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بحساب الدينار

31/12/2016

إستهالكات

و مدخّرات

ـل 1 أ ـص

543 258 535 125 308 594 843 719 ـازالت و بر اءات و رخص و عالما ت تجارية تـن أ صـل 12
أ صـل 13أ صل تجــاري

543 258 535 125 308 594 843 719 1

أ صـل 2
972 370 622 695 1 045 538 1 668 233 تجهيزات فنية وآالت   أ صل 21

تجهيزات أخرى ومعدّ ا ت و منقوالت أ صل 22
ودائع وكفاالت أ صل 23

972 370 622 695 1 045 538 1 668 233 2

ـل 3    أ ـص

ـل 31  أ را ض و بنـــا ءا ت ــ أ ص
375 169 356 411 18 758 375 169 3 ـل 311 أ راض و بنــاءات لإلستغــالل ــ أ ص

ـل 312 أراض و بنــاءات عـــدا اإلستغــال ل ــ أ ص

4 ـل 32 توظيفا ت في ا لمؤسسا ت ا لمرتبطة ومسا هما ت أ ـص
15 660 000 20 934 000 20 934 000 ـل 322 أذون و رقاع أصدرتها المؤسسات المرتبطة أ صـ

125 715 133 358 16 643 150 001 ـل 323 حصص في مؤسسا ت ذا ت صلة مسا همة أ صـ

ـل 324 رقا ع و سندا ت ذا ت مدا خيل قارة أ صـ

5 ـل 33 توظيفا ت ما لية أخرى أ ـص

262 013 238 088 500 101
ـل 331 أسهم وسندات أخرى ذا ت مداخيــل متغيرة وحصص في  أ صـ

الصناديق المشتركة للتوظيف الجماعي  

200 000 200 000 200 000 ـل 332 رقاع و سندات ذات مدا خيل قارة أ صـ
16 216 14 303 14 303 ـل 333 قروض رهنية على عقّارات أ صـ

100 000 100 000 100 000 ـل 334 قروض أخرى أ صـ
65 952 61 354 61 354 ـدى مؤسسات بنكية ومالية ـل 335 ودائع ـل أ صـ

309 905 309 905 ـل 34 مستحقا ت من ا لقيـم و ا لنقـود مـودعة لـدى شركا ت مسنـدة أ ـص

16 543 053 22 371 344 273 489 22 644 834  

ـل 5 أ ـص
716 536 958 147 958 147 ـل 510 مدخرات أ قساط التأمين غير المكتسبة أ صـ
75 233 4 174 921 4 174 921 ـل 520 مدخرات التأمين على الحياة  أ صـ

193 553 193 553 ـل 530 مدخرات التعويضات (التأ مين على ا لحياة ) أ صـ
1 691 393 4 373 329 4 373 329 ـل 531 مدخرات التعويضات (التأ مين على غير ا لحياة ) أ صـ

0 0 0 ة أ خرى  (التأ مين على  ا لحياة ) ـل 560 مدخرات  فنـي أ صـ

2 483 163 9 699 950 9 699 950 6

ـل 6 أ ـص
7 ـّدة عن عمليات التأ مين المبا شر مستحقات متول أ صـل 61

664 664 111 913 111 913 ـل 611 أ قسا ط تأ مين مكتسبة غير صا درة أ صـ
3 050 548 7 101 510 413 210 7 514 720 ـّدة عن عملية ا لتأ مين المبا شر ـل 612 مستحقا ت أخرى متول أ صـ
1 033 135 2 202 744 2 202 744 ـل 613 مستحقا ت تم تعويضها وحلت المؤسسة محلها أ صـ
1 347 395 2 231 044 2 231 044 مستحقا ت متولّدة عن عمليا ت إعا دة  تأ مين  أ صـل 62  

8 مستحقا ت أخرى أ صـل 63  
14 591 6 340 6 340 ـل 631 األعـوا ن أ ص

232 367 341 820 341 820 ـل 632 الدولة وهياكـل الضما ن اإلجتماعي وا لجماعات العمومية أ ص
1 136 830 457 844 457 844 ـل 633 مدينـون مختـلـفـون أ ص

7 479 530 12 453 213 413 210 12 866 423

ـل 7 أ ـص
1 480 344 1 880 732 1 880 732 أ صـل 71    أ موال في البنـك و الحسا ب  البريدي الجاري والصكوك والخزا نة

أ عباء مؤجلـة أ صـل 72  
1 681 012 3 152 509 3 152 509 ـة ـاء مؤجل ـات اقتن ـل 721 نفـق أ ص

416 275 566 069 1 659 985 2 226 054 ـل 722 أعباء أخرى للتوزيع أ ص
حسا با ت تسوية األصول أ صل 73

344 736 572 109 572 109 ـل 731 فوا ئد و معاليم كراء مكتسبة غير مستحقة أ ص
119 302 127 137 127 137 ـل 733 حسابا ت  تسوية أخرى أ ص

ـل ــ ـا رق التحوي ــ ف أ صل 74  

4 041 669 6 298 555 1 659 985 7 958 541 9

32 063 042 51 980 883 3 700 816 55 681 699

السنة المحاسبية  31/12/2017

مجمـــوع األصـــول

األصـــــول
في 31/12/2017

األصـول 
الصافيالصافياإلجمالي

مستحقـا ت

عنا صر أ خرى لأل صول

اإليضاحات

ـدي ا لتأ مين في ا لمدخرا ت ا لفنيـة حصة معي

توظيفــــــا ت

ـا دية ـر ـم ـول غـي أ ـص

أ صــول ما دية لإل ستغال ل

 



 

بحساب الدينار

10 000 000 10 000 000 رأس المال ـا ل ذاتي 1   م

ـا ل ذاتي 2ا حتيا طيا ت و منح مرتبطة برأ س ا لما ل م
-3 457 039 -3 444 168 ة نتيجة مؤجـل ـا ل ذاتي 5 م

7 863 2 897 أموال ذاتية أخرى ـا ل ذاتي 4 م

6 550 824 6 558 729 مجموع األ موا ل ا لذا تية قبل نتيجة ا لسنة ا لمحا سبية

12 871 235 380 ـا سبية نتيجة ا لسنة ا لمحــ ما ل ذاتي 6

6 563 695 6 794 108 10

ـم 1 خص
قروض أخرى خصم 13

0 0

ـم 2 خص
مدخرات أخرى خصم 21

0 0

ـم 3 خص
4 651 664 7 435 363 مدخرا ت أ قسا ط تأ مين غير مكتسبة خصم 310
8 198 898 11 987 247 مدخرا ت ا لتأ مين على ا لحيا ة خصم 320

37 794 282 514 مدخرا ت ا لتعويضا ت (  ا لتأ مين على ا لحياة ) خصم 330
8 559 556 14 435 505 مدخرا ت ا لتعويضا ت (  ا لتأ مين على  غير ا لحياة ) خصم 331

32 599 29 226 100000 خصم 340
67 399 45 000 مدخرا ت ا لمساهمة في األرباح و اإلرجاعات (  ا لتأ مين على  غير ا لحياة ) خصم 341
13 122 0 مدخّرا ت فنية أ خرى (  ا لتأمين على غير ا لحياة   ) خصم 361

21 561 032 34 214 855 11

2 338 590 9 084 256 12 ـم 5 خص

ـم 6 خص

0 0 ـّدة عن عمليا ت تأ مين مبا شر ون متول دـي ـم 61 خص
0 0 ـّدة عن عمليا ت إ عا دة ا لتأ مين  ديون متول ـم 62 خص

ديـون أ خرى ـم 63 خص
52 000 119 124 ودا ئع و كفاالت متحصل عليها خصم 631

226 777 164 376 خصم 632األ عــــوا ن
433 579 806 277 ا لدولة و هيا كل ا لضما ن ا إلجتما عي و ا لجما عا ت ا لعمومية خصم 633
765 458 543 311 خصم 634دا ئنــون مختلفــون

1 477 814 1 633 088 13

ـم 7 خـص

حسا با ت تسوية ا لخصوم خصم 71
121 910 254 576 14 حسا با ت تسوية خصوم  أ خرى خصم 712

 
25 499 347 45 186 775

32 063 042 51 980 883 ـوا ل الذا تية و الخصــوم  ـوع  األـم مجـم

ـوم  ــ ـوع  ا لخص ــ مجـم

ـوزيع ل ا لت مجمـوع ا ألموا ل ا لذا تية قـب

ة ـوا ل  ذاتـي  أم

ـوم  ــ ا لخص

خصــوم أ خــرى

ديـون أ خـرى

ديون لودا ئع  نقد ية متحصل عليها من ا لمؤسسا ت ا لمسند إ ليها

مد خرا ت فنية إ جما لية

مدخرات المخاطر واألعباء األخرى

خصوم مالية أخرى

 األموال الذّاتية و الخصوم
في 31/12/2017

ا�
	   و ا����م ّ� 31/12/201731/12/2016 ا���ال ا اإليضاحات  



 

بحساب الدينار
عمليات  عمليات  عمليات مسندة  عمليات 
الصافية الصافية و عمليات معاد اسنادها إجمالية 

31/12/2016 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017

أ ر ف غ  ح 1

13 375 145 17 372 372 -2 905 971 20 278 343 أ قسا ط تأ مين صا درة و مقبولة أر ف غ ح 11

-902 958 -2 542 089 241 610 -2 783 699 تغير مدخرا ت أ قسا ط ا لتأ مين غير ا لمكتسبة أر ف غ ح 12

12 472 187 14 830 284 -2 664 361 17 494 644 15

25 035 436 185 0 436 185  ا ر غ ف 3

أ ر ف غ ح 2

أ ع غ ح 1

-5 899 918 -8 104 603 197 081 -8 301 684 ا لمبا لغ ا لمدفوعة أع غ ح 11

-3 331 440 -3 194 013 2 681 936 -5 875 949 تغير مدخرا ت ا لتعويضا ت أع غ ح 12

-9 231 358 -11 298 616 2 879 017 -14 177 633 16

92 861 35 521 35 521 أ ع غ ح 2

-68 048 0 0 أ ع غ ح 3

أ ع غ ح 4

-3 177 396 -4 474 635 -4 474 635 نفقا ت ا ال قتنا ء أ ع غ ح 41

541 717 1 234 879 100 000 1 234 879 تغير مبا لغ نفقا ت ا ال قتنا ء ا لمؤجلة أ ع غ ح 42

-419 798 -475 253 -475 253 نفقا ت ا ال دا رة أ ع غ ح 43

559 764 470 493 470 493 0 عموالت متحصل عليها من معيدي ا لتأ مين أ ع غ ح 44

-2 495 713 -3 244 516 470 493 -3 715 010 17

-1 289 429 -1 174 098 -1 174 098 18 أ ع غ ح  5

-494 464 -415 241 685 150 -1 100 391
ا لمجموع ا لفرعي (  النتيجة الفنية للتأمين و /  أو 

إعادة التأ مين على غير الحيا ة  )
ن ف غ ح 

إ يرادا ت ا لتوظيفا ت ا لمخصصة و ا لمحولة من قا ئمة ا لنتا ئج

أ قسا ط تأ مين مكتسبة

قائمة النتا ئج الفنية للتأمين و/ أوإعادة التأمين على غير الحياة

للسنة المحاسبية المختومة في 31/12/2017

اإليضاحات

إ برادا ت فنية أ خرى

أ عبا ء فنية أ خرى

نفقا ت ا الستغال ل

مسا هما ت في ا ألربا ح و ا إلرجا عا ت

تغير ا لمد خرا ت ا لفنية  ا أل خرى

أعبا ء  ا لتعويضا ت



 

بحساب الدينار
عمليا ت  عمليا ت  عمليات مسندة  عمليا ت 
الصافية  الصافية  وعمليات معاد اسنادها إ جمالية 

31/12/2016 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017

 إ ر ح 1

6 048 917 90 062 -4 607 394 4 697 456 أقسا ط تأ مين صا درة و مقبولة إ ر ح  11

6 048 917 90 062 -4 607 394 4 697 456 19

 إ ر ح 2

252 192 401 161 401 161 ـا ت  ل ا لتوظيف ـدا خـي م إ ر ح 21

إ ر ح 22إ يرادا ت ا لتـوظيفـا ت األ خرى

ـا ت  وظيف ى ا لـت ـة عـل ـا ت ا لقيم ردا د تصحيح ا سـت إ ر ح 23  

غ ر ح 24  أ ربا ح متأ تية من تحقيق توظيفا ت و من ا لصرف

252 192 401 161 0 401 161 ـي 2   ـرـع ــ ـوع ف مجـم

 أ ع ح 1

-188 648 -696 451 136 070 -832 521 ـة  ـدفوع ـا لغ م مب أ ع ح 11

3 001 -51 167 193 553 -244 720 ـدخرا ت ا لتعويضا ت  ر م أ ع ح  12 تغيـ

-185 647 -747 618 329 624 -1 077 242 20 ـي 3 ـرـع ــ ـوع ف مجـم

 أ ع ح 2

-5 111 151 311 339 4 099 687 -3 788 349 21 ـتأ مين على ا لحيا ة أ ع ح 21مـدخرا ت ا ل

ـة أ خرى  ـدخّر ا ت فني م أ ع ح 22

أ ع ح 23مـدخّرا ت على عقـود بوحـدا ت ا لحسـا ب

-5 111 151 311 339 100 000 -3 788 349 ـي 4 ـرـع ــ ـوع ف مجـم

-32 599 3 293 3 293 أ ع ح 3

 أ ع ح 4  

-517 019 -779 862 -779 862 نفقا ت ا إل قتنا ء أ ع ح 41

236 618 236 618 تغيـر مبلغ نفقا ت ا إل قتنا ء أ ع ح 42

-36 220 -36 620 -36 620 نفقا ت ا إلدا رة أ ع ح 43

25 862 1 839 701 1 839 701 0 عموال ت  متحصل عليها من معيدي ا لتأ مين أ ع ح 44

-527 378 1 259 836 1 839 701 -579 865 22 ـي 5 ـرـع ــ ـوع ف مجـم

-197 885 -260 790 -260 790 23  أ ح 5

أ ع ح 9

0 -167 593 0 -167 593 أ ع ح 91أ عبا ء ا لتصرف في ا لتوظيفا ت بما في ذلـك أ عباء ا لفا ئدة

تصحيح ا لقيمة علـى ا لتوظيفا ت  أ ع ح 92

خسا ئر متـأ تية من تحقيق ا لتوظيفا ت  أ ع ح 93

0 -167 593 0 -167 593 ـي 6 ـرـع ــ ـوع ف مجـم

246 449 889 689 1 661 618 -771 928  ن ف ح  

ـا ت  ـويض ـا ء ا لتع أ عب

إ يرا د ا ت ا لتـوظيفا ت 

المجموع ا لفرعي (  النتيجة الفنية للتأ مين و /  أو إ عا د ة التأ مين على 
الحياة)

ـا ء ا لتوضيفا ت  أ عب

أعبا ء فنية أ خرى

نفقا ت ا إل ستغال ل 

مسا هما ت في ا ألربا ح و ا إلرجا عا ت

تغيـر ا لمـدخـرا ت ا لفنيـة ا أل خرى

أ قسا ط تأ مين 

قائمة النتا ئج الفنية للتأمين و/أوإعادة التأمين على الحياة

للسنة المحاسبية المختومة في 31/12/2017

اإليضاحات 



 

بحساب الدينار

31/12/2016 31/12/2017

-494 464 -415 241  ن ف غ ح

246 449 889 689  ن ف ح

 إ ر غ ف 1

579 783 686 245 24 مدا خيل ا لتوظيفا ت إ ر غ ف 11  

ا يرا دا ت ا لتوظيفا ت ا أل خرى إ ر غ ف 12

ا ستردا د تصحيحا ت ا لقيمة على ا لتوظيفا ت إ ر غ ف 13

أ ربا ح متأ تية من تحقيق ا لتوظيفا ت إ ر غ ف 14

579 783 686 245 ـي 1 ــ ـرـع ـوع ـف ــ مجم

 أ ع غ ف 1

-22 750 0 أ ع غ ف 11أ عبا ء ا لتصرف في ا لتوظيفا ت بما في ذلك أعبا ء الفا ئدة

-10 000 -230 445 تصحيح قيمة ا لتوظيفا ت أ ع غ ف 12

خسا ئر متأ تية من تحقيق ا لتوظيفا ت أ ع غ ف 13

-32 750 -230 445 ـي 2 ـرـع ــ ـوع ف مجـم

-25 035 -472 316  أ ع غ ف 2

-3 326 68  أ ع غ ف 2

100 000

-208 039 -162 359  أ ع غ ف 3

62 618 295 640

-49 747 -60 261  أ ع غ ف 4  

12 871 235 380 ا لنتيجـة المتـأ تية من األ نشطـة ا لعا دية  بعـد األ د ا ء ا ت 

12 871 235 380 ـة  ـا سبـي ـة ا لمـح ـة للسـن ـا فـي ـة ا لصـ ـج ا لنتي

األ داءا ت على ا لنتيجة

أ عبا ء غير فنية أ خرى 

ا يرادا ت غير فنية أ خرى

إيرادا ت ا لتوظيفا ت  لمخصصة و ا لمحولة إلى قا ئمة ا لنتا ئج ا لفنية للتأ مين و /  أو إ 
عا د ة ا لتأ مين على غير ا لحيا ة

أ عبا ء ا لتوظيفا ت (  ا لتأ مين و /  أو إ عا دة ا لتأ مين على غير ا لحياة)

ا يرا دا ت ا لتوظيفا ت (  ا لتأ مين و/  أ و إ عا دة ا لتأ مين على غير ا لحياة  )

ا لنتيجة ا لمتأ تية من ا أل نشطة ا لعاد ية 

قائمة النتائج

ا لنتيجة ا لفنية للتأ مين و /  أو إ عا دة ا لتأ مين على ا لحياة

ا لنتيجة ا لفنية للتأ مين و /  أ و إعا دة ا لتأ مين على غير ا لحياة

للسنة المحاسبية المختومة في 31/12/2017

اإليضاحات



 

بحساب الدينار

31/12/2016 31/12/2017

19 947 884 21 690 780 مقابيض أقساط التأمين المتحصل عليها من المؤمن لهم

-6 231 852 -7 960 578 مبالغ لتسديد التعويضا ت

-790 601 526 396 دفوعات و مقابيض أل قساط التأمين خاصة بعمليا ت مسندة

-1 319 223 -1 698 072 عموالت مدفوعة إلى الوسطا ء 

-1 909 929 -2 702 777 مبالغ مدفوعة إلى  األعــــوا ن

-1 484 760 -1 532 868 مبالغ مدفوعة إلى المزويدين

-2 453 263 -2 949 270 أداءات على التأمينات المدفوعة إلى الخزينة العامة

658 151 854 125 اإليرادات المالية المتحصل عليها

67 124 عمليات أخرى

6 416 407 6 294 860 تدفقا ت نقدية متأ تية من ا إل ستغال ل

-886 631 -124 969 دفوعات متأ تية من ا قتناء أصول ثا بتة  غير مادية و مادية

ـأ تية  من تفويت أصول ثابتة غير مادية و مادية ـابيض  مت مق

دفوعات متأ تية من اقتناء  أصول مالية

8 100 4 598 مقا بيض متأ تية من تفويت أصول مالية

-500 101 دفوعا ت متأ تية من ا قتناء توظيفا ت

-5 511 000 -5 274 000 دفوعا ت متأ تية من ا قتناء توظيفا ت من مؤسسا ت مرتبطة أو ذا ت صلة مسا همة

مقا بيض متأ تية من تفويت توظيفا ت لدى مؤسسا ت مرتبطة أو ذ ا ت صلة مسا همة

-6 389 530 -5 894 472 ا لتد فقا ت ا لنقدية ا لمتأ تية من أ نشطة اإل ستثما ر

مقا بيض إ ثر إ صدار أ سهم

مداخيل الصرف عن راس المال

حصص أ ربا ح و غيرها من أ نواع ا لتوزيع

مقا بيض متأ تية من ا لقروض

تسديد ا لقروض

0 0 ا لتدفقا ت ا لنقدية ا لمتأ تية من أ نشطة ا لتمويل

ـا ت أ سعا ر ا لصرف على ا لسيولة و ما يعا دل ا لسيولة ـب  إ نعكا س تقلّ

26 877 400 388 ـة ــ ـزين ــ ـر ا لخ ــ تغي 

1 453 467 1 480 344

1 480 344 1 880 732 ا لخزينة في نها ية ا لسنة ا لمحا سبية 

 ا لتد فقا ت ا لنقـد ية  ا لمـرتبطـة با إل ستغال ل

 ا لتد فقا ت ا لنقدية ا لمرتبطة بأ نشطة ا إل ستثما ر

 ا لتد فقا ت ا لنقفدية ا لمرتبطة بأ نشطة ا لتمويل

 ا لخزينة في بدا ية ا لسنة ا لمحا سبية

ـات النقدية (  الطريقة المباشرة ) جدول التدفق

في 31/12/2017



 

  I .�ّ�آ� ت
   ی� ا

� ا�ّ�/�.%� :ا$س� ا$#	"�!� - ،"ا3م� � ت/�.2"ا�ّ��آ� ا�ّ�� ,ّ� �%0�ّم

- ��ّ�����
� اNس�: ا
ّ()� اّOش�آ� خ، 

�Oي  15:ت�ریــــ+ ا
ّ	�س�* -.2013، 


"0او
� ا
ّ.��ط - 1�2	
 )ت�ریT �4ار وزی� ا����ّ�( 2013 أ.�ی2  15: ت�ری+ ا

 ا$#	"�!� -ّ�"
� ا�� 13: ا�  �$ی� –��%� ت� (،1073- م� 

� ا�ّ�/�.%� و.�� ���ــ�دئ ا�ّ��یــــ=� : 4ض ا
ّ�ــآ� -� ������د م-�Wم� ا�0�ّم  ت�@ی� خ@م�ت ا�0�ّم

��� و ا�س
مـ�X  ر �@د�=�%�26  �]� ا���7س�� وا���ا�=� �%�Zّس,�ت ا����ّ��  

� ا�ّ�� ,ّ� ��[�ع ا�0�ّّ��،ا�س
م� و�%�=�ی� ا���7س  م

 ،B0149542013ت� ( :ا
�6�ّ ا
ّ	�6ري -

- �7�86
ف اّ:"
   MP 1288 542B 000 :ا

 :ا
��8�ّ ا
ّ	�6رّی� -

 ،م�آ$ اآ���ب م��ش� 13 �

� 32 �  ، ّ�اب ت0م

  .س��ســــ�ة20 �

 :��ن م�ز��ن آ�eت� 63:!ـــ د ا�!ــــ�ان -

=.)
! د  ا
 ا�!�ان

 ا�# ا
�.�ي ا
?�م

 273 748 9 إ�Xرات ا�دارة

Xا�� 154 894 27 �رات ا�=%
�X329 353 14 أ��ان ا�ش�اف و ا�ح� 

EO-354 286 12 أ��ان ا�� 
 653 21 1 أ��ان ا�5@م�ت و م� ش�����

 763 303 2 63 ا
"6"�ع
 

  

أس ا
"�ل ا$#	"�!� -ّ
 د � �، 10س��� 4�� ا�,�� ا��اح@  1.000.000دی-�ر م�ّ,� إ�j  10.000.000 :ا

  :ی�ّزع آ�� ی%�

   �)ّI
)%(ا
   

  �"��
� )دی.�را(اMه"�ن  ! د ا�س��"
 ا

8آ� ت��*  180.000 1.800.000 18
 ب.Q ا

 �Tّس�� آ�رت  180.000 1.800.000 18

 �Tّس�� آ���ر 179.999 1.799.990 17.99



 

 �Tّس�� Vس	ي 180.000 1.800.000 18

9.99 999.000 99.900  ��".	�
 W���	ّ
 شآ� ب�X ا

6 600.000 60.000  ��ّ���	
 شآ� ا]!�دة ا

 :�6"�!� �0اب� 60.000 600.000 6

 أ�ي ��0ی�ن  � )20.000( )200.000( 2

 �Tّس��ت دا
"�س � )20.000( )200.000( 2

 �\I.� س�ة  � )20.000( )200.000( 2


� ا
	���� ا
ّ�:�دي  60.000 600.000 6�"
 ب�X ا]ی�6ر ا

ح�� ص�8ح� ا
�ّ�  !8  ا] 100 1.000 0.01ّ

_ !8  ا 

 ا
�ّ�  !8  ا
ّ�\�= ش:�8ن  1 10 __

 ا
"6"�ع 1 000.000 10 000.000 100
  

II .�8دئ"
ق ا\
 ا
"�Iس8ّ�� ا
":	" ة و ا
� ا�ّ�/�.%��k ا���ا�� ا����ّ� �%ّ��آ� ا��� ,ّ� �%0�ّمlإ�@اد و m4ت/�.2 ا3م� �"و" �ّ��%ّ,ـ-� ا���7س

و.�� �-�Wم ا���7س�� �%�Zّس,�ت ا��=��@ة .� ت� ( ��
 �0ح/�م ا��� �ن  2017 دی,��� 31ا����5م� .� 
� ا��;�دق  1996دی,���  30ا��Zّرخ .�  96-�112@د ��� ��=�ی� ا���7س�� ا��5ص� ��[�ع ا�0�ّمX و

 )31إ�j ا��=�ر �ــ@د  26م� ا��=�ر �@د ( ��2000ان  %�26�� ���ار م� وزی� ا����ّ� ا��Zرخ .� 
ـ� ا���7س�ــ� و����@اخ2 و����ّ@خ�ات W-ـ� وا���k ا���ا�ــ� ا����ّــ� و���4�ّــ��� ا�ّ@اخ%q� �وا���=ّ%ــ�

� و�Oت .� مZّس,�ت ا�ّ�ـ0مr�����ـ� وّ-Oء ا���ــ� و���3ّ-Oا�/ �  .أو إ��دة ا�ّ�ــ0م
ّ�� ا���ا�� ا����ّــ�qت� :%� �ّ-Oا� �� �%j ا���از �، ���4� ا�ّ-���ّ-Oا� �� ا�7�ة، ���4� ا�ّ-���u j%� �ّ�ــ0م

  .�@ول ا��@ّ.��ت ا�-�@ّیـ� وا�ی�qح�ت ح�ل ا���ا�� ا����ّــ�ا�7�ة،
� ا��5ص� ا���=ّ%ـ�� ��w@اد ا���ا�� ا����ّ� .� م� ی%��  :ت�x5ّ% أس( ا��( وا����دئ ا���7س

 أص�ل ��دی� 
cس	cdل .1

� ا���از � �,=� ت/%O�" ا3م� � ت/�.z�,��"2ّ%� م� �Xف ش�آ� وm4 إدراج ا3ص�ل ا���دّی� ا�l 
  .ا�4N-�ء، وی�7,� اس��
ك هDE ا3ص�ل �%j أس�س ا��,k ا�|��} �%j ا�=�� اN.��ا�l �/2ّ �$ء م-��

 2:,�� �  :اNس��
آ�تتّ� ا����د ا�ّ-,� ا�ّ���

  س-�ات 5 م=ّ@ات  �2                   -

-                   �O%�5م �ّ�  س-�ات 5  م=ّ@ات م/�

-                   �O%�5م �[  س-�ات 7  ت:�$ات و��%ّ�ت ت�آ� وت�

-                   �  س-�ات 3  م=ّ@ات إ�
مّ

  س-�ات 5  ا�-�Wم ا��=%�م�ت�                   -

  
 ا
	��e)ــ�ت .2



 

�Oت ا����ّـ�r��ّا� @ّ�� م�%� ح��ق اNآ���ب وح��ق ا�س-�د ا�ّ
زم�وا�Eي ی�(�,=� ا�ّ�/%O�  ی�m ت�q (
� أ���ء ا�,-��l ه�@��ر م;�ریH ا�4N-�ء ا��� ی�m ت���Nا �=� Eدون ا3خ .  

� س-@ات ا��,�ه��ت �7,� 4����  ا�7,���ت،�-@ ت�ریT إ�O4ل وی�m ت/�ی� مّ@خ�  اNس�=����ی�ّ� ت�
�O%/�ّ%� ��,-ّ��� ��  .�-�x4 ا��

�@أ اNس���7ق ح�j وإن �� ی�ّ� ت7;%�� �=@ی�m ت,:�� ���X ا�ی�ادات ��l ت�Or��ّ2 ا�2 م@اخ . 
  
 ا
"Tّ#�� �8ءا�! .3

وأّن ه�ت� ا�ّ-��Oت ت=ّ@ �lورّی� �%ّ��وع  �%��زیm �%��ت��2 ا�3��ء ا��Zّ�%� ا��;�ریH ا3ّو�ّ� وا�3��ء 

ل خ�ّص� وأّن ا��Zّس,� آ� } .� مzس�Nا �  .�ح%� إ ��ء.� ��%ّ

�%�ّZء م��� أص�ل ا���از � ������ره� أ��l Hا��;�ری DEت,ّ:2 ه  ����وم� دام م� ا��2��7 اس��داد ا��
  .ا��5ّ;;� ��� �� �Xی� ا3 �[� ا�ّ%�ح��

 .س�ّ� اس�=�ب ه�ت� ا��;�ریj%� H م@ى .��ة ث
ث� س-�ات
  
 ا
"ّ 2ــات ا
).ّ�ــ� .4

� ا�ّ-Oا��ّ@خ�ات ا� ��ت ا��=�ر " ا3م� � ت/�.2"�,ّ:%� م� �Xف ش�آ� إن �Xق ت�q���� ����]ه� م
� و 29ا���7س�� �ــ@د ــ� .� مZّســ,�ت ا�ّ�ــ0مّ-Oّ@خ�ات ا�����و �4ار وزی�  /ا���=ّ%� ،�أو إ��دة ا��0م

� و ش�وط ت� 2001.�Oي  27ا����ّ� ا��Zّرخ .� ّ-Oا��ّ@خ�ات ا� �O�� و ا��7ّ@د ������ و �Xی�� ت�r
 ،�O ��2009  05و �4ار وزی� ا����ّ� ا��Zّرخ .�  2005م�رس  �428ار وزی� ا����ّ� ا��Zّرخ .� 

� :وت�/�ن هDE ا��ّ@خ�ات م
  
 )ت7} ا��,�ی�(مّ@خ�ات ا�ّ�=�ی�qت  -
- ��� ا��/�,u � مّ@خ�ات أ4,�ط ا�ّ�ـــ0م
 مّ@خ�ات .-ّ� �%j ا�7�ة -

2ات ا
ّ	ــ:�ی�hت1.4 ّ�:  
  

�� (=�ی�qت ح,� ا�ّ�/%O� ا�:�%ّ� ا���ّ@رة �=-�ان ا��7ادث ا��� �ّ@ت ــخ�ات ا�ّ�مّ@ ی�m ت�uو
  . ص�.� م� ا������ ا��� د.=} �=-�ان هDE ا��=�ی�qت) ا���5;�

 �z��� إ�j آ2ّ ت=�ی� اح�,����هDE ا��ّ@خ�ات ی-,-ّ��� �%;O-م �O;�و �X�5ا�� H-ح,� ص.  
  

� , N ی��X mح ت�4ّــ=�ت ا�ّ@��وي �7�ّ%;2مّ@خ�ات ا�ّ�=�ی�qت  اح�,�ب�-@ =� Eأ � ی0خ Nّرإ����Nا 
��� .� ح@ود ������� م� ��%� مّ@خ�ات  ��O 5ت ت,�ی� ا�ّ�=�ی�qت م��� آ�ن م;@ره� وا��� وm4 ت�

�Oي  27م� �4ار وزی� ا����ّ� ا��Zّرخ .�  21ا�7@ ا3د j ا��-;�ص �%� ���O;2 (ا�ّ�=�ی�qت .
2001(.  

2.4�8�	�"
2ات أ�iــ�ط ا
ــّ	ـ���� �4ـ ا ّ�:  
  

� ا�;�درة @ حّ;� أ4,�ط ا�ّ�ــ0م� ا��/�,�� ه� مّ@خ�ات م5;ّ;� ���u �مّ@خ�ات أ4,�ط ا�ّ�ــ0م
� ا���ا�� أو ا�,-�اتّ�� ��ص@ار وا���=ّ%�� ���,-� ا���7س� ا��� ت%�� وأ4,�ط ا�ّ�ـــ0مّ�  .ا���7س

� ا��:�ري، وی�@ ت�7,� هDE ا��ّ@خ�ات �%j أس�س �Xی�� ا�ّ�ـ�زیm ح,� ا��ّ@ة وت�=ّ%� ��,k ا�0�ّم
 2;O-س[� م �. ��� ا��/�,u �� إ�j أخ�ى ا���=ّ%� ��-@ مّ@خ�ات أ4,�ط ا�0�ّم�� م� س-� م�7سّzا��

� ا�;�درة� ت7} �-@ أ4,�ط ا�0�ّمّ-Oا� �  .م� ���4� ا�-���
 

3.4�	ّ�
2ات ا
��Iبّ��  ّ"
  :��� !�j ا
��Iةا
  



 

 Eوی0خ �ّ�� �%j ا�7�ة .�  ��ی� آ2ّ .��ة م�7س� ا���=ّ%�� ��WO7� ���د ا�0�ّمّ-Oا��ّ@خ�ات ا� �ی�m ت�
�-��ر ا���� ا�7�ُّ��Nا ��...)ا���� اNآ��ارّی� ا���ّ@رة ( �=  .��=ّ�@ات ش�آ� ا�ّ�ــ0م

 إیادات ا$س	cdل .5
  

,-��� ��@ ا���7س� �@ای� م� ت�ریT إم�qء ا�=�@، ی�ّ� ا���m ���د ا�0�ّم� ��� ��ی�ادات ا���0ت� م
  .و���ّ�ـ��� دون ا���ّ@ ���ریT اس�5
ص أّول k,4 م� ا��-7�

� ا��5ّ;;� م� �Xف ش�آ� � ا��� وm4 إس-�ده� ت�ّ|2 أ4,�ط ا�0�ّم@ي " ا3م� � ت/�.2"أ4,�ط ا�ّ�ـ0م=��
�� م���2 ا���X�5 ا��� 4�ت ا�س-�د خ
ل ا�,-� ت0م-��،%�ا ا��0م%�� @ .وی�m ت�

 

� ا��� وm4 إس-�ده� ح,�  ,� وm4 ت7@ی@ه� ت��م ا�ّ��آ� �N��� �;5ت ���O@ت�� �=-�ان أ4,�ط ا�ّ�ــ0م
�  ..� ���د إ��دة ا��0م

�l ل
zس�Nء ا��� �[�ح�� م� أ�@ هDE ا�=��Nت ا���7ّ;2 �%�� م� م=@ي ا�ّ�ـ0م� ���4� ی�ّ� ت�
 �u j%� ة و�� �%j ا�7-Oا� �أّن هDE ا�=��Nت N ی�m ا����ره� إی�ادات وإّ �� ت=���  ا�7�ة، ح�ا�-���

�3��ء ت;ّ�ف ا�ّ��آ� �]zت.  
6. ��#T� ـــ�ء.	iت ا��(� 
  

�  ��Oت m4 و4@ و ،ا�=��د ا���Z%� ا�4-�ءی�m ت�7ی��O  2ت ا�4-�ء ا�=��د ا���Z%� إ�j ا�ّ,-� ا���ا��  ��Oت ت�
�� �,-�  ا�4N-�ء,-��� �%�Z2017ا��  �u ���ا��7@ود أ4,�ط ا�0�ّم,�/�.  

� ا�!8ــ�ء  .7��� ت
 

=��� �7,���ت ا�ّ-��Oت ح,� و����� �X �,ت ح��O-ّا� �� أن ت�ّ� ��%ّ� ت�,مH%�5 ا�����ت ا���ّ|%� (ی�=ّ
� و���5;�ص ا�4-�ء ا�=��د و� وإ��دة ا�0�ّم�Oت �-��ط ا�0�ّمr��ّت وا��qوا��;ّ�ف .� ا�ّ�=�ی ��إدارت

� ا3خ�ى وّ-Oء ا���������Nد �%j م��ی( ا���,� ا��� ی:� أن ت,�-@ �%j م=�ی� آ�ّ�  وذ��) ا�3
����� وم5ّ;;� وی�/� م�ا4ّ��lأن ت/�ن  وم� �=� ا�3��ء آ�� ی�=ّ�وت/�ن م�ت�[� م��ش�ة �[

��lم� �%� و�4�%� �%��ا4��م�Oت� ا�ّ��زیm ا�%7�ّّ. 
  

8. ����	
2ات !�j ح��ب�ت ��اب و وس\�ء ا � 
 

��� ����ر ا��]� ا�=�م� X �وm4 اح�,�ب م@خ�ات ا �O5ض 4�� ا��,���7ت �%j ا��Zم� ��� و وس[�ء ا��0م
� �@د  :�%j ا�-�7 ا����� �2017,-�  �24%�0م

 

� ا���-�زع � •��وm4 اح�,�ب م@خ�ات آ%� �=-�ان أ4,�ط ا��0م%  

• �� � :م,���7ت �%j ا��Zم
 )س(�%j ا��,���7ت ا��� ت=�د �,-� ا�ص@ار  0% -
 )1- س(�%j ا��,���7ت ا��� ت=�د �,-� ا�ص@ار  20% -
 )و م� 4�2 2- س(�%j ا��,���7ت ا��� ت=�د �,-� ا�ص@ار  100% -

• � :م,���7ت �%j وس[�ء و  �اب ا��0م
 )س(�%j ا��,���7ت ا��� ت=�د �,-� ا�ص@ار  10% -
 )1- س(�%j ا��,���7ت ا��� ت=�د �,-� ا�ص@ار  40% -
 )2- س(�%j ا��,���7ت ا��� ت=�د �,-� ا�ص@ار  60% -
 )و م� 4�2 3- س(�%j ا��,���7ت ا��� ت=�د �,-� ا�ص@ار  100% -

 

III .��ّ8س�I"
 7201إی�hح�ت ح�ل ا
"�از�� 
��.� ا

  ا�ص�ل �4 ا
"�دّی�: ــ د1ا]یhــ�ح !ــ



 

� ا��ـــ�دّیـ� ��مـ� � تــ/ـ�.2 .� م�ّ.ــj س-ـ��%zـ} ا��ـ�� ا�;ـu صـــ�ل�� � 4535.125ـــــ@رD  مــــ� �2017.ّ
  دی-�را

  :مOّ;%� آ�� ی%�
 

2ات / اس	cMآ�ت  �o�8 �2م  � 
 o�8�
 ص���

 ا
:.�ص

ا
ص�  
�i

2017.01.0
1 

�	.��ت �
2017 

 �i  ص�
ا
2017.12.31 

ا
ص�  
�i

2017.01.0
1 

 q�� 2017ت


ص�  ا
�i

2017.12.3
1 

2017.1
2.31 

 ���c!ت إ�� 55.710 -59.820 30.980- 28.840- 115.532 85.873 29.659 ت\�8

و��	�
 qi�� 32.764 - 32.764 14.377-  -10.794 -25.171 7.593 إ

أص�ل �4 ��دی� �� �rر 
 ا]��6ز

610.022 85.403 695.423 85.968 -  137.634- 223.603- 
471.82

2 

 -308.594 -179.408 129.185- 843.719 171.275 672.444 ا
"�دی� ا$ص�ل �4 �6"�ع
535.12

5 
 

  ا�ص�ل ا
"�دّی�: ــ د2ا]یhــ�ح !ــ
  

 دی-�را 622.695 مــــ�4ـــــ@ر2017D�z%ـ} ا��ـ�� ا�;ـ�.ّ� ��صـــ�ل ا��ـــ�دّیـ� ��مـ� � تــ/ـ�.2 .� م�ّ.ــj س-ـ� 
� ا�:@ول ا����� دی-�را،�O5 �349.675ض 4@رDأي �2016م�.j س-� دی-�ر .� 972.370م���2 �  :آ�� ی

  

 
2ات/ اس	cMآ�ت  �o�8 �2م � 

�o�8 ص���
��

 ا
:.�ص
ا
ص�  

�i2017.01.01 
ت: ی� أو 

Xت)�ی  
�	.��ت  �

2017 
ا
ص�  

�i2017.12.31 
ا
ص�  

�i2017.01.01 
2017.12.31 

ا
ص�  
�i2017.12.31 

.12.31

�� 600.282 �: ات �
-

105.490 
 494.792 

-171.263 
-87.878 -259.141 235.651

80.428 -186.582 14.853 201.435- 267.010 40.934 80.864- 306.940 ���تw أ�vث�: ات و 

21.665 138.160- 0.852- 137.308- 159.825 13.682 32.009- 178.152 إ!����c: ات 

ت0�M6ات و !"���ت 
�x�Mو ت wآ� ت

682.860 52.487 4.568 739.915 
-289.640 

-165.995 455.636- 284.279

0.672  -6.019 -1.095 4.924-  6.690  2.015-  8.705  أ2ىأص�ل ��دّی� 
 ا�ص�ل�6"�ع 

 ا
"�دی� 
cس	cdل
1 776.939 

-
167.890 

59.184 1.668.233 
-804.570 

-251.776 1.045.538- 622.695

 
  أراض و ب.�ءات: ــ د3ا]یhــ�ح !ــ


ل zس�
دی-�را ی��|2 .� ا�4-�ء م27 ��=� .�ع  375.169�%� ا��ص@ ا��5م ��راض وا��-�ءات �
 .���ي .� وNی� س�س� �z[�  ��ط ا���آ� .� ا��سk و ا�,�ح2

 

ت8\�ت��e)� :ــ د4ا]یhــ�ح !ــ"
  ت �� ا
"Tّس��ت ا
@Oــ�تrا��ـّ��%� رص �]� 4@رD م�%�z 2017.�  ��ی� س-� ا�;�.� .� ا��Zس,�ت ا���ت

  :مOّ;2 آ�� ی%� 2016م�.j س-�  دی-�را15.785.715م���2  دی-�را21.067.358

�7,�ب ا�@ی-�ر    
 

 
���)
  ا
2016 

���)
  ا
2017 

2اتا "
  
2017 

  ا
?ـ�م
2017 

 ا
:.�ص



 

 

  ت��e)�ت ��
�� أ2ى:ــ د5ا]یhــ�ح !ــ
@ دی-�را م���2  947.575م�%�z 4@رD  2017.�  ��ی� س-� ا����� ا3خ�ى  Oــ�تrا��ـّ� �%� رص

 :%�دی-�را مOّ;2 آ�� ی 565.407 أي �$ی�دة 4@ره� ،2016م�.� س-� دی-�را 382.169
  

2ات ا
).��:ـ دـ6ا]یhــ�ح !ــ "
  ح(� �:� ي ا
	���� �� ا
  

� .�  ��ی� س-� -Oا��@خ�ات ا� �. � دی-�را م���9.699.9502م�%� 4@ر2017 D�z%} ح;� م=@ي ا��0م
 :دی-�را مOّ;2 آ�� ی%� 7.216.787 أي �$ی�دة 4@ره� 2016س-�  jم�. دی-�را 2.483.163

 ���ه"�ت 001 .150 643 .16- 358. 133  715. 125

125 .715  133. 358 -16. 643 150 .001  ��ّ
�"
� � ر#� ب�
ّ��ق اMأس)Best Lease(  

15 .660 000 
18.434. 

000 
 - 18 .434. 000 


 ى �Tس��ت �ت8\�  q7ودا)AL BARAKA 
BANK( 


 ى �Tس��ت �ت8\�  2.500.000 - 2.500.000 - q7ودا)BEST LEASE(  

 ا
"6"�ع  21.084.001 16.643- 21.067.358 15.785.715

���)
  ا
2016 

���)
  ا
2017 

ا$س	cMآ�ت 
2ات "
  وا

2017 

  ا
?ـ�م
2017 

 ا
:.�ص

 ا��X-� اNآ���ب 100.000 - 100.000 100.000

-  262. 013 -238 088 500 .101 x;ة وح�ّzــ2 م�  أس�� وس-@ات أخ�ى ذا ت م@اخ

 )ات�4وض ره-ّ� �%j �ّ�ـ�ر(�4وض ����ان  303. 14   303. 14 216. 16

65 .952 61 .354   61 .354 � وم��� ودا�m �@ى مZس,�ت �-/

  م,���7 ت م� ا ��ـ� و ا �-�ـ�د مـ�د�� �ـ@ى ش�آ� ت م,-ـ@ة 905 309 -  905 309 -

 ر�4ع وس-@ات ذات م@اخ2 �4ّرة 200.000 - 200.000 200.000

382.169 947.575 -238 088 1.185.66
3 

 ا
"6"�ع

���)
  ا
2016.12.31  

���)
  ا
2017.12.31  

 ا
:.�ص

716.536  958.147  ��� ا��/�,u �� أ4,�ط ا��0م ح;� م=@ي ا��0م

� �%j ا�7�ة 921. 174 .4 233. 75  م@خ�ات ا��0م

� .� ح;� م=@ي  193.553 -� �%j ا�7�ة(م@خ�ات ا��=�ی�qت ا��0م  )ا��0م

� .� ح;� م=@ي  373.329 4 393 .691 1� (م@خ�ات ا��=�ی�qت ا��0مu j%� � )ا�7�ةا��0م



 

 
��ت �	�ّ
 ة !� !"�ّ��ت ا
ّ	���� ا
"�8ش: ــ د7ا]یhــ�ح !ــّI	��  

  
� ا�0�ّمــ� ا���ــ�ش� .�  �ــ�ی� س-ـ� ّ%�� � 9.416.167مــــ� 4ـــــ@رD 2017�%ــz} ا��,�7ّ�ــ�ت ا����ّ�ــ@ة �

  :دی-�را، مO;%� آ�� ی%� 4.667.820م,:%� زی�دة 4@ره� 2016دی-�را س-�  4.748.347م���2 دی-ـ�ر
  

��ت أ2ى: ــ د8ا]یhــ�ح !ــّI	��  
دی-�را 1.383.788دی-ـ�را م���2  806.004مــــ� 4ـــــ@رD  2017�%ــz} ا��,�7ّ�ــ�ت ا3خ�ى .�  �ــ�ی� س-ـ� 

  :، مO;%� آ�� ی%�2016س-�
  �7,�ب ا�@ی-�ر

���)
  ا
2016 

���)
  ا
2017 

ا$س	cMآ�ت 
2 "
  اتوا
2017 

 ا
?ـ�م
2017 

��ت أ2ىّI	�� 

 اeداءات ا����[=� م� ا���رد 341.820 - 341.820 367. 232
 ا��3ان  6.340 - 6.340 591. 14

 )أ(م@ی-�ن م�O%�5ن   457.844 - 457.844 830 .136 1

 ا
"6"�ع  806.004 - 806.004 1.383.788

 :هDE ا��5 � مO;%� آ�� ی%� - ) أ(
  

��ت أ2ى  2017.12.31  2016.12.31ّI	�� 

406.750      9.906 � ت,��� �%�$ودی
� .� ����� ا��آ��� 268.306 730.080 م,���7ت ص-@وق ا��,�ه�

 ا������N ا�;-@وق ا�Xر .� ��ان�� م,-@ة �4وض 179.632 -

 ا
"6"�ع   457.844 1136.830
  

  !.�ص أ2ى 
�ص�ل: ــ د9ا]یhــ�ح !ــ
  

  ا
?0ی.� و ا
Q.8 �� أ��ال 1.9
  

{z%� ا3رص@ة �. �-� م���2دی-�را41.880.732@رD  م�2017س-� م�ّ.j وا�5$ی-� .� ا�
  :آ�eت� مOّ;%�2016س-�  .�دی-�را 1.480.344

  

ا
"6"�ع   9.699.950  2.483.163

  

2ات �.ّ�ـ�  2017.12.31  2016.12.31 ّ� 

� ص�درة 111.913 664 .664u ��� م/�, أ4,�ط ت0م

� ا����ش� 7.101.510 548 .050 .3� ا��0م%�� � م,���7ت م���@ة �

 م,���7ت ت� ت=�یq�� وح%} ا��Zس,� م%7�� 2.202.744 135. 033. 1


"6"�عا 9.416.167 4.748.347 



 

 أ��ال �� ا
Q.8 و ا
?0ی.�  2017.12.31  2016.12.31
1.225.736  1.596.122  �-� أم�ال .� ا�

 وأوراق �7�%;2ش/�ت   239.274  209.192
  ا�5$ی-� 45.336 45.416

 ا
"6"�ع 1.880.732 1.480.344

  

2.9 ��#ّT� ء�.	iری= ا�)�  
  

 �. �%�Z�4-�ء ا��Nا Hم;�ری {z%�31/12/2017  D4@ر �z%� 1.681.012دی-�را م���2 3.152.509م
  .31/12/2016دی-�را .� 

��ّqت� H�4-�ء م;�ریNا �%�ّZء ا���������ّ-, و���Nت ا��س�X� ا�=��د ا�4-�ء أ� k,�%� يE�ّّ� ا�یN  �-س
2017.  
� و4=}2017س-�  خ
ل�� أ4,�ط ا��Zّ�%� ا�4N-�ء  ��Oت 4,  j%� د����N�� �� ا�0�ّمu  ��ا��/�,

�� ا�;�درة وا������� �/2 ص-H م� أص-�ف ا��0م .م��ر � �40,�ط ا��0م
  


�	�زیq  أ2ى أ!�8ء 3.9  
  

{z%� ء�� ،2016س-�  دی-ـ�را 416.275 م���2 دی-ـ�را 566.069 @ر4D م� 2017س-�  .� ا��Zّ�%� ا�3
  .وا�ّ�,�ی� ا�0�ّسـ( م;ــــ�ریH ت�ـــ�2 وه�

  

2ات/ اس	cMآ�ت  �o�8 �2م �  o�8�
 ص���

2017.1
2.31 

 ا
:.�ص
��  ا
ص�  

2017.01.0
1  

�	.��ت  �
2017 

��  ا
ص�  
2017.12.3

1 

��  ا
ص�  
2017.01.0

1 

 q��ت
2017 

��  ا
ص�  
2017.12.3

1 

 - 143.119- - 143.119- 143.119 - 143.119 �(�ری= ا
	�س�*

 1.157.927 �(�ری= ا]ش�Mر 
561.80

5 
1.719.733 -741.652 

-
412.01

2 

-
1.153.664 

566.06
9 

�� ب�
.��م �:	� qزی�	�
�(�ری= 
 ا
":����ت� 

72.648 - 72.648 -72.648 - -72.648 - 

�� ب�:	� qزی�	�
�!�8ء �(�ری= 
 ��(e�"
�2013 )�� 4ة #��(ا  j
إ

 42013ة أآ	�ب( 
290.554 - 290.554 -290.554 - -290.554 - 

qزی�	�
 1.664.248 �6"�ع ا
"(�ری= ا�2ى 
561.80

5 
2.226.054 

-
1.247.973 

-
412.01

2 

-
1.659.985 

566.06
9 

 

  ص�لا� ت��ی� ح��ب�ت 4.9
  

 464.038دی-�را م���2  699.246م�%�z 4@رD  31/12/2017.�  ص�لا3 ت,�ی� �%z} م;�ریH ح,���ت
 :مO;%� آ�eت� 31/12/2016دی-�را .� 

 ح��ب�ت ت��ی� ا�ص�ل  2017.12.31  2016.12.31

� م,�7ّ�� 109 572  344.736u ��Oت ا����ّr��ّا� j%� ���%]ح م��أر 
119.302  127.137 ��� أ���ء م,ّ:%� م,ّ
 ا
"6"ــ�ع  699.246  464.038

  

ح و ا
" ��ع: ــ د10ا]یhــ�ح !ــّ)"
 رأس ا
"�ل ا
  



 

 �. m2 ا���زی�4 � دی-�را6.563.695   دی-�را م���46.794.1082��  31/12/2017ی�%� م:��ع ا3م�ال ا�Eات
  .دی-�را 230.413ه� 4@ر$ی�دة أي � 2016 /31/12.� 

  �7,�ب ا�@ی-�ر 
    

 

ا���ال ا
ّ�اتّ�� �� 
2017.12.31  

�6�	�  
2017 

ا���ال ا
ّ�اتّ�� 
 ��

2016.12.31 
 ا
:.�ص

 رأس م�ل ا��/��� وا��7ّ�ر   10 000.000  10 000000

-3 444.168  
-3 457 

039 
�%�Zم �:�  

235.380  235.380  12.871   �ّ�:� ا�ّ,-� ا���7س�   
  أم�ال ذات� أخ�ى 7.863  2.897

 ا
"6"ــ�ع  6.563.695 235.380  6.794.108

2ات ا
).ّ��: ــ د 11یhــ�ح !ــا] ّ"
  ا
 �-Oم:��ع ا��@خ�ات ا� �%�.�  دی-�را 21.561.032 م���2 31/12/2017.� ا دی-�ر 34.214.855ی

  :مO;2 آ�eت� 31/12/2016
  ا�@ی-�ر �7,�ب

2ات �.ّ�ـ� 2017.12.31 31.12.2016 ّ� 
4.651.664 7.435.363 ��� ا��/�,u � مّ@خ�ات أ4,�ط ا�0�ّم
� �%j ا�7�ة 11.987.247 8.198.898 مّ@خ�ات ا�0�ّم

� أ�X�,4(ا��=�ی�qت  مّ@خ�ات 282.514  37.794 )ا�7�ة �%j �0�ّم
� ا�7�ة(مّ@خ�ات ا��=�ی�qت  14.435.505 8.559.556u j%� � )أ4,�ط ا�0�ّم

�( ا�ر����ت م@خ�ات ا��,�ه�� .� ا3ر��ح و 45.000 67.399u j%� � )ا�7�ة ا�0�ّم
�( ا�ر����ت م@خ�ات ا��,�ه�� .� ا3ر��ح و 29.226 32.599  )ا�7�ة �%j ا�0�ّم
  م@خ�ات .-� أخ�ى  -  13.122


"6"�عا 34.214.855 21.561.032 

�   �8�	�"
�4 ا ����	ّ
2ات أ��iط ا ّ�  
  

� ا��/�,�� .� م�ّ.j س-� u �م���2  دی-�را 7.435.363 4@رDم� 2017�z%} مّ@خ�ات أ4,�ط ا�0�ّم
  .، و4@ تّ� اح�,���� �%j أس�س �Xی�� ا�ّ��زیm ح,� ا��ّ@ة2016م�.j س-�  دی-�را .�   4.651.664

  

2ات ا
	���� !�j ا
��Iة    � ّ�  

� �%j ا�7�ة .� م�ّ.j س-� ّ-Oا��ّ@خ�ات ا� {z%� 2017  D2  دی-�را11.987.247م� 4@ر�8.198.898م�� 

  .2016دی-�را .� م�.j س-� 

2ات ا
	:�ی�hت   � ّ�  

� ا�7�ة .� س-� u j%� ت�qمّ@خ�ات ا�ّ�=�ی {z%�2017 D2 دی-�را 14.435.505 م� 4@ر�م�� 

 :مO;%� آ�eت� 31/12/2016.�  دی-�را 8.559.556

����	
 ص.= ا
2016.12.31  2017.12.31 

��d	
2ات  ا �
  ا
	:�ی�hت

 ىت�i:�ت ا
 !�و
��)I	�
  

2ات  �
  ا
	:�ی�hت

ى ا
 !�وت�i:�ت 
��)I	�
  

 621. 645 .4 374 .921 188 .147. 12 070 .504  263. 084 .7  ا�,�رات
 636 .839 635. 54 116 .920 404. 54  249 .80 ا�-�2

 233. 7- 862. 15 538 .75 862 .15  771 .82 ا��7ی�
 621. 21-   430 .78    051. 100 ا�;7�



 

�O%�5م �X�5308. 88   835 .177    527. 89 م 
 255 .3-   270 .18    525 .21 ا��-�ء

 �!(
 455. 541 .5 991.871 376 .417. 13 336. 574  386. 458 .7 1ا
"6"�ع ا

 �	
ا
�Iادث ا
"���6 و ا
�M.! o��8	
� ی�q ا
 

2016.12.31  2017.12.31 ��d	
 ا

    742. 603. 1  ا�,�رات
  
  
  

  

1. 864 .057 

  

260. 315 
 250 .5 250. 5    ا�-�2

 750. 15 750. 15    ا��7ی�
 179. 53 943. 124  764. 71 ا�;7�

 �!(
 494. 334 000 .010. 2  506 675 1 2ا
"6"�ع ا

 ��"6
 871 .991 376. 427. 15 336. 574  892 .133. 9 )1+2(ا
"6"�ع ا
5. 875 
.949 

 

� ی� 
�داq7 دی�ن: ــ د12ا]یhــ�ح !ــ� 	��)ّI �M��! �� س��تT"
  إ
��M ا
"�.  ا

 دی-�را .�  2.338.590 دی-�را م���2 9.084.256م� 4@ر�O2017  D م�ّ.j س-� �%z} هDE ا�@ی� 

  :مO;%� آ������ 31/12/2016

2016.12.31 2017.12.31  ا
:.�ص
643.420 612.368  �u �� .� ا��ّ@خ�ات �%j أ4,�ط ا�0�ّمح;� م=@ي ا��0م

�� ا��/�,
� .� ا��ّ@خ�ات 03.949.00 -  ا�7,��� ح;� م=@ي ا��0م

� .� مّ@خ�ات ا��=�ی�qت 4.522.888 1.695.170 ح;� م=@ي ا��0م


"6"�عا  084.256 9 2.338.590 

  
  دی�ن أ2ى:  ــ د13ا]یhــ�ح !ــ

م�.j  دی-�را 1.477.814م���2  دی-�را 1.633.088م� 4@ر2017  D�z%} ا�@ی�ن ا3خ�ى .� م�ّ.j س-� 

  :مOّ;%� آ�eت� ،2016س-� 

  

  

 دی�ن أ2ى 2017.12.31 2016.12.31
52.000  119.124  �  ودا�m و آN�Oت م�7;2 �%�� م�  �اب و وس[�ء ا��0م

226.777 164.376 ��� �]� ا��3ان و ح,���ت م�ت
433.579 806.277 � ا�ّ@و�� وا�:����ت ا�=��مّ
 )أ(��ن دا�-�ن م�-ّ� 543.311 765.458

ا
"6"�ع  1.633.088 1.477.814
 
 :هDE ا��5 � مO;%� آ�� ی%� - ) أ(

  



 

��ت أ2ى 2017.12.31 2016.12.31ّI	�� 

� .� ����� ا��آ��� 268.306 730.080 دی�ن ص-@وق ا�����آ

35.378 275.005 � ح,���ت ا��$ودی

 ا
"6"�ع  543.311 765.458

 
  أ2ى 2(�م 	��ی�
 ح��ب�ت: ــ د14ا]یhــ�ح !ــ

  

وه� ی�|2 ��%� أ���ء �%@.m 31/12/2017دی-�ر .�  254.576�%� م:��ع ح,���ت ت,�ی� خ;�م أخ�ى 
  .2018.� س-� 

  

IV .و ����	ّ�
 ��ّ.(
7� ا�	.
�4 ا
��Iة/إی�hح�ت ح�ل 7�i"� ا j�! ����	ّ
  أو إ!�دة ا
  

  أ��iط ا
ّ	����:  ــ د15ا]یhــ�ح !ــ
  

 � 12.472.187دی-�را م���2  14.830.283م� 4@رD  2017ا�ّ;�.� .�  ��ی� س-� �%� رص@ أ4,�ط ا�0�ّم
  : دی-�را مOّ;%� آ�eت� 2.358.096أي �$ی�دة 4@ره�  2016دی-�را .� س-� 

  
  أ��iط ص����
2016.12.31 

  أ��iط ص����
2017.12.31 

  أ��iط
 ��. ة

  أ��iط ص�درة
����	ّ
 أ��iط ا

13.375.145 17 372 372 
-2 905 

971 
20 278 

343 
����� ا�;�درة و ا��� أ4,�ط ا�ّ�ـ0م

-902.958 -2 542 089 241 610 
-2 783 

699 
��� م/�,zا� �� مّ@خ�ات أ4,�ط ا�ّ�ـ0مّzت 

12 472 187 14 830 283 
-2 664 

361 
17 494 

644 
 ا
"6"�ع

  
  أ!�8ء ا
	:�ی�hت     : ــ د16ا]یhــ�ح !ــ

1.16�!�� "
�8
o ا"
  ا
  

دی-�را .� E8.104.603ا ا��-@ م:��ع أ���ء ا��;ّ�ف �%�=�ی�qت وا������ ا��@.��� ���@ار ی��2 ه
 .31/12/2016.�  دی-�را 5.899.918م���2  31/12/2017

  
ت�ا.�  ��Oت ا��;ّ�ف .� ا�ّ�=�ی�qت، ا�ّ-��Oت ا�ّ@اخ%ّ� و ا�ّ-��Oت ا��5ر�ّ� ا�ّ-���� �� م=��:� م%�Oّت 

 ... )��ان، حّ;� ا�/�اء، اس��
آ�ت ا��-��Nت،  ��Oت ا�ّ-$ا��ت ا��O  3ت(ا�ّ�=�ی�qت 
  

2ات ا
	:�ی�hت2.16 � �dت  
  

� م@خ�ات ا��=�ی�qت z%� ت�2  31/12/2017دی-�را .� 3.194.013�دی-�را .� 3.331.440م��
31/12/2016.  

  

��ت ا$س	cdل  :ــ د17ا]یhــ�ح !ــ(�  

ل�%��O  {zت zس�N2  31/12/2017ا .� دی-�ر3.244.516ا�أي  31/12/2016دی-�را .�  2.495.713م��

  .دی-�را748.803�$ی�دة 4@ره� 



 

 ��� آ�� ه� م
ل .� ت/��H ا�4N-�ء وت/��H ا�دارة وا�=���� ا���7ّ;%� م� م=@ي ا�0�ّمzس�Nا Hت��ّ|2 ت/��
  :.� ا�:@ول ا�����

 �7,�ب ا�@ی-�ر

 2016.12.31 2017.12.31 أ!�8ء ا
	:�ی�hت 

 -��O  4.474.635- 3177.395ت ا�4N-�ء 

 �%�Z�4-�ء ا��Nت ا��O  ����� مّz541.717 1.234.879 ت 

 - ��O  475.253- 419.798ت ا�دارة 

���Nت م�7;2 �%�� م� م=@ي 
�  ا��0م

470.493 559.764 

 2.495.713- 3.244.516- ا
"6"�ع

  
� ا����ش�ة  )ا�4N-�ء����� (��ش�ة ت��2 ت/��H ا�4N-�ء ا�ّ�/��H ا��u ت(و��O-ّا�  �) ا�ّ@اخ%ّ� وا��5ر�ّ

� م��ش�ة  م�=ّ%�� u شــــ�ة و��� ، آ�� ت��2 ت/ــ��H ا�دارة ت/��ـــــH ما�ّ-���� �� إ��ام  ���د ا�0�ّم
�  .�wدارة مWO7� ���د ا�0�ّم

  
  أ!�8ء �.�ـــّ� أ2ى: ــ د18ا]یhــ�ح !ــ

  
� ا3خ�ى .� م�ّ.j س-� ت�%� ا3ّ-Oء ا����2017D2 1.174.098 م� 4@ر�دی-�را  .� 1.289.429دی-�را م��

 2016م�.j س-� 
  
V .ـ���� و	ّ�
 ��ّ.(
7� ا�	.
  أو إ!�دة ا
ّ	���� !�j ا
��Iة/إی�hح�ت ح�ل 7�i"� ا

 
  أ��iط ا
ّ	����         :ــ د19ا]یhــ�ح !ــ

� �%j ا�7دی-�را .� 6.048.917دی-�را م���2 490.062@رD م� 2017�ة .�  ��ی� س-� �%� رص@ أ4,�ط ا��0م
� .� ا�:@ول ا�����2016 م�.j س-� � :آ�� ه� م

 
  

  
  أ!�8ء ا
ّ	:�ی�hت: ــ د20ا]یhــ�ح !ــ

  
دی-�را .� م�.j 185.647دی-�را م���2 747.618م� 4@ر2017  D�z%} أ���ء ا��=�ی�qت .� م�ّ.j س-� 

  .دی-�ر 561.971أي �$ی�دة 4@ره� ،2016س-� 
  
2ات ا
).ّ�� ا�2ى:ــ د 21یhــ�ح !ــا] ّ"
 ا�dت  

  �7,�ب ا�@ی-�ر
  أ��iط ص����
2016.12.31 

  أ��iط ص���� 
2017.12.31 

أ��iط 
 ��. ة

  أ��iط
 ص�درة 

����	ّ
 أ��iط ا

6 048 917 90 062 
-4 607 

394 
4 697 456 ����� ا�ّ;�درة وا��� أ4,�ط ا�ّ�ـ0م

6 048 917 90 062 
-4 607 

394 
ا
"6"�ع  456 697 4



 

  
� �%j ا�7�ة .�  ��ی� س-�  5.111.151دی-�را م���2  311.339م� 4@ر2017 D�z%} مّ@خ�ات ا�0�ّم

  .2016دی-�را .�  ��ی� س-� 
  

��ت ا$س	cdل 
�ّ	���� !�j ا
��Iة :ــ د22ا]یhــ�ح !ــ(�  
  

Nت ا��O  ل
zس�Nء ا��ّ�� أ�qت�4-�ء ت���O ي  و@ا�دارة و���Nت ا�0�ّمـ� ا���7ّ;2 �%�� مـــ� م=
�  . ا�0�ّم


ل .�  ��ی� س-� zس�Nت ا��O  @دی-�را .�  - 527.378دی-�را م���2  1.259.836م� 4@رD  2017�%� رص
  : دی-�را مOّ;2 آ�eت�1.787.214أي �$ی�دة 4@ره�  2016 ��ی� س-� 

 �7,�ب ا�@ی-�ر
 2016.12.31 2017.12.31 س	cdل�)��ت ا]

  - ��O  779.862-  517.019ت ا�4N-�ء 
ـ� م�%�  ��O ت ا � �4-� ءّz0 236.618  ت 

 - ��O  36.620 - 36.220ت ا�دارة 
�  N��� 1.839.701  25.862ت م�7ّ;2 �%�� م� م=@ي ا�ّ�ــ0م

 - 527.378 1.259.836ا
"6"�ع 

  �.ّ�� أ2ى 
�ّ	���� !�j ا
��Iةأ!�8ء :   ــ د23ا]یhــ�ح !ــ
� ا3خ�ى .� م�ّ.j س-� ّ-Oء ا���دی-�را .� 197.885دی-�را م���2 260.790م� 4@ر2017 D�z%} ا�3

دی-�را وه� ت��2 ا�ّ-��Oت ا�ّ@اخ%ّ� وا�ّ-��Oت ا��5ر�ّ� ا��� N 62.905أي �$ی�دة 4@ره�2016م�.j س-� 
  . ی�/� ت�زی=�� إ�j إح@ى ا�����ت

VI .إ�7�	.
  ی�hح�ت ح�ل 7�i"� ا
 

  ا
	��eـــ)�ت � ا��2 :ــ د24ا]یhــ�ح !ــ
  

�Oت خ
ل س-� rإی�ادات ا��� {z%�2017  D2 1.087.406م� 4@ر�دی-�را .�  831.975دی-�را م��
  :دی-�را مOّ;%� آ�eت�255.431أي �$ی�دة 4@ره�  2016م�.j س-� 

 �7,�ب ا�@ی-�ر     
ادات ا
	��e)ــ�تإی 2017.12.31 2016.12.31 

579 783 686.245 
�Oتr2 ا�ّ�ـ�� ( م@اخu j%� �ا��0م

 )ا�7�ة

�Oت 401.161 192 252r2 ا�ّ�ـ�� �%j ا�7�ة( م@اخ )ا��0م

ا
"6"�ع  1.087.406 831.975

 
V .ى  إی�hح�ت أ2

ت8\� .1"
اف اrت ح�ل ا�����:�:  

8آ�ت��* ب.q� Q ات)���i ) أ(
  ا

� أ4,�ط 4@رت .أ�H دی-�ر4.338�ــ2017ا������X�5�� �l م�-���خ
�,-� ا��0م
2. ��  ا�ح اث ا
cح

4�2 م:%( إدارة ا���آ� ا��-=�@ .�  �  2018م�رس  23ت� ا����د هDE ا���ا�� ا����� م



 

  
 :�)�ت�� ا
	�زیq ا
":	" ة .3

=��� ث� ت�زی=�� ح,� ا����� إم�X �,ء ح�� زیm ارت/$تم��ش�ة أو ��س�=��ل م�Oت� ت� �و4=��@ ا�3
j%� 3س�س��:  

 أ���ء ا��3ان /�@د -
 م,�ح� ا��/�ت� وا��qOءات ا��,�z%� م� �Xف ا���آ� -
- �� إس��
ك ا��;��� �%�ازم ا��/�
-   H��r���� م��%� x;5ا��4} ا�� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



=��� إ�j أ���ء ح,� و����� �,-� �X �,ء ح�� : 2017.�� ی%� �@ول اN ���ل م� ا�3

���
 ا
 ا
ص�  ��

2017.12.31  

�4 ا
��Iة j�! ����	
  ا
	���� !�j ا
��Iة  ا

��ت ا$دارة  �)��ت ا$i	.�ء(�  
أ!�8ء �.�� 

  أ2ى

��ت (�
ف �� )	
ا
  ا
	:�ی�hت

��ت (�  
  ا$i	.�ء

��ت ا$دارة(�  
أ!�8ء �.�� 

  أ2ى
ف )	
��ت ا(�
  �� ا
	:�ی�hت

 735 46 704 12 111 12 490 71 712 196 817 50 443 48 051 325 062 764  2 ��ت �2ر#��: 91
 899 41 721 187 3 517 79 598 167 883 2 749 12 070 318 624 626 2 ��ت �2ر#�� أ2ى: 92
 115 30 0 0 0 459 120 0 406 1 406 1 387 153 أ!�8ء �?	�)� !�دی�: 93
 319 129 272 38 935 12 461 221 415 613 365 433 763 370 523 403 1 053 223 3 أ!�8ء ا�!�ان: 94
ضاw7 وأداءات ود��!�ت : 96

��v�"� 
329 295 288 863 5 262 6 263 9 980 15 073 1 062 1 058 1 733 

�?((�ت ا$س	cMآ�ت : 98
�� ب�$س	cdل�:	"
2ات ا "
 وا

856 990 557 388 36 630 43 956 65 934 127 442 7 326 7 326 10 989 

 790 260 081 60 620 36 983 514 098 174 1 283 537 253 475 301 894 2 411 953 5 ا
"6"�ع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

ا
"�WI ! د  8

 2017/12/31 ���� ���	?"
ا
�.� ا
"�Iس��8 ا

2ات ا]س�	�Mآ�ت � 2ات ا]س�	�Mآ�ت � 2ات ا]س�	�Mآ�ت � 2ات ا]س�	�Mآ�ت  �

أص��ل ��4 ��دی��   

125 594535 408308 185179 719129 275843 444171 672ت-���زNت و ����اءات و رخ��x و �
م���ت ت:�ری���  

أص2 ت:���ري

672 444171 2750843 719129 1850179 408000308 5940535 125

أص��ل ��دی��� 
�س��	cdل  

 ���695 538622 045 9681 570240 233804 668 7621 056165 93957 776 1ت:���$ات .-��� و ��

ت:��$ات أخ���ى و م=��@ات و م-����Nت  

ودا�����q%� mن و آN��Oت   

695 5380622 045 9680001 5700240 233804 668 7621 056165 93957 776 6�1"��ع ا�ص��ل ا
"�دی��� 
�س��	cdل   

ت��e)�ت 


ل  zل و ���@ا ا�س���
z-���ءات ��س����411 758356 75818 16918 169375 375أرض و 

��Oت .�� ا��Zس,��ت ا���ت�[��� و ذات ص��%� م,���ه��    rت�

x;358 643133 64316 2867 00124 001150 150-  ح

000 934 00020 934 00020 274 0005 660 15-  أذون و ر��4ع 

��Oت م���� أخ��ى   rت�

�ة   ��z2 م�013 088262 088238 1010238 101500 500-أس��� و س�-�دات أخ���ى ذات م��@اخ

000 000200 000200 200-  ر��4ع و س�-@ات ذات م�@ا خ�2 ���4ّرة    

303 30314 91314 2161 16-   �4وض ره-ّ�� �%�j ��ّ���رات  

000 000100 000100 100-  �4وض أخ�ى 

    ���354 35461 59861 9524 65-   ودا��m �ــ�@ى مZس,��ت �-/�� وم��

ـ��@ة        905 905309 905309 0309م,����7 ت م�� ا ��ـ�� و ا �-�ـ��د مـ��د�� �ـ�@ى ش���آ� ت م,-

16 567 3396 084 0076 51222 644 834024 28618 758238 08807 64318 758254 73122 371 344

19 016 7226 312 337172 27425 156 786933 75524 286439 135238 08807 6431 372 890254 73123 529 165 ا
"6"�ع ا
:��م 

ت �� !.�صـ� ا�صــ���ل vأ �	
� ی� ا.
ا
:"���ت ا

 ا
:.�ص

 ��
��"� ا]#"�
إس��	cMآ�ت و ��� 2ات ا
�I� �"�iس����8 

ص���� !.�  ا]i)���ل  �	.��ت!.  ا]�		��ح � Xل!"���ت ت)�ی����(i[ا  .!
��q!.  ا]�		��ح 	
!.  ا]i)���لا
	?)��ا

�6"��ع ا�ص��ل ��4 ��دی��    

�6"�ع ا
	��e)���ت

  
  

    
  
  
  
  
  



 

ا
"�WI ! د 9

�Oت ���ری� ��ری�� rت ���ری� و ت��Or758 41118 169356 375ت�

H ا�:���� .��� rس,�ت ا���Zم x;ح �u ة�z2 م�أس�� و س-�دات أخ�ى ذات م@اخ
�ا3وراق ا����

500 101262 013238 088

0000 934 00020 934 20ر�4ع و س-@ات أخ�ى ذات م@اخ2 ���4رة

3030 30314 �414وض ره-� �%j ����رات 

643 35816 001133 150ح;x .� مZس,�ت ذات ص%� م,���ه��

0000 000300 �4300وض أخ�ى و أوراق م��ث%�

3540 35461 61ودا�m أخ�ى 

9050 905309 309ودا�m �@ى مZس,�ت م,�-@ة 

489 3440273 371 83422 644 6�22"�ع ا
	��e)��ت 

   ��-O2 ا���@خ�ات ا���Oت ا�����ل .� ت�|rا��� DEه �%�489 7820273 985 27121 259 22و م-� م

   ��Oت أو ح;� م=�@ي ا���0مrا ا���@� �-O2 ا��@خ�ات ا�أص�ل أخ�ى م5;;� ���|
 �-Oا��@خ�ات ا� �.

5 775 4105 775 41000

489 1920273 761 68227 034 28ا
"6"�ع 


�	��e)�ت �)?�� �"7�i

��"� ا]#"�
��ا
:.�ص
��"� ا
(����ا
��"� ا
(�I�Iا
ا
  1i�� �7 أو��

����
��"� ا
ا

2017/12/31 �� ���	?"
ا
�.� ا
"�Iس��8 ا

  
  



ا
"�WI !�� د 10

20132014201520162017

2015 �.���
6د 
ا

901 388 0192 84207ت,�ی�ت م��اآ��� 

455 288 6174 0900م@خ�ات ا��=�ی��qت 

356 677 6366 107 6�01"��ع أ!��8ء ا
	:�ی���hت  

  ��� ا��/�,�790 220 4369 140 0652 15أ4,�ط ا���0م

 �8���	�"
%72,42%51,75%0,00% ا
	:�ی�hت  / أ����iط ا
	������ ا

20132014201520162017

2016 �.���
6د 
ا

113 511 6014 850 9643 481ت,�ی�ت م��اآ��� 

252 120 7555 826 6722 625م@خ�ات ا��=�ی��qت 

364 631 3569 677 6366 107 6�01"��ع أ!��8ء ا
	:�ی���hت  

  ��� ا��/�,�512 785 79014 220 4369 140 02أ4,�ط ا���0م

 �8���	�"
%65,14%72,42%51,75%0,00% ا
	:�ی�hت  / أ����iط ا
	������ ا

20132014201520162017

2017 �.���
6د 
ا

306 171 2197 077 5465 873 0083 486ت,�ی�ت م��اآ��� 

431 833 9963 191 0392 516 0407 894م@خ�ات ا��=�ی��qت 

736 004 21511 269 5857 389 04811 380 6�01"��ع أ!��8ء ا
	:�ی���hت  

  ��� ا��/�,�644 494 51217 785 79014 220 4369 140 02أ4,�ط ا���0م

 �8���	�"
%62,90%49,16%123,52%64,48%0,00% ا
	:�ی�hت  / أ����iط ا
	������ ا

��6د
س.� ا
س.� و��iع ا
��Iدث  

 2017/12/31   ���� �����	?"
ا
���.� ا
"�Iس����8 ا

7�i"��� ا
	����ی�ت و ��� 2ات ا
	:�ی���hت تX��I ا
	����ی�    

��6د
س.� ا
س.� و��iع ا
��Iدث  

��6د
س.� ا
س.� و��iع ا
��Iدث  

  
  

  

  

  



 

  

ا
"�WI ! د 11

� ا
	��e)�ت  Mت ��
��ت ��(�
ت8\�� و  "
�� ا
"Tس��ت ا

ذات ص�� ���ه"�

� ا��2 أ2ى و �)��ت  
��
��

ا
"6"�ع 

�Oت ا�=��ری�r2 ا���م@اخ

815 05843 75736 7م@اخ2 ا��,�ه��ت

�Oت ا3خ�ىr2 ا���591 043 5911 043 1م@اخ

405 087 6481 079 7571 6�7"�ع إیادات ا
	��e)���ت

593 593167 167.�ا�@

���O 00ت خ�ر�

��O 230 445230 445ت أخ�ى

038 038398 6�0398"�ع أ!�8ء ا
	��e)��ت 

� أ!8ـ�ء و إیـادات ا
	��e)ـ�ت����ت

 2017/12/31 �� ���	?"
ا
�.� ا
"�Iس��8 ا

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

ا
"�WI ! د 12

 �456 697 3934 151 0632 546 2أ4,�ط ا��0م

521 832-097 559-424 273-أ���ء ا�5@م�ت

� ا3خ�ى-Oة و ا��@خ�ات ا��� �%j ا�7069 033 4-237 701 1-832 331 2-أ���ء م@خ�ات ا��0م

134 168-942 108-193 59-رص�  ا]آ		�ب

��O -253 601-11 278-264 879ت ا��4-�ء

 �776 575-700 263-076 312-أ���ء ت;�ف أخ�ى ص��.

655 840-979 274-676 565-أ!�8ء اi	.�ء و ت(ف ص����

�Oتr��%� �161 728401 433183 217ا�ی�ادات ا�;�.

�-Oا�@ ا��Oو ا� �293 2933 3ا��,�ه�� .� ا�-���

�
�"
453 021404 433187 217ا
ص�  ا

� م,-@ة و / أو ا��=�د إس-�ده�394 607 4-394 607 4-أ4,�ط ت0م

� .� أ���ء ا�5@م�ت070 070136 136ح;� م=@ي ا��0م

� .� أ���ء ا��@خ�ات241 293 2414 293 4ح;� م=@ي ا��0م

 �� .� ا��,�ه�� .� ا�-���0ح;� م=@ي ا��0م

�N���1 839 7011 839 701ت م�7;2 �%�� م� م=@ي ا��0م

�O ت ��� .� ذ�ـ� أ ���ء ا ��O �@ةr��� ء ا ��;�ف .� ا ��593 167-593 167-أ �

����	
025 494 02501 494 1رص�  إ!�دة ا

��.(
689 899889 196-589 086 1ا
.	��6 ا

�:����ت ت�"����

م�%� إ��دة ش�اء ا�=��د
 ��� ا������ �%,-� ا���7س-Oا�@ ا��Oا�

� ا������ �-@ ا��O4ل-O761 269 56912 353 1925 916 6ا���5ات ا�
� ا������ �-@ ا�.���ح-O692 236 3328 652 3603 584 4ا���5ات ا�

ح\�

م@خ�ات أص�7} م,��7� 

7� ا
).�� بw�I أص.�ف ا
	���� (ا
	���� و/أو إ!�دة ا
	���� !�j ا
��Iة )�	.
ا

 j�! ����	
ا
ا
��Iة

ا
"6"�عت��ی� ا���ال

 2017/12/31 �� ���	?"
ا
�.� ا
"�Iس��8 ا

  



 ��� ا
�����رات ا
:.�ص��.
یW ا�I
 ا
"?	�)��� ا
8.���ءاr���?"
ا
"6"��ع ا
:���م ا
��Iادث ا
8 ����� ا
(���Iا
"����! ةا

  �8��	�"
644 494 49317 944312 721 2303 339752 904499 620111 649808 465921 366 10 أ��iط ا
	����� ا

� ا�;�درة343 278 16020 278314 729 5793 044 4511 368584 372159 013 3281 065 8081 367 12 أ4,�ط ا��0م

 ��� ا��/�,u �� ا4,�ط ا��0مz699 783 2-667 1-335 7-349 292-112 85-463 47-752 204-678 143-343 001 2-ت

112 142 14-462 1491 067 3-846 26-935 141-163 2-284 265-873 885-324 754 9-أ!�8ء ا
? ��ت  

684 301 8-460 7-591 035 3-846 26-827 57-418 5-768 256-386 63-388 848 4-أ���ء و  ��Oت م@.���� 

428 840 5-922 5588 31-1080 84-255 5173 8-487 822-936 905 4-أ���ء م@خ�ات ا�5@م�ت ا���-��� 

532 352 9553 795313 384654 404725 741357 336109 776543 14135 612رص��  ا$آ		��ب   

��O -1 794 135-214 359-260 602-12 529-164 842-32 537-694 891-65 860-3 239 756ت ا�4N-�ء

�352 649 1-583 32-581 339-555 77-616 60-529 16-102 105-136 99-250 918-أ���ء ت;�ف اخ�ى ص�.

108 889 4-443 98-472 034 1-092 110-459 225-058 29-703 365-495 313-385 712 2-ا!�8ء اi	.��ء و ت(�ف ص�����    

  ��Oت �%�,�ه�� .� ا�-���r��%� �185 149261436 8091 33645 43713 0837 51332 59522 313اNی�ادات ا�;�.

  �
��"
185 149261436 8091 33645 43713 0837 51332 59522 313ا
ص�  ا

� ا��,-@ة و ا��=�د إس-�ده� 971 905 2-880 779-430 415-741 176-325 448-832 797-763 287-أ4,�ط ا��0م

� .� ا ���� �� ا ��@.��� 081 102197 2385 02122 979156 74011 1ح;� م=@ي ا��0م

� ا��/�,�� .� �خ� ا�,-�u �� .� م@خ�ات أ4,�ط ا��0م147 526958 565231 488143 502344 066146 92 ح;� م=@ي ا��0م

� ا��/�,�� .� �@ای� ا�,-�u �� .� م@خ�ات أ4,�ط ا��0م536 716-456 110-239 327-372 127-469 151- ح;� م=@ي ا��0م

� .� أ���ء ا��@خ�ات  .� �خ� ا�,-�  329 373 8114 00084 32010 97023 228836 418 3 ح;� م=@ي ا��0م

� .� أ���ء ا��@خ�ات  .� �@ای� ا�,-�  393 691 1-160 50-269 94-272 47-692 499 1- ح;� م=@ي ا��0م

 �N���092 927157 699-5 25762 470162 655470 493ت م,�%�� م� م=@ي ا��0م

150 69900685 385-099 280-510 132-424 186-369 51337 632 1 رص�  إ!��دة ا
	ـ�����  

 ����.(
241 415-773 528215 378-401 816275 134-390 44-291 83723 217-135 154-ا
.	���6 ا

�:����ت ت�"������

� ا��/�,�� .� �خ� ا�,-�u �363 435 7-994 22-974 16-020 352-886 199-102 456-073 585-284 342-029 460 5- م@خ�ات أ4,�ط ا��0م

� ا��/�,�� .� �@ای� ا�,-�u �664 651 3274 63921 6729 77459 639114 321408 606380 687198 458 3 م@خ�ات أ4,�ط ا��0م

505 435 14-672 8-373 203-1640 169-270 18-426 75-731 870-870 089 13-م@خ�ات ا��=�ی�qت .� �خ� ا�,-�

556 559 4728 8154 0560171 52585 90921 84566 93525 183 8م@خ�ات ا��=�ی�qت .� �@ای� ا�,-�

000 45-0000 45-م@ّخ�ا ت .-� أ خ�ى .� �خ� ا�,-�

521 12280 39913 67م@ّخ�ا ت .-� أ خ�ى  .� �@ای� ا�,-�

ح\�

م@خ�ات اص�7} م,��7�

ا
"�WI !� د  13


� ا��
���ة   �� ���� �
����ا����'& ا�%�
	 $�#" أص��ف ا�
2017/12/31   ���. 	����ا�#�	 ا�/��س�0
	 ا�/�



ا
"�WI ! د 15

�PRV 1 1°colone4 697 456أ4,�ط ا��0م

CHV1 1°colonne-1 077 242أ���ء ا�5@م�ت

� ا3خ�ى-Oة و ا��@خ�ات ا��� �%j ا�7CHV2 1°colonne-3 788 349أ���ء م@خ�ات ا��0م

�zذي رأس ا���ل ا��� �CHV10 - PRV3 1°colonne0ت=@ی
ت ا��0م

134 168-رص�  ا]آ		�ب

��O CHV41 + CHV42-543 244ت ا��4-�ء

�CHV43 + CHV5 - PRV4-297 410أ���ء ت;�ف أخ�ى ص�.

655 840-أ!�8ء اi	.�ء و ت(ف ص����

�Oتr��%� �PRV2 - CHV9233 568ا�ی�ادات ا�;�.

�-Oا�@ ا��Oو ا� �CHV3 1°colonne3 293ا��,�ه�� .� ا�-���

�
�"
861 236ا
ص�  ا

� م,-@ة و/أو ا��=�د إس-�ده�PRV1 2°colonne-4 607 394أ4,�ط ت0م

� .� أ���ء ا�5@م�تCHV1 2°colonne329 624ح;� م=@ي ا��0م

� .� أ���ء ا��@خ�اتCHV2 2°colonne4 099 687ح;� م=@ي ا��0م

�� .� ا��,�ه�� .� ا�-���CHV3 2° colonne0ح;� م=@ي ا��0م

�N���CHV44 2°colonne1 839 701ت م�7;2 �%�� م� م=@ي ا��0م

����	
618 661 1رص�  إ!�دة ا

��.(
689 889ا
.	��6 ا

�:����ت ت�"����

م�%� إ��دة ش�اء ا�=��د

��� ا������ �%,-� ا���7س-Oا�@ ا��Oا�

� ا������ �-@ ا��O4ل-O761 269 12ا���5ات ا�

� ا������ �-@ ا�.���ح-O692 236 8ا���5ات ا�

ح\�


م@خ�ات أص�7} م,��7�

����
�"
��ا7� ا
7� ا
).�� بw�I أص.�ف ا
	���� ب����	.
# ول رب� ا
�Tس��ت ا
	���� و  /أو إ!�دة ا
	���� !�j ا
����Iة
2017/12/31  ��� ���	?"
 ا
�.� ا
"�Iس��8 ا

Raccordement6"�ع"
ا

  



 

  

ا
"�WI ! د 16

 ��� ا��/�,�أ4,�ط ا��0م

� ا�;�درة PRNV11 1°colonne20 278 343أ4,�ط ا��0م

 ��� ا��/�,�u �� أ4,�ط ا��0مzتPRNV12 1°colonne-2 783 699

أ���ء ا�5@م�ت

CHNV11 1°colonne-8 301 684خ@م�ت و  ��Oت م@.���

CHNV12 + CHNV6 1°colonne-5 840 428أ���ء م@خ�ات ا�5@م�ت و م��4�Oت

532 352 3رص�  ا]آ		�ب

��O CHNV41 + CHNV42-3 239 756ت ا��4-�ء

�CHNV43 + CHNV5 - PRNV2-1 649 352أ���ء أخ�ى ص�.

108 889 4-أ!�8ء اi	.�ء و ت(ف ص����

�Oتr��%� �PRNT3436 185ا�ی�ادات ا�;�.

�CHNV3 1°colonne0ا��,�ه�� .� ا�-���

�
�"
185 436ا
ص�  ا

��� ا��/�,� .� أ4,�ط ا��0مPRNV1 2°colonne-2 664 361ح;� م=@ي ا��0م

� .�  ا�5@م�ت ا��@.���CHNV11 2°colonne197 081ح;� م=@ي ا��0م

� .� أ���ء م@خ�ات ا�5@م�تCHNV12 + CHNV2 + CHNV6 2°colonne2 681 936ح;� م=@ي ا��0م

�� .� ا��,�ه�� .� ا�-���CHNV3 2°colonne0ح;� م=@ي ا��0م

�N���CHNV44470 493ت م�7;2 �%�� م� م=@ي ا��0م

����	
150 685رص�  إ!�دة ا

��.(
241 415-ا
.	��6 ا

�:����ت ت�"����

� ا��/�,�� �-@ ا��O4لu �363 435 7م@خ�ات أ4,�ط ا��0م

� ا��/�,�� �-@ ا�.���حu �664 651 4م@خ�ات أ4,�ط ا��0م

505 435 14م@خ�ات ا��=�ی�qت ت7} ا��,�ی� �-@ ا��O4ل

556 559 8م@خ�ات ا��=�ی�qت ت7} ا��,�ی� �-@ ا�.���ح

000 45م@خ�ات .-� أخ�ى �-@ ا��O4ل

521 80م@خ�ات .-� أخ�ى �-@ ا�.���ح

ح\�


م@خ�ات أص�7} م,��7�

  ���
�"
��ا7� ا
7� ا
).�� بw�I أص.�ف ا
	���� ب���	.
# ول رب� ا
�4 ا
����Iة j�! ����	
�Tس��ت ا
	���� و /أو إ!�دة ا

2017/12/31  ��� ���	?"
ا
�.� ا
"�Iس��8 ا

Raccordement6"�ع"
ا

  
  



 

  

��.�2�
� ا������ 	
  " ا���ن	 �7.�2" ا��5آ	 ا���ن#

  ا��>�ی� ا�:�م �/�ا�09 ا��#�$�ت
 �. 	��� 2017دی#/�0  31ا�#�	 ا�/��س0
	 ا�/�

 
  

  ،" ا���ن	 �7.�2" �آ	 ا�#�دة �#�ه/� ش

I. 	
9
D ا�>�ا'C ا�/��E� ی� ح�ل�<�  
 

 ا��أي - 1
 

��ي  �20��&% ��ار ا�$	�� ا�!�ّ�� ا�!�دّی� ا���! �ة ���ری�  �����ا ����� ��ا��� ا������ت ا���آ	� إ����
8 �7��6 5	4 ا���ازن� و&�ول ا��!� ا���ن	 �7.�2" ��5آ	 ، ���� �����. ا� �ا-, ا������ 2016��ات وا�

89 ذ�?  �	��� ا������� و&�ول ا���9 �ت ا�� �ی���-�� ا����-< ، و2017دی���� 31;�رج ا���ازن� 89 
 .ا���ری�، واJی�Hح�ت ح�ل ا� �ا-, ا������ ا���5 ���H	� 4	E FGه, ا��Cق ا����س���

  

 إی$���� � ��9�Oدی��ر ��ن�8، ن��$ 108 794 6 �� �ار ��9�O ��ازن��$��ع ���M ه�L ا� �ا-, ا����ّ�� 
ون��$� دی��ر ��ن�8  241 415 ن��$� ��T� ���9 ا����ة س	��� ��� ��رL دی��ر ��ن�8،  380 235 � ���
 .دی��ر ��ن�6898 889  �	���ة إی$���� � ��� ���9

 

،� ��C� رة�O UV!د�� و��O ،ی�� ��Z آ��9 ا���اح8  89 رأی��، X9ن ا� �ا-, ا������ ا���9 � ���ا ا�
�	��� ا������� 89  �و����$� 5�	���� ،2017دی���� 31آ�� ه8 89  	�7آ�ی�، ا��ض!�� ا������ �ا�$�ه�

  .ن�U ا���ری�، و�M�� � 9م ا����س�� �	�\س��ت
 

 أس�س ا��أي - 2
 

إن ��\و������ ���&% ه�L . ��` 5�	�� ا�����. و9 ً� ��!�ی�� ا�����. ا��و��� ا��!���ة 89 ا��^د ا���ن���
a�� اردة 89 � �ی�ن� ا��!�ی���ا-, ا������ ا��. ا� ���8 ا������ت 89 � ��و���ت �\�� ��� Z�ض �bأآ �	

� 	�ن Z5 ا�. ه�ا�� Zا-, ا������ 89 ا��^د  �7آ�ن��ا&!� ا� ��� �Oّ�G8 ا��^;Eك ا�	ا�� �ا5�و9 ً� � 
� ن!� � أن اEد�� ا��\ی�ة ا��8 إن�. ا���ن���، و�� اس�����9 ��\و������ اE;^��� اE;�ى وL��� �ً 9 ا� �ا5�

  .حa	�� 5	��� آ���9 و�^-�� ����9ّ أس�سً� �J�اء رأی��
  
 

 �>�ی� �K�L اJدارة - 3

 
  .� f ��\و��� � �ی� �$	U اJدارة 5	4 ��5. اJدارة

ي ن�ع �Z ا��iآ�� أوإن�� h ن��ي إن رأی�� 89 ا� �ا-, ا������ h یg��H� �� 6�7 � �ی� �$	U اJدارة، 
  .��ح��

��Z� 6bّ �$	� ا��7آ�ت ا��$�ری�، 266وE � 9ح�Vم ا���دة � ���89 ا��� . ���O Z  �9ن ��\و��
ا��Hّ��� 89 � �ی� �$	U اJدارة ����&�ع إ�4 ا��!��Cت  ��7آ�ا��!	���ت ا��اردة 89 ح����ت ا

ذا آ�ن ه��ك ����j وی��6b 5�	�� 89 ��اءة � �ی� �$	U اJدارة و� ��, �� إ. ا��اردة ��� �ا-, ا������
&�ه�ي ���g و��Z ا� �ا-, ا������ أو �� اk	5 ��!	�g ;^ل ���� ا�����. أو إذا آ�ن � �ی� �$	U اJدارة 

  .�g أ;�Cء &�ه�ی�



 

�$�� اس���دا إ�4 ا�!�6 ا��ي ���� �g أن ه��ك إ;^hت ه��� 89 � �ی� ا��$	X9 Uن�� ����C�ن ��وإذا اس
  .���J^غ ���5
 �� ��� Uدو���a89 ه�ا ا� Lن�آ�.  

 
 �� ا�>�ا'C ا�/��
	 اJدارة اJدارة و�N#� K�Lو�
�ت - 4

 
إن اJدارة ه8 ا���\و�� Z5 إ5�اد ا� �ا-, ا������ و�5ض�� �a�رة �5د�� و�M�� � 9م ا����س�� 

آ�� ه8 ��\و�� Z5 ن�Mم ا������ ا��ا;	8 ا��ي ��اL ض�وریً� 5J�اد ��ا-, ����� ;���� �Z  �	�\س��ت
;Eء،ا�C;أ Z5 أو mn Z5 �$اًء آ�ن` ن���ه�ی�، س�ء ا�$�C ?ی�ات  آ��� �ه8 ��\و�� Z5 ���ی� ا�

 .ا����س��� ا��! ��� H�9�ء ا��Mوف
5	4 ا�!�6 آ��i7ة �����ة،  ��7آ���\و�� Z5 � ��, ��رة ا �5� إ5�اد ا� �ا-, ا������، �V�ن اJدارة

ا����أ ا����س�8 �5� إ5�اد  hس���اری� واس�G�ام ه�اوا�a9Jح، ح�p أ�Z5 ،ZV ا�E�ر ا���!	 � ����أ ا
أو 5�م و&�د أي ��ی6 وا�!8  �أو إی �ف 5�	���� ��7آ�ا� �ا-, ا������، إh إذا آ�ن 89 ن�� اJدارة ����a ا

 .r;� س�ى ا� ��م ���?
  

f � .��5 4	5 دارة ��ا���Jا U	$� ری� ا������ � إ&�اءات� � .	�7آ�إ5�اد ا�
 

9
D ا�>�ا'C ا�/��
	�#Nو�
�ت � - 5E� 9>� ا��#�$�ت ح�لE 

 
إن أه�ا��9 ���6b 89 ا��a�ل 5	i� 4آ�� �! �ل �iن ا� �ا-, ا������ آZ� ����; 6V ا�C;Eء ا�$�ه�ی�، 

 . س�اًء آ�ن` ن��$� Z5 ا�mT أو ا�iCG وإO�ار � �ی� ا�����. ا��ي ی�Z�H رأی��
U�� g�V ض��نً� �iن ا�����. ا��ي ی�, و9 ً� ��!�ی�� ی!��� ا��iآ�� ا��! �ل ه� �iآ�� 8��5 ا�����ى، و�

إن . ا��!��ل ��� 89 ��نU س�t7V دا-�ً� Z5 ا��!	���ت ا�$�ه�ی� ا��sk�G �5� و&�ده� ا�����. ا��و���
ا�C;Eء �� ���ث ن��$� mّn أو ;iC وی�, ا5���ره� &�ه�ی�، إذا آ�ن` ����دًة أو �$��!ً�، ی�ZV أن 

6 ���G��8 ه�L ا� �ا-, ا������یV�ن ��� �iث�� 5	4 ا�� Z� ة�G���aدی� ا���hارات ا� �. 
 

���د ا����8 &hن��رس ا ،Uن�ل ��� 89 ��و��� ا��!��ا� .����آ$xء �Z 5�	�� ا�����. و9 ً� ��!�ی�� ا�
 :وا����ظ 5	4 ا�7? ا����f��& 89 8 ��اح6 ا�����.، وآ�� ن �م ��� ی	8

ه�ی� 89 ا� �ا-, ا������، س�اًء آ�ن` ن��$� Z5 اhح���ل أو ���ی� و� ��, ��k�G ا�C;Eء ا�$� •
�	? ا���k�G وا��a�ل 5	4 أد�� ����. آ���9 و�^-�� � %�$�ا�iCG، و�a��, و����� إ&�اءات ����. ��

إن ��k�G 5�م اآ��7ف ;iC &�ه�ي ن��< Z5 اح���ل ی!� أآ�� �Z ذ�? ا����< . ���9 أس�سً� �J�اء رأی��
 ���ِ ،iC; Z5 م�M�� أو �$�وز tأو ���ی ��!��� ی�g��H اhح���ل �Z ��اk\ أو �xوی� أو ح�ف �
 .ا������ ا��ا;	8

����. وذ�? ��a��, إ&�اءات ����. �^-��  •��� .	!�ا��a�ل 5	�M�� ,�9 4م ا������ ا��ا;	8 ا��
 .89 |6 ا��Mوف ا� �-��

� �ی�ات ا����س��� وا�a9Jح�ت ذات � ��, ��ى �^-�� ا����س�ت ا����س��� ا����!�، و�! ���� ا� •
 .ا�a	� ا��8 ��م ��� �$	U اJدارة

ا���6O ا�4 ن��$� ح�ل �^-�� اس�G�ام �$	U اhدارة ����أ اhس���اری� 89 ا����س��، و���ًء  •
5	4 أد�� ا�����. ا��8 �, ا��a�ل 5	���، و�9�� إذا آ�ن ه��ك 5�م �� Z &�ه�ي ����{ �iح�اث أو 

. 5	4 اhس���ار آ��i7ة �����ة"  ا��Eن� �V7 "69�V�ك &�ه�ی� ح�ل ��رة ش�آ� |�وف �� �	 8 �
وإذا �� ��O	�� إ�4 ن��$� �iن ه��ك ش? &�ه�ي، 9!	��� اJش�رة 89 � �ی� ا�����. إ�4 ا�a9Jح�ت ذات 



 

��&���� . ا�a	� 89 ا� �ا-, ا������ أو �!�ی6 رأی�� إذا آ�ن` ه�L ا�a9Jح�ت ��n آ���9������� 5	4 إن اس
 ��	� �أد�� ا�����. ا��8 حa	�� 5	��� ح�4 ��ری� � �ی� ا�����.، و�f ذ�?، X9ن اEح�اث أو ا��Mوف ا���

 .�� �\دي إ�4 5�م اس���ار ا��7آ� 89 أ5����� آ��i7ة �����ة
  

� ��, ا�!�ض ا�!�م وه�6V ا� �ا-, ا������ و����اه� ��� 89 ذ�? ا�a9Jح�ت ح���� و�9�� إذا  •
 .ا� �ا-, ا������ ��6b ا��!��^ت واEح�اث ا��8 �� . ا�!�ض ا�!�دلآ�ن` 

 
 f� 6Oا���	�7آ� �9�� ی�!	. ���Cق ا�����. و�����g و�^ح�Mت ا�����. ا�����  ��\و�8 ا���آ��إن�� ن

8 ��Z�H أي أو&a� g�ر ه��� 89 ن�Mم ا������ ا��ا;	8 ا��ي ی�, ���ی�ه� �Z ��	�� ;^ل 5�	�� �ا�
.����  .ا�

 
II. 	
/
P���Qا��ت ا�>�ن�ن
	 وا��Rی� �� ا�<�  

  

             ���s8 ن�����7 ه���8�9 إ��kر ������� ���ا���� ا�������ت، ����� �����ا&!��ت ا���O�G ا���a���O ����!��ی�� ا�
  . ا���Gاء ا����س��Z ����^د ا���ن��� وآ6 ا��a�ص ا���M�� س�ری� ا���!�ل 89 ه�ا ا�a�د

  
1 - 	

	 ن�Pم ا���9$	 ا�Eاخ���:. 

  

ً̂ آ���   1994ن��9���   14ا���\رخ Z�117   �����1994    8�9 ا� ��ن�ن �5�د   ) &�ی�( 3ا��i�  6aح�Vم 5�
���Z �$	��� ا����7آ�ت ا��$�ری���،    266وا��6��a  2005أآ������  g���� �� ,���96-2005  8��918 ��� ���ن�ن  

��a�د،  و8�9 ه��ا ا  . أ&�ی�� ��ا&!�ت دوری� ���5	�� ن�Mم ا������ ا��ا;	�� ا��FG� 8 إ�5�اد ا� ��ا-, ا����ّ���   
            .���5 4�	5 f� � gء����V� وری���وآ���? ا���ا���� ا� ���	ا;�م ا������� ا���Mاث و��!��6 ن�ن�ّآ� أن ��\و��� إح

  .اJدارة و�$	U اJدارة
  .���ءا 5	4 ��ا&!���، �, ن^ح� و&�د ن �-Z� ���� F شiن�� أن �\ث� 5	4 ا� �ا-, ا����ّ��

  .�, ر9!�� �� �ی� ح�ل ا�� �-F ا��8 ��7آ�و�� وا���9 إدارة ا
  
  

 �<$�W	 �V# ح#�$�ت ا�وراق ا�/��
	 ��>�ان
� ا��Lري $�T ا�:/7 - 2
  

  6��aم ا�����Vحi� ^���519  5ــ��ـ ����Eا Z���2728  8��9 د ا����\رخ�9���  20ـ��ـ�ا���ا&!���ت ، ������ 2001ن��
  .ا���C�� �O�G � ��? ح����ت اEوراق ا������ ا��aدرة Z5 ا��7آ� �f ا� �ان�Z ا��!��ل ���

�C	��ت ا��a�ص ا�$�ري ��� ا�!�6 5	4 آ�ه6 اJدارة� f ��\و��� ض�� � ��C�ن ا���.  
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  " األمانة تكافل" التكافلي للتأمينالشركة التونسية 

  تالتقرير الخاص لمراقبي الحسابا

 2017ديسمبر  31السنة المحاسبية المختومة في 

 
 

 » األمانة تكافل «التكافلي للتأمينالسادة مساهمي الشركة التونسية 

  

 من مجلة الشركات التجارية، يشرفنا أن نحيطكم علما باإلتفاقيات وما يليه 200الفصل ��
 �0ح/�م

  .2017خالل سنة  تحت هذه النصوص المنضوية
 

كمن في التثبت من مدى احترام اإلجراءات القانونية المتعلقة بالتراخيص والمصادقة ت مسؤوليتناإن 

. على اإلتفاقيات والعمليات المبرمة مع مسيري المؤسسة وبالتالي إدراجها السليم صلب القوائم المالية

صر واجبنا كما أنه ليس من صالحياتنا البحث والتدقيق حول وجود تلك اإلتفاقيات أو العمليات ولكن يقت

على مدكم، إنطالقا من المعلومات التي قدمت لنا والتي تحصلنا عليها إنطالقا من تدقيقنا، بنوعها 

وموكول لكم تحديد المصلحة المتعلقة بإبرام . وخاصياتها األساسية دون أن نبت في جدواها ودعائمها

 .هذه اإلتفاقيات وإنجاز هذه العمليات قصد المصادقة عليها
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خاضعة لمقتضيات الفصل  2017جديدة في سنة لم يتم إشعارنا من طرف مجلس إدارتكم بأي اتفاقية 

  .من مجلة الشركات التجارية وما يليه 200
 
 

II -االلتزامات والتعهدات المتخذة من قبل الشركة لفائدة المسيرين : 
  

لفائدة المسيرين كما وردت في  "األمانة تكافل "والتعهدات المتخذة من قبل شركة اإللتزاماتتتمثل 

 :يليمن مجلة الشركات التجارية كما  200من الفصل  5     الفقرة

 

يتمتع المدير  2013أكتوبر  31وبتاريخ  2013جوان  13لقرارات مجلس اإلدارة بتاريخ  طبقا •

 :العام باإلمتيازات التالية

 وعلى أساس واألعباء اإلجتماعية ديناراشهرياصافيامناألداء8000بمبلغ  محدد قار جرأ -

 ،السنة في شهرا 12



 

 ، بلغ 2014المالية السنة وذلك بداية من اإلدارة مجلس يحدده بمبلغ سنوي أداء حافز -

 ،دينار 615 24 هما قدر 2017والمدفوع خالل  2016الحافز الخام الخاص بسنة 

 .الشهر في لتر 500 ب وقود حصة مع ةوظيفي سيارة -
 

  

 باإلمتيازات المساعد العام المدير يتمتع 2016ديسمبر   14لقرار مجلس اإلدارة بتاريخ  طبقا •

 :التالية
 

وعلى  واألعباء اإلجتماعية األداء من صافيا شهريا دينارا 5000 بمبلغ محدد قار أجر -

 ،السنة في شهرا 12 أساس

 ، 2014المالية السنة وذلك بداية من اإلدارة مجلس يحدده غبمبل سنوي أداء حافز -

  .الشهر في لتر 400ب وقود حصة مع وظيفية سيارة -
 

باعتبار األعباء (من قبل مؤسسة التامين التكافلي لفائدة المسيرين  والتعهدات المتخذةتتمثل االلتزامات 

 :يليكما  2017ديسمبر  31ة المنتهية في مثلما وردت في القوائم المالية للسنة المحاسبي) االجتماعية
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