الميــزانيــة العمــوميــة الموقـوفـة كمــا فـي ( ٢٠١٦/12/31كـافة فــروع الضمــان)
2015/12/31

2016/12/31
ال�سنة احلالية

املوجودات
�أ�صول غري مادية
التوظيفات
 �أرا�ضي وعقارات �رشكات تابعة و �شقيقة قرو�ض على البوال�ص قرو�ض �أخرى �إ�ستثمارات يف الأدوات املالية ذات املردود الثابت �إ�ستثمارات يف الأدوات املالية ذات املردود املتغري (�أ�سهم وم�شاركات) �صناديق �إ�ستثمار �إيداعات موقوفة حتت �إتفاقيات �إعادة الت�أمني النقد وما �شابهاحل�سابات املجمدة والودائع لأجل (�أكرث من � 3أ�شهر)
 الودائع لأجل (�أكرث من � 3أ�شهر) ح�سابات جممدة لقاء كفاالت لوزارة الإقت�صاد والتجارة ح�سابات جممدة ل�صالح جهات �أخرى�إيرادات م�ستحقة على التوظيفات
التوظيفات املرتبطة بعقود وحدات الإ�ستثمار
 توظيفات عقارية �إ�ستثمارات يف الأدوات املالية ذات املردود الثابت �إ�ستثمارات يف الأدوات املالية ذات املردود املتغري (�أ�سهم وم�شاركات) �صناديق �إ�ستثمار نقد وتوظيفات م�شابهةح�صة معيدي ال�ضمان من الإحتياطيات الفنية (حياة)
 ح�صة معيدي ال�ضمان من �إحتياطيات الأق�ساط ح�صة معيدي ال�ضمان من �إحتياطيات احلوادث ح�صة معيدي ال�ضمان من الإحتياطي احل�سابيح�صة معيدي ال�ضمان من الإحتياطيات الفنية (غري احلياة)
 ح�صة معيدي ال�ضمان من �إحتياطيات الأق�ساط ح�صة معيدي ال�ضمان من �إحتياطيات احلوادث ح�صة معيدي ال�ضمان من �إحتياطي العجز يف الأق�ساطذمم مدينة عائدة لعمليات ال�ضمان
 �أق�ساط م�ستحقة على العمليات املبا�رشة ذمم مدينة على و�سطاء ال�ضمان ح�سابات �رشكات ال�ضمان املدينةذمم مدينة عائدة لعمليات �إعادة ال�ضمان
 مبالغ بر�سم الإ�سرتداد من معيدي ال�ضمان عموالت وبدالت من معيدي ال�ضمان ذمم مدينة �أخرى عائدة لعمليات �إعادة ال�ضمانموجودات �أخرى
 �أرا�ضي وعقارات غري معدة للإ�ستثمار الأ�صول الثابتة الت�شغيلية �أ�صول �أخرىذمم مدينة �أخرى
 ذمم امل�ستخدمني �رضائب ور�سوم بر�سم الإ�سرتداد الذمم املدينة من الأطراف املقربة ح�سابات مدينة �أخرى ح�سابات امل�ساهمنيح�سابات الت�سوية
 تكاليف نفقات البوال�ص امل�ؤجلة �أق�ساط مكت�سبة قيد الإ�صدار �أعباء مدفوعة م�سبق ًا -ح�سابات الت�سوية املختلفة

�إجمايل املوجودات

عضو في مجمـوعة بنــك لبنــان والمهجــر
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ال�سنة ال�سابقة

٤٠٣٫٣٦٥٫١٣١٫٧٢٣

٣٧٤٫٦٤٦٫٧٧٦٫٦٢٣

36.541.544.706

46.651.012.164

15.552.500.000
20.928.592
7.410.907.707

15.552.500.000
22.025.344
7.620.675.910

87.596.194.131
٢٥٢٫٧٧٢٫٥٨٢٫٠٢٠
251.656.688.841
670.000.000
445.893.179
3.470.474.567
٥٧٫٩٦١٫٥٨٥٫٦٠٣

70.922.013.515
231.221.937.110
230.414.560.770
530.000.000
277.376.340
2.656.612.580
62.320.542.953

57.961.585.603
٢٦٫٩٠٤٫٢٤٢٫٧٠٦

62.320.542.953
27.942.538.243

1.573.854.054
25.330.388.652
٢٥٫١٨٤٫٣٠٨٫٣٦٦
10.408.186.198
14.661.514.840
114.607.328
١٩٫٢٢٧٫٤٩٠٫٦٩٦
8.457.433.736
10.770.056.960

2.856.224.874
25.086.313.369
14.789.942.898
9.536.091.518
5.150.668.777
103.182.603
18.735.372.476
8.244.601.707
10.490.770.769

٤٦٦٫١٤٨٫٣٢٣

6٣٠.613.154

466.148.323
٢٤٫٦٣٣٫٦٩٠٫٦٧٤
20.959.599.000
3.674.091.674

630.613.154
23.519.178.910
19.433.037.444
4.086.141.466

٨٨٧٫١٦٤٫٠٩٨
144.152.655

1.391.843.209
112.514.749

95.797.299
647.214.144

667.219.485
612.108.975

١٧٫٩٨١٫٣٩٠٫٣١٤
17.956.088.814

18.511.901.371
18.472.390.176

301.500
25.000.000

14.511.195
25.000.000

٥٧٦٫٦١١٫١٥٢٫٥٠٣

جمل�س الإدارة:

ال�سيد حبيب رحال
ال�سيد فاحت بكدا�ش
ال�سيد �سامر الأزهري
ال�سادة �سكور ممثلة بال�سيد فيكتور بينييه

542.488.709.837
رئي�س جمل�س الإدارة  -املدير العام
نائب رئي�س جمل�س الإدارة  -املدير العام
ع�ضو
ع�ضو

2016/12/31
ال�سنة احلالية

املطلوبات والر�ساميل اخلا�صة
الر�ساميل اخلا�صة
ر�أ�س املال املدفوع
 ر�أ�س املال املكتتب ينزل :ر�أ�س املال غري املدفوعالإحتياطي القانوين
الإحتياطيات العامة
نتائج �سابقة مدورة
نتيجة ال�سنة احلالية
الإحتياطيات الأخرى
 �إحتياطي تقييم الأدوات املالية ذات املردود الثابت �إحتياطي تقييم الأدوات املالية ذات املردود املتغري (�أ�سهم وم�شاركات) �إحتياطي تقييم �صناديق الإ�ستثمار �إحتياطي �إعادة تخمني الأ�صول الثابتة �إحتياطيات �أخرىديون غري ذات �أولوية
 ديون ثانوية ح�سابات امل�ساهمنيالإحتياطي الفني لفرع احلياة
 الإحتياطي احل�سابي �إحتياطي الأق�ساط غري املكت�سبة �إحتياطي احلوادث حتت الت�سوية �إحتياطي احلوادث الواقعة وغري امل�رصح عنهاIBNR- �إحتياطي م�صاريف �إدارة احلوادث �إحتياطي �أن�صبة �أرباح حاملي البوال�ص �إحتياطيات فنية �أخرىالإحتياطي الفني لعقود ال�ضمان املرتبطة بوحدات الإ�ستثمار
 �إحتياطي حوادث حتت الت�سوية الإحتياطي احل�سابي �إحتياطيات فنية �إ�ضافيةالإحتياطي الفني لغري فرع احلياة
 �إحتياطي االق�ساط غري املكت�سبة �إحتياطي املطالبات حتت الت�سوية �إحتياطي املطالبات الواقعة وغري امل�رصح عنهاIBNR- �إحتياطي م�صاريف �إدارة املطالبات �إحتياطي �أن�صبة �أرباح حاملي البوال�ص �إحتياطي العجز يف الأق�ساط �إحتياطي املطالبات الواقعة وامل�رصح عنها لكن غري املر�صودة ب�شكل كافIBNER- �إحتياطيات فنية �أخرىم�ؤونات ملواجهة الأخطار والأعباء
�إيداعات موقوفة حتت �إتفاقيات �إعادة الت�أمني
ذمم دائنة عائدة لعمليات ال�ضمان
 ذمم دائنة عن العمليات املبا�رشة ذمم دائنة عن العمليات غري املبا�رشة ح�سابات �رشكات الت�أمني الدائنةذمم دائنة عائدة لعمليات �إعادة الت�أمني
عموالت �إعادة الت�أمني غري املحققة
ديون
 �أموال م�ستدانة ديون م�رصفية ديون �أخرىمطلوبات �أخرى
 ذمم امل�ستخدمني �رضائب ور�سوم متوجبة الذمم الدائنة للأطراف املقربة ذمم دائنة �أخرىح�سابات الت�سوية
 الإيرادات غري املكت�سبة امل�صاريف امل�ستحقة وغري املدفوعة -ح�سابات الت�سوية الأخرى

�إجمايل املطلوبات والر�ساميل اخلا�صة
ال�سيد �سريج �أوزوف
ال�سيد باتريك لوازي
ال�سيد رامي حورية
ال�سيد مروان جارودي
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١٩٨٫٨٢٧٫٧٣١٫٠١٣
٤٣٫٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
43٫200٫000٫000

١٨٤٫٤٣٨٫٦٧١٫١٦٦
43٫200٫000٫000
43٫200٫000٫000

14٫400٫000٫000
113٫878٫671٫166
27٫349٫059,847
-

13٫240٫704٫213
96٫740٫760٫724
5٫534٫734٫262
25٫722٫471٫967
-

-

-

١٣٩٫٨٤٩٫٣٠٦٫٢٢٢
137٫107٫832٫946
82٫393٫134
2٫491٫181٫206
90٫450٫000
77٫448٫936
٥٧٫٩٦١٫٥٨٥٫٥٩٨

١٢٤٫٨١٢٫٠٩٨٫٨٢٥
120٫399٫598٫738
49٫363٫648
4٫236٫054٫795
127٫081٫644
٦٢٫٣٢٠٫٥٤٢٫٩٥٣

57٫961٫585٫598

62,320,542,953

١٣٥٫٥٥٧٫٤٣٤٫٠٣٨
98٫173٫728٫214
32٫028٫479٫358
2٫014٫553٫148
1٫075٫675٫087

١٢٧٫٤٥٠٫٦٨٣٫١٤٢
100٫870٫611٫174
22٫515٫477٫645
1٫927٫616٫311
764٫267٫431

452٫184٫521
1٫812٫813٫710

340٫223٫500
1٫032٫487٫081

٨٫٠٣٦٫٣٢٠٫٥٩٤

١٦٫٩٥١٫٤٧٦٫٨١٨

١٫٧٦٣٫٧٧٤٫٢٢٢

١٫٤٢٠٫٦٨٧٫٢٨١

1٫763٫774٫222

1٫420٫687٫281

8٫952٫001٫949
1٫315٫722٫484
٧٫٥٩٧٫٣٨٦٫٩٨٦

٨٫٢٨٠٫١٩٦٫٩٢٥
١٫١٣١٫٧٢٣٫٤٠٨
-

7٫597٫386٫986
١٤٫٦٦٤٫٧٦٧٫٨٠٦

١٣٫٩٧٣٫٢١٥٫٥٨٥

7٫138٫250٫899
2٫499٫211٫562
5٫027٫305٫345
٢٫٠٨٥٫١٢١٫٥٩١

6٫684٫707٫201
2٫745٫854٫243
4٫542٫654٫141
١٫٧٠٩٫٤١٣٫٧٣٤

115٫437٫176
1٫969٫684٫415

98٫575٫425
1٫610٫838٫309

٥٧٦٫٦١١٫١٥٢٫٥٠٣

مفو�ضو املراقبة:

� ،BDOسمعان ،غالم و�رشكاهم
�أرن�ست ويونغ
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