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 8109 سجزًجش 17 رىَس فٍ                                      

 

             

 رىَس - طٍُ انجُذاغىجٍىانًشكض ان                

 

 8108خ حسبثبد سُخ جؼانزقشَش انؼبو نًشا : انًىضىع

 

 انسبدح،انسُذاد و حضشاد

 عؼخ٠شوفٕب أْ ٔملَ ٌىُ اٌزمو٠و اٌؼبَ اٌّزؼٍك ثّوا ثٙب؛١فٕب اٌّّٙخ اٌزٟ رفؼٍزُ ثزىٍ فٟ اؽبه أغبى

 .2018 ك٠َّجو 31اٌّقزِٛخ ثزبه٠ـ  اٌّووي اٌٛؽٕٟ اٌج١لاغٛعٟؽَبثبد 

I - خقجَطبق وَزبئج أػًبل انًشا : 

رمزؼ١ٗ اٌمٛا١ٔٓ اٌغبهٞ ثٙب اٌؼًّ رؾذ  بوّ ٍّووي اٌٛؽٕٟ اٌج١لاغٛعٌٟاٌّب١ٌخ  رى إػذاد انقىائى -0

رٕؾظو فٟ اثلاء اٌوأٞ ؽٛي ٔيا٘خ ٚطلق ٘نٖ اٌمٛائُ  َِٚئ١ٌٚزٕب؛  ّوويٌِغٌٍ اكاهح اخ َِئ١ٌٚ

خ اٌؾَبثبد ؽجمب عؼِٓ ٔبؽ١خ، ٚػٍٝ أػّبي ِوا ٍّوويثبالػزّبك ػٍٝ رم١١ُ عٙبى اٌولبثخ اٌلافٍٟ ٌ

 ِٓ ٔبؽ١خ أفوٜ. ،ٌٍّؼب١٠و ا١ٌّٕٙخ اٌّؼّٛي ثٙب ػبكح

اٌٛؽٕٟ  ّووي ٌٌٍٍزؤول ِٓ أْ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ  خعؼاٌّوابى ِّٙخ ، لّٕب ثزقط١ؾ ٚأغوفٍ هزا اإلطبس -8

ٓ ال رشزًّ ػٍٝ أفطبء عٛ٘و٠خ أٚ ماد كالٌخ ِ 2018ك٠َّجو  31اٌّقزِٛخ ثزبه٠ـ  اٌج١لاغٛعٟ

 .شؤٔٙب اٌَّبً ثظؾخ ٘نٖ اٌمٛائُ

ؼب١٠و ا١ٌّٕٙخ ٕبد اٌزٟ رُ أزمبإ٘ب ٚفمب ٌٍّػٍٝ االٍزج١بْ ٚكهاٍخ اٌؼ١   انًشاقجخ ورشركض أػًبل -3

األهلبَ ٚاإل٠ؼبؽبد  إلصجبد ٌّووي ااٌّؼّٛي ثٙب ٚكهاٍخ اٌٛصبئك اٌّؾبٍج١خ اٌّؼزّلح ِٓ ؽوف 

 اٌّب١ٌخ اٌّلهعخ ػّٓ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ.
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اٌّووي اٌٛؽٕٟ  ػٍٝ ِوالجخ اٌّجبكة اٌّؾبٍج١خ اٌزٟ رُ اػزّبك٘ب ِٓ ؽوف كًب رشزًم أػًبنُب

اٌّقزِٛخ  ٍّووي ١ٌخ، ٚثظفخ ػبِخ اٌزم١١ُ اٌشبًِ ٌٍمٛائُ اٌّب١ٌخ ٌإلػلاك اٌمٛائُ اٌّب اٌج١لاغٛعٟ

 .2018ك٠َّجو  31ثزبه٠ـ 

 : 2018ك٠َّجو  31اٌج١بٔبد ؽٛي اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌّقزِٛخ ثزبه٠ـ َهٍ ثؼض  َىسد فًُب -4

ُ  أفوىد اٌمٛائُ  4-1  31ٚفزّٙب ِٓ ؽوف اٌّووي اٌٛؽٕٟ اٌج١لاغٛعٟ ثزبه٠ـ  اػلاك٘باٌّب١ٌخ اٌزٟ ر

 : ػٍٝ ِب ٠ٍٟ 2018ك٠َّجو 

  َ2017ٍٕخ ك  5864696885 ِمبثً ك 6066446631 :  ٌٍّٛاىٔخاٌّغّٛع اٌقب، 

  ٟ2017 ٍٕخك   3966386193 ِمبثً ك 4063166461 :  ٌٍّٛاىٔخاٌّغّٛع اٌظبف، 

  2017خ ٍٕك  5886791 ثـ ٍٍج١خٔز١غخ  ِمبثً  د 861596866ثـ  ا٠غبث١خٔز١غخ  اٌظبف١خ:إٌز١غخ اٌّؾبٍج١خ، 

 ( : )ك  0964816889(+) ِمبثً ك 8865836508(+هط١ل اٌقي٠ٕخ ػٕل فزُ إٌَخ )علٚي اٌزلفمبد اٌّب١ٌخ 

 .2017 ٍٕخ

 ػٓ اإل٠واكاد ٚاألػجبء اٌزب١ٌخ :ٔزغذ    2018 اٌظبف١خ ٌَٕخاال٠غبث١خ إٌز١غخ  4-2

 8108 8107  

 ك 29.899.944 ك 33.346.069 اٌؼبك٠خ ا٠واكاد االٍزغالي 

 األفوٜ ٠واكاد االٍزغاليا   

 ك 752.230 ك 6.265 اٍزوكاكاد ػٍٝ اٌّلفواد -

 ك 321.282 ك 358.481 ا٠واكاد أفوٜ -

 ك 30.973.456 ك 33.710.815 ا٠واكاد االٍزغالي ِغّٛع

 (أػجبء االٍزغالي ) ثّب فٟ مٌه اإلٍزٙالوبد 

 ٚاٌّلفواد(

 ك 32.343.474(-)

744 

 ك 32.938.144(-)

744 
 ٟك 1.412.291)+(  ك 1.599.382)+(  أػجبء أفوٜ، ِواث١ؼ ٚفَبئو ِقزٍفخ                                    طبف 

 ك 30.333( -) ك 907.457( -) أكاء ػٍٝ اٌشووبد 

 د 5886791( -) د 861596866( +) اٌظبف١خاٌّؾبٍج١خ إٌز١غخ 

  ْ ػٓ ٍٕخ  اٌزشغ١غ ػٍٝ اإلٔزبط اٌج١لاغٛعٟ ٚق طٕلٌفبئلح ثزَغ١ً أػجبء ٌُ ٠مُ اٌّووي ِغ اٌؼٍُ ٚ أ

ٚلل ٍبُ٘ مٌه فٟ اٌي٠بكح ك٠ٕبه( ؛   800.000ِضال :  2017ّبػ١خ )ٍٕخ فالفب ٌٍَٕٛاد اٌ 2018

ٍخ ػٍٝ َِزٜٛ إٌز١غخ اٌّؾبٍج١خ اٌظبف١خ ٌَٕخ   .2017ِمبهٔخ ِغ ٍٕخ  2018اٌَّغ 
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ِب  2018ك٠َّجو  31ثزبه٠ـ ٚاٌّب١ٌخ، خ ٚاٌغ١و اٌّبك٠خ( اٌضبثزخ اٌقبَ )اٌّبك٠ ثهغ يجًىع قُى األصىل 4-3

، أِب اٌّغّٛع اٌظبفٟ ٌٙنٖ األطٛي 31/12/2017فٟ  د 0365346376  ِمبثًد  0367936859ل١ّزٗ 

 .2017ٚ  2018ك٠َّجو  31فٟ  د 365596918ٚ  368636050فىبْ ػٍٝ اٌزٛاٌٟ 

ِمبثً  2018ِٛفٝ ٍٕخ د  38.043.309ِب ل١ّزٗ انصبفٍ نألصىل انجبسَخ ًجًىع انثهغ  4-4

 ٚ فٟ ٘نا االؽبه : .2017ك ِٛفٝ ٍٕخ  36.078.185

ِب ل١ّزٗ  2018ك٠َّجو  31 ثزبه٠ـ اٌّلهعخ ثبٌمٛائُ اٌّب١ٌخ  هًخضوَبدنثهغذ انقًُخ انخبو  4-4-0

  ،2017 ٍٕخ د 461676896  ِمبثً د 468656576

 : انقُى انزبنُخحسبثبد انحشفبء وانحسبثبد انًزصهخ ثهى  ذثهغ 4-4-8

 ِٛفٝد  0469956798 ِمبثً 2018ِٛفٝ ٍٕخ د  0565676038انًجًىع انخبو ألسصذح انحشفبء:  -

 ؛2017ٍٕخ   

 ِمبثً  2018ِٛفٝ ٍٕخ د  668636398 ثبفزالف أطٕبفُٙ نهحشفبء انًجًىع انصبفٍ -

  .31/12/2017فٟ  د 665576064 

، ٚلل أفؼٝ  2018ك٠َّجو  31َبثبد اٌؾوفبء ثزبه٠ـ ٚلل لبَ اٌّووي ثزؾ١١ٓ اٌّلفواد اٌّزؼٍمخ ثؾ

 ٘نا اٌزؾ١١ٓ اٌٝ:

ُ  رى٠ٕٛٙب ٍبثمب )أٞ ثبٔؼىبً ا٠غبثٟ ػٍٝ إٌز١غخ  د 66865اٍزوكاك ثم١ّخ  -   ِٓ اٌّلفواد اٌزٟ ر

 ،(ثٕفٌ اٌّجٍغ 2018اٌّؾبٍج١خ ٌَٕخ   

 ( ثّب ل١ّز2018ٗج١خ ٌَٕخ )أػجبء، أٞ ثبٔؼىبً ٍٍجٟ ػٍٝ إٌز١غخ اٌّؾبٍ اػبف١خرى٠ٛٓ ِلفواد  -

 د6 9576118

 0861116111ك٠ٕبه ِمبثً  8861116111ِب ل١ّزٗ  2018ك٠َّجو  31ثزبه٠ـ ثهغذ انزىظُفبد  4-3 -4

 ٟٚ٘ ِزؤر١خ ثبألٍبً  ِٓ إٌزبئظ اٌظبف١خ اال٠غبث١خ ٌٍَٕٛاد اٌفبهؽخ. 2017ك٠َّجو  31فٟ ٠ٕبه ك 
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   اٌّؾبٍج١خ اٌظبف١خٕز١غخ اٌظخ، االؽز١بؽبد، إٌزبئظ اٌّئعٍخ ِٚقظ   أيىال)ثهغ يجًىع األيىال انزارُخ  5 -4

 .2017ِٛفٝ ٍٕخ  د 8869656834ِمبثً  2018ِٛفٝ ٍٕخ د  3169406958(  ِب ل١ّزٗ ٌٍَٕخ    

)ِيٚكْٚ ِؾ١ٍْٛ ٚأعبٔت، ؽوفبء كائْٕٛ ثؼٕٛاْ اٌزَجمبد ػٍٝ ثهغ يجًىع انخصىو انجبسَخ  6 -4

ِٛفٝ د  0163646518ثّب ل١ّزٗ  (ٚفظَٛ عبه٠خ أفوٜ ٚاٌغبِؼبد ِٚب شبثٙٙب،اٌزٛه٠ل ٌفبئلح اٌى١ٍبد 

 .2017ِٛفٝ ٍٕخ  د 0166786859ِمبثً  2018ٍٕخ 

 

II – 8108دَسًجش  30انًخزىيخ ثزبسَخ ػهً انقىائى انًبنُخ زحفظبد ان 

 يقبسَخ َزبئج انجشد انًبدٌ نألصىل يغ انًؼطُبد انًحبسجُخ -0

اٌضبثزخ كْٚ اٌم١بَ ثّمبهٔخ إٌزبئظ ِغ  ثبٌغوك اٌّبكٞ ٌألطٛي 31/12/2018لبَ اٌّووي ثزبه٠ـ 

أْ اٌّووي لبَ اٌٝ األطٛي اٌضبثزخ اٌّلٚٔخ ثبٌّؾبٍجخ ٚاثواى اٌفٛاهق اْ ٚعلد. ٘نا ٚرغله اإلشبهح 

ثبطلاه ؽٍت ػوٚع ٌزؼ١١ٓ ِىزت كهاٍبد فبهعٟ ٌٍغوع ؛  ػٍّب ٚأْ اٌّغّٛع اٌقبَ ٌألطٛي 

 ك٠ٕبه. 0867356688ِب ل١ّزٗ  ٠31/12/2018جٍغ فٟ اٌضبثزخ اٌّبك٠خ 

 انحسبثبد انغُش يجشسحأسصذح  -8

رزطٍت ِي٠ل اٌؼًّ ػٍٝ ثؼغ اٌّجبٌغ ِٓ ٘نٖ األهطلح ؽَبثبد اٌّووي أهطلح  رزؼّٓ

 : ِفظٍخ وّب ٠ٍٟٟٚ٘ كهاٍزٙب ِٚؼبٌغزٙب ِؾبٍج١ب 

 :أصىل جبسَخ أخشي -

 

 ػلك اٌؾَبة
ِغّٛع أهطلح أٚ ِجبٌغ رَزٛعت 

 (ثبٌل٠ٕبه)ٌلهاٍخ ٚاٌّؼبٌغخ اٌّؾبٍج١خ ا

 310.395 456ِغّٛع أهطلح ؽَبثبد ػلك 

 2.536.304 459ِغّٛع أهطلح ؽَبثبد ػلك 

 184.264 409ِغّٛع أهطلح ؽَبثبد ػلك 

 50.579 46ِغّٛع أهطلح ؽَبثبد ػلك 

 8.551 453188ؽَبة ػلك 

 97.014 457ِغّٛع أهطلح ؽَبثبد ػلك 

 360876017 انًجًىع
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 خصىو جبسَخ أخشي: -

 ػلك اٌؾَبة
ِغّٛع أهطلح أٚ ِجبٌغ رَزٛعت 

 (ثبٌل٠ٕبه)اٌلهاٍخ ٚاٌّؼبٌغخ اٌّؾبٍج١خ 

 87.277 419اٌٝ  411ِغّٛع ؽَبثبد ِٓ 

 456.094 456ؽَبة ػلك 

 5.225.943 459ِغّٛع ؽَبثبد ػلك 

 238.231 46ِغّٛع ؽَبثبد ػلك 

 17.102 425ؽَبة ػلك 

 530.924 43د ػلك ِغّٛع ؽَبثب

 118.615 451ِغّٛع ؽَبثبد ػلك 

 185.896 453ِغّٛع ؽَبثبد ػلك 

 668616188 انًجًىع

 

 رقُُى يخضوٌ انكزت انًذسسُخ -3

، لبَ اٌّووي ثزم١١ُ ِقيٚٔٗ ِٓ اٌىزت 1992ك٠َّجو  28ػّال  ثمواه ِغٌٍ اإلكاهح إٌّؼمل فٟ 

ػٕل اٌج١غ ٌٍؼَّٛ ِغ اٌؼٍُ  اٌفوكِٞٓ اٌَؼو  % 50اٌّله١ٍخ ثبػزّبك ٍؼو رمل٠وٞ ٌٍىزبة ٠َبٚٞ 

ػ١ٍٗ اٌّؼ١به  . ٚرؼزجو ٘نٖ اٌٛػؼ١خ ِقبٌفخ ٌّب ٠ٕض  2009رغ١ّلٖ ِٕن ٍٕخ  ُٚأْ ٘نا اٌَؼو لل ر

  .اٌفؼ١ٍخل١ّخ اٌىٍفخ اٌّزؼٍك ثبٌّقيْٚ ٚاٌنٞ ٠ؼزّل أٍبٍب ػٍٝ  04اٌّؾبٍجٟ ػلك 

ٓ اٌىزت اٌّله١ٍخ رؤص١و ػٍٝ ل١ّخ اٌّقيٚٔبد ٠ٚىْٛ ٌٙنا اٌزّشٟ اٌّؼزّل فٟ رم١١ُ اٌّقيْٚ ِ

 .اٌظبف١خ ٌٍَٕخ ٚإٌز١غخ اٌّؾبٍج١خ

 

 جذاول انًقبسثخ انجُكُخ - حسبثبد انسُىنخ -4

ِٕن ػلح )اٌجٕه ٚاٌّووي( ػٍٝ ِجبٌغ ػبٌمخ ِٓ اٌغبٔج١ٓ  2018ٌَٕخ  رؾزٛٞ علاٚي اٌّمبهثخ اٌجٕى١خ

 : ٠ٍٍٟٕٛاد ٌُ ٠مغ رط١ٙو٘ب ٚر٠َٛزٙب، ٟٚ٘ ِفظٍخ وّب 

 

 ػ١ٍٗ ٌفبئلح اٌّووي اٌّظله

 ك 24.705 ك 53.535 ِجبٌغ لل٠ّخ ٌُ رَغً ثّؾبٍجخ اٌّووي

 ك 87.320 ك 96.500 ِجبٌغ لل٠ّخ ٌُ رَغً ٌلٜ اٌجٕٛن
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III  ٌحىل انقىائى انًبنُخ:ثزحفع انشأ 

 أخزا ثؼٍُ االػزجبس:

 هكح فٟ ٘نا اٌزمو٠واٌزٟ لّٕب ثٙب، ٌٍٚج١بٔبد ٚ اٌّالؽظبد اٌٛا ألػًبل انًشاجؼخ،  

  ؛ (6و  5)صفحبد هزا انزقشَش  فٍونهزحفظبد انىاسدح 

  8108دَسًجش  30انًخزىيخ ثزبسَخ  هًشكض انىطٍُ انجُذاغىجٍنانقىائى انًبنُخ  َشهذ ثصحخ وششػُخ

ونكم يب هى هبو َسجُب، وثؼذ االخز ثؼٍُ االػزجبس نًب رى ركشِ أػالِ، حست سأَُب، ، ورؼجش هزِ انقىائى

 فٍ هزا انزبسَخ6 هًشكض انصىسح انىفُخ نهىضؼُخ انًبنُخ نػٍ 

IV انفحىص انخبصخ : 

 : ا١ٌّٕٙخثؤػّبي اٌفؾٛص اٌقبطخ وّب ٠ٕض ػ١ٍٙب اٌمبْٔٛ ٚاٌّؼب١٠و نقذ قًُب 

اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌغٛ٘و٠خ اٌٛاهكح ثزمو٠و  ِطبثمخفبٔٗ ١ٌٌ ٌل٠ٕب ِالؽظبد ؽٛي  اػزًبدا ػهً فحىصُب

ٌٙنا  ٚاٌّظبؽجخ 2018ك٠َّجو  31اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌّقزِٛخ ثزبه٠ـ  ِغ ،2018ٌَٕخ  ِئٍَزىُ ٔشبؽ

ك٠َّجو  31ٌّقزِٛخ ثزبه٠ـ ا اٌّووي اٌٛؽٕٟ اٌج١لاغٛعٟ ؽَبثبد عؼخفٟ ٔطبق ِوا لّٕبوّب  اٌزمو٠و.

غ إٌمبئض ٕزٕب ػ١ٍّخ اٌزم١١ُ ِٓ اٌٛلٛف ػٕل ثؼٚلل ِى   ،ٍّوويٌثزم١١ُ اعواءاد اٌّوالجخ اٌلاف١ٍخ   2018

خ ؽَبثبرٗ لجاؽبه ِّٙخ ِوا فٟ ٍّووي ٌٚاٌزٟ رُ ر١ٍَّٙب   2018ثوٍبٌخ اٌولبثخ اٌلاف١ٍخ ٌَٕخ  رؼ١ّٕٙب رُ

 .2018ٌَٕخ 

إٌمبئض ٚا٢هاء اٌزٟ رُ رؼ١ّٕٙب ثوٍبٌخ اٌولبثخ  ؤْثٔف١لوُ هقىاٍَُ انجبسٌ ثهب انؼًم، هزا وطجقب ن

 .ػ ثٗ فٟ ٘نا اٌزمو٠وظو  اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌّ فٟهأ٠ٕب  ِٓ وغ١  أْ ر١ٌٌ ِٓ شؤٔٙب   2018اٌلاف١ٍخ ٌَٕخ 

 

 الحسابات جعمرا

 عبد الجليل جملي
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  الخــاص التقـــريرمشروع 
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 8109 سجزًجش 07  رىَس فٍ                                   

 

 رىَس – انًشكض انىطٍُ انجُذاغىجٍ                                                         

 

 8108انزقشَش انخبص نًشاجؼخ حسبثبد سُخ يششوع  :  انًىضىع

 بدح،ذاد وانس  حضشاد انسُ  

ٚعٛك اِىب١ٔ خ ؽٛي  أفو٠ً  01فٟ  اٌّئهؿ 1987ٌَٕخ  529ِٓ األِو ػلك  9اٌفظً  ٔض ػ١ٍٗطجقب نًب 

 : ، ٔف١لوُ ثّب ٠ٍٟأػؼبء ِغٌٍ اإلكاهحارفبل١بد أثوِذ ث١ٓ اٌّووي اٌٛؽٕٟ اٌج١لاغٛعٟ ٚأؽل 

٠ىٍف ػٍٝ اصو٘ب اٌّووي ثبٌم١بَ  2014ِبهً  18ثبثواَ ارفبل١خ ِغ ٚىاهح اٌزوث١خ ثزبه٠ـ قبو انًشكض  -0

١خ ٚاعواءاد اٌزٛه٠ل ػٕل االلزؼبء ٌٍزغ١ٙياد ماد اٌظجغخ ٔاٌل٠ٛا ثبإلعواءادثىً اٌؼ١ٍّبد اٌّزؼٍمخ 

ٌزٟ رمزؼ١ٙب اٌٛىاهح ثؼٕٛاْ وً ٍٕخ ِب١ٌخ ٍٚؾجٙب ِٓ اٌّٛأٟ اٌجؾو٠خ اٌزوث٠ٛخ ٚاٌؼ١ٍّخ ٚاٌضمبف١خ ا

ٚاٌغ٠ٛخ ٚٔمٍٙب ٚر١ٍَّٙب اٌٝ اٌَّزٛكػبد اٌّووي٠خ ٌٍٛىاهح فٟ ِوؽٍخ أٌٚٝ صُ ٔمٍٙب اٌٝ إٌّلٚث١بد 

ك٠َّجو  3اٌغ٠ٛٙخ ٌٍزوث١خ ثؼل اٌزظو٠ؼ ثمجٌٛٙب فٟ ِوؽٍخ صب١ٔخ. ٚلل رُ رٕم١ؼ ٘نٖ االرفبل١خ ثزبه٠ـ 

2014. 

ُ  رى١ٍف اٌّووي اٌٛؽٕٟ فٟ اؽبه ثؤبِظ ثطٍت ِٓ ٚىاهح اٌزوث١خ  -2 "اٌّئٍَخ اٌظل٠مخ ٌٍّلهٍخ"، ر

ٌفبئلح ٘نا اٌجؤبِظ. ٚرجؼب ٌنٌه لبَ  اٌزجوػبدرٛكع ف١ٗ فزؼ ؽَبة ثٕىٟ ثبٍُ اٌّووي ثاٌج١لاغٛعٟ 

 015630رؾذ هلُ   STBٌلٜ اٌشووخ اٌز١َٔٛخ ٌٍجٕه ثفزؼ ؽَبة ٌٍغوع  2016فالي ٍٕخ اٌّووي 

  ُ  .رؼ١١ٓ آِو طوف ِٓ لجً ٚىاهح اٌزوث١خ ٚر

ُ  رؾ٠ًٛ ِب  2018ٚلغ غٍك ٘نا اٌؾَبة ِٓ لجً ٚىاهح اٌزوث١خ فٟ شٙو ِبهً  ٚلل ِٓ رجمٝ ٚر

 اٌوط١ل اٌٝ اٌؾَبة اٌجو٠لٞ ٌٛىاهح اٌزوث١خ.
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 : ر٢ٟٙنا اٌؾَبة وباٌّلهعخ ثٚرزٍقض اٌؼ١ٍّبد     

 

  ك 428.382,135 16/03/2018اٌٝ غب٠خ  21/04/2017اٌّلاف١ً )ِٓ ربه٠ـ 

 ك 154.424,049 اٌّظبه٠ف ٌٕفٌ اٌفزوح 

 رؾ٠ٍٛٗ اٌٝ اٌٛىاهح  ُ  ك 273.958,086 اٌفبهق ر

 

اٌّووي ٌفبئلح اٌٛىاهح ٌٍؾَبة اٌجٕىٟ اٌّفزٛػ ثبٍُ  بِؾبٍج١ رَغ١ال ؽَبثبد اٌّووي  ٌُ رزؼّٓ٘نا ٚ

ّ ذ ِزبثؼزٗ فبهط  2018فٟ شٙو ِبهً ٗ اٌٝ غب٠خ غٍم 2016ٚمٌه ِٕن ثلا٠خ اٍزغالٌٗ شٙو أفو٠ً  ام ر

 ِؾبٍجخ اٌّووي.

 2018 ك٠َّجو 31اٌّقزِٛخ ثزبه٠ـ  ثؼٕٛاْ إٌَخ اٌّؾبٍج١خ رلفٍٕبفالي ِٓ عٙخ أفوٜ، فبٔٗ ٌُ ٠ز ؼؼ ٌٕب 

  .1987ٌَٕخ  529ِٓ األِو ػلك  9ػ١ٍّبد أفوٜ رلفً رؾذ ؽبئٍخ اٌفظً ٚعٛك 

 

 انحسبثبد  جغيشا                    

 ػجذ انجهُم جًهٍ              
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انًخزىيـخ  هًشكض انىطٍُ انجُذاغىجٍنانقىائى انًبنُخ 

  8108دَسًجـش  30ثزـبسَخ 
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 انًىاصَـــــــــــــــــــــــــخ

 )انًجبنغ ثبنذَُبس(

 دَسًجش 30سُخ يحبسجُخ يخزىيخ فٍ 

 8107 8108 األصىل

   األصىل انثبثزخ :

 659.496 715.826 األطٛي اٌغ١و ِبك٠خ -

 -619.063 -663.164 رطوػ اإلٍزٙالوبد -

 416433 586668 انًجًىع انصبفٍ

 12.421.274 12.735.682 األطٛي اٌضبثزخ اٌّبك٠خ -

 -9.355.405 -9.866.943 رطوػ اإلٍزٙالوبد -

 361656869 868686739 انًجًىع انصبفٍ

 341.750 األطٛي اٌّب١ٌخ -

 

453.606 

 -       -         رطوػ اٌّل فواد -

 4536616 3406751 انًجًىع انصبفٍ

 365596918 368636050 فٍ نألصىل انغُش جبسَخبانًجًىع انص

   األصىل انجبسَخ :

 4.067.896 4.265.576 اٌّقيْٚ -

 -262.936 -256.672 فوادرطوػ اٌّل   -

 368146961 461186914 وٌ انصبفٍانًخض

 14.995.792 15.567.132 اٌؾوفبء ٚاٌؾَبثبد اٌّزظٍخ ثُٙ -

 -8.438.628 -9.303.734 رطوػ اٌّل فواد -

 665576064 668636398 انًجًىع انصبفٍ

 6.391.592 5.495.146 األطٛي اٌغبه٠خ األفوٜ -

 -155.760 -247.657 رطوػ اٌّل فواد -

 668356838 568476489 ٍانًجًىع انصبف

 0861116111 8861116111 رٛظ١فبد ٚأطٛي ِب١ٌخ أفوٜ -

-   َ َ  اٌ  064816889 5836508 ١ٌٛخ١ٌٛخ ِٚب ٠ؼبكي اٌ

 3661786085 3861436319 انًجًىع انصبفٍ نألصىل انجبسَخ

 3966386193 4063166461 يجًىع األصىل
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 انًىاصَـــــــــــــــــــــــــخ

 بنذَُبس()انًجبنغ ث

 دَسًجش 30سُخ يحبسجُخ يخزىيخ فٍ 

 

 8107 8108 انجُبَبد

 األيىال انزارُخ :

 

  

 1.342.322 1.309.933 ٚ ِٕؼ اٍزضّبه أِٛاي ِقظ ظخ -

 118.797 68.044 االؽز١بؽبد -

 28.087.505 27.504.714 ّئعٍخإٌزبئظ اٌ -

 خاٌزؼل٠الد اٌّؾبٍج١   -

 

        -         - 

أليىال انز ارُخ قجم احزسبة َزُجخ انسُخ يجًىع ا

 انًحبسجُخ

8868886690 8965486684 

 (-)582.790 2.059.266 ٔز١غخ إٌَخ اٌّؾبٍج١خ -

 8869656834 3169406957 يجًىع األيىال انز ارُخ

 انخصىو :

 

  

   

   انخصىو انجبسَخ

-   ٚ  كْٚ ٚاٌؾَبثبد اٌّزظٍخ ثُٙاٌّي

 

1.653.639 2.739.154 

 7.933.105 8.710.864 اٌقظَٛ اٌغبه٠خ األفوٜ -

 يجًىع انخصىو انجبسَخ

 

0163646513 0166786859 

   

 0166786859 0163646513 يجًىع انخصىو

   

 3966386193 4063166461 يجًىع األيىال انز ارُخ وانخصىو
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 قبئًخ انُزبئج

 انًجبنغ ثبنذَُبس()

 دَسًجش 30سُخ يحبسجُخ يخزىيخ فٍ 

 

 8107 8108 انجُبَبد

   إَشاداد االسزغالل

 29.899.944 33.346.069 اٌّلاف١ً -

 1.073.512 364.746 ا٠واكاد االٍزغالي األفوٜ -

 3169736456 3367016805 يجًىع إَشاداد االسزغالل

   أػجبء االسزغالل

 -1.844.017 -15.790 و اٌّقيٚٔبدرغ١   -

 14.829 27.514 ٠ّٕٛبد اٌَّزٍٙىخِشزو٠بد اٌز   -

-   َ  26.846.870 24.257.721 ٍغ اٌَّزٍٙىخِشزو٠بد اٌ

 4.868.261 5.123.706 أػجبء األػٛاْ -

 1.318.358 1.819.498 ظبد اإلٍزٙالوبد ٚاٌّل فوادِقظ   -

 1.733.843 1.130.825 أػجبء االٍزغالي األفوٜ -

 يجًىع أػجبء االسزغالل

 

3863436474 3869386044 

 -069646688 063676340 السزغاللَزُجخ ا

 -5.024 4.184- خ طبف١خا٠واكاد ٚ أػجبء ِب١ٌ   -

 1.417.255 1.603.566 ٛظ١فبدا٠واكاد اٌز   -

   األهثبػ اٌؼبك٠خ األفوٜ -

   اٌقَبئو اٌؼبك٠خ األفوٜ -

 -5586457 869666783 َزُجخ األَشطخ انؼبدَخ قجم احزسبة األداءاد

 -30.333 -907.457 بدٌش ووااألكاء ػٍٝ  -

   

بفُخ انُزُجخ انًحبسجُخ  )582.790-( 861596866 انص 
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 جذول انزذفقبد انُقذَ خ

 )انًجبنغ ثبنذَُبس(

 دَسًجش 30سُخ يحبسجُخ يخزىيخ فٍ 

 8107 8108 انجُبَبد

   انزذفقبد انُقذَخ انًزأرُخ يٍ االسزغالل

 -582.790 2.059.266 إٌز١غخ اٌظبف١خ

   د ثبٌَٕجخ ٌـ:ر٠َٛب

 1.318.358 1.819.498 االٍزٙالوبد ٚاٌّلفواد

   رغ١١واد:

 -1.718.712 -197.680 اٌّقيٚٔبد

 -2.309.637 325.107 اٌَّزؾمبد

 1.087.068 -358.509 اٌّيٚكْٚ ٚك٠ْٛ أفوٜ

 -41.536 -32.389 ٔمض أٚ اػبفخ ػٍٝ ل١ّخ اٌزقٍٟ ػٓ األطٛي اٌضبثزخ

 -868476849 366056893 ًزأرُخ يٍ االسزغاللانزذفقبد انُقذَخ ان

 انزذفقبد انُقذَخ انًخص صخ ألَشطخ االسزثًبس

 

  

 -859.526 -677.595 كفٛػبد اللزٕبء أطٛي صبثزخ

 90.000 111.856 ِمبث١غ ِزؤر١خ ِٓ رف٠ٛذ أطٛي ِب١ٌخ

 -3.750 -3.750 ِمبث١غ ِزؤر١خ ِٓ اٌزقٍٟ ػٍٝ أطٛي ِب١ٌخ

 3.750 3.750 لزٕبء أطٛي ِب١ٌخكفٛػبد ِزؤر١خ ِٓ ا

 -752.230 -6.265  اٍزوكاكاد ػٍٝ اٌّل فواد

 -065806756 -5786114 انزذفقبد انُقذَخ انًخص صخ ألَشطخ االسزثًبس

   

 -3.769.005 3.043.289 رغ١و اٌقي٠ٕخ

 23.249.233 19.480.229 اٌقي٠ٕخ فٟ ثلا٠خ إٌَخ اٌّؾبٍج١خ

 8096481688 8865836508 نًحبسجُخانخضَُخ فٍ اخززبو انسُخ ا
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انىطٍُ  ًشكض هنانزقذَى انًفصم نهقىائى انًبنُخ 

    8108 نهسُخ انًحبسجُخ انجُذاغىجٍ
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I - هًىاصَخانحسبثبد انًفصهخ ن  

 

 األصىل انغُش يبدَخ -0

 

ٚثٍغ ِغّٛػٙب اٌقبَ  "اٌموآْ اٌىو٠ُ"ٚ "ٌٛؽزٟ اٌؼغ١جخ"ـ ٖ األطٛي ِٓ ثوِغ١بد ٚؽمٛق اٌزؤ١ٌف ٌن٘ رزىْٛ

 ٟٚ٘ ِفظٍخ وّب ٠ٍٟ: ك٠ٕبه 6636064ك٠ٕبها ِٚغّٛع اٍزٙالوبرٙب  7056887ِب للهٖ  2018ٍٕخ 

 ِٕظِٛخ اػال١ِخ: 1-1

 

   ك 448.056  31/12/2017اٌم١ّخ اٌقبَ فٟ  -

    ً فٟ:رزّض 2018الزٕبءاد 

   ك 27.624 فٌٍزظو   اػال١ِخِٕظِٛخ  -

   ك Simac-Avensys  28.707ؽمٛق اعبىح   -

  ك 504.387  31/12/2018اٌم١ّخ اٌقبَ فٟ  -

     اإلٍزٙالوبد -

   ك 407.623 31/12/2017فٟ  اإلٍزٙالوبد -

   ك 44.101 2018ٍٕخ  اٍزٙالن -

  ك 451.724   اإلٍزٙالوبدِغّٛع  -

 د 586663   31/12/2018فٟ  خ اٌظبف١خاٌم١ّخ اٌّؾبٍج١ -

 

 ؽمٛق اٌزؤ١ٌف: 1-2

 

  ك 211.440 (2018-2017)ثلْٚ رغ١١و  31/12/2018اٌم١ّخ اٌقبَ فٟ  -

  ك 211.440 (2018-2017)ثلْٚ رغ١١و  31/12/2018فٟ  اإلٍزٙالوبد -

 د 1   اٌم١ّخ اٌّؾبٍج١خ اٌظبف١خ
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 انًبدَ خ األصىل -8

ِٚغّٛع 2018  فٟ ِٛفٝ ٍٕخ دَُبس 12.735.682 ٠خطٛي اٌضبثزخ اٌّبك  ٌأل خبوانقًُخ ان ثهغذ

 ، ٟٚ٘  ِفظٍخ )ثبٌل٠ٕبه( وب٢رٟ :د9.866.943 اٍزٙالوبرٙب 

 انقًُخ انصبفُخ االسزهالكبد               انقًُخ انخبيخ   

 44.242 0 44.242 أهاػٟ  -

 449.819 739.431 1.189.249 ثٕبءاد -

 108.559 1.580.930 1.689.489 ِؼلاد اػال١ِخ -

 394.275 2.747.144 3.141.419 ِؼلاد اٌّطجؼخ -

 0 52.836 52.836 آالد رظ٠ٛو -

 284 1.911 2.195 آالد ٍّؼ١خ ثظو٠خ -

 115.820 118.523 234.344 آ١ٌبد -

 358.209 2.246.266 2.604.476 ٍٚبئً ٔمً -

 76.955 933.271 1.010.226 ِؼلاد ِىزج١خ -

 1.320.575 1.446.631 2.767.206 ِقزٍفخر١ٙئخ  -

 868686739 968666943 0867356688 انًجًىع

 

 : انجُبءاد 8-0

  ك 1.189.249   31/12/2018اٌم١ّخ اٌقبَ فٟ 

    2018-2017ثلْٚ رغ١١و            

    وبد اإلٍزٙال

   ك 690.874 31/12/2017فٟ  اإلٍزٙالوبد -

   ك 48.556 2018ٍٕخ  اٍزٙالن -

  ك 739.430  31/12/2018فٟ  اإلٍزٙالوبد -

 د 4496809   انقًُخ انًحبسجُخ انصبفُخ

 :يؼذ اد إػاليُخ 8 -8

   ك 1.611.732 31/12/2017اٌم١ّخ اٌقبَ فٟ 

     : 2018الزٕبءاد ٍٕخ 

   ك 66.802 ؽبٍٛة 31*      

   ك 2.469 ٍىبٔبه*      

   ك 6.481 ألواص طٍجخ ٚغ١و٘ب*      

   ك Point d'accès wifi 2.005 ظبئمطخ ار*      

   ك 77.757 ِغّٛػٙب
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  ك 1.689.489  31/12/2018اٌم١ّخ اٌقبَ فٟ 

    اإلٍزٙالوبد

   ك 1.510.765 31/12/2017فٟ  اإلٍزٙالوبد -

   ك 70.165 2018ٍٕخ  اٍزٙالن -

  ك 1.580.930  31/12/2018فٟ  اإلٍزٙالوبد -

 د 0186559   انقًُخ انًحبسجُخ انصبفُخ

    

    يؼذ اد انًطجؼخ  3 - 8

   ك 3.372.128  31/12/2017اٌم١ّخ اٌقبِخ فٟ  -

   ك 230.709- )ِؼلاد ىاي االٔزفبع ثٙب( 2018اٌزف٠ٛزبد ٌَٕخ  -

  ك 3.141.419  31/12/2018اٌم١ّخ اٌقبِخ فٟ  -

    اإلٍزٙالوبد -

   ك 2.702.162 31/12/2017فٟ  اإلٍزٙالوبد -

   ك 275.690 2018ٍٕخ  اٍزٙالن -

   ك 230.709 - ؽوػ اٍزٙالوبد -

  ك 2.747.143  31/12/2018فٟ  اإلٍزٙالوبد

 د 3946876   انقًُخ انًحبسجُخ انصبفُخ

 

 

 

   

    آالد رصىَش: 8-4

   ك 52.909  31/12/2017اٌم١ّخ اٌقبَ فٟ 

   ك 72 - 2018رف٠ٛذ ٍٕخ  

  ك 52.837  31/12/2018اٌم١ّخ اٌقبِخ فٟ 

   ك 52.909 31/12/2017فٟ  االٍزٙالوبد

   ك 72 - 2018ؽوػ رف٠ٛذ  -    

  ك 52.837  31/12/2018فٟ  اإلٍزٙالوبد -    

 د 1   انقًُخ انًحبسجُخ انصبفُخ

    

 آالد سًؼُخ ثصشَخ 8-5

 (2018-2017)ثلْٚ رغ١١و  31/12/2018اٌم١ّخ اٌقبَ فٟ 

 (2017-2017)ثلْٚ رغ١١و     

  ك 2.195

    االٍزٙالوبد

   ك 1662 31/12/2017االٍزٙالوبد فٟ  -

   ك 249 2018ٍٕخ  اٍزٙالن -

  ك 1.911  31/12/2018االٍزٙالوبد فٟ 

 د 884   بفُخانقًُخ انًحبسجُخ انص  
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 آنُبد: 8-6

   ك 213.324 31/12/2017اٌم١ّخ اٌقبَ فٟ 

   :: رزّضً فٟ الزٕبء2018الزٕبءاد ٍٕخ 

 ك 11.831

  

   ك 19.639 (caméras de surveillance) ِوالجخ الد* آ         

   ك 2.718 هافؼبد*          

   ك 1.338 -  2018رطوػ رف٠ٛزبد 

   ك 21.019 ِغّٛػٙب

  ك 234.343  31/12/2018اٌم١ّخ  اٌقبِخ فٟ 

    اإلٍزٙالوبد

   ك 103.502 31/12/2017فٟ  اإلٍزٙالوبد -

   ك 16.359 2018ٍٕخ  اٍزٙالن -

   ك 1.338 - ؽوػ اٍزٙالوبد اٌزف٠ٛذ -

  ك 118.523  31/12/2018فٟ  اإلٍزٙالوبد -

 د 0056881   انقًُخ انًحبسجُخ انصبفُخ

 

 وسبئم انُقم: 8-7

 (2018-2017)ثلْٚ رغ١١و  31/12/2018اٌم١ّخ اٌقبَ فٟ 

 

  ك 2.604.476

    اإلٍزٙالوبد

   ك 2.046.712 31/12/2017فٟ  اإلٍزٙالوبد -

   ك 199.554 2018ٍٕخ  اٍزٙالن -

  ك 2.246.266  31/12/2018فٟ  اإلٍزٙالوبد -

 د 3586801   بفُخخ انص  انقًُخ انًحبسجُ  

    

 خ:يؼذاد يكزجُ    8-8

   ك 1.041.044 31/12/2017اٌم١ّخ اٌقبَ فٟ 

     :رزّضً فٟ  2018الزٕبءاد 

   ك 34.910 وواٍٟ ٚفيائٓ*       

   ك 6.002 لاكاد ٚهق ٔمل٠خ* ػ      

   ك 246 فيأخ ؽفع أٚهاق*       

   ك 2.762 ٚرلفئخ ٘ٛاء دِى١فب*       

   ك 74.738 - خرف٠ٛذ ِؼلاد ِىزج١  

   ك 30.818 - ِغّٛػٙب

  ك 1.010.226  31/12/2018اٌم١ّخ  اٌقبَ فٟ  -
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    اإلٍزٙالوبد

   ك 972.049 31/12/2017فٟ  اإلٍزٙالوبد -

   ك 35.960 2018ٍٕخ  اٍزٙالن -

   ك 74.738 - ر٠َٛخ اٍزٙالن اٌزف٠ٛذ -

  ك 933.271  31/12/2018فٟ  اإلٍزٙالوبدِغّٛع 

 د 766955   انقًُخ انًحبسجُخ انصبفُخ

    

 رهُئخ يخزهفخ 8-9

 

   ك 2.289.976 31/12/2017اٌم١ّخ اٌقبِخ فٟ 

    

    : 2018الزٕبءاد 

       

   ك 37.673  أشغبي ر١ٙئخ اٌفوع اٌغٙٛٞ ثزطب٠ٚٓ*    

   ك 73.276 أشغبي ر١ٙئخ اٌفوع اٌغٙٛٞ ثمبثٌ*    

   ك178.281  اٌّمو االعزّبػٟ * ر١ٙئخ    

   ك177.000  اٌّٙل٠خٚ  * ر١ٙئخ فوػٟ إٌَّز١و   

   ك11.005  فوٚع* أشغبي ثّقزٍف اٌ   

    

   ك 477.230 ِغّٛػٙب

  ك 2.767.206  31/12/2018اٌم١ّخ  اٌقبَ فٟ 

    : اإلٍزٙالوبد

   ك 1.274.771 31/12/2017فٟ  اإلٍزٙالوبد -

   ك 171.860 2018ٍٕخ  اٍزٙالن -

  ك 1.446.631  31/12/2018فٟ  اإلٍزٙالوبد -

    

 د 063816575   انقًُخ انًحبسجُخ انصبفُخ
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 األصىل انًبنُخ -3

فٟ  4536616ِمبثً ك٠ٕبها  3406751ِب للهٖ  2018ك٠َّجو  31ّخ األطٛي اٌّب١ٌخ فٟ ثٍغذ ل١

 : ِفظٍخ وّب ٠ٍٟ، ٟٚ٘ 31/12/2017

 

 8107 8108 انجُبَبد

 ك 400.000 ك 298.000 اٌلٌٚخ لوعٍٕلاد 

 ك 30.000 ك 30.000 فٟ اٌجٕه اٌزَٟٛٔ ٌٍزؼبِٓ ٍٕلاد َِبّ٘خ

 ك 9.856 -        لوٚع اٌظٕلٚق االعزّبػٟ

 ك 3.750 ك 3.750 ػّبٔبد

 ك 10.000 ك 10.000 ثجٕه اٌز ؼبَِِٓبّ٘خ 

 د 4536616 د 3406751 نجًهخا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًخضوَبد -4

 368146959 ِمبثً ك٠ٕبها  461186914 ِب للهٖ  2018ٍّقيٚٔبد ِٛفٝ ٍٕخ ٌ ثهغذ انقًُخ انصبفُخ  

 : ٟٚ٘ ِفظٍخ وب٢رٟ 2017ٍٕخ  ك٠ٕبها ِٛفٝ

 8107 8108 انجُبَبد

 ك 115.747 ك 228.592 ِٛاك أ١ٌٚخ ِقيْٚ -

 ك 220.779 ك 309.523 ٌالٍزٙالنِٛاك لبثٍخ  ِقيْٚ -

 ك 33.460 ك 25.679 لطغ غ١به ِقيْٚ -

 ك 60.670 ك 48.753 ِٛاك ِىزج١خ ِقيْٚ -

 ك 158.001 ك 205.870 ِقيْٚ وزت ِله١ٍخ فٟ ؽٛه االٔغبى  -

 ك 3.479.238 ك 3.447.159 ِقيْٚ ِٕزغبد -

 د 461676895 د 468656576 انًجًىع انخبو

 ك( 262.936) ك( 256.672)  ِل فواد ٌٕمض اٌم١ّخ -

 د 368146959 د 461186914 انًجًىع انصبفٍ
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 انحشفبء وانحسبثبد انًزصهخ ثهى : – 5

  ك٠ٕبه ِمبثً  668636398ِب للهٖ   2018 ك٠َّجو  31ؾَبة فٟ ٌٙنا اٌ ثهغ انشصُذ انصبفٍ

 ٚ٘ٛ ِفظً وبألرٟ : 2017ك٠َّجو  31ك٠ٕبه فٟ  665576064

 

 8107 8108 انجُبَبد

 ك 3.408.350 ك 4.709.549 ؽوفبء ػبك٠ْٛ -

 ك 7.566.414 ك 8.401.687 ؽوفبء، ث١غ ِٛاك َِزٛهكح -

 ك 114.025 ك 115.052 ؽوفبء طىٛن غ١و فبٌظخ -

 ك 1.423.766 ك 1.431.927 فالطُٙؽوفبء ِشىٛن فٟ  -

 ك 2.483.237 ك 908.917 ؽوفبء ٌُ ٠مغ فٛرورُٙ -

 د 0469956798 د 0565676038 انًجًـــىع

 ك( 8.438.628) ك( 9.303.734)  ِل فواد ػٍٝ اٌؾوفبء اٌّشىٛن فٟ فالطُٙ

 د 665576064 د 668636398 انقًُخ انصبفُخ

 

 وفبء ػبك٠ْٛ:ؽ 5-1

 ك 1.511.191 ؽوفبء، ث١غ ثجطبلبد ؽٍج١خ

 ك 2.496.367 ٚىاهح اٌزوث١خ اٌم١ِٛخ

 ك 513.229 ِووي اٌزى٠ٛٓ االعزّبػٟ

 ك 39.626 ٚىاهح اٌشئْٚ االعزّبػ١خ

 ك 11.893 اٌّزٍٛط١خ ٌٍقلِبد اٌغ٠ٛخ

 ك 22.000 اٌّووي اٌمِٟٛ ٌٍٕٙٛع ثبٌؾوف

 ك 14.423 ٛعٟاٌّووي اٌٛؽٕٟ ٌٍزغل٠ل اٌج١لاغ

 ك 15.138 اٌغّؼ١خ اٌز١َٔٛخ ٌٍّؼٍِٛبد اٌغغواف١خ

 ك 12.077 ثٍَٛخ PMEشووخ 

 ك 73.605 ك اٌٛاؽل( 10.000ِٓ  ألً) ْٚؽوفبء أفو

 د 467196549 انًجًىع
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 :)ثبٌل٠ٕبه( ؽوفبء، ث١غ ِٛاك َِزٛهكح 5-2

 1.167.190 ٚىاهح اٌزوث١خ اٌم١ِٛخ، اكاهح اٌشئْٚ اٌّب١ٌخ

 84.433 و١ٍخ اٌؼٍَٛ ثجٕيهد

 46.446 و١ٍخ اٌؼٍَٛ ثمبثٌ

 26.472 و١ٍخ اٌطت ثبٌَّٕز١و

 200.291 و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌزم١ٕخ ثبٌَّٕز١و

 41.273 و١ٍخ اٌظ١لٌخ ثبٌَّٕز١و

 13.975 و١ٍخ ؽت األٍٕبْ ثبٌَّٕز١و

 18.076 عبِؼخ إٌَّز١و

 14.691 و١ٍخ اٌطت ثظفبلٌ

 35.458 و١ٍخ اٌؼٍَٛ ثظفبلٌ

 12.501 و١ٍخ اٌطت ثٍَٛخ

 20.415 عبِؼخ اٌٍٛؾ

 13.743 و١ٍخ اٌطت ثزٌٛٔ

 126.342 و١ٍخ اٌؼٍَٛ ثزٌٛٔ

 97.151 ِل٠ٕخ اٌؼٍَٛ

 12.997 عبِؼخ رٌٛٔ

 24.420 اٌّؼٙل اٌمِٟٛ ٌٍؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب

 76.880 اٌّؼٙل اٌمِٟٛ ٌٍجؾٛس ثجوط اٌَله٠خ

 17.073 َّٕز١واٌّؼٙل اٌزؾؼ١وٞ ٌٍّٕٙل١ٍٓ ثبٌ

 12.545 اٌّؼٙل األػٍٝ ٌٍلهاٍبد اٌزىٌٕٛٛع١خ

 12.519 اٌّؼٙل اٌمِٟٛ ٌزؾؼ١و إٌّٙل١ٍٓ

 19.361 اٌّؼٙل اٌؼبٌٟ ٌزبه٠ـ اٌؾووخ اٌٛؽ١ٕخ

 17.381 باٌّؼٙل اٌزؾؼ١وٞ ٌٍؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١

 42.805 اٌّؼٙل اٌمِٟٛ ٌٍجؾٛس ٚاٌّقبثو

 13.815 ٌٍطت اٌج١طوٞ اٌّلهٍخ اٌم١ِٛخ

 70.982 اٌّلهٍخ اٌم١ِٛخ ٌٍّٕٙل١ٍٓ ثمبثٌ

 43.747 ثبٌَّٕز١و اٌّلهٍخ اٌم١ِٛخ ٌٍّٕٙل١ٍٓ

 17.141 ثظفبلٌ اٌّلهٍخ اٌم١ِٛخ ٌٍّٕٙل١ٍٓ

 12.826 اٌؼ١ٍب ثجٕيهد اإلػلاك٠خاٌّلهٍخ 

 12.854 أٔزوفبً ٌٍج١غ

 10.631 ٌٍجو٠ل ٚاالرظبالد باٌّلهٍخ اٌؼ١ٍ

 46.611 ٌَّزّو ثزٌٌٍٛٔزى٠ٛٓ ا باٌّلهٍخ اٌؼ١ٍ
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- َهبئٍ -  25 

 1.537.734 ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ

 22.832 ٚىاهح اٌفالؽخ

 75.482 ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ وزبثخ اٌلٌٚخ

 118.806 ِؼب٘ل اٌلهاٍبد اٌزىٌٕٛٛع١خاكاهح 

 72.163 ثظفبلٌاٌّووي اٌج١ٛرىٌٕٛٛعٟ 

 18.735 األشؼخاٌّووي اٌمِٟٛ ٌٍٛلب٠خ ِٓ 

 11.469 اٌّٛاكاٌّووي اٌٛؽٕٟ ٌٍجؾٛس فٟ ػٍَٛ 

 14.925 ثٍَٛخ اٌغبِؼٟ فوؽبد ؽشبك اٌّووي

 59.502 اٌَّزشفٝ اٌغبِؼٟ فوؽبد ؽشبك

 22.746 ِؼٙل اٌجؾٛس اٌج١طو٠خ

 52.706 اٌَّزشفٝ اٌغبِؼٟ ؽج١ت صبِو

 22.397 اٌّئٍَخ اٌم١ِٛخ ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ

 73.190 اٌّغٌٍ اٌغٙٛٞ ثبٌىبف

 21.453 اٌّئٍَخ اٌم١ِٛخ ٌزؾ١َٓ اٌَالٌخ

 3.678.510 2010ٚىاهح اٌزوث١خ اٌم١ِٛخ ٍٕٛاد ِب لجً 

 215.992 (وط١لك اٌ 10.000ْٚ)ألً ِٓ ؽوفبء أفو

 864106687 انًجًىع

 

 : يذخشاد ػهً انحشفبء انًشكىك فٍ خالصهى 5-3

 ك 8.438.628 31/12/2017هط١ل اٌٝ غب٠خ 

  2018ِقظظبد ثؼٕٛاْ 

 ك 716.413 ٚىاهح اٌزوث١خ 

 ك 91.071 ؼ١ٍُ اٌؼبٌٟٚىاهح اٌز 

 ْٚك 57.622 ؽوفبء آفو 

 د 8656016 انًجًىع

 د 963136734 30/08/8108انشصُذ فٍ 
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- َهبئٍ -  26 

 

 األصىل انجبسَخ األخشي:  – 6

ك٠ٕبه  563396385ِب للهٖ  2018ٌألطٛي اٌغبه٠خ األفوٜ فٟ ِٛفٝ  ٍٕخ  ثهغذ انقًُخ انصبفُخ

 ِفظٍخ وّب ٠ٍٟ :  2017ك٠ٕبه فٟ ِٛفٝ ٍٕخ  668356838 ِمبثً

 8107 8108 انجُبَبد

 ك 191.149 ك 188.175 رَجمبد اٌٝ اٌّيٚك٠ٓ

 ك 57.090 ك 38.441 أػٛاْ،  رَجمبد ٚألَبؽ

 ك 4.400.702 ك 2.979.002 ؽَبثبد كائٕخ أفوٜ

 ك 60.051 ك 29.543 أػجبء َِغٍخ ثظفخ َِجمخ ٚؽَبثبد ر٠َٛخ

 ك 1.344.386 ك 2.166.889 اٌلٌٚخ، ألَبؽ اؽز١بؽ١خ

 ك 281.505 ك 33.965 اٌلٌٚخ ٚاٌؾَبثبد اٌّزؼٍمخ ثٙب

 ك 50.580 ك 50.580 ؽَبثبد ِورمجخ

 ك 6.129 ك 8.551 لوٚع اٌظٕلٚق االعزّبػٟ

 د 663906598 د 564956046 انًجًـــىع

 (ك 155.760) ك( 155.761) ِل فواد ٌٕمض اٌم١ّخ

 د 668356838 د 563396385 انقًُخ انصبفُخ

 

 

 رَجمبد اٌٝ اٌّيٚك٠ٓ: 6-1

 

 ك 152.929 )*( رقف١ؼبد ِؾممخ

 ك 35.246 ِْٕٛل٠ِيٚكْٚ 

 د 0886075 انًجًىع

 

 ، وقذ وقغ ركىٍَ يذخشاد ػهُهب ثبنكبيم6بءرخفُضبد ػهً انجُىػبد يثقهخ ػهً ششكخ ػجٍُ انحهف )*(

 

 :أػٛاْ،  رَجمبد ٚألَبؽ 6-2

 

 د 386440 رَج١مبد ػٍٝ األعٛه
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- َهبئٍ -  27 

 

 :ؽَبثبد كائٕخ أفوٜ 6-3

8108  

 اٌفالؽخ ٚىاهح ك 24.360

 ثظفبلٌ اٌؼٍَٛ و١ٍخ ك 72.489

 و١ٍخ اٌطت ثبٌَّٕز١و ك 33.992

 ثبٌَّٕز١و اٌزم١ٕخ اٌؼٍَٛ و١ٍخ ك 141.966

 اٌّب١ٌخ اإلكاهح اٌزوث١خ، ٚىاهح ك 1.168.355

 اٌم١ِٛخ اٌزوث١خ ٚىاهح ك 47.449

 ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ك 351.672

 ِلهٍخ إٌّٙل١ٍٓ ثظفبلٌ ك 49.137

 اٌؼٍّٟ ٌٍجؾش اٌلٌٚخ وزبثخ ك 118.175

 اٌّؼٙل اٌزؾؼ١وٞ ثبٌَّٕز١و ك 30.425

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ ثبٌَّٕز١و ك 97.382

 ٜأفو ثّئٍَبد ٍِؾمْٛ ِل٠ْٕٛ ك 369.531

  ْٚفوآ  ِل٠ْٕٛ ك 474.069

 انًجًىع د 869796118

 

 : بثبد ر٠َٛخأػجبء َِغٍخ ثظفخ َِجمخ ٚؽَ 6-4

 ك 453 اٌزؤ١ِٓ ػٍٝ اٌؾوائك

 ك 25.556 ِقيْٚ ٚطٛالد اٌٛلٛك

 ك 3.534 أػجبء ِقزٍفخ َِغٍخ َِجمب

 د 896543 انًجًىع

 

 :ٌشووبد ػٍٝ ااألكاء فبئغ اٌلٌٚخ،  6-5

 ك 1.344.386 31/12/2017اٌوط١ل فٟ 

 ك( 30.333) 2017ٍٕخ  ػو٠جخ

 ك 852.836 اٌقظُ ِٓ اٌّٛهك

 د 860666889 انًجًىع

 

 :اٌلٌٚخ ٚاٌؾَبثبد اٌّزؼٍمخ ثٙب 6-6

 ك 28.721 ػٍٝ اٌّج١ؼبد فبئغ األكاء ػٍٝ اٌم١ّخ اٌّؼبفخ

 ك 5.244 أكاءاد ِقزٍفخ

 د 336965 انًجًىع
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- َهبئٍ -  28 

 

 

 :ؽَبثبد فٟ االٔزظبه 6-7

 

 ك 41.712 ؽَبثبد ِورمجخ ٌٍفوٚع

 ك 8.868 ؽَبثبد ِقزٍفخ ِورمجخ

 د 516581 )*( انًجًىع

 

 حسبثبد قذًَخ وقغ ركىٍَ يذخشاد ػهُهب ثبنكبيم6 )*(

 

 :لوٚع اٌظٕلٚق االعزّبػٟ 6-8

 

 د 86550 لوٚع اٌظٕلٚق االعزّبػٟ ٌألػٛاْ

 

 

 :ِل فواد ٌٕمض اٌم١ّخ 6-9

 

 ك 155.760 31/12/2017اٌّلفواد ٌغب٠خ 

 -       2018رؼل٠الد ثؼٕٛاْ   

 د 0556761 2018وط١ل ِٛفٝ اٌ
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  : انزىظُفبد وأصىل يبنُخ أخشي  - 7

   0861116111 ِمبثً  ك 8861116111ِب للهٖ  2018ك٠َّجو  31ٌٙنا اٌؾَبة فٟ  انًجهغ انجًهٍثهغ 

 : وب٢رِٟفظ ً  ٚ٘ٛ 2017ك٠َّجو  31ك٠ٕبه فٟ 

 8107 8108 رٛظ١فبد

 ك 14.000.000 ك 17.500.000 اٌشووخ اٌز١َٔٛخ ٌٍجٕه -

 ك 4.000.000 ك 4.500.000 ثٕه اإلٍىبْ -

 د 0861116111 د 8861116111 انًجًـــىع

   

  : انسُىنخانسُىنخ ويب َؼبدل   -  8

 064816889ِمبثً    د 5836508 ِب للهٖ    2018خ ِٚب ٠ؼبكي ا١ٌٌَٛخ فٟ ِٛفٝ ٍٕ ثهغ سصُذ انسُىنخ

 ٚ٘ٛ ِفظ ً وب٢رٟ :  2017ك٠ٕبه فٟ ِٛفٝ 
 

 8107 8108 انجُبَبد

 ك 1.287.341 ك 460.179 ثبد ثٕى١ خ ٚثو٠ل٠خؽَب -

 ك 72.851 ك 6.125 ؽَبثبد اٌقي٠ٕخ -

 ك 103.808 ك 47.076 طٕبك٠ك ٌؾَبة اٌغ١و -

ً  أعٍٙبفٛائغ عبه٠خ  -  ك 16.229 ك 10.138 ٌُ ٠ؾ

 د 064816889 د 5836508 انًجًـــىع

 : ؽَبثبد ثٕى١ خ ٚثو٠ل٠خ 8-1

 ك 31.576 (5/6893اٌشووخ اٌز١َٔٛخ ٌٍجٕه ) -

 ك 25.644 (10173اٌشووخ اٌز١َٔٛخ ٌٍجٕه ) -

 ك 13.164 (9/9) ثٕه رٌٛٔ اٌؼوثٟ اٌلٌٟٚ -

 ك 5.066 (3656االرؾبك اٌلٌٟٚ ٌٍجٕٛن ) -

 ك 47.416 (2/27ثٕه اإلٍىبْ ) -

 ك 12.340 ثٕه األِبْ  -

 ك 14.075 اٌجٕه اٌزَٟٛٔ اٌى٠ٛزٟ  -

 ك 289.505 (13/1022هٞ ثبٌجو٠ل )بؽَبة ع -

 ك 1.072 (108/618هٞ ثبٌجو٠ل )بؽَبة ع -

 ك 677 اٌقي٠ٕخ اٌؼبِخ -

 ك 19.644 ٍظوفٌ ٛنطى -

 د 4616079 انًجًىع
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 : ؽَبثبد اٌقي٠ٕخ 8-2

 ك 2.231 ووي٠خقي٠ٕخ اٌّاٌ -

 ك 3.299 رٛىهفوع في٠ٕخ  -

 ك 595 اٌفوٚع األفوٜائٓ في -

 د 66085 انًجًىع

 

 َبة اٌغ١و:طٕبك٠ك ٌؾ  8-3

 ك 11.656 (زوث٠ٛخاٌشووخ اٌز١َٔٛخ ٌٍجٕه )اٌّغٍخ اٌ

 ك 31.324 اٌجٕه اٌؼوثٟ اٌلٌٟٚ )اٌظٕلٚق االعزّبػٟ(

  (F.E.P.Pاالرؾبك اٌلٌٟٚ ٌٍجٕٛن )

 ك 91 طٕلٚق اٌزشغ١غ ػٍٝ اإلٔزبط اٌج١لاغٛعٟ 

 ك 3.753 االرؾبك اٌلٌٟٚ ٌٍجٕٛن

 ك 200 ٚوبالد، رَجمبد ٚاػزّبكاد

 ك 52 عبهٞ ٌٍجو٠ل )اٌّغٍخ اٌزوث٠ٛخ( ؽَبة

 د 476176 انًجًىع
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 :األيىال انز ارُ خ  - 9

 8869656834  ِمبثً ك٠ٕبه 3169406958 ِب للهٖ 2018فٟ ِٛفٝ ٍٕخ انزارُ خ  األيىال يجًىعثهغ 

 ٚ٘ٛ ِفظ ً وب٢رٟ :  2017ك٠ٕبه فٟ  ِٛفٝ 

 8107 8108 انجُبَبد

 ك 1.292.249 ك 1.292.249 ظخأِٛاي ِقظ   -

 ك 118.797 ك 68.044 اؽز١بؽبد اٌظٕلٚق االعزّبػٟ -

 ك 28.087.505 ك 27.504.715  ٍخزبئظ اٌّئع  ؽَبثبد إٌ   -

 ك 50.073 ك 17.683 ِٕؼ اٍزضّبه -

يجًىع األيىال انزارُخ قجم احزسبة َزُجخ انسُخ 

 انًحبسجُخ

 د 8965486684 د 8868886690

 ك( 582.790) ك 2.059.267 ٌَٕخ اٌّؾبٍج١خٔز١غخ ا -

 د 8869656834 د 3169406958 انًجًـــىع

  

 :االعزّبػٟاؽز١بؽبد اٌظٕلٚق  9-1

 ك 118.797 31/12/2017اٌوط١ل فٟ 

 ك 155.312 ِٕؼ 

 ك( 123.753) ِظبه٠ف ٚطٛالد أوً

 ك( 82.312) ٘جبد ٚاػبٔبد ٌألػٛاْ

 د 686144 30/08/8108انشصُذ فٍ 

 

 ِٕؼ االٍزضّبه: 9-2

 ك 50.073 2017ك٠َّجو 31 اٌوط١ل فٟ

 ك( 32.390) 2018ٍٕخ  اٍزٙالن

 د 076683 انًجهغ انًزجقٍ

 

 : ؽَبثبد إٌزبئظ اٌّئعٍخ 9-3

 ك 28.087.505 2017ك٠َّجو  31ه ط١ل ا٠غبثٟ فٟ  -

 ك( 582.790) 2017ٌَٕخ  إٌز١غخ اٌٍَج١خرقظ١ض  -

صُذ ان         د 8765146705 8108ًجش دَس 30فٍ  ش 
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 صهخ ثهى : انًضودوٌ وانحسبثبد انًز    - 01

  ِمبثً د 066536639 ِب للهٖ 2018ِٛفٝ ٍٕخ  ثُٙ فٟاٌّيٚك٠ٓ ٚاٌؾَبثبد اٌّزظٍخ  ثٍغ هط١ل

 ٚ٘ٛ ِفظ ً وب٢رٟ : 2017ك٠ٕبه فٟ ِٛفٝ ٍٕخ   867396054

 8107 8108 انجُبَبد

 ك 830.638 ك 308.229 ِيٚكٚ اٍزغالي -

 ك 425.133 ك 15.710 فغلِيٚكْٚ أٚهاق ٌٍ -

 ك 35.646 ك 93.630 ِيٚكْٚ،  فظُ ػٍٝ ػّبْ -

 ك 3.139 ك 3.139 ضبثزخاٌِيٚكٚ األطٛي  -

 ك 325.084 ك 295.773 ِيٚكْٚ، فٛار١و ٌُ رظً -

 ك 1.119.514 ك 937.158  أعبٔتِيٚكْٚ  -

 د 867396054 د 066536639 انًجًـــىع

 

 :ٍزغالياالِيٚكٚ  1 -10

 ك Bâtiment 69.385ػج١ل ِطجؼخ 

 ك 22.848 شووخ ثوٚثبة

 ك 46.948 اٌّطجؼخ اٌو١ٍّخ

 ك SNCPA   39.221 -ٛؽ١ٕخ ٌؼغ١ٓ اٌؾٍفبء ٚ اٌٛهق اٌشووخ اٌ

 ك First T. Restaurant Bonus 12.532شووخ 

SIMMAG ك 8.754       شركة 

 ك 9.013 ّطجؼخ اٌؼوث١خ ٌإلػالَ ٚ اٌزول١خاٌ

 ك 8.277 اٌٛوبٌخ اٌز١َٔٛخ ٌالرظبي اٌقبهعٟ

 ك 6.595 اٌشووخ اٌز١َٔٛخ ٌفْٕٛ اٌوٍُ

ين % 4 ي ب ت ن ك  ك 6.509   مزودي

 ك SOGEGAT 5.648اٌشووخ اٌؼبِخ ٌٍؾواٍخ 

SIPAC ك 5.322 شركة 

 ك 67.177 اٌٛاؽل(ٌٍوط١ل ك  5.000 ألً ِٓ) ِْٚيٚكْٚ أفو

 د 3186889 انًجًىع 
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 :)انًجبنغ ثبنذَُبس( يضودوٌ أجبَت 01-8

155.951 R A S COSMOS -  

94.646 ZIBO CHONGZHENG INT-  

59.121 EDITION T I -  

56.003 PIERRON -  

55.459 BIORAD -  

52.918 ETS AUZOUX -  

52.024 CARL ZEISS -  

47.883 LD DIDACTIC -  

44.600 NEUROTECH -  

36.851 JEULIN -  

32.943 DANTEC DYNAMICS -  

30.749 C A M I F  - 

28.818 JOBIN IVAN -  

27.209 DMS DIDALAB -  

26.916 DIDATEC TECHNOLOGIE -  

17.936 LANZONI-  

14.930 THERMO ELEMENTAL -  

14.398 TEKNOSA LTD -  

11551 PHYWE -  

اٌٛاؽل(اٌوط١ل ك  10.000)ألً ِٓ  ِْٚيٚكْٚ أفو  76.252  

 انًجًىع 9376058
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 : األخشي انخصىو انجبسَخ - 00

 د 769336015ِمبثً   د  8.710.864 ِب للهٖ 2018ِٛفٝ ٍٕخ  األفوٜ فٟاٌغبه٠خ  ثهغ سصُذ انخصىو

 : وب٢رٟٚ٘ٛ ِفظ ً  2017فٟ ِٛفٝ ٍٕخ 

 8107 8108 انجُبَبد

 ك 211.246 ك 87.282 ؽوفبء كائْٕٛ -

 ك 408.228 ك 652.631 ؽَبثبد األػٛاْ -

 ك 656.152 ك 1.408.047 ػوائت ٚأكاءاد  –اٌلٌٚخ  -

 ك 286.522 ك 318.482 ا٠واكاد َِغٍخ ثظفخ َِجمخ -

 ك 225.797 ك 185.896 االعزّبػ١خٚ اٌظٕبك٠ك ا١ٌٙبوً  -

 ك 179.520 ك 228.880 ؽَبثبد ِورمجخ ٌٍز٠َٛخ -

 ك 13.729 ك 11.144 ؽَبثبد أػجبء ٌٍلفغ -

 ك 5.951.911 ك 5.818.502 آفوْٚ كائْٕٛ  -

 د 769336015 د 867016864 انًجًـــىع

 ؽوفبء كائْٕٛ: 11-1

 ك 36.128 ِؼوع اٌىزبة

 ك 10.771 اٌّؼٙل اٌؼبٌٟ ٌٍزى٠ٛٓ اٌَّزّو ثجبهكٚ

 ك 8.602 اٌّؼٙل اٌؼبٌٟ ٌٍج١ٌٛٛع١ب اٌزطج١م١خ

 ك 14.199 و اٌمظؼخئِلهٍخ إٌٛه ثج

 ك 6.654 غبه٠خ ٌٍوٍىٍخاٌشووخ اٌز

 ك 10.928 آفوْٚ ؽوفبء 

 د 876888 انًجًىع

 ؽَبثبد األػٛاْ: 11-2

 ك 251.278 ػطً فبٌظخ األعو ِلفواد -

 ك 17.102 أػٛاْ، أعٛه ٌٍلفغ -

 ك 384.251 أػٛاْ، ِٕؼ ٌٍلفغ -

 د 6586630 انًجًىع
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 اٌلٌٚخ، ػوائت ٚأكاءاد: 11-3

 ك 35.037  اٌَّبّ٘خ اإلعزّبػ١خ

 ك 184.864 ػٓ اٌظفمبد اٌقظُ ِٓ اٌّٛهك

 ك 107.860 اٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙرَجمخ ػٍٝ أكاء 

 ك 842.086 ٌش ووبدأكاء ػٍٝ ا

 ك 238.155 أكاءاد ٚػوائت ػٍٝ هلُ اٌّؼبِالد

 ك 45 ٜأفو أكاءاد

 د 064186147 انًجًـــىع

  

 ا٠واكاد َِغٍخ ثظفخ َِجمخ: 11-4

 ك 307.396 اٌزٛػ١فبدفٛائل َِغٍخ َِجمب ػٓ  -

 ك 11.086 ػّٛالد ػٓ ٚىاهح اٌزوث١خ -

 د 3086488 انًجًىع

  

 : االعزّبػ١خٚ اٌظٕبك٠ك ا١ٌٙبوً  11-5

 ك 105.088 اٌَّبّ٘بد ثظٕلٚق اٌؾ١طخ االعزّبػ١خ -

 ك 33.135 ػٍٝ اٌّوع  اٌغّبػٟ اٌزؤ١ِٓ -

 ك 46.499 اٌظٕلٚق اٌمِٟٛ  ٌٍزؤ١ِٓ ػٍٝ اٌّوع -

 ك 1.174 آفوْٚ كائْٕٛ -

 د 0856896 انًجًـــىع

  

 ؽَبثبد ِورمجخ ٌٍز٠َٛخ: 11-6

 ك 228.880 (اٌّظلهلل٠ّخ ٚ غ١و ِؼوٚفخ ) ِمبث١غ ٌٍز٠َٛخ -

 

 : ِقزٍفْٛ كائْٕٛ 11-7

 ك 5.225.943  ؽوفبء كائْٕٛ )رَجمخ ػٍٝ اٌزٛه٠ل ٌٍى١ٍبد ٚاٌغبِؼبد(

  اٌزفظ١ً فٟ اٌظفؾخ اٌّٛا١ٌخ(* )          

 ك 456.094 وفبء كائْٕٛ ِؾ١ٍْٛ ؽ

 ك 118.616 أػجبء ٌٍلفغ

 ك 9.351 ِغٌٙٛخ اٌّظله ِلاف١ً

 ك 8.495 ْٚفوآ كائْٕٛ

 د 568086518 انًجًـــىع
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 ؽوفبء كائْٕٛ )رَجمخ ػٍٝ اٌزٛه٠ل ٌٍى١ٍبد ٚاٌغبِؼبد(* 

 

 اٌؼٍّٟ ٚاٌجؾش اٌؼبٌٟ اٌزؼ١ٍُ ٚىاهح 578.734 ك

ك 587.447   ثبٌَّٕز١و اٌزم١ٕخ اٌؼٍَٛ و١ٍخ 

ك        اٌؼبٌٟ اٌزؼ١ٍُ ٚىاهح 364 414

ك 293.592    ٌٍّٛاك اٌؼٍّٟ ٌٍجؾش اٌمِٟٛ اٌّووي 

ك 146.557  ثجٕيهد اٌؼٍَٛ و١ٍخ 

ك 253.834  ثزٌٛٔ اٌؼٍَٛ و١ٍخ 

ك 204.976  ثظفبلٌ اٌؼٍَٛ و١ٍخ 

ك 94.550  اٌّلهٍخ اٌٛؽ١ٕخ ٌٍّٕٙل١ٍٓ ثمبثٌ 

ك   زٌٛٔث اٌؼٍَٛ و١ٍخ 326 76

ك 77.389   ثبٌَّٕز١و ٌٍّٕٙل١ٍٓ اٌم١ِٛخ اٌّلهٍخ 

ك 68.934  ٚاٌغٕٛة طفبلٌ عبِؼخ 

ك    اإلكاه٠خ ْٚاٌشئٚ اٌّب١ٌخ اإلكاهح اٌم١ِٛخ، اٌزوث١خ ٚىاهح 387 59

ك    اٌٍٛؾ عبِؼخ 539 55

ك   ثبٌّوٍٝ اٌز١َٔٛخ ٌٍزم١ٕبد اٌّلهٍخ 373 55

ك    اٌزم١ٕخ ٌٍؼٍَٛ اٌمِٟٛ اٌّؼٙل 156 54

ك   ثبٌَّٕز١و اٌظ١لٌخ و١ٍخ 141 54

ك   ٌألٍوح اٌمِٟٛ اٌل٠ٛاْ 682 50

ك 2.099.962  ٌىً هط١ل( ك  50.000ِٓ ألً آفوْٚ ) كائْٕٛ ؽوفبء 

د 568856943   انًجًىع 
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II -قبئًخ انُزبئج ن انحسبثبد انًفصهخ 

 انًذاخُم: - 08

 ٍخ ٟٚ٘ ِفظ   2017ك ٍٕخ  8968996944ِمبثً  ك 3363466171 ِب للهٖ 2018ٍٕخ  ثٍغذ  ِلاف١ً اٌّووي   

 :وبٌزبٌٟثبٌل٠ٕبه 

 8107 8108 انجُبَبد  

 27.209.698 31.003.420 ِج١ؼبد وزت ِله١ٍخ

 39.015 26.738 ٚهل١خ( ثمب٠بث١غ ِٛاك )

 389.366 664.900 أشغبي ؽجبػخ ٌٍغ١و

 1.966.404 1.485.698 ػّٛالد ػٍٝ فلِبد اٌزٛه٠ل ٌٍغ١و

 282.604 167.012 )فٛار١و اٌزجوع ثبٌىزت اٌّله١ٍخ( ؼبد ِؼٛى٠ِٓج١

 12.857 (1.698) ظٍخ ثزؼل٠ً ِؾبٍجِٟز  ِج١ؼبد 

 8968996944 3363466171 انًجًـــىع

 

  :ثبٌىزت اٌّله١ٍخ( ع)فٛار١و اٌزجو ِج١ؼبد ِؼٛى٠ٓ 12-1

 : وب٢رٟاٌّجبٌغ ثبٌل٠ٕبه ٛىع رزّضً ٘نٖ اٌّج١ؼبد فٟ ٘جبد ثىزت ِله١ٍخ ػٓ ؽو٠ك ٚوبالد اٌّووي ٚرز

 

 8108 انفشوع

 220 ٍٍٛخ

 282 لفظخ

 259 اٌىبف

 398 طفبلٌ

 2.816 ٔبثً

 221 لبثٌ

 2 إٌَّز١و

 151.306 ثبهكٚ

 11.016 ثٕؼوًٚ

 492 أه٠بٔخ

 0676108 انًجًىع
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 ِج١ؼبد وزت ِله١ٍخ: 12-2 

 ٟ:ػٍٝ اٌٛوبالد وّب ٠ٍثبٌل٠ٕبه رزٛىع ٘نٖ اٌّج١ؼبد 

 8108 فشوع انجهىَخان

 111.188 رٌٛٔ

 1.857.947 ٍٍٛخ

 1.083.125 لفظخ

 1.393.194 ِل١ٔٓ

 506.021 اٌىبف

 2.261.243 طفبلٌ

 2.046.256 ٔبثً

 1.054.154 لبثٌ

 1.599.301 إٌَّز١و

 1.478.906 اٌم١وٚاْ

 1.288.971 ثٕيهد

 3.593.208 ثبهكٚ

 2.074.948 ثٕؼوًٚ

 723.987 ثبعخ

 1.068.479 اٌمظو٠ٓ

 1.106.970 ١ٍلٞ ثٛى٠ل

 430.369 لجٍٟ

 872.096 عٕلٚثخ

 540.667 ىغٛاْ

 520.535 ١ٍٍبٔخ

 283.153 رٛىه

 375.959 رطب٠ٚٓ

 1.153.223 اٌّٙل٠خ

 3.065.280  2رٌٛٔ 

 625.317 2طفبلٌ 

 3061136481 انًجًىع
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 أشغبي ؽجبػخ ٌٍغ١و: 12-3

 ك 515.449 وواً ٚىاهح اٌزوث١خ -

 ك 20.053 ٔمً وزت ٌٍقبهط -

 ك 21.365 ؽجبػخ ثواِظ رله٠ٌ اإلػال١ِخ -

 ك 60.091 ؽجبػخ اإلؽظبء اٌّلهٍٟ -

 ك 11.940 (dépliants)ِطجٛػبد  -

 ك 36.002 ك اٌٛاؽلح( 10.000ألً ِٓ ؽجبػبد أفوٜ ) -

 د 664.900 انًجًىع

 

 ػّٛالد ػٍٝ فلِبد اٌزٛه٠ل ٌٍغ١و: 12-4

 ك 409.828 ح اٌزوث١خٚىاه

 ك 1.019.702 ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ 

 ك 56.168 ِئٍَبد أفوٜ

 د 064856698 انًجًـــىع

 

 إَشاداد االسزغالل األخشي: -03

ٍٕخ  د 061736508ِمبثً  د 3646746 ِب للهٖ 2018ٝ االٍزغالي األفوٜ فٟ ِٛف   ا٠واكادثٍغذ 

 : ٟٚ٘ ِفظٍخ وّب ٠ٍٟ 2017

 8107 8108 انجُبَبد

 ك 752.230 ك 6.265 )*( فواداٍزوكاكاد ػً اٌّل  

 ك 41.536 ك 13.446 ؽظض ِٕؼ االٍزضّبه اٌَّغٍخ فٟ ؽَبة اإل٠واكاد

 ك 7.618 ك 0 أفوٜ ا٠واكاد 

 ك 8.187 ك 28.368 اٍزوعبع ػٍٝ ِظبه٠ف اٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ

 ك 30.614 ك 18.408 ا٠واكاد اوززبة

 ك 232.809 ك 265.870 فطب٠ب اٌزؤف١و

 ك 518 ك 32.389 ِج١ؼبد ِزظٍخ ثزؼل٠ً ِؾبٍجٟ

 د 061736508 د 3646746 انًجًـــىع

 

 :2018االٍزوكاكاد ػٍٝ اٌّلفواد ٌَٕخ  رقض  )*( 

 

 ك 6.265 ِقيْٚ  وزبة اٌموآِْلفواد ػٍٝ 
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 :أػجبء االسزغالل-04 

ك ٍٕخ   3869386044ك ِمبثً  3863436474ِب للهٖ  2018ثٍغ ِغّٛع أػجبء االٍزغالي ٌَٕخ 

 وب٢رٟ:ثبٌل٠ٕبه  ٍخ ٟٚ٘ ِفظ   2017

 8107 8108 انجُبَبد

 -1.844.017 -15.789 و اٌّقيٚٔبدرغ١   -

 14.829 27.513 ٠ّٕٛبد اٌَّزٍٙىخِشزو٠بد اٌز   -

-   َ  26.846.870 24.257.721 ٍغ اٌَّزٍٙىخِشزو٠بد اٌ

 4.868.261 5.123.706 أػجبء األػٛاْ -

 1.318.358 1.819.498 ٙالوبد ٚاٌّل فوادِقظظبد اإلٍز -

 1.733.843 1.130.825 أػجبء االٍزغالي األفوٜ -

 يجًىع أػجبء االسزغالل

 

3863436474 3869386044 

 و اٌّقيٚٔبد:رغ١   14-1 

 ً  : وّب ٠ٍٟ الِفظ  د  056789 للهٖ ٔمظب 2018و اٌّقيٚٔبد ٍٕخ رغ١  ٍغ 

 انزغُُش 8107 8108 انجُبَبد

 ك 32.080 ك 3.479.239 ك 3.447.159 بدغزِِٕقيْٚ 

 ك( 47.869) ك 158.001 ك 205.870 ِٛاك فٟ ؽٛه االٔغبى

 د( 056789) د 366376841 د 366536189 انًجًىع

 

 : ٠ّٕٛبد اٌَّزٍٙىخِشزو٠بد اٌز   14-2

 ك 22.739.750 )*( ِٕبٚالد أشغبي ؽجبػخ وزت ِله١ٍخ

 ك 2.185 ِشزو٠بد ِؼلاد ٚرغ١ٙياد

 ك 13.438 ٔخ: ِبءو٠بد غ١و ِقي  ِشز

 ك 94.070 ٔخ: وٙوثبءِشزو٠بد غ١و ِقي  

 ك 201.333 ى٠ٛد ِٚؾوٚلبد

 ك 3.877 ِشزو٠بد ِورجطخ ثزؼل٠الد ِؾبٍج١خ

 ك 1.118.205 ِشزو٠بد ِٛاك أ١ٌٚخ

 ك 78.627 ِشزو٠بد ِٛاك أ١ٌٚخ لبثٍخ ٌالٍزٙالن

 ك 188.126 ٌٛاىَ لبثٍخ ٌالٍزٙالن

 ك( 181.890) ٔبدواد ِقيٚرغ١  

 د 8468576780 انًجًـــىع
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 : وّب ٠ٍٟ 2018)*( رزٛىع ِٕبٚالد أشغبي ؽجبػخ اٌىزت ٌَٕخ 

 ك Beta 5.431.456ِطجؼخ ث١طب  

 ك Omega Edition 4.509.504ِطجؼخ أ١ِٚمب 

 ك 821.326 اٌّطجؼخ اٌؼب١ٌّخ ثزٌٛٔ

 ك Stag 2.792.134ِطجؼخ ٍزبق 

 ك Roto Impression 2.769.865هٚرٛ ٌٍطجبػخ 

 ك Orbis  2.822.948   ِطجؼخ أٚهث١ٌ

 ك PRINTEC 620.240ِطجؼخ 

 ك 2.972.277 شووخ اٌٍف اٌؼظوٞ

 د 8867396751 انًجًـــىع

 

 أػجبء األػٛاْ : -  14-3
 ك 1.416.054  األعو األٍبٍٟ  -

 ك 59.893 اٌَبػبد اإلػبف١خ -

 ك 2.078.203 ٚاالِز١بىادإٌّؼ  -

 ك( 44.420) ٌظخ األعوفب اعبىاد -

-   ّ  ك 545.833 ١ٓبي اٌؼوػ١  أعٛه اٌؼ

 ك 930.783 األػجبء االعزّبػ١خ -

 ك 20.231 أػجبء لب١ٔٛٔخ أفوٜ -

 ك 117.129 اٌي٠بكح فٟ األعٛه -

 د 560836716 انًجًـــىع

 

    ِقظ ظبد اإلٍزٙالوبد ٚاٌّل فواد : - 14-4

  :( ِقظظبد اٍزٙالوبد األطٛي1

 ك 44.101           اػال١ِخِٕظِٛخ  -

 ك 48.556 ثٕبءاد -

 ك 171.860 ر١ٙئخ ِقزٍفخ -

 ك 275.690 ِؼلاد اٌّطجؼخ -

 ك 249 آالد ٍّؼ١خ ثظو٠خ -

 ك 16.359 آ١ٌبد -

 ك 199.555 ٍٚبئً ٔمً -

 ك 35.960 أصبس ِىبرت -

 ك 70.166 اػال١ِخِؼلاد  -

 د 8686496 0انًجًـــىع 
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  ( ِقظظبد ِلفواد2

 ك 865.106 اٌؾوفبءؽَبثبد  -

 ك 91.896 األطٛي اٌغبه٠خؽَبثبد  -

 د 9576118 8انًجًـــىع 

 د 068096498 انًجًىع انؼبو

 

 

 :األفوٜ االٍزغاليجبء أػ 14-5

  خذيبد خبسجُخ -0  

 د 56048 فوع ثبعخ وواء 1-1

  

  أػجبء اٌظ١بٔخ ٚاإلطالؽبد 1-2

 ك 51.575 ِؼلاد إٌمً -

 ك 50.596 ِؼلاد اٌطجبػخ -

 ك 81.173 اٌّجبٟٔ -

 ك 7.517 ِؼلاد اػال١ِخ  -

 ك 1.588 اطالؽبد ِقزٍفخ -

 د 0986449 اٌّغّٛع 

 

 

 

 

  

  أػجبء اٌزؤ١ِٓ 1-3

 ك 23.151 ٚاٌَولخ رؤ١ِٓ ػٍٝ اٌؾوائك -

 ك 30.140 رؤ١ِٓ ػٍٝ ِؼلاد إٌمً -

 ك 2.307 اٌّل١ٔخ رؤ١ِٓ ػٍٝ اٌَّئ١ٌٚخ -

 ك 569 رؤ١ِٓ ػٍٝ آ١ٌبد  اػال١ِخ -

 د 566067 انًجًىع

   

كهاٍبد ٚثؾٛس ٚفلِبد فبهع١خ  1-4

 ِزٕٛػخ

 د 816775

  

 د 06559 أػجبء أفوٜ ِورجطخ ثزؼل٠ً ِؾبٍجٟ 1-5

   

 د 8766198 يجًىع انخذيبد انخبسجُخ
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  خذيبد خبسجُخ أخشي: - 8

  أػجبء فبهع١خ ِقزٍفخ 2-1

SIMAG - 27.734 ك 

CONGURU WEB -  8.792 ك 

El Hachmi M. - 1.054 ك 

Next Media - 888 ك 

Ben Ammar - 1.456 ك 

 ك 18.515 ك( 500ألً ِٓ ) ٜأفوأػجبء فبهع١خ  -

 د 586439 انًجًىع

   

 د 873 أػٛاْ ِٓ فبهط اٌّئٍَخ 2-2

   

  :ِورجبد اٌٍٛطبء ٚأرؼبة 2-3

 ك 22.000 ِوالجخ اٌؾَبثبد -

 ك 9.243 ِظبه٠ف اٌشؾٓ -

 ك 7.122 فلِبد -

  اٌزى٠ٛٓ: -

 Together Formation 6.977 ك 

 Hannibal Training 40.665 ك 

 Open Sky Training 5.861 ك 

 Next Training 7.033 ك 

 ك 39.614 أػجبء أفوٜ -

 د 0386505 انًجًىع

  

 

 

  اشٙبه ٚٔشو٠بد ٚػاللبد ػبِخ 2-4

 ك 22.079 اشٙبه ٚٔشو٠بد  -

 ك167.012  (رجوع ثبٌىزت اٌّله١ٍخ) ٘جبد -

 ك 85.000 اٌظٕلٚق االعزّبػٟ -

 ك20.995  عّؼ١بد ِقزٍفخ -

 د 8956186 انًجًىع 

   

 د 806583 ٔمً ػٍٝ اٌّج١ؼبد 2-5

   

  



 مكتب عبد الجليل جملي لالستشارة                                                                     المركز الوطني البيداغوجي      

  الحسابات مراجع  -والتدقيق و الدراسات                                                                  8108ارير مراجعة حسابات قت                    
______________________________________________________________________________________                                                               

- َهبئٍ -  44 

  

  

  ِظبه٠ف ِّٙبد ٚاٍزمجبي 2-6

 ك 24.321 ِّٙبد -

 ك 2.463 اٍزمجبي -

 د 866784 انًجًىع

   

 د 406891 ٔفمبد ثو٠ل٠خ ٚارظبالد الٍٍى١خ 2-7

   

 د 86958 فلِبد ثٕى١خ ٚفلِبد ِّبصٍخ 2-8

   

 د 06831 أػجبء ػّٓ رؼل٠الد ِؾبٍج١خ 2-9

   

 د 5866058 األفوٜ يجًىع انخذيبد انخبسجُخ

   

  أػجبء يخزهفخ ػبدَخ -3

 د 336111 ِىبفآد ؽؼٛه -

  

  ضشائت وأداءاد ودفىػبد يًبثهخ -4

 ك 83.714 اٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ األكاء ػٍٝ -

 ك 41.856 طٕلٚق إٌٙٛع ثبٌَّبوٓ االعزّبػ١خ -

 ك 35.387 اٌّؼٍَٛ ػٍٝ اٌّئٍَبد -

 ك 1.944 ِؼب١ٌُ رَغ١ً ٚؽٛاثغ عجبئ١خ -

 ك 25.440 ػوائت ػٍٝ اٌؼوثبد -

 ك 47.234 أفوٜػوائت ٚأكاءاد  -

 

 

 د 8356575 انًجًـــىع

   

 د 031688560 أػجبء االسزغالل األخشييجًىع 

 

 يبنُخ صبفُخ:أػجبء و  إَشاداد - 05

 ، ٟٚ٘ ِفظٍخ وب٢رٟ:د 065996388ثٍغ طبفٟ اإل٠واكاد ٚاألػجبء اٌّب١ٌخ ِب للهٖ 
 

 ك 1.603.566 ا٠واكاد رٛظ١ف -1

  

 ك( 4.184) أػجبء ِب١ٌخ طبف١خ -2
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