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ومنّ ا كلمة...
األستاذ معتصم محمصاني
عضو مجلس اإلدارة  -المدير العام

أيها السادة األفاضل،
شهد العام  2015الكثير من األعمال والنشاطات ،فمن ضمن سياسة مجموعة البركة
المصرفيــة التوســعية بــدأ البنــك بتأســيس فرعيــن جديديــن األول في مبنــى اإلدارة
العامة حيث سينتقل الفرع الرئيسي إليه وسيخصص لشريحة كبار الزبائن والفرع اآلخر
في شارع االستقالل والذي سيطبق فيه أحدث صور الهوية الموحدة للبنك.
أما على صعيد المسؤولية االجتماعية أطلق المصرف هذا العام مشروع غرين بوست
لتشــجيع المؤسســات الصغيــرة على اعتمــاد الطاقة الخضراء في أعمالها ونشــاطاتها
وقــد تــم توزيــع الجوائــز علــى الفائزيــن ،كمــا أن البنــك بصــدد القيــام بحمالت تشــجير
بالتعاون مع البلديات في المناطق.
أيها السادة الكرام،
بناء للتعميم رقم  281الصادر عن مصرف لبنان باشر بنك البركة تنفيذ جميع الخطوات
المطلوبــة فأنشــأ وحــدة حمايــة العمــاء التــي ســتقوم بمتابعــة جميــع المالحظــات
والشكاوى الخاصة بالزبائن ،وقمنا بطباعة وتوزيع كتيب «إعرف حقوقك» على الزبائن
إضافة إلى كتيب العموالت واألرباح ،إن التزام المصرف بهذا التعميم هو أمر نابع من
ً
أساسا والتزامه مبدأ الشفافية مع الزبائن كافة.
مبادئ البنك
وفي الختام،
أتقــدم منكــم ومــن عوائلكم بأطيب التهاني والتمنيات بمناســبة حلول ذكرى المولد
ً
داعيــا اللــه عــز وجــل أن يعيــد هــذه
النبــوي الشــريف وعيــدي الميــاد ورأس الســنة،
عم الســام واألمان
المناســبات الكريمــة علــى الجميع بالخير والصحة والســعادة وقد َّ
العالم وباألخص في وطننا العربي الغالي.
وكل عام وأنتم بخير
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ركن الصيرفة
اإلسالمية -
فتاوى

التزام التصدق عند تأخير سداد الدين

السؤال :ما هو الفرق بين «جدولة الدين» في البنوك التقليدية ،وبين «غرامات التأخير» التي يضعها بنك «البركة»
ً
تقريبا؟
على العمالء الممتنعين عن التسديد ،إذا لم يثبتوا أنهم معسرون ،طالما أن نسب الزيادة هي نفسها
مماطال ،فيمكن للبنك أن يأخذ من المال ،على أساس االلتزام بالتصدق عند التأخير في
الجواب :إذا كان العميل
ً
السداد إلجباره على ذلك ،وعندها يأخذ البنك قيمة التكلفة الفعلية للمطالبة بالدين ( ،كبدل عن الوقت والجهد
واألوراق وغيرها ، )..ولكن من دون أية زيادة على هذه التكلفة ،ويضمها إلى رأس ماله ،وما بقي من الغرامات
يصرف في وجوه الخير بمعرفة الهيئة الشرعية.

وبذلك يكون الفرق بين األمرين هو ،أن الجدولة تؤخذ مقابل الزمن على الدين وتضم إلى رأس المال واألرباح،
بينما غرامة التأخير تؤخذ إلجبار المدين المماطل على السداد ،ولكنها ال تدخل في أرباح البنك ،وتصرف في وجوه
الخير بمعرفة الهيئة الشرعية في البنك

دائرة
الخدمات
المصرفية
اإللكترونية :

ً
ً
رئيسيا في المصرف كونها تقوم بتقديم الخدمات المصرفية عبر الوسائل
دورا
تلعب دائرة الخدمات اإللكترونية
اإللكترونية مستخدمةً التقنيات الحديثة في مجال اإلتصاالت وشبكة اإلنترنت والشبكات الالسلكية وأجهزة الهواتف
الجوالة لتقديم الخدمات المصرفية على مدار  24ساعة في اليوم و 7أيام في األسبوع.
وتشمل هذه الخدمات البطاقات بكافة أنواعها للقيام بعمليات الدفع اإللكتروني ،وخدمة الصراف اآللي للقيام
بعمليات السحب النقدي واالستعالم عن الرصيد وكشف الحساب والتحويل بين الحسابات ،والخدمات المصرفية عبر
اإلنترنت e-Bankingللقيام بدفع الفواتير وادارة وتحويل األموال ،وخدمة الدفع اإللكتروني والتحويل عبر الهواتف
الجوالة . mobile banking

كما أن من األهداف الرئيسية لعمل هذه الدائرة :هي المشاركة في اعداد الدراسات والخطط ووضع إجراءات العمل
التطبيقية لتقديم الخدمات اإللكترونية المبتكرة والمتطورة للزبائن بما يتوافق مع تعاميم مصرف لبنان ولجنة الرقابة
على المصارف الصادرة بهذا الخصوص.

من مهام الدائرة على سبيل المثال ال الحصر

 -1تطوير المنتجات واألنظمة اإللكترونية الحالية .

 -2إعداد تقرير الوضعية الشهرية لمصرف لبنان المتعلق بالحركة الشهرية للمدفوعات والسحوبات النقدية على
البطاقات .
 -3دراسة الملفات المتعلقة بالبطاقات اإلئتمانية والدفع المؤجل وتدوين التوصيات قبل رفعها الى اللجنة المختصة
للموافقة على السقوف المطلوبة.
 -4معالجة طلبات اإلعتراض على حركات فاشلة تمت بواسطة البطاقات على نقاط البيع أو الصراف اآللي .

 -5المراجعة اليومية لملف نظام المقاصة والتسوية اإللكترونية والعمليات التي اجريت على البطاقات والتي تم
قيدها على حسابات العمالء.

 -6إصدار/تفعيل /إيقاف/إلغاء البطاقات على نظام بطاقات اآللي

 -٧اإلشراف على عمل الصراف اآللي واعداد تقارير أسبوعية وشهرية عن ادائها .
 -٨تحضير الكشوفات الشهرية وارسالها الى الفروع.

 -٩المساعدة في اعداد وتدريب الموظفين في الفروع على اعمال بيع الخدمات والمنتجات اإللكترونية.

إعـــــــالم
توزيع األرباح

إلــى زبائننــا الكــرام:

يسرنا أعالمكم بأن نتائج عمليات استثمار ودائع الزبائن عن الفترة المنتهية في شهر تشرين الثاني  2015ستوزع
على الودائع االستثمارية استحقاقات شهر كانون األول  2015وفقا لما يلي:

الودائع االستثمارية
بالليرة اللبنانية
مدة الوديعة

الودائع االستثمارية
بالدوالر األميركي

الودائع االستثمارية
باليــورو

معدل األرباح السنوية المدفوعة للفصل
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البركة يرعى «المنتدى العربي لالقتصاد األخضر »2015

نظــم «اتحــاد غــرف التجــارة والصناعــة والزراعة للبالد
برعايــة بنــك البركــة ش.م.لّ .
القصار لالقتصاد العربي»« ،المنتدى العربي لالقتصاد
العربية في مبنى «عدنان
ّ
ّ
األخضــر» ،وذلــك بالتعــاون مــع اتحــاد غــرف التجــارة والصناعــة والزراعــة فــي لبنان،
والمجلس العربي لالقتصاد األخضر ،ومصرف لبنان.
حــدد المنتدى أهدافه الرامية الى توســيع إدراك مجتمعات االعمال العربية،
وقــد ّ
بأهميــة اعتمــاد اســتراتيجيات االقتصاد األخضــر ،واالطالع على احــدث التطورات
والتكنولوجيــات الحديثــة فــي هــذا المجال ،وتبــادل االفــكار واســتعراض التجارب،
وتحديــد المعوقــات التــي تواجــه التنميــة الخضــراء ،والتــداول فــي أســس بنــاء
السياســات االقتصاديــة الخضــراء المتكاملة على المســتويين الوطنــي والعربي
المشترك ،بغية وضع المقترحات المناسبة في هذا الصدد.
وتخلل حفل االفتتاح كلمة لحاكم مصرف لبنان رياض ســامة عدد فيها ما قام به
المصرف لدعم االقتصاد االخضر اكان في الصناعة ،او الطاقة ،وغيرها ،فاســتحق
التنويه بدوره الريادي من خالل السياســات والبرامج واآللية المتكاملة الي يقوم
المتجددة.
بتنفيذها عبر المصارف اللبنانية لدعم القروض البيئية والطاقة
ّ
ثم كانت كلمة للرئيس الفخري لالتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد
العربيــة ،عدنان القصار شــدد فيها علــى أن «التحول الى االقتصاد االخضر لم يعد
مجــرد خيار ،بــل أصبح ضرورة اقتصادية وبيئية ملزمة لوقف تراجع إمكانيات تحقيق

التنميــة المســتدامة ،فــي ضــوء تدهور الظــروف البيئية التي يواجههــا االقتصاد
العربي ».
وتطرق وزير البيئة محمد المشنوق إلى الخطوات التي قام بها لبنان في سبيل
ّ
التحول إلى االقتصاد األخضر.
ّ
االفتتاحية درعاً
تقديرية إلى كل من حاكم مصرف
القصار في ختام الجلسة
وقدم
ّ
ّ
ّ
ّ
محمد
الدكتور
األخضر
لالقتصاد
العربي
المجلس
رئيس
وإلى
سالمة
رياض
لبنان
ّ
فريد خميس .ومن ثم قام المشاركون بجولة على المعرض المصاحب.

البركة يرعى فعاليات « سالمة المريض في المستشفيات» في مستشفى دار الشفاء
برعايــة بنــك البركة ش.م.ل .نظمت مستشــفى دار الشــفاء وعلــى مدى يومين
فعاليــات « ســامة المريــض في المستشــفيات» و تضمنت عدداً من االنشــطة
التوجيهية والمحاضرات العلمية المتخصصة.

اليوم االول كان توجيهيا تثقيفيا للعموم شارك فيه المئات من طالب المدارس
والثانويات والجامعات تعرف خالله المشاركون على المفاهيم اﻷساسية لسالمة
المريض من خالل االجنحة المختلفة التي تطرقت للعناوين التالية :
الســامة العامة ،ســامة الدواء ،ســامة الغذاء ،ســامة نقل الدم ،ســامة االم
والطفل ومكافحة العدوى.
كما تخلل النشاط أسئلة وجوائز للمشاركين.

شــمل اليــوم الثانــي نــدوات ومحاضــرات متخصصــة موجهــة للعاملين فــي مجال
الصحة وتمحورت المحاضرات حول سالمة المريض في المستشفيات .
تنــوع الحضــور فــي اليــوم الثاني ليشــمل العامليــن في مستشــفيات طرابلس
والشــمال و الجهــات الضامنــة الرســمية والعســكرية ،حاضــر فيها ثلة مــن أصحاب
االختصاص ابرزهم الدكتور وســيم علوان  ،الســيدة هال القاســم  ،الدكتورة روال
حمود،الدكتور محمد علي حمندي،السيد محمد صالح والدكتور طانيوس أيوب.
تخلل اليوم الثاني توزيع دروع تقديرية للمحاضرين وشهادات للمشاركين واختتم
بحفل كوكتيل.

جمعية االمل للرعاية والتنمية االجتماعية نظمت حفل مسابقة ابداعات 2015
نظمــت جمعيــة االمل للرعاية والتنمية االجتماعية ،برعاية وزير الشــؤون االجتماعية
االستاذ رشيد درباس وبنك البركة ش.م.ل .وللسنة الثالثة على التوالي حفل توزيع
جوائز إبداعات لذوي االعاقة في قصر االونيسكو في بيروت ،بحضور الشيخ أحمد
دندن ممثل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ،رئيس مجلس ادارة
جمعية االمل النائب الدكتور عماد الحوت ،مدير عام الوزارة رندة بو حمدان ممثلة وزير
الشؤون االجتماعية رشيد درباس ،إضافة الى لفيف من الرسميين وممثلي قادة
االجهزة االمنية ،ورؤساء وأعضاء الهيئات التربوية والثقافية واالجتماعية والتعليمية

والرياضية ،رؤساء وأعضاء المجالس البلدية واالختيارية.
والقــى االعالمــي قــي قنــاة «الجديــد» ناصــر بلــوط كلمــة المبدعين ،حيث شــكر
القائمين على المسابقة اليمانهم بقدرات المعوقين الذين اثبتوا أنهم أشخاص
عاديون طموحون لديهم حقوق وعندهم واجبات.
رئيس مجلس ادارة جمعية االمل النائب الدكتور عماد الحوت ألقى كلمة جاء فيها:
« إن المعيار الحقيقي لالبداع هو تعاون أبنائه في نهضة المجتمع :فابناؤنا عموما
واصحاب ذوي االحتياجات الخاصة خصوصا ،يســاهمون في نهضة المجتمع بالرغم
من المحاوالت الغراق الوطن بالجهل ،مضيفا أن مســابقة ابداعات تؤكد على كل
هذه المعاني وشاكرا كل من ساهم في نجاح المسابقة.
ثم كانت كلمة راعي المسابقة وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس ألقتها مدير
عــام الــوزارة الســيدة رنــدة بو حمدان ،فاعتبــرت «ان دعم هذه المبادرات تســعى
لتفجيــر الطاقــات االيجابية لدى االجيال المختلفة ،وذلك لكونها الكفيلة بالكشــف
عن المواهب وتنميتها وتشجيعها مبكرا على غرار ما تقوم به الدول المتقدمة».
كما شهد الحفل تكريما للمانحين ووزعت الجوائز على المشاركين.
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أخبار البركة

جمعيــة األمل للرعايــة والتنميــة االجتماعية
تقدم درعا تقديريا لبنك البركة

قام وفد من جمعية األمل للرعاية والتنمية االجتماعية برئاسة
المحامي باسم الحوت أمين سر الجمعية بزيارة كريمة للمقر
الرئيسي لبنك البركة حيث التقى األستاذ معتصم محمصاني عضو
مجلس اإلدارة – المدير العام .وتم في هذه المناسبة التباحث
حول دور المصرف بالتعاون مع الجمعية لتقديم الدعم والمساعدة
لذوي االحتياجات الخاصة من المناطق اللبنانية المختلفة .كما ثمن
الوفد عاليا الدور االنساني الذي يلعبه المصرف وخاصة على صعيد
المسؤولية االجتماعية .وكان في عداد الوفد المرافق األستاذ
وسام طافش مدير تنمية الموارد في الجمعية ،األستاذ خالد
شحادة نائب رئيس الجمعية ،كما حضر عن بنك البركة األستاذ عبد
الحميد التقي مدير دائرة التسويق ,والسيدة ليلى تفاحة مدير فرع
فردان.
ً
وفي نهاية اللقاء قدم الوفد لالستاذ محمصاني درعا تكريميا
عربون وفاء وتقدير لدور المصرف.

اجتماعيات
وفيات

تتقدم إدارة بنك البركة في لبنان من أسرة مجموعة البركة المصرفية
بأحر التعازي لوفاة
رئيس المكتب التمثيلي للمجموعة في إندونيسيا

﴿ األستاذ موسفيان مختار ﴾

راجين من الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته
وان يلهم عائلته الصبر والسلوان
إنا لله وإنا اليه راجعون
نتقدم إدارة بنك البركة من األستاذ فاروق محفوظ عضو مجلس اإلدارة
بأحر التعازى لوفاة شقيقته

مجموعــة البركــة المصرفيــة ترعــى المؤتمـــــر
المصرفـــي العربــــي السنـــوي لعــــام 2015
«خارطة طريق للشمول المالي »2020-2015

وبرعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سالم ومجموعة البركة
المصرفية ،إفتتح المؤتمر المصرفي العربي السنوي بدورته
العشرين أعماله اليوم بعنوان «خارطة طريق الشمول المالي
( »)2020-2015في فندق فينيسيا -بيروت ،بتنظيم من اتحاد
المصارف العربية ،ومشاركة حاكم مصرف لبنان رياض سالمه،
والرئيس الفخري التحاد الغرف العربية رئيس الهيئات اإلقتصادية
في لبنان الوزير السابق عدنان القصار ،ورئيس إتحاد المصارف
العربية محمد بركات ،ورئيس اإلتحاد الدولي للمصرفيين العرب
رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه ،واألمين العام
إلتحاد المصارف العربية وسام فتوح.
وحضر فعاليات المؤتمر أكثر من  800شخصية قيادية عربية ودولية
من وزراء ومحافظي بنوك مركزية ورؤساء مؤسسات مالية من
 26دولة يتقدمهم وفد رفيع المستوى من مجلس دول التعاون
الخليجي ،ووفد كبير من الصين ،إضافة إلى ممثلين عن البنك
المركزي الفدرالي األميركي والبنك األوروبي لإلنشاء والتعمير،
ومؤسسة التمويل الدولية.

www.al-baraka.com

﴾ السيدة نديمة عبدو محفوظ

﴾

راجين من الله عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح
جناتها وان يلهم عائلتها الصبر والسلوان.

	-نتقدم من الزميلة سوسن صبرا بأحر التعازي بوفاة عمها خليل صبرا .

الشوا.
	-نتقدم من الزميل حسام فروخ بأحر التعازي بوفاة والدته سهيلة
ّ
	-نتقدم من الزميلة كريمان عبدالله بأحر التعازي بوفاة والدة زوجها فاطمة أحمد مراد.
	-نتقدم من الزميل غسان عطار بأحر التعازي بوفاة عمته ليلى عطار .

والدات
نهنــى الزميــل محمــد منصــور وزوجتــه
	-
ْ
رشــا بكــري بمولودتهمــا 2015/11/30
لمار محمد منصور

زفاف
	-عقــد الزميل محمد شــحادة قرانه
علــى الســيدة ميســاء شــعبان.
نبــارك للعروســين ونتمنــى لهما
حياة ملؤها السعادة والطمأنينة.

