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ٍُِ٘ح  ُٔؽاٌث٤ح  ُٔفرٞٓح ك٢  ٣٘شه ت٤د  إل٣عان  ُٔا٢ُ  ُر٢ٍٗٞ  ٍُؼٞق١ هٞ ئٔٚ  ُٔا٤ُح

 11  ُر٢ ٌرؼهع ُِٔظاقهح ك٢  ُعٍِح  ُؼآح  ُؼاق٣ح  ُر٢ ٌر٘ؼوك ٣ّٞ  31/12/2019

ٓؽٔك ٍُؼك  :ٛمٙ  ُوٞ ئْ ٓظؽٞتح تاُروه٣ه  ُؼاّ ٝ  ُفاص ُٔه هث٢  ُؽٍاتاخ . 2020أكه٣َ 

 .ٓؽٔك ٤ٌْٝ  ُؽك٣ع٢ ٝ  ُثهظ٢

 

 

 



 

 

 تُد اإلَدار انًانٍ انرىَظٍ انظؼىدٌ

 2019 ديسمبر 31 في  

 (تونسي دينار :الوحدة)

 

اإليضاحات     
 دَظًثز 31

2019 

 دَظًثز 31

2018 

  964 383 5 767 943 22  1.3انظُىنح و يا َؼادنها   

 ٍٓرؽواخ  إل٣عان  ُٔا٢ُ 
 

274 971 218  277 462 048  

  ُٔٞ كوح  ػوٞق ا٣عان ك٢ ؽٞن
 

6 781 050  4 247 677  

  ٍُٔرؽواخ ؿ٤ه  ُٔككٞػح 
 

11 346 214  9 953 800  

  ُٔؼِوح   ألنتاغ
 

   (927 530)    (665 587) 

 (242 006 7) (228 320 7)    ُٔفظظاخ 

  696 991 283  724 850 284  2.3 طاكٍ انًظرسواخ انُاخًح ػٍ اإلَدار 

 ٓؽلظح  ٍُٔاٛٔاخ 
 

   19 028 900      18 759 680  

 (000 30) (446 110)    ُٔفظظاخ 

  680 729 18  454 918 18  3.3 طاكٍ يسلظح انًظاهًاخ 

  ألطٍٞ  ُصاترح  ُٔاق٣ح 
 

  5 701 901    5 669 696  

 (656 642 2) (530 952 2)   ذطهغ  إلٌرٜالًاخ 

  040 027 3  371 749 2  4.3 طاكٍ األطىل انثاترح 

  ألطٍٞ  ُصاترح ؿ٤ه  ُٔاق٣ح 
 

382 553  255 641  

 (292 213) (936 273)   ذطهغ  إلٌرٜالًاخ 

  349 42  617 108  5.3 طاكٍ األطىل انثاترح ؿُز انًادَح 

  820 217 1    958 688 1    6.3 األطىل خارَح أخزي 

  549 392 312  891 259 331   يدًىع األطىل 

  700 332 208   913 547 214   7.3 ذ٣ٞٔالخ ت٤ٌ٘ح 

  245 397 5  870 662 5  8.3 ذٍثواخ ػ٠ِ ػ٤ِٔاخ  إل٣عان 

  482 029 20  907 239 26  9.3 ٓىٝقٕٝ ٝ  ُؽٍاتاخ  ُٔرظِح تْٜ 

  941 495 4     275 695 3  10.3  ُفظّٞ  ُعان٣ح  ألـهٟ 

  368 255 238    965 145 250     يدًىع انخظىو 

 نأي  ُٔاٍ  إلظرٔاػ٢ 
 

30 000 000  30 000 000  

  إلؼر٤اؽ٢ 
 

13 446 976  14 643 396  

  ل ذ٤ح أٌْٜ
 

(2 711 814) (2 711 814) 

  ألٓٞ ٍ  ُم ذ٤ح  ألـهٟ 
 

22 885 292  18 133 990  

 ٗرائط ٓئظِح 
 

11 440 885  7 731 167  

  442 340 6       586 052 6         ُ٘ر٤عح 

  181 137 74   926 113 81   11.3 يدًىع األيىال انذاذُح 

  549 392 312 891 259 331   يدًىع األيىال انذاذُح وانخظىو 

  



خذول انرؼهذاخ خارج انًىاسَح   

 تُد اإلَدار انًانٍ انرىَظٍ انظؼىدٌ

 2019 دَظًثز 31  كٍ

 (ذىَظٍ دَُار :انىزذج)          

 

 دَظًثز 31

2018 

 دَظًثز 31

2019 

  

 

 يسرًهحالخظىو اليدًىع  - -

  ُؼٔاٗاخ ٝ ٌُلاالخ  ُٔوكٓح  - -

 يًُىزحالذؼهذاخ اليدًىع  685 408 20 153 772 24

 ذؼٜك خ ٓٔ٘ٞؼح ُِؽهكاء 301 652 2 361 841 4

 ذؼٜك خ ػ٠ِ  ٍُٔاٛٔاخ - -

 ػٔٞالخ ٝػائك خ  ال٣عان  ٍذؼٜك خ ػ٠ِ  384 756 17 792 930 19

 يظرهًحالذؼهذاخ اليدًىع  801 985 63 111 861 59

  ُؼٔاٗاخ  ُٔوثُٞح - -

  ُؼٞ ئك  ٍُٔرؽوح ػ٠ِ  ُؼوٞق  ُعان٣ح 801 985 63 111 861 59

      

 

  



انُرائح  هائًح

 تُد اإلَدار انًانٍ انرىَظٍ انظؼىدٌ

  2019 ديسمبر 31في 

 (تونسي دينار :الوحدة)

 

  
 

اإليضاحات  
 2019 دَظًثز 31

 

 2018 دَظًثز 31

 

ٓك ـ٤َ  إل٣عان  ُٔا٢ُ  
 

31 529 635  30 056 411  

 ٓك ـ٤َ  إل٣عان  ُٔا٢ُ  ألـهٟ 
 

2 601 958  1 575 564  

 (351 110)    (436 322)       ُرـ٤ه ك٢  ُٔك ـ٤َ  ُٔع٘ثح 

  408 240    837 475 2     أنتاغ ػ٠ِ ٍٓاٛٔاخ 

 032 762 31 994 284 36  1.4 اخًانٍ انذخم يٍ اإلَدار انًانٍ 

 (149 945 16) (645 715 21)  2.4 أػثـاء يـانُح طاكــُح 

    

 883 816 14 349 569 14   طاكٍ انذخم يٍ اإلَدار انًانٍ 

 (071 455 3) (992 679 3)  3.4 أػــثــــاء  ألػٞ ٕ 

 (621 282 1) (262 430 1)  4.4 أػثاء  الٌرـالٍ  ألـهٟ 

 (064 879)    (063 161 1)     5.4 طاك٢ ٓفظظـاخ  ُٔكـه خ 

 (761 442)    (307 428)     6.4   الٌرٜالًاخٓفــظظـاخ 

 - (446 80)  ٓفظظاخ  ٍُٔاٛٔاخ

 (517 059 6) (070 780 6)   يدًىع أػثاء اإلطرـالل 

  659 651      701 029 1      7.4  ألنتاغ  ُؼاق٣ـح  ألـهٟ 

 (942 80) (900 57)  8.4  ُفٍائه  ُؼاق٣ـح  ألـهٟ 

  083 328 9  080 761 8   َرُدح األَشطح انؼادَح 

 VI (2 494 666) (2 681 216)  ُؼه٣ثح ػ٠ِ  ُشهًاخ 

 VI    (213 828)    (306 425)  ٌرص٘ائ٤ح / ػثاء ؽانئح

  442 340 6  586 052 6   انُرُدح انظاكُح نهظُح انًساطثُح 

 

  



 انُوذَح انرذكواخ خذول

 تُد اإلَدار انًانٍ انرىَظٍ انظؼىدٌ

  2019 ديسمبر 31في 

  (تونسي دينار :الوحدة) 

 2018 دَظًثز 31 2019 دَظًثز 31اإلَضازاخ   انثُاَاخ 

أَشطح االطرـالل  
 

  

  929 566 159  742 362 171 1.5 ٓثاُؾ ٓؽظِح ٖٓ  ُىتائٖ 

 (498 818 135) (938 011 119) 2.5  إل٣عان  ُٔا٢ُ -ٓثاُؾ ٓككٞػح ُر٣َٞٔ  ُىتائٖ

 (503 664 2)  (227 973 2)  3.5 ٓثاُؾ ٓككٞػح ٍُك ق أظٞن ٌٝٓاكآخ  ُٔٞظل٤ٖ 

 (323 888 16)  (644 343 21)  4.5 أػثاء ٓا٤ُح ٓككٞػح 

 عائدات محصلة 
 

1 499 533  498 587  

 (071 523 6)   (374 465 13)   5.5  ُٔثاُؾ  ٍُٔكقج تؼ٘ٞ ٕ  ُؼه ئة ٝ ُهٌّٞ 

  490 201  409 229 6.5 ٓثاُؾ أـهٟ ٓؽظِح 

 (465 835 1)   (887 840 1)    7.5 ٓثاُؾ أـهٟ ٓككٞػح 

 (854 462 3) 614 456 14   انرذكواخ انُوذَح انظاكُح انًرؤذُح يٍ أَشطح االطرـالل 

 

  أَشطح االطرثًار 
  

 (746 93) (135 221) 8.5  ألطٍٞ شاترح  قكؼاخ إلهر٘اء

 - 682 73   ألطٍٞ شاترح ت٤ٞػاخقكؼاخ ٓرؤذ٤ح ٖٓ 

 أطٍٞ ٓا٤ُح  قكؼاخ إلهر٘اء
 

 (17 677 673)  (18 300 000) 

 (746 393 18)  (126 825 17)    انرذكواخ انُوذَح انظاكُح انًخظظح ألَشطح االطرثًار 

 

  أَشطح انرًىَم 
  

 ذٞو٣غ  ألنتاغ 
 

  (3 901 595)   (3 600 000) 

  843 260 90  894 340 52 9.5  ُر٣ٞٔالخ  ُٔرؽظَ ػ٤ِٜا ٖٓ  ُٔئٌٍاخ  ُٔا٤ُح 

 (803 848 65) (530 223 34) 10.5 ٌك ق أهٍاؽ  ُر٣ٞٔالخ  ُث٤ٌ٘ح 

 040 812 20 769 215 14   انرذكواخ انُوذَح انظاكُح انًرؤذُح يٍ أَشطح انرًىَم 

  ُرـ٤٤ه  ُظاك٢ ك٢  ٤ٍُُٞح أٝ ٓا ٣ؼاقُٜا ـالٍ  ٍُ٘ح 
 

10 847 257 (1 044 560) 

  758 960      (802 83)        ٤ٍُُٞح أٝ ٓا ٣ؼاقُٜا تك ٣ح  ٍُ٘ح 

  (802 83)      455 763 10       انظُىنح أو يا َؼادنها َهاَح انظُح 

 

 



 

 

 المالية القوائم حول اإليضاحات

I-  ذوذَى انًئطظح

برأس مال قدره ثالثون ملٌون  وفقا للقانون التونسي بٌت اإلٌجار المالً التونسً السعودي هً شركة خفٌة االسم منشأة

 للسهم الواحد تونسً بقيمة واحد دينار  سهما 000 000 30إلىتنقسم مدفوعة بالكامل  دٌنار تونسً، بمساهمات نقدٌة

 .مدفوعة بالكامل

ٌتمثل نشاط الشركة فً القٌام بعملٌات اإلٌجار المالً للمعدات والعقارات وغٌرها من المنقوالت وفقا لمعاٌٌر الصٌرفة 

اإلسالمٌة وذلك لفائدة حرفائها بهدف االستغالل المهنً فً المجال التجاري أو الصناعً أو غٌرها من األنشطة 

. االقتصادٌة

 1994ـدد لسنة 89 المتعلق بالبنوك والمؤّسسات المالٌة، وكذلك للقانون عـ2016ـدد لسنة 48وتخضع الشركة للقانون عـ

. المتعلق بشركات اإلٌجار المالً

II-انًؼرًذج انًساطثُح وانًثادئ انًؼاَُز 

ٝكوا ُِرشه٣ؼاخ  ُعان١ تٜا  ُؼَٔ ك٢  ُثالق  ُر٤ٍٗٞح تٔا ك٢ لُي  ُ٘ظاّ  ُٔؽاٌث٢ ذْ اػك ق ٝػهع  ُوٞ ئْ  ُٔا٤ُح 

  ُم١ ٣رؼِن 2459-96  ُلهػ٤اخ  ألٌا٤ٌح ٝ الذلاهاخ  ُٔؽاٌث٤ح  ُر٢ ؼكقٛا  ألٓه ػكق ٓغ  ألـم تؼ٤ٖ  الػرثانُِٔئٌٍاخ 

. ذؽرهّ ٓفرِق  ٤ٍُاٌاخ  ُٔؽاٌث٤ح  ُر٢ ٗضّر ػ٤ِٜا ٛم   ألٓه ُوٞ ئْ  ُٔا٤ُح . تأُظاقهح ػ٠ِ  إلؽان  ُٔهظؼ٢ ُِٔؽاٌثح

ذوذَى انوىائى انًانُح  - 2.1

ٝكوا ٤ٍُِاٌاخ  ُٔؽاٌث٤ح  ُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜا ك٢ اؽان ذؽك٣س  ُ٘ظاّ ت٤د  إل٣عان  ُٔا٢ُ  ُر٢ٍٗٞ  ٍُؼٞق١ ذٍٔي ؼٍاتاخ 

(.  1996 ق٣ٍٔثه 31هه ن ٖٓ ٝو٣ه  ُٔا٤ُح  ُظاقن ك٢ ) 1997 ُٔؽاٌث٢ ُِٔئٌٍاخ ك٢ ٌ٘ح 

، ٝك٢ اؽان ذؽك٣س هطاع  إل٣عان  ُٔا٢ُ، ؿ٤هخ  ُٔئٌٍح ٤ًل٤ح ػهع ت٤اٗاذٜا  ُٔا٤ُح تٔا ٣رٔاش٠ ٓغ 2008ك٢ ٜٗا٣ح ٌ٘ح 

.  تؼوٞق  إل٣عان  ُٔرؼِنNCT 41  ٝ ُٔؼ٤انNCT 21ٓؼا٤٣ه  ُٔؽاٌثح ُِٔظانف تٔا ك٢ لُي  ُٔؼ٤ان

 انًثادئ انًساطثُح انًؼرًذج  -2. 2

.  ألطٍٞ تاُرٌِلح  ُران٣ف٤ح  ُوٞ ئْ  ُٔا٤ُح ُث٤د  إل٣عان  ُٔا٢ُ  ُر٢ٍٗٞ  ٍُؼٞق١ ػ٠ِ أٌاي ذك٣ٖٝ أػكخ

.  ٤ٍُاٌاخ  ُٔؽاٌث٤ح  ُٔرثؼح ذرٞ كن ٓغ  ُٔؼا٤٣ه  ُٔؽاٌث٤ح  ُٔؼٍٔٞ تٜا ك٢ ذًٞٗ

 :ًا٥ذ٢  ُٔا٤ُح  ُوٞ ئْ اػك ق ك٢  ُٔؼرٔكج  ُٔؽاٌث٤ح  ُٔثاقة أْٛ ٝذرِفض

األطىل انثاترح - 1 .2. 2

٣ٝرْ .   ُرٌا٤ُق  ُٔثاشهج الػرثانذكٕٝ  ألطٍٞ  ُصاترح ترٌِلح شه ئٜا، ٓا ػك   ُؼه ئة  ُواتِح ُالٌرهق ق، ٝٓغ  ألـم تؼ٤ٖ 

.  ُوان  ؼرٍاب  الٌرٜالى ػ٠ِ أٌاي  الٌرٜالى

خزج إاألطىل انثاترح انى -2 .2 . 2

ذٔصَ ٛمٙ  ألطٍٞ  ُٔٔرٌِاخ  ُر٢ ذْ اهر٘ائٜا ٖٓ هثَ ت٤د  إل٣عان  ُٔا٢ُ  ُر٢ٍٗٞ  ٍُؼٞق١ ٝ ُر٢ ذْ ذؤظ٤هٛا ُٔكج ذره ٝغ 

، ذْ ذك٣ٖٝ ٛمٙ  ألطٍٞ ك٢  ُٔٞ وٗح ترٌِلح شه ئٜا 2008 ظاٗل٢ 1تاٍُ٘ثح ُِؼوٞق  ُٔثهٓح هثَ . ت٤ٖ شالز ٌٝثغ ٌ٘ٞ خ



تاُو٤ٔح  ُٔرثو٤ح  ػ٘ك  ٗرٜاء ػوك  إل٣عان، ٍُِٔرؤظه ـ٤ان شه ء  ألطٍٞ، ٤ُظثػ  ُٔاُي ٝلُي. ٝلُي ؽٞ ٍ ٓكج  إل٣عان

.  ُؼوك ك٢ ٝ ُٔوهنج

 .( ألن ػ٢ ٝ ُٔثا٢ٗ)ٝ ُؼوان٣ح  (...ٓؼك خ، ٌٝائَ ٗوَ )ذشَٔ ػ٤ِٔاخ  ُرؤظ٤ه  ُٔٔرٌِاخ  ُٔ٘وُٞح 

ٝذعكن  إلشانج ا٠ُ إٔ  ألطٍٞ  ُٔئظهج ذثو٠ ـالٍ كرهج  إل٣عان، ٌِٓا ُث٤د  إل٣عان  ُٔا٢ُ  ُر٢ٍٗٞ  ٍُؼٞق١، ٝال ٣ٌٖٔ 

. ٍُِٔرؤظه ت٤ؼٜا أٝ نٜٛ٘ا

. هك ذفؼغ تؼغ  ُؼوٞق ُرؼك٣الخ تٜكف آا اػاقج  ُ٘ظه ك٢  إل٣عان خ أٝ ذٔك٣ك ٓكج  ُؼوك أٝ اػاقج ظكُٝح  إل٣عان

انذَىٌ انُاذدح ػٍ ػًهُاخ اإلَدار انًانٍ - 3 .2 . 2

 ذؼهع  ألطٍٞ  ُصاترح  ُٔئظهج ك٢  ُٔٞ وٗح ػٖٔ  ٍُٔرؽواخ  ،41NCT، ٝٝكوا ُِٔؼ٤ان  ُٔؽاٌث٢ 2008ٖٓ ٌ٘ح   ترك ء

 .ػ٠ِ  ُىتائٖ تٔثِؾ ٍٓا١ٝ ُظاك٢  ُر٣َٞٔ  ُٔ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٢ ػوك  إل٣عان

 انرًىَالخ -4 .2 . 2

".  ُر٣ٞٔالخ  ُث٤ٌ٘ح"١ ـظّٞ  ُٔٞ وٗح ٝتاُرؽك٣ك ك٢ ت٘ك ف٣وغ ذٍع٤َ  ُر٣ٞٔالخ  ُرؼاهك٣ح أطالً تاٍُ٘ثح ُِعىء  ٍُٔ٘ك 

اإلَدار انًانٍ  يخاطز يخظظاخ طُاطاخ ذكىٍَ- 5 .2 . 2

  ُث٘ي ٓ٘شٞنػ٤ِٜا تٔورؼ٠   ُٔ٘ظٞص  ُرؼٜك خ ٝٓراتؼح  ُٔفاؽه ٝذـط٤ح ذو٤ٍْ ُٔثاقة ؽثوا  ُٔفظظاخ ؼكقخ

 ٝ 2001-04 ، 99-04:  تأُ٘اش٤ه  ُرا٤ُح  ُم١ ذْ ذ٘و٤ؽٚ 1991 ق٣ٍٔثه 17 ُٔئنؾ ك٢ 91 -24ػكق   ُر٢ٍٗٞ  ُٔهًى١

 ٝ  ُٔرٞكهج  ُؼٔاٗاخ ذو٤٤ْ ـظْ تؼك  ُٔرثو٤ح  ُرؼٜك خ ه٤ٔح ػ٠ِ  ُظ٘ق ٍٗثح ٓفظض  ترطث٤ن ٝلُي 12-2001

 .وتٕٞ ًَ ػٖ   ُٔؼِوحٝ ألنتاغ

 ُٔؼٍٔٞ تٜا ٝ ج   ُؽمن ُوٞ ػك ذْ ذطث٤ن ٍٗة  ُٔفظظاخ  ُٞ نقج تٔ٘شٞن  ُث٘ي  ُٔهًى١ ٓغ  ألـم تؼ٤ٖ  الػرثان ًٔا

 .ٝظٞق  ُؼٔاٗاخ  ُظاُؽح ٝ  ٌُاك٤ح

َظثح انًخظض انظُق 

 0%  ُؼاق٣ّرح  ُك٣ٕٞ 0

 0% ـاطح ٓراتؼح ذٍرٞظة  ُر٢  ُك٣ٕٞ 1

ًّركج ؿ٤ه  ُك٣ٕٞ 2  20%  ُٔئ

 50% ُٔرؼصهج   ُك٣ٕٞ 3

 100% ك٤ٜا   ُٔشٌٞى  ُك٣ٕٞ 4

 

  ُٔفاؽه ُرـط٤ح  ُٔرؼِن تر٣ٌٖٞ ٓفظظاخ  ػاك٤ح 2013 ٍُ٘ح21 ػكق  ُٔ٘شٞن  ُر٢ٍٗٞ  ُٔهًى١  ُث٘ي أطكن ًٔا

 : ًا٥ذ٢  4)ط٘ق (ك٤ٜا  ُٔشٌٞى  ُرؼٜك خ ػ٠ِ  ٌُآ٘ح

 

 ٍٗثح ذفل٤غ  ُؼٔإ  4 أهك٤ٓح ك٢  ُظ٘ق

 40%  ٌ٘ٞ خ5 ا٠ُ 3

 70% ٌ٘ٞ خ7 أٝ 6

 100% ٌ٘ٞ خ 8 أًصه ٖٓ

 



ذوُُى انًظرسواخ ػهً انشتائٍ - 6 .2 . 2

: كُلُح انروُُى - أ

:  ٍُٔرؽواخ ٝكوا ُِٜٔ٘ع٤ح  ُرا٤ُح ٣وغ ذو٤٤ْ  ُٔفظظاخ  ُٔطِٞتح ػ٠ِ

 ؛كؽظٜا ُر٣ٞٔالخ  ُر٢ ٣عة  ذؽك٣ك -

ٝاٌ٘اق ٍٗثح  ُٔفظض  ُر٢ ٣عة  ؼٍة كئاخ  ُٔفاؽه 2019  ق٣ٍٔثه31ؼٍة ٝػؼ٤رٜا ك٢  ذظ٤٘ق  ُرؼٜك خ -

 ؛ ُرظ٤٘قذطث٤وٜا ؼٍة 

 ؛ط٘قذطث٤ن ٍٗثح  ُٔفظظاخ  ُفاطح تٌَ  -

 ؛ ٍُٔرؤظهج ألـم تؼ٤ٖ  الػرثان ُِؼٔاٗاخ  ُٔرؽظَ ػ٤ِٜا ٝ ُو٤ٔح  ُؽو٤و٤ح ُِٔؼك خ  -

 ؛ ُٔا٢ُ  ُو٤ٔح  ُم ذ٤ح ُٔؼك خ  إل٣عان  الػرثان ألـم تؼ٤ٖ  -

 . ُٔٞ ظٜحذؽك٣ك  ُٔفاؽه  -

 :انرظُُق  - ب

 ٍُٔر٘كج ك٢  ُٔواّ  ألٍٝ ػ٠ِ أهك٤ٓح ذؼصه ٌك ق ه٤ٔح ٝ 2019 ق٣ٍٔثه 31ذظ٘ق  ٍُٔرؽواخ ؼٍة  ُٔؼِٞٓاخ  ُٔراؼح ك٢ 

 : إل٣عان خ

األهذيُح انظُق 

 ٣ٞٓا 90ذؤـ٤ه ك٢  ُرٍك٣ك تؤهَ ٖٓ  - 1

 ٣ٞٓا  90 ٣ّٞ ٝ ٣لٞم 180ذؤـ٤ه ك٢  ُرٍك٣ك تؤهَ ٖٓ  - 2

 ٣ٞٓا 180 ٣ّٞ ٝ ٣لٞم 360ذؤـ٤ه ك٢  ُرٍك٣ك تؤهَ ٖٓ  - 3

 ٣ّٞ  360ذؤـ٤ه ك٢  ُرٍك٣ك ُٔكج ذلٞم  - 4

: تٔا ك٢ لُي ٓغ  ػرثان  ألٝػاع  ُفاطح

 ُ٘ى ػاخ ٓغ  ُىتائٖ  -

ؼاالخ ا٣واف  ُلٞذهج  -

انضًاَاخ  - خ

: ذو٤٤ٜٔا ٝؽهم ُؼٔاٗاخ  ُٔؼرٔكج الؼرٍاب  ُٔفظظاخ 

ت٤د  ؼظح ٝؼٍة ـانظ٢ أٝ ق ـ٢ِ ٍٓروَ ذو٤٤ْ أٌاي ػ٠ِ  ُؼٔإ ه٤ٔح ذؽرٍة:  ُهٕٛٞ  ُؼوان٣ح  ٍُٔعِح  -

  ُٔشهٝع ذ٣َٞٔ ك٢  إل٣عان  ُٔا٢ُ  ُر٢ٍٗٞ  ٍُؼٞق١

 :٢ِ٣  ًٔا  ُؼٔإ ه٤ٔح ذو٤٤ْ  إل٣عان ُٔا٢ُ ٝ ٣رْ اؽانػوٞق ك٢  هر٘اإٛا ذْ  ُٔؼك خ  ُر٢ ه٤ٔح -

اإلطرهالكاخ َىع انًؼذاخ 

تأُائح ٍُِ٘ح  5 تؼك ذ٘ى٣َ  ُو٤ٔح  ألط٤ِحت٘اء خ  

تأُائح ٍُِ٘ح  20   ُو٤ٔح  ألط٤ِح تؼك ذ٘ى٣َٓؼك خ ػاق٣ح 

 تأُائح ٍُِ٘ح 40 ُو٤ٔح  ألط٤ِح تؼك ذ٘ى٣َ ٓؼك خ ـاطح 

 

 

  



III-انًىاسَح زىل اَضازاخ 

  و يا َؼـــــــــادنهاج انظُىل.1.3

 

2019 دَظًثز 31 انثُاَاخ    2018 دَظًثز 31   

  724 300 1  541 927 10  ُؽٍاتاخ  ُث٤ٌ٘ح   

  237 83  065 16 أٝن م ُِرؽظ٤َ    

 000 000 4 000 000 12  ٌرصٔان خ 

 3 161  ُفى٣٘ح   

  964 383 5       767 943 22 انًثهؾ اندًهٍ   

 

انسزكاء  يظرسواخ. 2.3

 

2019 دَظًثز 31 انثُاَاخ    2018 دَظًثز 31   

 725 709 281  268 752 281 (*)ٍٓرؽواخ  إل٣عان  ُٔا٢ُ   

  800 953 9       214 346 11  ٍُٔرؽواخ ؿ٤ه  ُٔككٞػح   

 (242 720 4)     (475 630 5)     ٓفظظاخ ػ٠ِ  ُؽهكاء   

 (000 286 2)     (753 689 1)      ُٔكـه خ  ُعٔاػ٤ح   

 (587 665)        (530 927)          ُٔؼِوح  ألنتاغ  

  696 991 283  724 850 284 طاكٍ انًظرسواخ انُاخًح ػٍ اإلَدار  

 . ُٔٞ كوحتٔا ك٢ لُي ػوٞق  إل٣عان ك٢ ؽٞن  (*)

 

يواَُض انرـطُح وذوظُى وذظُُق انًخاطز  . 1.2.3 

 

يٍ األيىال انذاذُح انظاكُح  % 5 انًخاطز انًظرسوح انرٍ ذلىم      1.1.2.3. 

ٖٓ ٓعٔٞع  ألٓٞ ٍ % 5 ُؽهكاء  ُم٣ٖ ذرعاٝو  ٍُٔرؽواخ  ُٔؽُٔٞح ػ٤ِْٜ  ػ٠ِ  ٍُٔرؽواخ ٓعٔٞع، 2019 ق٣ٍٔثه 31ك٢

 كوك ذْ  ؼره ّ ٝتاُرا٢ُ،.  ُظاك٤حشالز ٓه خ ٖٓ  ألٓٞ ٍ  ُم ذ٤ح  ٣رعاٝو ال  ٍُؼٞق١ ُم ذ٤ح ُث٤د  ال٣عان  ُٔا٢ُ  ُر٢ٍٗٞ 

 ٖٓ ٓ٘شٞن  ُث٘ي 50 ُظاك٤ح ؼٍة ٓا ٣ورؼ٤ٚ  ُلظَ  ٍُ٘ثح  ُوظٟٞ ٝ ُر٢ ذرٔصَ ك٢ شالز ٓه خ ٖٓ  ألٓٞ ٍ  ُم ذ٤ح 

. 2018 ظٞ ٕ 05ـكق  ُٔئنؾ ك٢ 2018-06 ُٔهًى١  ُر٢ٍٗٞ ػـ

 

يٍ األيىال انذاذُح انظاكُح  % 15 انًخاطز انًظرسوح انرٍ ذلىم      2.1.2.3. 

ٖٓ ٓعٔٞع % 15 ُؽهكاء  ُم٣ٖ ذرعاٝو  ٍُٔرؽواخ  ُٔؽُٔٞح ػ٤ِْٜ  ػ٠ِ  ٍُٔرؽواخ ٓعٔٞع، 2019 ق٣ٍٔثه 31ك٢

 كوك ذْ ٝتاُرا٢ُ،.  ُظاك٤حٓهج ٝٗظق  ألٓٞ ٍ  ُم ذ٤ح  ٣رعاٝو ال  ٍُؼٞق١ ألٓٞ ٍ  ُم ذ٤ح ُث٤د  ال٣عان  ُٔا٢ُ  ُر٢ٍٗٞ 

 ٖٓ ٓ٘شٞن 50 ُظاك٤ح ؼٍة ٓا ٣ورؼ٤ٚ  ُلظَ  ؼره ّ  ٍُ٘ثح  ُوظٟٞ ٝ ُر٢ ذرٔصَ ك٢ ٓهج ٝٗظق ٖٓ  ألٓٞ ٍ  ُم ذ٤ح 

. 2018 ظٞ ٕ 05ـكق  ُٔئنؾ ك٢ 2018-06 ُث٘ي  ُٔهًى١  ُر٢ٍٗٞ ػـ

 

 



يٍ األيىال انذاذُح انظاكُح  % 25 انًخاطز انًظرسوح انرٍ ذلىم      3.1.2.3. 

ـكق  ُٔئنؾ ك٢ 2018-06 ٖٓ ٓ٘شٞن  ُث٘ي  ُٔهًى١  ُر٢ٍٗٞ ػـ51إ  ُٔفاؽه  ٍُٔرؽوح ػ٠ِ ٗلً  ُٔ٘رلغ، ؼٍة  ُلظَ 

. ٖٓ  ألٓٞ ٍ  ُم ذ٤ح  ُظاك٤ح ُِشهًح% 25، ال ٣عة إٔ ذرفط٠ 2018 ظٞ ٕ 05

  ُٔمًٞن كبٕ  ُلظَ ،، ال ٣ٞظك أ١ ؼه٣ق ٣ٔصَ ٓفاؽه ٍٓرؽوح ذلٞم  ٍُ٘ثح  ُٔشان ا٤ُٜا، ٝتاُرا2019٢ُ ق٣ٍٔثه 31ٝك٢ 

. هك ذْ  ؼره ٓٚ

 يئشز انًالءج      4.1.2.3. 

 ، ُرشـ٤ِ٤ح  ُٔفاؽه تاؼرٍاب  ُٔهظؽح، ٖٓ  ُٔ٘شٞن  ُٔشان ا٤ُٚ أػالٙ، تِؾ ٓعٔٞع  ُٔفاؽه  ُعان٣ح 10ػٔال تاُلظَ 

 . 2019ق٣ٍٔثه 31  ك٢ذ٢ٍٗٞ ق٣٘انأُق  336.015

، ؼٍة  ُؼ٘ٞ ٕ  ألٍٝ ٖٓ ٓ٘شٞن  ُث٘ي  ُٔهًى١  ُر٢ٍٗٞ "تاٌد ٤ُى"ًٔا تِؾ ٓعٔٞع  ألٓٞ ٍ  ُم ذ٤ح  ُظاك٤ح ُشهًح 

. 2019 ق٣ٍٔثه 31 ك٢  ذ٢ٍٗٞأُق ق٣٘ان 79.804 ، 2018 ظٞ 05ٕـكق  ُٔئنؾ ك٢ 2018-06ػـ

 . ُٔهظؽح ُٔفاؽه  ُعان٣ح   ٓعٔٞع ٖٓ% 23,75، 2019 ق٣ٍٔثه 31ٝتمُي ذٔصَ  ألٓٞ ٍ  ُم ذ٤ح  ُظاك٤ح ُِشهًح تران٣ؿ 

 

 ذوظُى انرؼهذاخ زظة انرظُُق. 2.2.3 

انًذخزاخ   انًؼهوح األرتاذ انرؼهذاخ انخايح   انرؼهذاخ انًُرظزج 
انًظرسواخ ؿُز 

يذكىػح ال
انًظرسواخ اندارَح 

انرظُُق 

2019 دَظًثز 31  
 دَظًثز 31

2019 
2019 دَظًثز31  

 دَظًثز 31

2019 

 دَظًثز 31

2019 
2019 دَظًثز 31  

-  275 920  241 941 802 6 781 050 2 797 634 232 363 118 0 

-   11 373  39 004 553 -  3 132 674 35 871 879 1 

36 730   46 341  1 020 122 -  285 755 734 367 2 

   208 315  664 055  3 513 112 -  1 160 850 2 352 262 3 

   682 485   4 632 786  7 618 893 -  3 969 301 3 649 592 4 

 انًدًىع  218 971 274   214 346 11   050 781 6 482 098 293  475 630 5      530 927 

 

 يسلظح األورام انًانُح اإلطرثًارَح. 3.3
 

:  ٝٛٞ ٣رٞوع ًاُرا٢ُذ٢ٍٗٞ ق٣٘ان 454 918 18، ٓا ه٤ٔرٚ 2019 ق٣ٍٔثه 31تِؾ نط٤ك ٛم   ُؽٍاب ك٢ 
 

2019 دَظًثز 31 انثُاَاخ     2018 دَظًثز 31 

  NSC TELECOM            30 000            30 000ٍٓاٛٔح ك٢ شهًح   

  980 29            - ٍٓاٛٔح ك٢ شهًح  إلتٜان   

  ELAMANA TAKAFUL          900 000          900 000 ٍٓاٛٔح ك٢   

  MUTUELLE DU SAVOIR          100 000          100 000 ٍٓاٛٔح ك٢   

  TUNISIAN DEVELOPMENT FUND III       4 699 200       2 700 000 ٍٓاٛٔح ك٢   

  TUNISIAN DEVELOPMENT FUND II          999 600          999 600 ٍٓاٛٔح ك٢   

  STE LAC DES ACTIVITES DE LOISIRS                 100                 100 ٍٓاٛٔح ك٢   

 000 000 14 000 300 12  ٌرصٔان خ 

 (000 30)          (446 110)          ٓفظظاخ ٓؽلظح  الٌرصٔان    

  680 729 18       454 918 18      انًثهؾ اندًهٍ   



األطىل انثاترح انًادَح . 4.3

 

2019 دَظًثز 31 انثُاَاخ     2018 دَظًثز 31 

 069 098 4 069 098 4 ت٘اء خ   

 - - تظكق  إلٗعاو – ت٘اء خ   

 138 489 045 505 ٓؼك خ  ػال٤ٓح   

 291 597 932 625 ذع٤ٜى خ ػآح ٝ ذ٤ٜئح   

 649 352 626 333 ٓؼك خ ٗوَ   

 549 132 229 139 ٓؼك خ ٌٓرث٤ح   

 696 669 5 901 701 5 اخًانٍ كهلح األطىل انثاترح انًادَح   

 (378 534 1)     (283 739 1)      ٌرٜالًاخ  ُث٘اء خ   

 (052 408(        (830 482(         ٌرٜالًاخ  ُٔؼك خ  الػال٤ٓح   

 (417 301)        (456 357)         ٌرٜالًاخ  ُرع٤ٜى خ  ُؼآح    

 (910 275)        (226 245)         ٌرٜالًاخ ٓؼك خ  ُ٘وَ   

 (899 122)        (735 127)         ٌرٜالًاخ  ُٔؼك خ  ٌُٔرث٤ح   

 (656 642 2)     (530 952 2)     اخًانٍ االطرهالكاخ   

  040 027 3       371 749 2 طاكٍ األطىل انثاترح انًادَح   

 

األطىل انثاترح ؿُز انًادَح  . 5.3

 

2019 دَظًثز 31 انثُاَاخ     2018 دَظًثز 31 

 641 255 553 382 ته ٓط اػال٤ٓح   

  -  - أطٍٞ شاترح ؿ٤ه ٓاق٣ح أـهٟ   

 (292 213)          (936 273)          اٌرٜالًاخ   

  349 42          617 108         طاكٍ األطىل انثاترح انـُز يادَح   

 

األطىل اندارَح األخزي . 6. 3

 

2019 دَظًثز 31 انثُاَاخ    2018 دَظًثز 31   

  71 - أق ء ػ٠ِ  ُو٤ٔح  ُٔؼاكح ٓئظِح   

         923 757 941 748  ذ٣ٞٔالخ ُِٔٞظل٤ٖ  

 277 1 501 15 ذٍثوح ػ٠ِ  ُٔىٝقٕٝ  

 844 56 - أػثاء ٍٓعِح ٍٓثوا 

 005 345 774 502 ا٣ه ق خ ٓهذو٤ح 

 - 837 375  كائغ نٌّٞ ٝ أق ء خ   

 250 28 - ؼٍاتاخ ق ئ٘ح أـهٟ   

  900                900 ػٔإ    

           371 37 826 54 ذٍثوح ُِٔٞظل٤ٖ   

 (821 9) (821 9) ٓفظظـاخ   

  820 217 1       958 688 1      انًثهؾ اندًهٍ   

 

 



تُكُح الذًىَالخ  ال.7.3
 

 229 163 ٝذ٣ٞٔالخ ت٤ٌ٘ح تو٤ٔح هكنٛا ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ 399 318 ٣51رٌٕٞ ٛم   ُث٘ك ٖٓ  ٍُٔاػك خ  ُث٤ٌ٘ح تو٤ٔح هكنٛا 

 :٣ٝلظَ ًٔا ٢ِ٣.  ذ٢ٍٗٞق٣٘ان 514

انًظاػذاخ انثُكُح  -

  
 انثُاَاخ 

 
2019 دَظًثز 31 2018 دَظًثز 31   

 516 906 36    203 309 45  ذٍرؽن ك٢ أظَ ال ٣رعاٝو  ٍُ٘ح – ػوٞق ٓؼانتحٝذ٣ٞٔالخ ت٤ٌ٘ح   

  197 911 2         151 801 1 شٜاقج ا٣عان ذ٣َٞٔ ٓشرهى   

  530 384 1 247 164  ُؽٍاتاخ  ُث٤ٌ٘ح   

 000 750 381 292  ا٣ك عشٜاق خ 

 443 565 3 417 751 3  ُك٣ٕٞ  ُٔرؼِوح تاُر٣ٞٔالخ  ُث٤ٌ٘ح 

 686 517 45 399 318 51 انًثهؾ اندًهٍ   

 

 انرًىَالخ انثُكُح -

2019 دَظًثز 31 انثُاَاخ    2018 دَظًثز 31   

  000 700 118 000 500 123  "ٓظهف  ُى٣رٞٗح" ٝ " ُثهًح"–شٜاق خ ا٣عان  

  014 115 44    514 729 39 ذٍرؽن ك٢ أظَ ٣رعاٝو  ٍُ٘ح – ذ٣ٞٔالخ ت٤ٌ٘ح   

 014 815 162 514 229 163 انًثهؾ اندًهٍ   

 ذظثُواخ ػهً ػًهُاخ اإلَدار. 8.3

 

2019 دَظًثز31 انثُاَاخ    2018 دَظًثز 31   

  245 397 5 870 662 5  ُفظــــــــّٞ  ُٔرظِح تاُؽهكاء   

  245 397 5      870 662 5 انًثهؾ اندًهٍ   

 

 انًشودوٌ وانسظاتاخ انًرظهح تهى . 9.3

 

2019 دَظًثز 31 انثُاَاخ    2018 دَظًثز 31   

  376 375 19 102 525 25 أٝن م  ُككغ   

 106 654 805 714  ُٔىٝقٕٝ   

  482 029 20 907 239 26 انًثهؾ اندًهٍ   

 

 

 

 

 

 

 



 انخظــــــــىو اندــــــــارَح األخزي. 10.3

 

2019 دَظًثز 31 انثُاَاخ    2018 دَظًثز 31   

 545 164 1 330 092 1 مصاريف مستحقة وغير مدفوعة    

 385 175 1 297 518 1 العوائد المتأخرة  مداخيل  

  367 784 1              090 897 رسوم  و ضرائب  

 970 177 682 158 حسابات متصلة بالموظفين    

  674 193 876 28 دائنون آخرون   

 941 495 4 275 695 3 انًثهؾ اندًهٍ   

 

األيــــــــــــــىال انذاذـــــُـــــح . 11.3

 

2019 دَظًثز 31 انثُاَاخ    2018 دَظًثز 31   

  000 000 30     000 000 30      الظرٔاػ٢نأي  ُٔاٍ   

 (814 711 2)     (814 711 2)      ٌْٜ ل ذ٤ح   

  626 936 1       207 640 2        ُوا٢ٗٞٗ  الؼر٤اؽ٢  

  000 400 7     000 500 3    ٓ٘ؽح  إلطك ن   

  170 607 1       170 607 1       ٓفاؽه  ُر٣ٞٔالخ ؼر٤اؽ٢  

  990 033 1          292 135 1  ألٓٞ ٍ  ُم ذ٤ح  ألـهٟ   

 000 100 17 000 750 21 )*( اطك ن خ تاٌد ٤ُى 

 600 699 3 600 699 5   ٌرصٔان اػاقج  ؼر٤اؽ٢  

  167 731 7        885 440 11        ُ٘رائط  ُٔهؼِح   

  442 340 6         586 052 6         ُ٘ر٤عح  ُٔؽاٌث٤ح   

  181 137 74       926 113 81 انًثهؾ اندًهٍ   

 ٌثغ ػ٠ِ ٓكٟ ذ٢ٍٗٞ ق٣٘ان ٤ِٕٓٞ 100، ٝ كود  ُعٍِح  ُؼآح  ُؼاق٣ح ُِشهًح ػ٠ِ اطك ن ٌ٘ك خ ٍٓاٛٔح تو٤ٔح 2017 ٓاني 25تران٣ؿ  )*(

ٝك٢ ٛم   إلؽان، هآد  ُشهًح تبطك ن ٌ٘ك خ . ٝ ألؼٌاٌّ٘ٞ خ ٝػ٠ِ ػكج أهٍاؽ ٝكٞػد  ُظالؼ٤اخ  ُالوٓح ُٔعًِ  إلق نج ُرؼ٤٤ٖ  ُشهٝؽ 

  .ذ٢ٍٗٞ ق٣٘ان أُق .21.750ٍٓاٛٔح تو٤ٔح 

 

ٝٝكوا ٍُؼه  ٍُْٜ تثٞنطح  ألٝن م  ُٔا٤ُح . ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ 2.711.814ٝذِٔي  ُشهًح أٌْٜ ل ذ٤ح ذوكن ترٌِلح اظٔا٤ُح ذثِؾ 

: ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ ٓلظِح ػ٠ِ  ُ٘ؽٞ  ُرا251.936٢ُ، ذوكن ـٍانج  ُث٤غ  ُٔرٞهؼح ُٜمٙ  ألٌْٜ ب 2019 ق٣ٍٔثه ٤ُ31ّٞ   

 

 انًثهؾ انثُاَاخ   

  878 459 2         2019 ق٣ٍٔثه 31 ُو٤ٔح  ٍُٞه٤ح ك٢   

  814 711 2         ذٌِلح  ُشه ء  

 (936 251)          خظائز انثُغ انًسرًهح   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV-اَضازاخ زىل هائًح انُرائح 

 يذاخُم اإلَدــــــــــار انًـــــــانٍ. 1.4
 

2019 دَظًثز 31 انثُاَاخ   2018 دَظًثز 31   

 136 285 19  529 037 19 هامش ربح العمليات الخاضعة للضريبة   

 329 629 10 856 487 12 هامش ربح العمليات الغير خاضع للضريبة    

 465 914 29 385 525 31 إجمالي هامش الربح على اإليجار المالي   

  900 32   673 25 اإليجار الخاضع للضريبة   

 (353 29)  (125 27) مجموع استهالكات األصول المؤجرة   

  547 3    (452 1) صافي الربح على اإليجار المالي   

  193 4 - عائدات ما قبل التأجير   

  206 134 702 5 ػٔٞالخ ٝنٌّٞ  ُر٣َٞٔ   

  564 575 1  958 601 2 عائدات أخرى   

 (351 110)    (436 322)   المعلقةالتغير في المداخيل   

  408 240 837 475 2 ٍٓاٛٔاخ  ٍنتاغ ػ٠ِ  أل  

  032 762 31  994 284 36 اخًانٍ انذخم يٍ اإلَدار انًانٍ   

 أػثـــــــاء يـــــــــانُح طاكــُح.  2.4

2019 دَظًثز 31 انثُاَاخ    2018 دَظًثز 31   

 319 327 11 335 240 15 ٗلواخ شٜاق خ  إل٣عان  ُٔا٢ُ   

 705 748 4 653 958 4 ٗلواخ  ُر٣ٞٔالخ  ُث٤ٌ٘ح  

 125 869 657 516 1 ٗلواخ ذ٣ٞٔالخ ٌ٘ك خ تاٌد ٤ُى  

  149 945 16      645 715 21 انًثهؾ اندًهٍ   

 

أػــــثــــاء األػىاٌ . 3.4

2019 دَظًثز 31 انثُاَاخ    2018 دَظًثز 31   

  438 834 2  555 905 2 أظٞن ٝ ِٓؽواخ  ألظٞن    

  000 3 - ٌٓاكآخ ٝ ػالٝ خ ُِٔٞظل٤ٖ    

  368 351 867 372 أػثاء  ظرٔاػ٤ح    

  055 11   300 22 إلظاو خ  ُٔككٞػح  ألظه   

  845 42   203 76 ألق ء ػ٠ِ  ُر٣ٌٖٞ  ٢ُٜ٘ٔ ٝ  ٍُٔاٛٔح ك٢ ط٘كٝم  ُٜ٘ٞع تأٌٍُٖ ُلائكج  ألظه ء   

  714 113 361 119 ٓظان٣ق ذؤ٤ٖٓ  

  651 98   706 183 أـهٟ  ٓظان٣ق   

  071 455 3    992 679 3 انًثهؾ اندًهٍ   

 

 

 



 أػثاء االطرـالل األخزي. 4.4

2019 دَظًثز 31 انثُاَاخ    2018 دَظًثز 31   

  370 345 801 415 ٓظان٣ق ـكٓاخ ٝأذؼاب   

  813 88   376 86 تكٍ  ُؽؼٞن   

  559 85   882 94 ٓظان٣ق  ُٜاذق ٝ ُثه٣ك   

  939 152 235 143  ُؼه ئة ٝ ُهٌّٞ   

  594 50   664 28 ٓظان٣ق  ُٔعاًُ ٝ ُعٔؼ٤اخ   

  645 175 972 226  ُهٌّٞ  ُٔظهك٤ح   

  686 68   036 61 شه ء ُٞ وّ ٝٓٞ ق ؿ٤ه ٓفىٗح   

  449 58   862 90 الخدمات الخارجية   

  011 16   371 18 تكاليف الوقود وصيانة السيارات   

  100 61   639 62 ط٤اٗح ٝذظ٤ِػ   

  924 71   544 68 ٓظان٣ق ٜٓٔاخ   

  622 15   564 36 ٓ٘ػ  ُرؤ٤ٖٓ   

  957 33   038 29 ذى٣ٝك خ أـهٟ  ٓاء ًٜٝهتاء ٝ  

  861 7 915 13 قػا٣ح ٝاػالٕ   

  091 50                 363 53 ٓظان٣ق أـهٟ   

  621 282 1              262 430 1 انًثهؾ اندًهٍ   

 طاكٍ يخظظـاخ انًذخزاخ انًرؼهوح ترًىَم انشتائٍ . 5.4

2019 دَظًثز 31 انثُاَاخ    2018 دَظًثز 31   

 517 567 (247 596) ٓفظظاخ  ُٔكـه خ  ُعٔاػ٤ح   

 000 200 1 557 191 2 ٓفظظاخ  ُٔكـه خ  ُؽهكاء    

  (233 052 1) (007 847)   ُك٣ٕٞ  ُٔشطٞتحاٌرهظاع ٓفظظاخ ٓئٝٗح   

 233 052 1 007 847 ق٣ٕٞ ٓشطٞتح    

 - 659 4 ٓفظظاخ اػاك٤ح ػ٠ِ ٓكـه خ  ُؽهكاء    

  (665 206) -  ٓكـه خ  ُؽهكاء   اػاك٤ح ػ٠ِاٌرهظاع ٓفظظاخ 

 (788 681) (906 438)اٌرهظاع ٓفظظاخ ٓئٝٗح ٓفاؽه  ُؽهكاء  

 064 879 063 161 1 انًثهؾ اندًهٍ   

 

اإلطرهالكاخ  . 6.4
 

2019 دَظًثز 31 انثُاَاخ    2018 دَظًثز 31   

  607 96 644 60  ٌرٜالى  ألطٍٞ  ُصاترح ؿ٤ه  ُٔاق٣ح    

  154 346 663 367  ٌرٜالى  ألطٍٞ  ُصاترح  ُٔاق٣ح   

  761 442 307 428 انًثهؾ اندًهٍ   

 

 

 

 



 األرتاذ انؼادَـــــــــــــح األخزي. 7.4

2019 دَظًثز 31 انثُاَاخ    2018 دَظًثز 31   

  202 572 586 541 أنتاغ ػاق٣ح أـهٟ   

  - 572 50 ٓفرِلحأنتاغ  

  623 35   429 148 ٕٝأنتاغ ػ٠ِ  ُك١  

  550 43   108 77 اٌرهق ق خ أـهٟ   

  284    834 1  ُلانم ك٢  ُفالص   

 - 172 210اٌرهظاع  ُؼه٣ثح ػ٠ِ ٓؼِّٞ  ُرؤـ٤ه  

         659 651  701 029 1 انًثهؾ اندًهٍ   

 

انخظائز انؼادَـــــــــــــح األخزي .  8.4

2019 دَظًثز31 انثُاَاخ    2018 دَظًثز31   

  789 3 682 46 ـٍائه ػ٠ِ ق٣ٖ   

             385 080 11 ـٍائه ػاق٣ح أـهٟ   

 162 138  ُلانم ك٢  ُفالص   

 606 76 - ٍُٔاٛٔح  الظرٔاػ٤ح  ُرؼا٤٘ٓح  

 942 80 900 57 انًثهؾ اندًهٍ   

 

V-زىل خذول انرذكواخ انُوذَح اَضازاخ 

 

يثانؾ يسظهح يٍ انشتائٍ . 1.5

  929 566 159 ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ ٓواتَ 742 362 171 هكنٙ  ٓثِـا،2019 ق٣ٍٔثه 31ُوك تِؾ نط٤ك ٛم   ُؽٍاب تران٣ؿ 

 .2018 ق٣ٍٔثه 31ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ ك٢ 

 

يثانؾ يذكىػح نإلَدار .  2.5

 498 818 135 ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ ٓواتَ 938 011 119  هكنٙ ٓثِـا،2019 ق٣ٍٔثه 31ُوك تِؾ نط٤ك ٛم   ُؽٍاب تران٣ؿ 

 .2018 ق٣ٍٔثه 31ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ ك٢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



يثانؾ يذكىػح نظذاد أخىر ويكاكآخ انًىظلٍُ . 3.5

 ق٣٘ان 503 664 2 ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ ٓواتَ 227 973 2 هكنٙ  ٓثِـا،2019 ق٣ٍٔثه 31ُوك تِؾ نط٤ك ٛم   ُؽٍاب تران٣ؿ 

 :، ٝذرٞوع ًاُرا2018٢ُ ق٣ٍٔثه 31ذ٢ٍٗٞ ك٢ 

 

 انثُاَاخ 31/12/2019 31/12/2018

  ألظٞن 382 570 2 336 354 2

  ُرؤ٤ٖٓ 765 154 192 138

 ذم ًه  ُٔطؼْ 000 62 195 66

 ذ٣ٞٔالخ  ُٔٞظل٤ٖ 080 186 780 105

 انًدًىع 227 973 2 503 664 2

 

انًذكىػح  األػثاء انًانُح.  4.5

 ق٣٘ان 323 888 16 ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ ٓواتَ 644 343 21 هكنٙ  ٓثِـا،2019 ق٣ٍٔثه 31ُوك تِؾ نط٤ك ٛم   ُؽٍاب تران٣ؿ 

 :، ٝذرٞوع ًاُرا2018٢ُ ق٣ٍٔثه 31ك٢  ذ٢ٍٗٞ

 

 انثُاَاخ 31/12/2019 31/12/2018

 أػثاء  ُثهًح 665 267 8 333 379 5

 ذ٣ٞٔالخ  ُث٘ي  ُؼهت٢ ُرًٞٗ 633 685 624 776

  ُى٣رٞٗح 460 491 4 317 318 4

 (SICAV EP)ذ٣ٞٔالخ 778 167 000 95

 (AL BARAKA IMMO)ذ٣ٞٔالخ 780 117 -

 (AB)ذ٣ٞٔالخ 176 257 1 636 950

 (QNB)ذ٣ٞٔالخ  858 310 355 225

 (BNA)ذ٣ٞٔالخ  824 609 966 772

 (STB)ذ٣ٞٔالخ  298 482 1 259 848 1

  (BH) ذ٣ٞٔالخ 728 82 142 185

 (BTE SICAV) ذ٣ٞٔالخ 222 188 -

  (SPLT) ذ٣ٞٔالخ 000 459 -

 (TSI) ذ٣ٞٔالخ 4091 -

 (AMANA TAKAFUL) ذ٣ٞٔالخ 500 83 

  (BTE)ذ٣ٞٔالخ 886 630 069 348

  (BTS)ذ٣ٞٔالخ 500 47 -

 (TDF)ذ٣ٞٔالخ 304 75 993 58

 (CGF)ذ٣ٞٔالخ 019 126 824 105

 (CTAMA)ذ٣ٞٔالخ 000 700 000 350

 (MAE)ذ٣ٞٔالخ 500 475 600 527

 (TITRE PARTICIPATIF)ذ٣ٞٔالخ 960 981 548 681

 (UGFS)ذ٣ٞٔالخ 462 98 657 264

 انًدًىع 644 343 21 323 888 16



انضزائة وانزطىو انًظذدج .  5.5

ق٣٘ان  071 523 6 ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ ٓوات374َ 465 13 هكنٙ  ٓثِـا،2019 ق٣ٍٔثه 31تِؾ ٓعَٔ نط٤ك ٛم   ُؽٍاب تران٣ؿ 

 :، ٝذرٞوع ًاُرا2018٢ُ ق٣ٍٔثه 31ذ٢ٍٗٞ ك٢ 

 

 انثُاَاخ 31/12/2019 31/12/2018

  ُرظان٣ػ  ُشٜه٣ح 681 614 9 702 273 3

  ُرٍث٤واخ  ُر٤ِ٣ٞٔح 255 772 2 320 904 1

  ُؼه٣ثح ػ٠ِ  ُشهًاخ 438 078 1 049 345 1

 انًدًىع 374 465 13 071 523 6

 

يثانؾ أخزي يسظهح  .6.5

 ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ 490 201ٓواتَ   ق٣٘ان ذ409٢ٍٗٞ 229 هكنٙ  ٓثِـا،2019 ق٣ٍٔثه 31ُوك تِؾ نط٤ك ٛم   ُؽٍاب تران٣ؿ 

 :، ٝذرٞوع ًاُرا2018٢ُ ق٣ٍٔثه 31ك٢ 

 

 انثُاَاخ 31/12/2019 31/12/2018

ؼظض أنتاغ  ٍُٔاٛٔح  556 56 826 46

ؼظض أنتاغ  ألٌْٜ  ُم ذ٤ح  853 172 664 154

أنتاغ أـهٟ  - -

 انًدًىع 409 229 490 201

 

يذكىػح  أخزي يثانؾ.  7.5

ق٣٘ان  465 835 1ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ ٓواتَ 887 840 1 هكنٙ   ٓثِـا،2019 ق٣ٍٔثه 31تِؾ ٓعٔٞع نط٤ك ٛم   ُؽٍاب تران٣ؿ 

 :، ٝذرٞوع ًاُرا2018٢ُ ق٣ٍٔثه 31ذ٢ٍٗٞ ك٢ 

 انثُاَاخ 31/12/2019 31/12/2018

 أذؼاب 350 201 325 195

ػٔٞالخ  600 183 645 175

ٌٓاكئاخ  ُؽؼٞن  979 71 010 74

ٍٓاػك خ  100 13 500 28

ٓظان٣ق ٓفرِلح  298 347 1 948 345 1

 شه ء خ ٓفرِلح 560 23 037 16

 انًدًىع 887 840 1 465 835 1

 

األطىل انثاترح  دكىػاخ إلهرُاء.  8.5

ق٣٘ان 746 93  ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ ٓواتَ 135 221 هكنٙ  ٓثِـا،2019 ق٣ٍٔثه 31ُوك تِؾ ٓعٔٞع نط٤ك ٛم   ُؽٍاب تران٣ؿ 

 .2018 ق٣ٍٔثه 31ذ٢ٍٗٞ ك٢ 

 



انرًىَالخ انًرسظم ػهُها يٍ انًئطظاخ انًانُح . 9.5

ق٣٘ان   843 260 90  ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ ٓواتَ 894 340 52 هكنٙ  ٓثِـا،2019 ق٣ٍٔثه31تِؾ نط٤ك ٛم   ُؽٍاب تران٣ؿ 

 .2018 ق٣ٍٔثه 31ذ٢ٍٗٞ ك٢ 

 انثُاَاخ 31/12/2019 31/12/2018

  ُى٣رٞٗح 000 000 1 000 500 7

 ت٘ي  ُثهًح 000 800 5 000 500 36

   ألٓإذ٣ٞٔالخ ت٘ي 000 000 2 000 000 3

 (BTE)ذ٣ٞٔالخ  000 900 14 000 200 2

( TDF)ذ٣ٞٔالخ  000 500 2 -

( UGFS)ذ٣ٞٔالخ  994 349 1 -

 ذ٣ٞٔالخ  ُث٘ي  ُؼهت٢ ُرًٞٗ - -

 BNAذ٣ٞٔالخ  435 924 4 054 171 1

 SPLTذ٣ٞٔالخ  - 000 000 6

 STBذ٣ٞٔالخ  000 000 9 000 000 10

 BTSذ٣ٞٔالخ  - 000 000 2

  THIMAR ذ٣ٞٔالخ 494 771 000 430 7

 AMANA TAKAFUL ذ٣ٞٔالخ 000 750 3 000 100 1

 ذ٣ٞٔالخ ٌ٘ك خ تاٌد ٤ُى 000 650 4 000 000 7

  CTAMAذ٣ٞٔالخ 985 999 000 000 4

 MAE ذ٣ٞٔالخ - -

 CGFذ٣ٞٔالخ  986 694 789 359 2

 انًدًىع 894 340 52 843 260 90

 .ٝذعكن  إلشانج ا٠ُ إٔ ٛمٙ  ُر٣ٞٔالخ ذْ اته ٜٓا ك٢ اؽان ػوٞق ٓؼانتح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



طذاد أهظاط انرًىَالخ انثُكُح  .10.5

 ق٣٘ان 803 848 65ٓواتَ  ق٣٘ان ذ530٢ٍٗٞ 223 34 هكنٙ  ٓثِـا،2019 ق٣ٍٔثه 31تِؾ نط٤ك ٛم   ُؽٍاب تران٣ؿ 

 .2018 ق٣ٍٔثه 31ذ٢ٍٗٞ ك٢ 

 

 انثُاَاخ 31/12/2019 31/12/2018

  ُى٣رٞٗح 000 500 2 000 000 3

 ت٘ي  ُثهًح - 000 300 32

  ت٘ي  الٓإذ٣ٞٔالخ 111 743 2 912 364 3

 (BNA)ذ٣ٞٔالخ  207 409 3 054 571 3

 (ATB)ذ٣ٞٔالخ  143 857 1 143 857 1

( STB)ذ٣ٞٔالخ  000 000 6 000 000 1

 (sicav ep )ذ٣ٞٔالخ 000 000 1 000 540 2

 (MELLINUIM OBLIG )ذ٣ٞٔالخ - 103 503

 (BTS )ذ٣ٞٔالخ 000 000 2 500 014 2

 (MAE )ذ٣ٞٔالخ - 500 127 3

( CGF)ذ٣ٞٔالخ  000 175 3 210 593 3

( TDF)ذ٣ٞٔالخ  137 108 3 -

( UGFS)ذ٣ٞٔالخ  874 581 1 586 264

 (BH)ذ٣ٞٔالخ  244 144 1 093 067 1

  (THIMAR)ذ٣ٞٔالخ -  144 721 4

  (FCP HIKMA) ذ٣ٞٔالخ - 000 309

 (BTE)ذ٣ٞٔالخ 814 704 5 558 615 2

 انًدًىع 530 223 34 803 848 65

 

  



VI- خذول ذسذَذ انُرُدح اندثائُح

 

 2019تُاٌ انسظاب اندثائٍ  انًثهؾ

  ُ٘ر٤عح هثَ  ؼرٍاب  ألق ء خ 080 761 8

 ػائك خ إلػاقج  ُكٓط -

 اػاقج قٓط ذم ًه  ُٔطاػْ 380 79

اػاقج قٓط ٓؼا٤ُْ  ُرؤـ٤ه  083 553

 اػاقج قٓط ٓظهٝكاخ ؿ٤ه هاتِح ُِفظْ -

ؽهغ  أنتاغ  ٍُٔاٛٔح  556 56

 ؽهغ  ألق ء ػ٠ِ ٓؼا٤ُْ  ُرؤـ٤ه 172 210

 ؽهغ ٓئٝٗح ػ٠ِ كٞ ذ٤ه أـهٟ ػ٠ِ  ُؽهكاء -

اػاقج  ٌرصٔان ٓؼل٢  200 999 1

 انُرُدح اندثائُح 615 127 7

 %35 األداءاخ ػهً انشزكاخ 666 494 2

 %3األداءاخ انظزكُح ػهً انشزكاخ 828 213

  ُرٍث٤واخ  ُر٤٘٣ٞٔح 095 043 3

ؼَ -   2018ٓهّر

ـظْ ٖٓ  ُٔٞنق  236 41

 األداءاخ ػهً انشزكاخ انًظرسوح 494 708 2

 األداءاخ ػهً انشزكاخ نهخالص (837 375)

 

-VII ذىضُر زىل األطزاف انًزذثطح

: اطذار طُذاخ يظاهًح .1

 

 100، ٝ كود  ُعٍِح  ُؼآح  ُؼاق٣ح ُِشهًح ػ٠ِ اطك ن ٌ٘ك خ ٍٓاٛٔح تو٤ٔح 2017 ٓاني 25تران٣ؿ 

. ٤ِٕٓٞ ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ ٝكٞػد  ُظالؼ٤اخ  ُالوٓح ُٔعًِ  إلق نج ُرؼ٤٤ٖ  ُشهٝؽ ٝ ألؼٌاّ

 أُق ق٣٘ان 10.100 تبطك ن ٌ٘ك خ ٍٓاٛٔح تو٤ٔح 2017 ـالٍ ٌ٘ح ٝك٢ ٛم   إلؽان، هآد  ُشهًح

ػ٠ِ  ُو٤ٔح  ال٤ٌٔح ٍُِ٘ك ٣ؽرٍة % 0,5ب  ٝظىء  ٓرـ٤ه % 6,5ب ذ٢ٍٗٞ ٣رؼٖٔ ذؤظ٤هٛا ظىء  هان  

.  ػرٔاق  ػ٠ِ ػ٘اطه ذرؼِن ت٘رائط  ُشهًح

 

: ٤ُحذا ًررثد ٛمٙ  ٍُ٘ك خ ٖٓ هثَ  ُشهًاخ  ٍ

 (أنق دَُار ذىَظٍ )أطاص انذٍَانًظاهًىٌ 

 500  ُظ٘كٝم  ُر٢ٍٗٞ ُِرؤ٤ٖٓ  ُرؼا٢ٗٝ  ُلالؼ٢ 

 1 000ت٘ي  ألٓإ 

 2 000 ُث٘ي  ُؼهت٢ ُرًٞٗ 

 1 000ذؼا٤ٗٝح  ُرا٤ٖٓ ُِرؼ٤ِْ 

 1 000ت٘ي  ُثهًح 

 1 400" 3" ُظ٘كٝم  ُر٢ٍٗٞ ُِر٤ٔ٘ح 



 (أنق دَُار ذىَظٍ )أطاص انذٍَانًظاهًىٌ 

 2 500  ألٓاٗح ذٌاكَ

 700شهًح  ُثؽ٤هج ُِرط٤ٜه ٝ الٌرظالغ ٝ الٌرصٔان 

 10 100انًدًىع 

 

 . دٌنار تونسًألف 716ٓا هكنٙ  2019 فً سنة  ٍُ٘ك خبلغت األعباء المالٌة لهذه 

أُق ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ ٣رؼٖٔ 7.000  تبطك ن ٌ٘ك خ ٍٓاٛٔح تو٤ٔح 2018 ـالٍ ٌ٘ح ًمُي هآد  ُشهًح

ػ٠ِ  ُو٤ٔح  ال٤ٌٔح ٍُِ٘ك ٣ؽرٍة  ػرٔاق  ػ٠ِ % 1ب  ٝظىء  ٓرـ٤ه % 7,5بذؤظ٤هٛا ظىء  هان  

 .ػ٘اطه ذرؼِن ت٘رائط  ُشهًح

: ٤ُحذا ًررثد ٛمٙ  ٍُ٘ك خ ٖٓ هثَ  ُشهًاخ  ٍ

 (أنق دَُار ذىَظٍ )أطاص انذٍَانًظاهًىٌ 

 1 000  ُٞؽ٢٘ ُِثه٣ك ُظ٘كٝم 

 000 1" 3" ُظ٘كٝم  ُر٢ٍٗٞ ُِر٤ٔ٘ح 

 000 3  ألٓاٗح ذٌاكَ

 000 2شهًح  ُثؽ٤هج ُِرط٤ٜه ٝ الٌرظالغ ٝ الٌرصٔان 

 000 7انًدًىع 

 

 . دٌنار تونسًألف 637ٓا هكنٙ  2019 فً سنة  ٍُ٘ك خبلغت األعباء المالٌة لهذه 

 

أُق ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ ٣رؼٖٔ 4.650  تبطك ن ٌ٘ك خ ٍٓاٛٔح تو٤ٔح 2019 ـالٍ ٌ٘ح ًمُي هآد  ُشهًح

ػ٠ِ  ُو٤ٔح  ال٤ٌٔح ٍُِ٘ك ٣ؽرٍة  ػرٔاق  ػ٠ِ % 0.5ب  ٝظىء  ٓرـ٤ه % 9بذؤظ٤هٛا ظىء  هان  

 .ػ٘اطه ذرؼِن ت٘رائط  ُشهًح

: ٤ُحذا ًررثد ٛمٙ  ٍُ٘ك خ ٖٓ هثَ  ُشهًاخ  ٍ

 (أنق دَُار ذىَظٍ )أطاص انذٍَانًظاهًىٌ 

 1 300 شهًح  ُثؽ٤هج ُِرط٤ٜه ٝ الٌرظالغ ٝ الٌرصٔان

 850" 3" ُظ٘كٝم  ُر٢ٍٗٞ ُِر٤ٔ٘ح 

 000 2  ألٓاٗح ذٌاكَ

 500  ُظ٘كٝم  ُر٢ٍٗٞ ُِرؤ٤ٖٓ  ُرؼا٢ٗٝ  ُلالؼ٢

 650 4انًدًىع 

 
 . دٌنار تونسًألف 163ٓا هكنٙ  2019 فً سنة  ٍُ٘ك خبلغت األعباء المالٌة لهذه 

 

 :األياَح ذكاكم  .2

 

 ق٣٘ان  2ٕٞ٤ِٓ تو٤ٔح  ألٓاٗح ذٌاكَ مضاربة مع ةأبرم بٌت اإلٌجار المالً التونسً السعودي اتفاقً -

 ٌ٘ٞ خ، 7هاتِح ُِرعك٣ك ٖٓ ذان٣ؿ  إلٓؼاء ُٔكج  ٌ٘ح ػ٠ِ ٓكج 2019ٓاني 04ذ٢ٍٗٞ تران٣ؿ 

ػ٠ِ أٗٚ ٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء  ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ  ُهتػ  ُؽاطَ شْ 



بلغت األعباء المالٌة لهذه المضاربة فً سنة . اٌرئ٘اف ػوك ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ  ُطهكإ
 . دٌنار تونسًألف 157ٓا هكنٙ  2019

 

 43.500 ألف دٌنار مع زٌادة قٌمته ب 600 تجدٌد عقد مضاربة 2019 مارس 29تم بتارٌخ  -

ٓا  2019بلغت األعباء المالٌة لهذه المضاربة فً سنة .  أُق ق٣٘ان٤ُ643.5ظثػ  أُق ق٣٘ان

  دٌنار تونسًألف 57هكنٙ 

 

اذلاه٤ح "  ألٓاٗح ذٌاكَ"  ٓغ شهًح 2015أتهّ ت٤د  إل٣عان  ُٔا٢ُ  ُر٢ٍٗٞ  ٍُؼٞق١ ـالٍ ٌ٘ح  -

. شه ًح، ذئٖٓ تٔورؼاٛا  ألـ٤هج  ُٔ٘وٞالخ ٝ ُؼوان خ  ُُٔٔٞح ٖٓ ؽهف  ألٍٝ
 ٖٓ  الشره ًاخ  ُظاك٤ح  ُٔوثٞػح %7ذٍاْٛ  ألٓاٗح ذٌاكَ ك٢ ٓظان٣ق ػوٞق  ُرؤ٤ٖٓ تٍ٘ثح 

 . أالف ق٣٘ان ذ140٢ٍٗٞ ٓا هكنٙ 2019 ٌ٘ح ـالٍ ٗلً  ُلرهج ٝتِـد ٛمٙ  ٍُٔاٛٔح ـالٍ

 

 ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ تران٣ؿ أُق 500 ذلاه٤ح ٓؼانتح تو٤ٔح أبرم بٌت اإلٌجار المالً التونسً السعودي  -

ػ٠ِ أٗٚ ٣ٌٖٔ  ٌ٘ٞ خ، 7هاتِح ُِرعك٣ك ٖٓ ذان٣ؿ  إلٓؼاء ُٔكج  ٌ٘ح ػ٠ِ ٓكج 2018ظ٤ِ٣ٞح  05

 الذلام ك٢ أش٘اء  ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ  ُهتػ  ُؽاطَ شْ اٌرئ٘اف ػوك 

ٓا هكنٙ  2019بلغت األعباء المالٌة لهذه المضاربة فً سنة . ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ  ُطهكإ

 . دٌنار تونسًألف 43

 
شزكح انثزكح انؼوارَح  .3

 ٤ِٕٓٞ 4.2 تو٤ٔح  ذلاه٤اخ ٓؼانتحأتهّ ت٤د  إل٣عان  ُٔا٢ُ  ُر٢ٍٗٞ  ٍُؼٞق١ ٓغ شهًح  ُثهًح  ُؼوان٣ح 

: هاتِح ُِرعك٣ك ٓلظِح ًٔا ٢ِ٣ ٣ٞٓا 90ٝ  15  ذره ٝغ ت٤ٖق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ ُٔكج

 

.  2019ظاٗل٢  29 ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ تران٣ؿ أُق 500 ذلاه٤ح ٓؼانتح تو٤ٔح  -

 .2019 ك٤له١ 16 ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ تران٣ؿ  أُق600 ذلاه٤ح ٓؼانتح تو٤ٔح  -

 2019 ك٤له١ 16 ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ تران٣ؿ  أُق100 ذلاه٤ح ٓؼانتح تو٤ٔح  -

 2019ك٤له١  18 ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ تران٣ؿ  أُق500 ذلاه٤ح ٓؼانتح تو٤ٔح  -

 2019ظٞ ٕ  20 ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ تران٣ؿ  أُق500 ذلاه٤ح ٓؼانتح تو٤ٔح  -

 2019 ظ٤ِ٣ٞح 01 ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ تران٣ؿ  أُق285 ذلاه٤ح ٓؼانتح تو٤ٔح  -

 2019ٌثرٔثه  20 ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ تران٣ؿ  أُق500 ذلاه٤ح ٓؼانتح تو٤ٔح  -

 2019 ق٣ٍٔثه 30 ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ تران٣ؿ ٤ِٕٓٞ ذلاه٤ح ٓؼانتح تو٤ٔح  -

 2019 ق٣ٍٔثه31 ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ تران٣ؿ  أُق216.834 ذلاه٤ح ٓؼانتح تو٤ٔح  -

 .أُق ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ 75هكنٙ  ٓا 2019 ك٢ ٌ٘ح  ُٔؼانتحتِـد  ألػثاء  ُٔا٤ُح ُٜمٙ 

 600 أتهّ ت٤د  إل٣عان  ُٔا٢ُ  ُر٢ٍٗٞ  ٍُؼٞق١ ٓغ شهًح  ُثهًح  ُؼوان٣ح شٜاق خ  ٣عان ٓا٢ُ تو٤ٔح ًٔا

  ألػثاء  ُٔا٤ُح ُٜمٙ  ُؼ٤ِٔح خ تِؾ.للتجدٌدقابلة   ٣ٞٓا15  ُٔكج2018 ق٣ٍٔثه 27 بتارٌخأُق ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ 

 . أُق ق٣٘ان ذ30٢ٍٗٞ ٓا هكنٙ 2019ك٢ ٌ٘ح 

 :ًرا٢ًُٔا هآد  ُشهًح تبته ّ  ذلاه٤اخ ٓؼانتح ُلائكج شهًح  ُثهًح  ُؼوان٣ح ٓلظِح 

  .2018 ق٣ٍٔثه 21 ٓال٤٣ٖ ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ تران٣ؿ 10 ذلاه٤ح ٓؼانتح تو٤ٔح  -

 .2018 ٗٞكٔثه 05 ٓال٤٣ٖ ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ تران٣ؿ 4 ذلاه٤ح ٓؼانتح تو٤ٔح  -



 .2019 ق٣ٍٔثه 31 أُق ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ ك٢ 1.481ٝتِـد  ألنتاغ  ُٔرؤذ٤ح ٖٓ ٛمٙ  الذلاه٤اخ 

 

 تُك انثزكح .4

 

 ق٣٘ان ٤ِٕٓٞ 5,8 تو٤ٔح  ذلاه٤اخ ٓؼانتح ُثهًح  ٓغ ت٘يأتهّ ت٤د  إل٣عان  ُٔا٢ُ  ُر٢ٍٗٞ  ٍُؼٞق١ 

: هاتِح ُِرعك٣ك ٓلظِح ًٔا ٢ِ٣ ٣ٞٓا 90ٝ  15  ذره ٝغ ت٤ٖذ٢ٍٗٞ   ُٔكج

 

.  2019ظاٗل٢  16 ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ تران٣ؿ أُق 1000 ذلاه٤ح ٓؼانتح تو٤ٔح  -

 .2019  ظاٗل24٢ ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ تران٣ؿ  أُق1000 ذلاه٤ح ٓؼانتح تو٤ٔح  -

 .2019 ٓاني 25 ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ تران٣ؿ  أُق1000 ذلاه٤ح ٓؼانتح تو٤ٔح  -

 .2019 ٓاني 27 ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ تران٣ؿ  أُق1000 ذلاه٤ح ٓؼانتح تو٤ٔح  -

 .2019 ٓاني 28 ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ تران٣ؿ  أُق1000 ذلاه٤ح ٓؼانتح تو٤ٔح  -

 .2019 ظ٤ِ٣ٞح 05 ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ تران٣ؿ  أُق800 ذلاه٤ح ٓؼانتح تو٤ٔح  -

 .أُق ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ 461هكنٙ  ٓا 2019 ك٢ ٌ٘ح  ُٔؼانتحتِـد  ألػثاء  ُٔا٤ُح ُٜمٙ 

، تٔه ظؼح  ذلاه٤ح  ُر٣َٞٔ ػٖ ؽه٣ن 2012ت٤د  إل٣عان  ُٔا٢ُ  ُر٢ٍٗٞ  ٍُؼٞق١ ـالٍ ٌ٘ح  هاّ ًٔا

 ٓرٔصِح ك٢  ته ّ 2011 أًرٞته 12شٜاق خ  ال٣عان  ُٔا٢ُ ٖٓ هثَ ت٘ي  ُثهًح ٝ ُر٢ أتهٓد  ترك ء ٖٓ 

:  ذلاه٤ٖ ٢ٛٝ ًا٥ذ٢

، ػ٠ِ ٓكج ـًٔ ٌ٘ٞ خ 2012 أًرٞته 29  ٤ِٕٓٞ ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ تران٣ؿ50ذْ  ته ّ  ذلاه٤ح تو٤ٔح  -

  .  ٖٓ ذان٣ؿ  الٓؼاء

، ػ٠ِ ٓكج ـًٔ ٌ٘ٞ خ 2012 أًرٞته 24  ٤ِٕٓٞ ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ تران٣ؿ20ذْ  ته ّ  ذلاه٤ح تو٤ٔح  -

  .  ٖٓ ذان٣ؿ  الٓؼاء

 ٤ِٕٓٞ ق٣٘ان 70، ٝتؼك  ٗرٜاء  الذلاه٤ٖ  ُٔمًٞن٣ٖ، ذْ  ته ّ  ذلاه٤ح ظك٣كج تو٤ٔح 2017 ٗٞكٔثه 02تران٣ؿ 

. ذ٢ٍٗٞ، ػ٠ِ ٓكج ـًٔ ٌ٘ٞ خ ٖٓ ذان٣ؿ  إلٓؼاء

 ٤ِٕٓٞ ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ ك٢ ؼ٤ٖ تِـد 74,2، 2019 ق٣ٍٔثه 31شٜاق خ  ال٣عان  ُٔا٢ُ ك٢ ٝذثِؾ ه٤ٔد 

 . 2019أُق ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ ٍُ٘ح 7.420  ألػثاء  ُٔا٤ُح الذلاهاخ  ُر٣َٞٔ  ُٔمًٞنج أػالٙ 

 

 شزكح ذظزف ويانُح .5

 

ٓلظِح ػ٠ِ  شركة تصرف ومالٌةأبرم بٌت اإلٌجار المالً التونسً السعودي اتفاقٌات مضاربة مع 

:  ُ٘ؽٞ  ُرا٢ُ

 
 قابلة للتجدٌد ثالثة أشهرمدة ل 2019  فٌفري14 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق170اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -

ػ٠ِ أٗٚ ٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء  ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ ، من تارٌخ اإلمضاء

لهذه بلغت األعباء المالٌة .  ُهتػ  ُؽاطَ شْ اٌرئ٘اف ػوك ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ  ُطهكإ
 . دٌنار تونسًآالف 9ٓا هكنٙ  ،2019 فً سنة المضاربة

 
 قابلة للتجدٌد ثالثة أشهرمدة ل 2019  فٌفري16 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق50اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -

ػ٠ِ أٗٚ ٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء  ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ ، من تارٌخ اإلمضاء

لهذه بلغت األعباء المالٌة .  ُهتػ  ُؽاطَ شْ اٌرئ٘اف ػوك ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ  ُطهكإ
 . دٌنار تونسًآالف 3ٓا هكنٙ  ،2019 فً سنة المضاربة



 
 قابلة للتجدٌد ثالثة أشهرمدة ل 2019  فٌفري21 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق210اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -

ػ٠ِ أٗٚ ٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء  ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ ، من تارٌخ اإلمضاء

لهذه بلغت األعباء المالٌة .  ُهتػ  ُؽاطَ شْ اٌرئ٘اف ػوك ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ  ُطهكإ
 . دٌنار تونسًأُق 11ٓا هكنٙ  ،2019 فً سنة المضاربة

 

 قابلة للتجدٌد ثالثة أشهرمدة ل 2019  أفرٌل02 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق100اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -
ػ٠ِ أٗٚ ٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء  ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ ، من تارٌخ اإلمضاء

لهذه بلغت األعباء المالٌة .  ُهتػ  ُؽاطَ شْ اٌرئ٘اف ػوك ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ  ُطهكإ
 . دٌنار تونسًآالف 4ٓا هكنٙ  ،2019 فً سنة المضاربة

 

 قابلة للتجدٌد ثالثة أشهرمدة ل 2019  أفرٌل02 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق50اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -
ػ٠ِ أٗٚ ٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء  ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ ، من تارٌخ اإلمضاء

لهذه بلغت األعباء المالٌة .  ُهتػ  ُؽاطَ شْ اٌرئ٘اف ػوك ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ  ُطهكإ
 . دٌنار تونسًأُق 2ٓا هكنٙ  ،2019 فً سنة المضاربة

من  قابلة للتجدٌد ثالثة أشهرمدة ل 2019  ماي15 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق50اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -
ػ٠ِ أٗٚ ٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء  ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ  ُهتػ ، تارٌخ اإلمضاء

 لهذه المضاربةبلغت األعباء المالٌة .  ُؽاطَ شْ اٌرئ٘اف ػوك ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ  ُطهكإ
 . دٌنار تونسًأُق ٓا هكنٙ ،2019فً سنة 

 

من  قابلة للتجدٌد ثالثة أشهرمدة ل 2019  ماي29 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق25اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -
ػ٠ِ أٗٚ ٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء  ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ  ُهتػ ، تارٌخ اإلمضاء

 لهذه المضاربةبلغت األعباء المالٌة .  ُؽاطَ شْ اٌرئ٘اف ػوك ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ  ُطهكإ
 . دٌنار تونس600ًهكنٙ ٓا  ،2019فً سنة 

 

 قابلة للتجدٌد ثالثة أشهرمدة ل 2019  جوان21 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق40اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -
ػ٠ِ أٗٚ ٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء  ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ ، من تارٌخ اإلمضاء

لهذه بلغت األعباء المالٌة .  ُهتػ  ُؽاطَ شْ اٌرئ٘اف ػوك ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ  ُطهكإ
 . دٌنار تونس600ًٓا هكنٙ  ،2019 فً سنة المضاربة
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الصندوق التونسً للتأمٌن التعاونً أبرم بٌت اإلٌجار المالً التونسً السعودي اتفاقٌات مضاربة مع 
: ٓلظِح ػ٠ِ  ُ٘ؽٞ  ُرا٢ُ الفالحً

 
ػ٠ِ أٗٚ  ثالثة سنوات،مدة ل 2019  فٌفري20 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق200اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -

٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء  ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ  ُهتػ  ُؽاطَ شْ اٌرئ٘اف ػوك 

ٓا هكنٙ  ،2019 فً سنة لهذه المضاربةبلغت األعباء المالٌة . ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ  ُطهكإ

 . دٌنار تونسًأُق 17

 

ػ٠ِ أٗٚ  ثالثة سنوات،مدة ل 2019  مارس15 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق200اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -

٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء  ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ  ُهتػ  ُؽاطَ شْ اٌرئ٘اف ػوك 



ٓا هكنٙ  ،2019 فً سنة لهذه المضاربةبلغت األعباء المالٌة . ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ  ُطهكإ

 . دٌنار تونسًأُق 16

 
ػ٠ِ أٗٚ  ثالثة سنوات،مدة ل 2019  أفرٌل04 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق200اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -

٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء  ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ  ُهتػ  ُؽاطَ شْ اٌرئ٘اف ػوك 

ٓا هكنٙ  ،2019 فً سنة لهذه المضاربةبلغت األعباء المالٌة . ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ  ُطهكإ

 . دٌنار تونسًأُق 15

 
ػ٠ِ أٗٚ  ثالثة سنوات،مدة ل 2019  ماي20 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق200اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -

٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء  ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ  ُهتػ  ُؽاطَ شْ اٌرئ٘اف ػوك 

ٓا هكنٙ  ،2019 فً سنة لهذه المضاربةبلغت األعباء المالٌة . ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ  ُطهكإ

 . دٌنار تونسًأُق 12

 
ػ٠ِ أٗٚ  ثالثة سنوات،مدة ل 2019  جوٌلٌة04 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق200اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -

٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء  ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ  ُهتػ  ُؽاطَ شْ اٌرئ٘اف ػوك 

ٓا هكنٙ  ،2019 فً سنة لهذه المضاربةبلغت األعباء المالٌة . ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ  ُطهكإ

 . دٌنار تونسًآالف 10

 
ػ٠ِ أٗٚ  ثالثة سنوات،مدة ل 2019  نوفمبر5 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق200اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -

٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء  ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ  ُهتػ  ُؽاطَ شْ اٌرئ٘اف ػوك 

 4ٓا هكنٙ  ،2019 فً سنة لهذه المضاربةبلغت األعباء المالٌة . ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ  ُطهكإ
 . دٌنار تونسًآالف

 
ػ٠ِ أٗٚ  ثالثة سنوات،مدة ل 2019  نوفمبر21 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق200اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -

٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء  ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ  ُهتػ  ُؽاطَ شْ اٌرئ٘اف ػوك 

 2ٓا هكنٙ  ،2019 فً سنة لهذه المضاربةبلغت األعباء المالٌة . ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ  ُطهكإ
 . دٌنار تونسًأُق

 
 من  سنوات5 على مدة 2018 أفرٌل 02 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق 1.000اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -

 واقتسام على أنه ٌمكن االتفاق فً أثناء المدة على تنضٌض المضاربة بتقوٌمها اإلمضاء،تارٌخ 
بلغت األعباء المالٌة لهذه . الربح الحاصل ثم إستئناف عقد جدٌد حسبما ٌتراضى علٌه الطرفان

 . دٌنار تونسً أُق80ٓا هكنٙ  ،2019المضاربة فً سنة 

 
 من  سنوات5 على مدة 2018 جوان 22 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق 1.000اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -

 واقتسام على أنه ٌمكن االتفاق فً أثناء المدة على تنضٌض المضاربة بتقوٌمها اإلمضاء،تارٌخ 
بلغت األعباء المالٌة لهذه . الربح الحاصل ثم إستئناف عقد جدٌد حسبما ٌتراضى علٌه الطرفان

 . دٌنار تونسً أُق90ٓا هكنٙ  ،2019المضاربة فً سنة 

 
 من  سنوات5 على مدة 2018 جوٌلٌة 16 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق 1.000اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -

 واقتسام على أنه ٌمكن االتفاق فً أثناء المدة على تنضٌض المضاربة بتقوٌمها اإلمضاء،تارٌخ 
بلغت األعباء المالٌة لهذه . الربح الحاصل ثم إستئناف عقد جدٌد حسبما ٌتراضى علٌه الطرفان

 . دٌنار تونسً أُق90ٓا هكنٙ  ،2018المضاربة فً سنة 

 



 من  سنوات5 على مدة 2018 أوت 29 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق 1.000اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -
 واقتسام على أنه ٌمكن االتفاق فً أثناء المدة على تنضٌض المضاربة بتقوٌمها اإلمضاء،تارٌخ 

بلغت األعباء المالٌة لهذه . الربح الحاصل ثم إستئناف عقد جدٌد حسبما ٌتراضى علٌه الطرفان
 .ي دٌنار تونس أُق90ٓا هكنٙ  ،2018المضاربة فً سنة 

 
 أشهر قابلة 3 على مدة 2015 اوت 28 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق 2.000اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -

 سنوات، على أنه ٌمكن االتفاق فً أثناء المدة على تنضٌض 5للتجدٌد من تارٌخ اإلمضاء لمدة 
. المضاربة بتقوٌمها واقتسام الربح الحاصل ثم إستئناف عقد جدٌد حسبما ٌتراضى علٌه الطرفان

 . دٌنار تونسً أُق140ٓا هكنٙ  2019بلغت األعباء المالٌة لهذه المضاربة فً سنة 

 
 أشهر قابلة 3 على مدة 2015 نوفمبر 28 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق 3.000اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -

 سنوات، على أنه ٌمكن االتفاق فً أثناء المدة على تنضٌض 5للتجدٌد من تارٌخ اإلمضاء لمدة 
. المضاربة بتقوٌمها واقتسام الربح الحاصل ثم إستئناف عقد جدٌد حسبما ٌتراضى علٌه الطرفان

 . دٌنار تونسً أُق210ٓا هكنٙ  2018بلغت األعباء المالٌة لهذه المضاربة فً سنة 

 

 ُظ٘كٝم  ُر٢ٍٗٞ ُِرؤ٤ٖٓ " ٓغ شهًح 2015 أتهّ ت٤د  إل٣عان  ُٔا٢ُ  ُر٢ٍٗٞ  ٍُؼٞق١ ـالٍ ٌ٘ح كما 

ٙ  ألـ٤هج  ُٔ٘وٞالخ ٝ ُؼوان خ  ُُٔٔٞح ٖٓ ؽهف ل ذلاه٤ح شه ًح ذئٖٓ تٔورؼاٛا ٙ"  ُرؼا٢ٗٝ  ُلالؼ٢

.  ألٍٝ

ٖٓ % ٣10ٍاْٛ  ُظ٘كٝم  ُر٢ٍٗٞ ُِرؤ٤ٖٓ  ُرؼا٢ٗٝ  ُلالؼ٢ ك٢ ٓظان٣ق ػوٞق  ُرؤ٤ٖٓ تٍ٘ثح 

 400 ٓا هكنٙ 2019 الشره ًاخ  ُظاك٤ح  ُٔوثٞػح ـالٍ ٗلً  ُلرهج ٝتِـد ٛمٙ  ٍُٔاٛٔح ـالٍ ٌ٘ح 

 . ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞأُق
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الصندوق مع   دٌنار تونسًأُق500أبرم بٌت اإلٌجار المالً التونسً السعودي اتفاقٌة مضاربة بقٌمة 
ػ٠ِ أٗٚ ٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء   للتجدٌد،قابلةثالثة أشهر مدة ل 2019  نوفمبر20 بتارٌخ التونسً للتنمٌة

 ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ  ُهتػ  ُؽاطَ شْ اٌرئ٘اف ػوك ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ 

 . دٌنار تونسًآالف 6ٓا هكنٙ  ،2019 فً سنة لهذه المضاربةبلغت األعباء المالٌة .  ُطهكإ

 
 3انظُذوم انرىَظٍ نهرًُُح  .8

 

 2 بقٌمة الصندوق التونسً للتنمٌةأبرم بٌت اإلٌجار المالً التونسً السعودي اتفاقٌات مضاربة مع 
ػ٠ِ أٗٚ ٣ٌٖٔ  الذلام ك٢   للتجدٌد،قابلةثالثة أشهر مدة ل 2019  مارس26 دٌنار تونسً بتارٌخ ملٌون

أش٘اء  ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ  ُهتػ  ُؽاطَ شْ اٌرئ٘اف ػوك ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ 

 . دٌنار تونسًأُق 119 ٓا هكنٙ ،2019 فً سنة لهذه المضاربةبلغت األعباء المالٌة . ػ٤ِٚ  ُطهكإ

 
 ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ ٓغ أُق 1.100ٓؼانتح تو٤ٔح   ذلاه٤ح أبرم بٌت اإلٌجار المالً التونسً السعودي كما

 أشٜه هاتِح ُِرعك٣ك ٖٓ ذان٣ؿ 3 ػ٠ِ ٓكج 2016 ٗٞكٔثه 24تران٣ؿ " 3" ُظ٘كٝم  ُر٢ٍٗٞ ُِر٤ٔ٘ح 

ػ٠ِ أٗٚ ٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء  ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ  ٌ٘ٞ خ، 7 إلٓؼاء ُٔكج 

بلغت األعباء المالٌة لهذه المضاربة .  ُهتػ  ُؽاطَ شْ اٌرئ٘اف ػوك ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ  ُطهكإ
.  دٌنار تونسًأُق 26  ٓا هكن2019ٙفً سنة 
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ذؼا٤ٗٝح  ُرا٤ٖٓ ُِرؼ٤ِْ ٓلظِح ػ٠ِ أبرم بٌت اإلٌجار المالً التونسً السعودي اتفاقٌات مضاربة مع 

 : ُ٘ؽٞ  ُرا٢ُ

  لمدة خمس سنوات،2015 دٌسمبر 28 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق 2.000اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -

ػ٠ِ أٗٚ ٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء  ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ  ُهتػ  ُؽاطَ شْ 

 بلغت األعباء المالٌة لهذه المضاربة فً سنة .اٌرئ٘اف ػوك ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ  ُطهكإ
  . دٌنار تونسًأُق 135  ٓا هكن2019ٙ

                                                                                   
، ػ٠ِ أٗٚ ٌ٘ر٤ٖ لمدة 2016أٝخ 08  دٌنار تونسً بتارٌخ أُق 2.000اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -

٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء  ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ  ُهتػ  ُؽاطَ شْ اٌرئ٘اف 

 ٓا 2019بلغت األعباء المالٌة لهذه المضاربة فً سنة . ػوك ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ  ُطهكإ

 . دٌنار تونسًأُق 144 هكنٙ
 

ػ٠ِ أٗٚ  لمدة سنة، 2017 جانفً 31 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق 1.000اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -

  ٌرئ٘اف  ُؽاطَ شْ ٝ هرٍاّ  ُهتػ٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء  ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا 

 ٓا 2019 بلغت األعباء المالٌة لهذه المضاربة فً سنة .ػوك ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ  ُطهكإ

 . دٌنار تونسًأُق 75 هكنٙ

 

ػ٠ِ أٗٚ ، ٌ٘ر٤ٖ لمدة 2017 مارس 09 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق 1.000اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -

٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء  ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ  ُهتػ  ُؽاطَ شْ اٌرئ٘اف 

 ٓا 2019 بلغت األعباء المالٌة لهذه المضاربة فً سنة .ػوك ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ  ُطهكإ

 . دٌنار تونسًأُق 75 هكنٙ
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 ُظ٘كٝم  ُر٢ٍٗٞ ُِؽ٤طح ٓلظِح ػ٠ِ أبرم بٌت اإلٌجار المالً التونسً السعودي اتفاقٌات مضاربة مع 

:  ُ٘ؽٞ  ُرا٢ُ

 ة قابلشهر على مدة 2018 افرٌل 10 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق 240اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -

للتجدٌد، على أنه ٌمكن االتفاق فً أثناء المدة على تنضٌض المضاربة بتقوٌمها و اقتسام الربح 
بلغت األعباء المالٌة لهذه . الحاصل ثم إستئناف عقد جدٌد حسبما ٌتراضى علٌه الطرفان

 .دٌنار تونسً أالف 5,5  ٓا هكنٙ،2019المضاربة فً سنة 

 

 ة قابلشهرعلى مدة  2018 جوان 28 ألف دٌنار تونسً بتارٌخ 100اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -
للتجدٌد، على أنه ٌمكن االتفاق فً أثناء المدة على تنضٌض المضاربة بتقوٌمها و اقتسام الربح 

بلغت األعباء المالٌة لهذه . الحاصل ثم إستئناف عقد جدٌد حسبما ٌتراضى علٌه الطرفان
 . دٌنار تونسًأُق 2  ٓا هكنٙ،2019المضاربة فً سنة 
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أبرم بٌت اإلٌجار المالً التونسً السعودي اتفاقٌات مضاربة مع صندوق الخلٌج المتحد للخدمات المالٌة 
 :ٓلظِح ػ٠ِ  ُ٘ؽٞ  ُرا٢ُالرقاعً 



 

 قابلة للتجدٌد شهرمدة ل 2018  جانف07ً دٌنار تونسً بتارٌخ أُق 250اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -
ػ٠ِ أٗٚ ٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء  ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ، من تارٌخ اإلمضاء

بلغت األعباء المالٌة . ٝ هرٍاّ  ُهتػ  ُؽاطَ شْ اٌرئ٘اف ػوك ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ  ُطهكإ
 . دٌنار تونسًأُق 0,4ٓا هكنٙ  ،2019 فً سنة لهذه المضاربة

 

 قابلة ثالثة اشهرمدة ل 2018 دٌسمبر 28 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق 350اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -
ػ٠ِ أٗٚ ٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء  ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح  اإلمضاء،من تارٌخ للتجدٌد 

بلغت  .ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ  ُهتػ  ُؽاطَ شْ اٌرئ٘اف ػوك ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ  ُطهكإ
 . دٌنار تونسًآالف  7ٓا هكنٙ ،2019 فً سنة لهذه المضاربةاألعباء المالٌة 
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 أُق ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ ٓغ  ُظ٘كٝم 300أتهّ ت٤د  إل٣عان  ُٔا٢ُ  ُر٢ٍٗٞ  ٍُؼٞق١  ذلاه٤ح ٓؼانتح تو٤ٔح 

 أشٜه هاتِح ُِرعك٣ك، ػ٠ِ أٗٚ ٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء 3 ػ٠ِ ٓكج 2016ك٤له١  15  ُر٢ٍٗٞ ُألٌْٜ تران٣ؿ

 ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ  ُهتػ  ُؽاطَ شْ  ٌرئ٘اف ػوك ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ 

 . دٌنار تونسًأُق 6 ٣ٔرٚ ٓا م2019بلغت األعباء المالٌة فً سنة .  ُطهكإ

 أُق ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ ٓغ  ُظ٘كٝم 340أتهّ ت٤د  إل٣عان  ُٔا٢ُ  ُر٢ٍٗٞ  ٍُؼٞق١  ذلاه٤ح ٓؼانتح تو٤ٔح 

 أشٜه هاتِح ُِرعك٣ك، ػ٠ِ أٗٚ ٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء 3 ػ٠ِ ٓكج 2018 ظٞ ٕ 20  ُر٢ٍٗٞ ُألٌْٜ تران٣ؿ

 ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ  ُهتػ  ُؽاطَ شْ  ٌرئ٘اف ػوك ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ 

.  دٌنار تونسًأُق 6 ٣ٔرٚ ٓا م2019بلغت األعباء المالٌة فً سنة .  ُطهكإ
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 شٜاق خ  ٣عان ٓا٢ُ ٝ ُرط٤ٜهأتهّ ت٤د  إل٣عان  ُٔا٢ُ  ُر٢ٍٗٞ  ٍُؼٞق١ ٓغ شهًح  ُثؽ٤هج ُالٌرظالغ 

 تِـد  ألػثاء  ُٔا٤ُح ُٜمٙ . ُٔكج ٌرح أشٜه2018 ظ٤ِ٣ٞح 06 أُق ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ تران٣ؿ 6.000تو٤ٔح 

. أُق ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ 526 ٓا هكنٙ 2019 ُؼ٤ِٔح ك٢ ٌ٘ح 

ذوزَز انًزاخؼح نًزاهثٍ انسظاتاخ 

 انًخرىيح زىل انوىائى انًانُح

 2019 دَظًثز 31 كٍ 

 

 

 

 

  انًانُحانثُاَاخ ذذهُن زىل انروزَز
 

 انزأٌ

ُث٤د  ُث٤اٗاخ  ُٔا٤ُح،  ُٔه كوح ُٜم   ُروه٣ه، ، هٔ٘ا تركه٤ن  ُعٔؼ٤ح  ُؼ٤ٓٞٔحذ٘ل٤م  ُِٜٔٔح  ُر٢ أٌ٘كذٜا ُ٘ا 

 ًٔا   ُرؼٜكّر خ ـانض  ُٔٞ وٗح ت٤إ  ُٔهًى  ُٔا٢ُ ٝظكٍٝٝ ُر٢ ذشَٔ،  إل٣عان  ُٔا٢ُ  ُر٢ٍٗٞ  ٍُؼٞق١



ٝت٤إ  ُرككواخ  ُ٘وك٣ح ٍُِ٘ح  ُٔا٤ُح  ُٔ٘ر٤ٜح تمُي  ُران٣ؿ هائٔح  ُ٘رائط ، 2019ٝ ق٣ٍٔثه 31ك٢ 

 .ٜٓٔح٤ٍُاٌاخ  ُٔؽاٌث٤ح  ٍٍ، تٔا ك٢ لُي ِٓفض ٝ إل٣ؼاؼاخ  ُٔهكوح

أُق  6.053 ذٍا١ٝ أنتاغ،  ذ٢ٍٗٞأُق ق٣٘ان 331.260 ٛمٙ  ُث٤اٗاخ  ُٔا٤ُح ٓعٔٞع أطٍٞ ٣ٍا١ٝذثهو 

. أُق ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ  763 10 ذؼاقٍ 2019 ك٢ ٜٗا٣ح ٌ٘ح  ٣عات٤ح  ٤ٌُٝٞح ٗوك٣ح ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ

إ  ُث٤اٗاخ  ُٔا٤ُح  ُٔهكوح ذظٜه تظٞنج ػاقُح، ٖٓ ظ٤ٔغ  ُ٘ٞ ؼ٢  ُعٞٛه٣ح،  ُٔهًى  ُٔا٢ُ فأ٣٘ا، نٝك٢ 

، 2019 ق٣ٍٔثه 31 ًٔا ك٢ ُث٤د  إل٣عان  ُٔا٢ُ  ُر٢ٍٗٞ  ٍُؼٞق١   ُرؼٜكّر خ ـانض  ُٔٞ وٗحٝظكٍٝ

 ّ  ُٔؽاٌثح ُِٔئٌٍاخ  ُٔؼرٔك ظُٖ ٍُِ٘ح  ُٔ٘ر٤ٜح ك٢ ل ى  ُران٣ؿ ٝكواً  ُ٘وك٣ح ذككواذٚ  ُٔا٢ُ ٝأق ئٚٝ

 .ترًٞٗ

 أطاص انزأٌ
 

 ٣ٝهق الؼواً ك٢ ٛم   ُروه٣ه .  ُٔؼرٔكج تاُثالق  ُر٤ٍٗٞح ُك٤ُٝحُوك هٔ٘ا تؤػٔاٍ  ُركه٤ن ٝكوا ُٔؼا٤٣ه  ُركه٤ن 

 .ٝكوا ُٜاذٚ  ُٔؼا٤٣هت٤اٗاً ٍُٔئ٤ُٝاذ٘ا  " ذكه٤ن  ُث٤اٗاخ  ُٔا٤ُحؼٍٞ ُٔكهو٤ٖ ٍٓئ٤ُٝح " كوهج ػٖٔ

 ل خ  ُظِح تٔه ظؼر٘ا   ُٔؼرٔكج ترًٞٗٛ٘حُِْ ٝكواً ُوٞ ػك  ٍُِٞى  ألـاله٢  ُشهًح ٍٓروِٕٞ ػٖ ٗؽٖ

 .ٝهك  ٌرٞك٤٘ا ٍٓئ٤ُٝاذ٘ا  ألـاله٤ح  ألـهٟ ٝكواً ُٜمٙ  ُٔرطِثاخ ٝ ُوٞ ػك .ُِوٞ ئْ  ُٔا٤ُح

 

.أ٣٘اج ُرٞك٤ه أٌاي ُهإٔ أقُح  ُركه٤ن  ُر٢ ؼظِ٘ا ػ٤ِٜا ًاك٤ح ٝٓالئْٗؼروك   

 أيىر انرذهُن انزئُظُح
 

أٓٞن  ُركه٤ن  ُهئ٤ٍ٤ح ٢ٛ ذِي  ألٓٞن  ُر٢، ك٢ ذوك٣هٗا  ٢ُٜ٘ٔ، ًاٗد أًصه  ألٓٞن أ٤ٔٛح أش٘اء ذكه٤و٘ا 

ٝهك ذْ  ُرطهم ا٤ُٜا ك٢ ٤ٌام ذكه٤و٘ا ُِث٤اٗاخ  ُٔا٤ُح ًٌَ ٝك٢ ذ٣ٌٖٞ نأ٣٘ا . ُِث٤اٗاخ  ُٔا٤ُح ُِلرهج  ُؽا٤ُح

. ٝال ٗوكّ نأ٣اً ٓ٘لظالً تشؤٕ ٛمٙ  ألٓٞن ٛاك٢

 

 ألٓه   ٢ُٜ٘ٔ، ٣ٔصَ ذو٤٤ْ  ُٔفظظاخ ػ٠ِ ٍٓرؽواخ  إل٣عان  ُٔا٢ُ، ًٔا ٛٞ ٓٞػػ أقٗاٙ، ُروك٣هٗاٝكواً 

 . ذوه٣هٗاػ٘ٚ ك٢ التالؽ   ُم١ ٣عة  ُهئ٢ٍ٤ ُِركه٤ن

 ٝ ؼرٍاب  ُٔفظظاخ ػ٤ِٜا ٣ٔصَ ٓعاال ٛآا ٖٓ  ُروك٣ه خ ٍٓرؽواخ  إل٣عان  ُٔا٢ُ ذظ٤٘ق إ

.   ُٔا٤ُحت٤اٗاخ ُٔؼرٔكج ٖٓ هثَ اق نج  ُشهًح ُؼثؾ  ٍ

  أُق ق٣٘ان ذ284.851٢ٍٗٞ  ٓا ه٤ٔر2019ٚ ق٣ٍٔثه 31 ك٢ ٍٓرؽواخ  إل٣عان  ُٔا٢ُٝهك تِؾ ٓعٔٞع 

 ٝ ألنتاغ  ُٔؼِوح أُق ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ 7.320 ُر٢ تِـد ه٤ٔرٜا   ُعٔاػ٤حٝ ُٔكـه خ تاؼرٍاب  ُٔفظظاخ 

 .أُق ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ 928 ُر٢ تِـد ه٤ٔرٜا 

 ؼٍٞ  ُث٤اٗاخ  ُٔا٤ُح  ُرلاط٤َ ؼٍٞ ٤ٌاٌاخ ذ٣ٌٖٞ ٓفظظاخ ٓفاؽه ٣ٝ5.2.2ؼهع  إل٣ؼاغ نهْ 

.  إل٣عان  ُٔا٢ُ

 

ذو٤٤ْ ٝ ـرثان  ُؼٞ تؾ  ُههات٤ح ل خ  ُظِح  ُفاطح تٔ٘ػ  الئرٔإ ٝ ُههاتح ٝ ُر٣ٍٞح ًٝمُي بهٔ٘ا ٛم  ٝ

 ُؼٞ تؾ  ُٔرؼِوح تؽٍاب ٓفظظاخ  الئرٔإ ُِرؤًك ٖٓ  ُلاػ٤ِح  ُرشـ٤ِ٤ح ُِؼٞ تؾ  ُههات٤ح  ُٜآح 

 ذ٢ ذؼهػد الٗفلاع  ُو٤ٔح ٝ ُر٢ ذرطِة ذ٣ٌٖٞ  ٍٍٓرؽواخ  إل٣عان  ُٔا٢ُ ُٔطثوح، ٝ ُر٢ ذؽكق 

 ٝكواً  ُر٣ٞٔالخًٔا ذؼٔ٘د اظه ء ذ٘ا  ـر٤ان ػ٤٘اخ ٖٓ . ؼٍة  ُرشان٣غ  ُعان١ تٜا  ُؼَٔٓفظظاخ 

ًٔا . ذ٢ ذؼهػد الٗفلاع  ُو٤ٔح  ٍٍٓرؽواخ  إل٣عان  ُٔا٢ُُروك٣هٗا، ُِرؤًك ٖٓ  ٕ  ُشهًح ؼكقخ ظ٤ٔغ 



 تظٞنج ٍٓرؽواخ  إل٣عان  ُٔا٢ُهٔ٘ا أ٣ؼا ترو٤٤ْ ٓا ال  هك ذْ ذ٣ٌٖٞ ٓفظظاخ ُفٍائه  ٗفلاع ه٤ٔح 

. ٓؼوُٞح ٝكوا ُٔرطِثاخ  ُٔؼا٤٣ه  ُر٤ٍٗٞح ُِروان٣ه  ُٔا٤ُح ٝأؼٌاّ  ُث٘ي  ُٔهًى١  ُر٢ٍٗٞ ل خ  ُظِح

 

  ُعٔاػ٤ح، كوك ؼهط٘ا ػ٠ِ  ُرؤًك ٖٓ  ٓرصاٍ  ُطه٣وح  ُٔؼرٔكج ٖٓ هثَ  ُشهًح ـظظاخٝتاٍُ٘ثح ُِْ

ُٜٔ٘ع٤ح  ُث٘ي  ُٔهًى١  ُر٢ٍٗٞ، ٝهٔ٘ا تاـرثان طؽح ًٝٔا٤ُح  ُث٤اٗاخ  ُٔكـِح ك٢  ُ٘ٔالض  ٍُٔرؼِٔح 

. ُمُي ترو٤٤ْ ٓفرِق  ُف٤ان خ ٝ الكره ػاخ  ُر٢ ٝػؼرٜا  إلق نج  ًٝمُيالؼرٍاتٜا

 

  زىل انرظزفذوزَز يدهض اإلدارج
 

.  ٕ ذوه٣ه  ُرظهف ٛٞ ٖٓ ٍٓئ٤ُٝح ٓعًِ  إلق نج

ال ٗثك١ أ١ ٗؽٖ ٓعًِ  إلق نج، ٝ  ُٔؼك ٖٓ ؽهف  ذوه٣ه  ُرظهف٣شَٔ  ُٔا٤ُح ال  ُث٤اٗاخ ؼٍٞ نأ٣٘اإ 

. شٌَ ٖٓ  ألشٌاٍذؤ٤ًك ػ٤ِٚ تؤ١ 

 ك٢  ُرؽون ٖٓ قهح  ُٔؼِٞٓاخ ٍٓئ٤ُٝر٘ا ٖٓ ٓعِح  ُشهًاخ  ُرعان٣ح، ذورظه 266ؽثوا ألؼٌاّ  ُلظَ 

ٝك٢ .  تاُهظٞع  ٢ُ  ُث٤اٗاخ  ُٞ نقج تاُوٞ ئْ  ُٔا٤ُحٓعًِ  إلق نجؼٍٞ ؼٍاتاخ  ُشهًح  ُٔؼٔ٘ح تروه٣ه 

ٛم   ُظكق، ذرٔصَ أشـاُ٘ا ك٢ هه ءج ذوه٣ه  ُرظهف ٖٝٓ شْ  ُو٤اّ ترو٤٤ْ ٓا ال  ًإ ٛ٘اى ذؼانع ظٞٛه١ 

، أٝ ٓا ال  ًاٗد ذثكٝ أٜٗا ذرؼٖٔ  ُركه٤نأٝ  ُٔؼِٞٓاخ  ُر٢ ذٞطِ٘ا ا٤ُٜا أش٘اء    ُٔا٤ُح ُث٤اٗاخت٤٘ٚ ٝت٤ٖ 

 أـطاء إٔ ٛ٘اى  ػ٠ِ  ُؼَٔ  ُم١ هٔ٘ا تٚ ػ٠ِ  ٌر٘رع٘ا  ٌر٘اقال  .  تظٞنج أٝ تؤـهٟظٞٛه٣حأـطاء 

 .ذوه٣هٗا ٛمٙ  ُؽوائن ك٢ تث٤إ، كبٗ٘ا ِٓىٕٓٞ ظٞٛه٣ح

. ٓا ٣عة لًهٙ ٝ التالؽ ػ٘ٚ ك٢ ٛم   ُظكق٤ًُ ُك٣٘ا ٛم  ٝ

يظئونُح االدارج وانوائًٍُ ػهً انسىكًح زىل انثُاَاخ انًانُح 
 

 ّ  ُٔؽاٌثح ظُٖإ ٓعًِ  الق نج ٍٓئٍٝ ػٖ اػك ق ٝػهع  ُث٤اٗاخ  ُٔا٤ُح تظٞنج ػاقُح ٝكواً  

اػك ق ت٤اٗاخ   ُههاتح  ُك ـ٤ِح  ُر٢ ذهٟ  إلق نج أٜٗا ػهٝن٣ح ُر٤ٌٜٔ٘ا ٖٓ  ٝػُِٖٔئٌٍاخ  ُٔؼرٔك ترًٞٗ

 .ٓا٤ُح ـا٤ُح ٖٓ أـطاء ظٞٛه٣ح ٌٞ ء ًاٗد ٗاذعح ػٖ  ؼر٤اٍ أٝ ـطؤ

 

 ًٔ٘شؤج ٍٓرٔهج تواء  ُشهًح ػ٠ِ  ٍجذوك٣ه هكن ٓعًِ  إلق نج ٍٓئٍٝ ػٖ  كبٕٝػ٘ك اػك ق  ُث٤اٗاخ  ُٔا٤ُح،

 ًؤٌاي ٓؽاٌث٢ اال ال    ُثواء، ػٖ  ألٓٞن  ُٔرؼِوح تاالٌرٔه ن٣ح ٝ ٌرفك ّتٔورؼ٠  ُؽاٍ إلكظاغ، ػٖ ٝ

.   ُو٤اّ تمُيٌٟٞ تك٣َ ٝ هؼ٢  ، أٝ ٤ًُ ُك٣ٚػ٤ِٔاذٜا١ٞٗ ذظل٤ح  ُشهًح أٝ ا٣واف خ  إلق نج خًإ

 

. ٣وغ ػ٠ِ ػاذن ٓعًِ  الق نج ٓه هثح ػ٤ِٔح اػك ق  ُروان٣ه  ُٔا٤ُح ُِشهًح

 

  ذذهُن انثُاَاخ انًانُحزىليظئونُح انًذهوٍُ 

 

  أـطاءٖٓـا٤ُح   ُث٤اٗاخ  ُٔا٤ُح ًٌَ ٓا ال  ًاٗدعذرِفض  ٛك ك٘ا ك٢  ُؽظٍٞ ػ٠ِ ذؤ٤ًك ٓؼوٍٞ 

٣ؼرثه . ظٞٛه٣ح ٌٞ ء ًاٗد ٗاذعح ػٖ  ؼر٤اٍ أٝ ـطؤ ٝاطك ن ذوه٣ه ٓكهن  ُؽٍاتاخ  ُم١ ٣رؼٖٔ نأ٣٘ا

 ُركه٤ن ُٔؼا٤٣ه  ُرؤ٤ًك  ُٔؼوٍٞ ٍٓرٟٞ ػاٍ ٖٓ  ُرؤ٤ًك، ٌُٝ٘ٚ ٤ًُ ػٔاٗا تؤٕ  ُركه٤ن  ُم١ ٣رْ ٝكوا 

 ػٖ شؤ  الـطاء٣ٌٖٔ إٔ ذٖ. ـطؤ ظٞٛه١  ٕ ٝظك ٤ٌٌشق ق ئٔا ػٖ  ُك٤ُٝح  ُٔؼرٔكج تاُثالق  ُر٤ٍٗٞح

اكه ق  أٝ  أٝ ـطؤ، ٝذؼرثه ظٞٛه٣ح ال  ًإ ٖٓ  ُٔرٞهغ ا٠ُ ؼك ٓؼوٍٞ إٔ ذئشه ذِي  ألـطاء،  ؼر٤اٍ

. ، ػ٠ِ  ُوه ن خ  الهرظاق٣ح  ُر٢ ٣رفمٛا  ٍُٔرفكٕٓٞ ػ٠ِ أٌاي ٛمٙ  ُث٤اٗاخ  ُٔا٤ُحاظٔاال

 



، اٗ٘ا ٗٔاني  ُروك٣ه  ٢ُٜ٘ٔ  ُركه٤ن  ُك٤ُٝح  ُٔؼرٔكج تاُثالق  ُر٤ٍٗٞحُٔؼا٤٣ه ًعىء ٖٓ أػٔاٍ  ُركه٤ن ٝكوا 

 :ًٔا ٗوّٞ تا٥ذ٢.  ُشي  ٢ُٜ٘ٔ ك٢ ظ٤ٔغ ٓه ؼَ  ُركه٤نذثغ ٓثكأ ٕٝ

  ُعٞٛه٣ح ك٢  ُث٤اٗاخ  ُٔا٤ُح ٌٞ ء ًاٗد ٗاذعح ػٖ  الؼر٤اٍ أٝ  ُفطؤ   ألـطاءذؽك٣ك ٝذو٤٤ْ ٓفاؽه -

ٝذظ٤ْٔ ٝ ُو٤اّ تبظه ء خ  ُركه٤ن  ُر٢ ذٍرع٤ة ُرِي  ُٔفاؽهٝ ُؽظٍٞ ػ٠ِ أقُح ذكه٤ن ًاك٤ح 

إ ـطه ػكّ  ًرشاف ٓؼِٞٓاخ ظٞٛه٣ح ـاؽئح ٗاذعح ػٖ  الؼر٤اٍ أػ٠ِ . ٝٓ٘اٌثح ذٞكه أٌاٌا ُهأ٣٘ا

 ػ٠ِ   الؼر٤اٍ هك ٣٘ط١ٞؼ٤سٖٓ ـطه ػكّ  ًرشاف ٓؼِٞٓاخ ظٞٛه٣ح ـاؽئح ٗاذعح ػٖ  ُفطؤ، 

 .،  ٝ ذعاٝو  ُههاتح  ُك ـ٤ِحاكاق خ ٓؼِِحذٞ ؽئ أٝ ذى٣ٝه، أٝ ؼمف ٓرؼٔك أٝ 

ذ٣ٌٖٞ كْٜ ؼٍٞ ػٞ تؾ  ُههاتح  ُك ـ٤ِح ل خ  ُظِح تاُركه٤ن ٖٓ أظَ ذظ٤ْٔ اظه ء خ ذكه٤ن ٓ٘اٌثح  -

 .ك٢ ظَ  ُظهٝف  ُوائٔح

ذو٤٤ْ ٓكٟ ٓالئٔح  ٤ٍُاٌاخ  ُٔؽاٌث٤ح  ُٔرثؼح ٝٓؼو٤ُٞح  ُروك٣ه خ  ُٔؽاٌث٤ح ٝ إلكظاؼاخ ل خ  -

 . تٜا  إلق نجخ ُؼالهح  ُر٢ هاّ

ّْر   ُٔؽاٌث٢  الٌرٔه ن٣حُٔثكأٓح  ٌرفك ّ  إلق نج ء ٌر٘راض ٓكٟ ٓال - ، ٝ ٌر٘اق  ا٠ُ أقُح  ُركه٤ن  ُر٢ ذ

 تؤؼك ز أٝ ظهٝف ٣ٌٖٔ إٔ ذص٤ه شًٌٞا ػكّ ٣و٤ٖ ظٞٛه١ ٣رؼِن ُؽظٍٞ ػ٤ِٜا، ٓا ال  ًإ ٛ٘اى 

، كبٗٚ ـِظ٘ا  ٢ُ ٝظٞق ػكّ ٣و٤ٖ ظٞٛه١ٝال  .  ًٔ٘شؤج ٍٓرٔهجتواءًث٤هج ؼٍٞ هكنج  ُشهًح ػ٠ِ  ٍ

٣رٞظة ػ٤ِ٘ا ُلد  الٗرثاٙ ك٢ ذوه٣هٗا ا٠ُ  إلكظاؼاخ ل خ  ُؼالهح ك٢  ُث٤اٗاخ  ُٔا٤ُح، أٝ ال  ًاٗد 

٣رْ ذٍر٘ك  ٌر٘راظاذ٘ا ػ٠ِ أقُح  ُركه٤ن  ُر٢ . ٛمٙ  إلكظاؼاخ ؿ٤ه ًاك٤ح، ٣رٞظة ػ٤ِ٘ا ذؼك٣َ نأ٣٘ا

ٖٝٓ  ٌُٖٔٔ ُألؼك ز أٝ  ُظهٝف  ٍُٔروث٤ِح إٔ ذككغ .  ػ٤ِٜا ؼر٠ ذان٣ؿ ٛم   ُروه٣ه ُؽظٍٞ

 . ًٔ٘شؤج ٍٓرٔهجتواء ُشهًح ُِرٞهق ػٖ  ٍ

 ٝٓؽرٟٞ  ُث٤اٗاخ  ُٔا٤ُح، تٔا ك٢ لُي  ُٔؼِٞٓاخ  ُٞ نقج ك٢ ٤ٌَٛ ٝشآَذو٤٤ْ  ُؼهع  ٍ -

  إلكظاؼاخ ٝذو٤٤ْ ٓا ال  ًاٗد  ُث٤اٗاخ  ُٔا٤ُح ذٔصَ  ُٔؼآالخ ٝ ألؼك ز ل خ  ُؼالهح تطه٣وح ذؽون

 .ػاقالػهػا 

 ٣فض، ٖٓ ت٤ٖ أٓٞن أـهٟ، ٗطام  ُركه٤ن ٝذٞه٤د أػٔاُٚ  ُٔفطؾ ُٜا ك٤ٔااٗ٘ا ٗرٞ طَ ٓغ  إلق نج 

ٝ ُ٘واؽ  ُٜٔٔح  ُر٢ تهوخ أش٘اء أػٔاٍ  ُركه٤ن تٔا ك٢ لُي أٝظٚ  ُوظٞن  ُٜآح، إ ٝظكخ، ك٢  ُههاتح 

 . ُك ـ٤ِح

،  الٌروال٤ُح  ُٔؼٍٔٞ تٜا ك٢ شؤٕ  ألـاله٤ح ػ٠ِ  ُؽًٞٔح ت٤اٗاً تؤٗ٘ا هك  ٓرصِ٘ا ُِٔرطِثاخ ُِوائ٤ٖٔٗوكّ أ٣ؼاً 

ًٔا أٗ٘ا ٗثِـْٜ تع٤ٔغ  ُؼالهاخ ٝؿ٤هٛا ٖٓ  ٍُٔائَ  ُر٢ ٣ُؼروك ا٠ُ ؼك ٓؼوٍٞ أٜٗا هك ذئشه ػ٠ِ 

. ، ٌٝثَ  ُؽٔا٣ح ٜٓ٘ا إ ُىّ  ألٓه ٌروال٤ُر٘ا

٤ٔٛح  أل ُِوائ٤ٖٔ ػ٠ِ  ُؽًٞٔح، كبٗ٘ا ٗؽكق ذِي  ألٓٞن  ُر٢ ًاٗد ُٜا ذ٢ ذْ  تالؿٜاٖٝٓ ت٤ٖ  ألٓٞن  ٍ

هظٟٞ أش٘اء  ُركه٤ن ػ٠ِ  ُث٤اٗاخ  ُٔا٤ُح ُِلرهج  ُؽا٤ُح ٝ ُر٢ ذٔصَ تكٝنٛا أٓٞن  ُركه٤ن  ُهئ٤ٍ٤ح، شْ  ٍ

ك٢ - ٗكنظٜا ك٢ ذوه٣هٗا تاٌرص٘اء ٓا ذؽظه  ُ٘ظْ أٝ  ُرشه٣ؼاخ  إلكظاغ ػ٘ٚ ُِهأ١  ُؼاّ أٝ ال  ههنٗا 

إٔ أٓه  ٓا ال ٣٘ثـ٢  إلكظاغ ػ٘ٚ ك٢ ذوه٣هٗا ال  ً٘ا ٗرٞهغ ا٠ُ ؼك ٓؼوٍٞ تؤٕ - ؼاالخ ٗاقنج ُِـا٣ح 

 إلكظاغ ػٖ ٛم   ألٓه ٌٞف ٣رهى ذك ػ٤اخ ٌِث٤ح ذلٞم  ُٔى ٣ا  ُر٢ ٌرؼٞق ػ٠ِ  ُظاُػ  ُؼاّ ٖٓ ظه ء 

. ٛم   إلكظاغ

ذوزَز زىل انلسىطاخ انخظىطُح 
 

ك٢ ٗطام ٜٓٔر٘ا  ُوا٤ٗٞٗح ُٔه ظؼح  ُؽٍاتاخ هٔ٘ا تاُلؽٞطاخ  ُر٢ ذ٘ض ػ٤ِٜا  ُٔؼا٤٣ه  ُٔ٘شٞنج ٖٓ هثَ 

  .٤ٛئح  ُفثه ء  ُٔؽاٌث٤ٖ  ُر٤ٍٗٞح ٝ ُوٞ ٤ٖٗ  ُٔؼٍٔٞ تٜا ك٢ ٛم   ُشؤٕ

 

كؼا٤ُح ٗظاّ  ُههاتح  ُك ـ٢ِ 
 



  ُٔرؼِن تبػاقج ذ٘ظ٤ْ 1994 ٗٞكٔثه 14  ُٔئنؾ ك٢ 117-94ؽثوا ألؼٌاّ  ُلظَ  ُصاُس ٖٓ  ُوإٗٞ 

ٝك٢ ٛم   ُظكق، ٗمًه تؤٕ ٍٓئ٤ُٝح .  ٍُٞم  ُٔا٤ُح، هٔ٘ا ترو٤٤ْ ػاّ ُلؼا٤ُح ٗظاّ  ُههاتح  ُك ـ٤ِح تاُشهًح

ذظ٤ْٔ ٝ ػك ق ٗظاّ  ُههاتح  ُك ـ٤ِح ًٝمُي  ُهطك  ُكٝن١ ُلؼا٤ُرٚ ًٝلاءذٚ ذوغ ػ٠ِ ػاذن  إلق نج 

. ٝٓعًِ  إلق نج

 

ٝ ٌر٘اق  ا٠ُ ٓه ظؼر٘ا ُْ ٗؼصه ػ٠ِ ٗوائض ظٞٛه٣ح ٖٓ شؤٜٗا  ُرؤش٤ه ػ٠ِ نأ٣٘ا ؼٍٞ  ُوٞ ئْ  ُٔا٤ُح ًٔا 

. ٛٞ أػالٙ

ٓطاتوح ؼٍاتاخ ط٤اٗح  ألٝن م  ُٔا٤ُح ُألٗظٔح  ُٔؼٍٔٞ تٜا 
 

تشؤٕ ٓطاتوح ٍٓي ؼٍاتاخ  هٔ٘ا تاُرصثد ،2001 ٍُ٘ح 2728 ٖٓ  ُٔهٌّٞ نهْ 19ػٔال تؤؼٌاّ  ُٔاقج 

.  ألٝن م  ُٔا٤ُح  ُظاقنج ػٖ  ُشهًح ُألؼٌاّ  ُعان١ تٜا  ُؼَٔ

.  ػ٠ِ ػاذن  إلق نج ٝٓعًِ  إلق نجٛمٙ  ُِٞ ئػذوغ ٍٓئ٤ُٝح ػٔإ  الُرى ّ تٔرطِثاخ 

ٓالؼظح ؼٍٞ  ؼره ّ  ُشهًح ُألؼٌاّ ٝ ٌر٘اق  ا٠ُ  إلظه ء خ  ُر٢  ػرثهٗاٛا ػهٝن٣ح، ٤ًُ ُ٘ا أ١ 

.  ُٔرؼِوح تٍٔي ؼٍاتاخ  ألٝن م  ُٔا٤ُح  ُعان١ تٜا  ُؼَٔ
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  ُٔرؼِن تاُث٘ٞى 48-2016 ٖٓ  ُوإٗٞ نهْ 62تظلر٘ا ٓه هث٢ ؼٍاتاخ  ُشهًح ٝػٔال تؤؼٌاّ  ُلظَ 

 ٖٓ ٓعِح  ُشهًاخ  ُرعان٣ح، ٗرشهف تبػالٌْٓ 475 ٝٓا ٤ِ٣ٚ ٝ ُلظَ 200ٝ ُٔئٌٍاخ  ُٔا٤ُح ٝ ُلظَ 

. ك٤ٔا ٢ِ٣ تاالذلاه٤اخ  ُٔرو٘ح

 



ذ٘ؽظه ٍٓئ٤ُٝر٘ا ك٢  ُرؤًك ٖٓ ٓكٟ  ؼره ّ  إلظه ء خ  ُوا٤ٗٞٗح ُِرهـ٤ض ٝ ُٔظاقهح ػ٠ِ ٛمٙ 

٤ًُٝ ٖٓ ٓشٔٞالذ٘ا  ُثؽس تظلح ـاطح .  الذلاه٤اخ ٝػ٠ِ ٌالٓح ؽه٣وح  قن ظٜا ك٢  ُوٞ ئْ  ُٔا٤ُح

ٝتطه٣وح ٌٓٞؼح ػ٠ِ ٝظٞق ٓصَ ٛمٙ  الذلاه٤اخ ٝ ُؼ٤ِٔاخ تَ ذ٘ؽظه ٜٓٔر٘ا ك٢  ػالٌْٓ تؤْٛ 

ـظٞط٤اخ ٛمٙ  الذلاه٤اخ ٝ ُؼ٤ِٔاخ ٝ ٗؼٌاٌاذٜا قٕٝ  ُٞهٞف ػ٠ِ ٓكٟ ظكٝ ٛا ٝطؽرٜا ٝلُي ػ٠ِ 

٣ٝؼٞق  ٤ٌُْ ذو٤٤ْ . أٌاي  ُٔؼِٞٓاخ  ُر٢ ذْ  شؼانٗا تٜا  ٝ  ُر٢ ذؼهػ٘ا  ٤ُٜا ػٖ ؽه٣ن اظه ء خ  ُركه٤ن

. ظكٟٝ  ته ّ ٛمٙ  الذلاه٤اخ ٝ ٗعاو ٛمٙ  ُؼ٤ِٔاخ هظك  ُٔظاقهح ػ٤ِٜا

 

 :انًانُح  وانؼًهُاخ انًثزيح خالل هذِ انظُح االذلاهُاخ-أ
 

: اطذار طُذاخ يظاهًح .1

 

 100، ٝ كود  ُعٍِح  ُؼآح  ُؼاق٣ح ُِشهًح ػ٠ِ اطك ن ٌ٘ك خ ٍٓاٛٔح تو٤ٔح 2017 ٓاني 25تران٣ؿ 

. ٤ِٕٓٞ ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ ٝكٞػد  ُظالؼ٤اخ  ُالوٓح ُٔعًِ  إلق نج ُرؼ٤٤ٖ  ُشهٝؽ ٝ ألؼٌاّ

 

 

 

 

أُق ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ 4.650  تبطك ن ٌ٘ك خ ٍٓاٛٔح تو٤ٔح 2019 ـالٍ ٌ٘ح ٝك٢ ٛم   إلؽان، هآد  ُشهًح

ػ٠ِ  ُو٤ٔح  ال٤ٌٔح ٍُِ٘ك ٣ؽرٍة  ػرٔاق  % 0.5ب  ٝظىء  ٓرـ٤ه % 9ب٣رؼٖٔ ذؤظ٤هٛا ظىء  هان  

 .ػ٠ِ ػ٘اطه ذرؼِن ت٘رائط  ُشهًح

: ٤ُحذا ًررثد ٛمٙ  ٍُ٘ك خ ٖٓ هثَ  ُشهًاخ  ٍ

 (أنق دَُار ذىَظٍ )أطاص انذٍَانًظاهًىٌ 

 1 300 شهًح  ُثؽ٤هج ُِرط٤ٜه ٝ الٌرظالغ ٝ الٌرصٔان

 850" 3" ُظ٘كٝم  ُر٢ٍٗٞ ُِر٤ٔ٘ح 

 000 2  ألٓاٗح ذٌاكَ

 500  ُظ٘كٝم  ُر٢ٍٗٞ ُِرؤ٤ٖٓ  ُرؼا٢ٗٝ  ُلالؼ٢

 650 4انًدًىع 

 
 . دٌنار تونسًألف 163ٓا هكنٙ  2019 فً سنة  ٍُ٘ك خبلغت األعباء المالٌة لهذه 

 

 :األياَح ذكاكم  .2

 ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ  2ٕٞ٤ِٓ تو٤ٔح  ألٓاٗح ذٌاكَ مضاربة مع ةأبرم بٌت اإلٌجار المالً التونسً السعودي اتفاقً

ػ٠ِ أٗٚ ٣ٌٖٔ  ٌ٘ٞ خ، 7هاتِح ُِرعك٣ك ٖٓ ذان٣ؿ  إلٓؼاء ُٔكج  ٌ٘ح ػ٠ِ ٓكج 2019ٓاني 04تران٣ؿ 

 الذلام ك٢ أش٘اء  ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ  ُهتػ  ُؽاطَ شْ اٌرئ٘اف ػوك ظك٣ك 

 ألف 157ٓا هكنٙ  2019بلغت األعباء المالٌة لهذه المضاربة فً سنة . ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ  ُطهكإ
 .دٌنار تونسً

 أُق ق٣٘ان 43.500 ألف دٌنار مع زٌادة قٌمته ب 600 تجدٌد عقد مضاربة 2019 مارس 29تم بتارٌخ 

 دٌنار ألف 57ٓا هكنٙ  2019بلغت األعباء المالٌة لهذه المضاربة فً سنة .  أُق ق٣٘ان٤ُ643.5ظثػ 
 تونسً



شزكح انثزكح انؼوارَح  .3

 ٤ِٕٓٞ 4.2 تو٤ٔح  ذلاه٤اخ ٓؼانتحأتهّ ت٤د  إل٣عان  ُٔا٢ُ  ُر٢ٍٗٞ  ٍُؼٞق١ ٓغ شهًح  ُثهًح  ُؼوان٣ح 

: هاتِح ُِرعك٣ك ٓلظِح ًٔا ٢ِ٣ ٣ٞٓا 90ٝ  15  ذره ٝغ ت٤ٖق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ ُٔكج

 

.  2019ظاٗل٢  29 ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ تران٣ؿ أُق 500 ذلاه٤ح ٓؼانتح تو٤ٔح  -

 .2019 ك٤له١ 16 ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ تران٣ؿ  أُق600 ذلاه٤ح ٓؼانتح تو٤ٔح  -

 2019 ك٤له١ 16 ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ تران٣ؿ  أُق100 ذلاه٤ح ٓؼانتح تو٤ٔح  -

 2019ك٤له١  18 ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ تران٣ؿ  أُق500 ذلاه٤ح ٓؼانتح تو٤ٔح  -

 2019ظٞ ٕ  20 ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ تران٣ؿ  أُق500 ذلاه٤ح ٓؼانتح تو٤ٔح  -

 2019 ظ٤ِ٣ٞح 01 ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ تران٣ؿ  أُق285 ذلاه٤ح ٓؼانتح تو٤ٔح  -

 2019ٌثرٔثه  20 ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ تران٣ؿ  أُق500 ذلاه٤ح ٓؼانتح تو٤ٔح  -

 2019 ق٣ٍٔثه 30 ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ تران٣ؿ ٤ِٕٓٞ ذلاه٤ح ٓؼانتح تو٤ٔح  -

 2019 ق٣ٍٔثه31 ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ تران٣ؿ  أُق216.834 ذلاه٤ح ٓؼانتح تو٤ٔح  -

 .أُق ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ 75هكنٙ  ٓا 2019 ك٢ ٌ٘ح  ُٔؼانتحتِـد  ألػثاء  ُٔا٤ُح ُٜمٙ 

 تُك انثزكح .4

 ق٣٘ان ٤ِٕٓٞ 5,8 تو٤ٔح  ذلاه٤اخ ٓؼانتح ُثهًح  ٓغ ت٘يأتهّ ت٤د  إل٣عان  ُٔا٢ُ  ُر٢ٍٗٞ  ٍُؼٞق١ 

: هاتِح ُِرعك٣ك ٓلظِح ًٔا ٢ِ٣ ٣ٞٓا 90ٝ  15  ذره ٝغ ت٤ٖذ٢ٍٗٞ   ُٔكج

 

.  2019ظاٗل٢  16 ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ تران٣ؿ أُق 1000 ذلاه٤ح ٓؼانتح تو٤ٔح  -

 .2019  ظاٗل24٢ ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ تران٣ؿ  أُق1000 ذلاه٤ح ٓؼانتح تو٤ٔح  -

 .2019 ٓاني 25 ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ تران٣ؿ  أُق1000 ذلاه٤ح ٓؼانتح تو٤ٔح  -

 .2019 ٓاني 27 ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ تران٣ؿ  أُق1000 ذلاه٤ح ٓؼانتح تو٤ٔح  -

 .2019 ٓاني 28 ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ تران٣ؿ  أُق1000 ذلاه٤ح ٓؼانتح تو٤ٔح  -

 .2019 ظ٤ِ٣ٞح 05 ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ تران٣ؿ  أُق800 ذلاه٤ح ٓؼانتح تو٤ٔح  -

. أُق ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ 461هكنٙ  ٓا 2019 ك٢ ٌ٘ح  ُٔؼانتحتِـد  ألػثاء  ُٔا٤ُح ُٜمٙ 

 شزكح ذظزف ويانُح .5

 

ٓلظِح ػ٠ِ  شركة تصرف ومالٌةأبرم بٌت اإلٌجار المالً التونسً السعودي اتفاقٌات مضاربة مع 

:  ُ٘ؽٞ  ُرا٢ُ

 
 قابلة للتجدٌد ثالثة أشهرمدة ل 2019  فٌفري14 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق170اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -

ػ٠ِ أٗٚ ٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء  ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ ، من تارٌخ اإلمضاء

لهذه بلغت األعباء المالٌة .  ُهتػ  ُؽاطَ شْ اٌرئ٘اف ػوك ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ  ُطهكإ
 . دٌنار تونسًآالف 9ٓا هكنٙ  ،2019 فً سنة المضاربة

 
 قابلة للتجدٌد ثالثة أشهرمدة ل 2019  فٌفري16 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق50اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -

ػ٠ِ أٗٚ ٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء  ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ ، من تارٌخ اإلمضاء

لهذه بلغت األعباء المالٌة .  ُهتػ  ُؽاطَ شْ اٌرئ٘اف ػوك ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ  ُطهكإ
 . دٌنار تونسًآالف 3ٓا هكنٙ  ،2019 فً سنة المضاربة



 
 قابلة للتجدٌد ثالثة أشهرمدة ل 2019  فٌفري21 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق210اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -

ػ٠ِ أٗٚ ٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء  ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ ، من تارٌخ اإلمضاء

لهذه بلغت األعباء المالٌة .  ُهتػ  ُؽاطَ شْ اٌرئ٘اف ػوك ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ  ُطهكإ
 . دٌنار تونسًأُق 11ٓا هكنٙ  ،2019 فً سنة المضاربة

 

 قابلة للتجدٌد ثالثة أشهرمدة ل 2019  أفرٌل02 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق100اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -
ػ٠ِ أٗٚ ٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء  ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ ، من تارٌخ اإلمضاء

لهذه بلغت األعباء المالٌة .  ُهتػ  ُؽاطَ شْ اٌرئ٘اف ػوك ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ  ُطهكإ
 . دٌنار تونسًآالف 4ٓا هكنٙ  ،2019 فً سنة المضاربة

 

 قابلة للتجدٌد ثالثة أشهرمدة ل 2019  أفرٌل02 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق50اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -
ػ٠ِ أٗٚ ٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء  ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ ، من تارٌخ اإلمضاء

لهذه بلغت األعباء المالٌة .  ُهتػ  ُؽاطَ شْ اٌرئ٘اف ػوك ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ  ُطهكإ
 . دٌنار تونسًأُق 2ٓا هكنٙ  ،2019 فً سنة المضاربة

من  قابلة للتجدٌد ثالثة أشهرمدة ل 2019  ماي15 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق50اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -
ػ٠ِ أٗٚ ٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء  ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ  ُهتػ ، تارٌخ اإلمضاء

 لهذه المضاربةبلغت األعباء المالٌة .  ُؽاطَ شْ اٌرئ٘اف ػوك ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ  ُطهكإ
 . دٌنار تونسًأُق ٓا هكنٙ ،2019فً سنة 

 

من  قابلة للتجدٌد ثالثة أشهرمدة ل 2019  ماي29 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق25اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -
ػ٠ِ أٗٚ ٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء  ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ  ُهتػ ، تارٌخ اإلمضاء

 لهذه المضاربةبلغت األعباء المالٌة .  ُؽاطَ شْ اٌرئ٘اف ػوك ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ  ُطهكإ
 . دٌنار تونس600ًهكنٙ ٓا  ،2019فً سنة 

 

 قابلة للتجدٌد ثالثة أشهرمدة ل 2019  جوان21 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق40اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -
ػ٠ِ أٗٚ ٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء  ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ ، من تارٌخ اإلمضاء

لهذه بلغت األعباء المالٌة .  ُهتػ  ُؽاطَ شْ اٌرئ٘اف ػوك ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ  ُطهكإ
 . دٌنار تونس600ًٓا هكنٙ  ،2019 فً سنة المضاربة

 

 انظُذوم انرىَظٍ نهرايٍُ انرؼاوٍَ انلالزٍ .6

 

الصندوق التونسً للتأمٌن التعاونً أبرم بٌت اإلٌجار المالً التونسً السعودي اتفاقٌات مضاربة مع 
: ٓلظِح ػ٠ِ  ُ٘ؽٞ  ُرا٢ُ الفالحً

 
ػ٠ِ أٗٚ  ثالثة سنوات،مدة ل 2019  فٌفري20 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق200اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -

٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء  ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ  ُهتػ  ُؽاطَ شْ اٌرئ٘اف ػوك 

ٓا هكنٙ  ،2019 فً سنة لهذه المضاربةبلغت األعباء المالٌة . ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ  ُطهكإ

 . دٌنار تونسًأُق 17

 

ػ٠ِ أٗٚ  ثالثة سنوات،مدة ل 2019  مارس15 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق200اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -

٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء  ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ  ُهتػ  ُؽاطَ شْ اٌرئ٘اف ػوك 



ٓا هكنٙ  ،2019 فً سنة لهذه المضاربةبلغت األعباء المالٌة . ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ  ُطهكإ

 . دٌنار تونسًأُق 16

 
ػ٠ِ أٗٚ  ثالثة سنوات،مدة ل 2019  أفرٌل04 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق200اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -

٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء  ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ  ُهتػ  ُؽاطَ شْ اٌرئ٘اف ػوك 

ٓا هكنٙ  ،2019 فً سنة لهذه المضاربةبلغت األعباء المالٌة . ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ  ُطهكإ

 . دٌنار تونسًأُق 15

 
ػ٠ِ أٗٚ  ثالثة سنوات،مدة ل 2019  ماي20 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق200اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -

٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء  ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ  ُهتػ  ُؽاطَ شْ اٌرئ٘اف ػوك 

ٓا هكنٙ  ،2019 فً سنة لهذه المضاربةبلغت األعباء المالٌة . ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ  ُطهكإ

 . دٌنار تونسًأُق 12

 
ػ٠ِ أٗٚ  ثالثة سنوات،مدة ل 2019  جوٌلٌة04 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق200اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -

٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء  ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ  ُهتػ  ُؽاطَ شْ اٌرئ٘اف ػوك 

ٓا هكنٙ  ،2019 فً سنة لهذه المضاربةبلغت األعباء المالٌة . ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ  ُطهكإ

 . دٌنار تونسًآالف 10

 
ػ٠ِ أٗٚ  ثالثة سنوات،مدة ل 2019  نوفمبر5 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق200اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -

٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء  ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ  ُهتػ  ُؽاطَ شْ اٌرئ٘اف ػوك 

 4ٓا هكنٙ  ،2019 فً سنة لهذه المضاربةبلغت األعباء المالٌة . ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ  ُطهكإ
 . دٌنار تونسًآالف

 
ػ٠ِ أٗٚ  ثالثة سنوات،مدة ل 2019  نوفمبر21 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق200اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -

٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء  ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ  ُهتػ  ُؽاطَ شْ اٌرئ٘اف ػوك 

 2ٓا هكنٙ  ،2019 فً سنة لهذه المضاربةبلغت األعباء المالٌة . ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ  ُطهكإ
 . دٌنار تونسًأُق

 

 انظُذوم انرىَظٍ نهرًُُح .7

 

الصندوق مع   دٌنار تونسًأُق500أبرم بٌت اإلٌجار المالً التونسً السعودي اتفاقٌة مضاربة بقٌمة 
ػ٠ِ أٗٚ ٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء   للتجدٌد،قابلةثالثة أشهر مدة ل 2019  نوفمبر20 بتارٌخ التونسً للتنمٌة

 ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ  ُهتػ  ُؽاطَ شْ اٌرئ٘اف ػوك ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ 

 . دٌنار تونسًآالف 6ٓا هكنٙ  ،2019 فً سنة لهذه المضاربةبلغت األعباء المالٌة .  ُطهكإ
 

 3انظُذوم انرىَظٍ نهرًُُح  .8

 

 2 بقٌمة الصندوق التونسً للتنمٌةأبرم بٌت اإلٌجار المالً التونسً السعودي اتفاقٌات مضاربة مع 
ػ٠ِ أٗٚ ٣ٌٖٔ  الذلام ك٢   للتجدٌد،قابلةثالثة أشهر مدة ل 2019  مارس26 دٌنار تونسً بتارٌخ ملٌون

أش٘اء  ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ  ُهتػ  ُؽاطَ شْ اٌرئ٘اف ػوك ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ 

 . دٌنار تونسًأُق 119 ٓا هكنٙ ،2019 فً سنة لهذه المضاربةبلغت األعباء المالٌة . ػ٤ِٚ  ُطهكإ

 

 :طاتواانؼًهُاخ انًُدشج وانًرؼهوح تاذلاهُاخ يثزيح - ب



 
: اطذار طُذاخ يظاهًح .1

 

 100، ٝ كود  ُعٍِح  ُؼآح  ُؼاق٣ح ُِشهًح ػ٠ِ اطك ن ٌ٘ك خ ٍٓاٛٔح تو٤ٔح 2017 ٓاني 25تران٣ؿ 

. ٤ِٕٓٞ ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ ٝكٞػد  ُظالؼ٤اخ  ُالوٓح ُٔعًِ  إلق نج ُرؼ٤٤ٖ  ُشهٝؽ ٝ ألؼٌاّ

 

 أُق ق٣٘ان 10.100 تبطك ن ٌ٘ك خ ٍٓاٛٔح تو٤ٔح 2017 ـالٍ ٌ٘ح ٝك٢ ٛم   إلؽان، هآد  ُشهًح

ػ٠ِ  ُو٤ٔح  ال٤ٌٔح ٍُِ٘ك ٣ؽرٍة % 0,5ب  ٝظىء  ٓرـ٤ه % 6,5ب ذ٢ٍٗٞ ٣رؼٖٔ ذؤظ٤هٛا ظىء  هان  

.  ػرٔاق  ػ٠ِ ػ٘اطه ذرؼِن ت٘رائط  ُشهًح

 

: ٤ُحذا ًررثد ٛمٙ  ٍُ٘ك خ ٖٓ هثَ  ُشهًاخ  ٍ

 (أنق دَُار ذىَظٍ )أطاص انذٍَانًظاهًىٌ 

 500  ُظ٘كٝم  ُر٢ٍٗٞ ُِرؤ٤ٖٓ  ُرؼا٢ٗٝ  ُلالؼ٢ 

 1 000ت٘ي  ألٓإ 

 2 000 ُث٘ي  ُؼهت٢ ُرًٞٗ 

 1 000ذؼا٤ٗٝح  ُرا٤ٖٓ ُِرؼ٤ِْ 

 1 000ت٘ي  ُثهًح 

 1 400" 3" ُظ٘كٝم  ُر٢ٍٗٞ ُِر٤ٔ٘ح 

 2 500  ألٓاٗح ذٌاكَ

 700شهًح  ُثؽ٤هج ُِرط٤ٜه ٝ الٌرظالغ ٝ الٌرصٔان 

 10 100انًدًىع 

 

 . دٌنار تونسًألف 716ٓا هكنٙ  2019 فً سنة  ٍُ٘ك خبلغت األعباء المالٌة لهذه 

أُق ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ ٣رؼٖٔ 7.000  تبطك ن ٌ٘ك خ ٍٓاٛٔح تو٤ٔح 2018 ـالٍ ٌ٘ح ًمُي هآد  ُشهًح

ػ٠ِ  ُو٤ٔح  ال٤ٌٔح ٍُِ٘ك ٣ؽرٍة  ػرٔاق  ػ٠ِ % 1ب  ٝظىء  ٓرـ٤ه % 7,5بذؤظ٤هٛا ظىء  هان  

 .ػ٘اطه ذرؼِن ت٘رائط  ُشهًح

: ٤ُحذا ًررثد ٛمٙ  ٍُ٘ك خ ٖٓ هثَ  ُشهًاخ  ٍ

 (أنق دَُار ذىَظٍ )أطاص انذٍَانًظاهًىٌ 

 1 000  ُٞؽ٢٘ ُِثه٣ك ُظ٘كٝم 

 000 1" 3" ُظ٘كٝم  ُر٢ٍٗٞ ُِر٤ٔ٘ح 

 000 3  ألٓاٗح ذٌاكَ

 000 2شهًح  ُثؽ٤هج ُِرط٤ٜه ٝ الٌرظالغ ٝ الٌرصٔان 

 000 7انًدًىع 

 

 . دٌنار تونسًألف 637ٓا هكنٙ  2019 فً سنة  ٍُ٘ك خبلغت األعباء المالٌة لهذه 

 

تُك انثزكح   .2



، تٔه ظؼح  ذلاه٤ح  ُر٣َٞٔ ػٖ ؽه٣ن شٜاق خ 2012ت٤د  إل٣عان  ُٔا٢ُ  ُر٢ٍٗٞ  ٍُؼٞق١ ـالٍ ٌ٘ح هاّ 

 ٓرٔصِح ك٢  ته ّ  ذلاه٤ٖ ٢ٛٝ 2011 أًرٞته 12 ال٣عان  ُٔا٢ُ ٖٓ هثَ ت٘ي  ُثهًح ٝ ُر٢ أتهٓد  ترك ء ٖٓ 

: ًا٥ذ٢

، ػ٠ِ ٓكج ـًٔ ٌ٘ٞ خ 2012 أًرٞته 29  ٤ِٕٓٞ ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ تران٣ؿ50ذْ  ته ّ  ذلاه٤ح تو٤ٔح  -

  .  ٖٓ ذان٣ؿ  الٓؼاء

، ػ٠ِ ٓكج ـًٔ ٌ٘ٞ خ 2012 أًرٞته 24  ٤ِٕٓٞ ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ تران٣ؿ20ذْ  ته ّ  ذلاه٤ح تو٤ٔح  -

  .  ٖٓ ذان٣ؿ  الٓؼاء

 ٤ِٕٓٞ ق٣٘ان 70، ٝتؼك  ٗرٜاء  الذلاه٤ٖ  ُٔمًٞن٣ٖ، ذْ  ته ّ  ذلاه٤ح ظك٣كج تو٤ٔح 2017 ٗٞكٔثه 02تران٣ؿ 

. ذ٢ٍٗٞ، ػ٠ِ ٓكج ـًٔ ٌ٘ٞ خ ٖٓ ذان٣ؿ  إلٓؼاء

 ٤ِٕٓٞ ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ ك٢ ؼ٤ٖ تِـد 74,2، 2019 ق٣ٍٔثه 31شٜاق خ  ال٣عان  ُٔا٢ُ ك٢ ٝذثِؾ ه٤ٔد 

.  2019أُق ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ ٍُ٘ح 7.420  ألػثاء  ُٔا٤ُح الذلاهاخ  ُر٣َٞٔ  ُٔمًٞنج أػالٙ 

 

ذؼاوَُح انرايٍُ نهرؼهُى  .3

ذؼا٤ٗٝح  ُرا٤ٖٓ ُِرؼ٤ِْ ٓلظِح ػ٠ِ أبرم بٌت اإلٌجار المالً التونسً السعودي اتفاقٌات مضاربة مع 

 : ُ٘ؽٞ  ُرا٢ُ

  لمدة خمس سنوات،2015 دٌسمبر 28 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق 2.000اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -

ػ٠ِ أٗٚ ٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء  ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ  ُهتػ  ُؽاطَ شْ 

 بلغت األعباء المالٌة لهذه المضاربة فً سنة .اٌرئ٘اف ػوك ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ  ُطهكإ
  . دٌنار تونسًأُق 135  ٓا هكن2019ٙ

                                                                                   
، ػ٠ِ أٗٚ ٌ٘ر٤ٖ لمدة 2016أٝخ 08  دٌنار تونسً بتارٌخ أُق 2.000اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -

٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء  ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ  ُهتػ  ُؽاطَ شْ اٌرئ٘اف 

 ٓا 2019بلغت األعباء المالٌة لهذه المضاربة فً سنة . ػوك ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ  ُطهكإ

 . دٌنار تونسًأُق 144 هكنٙ
 

ػ٠ِ أٗٚ  لمدة سنة، 2017 جانفً 31 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق 1.000اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -

  ٌرئ٘اف  ُؽاطَ شْ ٝ هرٍاّ  ُهتػ٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء  ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا 

 ٓا 2019 بلغت األعباء المالٌة لهذه المضاربة فً سنة .ػوك ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ  ُطهكإ

 . دٌنار تونسًأُق 75 هكنٙ

 

ػ٠ِ أٗٚ ، ٌ٘ر٤ٖ لمدة 2017 مارس 09 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق 1.000اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -

٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء  ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ  ُهتػ  ُؽاطَ شْ اٌرئ٘اف 

 ٓا 2019 بلغت األعباء المالٌة لهذه المضاربة فً سنة .ػوك ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ  ُطهكإ

 . دٌنار تونسًأُق 75 هكنٙ

 
 انظُذوم انرىَظٍ نهسُطح .4

 ُظ٘كٝم  ُر٢ٍٗٞ ُِؽ٤طح ٓلظِح ػ٠ِ أبرم بٌت اإلٌجار المالً التونسً السعودي اتفاقٌات مضاربة مع 

:  ُ٘ؽٞ  ُرا٢ُ



 ة قابلشهر على مدة 2018 افرٌل 10 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق 240اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -
للتجدٌد، على أنه ٌمكن االتفاق فً أثناء المدة على تنضٌض المضاربة بتقوٌمها و اقتسام الربح 

بلغت األعباء المالٌة لهذه . الحاصل ثم إستئناف عقد جدٌد حسبما ٌتراضى علٌه الطرفان
 .دٌنار تونسً أالف 5,5  ٓا هكنٙ،2019المضاربة فً سنة 

 

 ة قابلشهرعلى مدة  2018 جوان 28 ألف دٌنار تونسً بتارٌخ 100اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -
للتجدٌد، على أنه ٌمكن االتفاق فً أثناء المدة على تنضٌض المضاربة بتقوٌمها و اقتسام الربح 

بلغت األعباء المالٌة لهذه . الحاصل ثم إستئناف عقد جدٌد حسبما ٌتراضى علٌه الطرفان
 . دٌنار تونسًأُق 2  ٓا هكنٙ،2019المضاربة فً سنة 

 

 

 

 "3"انظُذوم انرىَظٍ نهرًُُح  .5

 

 ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ ٓغ  ُظ٘كٝم أُق 1.100ٓؼانتح تو٤ٔح   ذلاه٤حأبرم بٌت اإلٌجار المالً التونسً السعودي 

 7 أشٜه هاتِح ُِرعك٣ك ٖٓ ذان٣ؿ  إلٓؼاء ُٔكج 3 ػ٠ِ ٓكج 2016 ٗٞكٔثه 24تران٣ؿ " 3" ُر٢ٍٗٞ ُِر٤ٔ٘ح 

ػ٠ِ أٗٚ ٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء  ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ  ُهتػ  ُؽاطَ شْ ٌ٘ٞ خ، 

 ٓا 2019بلغت األعباء المالٌة لهذه المضاربة فً سنة . اٌرئ٘اف ػوك ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ  ُطهكإ

.  دٌنار تونسًأُق 26 هكنٙ
 

 

 الرقاعيطُذوم انخهُح انًرسذ نهخذياخ انًانُح  .6

 

أبرم بٌت اإلٌجار المالً التونسً السعودي اتفاقٌات مضاربة مع صندوق الخلٌج المتحد للخدمات المالٌة 
 :ٓلظِح ػ٠ِ  ُ٘ؽٞ  ُرا٢ُالرقاعً 

 

 قابلة للتجدٌد شهرمدة ل 2018  جانف07ً دٌنار تونسً بتارٌخ أُق 250اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -
ػ٠ِ أٗٚ ٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء  ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ، من تارٌخ اإلمضاء

بلغت األعباء المالٌة . ٝ هرٍاّ  ُهتػ  ُؽاطَ شْ اٌرئ٘اف ػوك ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ  ُطهكإ
 . دٌنار تونسًأُق 0,4ٓا هكنٙ  ،2019 فً سنة لهذه المضاربة

 

 قابلة ثالثة اشهرمدة ل 2018 دٌسمبر 28 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق 350اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -
ػ٠ِ أٗٚ ٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء  ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح  اإلمضاء،من تارٌخ للتجدٌد 

بلغت  .ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ  ُهتػ  ُؽاطَ شْ اٌرئ٘اف ػوك ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ  ُطهكإ
 . دٌنار تونسًآالف  7ٓا هكنٙ ،2019 فً سنة لهذه المضاربةاألعباء المالٌة 

 

 انلالزٍانظُذوم انرىَظٍ نهرؤيٍُ انرؼاوٍَ  .7

 

 ُظ٘كٝم  ُر٢ٍٗٞ ُِرؤ٤ٖٓ " ٓغ شهًح 2015 أتهّ ت٤د  إل٣عان  ُٔا٢ُ  ُر٢ٍٗٞ  ٍُؼٞق١ ـالٍ ٌ٘ح 

ٙ  ألـ٤هج  ُٔ٘وٞالخ ٝ ُؼوان خ  ُُٔٔٞح ٖٓ ؽهف ل ذلاه٤ح شه ًح ذئٖٓ تٔورؼاٛا ٙ"  ُرؼا٢ٗٝ  ُلالؼ٢

.  ألٍٝ



ٖٓ % ٣10ٍاْٛ  ُظ٘كٝم  ُر٢ٍٗٞ ُِرؤ٤ٖٓ  ُرؼا٢ٗٝ  ُلالؼ٢ ك٢ ٓظان٣ق ػوٞق  ُرؤ٤ٖٓ تٍ٘ثح 

 400 ٓا هكنٙ 2019 الشره ًاخ  ُظاك٤ح  ُٔوثٞػح ـالٍ ٗلً  ُلرهج ٝتِـد ٛمٙ  ٍُٔاٛٔح ـالٍ ٌ٘ح 

 . ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞأُق

 

 ُظ٘كٝم  ُر٢ٍٗٞ ُِرؤ٤ٖٓ  ُرؼا٢ٗٝ أبرم بٌت اإلٌجار المالً التونسً السعودي اتفاقٌات مضاربة مع كما 

 : ُلالؼ٢ ٓلظِح ػ٠ِ  ُ٘ؽٞ  ُرا٢ُ

 

 من  سنوات5 على مدة 2018 أفرٌل 02 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق 1.000اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -
 واقتسام على أنه ٌمكن االتفاق فً أثناء المدة على تنضٌض المضاربة بتقوٌمها اإلمضاء،تارٌخ 

بلغت األعباء المالٌة لهذه . الربح الحاصل ثم إستئناف عقد جدٌد حسبما ٌتراضى علٌه الطرفان
 . دٌنار تونسً أُق80ٓا هكنٙ  ،2019المضاربة فً سنة 

 

 من  سنوات5 على مدة 2018 جوان 22 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق 1.000اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -
 واقتسام على أنه ٌمكن االتفاق فً أثناء المدة على تنضٌض المضاربة بتقوٌمها اإلمضاء،تارٌخ 

بلغت األعباء المالٌة لهذه . الربح الحاصل ثم إستئناف عقد جدٌد حسبما ٌتراضى علٌه الطرفان
 . دٌنار تونسً أُق90ٓا هكنٙ  ،2019المضاربة فً سنة 

 

 من  سنوات5 على مدة 2018 جوٌلٌة 16 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق 1.000اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -
 واقتسام على أنه ٌمكن االتفاق فً أثناء المدة على تنضٌض المضاربة بتقوٌمها اإلمضاء،تارٌخ 

بلغت األعباء المالٌة لهذه . الربح الحاصل ثم إستئناف عقد جدٌد حسبما ٌتراضى علٌه الطرفان
 . دٌنار تونسً أُق90ٓا هكنٙ  ،2018المضاربة فً سنة 

 

 من  سنوات5 على مدة 2018 أوت 29 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق 1.000اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -
 واقتسام على أنه ٌمكن االتفاق فً أثناء المدة على تنضٌض المضاربة بتقوٌمها اإلمضاء،تارٌخ 

بلغت األعباء المالٌة لهذه . الربح الحاصل ثم إستئناف عقد جدٌد حسبما ٌتراضى علٌه الطرفان
 .ي دٌنار تونس أُق90ٓا هكنٙ  ،2018المضاربة فً سنة 

 

 أشهر قابلة 3 على مدة 2015 اوت 28 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق 2.000اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -
 سنوات، على أنه ٌمكن االتفاق فً أثناء المدة على تنضٌض 5للتجدٌد من تارٌخ اإلمضاء لمدة 

. المضاربة بتقوٌمها واقتسام الربح الحاصل ثم إستئناف عقد جدٌد حسبما ٌتراضى علٌه الطرفان
 . دٌنار تونسً أُق140ٓا هكنٙ  2019بلغت األعباء المالٌة لهذه المضاربة فً سنة 

 

 أشهر قابلة 3 على مدة 2015 نوفمبر 28 دٌنار تونسً بتارٌخ أُق 3.000اتفاقٌة مضاربة بقٌمة  -
 سنوات، على أنه ٌمكن االتفاق فً أثناء المدة على تنضٌض 5للتجدٌد من تارٌخ اإلمضاء لمدة 

. المضاربة بتقوٌمها واقتسام الربح الحاصل ثم إستئناف عقد جدٌد حسبما ٌتراضى علٌه الطرفان
 . دٌنار تونسً أُق210ٓا هكنٙ  2018بلغت األعباء المالٌة لهذه المضاربة فً سنة 

 

 األياَح ذكاكم .8

 

اذلاه٤ح شه ًح، "  ألٓاٗح ذٌاكَ"  ٓغ شهًح 2015أتهّ ت٤د  إل٣عان  ُٔا٢ُ  ُر٢ٍٗٞ  ٍُؼٞق١ ـالٍ ٌ٘ح 

. ذئٖٓ تٔورؼاٛا  ألـ٤هج  ُٔ٘وٞالخ ٝ ُؼوان خ  ُُٔٔٞح ٖٓ ؽهف  ألٍٝ



 ٖٓ  الشره ًاخ  ُظاك٤ح  ُٔوثٞػح ـالٍ ٗلً %7ذٍاْٛ  ألٓاٗح ذٌاكَ ك٢ ٓظان٣ق ػوٞق  ُرؤ٤ٖٓ تٍ٘ثح 

 . أالف ق٣٘ان ذ140٢ٍٗٞ ٓا هكنٙ 2019 ٌ٘ح  ُلرهج ٝتِـد ٛمٙ  ٍُٔاٛٔح ـالٍ

 
 05 ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ تران٣ؿ أُق 500 ذلاه٤ح ٓؼانتح تو٤ٔح أبرم بٌت اإلٌجار المالً التونسً السعودي 

ػ٠ِ أٗٚ ٣ٌٖٔ  الذلام ك٢  ٌ٘ٞ خ، 7هاتِح ُِرعك٣ك ٖٓ ذان٣ؿ  إلٓؼاء ُٔكج  ٌ٘ح ػ٠ِ ٓكج 2018ظ٤ِ٣ٞح 

أش٘اء  ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ  ُهتػ  ُؽاطَ شْ اٌرئ٘اف ػوك ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ 

.  دٌنار تونسًألف 43ٓا هكنٙ  2019بلغت األعباء المالٌة لهذه المضاربة فً سنة . ػ٤ِٚ  ُطهكإ

 انظُذوم انرىَظٍ نألطهى .9

 
 أُق ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ ٓغ  ُظ٘كٝم 300أتهّ ت٤د  إل٣عان  ُٔا٢ُ  ُر٢ٍٗٞ  ٍُؼٞق١  ذلاه٤ح ٓؼانتح تو٤ٔح 

 أشٜه هاتِح ُِرعك٣ك، ػ٠ِ أٗٚ ٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء 3 ػ٠ِ ٓكج 2016ك٤له١  15  ُر٢ٍٗٞ ُألٌْٜ تران٣ؿ

 ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ  ُهتػ  ُؽاطَ شْ  ٌرئ٘اف ػوك ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ 

 . دٌنار تونسًأُق 6 ٣ٔرٚ ٓا م2019بلغت األعباء المالٌة فً سنة .  ُطهكإ

 أُق ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ ٓغ  ُظ٘كٝم 340أتهّ ت٤د  إل٣عان  ُٔا٢ُ  ُر٢ٍٗٞ  ٍُؼٞق١  ذلاه٤ح ٓؼانتح تو٤ٔح 

 أشٜه هاتِح ُِرعك٣ك، ػ٠ِ أٗٚ ٣ٌٖٔ  الذلام ك٢ أش٘اء 3 ػ٠ِ ٓكج 2018 ظٞ ٕ 20  ُر٢ٍٗٞ ُألٌْٜ تران٣ؿ

 ُٔكج ػ٠ِ ذ٘ؼ٤غ  ُٔؼانتح ترو٣ٜٞٔا ٝ هرٍاّ  ُهتػ  ُؽاطَ شْ  ٌرئ٘اف ػوك ظك٣ك ؼٍثٔا ٣ره ػ٠ ػ٤ِٚ 

.  دٌنار تونسًأُق 6 ٣ٔرٚ ٓا م2019بلغت األعباء المالٌة فً سنة .  ُطهكإ
 

شزكح انثسُزج نالطرظالذ وانرطهُز  .10

 شٜاق خ  ٣عان ٓا٢ُ ٝ ُرط٤ٜهأتهّ ت٤د  إل٣عان  ُٔا٢ُ  ُر٢ٍٗٞ  ٍُؼٞق١ ٓغ شهًح  ُثؽ٤هج ُالٌرظالغ 

 تِـد  ألػثاء  ُٔا٤ُح ُٜمٙ . ُٔكج ٌرح أشٜه2018 ظ٤ِ٣ٞح 06 أُق ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ تران٣ؿ 6.000تو٤ٔح 

. أُق ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ 526 ٓا هكنٙ 2019 ُؼ٤ِٔح ك٢ ٌ٘ح 

شزكح انثزكح انؼوارَح  .11

 أُق 600أتهّ ت٤د  إل٣عان  ُٔا٢ُ  ُر٢ٍٗٞ  ٍُؼٞق١ ٓغ شهًح  ُثهًح  ُؼوان٣ح شٜاق خ  ٣عان ٓا٢ُ تو٤ٔح 

  ألػثاء  ُٔا٤ُح ُٜمٙ  ُؼ٤ِٔح ك٢ خ تِؾ.للتجدٌدقابلة   ٣ٞٓا15  ُٔكج2018 ق٣ٍٔثه 27 بتارٌخق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ 

 . أُق ق٣٘ان ذ30٢ٍٗٞ ٓا هكنٙ 2019ٌ٘ح 

 :ًرا٢ًُٔا هآد  ُشهًح تبته ّ  ذلاه٤اخ ٓؼانتح ُلائكج شهًح  ُثهًح  ُؼوان٣ح ٓلظِح 

  .2018 ق٣ٍٔثه 21 ٓال٤٣ٖ ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ تران٣ؿ 10 ذلاه٤ح ٓؼانتح تو٤ٔح  -

 .2018 ٗٞكٔثه 05 ٓال٤٣ٖ ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ تران٣ؿ 4 ذلاه٤ح ٓؼانتح تو٤ٔح  -

 .2019 ق٣ٍٔثه 31 أُق ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ ك٢ 1.481ٝتِـد  ألنتاغ  ُٔرؤذ٤ح ٖٓ ٛمٙ  الذلاه٤اخ 

 

 :األخىر وااليرُاساخ نلائذج انًظُزٍَ وأػضاء يدهض اإلدارج - ز
 

 ٝذؼّٜرك خ ت٤د  إل٣عان  ُٔا٢ُ  ُر٢ٍٗٞ  ٍُؼٞق١ ذعاٙ  ٤ٍُٔه٣ٖ ًٔا ٛٞ ٓ٘ظٞص ػ٤ِٜا  ُرى ٓاخذرٔصَ 

:  ٖٓ ٓعِح  ُشهًاخ  ُرعان٣ح ًا٥ذ200٢ك٢  ُٔاقج 

 



 ٝؽثوا ُوه ن ٓعًِ  إلق نج 2009ظاٗل٢  13ٓعًِ  إلق نج  ُٔ٘ؼوك ك٢  ػٔال تٔورؼ٠ هه ن -

 ذرٌٕٞ ٍٓرؽواخ ،  ُٔرؼِن تى٣اقج  ٍُٔرؽواخ  ُشٜه٣ح ُِٔك٣ه  ُؼا2016ّ ٓا١ 12 ُٔ٘ؼوك ك٢ 

 ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ ٝلُي تاؼرٍاب تكٍ ٝهٞق شٜه١ 13.595ُٔك٣ه  ُؼاّ ٖٓ ن ذة شٜه١ ـاّ ٣ثِؾ  

 ٣ٌٞ٘ح ذؽكّرق ػ٘ك ٜٗا٣ح ًَ ٌ٘ح ٓا٤ُح ت٘اًء ػ٠ِ خٌٓاكئا ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ، اػاكح ا٠ُ 1.204تو٤ٔح 

 . ُ٘رائط  ُٔؽووح

 

 ٝؽثوا ُوه ن ٓعًِ  إلق نج 2009ظاٗل٢ 13ٓعًِ  إلق نج  ُٔ٘ؼوك ك٢  ػٔال تٔورؼ٠ هه ن -

 ذرٌٕٞ ،  ُٔرؼِن تى٣اقج  ٍُٔرؽواخ  ُشٜه٣ح ُ٘ائة  ُٔك٣ه  ُؼا2016ّ ٓا١ 12 ُٔ٘ؼوك ك٢ 

 خٌٓاكئاق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ، اػاكح ا٠ُ  3.206ٗائة  ُٔك٣ه  ُؼاّ ٖٓ ن ذة شٜه١ ـاّ ٣ثِؾ  ٍٓرؽواخ

ٗائة  ٛم  ٝذعكن  إلشانج  ٢ُ  ٕ .٣ٌٞ٘ح ذؽكّرق ػ٘ك ٜٗا٣ح ًَ ٌ٘ح ٓا٤ُح ت٘اًء ػ٠ِ  ُ٘رائط  ُٔؽووح

 ذْ 2019 ق٣ٍٔثه 31 ك٢ ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ 44.994 ٣رٔرغ تر٣َٞٔ ٖٓ  ُشهًح ه٤ٔرٚ  ُٔك٣ه  ُؼاّ

 . ُؽظٍٞ ػ٤ِٚ ك٢ ٗطام  ُظ٘كٝم  الظرٔاػ٢ ُِشهًح

 انٌاء هاػكج ذؼك٣َ ن ذة  ُٔك٣ه  ُؼاّ ٝٗائثٚ 2016 ٓا١ 12ٝههن ٓعًِ  إلق نج  ُٔ٘ؼوك ك٢ 

تظلح آ٤ُح ؽثن ٍٗثح  ُى٣اقج  ُوطاػ٤ح  ُر٢ ٣رٔرغ تٜا ٓٞظل٢  ُشهًح ٝلُي ًِٔا ذْ ذؼك٣َ  ألظٞن 

ك٢ هطاع  إل٣عان  ُٔا٢ُ توه ن ٖٓ ؽهف  ُعٔؼ٤ح  ٤ُٜ٘ٔح ُِث٘ٞى ٝ ُٔئٌٍاخ  ُٔا٤ُح ػ٠ِ إٔ ذرْ 

 . ُى٣اقج ك٢  ُه ذة  ُفاّ  ُشٜه١ تاػرٔاق  ٍُ٘ثح  ُٔئ٣ٞح  ُٔوهنج

٣٘رلغ أػؼاء ٓعًِ  إلق نج تثكٍ ؼؼٞن ٣وغ ذؽك٣كٛا ٖٓ ؽهف ٓعًِ  إلق نج ٣ٝوغ ػهػٜا  -

ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ  1.250 تٔثِؾ ه٤ٔرٚ 2019هكنخ ٛمٙ  ٌُٔاكآخ ٍُ٘ح . ٣ٌٞ٘ا ُٔظاقهح  ُعٍِح  ُؼآح

 .ٌَُ ػؼٞ

 

ك٤ٖ ٖٓ أػؼاء ك٢  ُِع٘ح  ُر٘ل٤م٣ح ٝ ُِع٘ح  ُك ئٔح ُِركه٤ن ُٝع٘ح  ُر٣َٞٔ ٓا  - ؼكّرقخ ٌٓاكؤج  ُٔرظهّر

ح  ُؼاق٣ح  ُِٔرئٔح  ٣938ؼاقٍ ٓثِـا ـآا تــ ّٓر َّر ػؼٞ، ؽثوا ُوه ن  ُعٍِح  ُؼا ق٣٘ان ذ٢ٍٗٞ ٌُ

. 2012ٓا١  26تران٣ؿ 

٣ِفض  ُعكٍٝ  ُرا٢ُ  ُرؼٜك خ ٝ الُرى ٓاخ ُلائكج  ٤ٍُٔه٣ٖ ًٔا ٛٞ ٓث٤ٖ ك٢  ُوٞ ئْ  ُٔا٤ُح ٍُِ٘ح 

 (:تاُك٣٘ان  ُر٢ٍٗٞ )2019ق٣ٍٔثه 31  ُٔفرٞٓح ك٢

 

  

 أػضاء يدهض اإلدارج رئُض يدهض اإلدارج انؼاو انًظاػذ انًذَز انؼاو انًذَز

 أػثاء انظُح

انخظىو كٍ                 

 دَظًثز 31

 (يوذرج)2019

أػثاء 

 انظُح

انخظىو كٍ                 

 دَظًثز 31

 (يوذرج)2019

أػثاء 

 انظُح

انخظىو كٍ           

 دَظًثز 31

2019 

 أػثاء انظُح

انخظىو كٍ               

 دَظًثز 31

2019 

 - - - - 706 78 499 131 671 278 488 483 ـاّ  ألظٞن ٝ ٌُٔاكآخ

 ُٔعاي نٌّٞ  ُؽؼٞن

  الق نج
- - - - 5 000 - 43 750 - 

 - 875 31 - 750 3 - - - -  ُِعإنٌّٞ  ُؽؼٞن

 - - - 664 28 - - - 507 179 ٓظان٣ق أـه١

  -  625 75 - 414 37 706 78 499 131 671 278 995 662 انًدًىع

 

ك٤ٔا ػكٟ  ُؼ٤ِٔاخ  ُٔشان ا٤ُٜا أػالٙ، كبٕ أػٔاٍ  ُركه٤ن  ُر٢ هٔ٘ا تٜا ُْ ذلهو ٝظٞق  ذلاه٤اخ أٝ 

  ُٔرؼِن تٔئٌٍاخ  ُوهع 48-2016 ٖٓ  ُوإٗٞ نهْ 62ٓؼآالخ أـهٟ ذكـَ ك٢ ٗطام  ُلظَ 

ًٔا إٔ ٓعًِ اق نج ت٤د  إل٣عان  ُٔا٢ُ .  ٖٓ ٓعِح  ُشهًاخ  ُرعان٣ح475 ٝٓا ٤ِ٣ٚ 200ٝٝ ُلظَ 

 . ذكـَ ك٢ ٗطام  ُلظٍٞ  ُٔمًٞنج أـهٟ ُر٢ٍٗٞ  ٍُؼٞق١ ُْ ٣ؼِٔ٘ا تؤ١  ذلاه٤اخ أٝ ػوٞق
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