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بيان الدخل المجّمع المدقق

تقرير
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التصعيد األميركي ضد إيران:

قلق أوروبي وحذر لبناني
تنصرف أوروبا الى معالجة تداعيات العقوبات االميركية على الشركات المستثمرة في إيران ،فيما ينشغل لبنان في قراءة
انعكاس العقوبات االميركية على حزب الله وتوقيتها
هيام القصيفي
شـ ّكـلــت ال ـع ـقــوبــات االم ـيــرك ـيــة الـتــي
تبنتها دول خليجية على مسؤولني
في حزب الله محور أحاديث الوسط
ال ـس ـي ــاس ــي وت ـح ـل ـي ــات ــه ،ف ـت ـع ــددت
الـقــراءات في ظل املنحى الــذي ّ
يعبر
عنه دائمًا حــزب الله بالتخفيف من
وق ــع ه ــذه الـ ـق ــرارات وأهـمـيـتـهــا ،في
مقابل القراءة املتشددة التي ال تزال
تنظر الى مسار العقوبات االميركية
ع ـلــى إيـ ـ ــران وع ـل ــى حـ ــزب ال ـل ــه بــأنــه
تصاعدي وسيؤتي ثماره عاجال أو
ً
آجال.
ّ
لـ ـ ــذا ،ي ـت ــوق ــف ال ــذي ــن ي ـت ـب ــن ــون ه ــذه
الــرؤيــة عند حــدثــن :توقيت التطور
االخير املتعلق بفرض عقوبات ،وما
ي ـج ــري م ــن تــرت ـي ـبــات م ـصــرف ـيــة في
لبنان ،مقارنة بما جرى في الساعات
االخ ـيــرة مــن تــداع ـيــات أوروب ـي ــة لها
صلة بامللف اإليراني النووي.
فمع انسحاب واشنطن مــن االتفاق
ال ـن ــووي ،تـمـســك االت ـح ــاد االوروبـ ــي
أكـ ـث ــر ف ــأك ـث ــر ب ـ ــه ،وظ ـ ــل ي ـع ـمــل عـلــى
مفاوضات متوازية وحثيثة من أجل
ض ـم ــان اسـ ـتـ ـم ــراره وال ـت ـخ ـف ـيــف من
وقع التخلي االميركي عنه ،ال سيما
ً
أن دوال فــي االت ـحــاد ب ــدأت تستثمر
ف ــي إيـ ـ ــران ع ـبــر شــركــات ـهــا الـنـفـطـيــة
والـصـنــاعـيــة والـتـجــاريــة ،خصوصًا

قرار العقوبات لم يكن ردًا على
نتائج االنتخابات بقدر ما هو تتمة
للمسار األميركي ـــ الخليجي
فــي قطاع الطيران والـسـيــارات ،بعد
سنوات من القطيعة والحصار املالي
واالقتصادي عليها.
لـكــن س ــرع ــان م ــا ت ـبـ ّـن ل ـهــذه الـ ــدول،
واس ـت ـطــرادًا شــركــاتـهــا ،أن واشنطن
ّ
ستعمم عقوباتها وتفرض حصارًا
موازيًا على أي شركة أوروبية تريد
االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فـ ــي اس ـت ـث ـم ــارات ـه ــا فــي
إي ــران .لــذا ،لم تكن مفاجئة مسارعة
هــذه الشركات الــى التفكير مليًا في
االن ـس ـحــاب حـتــى قـبــل ان ـت ـهــاء املـهــل
التي حددتها واشنطن لها .وما بيان
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كيف سيوازن الحريري بين الشروط السعودية واألميركية ،وحسابات العهد وحزب الله؟ (هيثم الموسوي)

شــركــة ت ــوت ــال الـفــرنـسـيــة ع ــن ّ
نيتها
االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب مـ ــن م ـ ـشـ ــروع ل ـت ـطــويــر
ح ـق ــل ل ـل ـغ ــاز ال ـط ـب ـي ـعــي فـ ــي إي ـ ـ ــران،
وتالها أمس بيان شركة نقل بحرية
دنماركية ،إال بعض أوجــه تجليات
هــذا االنـشـغــال االوروبـ ــي بتداعيات
تـعـمـيــم ال ـع ـق ــوب ــات االم ـي ــرك ـي ــة على
الشركات املعنية والخسارات املالية
امل ـت ــوق ـع ــة مـ ــن ج ــرائـ ـه ــا .وف ـ ــي وق ــت
البحث
تــداعــى فيه قــادة أوروب ــا الــى
ّ
ف ـ ــي امل ـ ــوق ـ ــف االمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ،ف ـ ــي ش ــق ــه
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،ف ــي مـ ـ ـ ــوازاة الـتـمـســك
باالتفاق النووي ،ال تظهر واشنطن
أنها في وارد التراجع عنه ،ما يؤشر
ال ــى مــواجـهــة أمـيــركـيــة أوروبـ ـي ــة ،لم
تخفف وقعها الحفاوة التي رافقت
زيارات رؤساء ومسوؤلني أوروبيني
الى واشنطن للقاء الرئيس االميركي
ّ
دونالد ترامب قبل إعالنه تخليه عن
االت ـف ــاق م ــع إي ـ ــران .كــذلــك ل ــم يخفف
الـتـنـسـيــق بــن واش ـن ـطــن وحلفائها
االوروبـيــن في النظرة الــى تطورات
الشرق االوسط والحرب في سوريا،

مـ ـ ــن شـ ـ ـ ــدة ت ـ ـشـ ـ ّـبـ ــث إدارة تـ ــرامـ ــب
ب ــوج ــوه ـه ــا الـ ـج ــدي ــدة ف ــي مــواج ـهــة
ايران.
م ـ ـ ــن هـ ـ ـن ـ ــا ج ـ ـ ـ ــاء ت ـ ــوقـ ـ ـي ـ ــت االع ـ ـ ـ ــان
االم ـي ــرك ــي ع ــن ع ـق ــوب ــات ض ــد حــزب
الله ،في مرحلة توتر إقليمي حاد،
نتيجة نقل السفارة االميركية الى
القدس واملواجهات الدموية ،ليزيد
مـ ــن تـ ـ ـس ـ ــاؤالت الـ ـف ــري ــق ال ـل ـب ـن ــان ــي
غـيــر امل ــوال ــي إليـ ــران ،عــن تـتـمــة هــذه
الخطوة .فمنذ بــدء موجة الرحالت
الخليجية الرسمية الــى واشنطن،
والكالم االميركي ال يزال هو نفسه.
لـكــن االم ــر لــم يـقــابــل لبنانيًا إال في
إط ـ ـ ــار ت ـخ ـف ـي ــف وق ـ ـعـ ــه ،مـ ــا عـ ـ ــدا أن
ح ــزب ال ـلــه ت ـحـ ّـســب جــديــا ل ــه ،فيما
ك ـ ــان ي ـس ـت ـع ــد ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،ال ـت ــي
جاء ت وسط ارتفاع منسوب التوتر
االق ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــي ،فـ ـل ــم تـ ـتـ ـص ــدر واجـ ـه ــة
االهتمام الدولي واالميركي تحديدًا.
وقد يكون سبب ذلك أن النتائج لم
تشكل مفاجأة ألي طرف ،ال سعوديًا
وال أم ـيــرك ـيــا .فـخــريـطــة الـتـحــالـفــات

وال ـك ــام ال ــذي قـيــل وت ـكــرر أك ـثــر من
م ــرة عــن تـ ّ
ـوجــه ح ــزب ال ـلــه لـلــدخــول
في إدارة الحكم فعليًا وزي ــادة عدد
نـ ــوابـ ــه ونـ ـ ـ ــواب ح ـل ـف ــائ ــه ل ــإم ـس ــاك
بقدرة التأثير في املجلس ،لم ُيقاال
س ـرًا بــل علنًا .ولــم يكن أحــد يتوقع
أن يخسر حزب الله في االنتخابات،
ال ـت ــي حـ ــرص االم ـ ــن الـ ـع ــام لـلـحــزب
السيد حسن نصرالله على تكثيف
إطــاالتــه ملنع أي خــرق فيها .وكــان
واضحًا أن كل القوى املواكبة مدركة
س ـل ـفــا ل ـن ـتــائــج االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،حـتــى
إن وزي ــر الـخــارجـيــة الـتــركــي مــولــود
جــاويــش أوغـلــو عـ ّـبــر بــوضــوح حني
قال إن أسباب خسارة الرئيس سعد
الحريري معروفة.
ل ــذا ،فــإن ق ــرار الـعـقــوبــات لــم يكن ردًا
عـلــى ف ــوز ال ـحــزب بــاملـعـنــى الـضـيــق،
بقدر ما هو تتمة للمسار االميركي
ـ ـ الخليجي ،عكسه أكثر من مرة وزير
الخارجية السعودي عــادل الجبير.
فمن الطبيعي أال يـكــون لـحــزب الله
واملسؤولني فيه أي حسابات مالية

يمكن أن تتأثر بالعقوبات ،وغالبًا
مـ ــا قـ ـي ــل هـ ـ ــذا ال ـ ـكـ ــام وعـ ـل ــى ل ـس ــان
مسؤولي الحزب ،في كل مرة تصدر
عـ ـق ــوب ــات مـ ـم ــاثـ ـل ــة .واالمـ ـي ــركـ ـي ــون
ك ـم ــا الـ ـسـ ـع ــودي ــون ي ـع ــرف ــون تـمــامــا
قـ ــدرة ل ـب ـنــان ع ـلــى ال ـت ـكـ ّـيــف م ــع هــذه
العقوبات ،ليس على صعيد الحزب
واملـ ـص ــارف ف ـح ـســب ،فـحـتــى قــانــون
االن ـت ـخ ــاب ل ـحــظ ذلـ ــك ب ــوض ــوح في
امل ـ ـ ـ ــادة  59مـ ـن ــه امل ـت ـع ـل ـق ــة ب ـح ـســاب
الحمالت االنتخابية ،لكن للتوقيت
واملنحى االميركي مفعول سياسي
وليس عمالنيًا .فاالتجاه الخليجي
واالم ـي ــرك ــي ال ــى تـ ــرداد ال ـك ــام حــول
اسـ ـتـ ـق ــرار ل ـب ـن ــان والـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ـيــه،
ال يـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـتـ ــوقـ ــف ع ـ ـنـ ــده ب ـم ـع ــزل
عـ ــن االس ـ ـت ـ ـعـ ــداد ل ـت ـش ـك ـيــل ح ـكــومــة
ج ــدي ــدة .وإذا كـ ــان خ ـص ــوم ال ـحــزب
ب ــدأوا يـتـســاء لــون عــن ق ــدرة الرئيس
س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ع ـل ــى ال ـت ـك ـ ّـي ــف مــع
هــذه العقوبات وشراكته مع الحزب
فـ ــي الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،رغ ـ ــم أن ـ ــه ي ـت ـعــايــش
م ــع ال ـح ــزب ف ــي ال ـح ـكــومــة الـحــالـيــة،
فـ ــإن ت ــدح ــرج االح ـ ـ ــداث والـتـصـعـيــد
االمـيــركــي والضغط الـسـعــودي على
الـ ـح ــري ــري ت ـض ــاع ــف م ــن حـســاسـيــة
مــوق ـفــه ح ـيــال تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة ،ال
سيما أن ال ـكــام الــرئــاســي الرسمي
الـ ـ ــذي ال يـسـتـبـعــد ح ـك ــوم ــة أك ـثــريــة
ال ي ـم ـك ــن إال أن ُيـ ـفـ ـه ــم م ـ ــن ج ــان ــب
االميركيني والخليجيني إال حكومة
مؤلفة من التيار الوطني الحر وحزب
الله وحلفائهما ،وهي التي سبق أن
شكلها الرئيس نجيب ميقاتي بعد
تطيير حكومة الحريري .لكن حتى
اآلن ال ي ـب ــدو ال ـح ــري ــري ف ــي ات ـجــاه
املــوافـقــة على حكومة الـلــون الــواحــد
الـتــي ترفضها الــريــاض وواشـنـطــن.
فكيف يمكن أن ي ــوازن بــن الشروط
السعودية والضغوط االميركية على
حزب الله ولبنان ،واملطالب الداخلية
التعجيزية ،وحسابات العهد وحزب
ال ـلــه وحـلـفــائـهـمــا؟ حـتــى أوروبـ ـ ــا لم
تجد بعد الصيغة املالئمة للتوفيق
بني الشروط االميركية وعدم خسارة
االستثمارات االقتصادية في إيران.
فـهــل سـيـجــد ال ـحــريــري مـنـفـذًا الئـقــا
للسير بني األلغام ،وهو الذي ال يكاد
يخرج من مأزق حتى يدخل في آخر؟

ّ
أك ـ ّـدت م ـصــادر دبـلــومــاسـيــة روس ـيــة رفـيـعــة املـسـتــوى لـ ـ «األخ ـبــار» أن «االت ـجــاه الــذي
تتخذه الحكومة اللبنانية حيال اتفاقية الدفاع املشترك املنشودة ،يوحي وكأن لبنان
بــات جــزءًا من حملة الحصار األميركية على روسـيــا» .وقالت املصادر إن «املماطلة
ّ
الحكومة للضغوط
فــي توقيع االتفاقية التي باتت جــاهــزة يــدل على مــدى خضوع
ّ
الغربية ،في الوقت الــذي تقف روسيا إلى جانب قضايا لبنان املحقة على الساحة
الدولية ،بدل مبادلة روسيا باملثل» .وأشارت املصادر إلى أن «وزارة الدفاع الروسية
قــامــت بواجباتها كاملة حـيــال االتـفــاقـيــة والـخـلــل الـحــالــي هــو فــي الـطــرف اللبناني،
الذي يعقد االتفاقات العسكرية مع دول في حلف الناتو ،ويتجاهل التزاماته تجاه
ً
روس ـي ــا» ،م ـعـ ّـبــرة ع ــن اس ـت ـيــاء ع ــارم م ــع امل ـع ـلــومــات ع ــن نـ ّـيــة رئ ـيــس الـحـكــومــة سعد
الحريري تأجيل توقيع االتفاقية إلى ما بعد تشكيل الحكومة املقبلة .وفي السياق،
ّ
تحركًا يوم أمس
بيروت ،بدأ
علمت «األخبار» أن الجهاز الدبلوماسي الروسي في
ّ
ل ــدى بـعــض ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة الـحـلـيـفــة لــروس ـيــا ،بـغـيــة حــثـهــا عـلــى وض ــع بـنــد منح

البيانات المالية المجّمعة المدققة كما في  31كانون اﻷول 201٧

.∫.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
2017 ∫h’G ¿ƒfÉc 31 ‘ Éªc

الموجودات

∫h’CG ¿ƒfÉc 31
2017

)(á«fÉæÑ∏dG äGÒ∏dG ÚjÓÃ º«≤dG

∫h’CG ¿ƒfÉc 31
2016

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 ¢ü°üMh º¡°SGC
ôFÉ°ùÿGh ìÉHQ’CG ÜÉ°ùM πHÉ≤e ádOÉ©dG áª«≤dÉH iôNGC á«dÉe äGOƒLƒeh øjO 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
iôNC’G πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY πHÉ≤e ádOÉ©dG áª«≤dÉH ¢ü°üMh º¡°SGC
IÉCØ£ŸG áØ∏µdÉH áØæ°üe á«dÉe äGhOGC
ájOÉe áàHÉK ∫ƒ°UGC
ájOÉe ÒZ áàHÉK ∫ƒ°UGC
™«ÑdG º°SôH ádhGóàe ÒZ ∫ƒ°UGC
iôNGC äGOƒLƒe
›äGOƒLƒŸG ´ƒª

11^966^804
3^928^586
754^394
2^790
31^834
224^191
8^192^985
22^030
354^023
108^552
8^155^350
273^437
267
44^891
102^073
34^162^207

IOóÙG ™aÉæŸG á£ÿ IóFÉ©dG ájQGƒàc’G äÉbhôØdG
á≤M’ äGÎa ‘ πNódG ¿É«H ¤G 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

)*( :πjõæJ ó©H
 .áÄjOôdGh É¡∏«°ü– ‘ ∑ƒµ°ûŸGh ájOÉ©dG ¿hO ¿ƒjódG ≈∏Y á≤≤ﬁ ÒZ óFGƒa .áÄjOôdGh É¡∏«°ü– ‘ ∑ƒµ°ûŸG ¿ƒjódG äÉfhƒDe.‹ÉªLGE ¢SÉ°SGC ≈∏Y áfƒµe äÉfhƒDe -

53^003
164^545
75^006

53^964
158^278
78^643

áÑjô°†dG ó©H áæ°ù∏d πeÉ°ûdG πNódG ‹ÉªLGE
:¤G óFÉ©dG áæ°ùdG íHQ
 Ω’CG á°ù°SƒDŸG »ªgÉ°ùeá«∏b’CG ¥ƒ≤M -

)(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 hGC 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

∫h’CG ¿ƒfÉc 31
2017

∫h’CG ¿ƒfÉc 31
2016

1^374^837
972^315
3^544
26^757^716
380^790
354^023
453^556
258^870
350^936
422^995

267^494
774^095
2^106
25^415^634
366^027
223^883
444^072
374^911
300^292
420^165

›äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª

31^329^582

28^588^679

∫h’CG ¿ƒfÉc 31
2017

∫h’CG ¿ƒfÉc 31
2016

684^273
4^840
229^014
591^083
924^812
110^616
)(6^002
52^282
5^689
)(4^538
248^539
)(49^847
2^790^761
41^864
2^832^625
34^162^207

684^273
4^840
229^014
591^083
843^320
103^246
)(5^161
67^518
5^689
)(9^081
232^672
)(65^341
2^682^072
37^363
2^719^435
31^308^114

المطلوبات وحقوق المساهمين

حقوق مساهمي المؤسسة اﻷم

)(á«fÉæÑ∏dG äGÒ∏dG ÚjÓÃ º«≤dG

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 IOÉYEG ¢†FÉa
á«dÉŸG äGhO’CG º««≤J IOÉYGE »WÉ«àMG
á«dÉŸG IQhódG èFÉàf
á«ÑæL’CG äÓª©dG πjƒ– »WÉ«àMG

خارج الميزانية المجمعة المدققة 2017 ∫h’G ¿ƒfÉc 31 ‘ Éªc

)(á«fÉæÑ∏dG äGÒ∏dG ÚjÓÃ º«≤dG

وزير الدفاع يعقوب ّ
الصراف إذن التوقيع على االتفاقية ،على جدول أعمال جلسة
الحكومة األخيرة يوم االثنني املقبل.

القضاء ّ
يبرئ سبيتي من «إثارة النعرات»!
أصدر القاضي املنفرد الجزائي في النبطية حسني الحسيني حكمًا بحق الشاعر أحمد
سبيتي املشهور بـ«مصطفى سبيتي» ،الــذي كــان قــد كتب عـبــارات على صفحته على
موقع «فايسبوك» ُع ّد إساءة للسيدة مريم العذراء .وقضى الحكم بإبطال التعقبات عن
الشاعر سبيتي بجرم إثارة النعرات الطائفية ،لكنه أدانه بجرم التحقير على رغم إدالء
املتهم بأنه كان فاقدًا للوعي بسبب ُ
السكر .لكنه أخذ باألسباب التخفيفية لكون سبيتي
عمد إلــى حــذف العبارة املسيئة سريعًا ووجــه رسالة اعـتــذار إلــى متابعيه .وبــرز الفتًا
اعتبار القاضي الحسيني في حيثيات حكمه أنه ال يمكن اإلدعاء بإثارة الفتنة عبر ّ
املس
بالسيدة العذراء لكون ذلك ليس ّ
مسًا بطائفة من دون أخــرى لكونها ليست شخصية
مقدسة للمسيحيني فقط ،إنما لكل الطوائف.

º¡°ùdG á«ëHQ
:Ω’CG á°ù°SƒDŸG »ªgÉ°ùe ¤G 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

8^717^615
2^657^429
964^066
4^420
40^065
749^107
7^787^275
20^714
223^883
101^305
9^641^023
247^095
380
43^299
110^438
31^308^114

á«∏b’CG ¥ƒ≤M á°üq M
›ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M ´ƒª
›ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª

علم
و خبر
دبلوماسي روسي :الحكومة اللبنانية تساهم في حصارنا

رأس المال المدفوع  ٦٨٩،113،1٩٨،٤00ل.ل .اﻷموال الخاصة  3،2٥٥،٦20،000،000ل.ل.
اﻷشرفية ،جادة الياس سركيس ،تلفون ،)01( 33٥200 :فاكس ،)01( 33٩٤3٦ :ص.ب 11 - ٥٦0٥ .بيروت  -لبنان

á¡HÉ°ûŸG äGOGôj’Gh óFGƒØdG
á¡HÉ°ûŸG AÉÑY’Gh óFGƒØdG
óFGƒØdG øe äGOGôj’G ‘É°U
ä’ƒª©dG øe äGOGôj’G
ä’ƒª©dG øe AÉÑY’G
ä’ƒª©dG øe äGOGôj’G ‘É°U
ôFÉ°ùÿG h ìÉHQ’G ÜÉ°ùM πHÉ≤e ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üŸG á«dÉŸG äGhO’G äÉ«∏ªY ìÉHQG ‘É°U
óFGƒØdG AÉÑYGC/äGOGôjGE ‘É°U :É¡æe
IÉCØ£ŸG áØ∏µdÉH áØæ°üŸG á«dÉŸG äGhO’G á«Ø°üJ äÉ«∏ªY ìÉHQG ‘É°U
iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY πHÉ≤e ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üŸG á«dÉŸG äGOƒLƒŸG äGOGôjGE
iôNG á«∏«¨°ûJ äGOGôjG
›á«∏«¨°ûàdG äGOGôj’G ´ƒª
¿ÉªàF’G ìÉHQGC (ôFÉ°ùN) ‘É°U
äÉªgÉ°ùŸG áª«b ÊóJ IQÉ°ùN
á«∏«¨°ûàdG äGOôj’G ‘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
Iô¡°ûdG áª«b ∫Óëª°VG
›á«∏«¨°ûàdG AÉÑY’G ´ƒª
á«∏«¨°ûàdG ìÉHQ’G
AÉÑY’CG h QÉ£N’CG á¡LGƒŸ äÉfhƒDe
á©HÉJ äÉ°ù°SƒDe OÉ©Ñà°SG øY áŒÉf á«ÑæL’G äÓª©dG πjƒ– ôFÉ°ùN
ájOÉe áàHÉK ∫ƒ°UGC ™«H øY œÉædG ‘É°üdG íHôdG
áÑjô°†dG πÑb èFÉàædG
ìÉHQ’G ≈∏Y áÑjô°†dG
á«aÉ°üdG èFÉàædG
:¤G óFÉ©dG áæ°ùdG íHQ
 Ω’CG á°ù°SƒDŸG »ªgÉ°ùeá«∏b’CG ¥ƒ≤M -

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
2016 ∫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

±QÉ°üe

øFÉHR

´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

±QÉ°üe

øFÉHR

´ƒªÛG

176^854
176^854

217^934
819^799
1^037^733

217^934
996^653
1^214^587

159^909
159^909

185^773
2^979^622
3^165^395

345^682
2^979^622
3^325^304

بيان الدخل الشامل المجّمع المدقق

(á«fÉæÑ∏dG äGÒ∏dG ÚjÓÃ º«≤dG) 2017 ∫h’G ¿ƒfÉc 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
áæ°ùdG íHQ
:iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY
:á≤M’ äGÎa ‘ πNódG ¿É«H ¤G πjƒëà∏d á∏HÉ≤dG iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY
á«ÑæL’CG äÓª©dG πjƒ– äÉbhôa
á≤M’ äGÎa ‘ πNódG ¿É«H ¤G πjƒëà∏d á∏HÉ≤dG iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY ‘É°U
:á≤M’ äGÎa ‘ πNódG ¿É«H ¤G πjƒëà∏d á∏HÉ≤dGÒZ iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY
ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üe á«dÉe äGhOGC ≈∏Y á≤≤ﬁ ÒZ (ôFÉ°ùN) ìÉHQGC ‘É°U
iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY πHÉ≤e
iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY ≈∏Y πNódG áÑjô°V ÒKÉCJ

بيان التدفقات النقدية المجّمع المدقق

(á«fÉæÑ∏dG äGÒ∏dG ÚjÓÃ º«≤dG) 2017 ∫h’CG ¿ƒfÉc 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
:á«∏«¨°ûàdG á£°ûf’CG
áÑjô°†dG πÑb áæ°ùdG íHQ
:ó≤ædG ‘É°U ™e á«dÉŸG IQhódG èFÉàf ájƒ°ùàd äÓjó©àdG
 ájOÉŸG ÒZh ájOÉŸG áàHÉãdG ∫ƒ°U’G äÉcÓ¡à°SG ‘É°U ,É¡«∏°ü– ‘ ∑ƒµ°ûŸG ¿ƒjó∏d áfƒµe (IOÎ°ùe) äÉfhƒDe ‘É°U ,ájõcôŸG ±QÉ°üŸG iód Ió°UQG ≈∏Y (IOÎ°ùe) äÉfhƒDe ájOÉe áàHÉK ∫ƒ°UG øY ÆôØàdG IQÉ°ùN ¿ƒjód AÉØ«à°SG áµ∏à‡ áàHÉK ∫ƒ°UG øY ÆôØàdG íHQ ‘É°U ,AÉÑY’CGh QÉ£N’G á¡LGƒŸ äÉfhƒDe ádOÉ©dG áª«≤dÉH á«dÉe äGhOGC º««≤J IOÉYGE øY áŒÉf á≤≤ﬁ ÒZ ìÉHQGôFÉ°ùÿGh ìÉHQ’G ÜÉ°ùM πHÉ≤e
 á«dÉŸG äGhO’CG äÉ«∏ªY ìÉHQGC ‘É°U á«dÉe äÉ≤à°ûe äGhOG äÉªgÉ°ùŸG áª«b ÊóJ ôFÉ°ùN ôNGB ±ô°üe ≈∏Y PGƒëà°S’G øY áŒÉædG Iô¡°ûdG AÉØWGE á©HÉJ äÉ°ù°SƒDe OÉ©Ñà°SG øY áŒÉf á«ÑæL’G äÓª©dG πjƒ– ôFÉ°ùNπeÉ©dG ∫ÉŸG ¢SGCQ ‘ äGÒ¨àdG πÑb á«∏«¨°ûàdG á£°ûf’G 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’G ÜÉ°ùM πHÉ≤e ádOÉ©dG áª«≤dÉH á«dÉe äGhOG
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°SGE áµ∏à‡ áàHÉK ∫ƒ°UGC
¿ƒjód AÉØ«à°SG IPƒNÉCe ∫ƒ°UG ™«H
iôNG äGOƒLƒe
áHô≤ŸG äÉ¡÷Gh øFÉHõ∏d áæFGO äÉHÉ°ùM
iôNG äÉHƒ∏£e
äÉ«∏ª©dG øe œÉædG ó≤ædG
áYƒaóe AÉÑY’Gh QÉ£N’G á¡LGƒŸ äÉfhƒDe
áYƒaóe ÖFGô°V
á«∏«¨°ûàdG á£°ûf’G øe œÉædG ó≤ædG ‘É°U
:ájQÉªãà°S’G á£°ûf’G
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°UG AGô°T
ájOÉe áàHÉK ∫ƒ°UGC ™«H
á©HÉJ äÉ°ù°SƒDe OÉ©Ñà°SG ‘ Ωóîà°ùŸG ó≤ædG ‘É°U
™HÉJ ±ô°üe èeO øe π°üÙG ó≤ædG ‘É°U
ájQÉªãà°S’G á£°ûf’G ‘ Ωóîà°ùŸG øe œÉædG ó≤ædG ‘É°U
:á«∏jƒªàdG á£°ûf’G
á«aô°üe hG á«dÉe ¥GQhÉCH á∏ãªàe äÉHƒ∏£e
á°ShhDôe ¢Vhôb
áæjõN º¡°SG
‘É°U ,Ω’CG á°ù°SƒDŸG »ªgÉ°ùe ¤G ìÉHQG áÑ°üfG ™jRƒJ
‘É°U ,á«∏b’CG ¥ƒ≤M á°üq M »ªgÉ°ùe ¤G ìÉHQG áÑ°üfG ™jRƒJ
á«∏b’CG ¥ƒ≤M øe á«aÉ°VG á°üM AGô°T
á«∏jƒªàdG á£°ûf’G ‘ 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
2017

∫h’CG ¿ƒfÉc 31
2016

1^702^286
)(1^275^994
426^292
147^162
)(12^138
135^024
48^456
32^628
36^233
4^445
31^573
682^022
)(18^870
663^152
)(205^603
)(21^133
)(113
)(129^287
)(356^136
307^016
1,853
308^869
)(52^415
256^454

1^545^922
)(1^176^124
369^798
134^122
)(12^515
121^607
79^970
55^160
417^699
4^413
27^803
1^021^290
8^925
)(49^676
980^539
)(195^787
)(22^425
)(113
)(159^474
)(12^427
)(390^226
590^313
)(102^480
)(137^890
11
349^954
)( 100^719
249^235

248^539
7^915
256^454

232^672
16^563
249^235

∫.∫.
355.14
333.57

∫.∫.
327.22
310.18

∫h’CG ¿ƒfÉc 31
2017

∫h’CG ¿ƒfÉc 31
2016

256^454

249^235

15^661
15^661

)(68^161
)( 68^161

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

)(1^306
194
)(1^112
)(99
)(1^211
)(69^372

278^860

179^863

270^779
8^081
278^860

190^591
)(10^728
179^863

∫h’CG ¿ƒfÉc 31
2017

∫h’CG ¿ƒfÉc 31
2016

308^869

349^954

21^246
18^870
)(1^853
)(3^202
17^953

22^538
)(7^347
)(1^578
)(11
)(4^093
154^612

703
)(30^217
3^068
335^437

3^727
)(397^821
)(2^953
49^676
12^427
137^890
317^021

)(2^664^426
596^650
54^695
526^338
16^186
)(425^896
)(4^546
6^156
8^365
1^356^845
)(11^748
)(205^944
)(5^091
)(116^708
)(327^743

)(1^563^261
226^518
)(2^832
)(516^138
61^285
)(316^469
)(2^836
5^679
)(17^397
516^361
223^967
)(1^068^102
)(3^487
)(54^374
)(1^125^963

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

1^499^210
)(1^096
420^841
)(35^011
377
)(132^565
)(83^599
1^668^157

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

)(1^127
2^765
1^528
)(161^060
)(3^153
)(1^861
)( 162^908
37 9^286
)( 58^374
4^766^200
5^087^112

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

)(1^168^296
1^566^523
5^049

