
الموجودات 
20152014

                                   59,829                                262,932أصول غير مادية

                         447,141,879                         473,635,004التوظيفات

أراضي وعقارات

شركات تابعة و شقيقة

قروض على البوالص

قروض أخرى

340,509,208                         271,023,051                         

4,333,686                             5,675,738                             

                           10,589,975                             9,569,413صناديق إستثمار

إيداعات موقوفة تحت إتفاقيات إعادة التأمين

                             2,338,837                             3,581,624النقد وما شابهه

                         150,676,635                         109,236,814( أشهر3أكثر من )الحسابات المجمدة والودائع ألجل 

                         148,934,110                         107,391,242( أشهر3أكثر من )الودائع ألجل 

                             1,742,525                             1,845,572حسابات مجمدة لقاء كفاالت لوزارة اإلقتصاد والتجارة

                                        -                                        -حسابات مجمدة لصالح جهات أخرى

                             6,837,643                             6,404,259إيرادات مستحقة على التوظيفات 

                             4,129,369                             3,994,481التوظيفات المرتبطة بعقود وحدات اإلستثمار

توظيفات عقارية

                             4,129,369                             3,994,481صناديق إستثمار

نقد وتوظيفات مشابهة

                             1,335,421                             2,417,321(حياة)حصة معيدي الضمان من اإلحتياطيات الفنية 

حصة معيدي الضمان من إحتياطيات األقساط

                             1,315,994                             2,402,368حصة معيدي الضمان من إحتياطيات الحوادث

                                   19,427                                   14,953حصة 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

                             1,822,263                             2,177,809ذمم مدينة عائدة لعمليات الضمان

                             1,822,263                             2,177,809أقساط مستحقة على العمليات المباشرة

ذمم مدينة على وسطاء الضمان

حسابات شركات الضمان المدينة

                                198,214                                162,095ذمم مدينة عائدة لعمليات إعادة الضمان

مبالغ برسم اإلسترداد من معيدي الضمان

عموالت و بدالت من معيدي الضمان 

                                198,214                                162,095ذمم مدينة أخرى عائدة لعمليات إعادة الضمان 

                             8,264,305                           15,771,444موجودات أخرى

                           14,460,134أراضي وعقارات غير معدة لإلستثمار

                             8,118,572                             1,148,457األصول الثابتة التشغيلية 

                                145,733                                162,853أصول أخرى

                                   14,141                                     9,750ذمم مدينة أخرى

ذمم المستخدمين

ضرائب ورسوم برسم اإلسترداد

                                        -                                        -الذمم المدينة من األطراف المقربة

                                   14,141                                     9,750حسابات مدينة أخرى

حسابات المساهمين

                                532,084                                716,712حسابات التسوية

                                100,288                                520,783تكاليف نفقات البوالص مؤجلة 

أقساط مكتسبة قيد اإلصدار

                                431,796                                195,929أعباء مدفوعة مسبقاً

حسابات التسوية المختلفة

                         463,497,505                         499,147,548إجمالي الموجودات

. ل.م.ش بنكاسورانس شركة

2015 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
20152014

              44,274,048             56,162,226الرساميل 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

              17,978,065             27,942,475نتائج سابقة مدورة 

              20,295,983             22,219,751نتيجة 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

            406,134,367           415,466,919اإلحتياطي الفني لفرع الحياة 

            357,853,741           360,856,258اإلحتياطي الحسابي

              36,766,161             40,371,398إحتياطي األقساط غير المكتسبة

                2,649,795               3,816,759إحتياطي الحوادث تحت التسوية 

                   IBNR 697,936                  471,683- إحتياطي الحوادث الواقعة و غير المصرح عنها 

                     93,644                  135,441إحتياطي مصاريف إدارة الحوادث 

                           -                          -إحتياطي أنصبة أرباح حاملي البوالص 

                8,299,343               9,589,127إحتياطيات فنية أخرى 

                4,129,369               3,994,481اإلحتياطي الفني لعقود الضمان المرتبطة بوحدات اإلستثمار

إحتياطي حوادث تحت التسوية 

                4,129,369               3,994,481اإلحتياطي 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

                6,331,050               8,980,510مؤونات 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

                        2,383                       2,534ذمم دائنة عائدة لعمليات إعادة التأمين

عموالت إعادة التأمين غير المحققة

                           -             11,247,936ديون

             11,247,936أموال مستدانة

ديون مصرفية

ديون أخرى

                2,356,474               3,074,179مطلوبات أخرى

ذمم المستخدمين

                1,249,832               1,674,774ضرائب ورسوم متوجبة 

                1,075,631               1,048,716الذمم الدائنة لألطراف مقربة

                     31,011                  350,689ذمم دائنة أخرى

                   269,814                  218,763حسابات التسوية

                           -اإليرادات غير المكتسبة

                           -                          -المصاريف المستحقة وغير المدفوعة

                   269,814                  218,763حسابات التسوية األخرى

            463,497,505           499,147,548إجمالي المطلوبات والرساميل الخاصة
2013نموذج 

بآالف الليرات اللبنانية

. ل.م.ش بنكاسورانس شركة

2015 األول كانون 31 بتاريخ الموقوفة العمومية الميزانية

-إحتياطي المطالبات الواقعة والمصرح عنها لكن غير المرصودة بشكل كاف 
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 السيد عادل القصار:رئيس مجلس اال دارة 
 

 السادة -أعضاء مجلس االدارة
 البنك اللبناني  -روفائيل وليد بالسيد الفرنسي ممثال  البنك اللبناني 

وسام   -نبيل القصار  -رّيا نّحاس  -يوسف عيد للتجارة ممثال بالسيد 
 الياس النحاس -األستاذ وليد الداعوق  -علي حسن  

   Deloitte & Touche :مفوض المراقبة األساسي  
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