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٤

أبعد من مجرد تعامالت مصرفية
إنطاقــًا مــن قناعتنــا بأهميــة الــدور الــذي تلعبــه التعامــات المصرفيــة فــي خدمــة المجتمــع، وألننــا مــن   
ــا مؤتمنيــن علــى  ــا، بإعتبارن ــدرك جســامة المســؤولية الملقــاة علــى عاتقن ــا ن العامليــن فــي هــذا المجــال، فإنن
مــوارد عمائنــا، مســؤولين عــن صونهــا وحمايتهــا. كــي نكــون جديريــن بهــذه المســوؤلية، فإننــا نسترشــد بمبــادئ 
الشــريعة اإلســامّية الغــراء، ونجعــل منهــا النبــراس الــذي يبيــن لنــا كيفيــة المســاهمة فــي نجاحــات عمائنــا، 

والمســاهمة بالتالــي فــي نمــاء عائاتهــم وأعمالهــم بــل نمــاء ورخــاء المجتمــع ككل.

مــن قناعاتنــا أن نجاحنــا ونجــاح عمائنــا همــا أمــران متازمــان، فالجهــد الــذي يبذلــه الطرفــان يجنــي ثمــاره   
الطرفــان، أي التشــارك فــي الجهــد ومــن ثــم التشــارك فــي الفائــدة والمنفعــة. فــي هــذا الســياق، فــإن المــال 

بالنســبة لنــا هــو وســيلة إلغتنــام ألفــرص واإلرتقــاء بالمجتمــع بشــكل يســتفيد منــه الجميــع.

إن المــال هــو وســيلة للدخــول فــي فــرص ومبــادرات جديــدة، ينطبــق عليهــا هــي أيضــًا مبــدأ التشــارك فــي   
الجهــد والتشــارك فــي المنفعــة. وبمــا أننــا مســتأمنون علــى المــوارد والثــروات، فــإن جهودنــا يجــب أن تنصــّب 

ــا األوســع واألشــمل. ــا المباشــر أو علــى نطــاق محيطن ــاء المجتمــع، ســواء فــي محيطن فــي إتجــاه بن

رؤيتنا
»نحــن نؤمــن بــأن المجتمــع يحتــاج إلــى نظــام مالــي عــادل ومنصــف: نظــام يكافــئ علــى الجهــد المبــذول   

المجتمــع.« تنميــة  فــي  ويســاهم 

رسالتنا
ــا علــى  »نهــدف إلــى تلبيــة االحتياجــات الماليــة لكافــة المجتمعــات حــول العالــم مــن خــال ممارســة أعمالن  
ــا مــن  ــة بمــا يمكنن ــر المهني أســس مــن األخــاق المســتمدة مــن الشــريعة الســمحاء، و تطبيــق أفضــل المعايي
تحقيــق مبــدأ المشــاركة فــي المكاســب المحققــة مــع شــركائنا في النجــاح من عماء، وموظفين ومســاهمين.«

الرؤية والرسالة



قيمنا

الشراكة
إن المعتقــدات المشــتركة بيننــا تخلــق روابطــًا قويــة تشــكل األســاس لعاقــات طويلــة المــدى مــع العمــاء   

والموظفيــن.

المثابرة
إن لدينــا الحيويــة والمثابــرة الازمتــان ألن نحقــق تأثيــرًا إيجابيــًا فــي حيــاة عمائنــا ولمــا فيــه المصلحــة العامــة   

ككل. للمجتمــع 

الجوار
نحــن نكــن كل تقديــر وإحتــرام للمجتمعــات التــي نقــوم بخدمتهــا. إن أبوابنــا مفتوحــة دائمــًا ويلقــى عماؤنــا   

دائمــا ترحيبــًا نابعــًا مــن القلــب وخدمــة متميــزة تلبــي تطلعاتهــم.

راحة البال
يحق لعمائنا أن يطمئنوا إلى أن مصالحهم المالية تدار من قبلنا بأعلى المعايير األخاقية.  

المساهمة اإلجتماعية
ــا بتقديــم مســاهمة إيجابيــة علــى طريــق خلــق مجتمــع أفضــل, إن نموهــم  بتعاملهــم معنــا يقــوم عماؤن  

ونمونــا ســيفيد العالــم مــن حولنــا.

تميزنا
نتعامــل مــع زبائننــا بكثيــر مــن الخصوصيــة، ونســتثمر وقتنــا فــي تفهــم احتياجاتهــم كــي نوفــر لــكل منهــم   
الخدمــة التــي تلبــي احتياجاتــه. وألننــا مصــرف دولــي، فإننــا نوفــر لزبائننــا فرصــًا أكثــر للنمــّو. هــذا المزيــج يســاعد 

ــر لألســر واألعمــال والمجتمعــات التــي نخدمهــا. ــاء شــراكات راســخة، ويثمــر عــن قيمــة أكب فــي بن
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السادة المساهمون الكرام،

إنــه لمــن دواعــي ســروري البالــغ أن أقــدم لكــم بالنيابــة عــن مجلــس إدارة بنــك البركــة ش.م.ل. وعــن اإلدارة 
التنفيذيــة التقريــر الســنوي للســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون االول 2017 واســتعراضًا ألداء هــذا العــام.

االقتصاد اللبناني خالل 2017 ، نظرة عامة
أيها السادة االفاضل ،

أظهــر تطــور مؤشــرات القطــاع الحقيقــي خــال العــام 2017 بــأن النمــو االقتصــادي بقــي للعــام الســابع علــى 
التوالــي عنــد مســتوى ضعيــف، إلن غالبيــة هــذه المؤشــرات ســجلت إمــا ارتفاعــا بســيطا مثــل قيمــة وكميــة 
الســلع المســتوردة وقيمــة الشــيكات المتقاّصــة، وإمــا تراجعــًا مثــل حركتــي البنــاء والتصديــر، فــي حيــن كان 
التحســن محــدودا ومحصــورا فــي المؤشــرات المتعلقــة بحركــة الســياح والمســافرين عبــر المطــار. أمــا علــى 
ــار دوالر فــي  ــى 42 ملي ــة مــن دون الذهــب ال ــان الخارجي ــد النقــدي، فقــد ازدادت موجــودات مصــرف لبن الصعي
نهايــة العــام 2017 مقابــل 39.6 مليــار فــي نهايــة العــام 2016، وهــي تشــكل الدعامــة األساســية لاســتقرار 

النقــدي.
 وفــي العــام 2017، بقيــت معــدالت الفائــدة مســتقرة علــى جميــع فئــات ســندات الخزينــة، فــي حيــن حقــق 
ميــزان المدفوعــات عجــزًا بســيطًا بقيمــة 156 مليــون دوالر. وعلــى صعيــد النشــاط المصرفــي، بلــغ معــدل النمــو 
إلجمالــي ميزانيــة المصــارف التجاريــة العاملــة فــي لبنــان 7.6% فــي العــام 2017 مقابــل نســبة نمــو أعلــى بلغــت 
9.9% فــي العــام 2016، كمــا ازدادت الودائــع اإلجماليــة بنســبة 3.9% مقابــل 7.4% فــي العاميــن المذكوريــن علــى 
التوالــي. جــاء هــذا التباطــؤ نتيجــة التطــورات السياســية فــي تشــرين الثانــي واختــاف طبيعــة عمليــات الهندســة 
ــي بنســبة 6.2% فــي  ــن العــام اإلجمال ــن 2017 و2016. مــن جهــة أخــرى ارتفــع الدي ــن العامي ــة المنفــذة بي المالي

العــام 2017 بعــد ارتفاعــه بنســبة مشــابهة 6.5% فــي العــام 2016.
  

أما بالنسبة ألداء القطاعات االقتصادية بشكل عام:
ارتفــع عــدد الســياح الوافديــن الــى لبنــان فــي العــام 2017 بنســبة 8.6% مقارنــًة بالعــام 2016، وبلــغ عــدد الرحــات 
اإلجماليــة مــن وإلــى مطــار رفيــق الحريــري الدولــي 5607 رحلــة فــي العــام 2017، وعــدد الــركاب القادميــن حوالــي 

4,103,338 والمغادرين 4,127,554 مســافر.
أمــا حركــة االســتيراد فلقــد ازدادت قيمــة الــواردات الســلعية بنســبة بلغــت 1.2% فــي العــام 2017 بالمقارنــة مــع 
العام 2016، في حين بقيت كميات الســلع المســتوردة عند المســتوى ذاته تقريبًا الذي بلغته في العام 2016. 
وتوزعت الواردات السلعية في العام 2017 على مجموعة من المنتجات أهمها المنتجات المعدنية التي احتلت 
ــة ومعــدات النقــل وغيرهــا.  ــة فــاآلالت واألجهــزة والمعــدات الكهربائي المركــز األول ومنتجــات الصناعــة الكيمائي

كما تراجعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 4.5% في العام 2017 بالمقارنة مع العام 2016. 
المعــادن  ثــم  تلتهــا منتجــات صناعــة األغذيــة  المركــز األول  الثمينــة  الكريمــة والمعــادن  احتلــت األحجــار  وقــد 

وغيرهــا.  الكيميائيــة  الصناعــات  فمنتجــات  ومصنوعاتهــا 
هــذا وقــد شــهد القطــاع العقــاري فــي لبنــان انتعاشــًا خــال العــام 2017 حيــث زاد عــدد المعامــات العقارّيــة 
بنســبة 15.03% ســنوّيًا إلــى 66،458 خــال األشــهر األحــد عشــر األولــى مــن العــام2017، مقابــل 57،774 معاملــة 
فــي الفتــرة نفســها مــن العــام الماضــي. كمــا تحّســنت قيمــة معامــات المبيعــات العقارّيــة بنســبة %20.36 
علــى أســاٍس ســنويٍّ مــن 7.49 مليــار دوالر إلــى 9.01 مليــار دوالر مــع نهايــة تشــرين الثانــي مــن 2017 وازدادت 

مســاحات البنــاء المرّخصــة بنســبة 4.53% ســنوّيًا.

أداء القطاع المصرفي اللبناني خالل العام 2017 
أيها االخوة الكرام،

ازداد إجمالــي ميزانيــة المصــارف التجاريــة فــي العــام 2017، الــذي يشــير إلــى حجــم النشــاط المصرفــي، بنســبة 
7.6% والودائــع بنســبة 3.9%   والتســليفات للقطــاع الخــاص بنســبة 6.1 %.

وارتفــع معــدل دولــرة ودائــع القطــاع الخــاص المقيــم وغيــر المقيــم قليــًا الــى 68.72 % فــي نهايــة كانــون االول 
2017 مقابــل 65.88 % مقارنــة مــع نهايــة العــام 2016.



كمــا ارتفعــت الودائــع اإلجماليــة لــدى المصــارف التجاريــة والتــي تضــم ودائــع القطــاع الخــاص المقيم وغيــر المقيم 
إضافــة الــى ودائــع القطــاع العــام بنســبة 3.9 % فــي العــام 2017 مقابــل 7.4 % فــي العــام 2016.

وصلــت األمــوال الخاصــة للمصــارف التجاريــة فــي نهايــة كانــون األول 2017 الــى مــا يعــادل 19.1 مليــار دوالر مقابــل 
18.2 مليــار دوالر فــي نهايــة العــام 2016، وشــكلت 8,7 % مــن اجمالــي الميزانيــة المجمعــة و31,7% مــن مجمــوع 
ــل ارتفاعهــا بنســبة %9.4  ــًا بنســبة 4.9% فــي العــام 2017 مقاب التســليفات للقطــاع الخــاص، ممــا شــكل ارتفاع

فــي العــام 2016.
أمــا التســليفات الممنوحــة مــن المصــارف التجاريــة للقطــاع الخــاص المقيــم فقــد ارتفعــت فــي نهايــة كانــون األول 
2017 الــى مــا يــوازي 54174 مليــون دوالر، مقابــل 51040 مليــون دوالر فــي نهايــة العــام 2016 أي مــا يــوازي 

زيــادة بنســبة %6.1.
وتراجعــت التســليفات الممنوحــة مــن المصــارف التجاريــة للقطــاع العــام فــي نهايــة كانــون األول 2017 بنســبة 8% 

علمــًا أنهــا تراجعــت بنســبة مماثلــة بلغــت 8.1% فــي العــام 2016 .

قطاع النفط والغاز
أيها السادة االفاضل 

لقــد قــدرت االستكشــافات النفطيــة فــي الميــاه اللبنانيــة  التــي قامــت بهــا شــركتا Geos Neos Solution و 
Spectrum  مخــزون الغــاز بـــ 95  تريليــون قــدم مكعــب مــن الغــاز، ومخــزون النفــط بـــ 900 مليــون برميــل نفــط فــي 
المنطقــة االقتصاديــة الخالصــة، وقــدرت القيمــة الماليــة للغــاز بـــ 600 مليــار دوالر، والقيمــة الماليــة للنفــط بـــ 450 
مليــار دوالر، وهــذا يعنــي أن القيمــة الماليــة النفطيــة تصــل إلــى 1000 مليــار دوالر تقريبــًا، بتقديــرات المرحلــة 

األولــى لاستكشــافات.
اقتصاديــًا، كانــت توقعــات الخبــراء المالييــن واالقتصادييــن متفائلــة بارتفــاع قيمــة الناتــج المحلــي، مــع حلــول عــام 
2021 إلــى 120 مليــار دوالر، وذلــك فــي حــال بــدء اإلفــادة مــن إنتــاج النفــط والغــاز وإيراداتهمــا، فقطــاع النفــط 
والغــاز ســيؤثر بشــكل إيجابــي فــي مــا يتعّلــق بتوفيــر إمــدادات الطاقــة، بمــا يقّلــص االعتمــاد علــى المــوارد 
الخارجيــة، كمــا سيســاعد علــى تقليــص الديــن العــام )المتأتــي بجــزء كبيــر منــه علــى دعــم قطــاع الطاقــة، وخاصــة 

الكهربــاء(، األمــر الــذي ســيؤّدي إلــى نمــو الناتــج المحّلــي.
مــن المفتــرض أن تجــذب مشــاريع إنشــاء وتطويــر حقــول النفــط والغــاز اســتثمارات مهّمــة وضخمــة، وأن تخلــق 
مئــات فــرص العمــل خــال فتــرة زمنيــة تمتــد مــن ثــاث إلــى خمــس ســنوات، وســتزدهر الصفقــات والمشــاريع 

التجاريــة الموازيــة.
وقــد وافقــت الحكومــة اللبنانيــة علــى عــرض لَنيــل حقــوق التنقيــب واإلنتــاج قدمــه كونســورتيوم يضــم »توتــال« 

الفرنســية و»إينــي« اإليطاليــة و»نوفاتــك« الروســية.
وبنــاًء علــى هــذا العــرض، فــإن الدولــة اللبنانيــة ســتحصل علــى مــا يقــدر بنحــو 56 إلــى 71 فــي المائــة مــن إيــرادات 
الرقعــة البحريــة رقــم أربعــة و55 إلــى 63 فــي المائــة مــن الرقعــة رقــم تســعة. وأعلــن وزيــر النفــط اللبنانــي، أن 

لبنــان ســيبدأ علميــات الحفــر االستكشــافية آلبــار النفــط والغــاز بالبحــر فــي بدايــة عــام 2019.
مــن الطبيعــي أن يــؤدي اكتشــاف النفــط والغــاز فــي لبنــان إلــى تنامــي التوقعــات والطموحــات المشــروعة 
إلحــراز أهــداف التنميــة المحليــة، إال أن تحقيــق هــذه الطموحــات، التــي يمكــن تمويلهــا مــن عائــدات النفــط والغــاز، 
يرتبــط إلــى حــّد كبيــر بتحقيــق الفائــدة االقتصاديــة المرجــوة وتحســين مســتويات الدخــل المنشــودة مــن إنتــاج 

هــذه المــوارد، خاصــة إذا أحســنت الدولــة إدارة هــذا القطــاع.
فنحن اليوم نتحدث عن ثروة وطنية كبرى، ال بّد أن تكون لها آثار إيجابية على مختلف القطاعات في لبنان. 

نتائج بنك البركة ش.م.ل. في نهاية العام  2017
أيها السادة الكرام،

لقــد شــهدت بنــود الميزانيــة لبنــك البركــة ش.م.ل ارتفاعــًا فــي العــام 2017، حيــث ســجل إجمالــي الموجــودات 
مبلغــا بحوالــي 390 مليــون دوالر أميركــي بالمقارنــة مــع حوالــي 328 مليــون د.أ. فــي نهايــة العــام 2016.

كمــا ســجلت المضاربــات والــوكاالت مــع المصــارف ارتفاعــًا بقيمــة 5.71 مليــون د.أ وبنســبة 11% لتصــل الــى  
حوالــي 59 مليــون د.أ.  ، بالمقابــل ارتفعــت التوظيفــات فــي عمليــات المرابحــة والتأجيــر واالســتصناع والمشــاركة 



واالســتثمارات العقاريــة واالســهم والصكــوك والمؤسســات التابعــة لتصــل الــى 175.88 مليــون د.أ. بالمقارنــة 
مــع 157.28 مليــون د.أ. فــي نهايــة العــام 2016، اي بارتفــاع نســبته %12. 

ارتفعــت ودائــع الزبائــن لتصــل 285.19 مليــون د. أ. بالمقارنــة مــع 280.55 مليــون د.أ. فــي نهايــة العــام 2016. وقــد 
بلــغ صافــي الدخــل التشــغيلي 8.65 مليــون دوالر أميركــي فــي العــام 2017 بارتفــاع قــدره 0.49 مليــون دوالر 

أميركــي عــن العــام 2016 جــاء فــي غالبيتــه مــن إيــرادات المرابحــات.
 انخفضــت المصاريــف العامــة لاســتثمار لتصــل الــى 10.72 مليــون د.أ. فــي العــام 2017 مقابــل 10.93 مليــون 
د.أ. فــي العــام 2016 أي بنســبة 2% وذلــك نتيجــًة لسياســة ترشــيد المصروفــات المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة 

ــة. واإلدارة التنفيذي
وقــد ســجلت نتيجــة المصــرف فــي العــام 2017 خســارة بقيمــة 2.08 مليــون دوالر أميركــي بانخفــاض 8% عــن 
العــام الســابق، مــع العلــم أننــا ننظــر بتفــاؤل الــى العــام 2018 لتحســين هــذه النتيجــة اســتنادًا للخطــط الموضوعــة 

واإلجــراءات المتخــذة التــي ســتنعكس إيجابــًا علــى نتائــج المصــرف.
ــف لذلــك لجنــة خاصة  وتجــدر اإلشــارة الــى أن المصــرف أولــى اهتمامــاً  كبيــرا لموضــوع المســؤولية االجتماعيــة وألَّ
تتبــع للمديــر العــام مباشــرة، ولقــد شــارك بنــك البركــة ش.م.ل. فــي برنامــج البركــة لاســتدامة والمســؤولية 

االجتماعيــة مــن خــال برنامــج البركــة للعمــل الخيــري وبرنامــج الفــرص االقتصاديــة وبرنامــج القــرض الحســن.
وفــي إطــار برنامــج العمــل الخيــري قــام بنــك البركــة ش.م.ل. بالمســاهمة فــي دعــم التعليــم عبــر تمويــل برنامــج 
المنــح الدراســية للطلبــة الموهوبيــن والمحتاجيــن، وأيضــا قــدم البنــك مبــادرات لتنمية المجتمع وتشــجيع األعمال 
الفنيــة واألدبيــة والثقافيــة ودعــم البحــث العلمــي الرصيــن فــي القانــون والتمويــل والصيرفــة اإلســامية 

واالقتصــاد اإلســامي.
ســاهم بنــك البركــة ش.م.ل. فــي دعــم العمــل الخيــري بمــا مجموعــه 267,942$ عبــر المجــاالت التاليــة: التعليــم، 
تنميــة المجتمــع، الثقافــة والفنــون واآلداب، تمكيــن المــرأة، البيئــة واالســتدامة، خدمــات ذوي االحتياجــات الخاصة، 

المســاعدات الطبيــة، والتدريــب والتطوير.
كمــا قــام البنــك بتمويــل برنامــج الفــرص االقتصاديــة وفــق الشــريعة االســامية بقيمــة 95,242,704 دوالر 
ــج  ــة الصغــر، وحقــق نتائ ــرة والمتوســطة ومتناهي ــة المجتمــع بجانــب المشــاريع الصغي أمريكــي فــي مجــال تنمي

مميــزة علــى صعيــد خلــق فــرص العمــل بلغــت 1,883 فرصــة عمــل فــي العــام 2017. 
كذلــك قــدم البنــك البركــة ضمــن برنامــج القــرض الحســن قروضــًا بقيمــة 522,648 دوالر أمريكــي لدعــم األنشــطة 

المختلفة. 

وفي الختام 
يشــرفني ان اتوجــه بجزيــل الشــكر الــى مصــرف لبنــان المركــزي علــى دعمــه المتواصــل لكافــة برامــج المصــرف 

ونشــاطاته، وتوجيهاتــه للرقــي بهــذه االنشــطة والبرامــج بمــا يتوافــق مــع المعاييــر المصرفيــة االســامية.
كمــا اتوجــه بالشــكر والتقديــر ألصحــاب الســماحة والفضيلــة أعضــاء هيئــة الرقابــة الشــرعية للمصــرف لدعمهــم 

ــة.   المتواصــل وتوجيهاتهــم القيمــة ومســاهمتهم النبيل
وال يفوتنــي أن أتقــدم بالشــكر والتقديــر لجميــع األخــوة أعضــاء مجلــس اإلدارة لمــا بذلــوه مــن جهــد خــال العــام 
المنصــرم، مثَمًنــا فــي ذات الوقــت الجهــود المخلصــة التــي تبذلهــا اإلدارة التنفيذيــة وجميــع موظفي وموظفات 

بنــك البركــة ش.م.ل علــى اختــاف مواقعهــم.
والشكر موصول لعمائنا الكرام ومستثمرينا األوفياء المخلصين الذين أولونا ثقتهم ودعمهم.

والسام عليكم ورحمة الله وبركاته،

                                                        
عن مجلس اإلدارة

عدنان احمد يوسف
رئيس مجلس اإلدارة – المدير العام





كلمة عضو مجلس اإلدارة - المدير العام
األستاذ معتصم محمصاني





بسم الله الرحمن الرحيم والصاة والسام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أيها المساهمون االفاضل،
السام عليكم ورحمة الله وبركاته،

شــهد االقتصــاد اللبنانــي فــي العــام 2017 تحســنًا طفيفــًا بالمقارنــة مــع العــام 2016، إال ان االقتصــاد الوطنــي 
مــا زال يعانــي مــن فجــوة الفتــة مــع الناتــج الممكــن تحقيقــه ومســتوى العمالــة الكاملــة. فبالرغــم مــن هــذا 
التحســن الخجــول ال يــزال الوضــع االقتصــادي غيــر قــادر علــى تحريــك عجلــة النمــو المنشــود للنهــوض مــن الركــود 
المزمــن. وبحســب البنــك الدولــي ال تــزال آفــاق االقتصــاد اللبنانــي تتســم فــي األمــد المتوســط بالضعــف، 

وبالرغــم مــن هــذه الظــروف الصعبــة اســتطعنا أن نحافــظ علــى الوضــع المســتقر للمصــرف.
لقــد بذلنــا الكثيــر مــن الوقــت والجهــد لزيــادة حصــة المصــرف مــن الســوق المحلــي عبــر إطــاق منتجــات وخدمــات 

جديــدة تحافــظ علــى المســتوى التنافســي للمصــرف وتصنــع فرصــاً  الســتقطاب شــرائح جديــدة مــن الزبائــن.
ولعــل هــذا الجهــد هــو الــذي مّكــن المصــرف مــن نيــل جائــزة "أفضــل بنــك إســامي فــي لبنــان" للعــام 2017 

ــار التمويــل اإلســامي" المعروفــة. مقدمــة مــن مجلــة "أخب
إن هــذه الجوائــز تعنــي لنــا الكثيــر فهــي تؤكــد أننــا نســير علــى الطريــق الصحيــح وأنــه مــن الواجــب علينــا أن نحافــظ 

علــى مــا وصلنــا إليــه وأن نمضــي قدمــًا لتحقيــق المزيــد.

أيها السادة األفاضل، 
إن مــا تحقــق لــم يكــن ممكننــاً  لــوال المتابعــة الحثيثــة والتوجيــه الحكيــم مــن قبــل مجلــس اإلدارة االمــر الــذي أتــاح 

لبنــك البركــة ش.م.ل المحافظــة علــى مكانتــه كأبــرز مصــرف إســامي علــى الصعيــد الوطنــي.
وتأكيــدا ً علــى هــذا التوجــه وتلبيــة لحاجــات الســوق ومتطلبــات الزبائــن قــدم البنــك مجموعــة مــن المنتجــات 

والخدمــات التــي القــت إستحســان الجمهــور:
قــدم البنــك منتــج البركــة للمنــزل الذكــي)AlBaraka Smart Home(  وهــو الحــل العصــري الــذي يمكــن الزبائــن 
مــن التحكــم بمنزلهــم عبــر هاتفهــم ايــن مــا كانــوا وذلــك عــن طريــق المســاومة والتقســيط علــى 12 دفعــة لمــدة 

سنة 

كمــا تــم توقيــع بروتوكــوالت مــع شــركات بيــع التجزئــة وذلــك لتمويــل زبائنهــم فــي شــراء أدوات كهربائيــة وخافــه 
وذلــك بأســعار تنافســية وبــدون إضافــة أيــة أربــاح علــى الزبائــن.  

أيها السادة الكرام،
عملــت إدارة المصــرف بشــكل حثيــث علــى المحافظــة علــى الوضــع المســتقر للمصــرف كمــا ســعت لتطويــر 
ــه وتحقيــق خفــض مســتمر فــي المصاريــف التشــغيلية وذلــك بهــدف الوصــول الــى تحقيــق نمــو ثابــت  عمليات
ومتزايــد فــي الربحيــة ومعــدالت العائــد علــى االســتثمار، إضافــة الــى الســعي لاســتحواذ علــى نســبة أكبــر مــن 
الســوق المحلــي ممــا يمكننــا مــن تحقيــق نســب نمــو متواصلــة فــي الســنوات المقبلــة. ومــن أجــل ذلــك قــام 
المصــرف بأعمــال التمويــل واالســتثمار والمحافظــة علــى أعلــى معاييــر الجــودة فــي تقديــم المنتجــات والخدمــات 

المصرفيــة لجميــع العمــاء. 
ــة  ــات ونظــم فّعال ــك وفــق آلي ــات وذل ــر المصــرف علــى رأس األولوي ــن دوائ ومــا زال رفــع مســتوى التكامــل بي
تــؤدي إلــى مزيــد مــن التعــاون فــي األداء ودقــة فــي التنفيــذ، إضافــة إلــى نظــام عمليــات محكــم يقــوم بتنفيــذ 

المعامــات المصرفيــة المختلفــة بدقــة ويضبطهــا علــى نحــو يحقــق ســامتها.
وقــع المصــرف عقــدًا إلدخــال نظــام جديــد للمعلوماتيــة وذلــك لتطويــر النظــام الحالــي فــي المصــرف وتحديــث 
األجهــزة  علــى مســتوى  المعلومــات وذلــك  تقنيــة  فــي  المســتمر  التطــور  بغيــة مواكبــة  بنيتــه األساســية 
والبرامــج، ممــا يؤمــن المحافظــة علــى أعلــى درجــات الدقــة والفعاليــة فــي تنفيــذ العمليــات، االمــر الــذي يضمــن 
تدفــق المعلومــات واإلحصــاءات المطلوبــة لتطويــر االعمــال ويلبــي مســتلزمات اإلفصــاح والشــفافية واإلدارة 

ــة الرشــيدة.    المصرفي
كمــا يخضــع المصــرف الموظفيــن لعمليــة تأهيــل مســتمرة وذلــك لتنميــة مهاراتهــم واكســابهم خبــرات جديــدة، 
وبنــاًء عليــه تــم توقيــع اتفاقيــة مــع جامعــة الهايغازيــان إلعطــاء مجموعــة مــن الــدورات التأهيليــة للموظفيــن 
إضافــة الــى ذلــك تــم تنفيــذ عــدد مــن المبــادرات خــال العــام لتلبيــة االحتياجــات التطويريــة المتنوعــة علــى 

مختلــف المســتويات الوظيفيــة.



حافــظ المصــرف علــى برامــج التطويــر اإلداري عبــر ترشــيح المــدراء للمشــاركة فــي مجموعــة مــن الــدورات 
والمؤتمرات كما لحظ البرنامج التخطيط الوظيفي لذوي اإلمكانيات والمهارات الواعدة من اإلدارة المتوســطة 
لرفــع كفاءاتهــم وتوســيع مهاراتهــم المصرفيــة، والعمــل علــى صقــل واكتســاب هــذه المهــارات علــى المســتوى 

التشــغيلي، إضافــة الــى تقديــم العديــد مــن البرامــج التدريبيــة وورش العمــل الداخليــة.

ونحــن علــى ثقــة أننــا ســنتمكن، بتوفيــق مــن اللــه، مــن تعزيــز حضــور المصــرف وتمتيــن تواجــده كرقــم أساســي 
فــي ســوق الصيرفــة اإلســامية فــي لبنــان. 

أيها السادة االفاضل،
تعتبــر المســؤولية االجتماعيــة بالنســبة لبنــك البركــة ش.م.ل أمــرًا أساســيًا، بــل مــن صلــب توجهاتــه ومبادئــه 
ــة التــي يعمــل مــن خالهــا ويســعى إلرســائها فــي المجتمــع وذلــك مــن ضمــن أهــداف المســؤولية  المصرفي

االجتماعيــة المعتمــدة مــن قبــل مجموعــة البركــة المصرفيــة،
وتماشــيا ً مــع هــذه القناعــة الراســخة وقــع المصــرف بروتوكــوالت تعــاون مــع بعــض البلديــات لتقديــم تمويــات 
صغيــرة الحجــم دون الحاجــة لتقديــم ايــة ضمانــات وذلــك لتشــجيع اصحــاب المبــادرات الفرديــة والمشــاريع الصغــرى.

كمــا تــم إطــاق مجموعــة مــن البرامــج والرعايــات التــي تعنــى بتشــجيع المشــاريع البيئيــة وكان أهمهــا االحتفــال 
بيــوم البيئــة العالمــي تحــت شــعار " انــا احــب البيئــة" وذلــك فــي كافــة فــروع المصــرف حيــث تــم توزيــع شــتول 

عليهــم وتعريفهــم بأهــم البرامــج التــي يقــوم بهــا المصــرف للمحافظــة علــى البيئــة.
واولــى المصــرف عنايــة خاصــة بــذوي االحتياجــات الخاصــة وذلــك عبــر رعايــة األنشــطة الرياضيــة الخاصــة بهــم 

وتشــجيع أصحــاب المواهــب منهــم علــى تطويــر مهاراتهــم.
وكان للدعــم الصحــي نصيــب مهــم مــن ضمــن اعمــال المســؤولية االجتماعيــة للمصــرف حيــث قــدم نفقــات عــاج 

لألمــراض المزمنــة وللفئــات المحتاجــة التــي ال تتلقــى أي دعــم.
إضافــة إلــى مــا ســبق إســتمر المصــرف فــي رعايــة أنشــطة مختلفــة تتمحــور حــول دعــم ورعايــة األعمــال الخيريــة 

المختلفــة ومشــاريع تمكيــن المــرأة واألنشــطة الثقافيــة، االجتماعيــة، الرياضيــة والشــبابية.

وأخيرًا، 
أتوجــه بجزيــل الشــكر والتقديــر لمصــرف لبنــان المركــزي، لمــا يقدمــه مــن دعــم وتشــجيع، ولمــا لــه مــن دور فاعــل 

فــي المحافظــة علــى إســتمرارية الجهــاز المصرفــي اللبنانــي.

ــه خــال العــام  ــر ألعضــاء مجلــس اإلدارة لمــا قدمــوه مــن دعــم وتوجي كمــا يســرني أن أتقــدم بالشــكر والتقدي
الماضــي، مثمنــًا فــي الوقــت نفســه الجهــود المخلصــة التــي يبذلهــا جميــع الموظفيــن علــى إختــاف مواقعهــم. 
وال يفوتنــي أن أشــكر أيضــا اإلخــوة أصحــاب الســماحة والفضيلــة أعضــاء هيئــة الرقابــة الشــرعية علــى جهودهــم 
الخيــرة ومســاهماتهم القيمــة التــي يبذلونهــا فــي ســبيل تســيير أعمــال المصــرف وفقــًا ألحــكام الشــريعة 
الســمحاء، والشــكر موصــول لزبائننــا الكــرام الذيــن أولونــا ثقتهــم ودعمهــم، مؤكديــن للجميــع حرصنــا الدائــم 

علــى اإلســتمرار فــي تحقيــق أفضــل النتائــج واإلنجــازات. 

عضو مجلس اإلدارة – المدير العام
معتصم محمصاني
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مجموع اإلستثمارات

المبالغ بآالف الدوالرات 

مجموع الودائعمجموع الموجودات
7,84 % 15,96 % 18,8 %+ + +

مجموع السنة/البند
الموجودات

مجموع 
التمويات

مجموع 
اإلستثمارات

مجموع 
مخصصات
القروض 
المتعثرة

مجموع حقوقمجموع الودائع
المساهمين

2007155،86533،18684،80210،328123،62318،260

2008172،55955،85271،52010،358129،05230،453

2009220،61668،73496،7728،316179،77127،943

2010233،04080،079102،9148،055191،50427،043

2011262،40170،958117،6977،996225،16824،787

2012368،961152،10495،2117،871317،22924،839

2013427،824177،75098،4804،293378،83923،315

2014447،670160،352107،5554،308408،04723،994

2015346،741114،931110،8603،973308،55324،862

2016339،254129،34778،8403،757305،96122،161

2017389,843149,41785,0233,133354,78820,083
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مجموع الموجودات

مجموع التمويالت

33
9،

25
4

34
6،

74
138

9،
84

3

مجموع الموجوداتالسنة

2007155،865

2008172،559

2009220،616

2010233،040

2011262،401

2012368،961

2013427،824

2014447،670

2015346،741

2016339،254

2017389,843

مجموع التموياتالسنة

200733،186

200855،852

200968،734

201080،079

201170،958

2012152،104

2013177،750

2014160،352

2015114،931

2016129،347

2017149,417
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مجموع اإلستثمارات

78
،8

40

مجموع اإلستثماراتالسنة

200784،802

200871،520

200996،772

2010102،914

2011117،697

201295،211

201398،480

2014107،555

2015110،860

201678،840

201785,023

85
،0

23
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مجموع مخصصات
القروض  المتعثرة

مجموع الودائع

30
5،

96
1

35
4،

78
8

مجموع مخصصات السنة
القروض المتعثرة

200710،328

200810،358

20098،316

20108،055

20117،996

20127،871

20134،293

20144،308

20153،973

20163،757

20173,133

مجموع الودائعالسنة

2007123،623

2008129،052

2009179،771

2010191،504

2011225،168

2012317،229

2013378،839

2014408،047

2015308،553

2016305،961

2017354,788
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مجموع حقوق المساهمين

مجموع حقوق السنة
لمساهمين

200718،260

200830،453

200927،943

201027،043

201124،787

201224،839

201323،315

201423،994

201524،862

201622،161

201720,083
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مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

األستاذ عدنان أحمد يوسف
رئيس مجلس اإلدارة

المدير العام

األستاذ صالح اليوسف
نائب رئيس

مجلس اإلدارة

األستاذ هاشم
أبو عبود

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ جوزف 
خوري الحلو

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ معتصم 
محمصاني

عضو مجلس اإلدارة 
المدير العام

األستاذ هشام 
الشّعار

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ فاروق 
محفوظ

عضو مجلس اإلدارة

الدكتور حسين 
سعيد سعيفان

عضو مجلس اإلدارة
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األســتاذ عدنــان أحمــد يوســف شــخصية مصرفيــة بحرينيــة المعــة، وهــو حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي   
إدارة األعمــال مــن جامعــة هــال فــي المملكــة المتحــدة. وهــو يشــغل منــذ أغســطس 2004 وحتــى اآلن منصــب 
الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة البركــة المصرفيــة، وهــو عضــو مجلــس اإلدارة. كمــا يــرأس األســتاذ عدنــان مجالــس 
ــك البركــة  ــك البركــة التركــي للمشــاركات، بن ــر، بن ــك البركــة الجزائ ــي، بن إدارات كل مــن البنــك اإلســامي األردن
المحــدود - جنــوب أفريقيــا، بنــك البركــة مصــر، بنــك البركــة لبنــان، بنــك البركــة ســورية، بنــك البركــة الســودان، وبنــك 
البركــة )باكســتان( المحــدود. وهــو أيضــًا عضــو فــي مجالــس إدارة كل مــن، بنــك البركــة اإلســامي - البحريــن، 
وبنــك البركــة تونــس. ويتمتــع األســتاذ عدنــان يوســف بخبــرة مصرفيــة دوليــة تزيــد عــن 41 عامــًا، تشــمل العديــد مــن 
المؤسســات الماليــة والمنظمــات اإلجتماعيــة. وقــد حــاز لمرتيــن علــى جائــزة »الشــخصية المصرفيــة اإلســامية« 
التــي يمنحهــا المؤتمــر العالمــي للمصــارف اإلســامية كانــت األولــى منهمــا فــي ديســمبر 2004 م والثانيــة فــي 
ديســمبر 2009 م. وتــم إنتخابــه فــي أبريــل 2007 م رئيســًا إلتحــاد المصــارف العربيــة وأعيــد إنتخابــه فــي أبريــل 2010 
م لفتــرة أخــرى مدتهــا ثــاث ســنوات. كمــا حــاز علــى جائــزة التميــز فــي القيــادة واألداء المؤسســي فئــة »القيــادة 
الحكيمــة« فــي مجــال الصيرفــة العربيــة عــام 2012 م المقدمــة مــن قبــل المنظمــة العربيــة للتنميــة اإلداريــة، 
وهــي منظمــة تتبــع لجامعــة الــدول العربيــة، بالتعــاون مــع أكاديميــة تتويــج. كمــا حصــل علــى جائــزة »التمّيــز فــي 
اإلنجــاز لعــام«2012 ، المقدمــة مــن قبــل بيــت التمويــل األمريكــي »الريبــا« تقديــرًا لــدوره القيــادي فــي تطويــر 

وتشــغيل أكبــر مجموعــة مصرفيــة إســامية علــى مســتوى العالــم.

األستاذ عدنان أحمد يوسف
رئيس مجلس اإلدارة - المدير العام

ــح اليوســف رجــل أعمــال كويتــي مرمــوق يحمــل درجــة البكالوريــوس فــي التجــارة مــن جامعــة  األســتاذ صال  
الكويــت، ولديــه خبــرة مصرفيــة تتجــاوز الـــ 34 عامــًا. وكان األســتاذ صالــح قــد شــغل منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة 
والعضــو المنتــدب لبنــك الكويــت الصناعــي خــال الفتــرة مــن 1988 م - 2005 م، وقبــل ذلــك كان قــد شــغل عــدة 
مناصــب تنفيذيــة فــي البنــك الصناعــي الكويتــي والبنــك المركــزي الكويتــي، كمــا تولــى رئاســة مجلــس إدارة 
بنــك المؤسســة العربيــة المصرفيــة اإلســامي - البحريــن ورئيــس مجلــس مستشــاري بنــك المؤسســة العربيــة 
المصرفيــة - فرانكفــورت، كمــا كان عضــوًا فــي مجلــس إدارة مجموعــة األوراق الماليــة 1986 م، وكذلــك مجالــس 
إدارات عــدد مــن المؤسســات الماليــة منهــا مجلــس إدارة بنــك الخليــج - الكويــت، والمؤسســة العربيــة المصرفيــة 
- البحريــن، البنــك األهلــي المتحــد- لنــدن. كمــا شــغل منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو المنتــدب لشــركة 
أفــكار القابضــة حتــى ســبتمبر 2010 م، وعضــو مجلــس إدارة مؤسســة الخليــج لإلســتثمار حتــى ابريــل 2010 م. 

وهــو حاليــًا نائــب رئيــس مجلــس إدارة بنــك البركــة لبنــان.

األستاذ صالح اليوسف
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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يشــغل الســيد معتصــم محمصانــي منصــب المديــر العــام وعضــو مجلــس إدارة بنــك البركــة ش. م. ل. منــذ   
العــام 2006. وهــو أيضــا عضــو فــي اإلتحــاد الدولــي للمصرفييــن العــرب. يختــزن الســيد محمصانــي خبــرة 40 
ــة  ــة التــي توالهــا فــي عــدد مــن المصــارف الدولي عامــًا فــي مجــال الصيرفــة إكتســبها بفضــل الوظائــف اإلداري
واإلقليميــة التــي شــملت مختلــف جوانــب الصناعــة المصرفيــة. إلــى ذلــك، توّلــى الســيد محمصانــي العديــد مــن 
المناصــب الرئاســية وعضويــة المجالــس اإلداريــة فــي عــدد مــن المؤسســات الماليــة والشــركات العقاريــة. وكان 
الســيد محمصانــي أعــّد رســالته للدراســات العليــا وأتــّم دراســاته الجامعيــة فــي مجــال إدارة األعمــال فــي الجامعــة 

األميركيــة فــي بيــروت.

محامــي ورجــل قانــون مرمــوق ، ســليل عائلــة عرفــت بخدمــة القانــون وســلك القضــاء فوالــده االســتاذ وجيــه   
خــوري الحلــو كان قاضيــا فــي عهــد االنتــداب الفرنســي وجــده كان قاضيــا أيضــا فــي عهــد الدولــة العثمانيــة.

بــدأ دراســته فــي مدرســة الجمهــور وبعدهــا اكمــل دراســته الجامعيــة فــي الجامعــة اليســوعية حيــث نــال شــهادة 
فــي الحقــوق فــي القانــون اللبنانــي والفرنســي. وبعــد تخرجــه فــي العــام 1979 عيــن رئيســا للوحــدة القانونيــة 
ــة والماليــة.  ــا منفــردا فــي بيــروت للنظــر فــي االمــور التجاري فــي وزارة العــدل ، وفــي العــام 1982 عيــن قاضي
ورغبــة منــه فــي العــودة الــى ممارســة مهنــة المحامــاة قــام وفــي نفــس العــام بتقديــم إســتقالته مــن ســلك 
القضاء واســس مكتب للمحاماة تحت إســم جوزيف خوري الحلو وشــركاه وشــملت خدمات المكتب مؤسســات 

وشــركات عــدة مــن صناعــة، عقــارات ، تجــارة بحريــة، وكاالت، تجــارة، إستشــفاء وســياحة.

لاســتاذ جوزيــف خــوري الحلــو مجموعــة مــن االبحــاث والدراســات القانوينــة كمــا لــه مقــاالت فــي اللغــة   
الفرنســية  فــي جريــدة "L'Orient Le Jour". وهــو يشــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة فــي بنــك البركــة ش.م.ل. 

وهــو أيضــًا المحامــي الخــاص للمصــرف.

األستاذ معتصم محمصاني
عضو مجلس اإلدارة - المدير العام

األستاذ جوزف خوري الحلو
عضو مجلس اإلدارة
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ــو عبــود منصــب عضــو مجلــس االدارة فــي بنــك البركــة ش.م.ل. ، يحمــل درجــة  يشــغل الســيد هاشــم أب  
الهندســة المدنيــة مــن جامعــة مونتريــال ومــن ثــم حــاز علــى شــهادة الماجســتير MBA فــي العلــوم الماليــة .

الســيد أبــو عبــود لــه خبــرة واســعة فــي القطــاع المصرفــي ألكثــر مــن 23 ســنة إكتســبها بفضــل الوظائــف 
اإلداريــة المختلفــة التــي توالهــا فــي مصــرف Federal Business Development Bank  فــي كنــدا والتــي شــملت 
مختلــف جوانــب الصناعــة المصرفيــة. وفــي العــام 1994 تــم تعيينــه عضــو مجلــس إدارة ومديــر عــام لشــركة 
التوفيــق للتطويــر واالســتثمار التابعــة لمجموعــة دلــة البركــة، والتــي تبلــغ قيمــة محفظتهــا االســتثمارية حوالــي 
60 مليــون دوالر أميركــي ، وهــي متخصصــة فــي مجــال االســتثمار فــي الســوق اللبنانــي. وتقــوم شــركة 
  Broumana Oasis التوفيــق اليــوم باالشــراف علــى إســتثماراتها المختلفــة فــي الســوق اللبنانــي والتــي تشــمل
حيــث يشــغل فيهــا األســتاذ هاشــم أبــو عبــود منصــب المديــر العــام ، بنــك البركــة ش.م.ل. مشــروع المشــرف، 

ومستشــفى طرابلــس.

األستاذ هاشم أبو عبود
عضو مجلس اإلدارة

يشــغل األســتاذ فــاروق محفــوظ منصــب عضــو مجلــس إدارة فــي بنــك البركــة ش.م.ل، األســتاذ فــاروق   
ــز علــى شــهادة البكالوريــوس فــي المحاســبة وبكالوريــوس فــي اإلقتصــاد والعلــوم السياســية باإلضافــة  حائ
إلــى الدراســات العليــا فــي العلــوم السياســية و اإلقتصــاد. يختــزن االســتاذ محفــوظ خبــرة عريقــة فــي العمــل 
المصرفــي بدأهــا كمراقــب فــي دائــرة الرقابــة ومــن ثــم فــي لجنــة الرقابــة علــى المصــارف لــدى مصــرف لبنــان، 
كمــا شــغل منصــب مديــر دائــرة اإلقــراض فــي المصــرف الوطنــي لإلنمــاء الصناعــي والســياحي ش.م.ل.، وتــم 
تعيينــه مديــرًا عامــًا مســاعدًا لــدى بنــك مبكــو )الشــركة المصرفيــة للشــرق األوســط(. ومــن ثــم عيــن مــن قبــل 
ــع حيــث  ــة لضمــان الودائ ــًا المؤسســة الوطني ــة علــى المصــارف وممث ــة الرقاب ــوزراء عضــوًا فــي لجن مجلــس ال
إســتمر  فيهــا لمــدة عشــرين عامــًا، وهــو أيضــًا عضــو مجلــس إدارة رئيــس لجنــة المخاطــر لــدى بنــك بيــروت والبــاد 

.BBAC .العربيــة ش.م.ل

ولاســتاذ محفــوظ خبــرة فــي قطاعــات عديــدة شــملت مستشــار محاســبي لقــوات األمــن العربيــة ومــن   
ثــم قــوات الــردع العربيــة، عضــو ممثــل الدولــة اللبنانيــة فــي مجلــس إدارة تلفزيــون لبنــان ومستشــار مالــي 
بإعــادة النظــر فــي نظــام  الــوزارات ومكّلــف  الــوزراء لشــؤون  للمجلــس، وعمــل مستشــارًا لرئيــس مجلــس 
الخدمــات اإلجتماعيــة للموظفيــن فــي تعاونيــة موظفــي الدولــة، كمــا تــرأس فــي وزارة التربيــة الوطنيــة لجنــة 
إلعــداد نمــوذج ميزانيــة تقّدمهــا المــدارس الخاصــة ســنويًا للــوزارة. شــارك فــي العديــد مــن المؤتمــرات والنــدوات 
العلميــة فــي لبنــان والخــارج وقــام بإلقــاء العديــد مــن المحاضــرات المتعّلقــة بضمــان الودائــع وبالرقابــة المصرفيــة.

األستاذ فاروق محفوظ
عضو مجلس اإلدارة



28
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

الدكتــور حســين ســعيد ســعيفان، أردنــي األصــل،  يشــغل منصــب عضــو مجلــس االدارة فــي بنــك البركــة،   
وهــو يحمــل بكالوريــوس - رئيســي محاســبة وفرعــي اقتصــاد وإحصــاء مــن الجامعــة األردنيــة ومــن ثــم نــال درجتي 
ــه خبــرة مصرفيــة تتجــاوز الـــ 31 عامــًا.  الماجســتير والدكتــوراه فــي المصــارف اإلســامية. الدكتــور ســعيفان لدي
ــر العــام / البنــك اإلســامي  ــة المختلفــة التــي توالهــا وآخرهــا كنائــب المدي إكتســبها بفضــل الوظائــف اإلداري

األردنــي كمــا أنــه عضــو مجلــس إدارة وهيئــة مديريــن علــى النحــو التالــي :

- نائب رئيس هيئة المديرين في شركة سنابل الخير لإلستثمارات  المالية ذ.م.م  
- نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الصناعية التجارية الزراعية )اإلنتاج( م.ع.م  

- نائب رئيس هيئة المديرين  في شركة تطبيقات التقنية للمستقبل )Fact( ذ.م.م       
- نائب رئيس هيئة المديرين في شركة عجلون الوطنية للثقافة والتعليم ذ.م.م  

- نائب رئيس هيئة المديرين في شركة عجلون الوطنية لإلستثمار والتنمية ذ.م.م     
- عضو مجلس إدارة شركة التأمين اإلسامية م.ع.م   

- نائب رئيس هيئة المديرين في شركة المدارس العمرية ذ.م.م  
الماليــة  للمؤسســات  والمراجعــة  المحاســبة  هيئــة  فــي  والمراجعــة  المحاســبة  معاييــر  مجلــس  -  عضــو   

البحريــن  / اإلســامية 
- عضو مجلس كلية الشريعة / جامعة العلوم اإلسامية العالمية  

- عضو مجلس إدارة مركز إيداع األوراق المالية )سوق األوراق المالية اأُلردنية(  
- عضو مجلس إدارة صندوق الحج  

- مدير إصدار مرّخص )بذل عناية ، تحقيق غاية( من هيئة األوراق المالية / اأُلردن من تاريخ 2005/5/31  

وللدكتــور ســعيفان إهتمــام خــاص بالشــأن األكاديمــي والتدريبــي ، فهــو رئيــس مجلــس أمنــاء جامعــة عجلون   
الوطنيــة الخاصــة، كمــا شــارك فــي مناقشــة العديــد مــن رســائل الماجســتير والدكتــوراه فــي جامعــة اليرمــوك، 
جامعــة العلــوم اإلســامية العالميــة، واألكاديميــة العربيــة للعلــوم الماليــة والمصرفيــة، باإلضافــة إلــى أنــه صمــم 
ونفــذ العديــد مــن البرامــج التدريبيــة فــي مجــال العمليــات المصرفيــة اإلســامية ومحاســبتها، والتدقيــق والرقابــة 

المصرفيــة والشــرعية.

الدكتور حسين سعيد سعيفان
عضو مجلس اإلدارة

يشــغل الســيد هشــام الشــعار منصــب عضــو مجلــس االدارة فــي بنــك البركــة ش.م.ل. ، يحمــل شــهادة   
فــي الحقــوق مــن جامعــة القديــس يوســف كمــا تابــع دورة فــي االدارة العامــة فــي جامعــة واشــنطن.  بــدأ حياتــه 
المهنيــة كمحــام فــي مكتــب الدكتــور صبحــي محمصانــي للمحامــاة، ثــم عيــن قاضيــًا. وبــدأ مســيرته المهنيــة 
فــي الحقــل العــام والتــي إمتــدت الكثــر مــن 53 عامــًا كمحــام عــام فــي النيابــة العامــة لجبــل لبنــان ومــن ثــم قــاض 
ــرًا عامــًأ  ــة وزارة العــدل اللبنانيــة وبعــد ذلــك تــم تعيينــه مدي للتحقيــق فــي جبــل لبنــان، ثــم تســلم مهــام مديري
لقــوى االمــن الداخلــي وبعدهــا  رئيســًا للتفتيــش المركــزي الــى ان تــم تعيينــه أمينــًا عامــًا لمجلــس الــوزراء وبعــد 
ــة فــي  ــًا مركــز محافــظ بالوكال ــوزراء. يشــغل حالي ــه إلــى التقاعــد إســتمر مستشــارًا فــي رئاســة مجلــس ال إحالت
البنــك االســامي للتنميــة ومديــرًا تنفيذيــًا فــي هــذا البنــك فــي جــدة . شــغل بالوكالــة ولمــدة خمــس ســنوات 
ــي، انتــدب كمفــوض حكومــة  ــان الجنوب ــة مركــز محافــظ لبن ــة كمــا شــغل بالوكال رئيســًا لمجلــس الخدمــة المدني
لعــدة ســنوات الــى المجلــس الوطنــي للبحــوث العلميــة ولجنــة تصفيــة البنــوك المتعثــرة. مثــل لبنــان فــي العديــد 
مــن المؤتمــرات العربيــة والدوليــة واالقتصاديــة، واشــترك فــي اجتماعــات الــدورة ال 11 للجمعيــة العامــة لامــم 

المتحــدة وفــي إجتماعــات الــدول االســامية.

األستاذ هشام الشّعار
عضو مجلس اإلدارة
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األستاذ عدنان أحمد يوسف

رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام

األستاذ صالح اليوسف
نائب رئيس

مجلس اإلدارة

األستاذ معتصم محمصاني
عضو مجلس اإلدارة 

المدير العام

األستاذ أسامة فاخوري
نائب المدير العام

األستاذ عصام حجازي
مساعد المدير العام الرئيسي



٣0
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

يشــغل الســيد فاخــوري منصــب نائــب المديــر العــام فــي بنــك البركــة ش.م.ل. وهــو كان قــد إنضــم إلــى   
المصــرف أواخــر عــام 2007، يــرأس الســيد فاخــوري قطــاع األعمــال والــذي يتضمــن الدوائــر واألقســام التاليــة: 
إدارة التمويــل واالســتثمار، الخزينــة والبنــوك المراســلة، التســويق وتطويــر المنتجــات والبيــع المباشــر، الخدمــات 
العمــل  فــي  خبــرة واســعة وعميقــة  جعبتــه  فــي  فاخــوري  الســيد   . الفــروع  وإدارة  اإللكترونيــة،  المصرفيــة 
المصرفــي بدأهــا بإنضمامــه إلــى بنــك البحــر المتوســط فــي الثمانينــات، وإنطاقــًا مــن موقعــه كمســاعد المديــر 
العــام عمــل علــى تطويــر، هيكلــة وإدارة قســم اإلئتمــان والتمويــل. وكان للســيد فاخــوري دور رئيســي فــي 
جعــل المصــرف يحتــل المرتبــة األولــى فــي مجــال اإلئتمــان ولعــدة ســنوات. تــرأس قســم الخدمــات المصرفيــة 
وتمكــن مــن توســيع شــبكة الفــروع وزيــادة حصــة  المصــرف فــي الســوق. عمــل الســيد فاخــوري مستشــارًا ماليــًا 
لوزيــر الماليــة فــي لبنــان بيــن عامــي 1993 و1998. حائــز علــى شــهادة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن الجامعــة 

األميركيــة فــي بيــروت.

يشــغل الســيد حجــازي حاليــًا منصــب مســاعد المديــر العــام الرئيســي فــي بنــك البركــة ش.م.ل. وهــو   
يشــرف علــى دوائــر العمليــات والشــؤون اإلداريــة والموظفيــن، دائــرة تقنيــة المعلومــات، دائــرة المراجعــة 
الداخليــة، باإلضافــة إلــى دائــرة التمويــل التجــاري )اإلعتمــادات المســتندية و الكفــاالت المصرفيــة(. فــي العــام 
2007 ، عــاد الســيد حجــازي إلــى لبنــان مــزودًا بتجربــة مصرفيــة متينــة إكتســبها نتيجــة ســنوات عديــدة مــن العمــل 
فــي مجموعــات مصرفيــة دوليــة متعــددة تجــاوزت الـــ 30 عامــًا، وقــد إســتكملها بشــهادة دبلــوم فــي الخدمــات 

المصرفيــة اإلســامية مــن المملكــة المتحــدة.

األستاذ أسامة فاخوري
نائب المدير العام

األستاذ عصام حجازي
مساعد المدير العام الرئيسي



هيئة الرقابة 
الشرعية



٣2
هيئة الرقابة الشرعية

فضيلة الشيخ الدكتور 
أسامة الرفاعي
عضو الهيئة الشرعية

فضيلة الشيخ الدكتور
عبد الستار أبو غدة
أمين عام الهيئة الشرعية

سماحة المفتي الشيخ
عبد اللطيف دريان

رئيس الهيئة الشرعية

فضيلة الشيخ حسن عّواد
عضو الهيئة الشرعية

سماحة المفتي الشيخ 
خليل الميس

نائب أمين عام الهيئة الشرعية
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٣٤
هيئة الرقابة الشرعية

مساعد المدير العام الرئيسي

إستقال
الصنائع

طرابلس
شتورة
صيدا

حارة حريك
طريق الجديدة

عرمون



الحوكمة
المؤسسية



٣٦
الحكومة المؤسسية

إن اإلدارة المصرفيــة الرشــيدة توفــر أساســًا للتطويــر واألداء المؤسســي المســتقبلي بهــدف دعــم الثقــة   
فــي أنشــطة المصــرف كمتلــٍق ألمــوال المودعيــن والمســاهمين ولتمكينــه مــن المســاهمة فــي تطويــر الجهــاز 

المصرفــي اللبنانــي.

وعليــه، فــإن بنــك البركــة ش.م.ل. وضــع األطــر واألنظمــة الداخليــة الازمــة المتعلقــة بــاإلدارة المصرفيــة   
الرشــيدة، إســتنادًا إلــى الوثيقــة الصــادرة فــي شــهر شــباط 2006 عــن لجنــة بــازل الدوليــة، والتــي تتضمــن 
القواعــد والتوصيــات المتعــارف عليهــا دوليــًا والتــي ال تتعــارض مــع القوانيــن واألنظمــة المعمــول بهــا فــي لبنــان، 

وبشــكل يتوافــق مــع كل تعليمــات مصــرف لبنــان المتعلقــة بــاإلدارة المصرفيــة الرشــيدة.

مجلس اإلدارة
علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة أن يتمتعــوا بالجــدارة إلشــغال مراكزهــم وأن يدركــوا بوضــوح دورهــم فــي   
اإلدارة الرشــيدة وأن يكونــوا قادريــن علــى إبــداء آراء ســديدة فــي شــؤون المصــرف. تقــع المســؤولية األخيــرة 
علــى عاتــق مجلــس اإلدارة، ويتوقــف نجــاح المصــرف علــى حســن ممارســة ســلطته، لذلــك تقضــي اإلدارة 
الرشــيدة بــأن تتحقــق الســلطات اإلشــرافية مــن تحلــي المصــرف باإلدارييــن المؤهليــن لتأميــن نمــو وإســتمرارية 

المؤسســة.

أعضاء مجلس اإلدارة
يقــوم بــإدارة المصــرف مجلــس مؤلــف مــن ثاثــة أعضــاء علــى األقــل واثنــي عشــر عضــوًا علــى األكثــر،   
تنتخبهــم الجمعيــة العموميــة مــن بيــن المســاهمين ولهــا حــق عزلهــم ويجــب أن تكــون أكثريــة أعضــاء المجلــس 
ــر  ــة أعضــاء مجلــس اإلدارة المنتخبيــن ثــاث ســنوات علــى األكث ــة. مــدة والي علــى األقــل مــن الجنســية اللبناني

ويمكــن تجديــد إنتخابهــم علــى التوالــي.

عند تكوين مجلس اإلدارة يجب التأكد من األمور التالية:
التنفيذيــة فــي المصــرف يتحلــون  العليــا  -  التحقــق مــن كــون أعضــاء المجلــس وأعضــاء الهيئــة اإلداريــة   

بهــم. المنوطــة  بالمهــام  للقيــام  واإللتــزام  والخبــرة  والنزاهــة  باإلســتقامة 
-  التحقــق مــن مهنيــة professionalism أعضــاء المجلــس التــي تمكنهــم مــن اإلنخــراط أكثــر فأكثــر باألعمــال   
الموكلــة اليهــم ومــن التعمــق بمعرفــة التحاليــل المطلوبــة فــي مختلــف اللجــان التــي ينتســبون إليهــا.

-  التحقق من أن أعضاء المجلس يمتلكون اإللمام الكافي لمختلف النشاطات المصرفية ومخاطرها.  
-  التحقق من أن أعضاء المجلس يكرسون الوقت الكافي لممارسة مهام المتابعة والرقابة.  

تعيين وتقييم مواصفات اإلداريين غير التنفيذيين في مجالس اإلدارة:

-  تأكيــدًا ألهميــة الرقابــة التــي تنــاط عــادة باألعضــاء غيــر التنفيذييــن، يجــب أن يتحلــى األشــخاص الذيــن   
يشــاركون فــي مجلــس اإلدارة أو فــي إدارة المصــرف دون المســاهمة فــي اإلدارة التنفيذية، باإلختصاص 

المائــم، اإلســتقالية والخبــرة الازمــة للقيــام بمهامهــم.
-  علــى أعضــاء المجلــس غيــر التنفيذييــن أن يمتلكــوا مجتمعيــن مــا يكفــي مــن المؤهــات واإلختصاصــات   
والخبــرة بالشــؤون الماليــة التــي تســمح لهــم بصــورة عامــة مــن المســاهمة بفعاليــة فــي مجلــس اإلدارة.
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جدول العضوية
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يقصد بالعبارات التالية المعاني الواردة أدناه:

1- عضو مجلس إدارة تنفيذي:
عضو مجلس اإلدارة الذي يشارك بمقابل في إدارة العمل اليومي.  

2- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي:
عضــو مجلــس اإلدارة الــذي ال يشــغل وظيفــة إداريــة لــدى المصــرف المعنــي وهــو غيــر مكّلــف بمهــام تنفيذيــة لديــه   
و/أو لــدى أي مــن فروعــه أو وحداتــه التابعــة فــي لبنــان والخــارج أو يقــوم بمهــام إستشــارية "إلدارة العليــا التنفيذيــة" 

وذلــك حاليــًا أو خــال الســنتين االخيرتيــن قبــل توليــه عضويــة مجلــس اإلدارة.

ان عضــو مجلــس االدارة المعيــن لــدى اي مــن الوحــدات التابعــة فــي الخــارج ال يعتبــر عضــو تنفيــذي بمفهــوم هــذا   
القــرار اذا كانــت القوانيــن المطبقــة عليــه فــي البلــد األجنبــي ال تمنحــه هــذه الصفــة.
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- موافقة السلطات الرقابية على تعيين أعضاء المجلس.  
-  إبــاغ الســلطات الرقابيــة بتوزيــع المهــام بيــن اإلدارييــن فــي مختلــف المديريــات، وبالتغييــرات التــي قــد   

تطــرأ الحقــًا.

• على صعيد تقييم مواصفات اإلداريين التنفيذيين:  
تقــع مســؤولية تقييــم المواصفــات المطلوبــة علــى إدارة المصــرف، وتقــوم الســلطة الرقابيــة بتقييــم   

لديــه. المعتمــد  النظــام 

مهام مجلس اإلدارة:
• على صعيد التأهيل والتدريب:  

التحقق من أن المصرف يتخذ التدابيرالمائمة لتأهيل وتطوير القدرات المهنية لألعضاء.  
ومن أن مجلس اإلدارة يتابع حسن تنفيذ هذه التدابير اآليلة إلكتساب القدرات المطلوبة.  

• على صعيد آلية التعيين واإلستقالة:  
  التحقق من أن المصرف يعتمد ويتبع آلية لتعيين وتمديد وإستقالة أعضاء المجلس أو أحد القياديين فيها.

• على صعيد إعالم السلطات اإلشرافية:  
-   إبــاغ الســلطات الرقابيــة بــكل مــا يتعلــق بتعييــن أو تمديــد أو إســتقالة أحــد أعضــاء المجلــس أو أحــد أعضــاء   

اإلدارة العليــا.
-  تزويــد الســلطات الرقابيــة بالمعلومــات التــي تســمح بتقييــم أهليــة أعضــاء اإلدارة العليــا للقيــام بالمهــام   

التــي ســتوكل إليهــم.

٣- عضو مجلس إدارة مستقّل:
عضو مجلس اإلدارة الذي تجتمع فيه الصفات أو الخصائص التالية:  

عضو مجلس ادارة غير تنفيذي.  -

مــن غيــر كبــار المســاهمين الــذي يملكــون، بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، مــا يفــوق 5% مــن مجمــوع   -
أكبــر. أيهمــا  األســهم،  لهــذه  العائــدة  التصويــت  حقــوق  أو  المصــرف  أســهم 

اإلســتقالية عــن أي شــخص مــن "اإلدارة العليــا التنفيذيــة" للمصــرف المعنــي وعــن كبــار مســاهمي هــذا   -
االخيــر لجهــة عــدم وجــود عاقــات عمــل مــع أي منهــم حاليــًا أو خــال الســنتين األخيرتيــن قبــل تولــي عضويــة 

اإلدارة. مجلــس 

عدم االرتباط بعاقة قربى لغاية الدرجة الرابعة مع أي من كبار المساهمين.  -

من غير مديني المصرف.  -
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• على صعيد المخصصات والمكافآت:  
أن يتأكــد مــن أن القواعــد المتبعــة لتحديــد مخصصــات وتعويضــات أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا   
التنفيذيــة تتماشــى مــع أهدافــه وقيمــه ومصالحــه، ومــن أن نظــام المكافــآت والتعويضــات التــي يســتفيد منهــا 

أعضــاء اإلدارة مرتبطــة بالنتائــج التــي يحققهــا المصــرف علــى المــدى الطويــل.

• يجب إدارة شؤون المصرف بطريقة شفافة:  
يجــب أن تتوافــر للمســاهمين وللمشــاركين فــي الســوق ولســائر األطــراف المعنيــة بالمصــرف مــا يكفــي   
مــن معلومــات شــفافة حــول بنيــة مســاهميه وأهدافــه بحيــث يتمكنــون مــن تقييــم فاعليــة مجلــس اإلدارة 

واإلدارة العليــا التنفيذيــة فــي إدارة أعمــال المصــرف.

• على صعيد معرفة البنية والنشاطات:  
علــى كل مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا التنفيذيــة أن يــدركا كٍل فــي نطــاق ممارســة أعمالــه، بنيــة   
المصــرف التشــغيلية وخاصــة عندمــا ينشــط المصــرف فــي بيئــة قانونيــة أو بواســطة بنــى تنظيميــة تفتقــر 

الشــفافية. حجــب  مــن شــأنهما  أو  للشــفافية 

إجتماعات مجلس اإلدارة وحضورها

عدد الجلسات التي حضرها العضوعدد الجلسات المنعقدةاإلسم

44/4عدنان أحمد يوسف

44/4صالح محمد اليوسف

44/4معتصم محمصاني

44/4هاشم أبو عبود

44/4هشام الشعار

43/4جوزف خوري الحلو

44/4فاروق محفوظ

44/4حسين سعيد سعيفان

تنظيم أعمال المجلس

•  ال يجــب أن يقــل عــدد مــرات إنعقــاد المجلــس عــن أربعــة مــرات وعندمــا تدعــو الحاجــة، علــى أن ينــاط إلــى   
اإلدارة التنفيذيــة إقتــراح المواضيــع التــي تراهــا مهمــة علــى جــدول أعمــال كل إجتمــاع.

 
الكافيــة وقبــل مــدة كافيــة مــن إجتماعــات  بالمعلومــات  المجلــس        •  أن يقــوم المصــرف بتزويــد أعضــاء 

المناســبة. القــرارات  إتخــاذ  مــن  لتمكينهــم  المجلــس 

•  أن تكــون مســؤوليات أعضــاء مجلــس اإلدارة محــددة وواضحــة بمــا يتماشــى والتشــريعات ذات العاقــة،   
وعلــى المصــرف تزويــد كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة عنــد إنتخابــه بكتــاب يوضــح حقــوق العضــو 

وواجباتــه. ومســؤولياته 
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صالحيات مجلس اإلدارة
لمجلــس اإلدارة أوســع الصاحيــات إلنفــاذ مقــررات الجمعيــة العموميــة والقيــام بجميــع األعمــال التــي   
يســتوجبها ســير المشــروع علــى الوجــه المألــوف والتــي ال تعــد مــن األعمــال اليوميــة ولــه بنــوع خــاص الصاحيــات 

التاليــة المعــددة للذكــر وليــس للحصــر:

•  ينشــئ فروعــًا للمصــرف حيثمــا يــرى ذلــك الزمــًا فــي لبنــان أو فــي الخــارج علــى أن يســتحصل علــى   
لبنــان. مصــرف  موافقــة 

•  يحــدد سياســة المصــرف فــي جميــع حقــول إســتثماراته ويتابــع ويراقــب تنفيــذ هــذه السياســة وفقــًا   
يحددهــا. التــي  لألســس 

 

•  أن يتــم التوضيــح وبشــكل كتابــي عــن جميــع العمليــات المصرفيــة التــي تتطلــب موافقــة المجلــس علــى   
ســبيل المثــال.

•  أن يتاح ألعضاء المجلس ولجانه اإلتصال المباشر مع اإلدارة التنفيذية.  

ــة لمســاعدتهم فــي  ــة اإلســتعانة بمصــادر خارجي ــد اإلقتضــاء صاحي ــه وعن •  يكــون ألعضــاء المجلــس ولجان  
إليهــم علــى أكمــل وجــه. القيــام بالمهــام الموكلــة 

•  علــى المصــرف وضــع هيــكل تنظيمــي يبيــن التسلســل اإلداري ويتــم اإلفصــاح للجمهــور عــن الجــزء مــن   
الهيــكل التنظيمــي الــذي يبيــن المســتويات اإلداريــة العليــا فــي المصــرف.

أنشطة المجلس
يلتزم المصرف بالسياسات التالية:

•  تعيين المدير العام الذي يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية والخبرة المصرفية.  

•  الحصــول علــى موافقــة المجلــس عنــد تعييــن بعــض المــدراء التنفيذييــن والتأكــد مــن توفــر الخبــرات   
لديهــم. المطلوبــة 

•  يقــوم المجلــس بإقــرار خطــط إحــال Succession Plans للمــدراء التنفيذييــن للمصــرف بحيــث تتضمــن   
الوظائــف. هــذه  لشــاغلي  توفرهــا  الواجــب  والمتطلبــات  المؤهــات 

• تقييم المدير العام من قبل المجلس سنويًا.  

ــه علــى حــدة مــن خــال لجنــة الترشــيحات والمكافــآت  •  تقييــم أداء المجلــس ككل ولــكل عضــو مــن أعضائ  
المقتضــى. التقييــم إلجــراء  نتيجــة  ينظــر فــي  ســنويًا وأن 

•  يقــوم المجلــس بتحديــد أهــداف المصــرف، كمــا يقــوم بتوجيــه اإلدارة التنفيذيــة لرســم إســتراتيجية   
لتحقيق هذه األهداف وتقوم اإلدارة التنفيذية بوضع خطط عمل تتماشى مع تلك اإلستراتيجيات والتأكد 
مــن قيــام اإلدارة التنفيذيــة بمراجعــة إنجــازات األداء وفقــًا لمخطــط العمــل ومــن إتخاذ اإلجــراءات التصويبية 

ــزم. حيثمــا ل

• يتأكد المجلس من أن المصرف يتمتع بنزاهة عالية في ممارسة أعماله.  
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•  يــأذن بــكل تملــك أو مبادلــة أمــوال أو حقــوق غيــر منقولــة وكذلــك بيــع مايستنســبه منهــا، علمــًا أن شــراء   
مثــل هــذه األمــوال والحقــوق إســتيفاًء لديــون موقوفــة أو مشــكوك فــي تحصيلهــا، ثــم بيعهــا، يعتبــر مــن 

األعمــال اليوميــة.

•   شــراء العقــارات أو الحقــوق العينيــة عمــًا بأحــكام القانــون رقــم 575 تاريــخ 11 / 2/ 2004 المتعلــق بإنشــاء   
المصــارف اإلســامية فــي لبنــان.

•  ينشــىء جميــع الشــركات اللبنانيــة أو األجنبيــة ويســاهم فــي إنشــائها ويســاهم فــي الشــركات المنشــأة   
أو التــي ستنشــأ بكافــة المقدمــات حســب الشــروط التــي يراهــا مائمــة ويدخــل المصــرف فــي جميــع 

ــط الشــرعية مــن غــرض هــذه الشــركات وأنشــطتها. المشــاركات شــرط تحقــق الضواب

•   يضــع الموازنــات والجــردات والحســابات المعــدة للعــرض علــى جمعيــة المســاهمين العموميــة ويقــرر جميــع   
اإلقتراحــات التــي تعــرض عليهــا ويحــدد جــدول األعمــال.

ــة وآدابهــا، وأن يعمــل علــى  •   علــى مجلــس اإلدارة أن يحــدد األهــداف اإلســتراتيجية وقيــم اإلدارة المهني  
تعميمهــا فــي المصــرف، وأن يشــرف علــى اإللتــزام بهــا مــن قبــل الجميــع وعلــى مختلــف المســتويات.

ــم المؤسســاتية للمصــرف المعنــي إضافــة للقواعــد التــي توضــح  ــد األهــداف اإلســتراتيجية والقي •   تحدي  
كيفيــة اإللتــزام بهــا، ممــا يوجــب أن تكــون علنيــة ومعممــة علــى جميــع العامليــن فــي المؤسســة. 
ومــن المهــم جــدًا أن يقــوم مجلــس اإلدارة واإلدارة العـليـــا بـإعطـــاء المثـــل الصـــالح باإللـتـــزام الدقـيـــق بـهـــا

.)Tone at the Top(   

•   يتحقــق المجلــس مــن أن مدونــة آداب المهنــة تتنــاول المســائل والســلوكيات المنافيــة آلداب المهنــة أو   
المخالفــة لألنظمــة والقوانيــن، كمســائل الفســاد أو قبــول الهدايــا غير المبررة أو الممارســات المشــبوهة 
بيــن العامليــن فــي المؤسســة )كمنــح تســهيات أو عوائــد تفضيليــة( أو القيــام بنشــاطات داخليــة أو 

خارجيــة غيــر شــرعية.

•   تــؤدي وظيفــة اإلمتثــال دورًا هامــًا فــي الحفــاظ وفــي اإللتــزام بالسياســة المرســومة للمؤسســة، وفــي   
تجنــب المخاطــر القانونيــة اإلداريــة والخســائر الماليــة الناجمــة عــن المــس بســمعة المصــرف، وذلــك نتيجــة 
لعــدم إحتــرام األحــكام التــي ترعــى أعمــال المؤسســة، إن كانــت قانونيــة أو تنظيميــة أو إن كانــت تتعلــق 
بالمعاييــر المهنيــة واألدبيــة أو بتوجيهــات الجهــاز التنفيــذي وخاصــة تلــك العائــدة لإلســتراتيجية الموضوعــة 

مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

•   يتحقــق المجلــس مــن أن السياســات التــي تضعهــا اإلدارة العليــا وتنفذهــا، تتضمــن اإلطــار التنظيمــي   
واإلداري، إضافــة إللجــراءات التــي مــن شــأنها رصــد وإســتباق حــاالت تضــارب المصالــح المحتملــة، والعمــل 
ــن واألنظمــة  ــح الزبائ ــه معالجتهــا بالشــكل المناســب بمــا ال يتعــارض مــع مصال ــع حصولهــا، وأقل علــى من

المرعيــة اإلجــراء.

•   علــى مجلــس اإلدارة أن ينشــئ تراتبيــة ويحــدد بوضــوح المســؤوليات وطــرق مســاءلة المســؤولين، وأن   
يجعــل التقيــد بهــا إلزاميــًا علــى جميــع مســتويات المصــرف.

إضافــة  للمؤسســة،  المكونــة  الوحــدات  واجبــات ومســؤوليات ومهــام  اإلدارة خطيــًا مؤهــات،  •   تضــع   
لصاحيــات العامليــن فيهــا، ويراقــب مجلــس اإلدارة مــدى تقيــد اإلدارة التنفيذيــة بالسياســات الموضوعــة 

ــه. مــن قبل

•   التأكد من أن اإلدارة العليا التنفيذية تمارس إشرافًا محكمًا على المصرف وفقًا للسياسة المرسومة.  

•   التأكــد مــن أن اإلدارة العليــا قــد وضعــت نظامــًا للرقابــة الداخليــة تحــول دون إتخــاذ القــرارات اإلداريــة.   
األقــل(. علــى  الثنائيــة  الرقابــة  )مبــدأ  واحــد  شــخص  قبــل  مــن  وتنفيذهــا 
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موجبات مجلس اإلدارة
يقــوم مجلــس اإلدارة بتنفيــذ مقــررات الجمعيــات العموميــة وبتســيير أعمــال المصــرف، كمــا يقــوم باألعمــال   

التاليــة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:

•  إعداد بيان موجز بموجودات المصرف وديونه في آخر الستة أشهر األولى من كل سنة مالية.  

•  إعــداد جــدول الجــرد والميزانيــة الســنوية وحســاب األربــاح والخســائر للســنة الماليــة المنصرمــة وســائر   
القانــون. فــي  الملحوظــة  التقاريــر 

•  إعــداد تقريــر ســنوي يتعلــق بأعمــال المصــرف خــال الســنة الماليــة المنصرمــة، وأن يقــدم اإلقتراحــات   
األربــاح. أنصبــة  بتوزيــع  مايتعلــق منهــا  يراهــا مناســبة ال ســيما  التــي 

•  نشــر الميزانيــة الســنوية للســنة الماليــة المنصرمــة والئحــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة ومفوضــي المراقبــة   
خــال شــهرين مــن تاريــخ تصديــق الجمعيــة العموميــة العاديــة الســنوية للمســاهمين علــى الحســابات 

الســنوية وفقــًا ألحــكام المــادة 101 مــن قانــون التجــارة.

• تكوين اإلحتياطات القانونية والنظامية الازمة.  

• كما على مجلس اإلدارة تدارك المخاطر المباشرة عبر :  
−  تحديــد وإدراك الغايــة وتقييــم المخاطــر الناتجــة عــن إدراج والتــداول بأســهم المصــرف وشــهادات اإليــداع   

المرتبطــة بهــا فــي األســواق الماليــة المنظمــة.

−  وضــع ســقوف لعمليــات المصــرف بمــا يتائــم مــع التشــريعات والتنظيمــات المختصــة، والتأكــد مــن أن   
العمليــات. لهــذه  المخاطــر  وإدارة  لتحديــد  وأطــر  قــد وضعــت سياســات  التنفيذيــة  العليــا  اإلدارة 

−  وضــع السياســات واإلجــراءات المائمــة التــي تســمح بإجــراء تقييــم دوري لمعرفــة مــدى حاجــة المصــرف   
إلصــدار هــذه المنتجــات واألدوات كجــزء مــن مراجعتــه ألداء اإلدارة والموافقــة فقــط علــى المتاجــرة 

بالمنتجات واألدوات المالية المركبة الممكن تقييم وإدارة مخاطرها المالية والقانونية. 

−  تحديد وقياس وإدارة المخاطر المهمة ومنها مخاطر السمعة المتأتية جراء القيام بهكذا نوع من العمليات.

رئيس المجلس اإلدارة والمدير العام
يتولى المجلس تعيين رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام ويفضل أالَّ يجمع ذات الشخص بين الصفتين.  

دور رئيس مجلس اإلدارة
•  إقامــة عاقــة بنــاءة بيــن كل مــن المجلــس واإلدارة التنفيذيــة للمصــرف وبين األعضــاء التنفيذيين واألعضاء   

غيــر التنفيذييــن.

•  خلــق ثقافــة – خــال إجتماعــات المجلــس – تشــجع علــى النقــد البنــاء للقضايــا التــي يوجــد حولهــا تبايــن فــي   
ــا. وجهــات النظــر بيــن األعضــاء. كمــا يشــجع علــى النقاشــات والتصويــت علــى تلــك القضاي

الوقــت  فــي  والمســاهمين  المجلــس  أعضــاء  مــن  إلــى كل  الكافيــة  المعلومــات  مــن وصــول  •  التأكــد   
لمناســب. ا

•  التأكد من توفر معايير عالية من اإلدارة المصرفية الرشيدة لدى المصرف.  
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لجان مجلس اإلدارة
للمجلــس عنــد اإلقتضــاء تشــكيل لجــان للقيــام بمهــام محــددة ولمــدة محــددة مــن الوقــت يتــم تفويضهــا   

قبلــه. مــن  ومســؤوليات  بصاحيــات 

وحدة اإلدارة المصرفية الرشيدة والمسؤولية االجتماعية
تتألف من:  

عضــو أو أكثــر مــن بيــن أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذيين،عضــو أو أكثــر مــن الهيئــة اإلستشــارية المنشــأة   
ــدى المصــرف اإلســامي، رئيــس وحــدة التدقيــق الداخلــي، رئيــس وحــدة التدقيــق الشــرعي. ل

تقوم وحدة اإلدارة الرشيدة والمسؤولية االجتماعية بما يلي:
•  اإلشــراف والتنســيق وتطويــر األنظمــة الداخليــة الازمــة المتعلقــة بــإلدارة المصرفيــة الرشــيدة ومتابعــة   

تنفيذهــا مــن قبــل دوائــر المصــرف كافــة ومــن قبــل الهيئــة اإلستشــارية.

•  حمايــة مصالــح عمــاء المصــرف عــن طريــق تقديــم اإلقتراحــات لــإلدارة العليــا التنفيذيــة لجهــة إصــدار   
التعليمــات واإلرشــادات الداخليــة المتعلقــة بجوانــب التعامــل كافــة بيــن المصــرف وعمائــه بمــا فيهــا 

األربــاح. وتوزيــع  والشــفافية  اإلفصــاح 

•  تزويــد مجلــس اإلدارة كل ســتة أشــهر أو كلمــا دعــت الحاجــة بالتقاريــر والتوصيــات بنــاًء علــى النتائــج التــي   
تتوصــل إليهــا مــن خــال ممارســتها لوظيفتهــا.

إجتماعات اإلدارة الرشيدة والمسؤولية االجتماعية
عدد الجلسات التي حضرها العضوعدد الجلسات المنعقدةاإلسم

22/2عدنان أحمد يوسف

22/2هشام الشعار

21/2جوزف الحلو

لجنة التدقيق
تتألف من:  

ــه خبــرة فــي المحاســبة أو  ــر التنفيذييــن بينهــم علــى األقــل عضــو ل ــة أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة غي •  ثاث  
والمراجعــة. التدقيــق  فــي  أو  الماليــة  اإلدارة 

•  تجتمــع اللجنــة علــى األقــل فصليــًا وكلمــا تدعــو الحاجــة ولهــا أن تطلــب اإلجتمــاع بــأي مديــر فــي المصــرف   
ــى  ــج أعمالهــا مباشــرة إل ــه وترفــع تقاريرهــا حــول نتائ ــق بنطــاق عمل ــة مســائل تتعل إلســتيضاحه حــول أي

اإلدارة. مجلــس 
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هيئة الرقابة الشرعية
تعيــن الجمعيــات العموميــة العاديــة للبنــك هيئــة تســمى )هيئــة الرقابــة الشــرعية( ال يقــل عــدد أعضائهــا عــن   

ثاثــة أشــخاص ويكــون رأيهــا ملزمــًا للبنــك اإلســامي، وتتولــى هــذه الهيئــة المهــام التاليــة:

• مراقبة أعمال البنك وأنشطته من حيث إلتزامها باألحكام الشرعية.  
• إبداء الرأي الشرعي في صيغ العقود الازمة ألعمال البنك وأنشطته.  

• النظر في أي أمور تكلف بها وفقًا ألوامر البنك المركزي الصادرة لهذه الغاية.  
• إبداء الرأي الشرعي لمجلس اإلدارة والمدير العام فيما يختص بمعامات البنك.  

إجتماعات الهيئة

عدد الجلسات التي حضرها العضوعدد الجلسات المنعقدةاإلسم

44/4المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان

43/4المفتي الشيخ خليل الميس

44/4الشيخ الدكتور أسامة الرفاعي

44/4الشيخ الدكتور عبد الستار أبو غدة

44/4القاضي حسن عواد

إجتماعات اللجنة

عدد الجلسات التي حضرها العضوعدد الجلسات المنعقدةاإلسم

44/4صالح اليوسف

44/4هشام الشعار

44/4فاروق محفوظ

تقــوم وحــدة لجنــة التدقيــق بمســاعدة مجلــس اإلدارة فــي ممارســة مهامــه ودوره الرقابــي ال ســيما فيمــا   
يتعلــق بمــا يلــي:

• مؤهات وإستقالية كل من مفوض المراقبة ووحدة التدقيق الداخلي.  
• الرقابة على سامة البيانات المالية ومراجعة معايير اإلفصاحات المعتمدة في المصرف.  

• كفاية وفعالية أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية.  
• مراقبة تقيد المصرف بتعاميم مصرف لبنان وتعاميم لجنة الرقابة على المصارف.  
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لجنة المزايا والتعويضات وشؤون مجلس اإلدارة
تتألف من:  

•  ثاثــة أعضــاء غيــر تنفيذييــن علــى األقــل، وعلــى أن يكــون أغلبهــم بمــا فــي ذلــك رئيــس اللجنــة مــن   
المســتقلين. األعضــاء 

تقوم اللجنة بما يلي:  
•  تســمية أعضــاء المجلــس مــع األخــذ باإلعتبــار قــدرات ومؤهــات األشــخاص المرشــحين، وفــي حــاالت إعــادة   

ــة مشــاركتهم فــي اإلجتماعــات. ــة وفاعلي ــار عــدد مــرات حضورهــم ونوعي الترشــيح يؤخــذ باإلعتب

•  إتبــاع أســس محــددة ومعتمــدة فــي تقييــم فعاليــة المجلــس بحيــث يكــون معيــار تقييــم األداء موضوعــي   
ويتضمــن مقارنــة بالبنــوك األخــرى والمؤسســات الماليــة المشــابهة.

ــب الشــهري  ــك الرات ــة وتوصــي بالمكافــآت )بمــا فــي ذل ــإلدارة التتنفيذي •  مراجعــة المكافــآت الممنوحــة ل  
والمنافــع األخــرى للمديــر العــام(. كمــا تقــوم اللجنــة بمراجعــة المكافــآت )بمــا فــي ذلــك الرواتــب( الممنوحة 

لباقــي اإلدارة التنفيذيــة.

•  اإلفصــاح عــن ملخــص لسياســة المكافــآت لــدى البنــك فــي التقريــر الســنوي للبنــك، وتحديــد مكافــآت   
أعضــاء المجلــس كل علــى حــده وأعلــى رواتــب تــم دفعهــا خــال الســنة للمــدراء التنفيذييــن مــن غيــر أعضــاء 

المجلــس.

إجتماعات اللجنة

لجنة إدارة المخاطر
تتألف من:  

ــة فــي المصــرف،  ــف إداري ــن ال يشــغلون وظائ ــن أي الذي ــر التنفيذيي ــة أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة غي •  ثاث  
اإلدارة. مجلــس  قبــل  مــن  تعويضاتهــم  وتحــدد  اللجنــة  وأعضــاء  رئيــس  يعيــن 

تقوم اللجنة بما يلي:  
•  تزويــد مجلــس اإلدارة كل ســتة أشــهر أو كلمــا دعــت الحاجــة بالتقاريــر والتوصيــات بنــاء علــى النتائــج التــي   

تتوصــل إليهــا مــن خــال ممارســتها لوظيفتهــا.

عدد الجلسات التي حضرها العضوعدد الجلسات المنعقدةاإلسم

22/2حسين سعيد سعيفان

22/2صالح اليوسف

22/2فاروق محفوظ
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لجنة التسهيالت اإلئتمانية واالستثمار
يعيــن مجلــس اإلدارة أعضــاء لجنــة التســهيات اإلئتمانيــة واالســتثمار حيــث يختارهــم مــن ضمــن أعضــاء   
ــة واالســتثمار لمجلــس اإلدارة  ــة التســهيات اإلئتماني مجلــس اإلدارة و/أو مــن مســتخدمي البنــك. تخضــع لجن
الــذي لــه حــق المراقبــة واإلشــراف والمســاءلة علــى أعمالهــا كمــا علــى اللجنــة أن تقــدم تقاريــر دوريــة عــن أعمالهــا 

لمجلــس اإلدارة.

تتألف من:  
•  ثــاث أعضــاء علــى األقــل وســبعة علــى األكثــر، ويجــب أن تكــون أكثريــة األعضــاء معينيــن مــن بيــن أعضــاء   
مجلــس اإلدارة، يعيــن أعضــاء اللجنــة لمــدة ثــاث ســنوات، تجتمــع اللجنــة أربــع مــرات علــى األقــل فــي 

الســنة، كمــا ويمكنهــا أن تجتمــع كلمــا إقتضــت الحاجــة.

إجتماعات اللجنة

عدد الجلسات التي حضرها العضوعدد الجلسات المنعقدةاإلسم

44/4حسين سعيد سعيفان

44/4هاشم أبو عبود

44/4فاروق محفوظ

44/4معتصم محمصاني

•   تختــص اللجنــة بمراجعــة وتقييــم سياســات وإســتراتيجيات إدارة المخاطــر لــدى البنــك قبــل اإلعتمــاد مــن   
المجلــس، وال ســيما فيمــا يلــي:

- السيولة النقدية.  
- اإلستثمار والتمويل.  

- مخاطر اإلئتمان بما فيها المراكز المالية.  
- أوضاع اإلحتياطات.  

- مدى كفاية تغطية بوالص التأمين للمخاطر.  
- كفاية رأس المال التنظيمي واإلقتصادي للبنك.  

- مخاطر التشغيل في جميع مراكز عمل ودوائر البنك.  
- مراجعة وتقييم أساليب ومنهجيات قياس المخاطر المستخدمة في البنك.  

- حدود التعرض للمخاطر على مستوى البلد، العملة، واآلجال، األداة، السوق والقطاع.  
- المنتجات والخدمات الجديدة قبل إطاقها.  

مواكبــة التطــورات الســريعة والتعقيــدات المتزايــدة التــي تطــرأ علــى إدارة المخاطــر داخــل البنــك ورفــع   
التطــورات. تلــك  حــول  المجلــس  إلــى  دوريــة  تقاريــر 
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تقوم اللجنة بما يلي:   
•   بشــكل عــام وضــع سياســة التســليف والمنتوجــات والخدمــات المعتمــدة فــي البنــك بالتنســيق مع مجلس   
اإلدارة، وبشــكل خــاص تحديــد شــروط التســهيات التــي يجــب أن تتوافــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية.

       •  الموافقة على التسهيات وفق الجدول المعتمد من قبل مجلس اإلدارة.

•  مراقبــة أعمــال وقــرارات لجنــة التمويــل للتأكــد مــن مطابقتهــا وتوافقهــا مــع قــرارات مجلــس اإلدارة ولجنــة   
التســهيات اإلئتمانيــة واالســتثمار.

•  درس المسائل التي يحيلها إليها مجلس اإلدارة، إال أن رأي هذه اللجنة ال يقيد المجلس.  

•  إعــداد التقاريــر لمجلــس اإلدارة عــن كافــة أعمــال إدارات المصــرف وأعمــال الفــروع وإقتــراح األفــكار الكفيلــة   
لتطــور المصــرف.

•  يقــع علــى عاتــق لجنــة التســهيات اإلئتمانيــة واالســتثمار وضــع المخطــط التوجيهــي للعمليــات ومراجعــة   
وإبــداء الــرأي بملفــات التمويــل واإلســتثمار التــي يحولهــا لهــا العضــو المنتــدب/ المديــر العــام كمــا ودراســة 

كافــة المنتجــات والخدمــات التــي ينــوي المصــرف طرحهــا وإبــداء الــرأي.

•  إحــدى المهــام الرئيســية للجنــة التســهيات اإلئتمانيــة واالســتثمار هــي دراســة عمليــات اإلســتثمار ضمــن   
الصاحيــات الممنوحــة لهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة بحســب السياســة التســليفية للمصــرف، كمــا وعليهــا 
ــر العــام وتحويــل مقراراتهــا وتوصياتهــا إلــى  مراقبــة عمليــات اإلســتثمار والتجــارة التــي يقــوم بهــا المدي

مجلــس اإلدارة فــي حــال كانــت تتعــدى صاحياتهــا.

إجتماعات اللجنة

عدد الجلسات التي حضرها العضوعدد الجلسات المنعقدةاإلسم

44/4عدنان أحمد يوسف

44/4معتصم محمصاني

44/4هاشم أبو عبود

44/4حسين سعيد سعيفان

لجنة اإلمتثال
تتألف من :

 
تتألف اللجنة على األقل من ثاثة من أعضاء مجلس اإلدارة • 
يتعين على رئيس اللجنة أن يكون مستقًا ويتمتع بالخبرات العملية الضرورية • 
تجتمــع اللجنــة مــرة واحــدة فصليــًا علــى األقــل وكلمــا تدعــو الحاجــة بنــاًء علــى طلــب مــن رئيســها أو إثنيــن • 

مــن أعضائهــا

تقوم وحدة لجنة االمتثال بما يلي :
 

ــة علــى مســاندة مجلــس اإلدارة فــي ممارســة مهامــه ودوره اإلشــرافي فــي إطــار مكافحــة •  تعمــل اللجن
تبييــض األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وفهــم المخاطــر ذات الصلــة ومســاعدته علــى اتخــاذ القــرارات المناســبة 

بهــذا الخصــوص 
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•   يســهر مجلــس اإلدارة علــى ضــرورة توفــر رقابــة فعالــة علــى أعمــال المصــرف ويتحقــق مــن أن توصيــات 
وحــدة التدقيــق الداخلــي تحظــى باإلهتمــام الكامــل مــن قبــل لجنــة التدقيــق، ويحــرص أن تترجــم اإلدارة العليــا 
التنفيذيــة هــذه التوصيــات إلــى تدابيــر وإجــراءات مــن شــأنها تقويــة البنيــة اإلداريــة والتنظيميــة للمؤسســة. 

ــة الداخليــة. لذلــك يعمــل علــى تحصيــن اإلســتقالية التــي يجــب أن تنعــم بهــا الرقاب

•  يوفــر البنــك إلدارة التدقيــق الداخلــي العــدد الكافــي مــن الكــوادر البشــرية المؤهلــة، بحيــث يتــم تدريبهــا   
ومكافأتهــا بشــكل مناســب.

•  يكــون إلدارة التدقيــق الداخلــي حــق الحصــول علــى أيــة معلومــة واإلتصــال بــأي موظــف داخــل البنــك، كمــا   
ُتعطــى الصاحيــات التــي تمكنهــا مــن أداء المهــام الموكلــة إليهــا وعلــى النحــو المطلــوب.

•  تتبــع دائــرة التدقيــق الداخلــي للجنــة التدقيــق المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة وترفــع نتائــج أعمالهــا إليهــا   
مباشــرة.

•  يقــوم المجلــس بتضميــن التقريــر الســنوي للبنــك تقريــرًا حــول مــدى كفايــة أنظمــة الضبــط والرقابــة   
المالــي. اإلبــاغ  علــى  الداخليــة 

دائرة التدقيق الشرعي

بيئة الضبط والرقابة
يجــب أن تخضــع المؤسســة الماليــة للرقابــة مــن جهــات داخليــة وخارجيــة، وأن تكــون مســتقلة فــي ممارســة   

أعمالهــا الرقابيــة.

دائرة التدقيق الداخلي
•  توجــب األنظمــة الرقابيــة المؤسســة الماليــة بإعتمــاد رقابــة داخليــة علــى مختلــف أنشــطة المصــرف، وأن   
تكــون متناســبة مــع حجــم وطبيعــة أعمالــه )مبــدأ التناســب(، كمــا تلحــظ أيضــا المعاييــر التــي تعتمــد لتقييــم 

نوعيــة الرقابــة الداخليــة.

إجتماعات اللجنة
عدد الجلسات التي حضرها العضوعدد الجلسات المنعقدةاإلسم

44/4جوزف خوري الحلو

44/4هاشم أبو عبود

44/4معتصم محمصاني

وضــع سياســة مكتوبــة إلدارة مخاطــر عــدم االمتثــال تتضمــن المبــادئ األساســية الواجــب اتباعهــا مــن قبــل • 
اإلدارة والعامليــن لــدى المصــرف ، ووضــع التوجيهــات المتعلقــة بتطبيــق سياســة حظــر التعامــل وعــدم 

ــات  ــة لسياســة العقوب ــة والعالمي مخالفــة األنظمــة المحلي
وضــع نمــوذج لمعرفــة العمــاء ) )KYC يتضمــن المعلومــات األساســية الواجــب توفرهــا عنهــم ، والتحــق مــن • 

حســن تطبيــق وفعاليــة اإلجــراءات واألنظمــة المتبعــة لمكافحــة عمليــات تبييــض األمــوال وتمويــل اإلرهــاب 
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إن الهــدف األساســي مــن التدقيــق الشــرعي هــو التأكــد مــن أن إدارة المصــرف أدت مســؤوليتها تجــاه   
الشــرعية. الرقابــة  هيئــة  تقــرره  لمــا  وفقــًا  اإلســامية  الشــريعة  المعامــات  ومبــادىء  أحــكام  تطبيــق 

يقــوم المدقــق الشــرعي بحصــر جميــع أنشــطة المصــرف وإعــداد دليــل رقابــة شــرعية لهــا وإلجراءاتهــا، كمــا   
يقــوم بإعــداد إســتمارات فحــص شــرعي لجميــع األنشــطة التــي يقــوم بهــا المصــرف وفروعــه وإعــداد خطــة رقابــة 
وتدقيــق شــرعي ســنوية شــاملة لجميــع أنشــطة المصــرف وفروعــه إضافــة لمتابعــة تطبيــق اإلدارات واألقســام 
المعنيــة لجميــع مــا يصــدر عــن هيئــة الرقابــة الشــرعية مــن فتــاوى وقــرارات وتعليمــات وكل هــذه األعمــال تخضــع 

لموافقــة وإعتمــاد هيئــة الرقابــة الشــرعية.

دائرة إدارة المخاطر

إن األهــداف الرئيســية لعمــل هــذه الدائــرة هــي التعــرف، القيــاس، التحديــد، التخطيــط، التقييــم والمحافظــة   
علــى مســتوى عــاٍل مــن المعاييــر أو السياســات والحــدود )LIMITS( وتوزيــع الصاحيــات للحــد وتقليــل األثــر فيمــا 

يخــص مخاطــر التمويــل ومخاطــر الســوق ومخاطــر التشــغيل.

دائرة اإلمتثال

القوانيــن واألنظمــة  الداخليــة لجميــع  البنــك وسياســاته  إمتثــال  التأكــد مــن  إلــى  إدارة االمتثــال  تهــدف   
والتعليمــات واألوامــر وقواعــد الســلوك والمعاييــر والممارســات المصرفيــة الســليمة الصــادرة عــن الجهــات 
الرقابيــة المحليــة والدوليــة التــي تحــدد وتقيــم وتقــدم النصــح واإلرشــاد وتراقــب وترفــع التقاريــر إلــى مجلــس 

اإلدارة حــول مــدى اإلمتثــال فــي البنــك.

التدقيق الخارجي

التزامــًا بأحــكام قانــون البنــوك وأي أحــكام وردت فــي أي تشــريعات أخــرى ذات عاقــة فــإن البنــك يلتــزم   
بتوقيــع إتفاقيــة مــع المدقــق الخارجــي لتدقيــق اعمــال البنــك بحيــث يشــمل قيامــه بكافــة األمــور التــي تقــع علــى 
عاتقــه والمنســجمة مــع متطلبــات معاييــر التدقيــق الدوليــة. يجتمــع المدقــق الخارجــي مــع لجنــة التدقيــق بــدون 

ــة مــرة واحــدة علــى األقــل ســنويًا. حضــور اإلدارة التنفيذي
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بسم الله الرحمن الرحيم

التقرير الشرعي السنوي لـ »هيئة الرقابة الشرعية«
في بنك البركة ش.م.ل.

عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/٣1م

الحمد لله رب العالمين والصاة والسام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إلى السادة / مساهمي بنك البركة ش.م.ل المحترمين

السام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: 

بمقتضــى قانــون المصــارف اللبنانيــة رقــم 2004/575م، ومــا تضمنــه بشــأن البنــوك اإلســامية 
والنظــام األساســي للبنــك، تقــدم الهيئــة الشــرعية التقريــر التالــي:

لقــد راقبــت "هيئــة الرقابــة الشــرعية" مــن خــال تقاريــر دائــرة التدقيــق الشــرعي الداخلــي، 
المبــادئ المســتخدمة والعقــود المتعلقــة بالمعامــات والتطبيقــات التــي طرحهــا البنــك خــال 
الفتــرة الماليــة المنـــتهية بتاريــخ 2017/12/31م، وكذلــك قامــت بالمراقبــة الواجبــة إلبــداء الــرأي 
ــاوى والقــرارات  ــك بالفت ــادئ الشــريعة اإلســامية، وكذل ــد بأحــكام ومب ــا إذا كان البنــك تقّي عّم

ــا والتثبــت مــن التــزام البنــك بهــا. واإلرشــادات المحــددة التــي تــم إصدارهــا مّن

تقــع علــى عاتــق اإلدارة مســؤولية العمــل فــي البنــك وفقــًا ألحــكام الشــريعة اإلســامية، 
ــا  ــاء علــى مراقبتن ــرأي المســتقل بن ــداء ال ــك، أمــا مســؤوليتنا فتنحصــر فــي إب والتأكــد مــن ذل

لعمليــات البنــك وإعــداد تقريــر لكــم.

لقــد قمنــا بمراقبتنــا التــي اشــتملت علــى فحــص التوثيــق واإلجــراءات المتبعــة مــن البنــك علــى 
أســاس اختيــار كل نــوع مــن أنــواع العمليــات.

لقــد قمنــا بتخطيــط وتنفيــذ مراقبتنــا مــن أجــل الحصــول علــى جميــع المعلومــات والتفســيرات 
ــأن البنــك لــم يخالــف  ــة تكفــي إلعطــاء تأكيــد معقــول، ب ــا بأدّل ــة لتزويدن التــي اعتبرناهــا ضروري

أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســامية.
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فـي رأينـا

أ – أن العقــود والعمليــات والمعامــات التــي أبرمهــا البنــك فــي الجملــة خــال الســنة المنـــتهية 
فــي 2017/12/31م، التــي اّطلْعنــا عليهــا، تمــت وفقــًا ألحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســامية.

ب – أن توزيــع األربــاح وتحميــل الخســارة علــى حســابات االســتثمار، يتفــق مــع األســاس الــذي تــّم 
اعتمــاده منــا، وفقــًا ألحــكام ومبادئ الشــريعة اإلســامية.

ج- أن جميــع المبالــغ التــي آلــت إلــى البنــك مــن مصــادر أو بطــرق ال تتفــق مــع أحــكام ومبــادئ 
الشــريعة اإلســامية، لــم يضّمهــا البنــك إلــى إيراداتــه، واتخــذ إجــراءات صرفهــا فــي أغــراض 

خيريــة، بموافقــة هيئــة الرقابــة الشــرعية.

د- إن مســؤولية إخــراج الــزكاة تقــع علــى عاتــق المســاهمين، وليــس هنــاك تخويــل إلدارة البنــك 
بإخراجهــا مباشــرة، لعــدم توافــر قانــون لتحصيلهــا، وعــدم نــص النظــام األساســي للبنــك أو 
قــرارات الجمعيــة العموميــة، أو توكيــل مــن المســاهمين بذلــك، لــذا فــإن علــى المســاهم تزكية 

أســهمه عنــد تحقــق الشــروط والضوابــط الشــرعية للــزكاة مــع األخــذ فــي االعتبــار مــا يأتــي:

إذا كانــت الّنـــية عنــد الشــراء لألســهم أو االكتتــاب بهــا هــي المتاجــرة والتــداول، فإنــه يزكــي 	 
القيمــة الســوقية لألســهم واألربــاح الموزعــة.

 إذا كانــت الّنـــية عنــد شــراء األســهم أو عنــد االكتتــاب بهــا، هــي الحصــول علــى األربــاح 	 
وليســت المتاجــرة، فإنــه ُيزكــي األربــاح، باإلضافــة إلــى مــا يخــص أســهمه مــن الموجــودات 

الزكويــة فــي البنــك عــن طريــق التحــّري والتقديــر. 

حّرر في بيروت بتاريخ 2018/02/06م

والحمد لله رب العالمين                           
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أمين عام الهيئة رئيس الهيئة سماحة مفتي    
سماحة الشيخ الدكتور الجمهورية اللبنانية     

عبد الستار أبو غدة الشيخ عبد اللطيف دريان    

عضو الهيئة الشرعية المركزية في نائب أمين عام الهيئة     
المجلس اإلسامي الشيعي األعلى سماحة مفتي زحلة والبقاع    

الشيخ حسن عواد                                               الشيخ خليل الميس     

أمين السّر الهيئة/المراقب الشرعي عضو الهيئة سماحة القاضي الشيخ  
الشيخ بالل محّمد المال الدكتور أسامة الرفاعي    

والله ولّي األمر والتوفيق
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المالية الموحدة
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إلى السادة المساهمين المحترمين
بنك البركة ش 0م 0ل 0

بيروت - لبنان

الرأي

لقــد دققنــا البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة لبنــك البركــة ش.م.ل وللشــركة التابعــة والتــي تشــمل بيــان 
الوضــع المالــي الموحــد كمــا فــي 31 كانــون االول 2017، وكل مــن بيــان االربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر 
الموحــد ، وبيــان التغيــرات فــي حقــوق المســاهمين الموحــد وبيــان التدفقــات النقديــة الموحــد للســنة المنتهيــة 

بذلــك التاريــخ وملخــص للسياســات المحاســبية الهامــة ومعلومــات تفســيرية أخــرى.

فــي رأينــا ، إن البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة تظهــر بصــورة عادلــة، مــن جميــع النواحــي الجوهريــة، الوضــع 
المالــي الموحــد للمصــرف كمــا فــي 31 كانــون االول 2017 وأدائــه المالــي الموحــد وتدفقاتــه النقديــة الموحــدة 

للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة.

أساس الرأي

لقــد قمنــا بتدقيقنــا وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق. لقــد تــم شــرح مســؤولياتنا بموجب تلــك المعايير 
فــي فقــرة "مســؤولية مدقــق الحســابات حــول تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة " مــن تقريرنــا. أننــا 
مســتقلون عــن المصــرف والشــركة التابعــة وفــق "قواعــد الســلوك االخاقــي للمحاســبين المهنييــن" 
الصــادرة عــن مجلــس معاييــر الســلوك االخاقــي الدوليــة للمحاســبين وقواعــد الســلوك المهنــي 
لنقابــة خبــراء المحاســبة المجازيــن فــي لبنــان المتعلقــة بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة للمصــرف. 
هــذا، وقــد التزمنــا بمســؤولياتنا األخاقيــة األخــرى وفقــا لهــذه المتطلبــات. نعتقــد أن بّينــات التدقيــق 

الثبوتيــة التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومناســبة لتوفــر أساســا لرأينــا.

إشارة إلى أمر هام

دون إضافــة أي تحفــظ علــى رأينــا، تجــدر االشــارة إلــى أن خســائر المصــرف الموحــدة المتراكمــة الدفتريــة 
لغايــة 31 كانــون األول 2017 بلغــت حوالــي 5،4 مليــار ل.ل، ممــا يــؤدي إلــى خســائر فــي رأســمال 
المصــرف الموحــد االمــر الــذي يســتوجب إعــادة تكويــن الخســائر المتراكمــة لغايــة 31 كانــون األول 2017 
وفقــًا للقوانيــن واالنظمــة المصرفيــة المرعيــة االجــراء وال ســيما احــكام لمــادة 134 مــن قانــون النقــد 

والتســليف.

أمور تدقيق رئيسية
ان أمــور التدقيــق الرئيســية بموجــب تقديرنــا المهنــي، هــي األكثــر أهميــة فــي تدقيقنــا للبيانــات الماليــة للفتــرة 
الماليــة الحاليــة، مــع تنــاول هــذه األمــور فــي ســياق تدقيقنــا للبيانــات الماليــة ككل، وفــي تكويــن رأينــا حولهــا، 

واننــا ال نبــدي رأيــا منفصــا بشــأنها.
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المصــرف  اســتثمارات  مخاطــر  احتياطــي  كفايــة 
والحســابات  الخاصــة  المصــرف  حســابات  فــي 

: وغيــر  المقيــدة  واالئتمانيــة  االســتثمارية 

األمــور  مــن  االســتثمار  مخاطــر  احتياطــي  يعتبــر 
الهامــة للقوائــم الماليــة حيــث يتطلــب احتســابه 
لتقديــرات  اإلدارة  واســتخدام  افتراضــات 
التســهات الممنوحــة واحتمــاالت عــدم التحصيــل 
نتيجــة التدهــور فــي األوضــاع الماليــة واالقتصاديــة 
للمدينيــن خاصــة فــي حــال عــدم كفايــة الضمانــات 

منهــم. المقدمــة 

تجــدر اإلشــارة الــى ان نشــاط المصــرف يتركــز علــى 
العمليــات االئتمانيــة المقيــدة وغيــر المقيــدة فــي 
لطبيعــة  نظــرا  وذلــك  الميزانيــة  خــارج  حســابات 
اعمال المصرف اإلســامية. بناء عليه ان احتياطي 
مخاطــر اســتثمارات المصــرف تتكــون مــن التالــي:

مؤونــة تســهيات مصرفيــة مصنفــة مشــكوك  • 
بتحصيلهــا .

مؤونة تسهيات مصرفية مقيمة جماعيا.• 
احتياطي مخاطر استثمار عام.• 

تقييم االستثمارات العقارية:

كمــا  بالكلفــة  العقاريــة  االســتثمارات  ادراج  يتــم 
فــي تاريــخ بيــان الوضــع المالــي. الحقــا لاعتــراف 
العقاريــة  االســتثمارات  قيــاس  يتــم  االولــي، 
أو  الربــح  قيــد  ادراج  ويتــم  العادلــة.  بالقميــة 
الخســارة الناتجــة عــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة 
او  األربــاح  بيــان  ضمــن  العقاريــة  لاســتثمارات 

اآلخــر. الشــامل  والدخــل  الخســائر 

العقاريــة  االســتثمارات  تمثــل  االطــار  هــذا  فــي 
اســتثمار المصــرف فــي مشــروع فرتينــي العقــاري 

كمــا ورد فــي إيضــاح 25 )ز( و)ج( .

كيــف تناولــت عمليــة التدقيــق التــي قمنــا بهــا أمــور 
الرئيســية؟ التدقيــق 

ان إجــراءات التدقيــق المتبعــة تضمنــت فهــم لطبيعــة 
محافــظ التســهيات االئتمانيــة باإلضافــة الــى فحــص 
المنــح  عمليــة  فــي  المتبــع  الداخلــي  الرقابــة  لنظــام 
التقديــرات  معقوليــة  وتقييــم  االئتمــان  ومراقبــة 
المعــدة مــن قبــل اإلدارة الحتياطــي مخاطــر االســتثمار 
، لقــد قمنــا بدراســة وفحــص سياســة المصــرف المتبعة 
فــي احتســاب المخصصــات كمــا قمنــا بدراســة عينــة 
المراقبــة  العاملــة وتحــت  االئتمانيــة  التســهيات  مــن 
وغيــر العاملــة وتقييــم العوامــل المؤثــرة فــي عمليــة 
احتســاب مؤونــة تدنــي التســهيات كتقييــم الضمانــات 
للمعاييــر  وفقــًا  الماليــة  العمــاء  ومــاءة  المتوفــرة 
الدوليــة المحاســبية والمتطلبــات والتعاميــم التنظيمية 
الصــادرة عــن المصــرف المركــزي وقــرارات مجلــس إدارة 
المصــرف وبحــث تلــك العوامــل مــع اإلدارة التنفيذيــة 
باإلضافــة  المرصــودة  المؤونــات  كفايــة  مــن  للتحقــق 
الــى قيامنــا بإعــادة احتســاب المؤونــة الواجــب رصدهــا 

مــع األخــذ باالعتبــار االثــر الرجعــي.

كمــا قمنــا بتقييــم ماءمــة كفايــة اإلفصــاح حــول مؤونــة 
التســهيات االئتمانيــة المصرفيــة والمخاطــر المبينــة 

فــي اإليضاحــات )20(، )25ج(.

كيــف تناولــت عمليــة التدقيــق التــي قمنــا بهــا أمــور 
الرئيســية؟ التدقيــق 

هامــا  امــرا  يعــد  العقاريــة  االســتثمارات  تقييــم  ان 
االســتثمارات  هــذه  كلفــة  بمراجعــة  لتدقيقنا.قمنــا 
مــن  تأييــد  كتــاب  علــى  وحصلنــا   2017 العــام  لنهايــة 
المقــاول يوضــح بموجبــه ان العقــار قيــد االنشــاء قــد 

رئيســي. بشــكل  منجــزا  اصبــح 

والدفعــات  االســتصناع  عقــود  بمراجعــة  قمنــا  كذلــك 
علــى الحســاب العائــدة للشــقق المباعــة و/أو المرتجعــة 

خــال الســنة.

التقديــر  معاييــر  اختبــار  التدقيــق  إجــراءات  وشــملت 
واالفتراضــات  المصــرف  إدارة  قبــل  مــن  المتبعــة 
أســلوب  لجهــة  ماءمتهــا  مــن  للتحقــق  المعتمــدة 

بهــا. المتعلقــة  االفتراضــات  وماءمــة  التقييــم 

باإلضافــة الــى ذلــك، حصلنــا علــى تقريريــن مســتقلين 
لتقييــم العقــار قــام بهمــا خبــراء تخميــن معتمــدون فــي 
العقــار اصبــح منجــزًا بشــكل  اذ ان  العــام 2017  نهايــة 
رئيسي والذي يتم قياسه على اساس القيمة العادلة.
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االســتمرار  علــى  المصــرف  قــدرة  تقييــم 
مســتمرة كمنشــأة 

مــن  المســتمرة  المنشــأة  افتــراض  يعتبــر 
وذلــك  الماليــة  للقوائــم  الهامــة  األمــور 
اإليــرادات  صافــي  تراجــع  اســتمرار  بســبب 
التشــغيلية  الخســائر  واســتمرار  الماليــة 
للمصــرف خــال الســنوات الثــاث األخيــرة.

كيــف تناولــت عمليــة التدقيــق التــي قمنــا بهــا امــور 
الرئيســية التدقيــق 

علــى  المصــرف  لقــدرة  محــدد  بتقييــم  قمنــا  لقــد 
االســتمرار كمنشــأة مســتمرة الــى المــدى المنظــور 
لمبــدأ  المصــرف  إدارة  اســتخدام  ماءمــة  ومــدى 

عبــر: الماليــة  البيانــات  اعــداد  فــي  االســتمرارية 

وعلــى •  النقــدي  التدفــق  تكهنــات  علــى  الحصــول 
الميزانيــات المتوقعــة للســنوات الخمــس المقبلــة 
التــي  التــي أعدتهــا إدارة المصــرف واالفتراضــات 
اعتبــرت لتحضيــر هــذه التكهنــات مــع تقييــم وتوثيــق 

اســس البيانــات المولــدة العــداد التكهنــات.
مراجعــة شــروط واســتحقاق تســهيات االقتــراض • 

ونســبة  الديــن،  عقــود  متطلبــات  الــى  باإلضافــة 
كفايــة رأس المــال، ونســبة الســيولة القانونيــة.

المخاطــر •  أدارة  تقاريــر  ومراجعــة  علــى  الحصــول 
واالمتثــال والتقييمــات المنتظمــة التــي تقــوم بهــا 

الرقابيــة. الهيئــات 
مــن •  المقــدم  المالــي  الدعــم  وجــود  مــن  التأكــد 

اســتخدام  خــال  مــن  ســواء  االم  المجموعــة 
الطفــاء  المــال  لــرأس  النقديــة  المقدمــات 
الخســائر المتراكمــة او مــن خــال ترتيبــات ائتمانيــة 

مقيــدة. واســتثمارية 

لقــد اخذنــا فــي االعتبــار مــدى كفاية افصاحــات المصرف 
فيمــا يتعلــق بمبدأ االســتمرارية فــي االيضاح )4(.

مســؤوليات االدارة والقيميــن علــى الحوكمــة فــي اعــداد البيانــات الماليــة 
الموحــدة للمصــرف

إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد وعــرض البيانــات الماليــة الموحــدة بصــورة عادلــة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر 
الماليــة ، كذلــك ان االدارة مســؤولة عــن الضبــط الداخلــي الــذي تــراه ضروريــًا لتمكينهــا مــن اعــداد بيانــات ماليــة 

موحــدة خاليــة مــن اخطــاء جوهريــة ســواء كانــت ناشــئة عــن غــش أو عــن خطــأ.
علــى  المصــرف  قــدرة  تقييــم  عــن  االدارة مســؤولة  تكــون  للمصــرف  الموحــدة  الماليــة  البيانــات  إعــداد  عنــد 
االســتمرار كمنشــأة مســتمرة واالفصــاح حيــث ينطبــق، عــن المســائل المتعلقــة باالستمراريـــــة واعتمــاد مبــــــدأ 
االستمراريـــــــة المحاســبي ، مــا لــم ينــوي المســاهمين تصفيــة المصــرف أو وقــف عملياتــه، أو عندمــا ال يتوفــر 

ــك. ــام بذل ــل واقعــي اال القي ــه بدي لدي

ان القيمين على الحوكمة مسؤولون عن االشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمصرف.

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية
إن هدفنــا الحصــول علــى تأكيــد معقــول فيمــا إذا كانــت البيانــات الماليــة الموحــدة خاليــة بصــورة عامــة مــن أخطــاء 
جوهريــة، ســواء كانــت ناشــئة عــن غــش أو عــن خطــأ، وكذلــك إصــدار تقريــر المدقــق الــذي يتضمــن رأينــا. ان التأكيــد 
المعقــول هــو مســتوى عــاٍل مــن التأكيــد، لكــن ال  يضمــن أن عمليــة التدقيــق التــي تّمــت وفقــا للمعاييــر الدوليــة 
للتدقيــق ســوف تكشــف دائًمــا أي خطــأ جوهــري فــي حــال وجــوده. وقــد تنشــأ االخطــاء عــن الغــش أو عــن الخطــأ، 
وتعتبــر جوهريــة بشــكل فــردي أو ُمجّمــع فيمــا إذا كان مــن المتوقــع تأثيرهــا علــى القــرارات االقتصاديــة المتخــذة 

مــن المســتخدمين بنــاًء علــى هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة.
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كجــزء مــن عمليــة التدقيــق وفقــا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة، فإننــا نمــارس التقديــر المهنــي ونحافــظ علــى الشــك 
المهنــي طــوال فتــرة التدقيــق. كمــا نقــوم أيضــا:

بتحديــد وتقييــم مخاطــر االخطــاء الجوهريــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة، ســواء كانــت ناشــئة عــن غــش أو • 
عــن خطــأ، وكذلــك التصميــم والقيــام بإجــراءات التدقيــق بمــا ينســجم مــع تلــك المخاطــر والحصــول علــى أدلــة 
تدقيــق كافيــة ومناســبة توفــر أساســا لرأينــا. ان مخاطــر عــدم اكتشــاف خطــأ جوهــري ناتــج عــن الغــش تفــوق 
تلــك الناتجــة عــن الخطــأ، حيــث يشــمل الغــش التواطــؤ، التزويــر، الحــذف المتعمــد، ســوء التمثيــل أو تجــاوز 

نظــام الرقابــة الداخلــي. 
باالطــاع علــى نظــام الرقابــة الداخلــي ذات الصلــة بالتدقيــق مــن أجــل تصميــم إجــراءات تدقيــق مناســبة • 

ــة للمصــرف.  ــة الداخلي ــة الرقاب ــداء رأي حــول فعالي وفقــا للظــروف، ولكــن ليــس مــن أجــل إب
بتقييــم ماءمــة السياســات المحاســبية المتبعــة ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية وااليضاحــات المتعلقــة • 

بهــا المعــدة مــن قبــل اإلدارة.
باســتنتاج مــدى ماءمــة اســتخدام اإلدارة لمبــدأ االســتمرارية المحاســبي، وبنــاء علــى أدلــة التدقيــق التــي • 

تــم الحصــول عليهــا، اســتنتاج عمــا إذا كان هنــاك حالــة جوهريــة مــن عــدم اليقيــن متعلقــة بأحــداث أو ظــروف 
قــد تثيــر شــكوكًا هامــة حــول قــدرة المصــرف علــى االســتمرار، وفــي حــال االســتنتاج بوجــود حالــة جوهريــة 
مــن عــدم اليقيــن، يتوجــب علينــا لفــت االنتبــاه فــي تقريرنــا إلــى االفصاحــات ذات الصلــة الــواردة فــي البيانــات 
الماليــة الموحــدة، أو، فــي حــال كانــت هــذه االفصاحــات غيــر كافيــة يتوجــب علينــا تعديــل رأينــا. هــذا ونعتمــد 
فــي اســتنتاجاتنا علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريرنــا. ومــع ذلــك، قــد تــؤدي 

األحــداث أو الظــروف المســتقبلية المصــرف إلــي التوقــف عــن االســتمرار كمنشــأة عاملــة.
بتقييــم العــرض اإلجمالــي، بنيــة ومحتــوى البيانــات الماليــة الموحــدة، بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات، وفيمــا إذا • 

كانــت البيانــات الماليــة الموحــدة تظهــر العمليــات واألحــداث ذات العاقــة بطريقــة تحقــق العــرض العــادل.
بالحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة فيمــا يتعلــق بالمعلومــات الماليــة الموحــدة مــن المصــرف • 

والشــركة التابعــة ألبــداء الــرأي حــول البيانــات الماليــة الموحــدة. إننــا مســؤولون عــن التوجيــه واإلشــراف 
وتنفيــذ التدقيــق علــى صعيــد المصــرف اال اننــا نبقــى وحدنــا المســؤولون عــن رأينــا.

نقــوم بالتواصــل مــع القيميــن علــى الحوكمــة فيمــا يتعلــق علــى ســبيل المثــال ال الحصــر بنطــاق وتوقيــت ونتائــج 
التدقيــق الهامــة، بمــا فــي ذلــك أي خلــل جوهــري فــي نظــام الرقابــة الداخلــي قــد يتبيــن لنــا مــن خــال تدقيقنــا.

مــن األمــور التــي تــم التواصــل بشــأنها مــع القيميــن علــى الحوكمــة، نقــوم بتحديــد أكثــر هــذه األمــور أهميــة فــي 
تدقيــق البيانــات الماليــة للفتــرة الحاليــة، والتــي تعــد أمــور تدقيــق رئيســية. نقــوم بتوصيــف هــذه األمــور فــي 
تقريرنــا حــول التدقيــق إال إذا حــال القانــون أو األنظمــة دون االفصــاح العلنــي عنهــا، أو عندمــا نقــرر فــي حــاالت 
نــادرة للغايــة، ان ال يتــم عــرض أمــر معيــن فــي تقريرنــا فــي حــال كان لافصــاح تأثيــرات ســلبية يتوقــع منهــا بشــكل 

معقــول ان تفــوق منفعتهــا المصلحــة العامــة.

بيروت - لبنان
2 آذار  2018

           ديلويت آند توش              صيداني وشركاهم



٦0
تقرير مدققي الحسابات المستقلين

بيان الوضع المالي الموحد

إيضاحالموجـودات

كما في 31 كانون االول

2017
ألف ل ل

2016
ألف ل ل

5122،739،321101،732،558الصندوق ونقد لدى مصرف لبنان

ارصدة لدى المصارف والمؤسسات 
636،454،10414،304،874المالية

715،998،0483،144،539ذمم البيوع المؤجلة

8436،097436،097استثمارات في أوراق مالية

استثمارات في صكوك بالقيمة العادلة 
-93،813،221من خال االرباح أو الخسائر

105،488،4105،886،761موجودات أخرى

1119،346،25320،806،038ممتلكات ومعدات

12955،5591،199،553موجودات غير ملموسة

رصيد مدين مع الحسابات االستثمارية 
1316،174،91725،544،920 و 26واالئتمانية المقيدة

221،405،930173،055،340مجموع الموجودات

موجودات الحسابات االستثمارية 
25365،988،505352،033،178واالئتمانية غير المقيدة

موجودات الحسابات االستثمارية 
2669،389،53334،678،535واالئتمانية المقيدة
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إيضاحالمطلوبات

كما في 31 كانون االول

2017
ألف ل ل

2016
ألف ل ل

1452,420,2573،897،618حسابات دائنة مع مصارف

1584,504,20483،221،533ودائع الزبائن وحسابات دائنة اخرى

161,915,0781،969،032مطلوبات مستحقة ودائنون مختلفون

172,902,1802،747،549مؤونات

رصيد دائن مع الحسابات االستثمارية 
1849,388,04247،811،531 و 25واالئتمانية غير المقيدة

191,129,761139،647،263مجموع المطلوبات

إيضاححقوق المساهمين

كما في 31 كانون االول

2017
ألف ل ل

2016
ألف ل ل

1930،000،00030،000،000رأس المال

194،238،3424،238،342مقدمات نقدية مخصصة لرأس المال

201،217،2611،217،261إحتياطيات

التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة - 
8209،215209،215اوراق مالية 

1،147،378)2،256،741(19)خسائر متراكمة( / أرباح مدورة

)3،404،119()3،131،908(19خسائر السنة

30،276،16933،408،077مجموع حقوق المساهمين

221،405.930173،055،340مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

مطلوبات الحسابات االستثمارية 
25365،988،505352،033،178واالئتمانية غير المقيدة

مطلوبات الحسابات االستثمارية 
2669،389،53334،678،535واالئتمانية المقيدة
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين

بيان الوضع المالي الموحد

إيضاح - 24أدوات مالية في مخاطر خارج الميزانية

كما في 31 كانون االول

2017
ألف ل ل

2016
ألف ل ل

144،7202،286،517التزامات ناتجة عن فتح اعتمادات مستندية

10،698،15810،060،002تعهدات بكفاالت وتكفات

13،767،16415،717،104اعتمادات مستندية صادرة

2،828،2622،828،262استثمارات للزبائن في اسهم

إيضاحبيان االرباح أو الخسائر الموحد

للسنة المنتهية في 31 كانون االول

2017
ألف ل ل

2016
ألف ل ل

صافي عائدات االستثمارات

-7362،320عقود التمويل

52،368،1691،944،797مرابحات السلع لدى مصرف لبنان

99،328251،668الودائع لدى المصارف

9378،36868,534استثمارات في صكوك

3،208،1852,264,999

)49()42،487(كلفة الموارد

3،165،6982،264،950

صافي عموالت وخدمات مصرفية

1،385،1611,269,516ايرادات عموالت وخدمات مصرفية

)371،642()492،098(اعباء عموالت وخدمات مصرفية

21893،063897،874

732،260655،414فروقات صرف ايجابية

13،982-أنصبة ارباح

راجع االيضاحات المرفقة للبيانات المالية الموحدة
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بيان االرباح او الخسائر
والدخل الشامل اآلخر الموحد

للسنة المنتهية في 31 كانون االول

2017
ألف ل ل

2016
ألف ل ل

)3،404،119()3,131,908(صافي خسائر السنة

--دخل شامل آخر

بنود غير قابلة للتحويل الحقا الى االرباح والخسائر

التغير في القيمة العادلة لألوراق المالية من خال الدخل 
42،975-الشامل اآلخر -إيضاح 8 

)3،361،144()3,131,908(مجموع الدخل الشامل / )خسائر(

راجع االيضاحات المرفقة للبيانات المالية الموحدة

راجع االيضاحات المرفقة للبيانات المالية الموحدة

-)101(خسائر على بيع موجودات ثابتة

226،882-مؤونات مستردة

-)22,190(10مؤونة تسهيات مصرفية

حصة المصرف من ايرادات التوظيفات 
257,087,9107،517،597  ساالئتمانية غير المقيدة

حصة المصرف من ايرادات التوظيفات 
261,164,7311،492،153االئتمانية المقيدة

8,962,6109،906،028

13,021,37113،068،852صافي االيرادات المالية

)9،711،740()9,122,687(22رواتب واجور وملحقاتها

)4،836،081()4,931,841(23نفقات تشغيلية عامة

)1،925،150()2,098,751(11 و 12استهاكات واطفاءات

)3،404،119()3,131,908(خسائر السنة

42،975-دخل شامل آخـر

)3،361،144()3,131,908(مجموع الدخل الشامل )الخسارة(
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين

رأس المال
مقدمات نقدية 
مخصصة لرأس 

المال
احتياطي مخاطر احتياطي قانوني

مصرفية عامة

ألف ل لألف ل لألف ل لألف ل ل

الرصيد في 1 كانون الثاني 
201630،000،0004،238،342309,393108,954

----تخصيص ارباح عام 2015

الدخل الشامل )الخسارة( لعام 
2016----

----حركة أخرى

30،000،0004،238،342309,393108,954

----تخصيص خسائر عام 2016

 الدخل الشامل )الخسارة( 
----لعام 2017

الرصيد في 31 كانون االول 
201730،000،0004،238،342309,393108,954
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احتياطي خاص
احتياطي 
تسهيات 

مصرفية عامة

التغيرات 
المتراكمة في 
القيمة العادلة 
لألوراق المالية

)خسائر 
متراكمة(/ أرباح 

مدورة
المجموعخسائر السنة

ألف ل لألف ل لألف ل لألف ل لألف ل لألف ل ل

196,914602,000166,240756,729390,50036,769,072

---390,500)390,500(-

--42,975-)3,404,119()3,361,144(

---149-149

196،914602,000209,2151,147,378)3,404,119(33,408,077

---)3,404,119(3,404,119-

----)3,131,908()3,131,908(

196،914602,000209,215)2,256,741()3,131,908(30,276,169

راجع االيضاحات المرفقة للبيانات المالية الموحدة.



٦٦
تقرير مدققي الحسابات المستقلين

بيان التدفقات النقدية الموحد

التدفقات النقدية من النشاطات 
إيضاحالتشغيلية

للسنة المنتهية في 31 كانون األول

2017
ألف ل ل

2016
ألف ل ل

)3،404،119()3،131،908(خسائر السنة

تعديالت لـــ :
112،098،7511،925،150 و 12االستهاكات واالطفاءات

17325،97343،081مؤونة تعويض نهاية الخدمة

)226،882(-8مؤونات مستردة

)1،028،067()12،853،509(7زيادة في ذمم البيوع المؤجلة

زيادة/ )نقصان( في ودائع الزبائن و 
)8،138،801(151،282،671حسابات دائنة أخرى

نقصان / )زيادة( في االحتياطي االلزامي 
)48،395،000(11،321،250لدى مصرف لبنان

)218،671()7،677،854(زيادة في الودائع لدى مصرف لبنان

1،537،0606،351،655نقصان في ودائع لدى المصارف

)257،298(10398،351نقصان / )زيادة( في الموجودات االخرى

زيادة في الحساب الوسيط مع الحسابات 
181،576،51114،741،159االنتمائية  غير المقيدة

زيادة / )نقصان( في حسابات دائنة مع 
)4،465،842(1448،522،639مصارف

نقصان في المطلوبات المستحقة  و 
)507،217()53،954(16دائنون مختلفون

نقصان / )زيادة( في الحساب الوسيط مع 
)22،259،567(139،370،003الحسابات االنتمائية المقيدة

)358،616()171،342(17تسديد من المؤونات و صافي حركات أخرى  

150-مختلف

صافي األموال الناتجة من /
)66،198،885(52،544،642 )المستعملة في( النشاطات التشغيلية

راجع االيضاحات المرفقة للبيانات المالية الموحدة
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بيان التدفقات النقدية الموحد

إيضاح
للسنة المنتهية في 31 كانون األول

2017
ألف ل ل

2016
ألف ل ل

التدفقات النقدية من
 النشاطات اإلستثمارية

زيادة في استثمارات في صكوك بالقيمة 
-)3،813،221(9العادلة من خال االرباح أو الخسائر

صافي الزيادة في ممتلكات ومعدات 
)1،377،674()394،972(والموجودات غير الملموسة

صافي األموال المستعملة في 
)1،377،674()4،208،193(النشاطات االستثمارّية

)67،576،559(48،336،449زيادة / )نقص( في النقد وما يوازي النقد

2826،219،44393،796،002النقد وما يوازي النقد في بداية السنة

2874،555،89226،219،443النقد وما يوازي النقد في نهاية السنة

راجع االيضاحات المرفقة للبيانات المالية الموحدة.
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣1 كانون االول 2017

1 - موضوع المصرف

تأســس بنـــــك البركــة ش0م0ل0 )» المصــرف«( فــي لبـــــنان خــال عــام 1991 ونقلــت ملكيتــه بأغلبيتهــا الــى 
مجموعــة دلــة البركــة بتاريــخ 6 تشــرين  الثانــي 1992 ويقــوم باعمــال الصيرفـــة االســامية الشــاملة ضمــن اطــار 
قانــون العقــود االئتمانيــة رقــم 520 تاريــخ 1996/6/6 ، وقانــون الصيرفــة االســامية رقــم 575 تاريــخ 2004/2/11 

وبالتالــي يتركــز نشــاط المصــرف علــى العمليــات االئتمانيــة فــي حســابات خــارج الميزانيــة 0

تشمل البيانات المالية الموحدة حسابات المصرف وحسابات شركة دلمون العقارية ش.م.ل. )المصرف(.

ان شــركة دلمــون العقاريــة ش.م.ل. هــي شــركة لبنانيــة مســجلة فــي الســجل التجــاري فــي بيــروت بتاريــخ 29 
كانــون االول 2011 تحــت رقــم 1014734 كشــركة مســاهمة لبنانيــة وهــي خاضعــة للقوانيــن اللبنانيــة التــي 
ترعــى الشــركات المســاهمة. ان موضــوع اعمــال الشــركة هــو تملــك االمــوال المنقولــة والعقــارات علــى أنواعهــا 
فــي لبنــان والخــارج وتأجيرهــا واعــادة بيعهــا بمــا فيهــا االســهم وســندات الديــن وعلــى وجــه العمــوم القيــام بأيــة 
ــع وشــراء واســتئجار العقــارات  ــات بي ــة( أو عملي ــة )باســثتناء الخدمــات المالي ــة او خدماتي ــة او حرفي ــات تجاري عملي
مــع مراعــاة المرســوم رقــم 69/11614 المتعلــق باكتســاب غيــر اللبنانييــن للحقــوق العينيــة العقاريــة فــي لبنــان. 
كذلــك يحــق للشــركة التشــارك مــع ايــة شــركة او شــخص طبيعــي او معنــوي بغيــة انفــاذ الموضــوع المذكــور 
عنــه اعــاه وســيما اخــذ المســاهمات والحصــص فــي شــركات اخــرى محليــة أو أجنبيــة ذات الموضــوع المشــابه او 

المتمــم.

ان الشركة مملوكة بالكامل من قبل بنك البركة كما في 31 كانون األول 2017 و 2016.

فيما يلي ملخص عن االدوات المالية االسامية الموجودة لدى المصرف:

المرابحـة:
عقــد بيــع اصــول بســعر الكلفــة زائــد هامــش ربــح متفــق عليه بحيــث يقوم البائــع )المصرف( باعام المشــتري   

المبيــع مــع الربح الذي ســيتحقق0 )الزبون( بسعر  

المسـاومة:
عقــد بيــع لبضاعــة بســعر الكلفــة زائــد هامــش ربــح غيــر ان البائــع )المصــرف( ال يقــوم باعــام المشــتري   

العمليــة0 مــن  ســيتحقق  الــذي  بالربــح  )الزبــون( 

الوكـالة:
عقــد يقــوم بموجبــه الوكيــل )المصــرف( بتمثيــل المــوكل الزبــون فــي المتاجــرة واالســتثمار بعمليــات   

اســاميًا0 مقبولــة 

االستصناع:
عقــد بيــع بيــن المصــرف والعميــل تقــوم المصــرف بموجبــه بطلــب صناعــة أو االســتحصال علــى ســلعة   

والعميــل0 المصــرف  بيــن  عليــه  متفــق  مبلــغ  مقابــل  العميــل  قبــل  مــن  موصوفــة 

المضاربـة:
عقــد بيــن المصــرف والعميــل يقــوم المصــرف بموجبــه بتقديــم رأس المــال والعميــل باســثتمار رأس المــال   

ويتــم توزيــع االربــاح او الخســائر الناتجــة عــن المضاربــة حســب النســبة المتفــق عليهــا بيــن الطرفيــن0
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تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و المعدلة   - 2

المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الجديــدة والمعدلــة والتــي ليــس لهــا أثــر جوهــري علــى البيانــات المالية   -2.1
الموحــدة للمصرف:

ــات الماليــة الموحــدة  ــة التاليــة فــي إعــداد البيان ــر الماليــة الجديــدة والمعدل ــّم تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقاري ت
للمصــرف، والتــي أصبحــت ســارية المفعــول للفتــرات الماليــة التــي تبــدأ كمــا فــي او بعــد 1 كانــون الثانــي 2017:

ــراف بالموجــودات  ــب الدخــل والمتعلقــة باالعت ــي رقــم )12( ضرائ ــار المحاســبة الدول ــات علــى معي التعدي  •
الضريبيــة المؤجلــة عــن الخســائر غيــر المحققــة.

طبــق المصــرف هــذه التعديــات ألول مــرة خــال الســنة الحاليــة. توضــح هــذه التعديــات كيــف ينبغــي للمنشــأة 
تقييــم مــا إذا كان ســيكون هنــاك أربــاح مســتقبلّية خاضعــة للضريبــة كافيــة بحيــث يمكــن للمنشــأة االســتفادة 
ــة الموحــدة  ــات المالي ــر علــى البيان ــم يكــن لتطبيــق هــذه التعديــات أّي تأثي ــة. ل ــة المؤقت مــن الفروقــات الزمني

للمصــرف.

التعديات على معيار المحاسبة الدولي رقم )7( بيان التدفقات النقدية – اإلفصاحات.  •
طبــق المصــرف هــذه التعديــات ألول مــرة خــال الســنة الحاليــة. تتطلــب هــذه التعديــات مــن المنشــأة، اضافــة 
إفصاحــات تمكــن مســتخدمي البيانــات الماليــة مــن تقييــم التغيــرات فــي المطلوبــات الناتجــة مــن األنشــطة 

التمويليــة بمــا فيهــا التغيــرات النقديــة وغيــر النقديــة.

التحســينات الســنوية علــى المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الصــادرة خــال األعــوام 2014 – 2016 والتــي   •
تشــمل التعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )12(.

)ينطبق ما يلي فقط على البيانات المالية الموحدة للمصرف(.
طبــق المصــرف التعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )12( والمشــمولة فــي التحســينات 
ــة. إن  ــة 2014 – 2016 للمــرة األولــى فــي الســنة الحالي ــر المالي ــة إلعــداد التقاري ــر الدولي الســنوية علــى المعايي
التعديــات األخــرى المشــمولة فــي هــذه التحســينات غيــر ســارية المفعــول بعــد ولــم يتــم تطبيقهــا مبكــرا مــن 

قبــل المصــرف )راجــع إيضــاح 2.2(.
ــة  ــم معلومــات مالي ــن علــى المنشــأة تقدي ــه ال يتعي ــى أن ــة رقــم )12( إل ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول يشــير المعي
موجــزة عــن الحصــص فــي الشــركات التابعــة أو الشــركات الزميلــة أو المشــاريع المشــتركة المصنفــة )أو المدرجــة 
ضمــن مجموعــة مســتبعدة( كمحتفــظ بهــا برســم البيــع. توضــح التعديــات أن هــذا هــو االمتيــاز الوحيــد مــن 

ــر الماليــة رقــم )12( لهــذه الحصــص. ــار الدولــي للتقاري متطلبــات اإلفصــاح للمعي
لــم ينتــج أي أثــر مــن تطبيــق هــذه التعديــات علــى البيانــات الماليــة الموحــدة للمصــرف حيــث لــم تصنــف أي مــن 

حصــص المصــرف فــي هــذه المنشــآت أو ضمــن مجموعــة مصنفــة، كمحتفــظ بهــا برســم البيــع.

2.2- المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد:

لــم يقــم المصــرف بتطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الجديــدة والمعدلــة الــواردة أدنــاه الصــادرة لكــن غيــر 
ســارية المفعــول بعــد:
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 ب  معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد 

لـــم يقــم المصــرف بتطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الجديــدة والمعدلــة الــواردة أدنــاه الصــادرة لكــن غيــر ســارية 
المفعــول بعــد: 

1 كانون الثاني 2018 

1 كانون الثاني 2019 

1 كانون الثاني 2018 

1 كانون الثاني 2019 

1 كانون الثاني 2018 

1 كانون الثاني 2018 

التحســينات الســنوية علــى المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الصــادرة خــال 
الدولييــن  المعياريــن  علــى  التعديــات  تشــمل  التــي   2016  -  2014 األعــوام 

.)28( رقــم  الدولــي  المحاســبة  )1( ومعيــار  رقــم  الماليــة  للتقاريــر 

التحســينات الســنوية علــى المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الصــادرة خــال 
الدولييــن  المعياريــن  علــى  التعديــات  تشــمل  التــي   2017  -  2015 األعــوام 
للتقاريــر الماليــة رقــم )3( و )11( ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم )12( و )23(.

تفســير لجنــة المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة رقــم )22(: العمليــات بالعمــات 
األجنبيــة والدفعــات المقدمــة.

يتنــاول التفســير العمليــات المجــراة بالعمــات األجنبيــة أو اجــزاء مــن عمليــات، 
حيــث :

يوجد ثمن معنون بعملة اجنبية• 
تعتــرف المنشــأة باصــل مدفــوع مقدمــًا أو بايــراد مؤجــل متعلــق بذلــك الثمن • 

قبــل االعتــراف بالموجــودات أو اإليــرادات أو المصاريــف  ذات الصلــة ، و
األصل  المدفوع مقدمًا أو اإليراد المؤجل هو غير نقدي.• 

تفســير لجنــة المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة )23(: عــدم اليقيــن حــول معالجــات 
ضريبــة الدخل.

یتنــاول التفســیر تحدیــد الربــح الخاضــع للضريبــة )الخســائر الضریبیــة(، األســس 
غیــر  الضریبیــة  اإلعفــاءات  المســتخدمة،  غیــر  الضریبیــة  الخســائر  الضریبیــة، 
المســتخدمة والمعــدالت الضریبیــة وذلــك عندمــا یکــون هنــاك عــدم يقیــن بشــأن 
معالجــات ضریبــة الدخــل بموجــب معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )12(. ويتنــاول 

ــد مــا يلــي: التفســير علــى وجــه التحدي
ما إذا كان ينبغي النظر في المعالجات الضريبية بشكل جماعي؛• 
افتراضات مراجعات السلطات الضريبية؛• 
الضريبيــة، •  األســس  الضريبيــة(،  )الخســارة  للضريبــة  الخاضــع  الربــح  تحديــد 

الخســائر الضريبيــة غيــر المســتخدمة واالعفــاءات الضريبيــة غيــر المســتخدمة 
والمعــدالت الضريبيــة، و

أثر التغيرات في الوقائع والظروف.• 

التعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )2( "الدفــع علــى أســاس 
أســاس  علــى  الدفــع  لعمليــات  والقيــاس  بالتصنيــف  والمتعلقــة  الســهم" 

الســهم.

التعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )4( "عقــود التأميــن" 
والمتعلقــة بالفــرق مــا بيــن تاريــخ ســريان كل مــن المعيــار الدولــي للتقاريــر المالية 

رقــم )9( ومعيــار عقــود التأميــن الجديــد.

للفقــرات  المفعــول  ســارية 
الماليــة التــي تبــدأ فــي أو بعــد

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة 
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 1 كانون الثاني 2018

 1 كانون الثاني 2018

التعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )40( "االســتثمارات العقاريــة" حيــث 
تــم تعديــل الفقــرة رقــم )57( لتنــص علــى ان المنشــأة تقــوم بتحويــل أي عقــار مــن 
أو إلــى االســتثمارات العقاريــة فقــط عندمــا يكــون هنالــك دليــل علــى التغيــر فــي 

االســتخدام.
يحــدث التغيــر فــي االســتخدام عندمــا تتوافــق العقــارات او تتوقــف عــن التوافــق مــع 

تعريــف االســتثمارات العقاريــة.
ال يشــكل التغييــر فــي نوايــا اإلدارة الســتخدام العقــار دليــل علــى وجــود تغيــر فــي 

االســتخدام.
تم تعديل الفقرة لتنص على أن قائمة األمثلة الواردة فيها غير شاملة.

المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9 األدوات الماليــة )النســخ المعدلــة لألعــوام 
2010 و2013 و2014( حيــث صــدر المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )9( األدوات 
وقيــاس  لتصنيــف  جديــدة  متطلبــات  وطــرح   2009 الثانــي  تشــرين  فــي  الماليــة 
الموجــودات الماليــة، قــام المصــرف بالتطبيــق المبكــر لهــذا المعيــار لجهــة لتصنيــف 
والقيــاس )نســخة 2009( بــدأ مــن 1 كانــون الثانــي 2011. تــم تعديــل المعيــار فــي 
تشــرين األول 2010 إلضافــة متطلبــات لتصنيــف وقيــاس واســتبعاد المطلوبــات 
الماليــة، كمــا تــم طــرح نســخة جديــدة فــي تشــرين الثانــي 2013 لتتضمــن متطلبــات 
جديــدة لمحاســبة التحــوط. كمــا تــم إصــدار نســخة معدلــة مــن المعيــار فــي تمــوز 2014 
كــي يتضمــن بشــكل رئيســي كل مــن )أ( متطلبــات التدنــي للموجــودات الماليــة 
)ب( تعديــات محــددة لمتطلبــات التصنيــف والقيــاس مــن خــال طــرح فئــة لقيــاس 
الموجــودات الماليــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر لبعــض أدوات الديــن البســيطة.

علــى  تحتــوي   )9( رقــم  الماليــة  للتقاريــر  الدولــي  للمعيــار  النهائيــة  النســخة  إن 
المتطلبــات المحاســبية لــألدوات الماليــة وحّلــت محــل معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 
)39(: االعتــراف والقيــاس. وتتضمــن النســخة الجديــدة مــن المعيار المتطلبــات التالية:

التصنيف والقياس: 
النقديــة  والتدفقــات  األعمــال  نمــوذج  علــى  بنــاء  الماليــة  الموجــودات  تصنــف 
ــن حيــث يمكــن  ــدا لبعــض أدوات الدي ــة. وقدمــت نســخة 2014 تصنيفــا جدي التعاقدي
تصنيفهــا ضمــن "الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل 
االخــر". ويتــم تصنيــف المطلوبــات الماليــة بشــكل مشــابه لمعيــار المحاســبة الدولــي 
رقــم )39( لكــن هنالــك اختافــات فــي المتطلبــات المنطبقــة علــى قيــاس مخاطــر 

االئتمــان المتعلقــة بالمنشــأة.

التدني:
قدمــت نســخة 2014 نمــوذج "الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة" الحتســاب خســارة 
تدنــي الموجــودات الماليـــة، وعليــه أصبــح مــن غيــر الضــروري زيــادة المخاطــر االئتمانيــة 

بشــكل مســبق حتــى يتــم االعتــراف بخســارة التدنــي.

محاسبة التحوط:
قدمــت نســخة 2014 نمــوذج جديــد لمحاســبة التحــوط تــم تصميمــه ليكــون أكثــر 
ــإدارة المخاطــر عنــد التعــرض لمخاطــر التحــوط  ماءمــة مــع كيفيــة قيــام المنشــآت ب

المالــي وغيــر المالــي.

إلغاء االعتراف:
ــات الماليــة كمــا  ــاع متطلبــات إلغــاء االعتــراف للموجــودات الماليــة والمطلوب تــم إتب

وردت فــي المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم )39(.
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1 كانون الثاني 2019 التعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ) 9 ( االدوات الماليــة: 
تعــدل  بحيــث  الســلبية،  التعويضــات  مــع  المســبق  الدفــع  بمزايــا  المتعلقــة 
يتعلــق  ) 9( فيمــا  رقــم  الماليــة  للتقاريــر  الدولــي  للمعيــار  الحاليــة  المتطلبــات 
أو وفقــًا   ( المطفــأة  بالكلفــة  القيــاس  الخدمــة وذلــك للســماح  انهــاء  بحقــوق 
لنمــوذج االعمــال، بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر( بمــا فيهــا 

الســلبية. التعويضــات  مدفوعــات  حالــة 

تقييم أثر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( األدوات المالية
ــة للمصــرف علــى  ــات المالي ــة والمطلوب ــل الموجــودات المالي ــى تحلي اســتنادا إل
أســاس الوقائــع والظــروف القائمــة كمــا فــي 31 كانــون األول 2017 تــم تقييــم 
تأثيــر المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )9( علــى البيانــات الماليــة  للمصــرف 

علــى النحــو التالــي:

التصنيف والقياس:
تأثير التغييرات الهامة في التصنيف.• 
اســتمرار قيــاس جميــع الموجــودات والمطلوبــات الماليــة االخــرى علــى نفس • 

االســس المعتمــدة حاليــا بموجــب معيــار المحاســبة الدولــي رقم )39(.

التدني:
التأجيــر  وذمــم  المطفــأة  بالتكلفــة  ُتقــاس  التــي  الماليــة  الموجــودات  تخضــع 
التمويلي      والمبالغ المســتحقة من الزبائن بموجب عقود اإلنشــاء لمخصصات 

ــة رقــم )9(. ــر المالي ــار الدولــي للتقاري التدنــي المنصــوص عليهــا فــي المعي

االئتمانيــة  بالخســائر  االعتــراف  المبســط  االســلوب  تطبيــق  المصــرف  يتوقــع 
المتوقعــة )Expected Credit Loss(  علــى كامــل عمــر الذمــم المدينــة وذمــم 
التأجيــر التمويلــي والمبالــغ المســتحقة مــن الزبائــن بموجــب عقود اإلنشــاءات كما 
هــو مطلــوب أو مســموح بــه وفقــًا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )9(. 
وفيمــا يتعلــق بالقــروض لألطــراف ذات العاقــة )ايضــاح - 29(، تــم تقييــم حــدوث 
ــة فــي مخاطــر اإلئتمــان للقــروض الممنوحــة ألطــراف ذات عاقــة  ــادة جوهري زي
منــذ اإلعتــراف األولــي حتــى 31 كانــون األول 2017. وعليــه، يتوقــع القيمــون 
علــى المصــرف اإلعتــراف بخســائر اإلئتمــان المتوقعــه إمــا علــى فتــرة 12 شــهر او 

علــى كامــل عمــر هــذه البنــود علــى التوالــي.

ان النمــوذج المتعلــق بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة )IFRS 9( يصنــف 
القــروض االئتنمانيــة ضمــن ثــاث فئــات.

الفئــة االولــى )Stage 1(: االصــول الماليــة داخــل الميزانيــة وااللتزامــات الماليــة 
خــارج الميزانيــة المنتجــة التــي لــم تشــهد ارتفاعــا ملحوظــا فــي مخاطــر االئتمــان 

.)Performing(

الفئــة الثانيــة )Stage 2(: االصــول الماليــة داخــل الميزانيــة وااللتزامــات الماليــة 
خــارج الميزانيــة المنتجــة التــي شــهدت ارتفاعــا ملحوظــا فــي مخاطــر االئتمــان    

.)Under – Performing(

الفئــة الثالثــة )Stage 3(: االصــول الماليــة داخــل الميزانيــة وااللتزامــات الماليــة 
فــي  تدنيــا  شــهدت  التــي   )Non-Performing( المنتجــة  غيــر  الميزانيــة  خــارج 
قيمتهــا االئتمانيــة )Credit Impaired( والتــي تشــمل الديــون المصنفــة "دون 
العــادي" و"مشــكوك بتحصيلهــا" و "رديئــة" وفقــا للقــرار االساســي رقــم 7159 

تاريــخ 1998/11/10.



7٣التقرير السنوي 2017

1 كانون الثاني 2018

1 كانون الثاني 2018

ــة رقــم )9(، ســيقوم  ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول ــة للمعي ــات االنتقالي وفقــا للعملي
المصــرف بتقييــم هــذا المعيــار بأثــر رجعــي. بحيــث ســيتم ادراج التغيــرات فــي 
اربــاح  المبدئــي مــن خــال تعديــل بدايــة رصيــد  التطبيــق  الناشــئة عــن  التدابيــر 
ســابقة مــدورة او االحتياطيــات تحــت حقــوق المســاهمين اعتبــارا مــن 1 كانــون 

.2018 الثانــي 

خــال عــام 2017، قــام المصــرف باجــراء تقييــم مفصــل لتأثيــر تطبيــق المعيــار 
المعلومــات  الــى  التقييــم  هــذا  ويســتند   .)9( رقــم  الماليــة  للتقاريــر  الدولــي 
المتاحــة حاليــا وقــد يخضــع للتغيــرات الناشــئة عــن معلومــات معقولــة وداعمــة اخــرى 
يتــم اتاحتهــا للمصــرف فــي عــام 2018 عندمــا ُيعتمــد هــذا المعيــار . وبشــكل عــام، 
ال يتوقــع المصــرف اي تأثيــر جوهــري علــى البيانــات الماليــة باســتثناء اثــر تطبيــق 
مؤونــات التدنــي وفقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )9( . باالضافــة الــى 
ذلــك، ووفقــا للتعميــم االساســي لمصــرف لبنــان رقــم 143 بتاريــخ 7 تشــرين 
المكونــة والغيــر قابلــة  للمصــرف اســتخدام االحتياطيــات  الثانــي 2017، يمكــن 
للتوزيــع والمطلوبــات المؤجلــة التــي تــم تخصيصهــا ســابقا بغيــة تكويــن المؤونــات 
المتعلقــة بالمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )9(. وباختصــار، ال يوجــد تأثيــر 
جوهــري علــى حقــوق المســاهمين نتيجــة تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 
رقــم )9( كمــا فــي 1 كانــون الثانــي 2018 بعــد االخــذ بعيــن االعتبــار المؤونــات 

واالحتياطــات المكونــة ســابقًا.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )15(: اإليرادات من العقود مع العماء.
صــدر المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )15( فــي أيــار 2014 حيــث وضــع نظــام 
ــرادات الناتجــة مــن العقــود  ــد اإلي ــه المنشــآت فــي قي شــامل وموحــد تســتعين ب
المبرمــة مــع العمــاء. المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )15( ســوف يحــل محــل 
اإلرشــادات الحاليــة بشــأن االعتــراف باإليــرادات بمــا فــي ذلــك المعيــار المحاســبي 
الدولــي رقــم )18(: اإليــرادات، والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم )11(: عقــود 
ــار الدولــي  اإلنشــاءات ومــا يتعلــق بهــا مــن تفســيرات عنــد ســريان العمــل بالمعي

للتقاريــر الماليــة رقــم )15(.

ــه  ــة رقــم )15( علــى أن ــر المالي ــار الدولــي للتقاري ــدأ األساســي للمعي ويرتكــز المب
ــع أو  ــل الحاصــل للبضائ ــراف بإيراداتهــا لوصــف التحوي يتوجــب علــى المنشــأة االعت
الخدمــات المتفــق عليهــا للعمــاء بقيمــة تعكــس القيمــة التــي تتوقــع المنشــأة 
الحصــول عليهــا لقــاء تلــك البضائــع أو الخدمــات، ويقــدم المعيــار علــى وجــه الدقــة 

ــاًء علــى خمــس خطــوات: ــرادات بن منهجــًا لاعتــراف باإلي
* الخطوة 1: تحديد العقود المبرمة مع العميل.

* الخطوة 2: تحديد التزامات األداء الواردة بالعقد.
* الخطوة ٣: تحديد قيمة المعاملة.

* الخطوة ٤: تخصيص قيمة المعاملة على التزامات األداء الواردة بالعقد.
* الخطــوة ٥: االعتــراف باإليــرادات عنــد )أو حيــن( اســتيفاء المنشــأة اللتزامــات 

األداء.
وبموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )15( تعتــرف المنشــأة بإيراداتهــا 
عندمــا يتــم اســتيفاء االلتــزام، أي عندمــا تحــول الســيطرة للعميــل علــى البضائــع 
أو الخدمــات التــي تنطــوي علــى اســتيفاء التــزام مــا. لقــد تــم إضافــة المزيــد مــن 
التوجيهــات المســتقبلية للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )15( حتــى يتــم 
للتقاريــر  الدولــي  المعيــار  يتطلــب  ذلــك  إلــى  محــددة، وإضافــة  حــاالت  معالجــة 

الماليــة رقــم )15( مزيــدًا مــن اإلفصاحــات التفصيليــة.

التعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )15(: اإليــرادات من العقود 
مــع العمــاء المتعلقــة بتوضيــح ثاثــة جوانــب للمعيــار )تحديــد التزامــات األداء، 
اعتبــارات المــوكل مقابــل الوكيــل ، والتراخيــص( ولتوفيــر انتقــال مريــح للعقــود 

المعدلــة والعقــود المكتملــة.
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المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )16(: عقــود اإليجــار، يحــدد هــذا المعيار كيفية 
االعتــراف والقيــاس والعــرض واإلفصــاح عــن عقــود اإليجــار وفقــًا للمعاييــر الدوليــة 
للتقاريــر الماليــة. كمــا يوفــر هــذا المعيــار نمــوذج محاســبي موحــد للمســتأجر، حيــث 
يتطلــب قيــام المســتأجرين باالعتــراف باألصــول وااللتزامــات لكافــة عقــود اإليجــار 
باســتثناء العقــود التــي تكــون مدتهــا 12 شــهرًا أو أقــل أو تكــون أصولهــا ذات قيــم 

. منخفضة
يســتمر المؤجريــن بتصنيــف عقــود اإليجــارات كتشــغيلية أو تمويليــة، ضمن مفهوم 
المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )16( المتعلــق بالمحاســبة للمؤجــر دون تغييــر 

جوهــري عــن المعيــار المحاســبي الدولــي الســابق رقم )17(.

تعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )28(: اإلســتثمار فــي الشــركات 
ــة االجــل فــي الشــركات  ــق بالحصــص الطويل ــة والمشــاريع المشــتركة: تتعل الزميل
الزميلــة والمشــاريع المشــتركة. وتوضــح هــذه التعديــات تطبيــق المنشــأة للمعيــار 
الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )9( األدوات الماليــة للحصــص الطويلــة األجــل 
فــي شــركة زميلــة أو مشــروع مشــترك والتــي تشــكل جــزءا مــن صافــي اإلســتثمار 
فــي الشــركة الزميلــة أو المشــروع المشــترك علــى ان ال يكــون قــد تــم  تطبيــق 

طريقــة حقــوق الملكيــة.

الماليــة،  األدوات   :)7( رقــم  الماليــة  للتقاريــر  الدولــي  المعيــار  علــى  التعديــات 
اإلفصاحــات المتعلقــة بالتطبيــق االولــي للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )9(.

المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )7(: األدوات الماليــة اإلفصاحــات المتعلقــة 
عــن  الاحقــة( والناتجــة  )والتعديــات  التحــوط  حــول محاســبة  بإفصاحــات إضافيــة 
ــة  ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول ــق الفصــل الخــاص بمحاســبة التحــوط فــي المعي تطبي

رقــم )9(.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )17( عقود التأمين
يتطلــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )17( قيــاس المطلوبــات 
التأمينيــة بالقيمــة الحاليــة للوفــاء، ويوفــر نهــج قيــاس وعــرض أكثــر اتســاقا لجميــع 
عقــود التأميــن. تهــدف هــذه المتطلبــات إلــى تحقيــق هــدف المحاســبة المتســقة 
القائمــة علــى المبــادئ لعقــود التأميــن. ويحــل المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر 
الماليــة رقــم )17( محــل المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )4( عقــود 

التأميــن اعتبــارا مــن 1 كانــون الثانــي 2021.

تعديــات علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )10(  البيانــات الماليــة 
الموحــدة ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم )28(: اإلســتثمار فــي الشــركات الزميلــة 
فــي  المســاهمة  أو  البيــع  بمعالجــة  والمتعلــق   )2011( المشــتركة  والمشــاريع 

ــة أو مشــروعه المشــترك. الموجــودات مــن المســتثمر لشــركته الزميل

1 كانون الثاني 2019

1 كانون الثاني 2019

1 كانون الثاني 2021

تاريــخ التطبيــق غيــر محــدد 
بعد

تطبيــق  يتــم  عندمــا 
المعيــار الدولــي للتقاريــر 

.)9( رقــم  الماليــة 
تطبيــق  يتــم  عندمــا 
المعيــار الدولــي للتقاريــر 

.)9( رقــم  الماليــة 
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تتوقــع اإلدارة تطبيــق هــذه المعاييــر والتفســيرات والتعديــات الجديــدة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة للمصــرف 
عندمــا تكــون قابلــة للتطبيــق. ان تطبيــق هــذه المعاييــر والتفســيرات والتعديــات الجديــدة، قــد اليكــون لهــا أي 

تأثيــر جوهــري علــى البيانــات الماليــة لموحــدة للمصــرف فــي فتــرة التطبيــق االولــي.

ــة رقــم )9(  ــر المالي ــار الدولــي للتقاري ــة رقــم )15( والمعي ــر المالي ــار الدولــي للتقاري تتوقــع اإلدارة تطبيــق المعي
فــي البيانــات الماليــة الموحــدة للمصــرف للفتــرة الماليــة التــي تبــدأ فــي 1 كانــون الثانــي 2018 وإعتمــاد المعيــار 
الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )16( فــي البيانــات الماليــة الموحــدة للمصــرف للفتــرة الســنوية التــي تبــدأ 

فــي 1 كانــون الثانــي 2019.

السياسات المحاسبية الهامة  - ٣

تصريح التقيد بالمعايير واعداد البيانات المالية

تم اعداد البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية .

ان موجــودات ومطلوبــات الحســابات االســتثمارية واالئتمانيــة غيــر المقيــدة والمقيــدة تظهــر منفصلــة عــن 
موجــودات ومطلوبــات المصــرف ويتــم اظهــار تفاصيلهــا فــي بيــان موجــودات ومطلوبــات منفصــل فــي االيضــاح 
ــادىء المحاســبية المعتمــدة بالنســبة لحســابات المصــرف الخاصــة0 رقــم 25 و 26 ، وتطبــق بشــأنها نفــس المب

لقــد جــرى تصنيــف الحســابات فــي الموجــودات والمطلوبــات حســب طبيعــة كل منهــا وجــرى تبويبهــا فــي البيانــات 
الماليــة بموجــب ترتيــب تقريــبـــي تبعا لســيولتها النســبية .

أسس التوحيد
ــة ش.م.ل. الخاضعــة  ــة الموحــدة حســابات بنــك البركــة ش.م.ل. وشــركة دلمــون العقاري ــات المالي تشــمل البيان

لســيطرة المصــرف .

                                    تاريخ موافقة
                                    عدد االسهم     الملكية   

                              مصرف لبنان على التملك
 

شركة دلمون العقارية ش.م.ل.     2.970          99%           29 كانون الثاني 2014

تمّلــك المصــرف كامــل اســهم شــركة دلمــون العقاريــة ش.م.ل. مــن بنــك البركــة االســامي ش.م.ب. )م( 
بمبلــغ 9.04 مليــار ل ل )مــا يعــادل 6 مليــون دوالر أميركــي( وذلــك بموجــب عقــد بيــع اســهم بالمســاومة بتاريــخ 

20 تشــرين الثانــي 2012 وبعــد موافقــة مصــرف لبنــان المبدئيــة بتاريــخ  5 شــباط 2014. 

تتحقق السيطرة عند المصرف حين:

يكون لديه سلطة على الشركة المستثمر فيها؛• 
تتعرض ، أو يكون لديه حقوق ، لعوائد متغيرة من مشاركته مع الشركة المستثمر فيها؛ و• 
يكون لديه القدرة على استخدام قوته للتأثير على عوائدها.• 

يقــوم المصــرف بإعــادة تقديــر مــا إذا قــد يســيطر او ال علــى الشــركة المســتثمر فيهــا إذا كانــت الحقائق والظروف 
تشــير إلــى أن هنــاك تغييــرات علــى واحــد أو أكثــر مــن العناصــر الثاثــة من الســيطرة المذكــورة أعاه.

عندمــا ال يملــك المصــرف أغلبيــة حقــوق التصويــت للشــركة المســتثمر فيهــا، فقــد يكــون لديــه الســلطة علــى 
الشــركة المســتثمر فيهــا اذا كانــت حقــوق التصويــت كافيــة لتعطيــه القــدرة العمليــة لتوجيــه األنشــطة ذات الصلــة 
للشــركة المســتثمر فيهــا بمفــرده. يعتبــر المصــرف جميــع الحقائــق والظــروف ذات الصلــة فــي تقييــم مــا إذا قــد 

تكــون حقــوق التصويــت للمصــرف فــي الشــركة المســتثمر فيهــا تكفــي لتعطيــه القــوة او ال ، بمــا فــي ذلــك :



7٦
تقرير مدققي الحسابات المستقلين

حجم امتاك المصرف لحقوق التصويت بالنسبة لحجم وتوزيع اسهم أصحاب األصوات األخرى؛• 
حقوق التصويت المحتملة التي يحتفظ بها المصرف ، وأصحاب األصوات األخرى أو األطراف األخرى؛• 
الحقوق الناشئة عن ترتيبات تعاقدية أخرى ؛ و• 
ــه األنشــطة ذات •  ــة لتوجي ــه، القــدرة الحالي ــه، أو ليــس لدي ــى أن المصــرف لدي ــة تشــير إل ــع وظــروف إضافي أي وقائ

الصلــة عندمــا تحتــاج إلــى القيــام بالقــرارات المناســبة، بمــا فــي ذلــك أنمــاط التصويــت فــي اجتماعــات المســاهمين 
الســابقة.

يبــدأ توحيــد شــركة تابعــة عندمــا يســيطر المصــرف علــى الشــركة التابعــة و يتوقــف عندمــا يفقــد المصــرف الســيطرة 
عليهــا. تــدرج إيــرادات واعبــاء الشــركة التابعــة المشــتراة أو المباعــة خــال الســنة فــي بيــان االربــاح أو الخســائر مــن تاريــخ  

كســب المصــرف الســيطرة حتــى تاريــخ فقدانــه الســيطرة علــى الشــركة التابعــة.

الحقــوق غيــر المســيطرة تمثــل الجــزء مــن الربــح أو الخســارة وصافــي موجــودات الشــركات التابعــة التــي ال يملكهــا 
المصــرف مباشــرة أو غيــر مباشــرة. ان االربــاح او الخســائر وكل عنصــر فــي الدخــل الشــامل اآلخــر هــو عائــد لمســاهمي 
المصــرف االم والحقــوق غيــر المســيطرة حتــى ولــو نتــج عــن ذلــك عجــز فــي رصيــد الحقــوق غيــر المســيطرة عنــد 
االقتضــاء. يتــم تعديــل البيانــات الماليــة للشــركة التابعــة اذا فقــد المصــرف الســيطرة علــى الشــركة التابعــة، عندئــذ يجــب 

عليهــا القيــام بمــا يلــي :

الغاء االعتراف بموجودات ) بما في ذلك الشهرة ( و مطلوبات الشركة التابعة ؛• 
الغاء االعتراف بالمبلغ ألي حصص غير مسيطرة ؛• 
الغاء االعتراف باحتياطي فروقات تحويل عمات اجنبية الظاهر ضمن حقوق المساهمين ؛• 
االعتراف بالقمية العادلة للعوض النقدي المستلم ؛• 
االعتراف بالقيمة العادلة الي استثمار محتفظ به ؛• 
االعتراف بأي فرق ناتج على انه اما ربح او خسارة ؛ و• 
اعــادة تصنيــف المبالــغ المعتــرف بهــا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر فيمــا يتعلــق بالشــركة التابعــة الــى حســاب االربــاح • 

او الخســائر، او نقلهــا مباشــرة الــى االربــاح المــدورة فــي حــال اشــترطت المعاييــر االخــرى ذلــك .

لقد تم استبعاد جميع االرصدة بين المصرف والشركة التابعة في البيانات المالية الموحدة.

اسس التقييم

تم اعداد البيانات على اساس مبدأ الكلفة التاريخية باستثناء البنود التالية التي  يتم قياسها بالقيمة العادلة:  

الموجودات والمطلوبات المحتفظ بها بغرض المتاجرة .. 1
االدوات المالية المحددة على اساس القيمة العادلة من خال االرباح أو الخسائر .. 2
االستثمارات في حقوق الملكية .. 3
الموجــودات الماليــة االخــرى التــي ال يحتفــظ بهــا ضمــن نمــوذج اعمــال هدفــه جمــع تدفقـــات نقـــدية تعـاقـديـــة أو ينتج . 4

عــن الشــروط التعـــاقدية لهــذه الموجــودات مجــرد دفعــات للمبلــغ االساســي والعائد 0
االدوات المالية المشتقة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة .. 5

تتمثل اهم السياسات المحاسبية المتبعة بما يلي :

) أ (  العمات االجنبية :

إن العمليــات المجــراة بعمــات غيــر الليــرة اللبنانيــة )عمــات اجنبيــة( يتــم تســجيلها علــى أســاس أســعار القطــع الســائدة 
بتواريــخ العمليــات . بتاريــخ كل بيــان وضــع مالــي يتــم اعــادة تحويــل البنــود الماليــة بالعمــات االجنبيــة علــى أســاس أســعار 
القطــع الســائدة بذلــك التاريــخ . ان البنــود غيــر الماليــة بالعمــات االجنبيـــة المســجلة علــى اســاس القيمــة العادلــة يعــاد 
تحويلهــا علــى اســاس اســعار القطــع الســائدة فــي التاريــخ الــذي تــم فيــه تحديــد القيمــة العادلــة . ان البنــود غيــر الماليــة 

التــي جــرى تقييمهــا علــى اســاس الكلفــة التاريخيــة بعملــة اجنبيــة ال يعــاد تحويلهــا .
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يتــم االعتــراف بفروقــات القطــع فــي االربــاح والخســائر فــي الفتــرة التــي نشــأت فيهــا ، باســتثناء فروقــات القطــع علــى 
العمليــات المنفــذة بقصــد التحــّوط لمخاطــر محــددة بعمــات أجنبيــة وفروقــات القطــع علــى بنـــود ماليــة تمثــل ارصــدة 
مدينــة مطلوبــة مــن أو دائنــة متوجبــة الــى نشــاط أجنبــي مــن غيــر المقــرر أو المتوقــع تســديدها يتــم تســجيلها فــي 
ــد التفــرغ عــن  ــاح أو الخســائر عن ــد فــي االرب ــم تقي الدخــل الشــامل اآلخــر وتتراكــم ضمــن حقــوق المســاهمين ومــن ث

صافــي المســاهمة .

) ب (  االعتراف والغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية :

يتــم االعتــراف المبدئــي بذمــم البيــوع المؤجلــــــة والودائــع وســـــــندات الديــن الصــادرة والمطلوبــات المرؤوســة ، بالتاريــخ 
الــذي نشــأت فيــه. ويتــم االعتــراف المبدئــي بجميــع الموجــودات والمطلوبــات الماليــة االخــرى فــي التاريــخ الــذي يصبــح 

فيــه المصــرف فريقــا فــي الشــروط التعاقديــة لــاداة .

يتــم القيــاس المبدئــي للموجــودات والمطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة . ان تكاليــف اجــراء العمليــة المرتبطــة مباشــرة 
ــة مــن  ــاء او اصــدار الموجــودات والمطلوبــات الماليــة )باســتثناء الموجــودات والمطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادل باقتن
خــال االربــاح او الخســائر( يتــم اضافتهــا او تنـــزيلها مــن القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة ، حســبما 
ــات  ــاء الموجــودات أو المطلوب ينطبــق ، عنــد االعتــراف المبدئــي . امــا تكاليــف اجــراء العمليــة المرتبطــة مباشــرة باقتن

الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال االربــاح او الخســائر فيتــم االعتــراف بهــا فــورا" فــي االربــاح او الخســائر .

يتــم الغــاء االعتــراف مــن قبــل المصــرف بأصــل مالــي عنــد انتهــاء أجــل الحقــوق التعاقديــة فــي التدفقــات النقديــة مــن 
االصــل، او عندمــا تحــّول االصــل المالــي فــي عمليــة تتضمــن تحويــل جميــع مخاطــر وعائــدات ملكيــة االصــل المالــي الــى 
منشــأة اخــرى .اذا لــم يحــول المصــرف او يحافــظ علــى جميــع مخاطــر وعائــدات ملكيــة االصــل واســتمر بالســيطرة علــى 
االصــل المنقــول ، يجــب ان يعتــرف المصــرف بحصتــه المحتفــظ بهــا فــي االصــل وبااللتزامــات المترتبــة عنهــا فــي المبالــغ 
التــي قــد يتــم دفعهــا . اذا حافــظ المصــرف بصــورة مهمــة علــى جميــع مخاطــر وعائــدات ملكيــة االصــل المالــي المنقــول 
، يجــب ان يســتمر المصــرف باالعتــراف باالصــل المالــي وكذلــك االعتــراف باالقتراضــات الضامنــة للعائــدات المقبوضــة .

ــة لألصــل ومجمــوع  ــن القيمــة الدفتري ــراف بالفــرق بي ــم االعت ــي بالقيمــة المطفــأة ، يت ــراف بأصــل مال ــد الغــاء االعت عن
المقابــل المقبــوض وبرســم القبــض ضمــن االربــاح او اخســائر .

ال يتــم الغــاء االعتــراف بســندات الديــن المســتبدلة بســندات ديــن ذات اســتحقاقات اطــول ومخاطــر مماثلــة والمصــدرة 
مــن المصــدر عينــه حيــث انهــا ال تفــي بشــروط الغــاء االعتــراف . يتــم تأجيــل العــاوات والحســومات الناتجــة عــن عمليــة 

بــدل الســندات المذكــورة واطفاؤهــا كتعزيــز للعائــد علــى مــدى الفتــرة المتبقيــة لاســتحقاقات الممــددة .

ــات ماليــة فقــط عنــد االعفــاء مــن أو الغــاء أو انتهــاء أجــل االلتزامــات  ــراف مــن قبــل المصــرف بمطلوب يتــم الغــاء االعتـ
الخاصــة بهــا . يتــم االعتــراف بالفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لالتــزام المالــي الــذي تــم الغــاء االعتــراف بــه والمقابــل 
المدفــوع وبرســم الدفــع ، بمــا فــي ذلــك الموجــودات غيــر النقديــة المنقولــة او االلتزامــات المتكبــدة ضمــن االربــاح او 

الخســائر .

) ج (  تصنيف الموجودات المالية :

يتــم قيــاس كل الموجــودات والمطلوبــات الماليــة المعتــرف بهــا امــا بالكلفــة المطفــأة او بالقيمــة العادلــة بحســب 
تصنيفهــا .

سندات دين :

الحقا"لاعتــراف المبدئــي ، يتــم قيــاس أدوات الديــن غيــر المشــتقة والتــي تســتوفي الشــرطين التالييــن ، بالكلفــة 
المطفــأة علــى اســاس العائــد الفعلــي ، ناقــص انخفــاض القيمــة )باســتثناء ادوات الديــن المحــددة بالقيمــة العادلــة مــن 

خــال االربــاح او الخســائر عنــد االعتــراف المبدئــي( :
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االحتـــفاظ بالموجــودات ضمــن نمـــوذج اعمــال والــذي يكــون الهـــدف منـــه االحتفـــاظ بالمـــوجودات الماليــة مــن   •
اجـــل جمــع التدفقـــات النقـــدية التعـاقـديـــة بــدال" مــن بيــع االداة قبــل اســتحقاقها التعاقــدي لتحقيــق تغييــرات في 

القيمــة العادلــة ؛ و
ــقدية تكــون مجــرد دفعــات  ــدفقات نـ ــددة تـ ــواريخ محـ ــاقدية لاصــل المالــي فــي تـ ــج عــن الشــروط التعـ ينت  •

. المســدد  غيــر  المبلــغ  علــى  والعائــد  االساســي  للمبلــغ 

اذا لــم يتــم اســتيفاء أي مــن هذيــن الشــرطين فــان اداة الديــن يتــم تصنيفهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال االربــاح 
او الخســائر . 

ــراف المبدئــي  ــد االعت ــر الكلفــة المطفــأة المذكــورة اعــاه وعن ــه معايي يمكــن ان يحــدد اصــل مالــي تحققــت في
علــى انــه مقــاس بالقيمــة العادلــة مــن خــال االربــاح او الخســائر ، اذا كان مثــل القيــام بذلــك يزيــل او يقلــل بشــكل 
كبيــر مــن حــاالت التضــارب فــي القيــاس واالعتــراف التــي تنشــأ مــن قيــاس الموجــودات والمطلوبــات او االعتــراف 

باالربــاح او الخســائر عليهــا وفــق اســس مختلفــة .

ادوات حقوق الملكية :

يتــم تصنيــف االســتثمارات فــي ادوات حقــوق الملكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال االربــاح والخســائر اال اذا اختــار 
المصــرف عنــد االعتــراف المبدئــي ان يعــرض فــي الدخــل الشــامل اآلخــر التغيــرات الاحقــة فــي القيمــة العادلــة 

الســتثمار معيــن فــي اداة حــق ملكيــة والــذي ال يكــون محتفــظ بــه للمتاجــرة )انظــر أدنــاه( .

يتــم قيــاس الموجــودات الماليــة المحــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــال االربــاح والخســائر بالقيمــة العادلــة كمــا فــي 
نهايــة كل فتــرة، ويتــم االعتــراف باالربــاح والخســائر الناتجــة مــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة فــي بيــان االربــاح أو 

الخســائر .

ــكل اداة علــى حــدة عــرض  ــه ول ــار المصــرف بشــكل ال يمكــن الرجــوع عن ــراف المبدئــي ، يمكــن ان يخت ــد االعت عن
التغيــرات فــي القيمــة العادلــة الســتثمارات فــي حقــوق ملكيــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر . تقيــد االربــاح 
والخســائر الناتجــة عــن ادوات حقــوق الملكيــة هــذه فــي الدخــل الشــامل اآلخــر وتتراكــم ضمن حقوق المســاهمين 
وال تنقــل الحقــا" الــى االربــاح او الخســائر . يعتــرف فقــط بأنصبــة اربــاح االســهم علــى هــذه االســتثمارات فــي 
حســاب االربــاح او الخســائر مــا لــم تمثــل هــذه االربــاح بوضــوح اســترداد لجــزء مــن تكلفــة االســتثمار ، وفــي هــذه 
الحالــة يتــم قيدهــا ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر . يتــم نقــل االربــاح او الخســائر المتراكمــة ضمــن الدخــل الشــامل 

اآلخــر الــى االربــاح المــدورة فــي حــال التفــرغ عــن االســتثمارات .

ان التحديــد بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر غيــر مســموح بــه اذا كانــت ادوات حقــوق الملكيــة 
محتفــظ بهــا لغــرض المتاجــرة .

يعتبر االصل المالي محتفظ به لغرض المتاجرة اذا :
تم شراؤه بشكل اساسي لغرض بيعه في المدى القريب ؛ أو• 
كان عنــد االعتــراف المبدئــي جــزء مــن محفظــة ادوات ماليــة محــددة تــدار معــا" والتــي يوجــد بشــأنها دليــا" • 

علــى نمــط فعلــي حديــث لجنــي االربــاح قصيــرة االجــل ؛ أو
يكــون عبــارة عــن مشــتقة باســتثناء المشــتقة التــي تكــون عبــارة عــن عقــد ضمــان مالــي او اداة تحــوط محــددة • 

وفعالــة .

اعادة التصنيف :
يتــم اعــادة تصنيــف الموجــودات الماليــة مــن الكلفــة المطفــأة الــى القيمــة العادلــة مــن خــال االربــاح والخســائر 
أو العكــس فقــط اذا تغيــر هــدف نمــوذج اعمــال المجموعــةالدارة تلــك الموجــودات بحيــث ان التقييــم للنمــوذج 
ــخ  ــر مســتقبلي مــن تاري الســابق ال يعــود منطبقــا". عندمــا تكــون اعــادة التصنيــف مناســبة ، يتــم تطبيقهــا بأث

اعــادة التصنيــف .

اعادة التصنيف غير مسموحة :
عند خيار "الربح الشامل اآلخر" الصل مالي ، أو• 
تحت أي ظرف ، عند خيار القيمة العادلة الداة مالية.• 
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) د (  المطلوبات المالية وادوات حقوق الملكية :
التصنيف كدين او حقوق ملكية :  

ــاء  ــة بن ــة او حقــوق ملكي ــات مالي ــة التــي يصدرهــا المصــرف كمطلوب يتــم تصنيــف ادوات الديــن وحقــوق الملكي
ــة .  ــي و الداة حقــوق الملكي ــزام المال ــف لالت ــة والتعري ــات التعاقدي علــى جوهــر االتفاقي

ــع التزاماتهــا .  ــة فــي أصــول المنشــأة بعــد خصــم جمي ــة هــي أي عقــد يثبــت الحصــة المتبقي أداة حقــوق الملكي
يتــم االعتــراف بــادوات حقــوق الملكيــة الصــادرة عــن المصــرف بقيمــة العائــدات المقبوضــة صافــي مــن تكاليــف 

االصــدار المباشــرة . 

اذا اعــاد المصــرف شــراء ادوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بــه ، فيتــم االعتــراف بهــا واقتطاعهــا مــن حقــوق الملكيــة 
. ال يتــم االعتـــراف بــأي ربـــح او خســارة فــي االربــاح او الخســائر عنــد شــراء او بيــع او اصــدار او الغــاء ادوات حقــوق 

الملكيــة الخاصــة بالمصــرف.

يتــم تصنيــف االجــزاء المكونــة لــادوات المركبــة )ســندات قابلــة للتحويــل( الصــادرة عــن المصــرف بشــكل منفصــل 
كمطلوبــات ماليــة او اداة حــق ملكيــة وفقــا" لجوهــر االتفاقيــات التعاقديــة وتعريــف االلتــزام المالــي و اداة حقــوق 
الملكيــة . ان خيــار التحويــل الــذي ســيتم تســديده بموجــب تبــادل مبلــغ نقــدي ثابــت أو اصــل مالــي آخــر مقابــل عــدد 

محــدد مــن ادوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بالمصــرف هــو بمثابــة اداة حــق ملكيــة .

المطلوبات المالية :  
المطلوبــات الماليــة التــي ال يحتفــظ بهــا بغــرض المتاجــرة وال يتــم تحديدهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال االربــاح او 

الخســائر، يتــم قياســها الحقــا" بالكلفــة المطفــأة باســتعمال طريقــة العائــد الفعلــي .

يتــم تحديــد المطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال االربــاح او الخســائر عندمــا يحتفــظ بااللتــزام المالــي 
ــاح او الخســائر .  ــة مــن خــال االرب بغــرض المتاجــرة أو يتــم تحديــده بالقيمــة العادل

ان االلتــزام المالــي غيــر المحتفــظ بــه بغــرض المتاجــرة قــد يحــدد بالقيمــة العادلــة مــن خــال االربــاح او الخســائر عنــد 
االعتــراف االولــي اذا :

كان مثل هذا االعتراف يلغي او يخفف بشكل جوهري تضارب القياس واالعتراف الذي قد ينتج ؛ أو• 
كان االلتــزام المالــي يمثــل جــزء مــن مجموعــة موجــودات ماليــة أو مطلوبــات مالية أو االثنيــن معا" والتي يتم • 

ادارتهــا وتقييــم اداؤهــا علــى اســاس القيمــة العادلــة وفقــا" الســتراتيجية موثقــة الدارة المخاطــر للمصــرف 
أو اســتراتيجية اســتثمارية موثقــة ، وتقــدم المعلومــات حــول المجموعــة داخليــا" وفــق ذلــك االســاس ؛ أو

كان االلتــزام المالــي يمثــل جــزء مــن عقــد يحتــوي علــى مشــتق مدمــج او اكثــر ، وكان العقــد المختلــط بكاملــه • 
محــددا" بالقيمــة العادلــة مــن خــال االربــاح او الخســائر بموجــب معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم )9(.

)هـ (  تقاص الموجودات والمطلوبات المالية :
يجــري تقــاص الموجــودات والمطلوبــات الماليــة وتظهــر فــي بيــان الوضــع المالــي بالصافــي فقــط عندمــا يكــون 
هنــاك حــق قانونــي لعمــل ذلــك او عندمــا ينــوي المجموعةامــا القيــام بالتســوية علــى اســاس صافــي القيمــة 

وامــا ان يحقــق الموجــودات ويســدد المطلوبــات بشــكل متزامــن .

) و (  قياس القيمة العادلة :
ــزام بموجــب  ــل الت ــع االصــل أو دفعــه لتحوي ــه مــن بي ــذي يمكــن الحصــول علي ــة هــي الســعر ال ــة العادل ان القيمـ

ــاس. ــخ القي ــن متشــاركين فــي الســوق فــي تاري ــة منظمــة بي عملي

يتــم قيــاس القيمــة العادلــة الصــل والتــزام معيــن اســتنادًا الــى خصائــص االصــل او االلتــزام والتــي يقــوم 
المتشــاركين فــي الســوق باخذهــا فــي االعتبــار عنــد عمليــة تســعير االصــل او االلتــزام فــي تاريــخ القيــاس 0

يتــم قيــاس القيمــة العالــة لاصــول غيــر الماليــة باالخــذ بعيــن االعتبــار قــدرة متشــارك فــي الســوق علــى انتــاج 
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منافــع اقتصاديــة مــن خــال التوظيفــات الفضلــى لاصــل او مــن خــال بيعــه لمتشــارك آخــر فــي الســوق الــذي قــد يقــوم 
بتوظيفــات فضلــى لاصــل 0

يقــوم المصــرف باعتمــاد اســعار الســوق لتقييــم ادواتــه الماليــة المتداولــة فــي ســوق مالــي نشــط 0 اذا لــم يكــن 
ســوق االداة نشــطا يقــوم المصــرف باعتمــاد تقنيــات لقيــاس القيمــة العادلــة تأخــذ فــي االعتبــار االســتعمال االقصــى 

لمعلومــات منظــورة فــي الســوق حيــث     ينطبــق 0

حدد المعيار الدولي للتقارير الماليةIFRS  13 مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة :

-  المستوى 1 :    االسعار المعلنة )غير المعدلة( الصول والتزامات متطابقة في اسواق نشطة ؛
-  المستوى 2 :    معلومات غير السعر المعلن المتضمن في المستوى 1 الذي يتم رصده لاصل  وااللتزام،   

                           سواء بصورة مباشرة ) مثل االسعار ( او غير المباشرة ) اي مشتقة من االسعار ( ؛
الــى تلــك المرصــودة مــن الســوق )معلومــات -  المســتوى 3 :  معلومــات عــن االصـــــل او االلتــــــزام ال تستنــــــد 

                           غير منظورة ( 0

) ز (  تدني قيمة الموجودات المالية:
يتــم تقييــم الموجــودات الماليــة المســجلة بالكلفــة المطفــأة ، فــي تاريــخ كل بيــان وضــع مالــي لناحيــة وجــود مؤشــرات 
تدنــي فــي قيمتهــا . يكــون هنالــك تدنــي فــي قيمــة الموجــودات الماليــة عنــد وجــود دليــل حّســي ، نتيجــة حصــول حــدث 

أو اكثــر بعــد اجــراء القيــد االولــي للموجــودات ، ان التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة لاســتثمار قــد تأثــرت .

عنــد النظــر بوجــود دليــل علــى تدنــي فــي قيمــة االصــول المســجلة بالكلفــة المطفــأة ، يأخــذ المصــرف بعيــن االعتبــار 
االصــول بشــكل منفــرد وبشــكل جماعــي .

ان خســائر تدنــي قيمــة الموجــودات المســجلة علــى اســاس الكلفــة المطفــأة تحــدد بمــا يســاوي الفــرق بيــن القيمــة 
الدفتريــة للموجــودات الماليــة والقيمــة االســتردادية المقــدرة. تقيــد الخســائر فــي االربــاح أو الخســائر . اذا حصل انخفاض 
فــي خســارة تدنــي القيمـــة فــي فتــرة الحقــة ، يتــم عكــس خســارة تدنـــي القيمــة المقيــدة ســابقا مــن خــال االربــاح أو 
الخســائر ضمــن حــدود ان القيمــة الدفتريــة لاصــل المالــي بتاريــخ عكــس خســارة تدنــي القيمــة ال تزيــد عمــا كان يمكــن 

ان تبلغــه الكلفــة المطفــأة فيمــا لــو لــم يتــم قيــد خســارة تدنــي القيمــة .

) ح (  تسهيات ائتمانية :
القــروض والتســليفات هــي موجــودات ماليــة غيــر مشــتقة ذات دفعــات ثابتــة أو قابلــة للتحديــد ، غيــر االســتثمارات 
فــي أوراق ماليــة ، وغيــر محتفــظ بهــا للمتاجــرة . تقيــد القــروض والتســليفات علــى اســاس الكلفــة المطفــأة بعــد تنـــزيل 
االيــرادات غيــر المحققــة وبعــد مؤونــة تدنــي قيمــة الديــون حيــث ينطبــق . تســجل الديــون الرديئــة والمشــكوك بتحصيلهــا 

علــى االســاس النقــدي وذلــك لوجــود شــكوك واحتمــال بعــدم تحصيــل قيمتهــا االصليــة و/أو عائداتهــا .

) ط (  استثمارات في شركات تابعة :
الشــركة التابعــة هــي منشــأة يمــارس عليهــا المصــرف ســيطرته، أي عندمــا يتمكــن المصــرف مــن التحكــم بالسياســات 
الماليــة والتشــغيلية لهــذه الشــركات والتــي يســاهم فــي رأســمالها. تظهــر االســتثمارات فــي الشــركة التابعــة علــى 

أســاس طريقــة الكلفــة ناقــص التدنــي فــي قيمتهــا ان وجــد. 

) ي (  ممتلكات ومعدات  :
تظهـــر الممتلــكات والمعــدات علــى اســاس الكلفــة التاريخيــة ، بعــد تنـــزيل االســتهاكات المتراكمــة وخســارة تدنــي 

القيمــة ، ان وجــدت . 

يتــم احتســاب اســتهاك الممتلــكات والمعــدات الطفــاء تكلفــة الموجــودات ، باســتثناء االراضي والدفعات على حســاب 
نفقـــات رأســمالية ، باســتعمال طريقــة القســط الثابــت علــى مــدى مــدة الخدمــة المقــدرة لاصــول المعنيــة كمــا يلي :
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ان االربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن اســتبعاد او تقاعــد اي مــن االصــول الثابتــة يتــم تحديدهــا بالفــرق بيــن عائــدات البيــع 
ــاح او الخســائر. ــة للموجــودات ويتــم تســجيلها ضمــن االرب والقيمــة الدفتري

) ك (  موجودات غير ملموسة :
يتــم اطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة باســتعمال طريقــة القســط الثابــت وبنســبة 20 %  وهــي تخضــع الختبــار التدنـــي 

فــي قيمتها. 

) ل (  استثمارات عقارية :
يتــم قيــاس العقــارات االســتثمارية اوليــا" بالكلفــة بمــا فــي ذلــك تكاليــف المعاملــة . الحقــا" لاعتــراف االولــي ، يتــم 
قيــاس العقــارات االســتثمارية بالقيمــة العادلــة كمــا فــي تاريــخ بيــان الوضــع المالــي . يتــم قيــد الربــح أو الخســارة الناتجــة 
عــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية ضمــن بيــان األربــاح او الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر .ان 

عمليــات التقييــم يقــوم بهــا مثمنــون مســتقلون مؤهلــون علــى اســاس االســعار الحاليــة للســوق .

) م (  التدني في قيمة اصول ملموسة وغير ملموسة  :
فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر ، يقــوم المصــرف بمراجعــة القيــم الدفتريــة الصولــه الملموســة وغيــر الملموســة لتحديــد 
فيمــا اذا كان يوجــد اي مؤشــر بــإن تلــك االصــول قــد اصابهــا خســارة تدنــي فــي قيمتهــا . ان وجــد هكــذا مؤشــر ، يتــم 

تقديــر القيمــة االســتردادية لاصــل لتحديــد مــدى خســارة تدنــي القيمــة ) ان وجــدت ( .

القيمــة االســتردادية هــي القيمــة األعلــى مــا بيــن القيمــة العادلــة ناقــص كلفــة البيــع والقيمــة االســتعمالية . عنــد 
ــة باســتعمال  ــى قيمتهــا الحالي ــة المســتقبلية المقــدرة ال ــد القيمــة االســتعمالية ، يتــم حســم التدفقــات النقدي تحدي
نســبة حســم قبــل الضريبــة تعكــس تقديــرات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــد والمخاطــر المازمــة لاصــل الــذي 

ــة المســتقبلية . ــرات التدفقــات النقدي لــم يتــم بشــأنه تعديــل تقدي

ــة االســتردادية لاصــل اقـــل مــن قيمتــه الدفتريــة ، يتــم انقــاص القيمــة الدفتريــة لاصــل لتــوازي  اذا كان تقديــر القيمـ
القيمــة االســتردادية . تقيــد خســارة تدنـــي القيمــة حــاال فــي االربــاح أو الخســائر ، اال اذا كان االصــل المختــص مســجل 
دفتريــا بقيمــة اعــادة التقييــم ، وفــي هــذه الحالــة تعامــل خســارة تدنــي القيمــة كتخفيــض لوفــر اعــادة التقييــم ) المقيــد 

ســابقًا ( .

فــي حــال ان خســارة تدنــي القيمــة انعكســت الحقــا ، يتــم زيــادة القيمــة الدفتريــة لاصــل ) وحــدة منتجــة لتدفقــات 
نقديــة( الــى ان تصــل الــى التقديــر المعــّدل لقيمتهــا االســتردادية ، لكــن بحيــث ان القيمــة الدفتريــة بعــد الزيــادة ال تفــوق 
القيمــة الدفتريــة التــي كان يمكــن ان تحــدد فيمــا لــو لــم يتــم قيــد خســارة تدنــي قيمــة لاصــل ) وحــدة منتجــة لتدفقــات 
نقديــة ( فــي ســنوات ســابقة . يتــم قيــد عكــس خســارة تدنــي القيمــة حــاال فــي االربــاح أو الخســائر ، اال اذا كان االصــل 
المختــص مســجل دفتريــا بقيمــة اعــادة التقييــم ، وفــي هــذه الحالــة يعامــل عكــس خســارة تدنــي القيمــة كزيــادة لوفــر 

اعــادة التقييــم ) المقيــد ســابقًا ( .

سنوات

50عقارات )مكاتب المجموعة(
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6,5آالت كومبيوتر

سنوات

8,5آليات نقل

5ديكور وتجهيزات

5انظمة معلوماتية
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) ن (  مؤونة تعويضات نهاية الخدمة للموظفين :
ان مؤونــة تعويضــات نهايــة خدمــة الموظفيــن تبنــى علــى اســاس الموجبــات التــي تنشــأ فيمــا لــو جــرى انهــاء خدمــات 
جميــع الموظفيــن رضائيــا" بتاريــخ التقريــر . يتــم احتســاب هــذه المؤونــة وفقــا لمتطلبــات قوانيــن الضمــان االجتماعــي 
والعمل اللبنانية باالســتناد الى عدد ســنوات الخدمة مضروبًا بالمعدل الشــهري الجور آخر 12 شــهر ناقص االشــتراكات 

المدفوعــة للصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي اللبنانــي .

) س (  المؤونات :
يتــم قيــد المؤونــات اذا ، نتيجــة حــدث ســابق ، ترتــب علــى المصــرف موجــب قانونــي أو اســتنتاجي يمكــن تقديــره بشــكل 

موثــوق، وانــه مــن المحتمــل ان يتوجــب اجــراء تدفــق منافــع اقتصاديــة الــى الخــارج لتســديد الموجــب . 

) ع (  تحقق االيرادات واالعباء :
تقيــد ايــرادات واعبــاء العوائد/الفوائــد علــى اســاس االســتحقاق ، مــع االخــذ بالحســبان رصيــد االصــل والنســبة المطبقــة 
، باســتثناء القــروض والتســليفات المصنفــة دون العاديــة ومشــكوك بتحصيلهــا التــي يتــم االعتــراف بعائداتهــا فقــط عنــد 

تحقــق اســتردادها . تتضمــن ايــرادات واعبــاء العوائد/الفوائــد اطفــاء الحســومات والعــاوات .

ان ايـــرادات واعبــاء الرســـوم والعـــموالت التــي تشكـــل جــزءا اسـاســـيا مــن نسـبـــة الفـائـــدة الفعـليــــة علـــى موجــــودات 
مـــالية أو مطـلوبـــات مـاليـــة ) مثــل العمــوالت والرســوم المكتســبة علــى القــروض ( يتــم ادراجهــا ضمــن ايــرادات واعبــاء 

االســتثمارات .

تقيد ايرادات الرسوم والعموالت االخرى عند تنفيذ الخدمات المعنية .
ــاح علــى ادوات حقــوق  ــة االرب ــد أنصب ــد نشــؤ الحــق باســتام الدفعــة . يتــم قي ــاح عن ــة االرب ــراد انصب ــراف باي ــم االعت يت
الملكيــة المحــددة علــى اســاس القيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ضمــن االيــرادات االخــرى كمــا هــو 
مطلــوب بموجــب معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم )9( اال اذا كانــت أنصبــة االربــاح تمثــل بوضــوح اســتردادا لجــزء مــن 

تكلفــة االســتثمار ، عندئــذ يتــم قيدهــا ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر 0 

) ف (  ضريبة الدخل :
تمثــل اعبــاء ضريبــة الدخــل مجمــوع الضريبــة المتوجــب دفعهــا حاليــا والضريبــة المؤجلــة الدفــع . تقيــد ضريبــة الدخــل فــي 
بيــان الدخــل اال اذا كانــت تتعلــق ببنــود مقيـــدة مباشــرة ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر ، وفــي تلــك الحالــة تقيــد الضريبــة 

ايضــًا ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر.

الضريبــة الحاليــة هــي الضريبــة المتوقــع دفعهــا علــى االربــاح الخاضعــة للضريبــة للســنة وذلــك باســتعمال النســب 
القانونيــة الســارية بتاريــخ بيــان الوضــع المالــي . تختلــف االربــاح الخاضعــة للضريبــة عــن االربــاح المذكــورة فــي بيــان الدخــل 
بســبب البنــود غيــر الخاضعــة للضريبــة أو غيــر القابلــة للتنزيــل . تظهــر ضريبــة الدخــل المتوجبــة الدفــع فــي بيــان الوضــع 

ــزيل الضرائــب المدفوعــة ســابقا بشــكل ضرائــب مقتطعــة مــن المصــدر . المالــي بعــد تنـ

تخضــع ايــرادات بعــض االدوات الماليــة لضريبــة العوائــد التــي تقتطــع مــن المصــدر وتنقــص فــي نهايــة العــام مــن مؤونــة 
الضريبــة علــى االربــاح دون ان تكــون قابلـــة للتدويــر كمنافــع ضرائــب مؤجلــة ولذلــك تســجل كدفعــة علــى حســاب ضريبــة 

االربــاح وتظهــر ضمــن مؤونــة ضريبــة االربــاح .

يتــم قيــد الضريبــة المؤجلــة المتوجبــة علــى الفروقــات بيــن القيــم الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات فــي بيــان الوضــع 
المالــي واسســها الضريبيــة المقابلــة المســتعملة فــي احتســاب االربــاح الخاضعــة للضريبــة ، وتتــم المحاســبة بشــأنها 
باســتعمال طريقــة المطلوبــات فــي بيــان الوضــع المالــي . الضريبــة المؤجلــة ضمــن المطلوبــات تقيــد عمومــا عــن 
جميــع الفروقــات المؤقتــة الخاضعــة للضريبــة ، والضريبــة المؤجلــة ضمــن الموجــودات تقيــد عمومــا عــن جميــع الفروقــات 
ــة ســتتوفر فــي المســتقبل بحيــث  ــاح خاضعــة للضريب ــه مــن المحتمــل ان ارب ــزيل ضمــن حــدود ان ــة للتنـ ــة القابل المؤقت

يمكــن االســتفادة مقابلهــا مــن الفروقــات المؤقتــة القابلــة للتنـــزيل .
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) ص (  الحسابات االئتمانية :
ــة الــى اصحــاب  ــة وتنتمــي المخاطــر والمكافــآت ذات الصل ــر تقديري ــة علــى أســس غي ــع الحســابات االئتماني تعقــد جمي

ــان الوضــع المالــي 0 ــاء عليــه ، تنعكــس هــذه الحســابات خــارج بي الحســابات 0 بن

) ق (  النقد وما يوازي النقد :
يتضمــن النقــد ومــا يــوازي النقــد ارصــدة ذات اســتحقاقات تقــل عــن ثاثــة أشــهر وتضــم : الصنــدوق وودائــع لــدى مصــرف 

لبنــان وودائــع لــدى المصــارف والمؤسســات المالية .

) ر (  أدوات مالية لصالح الزبائن :
ان االدوات الماليــة المســجلة باســم المجموعةلصالــح الزبائــن والتــي تحــرك بنــاء علــى تعليماتـــهم ال تعتبــر موجــودات 

تابعــة للمصــرف ولذلــك ال تتضمنهــا البيانــات الماليــة المرفقــة 0

المقررات المحاسبية الهامة والمصادر االساسية لعدم اليقين في التقدير  - 4
عنــد تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة ، المذكــورة فــي االيضــاح 3 ، يتوجــب علــى االدارة ان تتخــذ قــرارات 
وتقــوم بتقديــرات وافتراضــات بشــأن القيــم الدفتريــة لموجــودات ومطلوبــات ال تتوضــح بســهولة مــن مصــادر اخــرى . 
ان التقديــرات واالفتراضــات الخاصــة بهــا تبنــى علــى اســاس الخبــرة الســابقة وعوامــل اخــرى تعتبــر ذات صلــة . ان النتائــج 

الفعليــة قــد تختلــف عــن هــذه التقديــرات . 

يتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضــات الخاصــة بهــا بصــورة مســتمرة . يتــم اجــراء القيــود الناتجــة عــن تعديــل التقديــرات 
المحاســبية فــي الفتــرة الماليــة التــي يحصــل فيهــا تعديــل التقديــر وذلــك اذا كان التعديــل يؤثــر فقــط علــى تلــك الفتــرة 

، أو فــي فتــرة التعديــل وفتــرات الحقــة اذا كان التعديــل يؤثــر علــى الفتــرة الحاليــة وفتــرات الحقــة . 

المصادر االساسية لعدم اليقين في التقدير :
ان االفتراضــات االساســية حــول المســتقبل ، وغيرهــا مــن المصــادر االساســية لعــدم اليقيــن فــي التقديــر بتاريــخ التقرير 
، التــي تحمــل مخاطــر هامـــة بالتســبب بتعديــل جوهــري للقيــم الدفتريــة لموجــودات ومطلوبــات خــال الســنة الماليــة 

التاليــة ، هــي مدرجــة ادنــاه .

مؤونات لخسائر الديون – تسهيات ائتمانية :
ان خســارة تدنــي القيمــة المحــددة بالنســبة لخســائر الديــون تحــدد عــن طريــق تقييــم كل حالــة علــى حــدة . هــذه الطريقــة 
تطبــق علــى القــروض والتســليفات المصنفــة وان العوامــل التــي تؤخــذ باالعتبــار عنــد تقديــر المؤونــة لخســائر الديــون 
تتضمــن الحــد االعلــى لائتمــان المتوفــر للفريــق اآلخــر ، مقــدرة الفريــق اآلخــر علــى انتــاج تدفقــات نقديــة كافيــة لتســديد 

التســليفات الممنوحــة لــه ، وقيمــة الضمانــة وامكانيــة تملــك اصــول إســتيفاء للديــن . 

تحديد القيم العادلة :
ان تحديــد القيمــة العادلــة لموجــودات ماليــة ليــس لهــا ســعر ســوق يمكــن لحظــه يتطلــب اســتعمال تقنيــات تقييــم كمــا 
هــو مذكــور فــي االيضــاح 3 ) و ( . وبالنســبة لــادوات الماليــة المتداولــة بشــكل غيــر متكــرر واســعارها قليلــة الشــفافية 
، فــإن القيمــة العادلـــة تكــون أقــل موضوعيــة ، وتتطلــب درجــات متفاوتــة مــن األحــكام تعتمــد علــى الســيولة ، التركيــز ، 

عوامــل ســوق غيــر اكيــدة ، افتراضــات تســعير ، ومخاطــر اخــرى تؤثــر علــى األداة المعنيــة .

مبدأ االستمرارية:
قامــت اإلدارة بتقييــم مــدى قــدرة المصــرف علــى االســتمرار فــي العمــل علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية وذلك حســب 
معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 1. اعتمــدت اإلدارة بتقييمهــا علــى مجموعــة مــن المؤشــرات الماليــة والتشــغيلية. تعتقد 
ــى خســائر تشــغيلية  ــة والتــي أدت ال ــة خــال األعــوام الماضي ــرادات المالي ــه وبالرغــم مــن تدنــي صافــي اإلي اإلدارة ان
للمصرف.فــان المصــرف يمتلــك المــوارد الكافيــة لاســتمرار بالعمــل فــي المــدى المســتقبلي المنظــور. وباإلضافــة 

الــى ذلــك فــان الدعــم التشــغيلي والمالــي المطلــوب للمصــرف مــن المجموعــة االم متوفــر عنــد الحاجــة.

لقــد قامــت إدارة المصــرف بتحضيــر بيــان التدفقــات النقديــة الموجــز المتوقــع للســنوات الخمــس المقبلــة لحســابات   
المصــرف الخاصــة والمقيــدة وغيــر المقيــدة مــع االخــذ باالعتبــار الدعــم التشــغيلي والمالــي للمصــرف مــن المجموعــة 

االم، الــذي تحقــق نهايــة عــام 2017 وبدايــة عــام 2018.

فيمــا يلــي بيــان التدفقــات النقديــة الموجــز المتوقــع لميزانيــات المصــرف الخاصــة واالئتمانيــة المقيــدة غيــر المقيدة   
للخمــس ســنوات المقبلــة :
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تتطلــب القوانيــن واألنظمــة المحليــة ان تحتفــظ المصــارف باحتياطــي إلزامــي نقــدي لــدى مصــرف لبنــان علــى شــكل 
ودائـــع باللـــيرة اللبنانيــة غيــر منتجــة اليــرادات تــوازي 25 % و 15 % مــن المتوســط االســبوعي لمجمــوع ودائــع الزبائــن ضمن 
حســابات المصــرف الخاصــة واالئتمانيــة بالليــرة اللبنانيــة تحــت الطلــب والجــل علـــى التوالــي 0 بنــاء عليـــه ، تــم االحتفــاظ 
باحتياطـــي نقــدي إلزامــي بحوالــي 16.51 مليــار ل ل كمــا فــي 31 كانــون االول 2017 ) 19.54 مليــار ل ل كمــا فــي 31 

كانــون االول 2016 ( ضمــن بنــد " حســابات جاريــة – احتياطــي الزامــي" و "حســابات جاريــة".

تتطلــب القوانيــن واالنظمــة المحليــة ان تــودع المصــارف لـــدى مصــرف لبنــان ودائــع نقديــة بالعمــات االجنبيــة بنســبة 
15 % مـــن كافـــة االلتزامــات بالعمــات االجنبيـــة التــي تتضمــن الودائــع وحســابات االســتثمار العائــدة للزبائــن والحســابات 
الدائنــة وســندات الديــن وشــهادات االيــداع والقــروض المأخــوذة مــن القطــاع المالــي غيــر المقيــم والتــي لــم يبــــق 
على تاريخ استحقـــــــاق كل منها ســــــوى سنـــــــة او اقـــــــل 0 بنـــــــاء عليــــــه ، احتفظ المصرف لـــــدى مصــــــرف لبنان بودائع 

بالــدوالر االميركــي واليــورو بعضهــا منتجــة لعوائــد مّجنبـــــة ) ِلُتصـــــــرف فــــي وجــه الخيــر ( مفصلــة   كالتالــي :

5 -  الصندوق ونقد لدى مصرف لبنان

 31 كانون االول
2017

ألف ل ل
2016

ألف ل ل

4،162،7063،808،131نقد في الصندوق

14،460،4467،540،053حسابات جارية

16،397،16115،613،445حسابات جارية - احتياطي الزامي

-4،516،475ودائع الجل احتياطي الزامي

52،008،75051،255،000مرابحات السلع - احتياطي الزامي

30،150،00022،612،500مرابحات السلع

1،043،783903،429ايرادات سارية غير مستحقة القبض

122،739،321101،732،558

للسنة المنتهية  31 كانون االول
2018

ألف ل ل
2019

ألف ل ل
2020

ألف ل ل
2021

ألف ل ل
2022

ألف ل ل

142،8671،303،6701،962،3132،329،2302،999،893أرباح متوقعة للسنة

التدفقات النقدية الموجزة 
المتوقعة من النشاطت التشغيلية:

)46،977،847()28،554،719()50،477،399()61،926،728()41،757،080(الزيادة المتوقعة في الموجودات

46،611،65968،227،49962،270،71436،698،20755،361،867الزيادة المتوقعة في المطلوبات

النقد المتوقع وما يوازي النقد في 
100،763،841108،368،282122،123،910132،596،628143،980،541نهاية السنة
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حسابات المجموعة الخاصة
 31 كانون االول

2017
ألف ل ل

2016
ألف ل ل

52،008،75051،225،000مرابحات السلع – احتياطي الزامي

-4،516،475 ودائع الجل – احتياطي الزامي

-16،397،161حسابات جارية

72،922،38651،225،000

تســتحق عوائــد مرابحــات الســلع علــى دفعــات نصــف ســنوية 0 بلغــت ايــرادات هــذه المرابحــات للعــام 2017 
حوالــي 2.37 مليــار ل ل  )2016 حوالــي 1.94 مليــار ل ل(. 

اســتحقت الودائــع لــدى مصــارف تجاريــة مقيمــة بموجــب عقــود وكالــة ، وهــي بالليــرة اللبنانيــة، كمــا فــي 31 
كانــون االول 2016 خــال الفصــل االول مــن العــام 2017 وبلغــت متوســط نســبة العوائــد %5.40.

ارصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية   - ٦

قيمة المرابحة 
دوالر أميركي

اجمالي
العائد المتوقع
دوالر أميركي

تاريخ
 االكتتاب

تاريخ 
االستحقاق

 31 كانون االول
2017

دوالر اميركي
2016

دوالر اميركي

722،612،50022،612،500 آب 52023 آب 15،000،00011،114،2502013

-297،537،500 آب 282022 آب 5،000،0001،459،0632017

30،150،00022،612،500

 31 كانون االول
ارصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية

2016
ألف ل ل

2017
ألف ل ل

6،730،981 32،638،428 حسابات جارية لدى مصارف مقيمة وغير مقيمة

4،153،683 849،887 حسابات جارية لدى مصارف مقربة

1،500،000 - ودائع لدى مصارف تجارية مقيمة بموجب عقود وكالة

1،883،150 2،965،789 صافي شيكات برسم التحصيل

37،060 - ايرادات سارية غير مستحقة القبض

14،304،874 36،454،104

تســتحق مرابحــات الســلع - إحتياطــي إلزامــي وهــي ودائــع بالــدوالر االميركــي واليــورو علــى اســاس الفتــرة 
المتبقيــة مــن تاريــخ االســتحقاق كمــا فــي 31 كانــون االول 2017 وخــال النصــف االول مــن عــام 2018 بعائــد 
متوقــع بحوالــي 566 مليــون ل ل تســتحق علــى دفعــات نصــف ســنوية. بلغــت إيــرادات هــذه المرابحــات للعــام 

2016 حوالــي 220 مليــون ل ل .

يمثــل بنــد مرابحــات الســلع كمــا فــي 31 كانــون االول 2017 و2016 عمليــات مرابحــة لــدى مصــرف لبنــان عــن طريــق 
مصــرف تجــاري مقيــم كالتالــي :
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يمثــل بنــد إيــرادات غيــر محققــة علــى مرابحــات القــرض الحســن الممنوحــة للعاميــن 2017 و2016 رصيــد العمــوالت 
المقبوضــة  والتــي تــم احتســابها مــن ضمــن قيمــة المرابحــات المعنيــة.

يمثــل بنــد مســاومة والبالــغ 13.38 مليــار ل ل كمــا فــي 31 كانــون االل 2017 عمليــة مســاومة مــع احــد المصــارف 
فــي الســودان لصالــح احــد الزبائــن نتيجــة اعتمــاد وارد مــن المصــرف اعــاه وبكفالــة البنــك المركــزي الســوداني 
لغايــة 18 مليــون دوالر أميركــي. بلغــت ايــرادات هــذه المســاومة للعــام 2017 حوالــي 362 مليــون ل ل ظهــرت 

تحــت بنــد "عقــود التمويــل " فــي بيــان االربــاح او الخســائر الموحــد.

ذمم البيوع المؤجلـــة  - 7

31 كانون االول

2016
ألف ل ل

2017
ألف ل ل

30،468 87،235 سندات مستحقة غير مدفوعة

46،335 316،371 حسابات دائنة صدفة مدينة

قرض حسن

292،550 262،448 موظفين

1،109،980 1،074،828 زبائن تجزئة

1،070،000 632،800 جمعيات

2،549،333 2،373،682

)176،404( 178،135 ايرادات غير محققة

2،372،929 2،195،547

- 13،386،832 مساومة

- )384،370( ايرادات غير محققة

- 13،002،462

771،610 801،528 ديون هالكة ومشكوك بتحصيلها

- )1،489( عائدات غير محققة

771،610 800،039

3،144،539 15،998،048 المجموع
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8 - استثمارات في أوراق مالية )من خالل الدخل الشامل اآلخر(
يتكون هذا البند مما يلي:

9- استثمارات في صكوك بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
يتضمن هذا البند صكوك وكالة صادرة عن المصارف مفصلة كما يلي:

 Rymco ــة التدنــي المكونــة فــي ســنوات ســابقة الســهم المصــرف فــي شــركة تــم خــال العــام 2016 عكــس مؤون
والبالغــة 227 مليــون ل ل ظهــرت فــي بيــان األربــاح أوالخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر وبالتالــي ظهــرت هــذه األســهم 

بقيمتهــا العادلــة البالغــة 437 مليــون ل ل كمــا فــي 31 كانــون االول 2016.

تــم خــال كانــون الثانــي 2018 بيــع صكــوك المملكــة العربيــة الســعودية وتحقيــق ربحــًا بحوالــي 16.20 مليــون ل ل مقابــل االكتتــاب 
بمرابحــات ســلع مــع مصــرف لبنــان.

31 كانون االول 2016 31 كانون االول 2017

 التغيير
 المتراكم

 في
 القيمة
العادلة

 صافي
 القيمة

الدفترية

 التغيير
 المتراكم

 في
 القيمة
العادلة

 التغيير
 في

 القيمة
العادلة

 القيمة
العادلة

 صافي
 القيمة

الدفترية

 مؤونة
تدني

 القيمة
الدفترية

الف ل ل الف ل ل الف ل ل الف ل ل الف ل ل الف ل ل الف ل ل الف ل ل

209،215 42،975 209،215 - 437،024 394،049 - 394،049 اسـهم فــي شــركة  
RYMCO - مـــدرجة

- - - - )927( )927( )429،228( 428،301  MF اسهم مع الوسيط
GLOBAL LTD - غير مدرجة

209،215 42،975 209،215 - 436،097 393،122 )429،228( 822،350

التغيير في القيمة  القيمة العادلة
العادلة

التصنيف 
القيمة الكلفةاإلئتماني

اإلسمية
مؤونة 
التدني

صافي 
القيمة 
الدفترية

2017201620172016

الف ل لالف ل لالف ل لالف ل لالف ل لالف ل لالف ل لالف ل ل

المملكة العربية 
السعودية 3،628 % 

استحقاق 2027
A+3،768،7503،768،750-3،768،7503،813،221-44،471-

مصرف آسيا )تركيا( 
7.50 % استحقاق 

 2023
BB3,780,0563,768,750)3,768,750(-----

7,548,8067,537,500)3,768,750(3،768،7503،813،221-44،471-
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بلغــت عوائــد اســتثمار المصــرف فــي هــذه الصكــوك للعــام 2017 حوالــي 378.37 مليــون ل ل )68.5 مليــون ل ل 
للعــام 2016( ظهــرت فــي بيــان االربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر . تتضمــن هــذه العوائــد مبلــغ 282.66 

مليــون ل ل تعــود الســتثمار المصــرف فــي صكــوك مصــرف آســيا وذلــك لنهايــة آذار 2017.

نورد أدناه حركة حساب التغير في القيمة العادلة للصكوك للعامين 2017 و 2016:

2017
ألف ل ل

2016
ألف ل ل

--الرصيد في بداية السنة 

صافــي تحويــل مــن حســاب احتياطــي مخاطــر اســتثمار  – 
-44،471مديــن )ايضــاح 25 م (

-44،471الرصيد في نهاية السنة – مدين

10 - موجودات اخرى

31 كانون االول

2016
ألف ل ل

2017
ألف ل ل

1،627،169 1،414،803 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي - نفقات طبية

924،094 880،047 مصاريف مدفوعة مقدمًا

30،251 64،195 طوابع مالية

1،702،788 1،357،481 حسابات مدينة مختلفة

18،338 48،417 حسابات مدينة - الشركة االم

1،500،000 1،500،000 امانة مجمدة لدى الخزينة اللبنانية

10،553 10،553 مساهمات مالية غير مدرجة

73،568 100،914 يرادات سارية غير  مستحقة القبض - صكوك

- 89،919 مدينون بموجب قبوالت 

5،886،761 5،466،329

- 44،271 حسابات مدينة مختلفة مشكوك بتحصيلها

- )22،190( المؤونة المكونة

- 22،081

5،886،761 5،488،410 المجموع
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يمثــل بنــد الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي - نفقــات طبيــة والبالــغ 1.41 مليــار ل ل الرصيــد المديــن 
ــه تــم تحصيــل حوالــي 511 مليــون ل ل  ــذ العــام 2008. تجــدر االشــارة الــى ان المتراكــم المتوجــب للمصــرف من

خــال العــام 2017.

يمثــل بنــد أمانــة مجمــدة لــدى الخزينــة اللبنانيــة والبالــغ 1.5 مليــار ل ل مــا تــم دفعــه عنــد تأســيس المصــرف 
مــن اصــل رأســماله وتعــاد اليــه بــدون عوائــد عنــد تصفيــة اعمالــه وذلــك بموجــب المــادة 132 مــن قانــون النقــد 

والتســليف.
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11

عقارات مخصصة 
الستعمال 
المصرف 

أثاثسياراتديكور

ألف ل لألف ل لألف ل لألف ل ل
الكلفة

17،645،6063،860،256299،3721،267،128الرصيد في 1 كانون الثاني 2016

----االضافات

71،983-1،745،136-تحويل من دفعات مسبقة - إيضاح 12

)78،368(---استبعادات وحركة أخرى

17،645،6065،605،392299،3721،260،743الرصيد في 31 كانون االول 2016

2،083-55،833-االضافات

)12،237()2،789()340،206(-استبعادات وحركة أخرى

17،645،6065،321،019296،5831،250،589الرصيد في 31 كانون األول 2017

االستهالك المتراكم

)600،113()61،291()2،132،175()1،663،299(الرصيد في 1 كانون الثاني 2016

)78،680()38،707()479،127()430،044(االضافات

58،318---استبعادات وحركة أخرى

)620،475()99،998()2،611،302()2،093،343(الرصيد في 31 كانون األول 2016

)73،986()32،057()793،373()382،481(االضافات

334،3882،56011،288-استبعادات وحركة أخرى

)683،173()129،495()3،070،287()2،475،824(الرصيد في 31 كانون األول 2017

القيمة الدفترية الصافية:

3115،169،7822،250،732167،088567،416 كانون األول 2017

3115،552،2632،994،090199،374640،268 كانون االول 2016



91التقرير السنوي 2017

تجهيزات 
المجموعدفعات مسبقةتجهيزات كهربائيةتجهيزات عامةتجهيزات مكتبيةمعلوماتية

ألف ل لألف ل لألف ل لألف ل لألف ل لألف ل ل

3،328،7231،608،6061،230،987536،7521،271،08531،048،515

----1،391،2541،391،254

144،846121،49986،36660،727)2،523،616()293،059(

)137،667()21،108()9،514()11،573(-)258،230(

3،335،9021،708،9971،307،839585،906138،72331،888،480

-140،50477،363-5،355281،138

)24،463(-)416،887(--)796،582(

3،311،4391،849،501968،315585،906144،07831،373،036

)2،451،846()1،205،620()1،201،509()447،340(-)9.763،193(

)339،825()139،060()6،213()52،243(-)1،563،899(

148،19820،2586،30311،573-244،650

)2،643،473()1،324،422()1،201،419()488،010(-)11،082،442(

)303،280()83،019()32،314()22،069(-)1،722،579(

24،464-405،538--778،238

)2،922،289()1،407،441()828،195()510،079(-)12،026،783(

389،150442،060140،12075،827144،07819،346،253

692،429384،575106،42097،896138،72320،806،038
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12 - موجودات غير ملموسة
يمثل هذا البند كلفة برامج الكومبيوتر للمصرف مفصلة كالتالي:

1٣ - رصيد مدين مع الحسابات االستثمارية واالئتمانية المقيدة

يمثــل هــذا البنــد والبالــغ 16.17 مليــار ل ل كمــا فــي 31 كانــون االول 2017 )25.54 مليــار ل ل كمــا فــي 31 كانــون 
االول 2016( الرصيــد المديــن مــع حســابات المصــرف االســتثمارية واالئتمانيــة المقيــدة الــذي لــه مقابــل بنفــس 
القيمــة ظهــر فــي بنــد منفصــل ضمــن المطلوبــات فــي بيــان ادارة العقــود االســتثمارية واالئتمانيــة المقيــدة 
)ايضــاح 26 ( والــذي يــوازي عمليــات الســحب وااليــداع العائــدة لعمليــات فــي حســابات العقــود االســتثمارية 

واالئتمانيــة المقيــدة .  كمــا يتضمــن توظيفــات للمصــرف فــي مرابحــات الســلع مــع مصــرف لبنــان.

1٤ - حسابات دائنة مع مصارف

31 كانون االول
2016

ألف ل ل
2017

ألف ل ل

788.307 1،601،855 ودائع تحت الطلب من مصارف تجارية مقيمة

3.109.311 32،744،824 ودائع تحت الطلب من مصارف مقربة

- 18،073،578 ودائع موازية من مصارف مقربة

3.897.618 52،420،257

القيمة الدفترية الصافيةاالطفاء المتراكمالتكلفة

الف ل لالف ل لالف ل ل

1،267،745)3،265،545(4،533،290الرصيد في 1 كانون األّول 2015 

اإلضافات تحويل من دفعات مسبقة – 
)68،192()361،251(293،059ايضاح 11

-2،654)2،654(االستبعادات

الرصيد في 31 كانون األول 
 20164،823،695)3،624،142(1،199،553

)243،994()376،169(132،175اإلضافات

955،559)4،000،311(4،955،870الرصيد في ٣1 كانون االول 2017

تســتحق الــوكاالت الموازيــة مــن مصــارف مقربــة، وهــي باليــورو، كمــا فــي كانــون االول 2017 خــال الفصــل االول مــن 
العــام 2018 وبعائــد متوســط %0.83.
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ال تتضمن الودائع المشار اليها اعاه أية حسابات مرقمة ) سرية ( 0

تتضمــن ودائــع الزبائــن وحســابات دائنــة اخــرى ودائــع مــن جهــات مقربــة بلغــت 1.58 مليــار ل ل كمــا فــي 31 كانــون االول 
2017 )1.06 مليــار ل ل كمــا فــي 31 كانــون االول 2016 ( 0

1٥ - ودائع الزبائن وحسابات دائنة اخرى 
يتكون هذا البند من حسابات جارية للزبائن وحسابات دائنة اخرى غير خاضعة لعوائد كالتالي:

31 كانون االول 2016 
المجموعبالعمات االجنبيةبالليــرة اللبنانية

الف ل لالف ل لالف ل ل

21,588,66460,617,42082,206,084حسابات جارية / ودائع تحت الطلب

حسابات وسيطة لتسديد 
53982,79683,335مستحقات الزبائن

6,502139,427145,929تأمينات نقدية لقاء بطاقات تسليف

658,632123,438782,070تأمينات نقدية لقاء كفاالت

تأمينات نقدية لقاء مستندات 
1،1003،0154،115اعتمادية 

22,255,43760,966,09683,221,533

31 كانون االول 2017
المجموعبالعمات االجنبيةبالليــرة اللبنانية

الف ل لالف ل لالف ل ل

22،923،43358،513،62681،437،059حسابات جارية / ودائع تحت الطلب

حسابات وسيطة لتسديد 
1،169478،948480،117مستحقات الزبائن

تأمينات نقدية لقاء بطاقات 
5،702135،712141،414تسليف

351،31582،159433،474تأمينات نقدية لقاء كفاالت

تأمينات نقدية لقاء مستندات 
1،1002،011،0402،012،140اعتمادية 

23،282،71961،221،48584،504،204
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1٦ - مطلوبات مستحقة ودائنون مختلفون

17 - مؤونـــات

ان حســـابات المصــرف للســنوات 2013 الــى 2017 ال تــزال خاضعــة للمراجعــة والتكليــف النهائــي مــن قبــل دائــرة 
ضريبــة الدخــل ، وان ايــة مطالبــة ضريبيــة اضافيــة قــد تنتــج هــي متعلقــة بنتائــج هــذه المراجعــة 0 تجــدر االشــارة 
الــى ان دائــرة ضريبــة الدخــل بــدأت بنهايــة العــام 2016 بدراســة حســابات المصــرف للســنوات 2011 ولغايــة 2014 

ضمنــا. وتــم خــال العــام 2017 تســديد مبلــغ 127.12 مليــون ل ل كضريبــة اضافيــة عــن العــام 2011.

31 كانون االول

2016
ألف ل ل

2017
ألف ل ل

117،437 115،038 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

155،181 243،439 شيكات مصرفية - بنك البركة

778 - شيكات مصرفية - مصرف لبنان

294،577 170،868 ضرائب مقتطعة للدفع

787،595 591،490 دائنون مختلفون

479،161 551،991 مطلوبات مستحقة

134،303 141،958 ايرادات غير اسامية مستحقة للدفع في وجه الخير

- 89،919 التزامات ناتجة من تعهدات بموجب قبوالت

- 10،375 مؤونة كلفة مرابحات موازية مع مصارف مقربة

1،969،032 1،915،078

31 كانون االول

2016
ألف ل ل

2017
ألف ل ل

953 953 مؤونة لمواجهة تقلبات اسعار العمات االجنبية

1،798،892 2،080،644 مؤونة مخصصة لتعويضات نهاية خدمة الموظفين

947،704 820،583 مؤونة اخطار واعباء

2،747،549 2،902،180
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تتلخص حركة مؤونة تعويض نهاية خدمة الموظفين لعامي 2017 و 2016 على الشكل التالي:

تتلخص حركة مؤونة اخطار واعباء لعامي 2017 و 2016 على الشكل التالي:  

18 - رصيد دائن مع الحسابات االستثمارية واالئتمانية غير المقيدة 

يمثــل هــذا البنــد والبالــغ 49.39 مليــار ل ل كمــا فــي 31 كانــون االول 2017 )47.81 مليــار ل ل كمــا فــي 31 
كانــون االول 2016( الرصيــد الدائــن مــع حســابات المصــرف االســتثمارية واالئتمانيــة غيــر المقيــدة الــذي لــه مقابــل 
ــة  ــان ادارة العقــود االســتثمارية واالئتماني ــد منفصــل ضمــن الموجــودات فــي بي بنفــس القيمــة ظهــر فــي بن
غيــر المقيــدة )إيضــاح 25( والــذي يــوازي عمليــات الســحب وااليــداع لعمليــات فــي حســابات عقــود االســتثمار 
واالئتمانيــة غيــر المقيــدة كمــا يتضمــن تحويــل االحتياطــي االلزامــي لــدى مصــرف لبنــان الــى حســابات المصــرف 

الخاصــة فــي ســنوات ســابقة 0

2016 ألف ل ل 2017 ألف ل ل

1،804،603 1،798،892 الرصيد في بداية السنة

43،081 325،973 اضافات )ايضاح 22(

)48،792( )44،221( تسديدات

1،798،892 2،080،644 الرصيد في نهاية السنة

2016 ألف ل ل 2017 ألف ل ل

1،040،440 947،704 الرصيد في بداية السنة

217،088 - تحويل من حساب دائنون مختلفون 
)ايضاح 16(

)309،824( )127،121( تسديدات

947،704 820،583 الرصيد في نهاية السنة
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19 - رأس المال

يتكـــون رأس مـــال المصرف بنهايـــــة عامـــي 2017 و 2016 مـــن 300.000 ســـهم قيمـــة الســـهم الواحـــد 100.000 ل ل محـــّررة 
بالكامــل.

يمثــل بنــد مقدمــات نقديــة مخصصــة لــرأس المــال والبالــغ 4.24 مليــار ل ل كمــا فــي 31 كانــون األول 2017و 2016 رصيــد 
مــا تــم تحويلــه مــن قبــل مجموعــة البركــة المصرفيــة – )المصــرف االم( خــال النصــف االول مــن العــام 2008 0 ان هــذه 
المقدمــات النقديــة تنتــج عنهــا عوائــد يتــم توزيعهــا مــن اربــاح المصــرف الصافيــة عنــد توفرهــا وبعــد موافقــة لجنــة الرقابــة 
علـــى المصــارف ، بنســبة مئويــة تحددهــا الجمعيــة العموميــة العاديــة علــى اال تزيــد هــذه النســبة عــن معــدل العوائــد الموزعة 
علــى حســابات االســتثمار لمــدة ســتة أشــهر ، علــى ان تخضــع للمــادة الثانيــة مــن التعميــم االساســي رقــم 43 تاريــخ 25 آذار 

1998 وجميــع تعدياتــه 0

تجــدر االشــارة الــى انــه يمكــن للمصــرف أن يســتعمل هــذه المقدمــات النقديــة الطفــاء الخســائر المتراكمــة الدفتريــة وذلــك 
بنــاء علــى      قــرارات الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة للمســاهمين فــي حينــه 0 فــي هــذا االطــار ، قــررت الجمعيــة العموميــة 
غيــر العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 20 كانــون االول 2017 اطفــاء الخســائر المتراكمــة لنهايــة العــام 2016 والبالغــة 1.23 مليــار ل ل 
وذلــك وفقـــا للقوانيــن واالنظمـــة المصرفيــة المرعيــة االجــراء وال ســيما احــكام المــادة 134 مــن قانــون النقــد والتســليف 0 
تجــدر اإلشــارة الــى ان خســائر المصــرف الموحــدة المتراكمــة الدفتريــة لنهايــة العــام 2017 بلغــت 5.39 مليــار ل ل ، ممــا يــؤدي 
الــى خســارة فــي رأســمال المصــرف تســتوجب إعــادة تكوينــه وفقــا للقوانيــن واألنظمــة المرعيــة االجــراء وال ســيما احــكام 

المــادة 134 مــن قانــون النقــد والتســليف.

20 - احتياطات

تــم بنهايــة العــام 2015، وبنــاء علــى تعميــم مصــرف لبنــان األساســي رقــم 81 تكويــن احتياطــي عــام لتمويــات 
المصــرف عــن الســنوات 2014 و 2015 و2016 علــــــــى ان ال يقــل رصيــد هـــــذا االحتياطــي عــن نســبة 0.25% مــــــــن 
قيمة المحفظــــــة فــــــي الــعــــــــام 2014 و 0.50% في العام 2015 و1% في العام 2016. يقتطع هذا االحتياطي 

مــن األربــاح الصافيــة ويحتســب ضمــن األمــوال الخاصــة األساســية للمصــرف.

2016 ألف ل ل 2017 ألف ل ل

309،393 309،393 احتياطي قانوني

108،954 108،954 احتياطي مخاطر مصرفية

196،914 196،914 احتياطي خاص

602،000 602،000 احتياطي  تسهيلت مصرفية عامة

1،217،261 1،217،261

يمثل بنــــــد عموالت وخدمـــــــات مصرفيـــــــة والبالغ 893 مليون ل ل كما في 31 كانون االول 2017 ) 898 مليون 
ل ل كمــا فــي  31 كانــون االول 2016 ( صافــي ايــرادات رســوم خدمــات معامــات الزبائــن 0

21 - ايرادات عموالت وخدمات مصرفية



97التقرير السنوي 2017

22 - رواتب وأجور وملحقاتها

يمثــل بنــد تعويضــات اضافيــة لموظفيــن مــا تــم دفعــه خــال العــام 2017 و2016 لموظفيــن تــم االســتغناء عــن 
خدماتهــم مــن قبــل المصــرف )موظــف واحــد فــي 2017 و احــدى عشــر  موظفــا فــي 2016(.

2016 ألف ل ل 2017 ألف ل ل

6،231،858 6،062،047 رواتب وأجور

922،152 920،222 اشتراكات الضمان االجتماعي

43،081 325،973 مؤونة تعويض نهاية خدمة الموظفين )ايضاح 17(

995،120 400،000 تعويضات اضافية لموظفين تركوا المصرف

1،519،529 1،414،445 اعباء الموظفين المختلفة

9،711،740 9،122،687
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2٤ - أدوات مالية في مخاطر خارج الميزانيـة
ان التعهــدات بكفــاالت وتكفــات وااللتزامــات الناتجــة عــن فتــح اعتمــادات مســتندية تمثــل ادوات ماليــة بمبالــغ متعاقــد عليهــا 
تشــمل بطبيعتهــا مخاطــر اقــراض 0 ان التعهــدات بكفــاالت وتكفــات تمثــل ضمــان غيــر قابــل للنقــض يتعهــد المصــرف 
بموجبــه بالتســديد فــي حــال تخلــف المديــن عــن االيفــاء بتعهداتــه لفرقــاء ثالثيــن ، وهــي ال تختلــف عــن التســليفات فــي 
بيــان الوضــع المالــي 0 امــا االعتمــادات المســتندية التــي تمثــل تعهــد مــن المصــرف لحســاب عمائــه يســمح بموجبــه لفرقــاء 
ــة ببوالــص االســتيراد  ــة ، فهــي مضمون ــغ محــدد خاضعــا لشــروط معين ــة مبل ــن بســحب ســندات علــى المصــرف لغاي ثالثي

العائــدة لهــا وتمثــل بالتالــي مخاطــر اقــراض ادنــى 0

ان التعهــدات بكفـــاالت وتكفــات الظاهــرة فــي حســابات المصــرف الخاصــة والبالغــة 10.69 مليــار ل ل كمــا فــي 31 كانــون 
ــة كمــا  ــغ 16.58 مليــون ل ل يعــود الطــراف مقرب ــون األول 2016( تشــمل مبل ــار ل ل  فــي 31 كان االول 2017 )10.06 ملي

ــون األول 2017 و2016. فــي 31 كان

يمثــل حســاب اســتثمارات للزبائــن فــي اســهم والبالــغ 2.83 مليــار ل ل كمــا فــي 31 كانــون األول 2017 و 2016 مــا 
اســتثمره هــؤالء الزبائــن فــي ســوق االســهم بواســطة المصــرف فــي ســنوات ســابقة. تجــدر االشــارة الــى ان بعــض هــذه 
االســتثمارات هــي فــي اســهم غيــر مدرجــة فــي االســواق العالميــة وقيمتهــا العادلــة صفــر باالضافــة الــى اعتقــاد االدارة 

بأنــه يمكــن تقــاص بيــن هــذه االســتثمارات والودائــع المقيــدة لهــا وذلــك فــي حــال عــدم مطالبــة الزبائــن المعنييــن.

2٣ - نفقات تشغيلية عامـة
 

2016 ألف ل ل 2017 ألف ل ل

7،296 9،847 طوابع

7،990 111،840 ضرائب ورسوم مختلفة

66،000 66،000 رسوم مدفوعة لمؤسسة ضمان الودائع

361،434 308،107 ايجارات

490،060 395،667 كهرباء ومحروقات وخدمات االبنية

443،740 484،126 اتعاب محاماة ، تدقيق واستشارات

320،373 321،676 نفقات البريد واالتصاالت

1،144،113 1،314،213 صيانة وتصليحات

151،401 155،859 نفقات السفر

24،263 26،275 ضيافة وتشريفات

220،307 233،395 نفقات التأمين

175،382 169،242 دعاية واعانات

238،791 150،321 قرطاسية ومطبوعات

191،131 218،142 اشتراكات واتاوى

289،498 207،670 تنمية وتدريب

41،605 46،726 مصاريف قضائية مختلفة

440،349 422،641 نفقات مدفوعة للشركة االم
وبدالت حضور اعضاء مجلس االدارة

4،371 - هبات و إعانات

217،977 290،094 نفقات أخرى

4،836،081 4،931،841
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2٣ - نفقات تشغيلية عامـة
 

2٥ - بيان إدارة العقود االستثمارية واالئتمانية غير المقيدة

ابتـــداء مــن شــهر حزيــران 1997 بــدأ المصــرف بالتعامــل بنشــاط " التوظيفــات االئتمانيــة واالســتثمارية " والتــي 
تخولــه كمؤتمــن القيــام بــكل عمـــل اداري او مصرفــي يتعلــق بالودائــع االئتمانيــة ، ســواء كان هــذا االمــر يقضــي 
باجــراء توظيفــات لــدى مؤسســـات قائمــة ، او القيـــام مباشــرة بأعمــال تجاريــة ، كأعمــال المرابحــة ، المشــاركة 
وغيرهــا وذلــك بشــرط ان ينــص التوكيــل االئتمانــي صراحــة علــى ذلك 0 نورد فيما يلــي تفاصيل بيان الموجودات 

والمطلوبــات العائــد لحســابات العقــود االســتثمارية واالئتمانـــية غيــر المقيــدة :

10٣

إيضاحالموجودات

31 كانون االول

2017
ألف ل ل

2016
ألف ل ل

48،764،20842،336،458أودائع لدى مصرف لبنان

ارصدة لدى المصارف والمؤسسات 
97،235،84390،377،802بالمالية

133،879،461134،183،764جذمم البيوع المؤجلة

9،290-دمضاربات مع الزبائن

927927هـاستثمارات في أوراق مالية

استثمارات في صكوك بالقيمة العادلة 
4،534،9376،021،155ومن خال االرباح أو الخسائر

27،947،77230،100،832زاستثمارات عقارية قيد االنشاء

2،675،873258،961حمدينون بموجب قبوالت

915،913286،929طموجودات اخرى

645،529645،529يعقارات مستملكة استيفاء لديون

رصيد مدين مع حسابات المجموعة 
1849،388،04247،811،531الخاصة

365،988،505352،033،178



100
تقرير مدققي الحسابات المستقلين

أ -  ودائع لدى مصرف لبنان

إيضاحالمطلوبات

31 كانون االول

2017
ألف ل ل

2016
ألف ل ل

ودائع الزبائن وحسابات دائنة اخرى- 
349،005،600341،522،086كحسابات االستثمار المطلقة

إلتزامات ناتجة عن تعهدات بموجب 
2،675،873258،961حقبوالت

6،683،6493،286،142لمطلوبات مستحقة ودائنون مختلفون

7،605،4026،933،355ممؤونات

17،98132،634ناحتياطي عائد أرباح

365،988،505352،033،178

31 كانون االول

2017
ألف ل ل

2016
ألف ل ل

5،425،7486،544،998حسابات جارية غير منتجة لعائدات

42،613،50035،076،000مرابحات السلع

724،960715،460ايرادات سارية - غير مستحقة القبض

48،764،20842،336،458
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تســتحق عوائــد مرابحــات الســلع علــى دفعــات نصــف ســنوية . بلغــت ايــرادات هــذه المرابحــات للعــام 2017 
حوالــي 2.44 مليــار ل ل )2.03 مليــار ل ل لعــام 2016 ( ) ايضــاح 25 س ( 0

يمثــل بنــد مرابحــات الســلع البالــغ 42.61 مليــار ل ل كمــا فــي 31 كانــون االول 2017 عمليــــــات مرابحـــــــة لــدى 
ــم مفصلــة كالتالــي :  ــن طريــق مصــرف تجــاري مقيــــــ ــان عـــــــ مصــرف لبنـــ

31 كانون االول 2016

اجمالي العائد االستحقاقتاريخ االكتتابالمجموعقيمة المرابحة
المتوقع

ما يعادله بالليرة دوالر أميركيألف ل ل
اللبنانية ألف ل ل

ما يعادله بالليرة 
اللبنانية ألف ل ل

123،943،530 نيسان 152019 نيسان 20،001،000-20،001،0002016

1411،169،821 آب 122023 آب 10،000،00015،075،0002013-

20،001،00010،000،00035،076،00015،113،351

31 كانون االول 2017

اجمالي العائد االستحقاقتاريخ االكتتابالمجموعقيمة المرابحة
المتوقع

ما يعادله بالليرة دوالر أميركيألف ل ل
اللبنانية ألف ل ل

ما يعادله بالليرة 
اللبنانية ألف ل ل

28 كانون االول 5،000،0007،537،500-
2017

30 كانون االول 
20246،161،592

123،943،530 نيسان 152019 نيسان 20،001،000-20،001،0002016

1411،169،821 آب 122023 آب 10،000،00015،075،0002013

20،001،00015،000،00042،613،50021،274،943
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ب - أرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية

تستحق ودائع لدى مصارف تجارية مقيمة بموجب عقود مضاربة على الشكل التالي:

31 كانون االول

2017
ألف ل ل

2016
ألف ل ل

3838حسابات جارية لدى مؤسسات مالية غير منتجة لعائدات

حسابات جارية لدى مؤسسات مالية مقربة غير منتجة 
3،824،05737،955لعائدات

3،176،29410،372،147حسابات جارية لدى مصارف تجارية غير منتجة لعائدات

81،162،58373،122،723ودائع لدى مصارف تجارية مقيمة بموجب عقود مضاربة

7،121،1025،035،590ودائع لدى مصارف تجارية مقيمة بموجب عقود وكالة

1،951،7691،809،349ايرادات سارية غير مستحقة القبض

97،235،84390،377،802

31 كانون االول 2017

متوسط نسبة  الف ل ل
العوائد

عمات اجنبية ما 
يعادل الف ل ل

متوسط نسبة 
العوائد

3،52 %25،073،473--لغاية شهر

4،66 %24،029،696--بين شهر وثاثة أشهر

--6،05 %18،059،414بين ثاثة وستة أشهر

--6،02 %14،000،000النصف الثاني من عام 2018

32،059،41449،103،169
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31 كانون االول 2016

متوسط نسبة  الف ل ل
العوائد

عمات اجنبية ما 
يعادل الف ل ل

متوسط نسبة 
العوائد

2،85 %5،071،596،290 %2،026،340لغاية شهر

3،23 %5،8913،172،403 %15،746،256بين شهر وثاثة أشهر

3،92 %620،183،129 %9،400،273بين ثاثة وستة أشهر

--6،14 %10،998،032النصف الثاني من عام 2017

38،170،90134،951،822

تستحق ودائع لدى مصارف تجارية مقيمة بموجب عقود وكالة على الشكل التالي:

31 كانون االول 2017

متوسط نسبة العوائدالف ل ل

6 %5،021،102لغاية شهر

6 %600،000بين ثاثة وستة أشهر

6 %1،500،000النصف الثاني من عام 2018

7،121،102

31 كانون االول 2016

متوسط نسبة العوائدالف ل ل

6 %2،848،771بين ثاثة وستة أشهر

6 %2،186،819النصف الثاني من عام 2017

5،035،590
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ج - ذمم البيوع المؤجلة

31 كانون االول

2017
ألف ل ل

2016
ألف ل ل

9،081،8783،927،165سندات مستحقة غير مدفوعة

43،54642،436قـرض حسن - موظفين

16،473،37714،676،764تمويات مرابحات تجزئة

28،359،79027،391،575تمويات قصيرة االجل - مرابحـة

73،134،91883،224،292تمويات متوسطة وطويلة االجل - مرابحـة

3،145،7162،613،771تمويات متوسطة وطويلة االجل - استصناع

1،108،0062،667،082تمويات متوسطة وطويلة االجل - مساومة

131،347،231134،543،085

)13،223،763()10،952،285(ايرادات غير محققة

8،683،2008،683،200ايرادات سارية غير مستحقة القبض - استصناع

129،078،146130،002،522

2،634،3692،879،439ديون دون العادية

7،955،1246،768،735ديون مشكوك بتحصيلها

)1،020،777()1،065،049(عائدات غير محققة 

9،524،4448،627،397

)4،446،155()4،723،129(مؤونة الديون المشكوك بتحصيلها

4،801،3154،181،242

133،879،461134،183،764المجموع
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السندات المستحقة غير المدفوعة والموقوفة بنهاية عامي 2017 و 2016 كالتالي علمًا ان معظمها بقي 
دون سداد حتى تاريخ اصدار البيانات المالية :

يمثل بند تمويات متوسطة وطويلة االجل - استصناع كما في 31 كانون األول 2017 و 2016 التالي:

نــورد ادنــاه حركــة حصــة الشــقق المباعــة مــن كلفــة مشــروع فرتينــي – اســتثمارات قيــد االنشــاء لعامــي 2017 و 
: 2016

31 كانون االول
2017

ألف ل ل
2016

ألف ل ل
حصة الشقق المباعة من كلفة مشروع فرتيني - استثمارات 

20،176،57117،273،219قيد االنشاء

)17،971،671()18،740،897(ينزل : دفعات على حساب الشقق المباعة من الزبائن

1،435،674)698،452(

1،710،0423،312،223زبائن أخرى

3،145،7162،613،771

 2017
ألف ل ل

 2016
ألف ل ل

20069897

2007972978

2008400472

20099،30011،661

201043،98748،245

201177،42280،228

201274،34276،626

20131،900،3271،913،758

2014481،505484،207

2015570،326840،815

20161،103،2153،331،979

-174،907الفصل االول 2017

-546،267الفصل الثاني 2017

-1،727،484الفصل الثالث 2017

-5،005،695الفصل الرابع 2017

11،716،2476،789،066

)2،861،901()2،634،369(ناقص ارصدة الزبائن المصنفين من قبل لجنة التصنيف

9،081،8783،927،165
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تتلخص حركة العائدات غير المحققة على ذمم البيوع المؤجلة المشكوك بتحصيلها للعامين 2017 و 2016 
على الشكل التالي :

تتلخص حركة مؤونة الديون المشكوك بتحصيلها للعامين 2017 و 2016 على الشكل التالي :

د - مضاربات مع الزبائن
يمثــل هــذا البنــد والبالــغ 9.29 مليــون ل ل كمــا فــي 31 كانــون االول 2016 عقــود مضاربــة خاصــة بتمويــل 
المصــرف لهامــش الجديــة المتوجــب علــى اعتمــادات مســتندية بنســبة 15 % علــى ان يتــم تحويــل كامــل قيمــة 

هــذه االعتمــادات الــى تمويــات بالمرابحــة عنــد اســتحقاقها .

 2016
ألف ل ل

 2017
ألف ل ل

1،020،777 1،020،777 الرصيد في بداية السنة

- 44،272 اضافات

1،020،777 1،065،049 الرصيد في نهاية السنة

 2016
ألف ل ل

 2017
ألف ل ل

4،781،167 4،446،155 الرصيد في بداية السنة

)113،731( 276،974 تحويل )إلى( / من احتياطي مخاطر استثمار - )ايضاح 25 م (

)220،578( - مؤونات مستردة - )ايضاح 25 س (

)703( - شطب مؤونات مقابل ديون مشكوك بتحصيلها

4،446،155 4،723،129 الرصيد في نهاية السنة

 2016
ألف ل ل

 2017
ألف ل ل

17،273،219 17،273،219 الرصيد في بداية السنة

- 2،903،352 تحويــل الــى حســاب اســتثمارات قيــد االنشــاء )إيضــاح 25 ز(

17،273،219 20،176،571 الرصيد في نهاية السنة
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ه - استثمارات في أوراق ماليـة

31 كانون االول
 2016

ألف ل ل
 2017

ألف ل ل

789،342 789،342  - MF Global Ltd استثمارات في اسهم مع الوسيط
غير مدرجة

)788،415( )788،415( مؤونة تدني في القيمة

927 927

و - استثمارات في صكوك بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر

التغيير في القيمة القيمة العادلة
العادلة خال

القيمة الكلفة
2017201620172016االسمية

ألف ل لألف ل لألف ل لألف ل لألف ل لألف ل ل

)14،133()9،422(3،768،7503،768،7503،759،3283،754،617بنك البركة تركيا - استحقاق 2019

753،750753،750775،609772،22821،85918،478بنك الشارقة - استحقاق 2024

)13،190(-1،494،310--1،507،500بنك دبي االسامي - استحقاق 2020

6،030،0004،522،5004،534،9376،021،15512،437)8،845(

بلغــت عوائــد اســتثمار المصــرف فــي هــذه الصكــوك للعــام 2017 حوالــي 282.43 مليــون ل ل )446.13 مليــون ل 
ل للعــام 2016( ظهــرت فــي بنــد فائــض الســنة الماليــة للعقــود االســتثمارية واالئتمانيــة )ايضــاح 25 س(.

تــم خــال العــام 2017 بيــع صكــوك بنــك دبــي االســامي وتحقيــق ربحــا بحوالــي 2 مليــون ل ل ظهــر تحــت بنــد 
صافــي اربــاح اســتثمارات فــي صكــوك )ايضــاح 25 س(.

تــم خــال كانــون الثانــي 2018 بيــع صكــوك بنــك البركــة تركيــا وبنــك الشــارقة مــن دون تحقيــق اي ربــح، ومقابــل 
االكتتــاب بمرابحــات ســلع مــع مصــرف لبنــان.

تــــــم خــــــــال الـعـــام 2016 بيـــــــع صــــــكوك بنــك قطــر اإلســـــــامي وبنــك الشــــــــارقة اإلســامي وبالتالــي حقــق 
المصــــــرف ربحـــــــــا بحــــــوالي 59.8 مليون ل ل ظهر تحت بند صافي أرباح استثمارات في صكوك )ايضاح 25 س(.

بلــغ التغييــر فــي القيمــة العادلــة خــال عــام 2017 حوالــي 12 مليــون ل ل و 9 مليــون ل ل خــال العــام 2016 وقــد 
تــم تحويــل حصــة العــام 2016 مــن حســاب احتياطــي مخاطــر اســتثمار.

نورد ادناه حركة حساب التغيير في القيمة العادلة للصكوك للعام 2017 و2016 :
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ز - استثمارات عقارية
يمثــل اســتثمار المصــرف فــي مشــروع فـــــــرتيني العقـــــــاري والبالــغ 27.95 مليــار ل ل كمــا فــي 31 كانــون االول 

2017 )30.10 مليــار ل ل كمــا فــي 31 كانــون االول 2016 ( حصــة المصــرف مــن كلفــة المشــروع0

نورد أدناه حركة االستثمارات العقارية قيد االنشاء لعامي 2017 و 2016 :

يمثــــــــــــــل بنــد تحويــل الــى تمويــات باالســتصناع تحــت بنــد ذمــم البيــوع المؤجلــة خــال العــام 2017 والبالــغ 2.9 
ــة العــام  ــه تــم انجــاز هــذا المشــروع بنهاي ــار ل ل )ايضــاح 25ج( حصــة الشــقق المباعــة. تجــدر اإلشــارة الــى ان ملي
2017، هــذا وقــد تــم بيــع 14 شــقة )منهــا شــقتين فــي العــام 2017( مــن أصــل 33 وموقفــي ســيارة لنهايــة العــام 
2017. تــم فــي نهايــة العــام 2017 تخميــن الشــقق غيــر المباعــة مــن العقــار مــن قبــل خبيــري عقــارات مســتقلين 

بحوالــي 35.18 مليــار ل ل.

ح - مدينون بموجب قبوالت 
يمثــل بنـــــــد مدينــــــــون بموجــب قبــــــــوالت والبالــــــــغ 2.67 مليــار ل ل كمـــــا فــي 31 كانــون االول 2017 )259 
مليــــــون ل ل كمــــــا فــي 31 كانــون االول 2016 ( إلتزامــات علــى الزبائــن بموجــب كمبيــاالت مقبولــة ومعــززة مــن 
قبــل المصــرف نشــأت عــن تــداول ســندات عائــدة العتمــادات مســتندية الجـــل 0 لقــد ظهــرت الجهــة المقابلــة لهذه 

الكمبيــاالت تحــت بنــد إلتزامــات ناتجــة عــن تعهــدات بقبــوالت فــي جهــة المطلوبــات 0

 2016
ألف ل ل

 2017
ألف ل ل

26،974،478 30،100،832 الرصيد في بداية السنة

3،126،354 750،292 اضافات )دفعات وتوقيفات عشرية(

- )2،903،352( تحويل من حساب االستصناع )إيضاح 25 ج(

30،100،832 27،947،772 الرصيد في نهاية السنة

 2016
ألف ل ل

 2017
ألف ل ل

)189،640( )8،845( الرصيد في بداية السنة -  )دائن ( 

171،749 3،042 صافــي تحويــل  الــى حســاب احتياطــي مخاطــر اســتثمار )ايضــاح 25 م(

- 18،240 عكس رصيد التغير في القيمة العادلة للصكوك المباعة

9،046 - حركات أخرى

)8،845( 12،437 الرصيد في نهاية السنة - مدين / )دائن(
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ي -  عقارات مستملكة استيفاء لديون
يمثــل بنــد عقــارات مســتملكة اســتيفاء لديــون والبالــغ 645مليــون ل ل كمــا فــي 31 كانــون االول 2017 و 2016 

قيمــة العقــارات المســتملكة اســتيفاء لديــون ممنوحــة لبعــض الزبائــن 0 

ط- موجودات اخرى

31 كانون االول
 2016

ألف ل ل
 2017

ألف ل ل

13،052 9،426 ايرادات سارية غير مستحقة القبض - صكوك

37،216 31،563 مصاريف مؤجلة على مرابحات السلع مع مصرف لبنان

236،661 874،924 حسابات مدينة مختلفة

286،929 915،913
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ك - ودائع الزبائن وحسابات دائنة اخرى - حسابات االستثمار المطلقـة
تستحق ارصدة الودائـع االئتمانية واالستثمارية غير المقيدة على الشكل التالي:  

يمثل حساب ودائع تحت الطلب صافي ارباح الزبائن من ودائعهم االستثمارية.

يتضمـــــــن بنــــــد ودائــــع الزبائـــــن ودائـــــع لجهـــــات مقربـــــة بلغـــــت حـــــوالي 1.84 مـــــليار ل ل كمـــــا فـــــي 31 
ــار ل ل كمــا فــي 31 كانــون االول 2016 ( . ــون االول 2017 ) 3.12 ملي كانـــ

31 كانون االول 312016 كانون االول 2017

ليرة لبنانية
ما يعادل 
عمات  

أجنبية
المجموع

النسبة الى 
مجموع 
الودائع

المجموع
النسبة الى 

مجموع 
الودائع

%الف ل ل%الف ل لالف ل لالف ل ل

24،749112،542137،291665،384ودائع تحت الطلب

ودائع الجل:

876،4328،375،6529،252،0842،733،958،4081،19شهــر

1،526،5795،380،9546،907،5332،0313،682،4504،13ثاثة أشهر

52،077،881164،832،823216،910،70464،04209،742،20063،32ستة أشهر

16،929،39388،745،248105،674،64131،2103،829،91031،36سنـــــــة

71،410،285267،334،677338،744،962100331،212،968100

حسابات دائنة اخرى:

تأمينات نقدية لقاء 
73،93573،935723،169-اعتمادات مستندية

تأمينات نقدية لقاء عقود 
1،170،5535،539،5076،710،0605،535،598تمويل

إيداع مجمد  و هوامش 
3،135،3673،135،000-3،135،367نقدية لقاء كفاالت

203،985203،985249،967-ودائع استثمارية للتوظيف

4،305،9205،817،42710،123،3479،643،734

75،740،954273،264،646349،005،600341،522،086
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ل - مطلوبات مستحقة ودائنون مختلفون

يمثــل بنــد احتياطــي مخاطــر اســتثمار االحتياطــي بنســبة 20 % مــن قيمــة الوحــدة الحســابية الفعليــة تحســم عنــد 
إحتســابها عنــد إســتحقاق كل وديعـــة ويرحــل المبلــغ المحســوم إلــى الحســاب الخــاص بمخصــص مخاطــر االســتثمار 
علــى ان ال تــوزع هــذه االحتياطيــات المجمعـــة إال بموجــب قـــرار مــن مجلــس االدارة وذلــك حســب حجــم االحتيــاط 
المجمــع مقارنــة مــع مخاطــر الديــون المصنفــة 0 تجــدر االشــارة الــى انــه ابتــداء مــن تمــوز 2013 تــم تعديــل طريقــة 
احتســاب هــذا االحتياطــي بحيــث اصبــح المصــرف يقتطــع حصتــه كمضــارب مــن كامــل االربــاح الخاضعــة للتوزيــع 

ويتــم توزيــع الباقــي علــى زبائــن المصــرف بعــد اقتطــاع االحتياطــي بنســبة 20 % 0

تــم بنهايــة العــام 2015، وبنــاء علــى تعميــم مصــرف لبنــان األساســي رقــم 81 تكويــن مؤونــات اجماليــة بمبلــغ                                          
1.02 مليــار ل ل لتمويــات المصــرف للســنوات 2014، 2015 و 2016 وذلــك علــى أســاس ان ال يقــل رصيــد هــذه 
المؤونــات عــن 0.25% مــن قيمــة هــذه التمويــات فــي نهايــة عــام 2014 و 0.50% فــي نهايــة عــام 2015 و%1 
فــي نهايــة العــام 2016. وبنــاء عليــه تــم خــال العــام 2016 عكــس مبلــغ 320 مليــون ل ل الــى حســاب مؤونــات 

مســتردة ضمــن فائــض الســنة الماليــة ويمثــل الزيــادة فــي احتســاب المؤونــات المشــار اليهــا أعــاه.

بنــاء علــى تعميــم مصــرف لبنــان االساســي رقــم 143 الصــادر بتاريــخ 7 تشــرين الثانــي 2017، تتوقــف المصــارف 
عــن تكويــن المؤونــات االجماليــة وذلــك اعتبــارا مــن الســنة الماليــة 2017 بغيــة تكويــن المؤونــات مقابــل الخســائر 
االئتمانيــة المتوقعــة )Expected Credit Losses( مــن 1 كانــون الثانــي 2018 لتطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر 
الماليــة رقــم )IFRS9 )9(( علــى محفظــة االصــول الماليــة داخــل الميزانيــة وااللتزامــات الماليــة خــارج الميزانية التي 
تنطــوي علــى مخاطــر ائتمانيــة بمختلــف فئاتهــا ووضــع االنظمــة التقنيــة واســتكمال جهوزيتهــا قبــل 31 كانــون 
االول 2017. بنــاء علــى ذلــك لقــد قــام المصــرف بنهايــة العــام 2017 باعــداد التقاريــر المطلوبــة بموجــب متطلبــات 
 Expected Credit( واحتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ))IFRS9 )9( المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم
Losses(  وتحديــد المؤونــات بمــا يتوافــق مــع متطلبــات هــذا المعيــار اذا لــزم االمــر. باختصــار، ال يوجــد تأثيــر 
جوهــري علــى حقــوق المســاهمين نتيجــة تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )9( كمــا فــي 1 كانــون 

الثانــي 2018 بعــد االخــذ بعيــن االعتبــار المؤونــات المكونــة ســابقا.

31 كانون االول
 2016

ألف ل ل
 2017

ألف ل ل

66،897 1،315،274 شيكات مصرفية - لبنك البركة

375،626 2،405،880 دائنون مختلفون

25،507 36،922 ضرائب مقتطعة من ودائع الزبائن

2،209،082 2،316،543 مؤونة كلفة حسابات االستثمار المطلقة

609،030 609،030 مؤونة استثمارات للزبائن في اسهم مقيدة 

3،286،142 6،683،649

31 كانون االول
 2016

ألف ل ل
 2017

ألف ل ل

6،231،355 6،903،402 احتياطي مخاطر استثمار 

702،000 702،000 مؤونة تسهيات مصرفية 

6،933،355 7،605،402

م -مؤونات 
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ن - احتياطي عائد ارباح

يمثــل هــذا البنــد صافــي اربــاح يتــم حجزهــا مــن اربــاح الحســابات االئتمانيــة او دفعهــا كاربــاح للحســابات 
االئتمانيــة وذلــك لتعديــل  عائــد الربــح المدفــوع للزبائــن بمــا يتماشــى مــع قــرارات ادارة المصــرف . يتــم 

قيــد هــذا االحتياطــي ضمــن بنــد عائــدات االســتثمارات مــن عقــود التمويــل .

تتكون حركة احتياطي عائد ارباح مما يلي :

تتكون حركة احتياطي مخاطر استثمار مما يلي :

 2016
ألف ل ل

 2017
ألف ل ل

4،920،923 6،231،355 الرصيد في بداية السنة

1،028،365 1،046،118 اضافات )ايضاح 25 س(

113،731 )276،974( تحويــل )الــى( / مــن مؤونــة الديــون المشــكوك بتحصيلهــا  
)ايضــاح 25 ج(

171،749 47،513 بالقيمــة  صكــوك  فــي  اســتثمارات  حســاب  مــن  تحويــل 
و(   25  ،  9 )ايضــاح  الخســائر  أو  االربــاح  خــال  مــن  العادلــة 

- )157،828( تسديدات

)3،413( 13،218 فروقات صــرف

6،231،355 6،903،402 الرصيد في نهاية السنة

 2016
ألف ل ل

 2017
ألف ل ل

4،940 32،634 الرصيد في بداية السنة

27،694 )14،653( صافي االضافات / )التحويات(

32،634 17،981 الرصيد في نهاية السنة



11٣التقرير السنوي 2017

س - فائض السنة المالية:
نورد فيما يلي فائض السنة من التوظيفات االستثمارية واالئتمانية غير المقيدة:

 للسنة المنتهية في 31 كانون االول
 2016

ألف ل ل
 2017

ألف ل ل

عائدات االستثمارات :

8،170،722 8،298،603 عقود التمويل

2،029،580 2،440،784 مرابحات السلع لدى مصرف لبنان )ايضاح 25 أ(  

4،208،101 4،556،965 الودائع لدى المصارف والمؤسسات المالية

505،931 284،438 صافي ارباح من استثمارات في صكوك )ايضاح 25 و(

1،300،329 1،179،873 صافي عموالت ، رسوم وإيرادات اخرى

16،214،663 16،760،663

320،000 - مؤونات مستردة ) إيضاح 25 م(

220،578 - مؤونات ديون مشكوك بتحصيلها مستردة )ايضاح 25 ج(

)1،028،365( )1،046،118( إحتياطي مخاطر إستثمار )ايضاح 25 م(

15،726،876 15،714،545 أرباح السنة

ارباح السنة الموزعة :

8،209،279 8،626،635 حصة الزبائن

7،517،597 7،087،910 حصة المصرف من ناتج التوظيفات االستثمارية 
واالئتمانية غير المقيدة للسنة

15،726،876 15،714،545
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بيان ادارة العقود االستثمارية واالئتمانية المقيدة  -2٦

إيضاح

31 كانون االول

2017
ألف ل ل

2016
ألف ل ل

الموجـودات:

56،057،34216،820،275أارصدة لدى مصرف لبنان

ارصدة لدى المصارف والمؤسسات 
6،819،4796،819،479بالمالية المقربة

6،512،71211،038،781جذمم البيوع المؤجلة

69،389،53334،678،535

المطلوبـات:

53،214،6169،133،615دوكاالت موازية مع مصارف

رصيد دائن مع حسابات المجموعة 
1316،174،91725،544،920الخاصة

69،389،53334،678،535

صافي نتيجة إدارة العقود اإلستثمارية 
1،164،7311،492،153واإلئتمانية المقيدة

أ - أرصدة لدى مصرف لبنان

يمثــل بنــد مرابحــات الســلع كمــا فــي 31 كانــون االول 2017 و 2016 عمليــات مرابحــة لــدى مصــرف لبنــان عــن 
طريــق مصــرف مقيــم كالتالــي :

31 كانون االول

اجمالي العائد قيمة المرابحة
20172016تاريخ االستحقاقتاريخ االكتئابالمتوقع

ما يعادل الف ل.لما يعادل الف ل.لدوالر اميركيدوالر اميركي

416،582،50016،582،500 نيسان 42019 نيسان 11،000،0003،236،0772014

28 كانون االول 26،000،0007،445،916
2017

30 كانون االول 
202439،195،000-

55،777،50016،582،500

ايرادات سارية 
279،842237،775غير مستحقة

56،057،34216،820،275
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ب - ارصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية المقربة
ان ارصــدة الحســابات لــدى المصــارف والمؤسســات الماليــة المقربــة والبالغــة 6.82 مليــار ل ل كمــا فــي 31 كانــون 

االول 2017 و2016 هــي بالعمــات االجنبيــة . 
ــد ســنوي  ــن ســتة اشــهر وســنة وبمتوســط عائ ــة بي ــة بموجــب عقــود وكال ــدى مصــارف مقرب ــع ل تســتحق ودائ

 %2.67

تســتحق عوائــد مرابحــات الســلع علــى دفعــات نصــف ســنوية 0 بلغــت ايــرادات هــذه المرابحــات للعــام 2017 
حوالــي 1.02 مليــار ل ل  )2016 حوالــي 980 مليــون ل ل(. 

ج - ذمم البيوع المؤجلة 

ان ذمم البيـــــوع المؤجلـــــــة والبالغــــــة 6.51 مليـــــار ل ل كمــــــا فــــــي 31 كانـــــــون االول 2017 ) 11.03 مليــــــار ل ل 
كمــــــــا فـــــــــي 31 كانــون االول 2016( هــي بالعمــات االجنبيــة وهــي ممنوحــة بمعظمهــا لزبائــن خــارج االراضــي 

اللبنانيــة ، مقابــل كفــاالت مصرفيــة مــن مصــرف شقيـــــق 0

31 كانون االول
 2016

ألف ل ل
 2017

ألف ل ل

244،214 - سندات مستحقة غير مدفوعة

10،794،567 6،512،712 تمويات متوسط االجل - مرابحة 

11،038،781 6،512،712

د - وكاالت موازية مع مصارف

31 كانون االول
 2016

ألف ل ل
 2017

ألف ل ل

227،357 - حسابات جارية مع مصارف مقربة

8،695،207 53،214،617 وكاالت موازية مع مصارف مقربة

211،051 - مضاربات موازية مع مصارف مقربة

9،133،615 53،214،616
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تستحق الوكاالت والمضاربات الموازية على الشكل التالي:

31 كانون االول 312016 كانون االول 2017

عمات اجنبية  ما 
عمات اجنبية  ما العوائديعادل الف ل ل

العوائديعادل الف ل ل

--2،85 %5،276،250بين شهر وثاثة أشهر

3،08 %211،051--بين ستة اشهر و سنة

4،8 %4،88،592،750 %8،592،750بين سنة وثاث سنوات

--8 %9،045،000بين ثاث الى خمسة سنوات

--8 %30،150،000بين خمس سنوات وعشر سنوات

53،064،0008،803،801

يضاف: كلفة عوائد مستحقة 
150،616102،457للدفع

53،214،6168،906،258
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27 - التعامل مع اطراف ذات عالقة

يمثــل هــذا البنــد تعامــل المصــرف مــع اطــراف ذات عاقــة ، أعضــاء مجلــس االدارة والقائميــن علــى ادارتــه 0 يتــم 
هــذا التعامــل بموافقــة ادارة المصــرف 0 

تتكون االرصدة مع االطراف ذات عاقة مما يلي :

31 كانون االول
 2016

ألف ل ل
 2017

ألف ل ل

حسابات المصرف الخاصة :

4،153،683 849،887 ارصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية )ايضاح 6(

18،338 48،417 حسابات مدينة - الشركة االم )ايضاح 10(

3،109،311 32،744،824 حسابات دائنة مع مصارف )ايضاح 14(

- 18،073،578 وكاالت موازية من مصارف مقربة )ايضاح 14(

1،062،510 1،580،278 ودائع الزبائن وحسابات دائنة اخرى )ايضاح 15(

4،238،342 4،238،342 دفعة نقدية مخصصة لراس المال من قبل المصرف 
االم )ايضاح 19(

الحسابات االستثمارية و االئتمانية غير المقيدة :

37،955 3،824،057 حسابات جارية لدى المصارف والمؤسسات المالية 
)ايضاح 25 ب(

166،550 82،868 ذمم البيوع المؤجلة - عضو مجلس إدارة )ايضاح 25 ج(

3،754،617 3،759،328 استثمارات في صكوك ) ايضاح 25 و(

3،121،579 1،843،667 ودائع الزبائن - حسابات االستثمار المطلقة 
 )ايضاح 25 ك(             

الحسابات االسثتمارية واالئتمانية المقيدة :

6،819،479 6،819،479 ودائع لدى المصارف )ايضاح 26 ب(

8،906،258 53،214،617 وكاالت ومضاربات موازية مع مصارف 
)ايضاح 26 د( 

227،357 - حسابات جارية مع مصارف )إيضاح 26 د(

ادوات مالية في مخاطر خارج الميزانية :

16،582 16،582 كفاالت صادرة ) إيضاح 24( 
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28 - النقد وما يوازي النقد

يمثــل بنــد النقــد ومــا يــوازي النقــد فــي بيــان التدفقــات النقديــة مجمــوع بنــود الصنــدوق ، احتياطــي نقــدي 
الزامــي ونقــد لــدى مصــرف لبنــان )ايضــاح 5( وارصــدة لــدى المصــارف والمؤسســات الماليــة )ايضــاح 6( ذات اجــل 

اساســي لمــدة 90 يــوم أو اقــل 0 

على أساسه ، يتكون النقد وما يوازي النقد لمقاصد التدفقات النقدية مما يلـي :

بلغـــت رواتب االدارة التنفيذيـــة العليـــا للمصرف ) المديــــــر العـــــــام ونائَبــــــه ومساعَده ( حوالـــــــــي 1.15 مليار ل ل 
للعـــام 2017    )1.34 مليـــار ل ل للعـــام 2016 (.  كمــا بلــغ مجمــوع بــدالت الحضــور العضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان 
المختلفــة لــدى المصــرف حوالــي           314 مليــون ل ل للعــام 2017 ) 347 مليــون ل ل للعــام 2016( 0 باإلضافــة 
الــى اتعــاب احــد محامــي المصــرف )عضــو مجلــس إدارة ( والبالغــة      149 مليــون ل ل للعــام 2017 ) 149 مليــون 

ل ل للعــام 2016( 0

31 كانون االول
 2016

ألف ل ل
 2017

ألف ل ل

3،808،131 4،162،706 الصندوق

3،613،498 14،347،607 اموال جاهزة تحت الطلب لدى مصرف لبنان

6،030،000 19،591،475 احتياطي الزامي -ودائع الجل ومرابحات السلع

10،884،664 33،488،315 حسابات جارية لدى مصارف وجهات مقربة

1،883،150 2،965،789 شيكات برسم التحصيل

26،219،443 74،555،892

29 - القيم العادلة

يبين الجدول التالـــــي القيم الدفتريـــــة والقيـــــــم العادلـــــــة للموجــــــــودات والمطلوبات المالية المعترف بها في 
هــذه البيانــات الماليــة كمــا فــي  31 كانــون االول 2017 بمــا فيهــا مســتويات القيمــة العادلــة 0 ال يتضمــن الجــدول 
ادنــاه الموجــودات والمطلوبــات الماليــة التــي ال يتــم قياســها بالقيمــة العادلـــــة والتــي بنظـــــــر ادارة المصــرف ان 

قيمهــا الدفتريــة تقــارب بشــكل معقــول قيمهــا العادلــة نظــرًا الســتحقاقاتها التعاقديــة القصيــرة االجــل :
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حسابات المجموعة الخاصة 2017:

حسابات العقود االستثمارية واالئتمانية غير المقيدة  2017:

حسابات العقود االستثمارية واالئتمانية المقيدة  2017:

لم يكن هناك تحويل بين المستويات 1 و 2 و 3 خال السنة المالية 0

القيمة العادلة

المجموعايضاح المستوى 3 المستوى 2 المستوى 1 القيمة 
الدفترية

الف ل ل الف ل ل الف ل ل الف ل ل الف ل ل

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال االرباح والخسائر

437،024 - - 437،024 394،049 8
موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من  خال الدخل 

الشامل اآلخـر 

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

30،150،000 30،150،000 - - 30،150،000 5 توظيفات الجل مع مصرف 
لبنان - مرابحات سلع

القيمة العادلة

المجموعايضاح المستوى 3 المستوى 2 المستوى 1 القيمة 
الدفترية

الف ل ل الف ل ل الف ل ل الف ل ل الف ل ل

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال االرباح والخسائر

4،534،937 - - 4،534،937 4،522،500 25 و استثمارات في صكوك

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

42،613،500 42،613،500 - - 42،613،500 25 أ توظيفات الجل مع مصرف 
لبنان - مرابحات سلع

القيمة العادلة

المجموعايضاح المستوى 3 المستوى 2 المستوى 1 القيمة 
الدفترية

الف ل ل الف ل ل الف ل ل الف ل ل الف ل ل

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

55،777،500 55،777،500 - - 55،777،500 26 أ توظيفات الجل مع مصرف 
لبنان - مرابحات سلع
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حسابات المجموعة الخاصة 201٦:

حسابات العقود االستثمارية واالئتمانية غير المقيدة 201٦ :

القيمة العادلة

المجموعايضاح المستوى 3 المستوى 2 المستوى 1 القيمة 
الدفترية

الف ل ل الف ل ل الف ل ل الف ل ل الف ل ل

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال االرباح والخسائر

434،024 - - 434،024 394،049 8
موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من  خال الدخل 

الشامل اآلخـر 

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

22،612،500 22،612،500 - - 22،612،500 5 توظيفات الجل مع مصرف 
لبنان - مرابحات سلع

القيمة العادلة

المجموعايضاح المستوى 3 المستوى 2 المستوى 1 القيمة 
الدفترية

الف ل ل الف ل ل الف ل ل الف ل ل الف ل ل

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال االرباح والخسائر

6،021،155 - - 6،021،155 6،030،000 25 و استثمارات في صكوك

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

35،076،000 35،076،000 - - 35،076،000 25 أ توظيفات الجل مع مصرف 
لبنان - مرابحات سلع

حسابات العقود االستثمارية واالئتمانية المقيدة  2017:

القيمة العادلة

المجموعايضاح المستوى 3 المستوى 2 المستوى 1 القيمة 
الدفترية

الف ل ل الف ل ل الف ل ل الف ل ل الف ل ل

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

16،582،500 16،582،500 - - 16،582،500 26 أ توظيفات الجل مع مصرف 
لبنان - مرابحات سلع
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٣0 - القيمة العادلة وادارة المخاطـر
مخاطر التسليف

مخاطــر التســليف هــي المخاطــر التــي تنشــأ فــي حــال تخلفــت احــدى الجهــات عــن التزاماتهــا ممــا قــد يســبب 
ــة. تتــم مراقبــة هــذه المخاطــر مــن قبــل المصــرف مــن خــال متابعــة مخاطــر االقــراض ،  خســائر للجهــة المقابل

والتقييــم المســتمر للوضــع المالــي للجهــات المقترضــة المعنيــة .
ــات ونشــاطات  ــط بعملي ــة مرتب ــز فــي مخاطــر االقــراض ينشــأ عندمــا يكــون عــدد مــن الجهــات المقابل إن التركي
ــر علــى  ــزات متشــابهة قــد تؤث ــة لهــا مي ــة محــددة أو لهــم نشــاطات اقتصادي متشــابهة أو فــي مناطــق جغرافي
امكانياتهــم للقيــام بموجباتهــم التعاقديــة بســبب تأثرهــم بصــورة متشابهـــة بالتغيــرات االقتصاديــة والسياســية 
وغيرهــا 0 أن التركيــز فــي مخاطــر االقــراض يـــدل علــى مــدى تأثــر آداء المصــرف بالتطــورات الاحقــة فــي قطاعات 

او مناطــق جغرافيــة معينــة 0
يقــوم المصــرف بتخفيــض مخاطــر االقــراض ومعالجــة مخاطــر الديــون المتعثــرة وذلــك بمتابعــة هــذه الديــون 
لزيــادة فــرص اســتردادها وتحســين تصنيفهــا مــن خــال وضــع خطــط العــادة جدولتهــا ، والحصــول علــى الضمانــات 

العينيــة الكافيــة 0

توزيع الموجودات والمطلوبات في حسابات المجموعة الخاصة فيما بين المواقع الجغرافية:

31 كانون االول 2017

لبنان
الشرق 

األوسط 
وأفريقيا

أميركا أوروبا
المجموعأخرىوأخرى

الف ل لالف ل لالف ل لالف ل لالف ل لالف ل ل
122،739،321----122،739،321الصندوق ونقد لدى مصرف لبنان

ارصدة لدى المصارف والمؤسسات 
36،454،104-28،390،4462،843،2933،809،1121،411،253المالية

15،998،048---2،990،45813،007،590ذمم البيوع المؤجلة    

استثمارات في صكوك بالقيمة 
3،813،221---3،813،221-العادلة من خال االرباح او الخسائر

436،097--428،301-7،796استثمارات في اوراق مالية

5،488،410--5،374،080112،5961،734موجودات اخرى

19،346،253----19،346،253ممتلكات ومعدات

955،559----955،559موجودات غير ملموسة

رصيد مدين مع الحسابات االستثمارية 
16،174،917----16،174،917واالئتمانية المقيدة

221،405،930-195،978،83019،776،7004،239،1471،411،253مجموع الموجودات

52،420،259---20،04752،400،212حسابات دائنة مع مصارف

79،616،1174،634،045200،78517،84135،41484،504،202ودائع الزبائن وحسابات دائنة اخرى

1،915،078----1،915،078مطلوبات مستحقة ودائنون مختلفون

2،902،180----2،902،180مؤونات

رصيد دائن مع الحسابات االستثمارية 
49،388،042----49،388،042واالئتمانية غير المقيدة

133،841،46457،034،257200،78517،84135،414191،129،761مجموع المطلوبات
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توزيع الموجودات والمطلوبات في حسابات الميزانية فيما بين المواقع الجغرافية:

31 كانون االول 2016

لبنان
الشرق 

األوسط 
وأفريقيا

أميركا أوروبا
المجموعوأخرى

الف ل لالف ل لالف ل لالف ل لالف ل ل
101،732،558---101،732،558الصندوق ونقد لدى مصرف لبنان

ارصدة لدى المصارف والمؤسسات 
3،912،6845،658،1732،784،9661،949،05114،304،874المالية

3،144،539--3،140،4684،071ذمم البيوع المؤجلة    

436،097---436،097استثمارات في اوراق مالية

5،886،761--5،863،14923،612موجودات اخرى

20،806،038---20،806،038ممتلكات ومعدات

1،199،553---1،199،553موجودات غير ملموسة

رصيد مدين مع الحسابات االستثمارية 
25،544،920---25،544،920واالئتمانية المقيدة

162،635،4675،685،8562،784،9661،949،051173،055،340مجموع الموجودات

3،897،618--20،0483،877،570حسابات دائنة مع مصارف

80،595،5982،248،973113،206263،75683،221،533ودائع الزبائن وحسابات دائنة اخرى

1،969،032---1،969،032مطلوبات مستحقة ودائنون مختلفون

2،747،549---2،747،549مؤونات

رصيد دائن مع الحسابات االستثمارية 
47،811،531---47،811،531واالئتمانية غير المقيدة

133،143،7586،126،543113،206263،756139،647،263مجموع المطلوبات
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توزيع الموجودات والمطلوبات في الحسابات االستثمارية واالئتمانية غير المقيدة فيما بين المواقع الجغرافية:

31 كانون االول 2017

لبنان
الشرق 

األوسط 
وأفريقيا

المجموعأخزىأميركاأوروبا

الف ل لالف ل لالف ل لالف ل لالف ل لالف ل ل
48،764،208----48،764،208ودائع لدى مصرف لبنان

ارصدة لدى المصارف والمؤسسات 
97،235،843-90،244،6843،824،057393،167،063المالية

133،879،461---116،331،73417،547،727ذمم البيوع المؤجلة

927--428،296-)427،369(استثمارات في اوراق مالية

استثمارات في صكوك بالقيمة 
4،534،937---4،534،937-العادلة من خال االرباح أو الخسائر

27،947،772----27،947،772استثمارات عقارية قيد االنشاء

2،675،873----2،675،873مدينون بموجب قبوالت

9،426915،913-40،982693،450172،055موجودات اخرى

645،529----645،529عقارات مستملكة استيفاء لديون

رصيد مدين مع حسابات المجموعة 
49،388،042----49،388،042الخاصة

335،611،45526،600،171600،3903،167،0639،426365،988،505مجموع الموجودات

ودائع الزبائن وحسابات دائنة اخرى 
11،904،3281،065،275422،132979،290349،005،600حسابات االستثمار المطلقة

التزامات ناتجة عن تعهدات بموجب 
2،675،873----2،675،873قبوالت

6،683،649---6،682،4491،200مطلوبات مستحقة ودائنون مختلفون

7،605،402----7،605،402مؤونات

17،981----17،981إحتياطي عائد أرباح

351،616،28011،905،5281،065،275422،132979،290365،988،505
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31 كانون االول 2016

لبنان
الشرق 

األوسط 
وأفريقيا

أميركاأوروبا
المجموعوأخرى

الف ل لالف ل لالف ل لالف ل لالف ل ل
42،336،458---42،336،458ودائع لدى مصرف لبنان

ارصدة لدى المصارف والمؤسسات 
79،968،87037،955119،29710،251،68090،377،802المالية

134،183،764--101،601،68632،582،078ذمم البيوع المؤجلة

9،290---9،290مضاربات مع الزبائن

927---927استثمارات في اوراق مالية

استثمارات في صكوك بالقيمة العادلة 
6،021،155--6،021،155-من خال االرباح أو الخسائر

30،100،832---30،100،832استثمارات عقارية قيد االنشاء

258،961--258،961-مدينون بموجب قبوالت

235،30013،052286،929-38،577موجودات اخرى

645،529---645،529عقارات مستملكة استيفاء لديون

47،811،531---47،811,531رصيد مدين مع حسابات المجموعة الخاصة

302،513،70038،900،149354،59710،264،732352،033،178مجموع الموجودات

ودائع الزبائن وحسابات دائنة اخرى 
326،750،09112،605،0591،104،4141،062،522341،522،086حسابات االستثمار المطلقة

التزامات ناتجة عن تعهدات بموجب 
258،961--258،961-قبوالت

3،286،142---3،286،142مطلوبات مستحقة ودائنون مختلفون

6،933،355---6،933،355مؤونات

32،634---32،634إحتياطي عائد أرباح

337،002،22212،864،0201،104،4141،062،522352,033،178
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توزيع الموجودات والمطلوبات في الحسابات االستثمارية واالئتمانية المقيدة فيما بين المواقع الجغرافية:

31 كانون االول 2017

الشرق األوسط لبنان
المجموعوأفريقيا

الف ل لالف ل لالف ل ل

56،057،342-56،057،342ارصدة لدى مصرف لبنان

6،819،4796،819،479-ارصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية

6،513،5186،512،712)806(ذمم البيوع المؤجلة

56،056،53613،332،99769،389،533مجموع الموجودات

53،214،61653،214،616-وكاالت موازية مع مصارف

16،174،917-16،174،617رصيد دائن مع حسابات المصرف الخاصة

16،174،91753،214،61669،389،533مجموع المطلوبات

31 كانون االول 2016

الشرق األوسط لبنان
المجموعأوروباوأفريقيا

الف ل لالف ل لالف ل لالف ل ل

16،820،275--16،820،275ارصدة لدى مصرف لبنان

6،819،479-6،819،479-ارصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية

11،038،781-474،57410،564،207ذمم البيوع المؤجلة

34،678،535-17،294،84917،383،686مجموع الموجودات

9،133،615-9،133،615-وكاالت موازية مع مصارف

25،544،920--25،544،920رصيد دائن مع حسابات المصرف الخاصة

34،678،535-25،544،9209،133،615مجموع المطلوبات



12٦
تقرير مدققي الحسابات المستقلين

مخاطر السـوق
تتضمن مخاطر السوق ، باالضافة الى مخاطر اخرى ، مخاطر القطع ونسب العوائد 0

مخاطر عمليات القطع :
يتعــرض المصــرف لمخاطــر عمليــات القطــع المتعلقــة بتأثيــر تقلبــات اســعار القطــع واالدوات والمشــتقات 

الماليــة علــى وضعــه المالــي وتدفقاتــه النقديــة. 

توزيع الموجودات والمطلوبات في حسابات المصرف الخاصة فيما بين العمالت االساسية :

 31 كانون االول  2017

دوالر ليرة لبنانية
المجموععمات اخرىاسترلينييـوروأميركي

الف ل لالف ل لالف ل لالف ل لالف ل لالف ل ل
الموجـودات

الصندوق ونقد لدى 
122،739،321-24,036,87188،673،7519،983،34745،352مصرف لبنان

أرصدة لدى المصارف 
246,7435،285،90029،016،818212،0501،692،59336،454،104والمؤسسات 1المالية

15،998،048-1,382,3441،613،24213،002،462ذمم البيوع المؤجلة

استثمارات في أوراق 
436،097---436،097-ماليـة

استثمارات في صكوك 
بالقيمة العادلة من خال 

االرباح والخسائر
-3،813،221---3،813،221

5،488،410--3,740,6561،712،91034،844موجودات اخرى

19،346،253---19,340,2126،041ممتلكات ومعدات

955،559----955،559موجودات غير ملموسة

رصيد مدين مع الحسابات 
االستثمارية واالئتمانية 

المقيدة
-16،174،917---16،174،917

49،702،385117،716،07952،037،471257،4021،692،593221،405،930
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المطلوبات

5،2313،108،24447،868،90492،4661،345،41252،420،257حسابات دائنة مع مصارف

ودائع الزبائن وحسابات 
23،282،71956،184،0314،688،204124،596224،65484،504،204دائنة اخرى

مطلوبات مستحقة 
12،611،37854،51240،340105،7911،915،078)10،896،943(ودائنون مختلفون

2،902،180---2،715،156187،024مؤونات

رصيد دائن مع الحسابات 
الستثمارية واالئتمانية غير 

المقيدة
)292،544(50،237،998)574،148(-16،73649،388،042

14،813،619122،328،67552،037،472257،4021،692،593191،129،761صافي المراكــز

34،888،766)4،612،596()1(--30،276،169
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 31 كانون االول  2016

دوالر ليرة لبنانية
المجموععمات اخرىاسترلينييـوروأميركي

الف ل لالف ل لالف ل لالف ل لالف ل لالف ل ل
الموجـودات

الصندوق ونقد لدى 
101،732،558-21،871،19478،551،9361،293،23616،192مصرف لبنان

أرصدة لدى المصارف 
1،794،4447،933،9093،284،091205،5001،086،93014،304،874والمؤسسات 1المالية

3،144،539---1،356،3401،788،199ذمم البيوع المؤجلة

استثمارات في أوراق 
436،097---436،097-ماليـة

5،886،761--4،056،2051،807،83322،723موجودات اخرى

20،806،038---7،152،96613،653،072ممتلكات ومعدات

1،199،553----1،199،553موجودات غير ملموسة

رصيد مدين مع الحسابات 
االستثمارية واالئتمانية 

المقيدة
-25،544،920---25،544،920

37،430،702129،715،9664،600،050221،6921،086،930173،055،340

المطلوبات

5،2311،372،3611،525،39484،310910،3223،897،618حسابات دائنة مع مصارف

ودائع الزبائن وحسابات 
22،255،43756،776،8993،987،680107،31094،20783،221،533دائنة اخرى

مطلوبات مستحقة 
12،461،10797،55430،07265،6641،969،032)10،685،365(ودائنون مختلفون

2،747،549---2،574،864172،685مؤونات

رصيد دائن مع الحسابات 
الستثمارية واالئتمانية غير 

المقيدة
)1،032،307(49،837،679)1،010،578(-16،73747،811،531

13،117،860120،620،7314،600،050221،6921،086،930139،647،263

33،408،077---24،312،8429،095،235صافي المراكــز
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توزيع موجودات ومطلوبات الحسابات االستثمارية واالئتمانية غير المقيدة فيما بين العمالت االساسية:

31 كانون االول 2017

دوالر ليرة لبنانية
المجموععمات أخرىيـوروأميركي

الف ل لالف ل لالف ل لالف ل لالف ل ل
المطلوبـات

ودائع الزبائن وحسابات دائنة اخرى - 
349،005،600-75،797،754261،727،94311،479،903حسابات االستثمار المطلقة

التزامات ناتجة عن تعهدات بموجب 
2،675،873--2،675،873-قبوالت

6،683،649-930،9205،727،77824،951مطلوبـات مســـتحقة ودائنــون مختلفـون

1،562،4805،909،442116،74416،7367،605،402مؤونات

17،981-2،981-15،000احتياطي عائد ارباح

78،306،154276،041،03611،624،57916،736365،988،505

31 كانون االول 2017

دوالر ليرة لبنانية
المجموععمات أخرىيـوروأميركي

الف ل لالف ل لالف ل لالف ل لالف ل ل
الموجـودات

48،764،208--20،661،82728،102،381ودائع لدى مصرف لبنان

والمؤسســات  المصــارف  لـــدى  ارصـــــدة 
97،235،843-47،590،81438،194،59811،450،431الماليــة

133،879،461-7،190،935125،940،231748،295ذمم البيوع المؤجلة

927--927-استثمارات في اوراق مالية

استثمارات في صكوك بالقيمة العادلة 
4،534،937--4،534،937-من خال االرباح أو الخسائر

27،947،772--3،165،24424،782،528استثمارات عقارية قيد االنشاء

2،675،873--2،675،873-مدينون بموجب قبوالت

915،913--5،697910،216موجودات اخرى

645،529--661،345)15،816(عقارات مستلمكة استيفاء لديــون

16،73649،388،042)574،148(50،237،998)292،544(رصيد مدين مع حسـابات المصرف الخاصة

78،306،157276،041،03411،624،57816،736365،988،505
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31 كانون االول 2016

دوالر ليرة لبنانية
المجموععمات أخرىيـوروأميركي

الف ل لالف ل لالف ل لالف ل لالف ل ل
المطلوبـات

ودائع الزبائن وحسابات دائنة اخرى - 
341،522،086-71،245،392258،225،71512،050،979حسابات االستثمار المطلقة

التزامات ناتجة عن تعهدات بموجب 
258،961-158،758100،203-قبوالت

3،286،142-855،5802،398،64531،917مطلوبـات مســـتحقة ودائنــون مختلفـون

1،565،0825،253،19998،33716،7376،933،355مؤونات

32،634-2،634-30،000احتياطي عائد ارباح

73،696،054266،036،31712،284،07016،737352،033،178

31 كانون االول 2016

دوالر ليرة لبنانية
المجموععمات أخرىيـوروأميركي

الف ل لالف ل لالف ل لالف ل لالف ل ل
الموجـودات

42،336،458--20،491،62621،844،832ودائع لدى مصرف لبنان

والمؤسســات  المصــارف  لـــدى  ارصـــــدة 
90،377،802-44،850،71333،027،32712،499،762الماليــة

134،183،764-6،263،332127،235،038685،394ذمم البيوع المؤجلة

9،290-9،290--مضاربات مع الزبائن

927--927-استثمارات في اوراق مالية

استثمارات في صكوك بالقيمة العادلة 
6،021،155--6،021،155-من خال االرباح أو الخسائر

30،100،832--3،138،15426،962،678استثمارات عقارية قيد االنشاء

258،961-158،758100،203-مدينون بموجب قبوالت

286،929--351286،578موجودات اخرى

645،529--661،345)15،816(عقارات مستلمكة استيفاء لديــون

16،73747،811،531)1،010،579(49،837،679)1،032،306(رصيد مدين مع حسـابات المصرف الخاصة

73،696،054266،036،31712،284،07016،737352،033،178
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توزيع موجودات ومطلوبات الحسابات االستثمارية واالئتمانية المقيدة فيما بين العمالت االساسية:

ان موجــودات ومطلوبــات الحســابات االســتثمارية واالئتمانيــة المقيــدة لعامــي 2017 و 2016 هــي جميعهــا 
بالــدوالر األميركــي.

مخاطر السيولـة

تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي عــدم تمكــن المصــرف مــن االيفــاء بمتطلباتــه النقديــة 0 قــد تنتــج مخاطــر الســيولة 
مــن تقلبــات االســواق أو تدنـــي فــي مــاءة المقترضيــن التــي قـــد تــؤدي الــى الحــد مــن مصــادر االمــوال 
وتدفقاتهــا علــى المصــرف 0 للحــد مــن هــذه المخاطــر ، تقــوم االدارة بتنويــع مصــادر اموالهــا وادارة موجوداتهــا 
فــي اطــار سياســة نقديــة تتمثــل فــي االحتفــاظ برصيــد ســيولة كافيــة وادوات ماليــة قابلــة للتســييل فــي 

ــي0  الســوق المال

تســتحق المطلوبــات الماليــة ضمــن حســابات المصــرف الخاصــة والموقوفــة بنهايــة عامــي 2017 و 2016 خــال 
فتــرة ثاثــة أشــهر 0

توزيع المطلوبات المالية في الحسابات االستثمارية غير المقيدة حسب استحقاقاتها:

31 كانون االول 2017

حسابات جارية وتستحق 
خال 3 أشهر

حسابات تستحق أكثر 
من 3 أشهر ولغاية 

سنة
المجموع

الف ل لالف ل لالف ل ل
المطلوبات

ودائع الزبائن وحسابات دائنة اخرى - 
149،699،505199،306،095349،005،600حسابات االستثمار المطلقة

31 كانون االول 2016

حسابات جارية وتستحق 
خال 3 أشهر

حسابات تستحق أكثر 
من 3 أشهر ولغاية 

سنة
المجموع

الف ل لالف ل لالف ل ل
المطلوبات

ودائع الزبائن وحسابات دائنة اخرى - 
146،590،075194،932،011341،522،086حسابات االستثمار المطلقة
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين

توزيع المطلوبات المالية في الحسابات االستثمارية المقيدة حسب استحقاقاتها:

٣1 - الموافقة على البيانات الماليـة

ان البيانـــــات الماليـــة للســـــنة المنتهيــــــة فـــــي 31 كانــــــون االول 2017 تمت الموافقــــة عليهـــا مـــــن قبــــل مجلس 
اإلدارة فــي جلســته المنعقــدة بتاريـــــــخ

2 آذار 2018. 

31 كانون االول 2017

حسابات جارية وتستحق 
خال 3 أشهر

حسابات تستحق أكثر 
من 3 أشهر ولغاية 

سنة
المجموع

الف ل لالف ل لالف ل ل
المطلوبات

5،276،25047،938،36653،214،616وكاالت موازية مع مصارف

31 كانون االول 2016

حسابات جارية وتستحق 
خال 3 أشهر

حسابات تستحق أكثر 
من 3 أشهر ولغاية 

سنة
المجموع

الف ل لالف ل لالف ل ل
المطلوبات

329،8148،803،8019،133،615وكاالت موازية مع مصارف



اإلستقالل

طريق الجديدة

حارة حريك

طرابلس

صيدا

شتورة

الصنائع

1٣٣
شبكة الفروع
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الصنائع - اإلدارة العامة
شارع جوستينيان،

باك سنتر، الطابق 12
 +961 1 748 تلفون:  5/ 4/ 061/2

+961 1 748 فاكس: 068

طرابلس
منطقة التل، بولفار فؤاد شهاب، بناية 

قحطان ميقاتي
مدير الفرع: السيدة راغدة كبارة

+961 6 447 تلفون: 911/2/3
فاكس: 861 447 6 961+

صيدا
شارع حسام الدين الحريري، بناية غولدن 

تاور، الطابق األول
مدير الفرع: السيد بال عكوم
+961 7 754 تلفون:9/ 477/8

فاكس: 488 754 7 961+

الصنائع - الفرع الرئيسي
شارع جوستينيان،

باك سنتر، الطابق 4
مدير الفرع: السيد نايف فواز

 +961 1 748 تلفون:  5/ 4/ 061/2
+961 1 748 فاكس: 068

شبكة الفروع
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شتورا
طريق الشام الدولية، بناية حداد، الطايق 

األرضي
مدير الفرع: السيد ربيع طقطق

تلفون: 151/2 546 8 961+
فاكس: 153 546 8 961+

الكوال
شارع عبد الباسط غندور، بناية دمشق، 
الطابق األرضي قرب جامعة AUL الكوال

مدير الفرع: السيد محمد طويل
+9611 309 تلفون: 791/2/3

فاكس: 806 309 1 961+

حارة حريك
شارع الشهيد أحمد قصير، سنتر صولي

مدير الفرع: السيد عاصم مقداد
+961 1 543 تلفون: 672/3/4

فاكس: 672 543 1 961+

االستقالل
الزيدانية، شارع اإلستقال، بناية 

الموصّلي،  الطابق األرضي 
مدير الفرع: السيد سامر جبر
تلفون: 742601/2/3 9611+

فاكس: 601 742 1 961+

الصرافات اآللية
أبو سمرا: مدرسة اإليمان

مستشفى دار الشفاء: طريق المنار - 
طرابلس

العبدة: عكار طريق العام بناية محامص 
األمين

عرمون: الطريق العام



1٣٦
شبكة الفروع
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األردن
البنك اإلسالمي األردني

تأســس فــي عــام 1978 وهــو أول بنــك فــي األردن يقــوم بتقديــم جميــع أنــواع األعمــال المصرفيــة   
والخدمــات التمويليــة واألنشــطة اإلســتثمارية المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية الغــراء. يقدم 

البنــك خدماتــه عبــر فروعــه المنتشــرة فــي كافــة أنحــاء األردن والتــي يبلــغ عددهــا 100 فرعــًا.

األستاذ/ موسى شحادة
الرئيس التنفيذي - المدير العام

ص.ب 926225 ،
عمان 11190 ، األردن

هاتف: 7377 567 9626 +
فاكس: 6326 566 9626 +

www.jordanislamicbank.com

باكستان
بنك البركة )باكستان( المحدود

تأســس فــي العــام 1991 كفــرع تابــع لبنــك البركــة اإلســامي البحريــن مــن خــال 29 فــرع. وفــي   
أكتوبــر مــن العــام 2010 م تــم اإلســتحواذ علــى بنــك اإلمــارات اإلســامي العالمــي واإلســتحواذ علــى 

بنــك البــرج المحــدود ليشــكل ذلــك بنــك البركــة )باكســتان( المحــدود بشــبكة فــروع تبلــغ 188 فرعــًا.

األستاذ/ شفقات أحمد
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

بيت البركة
162 ، مدينة بنغالور،

شارع فيصل الرئيسي،
كراتشي، باكستان

هاتف: 34307000 21 92 +
فاكس:34530981 21 92 +

www.albaraka.com.pk

مجموعة البركة المصرفية
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إندونيسيا
بنك البركة إندونيسيا )مكتب تمثيلي(

تأســس فــي 2008، اســتمر االقتصــاد اإلندونيســي فــي التوســع بمعــدل ســريع، مدعومــًا بنمــو   
أقــوى مــن المتوقــع فــي اقتصــاد كل مــن الصيــن وأوروبــا. وقــد بــدأت الحكومــة بإدخــال إصاحــات  
احترازيــة كمــا تتوفــر لديهــا الخطــط الازمــة  لاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة الضروريــة. ويتوقــع صنــدوق 

النقــد الدولــي نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي بنســبة 5.2% فــي عــام 2017م.

يقــوم المكتــب التمثيلــي لمجموعــة البركــة المصرفيــة بالبحــث عــن إمكانيــة قيــام المجموعــة بأعمال   
تجاريــة فــي إندونيســيا أو اإلســتحواذ علــى بنــك محلــي. ويحافــظ المكتــب علــى االتصــال مــع الســلطات 
الرقابيــة المحليــة والمجموعــات المصرفيــة الرئيســية مــع الحفــاظ علــى صــورة وســمعة مجموعــة البركــة 
ــادة التدفقــات التجاريــة بيــن إندونيســيا والعديــد مــن األســواق  المصرفيــة وعامتهــا التجاريــة. ومــع زي
التــي تعمــل فيهــا وحــدات المجموعــة، يعمــل المكتــب التمثيلــي علــى دراســة وتحديــد الفــرص المتاحــة 

للوحــدات.

نور البرية جعفر
رئيس المكتب التمثيلي

مبنى رافيندو، الطابق العاشر،
جاألن كيبون سيريه رقم 75،

جاكرتا بوسات 10340، أندونيسيا
 +62 21 316 هاتف: 1345
+62 21 316 فاكس: 1074

www.albaraka.com

تركيا
بنك البركة التركي للمشاركات

تأســس فــي عــام 1985، وبــدأ العمــل فــي نفــس العــام. و يديــر البنــك شــبكة مكونــة مــن 220 فرعــًا   
فــي إســطنبول والمــدن والمناطــق الصناعيــة والتجاريــة الرئيســية فــي تركيــا.

االستاذ/ ملك شاه اوتكو
المدير العام

سراي مهليسي،
د. عدنان بويونكدينيز كاديسي، رقم 6،

عمرانية 34768، إسطنبول، تركيا
هاتف: 0101 666 216 90 +

فاكس: 00 16 666 216 90 +
www.albaraka.com.tr
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البحرين
بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب )م(

تأســس فــي البحريــن فــي فبرايــر 1984، وهــو يعمــل كمصــرف تجزئــة وإســتثمار إســامي. وقــد   
ــًا  ــر البنــك حالي حصــل البنــك علــى ترخيــص بتوســيع نشــاطه فــي باكســتان فــي العــام 1991 م. ويدي

شــبكة واســعة مــن الفــروع منهــا 8 أفــرع مصرفيــة فــي البحريــن.

األستاذ/ محمد المطاوعة
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

المقر الرئيسي للبركة - خليج البحرين
ص.ب. رقم: 1882

المنامة، مملكة البحرين
هاتف: 300 535 17 973 +

فاكس: 993 535 17 973 +
www.albaraka.bh

المغرب
بنك التمويل واالنماء

يعتمــد اقتصــاد المغــرب إلــى حــد كبيــر علــى المنتجــات الزراعيــة مثلــه فــي ذلــك مثــل العديــد مــن   
االقتصــادات األفريقيــة األخــرى. وفــي عــام 2017م، عــزز االنتعــاش القــوي فــي الزراعــة االقتصــاد 

إلــى دعــم اإلنفــاق االســتهاكي. المغربــي وأدى 

وشــاركت مجموعــة البركــة المصرفيــة مــع البنــك المغربــي للتجــارة الخارجيــة ألفريقيــا فــي عــام   
2017م فــي تأســيس بنــك التمويــل واإلنمــاء، وهــو بنــك مشــاركة جديــد مقــره الرئيســي فــي الــدار 
البيضــاء. ويهــدف البنــك الجديــد إلــى إنشــاء شــبكة فــروع تتكــون مــن 37 فرعــًا تنتشــر في مــدن المغرب 

وذلــك بحلــول عــام 2022م، مدعومــة بالتكنولوجيــا اإللكترونيــة.

ونحــن نؤمــن بــأن االقتصــاد المغربــي يتمتــع بإمكانيــات هائلــة، وأن هــذا هــو الوقــت المناســب   
إلنشــاء بنــك إســامي، خاصــة وأنــه يجــري حاليــًا فــي المغــرب تطويــر األنظمــة والقوانيــن المصرفيــة 

الشــرعية لدعــم األنشــطة المصرفيــة اإلســامية.
 

األستاذ/ محمد معروف
المدير العام

 
157، شارع الحسن الثاني

الدار البيضاء، 20000
المغرب

هاتف: 212520515151+
فاكس: 212522264789+

www.btibank.ma

مجموعة البركة المصرفية
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تونس
بنك البركة تونس

تٔاســس فــي 1983. يمــارس البنــك ٔانشــطته المصرفيــة على المســتويين المحلــي والخارجي وفقًا   
ألحــكام الشــريعة اإلســامية. ويديــر البنــك شــبكة مكونــة مــن 37 فرعــًا موزعــة علــى ٔاهــم المناطــق 

ــة بالبــاد. االقتصادي

األستاذ/ فرج زعق 
المدير العام

88، شارع الهادي شاكر 1002 تونس، تونس
+21671 186600  |  +21671 هاتف: 186500
+21671 فاكس:780235 21671+ |  908170

www.albarakabank.com.tn

ليبيا
بنك البركة ليبيا )مكتب تمثيلي(

تأســس فــي 2011، ال تــزال األزمــة السياســية التــي طــال أمدهــا فــي ليبيــا، إلــى جانــب انخفــاض   
أســعار النفــط، تعيــق نمــو اقتصــاد هــذا البلــد. وتعتمــد النظــرة المســتقبلية علــى اســتعادة االســتقرار 

ــة واالجتماعيــة األساســية. ــاء الهيــاكل االقتصادي الدائــم، فضــًا عــن برامــج إعــادة بن

ويســاعد مكتبنــا التمثيلــي فــي ليبيــا وحــدات مجموعــة البركــة المصرفيــة علــى إقامــة عاقــات   
متينــة مــع البنــوك المحليــة والســلطات الرقابيــة. وقــد قــام المكتــب بتســهيل االتصــاالت بيــن وحــدات 
مجموعــة البركــة المصرفيــة والبنــوك المحليــة، وكذلــك القيــام بتوفيــر الــردود والمعلومــات الازمــة ألي 

استفســارات مــن البنــوك  المحليــة التــي ترغــب فــي التحــول إلــى العمــل المصرفــي اإلســامي.

والشــك أن هنــاك مؤشــرات واعــدة ألعمــال المجموعــة فــي ليبيــا حالمــا يســتقر الوضــع السياســي   
هنــاك.

األستاذ/ محمد الخازمي
رٔييس المكتب التمثيلي

برج طرابلس، برج رقم 1 الطابق 14، مكتب رقم 144
ص.ب. 93271 طرابلس، ليبيا

+ 218 21 3362311  | + 218 21 هاتف:  3362310
+ 218 21 فاكس: 3362312

albaraka.com
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الجزائر
بنك البركة الجزائر )شركة مساهمة(

تأســس فــي مايــو مــن العــام 1991 كأول مصــرف إســامي، وذلــك وفقــا للترخيــص الممنــوح   
لــه مــن قبــل بنــك الجزائــر. تتمثــل األنشــطة الرئيســية للبنــك فــي تقديــم خدمــات الصيرفــة بالتجزئــة 

والصيرفــة التجاريــة. ويديــر البنــك 29 فرعــًا.

األستاذ / محمد الصديق حفيظ
عضو مجلس اإلدارة و المدير العام

حي بوثلجة هويدف، فيا رقم 1،
طريق الجنوب، بن عكنون، الجزائر، الجزائر

هاتف: 273 381 23 213 +
فاكس: 77 إلى 276 381 23 213 +

www.albaraka-bank.com

جنوب أفريقيا
بنك البركة المحدود

تأســس فــي عــام 1989 كمصــرف إســامي تجــاري. ويديــر البنــك أنشــطته مــن خــال 12 فرعــًا   
وكذلــك توســيع شــبكة أجهــزة الصــراف اآللــي ووضــع أول جهــاز صــراف آلــي خــارج الفــروع فــي مطــار 

ديربــان.

األستاذ/ شبير شوهان
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

2 كينغزميد بوليفارد،
مكتب كينغزميد بارك،

شارع ستولوارت سايملن، ص.ب: 4395
دوربأن 4000، جنوب أفريقيا

هاتف: 9000 364 2731 +
فاكس: 9001 364 2731 +

www.albaraka.co.za

مجموعة البركة المصرفية
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السودان
بنك البركة السودان

تأســس عــام 1984 وتتمثــل نشــاطاته فــي تقديــم خدمــات الصيرفــة بالتجزئــة، والصيرفــة التجاريــة   
واإلســتثمارية. ويديــر البنــك نشــاطاته مــن خــال 27 فرعــًا.

األستاذ/ عبدالله خيري حامد
المدير العام

برج البركة،
ص.ب 3583 ،

شارع القصر - الخرطوم، السودان
+24 هاتف: 9187112000

+24 918 378 فاكس: 8585
www.albaraka.com.sd

سورية
بنك البركة سورية ش.م.م

تأســس فــي عــام 2009 ليقــوم بتقديــم جميــع األعمــال المصرفيــة والخدمات التمويليــة المتوافقة   
وأحــكام الشــريعة اإلســامية باإلضافــة إلــى تقديــم التســهيات اإلئتمانيــة للشــركات والمســاهمة 
فــي تمويــل المشــاريع. يمــارس البنــك نشــاطاته عبــر فروعــه المنتشــرة فــي كافــة أنحــاء ســورية ويبلــغ 

عددهــا 13 فرعــًا منتشــرة فــي أهــم المناطــق الحيويــة.

األستاذ/ محمد حلبي
الرئيس التنفيذي

شارع عبدالرحمن شهبندر،
ص.ب. 100، دمشق، سورية
هاتف: 20 78 443 11 963 +

فاكس: 10 78 443 11 963 +
www.albarakasyria.com
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مصر
بنك البركة مصر

بــدأ نشــاطه منــذ أكثــر مــن 28 عامــًا عمــل خالهــا وفقــا لمبــادئ الشــريعة اإلســامية الســمحاء.   
ــة المختلفــة التــي تناســب مختلــف  ــع اإلدخاري يوفــر البنــك سلســلة مــن الخدمــات والمنتجــات والودائ
الفئــات، كمــا يقــوم البنــك بتوفيــر التمويــل للعديــد مــن القطاعــات اإلقتصاديــة فــي الســوق المصــري، 
باإلضافــة إلــى تقديــم التســهيات اإلئتمانيــة للشــركات والمســاهمة فــي تمويــل المشــاريع الوطنيــة 

ــه المصرفيــة مــن خــال 32 فرعــًا. المهمــة وفقــًا ألحــكام الشــريعة اإلســامية. يقــدم البنــك خدمات

األستاذ/ أشرف الغمراوى
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

60 شارع محيي الدين أبو العز،
ص.ب. 455 ، الدقي، الجيزة، مصر

هاتف: 1222 748 2023 +
فاكس: 1436/7 761 2023 +

www.albaraka-bank.com.eg

المملكة العربية السعودية
ٕاتقان كابيتال 

ٕاتقــان كابيتــال هــي شــركة اســتثمارية مقرهــا المملكــة العربيــة الســعودية وتعمــل بترخيــص مــن   
هئيــة الســوق الماليــة بالمملكــة. وتعمــل “ٕاتقــان” فــي ٕادارة األصــول والمحافــظ، االســتثمار فــي رٔاس 
المــال وترتيــب ٕاصــدارات الديــن واألســهم. وتطمــح “ٕاتقــان” ٕالــى تبــٔو الريادة لتكون الشــركة الســعودية 
األبــرز فــي تقديــم العــروض االســتثمارية لصناديــق التقاعــد والمٔوسســات الخيريــة والوقفيــة، باإلضافــة 

ٕالــى شــركات القطاعيــن الخــاص والعــام ؤاصحــاب الثــروات مــن األفــراد والعائــات.

األستاذ/ عبدالله فريد شاكر
العضو المنتدب والرٔييس التنفيذي

ذا هيد كوارترز بزنس بارك 
البرج الغربي - الدور الخامس عشر - طريق الكورنيش

جدة 21482 المملكة العربية السعودية
+966 12 هاتف: 5106030
فاكس: 966125106033 +

www.itqancapital.com

مجموعة البركة المصرفية
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