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المشهد السياسي

بيان الدخل المجّمع المدقق

(á«fÉæÑ∏dG äGÒ∏dG ÚjÓÃ º«≤dG) 2018 ∫h’CG ¿ƒfÉc 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

الحكومة تقر مشروع الموازنة الجمعة:

الخطر على الرواتب مستمر!

رأس المال المدفوع  ٦٨٩،113،1٩٨،٤00ل.ل .اﻷموال الخاصة  3،321،٥2٧،000،000ل.ل.
اﻷشرفية ،جادة الياس سركيس ،تلفون ،)01( 33٥200 :فاكس،)01( 33٩٤3٦ :
ص.ب 11 - ٥٦0٥ .بيروت  -لبنان

البيانات المالية المجّمعة المدققة كما في  31كانون اﻷول 201٨

يسير مجلس الوزراء بخطى ثابتة نحو إقرار موازنة تقشفية تتضمن معظم اإلجراءات القاسية التي وعد بها الرئيس سعد الحريري ،والتي تطال بشكل أساسي الموظفين
خفض الرواتب ،رغم تأكيد عدد من الوزراء
امس ،وبمساندة من وزير الخارجية جبران باسيل ،متمسكًا باقتراح ُ
ورواتبهم ومكتسباتهم .فبحسب مصادر وزارية ،بدا الحريري ُ
بأنه لن يمر ،ألن دونه معركة كبيرة ،ويصبح من دون جدوى إذا استثنيت شطور الراتب االولى منه! لكن لم تظهر أمس أي معارضة تذكر القتراح الحريري ،مايعني أن رواتب
موظفي القطاع العام ال تزال في دائرة الخطر .في المقابل ،بالكاد مرت ،أمس ،الزيادة على فوائد أرباح الودائع المصرفية ،بعد حصرها بثالث سنوات فقط

َ
رفض الحريري إخضاع المصارف لضريبة الفوائد ...ثم ربطها بخفض الرواتب (مروان طحطح)

ُ
لن تتأخر املــوازنــة قبل أن تـحـ ّـول إلى
مجلس النواب .بحسب وزيــر اإلعالم
ج ـمــال الـ ـج ــراح ،يـمـكــن أن ي ـكــون غ ـدًا
يـ ــوم إقـ ــرارهـ ــا .ع ـم ـل ـيــا ،فـ ــإن اإلص ـ ــرار
عـلــى إن ـج ــاز املـهـمــة أع ـطــى الـحـكــومــة
ق ــوة دف ــع ت ـج ــاوزت ك ــل االع ـتــراضــات
الـ ـت ــي واجـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،وال ـ ـتـ ــي ان ـح ـس ــرت
بحكم االنتماءات الحزبية والطائفية
لـلـمـنـتـفـضــن ال ــذي ــن الـ ـت ــزم ــوا سـقــف
مــرج ـع ـيــات ـهــم ،ب ـعــد اتـ ـف ــاق ال ــرؤس ــاء

قسائم المحروقات...
قريبًا!
ُ َّ
لم تسلم قسائم املحروقات الشهرية
لــرتـبــاء وض ـبــاط ق ــوى األم ــن الــداخـلــي
بعد .وعلمت «األخبار» ّأن هناك ّ
توجهًا
لخفض كمية قسائم املحروقات التي
يـنــالـهــا ال ـضـ ّـبــاط وال ــرت ـب ــاء ف ــي معظم
قطعات قوى األمن الداخلي ،باستثناء
ثــاث قطعات ستنال حصة أكبر من
بــاقــي الـقـطــاعــات بـعــد ال ـخ ـفــض ،وهــي
وحدة القوى السيارة وسرية السجون
وفـ ـ ــرع املـ ـعـ ـل ــوم ــات .م ــع اإلشـ ـ ـ ــارة إل ــى
ّ
ّأن إجـ ـ ــراءات الـتـقــشــف ال ـتــي تتخذها
امل ــدي ــري ــة ت ــأت ــي نـتـيـجــة خ ـفــض وزارة
املالية العتمادات املحروقات ،علمًا ّأن
املاضي كان لدى املديرية َوفر في
العام
ُ
املحروقات أعيد إلى وزارة املالية.
(األخبار)
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الثالثة على تمرير املواد اإلشكالية.
ّ
وحده مصرف لبنان تمكن من الوصول
إلى مبتغاه .إذ اكتشف مجلس الوزراء
ف ـجــأة أن لـلـمـصــرف قــانــونــه ال ـخــاص،
وبالتالي ال يمكن شمله باملؤسسات
وامل ــراف ــق وال ـه ـي ـئــات ال ـع ــام ــة ،فسحب
اسـمــه مــن امل ــادة  61مــن امل ــوازن ــة التي
تنص على وقف العمل بالرواتب التي
تــزيــد عــن اث ـنــي عـشــر ش ـه ـرًا أي ــا كانت
تسميتها أو نوعها .وفي املقابل ،فإن
امل ـص ــرف س ـي ـجــري تــرت ـي ـبــات داخـلـيــة
تـ ــؤدي إل ــى خ ـفــض ال ـن ـف ـقــات ،ع ـلــى ما
تعهد حاكم مصرف لبنان.
وإض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى اسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء املـ ـص ــرف
امل ــرك ــزي ،تـقــرر تـعــديــل امل ــادة لتسمح
ب ــأن ُيـسـتـثـنــى م ــن أح ـكــام ـهــا ال ــرات ــب
ً
ال ــراب ــع عـشــر (ب ــدال مــن الـثــالــث عشر)
ال ــذي يستفيد مـنــه حــالـيــا الـعــامـلــون
فــي املــؤس ـســات الـعــامــة االسـتـثـمــاريــة
والهيئات العامة .وقد أوضــح الوزير
جمال الجراح أنه تم تأجيل إقرار هذه
امل ــادة ألن «هـنــاك بـنــودًا مترابطة في
مــا بينها كــالــرواتــب فــي االدارات أو
في املؤسسات أو لدى القوى االمنية
أو م ــن ي ـت ـقــاضــون راتـ ـب ــن م ــن خــال
م ـع ــاش ــات ال ـت ـقــاعــد وغ ـي ــره ــا ،فكلها
سلة واح ــدة ،ونحن نريد أن نضعها
كـلـهــا الج ـ ــراء جـ ــدول م ـقــارنــة بـيـنـهــا.
وبالتالي ،نؤجل هــذا البند ،وننتقل
ال ــى نـقــاش الـبـنــد الـتــالــي لنتمكن في
النهاية من الوصول الى تصور معني
يشمل كل الناس».
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ن ـف ـس ــه ،ت ـق ــرر تـحــديــد
ال ـس ـقــف األعـ ـل ــى لـ ـل ــروات ــب ،ب ـح ـيــث ال
يـ ـتـ ـج ــاوز مـ ــا ي ـت ـق ــاض ــاه أي مــوظــف
عـشــريــن ضـعــف الـحــد األدنـ ــى ،أي 13
مليونًا و 500ألف ليرة ،بغض النظر
عما إذا كــان هــذا املبلغ نـتــاج وظيفة
واح ـ ـ ــدة أو أكـ ـث ــر أو ن ـت ـي ـجــة ال ـج ـمــع

بـ ــن مـ ـع ــاش الـ ـتـ ـق ــاع ــد ورات ـ ـ ـ ــب آخـ ــر.
بـعــدمــا سـبــق أن ت ـقــرر أن ال تتخطى
التعويضات وملحقات الراتب  75في
املئة من الراتب األساسي.
النقاش الكبير حصل عند طــرح رفع
الضريبة على الـفــوائــد مــن  7إلــى 10
ف ــي امل ـئ ــة ،وال ـت ــي أي ــده ــا وزراء حــزب
ال ـل ــه وح ــرك ــة أمـ ــل والـ ـتـ ـي ــار الــوط ـنــي
الـحــر وال ـقــوات ،فيما عــارضـهــا بداية
الرئيس سعد الـحــريــري ،مـصـرًا على
إعـ ـ ـط ـ ــاء امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف ح ـ ــق حـ ـس ــم ه ــذه
الضريبة مــن الضريبة على األرب ــاح.
وعـنــدمــا طلب الــوزيــر جـبــران باسيل
مــن رئـيــس الـحـكــومــة ش ــرح اقـتــراحــه،
تبني أن املطلوب إعـفــاء املـصــارف من
ك ــل ال ـض ــري ـب ــة ال ـت ــي تــدف ـع ـهــا حــالـيــا
ولـيــس إعـفــاء هــا مــن الــزيــادة فحسب،
لكن عندها عاد الحريري ودعا إلى أن
يكون الحسم محصورًا بزيادة الثالثة
في املئة فقط.
بـعــد ذل ــك ،خ ــرج أح ــد ال ـ ــوزراء ليحذر
من أن هكذا اقتراح يعطي للمصارف
مـبــررًا للطعن واملـطــالـبــة بــأن تحصل
على حسم ،فأعلن الحريري أنــه ضد
هذه الضريبة .لكن مع إصرار األطراف
األرب ـع ــة عـلــى مــوقـفـهــا ،خ ــرج الــوزيــر
محمد شقير من القاعة إلجراء اتصال
هــاتـفــي ،وع ــاد ليقدم اقـتــراحــا يسمح
ب ــرف ــع الـ ـف ــائ ــدة إلـ ــى ع ـش ــرة ف ــي امل ـئــة
عـلــى أن تـخـفــض  1ف ــي امل ـئــة سـنــويــا،
لتعود بعد ثالث سنوات إلى معدلها
الـ ـح ــال ــي ،أي  7ف ــي املـ ـئ ــة .أمـ ـ ــام ه ــذا
االق ـتــراح تــراجــع الـحــريــري عــن رفضه
لـلـضــريـبــة .وب ـعــد ن ـقــاش إض ــاف ــي ،تم
التوصل إلــى اتفاق على رفــع الفائدة
إل ــى  10فــي امل ـئــة ل ـثــاث س ـن ــوات ،من
دون الخفض التدريجي.
تولى الحريري الكالم مجددًا ،وقال
إن إقــرار الزيادة هو بمثابة اإلشارة

بــأال تساهم امل ـصــارف فــي تخفيض
خ ــدم ــة ال ــدي ــن ال ـ ـعـ ــام .ك ـم ــا ق ـ ــال إن ــه
إلقـ ـن ــاع امل ــودع ــن وامل ـ ـصـ ــارف بــدفــع
هـ ـ ــذه الـ ـض ــريـ ـب ــة ،ال بـ ــد مـ ــن خـفــض
أجـ ــور املــوظ ـفــن ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـع ــام،
أو تجميد ما يصل إلــى  15في املئة
منها لثالث سـنــوات ،وأي ــده فــي ذلك
باسيل .لم يعلن وزيــر املالية موقفًا
ً
بناء على
من التخفيض ،لكنه قــدم،
طـ ـل ــب ال ـ ـحـ ــريـ ــري وبـ ــاس ـ ـيـ ــل ،أربـ ـع ــة
س ـي ـن ــاري ــوه ــات ل ـل ـت ـخ ـف ـيــض ،األول
ي ـنــص ع ـلــى أن ت ـط ــال ال ـضــري ـبــة كل
الـ ــرواتـ ــب ،وال ـث ــان ــي يـقـضــي بــإعـفــاء
أول م ـل ـي ــون لـ ـي ــرة مـ ــن ال ـ ــرات ـ ــب مــن
مــوجــب الـحـســم ،والـثــالــث يعفي أول
مليونني ثــم أول أربـعــة مــايــن .وقد
تـبــن أن االحـتـمــالــن األخـيــريــن غير
مـ ـج ــدي ــن ألن اإليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات س ـت ـك ــون
منخفضة (نحو  25مليار ليرة فقط
ف ــي الـسـيـنــاريــو ال ــراب ــع) ،خــاصــة أن
من يتقاضون راتبًا يفوق املليونني
يـشـكـلــون ث ـلــث ع ــدد املــوظ ـفــن فـقــط.
ً
ب ـي ـن ـم ــا ل ـ ــن ي ـ ـكـ ــون س ـ ـهـ ــا ت ـس ــوي ــق
االقـ ـ ـت ـ ــراح الـ ـ ــذي ي ـق ـضــي ب ـ ــأن ي ـطــال
الحسم كل الرواتب أو شطر املليون
ل ـ ـيـ ــرة .وف ـي ـم ــا جـ ـ ــرى نـ ـق ــاش ب ـشــأن

مجلس الوزراء يبحث غدًا
مسألة تطبيق «التدبير
رقم  »3في الجيش
والمؤسسات األمنية

ج ــدوى ه ــذه الـتـخـفـيـضــات ،تـقــرر أن
يستكمل النقاش اليوم.
وف ـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،ط ـ ــال ال ـن ـقــاش
تـخـفـيــض رواتـ ـ ــب ال ـس ـل ـطــات ال ـعــامــة
(ال ــرؤس ــاء وال ـنــواب والـ ـ ــوزراء) ،إال أن
األم ـ ــر ل ــم ي ـح ـســم ،ع ـل ـمــا أن األغـلـبـيــة
تـ ـع ــارض ــه ،وأب ـ ــرزه ـ ــم وزراء ال ـت ـي ــار
الوطني.
وفـيـمــا تــم الـتـطــرق عــرضــا إل ــى امل ــواد
الضريبية ،فــي انتظار االجــوبــة على
الـتـقــديــرات املــالـيــة واملـقـتــرحــات حــول
ه ــذه ال ـب ـنــود ،سـيـبــدأ املـجـلــس الـيــوم
بمناقشة مــوازنــات ال ــوزارات كل على
ح ـ ــدة .ك ـم ــا ُي ـن ـت ـظ ــر أن ي ـ ـقـ ـ ّـدم وزي ـ ــرا
الــدفــاع والــداخـلـيــة رؤيتهما ملعالجة
أوضــاع االجـهــزة العسكرية واالمنية
غ ـ ـ ـدًا ،وف ـ ــق ت ـك ـل ـيــف م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء
لهما ببت مسألة تطبيق القانون بما
يخص «التدبير رقــم ( »3أن ُيحتسب
ت ـعــويــض ن ـهــايــة ال ـخــدمــة للعسكري
عـلــى أس ــاس رواتـ ــب ثــاثــة أش ـهــر عن
كل سنة خدمة في املناطق العسكرية
وزم ــن ال ـح ــرب) ،لـكــي ال يـبـقــى جميع
ال ـع ـس ـك ــري ــن واالم ـ ـن ـ ـيـ ــن م ـش ـمــولــن
بـهــذا الـتــدبـيــر ،حتى مــن يعملون في
قطاعات مدنية او شبه مدنية .وأثار
وزير الصناعة وائل بوفاعور مسألة
االم ــاك الـبـحــريــة ،مـطــالـبــا بــرفــع بــدل
االسـتـثـمــار ال ــذي يدفعه شاغلو هذه
األمـ ــاك ل ـلــدولــة .ول ــم ي ــؤي ــده ف ــي هــذا
االقتراح سوى وزراء حزب الله الذين
اقترحوا أن يصدر هذا القرار بمرسوم
خاص ال في قانون املوازنة.
وبــال ـتــوازي مــع انـعـقــاد الجلسة ،كان
ال ـنــائــب جـمـيــل الـسـيــد يـعـقــد مــؤتـمـرًا
صـ ـح ــافـ ـي ــا فـ ـ ــي املـ ـجـ ـل ــس الـ ـنـ ـي ــاب ــي،
ً
تحدث فيه مطوال عن اإلي ــرادات التي
تتجاهلها السلطة ،مقابل إصــرارهــا
على املــس بــرواتــب املــوظـفــن .وخص
بــالــذكــر األم ــاك الـبـحــريــة ،فــأشــار إلى
أن ـه ــا إذا ك ــان ــت مــرخ ـصــة ف ـي ـجــب أن
تؤمن إي ــرادات ،وإذا لم تكن مرخصة
ي ـج ــب اسـ ـ ـت ـ ــرداده ـ ــا .ك ـم ــا اع ـت ـب ــر أن
ال ـت ـس ـع ـيــرة املـ ـح ــددة الس ـت ـث ـمــار هــذه
األمــاك ضئيلة جـدًا ،مشيرًا إلــى هدر
م ـئــات مــايــن ال ـ ــدوالرات سـنــويــا من
جــراء عــدم اس ـتــرداد الــدولــة لحقوقها
م ــن تـلــك االم ـ ــاك ،أو حـتــى تــأجـيــرهــا
لشاغليها بأرقام حقيقية.
من جهة أخــرى ،اعتبر رئيس مجلس
ال ـنــواب نبيه ب ــري ،فــي لـقــاء األرب ـعــاء
ال ـن ـيــابــي ،أن «املـ ــوازنـ ــة ه ــي الـفــرصــة
ال ــوحـ ـي ــدة الـ ـت ــي ي ـم ـك ــن مـ ــن خــال ـهــا
ت ـجــاوز الــوضــع ال ـقــائــم» .وأعـ ــرب عن
استيائه من «الشائعات التي ضخت
في وسائل التواصل اإلجتماعي وهذا
امل ـنــاخ» ،معتبرًا أنــه «مـنــاخ تــآمــري ال
يعكس الواقع والحقيقة ،فالبلد ليس
مفلسًا والوضع النقدي سليم وتحت
ال ـس ـي ـط ــرة» .وأشـ ـ ــار الـ ــى أن «إن ـج ــاز
املـ ــوازنـ ــة س ـي ـش ـيــع أج ـ ـ ــواء ث ـق ــة حـتــى
قـبــل إق ــراره ــا فــي املـجـلــس الـنـيــابــي»،
مؤكدا مرة اخــرى ان «ال مس بحقوق
ال ـف ـئ ــات ال ـف ـق ـيــرة وامل ـ ـحـ ــدودة الــدخــل
واملتوسطة» .ورأى أن «قانون املوازنة
ق ــادر على أن يحمل معايير موحدة
ل ـل ــروات ــب ف ــي امل ــؤس ـس ــات وامل ـصــالــح
املستقلة».
(األخبار)

.∫.Ω.¢T ¢Sƒ∏Ñ«H ∂æH IQGOGE ¢ù∏ée
ΩÉ©dG ôjóªdG - IQGO’EG ¢ù∏ée ¢ù«FQ | π«°SÉH .± ¿É©ª°S
¢Sƒ∏Ñ«H ∂æH áYƒªée ¢ù«FQ | π«°SÉH .¢S Gƒ°ùfôa .O
ƒ°†Y | ¿OGƒc .∫ »Z ¿hQÉÑdG
ƒ°†Y | ¬«°ThGC .¢S ¢SO
ƒ°†Y | √QÉÑW .ä óªMGC
ƒ°†Y | QÉ°üf .GC ΩÉ°ùH

ƒ°†Y | ¢ûÑ£dG »∏Y .Ω π°ü«a
ƒ°†Y | ΩGõnY .ä …ôæg .O
ƒ°†Y | ¬ª©W .∑ ¿’GC
ƒ°†Y | ƒcÉL .Q ∞jGE
äÉHÉ°ùëdG ƒ≤bóe
ºgÉcô°Th ΩÓZ ,¿É©ª°S ,B DO ≠fƒjh â°ùfQGE

بيان المركز المالي المجّمع المدقق

2018 ∫h’G ¿ƒfÉc 31 ‘ Éªc
الموجودات

)(á«fÉæÑ∏dG äGÒ∏dG ÚjÓÃ º«≤dG
äGOƒLƒŸG
QGó°U’EG äÉ°ù°SƒDeh ¥hóæ°üdG
á«dÉŸG äÉ°ù°SƒDŸGh ±QÉ°üŸG
™«H IOÉYGE äÉ«bÉØJGh á«dÉŸG äÉ°ù°SƒDŸGh ±QÉ°üª∏d ¢Vhôb
á≤à°ûe á«dÉe äGhOGC
ôFÉ°ùÿGh ìÉHQ’CG ÜÉ°ùM πHÉ≤e ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üe á«dÉe äGhOGC
IÉCØ£ŸG áØ∏µdÉH øFÉHõ∏d ¢Vhô≤dGh äÉØ«∏°ùàdG ‘É°U
IÉCØ£ŸG áØ∏µdÉH áHô≤ŸG äÉ¡é∏d ¢Vhô≤dGh äÉØ«∏°ùàdG ‘É°U
ä’ƒÑb ÖLƒÃ ¿ƒæjóŸG
iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY πHÉ≤e ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üe á«dÉe äGhOGC
IÉCØ£ŸG áØ∏µdÉH áØæ°üe á«dÉe äGhOGC
ájOÉe áàHÉK ∫ƒ°UGC
ájOÉe ÒZ áàHÉK ∫ƒ°UGC
¿ƒjód AÉØ«à°SG IPƒNÉCe ∫ƒ°UG
iôNGC äGOƒLƒe
›äGOƒLƒŸG ´ƒª

المطلوبات وحقوق المساهمين

)(á«fÉæÑ∏dG äGÒ∏dG ÚjÓÃ º«≤dG

äÉHƒ∏£ŸG
QGó°U’EG äÉ°ù°SƒDe
á«dÉŸG äÉ°ù°SƒDŸGh ±QÉ°üŸG
á≤à°ûe á«dÉe äGhOGC
IÉCØ£ŸG áØ∏µdÉH áæFGódG øFÉHõdG äÉHÉ°ùMh ™FGOƒdG
IÉCØ£ŸG áØ∏µdÉH áHô≤ŸG äÉ¡÷G äÉHÉ°ùMh ™FGOh
ä’ƒÑb ÖLƒÃ äGó¡©J
á«dÉe hCG á«aô°üe ¥GQhÉCH á∏ãªàe äÉHƒ∏£e
iôNGC äÉHƒ∏£e
AÉÑY’CGh QÉ£N’CG á¡LGƒŸ äÉfhƒDe
É¡∏KÉÁ Éeh á°ShhDôe ¿ƒjO
›äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª

حقوق مساهمي المؤسسة اﻷم

)(á«fÉæÑ∏dG äGÒ∏dG ÚjÓÃ º«≤dG

Ω’CG á°ù°SƒDŸG »ªgÉ°ùe ¥ƒ≤M
ájOÉY º¡°SGC - ∫Éª°SGCôdG
á«∏«°†ØJ º¡°SGC - ∫Éª°SGCôdG
ájOÉ©dG º¡°S’CG QGó°UGE äGhÓY
á«∏«°†ØàdG º¡°S’CG QGó°UGE äGhÓY
(á«eGõdGEh á«fƒfÉb) ™jRƒà∏d á∏HÉb ÒZ äÉ«WÉ«àMG
™jRƒà∏d á∏HÉb IôM äÉ«WÉ«àMG
ÉghDGô°T OÉ©ŸG á«dÉª°SGCôdG äGhO’CG
IQhóe ìÉHQGC
äGQÉ≤©dG º««≤J IOÉYGE ¢†FÉa
ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üŸG á«dÉŸG äGOƒLƒª∏d ádOÉ©dG áª«≤dG ‘ Ò«¨àdG
iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY πHÉ≤e
á«dÉŸG IQhódG èFÉàf
á«ÑæL’CG äÓª©dG πjƒ– »WÉ«àMG
á«∏b’CG ¥ƒ≤M á°üq M
›ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M ´ƒª
›ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª

∫h’CG ¿ƒfÉc 31
2018

∫h’CG ¿ƒfÉc 31
2017

16^324^122
3^864^751
363^633
1^899
90^491
8^178^229
24^931
362^091
228^429
7^776^276
289^537
153
51^405
141^881
37^697^828

11^966^804
3^928^586
754^394
2^790
282^317
8^192^985
22^030
354^023
101^877
8^155^350
273^437
267
44^891
102^073
34^181^824

∫h’CG ¿ƒfÉc 31
2018

∫h’CG ¿ƒfÉc 31
2017

3^870^523
1^266^070
1^802
27^418^142
421^172
362^091
451^301
354^777
230^423
426^418
34^802^719

1^374^837
972^315
3^544
26^757^716
380^790
354^023
453^556
278^487
350^936
422^995
31^349^199

∫h’CG ¿ƒfÉc 31
2018

∫h’CG ¿ƒfÉc 31
2017

684^273
4^840
229^014
591^083
982^040
116^652
)(7^105
77^050
5^689

684^273
4^840
229^014
591^083
924^812
110^616
)(6^002
52^282
5^689

)(15^462
238^940
)(50^603
2^856^411
38^698
2^895^109
37^697^828

)(4^538
248^539
)(49^847
2^790^761
41^864
2^832^625
34^181^824

خارج الميزانية المجمعة المدققة 2018 ∫h’G ¿ƒfÉc 31 ‘ Éªc

)(á«fÉæÑ∏dG äGÒ∏dG ÚjÓÃ º«≤dG
2018 ∫h’CG ¿ƒfÉc 31
á∏ªàﬁ äÉHƒ∏£eh ä’ÉØc
á«dÉe ä’ÉØc
iôNGC ä’ÉØc
äÉWÉÑJQGE
ájóæà°ùe äGOÉªàYG
øFÉHõ∏d ∞«∏°ùJ äGó¡©J
2017 ∫h’CG ¿ƒfÉc 31
á∏ªàﬁ äÉHƒ∏£eh ä’ÉØc
á«dÉe ä’ÉØc
iôNGC ä’ÉØc
äÉWÉÑJQG
ájóæà°ùe äGOÉªàYG
øFÉHõ∏d ∞«∏°ùJ äGó¡©J

±QÉ°üe

øFÉHR

´ƒªÛG

149^384
149^384

238^700
822^475
1^061^175

238^700
971^859
1^210^559

306^148
306^148
±QÉ°üe

422^798
2^198^843
2^621^641
øFÉHR

728^946
2^198^843
2^927^789
´ƒªÛG

152^940
152^940

208^735
779^968
988^703

208^735
932^908
1^141^643

352^327
352^327

425^887
2^141^250
2^567^137

778^214
2^141^250
2^919^464

á¡HÉ°ûŸG äGOGôj’EGh óFGƒØdG
á¡HÉ°ûŸG AÉÑY’CGh óFGƒØdG
óFGƒØdG øe äGOGôj’EG ‘É°U
ä’ƒª©dG øe äGOGôj’EG
ä’ƒª©dG øe AÉÑY’CG
ä’ƒª©dG øe äGOGôj’EG ‘É°U
ôFÉ°ùÿGh ìÉHQ’CG ÜÉ°ùM πHÉ≤e ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üŸG á«dÉŸG äGhO’CG ìÉHQGC ‘É°U
iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY πHÉ≤e ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üŸG á«dÉŸG äGhO’CG ìÉHQGC ‘É°U
IÉCØ£ŸG áØ∏µdÉH áØæ°üŸG á«dÉŸG äGhO’CG ìÉHQGC (ôFÉ°ùN) ‘É°U
iôNG á«∏«¨°ûJ äGOGôjGE
›á«∏«¨°ûàdG äGOGôj’EG ´ƒª
¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN ‘É°U
á«∏«¨°ûàdG äGOGôj’EG ‘É°U
Úeóîà°ùŸG AÉÑYGC
ájOÉŸG áàHÉãdG ∫ƒ°U’CG äÉfhƒDeh äÉcÓ¡à°SG äÉ°ü°üﬂ
ájOÉŸG ÒZ áàHÉãdG ∫ƒ°U’CG AÉØWGE
iôNGC á«∏«¨°ûJ AÉÑYGC
›á«∏«¨°ûàdG AÉÑY’CG ´ƒª
á«∏«¨°ûàdG ìÉHQ’CG
áàHÉK ∫ƒ°UGC øY ÆôØàdG ìÉHQGC
á«∏«¨°ûàdG äÉ«∏ª©dG øe áÑjô°†dG πÑb ìÉHQ’CG
ìÉHQ’CG ≈∏Y áÑjô°†dG
á«∏«¨°ûàdG äÉ«∏ª©dG øe áÑjô°†dG ó©H ìÉHQ’CG
êQÉÿG ‘ á©HÉJ äÉ°ù°SƒDe OÉ©Ñà°SG
)êQÉÿG ‘ á©HÉJ äÉ°ù°SƒDe OÉ©Ñà°SG øY áŒÉf ìÉHQGC (ôFÉ°ùN
áæ°ùdG ìÉHQGC
:¤GE óFÉ©dG áæ°ùdG íHQ
 Ω’CG á°ù°SƒDŸG »ªgÉ°ùe á«∏b’CG ¥ƒ≤Mº¡°ùdG á«ëHQ
:Ω’CG á°ù°SƒDŸG »ªgÉ°ùe ¤GE óFÉ©dG áæ°ùdG íHQ
ìÉHQ’CG øe …OÉ©dG º¡°ùdG á°üM
ìÉHQ’CG øe á°†ØîæŸG …OÉ©dG º¡°ùdG á°üM

بيان الدخل الشامل المجّمع المدقق

(á«fÉæÑ∏dG äGÒ∏dG ÚjÓÃ º«≤dG) 2018 ∫h’G ¿ƒfÉc 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
á«∏«¨°ûàdG á£°ûf’CG øe áæ°ùdG íHQ
)êQÉÿG ‘ á©HÉJ äÉ°ù°SƒDe OÉ©Ñà°SG øY áŒÉf ìÉHQGC (ôFÉ°ùN
áæ°ùdG íHQ
:iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY
:á≤M’ äGÎa ‘ πNódG ¿É«H ¤GE πjƒëà∏d á∏HÉ≤dG iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY
iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY πHÉ≤e ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üŸG øjódG äGhOGC ≈∏Y á≤≤ﬁ ÒZ ôFÉ°ùN ‘É°U
iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY ≈∏Y πNódG áÑjô°V ÒKÉCJ
á«ÑæL’CG äÓª©dG πjƒ– äÉbhôa
á≤M’ äGÎa ‘ πNódG ¿É«H ¤GE πjƒëà∏d á∏HÉ≤dG iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY ‘É°U
:á≤M’ äGÎa ‘ πNódG ¿É«H ¤GE πjƒëà∏d á∏HÉ≤dGÒZ iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY
iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY πHÉ≤e ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üe ¢ü°üM h º¡°SGC ≈∏Y á≤≤ﬁ ÒZ ìÉHQGC (ôFÉ°ùN) ‘É°U
iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY ≈∏Y πNódG áÑjô°V ÒKÉCJ
IOóÙG ™aÉæŸG á£ÿ IóFÉ©dG ájQGƒàc’CG äÉbhôØdG
á≤M’ äGÎa ‘ πNódG ¿É«H ¤GE πjƒëà∏d á∏HÉ≤dGÒZ iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY ‘É°U
›áÑjô°†dG ó©H áæ°ù∏d iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY ´ƒª
áÑjô°†dG ó©H áæ°ù∏d πeÉ°ûdG πNódG ‹ÉªLGE
:¤GE óFÉ©dG áæ°ùdG íHQ
 Ω’CG á°ù°SƒDŸG »ªgÉ°ùeá«∏b’CG ¥ƒ≤M -

بيان التدفقات النقدية المجّمع المدقق

(á«fÉæÑ∏dG äGÒ∏dG ÚjÓÃ º«≤dG) 2018 ∫h’CG ¿ƒfÉc 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

:á«∏«¨°ûàdG á£°ûf’CG
á«∏«¨°ûàdG äÉ«∏ª©dG øe áÑjô°†dG πÑb áæ°ùdG íHQ
)êQÉÿG ‘ á©HÉJ äÉ°ù°SƒDe OÉ©Ñà°SG øY áŒÉf ìÉHQGC (ôFÉ°ùN
:ó≤ædG ‘É°U ™e á«dÉŸG IQhódG èFÉàf ájƒ°ùàd äÓjó©àdG
 ájOÉŸG ÒZh ájOÉŸG áàHÉãdG ∫ƒ°U’CG äÉcÓ¡à°SG á«dÉŸG äGhO’CG ≈∏Y ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN ‘É°U ájOÉe áàHÉK ∫ƒ°UGC øY ÆôØàdG íHQ ¿ƒjód AÉØ«à°SG áµ∏à‡ áàHÉK ∫ƒ°UGC øY ÆôØàdG íHQ ‘É°U ,AÉÑY’CGh QÉ£N’G á¡LGƒŸ äÉfhƒDeôFÉ°ùÿGh ìÉHQ’CG ÜÉ°ùM πHÉ≤e ádOÉ©dG áª«≤dÉH á«dÉe äGhOGC º««≤J IOÉYGE øY áŒÉf á≤≤ﬁ ÒZ ôFÉ°ùN á«dÉŸG äGhO’CG äÉ«∏ªY ìÉHQGC ‘É°U êQÉÿG ‘ á©HÉJ äÉ°ù°SƒDe OÉ©Ñà°SG øY áŒÉf ôFÉ°ùN á©HÉJ äÉ°ù°SƒDe OÉ©Ñà°SG øY áŒÉf á«ÑæL’G äÓª©dG πjƒ– ôFÉ°ùN á«dÉe äÉ≤à°ûe äGhOGCπeÉ©dG ∫ÉŸG ¢SGCQ ‘ äGÒ¨àdG πÑb á«∏«¨°ûàdG á£°ûf’CG øe œÉædG ó≤ædG
:πeÉ©dG ∫ÉŸG ¢SGCQ ‘ äGÒ¨àdG
QGó°U’EG äÉ°ù°SƒDe iód ™FGOƒdG
QGó°U’G äÉ°ù°SƒDŸ áæFGódG äÉHÉ°ù◊Gh ¢Vhô≤dG
á«dÉŸG äÉ°ù°SƒDŸGh ±QÉ°üŸG iód ™FGOƒdG
ôFÉ°ùÿGh ìÉHQ’CG ÜÉ°ùM πHÉ≤e ádOÉ©dG áª«≤dÉH á«dÉe äGhOGC
á«dÉŸG äÉ°ù°SƒDŸGh ±QÉ°üª∏d áæFGódG äÉHÉ°ù◊G
áHô≤ŸG äÉ¡÷Gh øFÉHõ∏d ¢Vhô≤dGh äÉØ«∏°ùàdG ‘É°U
¿ƒjód AÉØ«à°SG áµ∏à‡ áàHÉK ∫ƒ°UGC
¿ƒjód AÉØ«à°SG IPƒNÉCe ∫ƒ°UGC ™«H
iôNG äGOƒLƒe
áHô≤ŸG äÉ¡÷Gh øFÉHõ∏d áæFGO äÉHÉ°ùM
iôNG äÉHƒ∏£e
äÉ«∏ª©dG øe (Ωóîà°ùŸG) œÉædG ó≤ædG
áYƒaóe AÉÑY’Gh QÉ£N’G á¡LGƒŸ äÉfhƒDe
áYƒaóe ÖFGô°V
á«∏«¨°ûàdG á£°ûf’CG øe œÉædG ó≤ædG ‘É°U
:ájQÉªãà°S’G á£°ûf’CG
IÉCØ£ŸG áØ∏µdÉH á«dÉe äGOƒLƒe
iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY πHÉ≤e ádOÉ©dG áª«≤dÉH á«dÉe äGOƒLƒe
™«H IOÉYG äÉ«bÉØJGh á«dÉŸG äÉ°ù°SƒDŸGh ±QÉ°üª∏d ¢Vhô≤dG
ájOÉe áàHÉK ∫ƒ°UGC AGô°T
ájOÉe áàHÉK ∫ƒ°UGC ™«H
á©HÉJ äÉ°ù°SƒDe OÉ©Ñà°SG øY œÉædG ó≤ædG ‘É°U
ájQÉªãà°S’G á£°ûf’CG øe œÉædG ó≤ædG ‘É°U
:á«∏jƒªàdG á£°ûf’CG
á«aô°üe hGC á«dÉe ¥GQhÉCH á∏ãªàe äÉHƒ∏£e
á°ShhDôe ¢Vhôb
áæjõN º¡°SG
‘É°U ,Ω’CG á°ù°SƒDŸG »ªgÉ°ùe ¤GE ìÉHQGC áÑ°üfGC ™jRƒJ
‘É°U ,á«∏b’CG ¥ƒ≤M á°üq M »ªgÉ°ùe ¤GE ìÉHQGC áÑ°üfG ™jRƒJ
á«∏jƒªàdG á£°ûf’CG ‘ Ωóîà°ùŸG ó≤ædG ‘É°U
ó≤æ∏d á¡HÉ°ûŸG OƒæÑdGh ó≤ædG ó«°UQ ‘ IOÉjõdG ‘É°U
±ô°üdG ô©°S Ò¨J ÒKÉCJ ‘É°U
áæ°ùdG ájGóH ‘ ó≤æ∏d á¡HÉ°ûŸG OƒæÑdGh ó≤ædG ó«°UQ
áæ°ùdG ájÉ¡f ‘ ó≤æ∏d á¡HÉ°ûŸG OƒæÑdGh ó≤ædG ó«°UQ
ìÉHQ’CG áÑ°üfGCh óFGƒØdG øe π«¨°ûàdG øe ó≤ædG
áYƒaóŸG óFGƒØdG
á°VƒÑ≤ŸG óFGƒØdG
á°VƒÑ≤ŸG ìÉHQ’CG áÑ°üfGC

∫h’CG ¿ƒfÉc 31
2018

∫h’CG ¿ƒfÉc 31
2017

2^038^692
)(1^543^946
494^746
157^483
)(12^420
145^063
16^451
5^569
)(3^119
42^539
701^249
)(14^170
687^079
)(211^334
)(19^955
)(114
)(148^435
)(379^838
307^241
120
307^361
)(57^495
249^866

1^695^793
)(1^275^960
419^833
145^644
)(11^932
133^712
46^918
4^445
36^232
28^235
669^375
)(18^933
650^442
)(203^013
)(20^900
)(114
)(127^397
)(351^424
299^018
1^257
300^275
)(48^433
251^842

)(2^472
247^394

4^612
256^454

238^940
8^454
247^394

248^539
7^915
256^454

∫.∫.
338.14
318.75

∫.∫.
355.14
333.57

∫h’CG ¿ƒfÉc 31
2018

∫h’CG ¿ƒfÉc 31
2017

249^866
)(2^472
247^394

251^842
4^612
256^454

)(1^225
269
)(956
)(7^363
)(8^319

15^661
15^661

)(14^626
1^956
)(12^670
15^975
3^305
)(5^014
242^380

6^026
)(1^445
4^581
2^164
6^745
22^406
278^860

235^104
7^276
242^380

270^778
8^082
278^860

∫h’CG ¿ƒfÉc 31
2018

∫h’CG ¿ƒfÉc 31
2017

307^361
)(2^472
304^889

300^275
4^612
304^887

20^069
14^170
)(120
)(45
)(17^787
7^044
)(17^239
2^472
)(4^390
)(851
308^212

21^014
18^933
)(1^257
)(3^202
17^953
703
)(30^217
3^068
331^882

)(3^740^210
2^987^821
)(56^493
183^237
124^456
)(22^851
)(8^205
1^736
)(40^136
702^480
)(18^581
421^466
)(28^095
)(31^828
361^543

)(2^664^426
596^650
54^695
526^338
16^186
)(425^896
)(4^546
6^156
8^365
1^356^845
)(8^193
)(205^944
)(5^091
)(116^708
)(327^743

396^744
)(124^502
)(85^019
)(38^584
3^098
12^060
163^797

1^521^996
)(2^704
44^178
)(49^484
3^969
1^517^955

)(2^255
3^423
)(1^103
)(167^908
)(4^164
)(172^007
353^333
)(7^269
6^139^506
6^485^570

9^484
2^830
)(841
)(161^137
)(3^581
)(153^245
1^036^967
15^427
5^087^112
6^139^506

)(1^497^607
1^958^437
3^323

)(1^258^322
1^735^080
5^293

