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

أيها السادة األفاضل،
لقد كان شهر رمضان فرصة للتواصل مع زبائن المصرف عبر سلسلة إفطارات أقامها
البن���ك ف���ي المناط���ق المختلفة ،بدأناها في ش���تورة حيث ش���رفنا بحضوره س���ماحة
مفت���ي زحلة والبقاع الش���يخ خليل المي���س ونخبة من العلماء ورج���ال االعمال وبعدها
كان إفطار البركة طرابلس بحضور ممثل س���ماحة مفتي طرابلس والش���مال الش���يخ
الدكتور مالك الش���عار فضيلة الش���يخ أمير رعد ولفيف من العلماء وحش���د من الزبائن
والمهتمي���ن ولق���د زين االفطارين المذكورين مش���اركة أطفال م���ن دور االيتام وذلك
تأكي���دا عل���ى دور المس���ؤولية االجتماعية للمصرف ،وكان مس���ك الخت���ام إفطار زبائن
ً
ف���رع ح���ارة حريك ،حيث كان له���ذه االفطارات االثر الطيب في نف���وس الزبائن وفرصة
للتواصل وبناء الشراكات.
أيها السادة الكرام
ً
حرصا من إدارة المصرف على تش���جيع االنماء المتوازن واالنفتاح على جميع المناطق
اللبناني���ة قام بن���ك البركة برعاية المع���رض التجاري والتوظيفي الثان���ي في حلبا في
منطقة عكار والذي نظمه ملتقى الخير والتنمية ،وكانت مناس���بة للتعرف على التجار
ورج���ال االعم���ال في المنطق���ة واإلس���تماع إلى حاجاته���م وتطلعاتهم وبح���ث كيفية
التعاون المشترك لما فيه تنمية اعمالهم ونهضة منطقة عكار.
وفي الختام،
ً
دوما لتقديم أفضل الخدمات المصرفية تلبيةً لحاجات زبائننا
إننا في بنك البركة نتطلع
ً
حرصا منا على تنمية أعمالهم ونمو أرباحهم .
وذلك

جديدنا

المحتويات
عيش أحالمك
مع بطاقات

1

2

كلمة األستاذ معتصم محمصاني
جديدنا
ركن الصيرفة اإلسالمية  -الفتاوى
دائرة التمويل واالستثمار
إعالم باألرباح الموزعة

وقسط بسهولة ويسر.
إشتر جميع حاجياتك
ّ
ً
شهريا
واآلن  :بطاقة سقف  $ 2000بــ 70$
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ركن الصيرفة
اإلسالمية -
فتاوى

بطاقة «بركة» اإلئتمانية

ً
علما أن نسبة ما يأخذه بنك «البركة»
سؤال :كيف يتم أخذ زيادة على قيمة السقف الممنوح في بطاقة «بركة»،
ً
تقريبا سعر الفوائد على المبلغ الممنوح في المصارف التقليدية؟.
من زيادة ،توازي

الجواب :اصدار البنك بطاقة ائتمانية ،جائز ،ألن البنك في الحقيقة ،يقدم المال بمثابة قرض حسن ،ويأخذ فقط بدل
ً
زائدا على
ماال
أجرة مقطوعة عن الخدمات المتوفرة في البطاقة ،وبدل العمولة على إنجاز المعاملة فقط ،وال يأخذ ً
ً
جزءا منه ،فإن البنك ال يزيد أو ينقص بدل
قيمة المال الممنوح ،وسواء سحب حامل البطاقة منها كل المبلغ أو
األجرة المقطوع ،ألنه يأخذه عن المنافع والخدمات التي تقدمها البطاقة .أما تقارب سعر البطاقة مع نسبة الفائدة
التي تأخذها المصارف غير اإلسالمية ،فألن المنافسة جعلت األسعار تتقارب ً
جدا ،لكن العبرة تكمن في مفاعيل
ً
مقسطا.
البطاقة ،وما إذا كانت الزيادة على قيمة السحوبات ،أم هي ثمن منافع وخدمات البطاقة
محرمات أو ممنوعات شرعية تظهرها فواتير الشراء ،يمتنع بنك
إشارة هامة إلى أن أي استخدام للبطاقة ،بشراء
ّ
«البركة» عن تمويلها من البطاقة دون باقي المشتريات المباحة ويسحب البطاقة من حاملها.

دائرة
التمويل
واإلستثمار

بيان مهام إدارة التمويل واالستثمار

ً
ً
محوريا في دراسة طلبات التمويل الخاصة بالزبائن حيث يتم تقييم ودراسة
دورا
إن إدارة التمويل واالستثمار تلعب
ملفاتهم ليتم منحهم التمويل المطلوب  ،وهي تقوم بالمهام التالية:
•االطالع على القوانين المرعية اإلجراء والتي تؤثر على عمليات التمويل واالستثمار والعمل على تطبيقها.
•دراسة طلبات التسهيالت الواردة من الفروع ورفعها لإلدارة العليا وفقا» للصالحيات المعطاة.
•اتخاذ اإلجراءات الالزمة لجمع المعلومات عن العمالء من المصادر المختلفة.

•متابعة مراكز العمالء المدينين وتحليل مراكزهم المالية وإعداد البيانات الخاصة بهم.

•متابعة استحقاق التسهيالت الممنوحة والمباشرة بالتجديد قبل شهر من تاريخ االستحقاق.

• التعاون مع مديريات التدقيق الداخلي والرقابة الشرعية والتفتيش والرقابة المالية وإدارة المخاطر والشؤون
القانونية ومدها بالمعلومات المطلوبة لتسهيل عمليات الرقابة الداخلية.
•المشاركة في أعمال لجنتي التمويل واالستثمار والصيرفة بالتجزئة.

•إعداد التقارير المتعلقة بنشاطات إدارة التمويل واالستثمار ورفعها إلى اإلدارة العليا.
•دراسة طلبات العمالء االستثنائية المرسلة من الفروع وعرضها على اللجنة المختصة.

ويشمل عمل الدائرة منح التمويالت المصرفية الفردية من تمويالت شخصية ،تمويل شراء سيارة ،تمويل عقاري،
وبطاقات إئتمانية  ،إضافة الى التمويل التجاري الخاص بالشركات والمؤسسات ويضم تمويل شراء البضائع ،التمويل
العقاري ،تمويل المشاريع ،المشاركة ،اإلستصناع ،اإلعتمادات المستندية ،والكفاالت المصرفية .

إعـــــــالم
توزيع األرباح

إلــى زبائننــا الكــرام:
يسرنا إعالمكم بأن نتائج عمليات استثمار ودائع الزبائن عن الفترة المنتهية في شهر آب  2015ستوزع على الودائع
ً
وفقا لما يلي:
االستثمارية استحقاقات شهر أيلول 2015

الودائع االستثمارية
بالليرة اللبنانية
مدة الوديعة

الودائع االستثمارية
بالدوالر األميركي

الودائع االستثمارية
باليــورو

معدل األرباح السنوية المدفوعة للفصل

سنة

% 3.75

% 2.39

% 2.06

 6أشهر

% 3.59

% 2.20

% 1.65

www.al-baraka.com
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الرسم مع النجوم برعاية بنك البركة

ً
نش���اطا
برعاي���ة بن���ك البركة أقام���ت جمعية اللبناني���ة لرعاية المعوقين
ً
ً
وفري���دا م���ن نوعه في فندق البس���تان بيت م���ري تحت عنوان
ممي���زا
«الرس���م م���ع النجوم» وذل���ك للعام الثان���ي  ،اجتمع في���ه أطفال من
ذوي االحتياجات الخاصة مع باقة من نجوم الفن واإلعالم وش���خصيات
سياس���ية ودبلوماس���ية وأصدقاء داعمين للجمعية وقد حضر عن بنك
البرك���ة األس���تاذ معتصم محمصاني عضو مجل���س اإلدارة – مدير عام
واألستاذ عصام حجازي مساعد مدير عام رئيسي واألستاذ عبد الحميد
التقي مدير التسويق .
وقد تضمن النش���اط تنفيذ رس���ومات حية تش���ارك فيها الحاضرون مع
األطفال أبرزت طاقاتهم وابداعاتهم الفنية ،وقد عبروا من خالل هذه
المش���اركة عن فرحتهم وس���عادتهم ،بعدها جال الجميع على اللوحات
المعروضة من أعمال األطفال الفنية ،تاله حفل كوكتيل تخلله عروض
فنية  ،موسيقية وترفيهية.

بنك البركة يرعى العشاء القروي في المتين

أقام���ت مؤسس���ة أهالين���ا بالتعاون مع بلدي���ة المتين عش���اء» قرويا»
ممي���زا» بروع���ة الحضور وغن���ى المأكوالت الجبلية التي افترش���ت كل
األرصف���ة المحيط���ة بالس���احة ،كم���ا س���اهمت بع���ض المعروضات من
األعمال الحرفية بإضفاء فريد من ألوان الفرح.

وقد واكب النش���اط حشد كبير من اإلعالميين الذين لهم الدور األكبر
ف���ي نق���ل واقع ذوي االحتياج���ات الخاصة والدور ال���ذي يلعبه المجتمع
المدني في تعزيز عملية الدمج .

وق���د ألقت الس���يدة نجوى القنطار بإس���م جمعية المتي���ن االجتماعية
كلمة ترحيب بالحضور وشكر للمساهمة الكريمة لبنك البركة بشخص
مديره العام األس���تاذ معتصم محمصاني كما أثنت على الدعم الذي
قدمته بلدية المتين ومشيخا ورئيسها .

المعرض التجاري التوظيفي الثاني في عكار برعاية وزير اإلقتصاد والتجارة وبنك البركة

برعاي���ة وزارة االقتص���اد والتجارة وبنك البرك���ة ش.م.ل .وبالتعاون مع
غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الشمال والجامعة اللبنانية الدولية
( ال أي ي���و ) ف���ي عكار  ،والمجلس المدني النماء عكار ،نظم ملتقى
الخي���ر والتنمية المع���رض التجاري التوظيفي الثاني ف���ي عكار ،وذلك
في مبنى جامعة ( ال أي يو ) في عكار،
بحض���ور زهي���ر حلي���س ممث�ل�ا الوزي���ر آالن حكي���م ،النائ���ب نض���ال
طعم���ه ،مفتي عكار زيد زكريا ،رئيس دائرة األوقاف االس�ل�امية في

ع���كار الش���يخ مالك جدي���دة  ،النائ���ب الس���ابق وجيه البعريني ،رئيس���ة
ممثال
المجلس المدني النماء عكار عزّ ة معين ،محمد عبد الرحمن عبيد
ً
رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الش���مال توفيق الدبوسي
 ،خالد نجار مستش���ار وزارة الزراعة ،رئي���س ملتقى الخير والتنمية في
ع���كار المهندس زيد حم���زة  ،رؤس���اء اتحادات بلدية وبلدي���ات ومخاتير
وفعاليات اقتصادية واجتماعية وسياسية.
وكانت لالس���تاذ معتصم محمصاني محاضرة ألقاها في اليوم الثاني
لفعالي���ات المنت���دى بعنوان « الصيرفة اإلس�ل�امية وتنمية المش���اريع
الصغ���رى» حضرها حش���د من رج���ال االعم���ال ،والط�ل�اب والمهتمين،
تخلل المحاضرة مداخلة الستاذ عبد الحميد التقي مدير التسويق في
المصرف شرح خاللها ابرز ادوات التمويل االسالمي.
أج���اب بعده���ا االس���تاذ معتصم على اس���ئلة وإستفس���ارات الحضور،
وف���ي الخت���ام كان���ت جولة عل���ى المعرض حي���ث إطلع على أقس���امه
المختلف���ة وكانت فرصة لالس���تماع ال���ى حاجات العارضي���ن حيث ابدى
االستاذ معتصم إستعداد بنك البركة للتعاون معهم لما فيه المصلحة
المشتركة وفيما يساهم في تنمية أعمالهم ونهضة منطقة عكار.

www.al-baraka.com
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أخبار البركة
اإلفطار السنوي لبنك البركة

أقام بنك البركة في لبنان إفطاره السنوي في مطعم الموفنبيك
في بيروت ،وذلك بحضور س���عادة رئيس مجلس اإلدارة األس���تاذ
عدنان يوسف وسعادة عضو مجلس اإلدارة  -المدير العام األستاذ
معتصم محمصاني  ،والسادة أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة
العليا وموظفي المصرف .
وكانت مناس���بة لتكريم ثلة من الموظفين الذين أمضوا  15س���نة
في عائلة البركة
ً
الفتا هذا العام مش���اركة أطفال من دار األيتام اإلس�ل�امية
و كان
وجمعية المبرات الخيرية موظفي المصرف إفطارهم

إفطار البركة شتورة
أق���ام بنك البركة ،فرع ش���تورة إفط���اره الرمضاني الس���نوي في
مطعم سما شتورا في البقاع برعاية سعادة المدير العام األستاذ
معتصم محمصاني.
وكان���ت مناس���بة كريم���ة جمعت ال���ى س���عادة نائب المدي���ر العام
األس���تاذ اس���امة فاخ���وري إضاف���ة ال���ى الس���ادة اصح���اب الفضيلة
س���ماحة مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس ،سماحة مفتي
بعلبك والبقاع الش���مالي الش���يخ خالد الصلح ،فضيلة رئيس دائرة
االوقاف في البقاع الشيخ محمد عبد الرحمن ولفيف من القضاة
والعلماء ورجال االعمال والزبائن وموظفي المصرف.
تخل���ل االفط���ار كلمة من عريف الحفل األس���تاذ ربيع طقطق مدير
ف���رع البق���اع ق���دم فيه���ا س���عادة المدير الع���ام األس���تاذ معتصم
محمصاني الذي شدد على المعاني السامية لرمضان إضافة الى
دور المصارف االسالمية في دعم المشاريع الصغرى .
و م���ن ث���م كانت كلمة لس���ماحة مفتى زحلة والبقاع الش���يخ خليل
المي���س ش���دد فيه���ا عل���ى اهمي���ة المعام�ل�ات التجاري���ة الح�ل�ال
وإيجابي���ات التعامل مع المصارف االس�ل�امية وأثر ذلك على تنمية
االعمال وإزدهارها.
ً
الفتا هذا العام مش���اركة أطفال من دار األيتام اإلس�ل�امية
و كان
مركز النبراس موظفي المصرف إفطارهم.

إفطار البركة طرابلس

أق���ام بنك البرك���ة ،فرع طرابلس إفط���اره الرمضاني الس���نوي في
مطع���م قصر الش���اطر حس���ن في طرابل���س برعاية س���عادة المدير
العام األستاذ معتصم محمصاني.
وكانت مناسبة كريمة جمعت الى سعادة نائب المدير العام األستاذ
اس���امة فاخوري إضافة الى الس���ادة اصحاب الفضيلة سماحة مفتي
ممثال بفضيلة الشيخ أمير
طرابلس والش���مال الشيخ مالك الشعار
ً
رعد عضو مجلس اإلس�ل�امي الش���رعي األعلى ،األس���تاذ عابد يكن
رئي���س جامع���ة الجنان ولفي���ف من العلم���اء ورجال االعم���ال والزبائن
وموظفي المصرف.
تخلل اإلفطار كلمة لمدير التسويق األستاذ عبد الحميد التقي قدم
فيها س���عادة المدير العام األس���تاذ معتصم محمصاني الذي شدد
على المعاني السامية لرمضان إضافة الى دور المصارف االسالمية
في تنمية المجتمعات .
ً
الفتا هذا العام مشاركة أطفال من جمعية سنابل النور ولجنة
و كان
األمهات في لبنان فرع طرابلس موظفي المصرف إفطارهم.

اجتماعيات
زفاف

 -عق���دت الزميل���ة هال���ة حلب���ي قرانه���ا على األس���تاذ باس���م مش���رفيه نباركللعروسين و نتمنى لهما حياة ملؤها السعادة و الطمأنينة
 -عقد الزميل عالء حلبي قرانه على السيدة نورا ريدان نبارك للعروسين ونتمنىلهما حياة ملؤها السعادة و الطمأنينة
 -عق���دت الزميل���ة ه���دى القيس���ي قرانه���ا عل���ى األس���تاذ طه قلعج���ي نباركللعروسين ونتمنى لهما حياة ملؤها السعادة والطمأنينة
 -عق���د الزميل ه�ل�ال الحلو قرانه على الس���يدة إيمان كزبور نبارك للعروس���ينونتمنى لهما حياة ملؤها السعادة و الطمأنينة

وفيات

 -نتقدم من الزميلة يرنا أبو حاقة بأحر التعازي بوفاة والد زوجها زهير مصباح علمالدين .
 -نتقدم من الزميل سامر البعيني بوفاة زوجته إيمان محمد غنّ ام. -نتقدم من الزميلة نهى بابتي بأحر التعازي بوفاة عمها محمد يوسف بابتي.- -نتقدم من الزميل محمد الحلو بأحر التعازي بوفاة جدته فاطمة محمد إيبو الحلو.

www.al-baraka.com

