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تقرير مدققي الحسابات املستقل ن
إ ى حضرات السادة املح ﺮم ن
أعضاء نقابة خ ﺮاء املحاسبة املجازين ي لبنان
ب ﺮوت  -لبنان
الرأي
لقــد دققن ــا البيان ــات املالي ــة لنقابــة خ ـﺮاء املحاس ــبة املج ــازين ــي لبن ــان ،وال ـ تش ــمل بيــان املرك ــز امل ــا ي كم ــا ــي 31
ك ــانون ٔالاول  ،2018وبي ــان ال ــدخل الش ــامل ،بي ــان التغ ـ ـﺮات ــي حق ــوق امللكي ــة ،وبي ــان الت ــدفقات النقدي ــة للس ــنة
املن ية ي ذلك التاريخ ،وٕالايضاحات حول البيانات املالية ،وال تتضمن ملخص السياسات املحاسبية الهامة.
برأينا ،أن البيانات املالية املرفقــة مــن صــفحة  5إ ــى صــفحة  25تظهــر بصــورة عادلــة ،مــن جميــع النــوا ي الجوهريــة
)الهامـ ــة( ،املركـ ــز املـ ــا ي لنقاب ـ ــةخ ﺮاء املحاسـ ــبة املجـ ــازين ـ ــي لبن ـ ــان كمـ ــا ـ ــي  31كـ ــانون ٔالاول  ،2018وأدا ـ ــا امل ـ ــا ي
ً
وتدفقا ا النقدية للسنة املن ية ي ذلك التاريخ وفقا للمعاي ﺮ الدولية للتقارير املالية ).(IFRSs
أساس الرأي
ً
ﱠ
قمنا بالتدقيق وفقــا للمعــاي ﺮ الدوليــة للتــدقيق ) .(ISAsإن مســؤوليتنا بموجــب هــذﻩ املعــاي ﺮ موضــحة أك ــﺮ ــي تقريرنــا
ضــمن فقــرة مســؤولية املــدقق عــن تــدقيق البيانــات املاليــة .نحــن مســتقلون عــن نقابــة خ ـﺮاء املحاســبة املجــازين ــي
لبنــان وفــق املتطلبــات ٔالاخالقيــة ذات الصــلة بتــدقيقنا للبيانــات املاليــة الــواردة ــي قواعــد الســلوك ٔالاخال ــي لخ ـﺮاء
املحاس ــبة املج ــازين ــي لبن ــان ،وبأنن ــا أوفين ــا مس ــؤولياتنا ٔالاخالقي ــة ٔالاخ ــرى وف ــق ه ــذﻩ املتطلب ــات .نعتق ــد أن أدل ــة
ً
التدقيق ال حصلنا عل ا كافية ومالئمة لتوفر أساسا لرأينا.
مسؤوليات ٕالادارة وأولئك املكلف ن بالحوكمة عن البيانات املالية
ً
إن مجل ــس النقاب ــة مس ــؤول ع ــن إع ــداد وع ــرض البيان ــات املالي ــة وعرض ــها الع ــادل وفق ــا للمع ــاي ﺮ الدولي ــة للتق ــارير
املالي ــة  IFRSsوع ــن الض ــبط ال ــداخ ي ال ــذي ح ــددت ٕالادارة ض ــرورته لل ــتمكن م ــن إع ــداد بيان ــات مالي ــة خالي ــة م ــن
أخطاء جوهرية )هامة( ،سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ.
عنــد إعــداد البيانــات املاليــة ،مجلــس النقابــة مســؤول عــن تقــدير إمكانيــة نقابــة خ ـﺮاء املحاســبة املجــازين ــي لبنــان
ع ــى الاس ــتمرار ع ــى أس ــاس مب ــدأ الاس ــتمرارية ،وٕالافص ــاح حس ــب الاقتضـ ــاء ع ــن املس ــائل املتعلق ــة باالس ــتمرارية
واســتخدام مبــدأ الاســتمرارية املحاس ـ  ،مــا لــم يكــن لــدى ٕالادارة النيــة ــي حــل النقابــة أو وقــف العمليــات ،أو لــيس
لد ا بديل واق ي إال القيام بذلك.
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بيان أ
نقابة خ ﺮاء املحاسبة املجازين ي لبنان
ب ﺮوت – لبنان
بيان الوضع املا ي كما ي  31كانون ٔالاول 2018

2018
ل.ل.

إيضاح

2017
ل.ل.

الوفر واملطلوبات
الوفر امل ﺮاكم
الوفر امل ﺮاكم – بداية السنة
الوفر املحول لصندوق التقاعد
صا ي الوفر للسنة
مجموع الوفر امل ﺮاكم

11,145,925,181
)(623,273,023
1,160,682,341
11,683,334,499

املطلوبات غ ﺮ املتداولة
مؤونة تعويض اية الخدمة
مؤونات ملواجهة اخطار
مجموع املطلوبات غ ﺮ املتداولة

140,168,453
155,550,000
295,718,453

املطلوبات املتداولة
ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
ذمم صندوق التقاعد
مجموع املطلوبات املتداولة

10
11

12

مجموع الوفر واملطلوبات

10,831,693,078
)(932,312,867
1,246,544,970
11,145,925,181
120,371,439
61,365,000
181,736,439

138,262,667
138,262,667

312,649,929
934,046,639
1,246,696,568

12,117,315,619

12,574,358,188

ً
إن ٕالايضاحات املرفقة من صفحة  10ا ى صفحة  25تشكل جزءا من هذﻩ البيانات ويجب أن تقرأ معها.
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بيان ب
نقابة خ ﺮاء املحاسبة املجازين ي لبنان
ب ﺮوت – لبنان
بيان ٔالادآء املا ي للسنة املن ية ي  31كانون ٔالاول 2018

إيضاح
الايرادات
ايرادات إنتساب وإش ﺮاكات
ايرادات مهنية
ايرادات اخرى
ايرادات فوائد
فروقات صرف إيجابية
اس ﺮداد مخصص ذمم مشكوك بتحصيلها
اس ﺮداد مؤونات ملواجهة مخاطر
اس ﺮداد مخصص مؤونات اية الخدمة
اجما ي الايرادات
ٔالاعباء
مصاريف مهنية
مصاريف إدارية وعمومية
رواتب و أجور و ملحقا ا
اس الك الاصول الثابتة املادية
اس الك الاصول الثابتة غ ﺮ املادية
مخصص ذمم مشكوك بتحصيلها
مخصص مؤونات تعويض اية الخدمة
مخصص مؤونات اعانات وفاة
مخصص مؤونة ملواجهة مخاطر
مخصص مؤونات مقابل دعاوى قضائية
أعباء مصرفية
فروقات صرف سلبية
إش ﺮاكات و ذمم مدینة أصبحت ھالكة
اجما ي ٔالاعباء

13
14
15

2018
ل.ل.
2,302,874,375
199,176,000
122,159,973
726,905,909
2,757,856
74,022,500
47,995,000
11,174,665
3,487,066,278

6
10

16
17
18
3
4
6
10

11

6

صا ي الوفر للسنة املالية

2017
ل.ل.
2,204,046,250
438,971,600
98,187,004
604,652,639
2,829,567
78,431,250
9,217,787
3,436,336,097

284,914,135
957,522,658
581,288,471
108,471,085
25,725,076
93,635,000
32,615,679
13,500,000
47,857,444
120,000,000
11,082,105
4,309,200
45,463,084
2,326,383,937

516,109,726
830,402,601
566,687,112
111,234,091
22,449,927
93,802,500
11,547,624
13,500,000
9,626,382
931,114
13,500,050
2,189,791,127

1,160,682,341

1,246,544,970

ً
إن ٕالايضاحات املرفقة من صفحة  10ا ى صفحة  25تشكل جزءا من هذﻩ البيانات ويجب أن تقرأ معها.
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بيان ج
نقابة خ ﺮاء املحاسبة املجازين ي لبنان
ب ﺮوت – لبنان
بيان الوفر امل ﺮاكم للسنة املن ية ي  31كانون ٔالاول 2018

2018
ل.ل.
11,145,925,181
1,160,682,341

2017
ل.ل.
10,831,693,078
1,246,544,970

تحويل  %50من وفر عام 2015

-

)(430,238,412

تحويل  %50من وفر عام 2016
تحويل  %50من وفر عام 2017

)(623,273,023

)(502,074,455
-

الوفر امل ﺮاكم ي اية السنة

11,683,334,499

11,145,925,181

الوفر امل ﺮاكم كما ي بداية السنة
وفر السنة الحالية
ي ل ما حول لصندوق التقاعد خالل ٔالاعوام
السابقة:

)*( قامت النقابة بتطبيق قرار الجمعية العمومية املنعقدة بتاريخ  2018/6/21حيث حولت نسبة  % 50من وفر
العام  2017ا ى صندوق التقاعد.
ً
لم تلحظ النقابة أية متوجبات أو حقوق عل ا لصالح الصندوق التعاضدي خالل عام  ،2018نظرا لعدم
إنتظام عمله كجهاز من أجهزة النقابة منذ العام .2012

ً
إن ٕالايضاحات املرفقة من صفحة  10ا ى صفحة  25تشكل جزءا من هذﻩ البيانات ويجب أن تقرأ معها.
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بيان د
نقابة خ ﺮاء املحاسبة املجازين ي لبنان
ب ﺮوت – لبنان
بيان التدفقات النقدية للسنة املن ية ي  31كانون ٔالاول 2018
2018
ل.ل.

2017
ل.ل.

التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية
الوفر الصا ي للسنة
تعديالت:
الاس الكات والاطفاءات
اس ﺮداد الاس الكات
مخصص تعويض اية الخدمة
مخصص ذمم مشكوك بتحصيلها
اس ﺮداد مخصص ذمم مشكوك بتحصيلها
اس ﺮداد مخصص مؤونة اية الخدمة
تغ ﺮ ي مؤونة ملواجهة اخطار
وفر العمليات قبل التغي ﺮ ي رأس املال العامل

1,160,682,341

1,246,544,970

134,196,161
32,615,679
93,635,000
)(74,022,500
)(12,818,665
94,185,000
1,428,473,016

134,298,344
)(614,326
11,547,624
93,802,500
)(78,431,235
)(9,217,787
)(13,500,000
1,384,430,090

التدفقات النقدية ي راس املال العامل
نقصان)/زيادة( ي ذمم اش ﺮاكات الاعضاء
)نقصان(/زيادة ي حساب صندوق التقاعد
ً
نقصان)/زيادة( ي الذمم املدينة ومصاريف مدفوعة مقدما
)نقصان(/زيادة ي الذمم الدائنة واملصاريف املستحقة
املجموع
صا ي ٔالاموال الناتجة من النشاطات التشغيلية

36,414,735
)(934,046,639
)(178,975,305
)(174,387,262
)(1,250,994,471
177,478,545

التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية
اقتناء أصول ثابتة مادية وغ ﺮ مادية
انخفاض ي قيمة املوجودات الثابتة املادية وغ ﺮ املادية
وديعة مجمدة لدى مصرف
صا ي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية

)(36,919,503
)(36,919,503

التدفق النقدي من النشاطات التمويلية
ما حول ا ى صندوق التقاعد
صا ي التدفق النقدي من النشاطات التمويلية

)(623,273,023
)(623,273,023

)(932,312,867
)(932,312,867

صا ي الزيادة)/النقصان( ي النقد وما شابه النقد
رصيد النقد وما شابه النقد ي بداية السنة
رصيد النقد وما شابه النقد ي اية السنة

)(482,713,981
9,112,643,044
8,629,929,063

260,785,680
8,851,857,364
9,112,643,044

)(42,712.250
934,046,547
)(123,181,406
67,541,823
835,694,714
2,220,124,804
)(69,488,010
42,461,753
)(1,000,000,000
)(1,027,026,257

ً
إن ٕالايضاحات املرفقة من صفحة  10ا ى صفحة  25تشكل جزءا من هذﻩ البيانات ويجب أن تقرأ معها.
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نقابة خ ﺮاء املحاسبة املجازين ي لبنان
ب ﺮوت – لبنان
ايضاحات حول البيانات املالية
 -1ملحة تاريخية
تأسست نقابة خ ﺮاء املحاسبة املجازين ي لبنان بموجب القانون رقم  364تاريخ  1آب  1994و ي تتمتع
بالشخصية املعنوية وال تتو ى الربح.
ومن اهم غايا ا الاساسية ي حماية املهنة والعمل ع ى تقدمها وازدهارها وتنمية روح التعاون ب ن اعضا ا
والدفاع عن حقوقهم املشروعة ،كما القيام باألبحاث العلمية وتحس ن املبادئ والقواعد املحاسبية وقواعد
التدقيق واملراجعة والسلوك امل حسب املعاي ﺮ الدولية.
 -2ملخص ألهم الاسس املحاسبية
فيما ي ي ملخص ألهم ٔالاسس املحاسبية املعتمدة ي إعداد هذﻩ البيانات املالية .تم تطبيق هذﻩ ٔالاسس املحاسبية
بشكل منتظم ي جميع السنوات املدرجة إال إذا أفصح عكس ذلك.
أ -أسس عرض البيانات املالية
تم إعداد البيانات املالية بناء ع ى املعاي ﺮ الدولية للتقارير املالية وع ى أساس مبدأ التكلفة التاريخية.
إن إعداد البيانات املالية وفقا للمعاي ﺮ الدولية للتقارير املالية يتطلب تطبيق بعض التقديرات املحاسبية الهامة.
كما يستوجب ذلك من ٕالادارة ممارسة حكمها عند تطبيق السياسات املحاسبية للنقابة.
ب -تحويل العمالت ٔالاجنبية
تظهر البيانات املالية بالل ﺮة اللبنانية ال تمثل العملة الرسمية إلعداد البيانات املالية كما أن التعامل يتم بالل ﺮة
اللبنانية وبالدوالر ٔالام ﺮكي .تحول جميع الحسابات املدرجة ي بيان الوضع املا ي بالعملة ٔالاجنبية إ ى الل ﺮة اللبنانية
ً
وفقا ألسعار الصرف السائدة والصادرة عن مصرف لبنان بتاريخ بيان الوضع املا ي .أما املبالغ بالعملة ٔالاجنبية ي
ً
بيان الوفر فتحول إ ى الل ﺮة اللبنانية وفقا لسعر الصرف السائد بتاريخ إجراء املعاملة.
جٕ -الاع ﺮاف باإليرادات
يع ﺮف باإليرادات ع ى مبدأ الاستحقاق.
تتمثل ايرادات النقابة بما ي ي:
ل .ل.
رسم الانتساب للمتدرج
الاش ﺮاك السنوي للخ ﺮاء املمارس ن
الاش ﺮاك السنوي للخ ﺮاء غ ﺮ املمارس ن
الاش ﺮاك السنوي للمتدرج ن
رسم تحقق
رسم فتح ملف
*رسم انتساب شركة مدنية = ) ٕ x %20الاش ﺮاك(  xعدد الشركاء
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نقابة خ ﺮاء املحاسبة املجازين ي لبنان
ب ﺮوت – لبنان
ايضاحات حول البيانات املالية – )تابع(

د -النقد وما شابه النقد
يتكون النقد ومرادفات النقد من الصندوق وإيداعات تحت الطلب ي البنوك واستثمارات أخرى سريعة التحويل
إ ى النقد وال ال يتجاوز استحقاقها ٔالاص ي الثالثة أشهر أو أقل من تاريخ استحقاقها.
هـ  -ودائع مجمدة لدى املصارف
يتألف هذا البند من الودائع املجمدة لدى املصارف ،حيث تم تصنيف الودائع ال تستحق خالل ف ﺮة سنة من
ً
تاريخ السنة املالية ضمن املوجودات املتداولة ،ويتم تصنيف الودائع ال يتجاوز استحقاقها ف ﺮة إث عشر شهرا
من تاريخ السنة املالية ضمن املوجودات غ ﺮ املتداولة.
و -الذمم املدينة واش ﺮاكات ٔالاعضاء
تتكون هذﻩ الحسابات من ذمم مدينة ومبالغ متوجبة لصالح النقابة واش ﺮاكات غ ﺮ مسددة من قبل ٔالاعضاء
املمارس ن ،غ ﺮ املمارس ن واملتدرج ن ،بعد انقاص مؤونات ديون مشكوك بتحصيلها لإلش ﺮاكات الغ ﺮ مسددة ملدة
سنت ن متتاليت ن.
ز -استعمال تقديرات واف ﺮاضات
ً
من خالل تحض ﺮ البيانات املالية وفقا للمعاي ﺮ الدولية للتقارير املالية والسياسات املحاسبية للنقابة املذكورة
اعالﻩ  .تقوم الادارة بالتقديرات وٕالاف ﺮاضات بشأن القيم الدف ﺮية للموجودات واملطلوبات ال ال تتوضح بسهولة
من مصادر أخرى .ان التقديرات والاف ﺮاضات الخاصة تب ع ى أساس الخ ﺮة السابقة وعوامل أخرى تعت ﺮ ذات
صلة .ان النتائج الفعلية قد تختلف عن هذﻩ التقديرات .يتم مراجعة التقديرات وٕالاف ﺮاضات الخاصة ا بصورة
مستمرة ويتم اجراء القيود الناتجة عن تعديل التقديرات املحاسبية ي الف ﺮة املالية ال حصل ف ا تعديل
التقدير وذلك اذا كان التعديل يؤثر فقط ع ى تلك الف ﺮة أو ي ف ﺮة التعديل وف ﺮات الحقة اذا كان التعديل يؤثر
ع ى الف ﺮة الحالية وف ﺮات الحقة .ان اهم التقديرات ال تقوم ا ٕالادارة ي فيما يتعلق بالذمم املدينة ومؤونة
الديون املشكوك بتحصيلها ومدى الحياة العملية لألصول القابلة لإلس الك.
ح -تعويض اية الخدمة
ان مؤونة تعويض اية خدمة املوظف ن تب ع ى أساس املوجبات ال تنشأ فيما لو جرى ا اء خدمات جميع
ً
املوظف ن طوعا بتاريخ الوضع املا ي .تم احتساب هذﻩ املؤونة وفقا ملتطلبات قوان ن الصندوق الوط للضمان
ً
الاجتما ي باالستناد ا ى عدد سنوات الخدمة مضروبا بأجر اخر شهر ناقص الاش ﺮاكات املدفوعة للصندوق الوط
للضمان الاجتما ي والفوائد املستحقة من الصندوق ع ى هذﻩ الاش ﺮاكات.
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نقابة خ ﺮاء املحاسبة املجازين ي لبنان
ب ﺮوت – لبنان
ايضاحات حول البيانات املالية – )تابع(
طٔ -الاصول الثابتة
تسجل املوجودات الثابتة بسعر الكلفة بعد ت يل الاس الك امل ﺮاكم ،وتتضمن التكلفة سعر الشراء وأية تكاليف
أخرى ضرورية لتملك ٔالاصل .تضاف النفقات الالحقة العائدة للموجودات الثابتة إ ى تكلفة ٔالاصل ويع ﺮف ا
كأصل مستقل فقط إذا كان من املحتمل أن تؤدي هذﻩ التكلفة إ ى تدفق منافع اقتصادية مستقبلية إ ى املشروع
ويمكن قياس هذﻩ التكلفة .أما تكاليف ٕالاصالح والصيانة فتسجل ي حساب الوفر والعجز ي الف ﺮة ال وقع ف ا.
ً
وتقوم النقابة باس الك موجودا ا الثابتة انسجاما مع النسب املحددة من وزارة املالية:
ٔالاصـول

النسـب
%2
%6
%8
%20
%8
%20
%20

بناء املكاتب
تحسينات املأجور
ادوات مكتبية
ادوات معلوماتية
اثاث ومفروشات
برامج معلوماتية
املوقع ٕالالك ﺮوني

ان الربح والخسارة الناتجة عن استبعاد او ا اء استعمال موجودات ثابتة يتم تحديدها بالفرق ب ن عائدات البيع
والسعر الدف ﺮي الصا ي الذي يظهر ي بيان ٔالاداء املا ي.
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نقابة خ ﺮاء املحاسبة املجازين ي لبنان
ب ﺮوت – لبنان
ايضاحات حول البيانات املالية – )تابع(
 -3صا ي الاصول الثابتة املادية
يتكون هذا الحساب مما ي ي:
بناء املكاتب

تحسينات املأجور

ل.ل.

ل.ل.

الكلفة
 31كانون ٔالاول 2017
إضافات
نقصان
 31كانون ٔالاول 2018

3,175,303,698
3,175,303,698

الاس الك امل ﺮاكم
 31كانون ٔالاول 2017
إضافات
نقصان
 31كانون ٔالاول 2018

1,264,245,371
63,460,868
1,327,706,239

صا ي املمتلكات واملعدات
 31كانون ٔالاول 2018
 31كانون ٔالاول 2017

1,847,597,459
1,911,058,327

410,216,284
410,216,284
347,090,159
6,361,875
353,452,034
56,764,250
63,126,125

أدوات
مكتبية
ل.ل.
137,709,014
3,282,656
140,991,670
95,721,566
4,611,412
100,332,978
40,658,692
41,987,448
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ادوات معلوماتية
ل.ل.
429,163,703
429,163,703
368,161,641
29,495,753
397,657,394
31,506,309
61,002,062

اثاث
ومفروشات
ل.ل.
241,436,174
241,436,174
211,744,845
4,541,177
216,286,022
25,150,152
29,691,329

املجموع
ل.ل.
4,393,828,873
3,282,656
4,397,111,529
2,286,963,582
108,471,085
2,395,434,667
2,001,676,862
2,106,865,291

نقابة خ ﺮاء املحاسبة املجازين ي لبنان
ب ﺮوت – لبنان
ايضاحات حول البيانات املالية – )تابع(
 -4صا ي الاصول الثابتة غ ﺮ املادية
يتكون هذا الحساب مما ي ي:
برامج
معلوماتية
الكلفة
 31كانون ٔالاول 2017
إضافات
 31كانون ٔالاول 2018

27,861,772
27,861,772

الاطفاءات امل ﺮاكمة
 31كانون ٔالاول 2017
إضافات
 31كانون ٔالاول 2018

27,524,614
243,283
27,767,897

صا ي املوجودات الثابتة غ ﺮ املادية
 31كانون ٔالاول 2018
 31كانون ٔالاول 2017

93,875
158,337

املوقع
ٕالالك ﺮوني
185,666,710
33,636,847
219,303,557
130,642,426
25,481,793
156,124,219
63,179,338
55,024,284

املجموع
213,528,482
33,636,847
247,165,329
158,167,040
25,725,076
183,892,116
63,273,213
55,361,442

 -5وديعة مجمدة لدى مصرف  1,000,000,000ل.ل.
الوديعة املجمدة لدى مصرف ي عبارة عن حساب مجمد لدى أحد املصارف ملدة تزيد عن سنة ،من 2018/4/23
لغاية  2019/1/22بفائدة  ، %8.25ومن  2019/1/23لغاية  2020/1/22بفائدة .%15
 -6ذمم اش ﺮاكات ٔالاعضاء املدينة ،صا ي
يتكون هذا الحساب مما ي ي:

اش ﺮاكات ٔالاعضاء املمارس ن وغ ﺮ املمارس ن
مخصص اش ﺮاكات مشكوك بتحصيلها وغراما ا
صا ي الاش ﺮاكات ممارس ن وغ ﺮ ممارس ن
اش ﺮاكات املتدرج ن
مخصص اش ﺮاكات مشكوك بتحصيلها وغراما ا
صا ي ذمم الاش ﺮاكات املتدرج ن

2018
ل.ل.
111,180,000
)(79,382,500
31,797,500
136,042,500
)(95,776,250
40,266,250

2017
ل.ل.
151,987,250
)(68,235,015
83,752,235
131,650,000
)(87,311,250
44,338,750

املجموع – بيان أ

72,063,750

128,090,985
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نقابة خ ﺮاء املحاسبة املجازين ي لبنان
ب ﺮوت – لبنان
ايضاحات حول البيانات املالية – )تابع(
 -6ذمم اش ﺮاكات ٔالاعضاء املدينة ،صا ي )تابع(
ي ما ي ي ،ملخص حركة حساب مخصص الذمم املشكوك بتحصيلها:
2018
ل.ل.
155,546,250
الرصيد املخصص ي بداية السنة
93,635,000
مخصص مكون خالل السنة
)(74,022,500
اس ﺮداد مخصص خالل السنة
الرصيد ي اية السنة

2017
ل.ل.
140,175,000
93,802,500
)(78,431,235
155,546,265

175,158,750

لقد تم شطب ٔالاعضاء واملتدرج ن الغ ﺮ مسددين الش ﺮاكا م منذ أك ﺮ من سنت ن وفقا" للمادة السابعة من النظام
الداخ ي لنقابة خ ﺮاء املحاسبة املجازين ي لبنان ،وقد تم الغاء ذممهم املدينة البالغة  45,463,084ل.ل .خالل سنة
 2018بمقابل  13,500,050ل.ل .خالل سنة .2017
 -7أعباء مدفوعة مسبقا وذمم مدينة ،صا ي
يتكون هذا الحساب مما ي ي:

دفعات ع ى الحساب ومدينون مختلفون
دفعات ع ى الحساب ملوردي ٔالاصول الثابتة)*(
صا ي مدينون مختلفون
ً
أعباء مدفوعة مسبقا )**(
سلفات املستخدم ن
دفعات ع ى الحساب لصندوق التقاعد
املجموع – بيان أ

2018
ل.ل.
15,183,507
184,107,960
199,291,467
132,441,251
6,712,500
140,513
338,585,731

)*( يتكون حساب دفعات ع ى الحساب ملوردي ٔالاصول الثابتة مما ي ي:
2018
ل.ل.
126,027,000
جمعية مالكي العقار رقم ٔ -1001الاشرفية
58,080,960
شركة ص ﺮا غروب ش.م.ل.
184,107,960
مجموع الدفعات ملوردي ٔالاصول الثابتة
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2017
ل.ل.
89,722,896
89,722,896
66,107,530
3,780,000
159,610,426

2017
ل.ل.
-

نقابة خ ﺮاء املحاسبة املجازين ي لبنان
ب ﺮوت – لبنان
ايضاحات حول البيانات املالية – )تابع(
)**( يتكون حساب الاعباء املدفوعة مسبقا مما ي ي:

تأمينات )حريق  ،طوارئ عمل(...
تأم ن ع ى الحياة
برمجة ويبسايت
صيانة
مختلف
ً
مجموع الاعباء املدفوعة مسبقا

2018
ل.ل.
3,722,062
113,125,197
2,732,092
5,705,900
7,156,000
132,441,251

2017
ل.ل.
4,183,312
42,945,660
2,481,094
3,233,464
13,264,000
66,107,530

 -8ودائع مجمدة لدى املصارف
يتكون هذا الحساب من ودائع مجمدة مقابل فائدة وسطية سنوية بمعدل  % 9.5للودائع بالل ﺮة اللبنانية و % 5.5
ً
للودائع بالدوالر ٔالام ﺮكي .وتقسم الودائع طبقا للعمالت التالية:
2018
ل.ل.
6,494,193,508
2,040,136,296
8,534,329,804

العملة
الل ﺮة اللبنانية
الدوالر ٔالام ﺮكي
املجموع – بيان أ

النسبة
76%
24%
%100

2017
ل.ل.
7,131,462,864
1,165,260,212
8,296,723,076

النسبة
%86
%14
% 100

 -9النقد ي الصندوق واملصارف
يتكون هذا الحساب مما ي ي:
العملة

املصارف

الدوالر الام ﺮكي
الل ﺮة اللبنانية
املجموع – بيان أ

ل.ل.
26,493,565
52,869,869
79,363,434

شيكات وقسائم
برسم التحصيل
ل.ل.
2,000,000
2,000,000
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الصندوق

املجموع

ل.ل.
919,575
13,316,250
14,235,825

ل.ل.
27,413,140
68,186,119
95,599,259

نقابة خ ﺮاء املحاسبة املجازين ي لبنان
ب ﺮوت – لبنان
ايضاحات حول البيانات املالية – )تابع(

 -10مؤونة تعويض اية الخدمة
يتكون هذا الحساب مما ي ي:

الرصيد ي بداية السنة
املخصص املكون خالل السنة
اس ﺮداد مخصص
املجموع – بيان أ

2018
ل.ل.
120,371,439
32,615,679
)(12,818,665
140,168,453

2017
ل.ل.
118,041,602
11,547,624
)(9,217,787
120,371,439

ويقسم هذا املجموع كاآلتي:
احتياطي اية الخدمة للموظف ن العامل ن يبلغ  126,464,914ل.ل
احتياطي اية الخدمة ملوظف ن تركوا العمل يبلغ  13,703,539ل.ل
ان اس ﺮدادات املخصصات ي نتيجة سحب أحد املوظف ن تعويضهه من الصندوق الوط للضمان ٕالاجتما ي خالل
العام .2018
وافق مجلس النقابة بتاريخ  2018/12/20ع ى منح مكافأة للموظف ن قدرها راتب شهر كامل حيث بلغت قيم ا
 32,714,500ل.ل.
 -11مؤونات ملواجهة اخطار
يتكون هذا الحساب من ٔالارصدة ٓالاتية:

مؤونات مقابل دعاوى قضائية)*(
مؤونات مقابل إعانات وفاة
املجموع – بيان أ

2018
ل.ل.
135,300,000
20,250,000
155,550,000

2017
ل.ل.
47,865,000
13,500,000
61,365,000

)*( تقرر أخذ مؤونة احتياطية إضافية بقيمة  120مليون ل ﺮة لبنانية مقابل دعاوى قضائية وذلك بعد الحصول
ع ى إفادة من املحامي عن الوضعية القانونية للدعاوى العالقة أمام املحاكم.
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نقابة خ ﺮاء املحاسبة املجازين ي لبنان
ب ﺮوت – لبنان
ايضاحات حول البيانات املالية – )تابع(
 -12ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
يتكون هذا الحساب مما ي ي:
ً
إيرادات محتسبة مسبقا
دائنون مختلفون )*(
مستحقات متوجبة للمستخدم ن
ذمم الضمان الاجتما ي
ذمم الدولة واملؤسسات العامة)**(
اعباء برسم الدفع )***(
املجموع – بيان أ

2018
ل.ل.
4,524,987
87,891,490
10,497,374
17,959,816
17,389,000
138,262,667

2017
ل.ل.
200,129,947
26,448,923
6,612,107
19,149,653
60,309,299
312,649,929

)*( يتكون حساب الدائنون املختلفون مما ي ي:
2018
ل.ل.
تأم ن
برامج محاسبة
Morgan International
جمعية مالكي العقار رقم 1001
محاضرون متعددون
إعانات وفاة  -ورثة أعضاء
دائنون متعددون
مفو املراقبة
ACCA
اقساط اتحاد املحاسب ن واملراجع ن
العرب AFAA
مجموع الدائنون املختلفون

40,973,850
2,864,250
23,239,751
6,187,500
9,265,984
2,000,000
2,956,655
403,500
87,891,490

2017
ل.ل.
143,012,003
40,973,850
6,017,081
8,531,013
1,596,000
200,129,947

)**( يتضمن حساب الدولة واملؤسسات العامة مبلغ  8,859,903ل.ل ويمثل ضريبة ع ى غ ﺮ املقيم ن  ،جزء م ا عائد
لسنوات سابقة.
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نقابة خ ﺮاء املحاسبة املجازين ي لبنان
ب ﺮوت – لبنان
ايضاحات حول البيانات املالية – )تابع(
)***( يتكون حساب الاعباء برسم الدفع مما ي ي:
2018
ل.ل.
لجنة الامتحانات
كهرباء
مفوضو املراقبة
املحامي سامر عا
متفرقات
مجموع ٔالاعباء برسم الدفع

15,000,000
2,220,000
169,000
17,389,000

2017
ل.ل.
19,000,000
15,000,000
8,440,000
12,060,000
5,809,299
60,309,299

 – 13إيرادات إنتساب وإش ﺮاكات
يتكون هذا الحساب مما ي ي:

اش ﺮاكات الخ ﺮاء املمارس ن
اش ﺮاكات املتدرج ن
انتساب املتدرج ن
اش ﺮاكات الخ ﺮاء غ ﺮ املمارس ن
تحويل ا ى الجدول العام
ايرادات فتح ملف متدرج ن
انتساب شركات مدنية
ايرادات غرامات اش ﺮاكات
ً
اعادة قيد خ ﺮاء ومتدرج ن شطبوا سابقا
إيرادات تحقق
إش ﺮاكات سابقة غ ﺮ محصلة
املجموع -بيان ب

2018
ل.ل.
1,499,000,000
305,000,000
232,200,000
134,500,000
50,000,000
11,400,000
2,600,000
16,669,500
28,569,875
22,800,000
135,000
2,302,874,375
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2017
ل.ل.
1,453,000,000
310,500,000
196,200,000
135,500,000
34,000,000
12,500,000
37,346,250
25,000,000
2,204,046,250

نقابة خ ﺮاء املحاسبة املجازين ي لبنان
ب ﺮوت – لبنان
ايضاحات حول البيانات املالية – )تابع(
 -14ايرادات مهنية
يتكون هذا الحساب مما ي ي:

إيرادات املؤتمر الدو ي السنوي
امتحانات
كتب ومجلة النقابة
رسائل الخليوي ومختلف
ايرادات دورات
ايرادات حفالت
املجموع – بيان ب

2018
ل.ل.
14,600,000
4,530,000
793,500
139,172,500
40,080,000
199,176,000

2017
ل.ل.
279,418,537
22,025,000
5,384,938
1,130,625
131,012,500
438,971,600

 -15ايرادات اخرى
يتكون هذا الحساب مما ي ي:

ايرادات تأم ن
ايرادات اخرى )*(
املجموع – بيان ب

2018
ل.ل.
116,181,201
5,978,772
122,159,973

2017
ل.ل.
79,653,466
10,705,538
90,359,004

)*( ان الايرادات ٔالاخرى تتضمن عموالت محصلة من بطاقات الائتمان التابعة لبنك ﺳ أس ﺳ ) (CSC Bankبقيمة
 5,534,319ل.ل خالل العام .2018
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نقابة خ ﺮاء املحاسبة املجازين ي لبنان
ب ﺮوت – لبنان
ايضاحات حول البيانات املالية – )تابع(
 -16مصاريف مهنية
يتكون هذا الحساب مما ي ي:

مؤتمرات دولية
مؤتمرات النقابة)*(
دورات تدريبية
ملف التدقيق
مصاريف الامتحانات )**(
مجلة النقابة
اش ﺮاك مجلة ومتفرقات
اش ﺮاكات عضوية النقابة الدولية )***(
ترجمة
املجموع – بيان ب

2018
ل.ل.
83,750,858
102,630,950
6,285,986
33,642,406
3,462,956
53,295,341
1,845,638
284,914,135

2017
ل.ل.
46,091,858
224,839,718
120,410,817
61,917,395
10,803,499
2,627,212
49,419,227
516,109,726

)*( لم يتم عقد أي مؤتمر للنقابة خالل العام .2018
)**( لقد نظمت النقابة خالل العام  2018دورة واحدة المتحانات املتدرج ن مقابل دورت ن خالل العام .2017
)***( يتكون حساب اش ﺮاكات عضوية النقابة الدولية مما ي ي:

اش ﺮاكات عضوية IFAC
اش ﺮاكات عضوية FIDEF
اش ﺮاكات عضوية AFAA
مجموع اش ﺮاكات عضوية النقابة الدولية

2018
ل.ل.
35,577,000
12,442,091
5,276,250
53,295,341
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2017
ل.ل.
33,768,000
10,374,977
5,276,250
49,419,227

نقابة خ ﺮاء املحاسبة املجازين ي لبنان
ب ﺮوت – لبنان
ايضاحات حول البيانات املالية – )تابع(
 -17مصاريف إدارية وعمومية
يتكون هذا الحساب مما ي ي:

تأم ن )*(
احتفاالت ومناسبات
بريد وهاتف
اتعاب محاماة
مصاريف قضائية
مطبوعات ولوازم مكتبية
اعالم واعالنات
اعانات وفاة ممنوحة
خدمات مش ﺮكة
صيانة وتصليحات
ضرائب وغرامات ورسوم)**(
مصاريف مختلفة )***(
كهرباء ومياﻩ
اقساط تأم ن  -املقر
اتعاب تدقيق
املجموع – بيان ب

2018
ل.ل.
529,636,322
98,594,037
18,457,287
16,733,250
2,854,000
21,786,878
22,787,572
54,000,000
34,371,000
41,043,390
54,023,517
32,097,300
17,271,105
5,427,000
8,440,000
957,522,658

2017
ل.ل.
493,426,061
25,449,485
26,356,214
28,642,500
16,715,250
10,384,893
21,424,408
40,500,000
34,371,000
34,518,977
34,180,643
33,106,880
17,175,880
5,710,410
8,440,000
830,402,601

)*( إن الزيادة الطارئة ع ى مصاريف التأم ن ناتجة عن ارتفاع قيمة تغطية بوالص التأم ن ع ى حياة ٔالاعضاء.
)**( إن الزيادة ع ى الضرائب تعود إلرتفاع نسبة الضرائب ع ى الفوائد الدائنة من البنوك.
)***( يتكون حساب املصاريف املختلفة مما ي ي:
2017
2018
ل.ل.
ل.ل.
10,460,827
10,225,620
جمعية عمومية
تنظيفات
متفرقات
برامج معلوماتية
استشارات ودراسات
جوائز ودروع وخالفه
مجموع املصاريف املختلفة

10,932,968

8,916,153

2,662,537
585,664
1,003,995
6,686,516
32,097,300

1,089,513
580,387
12,060,000
33,106,880
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نقابة خ ﺮاء املحاسبة املجازين ي لبنان
ب ﺮوت – لبنان
ايضاحات حول البيانات املالية – )تابع(
 -18رواتب و أجور و ملحقا ا
يتكون هذا الحساب مما ي ي:

رواتب واجور
منافع نقدية وعينية
اش ﺮاكات الضمان الاجتما ي
املجموع – بيان ب

2018
ل.ل.
392,761,951
111,323,664
77,202,856
581,288,471

2017
ل.ل.
393,261,576
99,951,823
73,473,713
566,687,112

بلغ عدد موظفي النقابة  13موظف خالل العام  2018مقابل العدد ذاته خالل العام .2017
ً
بتاريخ  2018/12/20قرر مجلس النقابة استثنائيا صرف مكافأة بدل راتب شهر كامل لكل موظف بلغ مجموعها
 32,714,500ل.ل .عن عام .2018
 -19أمور أخرى
إن البيانات املالية تبقى خاضعة للمراجعة والتكليف ال ائي من قبل دائرة ضريبة الدخل وكذلك بالنسبة إ ى الصندوق
الوط للضمان الاجتما ي.
ٔ -20الادوات املالية وإدارة املخاطر
القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية
ال يوجد فرق جوهري ب ن القيمة الدف ﺮية والقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املوقوفة بتاريخ الوضع املا ي.
مخاطر أسعار الصرف
تظهر مخاطر أسعار الصرف من احتمال تقلب سعر صرف العمالت ٔالاجنبية )غالبي ا بالدوالر ٔالام ﺮيكي( مقابل الل ﺮة
اللبنانية  ،مما قد يؤثر ع ى قيمة املوجودات واملطلوبات املالية املسجلة بالعملة ٔالاجنبية.
قد تواجه النقابة مخاطر أسعار صرف ،حيث أ ا تحتفظ بموجودات ومطلوبات بالل ﺮة اللبنانية ،ونب ن فيما ي ي البيان
املا ي كما ي  31كانون ٔالاول  2018واملفصلة أبوا ا ما ب ن الل ﺮة اللبنانية وما يوازي العمالت ٔالاجنبية بالل ﺮة اللبنانية:
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نقابة خ ﺮاء املحاسبة املجازين ي لبنان
ب ﺮوت – لبنان
ايضاحات حول البيانات املالية – )تابع(
البيان املا ي كما ي  31كانون ٔالاول 2018
ما يوازي العمالت
ٔالاجنبية)الدوالر(
بالل ﺮة اللبنانية

ٔالارصدة
بالل ﺮة اللبنانية
املوجودات الغ ﺮ املتداولة
صا ي الاصول الثابتة املادية
صا ي الاصول الثابتة غ ﺮ املادية
تأمينات
وديعة مجمدة لدى مصرف
مجموع املوجودات غ ﺮ املتداولة
املوجودات املتداولة
ذمم اش ﺮاكات ٔالاعضاء املدينة ،صا ي
ً
أعباء مدفوعة مسبقا و ذمم مدينة ،صا ي
ودائع مجمدة لدى املصارف
النقد ي الصندوق واملصارف
مجموع املوجودات املتداولة
مجموع املوجودات

املجموع
بالل ﺮة اللبنانية

2,001,676,862
63,273,213
11,787,000
1,000,000,000
3,076,737,075

-

2,001,676,862
63,273,213
11,787,000
1,000,000,000
3,076,737,075

72,063,750
338,585,731
6,494,193,508
68,186,119
6,973,029,108
10,049,766,183

2,040,136,296
27,413,140
2,067,549,436
2,067,549,436

72,063,750
338,585,731
8,534,329,804
95,599,259
9,040,578,544
12,117,315,619

الوفر امل ﺮاكم
الوفر امل ﺮاكم
وفر السنة
مجموع الوفر امل ﺮاكم
املطلوبات غ ﺮ املتداولة
مؤونة تعويض اية الخدمة
مؤونات ملواجهة اخطار
مجموع املطلوبات غ ﺮ املتداولة

10,522,652,158
1,160,682,341
11,683,334,499

-

10,522,652,158
1,160,682,341
11,683,334,499

140,168,453
155.550.000
295,718,453

-

140,168,453
155,550,000
295,718,453

املطلوبات املتداولة
ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
مجموع املطلوبات املتداولة
مجموع الوفر واملطلوبات

138,262,667
138,262,667
12,117,315,619
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-

138,262,667
138,262,667
12,117,315,619

نقابة خ ﺮاء املحاسبة املجازين ي لبنان
ب ﺮوت – لبنان
ايضاحات حول البيانات املالية – )تابع(
مخاطر الائتمان
تظهر مخاطر الائتمان ي أرصدة الحسابات النقدية وحسابات الاش ﺮاكات املدينة ،ويظهر رصيد هذﻩ الحسابات بالبيان
املا ي بقيمة التحقق الصافية املتوقعة .ربما قد تواجه النقابة هذﻩ املخاطر.
مخاطر أسعار الفائدة
تنشأ هذﻩ املخاطر من التغ ﺮات ال تحدث ي معدل الفوائد السوقية وال لها تأث ﺮ مباشر ع ى املوجودات املنتجة
ً
للفوائد )ودائع لدى املصارف( .قد تواجه النقابة هذا النوع من املخاطر نظرا للتقلب الحاد ألسعار الفائدة .
مخاطر السيولة
إن مخاطر السيولة ي املخاطر ال تكمن ي عدم مقدرة النقابة ع ى الوفاء بصا ي متطلبا ا التمويلية .تقوم ادارة
النقابة باإلشراف ع ى بيان الاستحقاق وذلك للتأكد من ٕالابقاء ع ى السيولة املطلوبة.

*

*
*

*
*

*
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