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�  ا��� ا��
��� ا���
  ، $�رع ا"رض، ا���آ� ا����ا�� ا������ا��� ا��
��� ا����م�� : ا���� ا������

  
ا��� س�'�ض ��	%�د�� #��"� ��   12/2017/ 31ا�	��س��� ا�	��م� �� ���� ا���� ا����� ا����� �ا�	� ا�	����  ����� 

 ش"�ب ا���7	� و ا���( ، ه23 ا�*ا�1 م%�ب�  ب�*���ي م�ا��� ا����ب�ت2018ا���,  30 ا�+��� ا�'�م� ا�'�د�� ا��� س��'*( �م
 .ش��> ب; ز��� ا���(

 البنك التونسي الليبيالبنك التونسي الليبيالبنك التونسي الليبيالبنك التونسي الليبي

 الـمــوازنــــــة الـمــوازنــــــة الـمــوازنــــــة الـمــوازنــــــة 

2017ديسمبرديسمبرديسمبرديسمبر    31المحاسبية المختومة في المحاسبية المختومة في المحاسبية المختومة في المحاسبية المختومة في السنة السنة السنة السنة      

 

 د���ر �
���: ا�
	�ة


ل ��آ�ة 31/12/2017 31/12/2016� ا�

508 9435  602 57947    � أرص(ة ب��%�(وق و�(ى ا���� ا�	�آBي 1ا

325949973 126799220   � ودا�L وم���*�ت �(ى ا�	Kس��ت ا�����J 2ا
349 791 581 389814488   � #�N ا�����ءم���*�ت  3ا

4 139 393 0   � ا�	��OP ا��+�ر�� 4ا
49 679 973 48519 971   � م��OP اRس�Q	�ر 5ا
37 915 757 47092937   � اTصل ا��Qب�� 6ا

7 608 996 8417708   � أصل أخ�ى 7ا

ل    678247271 108 594 784�
ع ا�&'� 

 ا�*(
م       

- - 
 

 ا����(ّيا���� ا�	�آBّي وا����ب 

 إ�(ا#�ت وأرص(ة ا�	Kس��ت ا�����J وا�	���� 1خ(+  224851075 321 485 369
 ودا�L ا�����ء 2خ(+  279348256 138 903 274

 ا]���ا�Zت ا���رج�� 3خ(+  29831702 341 110 10
 خ%م أخ�ى 4خ(+  37750996 242 938 19


ع ا�*(
م     571782029 042 437 674&'� 

     

ال ا��ا�.-       � ا�

 رأس ا�	�ل 1��ل ذا�/    000 000 100 000 000 100
9 578 576 9 753461 

 اRح���[��ت 2��ل ذا�/  
16 367 4 565 

  
 ����_ مKج��

562 123 -3 292 784 
  

 ا����+� ا�	��س�ّ��

ال ا��ا�.-      242 465 106 066 157 110�
ع ا�&'� 

    


ال ا��ا�.-      271 247 678 108 594 784�
ع ا�*(
م و ا�&'� 

 ب'غ ا���آ�ت



  

  

  

  

    البنك التونسي الليبيالبنك التونسي الليبيالبنك التونسي الليبيالبنك التونسي الليبي

 جدول التعهدات خارج الموازنةجدول التعهدات خارج الموازنةجدول التعهدات خارج الموازنةجدول التعهدات خارج الموازنة

2017    ديسمبرديسمبرديسمبرديسمبر    31للسنة المحاسبية المختومة في للسنة المحاسبية المختومة في للسنة المحاسبية المختومة في للسنة المحاسبية المختومة في   

د���ر �
���: ا�
	�ة   

        
 
 

 ا��2
د ��آ�ة 31/12/2017 31/12/2016

    
 ا�R�PJت ا�	*ّ(م�ا�`	���ت و  - �34�1   75009053 232 596 68
 إ#�	�دات	���(�� - �34�2  812 946 58 338 946 93

162 542 570 133955865    -5&67�
ع خ(
م &'� 

    
 (*)ت'"(ات ت	�, م*(م� - �34�3  82321028 96169128

96169128 82321028    -�
ع ��34ات ا�&�8&'� 

    
136 573 862 163855568  �34�4 - �� Z	���ت م*�

136 573 862 163855568    -�

ع ��34ات ا�&28&'� 

  
(*)      ����	 
	����رن� ���2016�  	���ات ا������ ا����� ا���� 
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2017ديسمبر  ديسمبر  ديسمبر  ديسمبر      31السنة المحاسبية المختومة في السنة المحاسبية المختومة في السنة المحاسبية المختومة في السنة المحاسبية المختومة في   
د���ر �
���: ا�
	�ة  

 
 

 

 ا��2
د ��آ�ة 31/12/2017   31/12/2016

    
 إ��ادات ا<س6>;ل ا��2:�

26 833 051 
 

ا�( م���	� وإ��ادات أخ�ى 1ا��اد  28298357� 
9 025 019 

 
Rت 2ا��اد  10328146	# 

1 359 935 
 

 أرب�ح ا�	��OP ا��+�ر�� وا�'	���ت ا�	���� 3ا��اد  2206904
 ا]س�Q	�رأرب�ح م��OP  4ا��اد  667842   054 704


ع إ��ادات ا<س6>;ل ا��2:�   41501249   059 922 37&'� 

     
    

 أ�2Aء ا<س6>;ل ا��2:�
15 063 205 

 
ا�( م(�#� وأ#��ء م	�ث�� CA1ء 17265449� 

225 791 
 

Rت م(��� CA2ء 601282	# 

 ا�	����خ���� م��OP ا����دات ا��+�ر�� و ا�'	���ت  CA3ء 18078   367 34


ع أ�2Aء ا<س6>;ل ا��2:�   17884809   363 323 15&'� 

            

22 598 696   23616440 
 

�D�)��2:� ا�ا E����ا 

-1 863 200 
 

 م�%%�ت ا�	ّ(خ�ات و���+� ت%��d ��1 ا�	���*�ت CA4ء 4315559-
-47 782 

 
 اRس�Q	�رم�%%�ت ا�	ّ(خ�ات و���+� ت%��d ��1 م�CA5  �OPء 48966-

-12 974 752 
 

 أجر وت���J> إج�	�#ّ�� CA6ء 14473624-

-4 792 483 
 

 ت���J> اRس�e7ل ا�'�ّم�  CA7ء 5236841-

-2 242 635 
 

-2 844797   � رص( ا]س�"eآ�ت و م(خ�ات اRصل ا��Qب� 7- 6ا

677 844 
 

          -3 303 347 
 

 �6.'- ا<س6>;ل

     
-4 380 

 
98 701 

 
 أرب�ح وخ���� #�د�� أخ�ى   

-74 227 
 

 ا�`���� #�N ا���آ�ت CA8ء 138 88-

            

 �6.'- ا��GH- ا��4د�-    292784 3-   237 599

-37 114   
 

 ��*	!� �( ا����") ا�'�ر&�%��رة /ر"!� ر�    

562 123   -3 292 784    �� ا����-� ا�,�+�� ����� ا��*�س

  
  
  



  
 

 ا�I�2 ا�6
��� ا��2.5 

 ج�ول ا��8D�6ت ا����8-
 �D -�
  2017د��&�2  31ا���- ا�&�7س2.- ا�&*6

د���ر �
���: ا�
	�ة  
 

 ا�2.ــــــ��ــــ� ت 2017 2016

 
 أ�GH- اLس6>;ل  

 
    

 ا����+� ا�%���� 784 292 3- 123 562

 واRس�"eآ�تا��'(�, ب'�ان ا�	�%%�ت  332 209 7 617 153 4

 
ارق ا���ص��   Pا�: 

17 729 505 -72 646 327  L�خ�ى/ وداTا ����	و ا� ��Jس��ت ا���K	ب�ت �(ى ا� س�

 ودا�L ا�����ء 118 445 4 999 175 28

 ��وض ������ء 140 659 40- 302 345 29-

 س�(ات ا�	��ج�ة 393 139 4 143 041 3

 أصل أخ�ى 808712- 212 239 1

 خ%م أخ�ى 17812754 762 995-

 
    

�M أ�GH- اLس6>;ل 376 800 83- 535 560 24 -.�N6&�ا -.D�)���8- ا���8ت اD�6�ا 

 
    

 
 أ�GH- اLسO6&�ر  

 
    

�h �� م��OP اRس�Q	�ر/ إ����ء  036 111 1 034 105Pت 

�h �� أصل ث�ب��/ إ����ء  977 021 12- 119 047 15-Pت 

 
    

�M أ�GH- اLسO6&�ر 941 910 10- 085 942 14- -.�N6&�ا -.D�)���8- ا���8ت اD�6�ا 

 
    

 
   �
 أ�GH- ا�6&

 
    

 ا���Pض رأس ا�	�ل/ ارت�Pع  - -

 ا���Pض ا]���ا�Zت و ا�	ارد ا��%ص��/ ارت�Pع  361 721 19 213 153 8

 اس�'	�Rت #�N ا�%�(وق اRج�	�#� 040 399- 316 420-

- -   �# ح%j أرب�ح م(�

7 732 897 19 322 321  �
�M أ�GH- ا�6& -.�N6&�ا -.D�)���8- ا���8ت اD�6�ا 

     

 ا�6>..� ا�(��D �D ا��.
�- أو �� ��4د��3 خ;ل ا���- 996 388 75- 347 351 17

 
    

 ا��.
�- أو �� ��4د��3 ب�ا�- ا���-  551 009 20 204 658 2

 
    

 ا��.
�- أو �� ��4د��3 ���3- ا���- 445 379 55- 551 009 20



 

 

    إيضاحات حول القوائم الماليةإيضاحات حول القوائم الماليةإيضاحات حول القوائم الماليةإيضاحات حول القوائم المالية

  

  ���8+ ا��Hآ-: ا<��Rح ا�ول

 N`�*	وا��+�رة ا���رج�� ب ��	ا����� ���� ���ن ا���� ا����� ا����� ت�h ت�	�� ا�	%�ف ا�'�ب� ا��ّJت
����Pات  ��	ة د���l mه��� ا������ ب��ر��	وا�+ ����وا�	%�دق #��"� ب��*��ن  1983م��م� ب�; ا�+	"ر�� ا��
  .1984ج����  23ا�	Kرخ ��  ����1984  54#(د 

د���ر �J, س"1  100س"1 ب*�	�  1.000.000د���را م*�1 إ�N  100.000.000	�ل اTص�� ب	� �(ر2 حّ(د رأس ا�
  .و�L إآ���ب"� وت����ه� ب�����وي ب�; ا�(و�� ا������ وا�+	�ه��� ا������

، ا���o�P �� رأس ا�	�ل ب	� �(ر2  2004د��	��  25و�( ��رت ا�+	'�� ا�'�م� ا���ر�� ��'�دة ا�	�'*(ة �م 
30.000.000  N��%( إ#�دة ا��ازن ب�; رأس ا�	�ل  2003د���ر ]س��'�ب ��p م; ا������ ا�	�+�� �� م

  .واTمال ا�3ات�� ا�%����

،  ا�����L �� رأس م�ل ا���� ب	�  �2013�	��  20ه3ا و�( ��رت ا�+	'�� ا�'�م� ا���ر�� ��'�دة ا�	�'*(ة �م 
�� ���[� وت���; ���� ا�����د���ر �%( د#1 م�آ �30.000.000(ر2 qوت ���	2 ا�B.  

 100س"1 ��	� آ, س"1  1 000.000د���ر م*�1 إ�N  100.000.000و���+� ���3 أص�d رأس ا�	�ل �� ح(ود 
  .د���ر

 �P���	ا����ب�ت ا� dو�� �"�Jمّ(ت"� وش hآ�� �	Pم آ�ت�	Q, أ�lاض ا���� أس�س� �� ��ل ا�دا�L م; ا�'	
�ت وا���ك وا���آ�ت وا��Tاد و#*( ا�*�وض وم�d ا���"�eت ا]��	���� اTخ�ى sج�ل ��"��rت وا�	Kس�

  .م����P وذ�� ب��'	�� ا�	���� أو ب��u #	�� أخ�ى

�, ا�	��ر�L ا]س�Q	�ر�� وا��+�ر�� وب�Tخjّ ا�	��ر�L ا�	���آ� م�"� ب�; ا���(�;	�� ��  .و�'�q ا���� اTو�

  .وا�	�'�x ب	Kس��ت ا�*�ض 2016ج����11ا�	Kرخ ��  ����2016  48(د ��`L ���ط ا���� ��*��ن #

  .أم� �� م� ��jّ ا���Oم ا�+���� ��`L ا���� Tح�Jم ا�*��ن ا�'�م 

 اRس��eصاRس�Q	�رو�� ه3ا ا][�ر وت�'� �'	��� إح��� ��p م; ا�(�ن وا�	��ه	�ت ا�	%�P�ّ إ�N ش�آ�� 
وا�	�'�x ب�Tح�Jم ا�+����� ا��� ت�م�  2003أ���,  28ا�	Kرخ ��  ����2003  32[�*� �	� ج�ء ب� ا�*��ن #(د 

  :ا������  ب�Rم���زات 2004إ�N د#1 #	���ت ا��q"�� ا�	��� ���ك ا���	�� ، ا��LP ا���� ب'�ان س�� 

�h �� ا�(�ن وا�	��ه	�ت [�ح م; ا��بd ا���LZ ��`���� ، ا�*�	� ا����%� ا�	�uت�� م;  - 1Pا��  

�h م;  - 2Pت ا�����	ح���[�إس��'�ب ا������ ا���ت+� #; #Rن �� إ[�ر  اJ	م ا���ص ا��Oذي ا��
 .، دون ا��جع �� اRم���زات ا��� ا��LP ب"� ه3ا اRح���[� ����1988  93ا�*��ن #(د 

م;  اس��'�ب"��� ذ�� ا��� ت1 حx [�ح ا������ ا�	�+�� ب'�ان إح��� ا�(�ن وا�	��ه	�ت ب	�  - 3
 اس��'�بأو #; [��x ا���o�P �� رأس ا�	�ل ، م; ����_ ا���ات ا�	ا��� وذ�� إ�N ح(  اRح���[�ت

 .ه23 ا������ آ���

  

 ���O�ح ا�R�>&64&�ة :ا�&�7س2.- ا�&�2دئ ا�&��4.� وا�ا  

#�N   2016د��	��  ���31 ا�	��"�� �� ت��	, ا�*ا�1 ا�	����  ����� ا����� ا����� ب������ ����� ا�	��س
ا�	از�� وج(ول ا��'"(ات خ�رج ا�	از�� و���	� ا�����_ وج(ول ا��(�*�ت ا��*(�� وا]�`�ح�ت و�( ت1 إ#(اده� 

ا�	�'�*� ب��	Kس��ت ا�	%���� و�*� �*�ار ) 25إ�N  21م; ( س�� ا�'�م  وا�	'���� ا�	��س��� [�*� ��	'��ر ا�	��
  .1999م�رس  �25	Kرخ �� وز�� ا�	���� ا



 

 

  :وت���j أه1 ا�	��دئ ا�	��س��� ا�	'�	(ة �� إ#(اد ا�*ا�1 ا�	���� آ�sت�

  

  ا��8وض وا<��ادات ا�&8546- ب�3 – 1.1

ا�( ا�	�+�� م*(م� و��l ا�	���*� Pص��� ب'( خ%1 ا�T"� ا�	ا��� ب*�B�	(ى �� ا�	ا�*�وض �%��ة ا� �"Oت.  

 �qس��� ا�	(ى �� ا�	از�� ب*�	� ا�	���~ ا��� ت1 ص��"� ب%�P �'��� آ	� ت(رج ا�*�وض ا�	�qوب������، . وا�
  .ت�*N ا�	���~ ا��� �L*� 1 ص��"� م�+�� Z	; اB��Rام�ت خ�رج ا�	از�� 

ا�( ا�	�'�*� ب����� Pت(رج ا� �	ا]��ادات �� ;	Z ����	وا���ب'� ����� ا� ���'� �P%%�� ب�	ا�( ا�Pوت�+, ا�
  " .ح��ب ت��� ا��%م"�� �� ج��� خ%م ا�	از�� Z	; ب�( ا�	ا�

ا�( ا�	���*� #�N ا�(�ن ا�	%�P�ّ و��l ا�	�%�� ب%�P �'���، ���"� ت�+, Z	; ح��ب �ا�( مKج�� Pأم� ا�
  " . م���*�ت #�N ا�����ء"وتuت� خ%	� م; ب�( 

ا�( Z	; ا]��ادات Pت(رج ه23 ا� ،���'� �P%و#�( ت�%��"� ب.  


ل ا<�'�ر ا�&��� – 2.1�  أ

 N�# داءTش�ا�"� دون ا#���ر ا �	از�� ب*�ت�+, اTصل ا��Qب�� ا���ص� ب�]�+�ر ا�	��� Z	; اTصل ب��	
  " .م���*�ت #�N ا�����ء"وب������ ت1 إدراج"�  ب��( . ا�*�	� ا�	`��� وه� ش��"� ب��*�وض ا�	��(ة ������ء 

  :�� تزع ��	� ا]�+�ر #�N ا��� ا���

  جBء أص�� ��	, #�N أص, م��~ ا�(�; -
ا�(   -Pء خ�ص ب��Bوج. 

�WX7- ا����ات – 3.1  

 ;�	�� N%�ف إ�	زة ا�  .م��OP ا���(ات ا��+�ر�� وم��OP اRس�Q	�ر : ت�*�1 م��OP ا���(ات ا��� تج( ب�

 �"�� h�P%�ف ا��	ي ا�ب����N�# L ا�	(ى ت��ي م��OP ا���(ات ا��+�ر�� ح%�ا #�N ا���(ات ا��� ��
  .ا�*%�� 

  :ت�`	; م��OP اRس�Q	�ر أس�س� 

د ب���P�(ة #�N ���ط ا�	%�ف  -'� ���  )ور��ع أس"1(ا���(ات ا��� �'�*( أن ام�eآ"� �	(ة [

ا���(ات ذات ا]��اد ا�*�ر وا��� ت1 ا����ؤه� م; ��, ا�	%�ف ب��� اRح��Pظ ب"� إ����l N ح�ل أج�"�  -
 . )س�(ات اRس�Q	�ر(

  .ت(رج ا�*�	� ��l ا�	(�#� م; ا���(ات Z	; اB��Rام�ت خ�رج ا�	از�� ح�� ��	� ا]ص(ار 

آ	� ت�+, #	���ت ا���اء وا���L . ت�+, ا���(ات ح�� ��	� ا���اء دون ا#���ر ا�	%�ر�> ا��� ت�	�"� 
اق ا�	���� ب��� أو ت�ر�m ����(ات �� ت�ر�m ا��*�ل ا�	���J وا�3ي �ا�x إم� ت�ر�m ت�+�, ا�'*( ب�رص� اTور

  .اRآ���ب

ت(رج ح%j اTرب�ح ا�	�'�*� ب��(ات ا�	%�ف Z	; ا]��ادات ب	+�د ا�	%�د�� رس	�� #�N تز�L ه23 
  .اTرب�ح

4.1 – �Y�*&�ت ا�))*�  

�*((�ت ا�&*�MA �Y ا��8وض – 1.4.1  



 

 

ص #��"� ب	��ش�� ا���� ا�	�%%�ت [�*� �	��دئ ت*��1 وت��q7 ا�	��[� وم��ب'� اB��Rام�ت ا� ح(دت%�	
ب�x��q ���� م�%j ا�%�> #�N ��	�  2001-12و 2001-04و  99- 04و  91-24ا�	�آBي ا����� #(د

  .اB��Rام ا�	��*� ب'( خ%1 ت*��1 ا�`	���ت ا�	���ة #; آ, ح��> 

ر ا]ج�اءات و��'�x ب�*��1 ا��'"(ات �� إ[� ����2012  2آ	� أص(ر ا���� ا�	�آBي ا����� ا�	��ر #(د 
 N	م(خ�ات ذات ص��7 #�م� ت� ;�Jس��ت ا]��%�د�� وا�3ي أوج� تK	ة ا�)���	� ����Oم(خ�ات "ا�

وت�� ا��� ت��ج� )  0ص�> ( ت�%1 م; ا�����_ ����q7 ا�	��[� ا��Jم�� #�N ا��'"(ات ا�+�ر�� " ج	�#��
  ) . 1ص�> ( م��ب'� خ�ص� 

ك ��  ���2013 � 21آ	� ج�ء �� م��ر ا���� ا�	�آBي #(دJة وم��Q'ن م�أّن ا���ك ا��� �"� د�
س�ات ،#��"� رص( م�%%�ت  5و  3اس��ج�#"� وا��� ت+�وزت �ج�ل ت�(�(ه� ا�	*�رة ب	(ة ت��اوح ب�; 

 7و  5ب������ ��(�ن ا��� ت+�وزت �ج�ل ت�(�(ه� م(ة ت��اوح ب�;  % 70م; ��	� ه23 ا�(�ن وبـ  %40ب���� 
�ج�ل ت�(�(ه�  8ب������ ��(�ن ا��� ت+�وزت بـ  % 100س�ات وب����  �Qات أو أآ  .س�

  ����  5وا�	�*d ب��	��ر #(د  ����2015  12آ	� ا#�	( ا���� #�N م*�`��ت م��ر ا���� ا�	�آBي #(د 

ب������ ��	Kس��ت ا���ش�q �� ا�*�qع  2014و ذا�R��Jب*�ء #�N ا��%��> ا�	'�	( �� م�N د��	�� 2017
�����Qس�Rج�اءات اRب� �'P��	ا����ح� و ا�.  

  :و�( ت1 ت'��> أص��ف ا�(�ن م; ��, ا���� ا�	�آBي ا����� آ	� ���

  ) ACTIFS COURANTS( ا���
ن ا��4دّ�- : ا�(�Z أ 

و�ّ�%> ا�����ء ا��3; �"1 د�ن م; ه3ا . وه� ا�(�ن ا��� ��(و اس��eص"� ب%�P آ�ّ�� ومKآ(ة �� �ج��"�
  :بـ ا�%�> 

وZـ'ـّ�ـ� مـ��ـّ�� م�از�� م(ّ#	� بث��x م��س�ّ�� م%ـ�دق #�ــ�"� ووZ'ّ�ـ�ت م��س�ّ�� مR ���K ��+�وز  �
  .أش"� 3إ#(اده� 

� ��  .ت�qبx ا�*�وض ا�	��ّ%, #��"� مL ا���ج��ت ا�P'�ّ�� ��	��وع و�(رت� #�N ت�(�( د�

 0 %: ��2- ا�&*ّ((�ت MA ا���
ن ا��4دّ�-  �

 

   (ACTIFS CLASSES)ا���
ن ا�&(X�ّ- : ا�(�Z ب 

��6ب4- خ��- : 1ا�(�Z ب  ���� Cج
 ا���
ن ا�6�� �6

 ) ACTIFS NECESSITANT UN SUIVI PARTICULIER(  

ن اس��eص"� ب%�P آ�ّ�� و�� اTج, مKّآ(اJ� ن ا���وتّ�%> ا�	��ر�L ا��� �"� د�ن م; ه3ا . وه� ا�(�
وب���1l م; ذ�� . �%�دي ��"( ص'ب�ت، أو ذات وZ'ّ�� م��ّ�� ت�"( ت*"*�اا�%�> بuّ�"� ت'	, �� ��qع ا�

���	Jاض ا�����Rا Nم��ش�ة إ� �P%ء ب  . ت�*N ه23 ا�	��ر�L ��درة #�N ت�(�( د��"� دون ا�ّ�+

  0 %:   2��1- ا�&*ّ((�ت 5A/ ا�(�Z ب  �

  ) ACTIFS INCERTAINS( :ا���
ن a.� ا�&`ّآ�ة :  2ا�(�Z ب  ����

ا�(�ن ا��� ��(و اس��eص"� ا���l ��ّJ مKّآ( �� اsج�ل وتّ�%> ا�	��ر�L ا��� �"� د�ن م; ه3ا ا�%�> وه� 
 ��"qوت �"��Jّ�� إ#�دة ه��	ج� ا�*��م ب'بuّ�"� ت'��� م; ص'ب�ت م��ّ�� ت"ّ(د ب*�ءه� وإس�	�ارّ��"� وه م� ���

  .وZ'��"� ا�	��ّ��

ن ب3ّم� ه23 اJذ�� ت Nإ� ���Z[م�ّ(دة حّ, أج�"� م�3 م� ب�; وب� ��l نم� 180و  �90	��ر�L د��  .  



 

 

 20 %:  2��2- ا�&*ّ((�ت 5A/ ا�(�Z ب   �

  

  ) ACTIFS PREOCCUPANTS( :ا���
ن ا�&�O46ة :  3ا�(�Z ب  ����

وه� ا�(�ن ا�����(و اس��eص"� م"ّ(دا وا��� �	J; أن ��+ّ� #�"� خ���� ����ك مّ	� ���ج� ت(ّخ, ه23 اTخ��ة 
  . ب%�P ��ج'� ���ّ( م�"�

ن ب3ّم� ه23 ا�	��ر�L د�ن ��l م�ّ(دة حّ, أج�"� م�3 م� ب�; Jذ�� ت Nإ� ���Z[م� وا��� �(  360و  180وب��
  .  إ�N ا��Bا#�ت ���ج� اس��eص"� ا�ّ�+ء

   %50:  2��3- ا�&*ّ((�ت 5A/ ا�(�Z ب   �


ك D.�3 : 4ا�(�Z ب   ����:H&�ن ا
 ) ACTIFS COMPROMIS( :ا���

م�  360وا��� حّ, أج�"� م�3 أآ�Q م;   3وه� ا�(�ن ا��� �"� ��P خ�ص��ت ا�%�> ب � .  

  %100:  2��4- ا�&*ّ((�ت 5A/ ا�(�Z ب  �

  ا��cا�Aت ا���
ن ا�&�7�5A -/:  5ا�(�Z ب  ����

  .وه� ا�(������ ت	h إح���"� #�N ا��Bا#�ت

  %100:  2��5- ا�&*ّ((�ت 5A/ ا�(�Z ب  �

  :ت�	Q, ا�`	���ت ا��� أخ3ت ب'�; اR#���ر �� 

 ا�`	���ت ا�	*(م� م; ��, ا�(و�� -

 ا�`	���ت ا�	*(م� م; ��, ا���ك -

 اTصل ا�	���� ا�	�صدة ���7ض -

 ا�دا�L �� ح��ب�ت ا�`	�ن -

 ا�	�+��ا��هن  -

  ��	� ا�	'(ات ا��� ت1 ا����ؤه� �� إ[�ر #*د ا]�+�ر ا�	���  -

  :ت���j [�ق ت*��1 ا�`	���ت ا�	'��ف ب"� ب������ Tه�q� 1#�ت ا����ط آ	� ��� 

. ت���� ��	� ا��ه; ب������ ��	��ر�L ا����ح�� ب�#���ر ص�> ا��Bل و[��� اس��'�ب� وآ��P ا�����  �
���� x��qب� �	وت'(ل ا�*� ��� اس�"eك ح�� أ�(م�� ا�	��وع وح%� ا�	%�ف �� ت	

ت���� ��	� ا�`	�ن ب������ ��*�q#�ت اTخ�ى #�N أس�س ت*��1 م��*, داخ�� أو خ�رج� وح��  �
 ح%� ا�	%�ف �� ت	�, ا�	��وع 

 :��1 ت*��1 ��	� ا�`	�ن ا�	�	Q, �� ا�	'(ات ا��� ت1 ا����ؤه� �� إ[�ر ا]�+�ر ا�	��� آ	� ���  �

  س��� #�N س'� ا���اء  % 20تx��q ا���Pض بـ : '(ات ا�'�د�� ا�	 •

  س��� #�N س'� ا���اء %40تx��q ا���Pض بـ : ا�	'(ات ا���ص� •

  س��� #�N س'� ا���اء % 5تx��q ا���Pض بـ : ا�'*�رات  •

ا�( Pن وا��	ا�` �	ام ا�%��� ب'( خ%1 ��B��Rا N�# <ج� #; آ, ص�وتx�q ���� ا�	�%j ا�	��
  .ا�	Kج�� م; م+	ع اB��Rام اTص��



 

 

  

  

�WX7- ا����ات – 2.4.1 MA ت�))*�  

��1 ت*��1 ا���(ات ا��+�ر�� ح�� أس'�ره� ب�رص� اTوراق ا�	���� �� ت�ر�m خ�1 ا�	�Bا��� إذا آ��h ا���آ�ت 
�; و��+� #; وجد �*j �� ��	�". ا�	�'�*� ب"� م(رج� ب���رص� أو بuس'�ره� ا�N�# ���'P ا��ق Jت �

  .م�%j �'�دل ا�P��Rض ا�	�+, و�� صرة وجد ��	� زا�(ة، �"� R ت�+, Z	; ا]��ادات

�*L ت*��1 م��OP اRس�Q	�ر و�*� ��'� اTس"1 ب���رص� إذا آ��h ش�آ�ت"� م(رج� ب�رص� اTوراق ا�	���� 
�� اTخ��ة ا�	���ة �(ى ا�	%�ف ب��� أو ح�� ��	�"� ا�	��س��� ا��� ��1 اح���ب"� #�N أس�س ا�*ا�1 ا�	��

  .و�*L ت��q7 ا���Pض ��	� ه23 اTس"x��] ;# 1 ا�	�%%�ت . ب������ ����آ�ت ��l ا�	(رج� ب���رص� 


ل ا��Oب6-  - 5. 1���4�'- ا�:  

  : ت�+, اTصل ا��Qب�� ب�P�J ا���اء و�'�	( ا�	%�ف [��*� اRس�"eك ا�*�ر ح�� ا���� ا������

o 5  ا����ءات % 

o ت��J	10  أث�ث و م'(ات ا� % 

o �r�"ات وتB�"+10  ت % 

o ,*� 20  م'(ات % 

o م�ت��  % 33و  10%  ب�ام_ و م'(ات م'�

  :��Wم ا�&�7س2- ��46دة ا�4&;ت  - 6. 1

ا�	�'�x ب	'��+�  �23'�	( ا���� #��O� Nم ا�	��س�� ا�	�'(دة ا�'	eت [�*� �	� ج�ء ب	'��ر ا�	��س�� ر�1 
و�*م ا�	%�ف ب���, ا�	%�و��ت وا]��ادات ا�	�+�� . اTج���� �� ا�	Kس��ت ا�����J ا�'	���ت ب��'	�� 

  .ب��'	�� اTج���� إ�N ا�(���ر ا����� #�N أس�س س'� ا�%�ف ب�����Z ا�	'	ل ب� �� ت�ر�m ت�+��"� م��س���

ف ا�	%�ح ب"� م; ��, #�( �"��� آ, ���ة م��س��� ��1 ت��, #��ص� اTصل وا��%م ب�#�	�د أس'�ر ا�%�
ا���� ا�	�آBي ا����� �� ت�ر�m خ�1 ا�*ا�1 ا�	���� وت�+�, اTرب�ح وا������ ا�	�'�*� بuو�Zع ا�%�ف 

  .م��س��� [�*� �	� ج�ء ب����Oم ا�	��س�� 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 إيضاحات حول الموازنةإيضاحات حول الموازنةإيضاحات حول الموازنةإيضاحات حول الموازنة

 


ل  - 1�  :ا�
  �
ال ��ى ا�I�2 ا�&�آcي و��آc ا�(:
ك ا�����2- وا�*��c- ا��4�- �25;د ا�6
��.- : 1أ�  :خcا�- وأ

د��	��  31د���ر ��    9.508.435م*�ب,  2017د��	��  31د���ر �� 57.602.947ب�~ رص�( ه3ا ا���( 
  ، وه آ�sت�  2016

 د���ر �
���: ا�
	�ة

 ا�2.ــ��ــ�ت 2017د��&�2  2016د��&�2 

0684412 4067323 ���Bب��� ��)*� 

3670677 54187053 
 ���Bك ا����(�� و ا��J%ا� Bي و م�آBآ�	ال �(ى ا���� ا�أم

���� ا�'�م� ���eد ا��

 ا�&'&
ع 94760257 4355089

 

  �  :���8- ب��*��c- :  1ـ 1أ

 mب��ر� ���Bا��*(�� ب��� ,Q	31ت�  ��	م; س��  2017د�� mا���ر� �P2016م*�ر�� ب�  ��� �	آ:  

  د���ر �
���: ا�
	�ة

���
 ا���.� ب������ر ا�6
 ا�4&5-

31/12/2016 31/12/2017 

 ا�(���ر ا��J(ي  264 1 060

 اTورو 011759 909593

848 477 1 506 242 2 ��� ا�(���ر ا��

  ا����P ا�����ي  10 638 6 333

  اRس������ا�+���  1 259  483

396 1  492 1  ��)�  ا��Jو�� ا��

  ا�(ره1 اRم�رات�  350  

  ا����ل ا�*�qي  706  0

  ا����ل ا��'دي   0   877

162359 180 716  �Jم��Tر اRا�(و 

 ا�&'&
ع 3 732 406 2 441  068



 

 

  

  �
ال ��ى ا�I�2 ا�&�آcي و��آc ا�(:
ك ا�����2- وا�*��c- ا��4�- �25;د :  2ـ 1أ�  :ا�6
��.- أ

  : ��*�1 ه3ا ا���( آ�sت�

  د���ر �
���: ا�
	�ة

f52&�ا 
 ا�2.ـــ���ت

31/12/2016 31/12/2017 

3630677 53787053 ��� ا���� ا�	�آBي ا��

ك ا����(�� 4 4J%ا� Bم�آ 

 ا�&'&
ع 54187053 3670677

  ����876ت 5A/ ا�&`س��ت ا��2:.- و ا�&��.- :  2أ:  

 2016د��	��  ��31  325.949.973م*�ب,  2017د��	�� 31د���ر ��  126.799.220ب�~ رص�( ه3ا ا���(  
  :ت�Pص��� آ�sت� 

  د���ر �
���: ا�
	�ة

f52&�ا 
 ا�2.ــ��ــ�ت

31/12/2016 31/12/2017 

 ح��ب�ت�� �(ى ا���ك ا�	���� 9608 427166

60098159 16739935 
اTج��� ح��ب�ت�� �(ى ا�	�اس��; 

  (*)وت�"�eت م%����

 	��ب�ت ا�&(�ف ��ى ا��2
ك 40835 127 14860 027

���876ت 5A/ ا�&`س��ت ا�&��.- 57915 546 25819 872  


�X.iت ��ى ا��2
ك 54781175 074543246� 

 ا�&'&
ع  ا��4م 220799126 973949325

  
 (*) N�# %�ف ا����� ا���رج�	ي رص�( ح��ب�� �(ى ا�: ب*�	�  2015م���~ م'ّ�*� م�3 �"��� ا�ّ��� ا�	��ّ�� ���

دوRر أم���J وت�	Q, �� ا#�	�دات ت%(�� م'Bّزة ت1ّ ص��"� ��P�(ة ا����> و ب	��درة م; ه3ا  2.829.800
 .أورو �� ح��ب Z	�ن ب�����  1.129.466: اTخ�� ت1ّ إ�(اع م��~ 



 

 

ك �� ت�%��"� ب�#���ر أّن ا�	�اس, م���q ب��(�(ه� ب����O إ�N سeم� ا�ث��x ا�	*ّ(م��   Jم� ��l ~���	إّن ه23 ا�
وأّ�� ��'N ج�ه(ا �(ى م%�ف ����� ا�	�آ�Bي ���%�ل #��N ا�	ا�*�� #��N ا�����q7 ب��'	��� وه� ا�	���L ا�ح��(           

  .��� �(�� ب��(���ر ا��  % �100(�� ��(اد ا�*�	� ا�	�صدة 

  �  :ا��2
ك ا�&57.- : 1ـ 2أ

  :ب�h7  ح��ب�ت�� ب��(���ر ا����� �(ى ا���ك ا�	���� م� ���  

  د���ر �
���: ا�
	�ة

f52&�ا 
 ا�&�اس5
ن ا�&57.
ن

31/12/2016 31/12/2017 

937 2 915 2 �� ا���� ا�'�ب� ��

 ب�� اTم�ن 6 045 6 045

  ب�����Jآ�  0  157 445

 ا�&'&
ع  ا��4م 9608 427166

 

  �
�X.iت ��ى ا��2
ك :  3ـ 2أ�:  

  :آ	� ���  2016م*�ر�� ب��P ا���ر�m م; س��  2017د��	��  31ب��ر�m  �(ى ا���ك ت�	Q, ا�����Pت

  د���ر �
���: ا�
	�ة

f52&�ا 
 ا�6
�X.iت

31/12/2016 31/12/2017 
���ا�����  ا����  20 000 000Jا� ��� ب��(���ر ا��
500 248 17 000 899 4 �Jم��Tر اRب��(و �	ا�'�� �� ب�� ت
 ا���� ا�[�� ا�ePح� ب�Tورو  14 555 100
 ���(وRر اTم���Jب�� ا��ب��  3 919 200  8 509 260
239 238 20    ����  ���qا��+�ري ا�'�ب� ا�����Jم��Tر اRب��(و  
 ا�����ب��(���ر اRس�Jن ب��  16 000 000 50 000 000
000 000 10  ��� ا���� ا�[�� ا�ePح� ب��(���ر ا��
800 798 13  �Jم��Tر اRح� ب��(وePا� ��] ا���� ا�
 ب��(���ر ا�����اTم�ن ب��  11 744 400 10 000 000

 م%�ف ش	�ل ا���*�� ب��(���ر  2 000 000 
 ا�����ا���� ا�	�آBي ا����� ب��(���ر  37 232 400 34 000 000
 ب��(���ر ا�����اRت��د ا�(و�� ����ك   30 000 000
 ب��(���ر ا�����ت�� واRم�رات ب��   5 000 000
000 000 13  ���
 ا�&`س�-ا��4ب.-ا�&(�D.-ب������را�6
 ح��ب�ت م�ت��q ب������Pت  16 547 193 175

 ا�&'&
ع 54781175 074543246

  



 

 

  :آ�sت�  2017د��	��  31وت�*�1 م���*�ت #�N ا�	Kس��ت ا�����J و ا�	����ح�� ا�	(ة ا�	��*�� �� 

  112.599.222:أش"�                         3م���*�ت #�N ا�	Kس��ت ا�����J و ا�	���� ����7  -

  3.950.001:أش"� وأ�, م; س�� 3م���*�ت #�N ا�	Kس��ت ا�����J و ا�	���� Tآ�Q م; -

  10.249.997:س�ات  5م���*�ت #�N ا�	Kس��ت ا�����J و ا�	���� Tآ�Q م; س�� وأ�, م; -

  0:  س�ات               5م���*�ت #�N ا�	Kس��ت ا�����J و ا�	���� Tآ�Q م;  -

  220.799.126:                                                   ا�&'&
ع 

  

  �  :ا��D�7ء ���876ت 5A/ :  3أ

 2016د��	��  ��31   349.791.581م*�ب,  2017د��	��  31د���ر �� 389.814.488ب�~ رص�( ه3ا ا���(  
  :، ت�Pص��� آ�sت� 

  د���ر �
���: ا�
	�ة 

f52&�2.ـــ���ت ا�ا 

2016 2017  

 أرص(ة م(��� ������ء 37209662 64344644

 م��#(ات أخ�ى ������ء 309180385 828278355

 ا�&'&
ع ا�*�م 681276447 471725399

ا�( مKج��  - 77648115 - 81963011� 

ك �� ت�%��"�  - 42686039 - 23324536J�	ن ا� م�%%�ت ا�(�

 م�%%�ت ج	�#�� - 9911192 - 8380572

581791349 488814389 �D�)�ع ا
 ا�&'&

  �����Aات أخ�ى ��D�75ء :  1ـ 3أ:  

د��	��  31د���ر �� 355.278.828م*�ب,  2017د��	��  31د���ر ��  385.180.309:ب�~ رص�( ه3ا ا���(
 ، ت�Pص��� آ�sت� 2016

  د���ر �
���: ا�
	�ة 

f52&�ا 
 ا�2.ـــ���ت

31/12/2016  31/12/2017  

 ��وض  ������ء 148566317 975982302

 م���*�ت ��l م�(دة 70628040 56155824

 ��وض �� ا��Bا#�ت  45533327 29273727

 ا�&'&
ع  309180385 828278355



 

 

  

  �  :�jوض  ��D�75ء :  1ـ1ـ 3أ

 :���	, ه3ا ا���( #�N م� ��� 

  

  د���ر �
���: ا�
	�ة 

f52&�ا 
 ا�2.ـــ���ت

31/12/2016  31/12/2017  

 ت	�, #	���ت ت+�ر�� 650159144 245311133

26242174 98704080 ,� م��OP ��وض ا��	

65013620 07295416 �� ��وض م�

 ج(و�� ��وض  45002975 53435474

 )1(��وض ا]�+�ر ا�	���  9892341 284612

 ح��ب ج�ري ����آ�ء  147 000  147 000

 ا�&'&
ع 148566317 975982302

  .ب'( خ%1 اRس�"eآ�ت )1(

  

  ����دة :  2ـ1ـ 3أ �.a �876ت��:  

د����ر     24.558.561م*�ب�,   2017د���	��   31د����ر ���     40.280.706ب�h7 م���*�ت ا����� ���l ا�	��(دة     
  :، وه�  آ�sت� 2016د��	��  ��31 

  د���ر �
��� : ا�
	�ة 

f52&�ا 
 ا�2.ـــ���ت

31/12/2016  31/12/2017  

 ��وض ��l م�(دة #�N #	���ت ت+�ر�� 98620412 2887817

 ��وض ��l م�(دة  أصN�# e ��وض  ا���	�� 86953614 3958619

ا�( ��l م�(دة #�N ��وض ا���	��  7615455 1109063� 

6468942 1368817 �� ��وض ��l م�(دة  #�N ��وض  م�

 ��وض ��l م�(دة #�N ا]�+�ر ا�	��� 954111 122115

 ا�&'&
ع 70628040 56155824



 

 

  

  ��*((�ت ا���
ن : 3ـ 3أ 7(.�35� �D ك
:H&�ا:  

ر م�%%�ت ا�(�ن خeل س�� qت ,Q	��2016  ��� �	��: 

 

ا�&f52 ب������ر 
���
 ا�2.���ت ا�6

07130338 * kب�6ر� �.� 2016د��&�2  31ا��
ك �� ت�%��"�          23324536J�	ن ا� ـ م�%%�ت ا�(�

 ج	�#�� م�%%�ت - 8380572
  

 2017خ;ل س�-  ا�(�D.-ا�&�خ�ات ا�&���ة*  3 677 346
 :��-ا�ا�&�خ�ات ا�&���ة خ;ل *  0908604

744 182 1 - *-���L;*��))*&Aاس�6ج� : 
  

41798041 * kب�6ر� �.� 2017د��&�2  31ا��
ك �� ت�%��"�          42686039J�	ن ا� ـ م�%%�ت ا�(�

 ج	�#��ـ م�%%�ت           9911192
  
  

 

  ��WX7- اLسO6&�ر: 5أ:  

م*�ب,  2017د��	��  31د���ر ��    48.519.971ب�~ رص�( م��OP ا]س�Q	�ر ب'( خ%1 ا�	�%%�ت  
  . 2016د���ر#�( خ�1 س��  49.679.973

  :ت�+Bأ م��OP اRس�Q	�ر آ�sت�

 د���ر �
���: ا�
	�ة 

f52&�ا 
 ا�2.ـــ���ت

31/12/2016 31/12/2017 

69159740 69159740 �qت و أرب�ح م�ت��	م��ه 

 ح��ب ج�ري  ����آ�ء وس�(ات ر��#�� 9475309 98364110


ع  63812850 67423951&'� 

 م�%%�ت و�ا�( مKج�� #�N ا�	��ه	�ت -1 667608 -1 701559

 ا�&f52 ب�4 خ(+ ا�&*((�ت 97151948 97367949



 

 

 

ر م��OP اRس�Q	�ر خeل س�� qت ,Q	��2017 ��� �	��:  

  

���
 ا�2.���ت ا�&f52 ب������ر ا�6
67423951  kب�6ر� �.� 2016د��&�2  31ا��

 ��ر������P(ات�����#�� -1001 000
ا�(ا�	�ت��qب����(ات�����#��/ ��رق - 11 036Pا� 

63812850  kب�6ر� �.� 2017د��&�2  31ا��

ب	� �(رNAIB  " 2"إ���*�� ا�(و�� ت��ي م��OP اRس�Q	�ر #�N م��ه	� ا���� �� رأس م�ل م%�ف ش	�ل 
254 29  ���وت+(ر ا]ش�رة إ�N أن م%�ف ش	�ل إ���*�� ا�(و�� �(ار م; ��, ا�	��ه	�; �� .أ�> د���ر ت

مL ا�'�1 بuن م��#� . رأس م�ل ا���� وه1 م; ���N ا��`ر �� ا�+���ت ا�'�م� وا�	���P(ون م; أرب�ح ا����
�� ه23 ا�Z'�� و�%, م���J ) ا�(و�� ا������ وا�	%�ف ا����� ا���رج�(م�*(م� ت�3ل  م; ��, ا�	��ه	�; ���

�� ا����طq�� ��+إس��ات� �qخ ,�'Pا����� وت ���  .م%�ف ش	�ل إ���*�� ا�(و�� #; ا���� ا��

  : ت'�ض ���	� ا�	��ه	�ت و��	� ا�	�%%�ت ا�	�'�*� ب"� ب��+(ول ا����� 

  

 مخصصاتوفوائدمؤجلةمخصصاتوفوائدمؤجلةمخصصاتوفوائدمؤجلةمخصصاتوفوائدمؤجلة

  القيمةالقيمةالقيمةالقيمة القيمةالقيمةالقيمةالقيمة القيمةالقيمةالقيمةالقيمة

 المشروعالمشروعالمشروعالمشروع اإلسميةاإلسميةاإلسميةاإلسمية المدفوعةالمدفوعةالمدفوعةالمدفوعة غيرالمحررةغيرالمحررةغيرالمحررةغيرالمحررة

   المكتتبةالمكتتبةالمكتتبةالمكتتبة للمساهمةللمساهمةللمساهمةللمساهمة للمساهمةللمساهمةللمساهمةللمساهمة

- -  500 000  500 000 
 الشركةالتونسيةللطرقاتالسيارة

- -  50 000  50 000 
 شركةمعرضقابسالدولي

125888 -  125 888  125 888 
دارالمصرفي 

235959 -  600 000  600 000 
 SODINOشركة االستثمار بالشمال الغربي  

 25 000 -  25 000  25 000 
 شركةتنميةمنطقةالزوارع

 شركةالفيكوتونس 303 544 4 303 544 4 - -

- -  47 728  47 728 
 SIBTEL شركة

- - 29 253 955 29 253 955 
 مصرفشماإلفريقياالدولي

- -  640 000  640 000 
 شركةاإلستثمارالعقاري

 160 000 -  160 000  160 000 
 نزلياسمينةبارك

192 500 -  192 500  192 500 
 شركةمنصورطبرقة

- -  25 000  25 000 
 SPPI شركةالنهوضباإلستثمارات

30620 -  100 000  100 000 
 SODEK  شركةالتنميةاإلقتصاديةبالقصرين

 13 700 -  13 700  13 700 
 شركةالتطويرواإلستغالاللصناعي



 

 

385000 -  385 000  385 000 
 المصحةالدوليةبقرطاج

 - -  500 080  500 080 
 شركةكابأنفستسيكار

- - 2 700 000 2 700 000 
 العربيةلإلستخالص

- -  20 000  20 000 
 الشركةالتونسيةللضمان

- -  1 250  1 250 
 المجمعالبنكي

 440 000 -  440 000  440 000 
 شركةسفيربالص

      

 المجموعالعامالمجموعالعامالمجموعالعامالمجموعالعام 40324403 40324403 - 608667 1

  

  

  �
ل ا��Oب6-:  6أ�  :ا�

م*�ب,  2017د��	��  31د���ر ��  47.092.937ب�h7 اTصل ا��Qب�� ب'( خ%1 اRس�"eآ�ت وا�	�%%�ت 
  . 2016د��	��  ��31   37.915.757

  :و�'�ض ت�Pص��"� ب��+(ول ا�����  

���
  ا�
	�ة د���ر �

 ا�2.���ت 2017د��&�2  2016د��&�2 

��د�-     �.a ل
� أ

 ب�ام_ م'�م�ت�� 66422610 0799749

 اس�"eآ�ت -1664674 -1021663


ل a.� ا�&�د�- 4987595 9778076� ا�


ل ��د�-    � أ

ر   0 1 283 062] ��  �Zا����ءأرا 

 أصل  �� [ر ا]���ء  1 277375 27614524

00072 062 355 1  �Zم����أرا 

 ب��ءات 08262729 2974084

259996 6 52938812 �r�"ت 

 أث�ث وم'(ات ا�	�Jت� 0464126 2 335892

 وس��, ا��*, 099865 880767

 أصل ث�ب�� أخ�ى 76013 76013


ل ا�&�د�- 85503652 86957840�l� *�م�8.&- ا�ا 

 اس�"eآ�ت     



 

 

  

  

  

  

  :اTصل ا��Qب�� آ�sت� وت���j ا�����7ات ا�	�+�� Z	; ب�( 

  

 

 

 

 

 

 

  �
ل ا�خ�ى:  7أ�  :ا�

 2016د��	��  31د���ر ��  7.608.996م*�ب,  2017د��	��  31د���ر ��  8.417.708ب�~ رص�( ه3ا ا���(  
  :وه� آ�sت� 

 د���ر �
���: ا�
	�ة 

f52&�ا 
 ا�2.ـــ���ت

31/12/2016 31/12/2017 

 ح��ب ا�(و�� ��داءات 518300 582634

6732754 1613584 pا���%�, و ح��ب ا��ب hت ت�R���	ك وآJص 

ن  4451  041 1 029  781Pن م��� م(��

 أ#��ء م�+�� م��*� و إ��ادات ����%�, 1 799  471 1 191  410

550527 517564 ;�P� ��وض وت��*�ت ��	

557  064 1 271  145 1 Lز� أ#��ء ���

557  064 1 - 271  145 1 - Lز� إس�"eآ�ت T#��ء ���

 م�%%�ت  - 00050 - 00050

 ا�&'&
ع 7084178 9966087

4015194  - 6271145  - �r�"ت 

 أث�ث وم'(ات ا�	�Jت� -5732  229 -0992  998

 وس��, ا��*, - 956499 - 239655

 ب��ءات - 6045152 - 4521962


ع ا<س36;آ�ت - 41670310 - 0904719&'� 


ل ا�&�د�- 43933341 77910731����D  ا� 


ل ا��Oب6- 93709247 75791537�l� �D�)�ع ا
 ا�&'&

-.D�)�8.&- ا�ا 
ا<س36;آ�ت 
 وا�&*((�ت

 ا�8.&- ا�*�م
 ا�2.���ت

75791537 19263712 - 94955250  m31ا��ص�( ب��ر�  ��	2016د�� 

�h  ا����ءات 57071011 230 780 35094111Pل س��  وتe2017خ 

 وا�	�%%�تإس�"eآ�ت ا���� ا�	��س���  - - 1707642 - 1707642

93709247 58217015 - 51926362  kب�6ر� �.� 2017د��&�2  31ا��



 

 

  �  :�jوض و���82ت �5&
M.Xi : 1ـ 7أ

 ;�P�د���ر �� �"��� 527.550م*�ر�� بـ  2017د���ر �� �"��� س��  564.517ب�h7 ا�*�وض وا����*�ت ��	
  :ت�Pص��"� آ�sت�  2016س�� 

  د���ر �
���: ا�
	�ة 

f52&�ا 
 ا�2.ـــ���ت

31/12/2016 31/12/2017 

 ��وض #�N ا�%�(وق اRج�	�#� 93870 56399

987427 579493 d�	ر وا� ت��*�ت #�N اTج

 ا�&'&
ع 517564 550527

  �  :	��ب ا��و�- �lداءات : 2ـ 7أ

ي ه3ا ا���( #�N م� ������ :  

  د���ر �
��� :ا�
	�ة 

f52&�ا 
 ا�2.ـــ���ت

31/12/2016 31/12/2017 

 اTداء #�N ا�*�	� ا�	`��� ا�*�ب, ���qح #�N ا�	�����ت 03617 438296

 ح��ب ا��%1 م; ا�	رد وا���Tط ا]ح���[�� 482283 144338

 ا�&'&
ع 518300 582634

  :ـ ا�*(
م    2

ال ا�&`س��ت ا��2:.-  : 1خ(+ �  :وا�&��.- وداmn وأ

ي  ه3ا ا���( #�N م� ��� ���:  

  د���ر �
���: ا�
	�ة 

f52&�ا 
 ا�2.ـــ���ت

31/12/2016 31/12/2017 

729390127 88927440 ��qا� hاس��; ت��	ح��ب�ت ا� 

 ودا�L ا���ك Tج, 250320129 000992161

 ا���ا�Zت م; ا���ك 32066453 31612678

 ا�	�ت��qا�(�ن  6165911 2769761

 ا�&'&
ع 075851224 321485369



 

 

  

  :وداmn ا��2
ك �ج  : 2ـ 1خ(+ 

  :آ�sت�  2017د��	��  31ت�	Q, ودا�L ا���ك Tج, �� 

  د���ر �
���: ا�
	�ة 

 

 

 

 

  

  :ا<�6jاض�ت �M ا��2
ك : 3ـ 1خ(+ 

  :آ�sت�  2017د��	��  31ت�	Q, ا]���ا�Zت م; ا���ك �� 

 

  د���ر �
���: ا�
	�ة 

  

  

  :آ�sت�  2017د��	��  31وت�*�1 ودا�L وأمال ا�	Kس��ت ا�����J وا�	���� ح�� ا�	(ة ا�	��*�� �� 

   224.202.065: أش"�                         3ودا�L وأمال ا�	Kس��ت ا�����J وا�	���� ����7  -

  150.644:  .أش"� وأ�, م; س��  3ودا�L وأمال ا�	Kس��ت ا�����J وا�	���� Tآ�Q م;  -

  498.366:  .س�ات 5ودا�L وأمال ا�	Kس��ت ا�����J وا�	���� Tآ�Q م; س�� وأ�, م;  -

  0:  س�ات                 5ودا�L وأمال ا�	Kس��ت ا�����J وا�	���� Tآ�Q م;  -

  075.851.224:                                                ا�&'&
ع 

  

 

f52&�2.ـــ���ت ا�ا 

 ب��(وRر اTم���J ب�� ا��ب�ي 98097 000

  ا���� اTه�� ا��+�ري 0005 000
  ب�� ا��ب�ف 3407 250
 ب��(���رش	�ل ا���*��ب��  00019 000

 ا�&'&
ع ا��4م 250320129

f52&�ا 
 ا�2.ـــ���ت

 :ا<�6jاض�ت �M ا��2
ك * 
 ب�� ا���آ� 26 000 000

�M ا��
ق ا����8-  ا<�6jاض�ت* : 
�� ا�[����qب��  5 000 000� 
 ب�� ا���آ� 22 000 000

 * -j
 :ا<�6jاض�ت ا�&�
320664 �Jم��Tر اRك ب��(و���� ��� ا]ت��د ا��

 ا�&'&
ع  32066453



 

 


ال ا��D�7ء  :  2خ(+ �  :وداmn وأ

 31د���ر ��  274.903.138م*�ب,     2017د��	��  31د���ر ��  279.348.256ب�h7 ودا�L وأمال ا�����ء 
  :وه� آ�sت�  2016د��	�� 

 د���ر �
���: ا�
	�ة 

f52&�ا 
 ا�2.ـــ���ت

31/12/2016 31/12/2017 
553150155 308552131  C5G�ا ��A mnودا: 

66511149 20976630 ��� ح��ب�ت ا�����ء ب��(���ر ا��
 ح��ب�ت ا�����ء ب��'	�� اTج���� 44033599 712929104

1761091 6594501 ,� ح��ب�ت ا�����ء ب��(���ر ا�*�ب, ����
      


ال أخ�ى ��D�75ء 97325724 05206515� وداmn وأ
   

 	��ب�ت ا<دخ�ر 16714 538 85811 212
      

 وداmn ا��D�7ء �ج  37608048 49290646
 أش"� T3آ�Q م; ت���Pت  37608048 49290646

   
 ش�3دات ا<��اع و ر�jع ا�(��وق 56560 000 00045 000

   
829 922 061 725 -G2��&�ن ا
 ا���

 ا�&'&
ع 256348279 138903274

  

  

  :آ�sت� 2017 د��	�� 31وت�*�1 ودا�L وأمال ا�����ء ح�� ا�	(ة ا�	��*�� �� 

  243681200:  أش"�                                       3ودا�L وأمال ا�����ء ����7  -

  69664 013:  أش"� وأ�, م; س��                 3ودا�L وأمال ا�����ء Tآ�Q م;  -

 00097113:  س�ات               5ودا�L وأمال ا�����ء Tآ�Q م; س�� وأ�, م;  -

  0:  س�ات                               5ا�����ء Tآ�Q م;  ودا�L وأمال -

  

  279.348.256:                                      ا�&'&
ع 

  

�.- :  3خ(+ 

ارد خ(�  ا�6jاض�ت و

��� ا����اض ��(ى    وت�	�Q,    2017د���	��   31د����ر ���  29.831.702ب�h7 ا]���ا�Zت وا�	ارد ا��%ص�� 
 د���ر 20.994.833و ا���اض ر��#� ب*�	� د���ر  8.836.868ب�� ا���آ�  ب	��~ 

  

  خ(
م أخ�ى :  4خ(+ 



 

 

د��	��  31د���ر ��  19.938.242م*�ب,  2017د��	��  31د���ر ��  37.750.996ب�h7 ا��%م اTخ�ى  
  :وه� آ�sت�  2016

  د���ر �
���: ا�
	�ة 

f52&�ا 
 ا�2.ـــ���ت

31/12/2016 31/12/2017 
��خ�ات �5*(
م و ا��2Aء 3634591 1 363109 

000 225 1 0 mز�
 	(s أرب�ح �65
76872412 62782111 -�
 	��ب�ت ���28- و 	��ب�ت ا��6

ك و آ	���Rت ت�h ا���%�,  0556018 4015189Jص 
824 769 824 769   �� L�� ا��Bا#�تح��ب ا�`	���ت #�N ا��Bام�ت ب���

 م%�و��ت ��(�L وإ��ادات م��*� 7484502 5434362

ن  04320 556 4952 637X56*�
ن �nدا 

4743832 4504264  I�ذ �.a 
 ح��ب ا�(و�� ��داءات 1 763535 1 315209
647697 336917 L�)�� إج�زات N�# م�%%�ت 

 ح��ب�ت ا��بp وح��ب ت��� ا�%�ف 9731 351 476 512
 ا�&'&
ع 75037 996 93819 242


ال ا��ا�.-  3�  :ـ ا�
د��	��  ��31  110.157.066م*�ب,  2017د��	��  31د���ر ��  106.465.242ب�~ م+	ع اTمال ا�3ات��   

  :وه� آ�sت�  2016

  

 

  د���ر �
���: ا�
	�ة 

f52&�ا 
 ا�2.ـــ���ت

31/12/2016 31/12/2017  
 رأس ا�	�ل 100 000 000 100 000 000

2 860 905 2 889 829 �� اح���[� ���
 اح���[� ذو ��Oم خ�ص 509 216 6 509 916 5

 اح���[� ا�%�(وق اRج�	�#� 123647 162801
 ����_ مKج�� 5654 36716

    

ال ا��ا�.- 2j  �6.'- ا���- ا�&�7س2.- 026758109 943594109�
ع ا�&'� 

      
 ���+� ا���� ا�	��س���   292-3 784 562 123


ال ا��ا�.-  242465106 066157110�
ع ا�&'� 

 

 



 

 

  رأس ا�&�ل  :  1��ل ذا�� 

ح(د رأس ا�	�ل اTص�� ����� ب	��� م��ن د���ر ، و�L ا���o�P ��� ب*�ار م; ا�+��� ا�'�م� ا���ر�� ��'�دة 
،ه3ا و�( ��رت  2003ا�	�+�� �� م�N وذ�� Rس�'�ب ��p م; ا������  2004د��	��  25ا�	�'*(ة �م 

،  ا�����L �� رأس ا�	�ل ا���� ب	� �(ر2  �2013�	��  20ا�+	'�� ا�'�م� ا���ر�� ��'�دة ا�	�'*(ة �م 
30.000.000 ���� ���[� وت���; ���� ا���qوت ���	2 ا�Bد���ر �%( د#1 م�آ.  

 100س"1 ��	� آ, س"1  1 000.000م*�1 إ�N  د���ر 100.000.000و���+� ���3 أص�d رأس ا�	�ل �� ح(ود 
  .د���ر

  :��%�d �(ر2 م���م��ن د���ر وت���j ه���J� �� ا�+(ول ا�����  

 ا�&��ه&
ن �Aد ا�س3+ ا���2-
      

50% 000 500 ���
 ا�&��ه+ ا�6
      

23,750 % 496 237 ���� ا�(و�� ا��
 اRج�	�#�ا�%�(وق ا�*م� ��`	�ن  262 470 % 26,247

 م��ه	ن �خ�ون 34 %   0,003
      

 ا�&��ه+ ا��2.5 500 000 50%
 ا�	%�ف ا����� ا���رج� 500 000 50%

      
 ا�&'&
ع 1 000 000 100%

  

  

  

  ا	Y�.6.�ت :  2��ل ذا�� 

رت اRح���[��ت آ	� ��� qت:  

  د���ر �
���: ا�
	�ة 

 ا�2.���ت 31/12/2017 31/12/2016

2 860 905 2 889 829  �� اح���[� ���

 اح���[� ذو ��Oم خ�ص 509 216 6 509 916 5

 اح���[� ا�%�(وق اRج�	�#� 123647 162801

 ا�&'&
ع 4617539 5765789

 

 

 



 

 


ال ا��ا�.-�
ر ا�G�  

  

  

  

         

 ���-� ا���� ا��-�
ع
�� ا��*�س

 5	���
 م���6

اح���7� 
 ا�����ت رأس ا���ل اح���7� اح���7� ا�,�;وق

�� ا@��ري ا���������A 

110,157,066 562,123 36716 801,162 5,916,509 2,860,905 100,000,000 
 Fا��ص�; ب��ری

2016/12/31  
2016تJ�,K ���	5 س��           
 367 16  367 16-       �678� 9&�2015ن�  

0 28- �ن�ن>  28,924    924,= <>� ا?�!
 ا?�!�<> ا%�!�ري     300,000    300,000- 0
0 245- ��7�D>ا?�!�<> ا���Cوق     245,000  000,Eا  
 ?IC أر��ح ا����ه�!(      - -
 565 4-  565 4 2016أر��ح �)?6�        

333 403-    333 403-     
اس����Jت ا���Cوق 

<D���7Eا 
4,293     4,293       )!LM��6� وض(= O6D �&ا�P 

              
 -3 292,784  -3 292,784             �!Qس�Rا�� �9 ا���&�2017ن�  

               

106,465,242  -3 292,784 5654 647,123 6,216,509 2,889,829 100,000,000 
 Fا��ص�; ب��ری

2017/12/31  



  
 

 

 
 

حول جدول التعهدات خارج الموازنةحول جدول التعهدات خارج الموازنةحول جدول التعهدات خارج الموازنةحول جدول التعهدات خارج الموازنة    إيضاحاتإيضاحاتإيضاحاتإيضاحات  

 

 �34�1  : -��8�  :ض&���ت وآL�Xت 

ي ه3ا ا���( #�N ا��'"(ات خ�رج ا�	از�� ا������ ���:  

د���ر �
���: ا�
	�ة   

f52&�ا 
 ا�2.ـــ���ت

31/12/2016  31/12/2017  
      

آR�Pتو  خ�qب�ت ا�`	�نو Z	���ت  08095173 81001867  

4225771 9730571 ��PJ	ام�تBت    إ�����	Zأخ�ىو  

 ا�&'&
ع 05300975 23259668

  

: -���6�� ��34 2 : ا6A&�دات 

 ;�#� N(�� إ����	دات ا��	�#Rت�*�1 ا:  

 

د���ر �
���: ا�
	�ة   

f52&�ا 
 ا�2.ـــ���ت

31/12/2016  31/12/2017  

 ا#�	�دات ا��ر�(  37387121 65438126

 ا#�	�دات ا��%(�� 43907537 68456467

 ا�&'&
ع 81294658 33894693

 

: -� ��34 3 : ��34ات ا�6&
�  ا�&�8

وت�'�x ب�'"(ات ا�	%�ف ا�	�'�*�  2017د��	��  31د���ر  ب��ر�m  82.321.028ب�~ م+	ع ه23 ا��'"(ات  
 �#  . ب��*�وض ا�	��(ة ������ء و��l ا�	(�

  

 �34�4  : -�
28�  :ض&���ت 

ا�'���� وا�`	���ت ا���%�� وا��'"(ات اTخ�ى ا�	*��� م; ا�����ء �`	�ن �`	���ت #�N ا���ي ه3ا ا���( 
ا#�	�دات م	�ح� وت'"(ات أخ�ى ��P�(ة ا�����ء وا�`	���ت ا�	*��� م; ا�(و�� ب'�ان ا#�	�دات وت'"(ات ت'��( 



  
 

 

�, مKس��ت ا��uم�; وا�	Kس��ت ا�����J اTخ�ى #��"� ا���� مL ح����� وآ��3 ا�`	���ت ا�	��%, #��"� م; �
 .:وه� آ�sت� وا�	Kس��ت ا�	���� 

  

د���ر �
���: ا�
	�ة   

f52&�ا 
 ا�2.ـــ���ت

31/12/2016  31/12/2017  

ا�	Kس��ت ا�����J وا�	���� ومKس��تا�`	���ت ا�	*��� م;     

 ا��uم�; 4619748 3214458

ا�	*��� م; ا�����ءا�`	���ت  011644153 684608126  

 ا�`	���ت ا�	*��� م; ا�(و�� 0962371 8575191

 ا�&'&
ع 568855163 862573136
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 إيضاحات حول  قائمة النتائجإيضاحات حول  قائمة النتائجإيضاحات حول  قائمة النتائجإيضاحات حول  قائمة النتائج

 
 

I-  �:�2�س6>;ل اLإ��ادات ا  


ا�n دا�n- و��اخ.  �&�ث5- :D : 1 إ��اد 

ا�( ا�(ا���  وا�	(اخ�, ا�		�ث��  Pا� h731د���ر ��28.298.357ب�  ��	د�ـ�ــ�ر   26.833.051م*�ب,  2017د��
  أي ب����  1.465.306ز��دة بـم�+��  2016د��	ـ��  �31ـ� 

  : ت�Pص��"� آ�sت�  %5,46

���
  ا�
	�ة ا�����5 ا�6
  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

:-�nت  داL
&A : 2 إ��اد 

أوراق ,��d وت'B�B اR#�	�دات(ت��ي ه23 ا]��ادات ب�Tس�س #�N م���> ا�'	Rت #�N ا�`	���ت ا�	*(م� 
���Bع ه23 ا]��ادات  )ا��   9.025.019م*�ب,   2017د��	�� 31د���ر ��  10.328.146و�( ب�~ م+	

 : ت�Pص��"� آ�sت� ) 14,44%���� (  1.303.127.ز��دةم�+ـ�ـ�   2016د��	ـ��  31د�ـ�ــ�ر �ـ� 

د���ر �
���: ا�
	�ة              

31/12/2016  31/12/2017  ا�2.ـــ���ت 

Rت #�N ��وض م�س�q و[��� ا�	(ى 958188 235260	# 

Rت #�N ��وض و#	���ت ت+�ر�� 0788164 8639983	# 

699865 220980 L��Rت #�N ا]��Bام�ت ب���	# 

Rت #�N #	���ت ا��+�رة ا���رج�� 8903424 2229003	# 

 ا�&'&
ع 14632810 0190259

 

31/12/2016  31/12/2017  ا�2.ـــ���ت 

ا�( ح��ب�ت ا�	�اس��; 664160 372203� 

7034823 4365123 <�� إ��ادات ا��

ا�( ��وض �%��ة م�س�q و[��� ا�	(ى 00053410 32618911� 

ا�( #�N ا�*�وض ا��+�ر�� 1686506 9548025� 

ا�( #�N #	���ت ا��+�رة ا���رج�� 8705872 9685422� 

032 5463  821 7664   N�# ���)ا�( مح��ب�ت ا�����ء�  

 إ��ادات ا]�+�ر ا�	��� 39886 69665

 ا�&'&
ع 35729828 05183326
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 إ��اد 3 : ��اب.WX7&7-ا����ات ا�6'�ر�- وا�4&5.�ت ا�&��.- :

 د��	ـ�� 31 د�ـ�ــ�ر�ـ�1.359. 935م*�ب,2017 د��	�� 31 د���ر��2.206. 904ب��7"3ه�]��ادات
  .   د���ر846. 969بـز��دةم�+��2016

 148.685وت�'�x ه23 ا]��ادات ب�Tس�س بuرب�ح وصRت ا�����B وأربـ�ح ا�%�ف وا��� ب�N�# h7 ا��ا�� 
  .  د���ر   0582 . 219د���رو 

 

 إ��اد 4 : ��اخ.  �WX7- اLسO6&�ر:

ن م; أرب�ح ا���(ات ا����#�� ب*�	�  2017د��	��  31د���ر ��   667. 842ب�h7 ه23 ا]��ادات  J719و ت� 
  . د���ر  49.123	� و ب(ل ا��`ر ب*�618.

  

II -  �:�2�س6>;ل اL�2ء اAأ  

����- وأ�2Aء �&�ث5-: �nا
D : 1 ءCA 

ي ه3ا ا���(  #�N م� ���  : ���ي ه3ا ا���(  #�N م� ��� ���:  

د���ر �
���: ا�
	�ة   

f52&�ا 
 ا�2.ـــ���ت

31/12/2016  31/12/2017  

دا�L ا�	�اس��;و�ا�( #�N ا���ا�Zت ا��ق ا��*(��و 3076076 5104446  

ا�( #�N ا���ا�Zت م�س�q ا�	(ى م; ا���ك   � 

 وا�	Kس��ت ا�	���� 4123663 5081904

ا�( #�N ودا�L ا�����ء 6452206 1874284� 

ا�( #�ى 0850711 �Rت��Zص�� ���اوا�	ارد ا��%  

 ا�&'&
ع 44926517 20506315

 

: -����
Lت &A : 2 ءCA 

ت�	Q, ه23 اT#��ء  �� ا�'	Rت ا��� ���	�"� ا�	%�ف م*�ب, ا��(م�ت ا�	*(م� م; [�ف ا���7 وم; ب��"1 
��Jس��ت ا���K	ا� . h731د�ـ�ــ�ر �� 601.282و�( ب�  ��	ـ��  31د�ـ�ــ�ر �ـ�  225.791م*�ب,  2017د��	د��

  .د���ر  375.491بـ  ز��دةم�+��  2016
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�WX7- ا����ات ا�6'�ر�- وا�4&5.�ت ا�&��.- : �nء 3 : خ��CA 

م�+��  2016د��	ـ��  31د�ـ�ــ�ر �ـ�  34.367م*�ب,  2017د��	�� 31د���ر �� 18.078ب�h7 ه23 ا������ 
  . د���ر   16.289بـ  �*%�

  ���Bت ا��R.   وت�'�x ه23 ا������ ب�Tس�س ب�س�"eآ�ت م��� وص  

 

�� خ�رج ا�&
از�- وا�*(
م :  CA4ء ��A&��876ت و�ا +.j z.7)� -'.6&�خ�ات و��ت ا�))*�:  

ي ه3ا ا���( #�N ا���Pص�, ا������ ���:  

  د���ر �
���: ا�
	�ة 

f52&�2.ـــ���ت ا�ا 

2016 2017 
6760903- 9157974-  م�%%�ت ا�	(خ�ات #�N م���*�ت ا�����ء 

3273721 7441821  اس��ج�ع  م�%%�ت س�ب*�  #�N م���*�ت ا�����ء
226803- 688569- م(خ�ات ���%م واT#��ءوخ���� #�N م�%%�ت   

0 547  68- �"�� p��Pم���*�ت ت1 ا�� N�#��خ�� 

873  696  اس��ج�ع  م�%%�ت م(خ�ات ���%م واT#��ء  0

498  38- 153  62-  م�%%�ت ج	�#��

2008631- 5593154-  ا�&'&
ع

�WX7- اLسO6&�ر: +.j z.7)� -'.6&�خ�ات و��ت ا�))*� CAء 5 : 

:���	, ه3ا ا���( #�N ا���Pص�, ا������   

د���ر �
���: ا�
	�ة   

f52&�ا 
 ا�2.ـــ���ت

31/12/2016  31/12/2017  
782  47-  966  48-  م�%%�ت ا�	(خ�ات #�N م��OP اRس�Q	�ر

 اس��ج�ع م�%%�ت س�ب*�  #�N م��OP اRس�Q	�ر 

78247-  96648-  ا�&'&
ع


ان :  CA6ء A�ا Zر��)�:  

ي ه3ا ا���( #�N م� ��� ���:  

د���ر �
���: ا�
	�ة   

f52&�ا 
 ا�2.ـــ���ت

31/12/2016  31/12/2017  

أجر وروات�  48573811 90656510

 أ#��ء اج�	�#�� 0585472 5082162

338192 081188 ;�Jت�ب%�ت ا�� 

 ا�&'&
ع 62447314 75297412
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: -� CAء 7 : أ�2Aء اLس6>;ل ا��4

ي ب�(  أ#��ء اRس�e7ل ا�'�م� #�N ا���Pص�, ا������ ���       :  

 

د���ر �
���: ا�
	�ة   

f52&�ا 
 ا�2.ـــ���ت

31/12/2016  31/12/2017  
 تBو�(ات ا�	�Jت� 168153 293170
م%�ر�> ا�	+��� وا�+	'��ت    985169 853107  
ب(ل ا��`ر    500372 250363  
م%�ر�> ا�"�ت> وا����(    797719 727672  
ا�`�ا�� وا�	'���1    851443 040375  

م%�ر�> م"	�ت     47731 99218  
م%�ر�> ا�`����     16250 321107  

ج�ا�( وم+eت    33220 27536  
ت�*eت وأس�Pر    673129 04098  

م�d ا��uم�;    935209 307217  
م�ء وآ"�ب�ء وتBو�(ات أخ�ى    731284 407232  

د#��� وإ#eن    26816 83376  
م���Jت وأت'�ب    046899 893834  
304788 293 1030     d��%ص���� وت  
م��ه	� �� وداد�� ا����    000188 000170  

 اش��اآ�ت و إ#���ت 11252 61761
ا�R+�ر وم%�ر�> أخ�ىم%�ر�>     511465 331461  

4837924 8412365 
عا�&'&  
   

 CAء 8 : ا�5A -2��R/ ا��Hآ�ت :

#; م��~ ���وي و�L إح���ب اTداء #�N ا���آ�ت #�N أس�س ا�`���� ا�(��� ا�	��ج�� وا��� � R	J; أن ت*ّ, 
.ب��	��� م; ر�1 ا�	'�مeت ا���م  0.2  

 31د���را ��  74.227د���را م*�ب, 88.138: 2017د��	��  31و�( ب�h7 ��	� ا�`���� #�N ا���آ�ت �� 
. 2016د��	��   
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 إيضاحات حول  جدول التدفقات النقديةإيضاحات حول  جدول التدفقات النقديةإيضاحات حول  جدول التدفقات النقديةإيضاحات حول  جدول التدفقات النقدية

 
 

  :ا��.
�- أو �� ��4د��3:  1إ��Rح 

  :م� �'�د�"� Z	; ا�+(ول ا����� �	J; ت���, ا����� أو 

 

د���ر �
���: ا�
	�ة   

 ا�2.ــ��ــ�ت 2017  2016

4355089 94760257 
ك ا����(�� J%ا� Bي وم�آBآ�	ال �(ى ا���� ا�خBا�� و أم

���� وا�����B ا�'�م� ���eد ا��

 م���*�ت #�N ا�	Kس��ت ا�����J وا�	���� 220799126 640016312

 ودا�L ا�	�اس��; اTج��� - 88927440 - 729390127

 ودا�L وا���ا�Zت ا���ك - 199 723506 - 174 795124

 ا����� و م� �'�د�"� �� �"��� ا���� -55 445379 20 551009



 

 

 

العمليات بين األطراف المرتبطةالعمليات بين األطراف المرتبطةالعمليات بين األطراف المرتبطةالعمليات بين األطراف المرتبطة        إيضاحات حولإيضاحات حولإيضاحات حولإيضاحات حول  

 
 

  :ا�4&5.�ت ب.M ا��Yاف ا�&��G2-:  1إ��Rح 

ن م+	#� ا���� ا����� ا����� م; ثeث ش�آ�ت م��%� �� م+�Rت م��Jم�� Jا����� ، ( ت� ���ا���� ا��
  ).ا�'�ب�� ��س��eص وآ�ب أ�h�P س��Jر

 �	�� �#  :��� وت�	�ر أه1ّ ا�	'�مeت ب�; أ[�اف ا�	+	

#*�( م����#(ة ب���; ا������ ا������� ا������� وش���آ� ا�'�ب���� ��س����eص وت�	��Q, م"���م ا������ ا������� ا������� ����    * 
م����#(ة ش���آ� ا�'�ب���� ��س����eص #���N اس����eص ا���(�ن ا����� ب�زت"��� وذ���� ب�*��(�1 آ��, م��� �����ج� م��;    

  .خ(م�ت ���"�, ذ�� وا�	��#(ة �� #	���ت إ#�دة ه���J ا�(�ن

  .أ�> د���ر دون ا#���ر اTداء #�N ا�*�	� ا�	`���  NZ150 ا���� ا����� ا����� #	�� س��� ب*�	� و��*�

ات������P ب���; ا������ ا������� ا������� وآ���ب أ�h���P س����Jر ت*��م ب	*�`���ه� آ���ب أ�h���P س����Jر ب���%���ف ����          * 
 .د���ر �� ا���� 5 000م��ه	�ت ا���� ا����� ا����� م*�ب, 

   



 

 

        العام لمراقبي الحسابات حول القوائم الماليةالعام لمراقبي الحسابات حول القوائم الماليةالعام لمراقبي الحسابات حول القوائم الماليةالعام لمراقبي الحسابات حول القوائم الماليةالتقرير التقرير التقرير التقرير 

  2017ديسمبر ديسمبر ديسمبر ديسمبر     31السنة المالية المقفلة بتاريخ السنة المالية المقفلة بتاريخ السنة المالية المقفلة بتاريخ السنة المالية المقفلة بتاريخ 
 
  
 

 المساهمين للبنك التونسي الليبي حضرات السادة
  

I. تقرير حول تدقيق القوائم المالية  
 

 الرأي -1
 

 للبنك التونسي الليبيالقوائم المالية بتدقيققمنا التي أسندتها لنا جلستكم العامة،  مراقبة الحسابات المهمة تنفيذ
وجدول قائمة النتائج ،و2017ديسمبر31في والتي تشتمل على الموازنة وجدول التعهدات خارج الموازنة

واإليضاحات حول القوائم المالية المتضمنة على ملخص ألهم ، للسنة المنتهيةفي ذلك التاريخالتدفقات النقدية
 .الطرق المحاسبية

  

  تبلغ  محاسبية سلبيةتونسي ونتيجة  دينار678. 247. 271مجموعموازنة يبلغ القوائم الماليةتظهر هذه 

 .دينار تونسي  784 .292. 3 - 
 

كافة النواحي الجوهرية، الوضعية  وفية، منوتعبر بصورة  التقرير صادقةفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة لهذا 
وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في نفس  ولنتيجة عملياته2017ديسمبر 31كما هي في للبنك التونسي الليبيالمالية 

  .التاريخ، وفقا للمبادئ المحاسبية المتفق عليها عموما بالبالد التونسية
  

 أساس الرأي -2
 

إنمسؤولياتنا بموجب هذه المعايير . في البالد التونسية تمت عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدوليةالمعتمدة
نحن . تدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا هذا فيمفصلة أكثر ضمن بند مسؤوليات مدققي الحسابات 

مراجعة القوائم المالية في البالد الخاصة بوفقاً لقواعد السلوك األخالقي التونسي الليبي البنكمستقلون عن 
نعتقد أن عناصر اإلثبات التي إننا. سؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لهذه القواعدالتونسية، وقد استوفينا م

  .إلبداء رأيناتحصلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر أساسا معقوال 
 
 

 فقرة مالحظة -3
 

 :ا������ط ����*J	ص�� ا��أي ا�	�(ئ أ#2e، ��ى م; ا�%��d أن ��hP ا����ه علىدون ا��uث�� 

البنك في رأس مال مصرف شمال على مساهمة محفظة االستثمار  تحتوي"5أصل "كما ورد باإليضاح  -

غير أن البنك ال يتمتع بالحقوق المنجرة عن  .ألف دينار تونسي 254 29بما قيمته "NAIB"إفريقيا الدولي 

هذا  .من أرباح البنكالمستمدة السنوية بالعوائد ملكية األسهم مثل الحضور في الجلسات العامة واالنتفاع 



I�2�2.5/ ا�ى���
   2017-  س�-   ا���7ب�ت �&�ا�2j  ا��4م ا����86  ا�6
 

 

على فصل ملكيةمصرف شمال إفريقيا ) الدولة التونسية والمصرف الليبي الخارجي(ويعمل المساهمون 
 .هذا المصرفعيل خطة استراتيجية لتطوير نشاط بي وتفالدولي عن البنك التونسي اللي

الحالة على المركز المالي للبنك المساعي ال تزال جارية فإنّه ال يمكننا تقييم مدى تأثير هذه وبما أن هذه 

 .2017ديسمبر 31بتاريخ 
  

توجد معلقات بنكية مدينة مع   » مستحقات على المؤسسات البنكية و المالية« 2اصلكما ورد باإليضاح  -

وقد . دوالر أمريكي ومتعقلة باعتمادات تصدير معززة829.800 .2المصرف الليبي الخارجي بقيمة 

لتغطية هذه المعلقات في انتظار االستخالصالكليبعد الحصول على  أورو129.466.1 تحصاللبنكعلى مبلغ
 . الموافقة من قبل مصرف ليبيا المركزي على التغطية بالعملة

  
 تقرير مجلس اإلدارة -4

 
 . ول على المعلومات الواردة في التقرير السنويؤإن مجلس اإلدارة هوالمس

وإننا ال نبدي أيشكل من أشكال إن رأينا في القوائم المالية ال يشمل ما تضمنه تقرير مجلس اإلدارة، 
  .استنتاجات التأكيدعلىما ورد في هذا التقرير

ي التحقق من صحة المعلومات تتمثّلف من مجلة الشركات التجارية،فان مسؤوليتنا 266وفقا ألحكام المادة 
. المعطيات الواردة بالقوائم المالية بالرجوع إلىي تقرير مجلس اإلدارة ة فنضمبنكالمالواردة في حسابات ال

في قراءة تقرير مجلس اإلدارة وتقييم ما إذا كان هناك تناقض جوهري بينه وبين القوائم المالية  ويتمثل عملنا
وإذا استنتجنا .ء جوهريةأو ما اطلعنا عليه خالل مهمة التدقيق أو إذا كان تقرير مجلس اإلدارة به أخطا

  .استنادا إلى العمل الذي قمنا به أن هناك إخالالت هامة في تقرير المجلس فإننا مطالبون باإلبالغ عنها
 .وليس لنا ما نذكره في هذا الصدد

  
 عن القوائم المالية اإلدارة جلسمو اإلدارة مسؤوليات -5

 
وعرضها بصورة عادلة وفقا للمبادئ المحاسبية إن مجلس اإلدارة هو المسؤول عن إعداد القوائم المالية 

المتفق عليها عموما بالبالد التونسية وعن نظام الرقابة الداخلي الذي يراه مجلس اإلدارة ضرورياً إلعداد 

 .قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ

على العمل كمنشأة مستمرة، البنك اإلدارةالمسؤول عن تقييم قدرة يكون مجلس  المالية،عند إعداد القوائم 
واإلفصاح، حيث أمكن، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية بما في ذلك استخدام مبدأ االستمرارية 

 أو إيقاف عملياته أو عدمالبنك المحاسبي عند إعداد القوائم المالية، إال إذا كان في نية مجلس اإلدارة تصفية 
.وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك  

  .للبنكإجراءاتإعداد التقارير المالية  مسؤولي الحوكمةمراقبة على عاتق تقع
 

 الماليةالقوائم حسابات حول تدقيق مسؤوليات مدققي ال -6

  
 إن أهدافنا تتمثل في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء

 . كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا



 

 

لمعايير التدقيق  يعتبر التأكيد المعقول تأكيد عالي المستوى، ولكنه ليس ضماناً بأن التدقيق الذي يتم وفقاً
إن األخطاء قد . الدوليةالمعمول بها في تونس سيكشف دائماً عن المعلومات الجوهرية الخاطئة عند وجودها

تحدث نتيجة الحتيال أو خطأ ويتم اعتبارها جوهرية، إذا كانت منفردةً أو مجتمعةً، يمكن أن يكون لها تأثير 

 .خدمي هذه القوائم الماليةعلى القرارات االقتصادية المتخذة من قبل مست

كجزء من عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدوليةالدوليةالمعمول بها في تونس، نمارس االجتهاد المهني 

  :والحفاظ على الشك المهني في جميع مراحل التدقيق، وكما نقوم بما يلي
 

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية، سواء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ،  •
تدقيق تستجيب لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة  إجراءاتوتصميم وتنفيذ 

كبر من ذلك إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن احتيال يعد أ. توفر أساساً إلبداء رأينا
الناتج عن خطأ، ِلما قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز 

 .لنظام الرقابة الداخلي

 

الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة في  •

 .ظل الظروف القائمة

 
السياسات المحاسبية المتبعة، ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات تقييم مدى مالئمة  •

 .الصلة التي قام بها مجلس اإلدارة

 
التوصل الى نتيجة حول مالئمة استخدام مجلس االدارة لمبدأ االستمرارية في المحاسبة، وبناء على  •

يقن جوهري مرتبط بأحداث أو أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، وفيما إذا كان هناك عدم ت
. السعودي على االستمرار كمنشأة مستمرةبنك التونسيظروف قد تلقي بشكوك جوهرية حول قدرة ال

وإذا ما توصلنا إلى نتيجة بأن هناك شك جوهري، فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى اإلفصاحات 
إن استنتاجاتنا . ه اإلفصاحات غير كافيةذات الصلة في القوائم المالية أو تعديل رأينا إذا كانت هذ

مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك، فإن األحداث أو 

 .في أعمالها كمنشأة مستمرةالبنكالظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار 

 
ذلك اإلفصاحات حولها وفيما إذا كانت  تقييم العرض العام وهيكل القوائم المالية ومحتواها بما في •

 .القوائم المالية تمثل المعامالت واألحداث التي تحقق العرض العادل

 
الرئيسية،  وأمورالتدقيقالتدقيق ورزنامة أعماليتعلق بمجال  بنك فيمااننا نتواصل مع مسؤولي الحوكمةلل

بما في ذلك أي وجه من أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلية التي الحظناها خالل أعمال التدقيق 
 .التي قمنا بها

  
II.  -.�
 وا�MA ���8�-.&.W�6 اL�c6ا��ت ا���8

 



 

 

لخبراء قمنا بالمراجعات الخاصة المنصوصة بالمعايير التي نشرتها هيئة ا الحسابات،في إطار مهمتنا لمراقبة 
 . المنظمة سارية المفعول في هذا الصدد وكل النصوصالمحاسبينبالبالد التونسية 

  
  

 �4D��W� -.م ا���jب- ا��اخ5.- - 1

 96-2005كما تـم تنقيحـه بقـانون     1994نوفمبر  14بتاريخ  94- 117من قانون  3عمال بأحكام الفصل 
هـذا الصـدد، نـذكر أن     يوف. للبنكتقييـمعام لفاعلية نظام الرقابة الداخلية ،أجرينا 2005أكتوبر 18بتاريخ 

مسؤولية إحداث وتنفيذ نظام الرقابة الداخلية وكذلك المراقبة الدورية لفعاليتـه وكفاءتـه تقـع علـى اإلدارة     
 ومجلس اإلدارة

 إدارةوقـد وافينـا   .القوائم الماليةمن شأنها أن تؤثر على لم نالحظ وجود نقائص مهمة  مراجعتنا،بناءا على 
  .ال يتجزأ من تقريرنا هذا اجزءقريرالتا ذه ويعدتقرير حول النقائص التي تم رفعهاالبنك ب

 
 ا�وراق ا�&��.- �85
ا�.M ا�'�ري ب�3 ا�4&  ��Gب8- ��I 	��ب�ت - 2

  

أجرينـا   2001نـوفمبر   20المـؤرخ فـي    2001 – 2728من األمر عـدد   19عمال بأحكام الفصل عدد 
  .المراجعات الخاصة بمطابقة مسك حسابات األوراق المالية الصادرة عن الشركة مع القوانين المعمول بها

  .تقع مسؤولية ضمان المطابقة لمتطلبات النصوص الجاري بها العمل على كاهل اإلدارة
حسـابات الشـركة    ، لم نكتشف أي إخالل متعلق بمطابقـة من أعمال تدقيقما رأيناه ضروريا  واستنادا إلى

 .للقوانين الجاري بها العمل
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        التفاقيات المنظمةالتفاقيات المنظمةالتفاقيات المنظمةالتفاقيات المنظمةااااالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول 

) M.5)X�ا C�	200 آ�ت 475و�H5� -6'�ر��5&'5- ا� �X5ا
 62 M
   M& (48-2016ا��85
 

 �D -�
 2017د��&�2  31���5ـ- ا�&*6
  

  
 

  ،حضرات السادة المساهمين للبنك التونسي الليبي
  

e	#م�ا��� ح��ب�ت ا���� و ���P%2016جويلية11المؤرخ في  2016-48من القانون 62  بأحكام الفصل ب 
من مجلة الشركات التجارية، نعلمكم فيما يلي  475وما بعده و 200والمتعلّق بمؤسسات القرض والفصول 

  . 2017باالتفاقيات المبرمة والعمليات المنجزة التالية خالل سنة 
  

و  اRت����Pتج�اءات ا�*����� ����خ�j و ا�	%�د�� #�N ه23 �]اح��امت��%� م�Kو����� �� ا��uآ( م; م(ى 
��� م; م"�م�� ا���� ب%�P خ�ص� وم'	*� ��  إم����J وجد مQ, ه23 . ت�+��"� ا�%��d �� ا�*ا�1 ا�	����

أو ا�'	���ت و �J; إ#eم1J و�*� ��	'�م�ت ا�	*(م� إ���� و ا��� ���%, #��"� #; [��x إج�اءات  اRت����Pت
 ;# x��)س�س�� �"23 ا��Tوا�%�~ ا j��%تا������PتRدم�ّ�ر�"� او ��جL . دون إب(اء رأ��� حل ���(ت"�ووج

ا�( ا���ج	� #; إب�ام ه23 P1 ت*��1 ا�Jتإ������PتR%�د�� #��"� ا	ت �%( ا����	و إ�+�ز ه23 ا�'. 
 

  : والعمليات المبرمة خالل هذه السنة المالية االتفاقياتأـ

 
ا�'	���ت ا������ م;  ا������ راس م�ل %50ا�	��ه1 ب����  ا�	%�ف ا����� ا���رج�مL  ا����ن ا��Bام�ت Jت�ـ

 ���l 31ا��  ��	2017د��:  
  

Mnدا M���   
 ج	L وث��� 12419276

 ح��ب م�اس��;  12647646 070 513 8
 



  
 

 
 

 : مبرمة سابقا باتفاقياتب ـالعمليات المنجزة و المتعلقة 

  
ل خeل ا���� ا�	����  ات����Pتت+(ر ا]ش�رة إ�N أن 'P	س�ر�� ا� hم�زا� ��Z�	ات ا��(�	� أب�مh خeل ا���

 �� ��P*	31ا� ��	2017د��  ��� �	�� ,Q	وت�: 
  

 2011د��	�� 28وب*�ار م; م+�� ا]دارة ����� ا����� ا�������	�'*( �� 2011ت	h �� م�N س��  	
و�( ب�h7 ا�*�	� ا���م ��(�ن ا�	���� , �eس��eص إح��� ��p م; ا�(�ن ا�	%��P إ�N ا���آ� ا�'�ب�� 

�h م*�ب, . ا�( ا�	Kج��م�q7ة آ��� باس�q ا�	(خ�ات و ا�P �د���ر وه 5.698.418Pوت1 ه3ا ا��
  .د���ر 1.342.921

 
م*�ب, #	�� حّ(دت ب	��� أ�> د���ر و�e�"  Lس��eصا�'�ب�� "أب�م ا���� #*( م��#(ة مL ا���آ�  	

  :إ�N م��� وخ	�ن أ�> د���ر، ت�'�x ه23 اRت����P بـ  2008س��  ت��'�"�
  

ا��R`�ء #�N اس��eص ا�(�ن ا��� ب�زت"� وذ�� #�( " ا�'�ب�� �eس��eص"م��#(ة ا���آ�  -
 .ب�*(�1 آ, م� ���ج� م; خ(م�ت ���"�, ذ��

 . �� #	���ت إ#�دة ه���J ا�(�ن" ا�'�ب�� �eس��eص"م��#(ة ا���آ�  -
-  
- ����	��� .إب(اء ا��أ�ا�	��#(ة �� #	���ت��س�	���هن ا�	�'�*�ب��(�

 
مL آ�ب أ�h�P س��Jر ت*م ب	*�`�ه� آ�ب أ�h�P س��Jر ب���%�ف �� م��ه	�ت  ات����Pأب�م ا����  	

  .د���ر س��� 5.000ا���� ا����� ا����� م*�ب, 

 
 المسيرينج ـ اإللتزامات و التعهدات المتخذة لفائدة 

 
 :إن #��ص� تuج�� ا�	����; و�L ت�(�(ه� آ	� ���

  

 dم� ,Jدارة �� ش[ة أ#`�ء م+�� اu��J%�د�� #��"� ت�1 م	1 وا�Jف م+�� إدارت�] ;ت�(�(ه� م Lر و�ح`
ب�h7 م�d ا��`ر ا��� و�L م��"� T#`�ء م+�� . 2007اآ�ب�  23ا�'�د�� ب��ر�m  م; [�ف ا�+��� ا�'�م�

 .2017د���ر خeل س�� 375.250ا]دارة م� �(ر2 
 

ه3ا وب�h7 اTجر . 2013 د��	�� 10ب*�ار م; وزارة ا�	���� مKرخ ��  ا���بx ُحّ(دت م���*�ت ا�	(�� ا�'�م
آ	� ��	�L ا�	(�� ا�'�م ب���رة #	, مL . د���ر 50.051واRم���زات ا��� ت	�L ب"� ا�	(�� ا�'�م ا���بx م� �(ر2 

�"Pم%�ر� L�	+ب ,PJّا��. 
  

 N`�*	#( ب��	(�� ا�'�م ا�	145(د ��ار م+�� ا]دارة #حّ(دت م���*�ت ا� N� )*'�	2011م�ى  4ا� 
 (ه3ا وب�h7 أجر و ام���زات ا�	(�� ا�'�م ا�	��#.2015م�ي  04ـ(د ا�	�'*( �� 172م+�� ا]دارة #ـو��ار

ه3ا . د���ر ب	� �� ذ�� ا��PJّ, ب	'���1 آ�اء م�J; ا��(م� وم�d ا��`ر589.789 م� �(ر2  2017خeل س�� 
  .خ(م� مL ا��PJّ, ب+	�L م%�ر�P"�وأس�(ت ��	(�� ا�'�م ا�	��#( س��رة 

 



  
 

 
 

 ��31 ا�*ا�1 ا�	���� ����� ا�	���� ا�	��م� �� ا�(رجhآ	�  ا�	����;إ��Bام�ت وت'"(ات ا���� ��P�(ة 
 :آ�sت� ، مP%�� 2017د��	��

)��� )د���ر ت

  ا�&��� ا��4م ا��7��  ا�&��� ا��4م ا���ب{  ا�&��� ا��4م ا�&���A  ب8.- أ�RAء �'5| ا<دارة

    �D م
 31خ(
  2017د��&�2 

  أ�2Aء ا���-
 �D م
 31خ(

  2017د��&�2 
  أ�2Aء ا���-

 �D م
 31خ(
  2017د��&�2 

 أ�2Aء ا���-
(**)  

 �D م
 31خ(
  2017د��&�2 

 أ�2Aء ا���-
(*)  

  ام���زات �%��ة ا�	(ى  50.863  42.689  96.384  -  505.474  -  -  -

  ب(ل ا��`ر  -  -  6.250  -  -  -  369.000  - 

  م��� �"��� ا���Rق  -  -  -  -  84.315  194.059  -  -

  ا�&'&
ع  50.863   42.689  102.634  -   589.789  194.059  369.000  - 

و �*( ��م ا���� ب�(و�; ا#��ء ��(�L ب�#�	�د ��P اRم���زات���� .ا�����ا�N ح( ا#(اد ه3ا ا��*��� �1 ت�(د م���*�ت ا�	(�� ا�'�م (*)
x(�� ا�'�م ا���ب	ب"� ا� L�	ت.  

  .د���ر46.333و ت�`	; ام���زات �%��ة ا�	(ى ������ ا�	(�� ا�'�م ا���بx م�r��J ا]ح��� #�N ا��*�#( ت��~(**)

  
��1 إح�[��� #�	� ب'*( أّ�� ات����P أخ�ى خeل ا���� م; ��ح�� أخ�ى و م� #(ى ه23 ا�'	���ت، �'�	1J أّ�� �1 

 ,%Pم ا��Jت أخ�ى ت(خ, �� إ[�ر أح���	# ;# <�Jب"� �1 ت ��	ا��� � x��)ل ا���	م�،وأن أ# 62ا�	���� ا�	��
 2ا�	Kرخ ��  2006- 19ا�	�'�x ب	Kس��ت ا�*�ض و ا�3ي ت1 ت�*��� ب��*��ن #(د 48-2016م; ا�*��ن #(د 

 .م; م+�� ا���آ�ت ا��+�ر�� 475و م� ب'(2 و ا�P%,  200وا�P%, ، 2006م�ي 
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