامة للمصافي 2

الشركة التونسية للتجهيز 3

الشركات

آرليكيد تونس 1

الكيمياء2

الصناعات الكيميائية للفليور3

الشركة التونسية لصناعة الورق4

تونس جملنبات األليمنيوم 5

الشركات

إلكتروستار1

أوروسيكل2

نيو بودي الين3

شركة بيع املنتوجات الصحية4

مؤشر مواد االستهالك

 مؤشر الصناعة

الشركات 

البطارية التونسية أسد1

الكتروستار2

اوروسيكل3

 الشركة الصناعية العامة للمصافي4
الندور5

نيوبودي الين6

 مجموعة بولينا القابضة7

شركة بيع املنتوجات الصحية8

شركة صنع املشروبات بتونس9

شركة االنتاج الفالحي بطبلبة10

الشركة التونسية للتجهيز11

الشركات 

املعامل اآللية بالساحل1
قرطاج لإلسمنت 2
اسمنت بنزرت 3
السكنى 4
مصنع الورق اخلشبي باجلنوب5
مجمع وان تاك6
الشركة الصناعية لألجهزة واالالت الكهربائية 7
الشركة العقارية وللمساهمات 8
الشركة العقارية التونسية السعودية9
الشركة العصرية للخزف10
الشركة التونسية للتال11
الشركة التونسية للبلور12
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تـطور حجـم  التـــداول 2013 - 2014

 توزيع حجــم  التـداول ســنة 2014

املعطيات
عدد األسهم املتداولة

2013                     2014       

نسبة
التغيير

حجم التداول بالدينار

2013                     2014      

نسبة
التغيير

%88815,8 833 533 7501 904 776 1%0100,0 372 240239 329 239تسعيرة البورصة

%11721,7 191 18934 611 41%586108,9 269912 906 1الّسوق املوازية

عمليات التسجيل
و التصريحات

83 976 063106 180 687-20,9%778 315 7922 317 446 143-66,4%

%33,2-148 471 885 7313 831 596 2%6,1-283 465 572346 211 325إجمالي الّسوق

حجم التداول املعطيات
النسبةعدد الّصفقاتالنسبةعدد األسهم املتداولةالنسبةبالدينار

%45098,9 450%24073,6 329 239%75068,4 904 776 1تسعيرة البورصة

%7320,8 3%2690,6 906 1%1891,6 611 41الّسوق املوازية

عمليات التسجيل
و التصريحات

778 315 79230,0%83 976 06325,8%1 0880,2%

%270100,0 455%572100,0 211 325%731100,0 831 596 2إجمالي الّسوق



55التقرير السنوي 542014

تـوزيع حجـم  التـداول سـنة 2014 - سندات رأس املال / سنــدات الدين - 

النسبةعدد الّصفقاتالنسبةعدد األسهم املتداولةالنسبةحجم التداول بالديناراملعطيات

%45098,94 450%24073,59 329 239%75068,43 904 776 1تسعيرة البورصة

%21099,06 446%62199,56 286 238%85492,89 591 650 1سندات رأس املال

%2400,94 4%6190,44 042 1%8967,65 312 126سندات الدين

%7320,82 3%2690,59 906 1%1891,60 611 41الّسوق املوازية 

%732100,0 3%269100,00 906 1%189100,00 611 41سندات رأس املال

%00,00%00,00%00,00سندات الدين

عمليات التسجيل

والتصريحات
778 315 79229,97%83 976 06325,82%1 0880,24%

%270100 455%572100,00 211 325%731100 831 596 2إجمالي الّسوق

%03099,07 451%95399,07 168 324%83595,14 518 470 2سندات رأس املال

%2400,93 4%6190,93 042 1%8964,86 312 126سندات الدين
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التـــــــطّور الشـــــــــــــهري حلجــــــم التـــــــــــــداول

 تسعيــــــــرة البـــــــــــــورصة ســــــــــنة 2014

*سندات الدين : رقاع مصدرة من قبل الشركات *سندات املساهمة : أسهم وحقوق إكتتاب أو إسناد 

اجملموع الدين* سندات  سندات املساهمة* اجملموع سندات الدين* سندات املساهمة*

عدد األسهم املتداولة باأللف حجم التداول باأللف دينار
الفترة

22 394 26 22 368 184 885 20 966 163 919 جانفي

39 475 36 39 439 245 003 25 726 219 277 فيفري

24 995 68 24 927 154 547 10 529 144 018 مارس

86 863 130 86 733 584 436 57 221 527 214 الّربع األّول

10 405 17 10 388 73 509 5 297 68 212 أفريل

10 006 4 10 002 73 065 669 72 395 ماي

19 670 24 19 646 180 836 14 761 166 076 جوان

40 081 45 40 036 327 409 20 727 306 683 الّربع الثاني

10 600 58 10 542 66 862 4 379 62 483 جويلية

8 924 153 8 771 50 563 1 606 48 957  أوت

13 669 209 13 460 81 026 27 731 53 295 سبتمبر

33 193 420 32 773 198 451 33 715 164 735 الّربع الثالث

28 239 204 28 035 248 947 2 884 246 063 أكتوبر

20 895 120 20 775 175 166 1 718 173 448 نوفمبر

30 059 123 29 936 242 496 10 047 232 449 ديسمبر

79 192 447 78 745 666 609 14 650 651 960 الّربع األخير

239 329 1 043 238 287 1 776 905 126 313 1 650 592 اجملموع
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 صفقـــــات الكــتل على األوراق املــــــــالية املــــــــدرجة سنــــة 2014

قيمة التداول بالدينار عدد األسهم املتداولة عدد الصفقات الشــــــركة

85 278 8 731 864 51 شركة بيع املنتوجات الصحية

66 446 2 392 264 11 بنك األمان

38 256 510 085 1 بنك تونس العربي الدولي

25 033 1 750 587 1 بنك االسكان

19 185 829 999 2 التونسية لإليجار املالي

18 477 1 032 255 4 التجاري بنك

14 375 1 443 671 6 شركة النقل

9 886 68 550 3 - الشركة التونسية للتأمني وإعادة التأمني - ستار

9 700 2 094 978 3 املعامل اآللية بالساحل

9 688 303 238 5 شركة املغازة العاّمة

6 733 1 003 000 3 مجمع وان تاك

6 573 1 170 027 8 مجمع بولينا القابضة

6 476 320 747 2 شركة صنع املشروبات بتونس

5 829 1 235 200 5 مجمع تلنات القابضة

5 737 2 328 020 3 قرطاج لإلسمنت

5 455 568 286 6 أوروسيكل

4 361 643 491 3 سرياليس

2 902 195 141 14 مجمع دليس القابضة

2 794 107 526 5 االحتاد البنكي للتجارة والصناعة

794 84 000 2 البنك التونسي

564 283 500 2 الشركة العقارية التونسية السعودية

563 125 000 2 تونس جملنبات األليمنيوم

292 59 875 1 الشركة التونسية لصناعة الورق

243 75 000 1 الشركة التونسية للمقاوالت السلكية والالسلكية

145 100 000 1 اخلطوط التونسية

345 786 27 456 304 145  مجموع األسهم
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عمليـــــات التسجيـــــــل حــــــــسب قطــــــــاع النشـــــــاط  ســــــــنة 2014

النسبة املئوية من اجملموع القيمة بالدينار عدد األسهم املتداولة عدد العمليات قطاع النشاط

21,35% 163 553 651 5 218 679 225 خدمات أخرى

19,09% 146 235 553 6 485 480 135 الصناعات الغذائية

11,63% 89 111 873 8 839 660 68 التجارة

8,99% 68 856 636 3 207 816 162 السياحة

8,63% 66 091 744 2 061 545 89 صناعات مواد البناء والهندسة املدنية

6,71% 51 413 526 32 920 356 51 الشركات املالية

4,51% 34 539 642 2 873 935 54 الصناعات املعدنية والتغليف

3,88% 29 720 647 3 437 785 15 النقل

3,27% 25 072 385 819 911 24 صناعات صيدلية و أدوية

2,76% 21 178 751 1 893 122 36 شركات االستثمار

2,21% 16 961 241 709 029 40 الصناعات امليكانيكية و الكهربائية

1,37% 10 469 665 462 195 28 الشركات العّقارية

1,25% 9 546 852 5 223 132 17 صناعة الّنسيج

1,17% 8 924 865 827 257 7 صناعة األثاث واخلشب

0,85% 6 482 428 180 559 22 الشركات الفالحية

0,71% 5 455 368 110 187 16 الصناعات امليكانيكية و الكهربائية

0,38% 2 901 953 221 181 19 صناعة البالستيك واملّطاط

0,31% 2 357 022 491 7 التأمني

0,29% 2 259 208 236 628 13 صناعات مختلفة

0,25% 1 890 313 403 478 5 البنوك

0,22% 1 716 019 34 940 13 الصناعات الكيميائية

0,14% 1 061 180 53 368 11 املناجم

0,02% 140 000 1 400 1  شركات الصيد البحري

0,01% 69 638 169 5 الطباعة والنشر

0,00% 24 985 217 8 بترول وكهرباء وغاز وماء و طاقات أخرى

0,00% 10 1 1 صناعة البّلور

100% 766 035 153 76 222 521 1 072 اجملموع
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حركــــــــة األســــهم املــــــــــــدرجة  بتسعيرة البورصة ســــــــنة 2014

الشركات
عدد األسهم 
املدرجة في 
2014/12/31

الرسملة السوقية 
بالدينار

عدد املعامالت 
عدد األسهم 

املتداولة
قيمة األسهم 
املتداولة بالدينار

807 126 688515 815 08335 44173 947 155 5128 012 598القطاع املالي

424 591 65073 661 36037332 188 000640 444 24بنك األمان 

963 960430 0001568 360 000218 000 4شركة أستري للّتامني وإعادة التأمني 

868 001 1386 441 00024971 000 000437 000 100البنك العربي لتونس

552 516 5329 664 00057373 500 00067 000 25شركة اإليجار العربية لتونس  

842 265 05828 029 0006832 500 000184 000 18بنك اإلسكان 

937 163 99368 0002973942 000 326 0001 000 17بنك تونس العربي الّدولي 

777 881 9544 389 00017082 700 00062 000 30بيت االيجار املالي التونسي السعودي

821 627 5695 0001589759 200 000243 000 32البنك الوطني الفالحي  

627 191 58950 070 00091935 500 582 0001 000 150البنك  الّتونسي 

985 089 9952 00049483 890 00024 000 1بنك تونس واإلمارات 

824 108 8205 0001601386 950 00066 000 5الشركة الدولية لإليجار املالي 

038 174 9384 8002004552 312 00044 740 5حنبعل لاليجار املالي

329 436 6172 0002063524 120 00021 000 4الشركة العصرية لإليجار املالي 

732 974172 000293 980 00045 000 1التوظيف التونسي

122 701 8642 000941125 958 00069 660 2تأمينات سليم

564 808 5062 000926331 320 000257 000 28شركة التوظيف والتنمية الصناعية والسياحية 

557 831 99920 4081353145 192 693335 307 2الّشركة الّتونسّية  للّتامني وإعادة التأمني ستار

838 966 0761 0001274372 300 000124 860 24الشركة الّتونسّية للبنك 

669 155 8301 000342105 626 00010 966شركة االستثمار تونانفست

228 574 27378 175 13193744 984 290949 748 39التجاري بنك

708 991 0103 0001693164 930 00055 125 2التجاري لإليجار املالي

368 389 64938 811 000121953 250 000149 000 15الشركة التونسية إلعادة التأمني 

444 461 40624 084 00015181 448 000186 600 8التونسية لإليجار املالي 

001 838 91612 742577507 477 529506 001 20االحّتاد البنكي للّتجارة و الّصناعة 

556 967 00052 560 00061113 260 000480 560 32اإلحتاد الدولي للبنوك 

035 787 37213 0002319910 000 00065 000 4الوفاق لإليجار املالي

507 036 81724 438 15314 21024 239 800145 173 116قطاع االتصاالت

981 167 2858 2504649421 402 00050 537 3سرفيكوم

369 109 3906 589 96065171 996 80015 636 4الشركة التونسية للمقاوالت السلكية والالسلكية

1080000007884000012987124281429759156,52مجمع تواصل القابضة

500 399 740129 673 89421 76943 230 707 1431 432 242قطاع خدمات للمستهلك

082 823 47714 981 00049001 000 000306 250 38الشركة التونسية للسيارة واخلدمات

041 699 84815 024 48664742 361 53236 461 4سالكوم

531 991 71717 618 00038751 900 000153 500 13سيتي كار

614 052 79115 438978488 907 250365 481 11شركة املغازة العامة

979 222 1373 786 00035071 120 00021 000 12الشركة التونسية ألسواق اجلملة

286 543 5803 491571795 381 93710 398 4شركة املغرب الدولي لإلشهار

436 617 09517 1684696768 105 144366 641 16شركة مونوبري 
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712 288 71726 697 00047622 000 000306 000 30شركة النقل 

55000002145000047176193023824031,21سيفاكس آرلينز

1061992801200051869414889307611336787,8اخلطوط التونسية

768 955 71641 072 5865 2009 051 000145 640 17قطاع الّصحة

079 712 14341 046 20092515 571 000129 840 15شركة أدوية

689 573243 00033526 480 00015 800 1الشركة التونسية للصناعات الّصيدلية

514 116 061522 469 73055 242109 080 673 5034 650 433قطاع مواد االستهالك

639 871 71216 123 00072602 000 00096 000 12البطارية التونسية أسد

184 194 98112 794 7797331 097 88933 888 4سرياليس

413 947 555137 390 019137919 845 262831 907 54مجمع دليس القابضة

985 052244 00029482 000 00041 000 10ألبان صناعية

662 515 98522 892 00083381 588 00087 400 5أورو سيكل

380 109 20715 812 129113963 709 97334 268 10الشركة الصناعية العاّمة للمصافي

408 702 6607 300 00054731 474 00025 700 4الندور

241 811 40010 599 500128231 880 00016 450 2الكتروستار

806 098 9944 1203603680 357 00027 864 3نيو بودي الين

065 939 85632 141 23254066 620 011 6001 003 180مجمع بولينا القابضة

043 465 213139 257 1661570713 848 205382 566 36شركة بيع املنتوجات الصحية

206 080 02298 191 000123685 000 025 0002 000 90شركة صنع املشروبات بتونس

106 025 85724 163 188121818 111 75039 993 12شركة اإلنتاج الفالحي بطبلبة

140000014574000207978369483,36الشركة التونسية للتجهيز

42078245975110,081502778441891,09الشركة التونسية لصناعات اإلطارات املّطاطية 

108 237 340297 202 70580 620126 334 566 2871 260 396قطاع الّصناعة

565 949 40018 173 19398134 589 60422 365 5املعامل اآللية بالساحل

077 821 42391 568 2793191031 565 413416 134 172قرطاج لإلسمنت

276 767 87021 155 00068563 895 00044 150 6مصنع الورق اخلشبي باجلنوب

756 019 92553 709 00080017 200 000375 600 53مجمع وان تاك 

550 083 7793 0211586463 105 290284 047 44إسمنت بنزرت

625 926 1169 886 60089103 151 00032 040 14الشركة الصناعية لألجهزة و اآلالت الكهربائية

692 691 0337 0001673131 350 00060 100 1الشركة العقارية وللمساهمات

526 868 6355 664 00076002 888 00030 600 15الشركة العقارية التونسية السعودية

709 781 1422 6251961387 565 50031 050 5السكنى

813 723 41967 759 6963877422 235 60078 169 31الشركة العصرية للخزف

851 715 3954 604 00034061 670 00074 200 26الشركة التونسية للتال

668 887 2039 698 20662151 119 880115 802 21الشركة التونسية للبلور

524 704 16885 273 04716 09721 737 475815 309 74قطاع املواد األساسية

746 422 2751 1705945 372 222308 312 1آر ليكيد تونس

114 649924 92755016 887 253114 947 1الكيمياء

675 535455 00026611 227 00079 100 2الّصناعات الكيميا ئّية للفليور 

554 307 03466 439 0001068412 750 000119 950 23الشركة التونسية لصناعة الورق

450000001935000008953380067516594435,6تونس جملنبات األليمنيوم

378 273 7793 518337 3543 467 74433 747 3قطاع البترول والغاز

378 273 7793 3543518337 467 74433 747 3شركة النقل بواسطة األنابيب

871 857 26225 522 5814 60213 952 66881 334 15قطاع التكنولوجيا 

759 197827 8021697215 269 3346 223 2آي تاك

869 191 34018 604 96075883 911 00055 028 11تلنات القابضة

244 838 7256 8404296702 770 33419 083 2اكزابيت

976 707 644 5711 805 297233 534425 040 324 13217 561 897 1اجملموع
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الشركات
سعر اإلقفال

2014  2013         
السعر
األعلى

السعر
األدنى

املردودية )%(

القطاع املالي

31,200 24,500 -12,29 26,190 31,000 بنك األمان 

26,500 17,010 18,04 26,300 23,000 تأمينات سليم

57,800 47,000 8,79 54,590 51,560 الّشركة أستري للّتامني وإعادة التأمني 

4,660 3,980 11,95 4,370 4,100 البنك  العربي لتونس

2,960 2,120 21,34 2,700 2,390 شركة اإليجار العربية لتونس  

24,500 15,650 54,85 23,900 16,300 التجاري بنك

29,500 19,200 10,12 26,320 24,990 التجاري لإليجار املالي

2,120 1,600 3,79 2,090 2,110 بيت االيجار املالي التونسي السعودي

13,340 9,850 -21,15 10,250 13,000 بنك اإلسكان 

79,820 60,250 33,61 78,000 60,250 بنك تونس العربي الّدولي 

8,700 6,100 -2,56 7,600 7,800 البنك الوطني الفالحي  

11,220 8,660 16,24 10,550 9,300 البنك  الّتونسي 

27,000 23,660 8,01 24,890 24,710 بنك تونس واإلمارات 

14,940 12,100 1,00 13,390 14,000 الشركة الدولية لإليجار املالي 

16,600 12,520 29,62 16,250 13,000 الوفاق لإليجار املالي

8,880 6,400 -9,79 7,720 8,890 حنبعل لاليجار املالي

5,980 3,770 4,55 5,280 5,050 الشركة العصرية لإليجار املالي 

47,380 41,330 6,10 45,980 45,220 التوظيف التونسي

9,510 7,370 25,52 9,190 7,760 شركة التوظيف والتنمية الصناعية والسياحية 

149,190 131,920 0,04 145,250 146,990 الّشركة الّتونسّية  للّتامني وإعادة التأمني ستار

6,300 4,470 -4,22 5,000 5,220 الشركة الّتونسّية للبنك 

11,800 10,000 16,28 11,000 10,320 شركة االستثمار تونانفست

11,470 8,120 12,69 9,950 9,140 الشركة التونسية إلعادة التأمني 

22,780 18,530 11,57 21,680 21,000 التونسية لإليجار املالي 

26,840 24,740 2,01 25,400 24,900 االحّتاد البنكي للّتجارة و الّصناعة 

17,720 11,300 25,82 14,750 13,480 اإلحتاد الّدولي للبنوك **

قطاع االتصاالت

25,500 13,900 -29,19 14,250 22,300 سرفيكوم

5,010 2,670 -4,96 3,450 3,630 الشركة التونسية للمقاوالت السلكية والالسلكية

1,040 0,600 -33,64 0,730 1,100 مجمع تواصل القابضة*

قطاع خدمات للمستهلك

8,090 6,540 31,48 8,000 6,400 الشركة التونسية للسيارة واخلدمات

9,400 7,000 18,29 8,150 7,000 سالكوم*

11,900 10,660 10,23 11,400 10,950 سيتي كار

10,200 9,000 6,11 10,200 9,990 شركة املغازة العامة

32,740 23,370 9,37 31,870 29,140 الشركة التونسية ألسواق اجلملة

4,700 2,180 -49,79 2,360 4,700 شركة املغرب الدولي لإلشهار*

25,980 20,300 -3,00 22,000 23,300 شركة مونوبري 

2,000 1,610 8,88 1,760 1,690 شركة النقل 

تطــــــــور أسعـــــــــار الشــــــــركات املــــــدرجة ســـــــــــنة 2014
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8,670 3,700 -54,12 3,900 8,500 سيفاكس آرلينز

1,560 1,010 6,60 1,130 1,060 اخلطوط التونسية

قطاع الّصحة

9,700 6,250 41,24 8,180 6,960 شركة أدوية

11,300 7,700 3,24 8,600 8,330 الشركة التونسية للصناعات الّصيدلية

قطاع مواد االستهالك

8,970 6,800 19,71 8,000 7,000 البطارية التونسية أسد

7,160 6,700 0,30 6,770 6,750 سرياليس*

16,230 14,600 3,77 15,150 14,600 مجمع دليس القابضة*

4,100 2,380 15,82 4,100 3,540 ألبان صناعية

10,490 4,230 -28,82 6,890 9,680 الكتروستار

16,500 8,610 80,72 16,220 9,390 أورو سيكل

5,000 2,620 -15,74 3,380 4,130 الشركة الصناعية العاّمة للمصافي

8,070 3,900 -27,05 5,420 7,430 الندور

7,210 5,360 8,72 7,080 6,880 نيو بودي الين

5,910 5,000 12,12 5,620 5,200 مجمع بولينا القابضة

15,100 9,600 38,77 10,470 9,350 شركة بيع املنتوجات الصحية

23,790 13,270 89,67 22,500 13,260 شركة صنع املشروبات بتونس

3,910 1,750 62,70 3,010 1,850 شركة اإلنتاج الفالحي بطبلبة

10,410 3,730 1,07 10,410 10,300 الشركة التونسية للتجهيز

1,940 1,160 -5,96 1,420 1,510 الشركة التونسية لصناعات اإلطارات املّطاطية 

قطاع الّصناعة

6,780 2,860 -36,12 4,210 6,590 املعامل اآللية بالساحل

3,650 2,410 -27,55 2,420 3,340 قرطاج لإلسمنت

7,410 6,150 4,03 6,450 6,200 إسمنت بنزرت

9,240 5,080 6,01 6,290 8,490 السكنى

8,270 5,830 25,00 7,300 6,000 مصنع الورق اخلشبي باجلنوب*

7,350 6,410 10,25 7,000 6,540 مجمع وان تاك 

2,980 2,010 -15,55 2,290 2,830 الشركة الصناعية لألجهزة و اآلالت الكهربائية

67,370 44,870 9,24 55,000 62,000 الشركة العقارية وللمساهمات

2,720 1,670 -15,42 1,980 2,400 الشركة العقارية التونسية السعودية

3,580 2,240 2,59 2,510 2,700 الشركة العصرية للخزف

3,400 2,600 15,80 2,850 2,500 الشركة التونسية للتال

7,190 4,700 -10,32 5,280 6,590 الشركة التونسية للبلور

قطاع املواد األساسية

304,680 235,000 -3,02 235,000 269,980 آر ليكيد تونس

67,250 43,000 51,96 59,000 43,050 الكيمياء

42,970 34,100 -6,44 37,990 42,990 الّصناعات الكيميا ئّية للفليور 

7,800 4,700 5,00 5,000 5,000 الشركة التونسية لصناعة الورق*

4,800 4,130 4,86 4,300 4,320 تونس جملنبات األليمنيوم

قطاع البترول والغاز

11,350 8,120 7,66 8,930 9,270 شركة النقل بواسطة األنابيب

قطاع التكنولوجيا 

5,990 2,460 -50,96 2,820 5,750 آي تاك

10,710 8,590 -11,02 9,490 10,800 اكزابيت

5,840 4,180 -7,25 5,070 5,790 تلنات القابضة

تطــــــــور أسعـــــــــار الشــــــــركات املــــــدرجة ســـــــــــنة 2014

* أدرجت سنة  2014 / ** متّت جتزئة القيمة االسمية من 10 إلى 5 دنانير
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الشركة
 2013

                     

نسبة 2014 
التطور

%10,15005/08/130,25011/07/1467شركة أدوية

 - -لم توزع ارباحا - -1آي تاك

%255,10014/06/136,20010/07/1422آر ليكيد تونس

%104,70020/05/136,42005/06/1437الكيمياء

%50,85010/07/131,00026/06/1418بنك األمان 

 - -لم توزع ارباحا -لم توزع ارباحا5املعامل اآللية بالساحل

%10,22024/04/130,22021/05/140البنك  العربي لتونس

%10,20001/07/130,20026/06/140شركة اإليجار العربية لتونس  

%17-10,50010/07/130,41507/07/14الشركة التونسية للسيارة واخلدمات

%51,34009/07/131,34011/07/140التجاري بنك

%17-101,20016/07/131,00019/06/14التجاري لإليجار املالي

 - -لم توزع ارباحا50,40006/09/13بنك اإلسكان 

%10,26021/06/130,26030/06/140البنك  الّتونسي 

%201,80025/09/131,80004/09/140بنك تونس واإلمارات 

%102,50001/07/132,50006/06/140بنك تونس العربي الّدولي 

 - -لم توزع ارباحا50,40006/08/13البنك الوطني الفالحي  

 -0,10002/06/14 -لم توزع ارباحا1بيت االيجار املالي التونسي السعودي

 - -لم توزع ارباحا - لم توزع ارباحا1قرطاج لإلسمنت

 -0,13014/07/14 - -1سالكوم

 - - - - -1سرياليس

%50,75030/05/130,75029/05/140الشركة الدولية لإليجار املالي 

 - -لم توزع ارباحا -لم توزع ارباحا1إسمنت بنزرت

 -0,67001/07/14 - -1سيتي كار

%51,30014/06/131,50030/05/1415شركة أسترى للتأمني وإعادة التأمني

%50,55015/07/130,60024/07/149الوفاق لإليجار املالي

 - -لم توزع ارباحا -لم توزع ارباحا4ألبان صناعية

 - -لم توزع ارباحا -لم توزع ارباحا5إلكتروستار

%10,33330/07/130,40024/07/1420شركة النقل

 -0,75030/05/14 - -1أورو سيكل

 -0,30031/07/14 - -5شركة حنبعل لإليجار املالي

%10,10016/04/130,12016/06/1420إكزابيت

%47-104,20017/06/132,23015/08/14الّصناعات الكيميا ئّية للفليور 

 - -لم توزع ارباحا - -1الندور

 - -لم توزع ارباحا -لم توزع ارباحا1شركة املغازة العاّمة

 - - - - -1شركة املغرب الّدولي لإلشهار

 -0,20001/07/14 - -2مصنع الورق اخلشبي باجلنوب

 - -لم توزع ارباحا -لم توزع ارباحا5العصرية لإليجار املالي

%10,35510/07/130,40017/07/1413نيو بودي الين

األربــاح املـــوّزعة من قبل الشركـــات املـــــدرجة بالبـــــورصة : 2014/2013

القيمة 
االسمية
املبلغ بالديناراملبلغ بالدينارللسهم التاريخالتاريخ
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 -0,21016/06/14 - -1مجمع وان تاك

%102,00021/06/132,00003/06/140التوظيف التونسي

%10,20008/07/130,21011/07/145مجمع بولينا القابضة

 - -لم توزع ارباحا -لم توزع ارباحا1شركة سرفيكوم 

%10,07008/07/130,10010/07/1443الشركة الصناعية لألجهزة و اآلالت الكهربائية

 - -لم توزع ارباحا -لم توزع ارباحا5الشركة التونسية للصناعات الّصيدلية

%72-10,18015/08/130,05014/08/14الشركة العقارية التونسية السعودية

  -0,35523/07/14 - -1شركة بيع املنتوجات الصحية

%50,85006/06/130,85018/06/140تأمينات سليم

%10,65031/05/130,65023/05/140شركة صنع املشروبات بتونس

 - -لم توزع ارباحا -لم توزع ارباحا1شركة اإلنتاج الفالحي بطبلبة

%50,40001/07/130,50020/06/1425شركة النقل بواسطة األنابيب

 - - - - -10مجمع دليس القابضة

%10,28019/06/130,28026/06/140السكنى 

%10,10001/07/130,10015/07/140الشركة الصناعية العاّمة للمصافي

%51,50020/06/131,50003/07/140الشركة العقارية وللمساهمات

%10,38013/06/130,38004/07/140البطارية التونسية أسد

%17-10,06015/07/130,05020/08/14الشركة العصرية للخزف

%20,60011/06/130,60006/06/140شركة مونوبري 

%101,80003/06/131,80002/06/140الّشركة الّتونسّية  للّتامني وإعادة التأمني ستار

 - -لم توزع ارباحا -لم توزع ارباحا5الشركة التونسيية للبنك

 - - - - -1اخلطوط التونسية

%50,35021/06/130,35026/06/140الشركة التونسية إلعادة التأمني 

%10,20018/07/130,20001/07/140الشركة التونسية للبلور

 - -لم توزع ارباحا50,20029/07/13الشركة التونسية للمقاوالت السلكية والالسلكية

 - -لم توزع ارباحا -لم توزع ارباحا5الشركة التونسية للتجهيز

%10,06024/06/130,08007/07/1433الشركة التونسية ألسواق اجلملة

 -0,25025/06/14 - -1الشركة التونسية لصناعة الورق

 - - - - -3الشركة التونسية لصناعة اإلطارات املطاطية

 -0,04515/08/14 - -1الشركة التونسية للتال

%10,55026/04/130,55029/04/140شركة التوظيف والتنمية الصناعية والسياحية 

 - -لم توزع ارباحا - -5سيفاكس آرلينز

 - - - - -1مجمع تواصل القابضة

القابضة %10,30019/07/130,30018/07/140 تلنات 

%11,00012/06/131,00017/06/140شركة االستثمار تونافست

%51,00013/06/131,00019/06/140التونسية لإليجار املالي

%10,22025/06/130,23003/07/145تونس جملنبات األليمنيوم

%50-50,60007/08/130,30020/02/15االحتاد البنكي للتجارة والصناعة

 - -لم توزع ارباحا -لم توزع ارباحا5االحتاد الدولي للبنوك

األربــاح املـــوّزعة من قبل الشركـــات املـــــدرجة بالبـــــورصة : 2014/2013
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النسبة إلى قيمة الّسوق اجلمليةرسملة الّسوق بالديناراسم الشركةالترتيب

%00011,69 000 025 2شركة صنع املشروبات بتونس1

%0009,13 500 582 1البنك التونسي2

%0007,65 000 326 1بنك تونس العربي الدولي3

%2325,84 620 011 1مجموعة بولينا القابضة4

%1315,48 984 949التجاري بنك 5

%0194,80 845 831مجمع دليس القابضة6

%3603,70 188 640بنك األمان7

%7422,92 477 506االحتاد البنكي للتجارة و الصناعة8

%0002,77 260 480االحتاد الدولي للبنوك9

%0002,52 000 437البنك العربي لتونس10

%48456,52 875 790 9اجملموع

النسبة إلى قيمة التداول بتسعيرة قيمة التداول بالديناراسم الشركةالترتيب
البورصة

%0437,85 465 139شركة بيع املنتوجات الصحية1

%4137,76 947 137مجمع دليس القابضة2

%2065,52 080 98شركة صنع املشروبات بتونس3

%0775,17 821 91قرطاج لإلسمنت4

%2284,42 574 78التجاري بنك 5

%4244,14 591 73بنك األمان6

%9373,84 163 68بنك تونس العربي الّدولي7

%8133,81 723 67الشركة العصرية للخزف8

%5543,73 307 66الشركة التونسية لصناعة الورق9

%7562,98 019 53مجمع وان تاك10

%45049,23 694 874اجملموع

الشركــات العشرة األكبر من حيث رسملة الّسوق في 12/31

الشــــركـــــات العشــــرة األكــــــثر تـــــــداوال

األســـــهم املــــدرجة األكثــــــر نشــــــاطا ســـــنة 2014
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النسبة إلى عدد األسهم املتداولة عدد األسهم املتداولة اسم الشركةالترتيب
بتسعيرة البورصة

%42313,19 568 31قرطاج لالسمنت1

%4199,51 759 22الشركة العصرية للخزف2

%2135,54 257 13شركة بيع املنتوجات الصحية3

%0345,20 439 12الشركة التونسية لصناعة الورق4

%1425,19 428 12مجمع تواصل القابضة5

%5553,92 390 9مجمع دليس القابضة6

%0763,72 893 8اخلطوط التونسية7

%8573,41 163 8شركة االنتاج الفالحي بطبلبة8

%9253,22 709 7مجمع وان تاك9

%8562,57 141 6مجموعة بولينا القابضة10

%50055,47 751 132اجملموع

الشــــركـــــات العشــــر األهـــم من حيث عـــدد األســـهم املتـــــــداولة

األســـــهم املــــدرجة األكثــــــر نشــــــاطا ســـــنة 2014
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الشركة 
نوعية 
العملية

فترة 
االكتتاب

عدد
األسهم
املصدرة

القيمة 
االسمية 

بالدينار

سعر 
االكتتاب

املبالغ 
املرفوعة 
بالدينار

قيمة الترفيع 
في رأس املال 

بالدينار

سالكوم
عرض عمومي بسعر 

محّدد وتوظيف إجمالي

أسهم جديدة

أسهم قدمية

من 06 إلى 17 

236 930جانفي 2014
456 118

176 511 652 930 236

التونسية لإليجار 
املالي

إدماج االحتياطيات
بداية من 10 

فيفري 2014
300 0005--1 500 000

سرفيكوم
نقدا

من 16 إلى 30 

أفريل 2014
1 179 00011720 043 0001 179 000

 مجمع تواصل
القابضة

عرض عمومي بسعر 
محّدد وتوظيف إجمالي

من 28 أفريل إلى 

2014 15 ماي 
17 995 84411,10019 795 42817 995 844

 شركة املغرب الّدولي
لإلشهار

 عرض عمومي بسعر
 حّدد

أسهم جديدة
أسهم قدمية

من 20 ماي إلى 

2014 937 148 051 جوان 

382 979

14,7005 400 0041 148 937

 شركة صنع
املشروبات بتونس

إدماج االحتياطيات
بداية من 20 ماي 

2014
10 000 0001--10 000 000

 الشركة التونسية
للبلور

إدماج االحتياطيات
بداية من 1 

جويلية 2014
1 486 5601--1 486 560

شركة السكنى
إدماج االحتياطيات

بداية من 1 

جويلية 2014
1 443 0001--1 443 000

إصدارات األسهم للشركات املدرجة بالبورصة سنة 2014
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 الشركة العقارية
إدماج االحتياطياتوللمساهمات

بداية من 1 

جويلية 2014
200 0005--1 000 000

شركة أدوية
إدماج االحتياطيات

بداية من 4 أوت 

 2014
2 640 0001--2 640 000

 شركة صنع
إدماج االحتياطياتاملنتوجات الصّحية

بداية من 5 أوت 

2014
4 353 1191--4 353 119

آرلكيد تونس
إدماج االحتياطيات

بداية من 05 

سبتمبر 2014
100 94025--2 523 500

 الشركة العصرية
إدماج االحتياطياتللخزف

بداية من 25 أوت 

2014
2 337 7201--2 337 720

 شركة بيع املواد
إدماج االحتياطياتالصحية

بداية من 05 

سبتمبر 2014
1 741 2471--1 741 247

االحتاد الّدولي للبنوك
التخفيض في رأس املال*

إصدار أسهم جديدة
إصدار شهادات استثمار 

جديدة **

من 06 إلى 20 

أكتوبر 2014
14 960 000

1 700 000

5

5

10

10

149 600 00074 800 000

سرياليس

عرض عمومي بسعر 
محّدد وتوظيف إجمالي

أسهم جديدة
أسهم قدمية

من 08 إلى 12 

335 733ديسمبر 2014

733 335

16,7504 950 011733 335

498 812 096125 300 206اجملموع

* التخفيض في القيمة االسمية للسهم من 10 إلى 5 دنانير* 

** خّصصت للمساهمني املرجعيني، بإستثناء الشركة العاّمة، الذين لم يكتتبو. 
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إصدارات القــــروض الرقــــاعية للشركـــات املدرجة بالبــــورصة  ســــنة 2014

رقاعي مشروط  ** قرض 

29/01/14

31/01/14

26/02/14

27/03/14

18/04/14

الشركة 
تاريخ
منح

التأشيرة

قيمة
االكتتاب

سعر
االصدار
بالدينار

نسبة
الفائدة

املبلغ
املكتتب
بالدينار

املدة
بالسنوات

فترة
االكتتاب

طريقة
االستهالك

تـاريخ
التـرقيماالنتفـاع

التونسية 
لاليجار 

املالي

شركة 
االيجار 

العربية 
لتونس

التجاري 
لاليجار 

املالي

شركة 
االيجار 

العربية 
لتونس

الشركة 
الدولية 
لاليجار 

املالي

BBB+ 

BBB 

BB+

BBB 

BBB- 

28/04/14

17/03/14

05/06/14

19/05/14

15/07/14

100

100

100

100

100

من 13/02 
إلى 

28/04/2014

من 17/02 
إلى

 17/03/2014 

من 12/03  
إلى

 05/06/2014 

من 15/04 
إلى

 19/05/2014 

من 06/05 
إلى

15/07/2014 

20 000 000
مع امكانية بلوغ
30 000 000

صنف أ

صنف ب

15 000 000
مع امكانية بلوغ
20 000 000

20 000 000
مع امكانية بلوغ
30 000 000

صنف أ
صنف ب
صنف ج

15 000 000
مع امكانية بلوغ
20 000 000

صنف أ
صنف ب
صنف ج

10 000 000
مع امكانية بلوغ
20 000 000

7,20%

 نسبة السوق
النقدية +2,2%

7,35%

7,30%

نسبة السوق
النقدية +1,90%

نسبة السوق
النقدية +2,2%

7,20%

7,35%

نسبة السوق
النقدية +1,90%

7,20%

7,35%

7,20%

نسبة السوق
النقدية +1,90%

13 490 000

3 000 000

13 510 000

20 000 000

0

0

15 204 600

9 950 000

4 000 000

6 570 000

9 430 000

18 000 000

2 000 000

5

2 اعفاء 7 مع 

5

5

5

5

2 إعفاء   7 مع 

5

5

2 إعفاء   7 مع 

سنوي قار :
(1/5) 20 د 

سنوي قار :
(1/5) 20د 

سنوي قار :
 (1/5) 20د 

بداية من 
السنة الثالثة

سنوي قار : 20 د

سنوي قار :
(1/5)  20 د 

سنوي قار :
 (1/5)  20 د 

بداية من السنة الثالثة

سنوي قار : 20 د

سنوي قار : 20 د 

سنوي قار :
 (1/5)  20 د 

بداية من السنة الثالثة

سنوي قار : 20 د
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 حنبعل 
لاليجار 

املالي

التجاري 
لاليجار 

املالي*

التونسية 
لاليجار 

املالي

الشركة 
الدولية 
لاليجار 

املالي

شركة 
االيجار 

العربية 
لتونس

بنك 
األمان*

19/09/14

29/08/14

16/10/14

07/11/14

21/11/14

17/12/14

BB- 

B+ 

BBB+ 

BBB- 

BBB

-

30/10/14

26/10/14

03/10/13

30/01/15

09/02/15

27/02/14

من 15/09
إلى 

30/10/2014

من 06/10 
إلى

26/12/2014 

من 31/10 
إلى

15/12/2014 

من
 25/11/2014 

إلى
30/01/2015 

من
 08/12/2014 

إلى
09/02/2015 

من
 29/12/2014 

إلى
27/02/2015 

100

100

100

100

100

100

 30 000 000 
مع امكانية بلوغ
40 000 000 

صنف أ

صنف ب

20 000 000

صنف أ

صنف ب

صنف ج

 20 000 000 
مع امكانية بلوغ
30 000 000 

صنف أ

صنف ب

 15 000 000 
مع امكانية بلوغ
20 000 000

 20 000 000 
مع امكانية بلوغ
40 000 000 

صنف أ

صنف ب

صنف ج

 40 000 000 
مع امكانية بلوغ
63 000 000 

صنف أ

صنف ب

7,65%

 نسبة السوق
النقدية +2,30%

7,80%

7,50%

7,75%

نسبة السوق
 2,25%+ النقدية 

7,55%

 نسبة السوق
النقدية +2,25%

7,80%

7,60%

7,60%

نسبة السوق
النقدية +2,30%

7,80%

نسبة السوق
النقدية +1,90%

7,35%

 نسبة السوق
النقدية +2,05%

7,45%

15 200 000

2 000 000

12 880 000

7 368 000

10 632 000

2 000 000

11 900 000

0

18 100 000

20 000 000

19 920 000

20 080 000

0

500 000

38 800 000

0

20 700 000

5

2 إعفاء 7 مع 

 5

2 إعفاء 7 مع 

5

5

2 إعفاء 7 مع 

5

5

5

2 إعفاء 7 مع 

5

2 إعفاء 7 مع 

سنوي قار :
(1/5) 20 د 

سنوي قار :
 (1/5) 20 د 

بداية من السنة الثالثة

سنوي قار :
(1/5) 20 د 

سنوي قار :
 (1/5) 20 د 

بداية من السنة الثالثة

سنوي قار :
(1/5) 20 د 

سنوي قار :
(1/5) 20 د 

سنوي قار :
 (1/5) 20 د 

بداية من السنة الثالثة

سنوي قار :
(1/5) 20 د 

سنوي قار : 20 د 

سنوي قار : 20 د

سنوي قار :
 (1/5) 20 د 

بداية من السنة الثالثة

سنوي قار :
(1/5) 20 د 

سنوي قار :
 (1/5) 20 د 

بداية من السنة الثالثة

600 234 000315 000 330اموع



71التقرير السنوي 702014

  الترقيم
 تاريخ

االنتفاع
طريقة االهتالك فترة االكتتاب

 املدة
بالسنوات

 املبلغ املكتتب
بالدينار

نسبة الفائدة
 سعراالصدار

بالدينار
 قيمة االكتتاب

تاريخ منح 
التأشيرة

 الشركة

AA+ 31/07/14
سنوي قار : 20 د 

)1/5(
 من 13/05/2014
الى 31/07/2014

5 29 000 000 100  20 000 000
مع امكانية بلوغ 
30 000 000

25/04/14
 الشركة

 العربية الدولية
000 000 1 لاليجار املالي

CCC 15/12/14
 من  15/09/2014
إلى 15/12/2014

5

 2 7 مع 
إعفاء

27 440 000 7,35%

100

 40 000 000
مع امكانية بلوغ
60 000 000 

صنف أ
صنف ب

29/08/14
 البنك التونسي

 الكويتي

سنوي قار : 20 د 
)1/5(

1 000 000
 نسبة السوق

النقدية+ 1,90%

سنوي قار :

)1/5( 20 د 

 بداية من 

السنة الثالثة

13 955 000

0

7,45%

 نسبة السوق
النقدية + 2,05%

BBB 15/01/15
سنوي قار : 20 د 

)1/5(
من 17/11/2014

الى 15/01/2015
5

100

 10 000 000
مع امكانية 

بلوغ
15 000 000

31/10/14
 التونسية

للفكتورنڤ
11 850 000 7,60%

3 150 000
نسبة السوق 

النقدية +2,50%

87 395 000 105 000 000 اجملموع

عدد األسهم طريقة االدراجتاريخ القيدالشركة 
املعروضة

النسبة من رأس 
نسبة االستجابة سعر القيداملال

املّرات(  )عدد 
عدد املساهمني 

اجلدد

2014سالكوم 20 فيفري 
عرض عمومي بسعر محدد

توظيف إجمالي 
1 043 190

352 164
21,90%
9,38%7,0002,0

 -
3 919

8

الشركة 
التونسية 

لصناعة الورق
2014 28 مارس 

عرض عمومي بسعر محدد
توظيف إجمالي 

توظيف خاص

1 580 000
6 500 000
1 500 000

6,60%
27,14%
6,26%

5,000
45,0

 -
 -

8 015
77
3

مجمع تواصل 
2014القابضة عرض عمومي بسعر محدد16 جويلية 

توظيف إجمالي
15 180 385
2 815 459

13,30%
3,37%1,1001,1

 -
4 846

8

شركة املغرب 
2014الدولي لإلشهار 4,700%91634,83 531 1عرض عمومي بسعر محدد1 أوت 

1,1
483

مجمع دليس 
2014القابضة 16 أكتوبر 

عرض عمومي بسعر محدد
توظيف إجمالي 

توظيف خاص

1 000 000
270 090

2 966 000

1,82%
8,74%
4,44%

14,600
15,5

 -
 -

15 737
32
91

2014سرياليس 25 ديسمبر 
عرض عمومي بسعر محدد

توظيف إجمالي 
توظيف خاص

822 212
644 452
311 108

16,82%
13,18%
6,36%

6,750
8,0

 -
 -

2 217
5
1

442 97635 516 36اجملموع

اصدارات القروض الرقاعية للشركات الغير مدرجة بالبورصة سنة 2014 

اإلدراجـــات اجلديدة بالبـــورصة بالبــورصة سنة 2014

نسبة السوق
النقدية + 1,90%

7,30%
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20102011201220132014البيانات

185147110140182الشراءات

32620813421360البيوعات

73122-24-61-141-الرصيد الّصافي

324 09317 78014 45213 28214 15رسملة الّسوق)1(

%24,1%22,0%20,5%20,2%20,2حّصة األجانب / )1(

20102011201220132014البيانات

290186345944182الشراءات

33810302758668البيوعات

84470858114-48-الرصيد الّصافي

20102011201220132014البيانات

084364 4753334551الشراءات

238409299129 6641البيوعات

90546785235-189-الرصيد الّصافي

مبـاليني الدنانير

مؤشرات حـــول ملكـية األجـانب في الشركات املـدرجة

عمليــــــــات التسجيل حلســـــــاب األجــــــــانب

 مجمــــــوع العمليـــــــات حلســـــاب األجـــــــانب
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القطاع
عدد األسهم
املدرجة في

2014/ 12 / 31

عدد األسهم 
اململوكة 

من قبل األجانب 
في 2014/12/31 

الرسملة الّسوقية 
بالدينار

الرسملة السوقية 
لألجانب

في 2014/12/31

نسبة 
ملكية 
األجانب

في الّرسملة 
السوقية

%92829,69 563 421 4412 947 155 2218 031 512197 012 598القطاع املالي

%7860,01 0005 958 00022069 660 2تأمينات سليم

%56130,19 928 00065 360 704218 207 0001 000 4الّشركة أستري للّتامني وإعادة التأمني 

%54440,84 897 408136 192 496335 693942 307 2الّشركة الّتونسّية  للّتامني وإعادة التأمني 

%8570,11 000167 250 870149 00016 000 15الشركة التونسية إلعادة التأمني 

%12410,94 057 36070 188 957640 674 0002 444 24بنك األمان 

%97064,25 757 000280 000 675437 246 00064 000 100البنك العربي لتونس

%47359,12 592 131561 984 593949 497 29023 748 39التجاري بنك

%1727,20 279 00013 500 529184 295 0001 000 18بنك اإلسكان 

%3628,36 875 000110 000 326 4791 421 0001 000 17بنك تونس العربي الّدولي 

%0725,83 187 00014 200 720243 866 0001 000 32البنك الوطني الفالحي  

%09837,26 690 000589 500 582 7961 894 00055 000 150البنك  الّتونسي 

%8990,89 000220 890 87524 0008 000 1بنك تونس واإلمارات 

%8158,78 914 00010 300 963124 182 0002 860 24الشركة الّتونسّية للبنك 

%05650,24 440 742254 477 201506 048 52910 001 20االحّتاد البنكي للّتجارة و الّصناعة 

%03052,36 458 000251 260 002480 048 00017 560 32اإلحتاد الدولي للبنوك 

%5200,03 00023 500 71167 0008 000 25شركة اإليجار العربية لتونس  

%00000,00 930 000055 125 2التجاري لإليجار املالي

%00040,00 080 00025 700 00062 000 00012 000 30بيت االيجار املالي التونسي السعودي

%2180,29 000193 950 43066 00014 000 5الشركة الدولية لإليجار املالي 

%83117,46 345 00011 000 20565 000698 000 4الوفاق لإليجار املالي

%45721,36 466 8009 312 22544 226 0001 740 5حنبعل لاليجار املالي

%6201,09 000230 120 67821 00043 000 4العصرية لإليجار املالي

%00000,00 980 000045 000 1التوظيف التونسي

%3870,03 00081 320 856257 0008 000 28شركة التوظيف والتنمية الصناعية والسياحية 

%6350,29 00030 626 78510 0002 966شركة االستثمار تونانفست

%4427,85 639 00014 448 251186 000675 600 8التونسية لإليجار املالي 

%2351,02 487 2101 239 777145 800517 173 116قطاع االتصاالت

%4220,05 25025 402 78450 0001 537 3سرفيكوم

%3718,60 376 9601 996 94815 800398 636 4الشركة التونسية للمقاوالت السلكية والالسلكية

%4430,11 00085 840 04578 000117 000 108مجمع تواصل القابضة

%04010,45 379 769178 230 707 8071 518 14328 432 242قطاع خدمات للمستهلك

%08027,86 263 00085 000 885306 657 00010 250 38الشركة التونسية للسيارة واخلدمات

%8183,50 272 4861 361 17436 532156 461 4سلكوم

%0893,84 913 0005 900 692153 000518 500 13سيتي كار

%00511,42 948 00034 000 275306 426 0003 000 30شركة النقل

التــــــوزيع القطـــــاعي حلّصة الألجــــــانب في رسمــــلة الّســــــوق ســنة 2014
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%96510,01 614 43836 907 885365 148 2501 481 11شركة املغازة العاّمة

%9160,01 16825 105 178366 1441 641 16شركة مونوبري

%000990,00 120 0005621 000 12الشركة التونسية ألسواق اجلملة

%6300,11 49111 381 92810 9374 398 4شركة املغرب الّدولي لإلشهار

%2080,57 000121 450 07921 00031 500 5سيفاكس آرلينز

%23011,84 208 18614 005 655120 573 28012 199 106اخلطوط التونسية

%3537,34 647 20010 051 793145 300 0001 640 17قطاع الّصحة

%7608,11 506 20010 571 445129 284 0001 840 15شركة أدوية

%5930,92 000140 480 34815 00016 800 1الشركة التونسية للصناعات الّصيدلية

%84826,45 065 236 2421 080 673 2124 605 50367 650 433قطاع مواد االستهالك

%0560,79 779260 097 41333 88938 888 4سرياليس

%1324,18 742 01934 845 210831 293 2622 907 54مجمع دليس القابضة

%7330,12 00049 000 13041 00012 000 10ألبان صناعية

%2573,55 000904 474 83725 000166 700 4الندور

%3803,59 275 23236 620 011 6941 454 6006 003 180مجموعة بولينا القابضة

%63251,57 200 044 0001 000 025 9172 408 00046 000 90شركة صنع املشروبات بتونس

%5816,71 625 1882 111 28639 750872 993 12شركة االنتاج الفالحي بطبلبة

%0643,21 078 0003 000 75896 000384 000 12البطارية التونسية أسد

%0970,61 129210 709 15934 97362 268 10الشركة الصناعية العاّمة للمصافي

%00000,00 574 000014 400 1الشركة التونسية للتجهيز

%61430,03 794 1101 975 8135 263 8241 207 4الشركة التونسية لصناعات اإلطارات املّطاطية 

%88135,21 839 00030 588 34987 901 0001 400 5أورو سيكل

%3070,23 50039 880 70516 0005 450 2إلكتروستار

%2140,01 1203 357 00045427 864 3نيو بودي الين

%89921,17 042 16681 848 487382 740 2057 566 36شركة بيع املنتوجات الصحية

%4996,03 454 62094 334 566 1561 166 28726 260 396قطاع الصناعة

%3460,33 19375 589 89722 60417 365 5املعامل اآللية بالساحل

%1177,23 100 27930 565 065416 438 41312 134 172قرطاج لإلسمنت

%3960,26 021738 105 480284 290114 047 44إسمنت بنزرت

%5630,06 62519 565 13031 5003 050 5السكنى

%6070,18 00082 895 31644 00011 150 6مصنع الورق اخلشبي باجلنوب

%4980,17 000101 350 85060 0001 100 1الشركة العقارية وللمساهمات

%53833,16 241 00010 888 49430 172 0005 600 15الشركة العقارية التونسية السعودية

%1113,81 982 6962 235 09278 188 6001 169 31الشركة العصرية للخزف

%1400,00 0001 670 00040074 200 26الشركة التونسية للتال

%87713,11 205 00049 200 411375 029 0007 600 53مجمع وان تاك

%2500,22 60070 151 67732 00030 040 14الشركة الصناعية لألجهزة و اآلالت الكهربائية

%0560,73 206836 119 344115 880158 802 21الشركة التونسية للبلور

%87328,40 652 097231 737 806815 375 4757 309 74قطاع املواد األساسية

%13559,19 534 170182 372 741308 222776 312 1آر ليكيد تونس

%9400,09 92797 887 660114 2531 947 1الكيمياء

%93227,10 470 00021 227 11179 000569 100 2الّصناعات الكيميا ئّية للفليور 

%8518,23 919 00015 500 291193 702 0003 000 45تونس جملنبات األليمنيوم

%0159,71 630 00011 750 003119 326 0002 950 23الشركة التونسية لصناعة الورق

%8931,00 354334 467 50233 74437 747 3قطاع الترول والغاز

%8931,00 354334 467 50233 74437 747 3شركة النقل بواسطة األنابيب

%7021,60 311 6021 952 37381 668340 334 15قطاع التكنولوجيا 

%13910,35 802649 269 1916 334230 223 2آي تاك

%1671,13 840223 770 51619 33423 083 2اكزابيت

%3970,79 960439 911 66655 00086 028 11تلنات القابضة

%37124,10 897 175 5344 040 324 64717 893 132328 561 897 1اجملموع
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الشركات
عدد األسهم
املدرجة في 

2014/12/31

عدد األسهم اململوكة
لألجانب في 

 2014/12/31

النسبة املئوية 
في

2014/12/31

عدد األسهم 
اململوكة

لألجانب في 
 2013/12/31

النسبة املئوية 
 في 

 2013/12/31

%24832,25 942 187%22132,95 031 512197 012 598القطاع املالي

%00111,96 923 2%95710,94 674 0002 444 24بنك األمان 

%8200,07 1%0002200,01 660 2تأمينات سليم

%70430,19 207 1%70430,19 207 0001 000 4شركة أستري للّتامني وإعادة التأمني 

%67564,25 246 64%67564,25 246 00064 000 100البنك العربي لتونس

%2990,03 7%7110,03 0008 000 25شركة اإليجار العربية لتونس  

%60158,99 446 23%59359,12 497 29023 748 39التجاري بنك

%1000,00%00000,00 125 2التجاري لإليجار املالي

%9397,28 310 1%5297,20 295 0001 000 18بنك اإلسكان 

%1587,99 358 1%4798,36 421 0001 000 17بنك تونس العربي الّدولي 

%37240,08 025 12%00040,00 000 00012 000 30بيت االيجار املالي التونسي السعودي

%4345,76 844 1%7205,83 866 0001 000 32البنك الوطني الفالحي  

%41436,48 715 54%79637,26 894 00055 000 150البنك الّتونسي 

%8750,89 8%8750,89 0008 000 1بنك تونس واإلمارات 

%4370,61 30%4300,29 00014 000 5الشركة الدولية لإليجار املالي 

%15213,28 531%20517,46 000698 000 4الوفاق لإليجار املالي

%59421,79 250 1%22521,36 226 0001 740 5حنبعل لاليجار املالي

%3002,68 107%6781,09 00043 000 4الشركة العصرية لإليجار املالي 

%00,00%00000,00 000 1التوظيف التونسي

%4350,02 6%8560,03 0008 000 28شركة النهوض للتنمية الصناعية والسياحية 

%01340,99 946%49640,84 693942 307 2الّشركة الّتونسّية  للّتامني وإعادة التأمني ستار

%3658,78 183 2%9638,78 182 0002 860 24الشركة الّتونسّية للبنك 

%4930,57 5%7850,29 0002 966شركة االستثمار تونانفست

%4680,12 18%8700,11 00016 000 15الشركة التونسية إلعادة التأمني 

%3636,10 506%2517,85 000675 600 8التونسية لإليجار املالي 

%45150,24 048 10%20150,24 048 52910 001 20االحّتاد البنكي للّتجارة و الّصناعة 

%78546,06 211 9%00252,36 048 00017 560 32اإلحتاد الدولي للبنوك 

%8435,57 389%7770,45 800517 173 116قطاع االتصاالت

%1890,05 1%7840,05 0001 537 3سرفيكوم

%6548,38 388%9488,60 800398 636 4الشركة التونسية للمقاوالت السلكية والالسلكية

%0001170450,11 000 108مجمع تواصل القابضة

%41412,40 136 15%83911,76 912 71915 091 102قطاع اخلدمات للمستهلك

%08626,70 213 10%88527,86 657 00010 250 38الشركة التونسية للسيارة واخلدمات

 - -%1743,50 532156 461 4سلكوم

%3793,08 415%6923,84 000518 500 13سيتي كار

%06411,20 359 3%27511,42 426 0003 000 30شركة النقل

%88510,01 148 1%88510,01 148 2501 481 11شركة املغازة العاّمة

 - -%9280,11 9374 398 4شركة املغرب الّدولي لإلشهار

نـسبة ملكية األجانب في الشركات املـدرجة 2013 - 2014
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%1780,01 1%1780,01 1441 641 16شركة مونوبري

%560,00%000560,00 000 12الشركة التونسية ألسواق اجلملة

%9750,65 35%000310790,57 500 5سيفاكس آرلينز

%57312,98 789 13%2801257365511,84 199 106اخلطوط التونسية

%1282,04 306%7937,37 300 0001 640 17قطاع الّصحة

%5252,19 289%4458,11 284 0001 840 15شركة أدوية

%6030,92 16%3480,91 00016 800 1الشركة التونسية للصناعات الّصيدلية

%21415,71 195 56%21215,59 605 50367 650 433قطاع مواد االستهالك

%8221,75 209%7583,21 000384 000 12البطارية التونسية أسد

 - -%4130,79 88938 888 4سرياليس

 - -%2104,18 293 2622 907 54مجمع دليس القابضة

%44334,62 869 1%34935,21 901 0001 400 5أورو سيكل

%5500,16 15%1300,12 00012 000 10ألبان صناعية

%9350,36 8%7050,23 0005 450 2إلكتروستار

%4490,80 82%1590,61 97362 268 10الشركة الصناعية العاّمة للمصافي

%8654,06 190%8373,55 000166 700 4الندور

%4540,01%0004540,01 864 3نيو بودي الين

%5832,98 365 5%6943,59 454 6006 003 180مجموعة بولينا القابضة

%47516,87 139 5%48721,17 740 2057 566 36شركة بيع املنتوجات الصحية

%07951,57 255 41%91751,57 408 00046 000 90شركة صنع املشروبات بتونس

%7216,11 793%2866,71 750872 993 12شركة االنتاج الفالحي بطبلبة

%00,00%00000,00 400 1الشركة التونسية للتجهيز

%83830,04 263 1%824126381330,03 207 4الشركة الصناعية العاّمة للمصافي

%4195,18 214 20%1566,60 166 28726 260 396قطاع الّصناعة

%5052,67 143%8970,33 60417 365 5املعامل اآللية بالساحل

%1026,63 417 11%0657,23 438 41312 134 172إسمنت قرطاج

%3050,27 118%4800,26 290114 047 44إسمنت بنزرت

%9350,33 11%1300,06 5003 050 5السكنى

%4720,12 7%3160,18 00011 150 6مصنع الورق اخلشبي باجلنوب

%3794,02 157 2%41113,11 029 0007 600 53مجمع وان تاك

%9630,21 28%6770,22 00030 040 14الشركة الصناعية لألجهزة و اآلالت الكهربائية

%3100,37 3%8500,17 0001 100 1الشركة العقارية وللمساهمات

%51132,81 118 5%49433,16 172 0005 600 15الشركة العقارية التونسية السعودية

%6033,58 031 1%0923,81 188 6001 169 31الشركة العصرية للخزف

%0380,02 5%0004000,00 200 26الشركة التونسية للتال

%2960,85 171%3440,73 880158 802 21الشركة التونسية للبلور

%2978,68 364 4%8069,93 375 4757 309 74قطاع املواد األساسية

%99259,19 716%74159,19 222776 312 1آر ليكيد تونس

%6600,09 1%6600,09 2531 947 1الكيمياء

%11127,10 569%11127,10 000569 100 2الّصناعات الكيميا ئّية للفليور 

 - -%0039,71 326 0002 950 23الشركة التونسية لصناعة الورق

%5346,84 076 3%00037022918,23 000 45تونس جملنبات األليمنيوم

%9991,05 36%5021,00 74437 747 3الترول والغاز

%9991,05 36%5021,00 74437 747 3شركة النقل بواسطة األنابيب

456 331%3732,22 668340 334 15التكنولوجيا 

%35410,63 236%19110,35 334230 223 2آي تاك

%1310,92 19%5161,13 33423 083 2اكزابيت

%9710,69 75%6660,79 00086 028 11تلنات القابضة

%80018,04 743 298%64717,33 893 132328 561 897 1اجملموع
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الوسطاء
تسعيرة
البورصة

النسبة
السوق
املوازية

النسبة
عمليات التسجيل

)بدون إعتبار التصريح(
النسبة

اجملموع  )بدون 
إعتبار التصريح(

النسبة

%2443,9 284 157 1%08316,0 661 244 %6621,6 318 1 %49925,6 304 911 شركة ماك للوساطة بالبورصة 

%5635,0 254 079 1%65214,8 651 226 %6730,3 274  %23724,0 328 852 الشركة التونسية لألوراق املالية

%6182,8 799 435 %3407,7 523 118 %46224,5 421 20 %8178,4 854 296 األمان لالستثمار

%35918,3 733 348 %3988,3 722 127 %0820,5 426  %8796,2 584 220 التجاري للوساطة

%4974,9 765 309 %5896,7 088 102 %5520,0 14  %3565,8 662 207 بنك تونس العربي الدولي رؤوس أموال 

%6740,5 761 266 %4858,3 580 126 %4064,7 923 3 %7833,8 257 136 أكسيس بورص

%6423,8 022 232 %32910,6 466 162 %7800,0 3  %5342,0 552 69 االحتاد البنكي للتجارة والصناعة للمالية 

%7851,9 882 168 %5322,8 840 42 %7411,1 949  %5123,5 092 125 البنك القومي الفالحي رؤوس أموال 

%1300,8 893 148 %7055,6 322 85 %4921,3 102 1 %9331,8 467 62 شركة املستشارين املاليني العرب

%9011,5 664 145 %8290,4 737 6 %68816,6 795 13 %3843,5 131 125 التونسية السعودية للوساطة

%4811,1 832 134 %5374,5 410 68 %0000,4 305  %9441,9 116 66 الشركة التونسية للبورصة

%93513,0 535 107 %2300,8 000 13 %73910,4 689 8 %9662,4 845 85 مكسوال بورص

%1851,2 335 105 %2431,5 683 22 %5778,1 756 6 %3652,1 895 75 شركة التصرف واملالية 

%1966,7 161 96 %4161,8 171 28 %5276,4 343 5 %2531,8 646 62 الشركة املالية للتصرف

%2707,3 178 90 %3230,6 705 8 %60723,4 441 19 %3401,7 031 62 الشركة املالية العاملية للبورصة

%9430,5 605 81 %0954,0 759 60 %00,0   %8480,6 846 20 شركة الوساطة واالستشارة املالية

%9661,2 494 64 %1382,3 144 35 %0040,3 224  %8230,8 126 29 كوفيب رأسمال

%7164,7 125 57 %6990,3 279 5 %5950,0 1  %4221,5 844 51 شركة التمويل واإلستثمار بشمال إفريقيا

%4743,1 455 43 %9201,3 004 20 %2480,2 152  %3060,7 298 23 بيت اإلستثمار وسيط بالبورصة

%02514,1 592 39 %6671,3 589 20 %2120,0   %1460,5 002 19 الشركة العاّمة لالستثمار

%8801,4 052 23 %7200,1 993 1 %3480,1 57  %8130,6 001 21 االحتد املالي

%3012,2 337 20 %4690,1 710 1 %2810,0 6  %5510,5 620 18 شركة االرشاد للوساطة املالية و االستثمار

%6000,1 332 12 %1060,1 023 2 %7050,0 13  %7890,3 295 10 االحتاد الدولي للبنوك املالية 

%385100 102 169 5%505100 070 532 1%380100 222 83 %500100 809 553 3اجملموع

حجم تــداول شـركات الوسـاطة بالبـورصة ســنة 2014

+ املبيعات* = الشراءات  بالدينار  الوسطاء  تداول  * حجم 
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النسبة حجم العمليات بالدينارشركات الوساطة

%49925,64 304 911 شركة ماك للوساطة بالبورصة 

%23723,98 328 852 الشركة التونسية لألوراق املالية

%8178,35 854 296 األمان لالستثمار

%8796,21 584 220 التجاري للوساطة

%3565,84 662 207 بنك تونس العربي الدولي رؤوس أموال 

%7833,83 257 136 أكسيس بورص

%3843,52 131 125 االحتاد البنكي للتجارة والصناعة للمالية 

%5123,52 092 125 البنك القومي الفالحي رؤوس أموال 

%9662,42 845 85 شركة املستشارين املاليني العرب

%3652,14 895 75 شركة التصرف واملالية 

%79885,46 957 036 3اجملموع 

النسبة حجم العمليات بالدينارشركات الوساطة

%08315,97 661 244 شركة ماك للوساطة بالبورصة 

%65214,79 651 226 الشركة التونسية لألوراق املالية

%32910,60 466 162 االحتاد البنكي للتجارة والصناعة للمالية 

%3988,34 722 127 التجاري للوساطة

%4858,26 580 126 أكسيس بورص

%3407,74 523 118 األمان لالستثمار

%5896,66 088 102 بنك تونس العربي الدولي رؤوس أموال 

%7055,57 322 85 شركة املستشارين املاليني العرب

%5374,47 410 68 الشركة التونسية للبورصة

%0953,97 759 60 شركة الوساطة واالستشارة املالية

%21386,37 186 323 1اجملموع 

الوسـطاء األكـثر نشاطا بتسعيرة البـورصة سـنة 2014

  الوســــــطاء األكـــــثر نشـــــــاطا  على عمليـــات التسجيــــل


