
 الموجودات
20182017

                                471,337                                344,560مادية غير أصول

                         608,851,225                         658,318,889التوظيفات

                           15,852,918                           15,527,213وعقارات أراضي

شقيقة و تابعة شركات

البوالص على قروض

أخرى قروض

442,599,862                         424,564,740                         

14,066,106                           14,142,988                           

                           16,334,168                           17,149,558إستثمار صناديق

التأمين إعادة إتفاقيات تحت موقوفة إيداعات

                                608,163                             3,218,410شابهه وما النقد

                         128,635,720                         156,126,318(أشهر 3 من أكثر) ألجل والودائع المجمدة الحسابات

                         127,135,720                         154,626,318(أشهر 3 من أكثر) ألجل الودائع

                             1,500,000                             1,500,000والتجارة اإلقتصاد لوزارة كفاالت لقاء مجمدة حسابات

                                        -                                        -أخرى جهات لصالح مجمدة حسابات

                             8,712,528                             9,631,422 التوظيفات على مستحقة إيرادات

                             1,669,890                             1,441,912اإلستثمار وحدات بعقود المرتبطة التوظيفات

عقارية توظيفات

                             1,669,890                             1,441,912إستثمار صناديق

مشابهة وتوظيفات نقد

                             1,867,655                             1,401,356(حياة) الفنية اإلحتياطيات من الضمان معيدي حصة

األقساط إحتياطيات من الضمان معيدي حصة

                             1,853,325                             1,386,575الحوادث إحتياطيات من الضمان معيدي حصة

                                   14,330                                   14,781الحسابي اإلحتياطي من الضمان معيدي حصة

                                        -                                        -(غيرالحياة) الفنية اإلحتياطيات من الضمان معيدي حصة

األقساط إحتياطيات من الضمان معيدي حصة

الحوادث إحتياطيات من الضمان معيدي حصة

األقساط في العجز إحتياطي من الضمان معيدي حصة

                             1,953,690                             1,783,351الضمان لعمليات عائدة مدينة ذمم

                             1,953,690                             1,783,351المباشرة العمليات على مستحقة أقساط

الضمان وسطاء على مدينة ذمم

المدينة الضمان شركات حسابات

                                474,597                             1,105,593الضمان إعادة لعمليات عائدة مدينة ذمم

الضمان معيدي من اإلسترداد برسم مبالغ

 الضمان معيدي من بدالت و عموالت

                                474,597                             1,105,593 الضمان إعادة لعمليات عائدة أخرى مدينة ذمم

                             1,206,323                             1,206,167أخرى موجودات

                                        -لإلستثمار معدة غير وعقارات أراضي

                                815,651                                666,055 التشغيلية الثابتة األصول

                                390,672                                540,112أخرى أصول

                                     2,906                                     2,999أخرى مدينة ذمم

المستخدمين ذمم

اإلسترداد برسم ورسوم ضرائب

                                        -                                        -المقربة األطراف من المدينة الذمم

                                     2,906                                     2,999أخرى مدينة حسابات

المساهمين حسابات

                                678,597                                747,534التسوية حسابات

                                597,992                                583,820 مؤجلة البوالص نفقات تكاليف

اإلصدار قيد مكتسبة أقساط

                                   80,605                                163,714مسبقاً مدفوعة أعباء

المختلفة التسوية حسابات

                         617,176,220                         666,352,361الموجودات إجمالي

2013 نموذج

. ل.م.ش بنكاسورانس شركة

2018 األول كانون 31 بتاريخ الموقوفة العمومية الميزانية

اللبنانية الليرات بآالف

الثابت المردود ذات المالية األدوات في إستثمارات

الثابت المردود ذات المالية األدوات في إستثمارات

 أسهم) المتغير المردود ذات المالية األدوات في إستثمارات

 أسهم) المتغير المردود ذات المالية األدوات في إستثمارات



الخاصة والرساميل المطلوبات
20182017

              86,607,827             93,320,403الخاصة الرساميل

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

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

المدفوع غير المال رأس :ينزل

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

                           -                          -العامة اإلحتياطيات

              51,205,824             56,314,410مدورة سابقة نتائج 

              29,402,003             31,005,993الحالية السنة نتيجة

                           -                          -األخرى اإلحتياطيات

الثابت المردود ذات المالية األدوات تقييم إحتياطي

 (ومشاركات أسهم) المتغير المردود ذات المالية األدوات تقييم إحتياطي

اإلستثمار صناديق تقييم إحتياطي

الثابتة األصول تخمين إعادة إحتياطي

 أخرى إحتياطيات

                           -                          -أولوية ذات غير ديون

ثانوية ديون

المساهمين حسابات

            515,087,306           555,670,637 الحياة لفرع الفني اإلحتياطي

            453,637,971           493,261,327الحسابي اإلحتياطي

              46,009,600             47,553,772المكتسبة غير األقساط إحتياطي

                3,881,005               2,776,498 التسوية تحت الحوادث إحتياطي

                   IBNR 860,811                  710,326-  عنها المصرح غير و الواقعة الحوادث إحتياطي

                   137,740                  109,119 الحوادث إدارة مصاريف إحتياطي

                           -                          - البوالص حاملي أرباح أنصبة إحتياطي

              10,710,664             11,109,110 أخرى فنية إحتياطيات

                1,669,890               1,441,912اإلستثمار بوحدات المرتبطة الضمان لعقود الفني اإلحتياطي

 التسوية تحت حوادث إحتياطي

                1,669,890               1,441,912 الحسابي اإلحتياطي

 إضافية فنية إحتياطيات

                           -                          - الحياة فرع لغير الفني اإلحتياطي

المكتسبة غير االقساط إحتياطي

 التسوية تحت المطالبات إحتياطي

 IBNR- عنها المصرح وغير الواقعة المطالبات إحتياطي

 المطالبات إدارة مصاريف إحتياطي

 البوالص حاملي أرباح أنصبة إحتياطي

األقساط في العجز إحتياطي

أخرى فنية إحتياطيات

              10,532,178             12,069,513واألعباء األخطار لمواجهة مؤونات

التأمين إعادة إتفاقيات تحت موقوفة إيداعات

                           -                          -الضمان لعمليات عائدة دائنة ذمم

المباشرة العمليات عن دائنة ذمم

مباشرة الغير العمليات عن دائنة ذمم

الدائنة التأمين شركات حسابات

                        3,059                       3,338التأمين إعادة لعمليات عائدة دائنة ذمم

المحققة غير التأمين إعادة عموالت

                           -                          -ديون

مستدانة أموال

                           -                          -مصرفية ديون

أخرى ديون

                3,109,118               3,648,810أخرى مطلوبات

المستخدمين ذمم

                1,723,605               2,140,071 متوجبة ورسوم ضرائب

                1,248,931               1,253,714مقربة لألطراف الدائنة الذمم

                   136,582                  255,025أخرى دائنة ذمم

                   166,842                  197,748التسوية حسابات

                           -المكتسبة غير اإليرادات

                   166,842                  197,748المدفوعة وغير المستحقة المصاريف

                           -                          -األخرى التسوية حسابات

            617,176,220           666,352,361الخاصة والرساميل المطلوبات إجمالي

2013 نموذج

اللبنانية الليرات بآالف

. ل.م.ش بنكاسورانس شركة

2018 األول كانون 31 بتاريخ الموقوفة العمومية الميزانية

 المرصودة غير لكن عنها والمصرح الواقعة المطالبات إحتياطي

IBNER- كاف بشكل

 السيد عادل القصار:رئيس مجلس االدارة 
 

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

  -نبيل القصار  -رّيا نّحاس  -يوسف عيد للتجارة ممثال بالسيد 
 فيليب الحاج - الياس النحاس -األستاذ وليد الداعوق 

   Deloitte & Touche :مفوض المراقبة األساسي  
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