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  التقرير المالي السنوي

  المقدم من أمين صندوق نقابة المحامين في بيروت 
  الى 

  الجمعية العامة العادية للمحامين في نقابة بيروت

  ٢٠٠٩ تشرين الثاني ١التي ستعقد في 

   ٢٠٠٩ تشرين الثاني ١٥ وفي حال عدم إكتمال النصاب تعقد الجلسة الثانية في

  

  حضرة الزمالء،        
  صفحة  :من قانون تنظيم مهنة المحاماة، اقدم هذا التقرير الذي يتضمن/ ٤٠/الفقرة الثانية من المادة عمالً ب

 ومـشروع الموازنـة لـسنة       ٣٠/٩/٢٠٠٩حسابات النقابة للـسنة الماليـة المنتهيـة فـي             :اوالً

٢٠٠٩/٢٠١٠  

  

  ٤   خالصة قطع حساب الموازنة - ١  

  ٤  داترا بيان الو- ٢  

  ٥/٦  ات بيان النفق- ٣  

  ٧  ٣٠/٩/٢٠٠٩ الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ - ٤  

  ٨   شهادة مراقب الحسابات - ٥  

  ٩/١١   ٢٠٠٩/٢٠١٠ مشروع موازنة النقابة لسنة - ٦  

      

ومشروع الموازنة لـسنة    ٣٠/٩/٢٠٠٩حسابات الصندوق التعاوني للسنة المالية المنتهية في          :ثانياً

٢٠٠٩/٢٠١٠  

  

  ١٢  طع حساب الموازنة  خالصة ق- ١  

  ١٣  رداتا بيان الو- ٢  

  ١٤   بيان النفقات- ٣  

  ١٥  ٣٠/٩/٢٠٠٩ الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ - ٤  

  ١٥   شهادة مراقب الحسابات - ٥  

  ١٦/١٧   ٢٠٠٩/٢٠١٠ مشروع موازنة الصندوق التعاوني لسنة - ٦  

      

  ١٨/٢٢  كلمة أمين الصندوق  :ثالثاً
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  خالصة

   حساب موازنة نقابة المحامين في بيروتقطع

  ٢٠٠٩ -٢٠٠٨ للسنة المالية 

  : وفقاً لما يأتي٢٠٠٨/٢٠٠٩يقطع حساب موازنة نقابة المحامين في بيروت للسنة المالية             

  

  لــيرة لبنانيــــة      

  ٥,٦٨٨,٣٤٧,٤٨٩       بلغت الواردات المحّصلة-

   ٣,٩٩٨,٢٧٠,٢٩٦       وبلغت النفقات المصروفة-

    ١,٦٩٠,٠٧٧,١٩٣      )وفر(فتكون زيادة الوادرات على النفقات واالعباء 

   وتسعونةوسبعة وسبعون الفاً وماية وثالثوستماية وتسعون مليوناً مليار يؤخذ الفرق الظاهر اعاله، وقدره      

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

  

  واردات موازنة نقابة المحامين في بيروت        

  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨للسنة المالية     
  البند

  

  نوع الواردات

  

  الواردات الملحوظة  

  ل.ل

  الواردات المحصلة  

  ل.ل

  ١,٦٧٤,٤٧٥,٠٠٠    ١,٥٥٦,٠٠٠,٠٠٠    رسوم االشتراكات السنوية   ١

  ٧٨٩,٩٥٠,٠٠٠    ٤٩٥,٠٠٠,٠٠٠    رسوم قيد المتدرجين  ٢

  ٤٤٧,٥٠٠,٠٠٠    ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠    لقيد في الجدول العامرسوم ا  ٣

  ٤١٣,٨٨٦,٠٠٠    ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠    رسوم المعامالت ورسوم مختلفة  ٤

  ـــ                    للذكر    منح ومساعدات وتبرعات   ٥

  ١,٠٤٤,٣٦٧,٤٨٩    ١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠    فوائد االموال لدى المصارف  ٦

  ١,٠٢٩,٨٨٥,٠٠٠    ٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠    "العدل " ايرادات مجلة   ٧

  ٢٢,٥٠٠,٠٠٠    ٣٥,٠٠٠,٠٠٠    ايرادات طوابع الوكاالت  ٨

  ٦,٤٢٠,٠٠٠             للذكر    ايرادات مختلفة  ٩

 رسم مـساهمة المحـامين المنتـسبين الجـدد          ١٠

   محتملة لصيانة وتجهيز بيت المحاميوواردات

    

١٩٢,٠٠٠,٠٠٠  

    

٢٥٩,٣٦٤,٠٠٠  

  ـــ             للذكر             مأخوذات من مال االحتياط  ١١

  ٥,٦٨٨,٣٤٧,٤٨٩    ٤,٨٧٨,٠٠٠,٠٠٠   المجموع  
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  نفقات موازنة نقابة المحامين في بيروت

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨للسنة المالية 
 البند

  

__  

 الفقرة 

  

___  

   نوع النفقات

  

_____________________________  

  االعتمادات النهائية

  ل.ل

________________  

  النفقات المصروفة

  ل.ل

______________  

  ٧٧١,٩٧١,١٥٠  ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠  مرتبات الموظفين    ١

  ١٨,٣٧٥,٠٠٠  ٧٥,٠٠٠,٠٠٠   وفود ومؤتمرات وندوات عربية ودولية    ٢

  ١٩,١٢٢,٠٦٣  ٣٥,٠٠٠,٠٠٠  اشتراكات سنوية في اتحادات المحامين    ٣

  ٦٦,٥٩١,٥٠٠  ٧٥,٠٠٠,٠٠٠  مناسبات اجتماعية  - استقباالت -محاضرات     ٤

  ـــ              للذكر  محامين وعائالتهمإعانات لل    ٥

  ١٨,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  مراقبة الحسابات وتدقيقها    ٦

      :مصاريف مختلفة            ٧

  ٩٧,٨٠٠,٠٠٠  ١١٥,٢٠٠,٠٠٠  بدل انتقال الموظفين   أ  

  ٢,٥٨٦,٠٠٠  ١٢,٠٠٠,٠٠٠   شحن- انتقال -نقل   ب  

)  مركـزاً  ٢٠(اصالحات ولـوازم دور النقابـة         ج  

تنظيفات ومواقـف    مخصصات   -خدمات  -قاتنف

  سيارات

  

٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠  

  

٥٢٢,٩٦٩,٠٠٠  

 –اشتراكات ومخابرات هاتف وتلكـس وتلفـاكس          د  

  ) مراكز النقابةجميع(بريد  -برق

  

١٥٠,٠٠٠,٠٠٠  

  

٨٢,٩١٥,٢٩٣  

  ٢٥,٦٦٧,٠٠٠  ٦٥,٠٠٠,٠٠٠   قرطاسية مختلفة- تصوير مستندات-مطبوعات  هـ  

  ٦,٣٩٤,٠٠٠  ٣٥,٠٠٠,٠٠٠  ات صحفية نفق- اعالنات -نشرات  و  

  ١,٢٣٨,٠٠٠  ٢٥,٠٠٠,٠٠٠  لوازم مكتبة النقابة  ز  

  ٦,٦٨٠,٥٠٠  ٥٠,٠٠٠,٠٠٠  لوازم وبرامج الجهزة المعلوماتية  ح  

      :تجهيزات وصيانة            ٨

  ٧٧,٧٢٠,٢٤٩  ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠  )جميع مراكز النقابة (كتب ومجالت حقوقية  أ  

ـ   -مفروشات    ب    جميـع مراكـز    (ة   تجهيزات مختلف

  )النقابة

  

٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠  

  

٥١,٥٤٤,٠٠٠  

 مكيفـات   –صيانة اجهزة الكومبيوتر وبرامجهـا        ج  

 لوازم  – صيانة عامة    – ماكينات التصوير    -الهواء

  )جميع مراكز النقابة(المولد الكهربائي والمصعد 

  

  

٧٠,٠٠٠,٠٠٠  

  

  

٤١,٣٦٣,٥٠٠  

  ١,٨١٠,٩٣٧,٢٥٥    ٢,٥٧٧,٢٠٠,٠٠٠ ينقل      
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  ات موازنة نقابة المحامين في بيروتنفق

  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨للسنة المالية 

  
  

 البند

  

__  

الفقرة 

  

___  

   نوع النفقات

  

_____________________________  

  االعتمــادات النهائية

  ل.ل

________________  

  النفقات المصروفة

  ل.ل

_______________  

  ١,٨١٠,٩٣٧,٢٥٥  ٢,٥٧٧,٢٠٠,٠٠٠ ما قبله    

  ٢٩٥,٤٨٥,٠٠٠  ٣٠٢,٠٠٠,٠٠٠  )بيت المحامي(ة وتجهيز صيان    ٩

  ـــ               للذكر  مساعدات، إكراميات، تبرعات    ١٠

  ١١٧,٢٤٨,٠٤١  ١٦٠,٠٠٠,٠٠٠  إشتراكات الضمان االجتماعي    ١١

  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  إحتياطي تعويض الصرف من الخدمة    ١٢

  ٢٦٣,٣٧٩,٠٠٠  ٢٦٣,٣٧٩,٠٠٠  "مجلة العدل "     ١٣

  ٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠  مساهمة المحامين في تغذية الصندوق التعاوني    ١٤

  ـــ               للذكر  حساب خاص بالضمان الذاتي    ١٥

  ـــ        للذكر         الناتج عنهاحساب خاص بضمان الطوارئ والتعطيل     ١٦

  ـــ               للذكر  رديات    ١٧

  ٧٤,٦٠٠,٠٠٠  ٧٥,٠٠٠,٠٠٠  المعونة القضائية    ١٨

  ٦٨٦,٦٢١,٠٠٠  ٦٨٦,٦٢١,٠٠٠  احتياطي حساب المجلة     ١٩

  ـــ        ٦٣,٨٠٠,٠٠٠  احتياطي لنفقات طارئة    ٢٠

      _______________  _______________  

  ٣,٩٩٨,٢٧٠,٢٩٦    ٤,٨٧٨,٠٠٠,٠٠٠                                     المجموع    

          

  
  
  



  - ٥  -

  
  
  

  ميةالميزانية العمو

  
  :٩٢٠٠ ايلول ٣٠الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ       

  
  

  بعد إقفال حسابات الواردات المحّصلة والنفقات المصروفة وتحويل الوفر الحاصل في نهاية السنة الماليـــة الى حســاب    

 كمـا   ٢٠٠٩ ايلـول    ٣٠حامين في بيروت بتاريخ     ، ظهرت الميزانية العمومية التي تمثل الوضع المالي لنقابة الم         "مال االحتياط        "

  :يأتي

  

  

 المطلــــــــوبــــــــــات  لـيـــــرة لبنانية   الموجـــــودات ليـــرة لبنانيــــة

  امانات ضريبة الدخل  ١٠,٧٩٩,٦٤٩  النقد في المصارف  ٢٢,٣١٧,٧١١,٢٦٨

      النقد في الصندوق  ٣,١٧٩,٠٠٠

   حساب خاص- بيت المحامي  ٤٠٤,٠٣١,٩٤٥  لسلفات المالية ا  ٩,٢٥٠,٥٠٠

  

٢١٨,٨٦٧,٥٠٠  

حساب معاون امـين    

  الصندوق المدين

    

   حساب خاص-مجلة العدل   ٤,٩٥٣,٤١١,٢٢٠  موضوع دعوى جزائية  

   حساب خاص-ضمان الذاتي   ٢١٦,٢٢٧,٦٣٤    

   حساب خاص-الضمان الطوارئ   ١٦,٥٩٥,٠٣٧    

  رسوم القروض  ٣٢٥,٠٠٠    

  مساهمات  ١,٥٢٧,٦٧٥    

  صندوق الحسومات  ٢,٨٠٥,٣٤٠    

  نفقات مصروفة غير مدفوعة  ١٢,٣٤٠,٠٠٠    

  احتياطي تعويض الصرف من الخدمة  ٩٥٥,٠٦٦,٥٥٢    

  مؤونة االشتراك في اتحادات المحامين  ٥,٤٨٢,٥٠٠    

  مال االحتياط  ١٥,٩٧٠,٣٩٥,٧١٦    

  )ينقل(مجموع فرعي   ٢٢,٥٤٩,٠٠٨,٢٦٨    ٢٢,٥٤٩,٠٠٨,٢٦٨
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الموجـــــــــودا  لبنانيـــةليـــرة 

  ت

  المطلــــــوبــــــات  لـيـرة لبنــانيـــة 

  )مجموع فرعي(ما قبله       

  حسابــات دعــم صناديــق النقابة    حسابات دعم صناديق النقابة  

  حساب الدعم  ٦٩,٠٤٣,٥٥٨  النقد في المصارف  ٩,٦٣٣,٩٢٥,٩٠٧

  رعاتتب  ٧٧,٦١٥,٣٤٤  النقد في الصندوق   ٤,٠٠٠,٠٠٠

  حساب تسجيل الوكاالت  ٩,٢٥٥,٦٢٥,٠١٩    

  حساب مساعدة المتدرجين  ١٨٨,٩١٩,٠٠٠    

  حساب المعونة القضائية  ٣,٧٠٦,١٨٩    

  مساهمة اتحاد المحامين العرب  ٢٤,٣٢٨,٦٩٠    

  حساب معهد حقوق االنسان  ١٨,٦٨٨,١٠٧    

  المجموع العام  ٩,٦٣٧,٩٢٥,٩٠٧  المجموع العام  ٩,٦٣٧,٩٢٥,٩٠٧

  

  )طوابع الوكاالت(ات خارج الميزانية حساب
  طوابع الوكاالت لدى مجلس النقابة  ٧٨,٠٠٠,٠٠٠  الطوابع/مجلس النقابة حـ  ٧٨,٠٠٠,٠٠٠

  

١,٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠  

بنك االعتمـاد المـصرفي     

  الطوابع/حـ

  

١,٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠  

طوابع الوكاالت لدى بنـك االعتمـاد       

  المصرفي

١,٤٢٨,٠٠٠,٠٠٠    ١,٤٢٨,٠٠٠,٠٠٠    

  

  المراقبة والتدقيقشهادة 

 ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ان المراقبة الدائمة التي اجريناها على حسابات نقابة المحامين في بيروت خالل السنة المالية                        

قد أثبتت صحة توريد االموال المحّصلة الى صندوق النقابة، كما أثبتت مطابقة األمـوال النقديـة الموجـودة بتـاريخ                    

  ."المصارف " و" الصندوق "المختصةصدة حساباتها  ألر٣٠/٩/٢٠٠٩

ان مجلس النقابة كان، في خالل السنة المالية الجارية، متقيداً باالعتمادات النهائية الملحوظـة فـي الموازنـة                    

السنوية ولم يتجاوز تلك االعتمادات في صرف النفقات، علماً بأن النفقات المصروفة قد اقترنـت جميعهـا بقـرارات                   

  .بة حسب االصولصادرة عن مجلس النقا

هي مطابقة تماماً ألوراقها الثبوتية، كمـا وان        " كومبيوتر"ان القيود المدونة في السجالت بالطريقة االلكترونية          

، والمدرجة في هذا التقرير، تظهر الوضع المـالي الحقيقـي لنقابـة             ٣٠/٩/٢٠٠٩الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ     

  .المحامين بالتاريخ المذكور

  بستانيالمؤسسة             ٢٠٠٩تشرين االول  ١٩ يت فبيرو
  خبير محاسبة مجاز -  بستانيالحبيب                                                        
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  مشروع موازنة نقابة المحامين في بيروت

  ٢٠١٠ - ٢٠٠٩لسنة 

  ١/١٠/٢٠٠٩ابتداء من 

  ١٥/٩/٢٠٠٩تاريخ كما أقره مجلس النقابة في جلسته المنعقدة ب
   قسم الواردات-اوالً 

  
  

  البند

  اسم الحســـاب

  

  االعتماد

   ليرة لبنانيـــة

  ١,٦٠٤,٠٠٠,٠٠٠  رسوم االشتراكات السنوية   ١

  ٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠  رسوم قيد المتدرجين  ٢

  ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠  رسوم القيد في الجدول العام  ٣

  ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠  رسوم المعامالت ورسوم مختلفة  ٤

  ـــ  ساعدات وتبرعاتمنح وم  ٥

  ١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠  فوائد االموال لدى المصارف  ٦

  ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  "العدل"ايرادات مجلة   ٧

  ٣٥,٠٠٠,٠٠٠  ايرادات طوابع الوكاالت  ٨

  للذكر  ايرادات مختلفة  ٩

رسم مساهمة المحامين المنتـسبين الجـدد وواردات محتملـة            ١٠

  لصيانة وتجهيز بيت المحامي

  

٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠  

  للذكر  مأخوذات من مال االحتياط   ١١

  ٥,١٠٤,٠٠٠,٠٠٠  وقدره خمسة مليارات ومايــة واربعــة ماليين المجموع   

    ليرة لبنانية  
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   قسم النفقات-ثانياً 
                                                                 

  

  البند

  

  الفقرة

  

  اسم الحســـاب

  االعتماد

  ليرة لبنانيـــة

  ٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠  مرتبات الموظفين     ١

  ٧٥,٠٠٠,٠٠٠  وفود ومؤتمرات وندوات عربية ودولية    ٢

  ٣٥,٠٠٠,٠٠٠  اشتراكات سنوية في اتحادات المحامين    ٣

  ٨٠,٠٠٠,٠٠٠  مناسبات اجتماعية-استقباالت-محاضرات    ٤

           للذكر  اعانات للمحامين وعائالتهم    ٥

  ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  مراقبة الحسابات وتدقيقها    ٦

    :مصاريف مختلفة    ٧

  ١١٥,٢٠٠,٠٠٠  بدل انتقال الموظفين   أ  

  ١٢,٠٠٠,٠٠٠   شحن- انتقال -نقل   ب  

-نفقـات –)  مركزاً ٢٠(صالحات ولوازم دور النقابة     ا  ج  

   مخصصات تنظيفات ومواقف سيارات-خدمات

  

٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠  

- بـرق  -لكس وتلفاكس اشتراكات ومخابرات هاتف وت     د  

  بريد

  

  ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠  )جميع مراكز النقابة(    

  ٦٥,٠٠٠,٠٠٠  قرطاسية مختلفة-  تصوير مستندات -مطبوعات   هـ  

  ٣٥,٠٠٠,٠٠٠   نفقات صحفية- اعالنات -نشرات   و  

  ٢٥,٠٠٠,٠٠٠  لوازم مكتبة النقابة  ز  

  ٥٠,٠٠٠,٠٠٠  لوازم وبرامج ألجهزة المعلوماتية  ح  

    :صيانةتجهيزات و    ٨

  ١٦٥,٠٠٠,٠٠٠  )جميع مراكز النقابة( كتب ومجالت حقوقية  أ  

  ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠  )جميع مراكز النقابة(  تجهيزات مختلفة-مفروشات   ب  

 – مكيفات الهواء    –صيانة اجهزة الكومبيوتر وبرامجها       ج  

 لـوازم المولـد     - صيانة عامـة     –ماكينات التصوير   

  )قابةجميع مراكز الن(الكهربائي والمصعد 

  

  

٧٠,٠٠٠,٠٠٠  

  ٢,٧٤٧,٢٠٠,٠٠٠                                               ينقل    

  

  



  - ٩  -

  

  )تابع(قسم النفقات     
  

  البند

  

  اسم الحســـاب

    االعتماد

  ليرة لبنانيـــة

  ٢,٧٤٧,٢٠٠,٠٠٠  نقل ما قبله  

  ٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠  ) بيت المحامي(صيانة وتجهيز   ٩

  للذكر  برعات ت- اكراميات -مساعدات   ١٠

  ١٦٠,٠٠٠,٠٠٠  اشتراكات الضمان االجتماعي  ١١

  ١١٠,٠٠٠,٠٠٠  احتياطي تعويض الصرف من الخدمة  ١٢

  ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠  "العدل"مجلة   ١٣

  ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠  مساهمة المحامين في تغذية الصندوق التعاوني  ١٤

  للذكر  حساب خاص بالضمان الذاتي  ١٥

  للذكر  الناتج عنها حساب خاص بضمان الطوارئ والتعطيل  ١٦

  للذكر  رديات  ١٧

    المعونة القضائية  ١٨

  ٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠  احتياطي حساب المجلة  ١٩

  ١٦١,٨٠٠,٠٠٠  احتياطي لنفقات طارئة  ٢٠

  ٥,١٠٤,٠٠٠,٠٠٠  خمسة مليارات وماية واربعة ماليين ليرة لبنانيةالمجموع وقدره   

  

  مادة وحيدة

  :يجاز لمجلس النقابة

احتياطي  لنفقات طارئة او     / ٢٠/ود قسم النفقات التي تنفد اعتماداتها بطريقة النقل من البند            تغذية مختلف بن   -١

  .من بنود اخرى تزيد اعتماداتها عن الحاجة

، تمول من اعتماداتها، عمـالً بأحكـام النظـام          ١٩و١٦و١٥ و ١٣ و ١٢ و ٩ انشاء حسابات خاصة للبنود      -٢

  .االداري والمالي

  . قسم الواردات من مال االحتياط عند الضرورةفي/ ١١/ تغذية البند -٣

. فتح اعتمادات اضافية عند الضرورة شرط ان تكون مغطاة من زيادة في الواردات المحققة عما هو مقّدر                 -٤

    

  امين الصندوق                  

      ٢/٩/٢٠٠٩ بيروت في  

           نبيل طوبيا                



  - ١٠  -

  

            
                     

  

   خالصة

  لصندوق التعاوني لدى قطع حساب موازنة ا

  نقابة المحامين في بيروت للسنة المالية

٢٠٠٩ - ٢٠٠٨    

  

  
  : وفقاً لما يأتي٩٢٠٠-٨٢٠٠يقطع حساب موازنة الصندوق التعاوني لدى نقابة المحامين في بيروت للسنة المالية   

  

  

  ـرة لبنانيــــةليـ    

  ٧,٩٣٨,٧٤١,٨٩٠    بلغت الواردات المحّصلة- 

    ٦,٦٠٦,٥٥٨,٢١٤    ات المصروفة وبلغت النفق- 

  ١,٣٣٢,١٨٣,٦٧٦    )وفر(فتكون زيادة الواردات على النفقات 

      

  

  مليار وثالثماية واثنان وثالثون مليوناً وماية وثالثة وثمانون الفاً الظاهر اعاله، وقدره يؤخذ الفرق   

  " .مال االحتياط " سمى  ايراداً في الحساب الخاص الموستماية وستة وسبعون ليرة لبنانية        
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  - ١١  -

  

  
  

  

  

  واردات موازنة الصندوق التعاوني لدى 

  نقابة المحامين في بيروت للسنة المالية

 ٢٠٠٩ -٢٠٠٨  

      

      
 البند

  

  نــــــوع الـــــواردات  

  

  االعتمادات الملحوظة  

  .ل.ل

  الواردات المحصلة  

  ل.ل

  ١١٢,٥٠٠,٠٠٠    ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠    دخل طوابع التعاونية    ١

  ــــ                  للذكر    مخصصات الحكومة والمؤسسات العامة    ٢

  ٦,٠٨٣,٧٨١,١٨٥    ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠    حصة الصندوق من واردات العقود المتبادلة    ٣

  ــــ                  للذكر    الهبات واالموال الموصى بها    ٤

          :واردات مختلفة    ٥

  ٥٩٢,٤٦٠,٧٠٥    ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠     فوائد االموال لدى المصارف-أ       

  ٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠     مساهمة المحامين- ب     

  ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠    مأخوذات من صندوق الوكاالت –  ج    

  ــــ                  للذكر    واردات مختلفة -د     

  ــــ           ٢,٨٨٣,٧٠٠,٠٠٠    مأخوذات من مال االحتياط    ٦

  ٧,٩٣٨,٧٤١,٨٩٠    ٧,٢٣٣,٧٠٠,٠٠٠   المجموع    

              

  

  

  

  

  

  



  - ١٢  -

  

  

  

  

  

  

  نفقات موازنة الصندوق التعاوني لدى 

  نقابة المحامين في بيروت للسنة المالية

٢٠٠٩-٢٠٠٨  

  

  

  

  البند

  

  نــــــوع الـــــواردات  

  

  ةنهائياالعتمادات ال  

  .ل.ل

  النفقات المصروفة  

  ل.ل

لة مخصصات بسبب االصابة بمرض او بحادث أو بع           ١

  )استشفاء(

    

٦,١٣٩,١٨٧,٠٠٠  

    

٥,٥٢١,٢٩٥,٢١٤  

 العامـل    المتـدرج  مساهمة في نفقات وفاة المحـامي         ٢

  والمتقاعد

    

٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠  

    

٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠  

نفقات تحصيل حصة الصندوق مـن واردات العقـود             ٣

  المتبادلة

    

٥١٨,٥١٣,٠٠٠  

    

٥١٨,٥١٣,٠٠٠  

  ٤,٥٠٠,٠٠٠    ٦,٠٠٠,٠٠٠    عمولة طوابع التعاونية     ٤

  ٦٢,٢٥٠,٠٠٠    ٧٠,٠٠٠,٠٠٠    نفقات ادارية وعامة ومتنوعة     ٥

  ــــ           للذكر    احتياطي لنفقات طارئة    ٦

  ٦,٦٠٦,٥٥٨,٢١٤    ٧,٢٣٣,٧٠٠,٠٠٠  المجموع     

              

  
  
  
  



  - ١٣  -

  

  الميزانية العمومية

  
  :٩٢٠٠ ايلول ٣٠الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ    

  

   ٢٠٠٩ ايلول ٣٠بتاريخ  وني لدى نقابة المحامين في بيروتعمومية، التي تمثل الوضع المالي للصندوق التعاان الميزانية ال  

  :هي كما يأتي     

  

المطلــــــوبــــــــات  لـيــرة لبنــانيــة   المــوجـــودات ليــــرة لبنانيـــة

  المحاميمنحة لوفاة   ١,١٣٥,٠٠٠,٠٠٠  النقد في المصارف  ١٤,٧٤٣,٠٢٦,٩٦٩

  مؤونة استشفاء وضمان المحامين  ٤,٤١٦,٦٢١,٨٠١    

  مال االحتياط  ٩,١٩١,٤٠٥,١٦٨    

  المجموع  ١٤,٧٤٣,٠٢٦,٩٦٩  المجموع  ١٤,٧٤٣,٠٢٦,٩٦٩

       

  

  شهادة المراقبة والتدقيق

  

ت خـالل الـسنة             ان المراقبة الدائمة التي اجريناها على حسابات الصندوق التعاوني لنقابة المحامين في بيـرو             

 قد أثبتت صحة توريد االموال المحّصلة الى الصندوق المذكور، كما أثبتت مطابقة األموال              ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨الماليــة  

  ".المصارف"  ألرصدة حساباتها المختصة ٣٠/٩/٢٠٠٩النقدية الموجودة بتاريخ 

ان، في خالل السنة المالية المشار اليها       وقد تبين لنا ان مجلس النقابة بصفته متولياً ادارة الصندوق التعاوني، ك             

اعاله، متقيداً باالعتمادات الملحوظة في الموازنة السنوية ولم يتجاوز تلك االعتمادات في صرف النفقات، علمـاً بـأن                  

  .النفقات المصروفة قد اقترنت جميعها بقرارات صادرة عن مجلس النقابة حسب االصول

هي مطابقة تماماً ألوراقها الثبوتية، كمـا وان        " كومبيوتر"طريقة االلكترونية   ان القيود المدونة في السجالت بال       

، والمدرجة في هذا التقرير، تظهر الوضع المالي الحقيقي للـصندوق           ٣٠/٩/٢٠٠٩الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ     

    .التعاوني بالتاريخ المذكور

  

  بستانيالمؤسسة                     ٢٠٠٩ تشرين االول ١٩           بيروت في

  بستانيالحبيب                               

  خبير محاسبة مجاز                                                                                               

  



  - ١٤  -

  

  مشروع موازنة الصندوق التعاوني لنقابة المحامين في بيروت

  ٢٠١٠-٢٠٠٩لسنة 

  ١/١٠/٢٠٠٩ابتداء من 

  ١٥/٩/٢٠٠٩كما أقره مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ 
  

   قسم الواردات-أوالً 

  
              

  

  البند

  

  الفقرة

  

  اسم الحســـاب

     االعتماد   

  ليرة لبنانيـــة

  ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠  دخل طوابع التعاونية    ١

  للذكر  مخصصات الحكومة والمؤسسات العامة    ٢

  ٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠  لعقود المتبادلةحصة الصندوق من واردات ا    ٣

  للذكر  الهبات واالموال الموصى بها    ٤

    :واردات مختلفة    ٥

  ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠  فوائد االموال لدى المصارف  أ  

  ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠  مساهمة المحامين  ب  

  ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠  مأخوذات من صندوق الوكاالت  ج  

  للذكر  واردات مختلفة  د  

  ١,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠  مأخوذات من مال االحتياط    ٦

  ٧,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ وقدره سبعة مليارات ومايتا مليون ليرة المجموع    

    لبنانية    

                

  
  

  
  

  

  



  - ١٥  -

   قسم النفقات-ثانياً 

                                                                        

  االعتماد                                                         

  ليرة لبنانيـــة  اسم الحســـاب  البند

  ٦,٣١٠,٠٠٠,٠٠٠  ) استشفاء(مخصصات بسبب االصابة بمرض او بحادث او بعلة   ١

  ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠  العامل والمتقاعدو  المتدرجمساهمة في نفقات وفاة المحامي  ٢

  ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠  دوق من واردات العقود المتبادلةنفقات تحصيل حصة الصن  ٣

  ٦,٠٠٠,٠٠٠  عمولة طابع التعاونية  ٤

  ٣٤,٠٠٠,٠٠٠  نفقات ادارية وعامة متنوعة  ٥

  للذكر  احتياطي لنفقات طارئة  ٦

      

  ٧,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠   مليون ليرة لبنانيةومايتاوقدره سبعة مليارات المجموع   

      

  

  مادة وحيدة

  :يجاز لمجلس النقابة

  . تغذية مختلف بنود قسم النفقات التي تنفد اعتماداتها بطريقة النقل من البنود التي تزيد اعتماداتها عن الحاجة-١

  .تحول اعتماداتها عمالً باحكام النظام االداري والمالي/ ٢/ انشاء حساب خاص للبند -٢

  .رةفي قسم الواردات من مال االحتياط العام عند الضرو/ ٦/ تغذية البند -٣

   فتح اعتمادات اضافية عند الضرورة لتسديد أقساط استشفاء وضمان طوارئ المحامين شرط ان تكون مغطاة-٤

  .في الواردات المحققة عما هو مقدر من زيادة    

  

  

  امين الصندوق                     

  ٢/٩/٢٠٠٩بيروت في 

       نبيل طوبيا                  

  

  

  

  

  



  - ١٦  -

  

  ترمين،        حضرة الزميالت والزمالء المح

  

لالنعقاد يوم االحد   بعد ان اطلعتم على التقرير المالي الذي وزع عليكم قبل موعد الجمعية العمومية المدعوة                 

، وعلى حسابات نقابة المحامين في بيروت وحسابات الصندوق التعاوني لدى النقابة للسنة الماليـة               ١/١١/٢٠٠٩في  

 الذي يبـدأ    ٢٠٠٩/٢٠١٠ النقابة والصندوق التعاوني للعام       وعلى مشروع موازنة كل من     ٣٠/٩/٢٠٠٩المنتهية في   

  ،٢٠٠٩في االول من تشرين االول 

  

  :نعرض لكم ما يلي   

  

  

  ٨٢٠٠/٩٢٠٠رادات ونفقات صندوق نقابة المحامين والوفر المحقق للعام ا في و-اوالً   

  

  ليرة لبنانية  ٥,٦٨٨,٣٤٧,٤٨٩  ٣٠/٩/٢٠٠٩الذي انتهى في و  بلغت واردات النقابة للعام الحالي-

  ليرة لبنانية  ٣,٩٩٨,٢٧٠,٢٩٦   النقابة بلغت نفقات -

  ليرة لبنانية  ١,٦٩٠,٠٧٧,١٩٣  بلغ الوفر المحقق

      )زيادة الواردات على النفقات واالعباء(

    

  

هـذه   بحيث يصبح االحتياطي العام للنقابة في نهاية         العام السابق         وقد أضيف هذا الوفر الى مال االحتياط        

  .ليرة لبنانية/١٥,٩٧٠,٣٩٥,٧١٦/ مبلغ ٣٠/٩/٢٠٠٩ والظاهر في الميزانية بتاريخ السنة المالية

  

        مع االشارة الى أن تعويض نهاية الخدمة لجميع موظفي النقابة الظاهر في الميزانية قـد تـأمن بكاملـه                   

  .٢٠٠٩كمؤونة واحتياط حتى نهاية 

  

  

  

  

  

  



  - ١٧  -

  :في ميزانية النقابة الحسابات الخاصة -ثانياً   

  :حساب مجلة العدل  

  االعتماد الملحوظ لمجلة العدل في الموازنة       

  :قد ورد على الشكل اآلتي      

  .ل.ل ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠  =مجلــة العـــدل يبلــغ / ١٣/د البن      

  .ل. ل٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠  =احتياطي حساب المجلة يبلـغ / ١٩/البند       

        .ل.ل ٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠                          

  

  تكاليف اصدار المجلة والرصيد. ل.ل/٢٦٣,٣٧٩,٠٠٠/مجلة العدل مبلغ / ١٣/وقد صرف من البند 

  دـاصبح رصيواحتياطي حساب المجلة / ١٩/نقل الى البند . ل.ل/٨٦,٦٢١,٠٠٠/ الباقي والبالغ 

  جلة حول هذا الرصيد واضيف الى الحساب الخاص بالموقد. ل.ل/ ٦٨٦,٦٢١,٠٠٠/اد االعتم هذا 

  :  بحيث يصبح الرصيد على الشكل االتي  ٣٠/٩/٢٠٠٩ الظاهر في الميزانية بتاريخ 

  

    

            .ل. ل ٤,٢٦٦,٧٩٠,٢٢٠                                      =   ٣٠/٩/٢٠٠٨الرصيد بتاريخ 

 +  .ل.ل    ٠٦٨٦,٦٢١,٠٠                                     =٢٠٠٨/٢٠٠٩المحول خالل عام 

    ٤,٩٥٣,٤١١,٢٢٠   ٣٠/٩/٢٠٠٩الظاهر في الميزانية " العدل " رصيد حساب مجلة 

       

       

   في تأهيل بعض دور النقابة في المناطق-  الثاًث  

تابع مجلس النقابة السياسة المعتمدة بتأهيل وتجديد بعض دور النقابة في المناطق وتزويـدها بمـا تقتـضيه حاجـة                 

  .دية رسالتهمالمحامين لتأ

  

  ٨٢٠٠/٩٢٠٠ و٧٢٠٠/٨٢٠٠ مقارنة بين واردات ونفقات النقابة للعامين – رابعاً  

  ٨٢٠٠/٩٢٠٠  ٧٢٠٠/٨٢٠٠  

  ٥,٦٨٨,٣٤٧,٤٨٩  ٥,٨٧٩,٠٩١,٤٦١  الواردات

  ٣,٩٩٨,٢٧٠,٢٩٦  ٣,٨٩٧,٣١٨,٨٥٩  النفقـات

  ١,٦٩٠,٠٧٧,١٩٣  ١,٩٨١,٧٧٢,٦٠٢  وفــرال

  

  



  - ١٨  -

  جــناتتقريباً . ل.ل/٢٩١,٦٩٥,٤٠٩/ في الوفر والبالغ )نقص (لالحاصالفرق نالحظ من هذه المقارنة ان 

  : لالسباب التاليةامردهو ٢٠٠٧/٢٠٠٨ السابقة والسنة ٢٠٠٨/٢٠٠٩ الحاليةبين واردات السنة  النقصعن 

  

   باستثناء. ل.ل/١٤٨,٧٥٤,٠٠٠/ قدرها زيادة بنسبة بنود الواردات حققت فقد : في باب الواردات –أ   

   لتدني معدالت الفوائد بشكل ملحوظ بالرغم من المتابعة الدائمة لتحسينها اال انها انعكستوائد النه ونتيجةبند الف

  .تقريباً. ل.ل/٣٣٩,٤٩٧,٩٧٢/ في قيمة هذه الفوائد بمبلغ اً تدني

     

  .وردت في بنود الورادات التي  والنقصهذه اهم الزيادات

  
زيـادة  فقد ظهر ان هناك     صر النفقات ومراقبتها بصورة دائمة      بالرغم من سياسة ع    : في باب النفقات     –ب  

 والـسنة الحاليـة     ٢٠٠٧/٢٠٠٨تقريباً بين نفقات السنة السابقة      . ل.ل/١٠٠,٩٥١,٤٣٧/ النفقات قدرها    في

 في االسعار في جميع بنود نفقات موازنـة         اتالتضخم والزياد يعود الى    االرتفاعسبب هذا    و ٢٠٠٨/٢٠٠٩

  .النقابة بصورة عامة

  

  

   تحويل مبلغ من احتياط النقابة الى صندوق التقاعد–  خامساً            

 ونظراً لحاجة صندوق التقاعـد  ٦٢/٨٨من المادة الثانية من قانون التقاعد رقم ) و(تطبيقاً لنص الفقرة                 

 النقابة بناًء  قّرر مجلس ،المتقاعدالى مساعدات سنوية ألجل دعم وتعزيز الوضع المالي للصندوق المذكور وللمحامي            

 مليون ليرة لبنانيـة مـن امـوال     سبعماية وخمسين .ل. ل /٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠/ اقتراح تحويل مبلغ     على توصية النقيب  

  . التحويلالنقابة االحتياطية الى صندوق التقاعد والتمني على الجمعية العامة العادية إقرار هذا

  

   : حساب مساعدة المتدرجين– سادساً    

قرر مجلس النقابة فتح حساب جديد ضمن حسابات دعـم صـناديق             ٦/٨/٢٠٠٩و ١٦/٤/٢٠٠٩            بتاريخ

  : يمول من مداخيل حساب تسجيل الوكاالت النقابة باسم حساب مساعدة المتدرجين

  .ل. ل٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠   تم تحويل من حساب الوكاالت مبلغ ٦/٨/٢٠٠٩بتاريخ   - 

  .ل.ل   ١١,٠٨١,٠٠٠  تجهيز معهد المحاماة ُصرفت منه مصاريف   - 

  .ل. ل١٨٨,٩١٩,٠٠٠  الرصيد الظاهر ضمن حسابات دعم صناديق النقابة  

  

  



  - ١٩  -

  ٨٢٠٠/٩٢٠٠ في واردات ونفقات الصندوق التعاوني للسنة المالية – اًسابع    

ليرة لبنانية      ٧,٩٣٨,٧٤١,٨٩٠  ٣٠/٩/٢٠٠٩بتاريخ بلغت واردات الصندوق التعاوني   - 

  استشفاء وبلغت النفقات المصروفة وهي في معظمها ضمان  - 

  : ومساعدة وفاةعاملين ومتقاعدين و  متدرجينالمحامين

  

ليرة لبنانية      ٦,٦٠٦,٥٥٨,٢١٤

 ـــــــــــ                     

  ليرة لبنانية   ١,٣٣٢,١٨٣,٦٧٦  )وفر (الرصيد  

       

ان واردات الصندوق التعاوني هي مكّونة اجماالً من حصة الصندوق من العقود المتبادلة أي النـصف                          

  .     باأللـف ومن واردات الطوابع ومن فوائد االموال لدى المصارف ومن مساهمة النقابة

  

  . الوفاة ومنحعظمها من كلفة عقد االستشفاء           أّما نفقات الصندوق التعاوني فتتكون م

  

غ  ـــمأخوذات من مال االحتياط مبل    / ٦/ ادرج في قسم الواردات البند       ٢٠٠٨/٢٠٠٩عند وضع موازنة    

ليرة لبنانية لتغطية الفرق بين الواردات المقدر تحصيلها والنفقـات المقـدر صـرفها              /٢,٨٨٣,٧٠٠,٠٠٠/

مـأخوذات  / ٦/البند فانه لم نلجأ الى . ل.ل/١,٣٣٢,١٨٣,٦٧٦/ قدره   وباعتبار ان هذه السنة قد حققت وفراً      

  .من مال االحتياط

  

ـ دفع منحة الوفاة لعائلة المحامي المتوفي بحيـث بلغـت القيم           تابعمع االشارة بان الصندوق قد       ة ــــ

 حـساب  (.الوكـاالت حساب تـسجيل    من   المبلغ ُأخذ  وهذا. خالل السنة . ل.ل/٣٨٥,٠٠٠,٠٠٠/المدفوعة  

  )خاص

  

  

  

  ٩٢٠٠/١٠٢٠ في مشروع موازنة النقابة للعام -ثامناً   

م  الرقـا  ي الواردات والنفقات جاءت مطابقـة      في قسم  ٢٠٠٩/٢٠١٠ان ارقام مشروع موازنة النقابة للعام               

 لما قد يطرأ    كاًاستدرا .تقريباً. ل.ل/٢٢٦,٠٠٠,٠٠٠/ تقريباً انما بزيادة بسيطة قدرها       موازنة النقابة للسنة المنصرمة   

  .من زيادات على االسعار بصورة عامة

  

  :٩٢٠٠/١٠٢٠ في مشروع موازنة الصندوق التعاوني للعام –تاسعاً   

تساوي تقريباً ارقام بنود مـشروع       ٢٠٠٩/٢٠١٠ موازنة الصندوق التعاوني للعام      مشروعبنود  ان ارقام             



  - ٢٠  -

  .٢٠٠٨/٢٠٠٩موازنة 

ليرة لبنانية من احتياطي الـصندوق لتغطيـة الـنقص          / ١,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠/ى أخذ مبلغ    لذلك اضطررنا ال           

  .الحاصل بين الواردات والنفقات المقدرة

وفي مطلق االحوال وامام ازدياد كلفة اإلستشفاء وارتفاع اسعار بوليصة التأمين وازدياد عـدد المحـامين                         

، ال يمكننـا    تي تؤدي بدورها الـى تـدني واردات الواحـد بـااللف           وخوفاً من تردي االوضاع االقتصادية ال     الجدد  

  .اإلستمرار بتغطية العجز المرتقب في واردات الصندوق بمأخوذات من مال اإلحتياط

  

  وعليـــــه،          

تأمين  بخطة لتطوير هذا الصندوق قبل ان تداهمنا األعباء المالية الباهظة لشركات ال            بحث         إن مجلس النقابة ي   

  .والتي تهدد بقاء الصندوق التعاوني واستمراريته

  

 اطلعتم عليها من خالل التقرير      كم ان ال بدّ ف اما التفاصيل الكاملة     ،       هذا عرض لوضع صندوقي النقابة والتعاونية     

  .ُوّزع عليكمالمالمالي 

  :توضيحالعطاء اي         ومع استعدادي لإلجابة عن أي سؤال او 

  

  :طرح على جمعيتكم المحترمة        ا

   وإبراء ذمة ٣٠/٩/٢٠٠٩تصديق حسابات كّل من النقابة والصندوق التعاوني للسنة المالية المنتهية في  . ١        

  .            مجلس النقابة على هذا األساس

  .ما ورد أعاله ك٢٠٠٩/٢٠١٠إقرار مشروع موازنتي النقابة والصندوق التعاوني للسنة المالية  . ٢        

  

   وتفضلوا بقبول اإلحترام                      

  ٢٠٠٩تشرين االول ٢٠في بيروت   

     امين صندوق النقابة                      

  

  نبيل طوبيا                              
              

  

  

  

  



  - ٢١  -

  التقرير المالي السنوي

  بحسابات صندوق تقاعد المحامين في بيروت

  نقابة بيروتالى الجمعية العامة العادية للمحامين في 

  ٢٠٠٩ تشرين الثاني ١التي ستعقد في 

  ٢٠٠٩ تشرين الثاني ١٥وفي حال عدم إكتمال النصاب تُعقد الجلسة الثانية في 

  
  حضرة الزمالء، 

  

  من قانون تنظيم مهنة المحاماة، اتقدم بهذا التقرير عن الوضع المالي لصندوق/ ٤٠/تطبيقاً الحكام الفقرة الثانية من المادة   

  : اعد وهو يتضمنالتق

  

  صفحة    

  ٢٤  خالصة قطع حساب الموازنة  -١ 

      

  ٢٤  بيان الواردات  - ٢

      

  ٢٥  بيان النفقات  - ٣

      

  ٢٥    ٣٠/٩/٢٠٠٩الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ   - ٤

      

  ٢٦    شهادة مراقب الحسابات   - ٥

      

  ٢٧/٢٨  ٢٠١٠ -٢٠٠٩مشروع موازنة صندوق التقاعد لسنة    - ٦

      

  ٢٩/٣٣  كلمة امين الصندوق   - ٧

  

  

  

  

  



  - ٢٢  -

  خالصة

  قطع حساب موازنة صندوق تقاعد المحامين في بيروت

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨للسنة المالية 
  : وفقاً لما يأتي٢٠٠٨/٢٠٠٩      يقطع حساب موازنة صندوق تقاعد المحامين في بيروت للسنة المالية 

  لــيرة لبنانيــــة      

  ١٤,١١٢,٤٣٧,٠٣٦      لة بلغت الواردات المحّص-

    ٨,٠٢٨,٥٥٧,١٦٤       وبلغت النفقات المصروفة-

      ٦,٠٨٣,٨٧٩,٨٧٢  

    ٧,٠٠٠,٠٠٠       وبلغت فروقات الصرف السلبية-

  ٦,٠٧٦,٨٧٩,٨٧٢      )وفر(فتكون زيادة الواردات عن النفقات 

  
  وثمانماية  وسبعون الفاً وتسعة وستة وسبعون مليوناً وثمانماية  مليارات ستة يؤخذ الفرق الظاهر اعاله، وقدره  

  " .مال االحتياط " ايراداً في الحساب الخاص المسمى لبنانية  ليرة واثنتان وسبعون         

  

  واردات موازنة صندوق تقاعد المحامين 

  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨ في بيروت للسنة المالية 
  البند

  

  نوع الورادات

  

  الورادات الملحوظة  

  ل.ل

  الواردات المحصلة  

  ل.ل

  ٣,٦١٤,٢٥٠,٠٠٠    ٣,٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠    رسوم التقاعد السنوية   ١

          ــــ    للذكر    دخل طوابع المحاماة  ٢

  ١١٢,٥٠٠,٠٠٠    ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠    حصة الصندوق من دخل الطابع التقاعدي  ٣

  ٥٣٦,٩٤٩,٩٨٨    ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠    أتعاب محاماة  ٤

  ٦,٠٨٣,٧٨١,١٨٥    ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠    حصة الصندوق من واردات العقود المتبادلة  ٥

  ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠    منح وهبات واكتتابات  ٦

  ٣,٠١٤,٩٥٥,٨٦٣    ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠    فوائد االموال لدى المصارف   ٧

          ــــ    للذكر    واردات مختلفة  ٨

                                     

  المجموع   

  ١٤,١١٢,٤٣٧,٠٣٦    ١٠,١٢٠,٠٠٠,٠٠٠  

  
  



  - ٢٣  -

  

  

  

   نفقات موازنة صندوق تقاعد المحامين         

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨في بيروت للسنة المالية         
  

  البند

  

  نــــــوع النفقات  

  

  االعتمادات النهائية  

  .ل.ل

  النفقات المصروفة  

  ل.ل

  ٧,٤٩٢,٩١٤,١٦٤    ٨,١٣٦,٠٠٠,٠٠٠    مرتبات التقاعد    ١

  ٤,٥٠٠,٠٠٠    ٦,٠٠٠,٠٠٠    عمولة طوابع المحاماة والطابع التقاعدي    ٢

  ١,٦٣٠,٠٠٠    ١٠,٠٠٠,٠٠٠    عمولة اتعاب المحاماة    ٣

  ــــ                 للذكر    نفقات تحصيل أتعاب المحاماة     ٤

المساهمة في نفقات تحصيل حصة الصندوق     ٥

  من واردات العقود المتبادلة

    

٥١٨,٥١٣,٠٠٠  

    

٥١٨,٥١٣,٠٠٠  

  ١١,٠٠٠,٠٠٠    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    نفقات شتى     ٦

  ــــ                 للذكر    ترديا    ٧

  ــــ         ١,٤٢٤,٤٨٧,٠٠٠    احتياطي لنفقات طارئة    ٨

  ٨,٠٢٨,٥٥٧,١٦٤    ١٠,١٢٠,٠٠٠,٠٠٠                                      المجموع    

              

  
  الميزانية العمومية                   

  : ٩٢٠٠ ايلول ٣٠الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ         

  ، ظهرت الميزانية العمومية ، التي " مال االحتياط "   بعد تحويل الوفر الظاهر في حساب النتيجة السنوية الى حساب   

  :  كما يأتي ٢٠٠٩ ايلول ٣٠     تمثل الوضع المالي لصندوق تقاعد المحامين في بيروت بتاريخ 

 لمطلـــــوبـــــات ا  لـيـــرة لبنـانيـة   المـوجـــــــودات  ليــرة لبنانيــــة

  امانات ضريبة دخل  ١٠,٤٣٢,٧٢٣  النقد في المصارف  ٥٩,٥٣٠,٠٦٦,٦٠٥

  مال االحتياط  ٥٩,٥٢٣,٧٨٣,٨٨٢  النقد في الصندوق  ٤,١٥٠,٠٠٠

  المجموع  ٥٩,٥٣٤,٢١٦,٦٠٥  المجموع  ٥٩,٥٣٤,٢١٦,٦٠٥

        

  

  



  - ٢٤  -

  

  

  

  )الطابع التقاعدي (حسابات خارج الميزانية                   

  

  المطلــــــوبــــــــات  لـيــرة لبنــانيـة   المــوجــودات  رة لبنانيــــةليــ

  لجنة صندوق التقاعد  ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠

  الطوابع/حـ

الطابع التقاعدي لـدى لجنـة صـندوق          ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠

  التقاعد

ــاد    ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ــك االعتمـ بنـ

  المصرفي

  الطوابع/حـ

د الطابع التقاعدي لـدى بنـك االعتمـا         ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠

  المصرفي 

  المجموع  ١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠  المجموع  ١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠

        

  

  

    شهادة المراقبة والتدقيق               

      

    

     ان المراقبة الدائمة التي اجريناها على حسابـــــات صندوق تقاعد المحامين في بيروت خالل السنــة الماليــة   

  ل المحّصلة الى الصندوق المذكور ، كما أثبتت مطابقة االموال النقـدية الموجودة  قد أثبتت صحة توريد االموا٢٠٠٩ -٢٠٠٨     

  ."المصارف  "و" الصندوق  "  ألرصدة حساباتها المختصة٣٠/٩/٢٠٠٩    بتاريح 

  قيــدة   وقد تبين لنا ان لجنة ادارة صندوق التقاعد كانت، في خالل السنة المالية الجارية المشــار اليها اعـــاله ، مت  

     باالعتمادات النهائية الملحوظة في الموازنة السنوية، ولم تتجاوز تلك االعتمادات في صرف النفقات، علمــــاً بأن النفقــات

  .   المصروفة قد اقترنت جميعها بقرارات صادرة عن اللجنة حسب االصول

   هي مطابقة تماماً ألوراقها الثبوتية،كما وان الميزانيـــة "كومبيوتر"  ان القيود المدونة في السجالت بالطريقة االلكترونية   

  ، والمدرجة في هذا التقرير، تظهر الوضع المالي الحقيقي لصندوق تقاعد المحاميــــن ٣٠/٩/٢٠٠٩   العمومية الموقوفة بتاريخ 

  .   في بيروت بالتاريخ المذكور 

  

  بستانيالسسة مؤ                        ٢٠٠٩تشرين االول  ١٩بيروت في  

   بستانيالحبيب                           

   خبير محاسبة مجاز                       

  



  - ٢٥  -

  

  

  

  

  مشروع موازنة صندوق تقاعد المحامين في بيروت

  ٢٠١٠ - ٢٠٠٩لسنة 
  ١/١٠/٢٠٠٩ابتداًء من 

  ١٦/٩/٢٠٠٩كما اقرته لجنة ادارة صندوق التقاعد في جلستها المنعقدة بتاريخ 

  
  

   قسم الواردات-اوالً 
  االعتماد     

  ليرة لبنانية    اسم الحساب  البند

  ٣,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠  رسوم التقاعد السنوية  ١

        للذكر  دخل طوابع المحاماة  ٢

  ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠  حصة الصندوق من دخل الطابع التقاعدي  ٣

  ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠  اتعاب محاماة  ٤

  ٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠  حصة الصندوق من واردات العقود المتبادلة  ٥

  ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠  هبات واكتتاباتمنح و  ٦

  ٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠  فوائد االموال لدى المصارف  ٧

        للذكر  واردات مختلفة  ٨

  ١١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠  احد عشر ملياراً وخمسماية مليون ليرة لبنانيةالمجموع   

      

  

  

  

  

  

  



  - ٢٦  -

  

  
   قسم النفقات-ثانياً 

  

  
                                     االعتماد         

        ليرة لبنانية  اسم الحساب  البند

  ١٠,٩٢٩,٦٠٠,٠٠٠  مرتبات التقاعد  ١

  ٦,٠٠٠,٠٠٠  عمولة طوابع المحاماة والطابع التقاعدي  ٢

  ١٠,٠٠٠,٠٠٠  عمولة أتعاب المحاماة  ٣

        للذكر  نفقات تحصيل أتعاب المحاماة  ٤

    المساهمة في نفقات تحصيل حصة الصندوق  ٥

  ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠  دات العقود المتبادلةمن وار  

  ٢٥,٠٠٠,٠٠٠  نفقات شتى  ٦

        للذكر  رديات  ٧

  ١٧٩,٤٠٠,٠٠٠  احتياطي لنفقات طارئة  ٨

  ١١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠  احد عشر ملياراً وخمسماية مليون ليرة لبنانيةالمجموع   

      

  

  مادة وحيدة

  

  :يجاز للجنة إدارة صندوق التقاعد    

  احتياطي لنفقات طارئة/ ٨/قسم النفقات التي تنفد اعتماداتها بطريقة النقل من البند  تغذية مختلف بنود - ١

  .اخرى تزيد اعتماداتها عن الحاجة  او من بنود

  ادة فيــ فتح اعتمادات اضافية عند الضرورة لتسديد مرتبات التقاعد شرط ان تكون مغطاة من زي– ٢

  .عما هو مقدر في الموازنة  الواردات المحققة

  

  امين صندوق التقاعد                  

  ١٠/٩/٢٠٠٩بيروت في     

    سمير شبلي                                   

  



  - ٢٧  -

  حضرة الزميالت والزمالء المحترمين،  

بعد ان وزعنا عليكم هذا التقرير المالي ووضعناه بتصرفكم قبل موعد الجمعية العامة المدعوة لالنعقاد يوم                

اطلعتم عبره على الحسابات النهائية لصندوق التقاعد للسنة الماليـة           وبعد ان    ١/١١/٢٠٠٩االحد الموافق   

 مقرونة بشهادة المراقبة والتدقيق وعلى مـشروع الموازنـة للـسنة    ٣٠/٩/٢٠٠٩المنصرمة الموقوفة في    

  :ال بد من االضاءة على النقاط اآلتية ٢٠١٠- ٢٠٠٩المالية 

  في الواردات والنفقات والوفر المحقق  : والً أ

  :ين من قطع الحسابيتب  

 ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ان واردات صندوق التقاعد المحـصلة فـي الـسنة الماليـة المنـصرمة                 -   

  .ليرة لبنانية/١٤,١١٢,٤٣٧,٠٣٦/ت ــــبلغ

 بلغت   بما فيها فروقات الصرف    الصندوق المصروفة فعلياً في السنة المالية ذاتها      وإن نفقات     -   

  .ليرة لبنانية/٨,٠٣٥,٥٥٧,١٦٤/

  .ليرة لبنانية/ ٦,٠٧٦,٨٧٩,٨٧٢/فقات واالعباء حققت وفراً قدره ادة الواردات على الن زيفتكون  

    

ليـرة  / ٥٣,٣٨٠,٦١٢,٥١٣/ االحتياطي الـسابق البـالغ    المحقق الى المال  فإذا أضفنا هذا الوفر       

لبنانية والى قيمة الشيكات غير المقبوضة من المتقاعدين والتي ادخلت في حساب مال االحتيـاط               

 غ حالياً د يبل ليرة لبنانية فان المال االحتياطي العام لصندوق التقاع       /٦٦,٢٩١,٤٩٧/البالغة قيمتها   و

ليـرة لبنانيـة فـي العـام         /٥٣,٣٨٠,٦١٢,٥١٣/بينما كان   ليرة لبنانية    /٥٩,٥٢٣,٧٨٣,٨٨٢/

  . كما اشرنا اعاله٢٠٠٨- ٢٠٠٧ق ــالساب

  

  بالنسبة للواردات  : ثانياً 

 ومقارنتها مـع ارقـام      ٢٠٠٩- ٢٠٠٨لواردات المحصلة في السنة المنصرمة      من مراجعة بنود ا     

  : يتبين ما يلي٢٠٠٨- ٢٠٠٧السنة التي سبقتها 

    

  : بلغت هذه الرسوم):رسوم التقاعد ( في البند االول   

   مقابل٢٠٠٨- ٢٠٠٧في السنة السابقة . ل.ل/٣,٤٣٤,٥٥٠,٠٠٠/    

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ في السنة المنصرمة. ل.ل/٣,٦١٤,٢٥٠,٠٠٠/    

مردها الى زيادة عدد الذين سددوا اشـتراكاتهم        . ل.ل/١٧٩,٧٠٠,٠٠٠/وهذه الزيادة البالغة        

  للـسنة   فـي مـشروع الموزانـة      المقدرة عدد المنتسبين الجدد االعداد      تجاوزالسنوية والى   

  .٢٠٠٨/٢٠٠٩المنصرمة 
    



  - ٢٨  -

  :ل  بلغ هذا الدخ):الدخل من الطابع التقاعدي(في البند الثاني   

   مقابل٢٠٠٨- ٢٠٠٧في السنة السابقة . ل.ل/١٥٠,٠٠٠,٠٠٠/    

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨في السنة المنصرمة . ل.ل/١١٢,٥٠٠,٠٠٠/    

مع انفراج االزمة الـسياسية واسـتقرار       زيادة في السنة المقبلة      وإننا نأمل ان يحقق هذا البند         

  .االوضاع في البالد

      

  : بلغ هذا الدخل ) :محاماةالدخل من اتعاب ال(في البند الثالث   

   مقابل٢٠٠٨- ٢٠٠٧في السنة السابقة . ل.ل/٤٨٢,٢٧٩,١٢٢/    

   ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ في السنة المنصرمة. ل.ل/٥٣٦,٩٤٩,٩٨٨/    

 المالحقـة   مردهـا الـى   وهذه الزيادة   . ل.ل/٥٤,٦٧٠,٨٦٦/ان ثمة زيادة قدرها     وهنا نرى       

المتخذة من قبل وزارة المالية في الجبايـة         دابير الت الدورية والدؤوبة من قبل ادارة النقابة والى      

  .وكيفية التحصيل عبر برنامج الكومبيوتر

  

  : بلغ هذا الدخل) واحد بااللف–الدخل من العقود المتبادلة (في البند الرابع   

   مقابل٢٠٠٨- ٢٠٠٧في السنة السابقة . ل.ل/٤,٢٢٥,٤٦٦,٨٣٤/    

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ في السنة المنصرمة. ل.ل/٦,٠٨٣,٧٨١,١٨٥/    

وهذه الزيادة مردها الى االنفراج فـي       . ل.ل/١,٨٥٨,٣١٤,٣٥١/وحقق هذا البند زيادة قدرها          

الوضع السياسي وان كان نسبياً والى المالحقات الدؤوبة في الجباية ومراجعة وزارة الماليـة              

  .والدوائر المعنية بصورة دورية
      

  : بلغت هذه الفوائد):ارف فوائد االموال لدى المص(في البند الخامس   

  .٢٠٠٨- ٢٠٠٧في السنة السابقة . ل.ل/ ٣,٠١١,٠٨٧,٧٤٠/    

  .٢٠٠٩- ٢٠٠٨في السنة المنصرمة . ل.ل/٣,٠١٤,٩٥٥,٨٦٣/    

  . ل.ل/٣,٨٦٨,١٢٣ /قدرها بزيادةاي     

ولئن شهد هذا البند زيادة طفيقة في المداخيل مقارنة لما كانت عليه في العـام الفائـت وذلـك         

ب تدني معدالت الفوائد بشكل ملحوظ اال ان المبالغ المحصلة سجلت نتائج مرضية للغايـة               بسب

اذ فاقت المبالغ الملحوظة في مشروع الموازنة وفاقت ايضاً المحصل خالل السنة السابقة وذلك             

مرده لما بذلناه في هذا السبيل من مالحقات شاقة ودؤوبة مع المصارف بغية الحصول علـى                

فضلى، كما نأمل ان يحقق هذا البند المزيد من االيرادات في موازنـة العـام القـادم                 الفوائد ال 

  .خاصة بعد شرائنا سندات خزينة بفائدة مرتفعة مقارنةً عما هي عليه لدى المصارف



  - ٢٩  -

  

  بالنسبة للنفقات  : ثالثاً 

  

ية هـي متقاربـة      ان معظم البنود العاد    ٢٠٠٩- ٢٠٠٨يتبين لنا من مراجعة بنود النفقات في حسابات           

المخـصص  ) ١(رقـم   ، بيد انها في البند الرئيـسي        ٢٠٠٨- ٢٠٠٧السنة السابقة   االرقام مع حسابات    

ليـرة لبنانيـة سـنة      /٦,٣٦٨,٤٣٣,٠٥٥/ظهر ارتفاعاً ملحوظاً سنة بعد سنة، فمـن         تلمرتبات التقاعد   

 الـى مبلـغ    لترتفع ٢٠٠٨- ٢٠٠٧ليرة لبنانية سنة    / ٦,٩١٧,٣٢٦,٢١٢/ ارتفعت الى    ٢٠٠٧- ٢٠٠٦

وذلك مرده الـى ازديـاد عـدد        ،  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ليرة لبنانية في السنة المنصرمة      /٧,٤٩٢,٩١٤,١٦٤/

  الراتــب التقاعــدي رفــعاضــافة الــىالزديــاد ا وهــذا . المــستحقين مــن الراتــب التقاعــدي

 ان  بدالً من مليون ليرة قد حملنا على       شهرياً    مليون ومايتي الف ليرة لبنانية     .ل.ل/١,٢٠٠,٠٠٠/بجعله

  .ليرة لبنانية/١٠,٩٢٩,٦٠٠,٠٠٠ /٢٠٠٩/٢٠١٠نرصد في مشروع موازنة السنة القادمة 

    

 في االيضاح لكيفية تقدير المرتبات التقاعدية بهذا المبلغ وتطبيقاً لمبدأ الشفافية الذي نمارسـه               واستزادة  

  :لتالية على االسس ارتكز ا.ل.ل/١٠,٩٢٩,٦٠٠,٠٠٠/ والبالغ اشير الى ان الرقم المقترح
  

مرتبـاً عائـداً لمحـامين      / ٢٥٧/مرتباً منها   / ٦٨٤/بلغ عدد المرتبات التقاعدية في السنة المنصرمة          -   

  .مرتباً عائداً لعائالت محامين متوفين/ ٤٢٧/متقاعدين ومنها 

 ولغايـة   ١/١٠/٢٠٠٩   ومن المرتقب ان يبلغ عدد المرتبات التقاعدية في السنة الحالية الممتدة من                 

  . مرتباً تقاعدياًماية وعشرينمرتباً اي بزيادة / ٨٠٤ /٣٠/٩/٢٠١٠

  . ليرة لبنانية الف ومايتيوألن المرتب التقاعدي الشهري يبلغ مليون  -   

  .وألن المرتبات التقاعدية تدفع فصلياً اي في نهاية كل ثالثة اشهر    

  .ة واحدة اي خالل الفصل االولوألن الزيادة المرتبقة على عدد المرتبات التقاعدية لن تحصل دفع

 مرتباً تقاعدياً كزيادة مرتقبة في كـل        ثالثين فقد عمدنا الى توزيعها على اربعة فصول بحيث احتسبنا          

  . الواقعالىفصل وذلك كي يأتي التقدير اقرب ما يكون 

  

  :وبالتالي فان المرتبات التقاعدية الفصلية احتسبت تقديرياً كما يلي  

  :٣١/١٢/٢٠٠٩ لغاية ١/١٠/٢٠٠٩من    - ١

  ٢,٥٧٠,٤٠٠,٠٠٠) = اشهر (٣ × ١,٢٠٠,٠٠٠ × ٧١٤ = ٣٠ + ٦٨٤      

   :٣١/٣/٢٠١٠ لغاية ١/١/٢٠١٠من    - ٢

  ٢,٦٧٨,٤٠٠,٠٠٠)=  اشهر(٣× ١,٢٠٠,٠٠٠ × ٧٤٤ = ٣٠ + ٧١٤      



  - ٣٠  -

   :٣٠/٦/٢٠١٠ لغاية ١/٤/٢٠١٠من    - ٣

  ٢,٧٨٦,٤٠٠,٠٠٠)=   اشهر (٣×١,٢٠٠,٠٠٠ × ٧٧٤ = ٣٠+ ٧٤٤      

   :٣٠/٩/٢٠١٠ لغاية ١/٧/٢٠١٠من   - ٤

  ٢,٨٩٤,٤٠٠,٠٠٠)=  اشهر(٣× ١,٢٠٠,٠٠٠ × ٨٠٤ = ٣٠ + ٧٧٤      

    ١٠,٩٢٩,٦٠٠,٠٠٠  المجموع     
  

  ازدياد عدد المستفيدين من الصندوق فان ه على الرغم من وفي ضوء ما بسطناه اعاله نستخلص ان  

   ، بنود واردات الموازنةممعظفي زيادة ملحوظة  شهدتالمداخيل 

  

  وهذه الزيادة المحققة التي من شأنها تعزيز منعة الصندوق ودعم ديمومته واستمراره في تأدية خدماته  

  ن ـ اللجنة على رفع المرتب التقاعدي وجعله مليوناً ومايتي الف ليرة لبنانية شهرياً اعتباراً محدتهي التي 

   تضنوا بالمزيد من الدعم تأميناً للعيش الالئقنللصندوق واثقين بانكم ل تاريخ بدء السنة المالية ١/١٠/٢٠٠٩

  .للمتقاعدين

  

  وختـــامـــاً      

  

بان تتحقق الواردات والمداخيل كما هي مقدرة وان تشهد االوضاع االقتصادية والسياسية                 ومع االمل الوطيد    

وفاق ومع استعدادنا لكل توضيح واالجابة عن       المن و ال وا ستقراراال  مزيد من من انفراج و   في البالد ما نصبو اليه    

  :اي سؤال نطرح على جمعيتكم المحترمة

  

 المنتهيـة فـي     ٢٠٠٩- ٢٠٠٨إقرار حسابات صـندوق التقاعـد للـسنة الماليـة             -  ١

  . وابراء ذمة لجنة ادارة صندوق التقاعد على هذا االساس٣٠/٩/٢٠٠٩

  

  . كما ورد٢٠١٠– ٢٠٠٩عد للسنة المالية إقرار مشروع موازنة صندوق التقا  -  ٢

  

  واقبلوا فائق االحترام                                                                                 

    سمير شبلي                                                                                      

  ٢٠٠٩رين االول  تش٢٠بيروت في  

  امين الصندوق                                                                                     
 


