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  المالي السنوي بيانال
  المقدم من أمين صندوق نقابة المحامين في بيروت 

  الجمعية العامة العادية للمحامين في نقابة بيروتإلى 
  

  ٢٠١٦تشرين الثاني  ٦التي ستعقد في 
   ٢٠١٦تشرين الثاني  ٢٠ وفي حال عدم إكتمال النصاب تعقد الجلسة الثانية في

  
  ،الكرام حضرة الزمالء        

  صفحة  الذي يتضمن: البيان/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة، اقدم هذا ٤٠عمًال بالفقرة الثانية من المادة /
   ٣٠/٩/٢٠١٦حسابات النقابة للسنة المالية المنتهية في   اوًال:

  ٢٠١٦/٢٠١٧ومشروع الموازنة لسنة 
  

  ٤  خالصة قطع حساب الموازنة  - ١  
  ٤  داتر ابيان الو  - ٢  
  ٥/٦  بيان النفقات - ٣  
  ٧/٨  ٣٠/٩/٢٠١٦الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ  - ٤  
  ٨  الحسابات ومدقق شهادة مراقب  - ٥  
  ٩/١١   ٢٠١٦/٢٠١٧مشروع موازنة النقابة لسنة  - ٦  
      

   ٣٠/٩/٢٠١٦حسابات الصندوق التعاوني للسنة المالية المنتهية في   ثانيًا:
  ٢٠١٦/٢٠١٧ومشروع الموازنة لسنة 

  

  ١٢  خالصة قطع حساب الموازنة  - ١  
  ١٣  رداتابيان الو  - ٢  
  ١٤  بيان النفقات - ٣  
  ١٥  ٣٠/٩/٢٠١٦الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ  - ٤  
  ١٥  الحسابات ومدقق  شهادة مراقب  - ٥  
  ١٦/١٧   ٢٠١٦/٢٠١٧مشروع موازنة الصندوق التعاوني لسنة  - ٦  
      

  ١٨/٢٣  أمين الصندوقكلمة   ثالثًا:
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  خالصة

  قطع حساب موازنة نقابة المحامين في بيروت
  ٢٠١٦ -٢٠١٥ للسنة المالية 

  وفقًا لما يأتي: ٢٠١٥/٢٠١٦يقطع حساب موازنة نقابة المحامين في بيروت للسنة المالية             
  

  لــيرة لبنانيــــة      
  ٨،٤٦١،٣١٤،٦١١      بلغت الواردات المحّصلة -
    ٦،٧٨٩،٩١٩،٥٤٣      وبلغت النفقات المصروفة -

    ١،٦٧١،٣٩٥،٠٦٨      فتكون زيادة الوادرات على النفقات واالعباء (وفر)
  مليار وستماية وواحد وسبعون مليونًا وثالثماية وخمسة وتسعون الفًا وثمانية وستون ، وقدرهأعالهيؤخذ الفرق الظاهر            

   .الحساب الخاص المسمى " مال االحتياط "ايرادًا في  ليرة لبنانية 
  

  واردات موازنة نقابة المحامين في بيروت        
  ٢٠١٦ - ٢٠١٥للسنة المالية     

  البند
  

  نوع الواردات
  

  الواردات الملحوظة  
  ل.ل

  الواردات المحصلة  
  ل.ل

  ١،٨٩٩،٠٠٠،٠٠٠    ١،٨٤٩،٦٠٠،٠٠٠    رسوم االشتراكات السنوية   ١
  ٨٨٣،٣٥٠،٠٠٠    ٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠    المتدرجينرسوم قيد   ٢
  ٥٤٤،٩٥٠،٠٠٠    ٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠    رسوم القيد في الجدول العام  ٣
  ٥٥٩،٠١٠،٥٠٠    ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠    رسوم المعامالت ورسوم مختلفة  ٤
  ١،٣٢٣،٤٠٠،٠٠٠    ١،٣١٣،٤٠٠،٠٠٠    منح ومساعدات وتبرعات   ٥
  ١،٦٤٨،٦٨٥،٥١٩    ١،٣٥٠،٠٠٠،٠٠٠    فوائد االموال لدى المصارف  ٦
  ١،١٤٦،٩٧٥،٠٠٠    ١،١٢٥،٠٠٠،٠٠٠    ايرادات مجلة " العدل "  ٧
  ٧،٥٠٠،٠٠٠    ٣٥،٠٠٠،٠٠٠    ايرادات طوابع الوكاالت  ٨
  ١٠٩،٠٥٧،٣٤٢    للذكر             ايرادات مختلفة  ٩
 وواردات رسم مساهمة المحامين المنتسـبين الجـدد  ١٠

  محتملة لصيانة وتجهيز بيت المحامي
    

٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠  
    

٣٣٩،٣٨٦،٢٥٠  
  ـــــــــــــ    للذكر             مأخوذات من مال االحتياط  ١١
  ٨،٤٦١،٣١٤،٦١١    ٧،٢٢٣،٠٠٠،٠٠٠    المجموع  
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  نفقات موازنة نقابة المحامين في بيروت
  ٢٠١٦-٢٠١٥للسنة المالية 

  البند
  
__  

  الفقرة 
  
___  

   نوع النفقات
  

_____________________________  

  االعتمادات النهائية
  ل.ل

________________  

  النفقات المصروفة
  ل.ل

______________  
  ١،١٦٦،٢٢٦،٤٥٢  ١،١٩٠،٠٠٠،٠٠٠  مرتبات الموظفين    ١
  ١٢٠،٧٦٤،٣٠٠  ١٥٠،٠٠٠،٠٠٠  وفود ومؤتمرات وندوات عربية ودولية     ٢
  ٢٢،٣٧٩،٩١٤  ٣٠،٠٠٠،٠٠٠  اشتراكات سنوية في اتحادات المحامين    ٣
  ٥٥،٩٤١،٥٠٠  ٩٩،٠٠٠،٠٠٠  مناسبات اجتماعية  -استقباالت  -محاضرات     ٤
  ـــــــــــــ        للذكر        إعانات للمحامين وعائالتهم    ٥
  ٢٨،٠٠٠،٠٠٠  ٢٨،٠٠٠،٠٠٠  مراقبة الحسابات وتدقيقها    ٦
      مصاريف مختلفة:            ٧
  ١٧٤،١٠٠،٠٠٠  ١٧٥،٠٠٠،٠٠٠  بدل انتقال الموظفين   أ  
  ١،٧٢٠،٠٠٠  ١٥،٠٠٠،٠٠٠  شحن -انتقال  -نقل   ب  
-مركـزًا) نفقـات ٢٥إصالحات ولـوازم دور النقابـة (  ج  

  مخصصات تنظيفات ومواقف سيارات -خدمات 
  

١،٥٤٠،٠٠٠،٠٠٠  
  

١،٤٣٦،٠٠٠،٧٥٠  
 –اشـــــتراكات ومخـــــابرات هـــــاتف وتلكـــــس وتلفـــــاكس   د  

  مراكز النقابة) جميع(وانترنت بريد -برق
  

١٩٠،٠٠٠،٠٠٠  
  

١٥٢،٢٤١،٤٥١  
  ٦١،٣٢٥،١٠٠  ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠  قرطاسية مختلفة -تصوير مستندات -مطبوعات  هـ  
  ٢٢،٣٩٧،٠٠٠  ٥٠،٠٠٠،٠٠٠  نفقات صحفية - إعالنات -نشرات  و  
  ـــــــــــــ         ١٥،٠٠٠،٠٠٠  لوازم مكتبة النقابة  ز  
  ١٣٧،٣٩٦،٧٥٠  ١٦٠،٠٠٠،٠٠٠  لوازم وبرامج الجهزة المعلوماتية  ح  
      تجهيزات وصيانة:            ٨
(جميـع مراكـز  لمكتبـة النقابـة كتب ومجالت حقوقية  أ  

  النقابة)
٢٠٥،٦٧٢،٦٥٨  ٢١٠،٠٠٠،٠٠٠  

(جميـــــــع مراكـــــــز تجهيـــــــزات مختلفـــــــة  -مفروشـــــــات   ب   
  النقابة)

  
٤٧٦،٠٠٠،٠٠٠  

  
٤٥٦،٦٧٥،٠٠٠  

مكيفــــــات  –الكومبيــــــوتر وبرامجهــــــا  أجهــــــزةصــــــيانة   ج  
لـوازم  –صـيانة عامـة  –ماكينـات التصـوير  -الهواء

  المولد الكهربائي والمصعد (جميع مراكز النقابة)

  
  

٨٠،٠٠٠،٠٠٠  

  
  

٦٧،٢٢٦،٥٠٠  
  ٤،١٠٨،٠٦٧،٣٧٥    ٤،٥٠٨،٠٠٠،٠٠٠ ينقل      
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  نفقات موازنة نقابة المحامين في بيروت
  ٢٠١٦ - ٢٠١٥للسنة المالية 

  (تابع)
  

  البند
  
__  

 الفقرة 
  
___  

   نوع النفقات
  

____________________________  

  االعتمــادات النهائية
  ل.ل

________________  

  النفقات المصروفة
  ل.ل

_______________  
  ٤،١٠٨،٠٦٧،٣٧٥  ٤،٥٠٨،٠٠٠،٠٠٠  ما قبله    
  ٣٦٩،٥٤٧،٠٠٠  ٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠  صيانة وتجهيز (بيت المحامي)    ٩
  ـــــــــــــ         للذكر         مساعدات، إكراميات، تبرعات    ١٠
  ٢٢٢،٣٠٥،١٦٨  ٢٢٥،٠٠٠،٠٠٠  إشتراكات الضمان االجتماعي    ١١
  ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠  ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠  إحتياطي تعويض الصرف من الخدمة    ١٢
  ٥٤٧،٥٥٤،٠٠٠  ٥٤٧،٥٥٤،٠٠٠  " مجلة العدل "    ١٣
  ٧٦٥،٠٠٠،٠٠٠  ٧٦٥،٠٠٠،٠٠٠  مساهمة المحامين في تغذية الصندوق التعاوني    ١٤
  ـــــــــــــ         للذكر         بالضمان الذاتي حساب خاص    ١٥
  ـــــــــــــ         للذكر         الناتج عنهاحساب خاص بضمان الطوارئ والتعطيل     ١٦
  ـــــــــــــ         للذكر         رديات    ١٧
  ـــــــــــــ         للذكر         المعونة القضائية    ١٨
  ٥٧٧،٤٤٦،٠٠٠  ٥٧٧،٤٤٦،٠٠٠  احتياطي حساب المجلة     ١٩
  ـــــــــــــ             احتياطي لنفقات طارئة    ٢٠
  ٦،٧٨٩،٩١٩،٥٤٣    ٧،٢٢٣،٠٠٠،٠٠٠  المجموع                                       
          

  
  
  
  
  



- ٧  - 

 

  
  لصندوق النقابة الميزانية العمومية

  
  :٢٠١٦ايلول  ٣٠الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ       

  
  

  بعد إقفال حسابات الواردات المحّصلة والنفقات المصروفة وتحويل الوفر الحاصل في نهاية السنة الماليـــة الى حســاب    
  كما يأتي: ٢٠١٦ايلول  ٣٠روت بتاريخ "مال االحتياط"، ظهرت الميزانية العمومية التي تمثل الوضع المالي لنقابة المحامين في بي       

  
  

  المطلــــوبــــــات   لـيـــــرة لبنانية     الموجـــــودات  ليـــرة لبنانيــــة
  امانات ضريبة الدخل  ١٢،٧١٤،٦٣١    النقد في المصارف  ٣٠،٥٤١،٠٢٣،٤٠٥

        النقد في الصندوق  ـــــــــــــ       
  حساب خاص - بيت المحامي  ٢٠١،٠٠٦،٩٤٥    لسلفات المالية ا  ١٣٦،٣٣٧،٥٠٠

  حساب معاون امين {  
  الصندوق المدين{

      

  حساب خاص -مجلة العدل   ٩،٨٤٥،٤٢٠،٢٢٠    ما  موضوع دعوى جزائية{  
  حساب خاص -ضمان الذاتي   ٢١٦،٢٢٧،٦٣٤    زالت عالقة امام محكمة   
  خاصحساب  -الضمان الطوارئ   ١٦،٥٩٥،٠٣٧    استئناف الجنح في بيروت  
وأرجئـــــــــت للحكـــــــــم  ولغايـــــــــة   

  تاريخه لم يصدر 
  احتياطي تعويض الصرف من الخدمة  ٨٣٥،٨٠٤،٥٤٥  

  مال االحتياط  ١٩،٧٦٨،٤٥٩،٣٩٣    ٢١٨،٨٦٧،٥٠٠
        

  مجموع فرعي (ينقل)  ٣٠،٨٩٦،٢٢٨،٤٠٥      ٣٠،٨٩٦،٢٢٨،٤٠٥
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  المطلـــــوبـــــات   لـيـرة لبنــانيــة     الموجـــــــــودات  ليـــرة لبنانيـــة
  ما قبله (مجموع فرعي)  ٣٠،٨٩٦،٢٢٨،٤٠٥      ٣٠،٨٩٦،٢٢٨،٤٠٥

  حسابـات دعـم صناديـق النقابة      حسابات دعم صناديق النقابة  
  حساب تسجيل الوكاالت  ٣٢،٩٨٠،١٨٩،٧٩٤    النقد في المصارف  ٣٧،٠٧٨،٦٨٣،١٣٣

  حساب تدريب المتدرجين(معهد المحاماة)  ٣،٧٨١،٥٠٩،٩٤٤    النقد في الصندوق   ــــــــــــــــــ
  حساب مجلة النشرة ( حساب خاص)  ٤٢،٦٦٤،٧٣٧      
  حساب المعونة القضائية  ٥١،٦٧٤،٩٣٩      
  حساب معهد حقوق االنسان  ١٧،٧١٩      
  حساب النشاطات الرياضية  ٧٢،٦٢٦،٠٠٠      
  النقابة  ساب لجنة تاريخحـ  ١٥٠،٠٠٠،٠٠٠      

  المجموع العام  ٦٧،٩٧٤،٩١١،٥٣٨    المجموع العام  ٦٧،٩٧٤،٩١١،٥٣٨
  

  حسابات خارج الميزانية (طوابع الوكاالت)
  طوابع الوكاالت لدى مجلس النقابة  ٢٨٣،٥٠٠،٠٠٠    مجلس النقابة حـ/الطوابع  ٢٨٣،٥٠٠،٠٠٠

  
٩٩٠،٠٠٠،٠٠٠  

بنــــــــــك االعتمــــــــــاد المصــــــــــرفي 
  حـ/الطوابع

    
٩٩٠،٠٠٠،٠٠٠  

  طوابع الوكاالت لدى بنك االعتماد 
  المصرفي

١،٢٧٣،٥٠٠،٠٠٠      ١،٢٧٣،٥٠٠،٠٠٠    
  

  شهادة المراقبة والتدقيق
قـد أثبتـت صـحة  ٢٠١٦- ٢٠١٥على حسابات نقابة المحامين في بيروت خالل السنة الماليـة  أجريناهاان المراقبة الدائمة التي  

صـدة حسـاباتها ألر  ٣٠/٩/٢٠١٦صندوق النقابة، كما أثبتت مطابقة األموال النقدية الموجـودة بتـاريخ  إلىالمحّصلة  األموالتوريد 
  ." المصارف" "الصندوق" و المختصة

ازنـة السـنوية ولـم يتجـاوز عتمـادات النهائيـة الملحوظـة فـي المو إلنة الماليـة الجاريـة، متقيـدًا بامجلس النقابـة كـان، فـي خـالل السـ إن
ات فــي صــرف النفقــات، علمــًا بــأن النفقــات المصــروفة قــد اقترنــت جميعهــا بقــرارات صــادرة عــن مجلــس النقابــة حســب عتمــادإلتلــك ا

  االصول.
ن الميزانيـة العموميــة أتمامـًا ألوراقهــا الثبوتيـة، كمــا و القيـود المدونـة فــي السـجالت بالطريقــة االلكترونيـة "كومبيــوتر" هـي مطابقــة  إن

  ، تظهر الوضع المالي الحقيقي لنقابة المحامين بالتاريخ المذكور.البيانوالمدرجة في هذا ، ٣٠/٩/٢٠١٦الموقوفة بتاريخ 
    ٢٠١٦تشرين االول  ١٩ يبيروت ف

        مدقق الحسابات  
  حبيب البستاني

         ازـة مجـر محاسبـخبي                                                                                  
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  مشروع موازنة نقابة المحامين في بيروت

  ٢٠١٧ - ٢٠١٦لسنة 
  ١/١٠/٢٠١٦من  بتداءً إ

  ٢٢/٩/٢٠١٦كما أقره مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ 
  

  قسم الواردات -اوًال 
  

  
  البند

  سم الحســـابإ
  

  عتمادإلا
  ليرة لبنانيـــة 

  ١،٨٥٠،٠٠٠،٠٠٠  رسوم االشتراكات السنوية   ١
  ٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠  رسوم قيد المتدرجين  ٢
  ٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠  رسوم القيد في الجدول العام  ٣
  ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠  رسوم المعامالت ورسوم مختلفة  ٤
  ـــــــــــــــــــــ   منح ومساعدات وتبرعات  ٥
  ١،٣٥٠،٠٠٠،٠٠٠  فوائد االموال لدى المصارف  ٦
  ١،١٢٥،٠٠٠،٠٠٠  مجلة "العدل" إيرادات  ٧
  ٣٥،٠٠٠،٠٠٠  طوابع الوكاالت إيرادات  ٨
  ـــــــــــــــــــــ  مختلفة إيرادات  ٩
رسم مساهمة المحامين المنتسبين الجدد وواردات محتملة لصيانة   ١٠

  المحاميوتجهيز بيت 
  

٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠  
  ٢،٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠  حصة النقابة من حـ/الدعم (حـ/تسجيل الوكاالت)  ١١
  ـــــــــــــــــــــ  مأخوذات من مال االحتياط   ١٢
  ٨،٠١٠،٠٠٠،٠٠٠  ثمانية مليارات وعشرة ماليين ليرة لبنانيةالمجموع   
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  قسم النفقات -ثانيًا 
  

  البند
  

  الفقرة
  

  الحســـابسم إ
  االعتماد

  ليرة لبنانيـــة
  ١،٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠  مرتبات الموظفين     ١
  ١٥٠،٠٠٠،٠٠٠  وفود ومؤتمرات وندوات عربية ودولية    ٢
  ٣٠،٠٠٠،٠٠٠  تحادات المحامينإشتراكات سنوية في إ    ٣
  ١٢٥،٠٠٠،٠٠٠  مناسبات اجتماعية-إستقباالت-محاضرات    ٤
  للذكر           للمحامين وعائالتهم إعانات    ٥
  ٢٨،٠٠٠،٠٠٠  مراقبة الحسابات وتدقيقها    ٦
    مصاريف مختلفة:    ٧
  ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠  نتقال الموظفين إبدل   أ  
  ٢٠،٠٠٠،٠٠٠  شحن -انتقال  -نقل   ب  
 - خدمات-نفقات–ولوازم دور النقابة إصالحات  ج  

إشتراكات مياه وكهرباء (دولة  –مخصصات تنظيفات 
  مركزًا ) ومواقف سيارات٢٥ومولد) (

  
  

١،٨٠٠،٠٠٠،٠٠٠  
 بريد-برق-انترنتشتراكات ومخابرات هاتف وتلكس و إ  د  

  (جميع مراكز النقابة)
  

٣٣٠،٠٠٠،٠٠٠  
  ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠  قرطاسية مختلفة-تصوير مستندات   -مطبوعات   هـ  
  ٥٠،٠٠٠،٠٠٠  نفقات صحفية - إعالنات -نشرات   و  
  ٢٥،٠٠٠،٠٠٠  لوازم مكتبة النقابة  ز  
  ١٢٠،٠٠٠،٠٠٠  لوازم وبرامج ألجهزة المعلوماتية  ح  
    تجهيزات وصيانة:    ٨
  ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠  (جميع مراكز النقابة) كتب ومجالت حقوقية  أ  
  ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠  (جميع مراكز النقابة) تجهيزات مختلفة -مفروشات   ب  
 –مكيفات الهواء  –الكومبيوتر وبرامجها  أجهزةصيانة   ج  

(جميع مراكز  صيانة عامة  –ماكينات التصوير 
في دار النقابة  لوازم المولد الكهربائي والمصعد -النقابة)

   في بيروت

  
  
  

٩٠،٠٠٠،٠٠٠  
  ٥،٢١٨،٠٠٠،٠٠٠    ينقل    
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  قسم النفقات (تابع) 
  

  البند
  

  سم الحســـابإ
    االعتماد

  ليرة لبنانيـــة
  ٥،٢١٨،٠٠٠،٠٠٠  نقل ما قبله  
  ٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠  صيانة وتجهيز (بيت المحامي)   ٩
  ـــ  تبرعات - إكراميات -مساعدات   ١٠
  ٢٧٠،٠٠٠،٠٠٠  شتراكات الضمان االجتماعيإ  ١١
  ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠  حتياطي تعويض الصرف من الخدمةإ  ١٢
  ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠  "العدل"مجلة   ١٣
  ٧٦٥،٠٠٠،٠٠٠  مساهمة المحامين في تغذية الصندوق التعاوني  ١٤
  للذكر           حساب خاص بالضمان الذاتي  ١٥
  للذكر           الناتج عنهاحساب خاص بضمان الطوارئ والتعطيل   ١٦
  للذكر           رديات  ١٧
  ـــ  المعونة القضائية  ١٨
  ٦٢٥،٠٠٠،٠٠٠  المجلةحتياطي حساب إ  ١٩
  ١٣٢،٠٠٠،٠٠٠  حتياطي لنفقات طارئةإ  ٢٠
  ٨،٠١٠،٠٠٠،٠٠٠  ثمانية مليارات وعشرة ماليين ليرة لبنانيةالمجموع   
      

  مادة وحيدة
  يجاز لمجلس النقابة:

حتياطي  لنفقات طارئة او إ/ ٢٠عتماداتها بطريقة النقل من البند /إتغذية مختلف بنود قسم النفقات التي تنفد  -١
  عتماداتها عن الحاجة.إتزيد  أخرىمن بنود 

 اإلداريعتماداتها، عمًال بأحكام النظام إ، تمول من ١٩و١٦و١٥و ١٣و ١٢و ٩حسابات خاصة للبنود  إنشاء -٢
  والمالي.

  الحتياط عند الضرورة.إ/ في قسم الواردات من مال ١٢تغذية البند / -٣
تكون مغطاة من زيادة في الواردات المحققة عما هو مقّدر. أنعند الضرورة شرط  إضافيةعتمادات إفتح  -٤

    
                    
  أمين الصندوق              ٢١/٩/٢٠١٦بيروت في   
  المحامي بيار حنا                          
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   خالصة

  قطع حساب موازنة الصندوق التعاوني لدى 
  نقابة المحامين في بيروت للسنة المالية

٢٠١٦ -  ٢٠١٥    
  
  

  :وفقًا لما يأتي ٢٠١٦-٢٠١٥يقطع حساب موازنة الصندوق التعاوني لدى نقابة المحامين في بيروت للسنة المالية   
  
  

  ـرة لبنانيــــةــــــــليـ    
    ٩،١٩٣،٣٠٤،٠٠٤    بلغت الواردات المحّصلة -

- 
  ٨،٢٩٨،٥١٥،٦٦٥    روفةصالنفقات الموبلغت  -

  ٨٩٤،٧٨٨،٣٣٩    الواردات على النفقات (وفر)فتكون زيادة 
      

  
  ثمانماية واربعة وتسعون مليونًا وسبعماية وثمانية وثمانون الفًا وثالثماية ، وقدرهأعالهالظاهر يؤخذ الفرق 

  ايرادًا في الحساب الخاص المسمى " مال االحتياط ". ليرة لبنانية وتسعة وثالثون 
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  واردات موازنة الصندوق التعاوني لدى 
  نقابة المحامين في بيروت للسنة المالية

 ٢٠١٦ - ٢٠١٥  
      
      

  البند
  

  نــــــوع الـــــواردات  
  

  االعتمادات الملحوظة  
  ل.ل.

  الواردات المحصلة  
  ل.ل

  ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠    ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠    دخل طوابع التعاونية    ١
  ــــ           للذكر           العامةمخصصات الحكومة والمؤسسات     ٢
  ٥،٨٧٨،٤٠٨،٨٠١    ٥،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠    حصة الصندوق من واردات العقود المتبادلة    ٣
      للذكر           الهبات واالموال الموصى بها    ٤
          واردات مختلفة:    ٥
  ١،٥٢٩،٨٩٥،٢٠٣    ١،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠    فوائد االموال لدى المصارف -أ       
  ٧٦٥،٠٠٠،٠٠٠    ٧٦٥،٠٠٠،٠٠٠    المحامين مساهمة - ب     
  ٨٠٠،٠٠٠،٠٠٠    ٨٠٠،٠٠٠،٠٠٠    مأخوذات من صندوق الوكاالت –  ج    
  ٢٠،٠٠٠،٠٠٠    للذكر           واردات مختلفة -د     
  ــــ           ٦٣٥،٠٠٠،٠٠٠    مأخوذات من مال االحتياط    ٦
  ٩،١٩٣،٣٠٤،٠٠٤    ٩،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠    المجموع    
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  نفقات موازنة الصندوق التعاوني لدى 
  نقابة المحامين في بيروت للسنة المالية

٢٠١٦-٢٠١٥  
  
  
  

  البند
  

  النفقـــاتنــــــوع   
  

  ةنهائياالعتمادات ال  
  ل.ل.

  النفقات المصروفة  
  ل.ل

ـــــة     ١ مخصصـــــات بســـــبب االصـــــابة بمـــــرض او بحـــــادث أو بعل
  (استشفاء)

    
٨،١٠٠،٠٠٠،٠٠٠  

    
٧،٤٣٣،٥١٥،٦٦٥  

  ٨٠٠،٠٠٠،٠٠٠    ٨٠٠،٠٠٠،٠٠٠    مساهمة في نفقات وفاة المحامي المتدرج العامل والمتقاعد    ٢
  ــــ    ــــ    نفقات تحصيل حصة الصندوق من واردات العقود المتبادلة    ٣
  ٨،٠٠٠،٠٠٠    ١٠،٠٠٠،٠٠٠    عمولة طوابع التعاونية     ٤
  ٥٧،٠٠٠،٠٠٠    ٩٠،٠٠٠،٠٠٠    وعامة ومتنوعة  إداريةنفقات     ٥
  ــــ    للذكر           احتياطي لنفقات طارئة    ٦
  ٨،٢٩٨،٥١٥،٦٦٥    ٩،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠  المجموع      
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  للصندوق التعاوني الميزانية العمومية

  
  :٢٠١٦ايلول  ٣٠الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ    
  

   ٢٠١٦ايلول  ٣٠بتاريخ  وني لدى نقابة المحامين في بيروتالميزانية العمومية، التي تمثل الوضع المالي للصندوق التعا إن  
  هي كما يأتي:     

  
  المطلــــــوبــــــــات   لـيــرة لبنــانيــة     المــوجـــودات  ليــــرة لبنانيـــة

  منحة لوفاة المحامي  ٢،١٤٥،٥٠٠،٠٠٠    النقد في المصارف  ٥٨،٢٦٢،٥٦٠،٣٦١
  مؤونة استشفاء وضمان المحامين  ٦،٦٨٩،٠٦٨،٧١٣    النقد في الصندوق  ــــــــــــــــــــــــــــ

  خاص) /(حخدمات صحية واستشفائية   ١٩،٧٤٦،٨١٩،٣٣٥      
  مال االحتياط  ٢٩،٦٨١،١٧٢،٣١٣      

  المجموع  ٥٨،٢٦٢،٥٦٠،٣٦١    المجموع  ٥٨،٢٦٢،٥٦٠،٣٦١
          

  
  شهادة المراقبة والتدقيق

  
على حسابات الصندوق التعاوني لنقابة المحـامين فـي بيـروت خـالل السـنة الماليـــة  أجريناهاالمراقبة الدائمة التي  إن        
الصـــندوق المـــذكور، كمـــا أثبتـــت مطابقـــة األمـــوال النقديـــة  إلـــىالمحّصـــلة  األمـــوالقـــد أثبتـــت صـــحة توريـــد  ٢٠١٦ - ٢٠١٥

  المصارف". الصندوق و ألرصدة حساباتها المختصة " ٣٠/٩/٢٠١٦الموجودة بتاريخ 
الصـندوق التعـاوني، كـان، فـي خـالل السـنة الماليـة المشـار اليهـا  إدارةمجلـس النقابـة بصـفته متوليـًا  أنوقد تبين لنا   

عتمادات في صرف النفقات، علمًا بأن النفقات اإلت الملحوظة في الموازنة السنوية ولم يتجاوز تلك عتماداإل، متقيدًا باأعاله
  المصروفة قد اقترنت جميعها بقرارات صادرة عن مجلس النقابة حسب االصول.

ن إ ، كمـــا و وتيـــةنـــة فـــي الســـجالت بالطريقـــة االلكترونيـــة "كومبيـــوتر" هـــي مطابقـــة تمامـــًا ألوراقهـــا الثبالقيـــود المدوّ  إن  
ـــاريخ  ـــة الموقوفـــة بت ـــان، والمدرجـــة فـــي هـــذا ٣٠/٩/٢٠١٦الميزانيـــة العمومي ، تظهـــر الوضـــع المـــالي الحقيقـــي للصـــندوق البي

    التعاوني بالتاريخ المذكور.
  

        مدقق الحسابات                        ٢٠١٦تشرين االول  ١٩ بيروت في          
  حبيب البستاني                                                                        

     خبير محاسبة مجاز                                                                                        
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  صندوق التعاوني لنقابة المحامين في بيروتمشروع موازنة ال

  ٢٠١٧- ٢٠١٦لسنة 
  ١/١٠/٢٠١٦ابتداء من 

  ٢٢/٩/٢٠١٦كما أقره مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ 
  

  قسم الواردات -أوًال 
  

              
  

  البند
  

  الفقرة
  

  سم الحســـابإ
  العتمادإ

  ليرة لبنانيـــة
  ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠  دخل طوابع التعاونية    ١
  ــــ  مخصصات الحكومة والمؤسسات العامة    ٢
  ٥،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠  حصة الصندوق من واردات العقود المتبادلة    ٣
  للذكر  الهبات واالموال الموصى بها    ٤
    واردات مختلفة:    ٥
  ١،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠  فوائد االموال لدى المصارف  أ  
  ٧٦٥،٠٠٠،٠٠٠  مساهمة المحامين  ب  
  ٨٠٠،٠٠٠،٠٠٠  الوكاالتمأخوذات من صندوق   ج  
حصة الصندوق التعاوني من حـ/الدعم (حـ/تسجيل   د  

  الوكاالت)
  

٢،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠  
  ــــ  واردات مختلفة  ه  
  ــــ  مأخوذات من مال االحتياط    ٦
فقط عشرة مليارات وثالثماية وخمسة  المجموع    

  وستون مليون ليرة لبنانية
١٠،٣٦٥،٠٠٠،٠٠٠  
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  قسم النفقات –ثانيًا 
                                                                        

  العتمادإ                                                     
  ليرة لبنانيـــة  سم الحســـابإ  البند
  ٩،٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠  مخصصات بسبب االصابة بمرض او بحادث او بعلة (استشفاء)   ١
  ٨٠٠،٠٠٠،٠٠٠  العامل والمتقاعدو  المتدرج مساهمة في نفقات وفاة المحامي  ٢
  ١٠،٠٠٠،٠٠٠  عمولة طابع التعاونية  ٣
  ٩٠،٠٠٠،٠٠٠  وعامة متنوعة إداريةنفقات   ٤
  ١٦٥،٠٠٠،٠٠٠  حتياطي لنفقات طارئةإ  ٥
فقط  عشرة مليارات وثالثماية وخمسة وستون مليون ليرة  المجموع  

  لبنانية
١٠،٣٦٥،٠٠٠،٠٠٠  

      
  

  مادة وحيدة
  يجاز لمجلس النقابة:

  عتماداتها عن الحاجة.إعتماداتها بطريقة النقل من البنود التي تزيد إتغذية مختلف بنود قسم النفقات التي تنفد  -١
  تحول إعتماداتها عمًال باحكام النظام االداري والمالي./ ٢إنشاء حساب خاص للبند / -٢
  / في قسم الواردات من مال االحتياط العام عند الضرورة.٦تغذية البند / -٣
  المحققة  في الواردات من زيادةة تكون مغطا أنشرط  نفقات الموازنةضافية عند الضرورة لتسديد إفتح اعتمادات  -٤

  عما هو مقدر.
  

                    
  أمين الصندوق              ٢١/٩/٢٠١٦بيروت في   
  المحامي بيار حنا                          
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  حضرة الزميالت والزمالء المحترمين،       

  
لالنعقـاد قبـل موعـد الجمعيـة العموميـة المـدعوة  وفقـًا لألصـول ع علـيكمالمالي الـذي وزّ  بياناطلعتم على ال أنبعد   

وحســابات الصــندوق التعــاوني لــدى  ،نقابــة المحــامين فــي بيــروت صــندوق وعلــى حســابات، ٦/١١/٢٠١٦يــوم االحــد فــي 
النقابة والصـندوق التعـاوني للعـام صندوق من  وعلى مشروع موازنة كلّ ، ٣٠/٩/٢٠١٦للسنة المالية المنتهية في  ،النقابة
  ،٢٠١٦الذي يبدأ في االول من تشرين االول  ٢٠١٦/٢٠١٧

  
  نعرض لكم ما يلي :  

  
  ٢٠١٥/٢٠١٦رادات ونفقات صندوق نقابة المحامين والوفر المحقق للعام افي و  -ًال او   

  .ل.ل  ٨،٤٦١،٣١٤،٦١١  ٣٠/٩/٢٠١٦بتاريخ واردات البلغت  -
  .ل.ل  ٦،٧٨٩،٩١٩،٥٤٣  ٣٠/٩/٢٠١٦ بتاريخ نفقاتالبلغت  -

  .ل.ل  ١،٦٧١،٣٩٥،٠٦٨  ٢٠١٥/٢٠١٦للعام  بلغ الوفر المحقق
      النفقات واالعباء)(زيادة الواردات على 

    
لنقابـة فـي نهايـة هـذه السـنة لصـندوق ابحيث يصبح االحتياطي العام  العام السابقوقد أضيف هذا الوفر الى مال احتياط 

  /ليرة لبنانية.١٩،٧٦٨،٤٥٩،٣٩٣/ مبلغ ٣٠/٩/٢٠١٦والظاهر في الميزانية بتاريخ  المالية
  وفي ما يأتي تفصيل حساب مال االحتياط العام :  
    ١٨،٨٤٧،٠٦٤،٣٢٥   ٣٠/٩/٢٠١٥الرصيد المدور بتاريخ  -

+
  ١،٦٧١،٣٩٥،٠٦٨    ٣٠/٩/٢٠١٦بتاريخ يضاف اليه وفر السنة الجارية  -

    ٢٠،٥١٨،٤٥٩،٣٩٣    
    ٧٥٠،٠٠٠،٠٠٠  ١٦/١١/٢٠١٥المسحوب منه لدعم صندوق التقاعد قرار الجمعية العمومية 

    ١٩،٧٦٨،٤٥٩،٣٩٣  
      

  
مـع االشـارة الـى أن تعـويض نهايـة الخدمـة لجميـع مـوظفي النقابـة الظـاهر فـي الميزانيـة قـد تـأمن بكاملـه كمؤونـة واحتيــاط 

  .٢٠١٦حتى نهاية 
  



- ١٩ - 

 

  الحسابات الخاصة في ميزانية النقابة: -ثانيًا 
  حساب مجلة العدل:  

  لمجلة العدل في الموازنة النهائي عتماد إلا      
  اآلتي:قد ورد على الشكل       
  ل.ل.    ٥٤٧،٥٥٤،٠٠٠  =         / مجلــة العـــدل يبلــغ١٣د /البن      
  ل.ل.    ٥٧٧،٤٤٦،٠٠٠   = / احتياطي حساب المجلة يبلـغ ١٩البند /      
        .ل.ل ١،١٢٥،٠٠٠،٠٠٠                  

  النشر على وتكاليف /ل.ل. تكاليف اصدار المجلة٥٤٧،٥٥٤،٠٠٠/ والبالغ/ مجلة العدل ١٣وقد صرف البند /  
  .الموقع االلكتروني

   فقد حول هذا البند واضيف الى /ل.ل. ٥٧٧،٤٤٦،٠٠٠/ احتياطي حساب مجلة العدل والبالغ /١٩البند /اما 
  بحيث يصبح الرصيد على الشكل االتي :   ٣٠/٩/٢٠١٦الظاهر في الميزانية بتاريخ  بالمجلةالخاص الحساب 

    
  ٩،٢٦٧،٩٧٤،٢٢٠  =                                      ٣٠/٩/٢٠١٥الرصيد بتاريخ 

  +  ٥٧٧،٤٤٦،٠٠٠  =                                  ٢٠١٥/٢٠١٦ل خالل عام المحوّ 
    ٩،٨٤٥،٤٢٠،٢٢٠  ٣٠/٩/٢٠١٦رصيد حساب مجلة " العدل " الظاهر في الميزانية 

  حساب تسجيل الوكاالت  –ثالثًا   
  ٢٩،٦٤٣،٦٧٤،٥٧٤                                     ٣٠/٩/٢٠١٥بتاريخ  الرصيد 

  +  ٦،٣٥٩،٨٤٥،٠٠٠  ٣٠/٩/٢٠١٦لغاية  ١/١٠/٢٠١٥المحصل من تسجيل الوكاالت من 
  +  ١،٧١٥،٣٣٤،٨٩٧  ٣٠/٩/٢٠١٦لغاية  ١/١٠/٢٠١٥فوائد مصرفية من 

    ٣٧،٧١٨،٨٥٤،٤٧١ المجموع 
        يحسم منه:  -
      ٤٨٤،٥٤٩،٥٠٠  (معهد المحاماة)  المتدرجين تدريبالمحول الى حساب  -
      ١،٣١٣،٤٠٠،٠٠٠  صندوق النقابة لتغذيةالمحول  -
      ١٥٠،٠٠٠،٠٠٠  تحويل لحساب لجنة تاريخ ذاكرة النقابة-
 نفقــــــــــات تحصــــــــــيل ومطبوعــــــــــاتو  مســــــــــاعدات المصـــــــــروف -

  وخالفه  وتجهيزات
  

٣٢٩،٣٣١،١٧٧  
    

      ٨٠٠،٠٠٠،٠٠٠  (منحة الوفاة) ٢٠١٥/٢٠١٦المحول للصندوق التعاوني  -
 تحويل لحساب النشاطات الرياضية-

  ٢٠١٥/٢٠١٦المحول لتغذية الصندوق التقاعدي  -
١٦١،٣٨٤،٠٠٠  
١،٥٠٠،٠٠٠،٠٠  

    

  -  ٤،٧٣٨،٦٦٤،٦٧٧  مجموع المصروف
    ٣٢،٩٨٠،١٨٩،٧٩٤  ٣٠/٩/٢٠١٦رصيد حساب تسجيل الوكاالت الظاهر بتاريخ 
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  حساب تدريب المتدرجين (معهد المحاماة) : – رابعًا 
  

     ل.ل   ٣،٦٣٥،٩٢٩،٥٦٩   ٢٠١٤/٢٠١٥الرصيد المدور من السنة السابقة   -
ل.ل. +       ٤٨٤،٥٤٩،٥٠٠  ٢٠١٥/٢٠١٦% من صافي تحصيل رسوم تسجيل الوكاالت للعام الجاري ٢٥تحويل مبلغ  -

ل.ل.       ٤،١٢٠،٤٧٩،٠٦٩    
يــنقص مــا صــرف منــه مصــاريف واتعــاب محاضــرات وٕادارة المعهــد    -

             ٢٠١٥/٢٠١٦خالل العام الجاري 
  

٤٥،٨٥٠،٠٠٠        
                   

                            -  
    ل.ل.     ٣٣٨،٩٦٩،١٢٥ +  ٢٩٣،١١٩،١٢٥  ينقص منه ما صرف للمحامين في إطار المعونة القضائية   -

ل.ل.      ٣،٧٨١،٥٠٩،٩٤٤  ٣٠/٩/٢٠١٦الرصيد الظاهر ضمن حسابات الدعم بتاريخ   
  

  مجلة النشرة –  خامساً 
             ل.ل.  ١٢،٤٨٤،٥٨٧   ٢٠١٤/٢٠١٥المدور من السنة السابقة الرصيد   -
   ل.ل.   ٧٦،١٢٨،٧٥٠  واردات الدعايات  -

  
- 

  
  اصدار مجلة النشرة دورياً ما صرف منه ينقص 

          ل.ل.   ٨٨،٦١٣،٣٣٧
          ل.ل.   ٤٥،٩٤٨،٦٠٠

-

             ل.ل. ٤٢،٦٦٤،٧٣٧  ٣٠/٩/٢٠١٦حسابات الدعم بتاريخ  ضمن الرصيد الظاهر   
  

  في تأهيل بعض دور النقابة في المناطق -سادسًا 
يســـّهل للـــزمالء وتجديـــد دور النقابـــة فـــي المنـــاطق وتزويـــدها بمـــا  وتوســـيع تـــابع مجلـــس النقابـــة السياســـة المعتمـــدة بتأهيـــل

  الرسالة.  –المحامين ُسُبل ممارسة عملهم من خالل المهنة 
  .في بيت المحاميو  في بيروت بدار النقابة في قصر العدلجهيزات جديد تإضافة الى تأهيل وٕاجراء إصالحات وت

  
  

  ٢٠١٥/٢٠١٦و ٤١٢٠/٢٠١٥مقارنة بين واردات ونفقات النقابة للعامين  – سابعًا 
  ٢٠١٥/٢٠١٦  ٤١٢٠/٢٠١٥  

  ٨،٤٦١،٣١٤،٦١١  ٧،٣٦٠،٨٦٨،٦٧٢  الواردات
  ٦،٧٨٩،٩١٩،٥٤٣  ٦،١٤٠،٧٠١،٩٤٨  النفقـات

  ١،٦٧١،٣٩٥،٠٦٨  ١،٢٢٠،١٦٦،٧٢٤  وفــرال
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  : من هذه المقارنةنالحظ  
بمبلـــــغ اجمـــــالي  زادتقـــــد  ان المحصـــــلة النهائيـــــة للزيـــــادة فـــــي بنـــــود الموازنـــــة اظهـــــر ان الـــــواردات لهـــــذه الســـــنة  *
  ، /ل.ل.١،١٠٠،٤٤٥،٩٣٩/

/ل.ل. تقريبًا عـن السـنة السـابقة بصـورة اجماليـة وهـي موزعـة علـى ٦٤٩،٢١٧،٥٩٥* وان النفقات قد زادت بمبلغ /
 فـيواسـبابها تعـود الـى التضـخم والغـالء اضـافة الـى اعمـال التأهيـل الكبيـرة التـي اجريـت الموازنـة، نفقات جميع بنود 

وباعتبـار ان نسـبة الزيـادة بـالواردات اكثـر مـن نسـبة الزيـادة فـي النفقـات ممـا اّدى ، معظم مراكز النقابـة فـي المنـاطق
  /ل.ل.٤٥١،٢٢٨،٣٤٤لهذه السنة عن السنة السابقة بمبلغ /الى زيادة في الوفر 

  
  ٢٠١٥/٢٠١٦في واردات ونفقات الصندوق التعاوني للسنة المالية  – ثامناً 

       -  ل.ل.   ٩،١٩٣،٣٠٤،٠٠٤  ٣٠/٩/٢٠١٦بتاريخ بلغت واردات الصندوق التعاوني -
عــاملين و  متــدرجينالمحـامين  استشــفاء ضــمان المحـددة وبلغـت النفقــات المصــروفة-

  ومنح وفاةومتقاعدين 
           ل.ل.   ٨،٢٩٨،٥١٥،٦٦٥

           ل.ل.     ٨٩٤،٧٨٨،٣٣٩   (وفر) فتكون زيادة الواردات على النفقات                         
وقد اضيف هذا الوفر الى مال االحتياط العام السابق بحيث يصبح االحتياطي العام للصـندوق التعـاوني فـي نهايـة هـذه    

   /ل.ل.٢٩،٦٨١،١٧٢،٣١٣/  ٣٠/٩/٢٠١٦بتاريخ زانية العمومية السنة والظاهر في المي
    العام السابق يتبين اآلتي :وفر لمقارنة بين وفر العام الحالي و بنتيجة او  
  _/ل.ل. ١،٦٨٣،١٥١،٥٦٥/يبلغ :         ٢٠١٤/٢٠١٥وفر السنة السابقة  -  

 ل.ل. /٨٩٤،٧٨٨،٣٣٩/يبلغ :         ٢٠١٥/٢٠١٦وفر السنة الحالية  -

   ل.ل.  /٧٨٨،٣٦٣،٢٢٦السابقة: /عن السنة السنة في هذه في الوفر  نقص -
  

لتأمين محامين من جراء وهذا النقص مرده الى الزيادة الملحوظة في المخصصات العائدة   
  زيادة عدد المحامين الجدد المنتسبين الى النقابة.

  
الصــــندوق مــــن العقــــود ان واردات الصــــندوق التعــــاوني هــــي مكّونــــة اجمــــاًال مــــن حّصــــة  خالصــــة :  

المتبادلـــة أي النصـــف بـــاأللف، ومـــن واردات الطوابـــع، ومـــن فوائـــد األمـــوال لـــدى المصـــارف، ومـــن 
  النقابة. صندوق مساهمة

أّما نفقات الصندوق التعاوني فتتكّون من كلفـة عقـد االستشـفاء والمسـاهمة فـي نفقـات وفـاة المحـامي 
  (منحة الوفاة).

/ مــأخوذات مــن مــال االحتيــاط ٦ُأدرج فــي قســم الــواردات البنــد / ٢٠١٥/٢٠١٦عنــد وضــع موازنــة 
المقــدر صـــرفها وباعتبـــار ان  والنفقـــات /ل.ل. لتغطيـــة الفـــرق بــين الـــواردات٦٣٥،٠٠٠،٠٠٠/مبلــغ 
  هذه
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/ مـأخوذات مـن مـال ٦/ل.ل فانـه لـم نلجـأ الـى البنـد /٨٩٤،٧٨٨،٣٣٩السنة قـد حققـت وفـرًا قـدره / 

  االحتياط.
الوفـاة لعائلـة المحـامي المتـوفي بحيـث بلغـت القيمـة  مـنح  ن الصندوق قد تابع دفـعمع االشارة الى ا

ولـة مـن حسـاب /ل.ل خالل السنة. وهذه القيمة ُأخذت من المبـالغ المح٥٩٦،٠٠٠،٠٠٠المدفوعة /
  ، (والمودعة في حساب خاص) تسجيل الوكاالت

  قسم التقديمات الصحية واالستشفائيةحساب  – تاسعاً        
  ل.ل.    ٢٣،٩٠٥،٧٥٦،١١٥  ٣٠/٩/٢٠١٥الرصيد الظاهر بتاريخ   

حسـاب التقـديمات  بلغت واردات هذا الحساب من االكتتابات التي حصلت لـدى -  
  ٣٠/٩/٢٠١٦حتى تاريخ  ١/١٠/٢٠١٥من  الصحية

  
  ل.ل.      ٧،٠٣٩،٤١٤،٩١٤

  ل.ل.    ٣٠،٩٤٥،١٧١،٠٢٩    

      ل.ل.    ٣٣،٣١١،١٣١،٩٦٤    ٢٠١٤/٢٠١٥من السنة التقاعدية  وبلغت النفقات المدفوعة -  

   ل.ل.  –) ٢،٣٦٥،٩٦٠،٩٣٥(     

  +     ل.ل.   ٢٥،٢٤٠،٤٧٢،١٢٢    ٣٠/٩/٢٠١٦لغاية  ١/٤/٢٠١٦بلغت واردات االكتتاب من    

   +  ل.ل.       ٥٣٥،٥٧٠،٩٠٦  ٣٠/٩/٢٠١٦فوائد حتى   

  -     ل.ل.    ٣،٦٦٣،٢٦٢،٧٥٨  ٣٠/٩/٢٠١٦لغاية  ١/٤/٢٠١٦بلغت النفقات من   

  ل.ل.  ١٩،٧٤٦،٨١٩،٣٣٥  ٣٠/٩/٢٠١٦الرصيد الظاهر بتاريخ   

  بحيث يرد عليه االشتراكات ويتحمل اعباء وفواتير االستشفاء المستحقة والمقبلة." جارٍ "مع االشارة الى ان نوع هذا الحساب   
حســاب مســتقل، متفــرع عــن الصــندوق التعــاوني ذي الشخصــية  إن حســابات هــذا القســم ال تــدخل فــي ميزانيــة النقابــة، كونــهكمــا 

  ، بموجب ميزانية مستقلة.٢٠١٨آذار  ٣١م في نهاية العقد المحددة بتاريخ تالمعنوية المستقلة، وان قطع حسابه ي
  

  : الوفاةحساب منحة  –عاشرًا        
ل.ل.              ١،٩٤١،٥٠٠،٠٠٠  ٣٠/٩/٢٠١٥الظاهر بتاريخ الرصيد   
     +  ل.ل.      ٨٠٠،٠٠٠،٠٠٠  ٢٠١٥/٢٠١٦ المحول من حساب تسجيل الوكاالت  
         ل.ل.   ٢،٧٤١،٥٠٠،٠٠٠    
  ل.ل.             ٥٩٦،٠٠٠،٠٠٠  ٢٠١٥/٢٠١٦ينقص مصروف منح وفاة خالل   
  ل.ل.          ٢،١٤٥،٥٠٠،٠٠٠  ٣٠/٩/٢٠١٦بتاريخ  في الميزانية العموميةالرصيد الظاهر    

  ٢٠١٦/٢٠١٧في مشروع موازنة النقابة للعام  -عشر  احد
ارقـام موازنـة النقابـة أكثـر مـن فـي قسـمي الـواردات والنفقـات جـاءت  ٢٠١٦/٢٠١٧مشـروع موازنـة النقابـة للعـام  أرقام إن  

وذلـــك اســـتنادًا الـــى المرتقـــب مـــن زيـــادات فـــي الـــواردات والنفقـــات للســـنة /ل.ل. ٧٨٧،٠٠٠،٠٠٠بمبلـــغ / المنصـــرمةللســـنة 
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  وتفضلوا بقبول اإلحترام       
  صندوق النقابة أمين                            ٢٠١٦ين الثاني تشر  ١٩بيروت في     
  حنابيار                                     

  
  
  
  
  
  
  
  

٢٠١٦/٢٠١٧.  
  
  

  :٢٠١٦/٢٠١٧في مشروع موازنة الصندوق التعاوني للعام   -اثنا عشر 
 ٢٠١٥/٢٠١٦العـام السـابق  اكثـر مـن ارقـامجـاءت  ٢٠١٦/٢٠١٧مشروع موازنة الصندوق التعاوني للعـام بنود  أرقام إن

  نظرًا لتوقعنا زيادة عدد المنتسبين الى صندوق الخدمات الصحية واالستشفائية.
وخوفــًا مــن تــردي الــى التــأمين  المحــامين الجــدد  انتســاب عــدد مــنو  الطبابــة ســعارأازديــاد كلفــة اإلستشــفاء وارتفــاع  وٕازاء

خـدمات لتطـوير  يعمل جاهـداً إن مجلس النقابة الواحد بااللف. ف األوضاع االقتصادية التي تؤدي بدورها الى تدني واردات
تثقل سنة فسنة كاهل الصندوق التي  لكلفة االستشفاءاألعباء المالية الباهظة  وٕابتداع السبل الكفيلة لمواجهةهذا الصندوق 

  .التعاوني
طلعــتم عليهــا مــن خــالل البيــان المــالي ا انكــم ال بــدّ فــالتفاصــيل الكاملــة  أمــا ،ض لوضــع صــندوقي النقابــة والتعــاونيهــذا عــر 

  ُوّزع عليكم.الم
  ترونه ضروريًا، توضيحالعطاء اي  أوومع استعدادي لإلجابة عن أي سؤال 

  طرح على جمعيتكم المحترمة:أ
وٕابــراء ذمــة  ٣٠/٩/٢٠١٦النقابــة والصــندوق التعــاوني للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  صــندوق . تصــديق حســابات كــّل مــن ١

  بة على هذا األساس.مجلس النقا
  كما ورد أعاله. ٢٠١٦/٢٠١٧النقابة والصندوق التعاوني للسنة المالية  صندوق . إقرار مشروع موازنتي ٢
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  المالي السنوي بيانال                                
  بحسابات صندوق تقاعد المحامين في بيروت          

  المرفوع الى                                       
  الجمعية العامة العادية للمحامين في نقابة بيروت        
  ٢٠١٦تشرين الثاني  ٦التي ستعقد في         
   ٢٠١٦تشرين الثاني  ٢٠وفي حال عدم إكتمال النصاب ُتعقد الجلسة الثانية في       

  
  الزمالء، و  الزميالت حضرة

  
   البيانبهذا من حضرتكم / من قانون تنظيم مهنة المحاماة، اتقدم ٤٠تطبيقًا الحكام الفقرة الثانية من المادة /  
  : اآلتي  وهو يتضمن المحامين تقاعد المالي لصندوق الوضع عن         

  
  صفحة    
  ٢٥  ٢٠١٥/٢٠١٦موازنة صندوق تقاعد المحامين في بيروت للسنة المالية خالصة قطع حساب   -١ 
      
  ٢٥  ٢٠١٥/٢٠١٦موازنة صندوق تقاعد المحامين في بيروت للسنة المالية  وارداتببيان   - ٢
      
  ٢٦  ٢٠١٥/٢٠١٦نفقات موازنة صندوق تقاعد المحامين في بيروت للسنة المالية بيان   - ٣
      
  ٢٧    ٣٠/٩/٢٠١٦الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ   - ٤
      
  ٢٧  المراقبة والتدقيقشهادة   - ٥
      
   ٢٠١٦/٢٠١٧تقاعد المحامين في بيروت لسنة مشروع موازنة صندوق    - ٦

  ١/١٠/٢٠١٦ابتداًء من 
  
٢٨/٢٩  

      
  ٣٠/٣٣  صندوق تقاعد المحامين في بيروتكلمة امين    - ٧
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  خالصة
  قطع حساب موازنة صندوق تقاعد المحامين في بيروت

  ٢٠١٦-٢٠١٥للسنة المالية 
  

  وفقًا لما يأتي: ٢٠١٥/٢٠١٦حساب موازنة صندوق تقاعد المحامين في بيروت للسنة المالية  تم قطع      
  لبنانيــــةلــيرة       
  ١٨،٢٤٧،٢٢١،٩٨٨      : بلغت الواردات المحّصلة -
    ١٥،٥٦٤،٥٩٠،٠٠٠      : وبلغت النفقات المصروفة -

    ٢،٦٨٢،٦٣١،٩٨٨      فتكون زيادة الواردات عن النفقات بوفر قدره : 
  وثالثون الفًا وتسعماية وثمانية ملياران وستماية واثنان وثمانون مليونًا وستماية وواحد الفرق الظاهر اعاله، وقدره يعتبر     
  الحساب الخاص المسمى " مال االحتياط ". يضاف الىايرادًا  ليرة لبنانيةوثمانون      

  
  واردات موازنة صندوق تقاعد المحامين 

  ٢٠١٦ - ٢٠١٥في بيروت للسنة المالية  
  البند
  

  نوع الورادات
  

  الورادات الملحوظة  
  ل.ل

  الواردات المحصلة  
  ل.ل

          كما يأتي: ٢٠١٥/٢٠١٦تقاعد للسنة الماليةالواردات صندوق تحددت 
   رسوم التقاعد السنويةدخل الصندوق من   ١

  المسددة من المحامين
    

٤،٠٥٠،٠٠٠،٠٠٠  
    

٤،٠٧٩،٧٠٠،٠٠٠  
  ــــ            للذكر    دخل طوابع المحاماة  ٢

  ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠    ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠    حصة الصندوق من دخل الطابع التقاعدي  ٣
  ٣١٣،٥٩٦،٣٠٠    ٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠    اتعاب محاماةحصة الصندوق من   ٤
  ٥،٨٧٨،٤٠٨،٨٠٠    ٥،٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠    حصة الصندوق من واردات العقود المتبادلة  ٥
  (منها تحويالت من صندوق منح وهبات واكتتابات  ٦

  النقابة الى صندوق تقاعد المحامين) 
    

١،٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠  
    

٢،٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠  
ـــــد االمـــــوالدخـــــل الصـــــندوق مـــــن   ٧ ـــــدى  المودعـــــة فوائ ل

  المصارف
    

٥،١٠٠،٠٠٠،٠٠٠  
    

٥،٥٢٥،٥١٦،٨٨٨  
      للذكر    واردات مختلفة  ٨

  ١٨،٢٤٧،٢٢١،٩٨٨    ١٦،٧٥٠،٠٠٠،٠٠٠  المجموع                                       
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  نفقات موازنة صندوق تقاعد المحامين          
  ٢٠١٦-٢٠١٥في بيروت للسنة المالية         

  
  البند
  

  نــــــوع النفقات  
  

  االعتمادات النهائية  
  ل.ل.

  النفقات المصروفة  
  ل.ل

          كما يأتي :   ٢٠١٣/٢٠١٦بلغت نفقات صندوق التقاعد للسنة المالية 
  ١٥،٥٣٢،٧٧٤،٠٠٠    ١٦،٣٣٥،٠٠٠،٠٠٠    المسددة الى المحامين المتقاعدين مرتبات التقاعد    ١
  ٨،٠٠٠،٠٠٠    ٨،٠٠٠،٠٠٠    طوابع المحاماة والطابع التقاعدي نفقات تحصيل    ٢
      ١٠،٠٠٠،٠٠٠    من المحاكم أتعاب المحاماةتحصيل رسم  نفقات    ٣
المســـــاهمة فـــــي نفقـــــات تحصـــــيل حصـــــة الصـــــندوق مـــــن     ٤

  واردات العقود المتبادلة
    

  للذكر         
    

  ــــ       
  ٢٣،٨١٦،٠٠٠    ٥٠،٠٠٠،٠٠٠    ادارية متنوعة ونفقات مطبوعات وخالفهنفقات     ٥
          رديات    ٦
  ــــ           ٣٤٧،٠٠٠،٠٠٠    احتياطي لتغذية مختلف بنود قسم النفقات    ٧
  ١٥،٥٦٤،٥٩٠،٠٠٠    ١٦،٧٥٠،٠٠٠،٠٠٠    المجموع                                      
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  لصندوق التقاعد الميزانية العمومية                   
  : ٢٠١٦ايلول  ٣٠الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ              

  بعد تحويل الوفر الظاهر في حساب النتيجة السنوية الى حساب "مال االحتياط " ، ظهرت الميزانية العمومية ، التي      
  كما يأتي :  ٢٠١٦ايلول  ٣٠تمثل الوضع المالي لصندوق تقاعد المحامين في بيروت بتاريخ      

  المطلـــــوبــــات   لـيـــرة لبنـانيـة     المـوجـــــــودات  ليــرة لبنانيــــة
  امانات ضريبة دخل  ٥٦،١٣٥،٠١٧    النقد في المصارف  ٩٦،٠٩٧،٦٧٨،٥٤١

  مال االحتياط  ٩٦،٠٤١،٥٤٣،٥٢٤    في الصندوقالنقد   ـــــــــــــــــــــ
  المجموع  ٩٦،٠٩٧،٦٧٨،٥٤١    المجموع  ٩٦،٠٩٧،٦٧٨،٥٤١

          
  

  حسابات خارج الميزانية (الطابع التقاعدي )                  
  المطلــــــوبــــــــات   لـيـرة لبنـانيـة     المــوجــودات  ليــرة لبنانيــــة
٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠  

٢،٧٣٤،٠٠٠،٠٠٠  
 قيمــة الطوابــع الموجــودة فــي الصــندوق،

  قيمة طوابع في االعتماد المصرفي
  ٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠  

٢،٧٣٤،٠٠٠،٠٠٠  
  قيمة الطوابع لدى لجنة صندوق التقاعد

  قيمة الطوابع لدى بنك االعتماد المصرفي
  المجموع  ٢،٧٣٤،٠٠٠،٠٠٠    المجموع  ٣،٠٣٤،٠٠٠،٠٠٠

          
  

    شهادة المراقبة والتدقيق               
  المراقبة الدائمة التي اجريناها على حسابـــــات صندوق تقاعد المحامين في بيروت خالل السنــة الماليــة  اثبتت     

  خصحة توريد االموال المحّصلة الى الصندوق المذكور ، كما أثبتت مطابقة االموال النقـدية الموجودة بتاري ٢٠١٦ -٢٠١٥     
  ."المصارف " " الصندوق " و ألرصدة حساباتها المختصة ٣٠/٩/٢٠١٦    

  وقد تبين لنا ان لجنة ادارة صندوق التقاعد كانت، في خالل السنة المالية الجارية المشــار اليها اعـــاله ، متقيــدة     
  نفقات، علمــــًا بأن النفقــاتباالعتمادات النهائية الملحوظة في الموازنة السنوية، ولم تتجاوز تلك االعتمادات في صرف ال   
  المصروفة قد اقترنت جميعها بقرارات صادرة عن اللجنة حسب االصول.   

  كما وان الميزانيـــة  ان القيود المدونة في السجالت بالطريقة االلكترونية "كومبيوتر" هي مطابقة تمامًا ألوراقها الثبوتية،    
  ، تظهر الوضع المالي الحقيقي لصندوق تقاعد المحاميــــن البيانوالمدرجة في هذا  ،٣٠/٩/٢٠١٦العمومية الموقوفة بتاريخ    
  في بيروت بالتاريخ المذكور .   

    مدقق الحسابات                                                 ٢٠١٦تشرين االول  ١٩ في بيروت   
  حبيب البستاني                                                                                   

          ازـة مجـر محاسبـخبي                                                                                            
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  مشروع موازنة صندوق تقاعد المحامين في بيروت
  ٢٠١٧ -  ٢٠١٦لسنة 

  ١/١٠/٢٠١٦ابتداًء من 
   ٢١/٩/٢٠١٦ لجنة ادارة صندوق التقاعد في جلستها المنعقدة بتاريخكما اقرته 

  
  قسم الواردات -اوًال 

  االعتماد     
  ليرة لبنانيةبال    الحساب موضوع    البند

  
   ٢٠١٦/٢٠١٧تحددت واردات صندوق التقاعد لسنة            
  كما يأتي :  ٣٠/٩/٢٠١٧حتى            

  
  التي  التقاعد السنويةرسوم دخل الصندوق من   ١

  يسددها المحامون
  

٤،١٥٠،٠٠٠،٠٠٠  
  للذكر          دخل طوابع المحاماة  ٢
  ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠  حصة الصندوق من دخل الطابع التقاعدي  ٣
  ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠  اتعاب محاماةحصة الصندوق من   ٤
  ٥،٥٠٠،٠٠٠،٠٠  حصة الصندوق من واردات العقود المتبادلة  ٥
حساب دعم صناديق النقابة حصة الصندوق من   ٦

  (حساب تسجيل الوكاالت)
  

٢،٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠  
  ٧٥٠،٠٠٠،٠٠٠  )النقابة من صندوق تحويل( منح وهبات واكتتابات  ٧
  ٥،١٠٠،٠٠٠،٠٠٠  لدى المصارف المودعة فوائد االموالدخل الصندوق من   ٨
  للذكر        واردات مختلفة  ٩
ثمانية عشر مليارًا وسبعمائة مليون ليرة   المجموع  

  لبنانية                                     
١٨،٧٠٠،٠٠٠،٠٠٠  
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  قسم النفقات -ثانيًا 
                           االعتماد         

  ليرة لبنانيةبال        الحساب موضوع  البند
            
  ٢٠١٦/٢٠١٧تحددت نفقات الصندوق التقاعدي لسنة          

  كما يأتي: ٣٠/٩/٢٠١٧حتى           
  
  ١٧،١٤٥،٠٠٠،٠٠٠   مرتبات التقاعد  ١
  ٨،٠٠٠،٠٠٠  طوابع المحاماة والطابع التقاعدي نفقات تحصيل  ٢
  ١٠،٠٠٠،٠٠٠  من المحاكم أتعاب المحاماةتحصيل رسم  نفقات  ٣
  ٥٠،٠٠٠،٠٠٠  نفقات متنوعة ومطبوعات تقدير ل  ٤
  ٢٠،٠٠٠،٠٠٠  رديات  ٥
  ١،٤٦٧،٠٠٠،٠٠٠  لتغذية مختلف بنود قسم النفقات احتياطي   ٦
ثمانية عشر مليار وسبعمائة مليون ليرة   المجموع  

  لبنانية                                     
١٨،٧٠٠،٠٠٠،٠٠٠  

      
  

  مادة وحيدة
  صندوق التقاعد:يجاز للجنة إدارة     

  / احتياطي٦تغذية مختلف بنود قسم النفقات التي تنفد اعتماداتها بطريقة النقل من البند / - ١
  اخرى تزيد اعتماداتها عن الحاجة. او من بنودبنود قسم النفقات  لتغذية مختلفة 
   ايمن  اةـــفتح اعتمادات اضافية عند الضرورة لتسديد مرتبات التقاعد شرط ان تكون مغط – ٢

  عما هو مقدر في الموازنة. الواردات المحققةمن 
  

  امين صندوق التقاعد                                            
  ٢١/٩/٢٠١٦بيروت في     
  المحامي سمير شبلي                                                          
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  حضرة الزميالت والزمالء المحترمين،  
  

ووضعناه بتصرفكم قبل موعد الجمعية العامة المـدعوة لالنعقـاد  ،المالي لبيانهذا ا حضراتكموزعنا على بعد ان 
وبعد ان اطلعتم عبره على الحسابات النهائية لصندوق التقاعد للسـنة الماليـة ، ٦/١١/٢٠١٦يوم االحد الموافق 

مقرونــة بشــهادة المراقبــة والتــدقيق وعلــى مشــروع الموازنــة للســنة الماليــة  ٣٠/٩/٢٠١٦المنصــرمة الموقوفــة فــي 
  ال بد من اإلضاءة على النقاط اآلتية: ٢٠١٧-٢٠١٦

  
  في الواردات والنفقات والوفر المحقق  اوًال : 

  :ما يأتي  يتبين من قطع الحساب  
ــــة المنصرم  -   ـــــان واردات صــــندوق التقاعــــد المحصــــلة فــــي الســــنة المالي  ٢٠١٦-٢٠١٥ة ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  /ليرة لبنانية.١٨،٢٤٧،٢٢١،٩٨٨ت /ـــــــــــــــــبلغ
  

رة /ليــــ١٥،٥٦٤،٥٩٠،٠٠٠/بلغــــت  فــــي الســــنة الماليــــة ذاتهــــا روفةوٕان نفقــــات الصــــندوق المصــــ  -  
  .لبنانية

      
  / ليرة لبنانية.٢،٦٨٢،٦٣١،٩٨٨قدره /للصندوق حققت وفرًا  قدزيادة الواردات على النفقات  فتكون  
    
ـــوفر    ـــإذا أضـــفنا هـــذا ال ـــ المحقـــق الـــى المـــالف / ليـــرة ٩٣،٠٨٥،٤٣٩،٣٣٦/ البـــالغاطي الســـابق االحت

مـن المتقاعـدين والتـي نتيجًة السباب قانونيـة،  ،غير المقبوضةالمستحقة و والى قيمة الشيكات  ،لبنانية
ــــاط ــــي حســــاب مــــال االحتي ــــت ف ــــة٢٧٣،٤٧٢،٢٠٠والبالغــــة قيمتهــــا / ،أدخل ــــرة لبناني ــــان المــــال  ،/لي ف

ًا ـــــغ حاليــــــلـــيب ٣٠/٩/٢٠١٦ة بتـاريخ ـــــــــــــــــر فـي الميزانيـــــــــــــــــــــد والظاهاالحتياطي العام لصندوق التقاع
ليـــرة لبنانيـــة فـــي العـــام  /٩٣،٠٨٥،٤٣٩،٣٣٦/ يبلـــغ بينمـــا كـــان ليـــرة لبنانيـــة/٩٦،٠٤١،٥٤٣،٥٢٤/

  .أعاله أشرناكما  ٢٠١٥-٢٠١٤ق ــالساب
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  بالنسبة للواردات   ثانيًا : 
ومقارنتهـا مـع ارقـام السـنة  ٢٠١٦-٢٠١٥من مراجعة بنـود الـواردات المحصـلة فـي السـنة المنصـرمة   

  يتبين ما يلي: ٢٠١٥-٢٠١٤التي سبقتها 
  

  ) بلغت :المسددة من المحامينفي البند االول ( رسوم التقاعد   
  ، ٢٠١٥-٢٠١٤/ل.ل. في السنة السابقة ٣،٩٨٦،٤٥٠،٠٠٠/  -  
  ٢٠١٦-٢٠١٥/ل.ل. في السنة المنصرمة ٤،٠٧٩،٧٠٠،٠٠٠/مقابل   -  
 الجــــدد المحــــامينتســــديد الــــى /ل.ل. مــــرّده ٩٣،٢٥٠،٠٠٠فــــي المــــدخول وقــــدره / وهــــذه الزيــــادة    

  اتهم السنوية.الشتراك
  

  بلغ :) (الدخل من الطابع التقاعدي الثالثفي البند   
  ، ٢٠١٥-٢٠١٤/ل.ل. في السنة السابقة ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠٠/  -  
  ٢٠١٦-٢٠١٥/ل.ل. في السنة المنصرمة ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠/وكذلك   -  
  وهذا البند لم يشهد اية زيادة او نقص.    

  
  ) بلغ :(الدخل من اتعاب المحاماة الرابعفي البند   
   ،٢٠١٥-٢٠١٤/ل.ل. في السنة السابقة ٣١٣،٥٩٦،٣٠٠/  -  
   ٢٠١٦-٢٠١٥ مة/ ل.ل في السنة المنصر ١،٠١٥،٣٣٠،٠٠٠/مقابل   -  
ــــا نــــرى      ــــدني ان ثمــــة وهن ــــدخل قــــدره /ت ســــوء االوضــــاع   /ل.ل. ومــــرده٧٠١،٧٣٣،٧٠٠فــــي ال

  التأخير في اصدار االحكام.االقتصادية و 
  

  ) بلغ :واحد بااللف –(الدخل من العقود المتبادلة  الخامسفي البند   
  ، ٢٠١٥-٢٠١٤/ل.ل. في السنة السابقة ٥،٠٦٩،٣٢٧،٦٣٠/  -  
  ٢٠١٦-٢٠١٥ل.ل. في السنة المنصرمة /٥،٨٧٨،٤٠٨،٨٠٠/مقابل   -  
  المالحقة الدؤوبةالى  ا/ل.ل. مرده٨٠٩،٠٨١،١٧٠/ ةفي هذا البند والبالغ ةالحاصل الزيادةان     

  .المحاسبياالداري و القيمين على اموال النقابة والصندوق بالتعاون مع الجهاز من ِقَبل 
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  بلغت : منح وهبات واكتتابات السادس في البند  
   ٢٠١٤/٢٠١٥/ل.ل. في السنة السابقة ١،٧٥٠،٠٠٠،٠٠٠/  -  
   ٢٠١٥/٢٠١٦/ل.ل. في السنة الحالية ٢،٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠/  -  
مســـاهمة النقابــــة فــــي تغذيــــة  زيــــادة /ل.ل. مردهـــا الــــى٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠وهـــذه الزيــــادة والبالغــــة /    

  الصندوق.
  

  ) بلغت : (فوائد االموال لدى المصارف سابعفي البند ال  
  .٢٠١٥-٢٠١٤/ل.ل. في السنة السابقة ٥،٢٤٩،١٦٥،٨٦٣/  -  
  .٢٠١٦-٢٠١٥/ل.ل. في السنة المنصرمة ٥،٥٢٥،٥١٦،٨٨٨/مقابل  -  
 المالحقـة والمتابعـة الدؤوبـةالـى مـرده  /ل.ل.٢٧٦،٣٥١،٠٢٥بقيمـة / زديـاداً اقد شهد هذا البنـد ف    

  .العملة اللبنانية واالميركية فيالفوائد المصرفية في الحصول على اعلى  لدى المصارف
  

  بالنسبة للنفقات   ثالثًا : 
ان معظم البنود العادية هي متقاربة األرقـام ، ٢٠١٥/٢٠١٦يتبين لنا من مراجعة بنود النفقات في حسابات   

  ند االول العائد لمرتبات التقاعد.الب باستثناء، ٢٠١٤/٢٠١٥حسابات السنة السابقة مع تقريبًا 
  نــــــــــــــــــــــــظهر ارتفاعًا ملحوظًا سنة بعد سنة، فمي) المخصص لمرتبات التقاعد ١الرئيسي رقم ( االول البند 
ـــــــــــــة ســـــــــــــنة ١٣،٩٣٢،٧٨٢،٠٠٠/  ـــــــــــــرة لبناني ـــــــــــــــــــــــــــارتفع  ٢٠١٣/٢٠١٤/ لي ــــــــــــــالمخصص تـ ـــــــــــــى  اتــ ال

ــــــمبل ــــــث، ٢٠١٤/٢٠١٥/ليـــــرة لبنانيـــــة فـــــي الســـــنة ١٤،٦٦٦،٢٦٥،٤٠٠/غـــــــــــــ ــــــعـــــــــــم ارتفــــــــــــــ ــــــت الــــــــــــــــــ ى ــــــــــــــ
ـــــمبل ــــى  ٢٠١٥/٢٠١٦/ل.ل. لعــــام ١٥،٥٣٢،٧٧٤،٠٠٠/ غــــــــــــــــ ــــك ال عــــدد ارتفــــاع ملحــــوظ فــــي ويعــــود ذل

حدا بنا في الى ارتقاب احاالت محامين جدد الى جدول التقاعد ما اضافة و  من الراتب التقاعدي المستفيدين
    /ل.ل.١٧،١٤٥،٠٠٠،٠٠٠الى رصد اعتماد قدره / ٢٠١٦/٢٠١٧مة مشروع موازنة السنة القاد

    
  

  الزيادة فانها تبقىا بسطناه اعاله نستخلص ان المداخيل وان حققت في السنة الفائتة بعض مفي ضوء    
  االرتفاع المستمر في النفقات نتيجة طلبات االحالة على التقاعد، ةقاصرة من اللحاق بوتير  
  

  تحصينًا لمنعة من هنا، نطلقها صرخة بوجوب زيادة واردات الصندوق عبر رفع االشتراك السنوي   
  ،ادائه الصندوق وحفاظًا على ديمومة
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  وختـــامـــًا      
  

ومع االمل الوطيد بان تتحقق الواردات والمداخيل كما هي مقدرة، وان تشهد االوضاع االقتصادية والسياسـية فـي      
توضــيح،  إلعطــاء أيالــبالد مــا نصــبو اليــه جميعــًا مــن انفــراج، ومزيــد مــن االســتقرار واألمــن والوفــاق، ومــع اســتعدادنا 

نـــة الموضـــوعة مـــن قبـــل لجنـــة صـــندوق التقاعـــد، نتقـــدم مـــن واإلجابـــة عـــن اي ســـؤال يطـــرح علينـــا ضـــمن إطـــار المواز 
  الجمعية العامة المحترمة طالبين :

  
ــــــــة  -  ١ ــــــــة فــــــــي  ٢٠١٦-٢٠١٥إقــــــــرار حســــــــابات صــــــــندوق التقاعــــــــد للســــــــنة المالي المنتهي

  .األساسصندوق التقاعد على هذا ذمة لجنة  وٕابراء ٣٠/٩/٢٠١٦
  

ناه في هـذا وردأكما  ٢٠١٧– ٢٠١٦إقرار مشروع موازنة صندوق التقاعد للسنة المالية  -  ٢
  .البيان

  
  واقبلوا فائق االحترام                                                                                    
    المحامي سمير شبلي                                                                                  

  ٢٠١٦تشرين االول  ١٩في بيروت  
  امين الصندوق                                                                                     

  


