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 مسؤوليات االدارة والقيمني على احلوكمة يف اعداد البياانت املالية للشركة

ارة اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض البياانت املالية بصورة عادلة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية ، كذلك ان االدإن  
لتمكينها من اعداد بياانت مالية خالية من اخطاء جوهرية سواء كانت انشئة عن غش  ضروريً  تراه ذيمسؤولة عن الضبط الداخلي ال

 .أو عن خطأ
على االستمرار كمنشأة مستمرة واالفصاح حيث ينطبق،  دارة مسؤولة عن تقييم قدرة اهليئةلبياانت املالية تكون االعند إعداد ا 

أو وقف عملياهتا، أو عندما ال  اهليئة عن املسائل املتعلقة ابالستمراريـــة واعتماد مبــــدأ االستمراريـــــة احملاسيب ، ما مل تنوي االدارة تصفية
 ها بديل واقعي اال القيام بذلك.يتوفر لدي

 
 .ية إعداد التقارير املالية للهيئةان القيمني على احلوكمة مسؤولون عن االشراف على عمل 

 
 مسؤوليات مدقق احلساابت حول تدقيق البياانت املالية

جوهرية، سواء كانت انشئة  بصورة عامة من أخطاء إن هدفنا احلصول على أتكيد معقول فيما إذا كانت البياانت املالية خالية 
عن غش أو عن خطأ، وكذلك إصدار تقرير املدقق الذي يتضمن رأينا. ان التأكيد املعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، لكن ال  يضمن 

طاء عن أن عملية التدقيق اليت مّتت وفقا للمعايري الدولية للتدقيق سوف تكشف دائًما أي خطأ جوهري يف حال وجوده. وقد تنشأ االخ
ّمع فيما إذا كان من املتوقع أتثريها على القرارات االقتصادية املتخذة من املستخ دمني الغش أو عن اخلطأ، وتعترب جوهرية بشكل فردي أو ُمج

 .للهيئة بناًء على هذه البياانت املالية
 

وحنافظ على الشك املهين طوال فرتة التدقيق.  فإننا منارس التقدير املهين كجزء من عملية التدقيق وفقا ملعايري التدقيق الدولية، 
 كما نقوم أيضا:

 
  بتحديد وتقييم خماطر االخطاء اجلوهرية يف البياانت املالية، سواء كانت انشئة عن غش أو عن خطأ، وكذلك التصميم والقيام

أساسا لرأينا. ان خماطر عدم إبجراءات التدقيق مبا ينسجم مع تلك املخاطر واحلصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر 
اكتشاف خطأ جوهري انتج عن الغش تفوق تلك الناجتة عن اخلطأ، حيث يشمل الغش التواطؤ، التزوير، احلذف املتعمد، 

 سوء التمثيل أو جتاوز نظام الرقابة الداخلي. 
 

 للظروف، ولكن ليس وفقا مناسبة على نظام الرقابة الداخلي ذات الصلة ابلتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق  الطالعاب
 . ل فعالية الرقابة الداخلية للهيئةمن أجل إبداء رأي حو 

 
 .بتقييم مالءمة السياسات احملاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات احملاسبية وااليضاحات املتعلقة هبا املعدة من قبل اإلدارة 
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 ة ـــــواق املاليــــة االســــهيئ
 املايلبيان الوضع 

              
  كانون االول  31      

  5201   6201   ايضاح   
 ألف ل ل   لف ل لأ      

 وجوداتامل  
 موجودات متداولة :

 213.067   1.008.485   5  يف الصندوق ولدى املصارفنقد ال 
 370.353.283   378.170.211   6  سندات خزينة متوفرة للبيع 
  417.619   1.032.781   7  مصاريف مدفوعة مسبقا وموجودت اخرى  
  370.983.969   380.211.477     ُمموع املوجودات املتداولة  

 موجودات غري متداولة :

 978.366   882.482   8   ممتلكات ومعدات 
  48.223   57.541   9   اصول غري مادية 
  1.026.589   940.023     ُمموع املوجودات غري املتداولة  
  372.010.558   381.151.500      وجوداتُمموع امل 
 املطلوابت    

 مطلوابت متداولة :
 34.169   72.485      موردون –ذمم دائنة  
 162.032   155.382   11  مصاريف مستحقة ومطلوابت اخرى 
  للضمان واشرتاكات للصندوق الوطينضرائب  
  324.983   259.642   21  مستحقة للدفع االجتماعي   
  521.184   487.509     ُمموع املطلوابت املتداولة   

 مطلوابت غري متداولة :
 344.801.835   344.839.880   10   متوسط االجل قرض 
  133.305   162.427   13  نة تعويض هناية خدمة املوظفنيمؤو  
  -    200.000     مؤونة العباء وخماطر طارئة 
  344.935.140   345.202.307     وع املطلوابت غري املتداولةمُم   
  345.456.324   345.689.816      ُمموع املطلوابت 
 صايف املوجودات    

 2.146.365   5.905.246     التغري املرتاكم يف القيمة العادلة لألوراق املالية املتوفرة للبيع
  24.407.869   29.556.438     " الصندوق " رصيد 

  26.554.234   35.461.684     رصيد صايف املوجودات
 

  البياانت املاليةاملرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من االيضاحات  نا
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 ة ـــواق املاليـــة االســهيئ

 اتدوالتغري يف صايف املوجو االعباء  وأبيان االيرادات 
              

  كانون االول  13 للسنة املنتهية يف  
  5201   6201   ايضاح   
 ألف ل ل   لف ل لأ      

 االيرادات :
 24.099.390   24.541.394   14  ايرادات فوائد 
 59.800   28.200     خدمات عموالت  
   1.074    4.790     أرابح حمققة نتيجة بيع سندات خزينة 
   147    1.032     ايرادات اخرى 
  24.160.411   24.575.416     االيراداتُمموع   

 
 اء :ــــاالعب
 ( 6.448.996) ( 8.496.464)  15  اتب وملحقاهتارو  
 ( 1.929.442) ( 2.235.678)  16  واداريةعمومية  اعباء 
 ( 238.042) ( 281.466)  9و  8  استهالكات واطفاءات 
 ( 6.943.213) ( 6.962.235)  10  األجل قرض متوسط فوائداعباء  
 (  22.637) ( 23.048)    عموالت مصرفية 
  -   ( 200000)    مؤونة العباء وخماطر طارئة 
 ( 15.582.330) ( 18.198.891)    ُمموع االعباء  

 
 8.578.081   6.376.525     قبل الضريبة االيراداتصايف 
 ( 1.205.023) ( 1.226.974)     قابلة لالسرتدادريغ ضريبة على ايرادات الفوائد 

 7.373.058   5.149.551      الضريبة بعدصايف االيرادات 
  18.276.035   26.554.234     السنة بداية  يفصايف املوجودات 

  905.141   3.758.881   6  تغري يف القيمة العادلة لالوراق املالية املتوفرة للبيعال
  -   (  982)    تغريات اخرى

  26.554.234   35.461.684     السنة اية هن يفصايف املوجودات 
 

 البياانت املاليةاملرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من االيضاحات  نا
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 هيئة االسواق املالية 
 بيان التدفقات النقدية

  
  كانون االول  31للسنة املنتهية يف   

  5201   6201   ايضاح   
 ألف ل ل   لف ل لأ      

 النشاطات التشغيلية :التدفقات النقدية من 
 7.373.058   5.149.551      االيراداتصايف  
 تعديــالت : 
 238.042   281.466  9و  8  االستهالكات واالطفاءات  
 ( 24.099.390) ( 24.541.394)  14  ايرادات فوائد  
 6.943.213   6.962.235   10  األجل اعباء فوائد قرض متوسط  
 52.669   906.059   15  مؤونة تعويض هناية خدمة املوظفني  
 -   200.000     مؤونة العباء وخماطر طارئة  
 ( 1.074) (  4.790)    نتيجة بيع سندات خزينةأرابح حمققة   
 -    3.730     ممتلكات ومعداتخسارة انجتة عن بيع   
 ( 123.494) ( 615.162)    زيدة يف مصاريف مدفوعة مسبقا وموجودات اخرى 
 ( 8.346)  38.316     موردون –يف ذمم دائنة )نقص( زيدة /  
 33.935  (  6.650)    زيدة يف مصاريف مستحقة ومطلوابت اخرى)نقص( /  
 الوطينكات للصندوق ا ضرائب واشرت يف دة زي)نقص( /  
  31.084  ( 65.341)    مستحقة للدفع للضمان االجتماعي    
 -  ( 876.937)  13  تعويض هناية خدمة املوظفنيوسلفات على  ديدتس 
 ( 6.924.190) ( 6.924.190)    فوائد مدفوعة 
  23.847.187   24.322.337     فوائد حمصلة 
  -   (  982)    تغريات اخرى  

  7.362.694   4.828.248     النشاطات التشغيلية الناتج من صايف النقد
 

 النقدية من النشاطات االستثمارية :التدفقات 
 ( 10.900.000) ( 6.838.990)    سندات خزينةشراء  
  3.001.074    3.004.790     عائدات نتيجة بيع سندات خزينة 
 ( 334.207) ( 174.503) 19و  8 اقتناء ممتلكات ومعدات 
 ( 13.436) ( 24.127)  9  زيدة يف اصول غري مادية 

 ( 8.246.569) ( 4.032.830)    املستعمل يف النشاطات االستثماريةصايف النقد 
 

 ( 883.875)  795.418     وما يوازي النقد النقد يف)النقصان( الزيدة / صايف 
  1.096.942   213.067     السنة بداية  يف وما يوازي النقد النقـد
  213.067   1.008.485   5  السنة هناية  وما يوازي النقد يفالنقـد 

 
  البياانت املاليةاملرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من االيضاحات  نا
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  ة ـــواق املاليـــة االســـهيئ
 إيضاحات حول البياانت املالية

 6201كانون االول   31للسنة املنتهية يف 
 

 يئةأتسيس واعمال اهل - 1
 .2012 شهر متوزيف  اوقد بدأت اعماهل 2011آب  17بتاريخ هبيئة االسواق املالية املتعلق  161قانون رقم الصدر  

 
تعترب هيئة االسواق املالية شخصاً معنويً من اشخاص القانون العام وتتمتع ابالستقالل االداري واملايل وال ختضع لقواعد االدارة  

 وتسيري االعمال وللرقاابت اليت ختضع هلا مؤسسات القطاع العام.
 

ان موضوع اهليئة االساسي هو احملافظة على سالمة االدخار املوظف يف االدوات املالية وتشجيع االسواق املالية يف لبنان  
 .املعنية بني خمتلف القطاعاتوالتنسيق 

 
 تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة  - 2

وجلنة تفسري  (IASB)قامت الشركة بتطبيق املعايري والتفسريات املعدلة واجلديدة الصادرة عن ُملس معايري احملاسبة الدولية  
مل ينتج  0 2016كانون الثاين   1للفرتات احملاسبية ابتـداء من اهليئة واليت تسري علـى نشاطات  (IFRIC)اعداد التقارير املالية الدوليـة 

 0ق املعايري والتفسريات اجلديدة واملعدلة أي تغيري يف عرض البياانت املالية وايضاحاهتا وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية من جراء تطبي
 

كما وبتاريخ املوافقة على اصدار هذه البياانت املالية ، فان معايري جديدة وتفسرياهتا كانت قد صدرت ولكنها مل تكن سارية  
ق تلك املعايري وتفسرياهتا يف الفرتات املستقبلية ـــاد االدارة ، ان تطبيـــابعتقو  16ستثناء املعيار الدويل للتقارير املالية رقم اب 0املفعول بعد 

 0 هام على البياانت املالية للهيئة ) حيث ينطبق ( لن يكون له أتثري
 
  هلامةاالسياسات احملاسبية ملخص  - 3

  : احملاسبية ابملعايريتصريح التقيد  (  أ) 
 فقا للمعايري الدولية للتقارير املالية.و مت اعداد البياانت املالية   

 
 : اسس اعداد البياانت املالية (  ب)  

 على اساس الكلفة التارخيية. ةاملاليالبياانت مت اعداد 
 .رية اللبنانية اليت متثل العملة الرمسية العداد البياانت املالية لتظهر البياانت املالية ابل
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 :تقييم العمالت االجنبية  ( ج )
ة على نانيبلرية اللل، مبا فيها االيرادات واملصاريف ابلعمالت االجنبية اىل االعمليات اجملراة خالل السنة جيرى حتويل   

يتم اعادة حتويل املوجودات واملطلوابت املالية ابلعمالت االجنبية اىل اللرية  0 بتاريخ العمليات اساس اسعار القطع السائدة
 0للسنة احلالية ات واالعباء االيرادتسجل فروقات القطع يف بيان  0الصرف السائدة بتاريخ بيان الوضع املايل سعار اباللبنانية 

 
 :تعويضات هناية اخلدمة للموظفني  (  د) 

ان مؤونة تعويضات هناية خدمة املوظفني تبىن على اساس املوجبات اليت تنشأ فيما لو جرى اهناء خدمات مجيع 
يتم احتساب هذه املؤونة وفقا ملتطلبات قوانني الضمان االجتماعي والعمل اللبنانية  0املوظفني رضائياً بتاريخ بيان الوضع املايل 

 12 خرللمنافع املتعلقة آبلشهري خر شهر مضافاً اليه املعدل اآلالساسي ا ابً ابلراتبعدد سنوات اخلدمة مضرو ابالستناد اىل 
انقص االشرتاكات املدفوعة للصندوق الوطين للضمان االجتماعي اللبناين والفوائد املستحقة من الصندوق على هذه  شهر

 0االشرتاكات 
 
 النقد وما يوازي النقد : ) ه ( 

لدى مصرف يف الصندوق و يتضمن النقد وما يوازي النقد ارصدة ذات استحقاقات تقل عن ثالثة أشهر وتضم نقد 
 0لبنان 

 
 مالية استثمارات يف أوراق ) و (

على اساس القيمة العادلة زائد التكاليف املباشرة الجراء  االستثمارات يف أوراق مالية عند االعرتاف االويليتم تقييم 
 0اليت تضاف اىل القيمة ، والحقا يتم اظهارها تبعا لتصنيفها إما كمستبقاة لتاريخ االستحقاق أو متوفرة للبيع العملية و 

 
 استثمارات يف أوراق مالية مستبقاة لتاريخ االستحقاق : 

واتريخ االســــتثمارات املســــتبقاة لتاريخ االســــتحقاق هي موجودات غري مشــــتقة ذات دفعات تبتة أو قابلة للتحديد 
اســـــــــــــــتحقاق تبت وان اهليئة لديها النية االجيابية والقدرة على االحتفاق هبا حلني االســـــــــــــــتحقاق ، واليت ال تكون حمددة على 

 0اساس القيمة العادلة من خالل االرابح أو اخلسائر او كمتوفرة للبيع 
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لتاريخ االســـتحقاق على اســـاس الكلفة املعدلة ابســـتعمال طريقة القســـط الثابت يف  تســـجل االســـتثمارات املســـتبقاة
ان اي بيع أو اعادة تصـــــــــــــــنيف ملقدار مهم من  0حال ان النتائج تقارب تلك املتأتية من اســـــــــــــــتعمال طريقة الفائدة الفعلية 

نتج عنه توجب اعادة تصــــــــنيف مجيع االســــــــتثمارات املســــــــتبقاة لتاريخ االســــــــتحقاق بتاريخ غري قريب من اتريخ اســــــــتحقاقها ي
االســـتثمارات املســـتبقاة لتاريخ االســـتحقاق لتصـــبح اســـتثمارات متوفرة للبيع ، ومتنع اهليئة من تصـــنيف االســـتثمارات يف اوراق 

 0مالية كمستبقاة لتاريخ االستحقاق يف السنة املالية احلالية والسنتني املاليتني الالحقتني
 

 متوفرة للبيع  استثمارات يف أوراق مالية 
يتم  األخرى.االســــتثمارات املتوفرة للبيع هي اســــتثمارات غري مشــــتقة مل يتم حتديدها ضــــمن فئات املوجودات املالية 

االستثمارات املتوفرة للبيع على اساس القيمة العادلــــــــــــة وتدرج االرابح أو اخلسائر غري احملققة ضمن الدخل الشامل اآلخر قيد 
 0امهني وترتاكم ضمن حقوق املس

 
ان التغري يف القيمة العادلة لســندات الدين املتوفرة للبيع املعاد تصــنيفها كمســتبقاة لتاريخ االســتحقاق يتم فصــله عن 
التغري يف القيمة العادلة لسندات الدين املتوفرة للبيع ضمن حقوق املسامهني ويتم اطفاءه على مدى ابقي املدة حىت استحقاق 

 0ئد سندات الدين كتعديل للعا
 

 تدين قيمة املوجودات املالية
املوجودات املالية ، ما عدا تلك اليت هي على اســــــــاس القيمة العادلة من يتم تقييم يف اتريخ كل بيان وضــــــــع مايل ، 

يكون هنالك تدين يف قيمة املوجودات املالية عند وجود  0لناحية وجود مؤشرات تدين يف قيمتها االرابح أو اخلسائر ، خالل 
ي ، نتيجة حصــــــــول حدر أو اكثر بعد اجراء القيد االويل للموجودات ، ان التدفقات النقدية املســــــــتقبلية املقدرة دليل  حســــــــّ

 0لالستثمار قد أتثرت 
 

ســــــجلة على اســــــاس الكلفة املعدلة حتدد مبا يســــــاوي الفرق بني القيمة الدفرتية املوجودات املان خســــــائر تدين قيمة 
 0احلالية للتدفقات النقدية املســــتقبلية املقدرة احملســــومة على اســــاس نســــبة الفائدة الفعلية االصــــلية للموجودات املالية والقيمة 

اذا ، يف فرتة  0تقيد اخلســــائر يف االرابح أو اخلســــائر وختفض القيمة الدفرتية للموجودات لتســــاوي قيمتها االســــرتدادية املقدرة 
س خســـارة تدين القيمة املقيدة ســـابقا من خالل االرابح أو اخلســـائر الحقة، حصـــل اضفاض يف خســـارة تدين القيمة، يتم عك

ضــــمن حدود ان القيمة الدفرتية لالســــتثمار بتاريخ عكس خســــارة تدين القيمة ال تزيد عما كان  كن ان تبلغه الكلفة املعدلة 
 0فيما لو مل يتم قيد خسارة تدين القيمة 
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للبيع ، فان اخلسائر املرتاكمة املسجلة سابقا ضمن حقوق املسامهني يتم  ابلنسبة لالستثمارات يف أوراق مالية متوفرة
قيدها يف االرابح أو اخلسائر عندما تكون خسائر تدين القيمة مثبتة حبصول تدين مستمر ملدة طويلة يف القيمة العادلة 

مالية متوفرة للبيع بشكل مسامهات،  ان أي زيدة يف القيمة العادلة لالستثمارات يف اوراق 0لالستثمارات يف اوراق مالية 
وان أي زيدة يف القيمة العادلة لالستثمارات يف  0الحقة حلصول خسارة تدين يف القيمة ، ال تقيد يف االرابح أو اخلسائر 

 0أوراق مالية متوفرة للبيع بشكل ديون ، الحقة حلصول خسارة تدين يف القيمة ، تقيد يف االرابح أو اخلسائر 

 
 قيمة العادلة :قياس ال

ان القيمة العادلة هي القيمة املتفق عليها لتبادل االصـــــــل او تســـــــديد االلتزام ما بني مشـــــــرتي راغب وابئع راغب يف   
عملية منظمة بني متشــاركني يف الســوق يف اتريخ القياس. يعتمد قياس القيمة العادلة لالدوات املالية على فرضــية ان عملية بيع 

 تزام جتري يف:االصل او حتويل االل
 

 السوق االساسية للموجودات او املطلوابت، أو 
 .يف حال عدم وجود سوق اساسية، يف السوق االفضل لألصل او االلتزام 

 

. يتم قياس القيمة العادلة ألصل والتزام معني استناداً اىل هيئة االساسية أو االفضل متاحة لل جيب ان تكون السوق
واليت يقوم املتشاركني يف السوق أبخذها يف االعتبار عند عملية تسعري االصل او االلتزام يف اتريخ خصائص االصل او االلتزام 

 القياس.
 
يكن ســوق االداة نشــطا  اذا مل 0ابعتماد اســعار الســوق لتقييم ادواته املالية املتداولة يف ســوق مايل نشــط اهليئة قوم ت  
ادلة أتخذ يف االعتبار االســـــــــتعمال االقصـــــــــى ملعلومات منظورة يف الســـــــــوق حيث ابعتماد تقنيات لقياس القيمة الع يئةقوم اهلت

 0ينطبق 
 
 مستويت التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة : IFRS  13حدد املعيار الدويل للتقارير املالية  

 
 ؛( الصول والتزامات متطابقة يف اسواق نشطة  غري املعدلة االسعار املعلنة ) : 1املستوى  -
الذي يتم رصـــده لالصـــل وااللتزام ،  1معلومات غري الســـعر املعلن املتضـــمن يف املســـتوى  : 2املستوى  -

 بصورة مباشرة ) مثل االسعار ( او غري مباشرة ) اي مشتقة من االسعار ( ؛ سواء
ـــــد اىل تلك املرصودة من السوق  : 3املستوى  - ـــ ـــ ــزام ال تستنـ ـــ ـــ ـــ ــل او االلتـ ـــ ـــ )معلومات معلومات عن االصـ

 0غري منظورة ( 
 

اذا حصــــــل اي حتويل بني املســــــتويت يف تراتبية القيمة العادلة للموجودات واملطلوابت املعرتف هبا يف ت اهليئة حدد  
البياانت املالية على اســــاس متكرر من خالل اعادة تقييم التصــــنيفات )اســــتناداً اىل أدم مســــتوى معلومات هام لقياس القيمة 

 يف هناية كل فرتة مالية. العادلة ككل(
 
فئات املوجودات واملطلوابت على اســــــــــاس طبيعة، خصــــــــــائص  ت اهليئةهبدف االفصــــــــــاح عن القيمة العادلة، حدد  

 وخماطر املوجودات واملطلوابت ومستوى القيمة العادلة كما هو موضح أعاله.
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 : اصول تبتة مادية ( ز) 
الكلفة التارخيية ، بعد تنزيل االستهالك املرتاكم وخسارة تدين القيمة ، ان على اساس الصول الثابتة املادية تظهر ا  

ادية ابستعمال طريقة القسط الثابت على مدى حياة اخلدمة املقدرة لالصول املثابتة الصول اليتم احتساب استهالك ا 0وجدت 
 كاالتــــي :

 سنوات 5 جتهيزات
 سنوات 8 مفروشات

 سنوات 5 أجهزة معلوماتية
 سنوات 5 معدات مكتبية

 
 اصول تبتة غري مادية : ( ح) 
سنوات وهي ختضع  5على مدى ومواقع الكرتونية ابتة غري املادية املتمثلة بربامج معلوماتية ثيتم اطفاء االصول ال  

ها فقط اذا كانت تزيد يتم رمسلتواملواقع ان النفقات اليت يتم تكبدها الحقا على موجودات الربامج  0الختبار التدين يف قيمتها 
 0يتم قيد كل النفقات االخرى كأعباء عند تكبدها  0ن الفوائد االقتصادية املستقبلية لتلك املوجودات ابلتحديد م

 
 : امللموسة وغري امللموسة التدهور يف قيمة املوجودات ( ط) 

امللموسة وغري امللموسة لتحديد فيما اذا كان يوجد  امبراجعة القيم الدفرتية الصوهل اهليئةقوم تاية كل فرتة تقرير، هنيف 
ن تلك االصول قد اصاهبا خسارة تدين يف قيمتها. ان وجد هكذا مؤشر، يتم تقدير القيمة االسرتدادية لالصل اي مؤشر أب

 لتحديد مدى خسارة تدين القيمة ) ان وجدت (.
 

ة انقص كلفة البيع والقيمة االستعمالية. عند حتديد القيمة االستعمالية، القيمة االسرتدادية هي القيمة األعلى ما بني القيمة العادل
ة يتم حسم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة اىل قيمتها احلالية ابستعمال نسبة حسم قبل الضريبة تعكس تقديرات السوق احلالية للقيم

 ل تقديرات التدفقات النقدية املستقبلية.الزمنية للنقد واملخاطر املالزمة لالصل الذي مل يتم بشأنه تعدي
 

اذا كان تقدير القيمـة االسرتدادية لالصل اقـل من قيمته الدفرتية، يتم انقاص القيمة الدفرتية لالصل لتوازي القيمة االسرتدادية. 
ة اعادة التقييم، ويف هذه احلالة تقيد خسارة تدنـي القيمة حاال يف االرابح أو اخلسائر، اال اذا كان االصل املختص مسجل دفرتي بقيم

 تعامل خسارة تدين القيمة كتخفيض لوفر اعادة التقييم )املقيد سابقاً(.
 

يف حال ان خسارة تدين القيمة انعكست الحقا ، يتم زيدة القيمة الدفرتية لالصل )وحدة منتجة لتدفقات نقدية( اىل ان 
ن حبيث ان القيمة الدفرتية بعد الزيدة ال تفوق القيمة الدفرتية اليت كان  كن ان حتدد تصل اىل التقدير املعّدل لقيمتها االسرتدادية، لك

فيما لو مل يتم قيد خسارة تدين قيمة لالصل )وحدة منتجة لتدفقات نقدية( يف سنوات سابقة. يتم قيد عكس خسارة تدين القيمة حاال 
دفرتي بقيمة اعادة التقييم، ويف هذه احلالة يعامل عكس خسارة تدين القيمة يف االرابح أو اخلسائر، اال اذا كان االصل املختص مسجل 

 كزيدة لوفر اعادة التقييم )املقيد سابقاً(.
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 :االجيار التشغيلي  ) ي (
 0تقيد اعباء االجيارات التشغيلية على اساس سنوي   
 
 حتقق االيرادات : ( ك) 
، مع االخذ ابحلسبان رصيد االصل والنسبة املطبقة ابالضافة اىل اطفاء تقيد ايرادات الفوائد على اساس االستحقاق   

 0احلسومات والعالوات 
 0تقيد عموالت اخلدمات املالية عند تنفيذ اخلدمات املعنية 

 
 :ضريبة الدخل  (  ل) 

 .2011آب  17اتريخ  161قانون رقم ل كوهنا من أشخاص القانون العام وفقاً للخال ختضع اهليئة للضريبة على الد
 

 احملاسبية اهلامة واستعمال التقديرات االحكام - 4
اعاله ، يتوجب على االدارة ان تتخذ قرارات وتقوم بتقديرات  3عند تطبيق السياسات احملاسبية املذكورة يف االيضاح رقم  

ان التقديرات  0من مصادر اخرى لة املنال فر بشأهنا معلومات واضحة وسهوافرتاضات بشأن املبالغ الدفرتية ملوجودات ومطلوابت ال تتو 
 فعلية قد ختتلف عن تلك التقديرات.ان النتائج ال 0صلة الواالفرتاضات اخلاصة هبا تبىن على اساس اخلربة السابقة والعوامل االخرى ذات 

 
يتم اجراء القيود الناجتة عن تعديل التقديرات احملاســــبية يف  0يتم مراجعة التقديرات واالفرتاضــــات اخلاصــــة هبا بصــــورة مســــتمرة 

ذا الفرتة املالية اليت حصــــل فيها تعديل التقدير وذلك اذا كان التعديل يؤثر حصــــري على هذه الفرتة ، أو يف فرتة التعديل وفرتات الحقة ا
  0يؤثر على الفرتة احلالية وفرتات الحقة كان التعديل 
 

 املقررات احملاسبية اهلامة عند تطبيق السياسات احملاسبية ) أ (
 تصنيف املوجودات املالية :

ـــــللهيئان السياسات احملاسبية   ــــــــتفتح اجملال للحاالت اليت  كن فيه ةـ ـــــا قيـ ـــ ــــــــد االستثمـ ـــ ــــــــارات يف اوراق ماليـ ـــ ـــ ـــ ــــــــة اوليـ ـــ ـــ ا ـ
ارات يف اوراق مالية كمســـــــــتبقاة لتاريخ معند تصـــــــــنيف االســـــــــتث 0فئات خمتلفة يف ظروف معينة تبعا حلاالت حمددة  ضـــــــــمن

كل من النية االجيابية والقدرة على االحتفاق هبا حلني استحقاقها كما هو مفروض   اهليئة ان لديها تفقد اعترب  ، االستحقاق
عن االحتفاق هبذه االستثمارات حىت اتريخ االستحقاق ، اهليئة  تاذا ختلف 0( و) 3حبسب السياسة احملاسبية يف االيضاح 

لغري اسباب حمددة ، فسيتوجب اعادة تصنيف كامل الفئة كمعدة للبيع ويتم تقييمها على اساس القيمة العادلة مع قيد التغري 
  0 ضمن الدخل الشامل اآلخر املرتاكم االجيايب يف القيمة العادلة العائد هلا
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 املصادر االساسية لعدم اليقني يف التقدير ) ب (
، بيان الوضــع املايل ان االفرتاضــات االســاســية حول املســتقبل ، وغريها من املصــادر االســاســية لعدم اليقني يف التقدير بتاريخ  

 0لية التالية ، هي مدرجة ادانه اليت حتمل خماطر هامـة ابلتسبب بتعديل جوهري للقيم الدفرتية ملوجودات ومطلوابت خالل السنة املا
 

 حتديد القيم العادلة :
ان حتديد القيمة العادلة ملوجودات مالية ليس هلا ســــــعر ســــــوق  كن حلظه يتطلب اســــــتعمال تقنيات تقييم كما هو  

فإن القيمة  وابلنســـــبة لالدوات املالية املتداولة بشـــــكل غري متكرر واســـــعارها قليلة الشـــــفافية ، .(  و)  3مذكور يف االيضـــــاح 
العادلـة تكون أقل موضوعية، وتتطلب درجات متفاوتة من األحكام تعتمد على السيولة، الرتكيز ، عوامل سوق غري اكيدة ، 

 .افرتاضات تسعري ، وخماطر اخرى تؤثر على األداة املعنية 
 

تســـــــتخدم املعطيات غري املنظورة يف قياس الوحدة العادلة عندما تكون املعطيات املنظورة غري متوفرة، وابلتايل تنطبق 
ــــيمة  يف احلاالت اليت تكون فيها حركة الســـــوق بتاريخ التقييم ضعيفة هذا ان وجدت، وجيب ان تبقى الغـــــاية من قيــــــــــاس القــــــ

ــــادلة نفسها، اي ان متثل السعر امل ـــــ قبول للتفرغ عنها من مالك االدوات املالية او صاحب االلتزام ملطلوابت ادوات مالية. العـ
يتم الوصـــــــــــــــول اىل املعطيات غري املنظورة ابالعتماد على افضـــــــــــــــل املعلومات املتوفرة يف ظل الظروف احمليطة، واليت  كن ان 

 تتضمن املعلومات املتوفرة لدى املنشأة. 
 

 ليةتدين قيمة املوجودات املا
تعترب اهليئة ان هنالك تدين يف قيمة االســـــــــتثمارات املتوفرة للبيع عند حصـــــــــول تدين هام أو مســـــــــتمر ملدة طويلة يف  

، كام تقوم اهليئة، ضمن عوامل اخرىعند اختاذ هكذا اح 0هذا االعتبار يتطلب اصدار احكام  0القيمة العادلة عن كلفتها 
 0بتقييم احلساسية العادية السعار االسهم 

 
 للموجودات الثابتة :األعمار اإلنتاجية 

حلساب اإلستهالك. يتم حتديد هذا التقدير بعد األخذ للموجودات الثابتة األعمار اإلنتاجية املقدرة  اهليئةحتدد إدارة   
املدة املتوقع فيها إستخدام املوجود وطبيعة التآكل والتقادم التجاري. تقوم اإلدارة على أساس سنوي مبراجعة القيمة يف االعتبار 

 املتبقية واألعمار اإلنتاجية ويتم تعديل خمصص اإلستهالك املستقبلي عندما تعتقد اإلدارة أبن 

 0 اجية ختتلف عن التقديرات السابقةاألعمار اإلنت
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 مصرف لبنانلدى يف الصندوق و  نقد - 5
 يتضمن هذا البند مما يلي :  

  كانون االول  31  
  6201   5201  
 الف ل ل   الف ل ل  

 1.977   339 نقد يف الصندوق
  211.090  1.008.146 جهة مقربة –حساب جاري ابللرية اللبنانية لدى مصرف لبنان 

  0لدى مصرف لبنان اية فوائد اجلاري احلساب ال ينتج    213.067  1.008.485 
 سندات خزينة متوفرة للبيع - 6

 يتضمن هذا البند ما يلي : 
    6201كانون االول   31       

 التغري املرتاكم          
  القيمة العادلة يف   القيمة العادلة   الكلفة    االستحقاق 

  ألف ل ل   ألف ل ل   ألف ل ل    
 2017  802.890  802.890   - 
 2018  374.000  374.681  681 
 2019  346.988.000  352.788.536  5.800.536 
 2020  9.000.000  9.056.080  56.080 
 2021  4.736.800  4.756.417  19.617 
 2023  245.000  245.587  587 
 2025  1.900.000  1.927.499  27.499 
 2026  97.300   97.546  246   

   364.143.990  370.049.236  5.905.246  
  8.120.975    فوائد مستحقة غري مقبوضة

      378.170.211  
 

    5201كانون االول   31       
 التغري املرتاكم          

  القيمة العادلة يف   القيمة العادلة   الكلفة    االستحقاق 
  ألف ل ل   ألف ل ل   ألف ل ل    

 2016  3.000.000  3.019.900  19.900 
 2019  346.405.000  348.502.023  2.097.023 
 2020  9.000.000  9.017.835  17.835 
 2025  1.900.000  1.911.607  11.607   

   360.305.000  362.451.365  2.146.365  
  7.901.918    فوائد مستحقة غري مقبوضة

      370.353.283  
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 هي كما يلي : 2015و  2016اخلزينة خالل عامي ان حركة سندات  

 
  كانون االول  31  
  6201   5201  
 الف ل ل   الف ل ل  

 353.646.224   362.451.365  يف بداية السنة الرصيد
 10.900.000   6.838.990  ـــراءش

 ( 3.012.178) ( 3.019.901) بيـــع
  917.319   3.778.782  التغري يف القيمة العادلة
  362.451.365   2369370.04.  الرصيد يف هناية السنة

 
 هي كما يلي : 2015و  2016خالل عامي يف القيمة العادلة لألوراق املالية املتوفرة للبيع ان حركة التغري املرتاكم  

 
  كانون االول  31  
  6201   5201  
 الف ل ل   الف ل ل  

 1.241.224   2.146.365  الرصيد يف بداية السنة
 917.319   3.778.782  التغري يف القيمة العادلة

 ( 12.178) (  19.901) احملول اىل األرابح واخلسائر 
  2.146.365   5.905.246  الرصيد يف هناية السنة

 
 مصاريف مدفوعة مسبقا وموجودات اخرى - 7

 يتضمن هذا البند ما يلي : 
   كانون االول  31  
  6201   5201  
 ألف ل ل   ل ل ألف  

 348.856  384.978 ا مدفوعة مسبقاً رواتب وملحقاهت
 -   538.748 وعة مسبقاً فمدهناية خدمة تعويضات 

  68.763  109.055 مدفوعة مسبقاً  موقف السيارات مصاريف واجيارات
 1.032.781  417.618   
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 داتــــات ومعـــممتلك - 8

 يتضمن هذا البند ما يلي : 
 

 مبالغ مدفوعة             

  اجملموع   مسبقاً    آليات نقل   معدات معلوماتية  أتر وجتهيزات    

 ألف ل ل   ألف ل ل   ألف ل ل   ألف ل ل   ألف ل ل    

 الكلفـــة :

  1.108.800   45.910   5.811   573.863   483.216  2014كانون االول   31الرصيد يف 

  334.207   -    -    111.128   223.079    إضافات

  -   ( 45.910)  -    45.910   -     إعادة تصنيف

  1.443.007   -    5.811   730.901   706.295  2015كانون االول   31الرصيد يف 

 174.503   -   13.266   81.758   79.479    إضافات

 (  5.811)  -   ( 5.811)  -    -     إستبعادات

  1.611.699   -    13.266   812.659   785.774  6201االول كانون   31الرصيد يف 

 

 االستهالك املرتاكم :

 ( 236.835)  -   (  627) ( 150.605) ( 85.603) 2014كانون االول   31الرصيد يف 

 ( 227.806)  -   ( 1.162) ( 137.808) ( 88.836)   إستهالكات

 ( 464.641)  -   ( 1.789) ( 288.413) ( 174.439) 2015كانون االول   31الرصيد يف 

 ( 266.657)  -  ( 2.109) ( 157.506) ( 107.042)   إستهالكات

   2.081   -    2.081   -    -     إستبعادات

  729.217   -   ( 1.817) ( 445.919) ( 281.481) 6201كانون االول   31الرصيد يف 

 

 صايف القيمة الدفرتية :

  882.482   -    11.449   366.740   504.293   6201االول كانون   31كما يف 

  978.366   -    4.022   442.488   531.856   2015كانون االول   31كما يف 
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 أصول غري مادية - 9

 يتضمن هذا البند ما يلي : 
 مبالغ مدفوعة          
 مسبقاً على    مواقع       
  اجملموع   مواقع الكرتونية   الكرتونية   برامج معلوماتية   
 ألف ل ل   ألف ل ل   ألف ل ل   ألف ل ل    

 ة :ــــــالكلف
  53.240    4.744   30.966   17.530  2014كانون االول   31الرصيد يف 

 13.436  -   13.436   -    إضافات
  -   ( 4.744)   4.744   -     إعادة تصنيف

 66.676   -    49.146   17.530  2015كانون االول   31الرصيد يف 
  24.127    9.286    995   13.846    إضافات

  90.803    69.28   50.141   31.376  2016كانون االول   31الرصيد يف 
 

 االطفاء املرتاكم :
 ( 8.217)  -   ( 2.528) ( 5.689) 2014كانون االول   31الرصيد يف 
 ( 10.236)  -   ( 6.730) ( 3.506)   إطفاءات

 ( 18.453)  -   ( 9.258) ( 9.195) 2015كانون االول   31الرصيد يف 
 ( 14.809)  -   ( 11.293) ( 3.516)   إطفاءات

 ( 33.262)  -   ( 20.551) ( 12.711) 2016كانون االول   31الرصيد يف 
 

 صايف القيمة الدفرتية :
  57.541    9.286   29.590   18.665  6201كانون االول   31كما يف 
  48.223   -    39.888   8.335  2015كانون االول   31كما يف 

 
 متوسط االجل قـــــرض - 10

هبدف شراء سندات  0ل0م0مليار ل ل من شركة لبنان املالية ش 342على قرض بقيمة  2014شباط  27حصلت اهليئة يف  
 0االخرية كضمانة للقرضشهراً مت رهنها لصاحل هذه  60خزينة لبنانية من فئة 

 
شباط  27% تجدفع يف هناية كل ستة أشهر ابتداًء من اتريخ استعمال القرض ) 2خيضع هذا القرض لفائدة سنوية مبعدل  

 0يتجدد تلقائياً وقد مت جتديده لعام إضايف عند االستحقاق  2017يستحق هذا القرض بتاريخ شباط  0( 2014
 

( ، مت قيدها حتت بند " اعباء  2015مليار ل ل لعام  6.94)  2016مليـــار ل ل لعام  6.96بلغت اعباء الفوائـــد قيمة  
  0فوائد قرض متوسط االجل " يف بيان االيرادات أو االعباء 
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 مصاريف مستحقة ومطلوابت اخرى - 11

 يتضمن هذا البند ما يلي : 
   كانون االول  31  
  6201   5201  
 ألف ل ل   ألف ل ل  

 91.582   101.982  ( 16) ايضاح  مستحقات اجيار
  70.450   53.400  مصاريف مستحقة اخرى

  155.382   162.032  
 
 للصندوق الوطين للضمان لالجتماعي مستحقة الدفعكات ا واشرت ضرائب  - 21

 يتضمن هذا البند ما يلي : 
  كانون االول  31  
  6201   5201  
 ألف ل ل   ف ل ل لأ  

 174.321  171.787 على الرواتبمقتطعة ضريبة  
 51.455  25.947 دفعات لغري املقيمني على  ضريبة مقتطعة 
  99.207  61.908 ضمان االجتماعيللصندوق الوطين للمستحقة  اشرتاكات 
  259.642  324.983  

 
 مؤونة تعويض هناية خدمة املوظفني  - 13

 هي كما يلي : 2015و  2016املوظفني خالل عامي خدمة ان حركة مؤونة تعويض هناية  
 

  كانون االول  31  
  6201   5201  
 ألف ل ل   ف ل ل أل  

 80.636  133.305  الرصيد يف بداية السنة  
  52.669  906.059  ( 15إضافات خالل السنة ) إيضاح 

  -  ( 876.937)  وسلفات على تعويض هناية اخلدمة تسديد
  133.305  162.427 السنة الرصيد يف هناية
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 ايرادات فوائد - 41

مليار ل ل لعامي  24.1مليار ل ل و  24.5إيـــرادات فوائـــد مــن سنـــدات خزينـــة متوفـــرة للبيـــع بقيمــــة  دـــيتضمن هذا البن
 0على التوايل  2015و  2016

 
  رواتب وملحقاهتا - 51

 يتضمن هذا البند ما يلي : 
  كانون االول  31للسنة املنتهية يف   
  6201   5201  
 ألف ل ل   ألف ل ل  

 5.231.887  6.190.419 رواتب وملحقاهتا
 632.820  505.920 بدل متثيل وحضور

 531.620  566.865 الوطين للضمان االجتماعياشرتاكات الصندوق 
 -   327.201 اضايف هناية خدمة تعويض
   52.669  906.059 (13)إيضاح  املوظفني تعويض هناية خدمة مؤونة

 8.496.464  6.448.996  
 
  اعباء عمومية وادارية - 61

 يتضمن هذا البند ما يلي : 
  كانون االول  31للسنة املنتهية يف   
  6201   5201  
 ألف ل ل   ألف ل ل  

 545.340  585.813 اجيارات
 116.885  129.464 اجيار موقف سيارات

 52.783  77.607 تدريب ومؤمتراتمصاريف 
 147.890  95.040 حمروقات ، ماء وكهرابء

 40.463  78.645 قرطاسية ومصاريف مكتبية
 46.381  178.553 صيانة

 258.063  482.880 مصاريف سفر
 101.003  44.456 مهنيةأتعاب 

 110.038  193.813 انرتنت وإتصاالت
 63.725  79.379 مصاريف تنظيفات

 2.475  -  ورسوم أخرىضرائب 
  444.396  290.028 مصاريف أخرى

 2.235.678  1.929.442   
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تشرين  1بتوقيع عقد اجيار مكاتب يف منطقة وسط بريوت ملدة ثالر سنوات تبدأ بتاريخ  2013قامت اهليئة خالل عام  

مت جتديد هذا العقد ملدة تسعة أشهر  0أمريكي يف العام دوالر  269.000لقاء مبلغ  2016ول ــــأيل 30ي بتاريخ ـــوتنته 2013االول 
د اجيار آخر ملدة ثالر قيع عبتوق 2015ئة خالل عام قامت اهلي 0دوالر أمريكي  204.000لقاء مبلغ  2017حزيران  30تنتهي يف 

بلغت اعباء  0يف العام  دوالر أمريكي 78.000لقاء مبلغ  2018كانون الثاين   31وتنتهي يف  2015شباط  1سنوات تبدأ بتاريخ 
) ايضاح على التوايل  2015و  2016كانون االول   31كما يف مليون ل ل   92 مليون ل ل و 102 غري املدفوعةو املستحقة االجيار 

11  )0 
 
 القيمة العادلة لالدوات املالية - 71

يت التسلسل اهلرمي و املالية موزعة حبسب مست يتضمن اجلدول التايل ، القيمة العادلة للموجودات املالية الظاهرة يف البياانت 
ال يتضمن اجلدول املوجودات واملطلوابت املالية اليت ال يتم قياسها ابلقيمة العادلة وحيث تعترب االدارة ان قيمتها الدفرتية  0للقيمة العادلة 

 0ون مورد –ذمم دائنة و  قارب قيمتها العادلة بشكل معقول وتتمثل ابلنقد لدى مصرف لبنانت
 

  6201كانون االول   31  
    تقنيات التقييم   القيمة العادلة   القيمة الدفرتية  
  املستوى الثاين     
 ألف ل ل   ألف ل ل  

 املوجودات املالية املتوفرة للبيع:
 مبعدل حسم على اساس منحىن علـــــــــى التدفقات النقدية احملسومة  370.049.236  370.049.236 سندات خزينة لبنانية  

 0سندات اخلزينة        
 370.049.236  370.049.236  

 
  2015كانون االول   31  
    تقنيات التقييم   القيمة العادلة   القيمة الدفرتية  
  املستوى الثاين     
 ألف ل ل   ألف ل ل  

 املوجودات املالية املتوفرة للبيع :
 مبعدل حسم على اساس منحىن علـــــــــى التدفقات النقدية احملسومة  362.451.365  362.451.365 سندات خزينة لبنانية  

 0سندات اخلزينة        
 362.451.365  362.451.365  

 
 بيان التدفقات النقدية - 81

ل ل  ارملي 3.78 ، مت استبعاد مبلغ 2016ون االول ـــكان  31يف ة ــــاملنتهية ـــة للسنــــات النقديــــان التدفقــــداف حتضري بيـــاله 
مقابل التغري املرتاكم يف القيمة العادلة لألوراق  من بند سندات خزينة متوفرة للبيع(  2015كانون االول   31يف ل ل  ونملي 917 )

 املالية املتوفرة للبيع ، متثل عملية غري نقدية.
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 املخاطر ادارة  - 91

 الفائدة :معدالت خماطر  ( أ)  
ات دمن التغريات اليت حتدر يف معدالت الفوائد السوقية واليت هلا أتثري مباشر على املوجو معدالت الفائدة تنشأ خماطر   

 0 عة للفوائداملنتجة للفوائد واملطلوابت اخلاض
 

ال  0فائدة تبتة اليت ختضع ل املتوفرة للبيعاللبنانية دات اخلزينة نسابستثناء فائدة  لهيئةاملالية لوجودات املال تنتج  
 0األجل الذي خيضع لفائدة تبتة  ابستثناء القرض املتوسطلهيئة للفائدة املالية لطلوابت املختضع 

 

 : خماطر االئتمان (  ب) 
  .خلسارة مالية يف حال ان الفريق اآلخر يف أداة مالية عجز عن الوفاء ابلتزاماتـه يئةر االئتمان هي خماطر تعّرض اهلخماط 

وهي خمطر  املتوفرة للبيعلبنان وسندات اخلزينة مصرف نقد لدى ان االصول املالية اليت تتعرض عموما ملخاطر االئتمان هي ال
 سيادية.

 
فرقاء املقابلني بنشــاطات اعمال متشــاهبة أو نشــاطات يف ينشــأ الرتكيز يف خماطر االئتمان عندما يتعاطى عدد من ال 

ذات املنطقة اجلغرافية ، أو لديهم خصـــــــــائص اقتصـــــــــادية متشـــــــــاهبة مما قد جيعل مقدرهتم على الوفاء ابلتزاماهتم التعاقدية تتأثر 
لى احلســـاســـية مان يدل عان الرتكيز يف خماطر االئت 0بشـــكل متشـــابه ابلتغريات يف االحوال االقتصـــادية والســـياســـية أو غريها 

 0ملا قد يتأثر به قطاع حمدد أو منطقة جغرافية حمددة  يئةالنسبية ألداء اهل
 

 خماطر العمالت : ) ج (
تعلقة ابحتمال تقّلب قيمة املوجودات واملطلوابت املالية بســــــبب تغريات أســــــعار صــــــرف ملان خماطر العمالت هي ا 

و مرتبطة مباشـــــــــــــــرة ابلدوالر أت املالية للشـــــــــــــــركة هي ابلدوالر األمريكي طلوابان معظم املوجودات وامل 0العمالت األجنبية 
 0كي وابلتايل ليس هناك خماطر ظاهرة جلهة تقلبات أسعار الصرف ري االم


