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ا�!� .!:�ض �0 �8د,� �60  31/12/2017ا� 3!�م� 1� �0/&� ا� ��.��  ا� ��� -,�ا�  	���–ب&+ ا��ب�ف ا��و��  ی&%�

 ا��/�ب�ت هCD ا�$�ا�B م��8ب� ب��!$�ی� ا�:�م و ا��3ص � �ا,�� . 2018ا1�ی<   26ا�!� .!&:$� ی�م ا�;0/� ا�:�م� ا�:�دی�

 � . هBJ � � ا�/� و ا���Iف�Hرق ا�/

م�� ����� ا������ ا������� �� ��  31/12/7201ا����ان�� ا�

   2017    2016 

   US$ 000    US$ 000 

         ايضاح الموجودات

               

 39,379   17,290   3 نقد وأرصدة نقدية لدى المصرف المركزي

 0   21,004   4 ودائع لألجل لدى المصرف المركزي

 60,215   57,215     أرصدة نقدية لدى المصارف والمؤسسات المالية

 180,955   156,272   5 المصارف والمؤسسات الماليةودائع لدى 

 1,938   45,218   6 قروض وتسهيالت وسحب على المكشوف مصارف  

 42,739   32,133   7 قروض وتسهيالت وسحب على المكشوف زبائن  

 تسهيالت اعتمادات مستندية وخصم على مستندات للتحصيل
  

510   1 

 6,407   5,843   9 أصول ثابتة ، بالصافي

 1,771   1,648   10 أصول أخرى

 333,405   337,133     مجموع الموجودات

            

           المطلوبات وحقوق المساهمين

            

           المطلوبات 

 7,636   11,113   11 ودائع المصارف المركزية

 85,064   82,347   12 ودائع المصارف والمؤسسات المالية

 131,721   132,951   13 ودائع الزبائن  

 920   1,187   14 مخصصات متنوعة 

 4,410   4,400   15 التزامات أخرى

 229,751   231,903     مجموع المطلوبات

            

           حقوق المساهمين

 25,000   25,000   16 رأس المال

 2,500   2,500   17 إحتياطي قانوني

 2,000   2,000   17 إحتياطى عام

     2,300   18 إحتياطي عام لتغطية المخاطر التشغيلية 

     27   19 المساهمة في الصندوق اإلجتماعي

 71,058   70,304   20 أرباح مرحلة

 3,096   3,004     أرباح الفترة

 103,654   105,135     مجموع حقوق المساهمين

       

 333,405   337,133     مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

 
  

  �%غ ا�#"آ�ت
  



  
  

 ��31/12/7201  ����� ا������ ا������� ����ات ��رج ا����ا���
 
 

2017 
 

2016 

US$ 000   US$ 000 

  

           ا�����ات ا�����ة

  29   58,818   78,536	�L:ات اK�! �دات ا� /!&�ی�

 8,169   10,107   29 ا�;�Lز	:�Lات ا�N ���ت وإ�! �دات 

 86,705   68,925     م+�
ع ا�����ات (�رج ا����ان�� 
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 3,955   0   30 ا�����ات  ا���,

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   



  
  
 

� 7120دی��$#  31"! ا���� ا������ ا������� ��   ���� ا���
 

   
2017 

 
2016   

 US$ 000   US$ 000   ای�Nح ا�,��ن
  

          

 4,478 6,228   21 إی�ادات ا��Qا��
  

   (620) (1,422)   22 م8�و�1ت ا��Qا��

 3,858 4,806     ��1� ا��(0 م/ ا�.
ا	�
  

          

 5,178 2,643   23 ا��خ< ا�1�8� مR ا��.�م وا�: �#ت
  

B� وإ��دة ا�!$�&"T1,098 1,471   24 أرب�ح ا�8�ف ا 
  

0� أخ�ىW%	 18 0     إی�ادات 
  


4ت و�3"ه��� 6,294 4,114     ��1� ا��(0 م/ ا�
  

 10,152 8,920     ا����7 ا�,�6� ا���5�
  

 R (3,923) (3,963)     م�8ریX ا� /!�3م
  

 (665) (605)   9 م�883ت ا.!L]آ�ت ا��Tل ا��Jب!�  
  

1� ا� �883ت، ا�3/��� ��
 واK.!�"���ت  

25   557  (258) 
  

 �0W%	 X(1,656) (1,819)     م�8ری 
  

 (6,502) (5,830)     إج���� ا���5ری9 ا������8# 
  

              

 3,650 3,090   ��1= أر��ح ا��#�ط @,0 ا�?"ی,� <�= ا�#"آ�ت 
  

 (347) (63)     ا�?"ی,� <�= ا�#"آ�ت 

 3,303   3,027   ��1= أر��ح ا��#�ط ��� ا�?"ی,� <�= ا�#"آ�ت 
  

 ��	��Dا4س� ���"F(207) (23)   26 ا����ه�� ا� 

 3,096   3,004     ��1� أر��ح ا���� 
  

 1.24 1.20   27 م:�ل ا�:��� �BL/0 ا��ا��

 %12 %12     ا�:��� �60 راس ا� �ل

R %3.08   %3.01     ا�:��� �60 �$�ق ا� /�ه 
  

   



  


 ا�	�� ا����� � ������� ا�����ت ا���
 2017/12/31ا������ � 

  2017 2016  
  US$ 000 US$ 000  

      أن#�N اMس�8%ل 

 10,869 9,780 )خارج مداخيل محفظة اإلستثمار(أيرادات اإلستغالل البنكي المقبوضة 

 (687) (1,543) أعباء اإلستغالل البنكي المدفوعه 

  4,482 (74,758) سحوبات لدى المؤسسات البنكية والمالية األخرى / ودائع 

  44,087  10,921 سداد قروض وتسبقات ممنوحة للحرفاء/ قروض وتسبقات 

 (14,008)  1,228 سحوبات الحرفاء / ودائع 

 - - سندات التوظيف

 (4,571) (3,776) مبالغ مسددة لألعوان ودائنون أخرون 

 (1,981) (1,722) تدفقات نقدية أخرى متأتية من أنشطة اإلستغالل 

 (1,366) (187) االداءات المدفوعة على األرباح 

  36,825 (60,057) التدفاقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة اإلستغالل 

     أن#�N اMس���Dر 

 - - فوائد وحصص أرباح مقبوضة على محفظة اإلستثمار 
 - - تفويت في محفظة اإلستثمار / إقتناء 
 (212) (40) تفويت في أصول ثابتة / إقتناء 

 (212) (40) التدفاقات النقدية الصافية المتاتية من أنشطة اإلستثمار 

     أن#�N ا���
ی0  

 - - إصدار أسهم 
 - - إصدار اقتراضات 

 - - سداد اقتراضات 
 - - إنخفاض الموارد الخصوصية / إرتفاع 

 (8,000) (1,523) حصص الأرباح مدفوعه 

 (8,000) (1,523) التدفقات النقدية الصافية المتاتية من أنشطة التمويل

  27  25 إنعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة ومايعادل السيولة 
  28,640 (61,595) التغيير الصافي في السيولة أو مايعادلها خالل السنة 
  161,146  189,786 السيولة ومايعادل السيولة في بداية السنة المحاسبية 

  189,786  128,191 السيولة ومايعادل السيولة في نهاية السنة المحاسبية 

      
 بإعتماد التمشي حسب النموضج المرجعي 2017التدفقات النقدية في نهاية سنةقام البنك بتعديل طريقة عرض قائمة 

 .2016و لغرض المقارنة تم تعديل أرقام 
  



� ا�
�� ا������ �  ���
 �����2017/12/31 ا����ات � ���ق ا�

                    
                    

 
 رأس المال

االحتياطي 
  القانوني

االحتياطي 
  العام

االحتياطي 
العام 

لمخاطر 
  التشغيل

الصندوق 
  اإلجتماعي

ألرباح المرحلة 
إلى حدود  

2013/12/31  

ألرباح المرحلة 
بعد  

2013/12/31  

نتيجة 
  السنة 

المجموع  
  باالف

 2,500 25,000    2015ديسمبر  31الرصيد في 
 

2,000
 

    62,353 8,096 8,609 108,558 

 - - - - - 2015تبويب النتيجة المحاسبية لسنة المالية 
 

8,609 (8,609) 0 

 (8,000) - - (8,000) - - - - - *التوزيعات النقدية المدفوعة 

 3,096 3,096 - - - - - - - 2016النتيجة المحاسبية للسنة المالية 

  0 - - - - - - - - التوزيعات النقدية المقترحة

 103,654 3,096 16,705 54,353     2,000 2,500 25,000   2016ديسمبر  31الرصيد في 

 - - - 2016تبويب النتيجة المحاسبية لسنة المالية 
 

50 - 3,046 (3,096) 0 

 - - - *التوزيعات النقدية المدفوعة 
  

(1,500) - - (1,500) 

 - - (2,300) -   2,300 - - - التشغيلاالحتياطي العام لمخاطر 

 3,004 3,004 - -     - - - 2017النتيجة المحاسبية للسنة المالية 

 - - - اإلستعمال من الصندوق اإلجتماعي 
 

(23) - - - (23) 

 105,135 3,004 17,451 52,853 27 2,300 2,000 2,500 25,000   2017ديسمبر 31الرصيد في 

  



 

  
  إی*�(�ت ()ل ا�$����ت ا������

 7201دی��$#  ��31 

  

  ا��.�-�ت - 1
مركزها تونس خفية األسم غير مقيمة تونسية  ساهمةتونس كشركة م –تأسس بنك اليوباف الدولي 

المتعلق بتنظيم  2016- 48عدد خاضعة للقوانين النافدة في الجمهورية التونسية وخاصة القانون 
شروط ممارسة العمليات  البنكية والرقابة على البنوك و المؤسسات المالية وتنطبق أحكام مجلة 

على البنوك و المؤسسات 2009-64إسداء الخدمات المالية لغيرالمقيمين الصادرةبالقانون عدد
ويمتلك مباشرة  المصرف  .2016-48المالية الغير المقيمة ما لم تتعارض مع أحكام القانون 

  . 2001الليبي الخارجي جميع أسهم المصرف منذ سنة 
  

  
 أه1 ا����س�ت ا��0�س$�� ا���$�� - 2

  

  :التاليةإن أهم السياسات المحاسبية المعتمدة في إعداد البيانات المالية هي 
  قواعد االعداد 

تم إعداد هذه البيانات المالية وفقا لنظام المحاسبة للمؤسسات المعتمد في تونس عمال بأحكام القانون -
مدة من قبل تمع االستئناس بالمعايير الصادرة عن أو المع 1996ديسمبر  30المؤرخ في  96- 112عدد

  .الصادرة عن اللجنة المالية الدولية المسؤولة عن التفسيراتمجلس المعايير المحاسبية الدولية و التفسيرات 
  .تم إعداد البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية -
تونس مؤسسة مصرفية غير مقيمة  -ألن بنك اليوباف الدوليتم إعداد البيانات المالية بالدوالر األمريكي -

 . وأنّه ثمة قيود على العمليات بالعملة المحلية

 .إتفاقية ربط األعباء مع االيرادات إستنادا إلى  إعداد البيانات الماليةتم-

  .الحذر تم إعداد البيانات المالية وفقاً لمبدأ-
  .لتلك المتبعة أثناء السنة السابقة إن هذه السياسات المحاسبية مطابقة

  
  ا�)دا�9 ��ى ا��7�رف وا��4س��ت ا������-
  

  .المصارف والمؤسسات المالية خالية من أية مبالغ أو مخصصات ديون معدومة تم قيد الودائع لدى 
    



 ا�>#وض وا�����:ت-
  

أو مبالغ ديون للديون المشكوك في تحصيلها تم قيد القروض والتسهيالت بعد استبعاد أية مخصصات 
متعلقة بالقطاع معدومة، عمال بما جاءت به مناشير البنك المركزي التونسي و المعايير المحاسبية ال

  .المصرفي
 
  م?77�ت "�م� "�= ا�>#وض وا�����:ت-
  

يتم تكوين    1991لسنة  24منشور البنك المركزي التونسي  عدد من ) جديد(مكرر 10 طبقاً ألحكام الفصل
لتغطية المخاطر الكامنة على التعهدات " مخصصات جماعية"مخصصات ذات صبغة عامة تحت تسمية 

  .من نفس المنشور8على معني الفصل ) 1صنف (وتلك التي تستوجب متابعة خاصة )  0صنف (الجارية
ويتم تحديد مبلغ المخصصات المذكورة وفقاً للقياس المنصوص عليها في المذكرة الخاصة بالمؤسسات 

  .2012ديسمبر  6والصادر بتاريخ  2012- 20المالية رقم 

 ا�)دا�9-
  

  .لغ المدفوعةتدرج ودائع العمالء بالتكلفة ناقص المبا

  
  اCص)ل ا�A�ب��-

  .تقيد األصول الثابتة بتكلفتها التاريخية

  اEس��:ك-
  

تم احتساب االستهالك على جميع األصول الثابتة باستثناء األراضي بالمعدالت المعتمدة الستهالك تكلفة 

  .األصول طيلة مدتها المتوقعة
 
  اFی#ادات-
  

 .السنة بهذه المرتبطة  قدرالمبالغ على المحاسبية السنة نتيجة ضمن  ذات الصلة  الرسوموا الفوائد تحتسب

ايرادات السنة  ضمن الضمان وعموالت التمويالت وتنفيذ والتصرف الدراسة عموالت تحتسب
 .السنة بهذه المرتبطة قدرالمبالغ على

 .تحصيلها ايرادات السنة عند   ضمن  الموازنة  خارج  التعهدات عموالت  يقع تسجيل

البنك المركزي  لمنشور  وفقا4ًو  3, 2المتعلقة بالحرفاء المصنفين العموالت وتستبعد من الدخل الفوائد
  .و المعايير المحاسبية المتعلقة بالقطاع البنكي 1991لسنة  24التونسي عدد 

 
 
  



  اCرص�ة ا��>�ی� وم� ی��د���-

  

أشهر من تاريخ  3المستحقّة خالل فترة أقصاها  تشمل األرصدة النقدية وما يعادلها أرصدة العناصر التالية
  :دخولها فيملكية المصرف

  .النقد في الصندوق -
  .األرصدة النقدية لدى المصارف بما في ذلك البنك المركزي -
  .الودائع ألجل لدى المصارف والمؤسسات المالية األخرى -
 الودائع المستحقة للمصارف والمؤسسات المالية األخرى -

  
  �ت ا������ا��.�>-
  

تقيد األدوات . يتداول المصرف بأدوات مالية مشتقّة السيما بعقود القطع اآلجلة في سوق القطع األجنبية

تعتبر القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة على أنّها الربح أو الخسارة غير . المالية المشتقة بقيمتها العادلة

. المشتقات باالستناد إلى معدالت السوق السارية أو نماذج التسعير الداخليةالمحقّقة والناتجة بعد تغطية قيمة 

في " موجودات أخرى"في الميزانية تحت بند ) ربح غير محقّق(تدرج المشتقات ذات القيمة السوقية اإليجابية 

  ".رىالمطلوبات األخ"تحت بند ) خسارة غير محقّقة(حين تدرج المشتقات ذات القيمة السوقية السلبية 

 
  ا��>�ّص�-

  

ال تجرى المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية كما وال تدرج القيمة الصافية في الميزانية اال بموجب 
حق قانوني يسمح بإجراء المقاصة بين المبالغ المسجلة وفي حال أراد المصرف إجراء المقاصة على أساس 

  .الوقت نفسهالقيمة الصافية أو بيع األصول وتسديد الدين في 
 

-��$�ICا���:ت ا  

  

يتم تحويل حسابات الموجودات والمطلوبات المحررة بالعمالت االجنبية الى ما يوازي قيمتها بالدوالر 
  .األمريكي وفقاً لسعر الصرف الساري بتاريخ الميزانية

  .تدرج أرباح أو خسائر فروقات القطع الناتجة عنها في حساب األرباح والخسائر
  

 
 
 
 
 
 



  اCص)ل ا������ ا��.J)ك ب����70� أو ا����وم�-
  

تُجرى عملية التقييم لألصول في نهاية السنة المالية للتحقق من وجود أي دليل موضوعي يستشف ُ���ى ع
منه  عدم إمكانية تحصيل أصول محددة وفي حال توفر مثل هذا الدليل يتم تحديد قيمة األصول المشكوك 

  .لالزم لها على أساس  القيمة االقتصادية الحاليةفي تحصيلها وتكوين المخصص ا
  

  ��ریL ا�.#اء وا�9�$-

  

تسجل جميع عمليات البيع والشراء العادية لألصول المالية بتاريخ العملية وهو التاريخ الذي يتعهد فيه 
المصرف بشراء األصول التي يستوجب تسليمها ضمن المهلة المحددة في القوانين أو المعمول بها في 

  .السوق
  

  ���ی:ت "�= "#ض �Iول ا����>�ت ا��>�ی�-
بإعتماد التمشي حسب النموذج  2017قام البنك بتعديل طريقة عرض قائمة التدفقات النقدية في نهاية سنة

 .2016المرجعي و لغرض المقارنة تم تعديل أرقام 

  
 

 >�ی� وأرص�ة ��ى ا�$�O ا��#آ�ي� - 3
 

      2017-12-31   2016-12-31 

196   348     1� ا�I3ی&� �$�ی� 

ا#ر��ة ا�&$�ی� ��ى ا� 8�ف ا� �آIي 
� ا�!��/

  16,942   39,183 

      17,290   39,379 

  

 
 ودا�9 ��ى ا��7�رف و ا��4س��ت ا������ - 4

  

      2017-12-31   2016-12-31 

 -   21,004     أ�L� 3إی�ا��ت 	/!�� خ]ل 

      21,004   - 

 
� ا�������� 331/12/2017) أ'01 /��) ا�.$ا"- ا��,+*() '&% ا�$دا"!  ��ا��� �

 
 

 



 ودا�9 ��ى ا��7�رف و ا��4س��ت ا������ - 5
 

      2017-12-31   2016-12-31 

 180,955   124,126     أ�L� 3إی�ا��ت 	/!�� خ]ل 

 -   11,977   أ�L�  6أ�L� و,�<  3إی�ا��ت 	/!�� ب:� 

 -   20,169     أ�L� و,�< .&�  6إی�ا��ت 	/!�� ب:� 

      156,272   180,955 

 
 

      

� ا������ ا����3) أ'01 /��) ا�.$ا"- ا��,+*() '&% ا�$دا"5.� ���2017/12/31 

 
 
 
 

   #وض)سS0 "�= م7�رف وم4س��ت م���� - 6
 

      2017-12-31   2016-12-31 

   .�a �60 ا� `%�ف م�8رف
2,017   1,938 

,�وض �c��8  م�8رف و مb./�ت 
 �  م��

43,201 
 

0 

      45,218   1,938 

  

   #وض و����:ت و سS0 "�= ا��J.)ف زب��! - 7
 

      2017-12-31   2016-12-31 

.�a �60 ا� `%�ف ��آ�ت و 
 م&d �ت 

  33,313   43,920 

 a�.     14   0 �60 ا� `%�ف أ1�اد 

  �L08�	 � 12,726   12,537     ا��ی�ن ا� %`�ك 1

      45,864   56,646 

یg�ح ا� �883ت  ا�; ��� و ا����3 
 وا��Qا�� ا� :�$0 

(13,731)   (13,907) 

      32,133   42,739 

  
 
 
 
 
 
 



وا��E@@�ت مE@@�ت ا�-ی$ن ا���B$ك  � �*@�&=� ب5- اس+��5د  ا�+,=�1ت�ّ; اح+,�ب ا�(�وض و
(�  .ا����'

  :خ1ل ا�,3)و ا�.$ا"- ا��E� ()&5@@�ت ا� � م� ی&� ح�آ) 
  

    

 
مخصصات 

 جماعية

مخصصات 
الديون 

المشكوك 
  فيها 

الفوائد  
  المعلقة 

  المجموع

  : يناير 1في 
  

1,194 7,916 4,797 13,907  

مخصصات  محملة على السنة 
  597 597 - -   )22إيضاح رقم (

 مخصصاتإسترجاع 
  

- (909) (39) (948) 

 مخصصات على ديون معدومة  
  

- (153) (176) (329) 

 إعادة التقييم
  

- 411  93  504  

 13,731 5,272 7,265 1,194   2017ديسمبر  31في 

  
  

�) ا���N�E ا��Bم3) بE@$ص ا�+,=�1ت ا����ش�ة و OP+ب Q&5+�  (���-ر اSش�رة أن ا��E@@�ت ا����'
 ��Pا�T��� م@3.Pا�*� �ء ا� V��@� م��ش�ة. 

  

 ا������ت م9 اC-#اف ذات ا��: � - 8
  

 %&' Wا��5دي وذ� ZN��ی($م ا��@�ف ب�5&��ت م! ا��,�ه��T و أ'^�ء ا���&[ واSدارة ا��5م)  � إ�Nر ن
� اSدارة�/ Tت م*-دة مb$�'ت  �"-ة وb-5ا�(�وض و. أس�س م !�ا���3$ح) �+&W  ا�+,&�.�ت�5+�� ج�

�� م�B$ك ب+*@�&=� وb ی+; �B$یT أي مE@@�ت bس+��5ب أي خ,�رة م*+�&) e ت�.�ا�Nfاف '&% أن=� �,&
  .�&(�وض ا��gآ$رة

      2017-12-31   2016-12-31 

�           �&��� ا� Iا�

 �ودا�i م��Qh ��ى ا� �8رف وا� b./�ت ا� ��
 اTخ�ى

50,595   100,453 

 iودا� �م$!�ض� مR ا� �8رف وا� b./�ت ا� ��
 اTخ�ى

50,010   58,218 

 0   0   م���k أخ�ى م/!�$� مR ا� �8رف 

 674   72     ودا�i أخ�ى �0 �8رف

 � 3,035   43,201     ,�وض مb./�ت م��

  Rب��Iا� i1,942   2,003     ودا� 

� 0   0     �&��� خ�رج ا� Iا�

 6,022   30     و ا�N ���ت	:�Lات اK�! �دات 

 3,955   0   ض ���ت ب&`� م/!0 � م$�ب< 	:�Lات م/&�ة

  
  



 �"�,Eرب�ح وا�fح,�ب ا �اف ذات ا�15/) ا��-رج)  �Nfت م! ا��إن اSی�ادات وا��@�و �ت ا��+5&() ب���5&
(� :ه� ا�+��

      2017-12-31   2016-12-31 

 142   1,197     إی�ادات ا��Qا�� 

 334   714     م8�و�1ت ا��Qا�� 

  3    4   ا��خ< ا�1�8� مR ا��.�م وا�: �#ت

  
 '&�� بjنZ �; ن�V3 ای) �,=�1ت أو /�وض S'^�ء م�&[ اbدارة و�5+�� ج��! ا��5&��ت ن���) 'T أرص-ة

 .دا"3)
 

  اCص)ل ا�A�ب�� - 9
 

 
  :رة ���nل �K!/�ب ا#.!L]ك ه� ا�!����إن ا� �ة ا� $

 

-�  # ُ	/!0L+    اTراض

-�  .&� 20    ا� ���

  .&�ات 5إ�6  3  اTث�ث واIL"Tة-

  .&�ات 5   ا�/�رات-

  

 ا��,�ن�   اQراض�  ا���6.�
اQث�ث 
 واQج�"ة

ا14
ل 
ا��8" 
 م��
س�

 ا����رات
أ1
ل 

ر T

 اMن+�ز 
 ا��+�
ع

 �1 � 12,167 32 220 1,900 3,143 4,763 2109 ی&�ی� 1ا���

 41 0 0 4 37 - - إض��1ت 

  0 (21) 0  10  11 - - أ��ل �Hر ا�K;�ز 

  0 - - - - - - ا� ����ت وا�!3�ی�

دی��,"  31ا�"��1 �� 
2017 

2,109 4,763 3,191 1,914 220 11 12,208 

               ا#.!L]ك 

 �1 � 5,760 - 124 1,592 2,271 1,773 - ی&�ی� 1ا���

 605 - 28 112 227 238 - ا#.!L]آ�ت خ]ل ا�/&�

  0 - - - - - - ا� ����ت وا�!3�ی� 

دی��,"  31ا�"��1 �� 
2017 

0 2,011 2,498 1,704 152 0 6,365 

               ��1� ا����� ا����"ی�

 5,843 11 68 210  693 2,752 2,109 2017دی��,"  �31� 

  

  



 أص)ل أ�#ى -10
 

 

  

      2017-12-31   2016-12-31 

R ,�وض Qh� 0�) 60� ا��1:�ت ا� $�م� -ب � 1
 )ا� �	��ت

881   652 

�Q0!321   42     �/�ب�ت م�ی&� م 

�Q0!360 �/�ب�ت م�ی&� م�(10)   (9)   م�883ت  

 165   157     م�8ریX م��1�� م$�م�

 �H�!�Kط ا�/,T60 ا�%�آ�ت /ا�ی�� �N0�   577   943 

> 0   0     � �#ت 	�u ا�!�8

 0   0   أر��ة م:�$0 1� إ�!�dر ا�!/�ی� 

      1,648   1,771 

 
 
 
 
 

 ودا�9 ا��7�رف ا��#آ�ی� -11
  

      2017-12-31   2016-12-31 

a0gا� u�	 i7,636   11,113     ودا� 

      11,113   7,636 

 
 

 
 ودا�9 ا��7�رف وا��4س��ت ا������ -12

  

      2017-12-31   2016-12-31 

 u�	 iودا�a0g29,155   26,027     ا� 

 55,000   56,000   أ�L� 3ودا�T i"< 	/!�� خ]ل 

 >"T i60 ودا��12   11   �1ا�� م/!�$�  

      237   675	vم&�ت �$�ی� 

 222   72     م/!�$�ت أخ�ى

      82,347   85,064 

 

  



  ودا�9 ا��ب��!  -13
  

      2017-12-31   2016-12-31 

 u�	 iودا�a0g65,447   59,609     ا� 

>"T i4,666   3,938     ودا� 

      12,994   10,489	vم&�ت �$�ی�

 >"T i60 ودا��25   26   �1ا�� م/!�$�  

 51,094   56,384     م/!�$�ت أخ�ى

      132,951   131,721 
 
 

 م?77�ت م��)"� -14

    

����%ت 
ا	���ن�� 

 "�3
 م,�ش"ة

 @?�ی� @�ن
ن��
  أ<,�ء

و  
 مT�Z"ا("ى

 ا��+�
ع

 �1 � 920 903 17 0   ی&�ی� 1ا���

إی�Nح  (ا� /!�3م خ]ل ا�Q!�ة 
22( 

  - - (65) (65) 

  351 351 - -   ا� $!ig مR ا#ی�ادات

  0 - - -   ا� :�د �]ی�ادات

B (19) (18) (1) -   إ��دة 	$

 1,187 1,171 16 0   دی��," 31ا�"��1 �� 

 

 ا���ام�ت أ�#ى -15
 

      2017-12-31   2016-12-31 

 152   83   � �#ت و ای�ادات م/!0 � م$�م�

 754   972     �&�وق ا�!$��� 

 RQh� 0� ی� ا��3م��L� ةv1�`م w831,417   1,590 م 

 � 899   505   ض�ا�a و ا�!�اآ�ت إ"! ��

 Xم�883ت م�8ری
 م/!�$�

    1,226   1,042 

 146   24     م�Q0!3ندا�&�ن 

      4,400   4,410 

 
 رأس ا���ل -16

 

 kب+�ری Z&م�Bوا��*�ر ب l2016و2017دی,��� 31إن رأس ا���ل ا���ّخ Tن م$B+س=; '�دي،  2,500,000ی

 (�  .دوbر أم�یB� �&,=; ا�$اح- 10ب(��) اس�

   



  
  اE(���-� ا�>��)�� واE(���-� ا���م  -17

 

� اbح+��N� ا�(�ن$ن� oآ�ت، % 10ی���مT رأس ا���ل آ�� ه$ م3@$ص '&�Z  � ا�(�ن$ن ا�+$ن,� ا��Eص ب��

  .وb ی�TB �$زیTB� Z5 ی�TB اس+Z���5  � ا�*�bت ا��3@$ص '&�=�  � ا�(�ن$ن ا��gآ$ر

� أرب�ح س3$ات س�ب() وb ی$ج- أي /�$د  B� ;ّ�2$یT اbح+��N� ا��5م ا����� �م&�$ن دوbر أم�یB� ن+��) ��ح

Z5زی$� %&'.  

  ��?�-# ا��.]��  اE(���-� ا���م -18
  

 2016، /�رت  ا���5�) ا��5م) ا��5دی) �,f �)�N03 - 2016  (3,�2016 (3ح�Bم م3�$ر ا��W3 ا���آrي '-د 

(�OP+� م�' �N��  . �B$یT إح+

�) خ@�� مT رص�- اfرب�ح ا���ح&)  ب��&�  &�P�  .م&�$ن دوbر أم�یB� 2.300ا���N�E ا�+

19-  �"���IEا���7وق ا  
  

�B$یT إح+��N� ب35$ان ا�@3-وق اSج+��'� �$s.� ا��@�ف ب��&� /-ر0  2016/�رت ا���5�) ا��5م) �,3) 

 2016أ�v دوbر أم�یB� �uخg مT أرب�ح س3)  50

  اEرب�ح ا��#(�� -20
 

��ات  � ح($ق  18و  u�17س�,� ��� س�Q بwی^�ح�ت P+رب�ح ا���ح&) ا��-رج)  ب(�"�) ا�fا T�^+�

�   T�  :ا������ ا�+���) 2017/12/31 ا��,�ه�

    

األرباح المرحلة  
والمحققة إلى 

حدود 
2013/12/31 

  األرباح المرحلة
و المحققة بعد  

2013/12/31 
 المجموع

 71,058 16,705 54,353     2016ديسمبر 31الرصيد في 
 3,046 3,046 -   2016تبويب النتيجة المحاسبية لسنة المالية 

 (1,500) - (1,500)   المدفوعة التوزيعات النقدية
 (2,300) (2,300) -   )17(االحتياطي العام لمخاطر التشغيل إيضاح 

 70,304 17,451 52,853     2017ديسمبر 31الرصيد في 

  ا�_)ا��إی#ادات . -21
    2017-12-31   2016-12-31 

 61   70   سحب على المكشوف مصارف

 135   551   حساباتنا لدى المراسلين 

 1,587   2,836   فوائد على الودائع لألجل لدى المراسلين

 71   544   قروض وتسهيالت مصارف و مؤسسات مالية   

تسهيالت اعتمادات مستندية وخصم على مستندات 
 للتحصيل

  36   554 

 2,052   2,171   سحب على المكشوف زبائن

 18   20   القروض والتسهيالت للموظفين

    6,228   4,478 

  
  
 

 



  م7#و��ت ا�_)ا�� -22
  

    2017-12-31   2016-12-31 

 169   439   حسابات جارية مصارف 

 345   905   ودائع ألجل مصارف

 21   21   حسابات جارية زبائن

 72   43   ودائع ألجل زبائن

  13    14   مصروفات فوائد أخرى

    1,422   620 

 

 ا�#س)م وا���)Eتا���� ا�7��� م!  -23
 

    2017-12-31   2016-12-31 

 444   97   عموالت خطابات الضمان  

 4,037   2,162   عموالت  اإلعتمادات المستندية

 307   26   عموالت  مستندات التحصيل

 357   370   عموالت خدمات الزبائن

 122   110   عموالت أخرى

    2,765   5,267 

 (89)   (122)   يطرح عموالت مدفوعة 

    2,643   5,178 

  

 أرب�ح ا�7#ف ا�IC$� وإ"�دة ا��>��1 -24
 

    2017-12-31   2016-12-31 

 1,071   1,445   أرباح الصرف األجنبي

  27    26   أرباح وخسائر إعادة التقييم

    1,471   1,098 

 
 
 
 
  

  اFس�#I�"�ت ص��� ا��?77�ت ، ا�?���# و -25
  



      2017-12-31    2016-12-31  

مخصصات خاصة مكونة على القروض و التسهيالت   
  اإلئتمانية 

0 
 

61 

مخصصات  مكونة  على مخاطر و  
   مصاريف متنوعة 

351 
 

150 

مخصصات جماعية مكونة خالل السنة  على التعهدات  
 الجارية

- 
 

- 

 مخصصات مستخدمة خالل الفترة 
   

(153) 
 

(444) 

 إسترجاع مخصصات 
   

(909) 
 

(32) 

 خسائر على ديون معدومة
   

153 
 

444 

 أرباح و خسائرعلى تسوية معلقات 
   

1 
 

79 

      (557)   258  

  
26-  �����Aس�Eه�� ا�*#��� ا�ا���  

  
  2016بالنسبة لسنة 

 
و  2016 دی,��� 17ا��yرخ  �  3,�2016)  78مT ا�(�ن$ن '-د  48و (� fح�Bم ا�.@� '-د 

مT م�&� اfرب�ح ا��5+�-ة bح+,�ب %  7.5، �; خ@; ن,�)  2017ا�����) �,3)  ا��+Q&5 ب(�ن$ن

(� �s (آ�ت آ�,�ه����) ب35$ان س3)  ا�^�ی�) '&% ا�"�3o+ا�-و�) 2017اس (�  .�.�"-ة م�rان

  
  2017بالنسبة لسنة 

 
 2017دی,���  18 �  ا��yرخ 3,�2017)  66مT ا�(�ن$ن '-د  52و (� fح�Bم ا�.@� '-د 

 (3,� (�مT م�&� اfرب�ح ا��5+�-ة %  5، �; خ@; ن,�)  2018و ا��+Q&5 ب(�ن$ن ا����

�) ب35$ان س3) "�3o+اس (� �s (آ�ت آ�,�ه����.�"-ة م�rان�)  b2018ح+,�ب ا�^�ی�) '&% ا�

  .ا�-و�) 

    31/12/2017 31-12 -2016 

 2,761 467: 2017/12/31فياألرباح المعتمدة الحتساب الضريبة على الشركات 

       
 

 %7.5 %5.0 نسبة المساهمة الضرفية اإلستتنائية

       
 

 207 23 قيمة المساهمة الضرفية اإلستثنائية 

 
 
 
 
 
 



  ا����� "�= ا���1 -27
  

 31-12-2017 
 

31-12-6201 
 

    

المتداولـة  المتوسط الموزون لعدد األسـهم  
 خالل السنة

2,500 2,500 

      

 3,650 3,090  األرباح الصافية للسنة قبل الضرائب 

    

 1.46 1.24 العائد على السهم قبل الضرائب 

      

 3,096 3,004 األرباح الصافية للسنة بعد الضرائب 

    

  1.24  1.20  العائد لكل السهم بعد الضرائب

 
 

 اCرص�ة ا��>�ی� وم� ی��د��� -28
  

         �zz  ة-z��+^T�z اfرصz-ة ا�3(-یzz) وم�z ی�5د�=�z ا��-رجzz) ب(�"�z) ا�+zz- (�ت ا�3(-یz) ا������z ا�+���zz) ا��(ّ
(�  :ا���rان

  
 31-12-2017 

 
31-12-6201 

 

      

 39,379 17,290 نقد وأرصدة نقدية لدى المصرف المركزي

 - 21,004 الودائع ألجل لدى المصرف المركزي

 60,215 57,215 أرصدة نقدية لدى المصارف والمؤسسات المالية 

 180,955 124,126 الودائع ألجل لدى المصارف والمؤسسات المالية 

 1,938 2,017 سحب على المكشوف مصارف

الودائع المستحقة للمصارف والمؤسسات المالية 
 األخرى 

(93,460) (92,700) 

 ديسمبر 31بتاريخ مايعادلها  األرصدة النقدية و

 
128,192 189,787 

 
 
  
 
 
 
 
 
 



 ا�����ة ا�����ات ��رج ا����ا��� -29
  

� ا�+5=-ات ا��+5&() ب��+,=�1ت اS"+��ن�) ا�+� ا�+rم ا��@�ف ب�3*=� و (� �&��وط ا��+�5/- ���
ا��r5زة وا'+��دات ا��=$ز وخ�Oب�ت ا�^��ن وا�(�$bت  '&�=� و آW�g اb'+��دات ا��,+3-ی)

  Zمr&ت '�1ء ا��@�ف ، و��� � ح�ل �T' ;=.&ّE ءب��(��م ب��,-اد ن��ب) 'T ا��1�5+&��)  ح�ج
�- ش�وط ا�5(- و�B$ن ا�+5=-ات '�دًة  ذات �$اریk اس+*(�ق ث�ب+)  أو �*+$ي  '&% ب3$د إ��Pء .3�

� م��$ع م���� ا�5($د إ�+rام�ت أخ�ى ، آ�� أّن ا�+5=-ات /- �oّی� Z��&� أج&=� دون أن �@�ف، '&
  .'�ض�)  م,+(�&�) '&% ا��@�ف

(�� ا�+5=-ات خ�رج ا���rان�) ا��3$د ا�+����  :و�
  
 

  31-12-2017 31-12 -2016  

    

 45,094 44,001 إعتمادات مستندية للتصدير معززة 

 31,781 14,817 إعتمادات مستندية للتوريد

 1,661 - مستندات التحصيل مع التعهد بالدفع

 101 - إعتمادات التغطية 

 1,946 2,010 ضمانات الدفعة المقدمة 

 3,955 5,295 ضمانات و تعهدات بالدفع

 2,165 1,614 ضمانات  حسن التنفيذ

 2 1,188 ضمانات تجارية

 0 - كفاالت  و ضمانات أخرى

      

  68,925 
 

86,705  
 

  

 
 ا��>$)�� ا�����ات ��رج ا����ا���.30

  
  31-12-2017 31-12 -2016  

    

ضمانات بنكية مستلمة مقابل 
  تعهدات مسندة

  
- 3,955 

 
 
 
 
 
 



 

Oف ا��و�� ب��ا��)ب- a�(� 
  ا��0�ب�ت ��#ا $� ا���م ا��>#ی#

 2017 دی��$# 31 �� ا��?�)م� ا��0�س$ّ�� ا����
 

 
 ،"�)�a -ا��)ب�ف ا��و�� ب�O"م��ه�� ا���دة

 

I. ����ت ا�����ا�$� c� �� ا��>#ی# ()ل  

  ا�#أي

��3م�5���B+,&� �O3ّم)ا��5دّی)�j�-3سu��gا��=ّ�)م�ا/�)ا�*,�ب����+.3� Q� ��W3"ا�����) ا�($ا"; ، /��3 ب+-/
 2017.دی,���31 � ا��E+$م) ا��*�س�ّ�) �&,3)"�$ن[- ا��$ب�ف ا�-و��

 ��+�� 0gا�($ا"; ه (� وج-ول ا�3+�"� /�"�) و ا��$ازن) خ�رج ا�+5=-ات وج-ول '&% ا��$ازن) ا����ّ
 ا�($ا"; ح$ل أخ�ى وإی^�ح�ت وا��Oق ا��*�س��) ا����دئ مT م&lE وآW�g ا�3(-ی) ا�+- (�ت

(� .ا����ّ
�=�� 0gا�($ا"; ه (��=� ب�� أ�v دوbر أم�یB�، 135 105م$ج�) ��&� ذا��) bأم$ا ا����ّ  3004       
vر أ�bدو �Bأم�ی (�� .�&,3) اSی��ب�) ا�3+

 
 �ص�د/) و ���5 ب@$رة م�Oب()  � آ� ا�3$اح  0أ'1 ��=� � رأی�3 ، إن ا�($ا"; ا�����) ا����ر إ و

و'T ن+�"� أ'���Z و �- (��Z ا�3(-ی) �&,3)  "�$ن[-ا��$ب�ف ا�-و�� ��W3") �&$ض5�) ا�����) ی�ها��$
�=� '�$م� ب���1د  2017دی,��� 31ا��*�س��) ا��E+$م)  �&' Q.+ا�� (�، �N(� �&���دئ ا��*�س�

(�  . ا�+$ن,

  أس�س ا�#أي 

(�وی�د bح(�  � هgا . �(- /��3 بu'��ل ا�+-/�Q و (� ���5ی�� ا�+-/�Q ا�-و��) ا��5+�-ة ب���1د ا�+$ن,
Tة  ا�+(�ی� ض��) "(�(� �=��Z ب��ن� ��,yو��+=� و " م,yو��) ا��-/(�T ح$ل �-/�Q ا����ن�ت ا����

��  .ا���5ی

ن*T م,+(&$ن 'T ا���آ) و (� �($ا'- ا�,&$ك اfخ1/� �&�=3) ا��5+�-ة ب+$ن[ ذات ا�@&) 
(�و/- اس+$ ��3 م,yو�����3 اfخ1/�) اfخ�ى و (� �=0g ا��+O&��ت . ب��اج5+=� �&($ا"; ا����

  .وا�($ا'-

 .��أی�3 �� أس�سن5+(- أن أد�) ا�+-/�Q ا�+� ح@&�3 '&�=� آ� �) وم1"�) �+$ 

 

 

 



  �>#ی# مa�d اFدارة ()ل ا��7#ف

  .إن �(�ی� ا�+@�ف ه$ م,yو��) م�&[ اSدارة

 b T*دارة، ونSف م�&[ ا�N Tی� ا�+@�ف ا��5- م�)� ���إن رأی�3 ح$ل ا����ن�ت ا�����) b ی
� مT اfش�BلBي شuب Z�&' -�  .ب3-ي أن �uآ

 �ا�+��ری)، �(+@� م,yو��+�3  � ا�+*(Q مT د/) مT م�&) ا���آ�ت  f �)�N266ح�Bم ا�.@
ا��5&$م�ت ح$ل ح,�ب�ت ا���آ) ا��^�3) ب+(�ی� م�&[ اSدارة ب���ج$ع إ�% ا����ن�ت ا�$اردة 

(��; م� إذا . ب��($ا"; ا������ أش�3��P /�اءة �(�ی� ا�+@�ف ومT ث; ا�(��م ب+(o�+� ،ا ا�@-دgه �و 
��ن�ت ا�����) أو ا��5&$م�ت ا�+� �$ص&�3 إ��=� أث�3ء آ�ن ه�3ك ��5رض ج$ه�ي ب�Z3 وب�T ا��

إذا اس+3+��3 اس+�3د . ا�+-/�Q، أو م� إذا آ�ن� ��-و أن=� �+^�T أخ�Oء ج$ه�ی) ب@$رة أو بuخ�ى
 �  Q"�)*0 ا�gن ه��'&% ا��5� ا�gي /��3 بZ '&% أن ه�3ك أخ�Oء ج$ه�ی)،  jن�3 م&rم$ن ب�

  .�(�ی�ن�

 .�0 واSب1غ '3-  � هgا ا�@-دهgا و��[ �-ی�3 م� ی�� ذآ

 م�4و��� اFدارة وا�>����! "�= ا�0)آ�� ()ل ا�$����ت ا������

'�د�) و (� ���3م ا��*�س�)  -اد و'�ض ا����ن�ت ا�����) ب@$رةإن م�&[ اSدارة م,yول 'T إ'
�=3�B�+� (دارة أن=� ض�وریSى ا�� �ا�+ (�مy�&�  Tس,�ت ا��5+�- ب+$ن[، و'T ا��/�ب) ا�-اخ&

uOل أو خ��  .إ'-اد ب��ن�ت م���) خ���) مT أخ�Oء ج$ه�ی)، س$اء آ�ن� ن���) 'T اح+

�; /-رة ا���آ) '&%�)� T' ولy,دارة مSن م�&[ اj  ،(�اbس+��ار  و'3- إ'-اد ا����ن�ت ا����
 و'T اS @�ح، ب�(+^% ا�*�ل، 'T اfم$ر ا��+5&() ب�bس+��اری)، واس+E-ام أس�س اbس+��اری)

=� أو ��[ �-ی=� ب-ی� وا/5� �*�س�� إb إذا آ�ن� اSدارة �3$ي �@.�) ا���آ) أو إی(�ف أ'��ا��
W�gم ب��  .س$ى ا�(

��آ)&� (�  .وی(! '&% '��Q م�&[ اSدارة م�ا/�) '�&�) إ'-اد ا�+(�ری� ا����

  م�4و��� ا��� >�! ()ل �� �c ا�$����ت ا������

� خ���) مT أخ�Oء إن أه-ا �3 ه� ا�*@$ل '&% �uآ�- م5($ل Bآ (���� إذا آ�ن� ا����ن�ت ا���� 
ن���) 'T اح+��ل أو خuO، وإص-ار �(�ی� م-/Q ا�*,�ب�ت ا�gي ی+^�T  ج$ه�ی)، س$اء آ�ن�

 .رأی�3

-��[ ض��ن� بuن ا�+-/�Q ا�gي ی+; و (� ���5ی��  ه$ ا��5($ل ا�+uآ� Z3Bو� ،-�م,+$ى '�ل مT ا�+uآ
�v دا"�� 'T خuO ج$ه�ي إن وج-ا�+-/�Q ا�-و��) ا��5+�-ة ب��B�ی�TB أن �3�u . �1د ا�+$ن,�) س

 W&� ث�y� ا��+$/! إ�% ح- م5($ل أن Tو�5+�� ج$ه�ی) إذا آ�ن م ،uOل أو خ��اfخ�Oء 'T اح+
 0gم$ن '&% أس�س� ه-E+,ه� ا��gE+ی �ا�+ (دی�@+/bارات ا�)ا� %&' ،bء، إ �ادا أو إج���Oخfا

(�  .ا����ن�ت ا����



T أ'��ل ا�+-/�Q و (� ���5ی�� ا�+-/�Q ا�-و��) ا��5+�-ة ب���1د ا�+$ن,�)، ن��رس ا�+(-ی� آ�rء م
Q�  :آ�� ن($م ب����. ا��=3� ونQ�O م�-أ ا��W ا��=3�  � ج��! م�اح� ا�+-/

�; اfخ�Oء ا��$ه�ی)  � ا����ن�ت ا�����)، س$اء آ�ن� ن���) 'T اbح+��ل أو  -��*-ی- و�(
W�gوآ uOEا�  ;�� �+&W ا���N�E، وا�*@$ل �@��وا�(��م بjج�اءات ا�+-/�Q ا�+� �,+�

إن خ�O '-م اآ+��ف م5&$م�ت  .'&% أد�) �-/�Q آ� �) وم�3س�) �$ � أس�س� ��أی�3
(�Nل ،ج$ه�ی) خ���أ'&% مT خ�O '-م اآ+��ف م5&$م�ت ج$ه�ی)  ،ن���) 'T اbح+

Nل '&% �$ا��y أو �rوی� أو حgف م+�5- خ��N) ن���) 'T ا�uOE، ح�� /- یO3$ي اbح+
(� .أو إ �دات م^&&) أو ���وز ا��/�ب) ا�-اخ&

�; إج�اءات  -�@� ��B$یT  =; ح$ل ض$اب� ا��/�ب) ا�-اخ&�) ذات ا�@&) ب��+-/�Q مT أج
� ا���وف ا�(�"�)s �  (م�3س� Q�/-�. 

�; م-ى م1"�) ا�,��س�ت ا��*�س��) ا��+�5)، وم5($��) ا�+(-ی�ات ا��*�س��) و -�)� 
 .S @�ح�ت ذات ا�15/) ا�+� /�م� ب=� اSدارةا

إس+3+�ج م-ى م1"�) اس+E-ام اSدارة ���-أ اbس+��اری) ا��*�س��، واس+�3دا إ�% أد�)  -
ا�+-/�Q ا�+� �ّ; ا�*@$ل '&�=�، م� إذا آ�ن ه�3ك '-م ی(�T ج$ه�ي ی+Q&5 بjح-اث أو 

�� شB$آ� آ���ة ح$ل /-رة ا���آ) '&% ا��o� أن TBوف ی��sة م,+��ةu�وإذا . (�ء آ�3
��3 �.� اbن+��0  � �(�ی�ن� إ�% &' �خ&@�3 إ�% وج$د '-م ی(�T ج$ه�ي،  jنZ ی+$ج
 ،(��� آ� e ح�ت�@ b0 اgأو إذا آ�ن� ه ،(�اb @�ح�ت ذات ا�15/)  � ا����ن�ت ا����

��3 �5-ی� رأی�3&' ��=� ح+% �,+3- اس+3+�ج���3 '&% أد�) ا�+-/�Q ا�+� ی+; ا�*@$ل . ی+$ج&'
ومT ا���w� TBح-اث أو ا���وف ا��,+(�&�) أن �- ! ا���آ) �&+$/v . ��ریk هgا ا�+(�ی�

 .'T ا��(�ء آ�3�uة م,+��ة

- ���� وا��*+$ى �&���ن�ت ا�����) و B��; ا��5ض ا��5م وا��� ا�����) إذا آ�ن� ا����ن�ت �(o�� 
 .اfح-اث اfس�س�) ب�Oی() '�د�)

ة  � م� ی+Q&5، مT ب�T أم$ر أخ�ى، ب�O3ق ا�+-/�Q و�$/�� أ'���Z إن�3 ن+$اص� م! اSدار
ا���OE �=� وا�3(�ط ا��=�) ا�+� ب�زت أث�3ء أ'��ل ا�+-/�Q ب��  � ذ�W أوجZ ا�(@$ر ا�=�م)، إن 

(�  .وج-ت،  � ا��/�ب) ا�-اخ&

�$ل ب=�  � شuن ن(-م أی^� �&(�"��T '&% ا�*$آ�) ب��ن� بuن�3 /- ام+O+�&� �3&o&��ت اfخ1/�) ا��5
��ه� مT ا��,�"� ا�+� ی5+(- إ�% ح- م5($ل أن=� /- eا�15/�ت و !�اbس+(�1�)، آ�� أن�3 ن�&BP; ب��

 .�yث� '&% اس+(�1�+�3، وس�� ا�*��ی) م3=� إن �rم اfم�

�T '&% ا�*$آ�)،  jن�3 ن*-د �&W اfم$ر ا�+� آ�ن� �=� �"�)&� �=e1; إب� �م$ر ا�+fا T�مT ب
� ب-وره� أم$ر ا�+-/�Q اfه�o�� �+وا� (��) ا�(@$ى أث�3ء ا�+-/�Q  � ا����ن�ت ا�����) �&.+�ة ا�*��

�)، ث; ن-رج=�  � �(�ی� م-/Q ا�*,�ب�ت ب�س+�3oء م� �*�� ا��3; أو ا�+��ی�5ت اS @�ح ,�ا��"
@�ح 'Z3  � أن أم�ا م� b یP�3� اS  – � ح�bت ن�درة �&�Pی)  –'Z3 �&�أي ا��5م أو إذا /�رن� 



�(�ی�ن� إذا آ�3 ن+$/! إ�% ح- م5($ل بuن اS @�ح 'T هgا اfم� س$ف ی+�ك �-ا'��ت س&��) �.$ق 
 .مrای� ا�+� س+5$د '&% ا�@��V ا��5م مT ج�اء هgا اS @�ح

II. ت ا�?7)ص���ی# ()ل ا�_0)ص#<�  

�=� ا�&' l3� �+اج5) ا�*,�ب�ت /��3 ب��.*$ص�ت ا���� (���5ی��  � ن�Oق م=�+�3 ا�(�ن$ن
� ه��) ا���Eاء ا��*�س��T ا�+$ن,�) وا�($ان�T ا���5$ل ب=�  � هgا ا��uن�/ Tرة م$�  .ا��3

  ������ �e�م ا�# �ب� ا��ا��� 

ا��+Q&5 بj'�دة  1994ن$ ���  14ا��yرخ  �  f �)�N94-117ح�Bم ا�.@� ا����o مT ا�(�ن$ن 
�; '�م �.��5�) ن��م �و � هgا ا�@-د، نgآ� . ا��/�ب) ا�-اخ&�) ب����آ)��3�; ا�,$ق ا�����، /��3 ب+(

(��; و بuن م,yو��@�  !)� Zوآ.�ء� Z+�ا'-اد ن��م ا��/�ب) ا�-اخ&�) وآW�g ا��ص- ا�-وري �.�'&
  .'&% '��Q اSدارة وم�&[ اSدارة

ن ا�.*$ص ا�+� /��3 ب=� /- ب��3 ج�&) مT ا�3(�"l  � م�3$م) ا��/�ب) ا�-اخ&�) �&�W3 �; ذآ�ه� إ
ص&� خ�Oب ا�+$ص�) ا�gي �; �$ج�=Z إ�% ا�&�3) ا�-ا"�) �&+-/�Q ا�-اخ&� و اSدارة ا��5م) �&�W3 و 

� جrءا مT هgا ا�+(�ی�oي ی�gا�. 
 

  . مg�ب>� (��ب�ت ص���� اCوراق ا������ ���e�f ا����)ل ب��

م�Oب() م,W ، /��3 ب��+��o ب�uن 3,�2001)  2728مT ا���س$م ر/;  19'�1 بuح�Bم ا���دة 
  .ا�����) ا�@�درة 'T ا���آ) �wح�Bم ا���ري ب=� ا��5� ح,�ب�ت اfوراق

  .�(! م,yو��) ض��ن اr+�bام ب�+O&��ت ه0g ا�&$ا"Q��' %&' V اSدارة وم�&[ اSدارة

واس+�3دا إ�% اSج�اءات ا�+� ا'+��ن�ه� ض�وری)، ��[ ��3 أي م1ح�) ح$ل اح+�ام ا���آ) 
  .ب�,W ح,�ب�ت اfوراق ا�����) ا���ري ب=� ا��5��wح�Bم ا��+5&() 
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  م#ا $� (��ب�ت

  S�Jم !"                                                               S�Jم !"  

  ()آ��ب#وأودیh                                                           اس�.�رة �7#ف و 
  

#�" 1Aف                                                          ه��رق ا��(�- 

 

 
 
 



 

Oف ا��و�� ب��ا��)ب- a�(�  
  �#ا $� ا��0�ب�تا��>#ی# ا�?�ص �

  2017دی��$#  �����31 ا��0�س$�� ا��?�)م� �� 
  

 ،"�)�a -ا��)ب�ف ا��و�� ب�O"م��ه�� ا���دة

�ب���3$ك وا��yس,�ت ا�����) ا��+Q&5  2016 �,3) 48 ا�(�ن$ن '-دمT  62 '�1 بuح�Bم ا�.@
مT م�&) ا���آ�ت ا�+��ری) ن*�BO;  475و م� ی&�Z و ا�.@�  200 إ�% أح�Bم ا�.@� واس+�3دا

��ت ا����م) وا��5&��ت ا��3@$ص '&�=�  � ا�.@$ل ا��gآ$رة أ'01/�.�bب� �م� ی& �  ��&'.  

Tم ��o+ا� ��3  ���� م,yو�o�+�  0gوا��@�د/) '&% ه l�إح+�ام اSج�اءات ا�(�ن$ن�) �&+�خ
(���ت وا��5&��ت و��ج�+=� ا�@*�*)  � ا�($ا"; ا����/�.�Sا.  

��ت /�.�S0 اg=� ��[ مT م��$�3�b ا��*� ب@.) خ�ّص) و ب�Oی() م$سT' (5 ا�$ج$د ا��*+��
(���ت اfس�سO5وا�� l"�@Eب�� ;Bواج��3 إ'1م Tم TBت، و�����ت وا��5&��ت  وا��5&/�.�b0 اg=�

 ،Q�ح,� ا��5&$م�ت ا�+� /-م� إ���3 وا�+� ���3B مT ا�*@$ل '&�=� '�N TیQ إج�اءات ا�+-/
  .دون إ'�Oء رأی�3 ح$ل أس��ب �B$ی3=� وم-ى ج-واه�

 ���ت و مT ا�(��م ب=� و ذ�W مT أج/�.�b0 اgإب�ام ه Tا�.�"-ة ا���ج$ة م �ا���3   ;B�ی5$د إ�
�=�ا��@�د/) '&. 

 

I. ت�� �_�Fث�# "�= س����ا� �:ل ا��$#م�  اk� ��� ض�� و ا�����2017)ات ا��: 
  

��آ) ا�+�آ�) ��ی��ر ا�����ا�(�ض ا��,3- �.�"-ة ا� : 
 
V3"�(- م�ب�ف ا�-و�$���آ) ا�+�آ�) ��ی��ر ا����� خ1ل س3) "  بW3 ا�&�2017     (��     /�ض� ب(

                و ی�&� ا��ص�- ا���/� �,-ی-0  �% 2,486  �,�وي ب3,�)  �"-ة ی$رو4.000.000 
ا��$s.) '&%  2017، آ�� ب&�P ا�.$ا"- ا�����) �,3) ی$رو4.000.000 م�&�  2017دی,��� 31

  .دوbر أم�یB�76.881 ،م�&�ا���W3ادات یإ ض�T وا��,�&) هgا ا�(�ض

 :ا��@�ف ا��5ب�  ا�+�آ�ا�(�وض ا��,3-ة �.�"-ة 
  مV3 ا��W3 /�ض�T �.�"-ة ا��@�ف ا��5ب�  ا�+�آ�؛ 

 (��وی�&� ا��ص�- ا���/� %3,35  �,�وي دوbر أم�یB�  ب3,�)  �"-ة 20.000.000اfول ب(
ب&�P ا�.$ا"- ا�����) �,3)  دوbر أم�یB� آ�� 20.000.000م�&�  2017دی,��� �31,-ی-0  � 

  .أم�یB�دوbر  424.333 ،م�&�ا���W3ادات یإ ض�T وا��,�&) ا��$s.) '&% هgا ا�(�ض 2017

 Z+��/ �P&(- ب  �ن�o1,15 �,�وي ب3,�)  �"-ة ی$رو  15.000.000أم� ا�(�ض ا�% -�وی�&� ا��ص
 2017ب&�P ا�.$ا"- ا�����) �,3)  ی$روآ�� 15.000.000م�&�2017دی,��� 31ا���/� �,-ی-0  � 

  .أم�یB� دوbر42.885 ،م�&�ا���W3ادات یإ ض�T وا��,�&) ا��$s.) '&% هgا ا�(�ض

   



 

 :واI$�ت و ����ات ا�$�d� O�m ا���ّ�#ی!

 مT م�ّ&) ا���آ�ت ا�+��ری))ج-ی-(200ا�.@� مT ا��Eم,) وا�.(�ة ا��oن� ا���ب ب�(+^��ت '�1

 :و �5=-ات ا��W3 ���0 م,ّ��یZ ب$اج��ت آ;-ب� ن+��ف

 :���0 ا��-ی� ا��5م - 1

  :  �2017(- مV3 ا��W3 �&�-ی� ا��5م ب35$ان س3)  •

  .   أم�یB� دوbر 456.787ب(��) ج�ای) س3$ی) خ�م  -

��د ا�-ی3�) خ�م  -'fم3*) ا(��  .أم�یB� دوbر 266 ب(

3�) /-رت ب ام+��زات -� م-اواة،اس+�ج�ع م@�ریv (أم�یB�  دوbر10.105'
 ).آ=�ب�ء وه��vم�ء، �eز، �N"�ة،�gاآ� 

-  ����3ت وا�+uج�  .أم�یB� دوbر7.500 م�B ��ت ح^$ر ��3) ا�+5

•  %&' %3Bا��-ی� ا��5م م(� س (ذم %&' W3وض! ا�� -)�B&م� W3��. 

�) '&% ذم) ا��-ی� ا��5م م! �*ّ�� م@�ری.=� آ�م&) �(- وض! ا��W3 س��رة و •.�s. 

 :ا��,�'- ���0 ا��-ی� ا��5م - 2

•  W3ا�� V32017ب35$ان س3)  ا��,�'- ا��5م�&�-ی� �(- م  :  

-  (��  . دوbر أم�یB� 237.818ج�ای) س3$ی) خ�م ب(

- (����د ا�-ی3�) خ�م ب('fر 266 م3*) اbدو �Bزات -.أم�ی��3�) /-رت ب  ام+�'  
  9.887 �Bر أم�یbم-اواة(دو vاآ� دراس)،،اس+�ج�ع م@�ریgة��"�N.(  

�) '&% ذم) ا��-ی� ا��5م •.�sرة و��م! �*ّ�� م@�ری.=�  ا��,�'- �(- وض! ا��W3 س
 .آ�م&)

  أ'^�ء م�&[ اSدارة - 3

• vة م@�ریu �B2017 ب35$ان س3)  $ی)س3 وم �P&991.460 ب �Bر أم�یbدو. 

�  (�  2017دی,��� 31 إن واج��ت و �5=-ات ا��W3 ���0 ا��,ّ��یT آ�� ه$ م��T  � ا�($ا"; ا����

� آ���� @ّ.+�:  



  

Tم � خ1ل س3) أخ�ى '�&��ت ب*-وث ی5&��3 �; إدار�B; م�&[ نuب '&�� ن*�BO; خ�� ج�ن
2017 �ب���3$ك وا��yس,�ت ا��+Q&5  2016 �,3) 48مT ا�(�ن$ن '-د 43 � ن�Oق ا�.@�  �-خ
 (�  .مT م�&) ا���آ�ت ا�+��ری) 475وم� ی&�Z و ا�.@�  200 ا�.@� وا����

 2018      م�رس 26  � �$ن[،  
  

 م#ا $� (��ب�ت

             S�Jم !"                                                  S�Jم !"  

  ب#وأودیh                                                           اس�.�رة �7#ف و ()آ��
  

#�" 1Aف                                                          ه��رق ا��(�- 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

450 000       991 460             -                 216 198         16 892     -       -                431 081        

-                -                      60 525           21 620           -            -       421 680       43 577          

-                -                      83 270           35 673           -            -       551 791       58 066          

-                -                      22 858           6 306             -            -       239 900       38 130          

450 000       991 460             166 654         279 797         16 892     -       1 213 371     570 854        
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