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20132012

                                        -                                   51,588أصول غير مادية

                         353,001,633                         387,713,173التوظيفات

أراضي وعقارات

شركات تابعة و شقيقة

قروض على البوالص

قروض أخرى

275,779,885                         259,084,539                         

5,655,386                             5,592,252                             

صناديق إستثمار

إيداعات موقوفة تحت إتفاقيات إعادة التأمين

                             4,288,518                             2,074,183النقد وما شابهه

                           78,214,948                           97,639,130( أشهر3أكثر من )الحسابات المجمدة والودائع ألجل 

                           76,660,574                           95,992,074( أشهر3أكثر من )الودائع ألجل 

                             1,554,374                             1,647,056حسابات مجمدة لقاء كفاالت لوزارة اإلقتصاد والتجارة

                                        -                                        -حسابات مجمدة لصالح جهات أخرى

                             5,821,376                             6,564,589إيرادات مستحقة على التوظيفات 

                             5,511,550                           10,729,311التوظيفات المرتبطة بعقود وحدات اإلستثمار

توظيفات عقارية

                             5,511,550                           10,729,311صناديق إستثمار

نقد وتوظيفات مشابهة

                                583,969                                877,012(حياة)حصة معيدي الضمان من اإلحتياطيات الفنية 

حصة معيدي الضمان من إحتياطيات األقساط

                                564,558                                859,352حصة معيدي الضمان من إحتياطيات الحوادث

                                   19,411                                   17,660حصة معيدي الضمان من اإلحتياطي الحسابي

                                        -                                        -(غيرالحياة)حصة معيدي الضمان من اإلحتياطيات الفنية 

حصة معيدي الضمان من إحتياطيات األقساط

حصة معيدي الضمان من إحتياطيات الحوادث

حصة معيدي الضمان من إحتياطي العجز في األقساط

                             1,784,535                             2,296,356ذمم مدينة عائدة لعمليات الضمان

                             1,784,535                             2,296,356أقساط مستحقة على العمليات المباشرة

ذمم مدينة على وسطاء الضمان

حسابات شركات الضمان المدينة

                                309,656                                   43,241ذمم مدينة عائدة لعمليات إعادة الضمان

مبالغ برسم اإلسترداد من معيدي الضمان

عموالت و بدالت من معيدي الضمان 

                                309,656                                   43,241ذمم مدينة أخرى عائدة لعمليات إعادة الضمان 

                                350,223                                421,866موجودات أخرى

أراضي وعقارات غير معدة لإلستثمار

                                350,223                                421,866األصول الثابتة التشغيلية 

أصول أخرى

                                505,744                                478,987ذمم مدينة أخرى

ذمم المستخدمين

ضرائب ورسوم برسم اإلسترداد

                                108,322                                        -الذمم المدينة من األطراف المقربة

                                397,422                                478,987حسابات مدينة أخرى

حسابات المساهمين

                                564,395                                332,001حسابات التسوية

                                564,395                                332,001تكاليف نفقات البوالص مؤجلة 

أقساط مكتسبة قيد اإلصدار

أعباء مدفوعة مسبقاً

حسابات التسوية المختلفة

2013نموذج                          362,611,705                         402,943,535إجمالي الموجودات

. ل.م.ش بنكاسورانس شركة

2013 األول كانون 31 بتاريخ الموقوفة العمومية الميزانية

بآالف الليرات اللبنانية

إستثمارات في األدوات المالية ذات المردود الثابت

إستثمارات في األدوات المالية ذات المردود الثابت

(أسهم ومشاركات)إستثمارات في األدوات المالية ذات المردود المتغير 

(أسهم ومشاركات)إستثمارات في األدوات المالية ذات المردود المتغير 



المطلوبات والرساميل الخاصة
20132012

              29,278,708             27,799,586الرساميل الخاصة

                4,500,000               4,500,000رأس المال المدفوع

                4,500,000               4,500,000رأس المال المكتتب

رأس المال غير المدفوع :ينزل

                1,500,000               1,500,000اإلحتياطي القانوني

                           -                          -اإلحتياطيات العامة

                4,146,431               4,146,431نتائج سابقة مدورة 

              19,132,277             17,653,155نتيجة السنة الحالية

                           -                          -اإلحتياطيات األخرى

إحتياطي تقييم األدوات المالية ذات المردود الثابت

 (أسهم ومشاركات)إحتياطي تقييم األدوات المالية ذات المردود المتغير 

إحتياطي تقييم صناديق اإلستثمار

إحتياطي إعادة تخمين األصول الثابتة

إحتياطيات أخرى 

                           -                          -ديون غير ذات أولوية

ديون ثانوية

حسابات المساهمين

            321,362,710           356,734,088اإلحتياطي الفني لفرع الحياة 

            293,189,394           319,390,665اإلحتياطي الحسابي

              20,657,723             28,254,348إحتياطي األقساط غير المكتسبة

                1,622,551               2,118,378إحتياطي الحوادث تحت التسوية 

                           -                            IBNR (1)- إحتياطي الحوادث الواقعة و غير المصرح عنها 

                     48,677                    63,551إحتياطي مصاريف إدارة الحوادث 

                           -                          -إحتياطي أنصبة أرباح حاملي البوالص 

                5,844,365               6,907,147إحتياطيات فنية أخرى 

                5,511,550             10,729,311اإلحتياطي الفني لعقود الضمان المرتبطة بوحدات اإلستثمار

إحتياطي حوادث تحت التسوية 

                5,511,550             10,729,311اإلحتياطي الحسابي 

إحتياطيات فنية إضافية 

                           -                          -اإلحتياطي الفني لغير فرع الحياة 

إحتياطي االقساط غير المكتسبة

إحتياطي المطالبات تحت التسوية 

 IBNR-إحتياطي المطالبات الواقعة وغير المصرح عنها 

إحتياطي مصاريف إدارة المطالبات 

إحتياطي أنصبة أرباح حاملي البوالص 

إحتياطي العجز في األقساط

إحتياطيات فنية أخرى

                4,426,301               5,375,683مؤونات لمواجهة األخطار واألعباء

إيداعات موقوفة تحت إتفاقيات إعادة التأمين

                           -                          -ذمم دائنة عائدة لعمليات الضمان

ذمم دائنة عن العمليات المباشرة

ذمم دائنة عن العمليات الغير مباشرة

حسابات شركات التأمين الدائنة

                           -                       2,231ذمم دائنة عائدة لعمليات إعادة التأمين

عموالت إعادة التأمين غير المحققة

                           -                          -ديون

أموال مستدانة

ديون مصرفية

ديون أخرى

                1,895,311               2,159,625مطلوبات أخرى

ذمم المستخدمين

                   974,910               1,112,157ضرائب ورسوم متوجبة 

                   790,745                  927,110الذمم الدائنة لألطراف مقربة

                   129,656                  120,358ذمم دائنة أخرى

                   137,125                  143,011حسابات التسوية

اإليرادات غير المكتسبة

                   137,125                  143,011المصاريف المستحقة وغير المدفوعة

حسابات التسوية األخرى

            362,611,705           402,943,535إجمالي المطلوبات والرساميل الخاصة
2013نموذج 

بآالف الليرات اللبنانية

. ل.م.ش بنكاسورانس شركة

2013 األول كانون 31 بتاريخ الموقوفة العمومية الميزانية

-إحتياطي المطالبات الواقعة والمصرح عنها لكن غير المرصودة بشكل كاف 

IBNER

 السيد عادل القصار:رئيس مجلس اال دارة 
 

 السادة -أعضاء مجلس االدارة
البنك   -فريد روفائيل الفرنسي ممثال بمعالي األستاذ  البنك اللبناني 

  -نبيل القصار  -رّيا نّحاس  - للتجارة ممثال بالسيد راوول نعمة اللبناني
 الياس النحاس -األستاذ وليد الداعوق  -وسام علي حسن  

   Deloitte & Touche :مفوض المراقبة األساسي  

 
   SARIMA -SARL  :الخبير أال كتواري

 :   العنوان
 ل .م.شركة بنكاسورانس ش-العنوان 
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