
 ا��ا�
 ا��	��� ا������    
 

 ا���� ا������ ا����دي
  ت��& 1082 -� ! ا� 	دي آ�اي ¸32 :ا��� ا�ج��	�� 

 

 	� ا����� ��
 ا�������
 ا�������  
��ض ���&�د�
 	� ا����
  ��31/12/2017� ا��ن�� ا����دي ��ا��� ا�����
 ا������ �ا�

� �ه89 ا�*�ا�7 �&��ب
 ب��*��� ا���م و ا���ص ���ا��� ا���( ش��4 ب2 ز��
 وا���( . 2018أ	��,  25��*( ��م  ا����
 ا���د�
 ا�
 .ز��د خ(�7 ا�ّ��

  

 �() 2017دی����  31,+ ا���از�� ا������ ا��
  )أ�4 د���ر ت�ن��:ا��ح(ة (

31/12/2016  
  م�2ل

 ا����د م5آ�ة  31/12/2017  31/12/2016

   
 ا67�ل 

  ا���آIى أرص(ة ب��&�(وق و�(ى  ا���� 1 343 21 535 16 535 16
13 655 13 755 24 838 2  
�Kت ا������Mت �(ى ا���*� ودا�N و��
�*�ت Q�R ا���	�ء 3 211 563 002 493 002 493�� 
114 647 114800 66 061 4 

 ا���ر�
 ا�����STا��� 
��Uر ا 5 362 113 081 50 741 47�Vا 
ST��
����� 
37 122 37 122 39 372 6  �W أ�7W ت�X ���د�
15 406 15 407 15 867 7 

  ا����� اZص�ل ا��Uب
 أص�ل أخ�ى  8 644 80 991 83 989 84

550 13  550 13  8 718 9 
 ا�\���
 ا��Mج�
836 647 243 838  933 416 

 
 م���ع ا67�ل 

   
  

   
 ا�AB�م و <�ق ا���	ه��; 

 ا���آIى ا�V(ا�Rت ب��&�(وق و�(ى  ا����  000 100 058 95 058 95
36 315 36 315 41 977 10  
 ا�V(ا�Rت و ���*�ت ا�����Mت ا��&�	�
 و ا�����
 إ�(ا�Rت ا���	�ء 11 256 478 521 391 521 391

600 600 119 12  
�اض�ت ا���رج�
 وا���ارد ا��&�ص��Vا 
77 634 811 77  أخ�ى  خ&�م 13 784 89 
601 128 305 601  710 136 

 
 م���ع ا�AB�م

   
  

38 621 38 658 28 732 2.14 ��(D7ا �A> 
     

 رأس ا���ل   000 100 000 100 000 100
148 079 150 753 142 105 1.1.14  
 اVح��`��ت ا�����
-50 403 -50 403 -44 955 1.2.14 
 اZرب�ح ا���ح�
 ا�����

-778 070 2-  -2 602 1.3.14 

 ا��������� 

 ا�&�	�
 ا������� ا��
196 898 280 198  م���ع <�ق ا���	ه��; 14 548 194 

   
  

836 647 243 838  933 416 
 

 م���ع ا�AB�م و <�ق ا���	ه��;
                   

 
��� 

 ا�������ت ا���������� X2016و�� 
  .خ�رج ا������
 Zج, ا��*�رن


غ ا���آ�ت� 



  
  
 

 
 

Eرج ا���از�� ا)�� 2ا	ا������ خ 
  2017,� � 	ی� دی���� 

 )أ�4 د���ر ت�ن��:ا��ح(ة (
 

  

 
31/12/2016  

 
31 /12/ 2017 

 
 م5آ�ة

 
 ا����د

    

60 155 64 784   - 
  ا�\��ن�ت و ا�d�TKت ا��*ّ(�

��دات -   498 20 845 13Rإ 
�)���  

95 000 000 100   اZص�ل ا��*(�
 ب\��ن-   

169 000 185 282 1.14 �(��Jم م�Aم���ع خ 

     


 ت�W(ات ت���,    033 70 398�)*�  

  ت�W(ات Q�R ا����ه��ت   313 313

 م���ع ت� 2ات م���<� �)�J,	ء 1.14  346 70  711

     

-  -    - 
  ا��اض�ت �� )Wّ	��W و��f ����ب

253 927  379 863    - 
  ض��ن�ت �*���

 �م���ع ت� 2ات م��)� 2.13  863 379  927 253
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���	  ا���	�! ا������ 
 2017دی����  31ج	�(� ا�+  01م; 

 )أ�4 د���ر ت�ن��:ا��ح(ة (

 
31/12/2016  

  م�2ل
 ا����د م5آ�ة  31/12/2017  31/12/2016

   
 

�Mل ا���NOس�Qإی�ادات ا 

 وإ��ادات أخ�ى 1.1.16 210 44 664 36 030 38�� 	�ا�( ��

 d��Rت 2.1.16 147 13    235 11    235 11   
9 902 9 738 9 780 3.1.16 

 ا���ر�
 وا������ت ا�����STأرب�ح ا��� 
��Uر 4.1.16 350 2 242 2 228 2�Vا 
ST�� أرب�ح 

61 395    59 879    69 487   �Mل ا���NOس�Qم���ع إی�ادات ا 
   

  
   

 
�Mل ا���NOس�Qء ا	أ�� 


 وأ��Rء أخ�ى	�ا� 5.1.16 226 26- 573 24- 870 23-R�	)� ) 
- 23 870 - 24 573 - 26 226   �Mل ا���NOس�Qء ا	م���ع أ�� 

   
  

37 525 35 306 43 261 1.16 �,	Aا� �Mت! ا���	ا�� 

    -2 969     -1 587     -14 708 2. 16 
 7�� g��&ت 
����&&�ت ا��(خ�ات و ن

 ا����*�ت 

9 559 9 156 64 3. 16 

 ت&��g ��7 ��&&�ت ا��(خ�ا��ت و ن

��Uر�Vا 
ST�� 

hiل اZخ�ى  16 .4 569 11 103 1 047 1�Vإ��ادات ا 
-18 764 -18 684 -21 557 5. 16  
�R�� أج�ر و ت4���K اج

-6 104 -6 975 -17 096 6. 16  
hiل ا�����V4 ا���Kت 
hWآ�ت� ا�T`Vءات 16 .7 655 2- 258 2- 258 2-�Vرص( ا 

 ����� اQس�NOل   122 1- 061 16 036 18

   
  

 أرب�ح وخ���� �Rد�
 أخ�ى  8.16 197 3- 15461- 461 15-
444 5 -  444 5 -  ا�\���
 Q�R ا���آ�ت  16 .9 498 1- 

3 734 3 734 4 368 10.16 �W ا��& j	Q ا���آ�ت ا�Q ت�X ���د�

-1 643 -960 -1 153 11. 16  
���Zا 
 ح&

-778 070 2-  -2 602    ��,	Aا������ ا� 

 م(��ل  ا����Oات ا��J	س���        -                    -                    -               

-778 070 2-  
-2 

 ا������ ا�A	,�� ب�2 م(��ل  ا����Oات ا��J	س���  602

  
 
��� 

 ا�������ت ا���������� Xج, ا��* 2016و��Z 
  .�رن
خ�رج ا������

 
 

 
  



  

  

 ج2ول ا��2,	ت ا��2ی� ا������
  2017,� � 	ی� دی����

 )أ�4 د���ر ت�ن��:ا��ح(ة(
  

 
31/12/2016  

  م�2ل
 ا����د    31/12/2017  31/12/2016

 أ��UV ا�س�NOل    
hiل ا����K ا��*��ض  476 66 581 58 581 58�dإ��ادات ا 

hiل ا���  389 33- 389 32- 389 32-�dء ا��Rأ
R�	)ا�� �K 
-643 -643 11 660  
�Kوا��� 
 ا�(ا�Rت ا�����Mت ا�����

-10 428 -10 428 -81 300  
�(اد ��وض و ت���*�ت ����ح
 /��وض و ت���*�ت

 ����	�ء
14 029 14 029 86 968  Nء/ ودا��	ب�ت �������� 
26 148 26 047 50 343  4�k� ��(ات ا�

-28 789 -24 606 -16 381   l����خ�ونm ان ودا���ن�Rn� دة)�� 
hiل  689 7 794 24- 107 24-�Vا 
o2 أن�� 
 ت(	*�ت ن*(�
 أخ�ى �pت�


 Q�R اZرب�ح  334 3 602- 581 3R�	)داءات ا��Zا 

 ا��2,	ت ا��2ی� ا�A	,�� ا���Wت�� م; أ��UV ا�س�NOل  400 95 195 5 984 5

    
 

 أ��UV ا�س��X	ر    
��Uر  964 220 2 220 2�dا 
ST�� Q�R 
 	�ا�( وح&j أرب�ح �*��ض

��Uر/إ���ء  209 65- 569 14 038 14�dا 
ST�� �	 X��Tت 

/إ���ء  093 3- 402 4- 402 4- تX��T 	� أص�ل ث�ب

 ا��2,	ت ا��2ی� ا�A	,�� ا���Wت�� م; أ��UV ا�س��X	ر  338 67- 387 12 856 11

    
 

 �یYأ��UV ا���    
 إن��Tض ا���ارد ا��&�ص�
/ إرت�Tع   480- 342 342
176 176 3 247  
R�	)� أرب�ح j&ح 

-258  -13 883  N��� تpث��ات ت ��i���s ا�

260 518 -11 116  Yا����ی �UVت�� م; أ�Wا��� ��,	A2ی� ا� ا��2,	ت ا��
 

18 100 
 

 
18 100 

 

 
16 946 

 
 

�ة  ا����i ا�&�	� 	� ا�����
 أو ��Tل ا�hخ �Wد����

 ا�������

-88 872 -88 872 -70 772  
ا������ أو م	 ی�	دل ا������ ,� ب2ای� ا�(��ة 

 ا��J	س���
    

 
-70 772 -70 772 -53 826  

ا������ أو م	 ی�	دل ا������ ,� � 	ی� ا�(��ة 
 ا��J	س���

  
� Xو�� 
��� 
  ., ا��*�رن
خ�رج ا������
 Zج ����2016
 ا�������ت ا�����

  
  
  
  
  
  



  

  

E	J	Zإ� Y�J 
ا������ا)�	)��  ا)�ا�  
�)��� ا��J	س��� ا���B�م�   

 2017 دی���� 31,�   

  
  

 ت2ی
 ا����] 1-
  
� N��� ن�K  : �2 ا���آ�ت اuت� ذآ�ه� ا���� ا��ن�� ا����دي

  )أ�4 د���ر:ا��ح(ة (  

 ا���	مNت ا������Dل ا7م�ال ا�5ات�� ر	2ا رأس ا��>Qری[ ا	آ� ثت�Vا� 
 ا���� ا��ن�� ا����دي 30/05/1981 000 100 559 140 242 69 222 2

�hص 06/11/2002 300 265 16 452 2 427�h� 
 ا��ن��
 ا����د�

219 1 806 4 407 1 000 08/09/1984  
���` 8I�� 
 ش�آ

-121 291 2 411 1 600 28/12/2001 4�k� ت س �����ه�
 و ا�

��Uر 02/12/2002 500 037 1 124 7�dت س �����ه��ت و ا 

-495 10 576 7 004 000 5 
 صv��T ا��(�(ة  23/11/1983 w�Wت 
  ش�آ
274 0 2 825 350 2  ا��*�ر�
 ا��(�(ة  25/12/1989 

 ا���Tظ ���Kف 15/09/2008 432 35 302 24 556 1 164 1

 ا�*��ات  17/09/1980 750 5 074 7- 436 12 789 1-

-1 101 14 237 12 500 10464 18/05/1982 
RراIا� 
�ب�
 ا���ش�
 وت���� Qش ا���ج  

251 2 037 1 986 1200 27/08/1992 
`����� 
 ا��ن��
 ا����د�


 ������ج�ت 09/02/1977 063 23 013 34 620 58 548 4-�R��&ا� 
 ا���آ

��Uر ���`2 ا�*��� 22/08/1992 000 4 617 4 40 60-�Vا 
 ش�آ

 ت���Kد 03/01/1984 000 30 006 117 797 43 194 30

  

  ت2ی
 ا���	�	ت ا��	��� ا���ّ���-2

 N���� 
`�} ا�*�ان�2 ا�����ل  ا���� ا��ن�� ا����ديو�N ض�s ا����ن�ت ا�����
 ا���ّ��
 
*��ب�W وب���&�ص ا��S�ّم ا������� ���Mّ���ت وا�*�اR( ا�������
 ا��ن��
 ا��


 ب���Mّ���ت ا��&�	�
 وب���N ا����ن�ت ا�����
 وب��N ا���آ�تب�������ت ا���ّص.  

  :ذآ�ه�وه� ت��, ب���&�ص ا�*�ان�2، وا���Tه�7 ا���ّ�
 واdت����Tت ا�������
 اuت� 

  � ��Z2459 – 96ا ،
  ا���ّ�} ب����ا	*
 Q�R اV`�ر ا���ج�� �������

� ا�����
 ا���ّ�} ب������ ا�&�در 2R وز� 1999��رس  25ا�*�ار ا��Mّرخ 	�  �  
،�ّKع ا����o*ا� �	 
  ا������

ا������� ا�������
 ��*�oع و��اجN ا�ّ(��} 	� ا������
 وا���ص
 ب����Sم  �  
ا�&�درة  12–2001و  04–99و  24–91وا�����ر  23–93ا����� `�*� ���9آ�ة ر�7 

�ز�N ا����`� وت&��4 ا�(��ن،� 
�Sي وا���Iا���آ �2 ا����  
  ،)37إ�Q  35(ا������� ا�������
 ا���ص
 ب���N ا����ن�ت ا�����
 ر�7  �  

   38.ب��������آ�ت��7ا�����ر ا������� ا���ص  �  

  ا���ّ��� ا��	��� ا���	�	ت ��Z` ا�����2ة ا��J	س��� ا��	ی�&- 3



  

  

Xoا����ن�ت ض� 
 �ا� وا��*���n� vح�Kم `�*� ،2017د����� 31ب�ر��  ا���ّ��
 ا�����
jّ�� �W��R 
 ا��Kّ�, ،2001د�����  6ب�ر��  ا�&�در R2001  - 117(د  ا�*�ن�ن خ�ّص


 ا�������
 وا�*�اR( ا���ر�
 ا���آ�ت ����*�ّ� وت�N�ّ ا�����
 ا����ن�ت ب���N ا��

  . ا���آ�ت

  ا���ّ��� ا��Vآ	ت م�����- 3-1


 تK�نR���� ا���آ�ت 
ا���� ا��ن��  ��T�ذ ت�\N ا�� ا�ّ��آ�ت آّ, �2 ا���ّ��

 آ�نX ��اء ا����ديT&ش�ة ب���أو  ��f ش�ة���2 R {��` ا���آ�ت 
 و��W� 2 ا�ّ�ب�
  .�W��R ه�م تpث�� ���� ا��ن�� ا����دي� ا�� ا���آ�ت

  ا�ّ����] �aق- 3-2

• �(ّMج ا�	دمQا �  �aی

 
� ��Uّ, وا ا���� ا��ن�� ا����دي�7ّ ت���N ا���آ�ت ا�� ت�\N �&�ا إ�Q ��ا���
��Kج ا���دVا 
*��oب �Wب 
oا���ت� 
oن�n� أو 
�Kا��� 
oن�n� ادا)  .ن��`�W ا�


 	� ا��(ال ���l ��(ات ا����ه�
 ب���ص� اZص�ل، وا��&�م، *��o2 ه89 ا��Kوت
 
ّ�
 ض�2 اZ��ال ا�9ات���Zا�( ا�	 
ّ��
 �N ت���2 حّ&�� 
وا��RZء وا��Vادات �Kّ, ش�آ


 ا�����
ا���ّ��
 و���� 
  .ض�2 ا����� ا���ّ��

  �aی� ا���	د�� •

� �
 ا����د�
 ���� ا��ن�� ا����ديت�N�ّ ا���آ�ت ا�*��oب �W��R ث�� ه�مpت . ��و��

 �ـK��� N���*�م ب��� �Q�R ا�Z,ّ  �2 ح*�ق  %20ا�pث�� ه�ّ�� �R(�� تK�ن ا���آ
 ا�

  .28	*�ة  R ����35(د ا�&��X و ذ�� ح�� �� ج�ء 	� ا�����ر ا���


 ش�آ�ت R���� 

 	� ا��(ال ���l ��(ات ا����ه�
 ب�ّ&*��o2 ه89 ا��Kوت �ا���

 ا���
 ا�����
 ����آ�ت  ا��ن�� ا����دي��ض�2 أص�ل ا���ازن
 ب�� 	� ذ�� ن


 .ا����د�
  

  ا�����] م�	دئ-4
  إ�	دة ا���	��� وا��Uح- 1.4

•  

�ت7 ا�*��م ب��Rدة ا������
 ا�hز���h� وت*��7 ا���آ�ت 
 `�ق ا������

• 
 ت7ّ `�ح ا����*�ت وا�(��ن وا��Wّ(ات ا����د�
 وآ�9� ا��RZء وا��Vادات ا����د�

•  

 2R ا���ازن
 وخ�رج ا���ازن
 وQ�R وض�ّ�R�ث�� ا������ت داخ, ا����pت7ّ ح9ف ت

 .ا����� ا���ّ��


 وا��ّ(خ�ات  •R�رب�ح داخ, ا����Zا j&ت7ّ `�ح ح �Q�R ا���(ات ا���ّ��
 و	��

R�ص�ل ب�2 ش�آ�ت ا����Zت ا�����2 � 
 .أو ن��j ا�*��
 ا��pت�

�*���ت ا�� و�N ح9	�W  إ�Rدة اdح��`��ت ت7ّ •�dق  ج�اءو ا�oن �	 ��Wo
 ا����R
 .2003ا	��,  28ا��Mرخ 	�  R 2003-32(د *�ن�نا�

• �	 �Wت7ّ ت�ز�� �
 ب�����ات  ��2017
  و�( ت7ّ إ��iء ح&j اZرب�ح ا�*�ّ�وا��
2� �Wح�oب �وذ� 
 .اVح��`�ت ا���ب*

 



  

  

  ,	رق ا��D	ء ا���2ات- 4-2


 ا���(ات ا���ّ��
 �R( ا���ءه� وا��ّ&
 ض�2 أص�ل T�Kب�2 ت 
ت(رج ا�T�ارق ا���ّ��
 �&�R Xت� 
��Uر �R( ". 	�رق ا���ء"ا���ازن�d(ا خ�, ا�ق �	m ح�� �WآhW�*N ا�

��ء�d2 `�ف  .ا�ك ا��*ّ(رة hW�dة ا� .��Rة ���ات ا���� ا��ن�� ا����ديوت(وم 	
  ا��Zی�� م�	���- 4-3

 4��� Q�R 
*ّ��ي �Rء ا�\���
 ا���Q�R N�ّ ا���آ�ت Q�R ا�\���
 ا�����

 وا�\�ا�� ا��Mّج�
 ا��pت�
 �2 ا��Tوت ا���� ا�9ي ��Iى إ�Q ا��Tرق R�ش�آ�ت ا����


 وا�*��
 ا�\����
 ����ص� ا���ازن
 ا���ّ��
ب�2 ا�*��
 ا�������.  
  

  م���� ا<��	a	ت- 4-4

وحّ&
 �2 اح��`�ت  ا���� ا��ن�� ا����دي���ي ه9ا ا���( Q�R ح��ب�ت اح��`�ت 
  .ا���آ�ت ا���ّ��
 و �7ّ ح&� ه89 ا��&
 ح�� ن��
 ا���T(ة

  

  ا������ ا���	�!- 4-5

��وح&
 �2 ن��� ا���آ�ت  ا��ن�� ا����دي ������ ���ي ه9ا ا���( Q�R ح��ب�ت ا��
  .ا���ّ��
 و �7ّ ح&� ه89 ا��&
 ح�� ن��
 ا���T(ة

  

  اDQ(	ل ت	ری[- 4-6

                �*N ض�s ا����ن�ت ا�����
 ان��ho �2 ا����ب�ت ا��Tد�
 ا�����
 ا��\��`
 ب�ر��
 .ا���ّ��
ا���آ�ت  ����عب�����
 � ،7201د����� 31

 
  <�ل ا��ا�
 ا��	��� ا���ّ��� إیZ	<	ت- 5

  م���ع ا��Vآ	ت ا���ّ���- 5-1

و��*�اR( ا�������
  ،2001د����� 6ب�ر��  Z �*�`117-2001ح�Kم ا�*�ن�ن R(د   
 
���N وا�ّ�ب��� 

 ا���آ�ت ا���ض�R���� آ�� ا��ن�� ا����دي �����ا��ن��
، ت

  :�2 ا���آ�ت اuت� ذآ�ه�

  ��� ا���ا���D ���� ا�(	�2ة
ت	ری[ اب�2اء 

��Dا���ا  
�)Aع  ا�	U  ا��Vآ	ت  ا�

  ا���� ا��ن�� ا����دي  ا����ّ�  اZّم      100%  100%

99,98%  99,98%  06/11/2002  
�hص  ا����ّ�  ت�ب��h� 
  *ا��ن��
 ا����د�

99,96%  99,96%  28/12/2001  
  *���Kف–ا��ن��
 ا����د�
 �����ه�
 وا��4�k  ا����ّ�  ت�ب�

99,99%  99,99%  02/12/2002  
��Uر  ا����ّ�  ت�ب��dه��ت وا����� 
  *ا��ن��
 ا����د�

52,55%  52,55%  08/09/1984  
8 `���
  ا��*�ري  ت�ب�I�� 
  *ش�آ

52,49% 99,99% 25/12/1989  
 *ا��*�ر�
 ا��(�(ة ا��*�ري ت�ب�
52,49% 52,49% 23/11/1983  

 صv��T ا� ا��*�ري ت�ب�w�Wت 
  *�(�(ةش�آ
4,85%  4,85%  15/09/2008  
  *ا���Tظ ���Kف  ا����ّ�  ت�ب�


  ا����ّ�  ش���  27/08/1992  30%  30%`����� 
  *ا��ن��
 ا����د�


 ������ج�ت  ا�&���R  ش���  14/10/1982  30,78%  30,78%�R��&ا� 
  ا���آ

��Uر ���`2 ا�*���  ا��(��ت  ش���  22/08/1992  25,00%  25,00%�dا 
  *ش�آ

  *ا�*��ات  ا�&���R  ش��� 1982/11/04 28,56% 28,56%


  ا�hTح�  ش��� 18/05/1982 30,00% 29,99%RراIا� 
�ب�
 ا���ش�
 وت���� Qا���ج 
  ش�آ

  *ت���Kد  ا��(��ت  ش��� 05/06/1984 20,00% 20,00%

 .� ا���آ�تت���*�ا�7 ا�����
 ا��ب�
 �W ��ا�� ا����ب�ت ت*�����fب *



  

  

�d>N, ت7 : م �	آ���, 2016 
�4�k آ��ز ض�2 ا���آ�ت ا��(���� �R. ادراج ا�&�(وق ا���� �وح�� ��م ا���
 
 2017 	�ن� �N*� 7 ادراج� ض�2 ا���آ�ت ا�����
 	� , ب��N آ, أ���W 	� رأس ��ل ا�&�(وق ،2017خhل ��

 
��� 

 ا����ن�ت ا���������� X2016وو��، 

 ا��*�رن��i�.  

 �aق ا�����]- 5-2
    


 �aی� ا�����] ا��Vآ� اس
�hص�h� 
 إد��ج آ�� ا��ن��
 ا����د�

 4�k� إد��ج آ�� ���Kف –ا��ن��
 ا����د�
 �����ه�
 وا�
��Uر�dه��ت وا����� 
 إد��ج آ�� ا��ن��
 ا����د�

 إد��ج آ��  ا���K��k�Tف

 إد��ج آ�� ا��*�ر�
 ا��(�(ة


 صv��T ا��(�(ةw�Wت 
 إد��ج آ��  ش�آ
8 `���
ش�I�� 
 إد��ج آ�� آ


`����� 
 ا����د�
 ا��ن��
 ا����د�

 ������ج�ت�R��&ا� 
 ا����د�
 ا���آ

 ا����د�
 ا�*��ات
��Uر ���`2 ا�*����dا 
 ا����د�
 ش�آ


RراIا� 
�ب�
 ا���ش�
 وت���� Qا���ج 
 ا����د�
 ش�آ
 ا����د�
 ت���Kد

      
ب�Uی� م�	ش�ة أو ��h م�	ش�ة وا��� �
  %20ق ���� م�ا��D 	 ا��Vآ	ت ا��� ت�	وى أو ت(�- 5-3

    ی�
 إدم	ج 	 ض�; ا��Vآ	ت ا���ّ���
  ا���k ���� ا���ا��D ا���	ن


 20,00% ��(ب��T& 	� ا�

  ��fب ا�*�ا�7 ا�����
 19,39%  ا���آ
 ا��*�ر�
 ا��ن��
 ا����د�

 {	Z27,24% ���ة ا 
�T& 	� ا�
h��� ت�ك��ص� 

 33,33%  بv  ش�آ���\� 
  ت���

 
�I�Iا�� 

 40,00% ش�آ�T& 	� ا�


 ��9  33,3% ش�آ
 ا��ح��ن����\� 
 2010ت���


 ا�hTح�
 ��(ي ��&�ر   ���
 42,25%  ش�آ
 ا��T&  	� ا�
��ر �� 
�K���Zا 

 41,00% ا���آ
 ا��ن���T& 	� ا�

 
 	� `�ر ا���N 49,97% ش�آ
 ا����ت, ا��ن��

 ا��ن��
 اZورب�
 Vن�ج ا��K�مo�
 51,02% ا���آ
 ا����T& 	� ا�

 

 57,80% ش�آ
 ت�ب�
 ا���Zك ب��ب�T& 	� ا�
��Rh� 

 ا�hTح���� ت���R XT( ا�K��2 50% ش�آ
 ا�


 ا�hTح�
 �Iد�2���hiل اث� ا��ج�ع ا�\��
 �2  20%  ش�آ
 ا��dا Q�R XT��ت

  `�ف ا�(و�


 20%  دوات ش�آ
 أ�T&  	� ا�


 23,59%  ا����ل �T&  	� ا�
j*دوات ا�Z 

 تX��T 	� أ�7W 25,71 %  ا���آ
 ا��ن�����Tات  

  ت���R XT( ا�K��2 20,14 %  ��داف

 25,00 %  	�دdن(���\�
  ت���



 20,00 %  ا���آ
 ا��ن��
 ����Tوش�ت اdرض����\�
  ت���

vآ�
 20,00 %  آ�ب���\�
  ت���

Iن��ن�  	�o�را��&�j -ا�*�ا�7 ا�����
 ��fب  22,86 %  ل ن�


  %99,93  ش�آ
 ا�(را��ت وا���ب����\�
  ت���

&(�� وا��ر�(�� 

 29,9%  ا��ن�ى
 ا����د��T&  	� ا�



  

  

  ا���	�	ت-6
 


Dم� - 1ا��5آ�ة ر	ی�� ا��lBي وا�l2وق و�2ى ا���� ا���آ�A�	أر26ة ب  
  


 �(ى ا���� ا���آIي ���, ه9ا ا���( رص�( ا�&�(وقR�ن*(ا ورص�( ا����.  
د���ر  أ�4 535 16�*�ب, أ�4 د���ر  343 21ا�����
 �R( ت�ر�� ا�T�Vل �K�ن ����ع 

 
��Wن �	2016  
�&T�ت�uآ�:  
  

)   أ�4 د���ر:ا��ح(ة (  
 ا���	ن 2017 2016

 ن*( 	� ا�&�(وق 545 9 471 5

 ا���� ا���آIي 798 11 064 11

 ا�����ع 343 21 535 16
 

2 ,� ا�2�Aوق � -1.1 

 
��f Qا�&�(وق ،2017د����� 31إ� �	ع ا��*( ����ن �K�9 545 ,*�ب�5أ�4 د���ر   
471  
��Wن �	2016أ�4 د���ر . 

 
ا���آlي ا����-2.1  

 

 
��f Qي ،2017د�����  31إ�Iا���آ �ع ا�������ن �K� 11 798 ,*�ب�أ�4 د���ر  

 أ�4 د���ر 	�  064 11��Wس، 2016 ن��Zب� jن�� ا����دي و��� .ا���� ا�


 5ا��D]  – 2آ�ة ر�ت �)+ودا	D	Jواس� ���	وا�� ��Mت ا���	س�nا��  
  


 ���م ب��م Tآ�� ���, ا��� 
 وZج, �����ك���, ه9ا ا���( اZرص(ة ا�����
 وا����ج�

    .وا�����Mت ا�����

 
��f Q2017د����� 31إ�، �R ت���*��dع ا����ن �K� ا����ك Q
 وا�����Mت ا�����

  أ�4 655 13�*�ب, أ�4 د���ر  838 24��Wن �	د���ر  
��2016 ،
�&T� ت�uآ�:  

)أ�4 د���ر:ا��ح(ة (    

2016 
 م�2ل

2016 
  

2017  
  

 ا���	ن

 ا���ا���ن  025 11 451 8 351 8

5 304 5 304 13 813  
 ت��T�kت ����

 ا�����ع  838 24 755 13 655 13


 ا��5آ�ةDء – 3 ر	,�Jا� +(� �Jدی�ن م�� 
  


 Q�R ا���	�ء*�أ�4 د���ر �R 563 211( ت�ر�� ا�T�Vل ب�l ����ع ص�	� ا�(��ن ا���
 :ت�����W آ�uت� ، و��20162Kد�����  31أ�4 د���ر 	�  002 493 �*�ب,

  
  
 
 
 



  

  

)أ�4 د���ر :ا��ح(ة(  

 ا��Vآ	ت ا��	ب�� ا�����ع
ا���� ا������ 

 ا����دي
 ا���	ن

963 881  980 108  983  772 �*���ت����ع  �dا 
- 2 170 - -2 170 �*��� 
 ح��ب ت���
 	�ا�( ����

793  878  980 108  813 770  )1(م���ع  
-150 246 -69 727 519 80 -  
 ا�T�ا�( ا��Mج�
 ��&&�ت Q�R ا�(��ن 076 127- 260 39- 336 166-
-316 582 987  108 -  595  207 -  )2(م���ع  
 )2)- (1(6	,� ا�2ی�ن  218 563 7- 211 563

 
D4ا��5آ�ة ر -�d)Jری� ا������ ا��	ا���  


ات��, ST��� �4�k ا���ص ����ب ش�آ�ت ا���ر�
 ا�����
 أ�7W ا�(اول وأ�7W ا�
،
R�ا����  
��Wن �T	2017 ع ه89 ا����� lب�� �ب� 
���
 ا���ر�
 �2 ا���T�kت ا�ST�

  :أ�4 د���ر 061 �66(ر8 
)أ�4 د���ر:ا��ح(ة (   

  ا���� ا�A	,��  ا��AAB	ت  ا���� ��2 ا���D	ء  ا���	ن

 314 42 - 314 42  ا���� ا��ن�� ا����دي

 135 23 - 135 23  ا���Tظ ���Kف


���` 8I�� 
 300 - 300  ش�آ


 صv��T ا��(�(ةw�Wت 
 - - -  ش�آ

 5 - 5  ا��*�ر�
 ا��(�(ة

�hص�h� 
 198 - 198  ا��ن��
 ا����د�

��Uر�dه��ت وا����� 
 40 - 40  ا��ن��
 ا����د�

4�k� 69 - 69  ا��ن��
 ا����د�
 �����ه�
 وا�

 061 66 - 061 66  ا�����ع ا��	م


Dت ا������م-5 ا��5آ�ة ر	ه�	ا��� �d)J 

 �2 أ�7W ا���Uر ��K�ن رص�( ا�STه��ت����7 Wوأ�  
Kت ا�������Mا�� �	


 وا�����Mت ذات ص�
��Uر ب�( `�ح  و���l. ش�اآ�dا 
S	ح� �	ا���&&�تص� 

 ا���
  أ�4 741 47د���ر �R( ت�ر�� ا�T�Vل �*�ب, أ�4 362 113��Wن �	د���ر 


  .ا��Tر`
)أ�4 د���ر:ا��ح(ة(   

 ا���� ا�A	,�� ا��AAB	ت ا���� ��2 ا���D	ء ا���	ن

 939 100 108 9- 047 110 ا���� ا��ن�� ا����دي�

�ن��
 ا����د�
 �����ه�
 وا��4�kا�  15 175 -3 120 12 055 

��Uر�dه��ت وا����� 
 183 80- 263 ا��ن��
 ا����د�

�hص�h� 
 87 463- 550 ا��ن��
 ا����د�


ص������T(�(ةw�Wت
 98 133- 231 ش�آ

 362 113 904 12- 266 126  ا������	��	م
���: ���, ه9ا ا��ص�( Q�R ا���� ا� � 



  

  

 
)أ�4 د���ر:ا��ح(ة (           

 

 
D6ا��5آ�ة ر – 
  ت�E م�	د�� 	أس 
  


 372 39 د��W إ�Qا���(ات ا�� ت�X ���ارتNT رص�( ��Wن �	2017 أ�4 د���ر  

  122 37�*�ب, ��Wن �	2016أ�4 د���ر   
�&T� Qت�وهuآ�:  

)أ�4 د���ر:ا��ح(ة (  
 2016 2017 ا���	ن

 775 35 164 38 ���ه�
 ا���� ا��ن�� ا����دي

 
��Uر���ه�
 ا���آ
 ا��ن��
 ا����د�
 �����ه��dوا  1 208 1 347 

 122 37 372 39 ا�����ع ا��	م
 

 ا���� ا������ ا����ديم�	ه��- 1.6

 )أ�4 د���ر:ا��ح(ة (

 ا���	ن
رأس ا��	ل 
 ا�ج��	��

  ا���� ا������ ا����ديم�	ه�� 
  ا����ا��� ت�E ب��Z	ه	 ا���	د��

 ا������2 ا���D	ء
أم�ال 
ذات�� 
 أخ�ى

���ا�خAA	ت�)+(  
 (�ا)�Zا

 ا�����ع


 ������ج�R��&ا� 
 470 10 - 900 1 8 570 23 063 �تا���آ
 ا�*��ات

��Uر ���`2 ا�*����dا 
  ش�آ
5 750 
4 000  

1 642 
1 000  

- 1 642 
155  

- 
- 

- 
1 155 


RراIا� 
�ب�
 ا���ش�
 وت���� Qا���ج 
 542 2   414  128 2  464 10  ش�آ
 401 23 - 001 21 400 2 000 30 ت�ن��Kد


`����� 
 596 - 236 360 200 1 ا���آ
 ا��ن��
 ا����د�

 164 38 - 064 22 100 16 477 74  ا������	��	م
 

م�	ه�� ا��Vآ� ا������� ا����دی� �)��	ه�� وا�س��X	ر - 2.6 

)أ�4 د���ر:ا��ح(ة (   

 ا���	ن
 م�	ه�� ا��Vآ� ا������� ا����دی� �)��	ه�� وا�س��X	ر

 رأس ا��	ل ا�ج��	��
 ا����ا��� ت�E ب��Z	ه	 ا���	د��

 ا�����ع  (�ا)�Zا )���ا �)+ �خAA	ت  أم�ال ذات�� أخ�ى ا������2 ا���D	ء


RراIا� 
�ب�
 ا���ش�
 وت���� Qا���ج 
 208 1 - 197 011 1 464 10 ش�آ

 208 1 - 197 011 1 464 10 ا������	��	م


Dب�� ا������  ا67�ل- 7م5آ�ة ر	Xا�  
 

 : ��ر 	� ت�ر�� ا�T�Vل و ��زع آ�� ���أ�4 د�867 15ب�l رص�( ه9ا ا���( ����ع 
  
  
  

��,	Aا� ��� ا��AAB	ت ا�
 

 ا���	ن
 ا�����ع ��, اVد��ج  193 130 664 9- 529 120
-19 590 556 -20 146 
 ا������
  ا��������2 ا���	��� 047 110 108 9-      939 100



  

  

  )أ�4 د���ر:ا��ح(ة (
�,	Aك ا�N م إس�	خ ��	ن إج�	ا��� 

- 2 2  
8 `���
 أص�ل ��f ��د�
أص�ل ��f ��د�I�� 
 ���آ
- - -  
 ا��*�ر�
 ا��(�(ةأص�ل ��f ��د�
- 6 6  

ص������T(�(ةأص�ل ��f ��د�w�Wت
  ش�آ

�hصأص�ل ��f ��د� 60 39 21��� 

 ����آ
 ا��ن��
 ا����د� 
532 2 269 2 801  
 ا���� ا��ن�� ا����ديأص�ل ��f ��د�

 أ6�ل ��h م	دی� �)������ 869 2 316 2 553
10 060 

6 
17 

14 475 
29 
438 

24 535 
35 
455 

 
 ا���� ا��ن�� ا����ديأص�ل ��د�
 
 ا��*�ر�
 ا��(�(ةأص�ل ��د�
 

صTأص�ل ��د�w�Wت
 ������(�(ةش�آ

�hص 111 3 562 2549��� 
 أص�ل ��د�
 ����آ
 ا��ن��
 ا����د�
��Uر 55 55 0�dه��ت وا����� 
 ا��ن��
 ا����د�

15 225 240 
���` 8I�� 
 ش�آ
60 34 94 4�k� ا��ن��
 ا����د�
 �����ه�
 وا�

     

 أ6�ل م	دی� �)������ 525 28 819 15 706 12

 أ6�ل ث	ب�� ,� a�ر اV�Q	ء 608 2 - 608 2

 ا�����ع ا��	م �)������ 002 34 135 18 867 15

 


Dا67�ل ا7خ�ى–8م5آ�ة ر 
 2�Tk�خ�ى، ��وض ا��Zص�ل اZرص�( ا ,�ب�l ����ع . وا��*���ت أخ�ى��

أ�4 د���ر 	�  989 84�*�ب,  2017د�����  31أ�4 د���ر 	�  644 80ه9ا ا���( 

��Wن ت 2016 ن�Kو������ ��� :Q�R ا���� ا�

  )أ�4 د���ر:ا��ح(ة (


Dی� –9م5آ�ة ر�Zج)�� ا�nا��  
 2017د�����  31	�  د���ر أ�4 718 8 ا�&�	� ا��Mج�
 ا�\���
ب�l رص�( 


  550 13�*�ب, ��Wن �	ن ت����� 2016أ�4 د���ر �Kت���اآ و��: 
 )    أ�4 د���ر: ا��ح(ة (                       

 

2016 
 م�2ل

2016 
 

2017 
 

 ا���	ن

 اح��ب ت���
 ا���ج�دات 493 1 224 1 224 1
 �(���ن ���T�ن  383 75 848 77 846 78
4 919 4 919 3 768 2�Tk�وض ا���� 

 ا�����ع 644 80 991 83 989 84
  

 ا���	ن 2017 2016 ا�(	رق
-4 866 795 29 أ6�ل ض�ی�� مnج)�   929 24 
-9 049 978 33  ا���م 929 24 
 ��&&�ت ا��(خ�ات - 183 4- 183 4
-34 245 16 -  خA�م ض�ی�� مnج)� 211 16- 

-4 832 550 13  ا�����ع 718 8 



  

  



 ب������� ا������
  )ا�4 د���ر 8366( و�N ا�hWك اص�ل ا�\���
 ا��Mج�*��ا��

 ا�����
 خhل ��� 
وذ�� اث����ل ا���� ب���� ا���اج�
  2012ا����ات ا���ب*


 ا����*
ا������  
(	N ا�����l ��م ا���� ب.ا������ا�� ���X ب��� آ, ه�ت�  ���2013
 

 خhل ������&  .2017ا���o�ب
 واdدdء ب��&�ر�g ا������
 ا�

 
ب�&�j �(خ�ات Q�R ه�ت�  2016آ�� ت�(ر اdش�رة ا�� ان ا���� ��م خhل ��
 
N ا��ج�ع ه�ت� ا���&&�ت 	� و�. د���ر أ�4 4183أي ب*��
 % 50اdص�ل ب���

 
��2017  Q�Rإث� 
  ���ل ا���� ب���� ا���اج�
 ا������
 ا����*
 


 م5آ�ةDت– 10 ر	ت إی2ا�	س�nت ا��	Jوم��  ��,�Aا�����	وا�� 
ا��&�	�
 وا�����
، ��وض ا���2�Tk  و���*�ت ا�����Mت إ�(ا�Rت ���, رص�(

 2017د�����  31أ�4 د���ر 	�  977 41ب�l ����ع ه9ا ا���( . وا��*���ت أخ�ى

  315 36�*�ب, ��Wن �	2016أ�4 د���ر  ���  :و�K�ن ت����� Q�R ا���� ا�

)أ�4 د���ر: ا��ح(ة (            
 ا���	ن 2017 2016
  ��وض ��م ب��م - 000 6
 ��وض Zج, ب�2 ا����ك ب��(وdر 389 5 900 6

  ب����ن ا���ب�ن� ��وض Zج, ب�2 ا����ك 114 4 -
 �K�رون
 ا����(�
��وض Zج, ب�2 ا����ك ب� 138 426 2

 ��وض Zج, ب�2 ا����ك ب��(���ر ا��ن�� 000 10 -
20 000 22 000  
�ن< ��ض ا���آ�� 

983 206 

 ب*�ض ا���آ*�� د��ن �

 �7 ��2 أج�Q�R �W ��وض ب��(���ر ا��ن��  121 1*� 	�ا�( ��

 �7 ��2 أج�Q�R �W ��وض ا����
 اZج���
 	�ا�( �� 9 5*� 

 ا�����ع 977 41 315 36

  


Dت– 11م5آ�ةر	ء إی2ا�	,�Jا�  
lت رص�( ب��Rا)�Vا �	 
��Wن 
��2017  l���478 256  4*�ب, د���ر أ��391 521 


 	� د���ر أ�4��Wا��(ول و��2�ّ 2016 ن ��� :ا���	�ء إ�(ا�Rت ب�( رص�( ت�آ��
 ا�
)أ�4 د���ر: ا��ح(ة (             

 ا���	ن 2017 2016
128 334 160 599 ��oا� Xت ت��Rإ�(ا 
 إ�(ا�Rت Zج, 641 133 809 117
 اdدخ�رإ�(ا�Rت  580 62 094 60
1 405 2 141 ,��� ح��ب�ت أج���
 ب��(���ر ا�*�ب, ��

ش�Wدات ا�V(اع  679 65 634 37oت���وح��ب�ت  
 &�(وق����7 ا� 309 50 981 36
 ح��ب اVت��ر ا�(و�� 31 194 6
 ح��ب خ�ص ب��(���ر 311 415
34 - 
 ح��ب خ�ص ب�����dت اZج���
 ا���Vر ا����� 93 93
11 16 ,��� ح��ب خ�ص ب��(���ر ا�*�ب, ��

  أخ�ى دا��
 ����	�ء ا��*���ت 856 2 517 2

 ا�����ع 256 478 521 391



  

  

 
Dر–12م5آ�ة ر	Bت ا�	اض��DQ��6ج�� ا�ABوا���ارد ا�  
        
�(�( �(ى ا�����Mت اuت��� 
 :��U, ه9ا ا���( إج���� رص�( ا�*�وض ا���رج�

)أ�4 د���ر: ا��ح(ة (  

  2016  2017  ا���	ن

���o179  119 ��ض إ�  

  421  -  أخ�ى ضو��

  600  119  ا�����ع

 
 
Dم ا7خ�ى –13م5آ�ة ر�ABا� 

  

 l��� خ�ىZا��&�م ا Xi784 89ب�  �	أ�4 د���ر  
��Wوت��, ا����د 2017ن 
��� :ا�
)أ�4 د���ر: ا��ح(ة (    

2016 
 م�2ل

 ا���	ن 2017 2016

 ح��ب�ت ت���
 ����o�ب�ت 414 13 627 14 627 14
860 46  د��ن أخ�ى �&��ة ا��(ى 424 68 037 47 
147 16  147 16  �(خ�ات Q�R ا����`� 946 7 

 ا�����ع 784 89 811 77 634 77
 

  

  

  

 
Dا7م�ال ا�5ات�–14م5آ�ة ر� ��(D7ا tA>و 
 ا7م�ال ا�5ات��-1 -14

  :ا�����
��2�ّ ا��(ول ا���� ت�آ��
 اZ��ال ا�9ات�
 �����ع ا���آ�ت 
 )أ�4 د���ر: ا��ح(ة( 

2016 
 م�2ل

 ا���	ن  2017 2016

  رأس ا���ل  000 100  000 100  000 100

 اح��`��ت ���  142 105  753 150  148 079R������ 
�  

-50 403  -50 403  -44 955  
���� 
  ن��� ��ح�
778-  070 2-  602 2 -  
���� 

 ا�������
 ا�������  ا��

  ا�����ع  194 548  198 280  196 898
 

  :ا������  ا�<��	�a	ت 1-1 -14

  :اuت�
تK�ن اdح��`��ت ا�����
 �2 ا����د 

 



  

  

  )أ�4 د���ر:ا��ح(ة (
2016 
 ��(ل

 ا���	ن  2017 2016

 ا���� ا��ن�� ا����دي  560 88 426 86 426 86

960 15  484 18 �hصQ�R ش�آ
  اdح��`��ت  15 968 �dا 

 Q�RTSPI ش�آ
 ا��4�k اdح��`��ت  2 994 942 2 936 2

��UرQ�R ش�آ
  اdح��`��ت  931 957 957�dاTSPP 

385 1 
 ص�T اdح��`��ت  312 1 506 1 w�Wت 
 �v ا��(�(ةQ�R ش�آ
  Q�R ا��*�ر�
 ا��(�(ة اdح��`��ت  186 133 133

8 `���
 اdح��`��ت  745 419 1 419 1I�� 
 Q�R ش�آ

�4�k آ��ز اdح��`��ت  - 23 -�� �Rا�&�(وق ا���� Q�R 


 ���K اdح��`��ت  34- 30- 30-S	ا��� Q�R4 


 	� ا����د�
Q�R ا���آ�ت ا���(رج اdح��`��ت  892 17 276 16 276 16 

22 617 22 617 13 551  
 ا�\���
 ا��Mج�
 ا�����ع  142 105 753 150 079 148

 
  ا������ ا���<)� ا������ 14-1-2


 ب�l رص�( �� 
��Wن �	 

 ا���ح�
 ا������� د���ر أ� 44 955 4���l ،2017ا��
jن�� ا����دي وت��  .ا���� ا�

  
  

  ا������ ا������ �)��� 14-1-3

 Xiب�

 ا�������
 ا�������
 آ�uت� 602 2ت*(ر ب خ��رة ا���&T� أ�4 د���ر :  

  )�4 د���رأ:ا��ح(ة ( 
2016 
  ��(ل

  ا���	ن  2017  2016

5 339 5 339 2 222   
�� ا���� ا��ن�� ا����دي  ا��Tد�
ا��

887 2  1 958 1 620   ��� ���آ�ت ا��ب�
  ا��Tد�
ا��

 �ت ا����د�
ن��� ا���آ  4 368 734 3 734 3

 -6 211 - 257 7  827 4 -   
 ن��� ا������

 5 749 774 3  ا�����ع ا��	م  3 383 

- 643 1  - 960 -1 153   
���Zا ��� ن

-4 884 884 4-  832 4 -  
 ا�\���
 ا��Mج�

-778 070 2-  ��	�! ا�������  - 2 602 
  



  

  

14- 2-��(D7ا tA> 


���Zا j&ح Xiد���ر �4أ 28 732 ب�  
�� Q	�� �	2017 ,*�ب�د���ر �4أ 38 621  
 
 )�4 د���رأ:ا��ح(ة (                                                                             :��2016

 

 


 ح�� ا���آ
 ا��(��
اح��`��ت ��2�ّ ا��(ول ا���� ت�آ�����Zا j&�:  

)
  )د���ر ا�4: ا����

2016 
 م�2ل

 ا���	ن 2017 2016

�hص 4 4 4�Vا 

 Q�R ش�آ���dا j&ح 

1 1 1 4�k�
 Q�R ش�آ
 ا����dا j&ح 
��Uرح& - - -�Vا 

 Q�R ش�آ���dا j 

328 1  328 1  721 
���` 8I�� 

 Q�R ش�آ���dا j&ح 

�4�k آ��ز - 610 -�� �Rا�&�(وق ا���� Q�R 
���dا j&ح 

896 31  896 31  23 123 �K�� 
S	ا��� Q�R 
���dا j&4ح 

629 3  739 3 
 صv��T ا��(�(ة 563 3 w�W
 Q�R ش�آ
 ا����dا j&ح  


 Q�R ا��*�ر�
 ا��(�(ة 167 120 120���dا j&ح  

978 36  698 37  ا�����ع 579 27 

  

  


Dرج ا���از�� –15م5آ�ة ر	ت خ�	ت� 2ات وآ(  
                                 أ�4 د���ر 	� 628 255 �� ا��W(ات و ا�d�TKت ا�����ح
ب�l إج��


  أ�7114 169 �*�ب, 2017د����� 31��Wن �	ت�  2016د���ر uآ� 
�&T�:  
  )�4 د���رأ:ا��ح(ة (

 ا���	ن 2017 2016

155 60 64 784 
 ا�\��ن�ت و ا�d�TKت ا��*(�

845 13 20 498  
�)���دات ��Rا 

 اZص�ل ا��*(�
 ب\��ن 000 100 95 000

398 70 033 
 ت�W(ات ت���, �*(�

 ت�W(ات Q�R ا����ه��ت   313 313

 ا�����ع 628 255 711 169
 

2016 
 م�2ل

 ا���	ن 2017 2016

  ا���لرأس   -  -  -
978 36  698 37 
 اح��`��ت  579 27  ���dا j&ح  
643 1  960 1 153 � 

 ا���������
 ا�����dا j&�  
621 38  658 38   ا�����ع 732 28 



  

  


�� 2017د�����  31د���ر 	�  أ�4 863 379ب�Xi 	*( أّ�� ا��W(ات ا���
 .2016د���ر T� )�R, ح��ب ��
  أ�4 253 927�*�ب,

  

5مDت <�ل–16 آ�ة ر	>	Z!  إی�	ا��� ���	D 

1.16�,	Aا� �Mت! ا���	ا��  

 

 �Kا���ت� ا��� lب��	أ�4 د���ر261 43 ا�&�  
��f Qب, 2017د����� 31إ��*�                   

 و�K�ن 2016أ�4 د���ر �R( إ��Tل  37 808���  :ه9ا ا���( �2 ا����ص� ا�

  )أ�4 د���ر:ا��ح(ة (
2016 
 م�2ل

 ا���	ن  2017 2016

030 38 
 وإ��ادات أخ�ى   44 210 664 36 �� 	�ا�( ��
235 11  d��Rت  147 13 235 11 
185 10 
 ا���ر�
 وا����  9 780 738 9 STأرب�ح ا���
 ��ت ا�����

228 2 ��Uر   2 350 242 2 �dا 
ST�� أرب�ح 

870 23 - 
 وأ��Rء أخ�ى  226 26- 573 24- R�	)� )ا��	 
808 37  ا�����ع  261 43 306 35 

  
  

 :,�ا�2 م��)�� و إی�ادات أخ�ى 1.1.16


 وا��Vادات اZخ�ى��
  44 210 ب�l ����ع ا�T�ا�( ا�����Wن Q2017أ�4 د���ر إ� 
 :آ�� �����W ا��(ول ا���� 2016 أ�4 د���ر ��
 38 030 �*�ب,

  )أ�4 د���ر:ا��ح(ة (
2016 
 م�2ل

 ا���	ن 2017 2016

3 394 3 394 3 162 
 إ�*�`�ت ����R Q�Rت ����
 إ�*�`�ت ����R Q�Rت �N ا���رج 194 110 110

 	�ا�( تpخ�� Q�R ا�*�وض  003 3 645 4 645 4
237 237 310 R ا�( ت��*�ت�	ت&(�� Q� 
 	�ا�( ت��*�ت ����7 ا�&�(وق 40 74 74

1 921 1 921 2 381 
 	�ا�( ت��, ا�(��ن اVدار�
 	�ا�( Q�R ت��*�ت ا���ق 331 141 141

3 505 3 505 7 043 
��)� 
 	�ا�( Q�R ح��ب�ت ج�ر�
1 010 1 010 1 464 
 	�ا�( Q�R ��وض ا����
 اZج���

 ا���&�ل 	�ا�( Q�R ��وض ت���, 50 76 76

 	�ا�( Q�R ��وض ت���2 ا���Iون 515 389 389
 	�ا�( Q�R ��وض `���
 ا��(ى 278 8 858 8 858 8
531 531 1 164 
w���� 
 	�ا�( Q�R ��وض ��f ��ب�
 	�ا�( Q�R ��وض �����ر ا�����  307 51 51


 ا��(ى  900 10 413 9 413 9o�� 	�ا�( Q�R ��وض �
125 125 6 Q�R )ا��	 
 ��وض ��(ات 	hح�

229 229 39 
 	�ا�( ��وض Zج, 	� ا���ق ا�����

 	�ا�( ��وض ��� 7	hح� 392 271 271
 	�ا�( �*�وض ��م ب��م ب�2 ا����ك 202 129 129
 ت��*�ت ح��ب�ت `���
 ا��(ى/ 	�ا�( 176 131 131



  

  

2016 
 م�2ل

 ا���	ن 2017 2016

1 424 
1 366 

1 424 
- 

2 280 
1 971 

 ��ة ا��(ى�(اخ�, أخ�ى Q�R ا�*�وض `���
 و �&

  ا��ج�ع 	�ا�( ���*

 

030 38  664 36  ا�����ع 210 44 

  
  

 :����ت2.1.16
 


  147 13ب�l ����ع ا����dت ��Wن Q*�ب,  2017أ�4 د���ر إ��أ�4 د���ر  235 11
 
��2016 ���  :و ت�زع Q�R ا���� ا�

  )أ�4 د���ر:ا��ح(ة (
 ا���	ن 2017 2016
 d��Rت ا���K�ف 397 1 295 1

 d��Rت ت�*�} ت���, 145 96
 d��Rت ت�W(ات 910 1 121 1
 d��Rت ح�آ
 ا����ب 468 433
 d��Rت صK�ك 93 90

 d��Rت Q�R إش��ر 105 3 251 3
340 364 ,��� d��Rت Q�R ا�

1 574 1 734 
�Kت ا������oا����ب�ت وا�� �	ف �& d��Rت Q�R ا�
 d��Rت Q�R ا��*�د 194 123
123 114 ��R
�����Kا� Q�R تd 
 d��Rت Q�R ت�`�2 64 59
46 70 
 d��Rت Q�R ر��ع �\��
175 120 
��Iات ا��)�� Q�R تd��R 
 d��Rت Q�R ض��ن 315 217
776 986 
 d��Rت ����R Q�Rت ت��ر�
 خ�رج�

 d��Rت Q�R آd�Tت 819 1 300 1

 d��Rت أخ�ى 249 216

 ا�����ع 147 13 235 11

   

  : ا��	��� أرب	ح ا��J(�d ا���	ری� وا���)�	ت 3.1.16

 

 ا���ر�
 وا������ت ا�����STع أرب�ح ا������� l9 780ب� 
 �*�ب, 2017 أ�4 د���ر ���
902 9 
 :2016 أ�4 د���ر ���

 )أ�4 د���ر:ا��ح(ة (
  

2016 
 م�2ل

 ا���	ن 2017 2016

-859 -859 - 

 Q�R ر����� ��iا� 

 إ��ج�ع ا��*j 	� ا�*����Iع ا���

 ا����Sة


 ا����Sة - 164- -��Iر��ع ا�� Q�R 
���� ��iا� 
 ا��*j 	� ا�*��

1 595 1 595 1 634 
 ص�	� Q�R ت*������R 7ت ب�����
 ا�&��
6 356 6 356 6 258 ��S��� 

 ا�*�ب���Iر��ع ا�� Q�R )ا��	 
 أرب�ح أخ�ى 888 1 810 2 810 2

902 9  ا�����ع 780 9 738 9 



  

  

  
  :أرب	ح م�d)J ا�س��X	ر4.1.16

  

  
��Uر�dا 
ST�� ع أرب�ح���� l2 350ب�   
 أ�4 228 2�*�ب,  2017أ�4 د���ر ���

 
 .2016د���ر ���
 )أ�4 د���ر: ا��ح(ة ( 

2016 
 م�2ل

 ا���	ن 2017 2016

 أرب�ح ا����ه��ت 261 444 1 430 1
 ب(ل ح\�ر Q�R ا����ه��ت 402 301 301

 �ىأرب�ح أخ 233 - -
 ��وض ��(�
 ج���
/ 	�ا�( 454 1 497 497
228 2  ا�����ع 350 2 242 2 

  
  :  ,�ا�2 م2,��� وأ��	ء أخ�ى 5.1.16

 

 lع ه9ا ا���(، وا��������ن �K                    �*�بـ, ،2017د����� 31أ�4 د���ر 	�  �226 26
870 23  

2016أ�4 د���ر ������  :، �2 ا��RZء ا�

  )أ�4 د���ر :ا��ح(ة ( 
2016 
 م�2ل

 ا���	ن 2017 2016

419 7 
 وب�2 ا����ك 859 7 122 8 ��Iت خ����R ء��Rأ 
 	�ا�( إ�(ا�Rت ا���	�ء 904 2 396 2 396 2

 	�ا�( إ�(ا�Rت Zج, 862 14 414 13 414 13
1 1 1   
����� 
 	�ا�( ��ض ا��آ��
 ا��Tن��
6 6 4 ���oا�( ��ض إ��	 
 ����Rت ص�فأ��Rء  164 98 98

 أ��Rء ����R Q�Rت ��(ات 189 281 281
 ب�N أ�7W ا��4�k/خ���� 147 52 52


 أخ�ى 96 203 203�Kء ب���Rأ 

870 23  24 573 226 26  ا�����ع 

	ت 2 .16Jا���� 
�D u�JAت ا��2خ�ات و ����� ت	AABم  

�*���ت Q�R ا���	�ء ���l  ب�Xi ج��
 ت�&�&�ت�dا Q�R 
                   �(ر8ا���
 ا�&�	�
  :د���ر �K�ن ت�W��&T آ�uت� أ�7084 14

 )أ�4 د���ر:ا��ح(ة (
2016 
 م�2ل

 ا���	ن 2017 2016

-18 374 -18 374 -21 498 �Wك ب�Kت ا����*� ت�&�&�ت Q�R ا���

 � ت�&�&�ت ����` 808- - -�Rت/ج�����*� ا�

-105 -105 -30 
��R �`���� ت/ ت�&�&�ت�*��� 
 ا���� 2R ا����*�ت 2- - -
- - -350 
oت ا���ت��*� ت�&�&�ت Q�R ا���

-1 933 -1 933 -718 �W�	 X��T�*�ت ت7 ا��� Q�R خ���� 
�*�ت 471 8 407 16 407 16�� Q�R ج�ع ت�&�&�ت� ا�

29 29 227 
 إ��ج�ع ت�&�&�ت ���*
 ا��ج�ع ت�&�&�ت Q�R خ&�م أخ�ى  - 1007 1007

- 1382 - �W�	 ك�K�� ت�*��� Q�R 4&�ر��ج�ع � ا�

 ا�����ع 708 14- 587 1- 969 2-



  

  

  
 


 م�d)J ا�س��X	ر3 .16�D u�JAت ا��2خ�ات و����� ت	AABم  
 

�*�ت ا���
 آ�� ����� Q�R خ�ات)��� 
  :ت��, ا��&�&�ت ا�&�	�

  

  )أ�4 د���ر:ا��ح(ة (
2016 
 م�2ل

 ا���	ن 2017 2016

-   3 304 -   3 140 - 494 2 ��Uر �V7 اWأ� 
 ت�&�&�ت ��(خ�ات Vن��Tض ���
090 3 
 Q�R ���ه��ت 113 523 2 ��R �`���� ج�ع ت�&�&�ت� ا�


 ا����ه��ت/ زا�(  445 2 773 9 773 9���(*) 
 ا�����ع  64 156 9 559 9

 
(*)  lن ه9ا ا�����K
/ �2 زا�(ب���Zس  ���� : �� ا��ن�� ا����ديا��وا���**
 �(ى  ���
 ا����ه��ت ا�

 
  ���D/ زا�2  ا���	ه��

TUNISIE LEASING  2 097 
SEPTH  315  

STIP  28  
AL HIFADH 1 

 441 2 ا�����ع
  
 
 

  ا7خ�ى ا�س�NOلإی�ادات4.16 
Xiب� �hiل اZخ�ى، وا��dإ��ادات ا ,�
  569 11 ت���Wن �	2017أ�4 د���ر  

��2016
  أ�4 د���ر �R( ت�ر�� إ��Tل 1 047�*�ب,
���  :، Q�R ا����د ا�
 )أ�4 د���ر:ا��ح(ة (

2016 
 م�2ل

 ا���	ن 2017 2016

 أآ��
 ��Kت� - 43 43
65 65 73  2�Tk�وض ا���� Q�R )ا��	 

939 995 11 496 
T� ب���Rت ��
 ا�����ع 569 11 103 1 047 1

  وتM	��v اج��	��� أج�ر 5.16
أ�4  18 764 أ�4 د���ر �*�ب, �T�V21 557لب�l ����ع أ��Rء ا���2�Tk إ�Q ت�ر�� ا


 ا���
 ا���ض�
 وا�� �����W ا��(ول اuت���Wن �	د���ر : 

  ) أ�4 د���ر: ا��ح(ة (            
2016 
 م�2ل

 ا���	ن 2017 2016

 أج�ر 110 16- 047 14- 087 14-
-3 910 -3 880 -4 422 
�R�� أ��Rء اج
 أ��Rء أخ�ى 025 1- 757- 767-

 ا�����ع 557 21- 684 18- 764 18-



  

  

  تM	��v ا�س�NOل ا��	م� 6.16

lء إج���� ب���Rل أhi�dا  �	2017د����� 31 ��ب, د���ر أ�4 096 17 �(ر8 �*� 

 	� د���ر أ�4 6 104��Wن 
  :آ�uت� تK� �W��&T�ن.ا���ض�
 ا���

)أ�4 د���ر: ا��ح(ة (  
2016 
 م�2ل

 ا���	ن 2017 2016

-1 848 -1 848 -2 330   2��pوت 
 أ��Rء أآ��
 وص��ن
-939 -939 -10 695   
T�hiل ا����dء ا��Rأ 

-1 001 -1 001 -994   
 أ��Rء خ(��ت خ�رج�

-1 830 -2 701 -2 599 
أ��Rء خ(��ت خ�رج�
 أخ�ى إش�Wر ���Wت  

 ه�ت4 
 ا����م وا�\�ا��  478- 486- 486-

 ا�����ع 096 17- 975 6- 104 6-

 ر26 ا�س� Nآ	ت و اaQ(	ءات 7.16
hWآ�ت�h� 
�*�ب,  أ�4 د���ر 2 ���655
  وا�T`Vءات ب�l إج���� ��&&�ت ا���

258 2 
وتK�ن ��&&�ت ا���
 �2 ا����د   2016 أ�4 د���ر �R( ت�ر�� إ��Tل ��

  :اuت�

)أ�4 د���ر: ا��ح(ة (   
 ا���	ن 2017 2016

hWآ�ت 654 2- 034 2-�d &&�ت��ا XاI�W� ب���ت���(  �X�w��Wوا �

hWآ�ت ا 1- 224-�d ت�&&��XاI�W�X�w��Wوا �� Xا ����آ�
اب�� 

 ا�����ع 655 2- 258 2-
 

 أرب	ح و خ�	�� �	دی� أخ�ى8.16 


  :و��زع آ�� ��� أ�4 د���ر    197 3���2017l  ب�l ����ع ه9ا ا���( 	� ��	� ��
  )أ�4 د���ر: ا��ح(ة (

  ا���	ن  2017  2016

-41 -648 
����U خ���� ا�

39 131 
����U أرب�ح ا�

-740 -15 765 

 ب���ات 	�ر`oت���خ����  

250 638 

 ب���ات 	�ر`oت���أرب�ح  

10 30 
��Iا�� Q�R ���	 

88 572 13  ا��ج�ع ��&&�ت  

 أرب�ح أخ�ى/خ���� - -

-  067 15  ��&&�ت �(خ�ات Q�R ا����`� 155 1  - 

- 461 15  197 3 -  ا�����ع 

  



  

  

  ا��Zی�� �)+ ا��Vآ	ت 9.16

 
�� �	�� �	 
 444 5 أ�4 د���ر �*�ب,  1 498����i �(ر8 2017ب�l إج���� ا�\���
 
  :وتK�ن �2 ا����د اuت�
 2016أ�4 د���ر �R( ت�ر�� إ��Tل ��

)   أ�4 د���ر: ا��ح(ة(   
 ا���	ن 2017 2016
  ا�\���
 Q�R اZرب�ح 849- 560-

884 4-  -649  
 ا�\���
 ا��Mج�
444 5-  ا�����ع 498 1- 

 

 ا�tAJ ,� ا��Vآ	ت ا��� ت�E م�	د�� 	10.16
  


 آ�uت� 368 4ب�l إج���� ن��� ا���
 ����آ�ت ا����د�
 ����i �(ر8 �&T� أ�4 د���ر:  
  

)أ�4 د���ر: ا��ح(ة(             
2016 

 
2017  

 ا��Vآ�

-981 -1 400  �R��&ا� 

 ������ج�تا���آ 
��Uر ���`2 ا�*���  15- 24-�dا 
 ش�آ

 ش�آ
 ت���Kد  038 6 443 4
97 75  
`����� 
 ا��ن��
 ا����د�
199 -330  
RراIا� 
�ب�
 ا���ش�
 وت���� Qا���ج 
 ش�آ

 ش�آ
 ا�*��ات  - -
 ا�����ع  368 4 734 3

  

.1611 �6J ��( ا7


�� �	�� �	 
���Zا 
أ�4  1 643�*�ب,  أ�4 د���ر153 1 �(ر  8���2017�i  ب�Xi ح&


 ا��Tر`���� 
 .د���ر ب�����

)   أ�4 د���ر: ا��ح(ة (  
2016 
  م�	�!

  ا���	ن  2017  2016

 ا���Tظ ���Kف  108 1 557 1 557 1
- 41 -   4�k� "آ��ز"ص�(وق ا�

104 104 223  
���` 8I�� 
 ش�آ

 صv��T ا��(�(ة  235- 790- 66-w�Wت 
 ش�آ
 ا��*�ر�
 ا��(�(ة  57 48 48
643 1  ا�����ع ا��	م  153 1 960 

  



  

  

ا������    تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم الماليةتقرير مراقبي الحسابات حول القوائم الماليةتقرير مراقبي الحسابات حول القوائم الماليةتقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية     

ديسمبرديسمبرديسمبرديسمبر    31المختومة في المختومة في المختومة في المختومة في   2017 

 

 الرأي

 

 بنك التونسياللمجمع  المجمعةالقوائم المالية  بتدقيقالتي أوكلت إلينا، قمنا  مراقبة الحسابات تنفيذاً لمهمة

 2017ديسمبر 31 في المجمع وجدول التعهدات خارج الموازنة المجمعةي تشتمل على الموازنة والت السعودي
المتضمنة  المجمعة واإليضاحات حول القوائم المالية، المنتهية في ذلك التاريخللسنة  المجمعة وقائمة النتائج

صافية بعد  أصولع المجمعة مجمو القوائم الماليةتبين هاته  .على ملخص ألهم السياسات المحاسبية

  .لف دينارأ 602 2 ألف دينار وخسارة صافية قدرها 416 933 والمدخرات بقيمة تاالستهالكا

  من ةصورة مطابق وتعكسوصحيحة  لهذا التقرير، صادقة المرفقة المجمعةفي رأينا، فإن القوائم المالية 

ديسمبر 31كما هي في  عوديالس البنك التونسي لمجمعالنواحي الجوهرية، الوضعية المالية كافة  2017 
.بالبالد التونسية المعتمدةولنتيجة عملياته للسنة المنتهية في نفس التاريخ، وفقا للمبادئ المحاسبية   

 

  أساس الرأي
 

بموجب هذه  اإن مسؤولياتن. في البالد التونسية ةالدولية المعتمدتمت عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق 
الواردة في  المجمعة كثر ضمن بند مسؤوليات مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم الماليةالمعايير مفصلة أ

لقواعد السلوك األخالقي المطبقة على  وفقا السعودي لبنك التونسيامجمع نحن مستقلون عن . تقريرنا هذا
إننا . رى وفقاً لهذه القواعدمراجعة القوائم المالية في البالد التونسية، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخ

 .أساساً لرأينا كويننعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لت

  فقرة المالحظات
 

:دون التأثير على رأينا المذكور أعاله، نود لفت انتباهكم إلى النقاط التالية  

 

 « SOTACIB »مجموعة ، وهي شركة تنتمي إلى « SOTACIB »إن المخاطر المتأتية من الحريف  -

و يمر هذا الحريف بصعوبات وقد تم تقييم المساهمة . ألف دينار بعنوان المساهمات 11 700  بلغت

وقام البنك بتخصيص . 2022- 2017على أساس اآلفاق المستقبلية المضمنة للمخطط التشغيلي

فقات النقدية باعتماد طريقة التد ألف دينار على المساهمة في الشركة 3 948مدخرات بقيمة 

 .التشغيلي مخططبالالمنتظرة المضمنة 

  
  
  
  
  
  



  

  

 تم الكشف عن عمليات مسترابة تخص حسابات بعض حرفاء الفرع المركزي 2013خالل سنة  -
. صدرت أحكام ضد البنك في بعض القضايا وبعض القضايا األخرى الزالت جارية وقد. للبنك

وال تزال . لتغطية المخاطرألف دينار  2 338إثر ذلك قام البنك بتخصيص مدخرات بقيمة وعلى 
 األبحاث والتحريات جارية سواء على المستوى القضائي أو على مستوى المصالح الداخلية للبنك

  .إلى تاريخ اإلدالء برأينا في خصوص بعض القضايا التي لم يصدر بشأنها أحكام بعد

 

بعض حرفاء البنك من  انتفع، 2017- 05و 2015- 12البنك المركزي عدد يمقتضيات منشورطبقا ل -
المضمنة بالمنشورين السابق ذكرهم الشركات الناشطة في القطاع السياحي باإلجراءات االستثنائية 

 .دينار ألف 3 053بقيمة مما أدى الى عدم تسجيل مخصصات 

 

 ، عوالق2017ديسمبر  31 في ،المسجلة ببند االرصدة بالصندوقحسابات العمليات النقدية  تضمنت -

لم  .العالميةالبطاقات النقدية  والشراء عبردينار متأتية من عمليات السحب  ألف 3 372بقيمة  نةمدي
إلى غاية تاريخ من حسابات البنك المفتوحة لدى البنوك المراسلة وذلك  هاته العوالق يقع تخليص

 المحاسبة ة، إدارالنقدياتالبنك مهمة خاصة في هذا الغرض بين إدارة  أطلق وقد .برأينا اإلدالء
 .لتخليص هاته العوالق وإدارة التدقيق الداخلي

 
 مؤقتةقوائم مالية فردية  انطالقا من تم إعداد القوائم المالية المجمعة لمجمع البنك التونسي السعودي -

 .لجل الشركات التابعة للمجمع
 

  2017 لسنة المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي
 

 . للمجمع لمسؤول على المعلومات الواردة في التقرير السنويا إن مجلس اإلدارة هو

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

سؤولياتنا هي التحقق من صحة المعلومات فان م ،التجاريةمن مجلة الشركات  266وفقا ألحكام المادة 
التي تضمنها تقرير مجلس اإلدارة بالرجوع إلى المعطيات الواردة بالقوائم  المجمعالواردة في حسابات 

وبين إذا كان هناك تناقض جوهري بينه  وتقييم ماويتمثل عملنا في قراءة تقرير مجلس اإلدارة . المالية
اطلعنا عليه خالل مهمة التدقيق أو إذا كان تقرير مجلس اإلدارة على خالف أو ما  المجمعة المالية القوائم

وإذا استنتجنا استنادا إلى العمل الذي قمنا به أن هناك إخالالت هامة في تقرير . ذلك به أخطاء جوهرية
 .المجلس فإننا مطالبون باإلبالغ عنها

 

  .ما نذكره في هذا الصدد وليس لنا
 

  المجمعة الماليةالقوائم عن  مجلس اإلدارة مسؤوليات
 

وعرضها بصورة عادلة وفقا للمبادئ  المجمعة إن مجلس اإلدارة هو المسؤول عن إعداد القوائم المالية
المحاسبية المتفق عليها عموما بالبالد التونسية وعن نظام الرقابة الداخلي الذي يراه مجلس اإلدارة ضرورياً 

  .ء الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأمن األخطا نقيةإلعداد قوائم مالية 



  

  

 

عن تقييم قدرة المجمع على العمل كمنشأة  لعند إعداد القوائم المالية الجمعة يكون مجلس اإلدارة المسؤو
مستمرة و اإلفصاح ،حيث أمكن عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية بما في ذلك استخدام مبدأ 

بي عند إعداد القوائم المالية المجمعة إال اذا كان في نية مجلس اإلدارة تصفية مجمع االستمرارية المحاس
  .البنك التونسي السعودي أو إيقاف عملياته او عدم وجود اي بديل واقعي أخر سوى القيام بذلك

 نسيبنك التولمجمع ال المجمعةإعداد التقارير المالية  إجراءات مراقبة مسؤولي الحوكمة على عاتق تقع
  .السعودي

 المجمعة مسؤوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية

 

ككل خالية من األخطاء  المجمعة إن أهدافنا تتمثل في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية
 . الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا

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

دةً أو مجتمعةً، يمكن أن يكون لها قد تحدث نتيجة الحتيال أو خطأ ويتم اعتبارها جوهرية، إذا كانت منفر

 .المجمعة  تأثير على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية

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

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

 

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

خطأ جوهري ناتج عن احتيال يعد أكبر إن مخاطر عدم اكتشاف . ومالئمة توفر أساساً إلبداء رأينا
من ذلك 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  •

 .ائمةظل الظروف الق

 

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

 .الصلة التي قام بها مجلس اإلدارة
 

لمبدأ االستمرارية في المحاسبة، وبناء على  اإلدارةالتوصل الى نتيجة حول مالئمة استخدام مجلس  •
وفيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، 

السعودي على االستمرار كمنشأة  بنك التونسيال مجمعظروف قد تلقي بشكوك جوهرية حول قدرة 
 وإذا ما توصلنا إلى نتيجة بأن هناك شك جوهري، فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى. مستمرة

أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير  المجمعة ليةاإلفصاحات ذات الصلة في القوائم الما
إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع . كافية

كمنشأة  في أعمالهالمجمعذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار

 .مستمرة

 
ومحتواها بما في ذلك اإلفصاحات حولها وفيما  المجمعةوهيكل القوائم المالية تقييم العرض العام  •

 .تمثل المعامالت واألحداث التي تحقق العرض العادل المجمعة إذا كانت القوائم المالية



  

  

 

 

 

السعودي، مجال و رزنامة  بنك التونسيلل مجمعل من تلك األمور التي تم التواصل بها مع مسؤولي الحوكمة
وجه من أوجه قصور هامة في نظام الرقابة  وأمور التدقيق الرئيسية، بما في ذلك أي التدقيق أعمال

  .الداخلية التي الحظناها خالل أعمال التدقيق التي قمنا بها

 

 

 �	 ،v,أ 20 ت�ن��	2018  

 مراقبي الحسابات
 

 زياد خديم اهللا 
تدقيق و اإلستشارةشركة أعمال   

 

 شريف بن زينة             
دي أف ك الدولي  –أم سي يس  

 
  


