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التقرير السنوي ٢٠15
ــخ 2٠١٥/١2/3١   ــة بتاري ــة الموقوف ــنة المالّي ــن الس ــائر ع ــاح والخس ــاب الأرب ــة وحس ــة العمومّي اني ز ــس الدارة والم�ي ــر مجل تقري

. ز ــبع�ي ــدة والس ــة الواح ــة العادي ــة العمومّي للجمعّي

المكتب الرئيسي
وت - لبنان كة - شارع فينيقيا - ب�ي مب�ز ال�ش

تلفون: 3636١٠/3636١١ - ١- 96١ و 3١43٥١/3-3١43٥٠-96١     
تلفكس: 36٥١39/3636٥9 - ١ - 96١

كة الئحة بفروع ال�ش

وت - لبنان ص.ب: 2١72 - ١١ ب�ي
arabia@arabiainsurance.com : ي

و�ز لك�ت يد الإ ال�ب
www.arabiainsurance.com : ي

و�ز لك�ت الموقع الإ
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مؤسسة علي بن علي
السيد محمد عبد الرحمان البحر
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ابراهيم كّبارة

نبيل قعوار

فادي سعيد شماس ـ مدير فروع ُعمان
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إلياس صوايا

ي روجيه دوالي�ب
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طارق فاخوري

ن  جهاد سالم�ي

السيد اسماعيل ابراهيم عبد هللا محمد الحمادي

الشيخ خالد القاسمي

السيد أحمد بن غنوم
ن بن حرمل الظاهري السيد سعيد سلطان سالم�ي

ي د�ب

الشارقة

ي أبو ظ�ب
ن الع�ي

الوكيل المحلي الفرع البلد
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كة رؤية ال�ش

ي مجال تلبية متطلبات العمالء.
ي الرائد �ز أن تكون الضامن العر�ب

كة رسالة ال�ش
أن تقدم منتجات تأمينّية شّفافة وفّعالة وسهلة الفهم لتلبية احتياجات عمالئنا المتنامية.

ــادة والثقــة والتواصــل المفتــوح والشــفافّية  دعــم ثقافــة تشــجيع روح القي
بتــكار والفعالّيــة والحفــاظ عليهــا، ممــا يعــزز القيمــة المضافــة لمختلــف  والإ

الأطــراف ذوي العالقــة.

ي، ليتمكــن من مواجهــة تحديّات  تطويــر وإســتثمار وتشــجيع رأســمالنا البــ�ش
ــة  ــى روحي ــن ع ــى، معتمدي ــارعة الخط ــة والمتس ز المتنامّي ــ�ي ــة التأم صناع

عمــل جماعــي وثقافــة تمحــور حــول تلبيــة متطلبــات العمــالء.

كــة التجاريــة مــن خــالل اعتمــاد طريقــة تســويق متقدمــة  تعزيــز عالمــة ال�ش
وشاملة.

كــة  ي نعمــل بهــا مــن خــالل نشــاطات ال�ش
ي البلــدان الــ�ت

ي �ز لعــب دور إيجــا�ب
الإجتماعّيــة.

استخدام آخر ما توصلت اليه التكنولوجيا.

كة أهداف ال�ش

. ز تعزيز حقوق المساهم�ي

ي تعاملنــا مــع مختلــف الأطــراف ذوي 
ز والبــداع �ز

ّ ز عــى التمــ�ي كــ�ي ال�ت
كات  ي ممارســتنا لأنجــع مبــادئ حوكمــة الــ�ش

العالقــة. مــع الســتمرار �ز
وتعزيــز الرقابــة الداخليــة وتســهيل الإجــراءات والحفــاظ عــى الأخالقّيــات 

ــة. ــؤولية الجتماعّي ــة والمس اه ز ــة وال�ز ــة العالي المهنّي

ســتجابة لحاجــات عمالئنــا وذلــك بتقديــم منتجــات شــّفافة وذات  الإ
ة مــن  ز ســتثمار وخدمــات شــخصّية ممــ�ي نوعّيــة عاليــة، ومجــالت جّيــدة لالإ
ــع ومعالجــة  ز وشــبكة واســعة النتشــار للتوزي ز متخصصــ�ي ــ�ي ــل موظف قب

داعــاءات. الإ

ز مقارنــة مــع الأســواق  تحقيــق عائــد عــادل عــى حقــوق المســاهم�ي
المحليــة.

٥
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كة قابضة( العربية ش. م. ل. )�ش
وت ـ لبنان كة: شارع فينيقيا ـ ب�ي : مب�ز ال�ش المكتب الرئيسي

تلفون: 3636١٠/١ – ١- 96١ و 3-3١43٥٠/١-96١
تلفكس: 36297٥ - ١ – 96١

وت ـ لبنان ص.ب:  2١72 – ١١  ب�ي
Email arabia@arabiainsurance.com

كة العربية العالمية ش. م. ب. )مقفلة( �ش
: برج البحرين ـ شارع الخليفة المكتب الرئيسي

هاتف وفاكس: 2١4١١٠ ـ ١7 ـ 973
ص. ب: ١١432 المنطقة الدبلوماسية ـ المنامة ـ البحرين

ز  ش. م. م. العربية لوساطة التأم�ي
وت ـ لبنان كة: شارع فينيقيا ـ ب�ي : مب�ز ال�ش المكتب الرئيسي

تلفون: 3636١٠/١ – ١- 96١ 
تلفكس: 3636٥9/36٥١39 - ١ – 96١

وت ـ لبنان ص.ب:  2١72 – ١١  ب�ي

كات التابعة او الشقيقة ال�ش
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ز العربية التعاونية  كة التأم�ي �ش
، شارع الملك عبد العزيز : بن تامي سن�ت المكتب الرئيسي

تلفون: 2١٥336٠ - ١١ - 966 
تلفكس: 2١٥3١97 - ١١ - 966

ص.ب:  ١١323 - 286٥٥٥ الرياض ـ المملكة العربية السعودية
customerservice@aicc.com.sa : ي

و�ز لك�ت يد الإ ال�ب
www.aicc.com.sa : ي

و�ز لك�ت الموقع الإ

ز العربية ـ سورية  ش. م. م. كة التأم�ي �ش
ز ، شارع هوغو شاف�ي : أبو رّمانة، حديقة السبكي المكتب الرئيسي

تلفون: 662774٥ - ١١ - 963
تلفكس: 66277٥٠ - ١١ - 963

ص.ب:  248٠١ دمشق ـ سورية 
info@arabiasyria.com : ي

و�ز لك�ت يد الإ ال�ب
www.arabiasyria.com : ي

و�ز لك�ت الموقع الإ

كات التابعة او الشقيقة ال�ش
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ي المملكة العربية السعودية:
كة �ز فروع ال�ش

الرياض - المكتب الرئيسي
جدة - الفرع الأول

ي
جدة - الفرع الثا�ز

مكة
الطائف

خميس مشيط
الدمام
الهفوف

ي سورية:
كة �ز فروع ال�ش

دمشق ـ المكتب الرئيسي
دمشق
حلب

حمص
الالذقية

طرطوس
حماه

سويداء
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ز العربية ـ الردن م. ع. م. كة التأم�ي �ش

ي
ز العربية ـ الشميسا�ز ف مب�ز 3 ـ مب�ز التأم�ي :  شارع عبد الحميد �ش المكتب الرئيسي

تلفون: ٥63٠٥3٠ - 6 - 962 
تلفكس: ٥6223٠3 - 6 - 962

ص.ب:  2٠٠3١ عّمان )١١١١8( المملكة الأردنية الهاشمية
info@aicj.jo : ي

و�ز لك�ت يد الإ ال�ب
www.aicj.jo : ي

و�ز لك�ت الموقع الإ

ق لالستشمار المالي  ش. م. ل. كة الم�ش �ش
ز العربية  ـ  ١3١  شارع فينيقيا  كة التأم�ي : مب�ز �ش المكتب الرئيسي

تلفون: 3636١٠/١ - ١ - 96١ 
تلفكس: 36297٥ - ١ - 96١

وت ـ لبنان ص.ب:  4٠69  ب�ي

كات التابعة او الشقيقة ال�ش

8

UPI (SERVICES) LIMITED
Head Office 3, Chrysanthou - Mylona Street
Telefax 5340734
P.O.Box 6253 - 3305 Lemesos-Cyprus
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دارة مجلس االإ

9

دارة ابتداًء من 27/٥/2٠١6 مجلس االإ

السيد وهبه عبدهللا تماري )الرئيس(
ي عطاهللا فريج )نائب الرئيس(

السيد ها�ز
ي ش. م. ع. )ممثالً بالسيد رياض كمال( البنك العر�ب

السيد نديم بارودي
د. كرمة الفاهوم الحسن

السيد نديم غنطوس
للس السيد مارون ك�ي

دارة لجان مجلس االإ

لجنة االستثمار
السيد وهبه عبدهللا تماري / رئيس اللجنة

ي عطاهللا فريج 
السيد ها�ز

السيد رياض كمال
السيد نديم غنطوس

لجنة تحويل االأسهم
السيد وهبه عبدهللا تماري / رئيس اللجنة

ي عطاهللا فريج 
السيد ها�ز

السيد نديم بارودي

اتيجية شيحات والمكافآت واالأمور االس�ت لجنة ال�ت
السيد وهبه عبدهللا تماري / رئيس اللجنة

ي عطاهللا فريج 
السيد ها�ز

السيد نديم بارودي

متثال لجنة التدقيق واالإ
السيد نديم بارودي / رئيس اللجنة

د. كرمة الفاهوم الحسن
للس السيد مارون ك�ي

لجنة المخاطر
للس / رئيس اللجنة  السيد مارون ك�ي

السيد نديم غنطوس 
السيد طارق السليمان
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 ) دارة العامة )المكتب الرئيسي االإ

١٠

ز التأم�ي
المالّية

يّة الموارد الب�ش
العملّيات

الحياة

المدير العام
السيد سامر أبو جوده

نّواب المدير العام
السيد هشام بّراج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
السيد ناجي فّياض . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مساعدو المدير العام
السيد مروان المقداد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
السيد وائل البساط . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
السيد بسام سمعان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المستشارة القانونية
السيدة غريس دورو

مدققوا الحسابات
ديلويت أند توش
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١١

وكاالت تأمينات الحياة ووكاالت التأمينات العامة

بإدارة السيد رياض شق�ي
بإدارة السيد أنطوان زخيا

بإدارة السيد غالب دمج
بإدارة السيد إيىي بخعازي

ف حمدي  بإدارة السيد أ�ش
بإدارة السيد حسن الخطيب

بإدارة السيد محمد نبيل القاصد
بإدارة السيد أسعد أبو سيف

ي 
ا عطا هللا عرمو�ز بإدارة السيدة ف�ي

بإدارة السيد أنطوان زخيا
بإدارة السيدة أميمة حيدر يونس

بإدارة السيد سامر خليل
بإدارة السيد م�ت صقر 

بإدارة السيد جورج سعد 
ي فارس  بإدارة السيد جوزف ا�ب

بإدارة السيد نظام نجار
ز شدياق بإدارة السيدة نيف�ي

بإدارة السيد سامي عوض
بإدارة السيد باسم أبو ضاهر 

بإدارة السيدة لينا حاروق
ي جورج صليبا

بإدارة السيد دا�ز
بإدارة السيد غسان جرمانس

وكاالت تأمينات الحياة
ــان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ــة ســيدرز / فــردان - لبن وكال
فية - لبنان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وكالة إليت / الأ�ش
وت - لبنان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  يسك / ب�ي وكالة يون�ي
وت - لبنان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  وكالة إن�ت بروك / ب�ي
وكالة داينمكس / الشارقة - أ.ع.م . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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بإدارة السيد عبد هللا الفارسي
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وكالة القنديل - السيب / مسقط - سلطنة عمان . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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I- الملخص التنفيذي

، ن ات المساهم�ي ح�ن
ي 3١ كانــون الأّول 

ز العربّيــة، التقريــر الســنوي والبيانــات المالّيــة الموّحــدة للســنة المنتهيــة �ز ي�نــا بــأن نقــّدم لكــم، بالنيابــة عــن مجلــس إدارة مجموعــة التأمــ�ي
ورية. يضاحــات الالزمــة والتحليــالت ال�ز ضافــة إل الإ / ديســم�ب 2٠١٥، بالإ

ي النشــاط 
ّ �ز ي

ايــدة وانخفــاض إضــا�ز ز قتصاديــة والسياســية والجتماعيــة. وقــد أّدى ذلــك إل شــكوك م�ت كانــت ســنة 2٠١٥ ســنة صعبــة عــى كافــة الأصعــدة الإ
ي موازنــات 

ــا أّدى إل اقتطاعــات �ز نفــاق الحكومــي، مّم ه الكبــ�ي عــى الإ ي أســعار النفــط وتأثــ�ي
القتصــادي خاصــة مــع الهبــوط الــذي لــم يســبق لــه مثيــل �ز

ز منخفضــاً وكانــت  ي تأثـّـرت ســلباً حيــث كان نمــو أقســاط التأمــ�ي
ز أحــد أكــ�ش القطاعــات الــ�ت جميــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي تقريبــاً. وبقــي قطــاع التأمــ�ي

يــل  ز هوامــش الربــح ضّيقــة جــداً، إن لــم تكــن ســلبية. وبالرغــم مــن كل تلــك العوامــل غــ�ي المؤاتيــة، بلغــت النتائــج التقنيــة لفــروع التأمينــات العامــة )بعــد ت�ز
ي العــام 2٠١٥. كمــا ارتفــع إنتــاج فــروع التأمينــات 

كي �ز ة لبنانيــة أي مــا يعــادل ١،6 مليــون دولر أمــ�ي داريــة والعموميــة الموزعــة( 2،4 مليــار لــ�ي المصاريــف الإ
ة لبنانّيــة أي مــا يعــادل ١٥٠ مليــون  ي العــام 2٠١4 ليبلــغ 22٥ مليــار لــ�ي

كي �ز ة لبنانّيــة أي مــا يعــادل ١49 مليــون دولر أمــ�ي العامــة الإجمــالي مــن 224 مليــار لــ�ي
ي العــام 2٠١٥. 

كي �ز دولر أمــ�ي

ي نتائــج الكتتــاب 
ز عــى المركبــات يعانيــان مــن خســائر تقنيــة ويســاهمان ســلباً �ز ي والتـــأم�ي ّ ز الطــ�ب وكمــا ذكرنــا خــالل الســنوات الماضيــة، فقــد كان فرعــا التأمــ�ي

يجابيــة بالظهــور،  ي العــام 2٠١٥ فقــد بــدأت نتائجهــا الإ
ي العــام 2٠١4 واســتمرّت �ز

ي بــدأت �ز
الإجماليــة. غــ�ي أّن التدابــ�ي الإصالحيــة المتعّلقــة بهــذه الفــروع والــ�ت

داريــة والعموميــة الموزعــة( بنســبة 4٥% مــن خســارة بلغــت 4،4 مليــار  يــل المصاريــف الإ ز ي )بعــد ت�ز ز الطــ�ب ي فــرع التأمــ�ي
حيــث تحّســنت نتائــج الكتتــاب �ز

ي العــام 
كي �ز ة لبنانيــة أي مــا يعــادل ١،6 مليــون دولر أمــ�ي ي العــام 2٠١4 إل خســارة بلغــت 2،4 مليــار لــ�ي

كي �ز ة لبنانيــة أي مــا يعــادل 2،9 مليــون دولر أمــ�ي لــ�ي
ة  داريــة والعموميــة الموزعــة( خســارة ضئيلــة بلغــت ٠،6 مليــار لــ�ي يــل المصاريــف الإ ز ز عــى المركبــات )بعــد ت�ز ي فــرع التأمــ�ي

2٠١٥. وســّجلت نتيجــة الكتتــاب �ز
كي  ة لبنانيــة أي مــا يعــادل ١،4 مليــون دولر أمــ�ي ي العــام 2٠١٥ بعــد أن تعافــت لتحّقــق ربًحــا بلــغ 2،١ مليــار لــ�ي

كي �ز لبنانيــة أي مــا يعــادل ٠،4 مليــون دولر أمــ�ي
ي العــام 2٠١4. وقــد تــّم تحديــد أســباب هــذه الخســارة الضئيلــة وتّمــت معالجتهــا ومــن المتوّقــع أن تتبــّدل النتيجــة قريبــاً. وقــد ســجلت فــروع التأمينــات 

�ز
نتــاج  كي مــن الإ ة لبنانيــة أي مــا يعــادل 4 مليــون دولر أمــ�ي ز عــى المركبــات( أرباحــا إجماليــة بلغــت ٥.9 مليــار لــ�ي ي والتأمــ�ي ز الطــ�ب الأخــرى )غــ�ي فــروع التأمــ�ي
ة لبنانيــة أي مــا  ي العــام 2٠١٥ مقابــل أربــاح إجماليــة بلغــت 8،6 مليــار لــ�ي

كي �ز ة لبنانيــة أي مــا يعــادل 33 مليــون دولر أمــ�ي الإجمــالي الــذي بلــغ ٥٠ مليــار لــ�ي
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ي العــام 2٠١4. 
كي �ز ة لبنانيــة أي مــا يعــادل 3٥ مليــون دولر أمــ�ي نتــاج الإجمــالي الــذي بلــغ ٥2 مليــار لــ�ي كي مــن الإ يعــادل ٥،7 مليــون دولر أمــ�ي

ي العــام 2٠١4 
كي �ز ة لبنانيــة أي مــا يعــادل ٠.4 مليــون دولر أمــ�ي ز عــى الحيــاة، فقــد ازدادت الأربــاح بشــكل ملحــوظ مــن ٠،6 مليــار لــ�ي أمــا مــن ناحيــة التأمــ�ي

ز عــى الحيــاة بنســبة  ي المقــام الأول إل نمــو أقســاط التأمــ�ي
ي العــام 2٠١٥، ويُعــزى ذلــك �ز

كي �ز ة لبنانيــة أي مــا يعــادل 2.9 مليــون دولر أمــ�ي إل 4،3 مليــار لــ�ي
ي 

كي �ز ة لبنانيــة أي مــا يعــادل 29،١ مليــون دولر أمــ�ي ي العــام 2٠١4 إل 44 مليــار لــ�ي
كي �ز ة لبنانيــة أي مــا يعــادل 24.٥ مليــون دولر أمــ�ي ١9% مــن 37 مليــار لــ�ي

العــام 2٠١٥.     

ة لبنانّيــة  ي فــروع التأمينــات العامــة بلغــت 7،8 مليــار لــ�ي
ي العــام 2٠١٥ ارباحــا مــن الســتثمارات �ز

كــة �ز أمــا مــن ناحيــة نتائــج الســتثمارات، فقــد حّققــت ال�ش
ة لبنانّيــة أي مــا يعــادل ١69 مليــون دولر  ي فــروع التأمينــات العامــة 2٥4 مليــار لــ�ي

كي بينمــا بلغــت الأصــول الُمســتثمرة �ز أي مــا يعــادل ٥،2 مليــون دولر أمــ�ي
. كي أمــ�ي

ي العــام 2٠١٥ )72،١ 
كي �ز ة لبنانيــة أي مــا يعــادل ١،١٥ مليــون دولر أمــ�ي ز عــى الحيــاة مســتقرّة عنــد ١،73 مليــار لــ�ي ي فــرع التأمــ�ي

وبقيــت أربــاح الســتثمارات �ز
ي العــام 2٠١4(.

كي �ز ة لبنانيــة أو ١،١4 مليــون دولر أمــ�ي مليــار لــ�ي

ي 
ز الــ�ت كات إعــادة التأمــ�ي ز العربّيــة و�ش كــة التأمــ�ي ز �ش اكــة بــ�ي ز دون ايــة صعوبــات هــذا العــام، ممــا حّســن عالقــة ال�ش تــم تجديــد اتفاقيــات إعــادة التأمــ�ي

ز أوروبّيــة مــن الدرجــة  كــة إعــادة تأمــ�ي ي فقــد تــم  توقيــع اتفاقّيــة جماعيــة تقودهــا �ش
ي العــام المــا�ز

ي الســنوات القادمــة. وكمــا �ز
كــة �ز تدعــم تطّلعــات ال�ش

 AICJ( ز العربّيــة الأردن كــة التأمــ�ي كاتهــا التابعــة، �ش ز العربّيــة لبنــان )AIC-LEbAnon(، و�ش كــة التأمــ�ي كــة الأم �ش الأول تغطــي نطــاق عملياّتنــا مــن خــالل ال�ش
.)AICS SyrIA( ز العربّيــة ســوريا كــة التأمــ�ي JordAn( و�ش

ز العربّيــة ش.م.ل بدرجــة ++b )جّيــد(  كــة التأمــ�ي كــة التصنيــف الدوليــة A.M. bESt التأكيــد عــى تصنيــف القــّوة المالّيــة ل�ش ي آذار / مــارس 2٠١6، أعــادت �ش
و�ز

ز أداء  ي العــام 2٠١٥ مــن أجــل تحســ�ي
كــة �ز نامــج الإصالحــي الــذي اعتمدتــه ال�ش ي لل�ب يجــا�ب ي تقريرهــا ال التأثــ�ي الإ

مــع توّقعــات مســتقرّة. وأشــارت A.M. bESt �ز
ي تنتــج خســائر وإدخــال أدوات تســع�ي جديــدة.

الكتتــاب وشــمل ذلــك عــدم تجديــد العقــود الــ�ت

١6
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: ز الخاّصة بكّل منها جاءت عى الشكل التالي كاتنا الشقيقة وأسواق التأم�ي وباختصار، فإّن نتائج �ش

ي التأثــ�ي عليــه خــالل 
ي ومــن المتوّقــع أن تســتمّر �ز

ز الأرد�ز قليميــة الجاريــة عــى صناعــة التأمــ�ي ز العربّيــة - الأردن )AICJ( : أثـّـرت الضطرابــات الإ كــة التأمــ�ي - �ش
ي العــام 

كي �ز ي أي مــا يعــادل ١69 ألــف دولر أمــ�ي
ز العربّيــة - الأردن أرباحــا صافيــة بلغــت ١2٠ ألــف دينــار أرد�ز كــة التأمــ�ي الســنوات القليلــة القادمــة. ســجلت �ش

ز العربّيــة –  كــة التأمــ�ي ز لــدى �ش ي العــام 2٠١4. وقــد زادت أقســاط التأمــ�ي
كي �ز ي أي مــا يعــادل ١،٠39 مليــون دولر أمــ�ي

2٠١٥ منخفضــة مــن 737 ألــف دينــار أرد�ز
كي  ي أي مــا يعــادل 2٥،١ مليــون دولر أمــ�ي

ي العــام 2٠١4 لتبلــغ ١8 مليــون دينــار أرد�ز
كي �ز ي أي مــا يعــادل 24،١ مليــون دولر أمــ�ي

الأردن مــن ١7 مليــون دينــار أرد�ز
ــة - الأردن  ز العربّي كــة التأمــ�ي ــة ل�ش كــة التصنيــف الدوليــة A.M. bESt التأكيــد عــى تصنيــف القــّوة المالّي ي آذار / مــارس 2٠١6، أعــادت �ش

ي العــام 2٠١٥.  و�ز
�ز

بدرجــة +b )جّيــد( مــع توّقعــات مســتقرّة.

ي ســوريا والوضــع القتصــادي والســياسي المتدهــور. وقــد 
كــة عملياتهــا بالرغــم مــن الــ�اع المســتمّر �ز ز العربّيــة - ســوريا )AICS(: تابعــت ال�ش كــة التأمــ�ي - �ش

ة الســورية فقــد  ة ســورية ولكــن بســبب انخفــاض ســعر رصف اللــ�ي ة ســورية لتبلــغ 6٥8،١ مليــون لــ�ي ز الإجمالّيــة مــن 6٠6،2 مليــون لــ�ي زادت أقســاط التأمــ�ي
ي العــام 2٠١٥. وقــد ارتفعــت الربحّيــة 

كي �ز ي العــام 2٠١4 لتبلــغ 3،١ مليــون دولر أمــ�ي
كي �ز كي مــن 3،4 مليــون دولر أمــ�ي ز بالــدولر الأمــ�ي انخفضــت أقســاط التأمــ�ي

ي 
كي �ز ة ســورية أي مــا يعــادل 33٥ ألــف دولر أمــ�ي ي العــام 2٠١4 لتصــل إل 7٠ مليــون لــ�ي

كي �ز ة ســورية أي مــا يعــادل ١١9 ألــف دولر أمــ�ي مــن ١8 مليــون لــ�ي
العــام 2٠١٥.
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توّقعات مستقبلّية
ي 

ي تحديــد وإزالــة المشــكالت الــ�ت
ي الســوق وزيــادة ربحيتنــا عــ�ب الســتمرار �ز

ز مكانتنــا �ز ي العــام 2٠١6 ومــا بعــد نحــو تحســ�ي
ي توجيــه جهودنــا �ز

ســوف نســتمّر �ز
ي المنطقــة 

ي الصعــب �ز
ي الوضــع الســياسي والأمــ�ز

ــة بشــكل رئيــسي �ز ــة المتمّثل ــع فــروع الأعمــال. وبالرغــم مــن كل الظــروف الصعب ي جمي
ــة �ز ــق الربحّي تعي

ــعى  ــة. وسنس ــنوات القادم ــالل الس ــة  خ نتاجي ــادة الإ ــة لزي ــاً طموح ــة أهداف ز العربّي ــ�ي ــة التأم ك ــا ل�ش ــد وضعن ــط، فق ــعار النف ــاض أس ــع انخف ــة م امن ز الم�ت
ي نقدمهــا. كمــا أنّنــا 

كائنــا وجعلهــا أكــ�ش فعالّيــة عــ�ب الخدمــات الــ�ت ز عــى تطويــر عالقاتنــا بعمالئنــا ووســطائنا و�ش كــ�ي جاهديــن إل تخطــي هــذه العوائــق وال�ت
نعمــل حاليــا عــى إعــادة تقييــم بنيتنــا الأساســية ورفــع قدرتنــا التنظيميــة بهــدف الوصــول إل هيكليــة أعمــال أكــ�ش فعاليــة مــن حيــث التكلفــة والمــردود تهــدف 

ال تعزيــز النمــو وتحقيــق أقــى حــدود الربحيــة.   

ي كل فــروع الأعمــال بمــا فيهــا فــروع التأمينــات 
ي حاجــات عمالئنــا وســنعمل عــى تطويــر المنتجــات الحاليــة �ز ّ ّكز أيضــاً عــى تقديــم منتجــات جديــدة تلــ�ب وســ�ز

ــة  ــا المتعــّددة والمتنّوع ــن خدماتن ي الواســع وم
ــن انتشــارنا الجغــرا�ز ــك، ســنحرص عــى الســتفادة م ــن خــالل ذل ــاة. وم ز عــى الحي ــ�ي ــروع التأم ــة وف العام

ــدة.  ضافــة إل ســمعتنا الجّي بالإ

ي 
ز ثقافــة »خدمــة العمــالء« عــى كافــة المســتويات �ز يّــة عــى جميــع الأصعــدة مــع الســعي بشــكل دائــم إل تحفــ�ي ي تنميــة مواردنــا الب�ش

كمــا أنّنــا سنســتمّر �ز
كــة. ال�ش

دارة  كــة وإل مجلــس الإ ز العربّيــة عــى ثقتهــم بال�ش كــة التأمــ�ي اً، نتوجــه بالشــكر إل جميــع عمالئنــا عــى دعمهــم وولئهــم الدائــم، وإل مســاهمي �ش و أخــ�ي
ز العربّيــة. كــة التأمــ�ي ي مســتقبالً أفضــل ل�ش

ز عــى تفانيهــم وولئهــم وعملهــم الــدؤوب. معــاً ســنب�ز دارة والموّظفــ�ي والإ

ام، تفّضلوا بقبول فائق الح�ت

وهبه عبد هللا تماري
دارة  رئيس مجلس الإ
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ن 1- عمليات التأم�ي

1-1 نظرة شاملة عل التأمينات العامة

ي ما يىي بالعربّية(.
ز العربّية - الأردن )الُمشار إليها �ز كة التأم�ي ز العربّية – سورية و�ش كة التأم�ي ز العربّية ش.م.ل.، �ش كة التأم�ي العملّيات الموحدة ل�ش

ــل  ي ز ــة )بعــد ت�ز ة لبناني ــ�ي ــار ل ــة بلغــت 2،4 ملي ز العام ــ�ي ــات التأم ي عملّي
ــة �ز ــت نتيجــة اكتتابي ــد حقّق ــة ق ي العــام 2٠١٥ أّن العربّي

ــا �ز ــم علًم ــا أن نفيدك يّ�ن
ــة(. ــة الموزع داري ــة والإ ــف العمومي المصاري

ي 
ي تعمــل فيهــا العربيــة و�ز

ي المناطــق والبلــدان الــ�ت
ي �ز كــة تحقيــق ذلــك بالرغــم مــن الجــّو الجتماعــي والســياسي والقتصــادي الســل�ب وقــد اســتطاعت ال�ش

ز العــام نتائــج فنيــة  محيــط  هــذه المناطــق والبلــدان، والــذي أثــّر عــى نمــّو الأقســاط وهوامــش الأربــاح عــى حــّد ســواء. وقــد ســجلت كافــة فــروع التأمــ�ي
ز  ــن الفرعــ�ي ي هذي

ــام بهــا �ز ــا القي ــا قــد تعهدن ي كن
ــ�ت ــة ال ــ�ي العالجي ــه ونتيجــًة للتداب ــات. غــ�ي أنّ ز عــى المركب ي وفــرع التأمــ�ي ــة باســتثناء الفــرع الطــ�ب إيجابي

ي العــام 2٠١4 إل خســارة بلغــت 
ة لبنانيــة �ز ي بنســبة 46% مــن خســارة بلغــت 4.4 مليــار لــ�ي ي تكّبدهــا القســم الطــ�ب

يــن، انخفضــت خســائر الكتتــاب الــ�ت الأخ�ي
ي العــام 2٠١٥. أمــا أســبابها 

ة لبنانيــة �ز ز عــى المركبــات خســارة ضئيلــة بلغــت ٠،6 مليــار لــ�ي ي العــام 2٠١٥. وقــد تكّبــد قســم التأمــ�ي
ة لبنانيــة �ز 2.4 مليــار لــ�ي

فقــد تــّم تحديدهــا ومعالجتهــا ومــن المتوّقــع أن يتحّســن الوضــع بحلــول نهايــة العــام الحــالي 2٠١6. 

، نحــن نّتبــع باســتمرار خارطــة طريــق لهــا ثالثــة أهــداف، هــي: إفــراغ محفظتنــا مــن المخاطــر المنتجــة للخســائر وزيــادة دخلنــا  ي
وكمــا ذكرنــا العــام المــا�ز

ي تمكننــا مــن تحقيــق المزيــد مــن الربــح. 
ز والأســواق الــ�ت ي أنــواع التأمــ�ي

ي مــن الكتتــاب ورفــع حّصتنــا �ز
الصــا�ز

ــق  ــة تجــاه تحقي ــّل كلفــة وأكــ�ش فعالي ي إل برنامــج أق
ــا العمــال�ز ــل برنامجن ــة بهــدف تحوي ــا التنظيمي ــا التشــغيلية ونرفــع كفاءتن ــم بنيتن ــد تقيي ــا نُعي ــا أنّن كم

ــا.  ــات لعمالئن ــأ الخدم ــ�ي أفضــل واكف ــة عــى الأســهم، وتوف ــدات كافي عائ
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ز  كات إعــادة التأمــ�ي وط وقــدرات اكتتابيــة تفضيلّيــة مدعومــة مــن �ش ز بــ�ش ز الخاّصــة بالعربيــة محميــة بموجــب معاهــدات إعــادة تأمــ�ي تبقــى عمليــات التأمــ�ي
. ي العــالي

مــن الدرجــة الأول ذات التصنيــف الئتمــا�ز

ي ل يمكــن التحّكم 
وط الشــاملة التغطيــة الــ�ت ا ســواء كانــت مــن حيــث معــّدلت الأقســاط المنخفضــة للغايــة أو الــ�ش إّن اســتمرار أوضــاع الســوق الضعيفــة جــدًّ

ي تعمــل فيهــا العربّيــة ســتبقى دائًمــا تحديـًـا متنامًيــا. 
ي البلــدان الــ�ت

نتهازيــة �ز بهــا أو مــن حيــث تدّفــق القــدرات الكتتابيــة الإ

ة وحرصنا الكب�ي عى النجاح.  ز
ّ نحن عى ثقة بأنّنا نستطيع التغّلب عى التحديات من خالل الستفادة من تاريخنا العريق ومواردنا المتم�ي

تقرير مجلس الدارة
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ن عل الحياة ٢-1 عمليات التأم�ي

االأردن
بلغ مجموع الأقساط المكتتبة 2،١٥7،٠34 دينار خالل العام 2٠١٥ مقابل ١،4٥6،٥33 دينار لعام 2٠١4، أي بزيادة قدرها %48.

ي ارباح الكتتاب 226،444 دينار عام 2٠١٥ مقابل 67،9١3 دينار عام 2٠١4، أي بزيادة قدرها %233.
كما بلغت صا�ز

كة بتفعيل قنوات البيع لديها مما ينعكس ايجاباً عى انتاجية وربحية العام 2٠١6. ستقوم ال�ش

لبنان والخليج
ي 

(، بمعــدل نمــو قــدره ١٥% عمــا كان �ز كي ــة )26،٠8 مليــون دولر أمــ�ي ة لبناني ــ�ي ــار ل ي العــام 2٠١٥ محققــاً 3،32 ملي
ــة نمــوه �ز تابــع مجمــوع الأقســاط المكتتب

ي العــام 
كي �ز اً مــن حيــث ارباحهــا المجمعــة )بمــا فيهــا أربــاح الأردن( قــدره ٥7٥%، أي مــن ٠،42 مليــون دولر أمــ�ي ز العــام 2٠١4. حققــت دائــرة الحيــاة نمــواً متمــ�ي

ي العــام 2٠١٥.
كي �ز 2٠١4 إل 2،86 مليــون دولر أمــ�ي

ز عى نوعية المؤهالت الفردية. ك�ي ز عى الحياة وذلك بال�ت ز طرق تجنيد مستشاري التأم�ي تم تحس�ي

(. أمــا أقســاط الســنة الأول المكتتبــة  كي ة لبنانيــة )3،62 مليــون دولر أمــ�ي ز الجماعــي المكتتبــة لعــام 2٠١٥ فبلغــت ٥.4٥ مليــار لــ�ي  امــا مجمــوع أقســاط التأمــ�ي
) كي ة لبنانيــة )١،١١ مليــون دولر أمــ�ي ي العــام 2٠١٥ لـــ »ضمــان مؤقــت عــى الحيــاة« IndIvIduAL tErM InSurAnCE، فقــد ســجلت ١.67 مليــار لــ�ي

�ز

نتــاج، فبلغــت 7،79 مليــون  ي رقــم الإ
ســتثمار، هــي الأكــ�ب �ز ز والإ ز التأمــ�ي ي »أرابيــا ليفســتايل«، المكــون مــن مزيــج مثــالي بــ�ي

كانــت حصــة برنامجنــا التأميــ�ز
دولر )أقســاط ســنة أول مكتتبــة( بزيــادة قدرهــا 28% عــن إنتــاج العــام المنــ�م.
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ن 1- عمليات التأم�ي
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١4.٠٠$

١2.٠٠$

١٠.٠٠$

8.٠٠$

6.٠٠$

4.٠٠$

2.٠٠$

٠.٠٠$

4،44$

6،1٠$

٧،٧٩$

٨،66$

1٠،٢3$

1٢،5٢$

٢٠15 ٢٠14 ٢٠13 ٢٠1٢ ٢٠11

3،٧٧$
4،3٨$

٩،33$
٨،٨4$

ن 1- عمليات التأم�ي

ن عل الحياة ٢-1 عمليات التأم�ي

أقساط سنة أولى مرتبطة بوحدات
)unit-Linked( استثمارية

أقساط تجديد مرتبطة بوحدات
)unit-Linked( استثمارية
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٢٠15
أقساط السنة االأولى

%الف ل.ل.
1،3٢٠،٢٢3
14،٨5٧،٠٠٩
1،3٨6،٠11
55٠،٢54
1٨6،45٨
5٧5،٨٢٧

1٨,٨٧5,٧٨٢

%٧
%٧٩
%٧
%3
%1
%3

%1٠٠
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ن 1- عمليات التأم�ي

ن عل الحياة ٢-1 عمليات التأم�ي

24

٢٠15
أقساط التجديد

%الف ل.ل.
٢،63٢،٢4٠
14،513،٨٨٩

٢٠1،5٢6
351،3٧1
4٨5،٩64

1،61٢،٢٧٩
1٩,٧٩٧,٢6٩

%13
%٧3
%1
%٢
%٢
%٨

%1٠٠

٢٠15
مجموع االأقساط

%الف ل.ل.
4،٠6٧،6٩٢

٢٩،٧51،٢٩٩
1،6٠٠،3٨٢
٩14،453
٧٠٧،٧11

٢،٢٧5،٢٧4
3٩،316،٨11

%1٠
%٧6
%4
%٢
%٢
%6

%1٠٠

٢٠14
مجموع االأقساط

%الف ل.ل.
4،455،6٨٠

٢3،٧٢٢،٨٩3
٢،6٧5،4٢٨

٧٩٠،٠6٠
٧٠٠،٠٠٨

1،٨٧3،13٩
34،٢1٧،٢٠٨

%13
%6٩
%٨
%٢
%٢
%5

%1٠٠

ي العام ٢٠15
ن عل الحياة المكتتبة �ن ي الأقساط التأم�ي

التوزيع الجغرا�ن

ي العام ٢٠15
ن عل الحياة المكتتبة �ن ي لمجموع أقساط التأم�ي

التوزيع الجغرا�ن

لبنان
مارات العربية المتحدة االإ

سلطنة عمان
البحرين

الكويت
بلدان أخرى

المجموع

%٧6

%4

%1٠

%٢
%٢
%6

لبنان

مارات العربية المتحدة االإ

سلطنة عمان

البحرين   
الكويت  

بلدان أخرى
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ن 1- عمليات التأم�ي

ن عل الحياة ٢-1 عمليات التأم�ي

2٥

2٠١٥

2٠١3

2٠١١

2٠٠9

2٠٠7

2٠٠٥

2٠٠3

2٠٠١

4٠45 35 3٠ ٢5 ٢٠ 15 1٠ 5 ٠

3،٨6

4،1٩

5،٠٩

6،16

٧،٩٢

٩،5٩

1٢،٠6

1٧،3٩

1٨،٠6

٢3،6٨

٢6،٠٧

٢6،٧4

٢٧،٩4

33،5٩

3٩،3٢

ن عل الحياة )مجموع االأقساط المكتتبة( - مليار ل.ل. تطور انتاج التأم�ي
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ن جماعي تأم�ي
%٢٨

ن فردي - أقساط إضافية تأم�ي
%3

ن فردي - أقساط عادية تأم�ي
%6٩

ي العام ٢٠15
توزيع أقساط السنة االأوىل المكتتبة �ن

كة II- نظرة عامة عل عمليات ال�ش
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ن العامة ستثمار - دوائر التأم�ي 1-٢ عملّيات االإ

ات( بقيمــة ١٠،9 مليــار ل.ل. )4،3 -%( مــن  ز ز العامــة )دون احتســاب الممتلــكات والتجهــ�ي ز العربيــة -  دوائــر التأمــ�ي كــة التأمــ�ي ي �ش
انخفضــت قيمة الســتثمارات �ز

ز العربيــة  كــة التأمــ�ي ي �ش
ي القيمــة الســوقية لمســاهمتنا �ز

اجع إل إنخفــاض �ز 2٥٥،٥ مليــار ل.ل. عــام 2٠١4 إل 244،6 مليــار ل.ل. عــام 2٠١٥. و يعــود ســبب ال�ت
ي )4،٥ مليــار ل.ل. إنخفــاض ســنة عــن ســنة(.

ز التعــاو�ز كة عنايــة الســعودية للتأمــ�ي التعاونيــة )١8،6 مليــار ل.ل. انخفــاض ســنة عــن ســنة( و�ش

ز العامــة قيمــة  7،3١ مليــار ل.ل. خــالل عــام 2٠١٥ مقابــل 7،74 مليــار ل.ل. خــالل عــام  ي ربــح  محفظــة اســتثمارات دوائــر التأمــ�ي
عــى نحــو آخر، بلــغ صــا�ز

ســتثمار. 2٠١4، وذلــك بســبب تراجــع الموجــودات المتوفــرة لالإ

ي الصندوق ولدى المصارف
نقد �ن

مصارف دائنة
ي أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل االأرباح أو الخسائر

استثمارات �ن
ي أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االآخر

استثمارات �ن
ي أوراق مالية بالكلفة المطفأة

استثمارات �ن
مجموع الموجودات المالية

فوائد عل الودائع لدى المصارف
ي أوراق مالية

ايرادات من استثمارات �ن
ي أرباح من أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل االأرباح أو الخسائر

صا�ن
ي )خسائر( /أرباح فروقات رصف

صا�ن
ستثمارات يرادات من االإ مجموع االإ

16٠،٠61،٠6٧ 
)٩،٢41،٧4٧(
14،٨5٨،٢6٩ 
6٧،٩٢4،٧٢٨ 

11،٠٠٧،٨٠٠ 
٢44،61٠،11٧ 
3،٨36،٩5٧ 
٢،٧45،3٠6 
1،٢٢3،5٠٩ 
)4٩٩،٠14(

٧،3٠6،٧5٨ 

15٩،٠56،5٧4 
)4،٨13،٨4٨(
16،٠٠1،3٨٩ 
٧4،464،٢٠6 
1٠،٧٩٧،٢٩3 
٢55،5٠5،614 
3،٩64،15٢ 
٢،٧1٧،٨٨٧ 
1،٧3٠،163 
)6٧٠،61٨(
٧،٧41،5٨4 

٢٠14 ٢٠15

ستثمار ٢- عملّيات االإ

جميع المبالغ مقسومة عىل ألف ل.ل

كة II- نظرة عامة عل عمليات ال�ش
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ات(  ز ز عــى الحيــاة )دون احتســاب الصناديــق المرتبطــة بوحــدات اســتثمارية والممتلــكات والتجهــ�ي ي دوائــر التأمــ�ي
ز العربيــة �ز إرتفــع مجمــوع اســتثمارات التأمــ�ي

ــات  ــادة التدفق ــسي إل زي ــكل رئي ــبب بش ــود الس ــام 2٠١٥. ويع ــار ل.ل. ع ــام 2٠١4 إل 4١،2 ملي ــار ل.ل. ع ــن 38.3 ملي ــار ل.ل. )+7،6 %( م ــة  2،9 ملي بقيم
النقديــة. 

عــى نحــو آخر، بلــغ صافـــي ربح محفظــة اســتثمارات دوائــر التأميـــن عــى الحيــاة )دون احتســاب الصناديــق المرتبطــة بوحــدات اســتثمارية( قيمــة ١،73 مليــار 
ل.ل. خــالل عــام 2٠١٥، تقريبــاً كمــا كان خــالل عــام 2٠١4.

ي الصندوق ولدى المصارف
نقد �ن

نة مصارف دائ
ي أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االآخر

استثمارات �ن
ي أوراق مالية بالكلفة المطفأة

استثمارات �ن
مجموع الموجودات المالية

فوائد عل الودائع لدى المصارف
ي أوراق مالية

إيرادات من استثمارات �ن
ي )خسائر( /أرباح فروقات رصف

صا�ن
ستثمارات يرادات من االإ مجموع االإ

٢٩،163،5٩٨ 
)1،٧٠٨،514(
٢،35٧،633 
11،3٩1،٩1٧ 
41،٢٠4،634 
535،٩٢٨ 

1،353،1٢٩ 
)15٨،٩31(
1،٧3٠،1٢6 

٢6،٩٩1،3٢3 
)1،5٠٧،5٠٠(
٢،361،٢٢4 
1٠،433،٩٠5 

3٨،٢٧٨،٩5٢ 
464،٢4٢ 

1،361،٩3٠ 
)1٠6،٠4٧(
1،٧٢٠،1٢5 

٢٠14 ٢٠15

ستثمار ٢- عملّيات االإ

ن عل الحياة  ستثمار - دائرة التأم�ي ٢-٢ عملّيات االإ

جميع المبالغ مقسومة عىل ألف ل.ل

كة II- نظرة عامة عل عمليات ال�ش
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3- المؤشرات المالية 

مجموع الموجودات

ن مجموع حقوق المساهم�ي

ي االأرباح
صا�ن

كي الف دوالر ام�ي

كي الف دوالر ام�ي

كي الف دوالر ام�ي

٢٠15
٢٠14

3٧٠،٠5٩
355،٠٧6

النسبة

النسبة

النسبة

↑ %4

٢٠141٠6،٧٢4
٢٠15٨٩،٩5٠

↓ %16-

4٨٨ ٢٠14
٢٠156٩٧

↑ %43

٢٠141٧٨،٧٧٨
٢٠151٨3،٧3٩

ز  - ارتفــاع الســتثمارات والســيولة النقديــة لفــرع الحيــاة والحســاب الجــاري مــع فــروع التأمــ�ي
العامــة بحــوالي 3،٥ مليــون دولر لــكل منهــا.

ز بحــوالي 22 مليــون دولر ,ويعــود ذلــك بصــورة  - ارتفــاع الذمــم المدينــة لمعيــدي التأمــ�ي
ز مــن المطالبــات القائمــة لفــروع الحــوادث العامــة. مــن  رئيســية ال حصــة معيــدي التأمــ�ي
ز الخارجــي بحــوالي ١١ مليــون دولر. ناحيــة أخــرى انخفــض الحســاب الجــاري لعــادة التأمــ�ي

ي القيمــة العادلــة لالســتثمارات بحــوالي ١٥ مليــون دولر ,ويعــود 
ي التغــ�ي �ز

- انخفــاض صــا�ز
كــة  ز العربيــة التعاونيــة و�ش كــة التأمــ�ي ي �ش

ذلــك بصــورة رئيســية ال اســتثمارات المجموعــة �ز
عنايــة الســعودية.

ز العامــة عــام 2٠١٥ انخفاضــا« بحــوالي 2،2 مليــون دولر  ي اربــاح فــروع التأمــ�ي
- ســجل صــا�ز

ي نتائــج فــرع الســيارات 
مقارنــة« بعــام 2٠١4 ,ويعــود ذلــك بصــورة رئيســية ال تراجــع �ز

والحــوادث العامــة. مــن ناحيــة أخــرى, ارتفعــت اربــاح فــرع الحيــاة بشــكل ملحــوظ بحــوالي 
ــو القســاط بحــوالي ١9%. ــة« نم ــون دولر مرافق 2،4 ملي

ــاة بنســبة ١9%. مــن عــام 2٠١4 إل عــام 2٠١٥, ويعــود  ز عــى الحي - ارتفعــت اقســاط التأمــ�ي
مــارات العربيــة  ي دولــة الإ

ي  القســاط  الفرديــة �ز
ذلــك بصــورة رئيســية ال النمــو الملحــوظ �ز

المتحــدة.
النسبة

كي الف دوالر ام�ي

إجماىلي االأقساط المكتتبة

كة II- نظرة عامة عل عمليات ال�ش

↑ %3
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3- المؤشرات المالية 

ي الأقســاط المكتتبــة للعام 2٠١٥ 
- انخفــض صــا�ز

بشــكل طفيــف مقارنــة« مــع عــام  2٠١4،ويعــود 
ذلــك بصــورة رئيســية ال انخفــاض اســتبقاء 

ز العامــة. ي فــروع التأمــ�ي
القســاط �ز

ي االأقساط المكتتبة
صا�ن

٢٠1413٢،31٨
٢٠15131،113

↓ %1-

ي العــام 2٠١٥, وذلــك بســبب 
ي العــام 2٠١4 ال 69% �ز

- تراجــع معــدل المــالءة مــن 8١% �ز

. ز ي حقــوق المســاهم�ي
انخفــاض �ز

ي العــام 2٠١٥, ويعــود ذلــك 
ي العــام 2٠١4 ال 7١% �ز

- تراجــع معــدل الســتبقاء مــن 74% �ز

ي اقســاط الكفالــة الممــدة )ExtEndEd wArrAnty(  بالضافــة ال 
بصــورة رئيســية ال نمــو �ز

ز البحــري, الحريــق, والحــوادت العامــة. ي فــروع التأمــ�ي
انخفــاض معــدل الســتبقاء �ز

كتـتاب مخاطر االإ

%٨1

%٧4

٢٠14٢٠15

%6٩
%٧1

ءة
مال

 ال
دل

مع

ءة
مال

 ال
دل

مع

اء
بق

ست
االإ

ل 
عد

م

ي عــام 
ــكل ســهم مــن ٠،٠3 دولر �ز ــرادات ل ي - ارتفعــت الإ

ي عــام 2٠١٥.
2٠١4 ال ٠،٠4 دولر �ز

ز  المســاهم�ي حقــوق  متوســط  عــى  العائــد  ارتفــع   -
.2٠١٥ عــام  �زي   %٠،7 ال   2٠١4 عــام  �زي   %٠،4  مــن 

مقاييس االأرباح

٢٠14
٢٠15

٠،٠3$
٠،٠4$

%٠،4
%٠،٧

النسبة

اء
بق

ست
االإ

ل 
عد

م

العائد عل متوسط
ن حقوق المساهم�ي

يرادات لكل سهم االإ

كي الف دوالر ام�ي
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3- المؤشرات المالية 

ن العامة 1-3 فروع التأم�ي

ي الخسارة
معدل صا�ن معدل إجماىلي الخسارة

معدل الخسارة

%8٠،٠

%7٠،٠

%6٠،٠

%٥٠،٠

%4٠،٠

%3٠،٠

%2٠،٠

%١٠،٠

%٠،٠

%6٨،٩

%54،5

%6٩،4 %٧1،1

٢٠14٢٠15

دادات( / اجمالي الأقساط المحققة معدل اجماىلي الخسارة = )اجمالي المطالبات القائمة + اجمالي المطالبات المدفوعة - اجمالي الس�ت

ي الأقساط المحققة
دادات( / صا�ز ي الس�ت

ي المطالبات المدفوعة - صا�ز
ي المطالبات القائمة + صا�ز

ي الخسارة = )صا�ز
معدل صا�ن

كة II- نظرة عامة عل عمليات ال�ش
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3- المؤشرات المالية 

ن العامة 1-3 فروع التأم�ي

%4٠،٠

%3٥،٠

%3٠،٠

%2٥،٠

%2٠،٠

%١٥،٠

%١٠،٠

%٥،٠

%٠،٠

%1٢،٨%11،٢

%٢3،4
%٢4،4

%36،٢
%35،٧

٢٠15 ٢٠14

كتساب داريةمعدل مصاريف االإ معدل المصاريف العامة واالإ

معدل المصاريف

ي الأقساط المكتتبة 
دارية / صا�ز دارية = المصاريف العامة والإ معدل المصاريف العامة واالإ

ي الأقساط المحققة
(/ صا�ز ز كات معيدي التأم�ي معدل مصاريف االكتساب = )العمولت  المتكبدة -  العمولت المحققة من �ش

دارية + معدل مصاريف الكتساب معدل المصاريف = معدل المصاريف العامة والإ

كة II- نظرة عامة عل عمليات ال�ش
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3- المؤشرات المالية 

ن العامة 1-3 فروع التأم�ي

ي الخسارة + معدل المصاريف
المعدل المركب = معدل صا�ز

٢٠15

%1٠5،1

%35،٧

%6٩،4

%1٠5،1

معدل المصاريف

٢٠14

%36،٢

%6٨،٩

%١2٠،٠

%١٠٠،٠

%8٠،٠

%6٠،٠

%4٠،٠

%2٠،٠

%٠،٠

المعدل المركب

ي الخسارة
معدل صا�ن
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3- المؤشرات المالية 

ن العامة 1-3 فروع التأم�ي

%6٨،٩

%1٠5،1
%1٠٠،4

%36،٢

%6٩،4

%1٠5،1
%1٠٠،٢

%35،٧

ي الأقساط المكتتبة( 
معدل التشغيل الكلي = المعدل المركب - )إيرادات الستثمار/ صا�ز

٢٠14٢٠15

%١2٠،٠

%١٠٠،٠

%8٠،٠

%6٠،٠

%4٠،٠

%2٠،٠

%٠،٠

ات الرئيسية المؤ�ش

ي الخسارة
معدل التشغيل الكليالمعدل المركبمعدل المصاريفمعدل صا�ن

كة II- نظرة عامة عل عمليات ال�ش
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3- المؤشرات المالية 

٢-3 فرع الحياة

٢٠15 ٢٠14

%55،3%5٢،5

%4٠،3%35،٢

%15،٠%1٧،3

%7٠،٠

%6٠،٠

%٥٠،٠

%4٠،٠

%3٠،٠

%2٠،٠

%١٠،٠

%٠،٠

ي الأقساط المكتتبة 
دارية / صا�ز دارية = المصاريف العامة والإ معدل المصاريف العامة واالإ

ي الأقساط المحققة
( / صا�ز ز كات معيدي التأم�ي كتساب = )العمولت المتكبدة - العمولت المحققة من �ش معدل مصاريف االإ

كتساب دارية + معدل مصاريف الإ معدل المصاريف = معدل المصاريف العامة والإ

معدل المصاريف

كتساب داريةمعدل مصاريف االإ معدل المصاريف العامة واالإ
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%3٠،5

%3،٠

%٩،5

%1٧،٠

ز + عائــدات  ي مطلوبــات عقــود التأمــ�ي
ي المطالبــات المدفوعــة + التغيــ�ي �ز

ن = ) صــا�ز ي أربــاح التأمــ�ي
معــدل المنافــع المدفوعــة اىل صــا�ن

) ز ي الأقســاط المكتتبــة – اقســاط محولــة ال مطلوبــات عقــود التأمــ�ي
حملــة البوالــص(  / )صــا�ز

) ز ي الأقساط المكتتبة – اقساط محولة ال مطلوبات عقود التأم�ي
ي ارباح السنة / )صا�ز

ن = صا�ز ي ارباح التأم�ي
العائد عل صا�ن

3- المؤشرات المالية 

٢-3 فرع الحياة

٢٠14٢٠15

%6٠،٠

%٥٠،٠

%4٠،٠

%3٠،٠

%2٠،٠

%١٠،٠

%٠،٠

ن ي أرباح التأم�ي
المنافع المدفوعة والعائد عل صا�ن

 معدل المنافع المدفوعة
ن ي أرباح التأم�ي

اىل صا�ن
ي أرباح

 العائد عل صا�ن
ن التأم�ي

كة II- نظرة عامة عل عمليات ال�ش



التقرير السنوي ٢٠١٥

تقرير مجلس الدارة

37

4- أمور أخرى  

1-4 إضاءة على عملّيات أخرى 

اتيجية  كــة. وتماشــيا مــع اســ�ت اتيجيتها المرتكــزة عــى العمــالء وتعزيــز ثقافــة المبيعــات عــى مســتوى ال�ش ز العربيــة تنفيــذ اســ�ت ي عــام 2٠١٥، واصلــت التأمــ�ي
�ز

ي مفهــوم مســؤولي حســابات العمــالء لتشــمل 
ز خدمــة العمــالء، تمــت إعــادة النظــر �ز العربيــة المتمحــورة حــول العمــالء، ومــن أجــل الحفــاظ عــى وتحســ�ي

كات والأفــراد. ضافــة إل الوســطاء، الــ�ش نطــاق أوســع، وتغطــي بالإ

ز  ي هــذا الصــدد، تــم تعيــ�ي
اف عــى مهــام الفــروع، قامــت دائــرة العمليــات بتعزيــز متابعتهــا عــى الذمــم المدينــة. و�ز �ش ي الإ

عــى صعيــد آخــر، ومــن دورهــا �ز
ز المريســة، مســؤولً عــن تحصيــالت جميــع فــروع لبنــان، مــن خــالل المتابعــة المســتمرة ومالحقــة المبالــغ المســتحقة  ي فــرع عــ�ي

ي دائــرة التحصيــالت �ز
ف �ز مــ�ش

كة. كــة، وبالتــالي ضمــان تنفيــذ سياســة الئتمــان التابعــة لل�ش لل�ش

ز )وســطاء -  ، طــّورت دائــرة العمليــات تقريــر يقــدم بشــكل دوري، يرتكــز عــى تحليــل أداء جميــع المنتجــ�ي ز ز مراقبــة وتقييــم أداء المنتجــ�ي ي محاولــة لتحســ�ي
�ز

نتــاج، نســبة الخســارة وعــادات الدفــع. وفضــالً عــن ذلــك، واصلــت دائــرة العمليــات متابعــة إنتــاج الفــروع شــهرياً، مــن  ي مبيعــات( لناحيــة الإ وكالت - منــدو�ب
. ز كــة مــن حيــث نمــو أقســاط التأمــ�ي انيــة الســنوية لل�ش ز أجــل مراقبــة مســتمرة لتحقيــق الم�ي

كة II- نظرة عامة عل عمليات ال�ش
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كات  1- حوكمة ال�ش

ــال للجانهــا وإداراتهــا المختصــة،  ــد ومــن خــالل الــدور الفّع كات لديهــا والمتطــّورة بشــكل جّي ــة حوكمــة الــ�ش ــة، مــن خــالل هيكلّي ز العربّي كــة التأمــ�ي إّن �ش
ز تمنــح الثقــة الدائمــة لعمالئهــا وموظفيهــا ومســاهميها  كــة تأمــ�ي ز وزيــادة قيمتهــا وتعزيــز ســمعتها ك�ش ي حمايــة اســتثمارات المســاهم�ي

ي الســتمرار �ز
زم �ز تلــ�ت

ز معهــا. وحكومــات الــدول حيــث تعمــل وســائر المتعاملــ�ي

دارة مجلس االإ

كات الخــاّص  ــ�ش ــاق حوكمــة ال ي ميث
ــة �ز ــه وإدارة جلســاته مبّين ــة إنتخــاب أعضائ ــة إل عملي ــه ومســؤولياته بالأضاف ــد واجبات دارة وتحدي ــس الإ ــن مجل إّن تكوي

. ي
ــا للقانــون اللبنــا�ز ي هــي وفًق

كــة والــ�ت بال�ش
ي ميثــاق 

دارة جــزء مــن مهماتــه إل لجــان متخّصصــة. تقــوم هــذه اللجــان بهــذه المهــام اســتناًدا إل صالحيــات ومســؤولّيات محــّددة �ز لقــد فــّوض مجلــس الإ
كل لجنــة.

وتشمل الوظائف الرئيسية لهذه اللجان المتخصصة:

لجنة تحويل االأسهم
ي 

مهمتهــا النظــر والموافقــة عــى تحويــل الأســهم و/أو الكتتــاب �ز
ــة.  ك ــهم ال�ش أس

لجنة االستثمار
كــة وتوافــق عــى السياســة  ي ال�ش

تضــع المبــادئ التوجيهّيــة لالســتثمار �ز
ــا  ــا لقابليته ف عــى النشــاط الســتثماري وفًق ــ�ش ــة لالســتثمار وت العام

عــى تحّمــل المخاطــر وبالمقارنــة مــع المعايــ�ي الُمّتفــق عليهــا.

لجنة التدقيق واالمتثال
اهــة المهنّيــة، ووضــع التقاريــر  ز تشــّجع وتحافــظ عــى أعــى معايــ�ي ال�ز
ــة  ز / الأنظم ــ�ي ــع القوان ام بجمي ز ــ�ت كات، والل ــ�ش ــة ال ــة، وحوكم المالّي
ام بأخالقّيــات العمــل، والرقابــة الداخلّيــة. ز الســارية المفعــول، واللــ�ت
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لجنة المخاطر
افيــة المتعلقــة بنشــاطات  ي القيــام بمســؤولّياته الأ�ش

تســاعد المجلــس �ز
كــة. كمــا أنّهــا تقّيــم مــدى كفايــة إدارة المخاطــر  ي ال�ش

إدارة المخاطــر �ز
الداخليــة والخارجّيــة الرئيســّية.

دارية اللجنة االإ
ــة أنظمــة  ــد مــن كفاي ــة وتراقبهــا وتتأّك ك ي ال�ش

ــات �ز ــر كامــل العملّي تدي
. ــط الداخــىي الضب

لجنة االأصول والخصوم
ف عــى  كــة وتــ�ش تضــع سياســة إدارة الأصــول والخصــوم الخاّصــة بال�ش

نشــاط إدارة الســيولة ووضــع الموازنــة النقديـّـة والتوّقعــات.

لجنة توجيه تكنولوجيا المعلومات
ف عى مشاريع تكنولوجيا المعلومات وتراقب عملية تطبيقها. ت�ش

لجنة إدارة استمراريّة العمل
ــينات  ــراء تحس ــو�ي بإج ــة وت ــل الحالّي ــتمرارية العم ــة اس ــع خط تراج
ي 

ــّية �ز ــام الرئيس جاع المه ــ�ت ــتمراريّة واس ــط الس ــن تخطي ــان حس لضم
ــارىء. ــول اي ط ــال حص ح

لجنة مكافحة االحتيال 
ي التطويــر المســتمر ومراقبــة برنامــج مكافحــة 

دارة التنفيذيـّـة �ز تســاعد الإ
ي كافــة الوظائــف.

الحتيــال �ز

كات  1- حوكمة ال�ش
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ي المجموعة 
٢- إدارة المخاطر ورأس المال �ن

إن التصنيــف يعكــس سياســتها الســليمة المتعّلقــة بالرســملة المعّدلــة بحســب المخاطــر وطبيعــة أعمالهــا الموزّعــة بشــكل مناســب«. )مقتطــف مــن 
ــة A.M. bESt آذار 2٠١6( ك ــر �ش تقري

1-٢ إدارة رأس المال

ي مــا يتعّلــق 
كــة ضمــن المجموعــة تصنيفهــا الخــاّص ومتطّلباتهــا الخاّصــة �ز ي إدارتهــا رأســمالها عــى أســاس موّحــد. ولــدى كّل �ش

تســتمّر المجموعــة �ز
بــرأس المــال.

ي تلبيــة هــذه المتطّلبــات وضمــان قــدرة المجموعــة عــى الحفــاظ عــى إســتمراريتها مــع زيــادة العائــدات إل الحــّد 
اتيجّية الإجمالّيــة �ز وتكمــن الســ�ت

الأقــى مــن خــالل الســتخدام الأمثــل لرأســمالنا.

عملّيات إدارة رأس المال

ي مــا يتعّلــق بقابليــة المجلــس بأخــذ المخاطــر. تجــري 
اتيجّية وبيانــات المجلــس �ز ي المجموعــة وفقــاً لالأهــداف الســ�ت

تتــم عمليــة متابعــة رأس المــال �ز
ي العملّيــات والأصــول العائــدة لهــا. ولــم تتغــ�ي 

ي الظــروف القتصاديـّـة وظــروف الســوق ومواصفــات المخاطــر �ز
ات �ز المراجعــات عــى ضــوء التغيــ�ي

اتيجّية الشــاملة للمجموعــة عــن الســنة الفائتــة.  الســ�ت

ــرات  ــط والتقدي ــارات الضغ ــات، واختب ــودات والمطلوب ــالل إدارة الموج ــن خ ــكل دوري م ــة بش ــدى المجموع ــال ل ــة رأس الم ــة وضعي ــم متابع وتت
ام بحــدود المخاطــر  ز ــ�ت ــة والتخفيــف منهــا مــن خــالل الل اف عــى المخاطــر المالي �ش ــالإ ــة الســتثمار ب ضافــة إل ذلــك، تقــوم لجن ــة. بالإ الكتواري

ــة. ــتثمارية للمجموع ــة الس ي السياس
ــة �ز ــة والمعلن المعرّف
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تقييم مدى مالءمة رأس المال

 )SoLvEnCy II( ي مــا يتعّلــق بمعيــار المــالءة
ز نمــاذج المخاطــر الموجــودة مــع التحضــ�ي مــن أجــل التوجيهــات القادمــة �ز ي تحســ�ي

تســتمّر المجموعــة �ز
ومــدى مالءمــة رأس المــال ومتطّلبــات رأس المــال القتصــادي.

تقوم المجموعة حالياً بتقييم الوضعّية الرأسمالّية بإستنادها عى نموذج مدى مالءة رأس المال والذي تّم تطويره حديثاً.
ز والمنطقة الجغرافّية. يتّم التقيّيم عى مستوى المؤسسة ككل وبحسب فروع التأم�ي

تقوم المجموعة بمراقبة وضعية مخاطر رأس المال لديها استناًدا إل معّدلت رأسمال ُمستعملة عى نطاق واسع:

ز التقنّية + الرسوم.  ز من أقساط التأم�ي يرادات التقنية الأخرى – حّصة إعادة التأم�ي ز التقنّية + الإ ز المكتتبة = أقساط التأم�ي ي أقساط التأم�ي
* صا�ز

ــة  ــاب إل ظــروف اقتصادي ــال والكتت ــة المرتبطــة بتعــرّض الأصــول، والأعم ي المجموع
ــن أجــل دعــم المخاطــر �ز ــوب )nrC( م ــال المطل ي رأس الم

ــّم احتســاب صــا�ز **  يت
وســوقّية معاكســة.

ي المجموعة 
٢- إدارة المخاطر ورأس المال �ن

1-٢ إدارة رأس المال

معّدل التوجيه
معّدل المالءة

معّدل مدى مالءمة رأس المال

ن ي الخصوم / إجماىلي حقوق المساهم�ي
صا�ن

ن المكتتبة * ي أقساط التأم�ي
ن / صا�ن إجماىلي حقوق المساهم�ي

ن المعّدلة ** ي رأس المال المطلوب / إجماىلي حقوق المساهم�ي
صا�ن

%٢،3٢
%6٩
NA

%1،5٩
%٨1

%1٩٢

%1،45
%٩٢
%1٧٠

%1،15
%115
%1٧4

٢٠14٢٠13٢٠1٢ ٢٠15
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ي المجموعة 
٢- إدارة المخاطر ورأس المال �ن

1-٢ إدارة رأس المال

A.M. Best كة تصنيف �ش

نتائج التصنيف 

ز العربّيــة )AIC( وأّكــدت عــى تصنيــف القــّوة المالّيــة عــى  كــة التأمــ�ي كــة A.M. bESt EuropE نتائــج التصنيــف ل�ش ت �ش ي آذار مــن العــام 2٠١6، نــ�ش
�ز

ي عــى مســتوى +bbb )آمــن(.
مســتوى ++b )جّيــد( والتصنيــف الئتمــا�ز

كة A.M. Best  للعام 201٥( رأي A.M. Best )مقتطفات من تقرير �ش

االأساس المنطقي للتصنيف
ز العربّية AIC تعكس سياستها السليمة المتعلقة بالرسملة المعّدلة بحسب المخاطر وطبيعة أعمالها الموزّعة بشكل مناسب.  كة التأم�ي »إّن تصنيف �ش

قتصــادي والمــالي والمخاطــر السياســية، يتــّم تخفيــف مخاطــر  ز العربّيــة AIC يعرّضهــا لمخاطــر النظــام الإ كــة التأمــ�ي ي ل�ش
»عــى الرغــم مــن أن الموقــع الجغــرا�ز

ســتمرارية«.   كــة ومســتوى خططهــا الإ ي لأعمــال ال�ش
ّيــاً مــن خــالل مســتوى التــوزع الجغــرا�ز البلــد جزئ

 ++b )جّيد( 
 +bbb )آمن( 

مستقّر

ي سل�ب

 ++b )جّيد( 
 +bbb )آمن( 

 مستقّر
مستقّر

 ++b )جّيد( 
 +bbb )آمن( 

مستقّر
مستقّر

 ++b )جّيد(  
 +bbb )آمن( 

مستقّر
مستقّر

٢٠14٢٠13 ٢٠15٢٠1٢
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ي المجموعة 
٢- إدارة المخاطر ورأس المال �ن

1-٢ إدارة رأس المال

كة أعمال ال�ش

ز العربّيــة AIC يُبعــد خطــر توّقــف الأعمــال بســبب حالــة عــدم الســتقرار الســياسي  كــة التأمــ�ي ّ الجّيــد الــذي تتمّتــع بــه �ش ي
إّن مســتوى التــّوزع الجغــرا�ز

ــا إل  ــة جنًب ز العربّي كــة التأمــ�ي كات التابعــة ل�ش ضافــة إل تنويــع مصــادر الدخــل، فــإّن العــدد الكبــ�ي مــن الفــروع والــ�ش ي المنطقــة. وبالإ
الســائدة �ز

ي قــد تواجههــا«.
ي عملهــا عــى الرغــم مــن المحنــات الــ�ت

ي قدًمــا �ز
كــة عــى المــىز جنــب مــع خطــط الطــوارئ القويـّـة ستســاعد ال�ش

إدارة المخاطر

دارة المخاطــر تماشــياً مــع أفضــل الممارســات الُمعتمــدة  ة بتطويــر إطــار العمــل لإ ز العربيــة AIC عــى مــّر الســنوات الأخــ�ي كــة التأمــ�ي »قامــت �ش
ي 

ــة �ز كات المماثل ــ�ش ــن ال ــد م ــع العدي ــة م ــ�ب متطــّور جــداً نســبياً بالمقارن ــد ويُعت ــس بشــكل جّي كات مؤّس ــ�ش ــة ال ــل لحوكم ــاً. وإّن إطــار العم دولّي
ــة«.  المنطق

ز العربّيــة AIC حالّيــاً بتقيّيــم الوضعّيــة الرأســمالّية بإســتنادها عــى نمــوذج مــدى مالءمــة رأس المــال. يُتــم التقييــم عــى مســتوى  كــة التأمــ�ي »تقــوم �ش
ز والمنطقــة الجغرافّيــة«. المؤسســة ككّل وبحســب فــروع التأمــ�ي

الرسملة

ز العربّيــة AIC أن تحافــظ خــالل العــام 2٠١6 عــى مســتوى جّيــد مــن الرســملة المعّدلــة بحســب المخاطــر. إّن متطّلبــات  كــة التأمــ�ي »يُتوّقــع مــن �ش
ز مخاطــر الكتتــاب ومخاطــر الســتثمار«. كــة مقســمة بالتســاوي بــ�ي رأس المــال الخاّصــة بال�ش
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ي المجموعة 
٢- إدارة المخاطر ورأس المال �ن

1-٢ إدارة رأس المال

السيولة 

ي العتبــار. 
ة مــن الأمــوال النقديّــة والودائــع �ز ز العربّيــة AIC مناســبة مــع أخــذ الحيــازات الكبــ�ي كــة التأمــ�ي »تُعتــ�ب درجــة الســيولة الإجمالّيــة لــدى �ش

ز 8٥% و9٠% عــى  كــة )إجمــالي الســتثمارات / ]إجمــالي الخصــوم – رأس المــال والفائــض[( أن يبقــى بــ�ي ي ال�ش
ّ �ز ــع مــن معــّدل الســيولة الحــالي يُتوّق

». ز ز القادمتــ�ي مــدى الســنت�ي

٢-٢ إدارة المخاطر

اتيجّية إدارة المخاطر اس�ت

اتيجيات عمــل  ــذ إســ�ت ــر وتنفي ي تطوي
، و�ز ز ــة البحــث عــن فــرص اســتقطاب أعمــال التأمــ�ي ــأّن الخطــر متــالزم مــع عملي ف ب تقــّر المجموعــة وتعــ�ت

ــة. ــة والدولي ــات المحلي ــع المؤسســات والجماع ــل م ــة إل التعام ضاف ــدة، بالإ جدي

ة مــن المخاطــر بمــا  ــا معرّضــة لمجموعــة كبــ�ي وخــالل ســعي المجموعــة وراء تحقيــق النمــّو وتلبيــة احتياجــات الجهــات المعنيــة وتوّقعاتهــم فإنّه
هــا مــن المخاطــر  فيهــا المخاطــر الئتمانّيــة، ومخاطــر الســوق، ومخاطــر الســيولة، ومخاطــر الكتتــاب، والمخاطــر التشــغيلّية، ومخاطــر المتثــال وغ�ي

اف المســتمّر. �ش ضافــة إل الإ ي تتطّلــب المحافظــة عــى هيكلّيــة مناســبة للمخاطــر والرقابــة بالإ
الأخــرى الــ�ت

ي 
دارة المخاطــر �ز ي المخاطــرة وذلــك مــن خــالل اعتمــاد إطــار عمــل قــوّي لإ

ويتــّم تحديــد هــذه المخاطــر وتقييمهــا وإدارتهــا وفًقــا لقابليــة المجموعــة �ز
ي يحّددهــا 

ي مواجهــة المخاطــر لدينــا والــ�ت
اتيجّية المخاطــر لدينــا جــزًءا ل يتجــّزأ مــن إطــار القابليــة �ز كــة ودور فّعــال للجنــة المخاطــر. تُعتــ�ب اســ�ت ال�ش

ف عليهــا لجنــة المخاطــر والمديــر العــام. دارة ويوافــق عليهــا. ويقــوم قســم إدارة المخاطــر بمراقبــة أســقف المخاطــر عــن كثــب وتــ�ش مجلــس الإ
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ي المجموعة 
٢- إدارة المخاطر ورأس المال �ن

٢-٢ إدارة المخاطر

مسؤولّيات إدارة المخاطر

ي 
ي ســبيل تحقيــق إدارة فّعالــة للمخاطــر �ز

ف عــى نشــاطات المجموعــة ويحــّدد الأســلوب والثقافــة �ز دارة، بصفتــه هيئــة حاكمــة، يــ�ش إّن مجلــس الإ
كــة. ال�ش

اف عــى المخاطــر وتنصــح المجلــس بالمســائل  �ش ي القيــام بمســؤولّيات الإ
دارة تســاعد المجلــس �ز ي يعّينهــا مجلــس الإ

إّن لجنــة المخاطــر )rC( الــ�ت
ي المخاطــرة.

المتعلقــة بــإدارة المخاطــر وسياســات المخاطــر وإطــار القابليــة �ز

ف عى هيكلّية إدارة المخاطر وأنظمة الضبط وتشغيلها. تراقب لجنة المخاطر )rC( موجز بيانات المخاطر الخاّص بالمجموعة كما أنّها ت�ش
كــة بالشــكل المناســب، وتوافــق عــى أســقف المخاطــر وتقّيــم  ي تتّبعهــا ال�ش

ام بسياســات إدارة المخاطــر الــ�ت ز كمــا أّن هــذه اللجنــة تتأّكــد مــن اللــ�ت
مــدى مالءمــة الضوابــط الداخلّيــة المصّممــة مــن أجــل الســتجابة للمخاطــر والتخفيــف منهــا لغايــة الوصــول إل المســتوى المقبــول.

ــا أّن  ي كّل المجموعــة. كم
ــٍق ســليم وشــّفاف لنشــاطات إدارة المخاطــر �ز ــر العــام )GM( مســؤولة عــن تطبي ي يرأســها المدي

ــ�ت ــة ال داريّ ــة الإ إّن اللجن
ي إدارتهــم للمخاطــر بشــكل فّعــال، كمــا أنّهــا ترعــى إطــار العمــل 

داريّــة لديهــا ثقافــة مرتبطــة بالمخاطــر حيــث تتــّم مســاءلة الأشــخاص �ز اللجنــة الإ
ز لقســم إدارة المخاطــر. ــ�ي وريّ ام والدعــم ال�ز ز ــ�ت ــإدارة المخاطــر )ErM FrAMEwork( وتقــّدم الل الخــاّص ب

ي 
ي المناطــق الــ�ت

كــة يطّبقــون سياســات إدارة المخاطــر �ز ي ال�ش
داريّــة تتأّكــد مــن أّن مســؤولي الدوائــر والأقســام �ز ضافــة إل ذلــك فــإّن اللجنــة الإ بالإ

يعملــون فيهــا.
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ــات  ز جميــع الكيان ــه يعــّزز الوعــي للمخاطــر وأنظمــة الضبــط الداخــىي بــ�ي كات، كمــا أنّ ويقــوم قســم إدارة المخاطــر بإدمــاج ثقافــة مخاطــر الــ�ش
والمهــام الداخلــة ضمــن المجموعــة. ويحافــظ هــذا القســم عــى إطــار عمــل إدارة المخاطــر ويقــوم بتحديثــه ويطــّور منهجّيــات المخاطــر وكذلــك 

ينصــح لجنــة المخاطــر بالقــدرة عــى تحّمــل المخاطــر وبموجــز بياناتهــا.

ومــن خــالل تطبيــق إطــار عمــل إدارة المخاطــر الخــاّص بالمجموعــة ومقاييــس المخاطــر، يحــّدد قســم إدارة المخاطــر ويقيــس ويبّلــغ عــن جميــع 
ضافــة إل تقييــم الضوابــط  ــة بالإ ــة المخاطــر بشــكل مســتمّر بالمخاطــر الجوهري ــّم إعــالم لجن ــواع المخاطــر الموجــودة ضمــن المجموعــة. ويت أن

ــة وخطــط عمــل إدارة المخاطــر. الداخلّي

فئات المخاطر

ز الأنــواع المختلفــة مــن التعــرّض للمخاطــر. إّن فئــات المخاطــر الخمــس الأساســّية والفئــات  ز بــ�ي تصّنــف المجموعــة المخاطــر لديهــا مــن أجــل التميــ�ي
الفرعّيــة المرتبطــة بهــا هــي:
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مخاطر االكتتاب

ن غ�ي المتعّلق  التأم�ي
ي ّ بالحياة / غ�ي الط�ب ي ّ ن الط�ب التأم�ي

ن مخاطر أقساط التأم�ي

مخاطر االحتياطي

المخاطر الكارثية

ن عل  التأم�ي
الحياة

المخاطر التشغيلّية

مخاطر االأشخاص مخاطر إجراء االأعمال

مخاطر تكنولوجيا 
المعلومات

مخاطر فشل أنظمة 
تكنولوجيا المعلومات

مخاطر خرق أمن أنظمة 
تكنولوجيا المعلومات

االأحداث الخارجّية

الكوارث الطبيعّية

ي من صنع 
الكوارث ال�ت

الب�ش

اتيجية المخاطر االس�ت

مخاطر االأعمال

مخاطر السمعة

مخاطر الحوكمة 

المخاطر البيئّية الخارجّية

المخاطر االقتصاديّة

المخاطر المجتمعية

المخاطر الجيوسياسّية

المخاطر المالية

المخاطر االئتمانّية

مخاطر تخّلف الطرف 
المقابل

ن ك�ي مخاطر ال�ت

مخاطر السوق

مخاطر االأسهم

مخاطر أسعار 
الفائدة

مخاطر االنتشار

ها غ�ي

مخاطر إدارة االأصول 
والخصوم

مخاطر السيولة

عسار الماىلي مخاطر االإ

ف مخاطر االمتثال

المخاطر القانونّية

ن وأنظمتها ن التأم�ي قوان�ي
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التخفيف من المخاطر الرئيسّية

مخاطر االكتتاب

اتيجّية الكتتاب أن تضمن التنّوع الجّيد للمخاطر الكتتابّية من حيث نوع الخطر وقيمته والقطاع والجغرافيا. تحاول اس�ت
ز  وتقــوم المجموعــة بالتخفيــف مــن هــذا الخطــر مــن خــالل المبــادئ التوجيهّيــة لالكتتــاب ووضــع حــدود للســلطة مــن أجــل إصــدار عقــود التأمــ�ي

. ز عــادة التأمــ�ي تيبــات المناســبة لإ ز وال�ت ي أعمــال فــروع التأمــ�ي
وكذلــك الأمــر مــن خــالل التنــوع �ز

ــة  ــادئ توجيهّي ــة مب ــة لــكي تكــون بمثاب ــاب المعنّي ــات الكتت ي كتّيب
ــة �ز ز / النــوع / الفئ ــ�ي التســع�ي وصيغــه بحســب فــروع التأمــ�ي ــد معاي ــّم تحدي يت

اتيجّية التســع�ي وتحســينها بشــكل  ّيــة مــن أجــل مراجعــة اســ�ت . ويتــّم اســتخدام برنامــج معلومات ز ة أقســاط التأمــ�ي للخطــر بمــا يتناســب مــع تســع�ي
مســتمّر.

مخاطر تسوية المطالب

يتّم إبالغ أقسام المطالب بمبادئ توجيهّية موثّقة واضحة ومبنية عى أسقف بحسب فئة الأعمال.
ام بهذه المبادئ التوجيهّية ونظام الرقابة الداخلّية المناسب. ز يجري المركز الرئيسي مراجعات دوريّة من أجل التأّكد من حسن الل�ت

مخاطر االحتياطي

اضــات وأســاليب وتقييمــات مثّبتــة. ويجــري الفرقــاء الداخلّيــون والخارجّيــون المراجعــات الدوريـّـة  يتــّم احتســاب الأمــوال الحتياطّيــة اســتناًدا إل اف�ت
مــن أجــل التأّكــد مــن أّن المبالــغ الحتياطّيــة المبّلــغ عنهــا معقولــة وكافيــة.
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ن تمانّية المتعّلقة بإعادة التأم�ي المخاطر االئ

ز تكــون مناســبة ومالئمــة لالأعمــال  ة عــ�ب إبــرام اتفاقــات إعــادة تأمــ�ي ي تنشــأ عــن المطالبــات الكبــ�ي
تقّلــل المجموعــة مــن تعرّضهــا للمخاطــر المالّيــة الــ�ت

ــة بها. المرتبط
ي المخاطرة.

ز عالمّية وبشكل يتماسش مع قابلية المجلس �ز كات إعادة تأم�ي ز مع �ش تجري توظيفات إعادة التأم�ي

ن ك�ي مخاطر ال�ت

ي 
ة �ز إنـّـه خطــر تجميــع مبلــغ التغطيــة الإجمــالي المضمــون عــى مســتوى بوليصــة واحــدة أو عقــد واحــد أو عميــل واحــد وينتــج عندهــا خســارة كبــ�ي

ز  . تقــوم المجموعــة بالتخفيــف مــن هــذه المخاطــر وتحمــي حقــوق المســاهم�ي ز ي تغطيــة التأمــ�ي
حــال تعــرّض هــذا العقــد الواحــد لحــادث مشــمول �ز

 . ز عــادة التأمــ�ي تيبــات مناســبة لإ مــن خــالل تحويــل مخاطــر الكــوارث والقيــام ب�ت

تمان المتعّلقة بالتحصيل  مخاطر االأئ

ي الوضــع المــالي للطــرف المقابــل تجــري إدارتهــا مــن خــالل السياســة الئتمانّية 
ي يمكــن أن تتكّبدهــا المجموعــة نتيجــًة لتغيــ�ي �ز

إّن الخســارة المالّيــة الــ�ت
ي هذه السياســة.

ز وجــود أي مخالفــات لأســقف الئتمــان المحــّددة �ز الخاّصــة بالمجموعــة وتتــّم مراقبتهــا مــن خــالل تقاريــر تحليلّيــة دوريـّـة تــ�ب
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مخاطر السوق

ي يتــم مــن قبــل لجنــة الســتثمار ولجنــة الأصــول 
اف الــ�ت �ش تقــوم المجموعــة بمراقبــة تطــّورات الســوق الخارجّيــة والتطــّورات التنظيمّيــة مــن خــالل الإ

والخصوم.
ي سياســة 

ف عــى النشــاطات الســتثماريّة وفًقــا للقــدرة عــى تحّمــل المخاطــر والأســقف المبّينــة �ز تضــع لجنــة الســتثمار المبــادئ التوجيهّيــة وتــ�ش
الســتثمار. وتحصــل اللجنــة دوريـًـا مــن قســم الخزينــة والســتثمار لدينــا عــى تقاريــر تحليــل المخاطــر )محــاكاة القيمــة المعرّضــة للمخاطــر وقيــاس 
ي 

المخاطــر( وتحديثــات عــن الأداء وتســعى هــذه اللجنــة إل التخفيــف مــن مخاطــر الســوق عــ�ب الحــرص عــى وجــود مســتوى عــالي مــن التنــّوع �ز
ة عــى حــّد ســواء. ي اســتثماراتها المبــا�ش

محفظتهــا الســتثماريّة و�ز
ي المخاطرة. 

تراقب لجنة الأصول والخصوم التمويل والموازنة وتدير مخاطر السيولة وفًقا لقابلية المجلس �ز

المخاطر التشغيلّية

مخاطر استمراريّة االأعمال

، والتعــرّض للمخاطــر السياســّية، والأحــداث الطارئــة الأخــرى  ي مــن صنــع البــ�ش
لقــد طــورّت المجموعــة فهمهــا لالأخطــار الطبيعّيــة، والأخطــار الــ�ت

ي حــال حصولهــا.
ي يمكــن أن تؤثّــر بشــكل كبــ�ي عــى اســتمراريّة الأعمــال �ز

)انهيــار النظــام( الــ�ت
ز العربّيــة والــدور الفّعــال للجنــة إدارة اســتمراريّة العمــل، تقــوم المجموعــة بمبــادرات متنّوعة  كــة التأمــ�ي مــع تطويــر خّطــة اســتمراريّة العمــل لــدى �ش

ي حــال حصــول أي حــادث غــ�ي متوّقــع.
ي تجــري فيهــا �ز

ي البلــدان الــ�ت
مــن أجــل التأّكــد مــن أنـّـه يمكــن لالأعمــال أن تســتمّر �ز
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 0ل0م0شركة التأمني العربية ش
 فروع التأمني العامة

 بيان الوضع املايل املوحد
            
  كانون االول  31      

  4201   5201   إيضاح  املوجــودات 
  الف ل ل    الف ل ل       

 159.056.574  160.061.067  5  نقد يف الصندوق ولدى املصارف
 ابلقيمة العادلة  أوراق ماليةاستثمارات يف 

 16.001.389  14.858.269  6  اخلسائر وأمن خال االرابح  
 57.116.711  63.570.215  7   ، صايف نةيدمذما  مني 
 24.168.170  7.621.670  8  معيد  التأمني –ذما مدينة 
 448.900  840.546  25  جهات مقربة –ذما مدينة 

 ستثمارات يف اوراق مالية ابلقيمة العادلة ا
 74.464.206  67.924.728  9  خل الشامل اآلخرمن خال الد 

 10.797.293  11.007.800  10  راق مالية ابلنلفة املطفأة استثمارات يف او 
 47.045.462  80.260.282  21   تأمنيالاعادة موجودات 

 13.016.522  11.658.260  11   عموالت مدفوعة مقدما
 925.102  940.141  19  ة املعجلةيالضريباملوجودات 
  4.534.690  3.061.550  12   اخرىموجودات 
 20.118.727  15.261.774  13   تجهيزاتالو املمتلنات 

 761.293  578.457  14   اصول اثبتة غري مادية
  5.098.759  6.421.817  51   استثمارات عقارية
  33.553.7984  444.066.576     جمموع املوجودات

 
  9.060.3969  111.021.186    1جدول  -موجودات فرع احلياة 

 
  532.614.194  555.087.762    اجملمعة مع فرع احلياة املوجودات

 

 

 
 ان االيضاحات املرفقة تشنل جزجا ال يتجزأ من البياانت املالية املوحدة
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 0ل0م0شركة التأمني العربية ش
 فروع التأمني العامة

 بيان الوضع املايل املوحد
  ()اتبع         
  كانون االول  31      

  4201   5201   إيضاح  املطلوبـــات 
 الف ل ل   الف ل ل      

 4.813.848   9.241.747   17   مصارف دائنـة
 26.313.563   24.423.703   18   دائنة ذما  مني

 13.621.431   12.786.105     شركات  مني وإعادة  مني دائنة
 2.276.034   1.802.713   19   استدراين ضرائب الدخل

  9.907.237   15.152.393   16  دائن –حساب فرع التأمني على احلياة 
  8.631.175   8.842.129   20  مستحقة وحساابت اخرى دائنةمصاريف 

 214.534.416   247.288.917   21   مطلوابت عقود التأمني
 2.636.576   2.941.070     عموالت مقبوضة مقدما من معيد  التأمني

 1.641.821   1.621.261   19   ضرائب معجلة
 6.035.110   6.291.240   23  للموظفني تعويض هناية اخلدمةمعونة 
  2.968.992   2.968.992   42   روارىج معونة 
  293.380.203   333.360.270     جمموع املطلوابت   

 
 نيحقـوق املسـامه    

  51.000.000   51.000.000   26    رأس املال
 ( 6.381.646) ( 4.453.752)  26   خزينة أسها 

 23.884.634   23.905.628   27   احتيارذ قانوين
 19.613.572   19.613.572      احتيارذ عـام

 6.887.300   6.887.300   28  دة تقييا املوجوداتاحتيارذ فروقات اعا
 3.482.140   3.482.140   39   احتياريات أخرى مقيدة
 ( 14.810.173) ( 17.105.935)    عمات اجنبية احتيارذ فروقات حتويل

 ابلقيمة العادلة وراق املالية االقيمة العادلة ليف املرتاكا التغري 
 16.051.720  ( 6.330.413)  29  الدخل الشامل اآلخر من خال 

  22.841.745   74418.783.      دورةأرابح م
 122.569.292   95.782.284     العائدة ملسامهذ الشركة االمقوق احل 
  17.604.303   14.924.022   31   غري مسيطرةحقوق  

  40.173.5951   110.706.306      املسامهنيجمموع حقوق 
  33.553.7984   444.066.576     املطلوابت وحقوق املسامهني جمموع

 79.148.661   86.802.110     1جدول  – مطلوابت فرع احلياة
  911.735.19   24.219.076     1جدول  – فرع احلياةصايف موجودات 

  9.060.3969   111.021.186     1جدول -احلياة فرعصايف موجودات طلوابت و جمموع امل
  32.614.1945   555.087.762     املطلوابت وحقوق املسامهني اجملمعة مع فرع احلياة

 
 ان االيضاحات املرفقة تشنل جزجا ال يتجزأ من البياانت املالية املوحدة
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 0ل0م0شركة التأمني العربية ش
 التأمني العامةفروع 

  املوحداالرابح أو اخلسائر بيان 
               
  كانون االول  31للسنة املنتهية يف           
  4201   5201   ايضاح      
 الف ل ل   الف ل ل         

 فروع التأمني :)خسائر(  / صايف أرابح
 3.100.002   2.272.828      البحر  
 2.070.457  ( 628.506)     السيارات 
 2.567.172   2.273.981      املمتلنات 
 3.367.572   1.737.218      امةحلوادث العا 
 ( 421.138) ( 390.344)     حوادث العمال 
 ( 4.437.263) ( 2.385.519)     االستشفاج 
 ( 51.294) ( 477.623)     اعادة التأمني الوارد 
 املصاريف تنـزيل)بعد  صايف ارابح فروع التأمني   
  6.195.508   2.402.035   32  (العمومية واالدارية املوزعة     
 ( 621.409) ( 966.806)  8و 7  صايف  - معونة الديون املشنوين يف حتصيلها 
 املشنوين معونة الديونتنـزيل بعد ) فروع التأمني ارابح صايف
  5.574.099   1.435.229     (ملصاريف العمومية واالدارية املوزعةا و بتحصيلها 

 االستثمارات : )خسائر( /ايرادات 
 3.964.152   3.836.957   5  صارفلدى املعلى الودائع فوائد  
 ) 91.578( ( 116.265)    اعباج فوائد على تسليفات مصرفية 
 من خال الدخل أوراق ماليةاستثمارات يف ايرادات من  
 1.471.466   1.703.640      الشامل اآلخر    
 781.527   662.789     ابلنلفة املطفأة أوراق ماليةاستثمارات يف ايرادات من  
 464.894   378.877   ل االرابح أو اخلسائرمن خا أوراق ماليةاستثمارات يف ايرادات من  
 من خال ابلقيمة العادلةأوراق مالية حمققة على أرابح  
 1.335.030   1.952.326      االرابح أو اخلسائر    
 ابلقيمة العادلة من خالأوراق مالية  صايف التغري يف 
 87.898  ( 1.217.902)  6   االرابح أو اخلسائر    
  307.235   489.085     اوراق ماليةاستثمارات يف بيع من  أرابحصايف  
 ( 670.618) ( 499.014)    فروقات صرف خسائرصايف  
 ( 94.594) ( 113.285)  15  عقارية استهاين اسثمارات 
 ( 39.528) ( 51.392)     العقارخسائر  صايف 
  311.198   748.565      ايرادات اخرى 
  7.827.082   774.381.7     جمموع االيرادات من االستثمارات   
 13.401.181   9.209.610     صايف االيرادات من فروع التأمني واالستثمارات 

 ( 0.799.3801) ( 11.026.418)  33  العامة على فروع التأمني غري احململة االدارية والعموميةاالعباج 
 2.601.801  ( 1.816.808)    قبل الضريبة/ االرابح  )اخلسائر(صايف 

 ( 2.509.276) ( 1.448.741)     معونة ضرائب الدخل
  52529.  ( 3.265.549)    السنة/ ارابح  خسائر()صايف 

 ى :ــــعائدة ال
 ( 744.976) ( 3.504.237)     مسامهذ الشركة االم 
  837.501   238.688   31   غري مسيطرةحقوق  
         (3.265.549 )  .52592  

 ان االيضاحات املرفقة تشنل جزجا ال يتجزأ من البياانت املالية املوحدة
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 0ل0م0شركة التأمني العربية ش
 فروع التأمني العامة

 املوحد اآلخر دخل الشامل الاالرابح أو اخلسائر و بيان 
               
  كانون االول  31للسنة املنتهية يف           
  4201   5201   ايضاح     
 الف ل ل   الف ل ل         

  92.525  ( 3.265.549)     السنة/ أرابح  )خسائر(
 

 دخل شامل آخر )خسارة( :
 اىل االرابح أو اخلسائر ن يعاد تصنيفها البنود اليت ل 
 الاحقة : ةيف الفرت     
 العادلةابلقيمة العادلة لاوراق املالية  صايف التغري يف القيمة 
 ( 20.640.299) ( 22.431.105)     29ايضاح  – من خال الدخل الشامل اآلخر    
 

 اىل االرابح أو اخلسائر  صنيفهايتا تسوف البنود اليت  
 الاحقة : ةيف الفرت     
 ( 2.871.410) ( 4.585.260)    ت اتبعةانجتة من شركا فروقات حتويل عمات أجنبية 
 ( 3.511.7092) ( 27.016.365)    )خسارة( للسنة الشامل اآلخر الدخل جمموع 
 

 ( 23.419.184) ( 30.281.914)    )خسارة( جمموع الدخل الشامل للسنة 
 
 ى :ـــد الـــعائ

 ( 22.782.542) ( 28.182.132)     مسامهذ الشركة االم 
 ( 636.642) ( 2.099.782)     حقوق غري مسيطرة 
        (30.281.914 ) (23.419.184 ) 

 
 

 ان االيضاحات املرفقة تشنل جزجا ال يتجزأ من البياانت املالية املوحدة



 

 

7  
 0ل0م0ششـركة التأمـني العربيـة 

 فروع التأمني العامة
 املوحد بيـان التـغريات فـي حقـوق املسـامهني

   
 يف رتاكااملالتغري    احتيارذ     فروقاتاحتيارذ         

  جمموع حقوق   حقوق غري  سامهذعائدة ملحقوق      القيمة العادلة   فروقات حتويل   احتياريات   اعادة تقييا      احتيارـذ     
  املسامهني   مسيطرة   الشركة االم   دورةارابح م   لاوراق املالية   عمات أجنبية   اخرى مقيدة   املوجودات   احتيارذ عام   قانونـذ   أسها خزينة   س املالأر   
  الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل    الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل   

 164.279.250   18.571.016   145.708.234   27.287.355   36.913.960  ( 13.372.659)  -   6.887.300   19.613.572   23.619.265  ( 6.240.559)  51.000.000 2014 كانون الثاين  1الرصيد يف 
 ( 23.419.184) ( 636.642)  ( 22.782.542) ( 744.976) ( 20.600.052) ( 1.437.514)  -   -    -    -   -    -  جمموع الدخل الشامل للسنة 

 ارابح انجتة عن بيع استثمارات مالية ابلقيمة
  116.893    328   116.565   116.565   -   -   -   -   -   -   -   -  العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر  

 بيع استثمارات مالية حتويل اىل ارابح مدورة انجتة عن
  -   -   -   262.188  ( 262.188)  -   -   -   -   -   -   -  ابلقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر   

 ( 330.399)  (330.399)  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  للحقوق غري املسيطرةتوزيع انصبة ارابح 
 ( 332.143)  -  ( 332.143)  (332.143)  -   -   -   -   -   -   -   -  30إيضاح  –واللجان  اإلدارةوصصـــات أعضـــــاج جملس 

 ( 141.087)  -  ( 141.087)  -   -   -   -   -   -   -  ( 141.087)  -  26ايضاح  –خزينة سها ا شراجصايف 
  -   -   -  ( 3.747.509)  -   -   3.482.140   -   -   265.369   -   -  مقيدة  احتيارذ قانوين واحتياريات اخرىحتويات اىل 
   265   -     265    265   -    -    -    -    -    -    -    -  تغيريات اخرى

  140.173.595   17.604.303   122.569.292   22.841.745   16.051.720  ( 14.810.173)  3.482.140   6.887.300   19.613.572   23.884.634  (6.381.646)  51.000.000 2014كانون االول   31الرصيد يف 
 ( 30.281.914) ( 2.099.782) ( 28.182.132) ( 3.504.237) ( 22.382.133) ( 2.295.762)  -   -   -   -   -   -  شامل للسنةلجمموع الدخل ا

 ( 578.199) ( 578.199)  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  توزيع انصبة ارابح للحقوق غري املسيطرة
  -   -   -  ( 536.857)  -   -   -   -   -   -   536.857   - 30و 26ايضاح  –وصصات أعضاج جملس اإلدارة واللجان 

 1.391.921  (  2.300)  1.394.221    3.184   -   -   -   -   -   -   1.391.037   -  26ايضاح  – خزينةاسها بيع صايف 
 -   -   -   (20.994)     -   -   -   -   20.994   -   -  حتويات اىل احتيارذ قانوين

   903   -     903    903   -    -    -    -    -    -    -    -  تغيريات اخرى
  110.706.306   14.924.022   95.782.284   18.783.744  ( 6.330.413) ( 17.105.935)  2.14084.3   6.887.300   19.613.572   23.905.628  ( 4.453.752)  51.000.000 5201كانون االول   31الرصيد يف 

 
 ان االيضاحات املرفقة تشنل جزجا ال يتجزأ من البياانت املالية املوحدة
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 0ل0م0شركة التأمني العربية ش

 فروع التأمني العامة
 املوحد ةالنقدي اتالتدفقبيان 

         
  كانون االول  31للسنة املنتهية يف     
  4201   5201  ايضاح     
  الف ل ل    الف ل ل        

 92.525  ( 3.265.549)    السنة/ أرابح  )خسائر(صايف   النشارات التشغيلية :ن م ةالنقدي اتالتدفق
 واستثمارات يف  املصارف ايرادات فوائد من ودائع لدى   تعديات : 
 91.578   116.265     اعباج فوائد على تسليفات مصرفية   ( 4.745.679) ( 4.499.746)    أوراق مالية     
 280.746  ( 35.599)    صايف التغري يف ضرائب معجلة   2.509.276   1.448.741     عونة ضرائب الدخلم  
 230.021   233.842   14  اثبتة غري مادية ارفاجات اصول   1.119.649   1.070.540   13  أصول اثبتة مادية استهاكات  
 766.523   1.026.391   23  معونة تعويض هناية اخلدمة للموظفني   94.594   113.285   15  استثمارات عقارية استهاكات  
 ( 921.950) ( 869.792)    صايف التغري يف احتيارذ فروقات حتويل عمات اجنبية   621.409   966.806   8و7  صايف - معونة الديون املشنوين يف حتصيلها  
 ( 87.898)  1.217.902   6  رابح أو اخلسائراال      خال مالية ابلقيمة العادلة مناوراق صايف التغري يف   
 293.155  ( 19.614)  20  خال االرابح أو اخلسائر      دائنة ابلقيمة العادلة منصايف التغري يف مشتقات مالية   
 15.907.595  ( 33.214.820)  21  اعادة التأمنيالتغري يف موجودات    2.225.659   1.358.262   11  عموالت مدفوعة مقدماصايف التغري يف   
  54.456   304.494     صايف التغري يف عموالت مقبوضة مقدما من معيد  التأمني  
 ( 20.976.943)  32.754.501   21  مطلوابت عقود التأمني صايف التغري يف  
      (1.294.091 ) (2.445.284 ) 
 2.011.956   16.546.500     يف شركات اعادة  مني مدينةنقصان   12.866.953  ( 7.420.310)    يف ذما  مني مدينةنقصان )زايدة( /  
 ( 2.375.086) ( 1.889.860)    ذما  مني دائنةيف  نقصان  ( 1.001.369)  1.473.140     اخرىموجودات  يف)زايدة( نقصان /  
 ( 1.606.487)  210.954     يف مطلوابت مستحقة وحساابت اخرى دائنة )نقصان(زايدة /    1.945.583  ( 835.326)    مني واعادة  مني دائنةيف شركات  / زايدة  (نقصان) 
 ( 551.718) ( 770.261)  23  للموظفنيتعويض هناية اخلدمة  تسديد  ( 852.732)  -   24  معونة روارىجتسديد  
 ( 3.090.428) ( 1.922.062)    ضريبة الدخل املدفوعة 

  4.901.388   4.098.684     النشارات التشغيلية الناجتة من صايف االموال
 : النشارات االستثماريةمن  ةالنقدي اتالتدفق
 ( 91.578) ( 116.265)    فوائد مدفوعة على تسليفات مصرفية   4.926.756   4.329.471    واستثمارات يف أوراق مالية فوائد مقبوضة من ودائع لدى املصارف 
 ( 19.571.644)  5.390.516   5  يف ودائع الجل )زايدة(نقصان /    4.200.010  ( 16.851.457)  38  وراق املاليةاستثمارات يف االيف  /)زايدة(نقصان 
 ( 235.170) ( 57.884)  14  ، صايفزايدة يف اصول اثبتة غري مادية  ( 513.889) ( 667.489) 38و  13 ، صايفالتجهيزاتو املمتلنات زايدة يف  
  10.493  (  797)  15  استثمارات عقاريةيف نقصان )زايدة( /  

 ( 11.275.022) ( 7.973.905)    االستثماريةالنشارات  املستعملة يف صايف االموال
 من النشارات التمويلية: ةالنقدي اتالتدفق
 263.812   4.427.899     يف املصارف الدائنةزايدة  
  -  ( 391.646)    شركة مقربة -يف حساب دائن  نقصان  193.082   5.245.156     دائن  –يف حساب فرع احلياة زايدة  
  265    903     تغريات اخرى على االرابح املدورة  ( 141.087)  1.391.921     خزينةأسها  )شراج(مبيعات / صايف  
 ( 332.143)  -      ناتسديد وصصات اعضاج جملس االدارة واللج  ( 330.399) ( 578.199)    انصبة ارابح مدفوعة للحقوق غري املسيطرة 

 ( 346.470)  10.096.034     النشارات التمويلية (يفاملستعملة الناجتة من / )صايف االموال 
 ( 6.720.104)  6.220.813     وما يواز  النقديف النقد  (النقصانالزايدة / ) صايف

  3.691.8347   66.971.730     يف بداية السنةوما يواز  النقد رصيد النقد 
   66.971.730   73.192.543   5  يف هناية السنة وما يواز  النقدرصيد النقد 

 ان االيضاحات املرفقة تشنل جزجا ال يتجزأ من البياانت املالية املوحدة



 

 

9 
 

 0ل0م0شركة التأمني العربية ش
 فرع التأمني على احلياة
 املوحد بيان املوجودات واملطلوابت

 1جدول             
  كانون االول  31         
  4201   5201   إيضاح  املوجــودات    
 الف ل ل    الف ل ل          
 26.991.323   29.163.598   5  لدى املصارفيف الصندوق و نقد 

 ابلقيمة العادلة مناستثمارات يف اوراق مالية
 39.301.614   41.401.200   6  اخلسائر وأخال االرابح  

 5.884.298   6.642.766   7  وذما مدينة اخرى ذما  مني مدينة
 82.396   129.032   8  منيمعيد  التأ –ذما مدينة 

 9.907.237   15.152.393   16  مدين –حساب فروع التأمني العامة 
 679.755   723.910     مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى

 استثمارات يف اوراق مالية ابلقيمة العادلة من
 2.361.224   2.357.633   9  دخل الشامل اآلخرخال ال 

 10.433.905   11.391.917   10  لقيمة املطفأةاباستثمارات يف اوراق مالية 
 2.629.487   3.344.182   22   تأمنيموجودات اعادة ال

 559.978   492.071   13   والتجهيزات متلناتامل
  229.179   222.484   14   اصول اثبتة غري مادية

  9.060.3969   111.021.186      املوجوداتجمموع 
 

 اتـاملطلوب 
 1.507.500   1.708.514   17  ةــــــمصارف دائن

 3.150.703   3.539.649      مني دائنةذما 
 226.690   285.974     استدراين ضرائب الدخل

 5.781.299   7.000.929   20  وحساابت اخرى دائنةمصاريف مستحقة 
 67.933.997   73.677.082   22  عقود التأمني على احلياةمطلوابت 

  548.472   589.962   32  للموظفني تعويض هناية اخلدمةمعونة 
  79.148.661   86.802.110     جمموع املطلوابت 
 

 صايف املوجودات   
  285.723   285.723     املوجودات فروقات إعادة تقييا

 ابلقيمة العادلة وراق املالية لايف القيمة العادلة املرتاكا التغري 
 1.166.626   1.163.035   29  من خال الدخل الشامل اآلخر  

 213.320   228.895   39  احتياريات اخرى مقيدة
  17.532.844   21.614.768     االرابح املستبقاة

 19.198.513   23.292.421     احلقوق العائدة ملسامهذ فرع احلياة
  713.222   926.655   31  حقوق غري مسيطرة
  19.911.735   24.219.076     صايف املوجودات

  9.060.3969   111.021.186     صايف املوجوداتجمموع املطلوابت و 
 
 

 ان االيضاحات املرفقة تشنل جزجا ال يتجزأ من البياانت املالية املوحدة
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 0ل0م0ششـركة التأمـني العربيـة 
 فرع التأمني على احلياة

 املوحداالرابح أو اخلسائر بيان 
  2جدول             
  كانون االول  31للسنة املنتهية يف           
  4201   5201   إيضاح      
 الف ل ل     الف ل ل          

 االيـرادات :
 36.764.867   43.637.793       املنتتبـــةقساط الا 
 ( 8.600.311) ( 10.401.220)  22  حمولة اىل مطلوابت عقود التأمنياقساط  
 28.164.556   33.236.573      التأمني أقسـاط 
 ( 6.561.044) ( 7.894.650)    التأمنيحصة معيد  التأمني من اقساط  
 21.603.512   25.341.923      صايف اقساط التأمني 
  956.886   1.126.178     التأمنياعادة عموالت ايرادات رسوم و  
 22.560.398   26.468.101      صايف ارابح التأمني 
 1.388.075   1.400.876     أوراق ماليةاستثمارات يف دات من ايرافوائد و  
 13.010   11.539     فوائد من قروي على بوالص 
 464.242   535.928   5  لدى املصارف ودائعفوائد على  
 خسائر حمققة على بيع أوراق مالية ابلقيمة العادلة من  
 ( 26.145) ( 47.747)    خال األرابح أو اخلسائر    
  وراق املاليةصايف التغري يف القيمة العادلة لا 
 437.903  ( 1.531.767)  6  اخلسائر وألقيمة العادلة من خال االرابح اب    
  176.484   -       ايرادات اخرى 
  25.013.967   26.836.930      االيراداتجمموع   

 املصاريف :
 ( 8.529.282) ( 6.923.486)     مدفوعة ادعاجات  
 5.635.354   3.947.018     املدفوعةدعاجات الحصة معيد  التأمني من ا 
 ( 1.857.416) ( 139.915)  22  مطلوابت عقود التأمني يف التغري 
 ( 1.832.080)  714.695     التغري يف مطلوابت عقود التأمني د  التأمني منيحصة مع 
 ( 5.491.059) ( 7.308.347)    عموالت مدفوعةرسوم و  
 ( 9.966.153) ( 10.384.560)  33  تشغيلية االخرىوالاالدارية االعباج  
 ( 2.200.000) ( 2.200.000)  33  ركز الرئيسذياة من مصاريف املحصة فرع احل 
 ( 106.047) ( 158.931)    فروقات صرف خسائر صايف 
 ( 27.946) ( 72.472)     معونة ضريبة الدخل 
 ( 24.374.629) ( 22.525.998)     املصاريفجمموع  
  639.338   4.310.932      السنة أرابحصايف 

 عائدة اىل :
 538.728   4.097.499      ياةحلمسامهذ فرع ا   
  00.6101   213.433   31   غري مسيطرةحقوق    

         4.310.932   639.338  
 

  ان االيضاحات املرفقة تشنل جزجا ال يتجزأ من البياانت املالية املوحدة
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 0ل0م0شـركة التأمـني العربيـة ش

 فرع التأمني على احلياة
 املوحد ةالنقدي اتبيان التدفق

 3جدول             
  االولكانون   31للسنة املنتهية يف   

  4201   5201   ايضاح  
 الف ل ل   الف ل ل      

 من النشارات التشغيلية : ةالنقدي اتالتدفق
 639.338   4.310.932     السنة أرابح 
 27.946   72.472     ضريبة الدخلعونة م 
 109.147   105.063   33  إستهاكات  
 35.717   41.896   33  إرفاجات   
 129.901   92.167   23  هناية خدمة للموظفنيمعونة تعويض   
 ة العادلةمابلقيالية املوراق صايف التغري يف القيمة العادلة لا  
 ( 437.903)  1.531.767   6  من خال االرابح أو اخلسائر     
 ( 464.242) ( 535.928)    لودائع لدى البنوينايرادات من ا  
 على استثمارات يف أوراق مالية حسومات /عاوات استدرار  
 14.727    1.353   10  ابلقيمة املطفأة     
  1.832.080  ( 714.695)    اعادة التأمني موجوداتيف  صايف التغري  
  1.857.416   139.915   22  مطلوابت عقود التأمنيالتغري يف صايف   
        5.044.942   3.744.127 
 ( 5.003.497) ( 3.631.353)    اخلسائر وأاالرابح  خالدلة من لقيمة العااباستثمارات زايدة يف  
 806.338  ( 758.468)    ذما  مني مدينة وذما مدينة اخرىيف / نقصان  )زايدة( 
 36.027  ( 46.636)    موجودات اعادة التأمنييف )زايدة( / نقصان  
 ( 221.895) ( 44.155)    موجودات اخرى مصاريف مدفوعة مقدما و يف  زايدة 
 705.634   388.946     ذما  مني دائنةيف  ةدزاي 
 847.913   1.219.630     وحساابت اخرى دائنة مستحقةمصاريف يف  زايدة 
 3.972.179   5.603.170     زايدة يف مطلوابت عقود التأمني على احلياة 
 ( 20.654) ( 50.677)  23  معونة تعويض هناية اخلدمة للموظفنيتسديد  
 ( 82.792) ( 13.188)    ضريبة الدخل املدفوعة  
  4.783.380   7.712.211     صايف االموال الناجتة من النشارات التشغيلية 
 من النشارات اإلستثمارية : ةالنقدي اتالتدفق 
 317.114  ( 965.161)    الية االوراق امل يف/النقصان الزايدة()صايف  
 ( 6.093.711) ( 240.206)    لدى املصارفالجل يف ودائع  زايدة 
 ( 64.484) ( 35.201)    شراج اصول مادية غري اثبتة 
 ( 44.606) ( 37.156)    وجتهيزاتممتلنات شراج  
  413.677   539.852     فوائد حمصلة 

 ( 5.472.010) ( 737.872)    النشارات اإلستثمارية املستعملة يف صايف االموال
 من النشارات التمويلية : ةالنقدي اتالتدفق
 -   201.014     ئنةازايدة يف مصارف د 
 ( 316.836) ( 5.245.156)    مدين - روع التأمني العامةحساب فيف التغري  صايف 

 ( 316.836) ( 5.044.142)    النشارات التمويلية املستعملة يفصايف االموال 
 ( 1.005.466)  1.930.197     وما يواز  النقديف النقد  (نقصانزايدة / )صايف 

  8.276.387   7.270.921     يف بداية السنةوما يواز  النقد رصيد النقد 
   7.270.921   9.201.118   5  يف هناية السنة وما يواز  النقدرصيد النقد 

 املوحدةان االيضاحات املرفقة تشنل جزجا ال يتجزأ من البياانت املالية 



 

 

12 

 
 0ل0م0شـركة التأمـني العربيـة ش

 ايضاحات حول البياانت املالية املوحدة
 5201كانون االول   31للسنة املنتهية يف 

 
 
 معلومات عامة  - 1

، مسجلة يف السجل التجار  يف بريوت حتئ  1944يف العام )الشركة االم(  0ل0م0التأمني العربية شلقد  سسئ شركة   
  0ويذ خاضعة للقوانني اللبنانية اليت ترعى الشركات املسامهة وشركات التأمني ،  1889رقا 
 

ات القصرية ابالضافة إىل التوظيفات واالستثمار واعادة التأمني بشنل رئيسذ القيـام بعمليات التأمني اجملموعة تشمل أيداف   
 .االجلوالطويلة 

 
  0 انبريوت ، لبناملريسة،  عنييف بناية التأمني العربية، شارع فينيسيا، االم املركز الرئيسذ للشركة  يقع   

 على البلدان التالية : موعةتتوزع شبنة عمليات اجمل
 

  الفروععدد   ـدـــــالبل   
   5    االدارة العامة -لبنـان  - 1 
   4   )فرع( االمارات العربية املتحدة - 2 
   2    )فرع( سلطنة عمان - 3 
   1    )فرع( البحرين - 4 
   1    )فرع( النويئ - 5 
   1    )فرع( قطــر - 6 
 2    )شركة اتبعة( االردن - 7 
   6    )شركة اتبعة( سوراي - 8 
        22  
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 تطبيق معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة   - 2
 
 :املوحدة معايري التقارير املالية الدولية اانديدة واملعدلة واليت ليس هلا أثر جوير  على البياانت املالية -أ 
 

اليت أصبحئ سارية عة، للمجمو يف اعداد البياانت املالية املوحدة  معايري التقارير املالية الدولية اانديدة واملعدلة التالية تطبيقتــا 
واليت مل تعثر بشنل جوير  على املبالت واإلفصاحات الواردة  ،2015كانون الثاين   1املفعول للسنوات املالية اليت تبدأ يف أو بعد 

ات والرتتيبات هلا  ثري على املعاانــة احملاسبيـــة للمعامــ يف البياانت املاليـــة املوحدة للسنة والسنوات السابقة ، علماا أبنه قد ينون
 املستقبليـة:

 
 عدياتــــن تــــواليت تتضم 2012-2010تحسينات السنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية الصادرة خال االعوام ال   

           ( 24( و )16بة الدولية ارقام )ـــــــــري احملاســـــ( ومعاي13( و )8( و )3( و )2تتعلق ابملعايري الدولية للتقارير املالية ارقام )
 (.38) و

 
 تتعلق  واليت تتضمن تعديات 2013 - 2011على املعايري الدولية للتقارير املالية الصادرة خال االعوام تحسينات السنوية ال

 (.40( ومعيار احملاسبة الدويل رقا )13( و )3( و )1ابملعايري الدولية للتقارير املالية ارقام )
 

 ( منافع املوظفني ، توضح19التعديات على معيار احملاسبة الدويل رقا :)  وزيع املسامهات ــــــــت يـــــــــذه التعديات كيفيــــــــــة
 اخلدمة. األرراف اخلارجية واليت ترتبد خبدماهتا على فــــــــــرتاتاملدفوعة مـن املوظفني او 
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 معايري التقارير املالية الدولية اانديدة واملعدلة الصادرة وغري سارية املفعول بعد:  -ب 
غري سارية بيق املبنر لنن واانايزة للتطالصادرة الواردة أدانه بتطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية اانديدة واملعدلة  موعةقا اجملتمل 

 املفعول بعد :
 

 معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة
 سارية املفعول للسنوات 

  املالية اليت تبدأ يف أو بعد
   (:  احلساابت التن يمية املعجلة.14املعيار الدويل للتقارير املالية رقا )

 2016كانون الثاين   1
(: عري البياانت املالية واملتعلقة 1بة الدويل رقا )سالتعديات على معيار احملا 

 ابملبادرة ابالفصاح.
 

  
 2016كانون الثاين   1

( : االتفاقيات املشرتكة 11التعديات على املعيار الدويل للتقارير املالية رقا )
 كة.املشرت واملتعلقة ابملعاانة احملاسبية لشراج احلصص يف العمليات 

(:  املمتلنات واالالت 16التعديات على معيار احملاسبة الدويل رقا ) 
( املوجودات غري امللموسة: توضيح 38واملعدات، ومعيار احملاسبة الدويل رقا )

 للطرق احملاسبية املقبولة لاستهاين واإلرفاج.

املمتلنات واالالت واملعدات   :(16التعديات على معيار احملاسبة الدويل رقا ) 
 حول حامل النبااتت . ( الزراعة:41ومعيار احملاسبة الدويل رقــا )

البياانت املالية املنفصلة ،  :(27التعديات على معيار احملاسبة الدويل رقا ) 
 ملشرتكةاالسماح للمنشآت بتسجيل االستثمارات يف الشركات التابعة ، املشاريع 

 .ابستخدام رريقة حقوق امللنية يف البياانت املالية املنفصلة والشركات الزميلة

(: البياانت املالية املوحدة 10التعديات على املعيار الدويل للتقارير املالية رقا ) 
(: اإلفصاح عن احلصص يف املنشآت 12واملعيار الدويل للتقارير املالية رقا )

تثمار يف الشركات احلليفة (: االس28األخرى ومعيار احملاسبة الدويل رقا )
 ية.واملشاريع املشرتكة، واملتعلقة بتطبيق استثناج التوحيد على املنشآت االستثمار 

  
التحسينات السنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية الصادرة خال األعوام 

واليت تغطذ التعديات احلاصلة على املعايري الدولية للتقارير  2012-2014
 (.34( و )19( ومعايري احملاسبة الدولية ارقام )7( و )5املالية ارقام )

 
( األدوات املالية )النسخ املعدلة لاعوام 9) املعيار الدويل للتقارير املالية رقا

 0(2014و  2013

 2016كانون الثاين   1 
 
 

 2016كانون الثاين   1
 
 

 2016كانون الثاين   1

 
 2016كانون الثاين   1

 

 
 2016كانون الثاين   1

 
 
 
 

 2016كانون الثاين   1
 
 
 

 2018كانون الثاين   1
 



 

 

15 
 

يف تشرين األدوات املالية،  :(9)املعيار الدويل للتقارير املالية رقا  صدر حيث 
متطلبـــــات جديـــــدة لتصنيــــــــف وقيـــاس املوجــــودات وررح  2009الثاين 
الضــافـــــة متطلبات لتصنيف  2010األول  ، ومت تعديلـــــه يف تشـــــــرين املاليـــــة

ــــة، كمـا مت ررح نسخة جديدة يف تشـرين  و قياس واســـتبعاد  املطلـــــوابت املالي
ت جديدة حملاسبة التحوط. كما مت إصدار  لتتضمن متطلبا 2013الثانـذ 

كذ يتضمن بشنل رئيسذ كل من   2014نسخه معدلة من املعيار يف متوز 
 )ب( تعديات حمددة ملتطلباتو )أ( متطلبات التدين للموجودات املالية 

التصنيف والقياس من خال ررح ف ة لقياس املوجودات املالية من خال 
 ات الدين البسيطة . الدخل الشامل اآلخر لبعض أدو 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

حتتو  على  (9)ان النسخة النهائية للمعيار الدويل للتقارير املالية رقا 
املتطلبات احملاسبية لادوات املالية وحل ئ حمل معيار احملاسبة الدويل رقا 

(: اإلعرتاف والقياس. وتتضمن النسخة اانديدة من املعيار املتطلبات 39)
 التالية:

 :التصنيف والقياس  
تصنف املوجودات املالية بناج على منوذج األعمال والتدفقات النقدية 

تصنيفا جديدا لبعض أدوات الدين  2014التعاقدية. وقدمئ نسخة 
حيث مينن تصنيفها ضمن "املوجودات املالية ابلقيمة العادلة من خال 

شابه م. ويتا تصنيف املطلوابت املالية بشنل الدخل الشامل اآلخر"
( ولنن ينالك إختافات يف املتطلبات 39اسبة الدويل رقا )ملعيار احمل

  املنطبقة على قياس وارر اإلئتمان املتعلقة ابملنشأة.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :التدين 
منوذج  9من املعيار الدويل للتقارير املالية رقا  2014قدمئ نسخة 

ملالية، ا"اخلسارة االئتمانية املتوقعة" الحتساب خسارة تدين املوجودات 
وعليه اصبح من غري الضرور  زايدة املخارر اإلئتمانية بشنل مسبق حىت 

 يتا االعرتاف خبسارة التدين.
 
 :حماسبة التحوط 

منوذج جديد حملاسبة التحوط مت تصميمه لينون  2014قدمئ نسخة 
اكثر ماجمة مع كيفية قيام املنشآت إبدارة املخارر عند التعري ملخارر 

 وغري املايل.التحوط املايل 
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 إلغاء االعرتاف 

مت اتباع متطلبات إلغاج اإلعرتاف للموجودات املالية واملطلوابت املالية كما 
 .39وردت يف املعيار احملاسيب الدويل رقا 

 

  

   
 ( اإليرادات من العقود مع العماج :15املعيار الدويل للتقارير املالية رقا )

ضع ن ام و حيث  2014يف أاير  (15)املالية رقا  للتقارير الدويلصدر املعيار  
شامل وموحد تستعني به املنشآت يف قيد  اإليرادات الناجتة من العقود املربمة 

سوف حيل حمل اإلرشادات ( 15)مع العماج. املعيار الدويل للتقارير املالية رقا 
 :(18)ويل رقا اسيب الداحلالية بشأن اإلعرتاف ابإليرادات مبا يف ذلك املعيار احمل

عقود اإلنشاجات وما يتعلق هبا  :(11)اإليرادات، واملعيار احملاسيب الدويل رقا 
 (.15من تفسريات عند سراين العمل ابملعيار الدويل للتقارير املالية رقا )
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ى أنــــه ــعل( 15)للمعيـار الدولـذ للتقاريـر املاليـة رقـا  األساسـذويرتنـــــز املبـدأ 
يتوجـــب عـلى املنشــأة اإلعـــرتاف بـإيراداتــها لوصـف التحويــل احلاصل للبضائــع أو 
اخلدمــات املتفق عليها للعمــاج بقيمــة تعنس القيمة الــيت تتوقــع املنشــأة احلصــول 

ع أو اخلدمات، ويقدم املعيار على وجه الدقة منهجاا عليهـا لقاج تلك البضائ
 لإلعرتاف ابإليرادات بناجا على مخس خطوات:

 
 : حتديد العقود املربمة مع العميل.1* اخلطوة 
 إلتزامات االداج الواردة ابلعقد. حتديد: 2* اخلطوة 
 قيمة املعاملة. حتديد:  3* اخلطوة 
 قيمة املعاملة على التزامات االداج الواردة ابلعقد. ختصيص: 4* اخلطوة 
ابإليرادات عند )أو حني( استيفاج املنشأة إللتزامات  اإلعرتاف: 5* اخلطوة 
 األداج.

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعرتف املنشأة إبيراداهتا عندما ( 15)ومبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقا 
يتا إستيفاج اإللتزام، أ  عندما حتول السيطرة للعميل على البضائع او اخلدمات 
ية اليت تنطو  على إستيفاج إلتزام ما. لقد مت إضافة املزيد من التوجيهات املستقبل

يتا معاانة حاالت حمددة ، ( حىت 15)للمعيار الدويل للتقارير املالية رقا 
مزيدا من ( 15)افة اىل ذلك يتطلب املعيار الدويل للتقارير املالية رقا وإض

 اإلفصاحات التفصيلية.
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(: عقود االجيار، حيدد يذا املعيار كيفية 16املعيــار الدولـــذ للتقارير املالية رقـــا )
لتقارير لاالعرتاف والقياس والعري واالفصاح لعقود االجيار وفقا للمعايري الدولية 

املالية . كما يوفر يذا املعيار منوذج حماسيب موحد للمستأجر، حيث يتطلب قيام 
اج عقود لنافة عقود االجيار ابستثنألصول وااللتزامات املستأجرين ابالعرتاف اب
شهر أو أقل أو تنون أصوهلا ذات قيا منخفضة.  12االجيار اليت تنون مدهتا 

 لمعجر يف تصنيف العقود إما عقود تشغيلية اولقد ااتح املعيار االستمرارية ل
متويلية، ومبوجب يذا املعيار فان حماسبة عقود االجيار يف دفاتر املعجر بقيئ اىل 
حد كبري كما يذ ودون تغيري عما كانئ عليه مبوجب معيار احملاسبة الدويل رقا 

(17.) 
 

 املوحدةالبياانت املالية  :(10الدويل للتقارير املالية رقا ) املعيارالتعديات على 
 املشاريعاإلستثمار يف الشركات احلليفة و  :(28ومعيار احملاسبة الدويل رقا )

( وذلك ملعاانة البيع او املسامهة يف املوجودات من املستثمر 2011)املشرتكة 
 مشروعه املشرتين.لشركته احلليفة أو 
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 عدحمدد ب اتريخ التطبيق غري

املبينة أعاه يف إعداد البياانت املالية عند اتريخ سراين كل منها دون أن حتدث يذه املعايري  أن يتا تطبيق املعايري اجملموعةتوقع إدارة ت
متطلبات التدين  فيما خص( 9لدويل للتقارير املالية رقا )ار ايأ  أثر جوير  على البياانت املالية املوحدة للمجموعة ابستثناج تطبيق املع

 0للموجودات املالية 
 
 السياسات احملاسبية اهلامة - 3
 

 تصريح التقيد ابملعايري
 0مت اعداد البياانت املالية املوحدة وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية  

 
 اسس التقييا
 :يتا قياسها ابلقيمة العادلة  البنود التالية اليت مت اعداد البياانت على اساس مبدأ النلفة التارخيية ابستثناج  

 .ة على اساس القيمة العادلة من خال االرابح أو اخلسائر دداملالية احمل االدوات -

 االستثمارات يف حقوق امللنية . -

 ج عن الشروطأو ينت ةـديـاقـدية تعـات نقـتدفق املوجودات املالية االخرى اليت ال حيتفظ هبا ضمن منوذج اعمال يدفه مجع -
 0ة هلذه املوجودات جمرد دفعات للمبلت االساسذ والفائداقدية ـالتع

 0املشتقة االدوات املالية  -
 

لقد جرى تصــــــنيف احلســــــاابت يف املوجودات واملطلوابت حســــــب ربيعة كل منها وجرى تبويبها يف البياانت املالية مبوجب 
 0ترتيب تقريبـذ تبعا لسيولتها نسبية 
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 احملاسبية االساسية مدرجة أدانه :ان السياسات 
 
 أسس التوحيد ( أ) 

ة واملعســــــســــــات اخلاضــــــعاالم  تتضــــــمن البياانت املالية للشــــــركة 0ل0م0لشــــــركة التأمني العربية شان البياانت املالية املوحدة  
  0 االشركات التابعة هلو االم  لسيطرة الشركة

 
 :حني االم الشركة حقق السيطرة عند تت
 
 ؛فيها املستثمر الشركة سلطة على هالديينون • 
 ؛ وفيها املستثمر الشركةمع  هاحقوق ، لعوائد متغرية من مشاركت هالديينون تعري ، أو ت• 
 القدرة على استخدام قوهتا للتأثري على عوائديا. الديهينون • 
 

ريات على إذا كانئ احلقائق وال روف تشري إىل أن يناين تغي فيها املستثمر الشركة على او ال تسيطر قد إبعادة تقدير ما إذاالشركة االم تقوم 
 واحد أو أكثر من العناصر الثاثة من السيطرة املذكورة أعاه.

 
وق حقكانئ   اذا فيها ثمراملست الشركةالسلطة على  هالديفقد  ينون ، أغلبية حقوق التصويئ للشركة املستثمر فيهااالم  الشركة ال متلكعندما 

مجيع احلقائق وال روف ذات  االم ركةالشعترب ت. مبفرديا ذات الصلة للشركة املستثمر فيها القدرة العملية لتوجيه األنشطة االتصويئ كافية لتعطيه
 مبا يف ذلك : ، او ال القوة اتنفذ لتعطيه فيها املستثمر الشركةيف  للشركة االمحقوق التصويئ  قد تنونالصلة يف تقييا ما إذا 

 
 أصحاب األصوات األخرى؛توزيع اسها حلجا و  نسبةابلقوق التصويئ حلاالم  الشركةامتاين حجا • 
 ، وأصحاب األصوات األخرى أو األرراف األخرى؛ االمالشركة حقوق التصويئ احملتملة اليت حتتفظ هبا • 
 احلقوق الناش ة عن ترتيبات تعاقدية أخرى ؛ و• 
حتتاج إىل القيام  ماعندالقدرة احلالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة  ،يس لديهالديها، أو ل شركة االمإىل أن الري أ  وقائع وظروف إضافية تش• 
 .ماعات املسامهني السابقة، مبا يف ذلك أمناط التصويئ يف اجتلقرارات املناسبةاب
 
شركة التابعة. تدرج السيطرة على ال الشركة االمعلى الشركة التابعة و يتوقف عندما تفقد  الشركة االم تسيطرتوحيد شركة اتبعة عندما بدأ ي

 فقداهناحىت اتريخ  يطرةسال الشركة االمكسب ر من اتريخ  ئح أو اخلسارابخال السنة يف بيان اال باعةالشركة التابعة املشرتاة أو امل اعباجإيرادات و 
 لسيطرة على الشركة التابعة.ا
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. ان ة أو غري مباشرة مباشر اجملموعة زج من الربح أو اخلسارة وصايف موجودات الشركات التابعة اليت ال متلنها اانغري املسيطرة متثل  حلقوقا

االرابح او اخلسائر وكل عنصر يف الدخل الشامل اآلخر يو عائد ملسامهذ الشركة االم واحلقوق غري املسيطرة حىت ولو نتج عن ذلك عجز يف 
جيب عندئذ ركة اتبعة، اجملموعة السيطرة على شيتا تعديل البياانت املالية للشركة التابعة اذا فقدت  .صيد احلقوق غري املسيطرة عند االقتضاجر 

 عليها القيام مبا يلذ :
 
 وجودات ) مبا يف ذلك الشهرة ( و مطلوابت الشركة التابعة ؛الغاج االعرتاف مب• 
 أل  حصص غري مسيطرة ؛لت الغاج االعرتاف ابملب• 
 ؛الغاج االعرتاف ابحتيارذ فروقات حتويل عمات اجنبية ال اير ضمن حقوق املسامهني • 
 ؛للعوي النقد  املستلا االعرتاف ابلقمية العادلة • 
 استثمار حمتفظ به ؛ال   لقيمة العادلةاالعرتاف اب• 
 ؛ واالعرتاف أب  فرق انتج على انه اما ربح او خسارة • 
 املبالت املعرتف هبا يف الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق ابلشركة التابعة اىل حساب االرابح او اخلسائر، او نقلها مباشرة اىل تصنيف اعادة • 
  .االرابح املدورة يف حال اشرترئ املعايري االخرى ذلك  

عملة من قبل املنشــآت ا احملاســبية متناســبة مع تلك املســتعند االقتضــاج ، يتا تعديل البياانت املالية للشــركات التابعة لتصــبح ســياســاهت 
  .عة قد مت حذفها عند اجراج التوحيداالخرى يف اجملموعة. ان العمليات واالرصدة وااليرادات واالعباج فيما بني شركات اجملمو 

 وحدة من :الشركات التابعة املتتنون  
 مركز الشركة    

  نشاط الشركة   امللنيةنسبة    القانوين   اسا الشركة 
       5201   4201  
       %   % 

  متل ك أسها يف شركات لبنانية واجنبية  100   100   لبنـان   )شركة قابضة(0ل0م0العربية ش
 شـركة التـأمني العربيـة 

  شركة خدمات ) أوف شور (  100   100   البحرين   (مقفلة) م0ب0م0العاملية ش
  شركة خدمات ) أوف شور (  100   100   قربص   سريفيسز ( ليمتد) بـذ آ   يو

  مزاولة كافة أعمال التأميـن  51.44  51.44   االردن   االردن - شركة التأمني العربية
  مـزاولة كافـة أعمـال التأمني  50.06  50.06   سوراي   سوراي -شركة التأمني العربية 

 شركة املشرق لاستثمار
 متلك اسـها يف شركات لبنانيـة  89.05  89.07   لبنان   انلبن – 0ل0م0ش املايل  

  وأجنبية             
 شـركة وسـارة  مني   100   100   لبنان    0م0م0ش منيأالعربية لوسارة الت

  0ن العمل عمتوقفة             
 شركة قابضة   100   100   لبنان   )شركة قابضة( 0ل0م0لورنس ش
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 ( اندماج االعمالب)

يمة . يتا قياس املقابل املايل املنقول يف اندماج االعمال ابلق ســــتماينرريقة االتتا حماســــبة اندماج االعمال من خال تطبيق  
تحملها تامات اليت يف اتريخ التملك ، االلتز  اجملموعةنقلها تالعادلة اليت يتا احتســـــــــــــــاهبا على اهنا جمموع القيا العادلة للموجودات اليت 

اف ابلتناليف . يتا االعرت اجملموعةصـــــدريا تاىل مالنذ املنشـــــأة املشـــــرتاة الســـــابقني ابالضـــــافة اىل حصـــــص حقوق امللنية اليت  اجملموعة
 . ابستثناج تناليف اصدار االوراق املالية للديون وحلقوق امللنيةعند تنبديا ضمن االرابح او اخلسائر 

 
 املقابل املنقول املبالت املتعلقة بتسديد لعاقة سابقة . يتا قيد يذه املبالت عادة ضمن االرابح او اخلسائر .ال يتضمن  

 
يتا قياس الشــهرة على اهنا فائض امجايل املقابل املنقول ، مبلت ا  حصــة غري مســيطرة ، والقيمة العادلة حلصــة حقوق امللنية  
ريخ مبالت املوجودات املســــــــتملنة القابلة للتحديد وااللتزامات يف اتســــــــابقا" ، ان وجدت ، على صــــــــايف  اجملموعةتقظ هبا حت ئاليت كان

 االستماين . عندما ينون الفائض سلبيا" ، يتا فورا" حتقيق ربح من الشراج بسعر منخفض يف االرابح او اخلسائر .
 

ن ية حالية وختول اصـــحاهبا ابحلصـــول على حصـــة تناســـبية متقاس احلصـــص غري املســـيطرة اليت تنون عبارة عن حصـــص ملن 
صـــايف اصـــول املنشـــأة يف حال التصـــفية اما ابلقيمة العادلة او ابحلصـــة التناســـبية الدوات امللنية احلالية يف مبالت صـــايف االصـــول احملددة 

الخرى على حدة . اما احلقوق غري املســيطرة اواملعرتف هبا للمنشــأة املشــرتاة . ان خيار مبدأ القياس يتا على اســاس كل عملية اندماج 
 . ة االخرى التقارير املالية الدولييريافيتا قياسها ابلقيمة العادلة أو ، عند االقتضاج ، مبوجب االسس احملددة يف مع

 
صـــــــــنفا" كحقوق ميتا االعرتاف أب  مقابل مايل حمتمل برســـــــــا الدفع ابلقيمة العادلة بتاريخ التملك . اذا كان املقابل احملتمل  

ملنية ، ال يعاد قياســه ويتا حماســبة تســويته الاحقة ضــمن حقوق امللنية . يف احلاالت االخرى ، يتا االعرتاف ابلتغيريات الاحقة يف 
 القيمة العادلة للمقابل احملتمل ضمن االرابح او اخلسائر .

 
 العمالت االجنبية ( ج) 

، 0ل0م0العربية ش لشــــــــــــــركة التأمنيت هر البياانت املالية املوحدة ابللرية اللبنانية اليت يذ عملة اعداد التقارير املالية  
ـــــــــــــــيFunctional Currency) ) االم قتصــادية اليت تعمل فيها الشــركةالعملة االســاســية للبي ة االغري ان  0الشــركة االم  ذ الدوالر ـ
 0الر االمريكذ مقابل اللرية اللبنانية يو اثبئ منذ عدة سنوات ان سعر صرف الدو  0االمريكذ 

 
عند اعداد البياانت املالية للشـــــــــــركات االفرادية يف اجملموعة ، فإن العمليات اجملراة بعمات )أجنبية( غري عملة اعداد  

بيان وضـع مايل بتاريخ كل  0ليات التقارير املالية لتلك الشـركات يتا تسـجيلها على أسـاس أسـعار القطع السـائدة بتواريخ العم
ان البنود غري املالية  0 ر القطع الســائدة بتاريخ الوضــع املايليتا اعادة حتويل البنود املالية ابلعمات االجنبية على أســاس أســعا

املسجلة على اساس القيمة العادلة احملمولة بعمات أجنبية يعاد حتويلها على اساس اسعار القطع السائدة يف التاريخ الذ  مت 
 0يلها و ان البنود غري املالية اليت جرى تقييمها على اساس النلفة التارخيية بعملة اجنبية ال يعاد حت 0فيه حتديد القيمة العادلة 
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تقيد فروقات القطع يف االرابح واخلســـائر يف الفرتة اليت نشـــأت فيها ، ابســـتثناج فروقات القطع على العمليات املنفذة  

ــــــــود مالية متثل ارصدة مدينة مطلوبة من أو دائنة متوجبة  بقصد التحو ط ملخارر حمددة بعمات أجنبية وفروقات القطع على بنـ
قرر أو املتوقع تســـديديا تشـــنل جزجا من صـــايف املســـامهة يف نشـــاط أجنيب واليت تقيد يف حســـاب اىل نشـــاط أجنيب من غري امل

 0ايف املسامهةائر عند التفرغ عن صفـروقات حتويل عمات أجنبية )ضمن حقوق املسامهني ( ومن مث تقيد يف االرابح أو اخلس
 

رية ت ومطلوابت النشارات االجنبية للمجموعة اىل اللملقاصـــــــــــد تقدا البياانت املالية املوحـــــــــــدة ، يتا حتويل موجودا 
ــــــــــــــخ  يتا حتويل بنود االيرادات واالعباج ابالسعار الوسطية للقطع  0الوضع املايل اللبنانية ابستعمال اسعار القطع السائدة بتاريـ

ــــــــــــــــــا تصـــــنيفها كحقوق مســـــامهني وتقيد يف حســـــا 0خال الفرتة  حتويل  ب فروقاتان فروقات القطع الناجتة ، ان وجدت، يتـ
يتا قيـد ينـذا فروقـات قطع يف االرابح أو اخلســــــــــــــائر يف الفرتة اليت يتا فيهـا التفرغ عن  0عمات اجنبيـة العـائـد للمجموعـة 

 0النشاط االجنيب 
 
 ابملوجودات واملطلوابت املالية  االعرتاف والغاء االعرتاف ( د) 

فريقا يف الشـــــــــــــــروط  وعةاجملمصـــــــــــــــبح فيه تالية االخرى يف التاريخ الذ  جبميع املوجودات واملطلوابت امل املبدئذيتا االعرتاف 
 .لاداة   التعاقدية

 
او اصدار  ابلقيمة العادلة . ان تناليف اجراج العملية املرتبطة مباشرة ابقتناج لموجودات واملطلوابت املاليةالقياس املبدئذ ليتا  

ها او ابلقيمة العادلة من خال االرابح او اخلســــــــــائر( يتا اضــــــــــافت واملطلوابت املالية املوجودات)ابســــــــــتثناج  املوجودات واملطلوابت املالية
ج العملية املرتبطة تناليف اجراحســــــــــــبما ينطبق ، عند االعرتاف املبدئذ . اما تنزيلها من القيمة العادلة للموجودات واملطلوابت املالية ، 

قيمة العادلة من خال االرابح او اخلســـــــــــــــائر فيتا االعرتاف هبا فورا" يف االرابح او ابل املطلوابت املالية وأاملوجودات مباشـــــــــــــــرة ابقتناج 
 اخلسائر .

 
أبصــــــــــــــل مايل عند انتهاج أجل احلقوق التعاقدية يف التدفقات النقدية من االصــــــــــــــل ، او  اجملموعةيتا الغاج االعرتاف من قبل  

او  اجملموعةول حتاىل منشــأة اخرى .اذا مل الصــل املايل يف عملية تتضــمن حتويل مجيع وارر وعائدات ملنية االصــل املايل اعندما حتو ل 
احملتفظ هبا  اصـــتهحب اجملموعةعرتف تواســـتمر ابلســـيطرة على االصـــل املنقول ، جيب ان  مجيع وارر وعائدات ملنية االصـــلافظ على حت

يع وارر وعائدات ملنية مجبصــورة مهمة على  اجملموعة ئتبة عنها يف املبالت اليت قد يتا دفعها . اذا حاف يف االصــل واباللتزامات املرت 
 ابالعرتاف ابالصل املايل وكذلك االعرتاف ابالقرتاضات الضامنة للعائدات املقبوضة . اجملموعةستمر تاملنقول ، جيب ان  االصل املايل

 
 لقيمة املطفأة ، يتا االعرتاف ابلفرق بني القيمة الدفرتية لألصـــــــــل وجمموع املقابل املقبويأبصـــــــــل مايل ابعند الغاج االعرتاف  

 وبرسا القبض ضمن االرابح او اخسائر .
 

أبصـــــــــــل مايل حمدد ابلقيمة العادلة من خال الدخل الشـــــــــــامل اآلخر ، ال يتا اعادة تصـــــــــــنيف الربح أو عند الغاج االعرتاف  
 اىل االرابح او اخلسائر ولنن يعاد تصنيفها اىل االرابح املدورة .اخلسارة املرتاكمة سابقا" 
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ـــــــــــــراف من قبل   اصة هبا . لتزامات اخلعند االعفاج من أو الغاج أو انتهاج أجل االفقد مبطلوابت مالية  اجملموعةيتا الغاج االعتـ

ا يف ذلك املوجودات عرتاف به واملقابل املدفوع وبرســـا الدفع ، مبيتا االعرتاف ابلفرق بني القيمة الدفرتية لالتزام املايل الذ  مت الغاج اال
 غري النقدية املنقولة او االلتزامات املتنبدة ضمن االرابح او اخلسائر .

 
 تصنيف املوجودات املالية ( ه) 

 نيفها .حبسب تص ابلنلفة املطفأة او ابلقيمة العادلةكل املوجودات واملطلوابت املالية املعرتف هبا اما يتا قياس   
 

 : دين سندات 
الحقا"لاعرتاف املبدئذ ، يتا قياس أدوات الدين غري املشــــتقة واليت تســــتويف الشــــررني التاليني ، ابلنلفة املطفأة ، 
 انقص اخنفاي القيمة )ابستثناج ادوات الدين احملددة ابلقيمة العادلة من خال االرابح او اخلسائر عند االعرتاف املبدئذ( :

 
ــاالحت • ــمن ملوجودات ضمنظ ابافـ ــاهل والذ  ينونوذج اعمال ـ ــه االحتفـــدف منـ ــاظ ابملـ  مجع لـــمن اجاملالية وجودات ـ

 و ؛ بدال" من بيع االداة قبل استحقاقها التعاقد  لتحقيق تغيريات يف القيمة العادلة ةـديـاقـتعالدية ـنقالات ـتدفقال
ت االساسذ تنون جمرد دفعات للمبلقدية ــــــدفقات نــــــددة تــــــواريخ حمــــــيف ت اصل املايلاقدية لــــــالتع ينتج عن الشروط •

 . غري املسددملبلت على ا ةفائدالو 

 
 ح اومن خال االراب ابلقيمة العادلةررني فان اداة الدين يتا تصــــــــــــــنيفها ذا مل يتا اســــــــــــــتيفاج أ  من يذين الشــــــــــــــا

 .اخلسائر
 

مينن ان حيدد اصـــــــــــل مايل حتققئ فيه معايري النلفة املطفأة املذكورة اعاه وعند االعرتاف املبدئذ على أنه مقاس 
يف  تضـاربلا كبري من حاالتبشـنل   قللاو ي زيليالقيام بذلك اذا كان مثل ابلقيمة العادلة من خال االرابح او اخلسـائر ، 

 .وتلفة  سعليها وفق اسسائر اخلرابح او الطلوابت او االعرتاف اباملودات و وجاملمن قياس  تنشأ يتال القياس واالعرتاف
 

 : االسها  
 عند موعةاجمل تاختار اخلســــائر اال اذا  وأابلقيمة العادلة من خال االرابح االســــها يتا تصــــنيف االســــتثمارات يف 

الذ  و  التغريات الاحقة يف القيمة العادلة الســــتثمار معني يف  اســــها الدخل الشــــامل اآلخر  ان يعري يفذ بدئاملاالعرتاف 
 .)ان ر أدانه( حمتفظ به للمتاجرة  ال ينون
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كل ة  اخلســــــــــــــائر ابلقيمة العادلة كما يف هناي وأة ابلقيمة العادلة من خال االرابح دديتا قياس املوجودات املالية احمل
 . االرابح او اخلسائريف بيان  التغري يف القيمة العادلةالناجتة من  فرتة ، ويتا االعرتاف ابالرابح واخلسائر

 
التغريات  عري على حدةاداة  لنلو  بشـــــنل ال مينن الرجوع عنه اجملموعة تارختمينن ان ذ ، بدئاالعرتاف امل عند

 ســـها يذهعن االاالرابح واخلســـائر الناجتة تقيد  . من خال الدخل الشـــامل اآلخرالســـتثمارات يف اســـها  القيمة العادلة يف 
 نصـــــبةأب يعرتف فقد . تنقل الحقا" اىل االرابح او اخلســـــائر الو حقوق املســـــامهني  ضـــــمنرتاكا تيف الدخل الشـــــامل اآلخر و 

 زج من تنلفةرتداد انبوضوح اس االرابح ما مل متثل يذه ارابح االسها على يذه االستثمارات يف حساب االرابح او اخلسائر
ن الدخل ضـــــم االرابح او اخلســـــائر املرتاكمة، ويف يذه احلالة يتا قيديا ضـــــمن الدخل الشـــــامل اآلخر . يتا نقل  االســـــتثمار

 . االستثماراتالتفرغ عن يف حال اىل االرابح املدورة  الشامل اآلخر
 
ي حمتفظ هبا لغر ا االســـــهلقيمة العادلة من خال الدخل الشـــــامل اآلخر غري مســـــموح به اذا كانئ ابتحديد الان 

 . ةجر اتامل
 

 اذا : ةجر اتيعترب االصل املايل حمتفظ به لغري امل

 ؛ أوالقريب  دىمليف ا هلغري بيع شراؤه بشنل اساسذمت  •

د فعلذ منعلى  "دليا يوجد بشـــــــــــــــأهناواليت  ا"دار معتجزج من حمف ة ادوات مالية حمددة  ذبدئملاالعرتاف ا عند ناك •
 ؛ أواالجل  قصريةرابح حديث ان  اال

 .الة وفع مايل او اداة حتوط حمددة نون عبارة عن عقد ضماناليت ت ابستثناج املشتقة ةمشتق ينون عبارة عن •
 

 : اعادة التصنيف 
أو العنس ر اخلســائ وأات املالية من النلفة املطفأة اىل القيمة العادلة من خال االرابح جودو يتا اعادة تصــنيف امل

نطبقا" . عندما م ال يعود ان التقييا للنموذج السابقحبيث  الدارة تلك املوجودات اجملموعة منوذج اعمالدف يا تغري فقد اذ
 تنون اعادة التصنيف مناسبة ، يتا تطبيقها أبثر مستقبلذ من اتريخ اعادة التصنيف .

 
 :اعادة التصنيف غري مسموحة 

 عند خيار "الربح الشامل اآلخر" الصل مايل ، أو •
 .حتئ أ  ظرف ، عند خيار القيمة العادلة الداة مالية •
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 املطلوابت املالية وادوات حقوق امللكية ( و) 

 لتصنيف كدين او حقوق ملنية :ا 
كمطلوابت مــاليــة او حقوق ملنيــة بنــاج على جوير   اجملموعــةصــــــــــــــــدريــا تيتا تصـــــــــــــــنيف ادوات الــدين وحقوق امللنيــة اليت  

 االتفاقيات التعاقدية والتعريف لالتزام املايل و الداة حقوق امللنية . 
 

اداة حقوق امللنية يذ أ  عقد يثبئ احلصـــــــة املتبقية يف أصـــــــول املنشـــــــأة بعد خصـــــــا مجيع التزاماهتا . يتا االعرتاف ابدوات  
 بقيمة العائدات املقبوضة صايف من تناليف االصدار املباشرة .  ةاجملموعحقوق امللنية الصادرة عن 

 
، فيتا االعرتاف هبا واقتطاعها من حقوق امللنية . ال يتا  اشـــــــــــــــراج ادوات حقوق امللنية اخلاصـــــــــــــــة هب اجملموعة تاذا اعاد 

 .موعةجملابوات حقوق امللنية اخلاصة االعرتاف أب  ربح او خسارة يف االرابح او اخلسائر عند شراج او بيع او اصدار او الغاج اد
 

 ملطلوابت املالية :ا 
املطلوابت املالية اليت ال حيتفظ هبا بغري املتاجرة وال يتا حتديديا ابلقيمة العادلة من خال االرابح او اخلسائر ، يتا قياسها  

 املطفأة.الحقا" ابلنلفة 
 

أو يتا  ل االرابح او اخلســــــــــــــائر عندما حيتفظ اباللتزام املايل بغري املتاجرةيتا حتديد املطلوابت املالية ابلقيمة العادلة من خا 
 رابح او اخلسائر . حتديده ابلقيمة العادلة من خال اال

 
اف دد ابلقيمة العادلة من خال االرابح او اخلســـــــــــــــائر عند االعرت حتبغري املتاجرة قد  اغري احملتفظ هب ةاملالي ان املطلوابت 
 االويل اذا :

 ؛ أو كان مثل يذا االعرتاف يلغذ او خيفف بشنل جوير  تضارب القياس واالعرتاف الذ  قد ينتج 

  كان االلتزام املايل ميثل جزج من جمموعة موجودات مالية أو مطلوابت مالية أو االثنني معا" واليت يتا ادارهتا وتقييا
مارية موثقة أو اسرتاتيجية استث لمجموعةرة املخارر لاداؤيا على اساس القيمة العادلة وفقا" السرتاتيجية موثقة الدا

 " وفق ذلك االساس ؛ أو، وتقدم املعلومات حول اجملموعة داخليا

  "كان االلتزام املايل ميثل جزج من عقد حيتو  على مشـــــــــــــــتق مدمج او اكثر ، وكان العقد املختلد بنامله حمددا
 . 9رقا  املعيار الدويل للتقارير املالية  ابلقيمة العادلة من خال االرابح او اخلسائر مبوجب

 
 تقاص املوجودات واملطلوابت املالية ( ز) 

تقاص املوجودات واملطلوابت املالية وت هر يف بيان الوضــــع املايل ابلصــــايف فقد عندما ينون يناين حق قانوين لعمل ذلك او  
 .اما القيام ابلتسوية على اساس صايف القيمة واما ان حيقق املوجودات ويسدد املطلوابت بشنل متزامن  اجملموعةنو  تعندما 
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 قياس القيمة العادلة لالدوات املالية  ( ح) 

ان القيمـة العادلة يذ السعر الذ  مينن احلصول عليه من بيع االصل أو دفعه لتحويل التزام مبوجب عملية من مة بني  
 يف السوق يف اتريخ القياس.متشاركني 

 
يتا قياس القيمة العادلة الصل والتزام معني استناداا اىل خصائص االصل او االلتزام واليت يقوم املتشاركني يف السوق ابخذيا  

 0يف االعتبار عند عملية تسعري االصل او االلتزام يف اتريخ القياس 
 

خال  ابالخذ بعني االعتبار قدرة متشارين يف السوق على انتاج منافع اقتصادية منية للة لاصول غري املادس القيمة العايتا قيا 
 0التوظيفات الفضلى لاصل او من خال بيعه ملتشارين آخر يف السوق الذ  قد يقوم بتوظيفات فضلى لاصل 

 
قوم تاذا مل ينن سوق االداة نشطا  0ابعتماد اسعار السوق لتقييا ادواته املالية املتداولة يف سوق مايل نشد  موعةقوم اجملت 
 0ابعتماد تقنيات لقياس القيمة العادلة  خذ يف االعتبار االستعمال االقصى ملعلومات من ورة يف السوق حيث ينطبق اجملموعة 

 
 مستوايت التسلسل اهلرمذ للقيمة العادلة : IFRS  13حدد املعيار الدويل للتقارير املالية 

 
 املعلنة )غري املعدلة( الصول والتزامات متطابقة يف اسواق نشطة ؛ االسعار : 1املستوى  -
 الذ  يتا رصده لاصل وااللتزام ، سواج 1معلومات غري السعر املعلن املتضمن يف املستوى  : 2املستوى  -
 بصورة مباشرة ) مثل االسعار ( او غري املباشرة ) ا  مشتقة من االسعار ( ؛    

 عن االصـــل او االلتــــزام ال تستنــــد اىل تلك املرصودة من السوق )معلومات غري معلومات : 3املستوى  -
 0من ورة (     

 
 تدين قيمة املوجودات املالية ( ط) 

 .يمتها يف اتريخ كل بيان وضـــــــع مايل لناحية وجود معشـــــــرات تدين يف قاملوجودات املالية املســـــــجلة ابلنلفة املطفأة يتا تقييا 
ذ ، نتيجــة حصـــــــــــــــول حــدث أو اكثر بعــد اجراج القيــد االويل  ينون ينــالــك تــدين يف قيمــة املوجودات املــاليــة عنــد وجود دليــل حســـــــــــــــ 

 .للموجودات ، ان التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لاستثمار قد  ثرت 
 

 مينن ان على الصــعوابت املالية اليت، ها مل االدلة املوضــوعية على ان اصــا ماليا او جمموعة اصــول مالية اخنفضــئ قيمتتتشــ
ت اتواجه اانهة املقرتضــة او املصــدرة ، وارر الســيولة واملخارر التشــغيلية ، اضــافة اىل االخذ بعني االعتبار اجتاه ومســتوى التدين يف ادو 

 .مالية مماثلة 
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ار االصـــول بشـــنل بعني االعتب اجملموعةخذ   االصـــول املســـجلة ابلنلفة املطفأة ، قيمة عند الن ر بوجود دليل على تدين يف

 منفرد وبشنل مجاعذ .
 

جودات ة حتدد مبا يســاو  الفرق بني القيمة الدفرتية للمو طفأســجلة على اســاس النلفة املاملوجودات املان خســائر تدين قيمة 
ة الحقة ، يتا اذا حصل اخنفاي يف خسارة تدين القيمـة يف فرت  .تقيد اخلسائر يف االرابح أو اخلسائر  سرتدادية املقدرة.املالية والقيمة اال

اريخ عنس بت صل املايلعنس خسارة تدنـــــــــــــــــذ القيمة املقيدة سابقا من خال االرابح أو اخلسائر ضمن حدود ان القيمة الدفرتية لا
 .خسارة تدين القيمة ة فيما لو مل يتا قيد طفأخسارة تدين القيمة ال تزيد عما كان مينن ان تبلغه النلفة امل

 
ابلنســـــــبة اىل ادوات حقوق امللنية يعترب االخنفاي النبري يف القيمة العادلة اىل ما دون تنلفتها او االخنفاي الذ  يســـــــتغرق 

 .وقتا رويا دليا موضوعيا على اخنفاي القيمة 
 

 أدوات مالية مشتقة  ( ي) 
تقيد املشــــــــتقات على اســــــــاس القيمة العادلة بتاريخ الدخول يف عقد الداة مشــــــــتقة ويعاد تقييمها الحقا على اســــــــاس قيمتها  

يتا قيد االرابح أو اخلســـــائر الناجتة عن ذلك حال حصـــــوهلا يف االرابح أو اخلســـــائر اال اذا كانئ االداة املشـــــتقة  . التقريرالعادلة بتاريخ 
 .حتو رية ، ويف يذه احلالة فان توقيئ القيد يف االرابح أو اخلسائر يعتمد على ربيعة عاقة التحو ط حمددة ومستعملة كأداة 

  
 مشتقات مدجمة : 

ان املشتقات املدجمة ضمن أدوات مالية اخرى او عقود مضيفة اخرى تعامل كأدوات مشتقة مستقلة عندما ال تنون 
 :ىل العقود املضيفة وان العقود املضيفة وارريا وخصائصها متعلقة بقرب بتلك العائدة ا

 

  غري مقي مة على اساس قيمة عادلة تقيد تغرياهتا يف االرابح أو اخلسائر. 

  9رقا املعيار الدويل للتقارير املالية ليسئ أصول من ضمن نطاق . 
 
 ممتلكات وجتهيزات ( ك) 

ـــزيل  1993سنة ، ابستثناج االبنية املتملنة قبل املمتلنات والتجهيزات ت هر   ، على اساس النلفة التارخيية ، بعد تنـ
تها الدفرتية على اســـاس قيم 1993ة املشـــرتاة قبل ســـنة ت هر االبني. ، ان وجدتاالســـتهاكات املرتاكمة وخســـارة تدين القيمة

ـــــــــزيل االستهاكات املرتاكمة وخس 1993بنهاية عام ، ابالستناد اىل اسعار السوق السائدة املعدلة ارة تدين القيمة ، ان بعد تنـ
 0جرى اظهار وفر اعادة التقييا ضمن حقوق املسامهني  0وجدت 
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يتا احتســــــــاب اســــــــتهاين االصــــــــول الثابتة املادية ، ابســــــــتثناج االراضــــــــذ والدفعات على حســــــــاب نفقات رأ الية ،  

 :كالتايل ابستعمال رريقة القسد الثابئ على مدى مدة اخلدمة املقدرة لاصول  
 

 سنة 40 ةاألبني 
 سنوات 10اىل  3 التجهيزات واملعدات 

 
يف هناية كل عام ، يتا مراجعة رريقة احتســــــاب االســــــتهاين ومدى مدة اخلدمة املقدرة ويتا تســــــجيل أ  تغيري يف التقديرات 

 أبثر مستقبلذ .
 

لبيع والقيمة رق بني عائدات اان االرابح واخلســــــــــائر الناجتة عن اســــــــــتبعاد او تقاعد ا  من االصــــــــــول الثابتة يتا حتديديا ابلف 
 .الدفرتية للموجودات ويتا تسجيلها ضمن االرابح او اخلسائر

 
 اصول اثبتة غري مادية ( ل) 

ســــــنوات ويذ ختضــــــع الختبار التدين يف  5يتا ارفاج االصــــــول الثابتة غري املادية املتمثلة بربامج معلوماتية على مدى  
الحقا على موجودات الربامج يتا ر لتها فقد اذا كانئ تزيد من الفوائد االقتصــــــــــــــادية ان النفقات اليت يتا تنبديا  0قيمتها 

 0ويتا قيد كل النفقات االخرى كأعباج عند تنبديا  0املستقبلية لتلك املوجودات ابلتحديد 
 
 التدين يف قيمة اصول مادية وغري مادية ( م) 

ا كان يوجد ا الدفرتية الصوهلا املادية وغري املادية لتحديد فيما اذ، تقوم اجملموعة مبراجعة القيوضع مايل يف اتريخ كل  
ان وجد ينذا معشر ، يتا تقدير القيمة االسرتدادية لاصل  0ا  معشر إبن تلك االصول قد اصاهبا خسارة تدين يف قيمتها 

 0لتحديد مدى خسارة تدين القيمة ) ان وجدت ( 
 

عند حتديد  0ما بني القيمة العادلة انقص كلفة البيع والقيمة االســــــــــــــتعمالية قيمة األعلى القيمة االســــــــــــــرتدادية يذ ال 
القيمة االســـــتعمالية ، يتا حســـــا التدفقات النقدية املســـــتقبلية املقدرة اىل قيمتها احلالية ابســـــتعمال نســـــبة حســـــا قبل الضـــــريبة 

التدفقات  الذ  مل يتا بشـــــــأنه تعديل تقديراتتعنس تقديرات الســـــــوق احلالية للقيمة الزمنية للنقد واملخارر املازمة لاصـــــــل 
 0النقدية املستقبلية 

 
ـــــــل من قيمته الدفرتية ، يتا انقاص القيمة الدفرتية لاصل لتواز  القيمة   ـــــــة االسرتدادية لاصل اقـ اذا كان تقدير القيمـ

ادة االصل املختص مسجل دفرتاي بقيمة اعتقيد خسارة تدنــــذ القيمة حاال يف االرابح أو اخلسائر ، اال اذا كان  0االسرتدادية 
 0التقييا ، ويف يذه احلالة تعامل خسارة تدين القيمة كتخفيض لوفر اعادة التقييا ) املقيد سابقاا ( 
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ة( ـقات نقديدة منتجة لتدفـا ، يتا زايدة القيمة الدفرتية لاصل ) وحـال ان خسارة تدين القيمة انعنسئ الحقـيف ح 

ــــــــــــــالتقدير املعد ل لقيمتها االس اىل ان تصل اىل ية اليت  رتدادية ، لنن حبيث ان القيمة الدفرتية بعد الزايدة ال تفوق القيمة الدفرت ـ
ــــــــــــــكان مينن ان حتدد فيما لو مل يتا قيد خس يتا  0ارة تدين قيمة لاصل ) وحدة منتجة لتدفقات نقدية ( يف سنوات سابقة ـ
ابح أو اخلسائر ، اال اذا كان االصل املختص مسجل دفرتاي بقيمة اعادة التقييا ، قيد عنس خسارة تدين القيمة حاال يف االر 

 0ويف يذه احلالة يعامل عنس خسارة تدين القيمة كزايدة لوفر اعادة التقييا ) املقيد سابقاا ( 
 
 تعويضات هناية اخلدمة للموظفني ( ن) 

 0يف السنة احلالية حملددة تقيد كأعباج ان املتوجبات بشأن تقدميات منافع هناية خدمة املوظفني ا 
 

تســـــــــــــتدرين الشـــــــــــــركة لتعويض هناية اخلدمة للموظفني وذلك مبوجب القوانني املرعية االجراج يف الدول اليت تعمل فيها  
 0الشركة 

 
 )مبوجب القوانني اللبنانية( تعويضات هناية اخلدمة للموظفني : 

ان معونة تعويضــات هناية خدمة املوظفني تبع على اســاس املوجبات اليت تنشــأ فيما لو جرى اهناج خدمات  
يتا احتســــــــاب يذه املعونة وفقا ملتطلبات قوانني الضــــــــمان االجتماعذ  0الوضــــــــع املايل بتاريخ  روعامجيع املوظفني 

قدية زائد املعدل الشـــــهر  للمنافع النشـــــهر  آخر أبجروالعمل اللبنانية ابالســـــتناد اىل عدد ســـــنوات اخلدمة مضـــــروابا 
انقص االشـــــــرتاكات املدفوعة للصـــــــندوق الور  للضـــــــمان االجتماعذ اللبناين خال االشـــــــهر االثنا عشـــــــر االخرية 

 0والفوائد املستحقة من الصندوق على يذه االشرتاكات 
 
 املؤوانت (س)

موعة موجب قانوين أو اســــــــــتنتاجذ مينن تقديره بشــــــــــنل يتا قيد معونة اذا ، نتيجة حدث ســــــــــابق ، ترتب على اجمل 
يتا حتديد املعوانت عن رريق  0موثوق، وانه من احملتمل ان يتوجب اجراج تدفق منافع اقتصــــــادية اىل اخلارج لتســــــديد املوجب 

للنقد   يمة الزمنية قحسا التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة ابستعمال نسبة ما قبل الضريبة تعنس تقديرات السوق احلالية لل
 0و ، حيث يناسب ، املخارر املازمة للمطلوابت 

 
 عقود التأمني(   ع) 

ان عقد التأمني يو كناية عن عقد يتعهد مبوجبه الفريق االول )شركة الضمان( بتغطية املخارر اليت قد تصيب الفريق 
ى )احلادث املعمن عليه( الذ  قد يصـــيب ويعثر ســـلبا علالثاين )املعمن( وذلك من خال التعويض عن حدث مســـتقبلذ حمدد 

 0املعمن 
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 تصنف عقود التأمني حسب ربيعة املخارر املعمن عليها وذلك ضمن الف ات التالية : 

 
 ( عقود التأمني العامة )غري احلياة(1 – ع) 
 0العمال واالستشفاج : حبر ، سيارات، ممتلنات، حوادث عامة، حوادث تتضمن العقود التأمينية التالية 

 
 ومصاريف ادارة املطالبات ادعاجات  

لى ، وذلك عا حصــــــــوهلند اخلســــــــائر ع وأاالداعاجات ومصــــــــاريف ادارة املطالبات يف بيان االرابح قيد يتا 
املباشــــرة وغري تناليف اليذه النفقات ، تضــــم ن  0حلاملذ عقود التأمني وجب تللتعويض امل قدرةامل املطالباتاس اســــ

عنها باغ الا املايل ، حىت ولو مل يتا اتريخ بيان الوضــعلغاية اليت وقعئ  من االحداثالناجتة ، و ادعاجات املباشــرة ل
 دعاجاتابالاملتعلقة املطالبات تقدر 0جملموعة خبصا التزاماهتا املتعلقة ابملطالبات الغري مسددة اال تقوم  0لمجموعة ل

تعلقة ابحتيارذ تحليل االحصـــاجات املبجملموعة و ا هبا بُلغئحاالت الفردية اليت ســـددة ابســـتخدام التقييمات للاملغري 
نل  بشـــ( واحتيارذ املطالبات الواقعة واملصـــر ح عنها ولنن غري مرصـــودة IBNRصـــر ح عنها )ملاملطالبات الواقعة وغري ا

 0( IBNERكاف )
 
 ايرادات اقساط معجلة حتيارذا

دة التوزيع على اساس صايف قاعالعامة انميع فروع التأمني يرادات االقساط املعجلة ااحتيارذ يتا احتساب 
ــــــــــــــالنسيب لاقس  خال مدة العقد ابستثناج فرع البحر  الذ  يتامضافا اليها ملحقات القسد والرسوم االخرى اط ـ

لتحقيق  داملوح اخلسـائر ح اواالرابيتا قيد التغري يف املعونة يف بيان  0من االقسـاط  %25احتسـابه على اسـاس نسـبة 
 0االيرادات على مدى فرتة التغطية 

 
 ( عقود التأمني على احلياة2 – ع)
  يتا تصنيف عقود التأمني على احلياة كالتايل:  
 :(Traditional Products) عقود تقليدية  

 .تتألف يذه الف ة من عقود حياة ألجل )فردية و مجاعية( و عقود وقفية تقليدية وتلفة
 

 :(Universal)  عقود  مني على احلياة مع ميزات روعية  

تتضمن يذه العقود التأمينية ، ابالضافة اىل املنافع املعمن عليها ، ميزات روعية ختول املعمن االنتفاع 
 من منافع اضافية :

 
اســــتثمار حمققة و/أو غري حمققة على موجودات مشــــرتكة حمددة ان تنون مبنية على اســــاس عائدات  . ق ان تنون وفقا الستنساب الشركة ومت التواف .  

 0وممسوكة من اانهة املصدرة 
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 (:Unit - Linkedعقود  مينية مرتبطة بوحدات استثمارية تقع وارريا على عاتق املعمن )  

 الوقئ نفســـــه حتتو  يفيذه العقود حتمل املعمن املخارر املالية املرتبطة ابالســـــتثمارات العائدة هلا ، كما اهنا 
 .على بعض املخارر التأمينية اهلامة

 
 : فصل منوانت االيداع  

تتضـــمن بعض عقود التأمني عناصـــر  مني وايداع يف الوقئ نفســـه ، يتا فصـــل يذه العناصـــر وقيديا 
 يف حساابت منفصلة يف البياانت املالية املرفقة على الشنل التايل :

 
 : اقساط اخطار التأمني  

اظهار االقســاط يف حســاب االرابح واخلســائر ومضــافة اىل عناصــر اخرى من عائدات التأمني تــــــــــــــــا 
 0الناجتة عن الرسوم وتوابع االقساط واليت يعرتف هبا كايرادات بطريقة االستدراين ريلة فرتة التغطية 

 
 : عنصر االيداع  

ان  0ت عقود التأمني" يتا اظهار ارصدة االدخـــــــــــــــار وااليداع ضمن املطلوبـــــــــــــــات حتئ بند "مطلواب
 Unitمبا فيها عقود  مينية مرتبطة بوحدات استثمارية تقع وارريا على عاتق املعمن )ارصـــدة يـــذه املطلوبـــات 

Linked ) ،ـــــــة التأمني ـــــــة االعباج االدارية لبوليصـ ـــــــذ لسعر الوحدات وتنقص بقيمـ ـــــــد او التغري االجيابـ تزيد ابلفوائـ
متثـل يذه املطلوبـات ارصـدة  0صـة أو االنسـحاب او التغري السـليب لسعر الوحـدات الوفـاة أو التنازل عن البولي

 0بيان الوضع املايل حساابت حاملـذ عقود التأمني بتاريـخ 
 

 لعقود التأمني على احلياة : االحتيارذ احلسايب
الكتوارية احتتســــــــــــــب احتياريات عقود التأمني التقليدية على اســــــــــــــاس الفرق ما بني القيمة احلالية 

ملطلوابت الفرع املســــتقبلية و القيمة احلالية االكتوارية لاقســــاط املســــتقبلية حلملة البوالص على اســــاس جداول 
 حال وقوع تقوم الشــــركة بتنوين احتياريات اضــــافية يف .الوفاة و نســــبة الفائدة االكتوارية بناج للتعرفة االصــــلية

  .خسائر من جراج اختبارات كفاية املطلوابت
 

حتتســــــب االحتياريات العائدة لعقود التأمني على احلياة مع ميزات روعية و العقود املرتبطة بوحدات 
 0( ل رريقة املفعول الرجعذ )بناج على قيمة حساب التوفرياستثمارية تقع وارريا على عاتق املعمن ابستعما

 
ن قبل خبري معلى احلياة الشـــــــــــركة ابجراج تقييا اكتوار  حملف ة التأمني تقوم وضـــــــــــع مايل بنل اتريخ 

جراج تقدير تق  فيما يتعلق اباليرادات غري احملققة واملطلوابت الناجتة عن تراكا تقوم ابكما   0اكتوار  مســتقل 
 0ان القوانني السائدة تتطلب القيام ابجراج التقييا االكتوار  سنواي  .االيداعات واالرابح
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 : ادعاجات حتئ التسويةمعونة 

ا حصــــــــــلئ قبل هناية الســــــــــنة املالية ومل يت بتنوين املعوانت الازمة لادعاجات اليتالشــــــــــركة تقوم 
 0الوضع املايل تسديديا بتاريخ 

ات عند تنبديا ابالســــــتناد اىل تقديرات للتعويضــــــ االرابح او اخلســــــائريتا قيد االدعاجات يف بيان 
  0املستحقة 

 
 حتقق االيرادات واالعباء ( ف) 

تتحقق ايرادات االقســــاط والعموالت من اعمال التأمني ورســــوم ايرادات التأمني االخرى عند موافقة العميل واصــــدار  
 0بوليصة التأمني 

 
 0تقيد ايرادات واعباج الفوائد على اساس االستحقاق ، مع االخذ ابحلسبان رصيد االصل ونسبة الفائدة املطبقة  

 
 0جري د التأبصورة متساوية ريلة فرتة عقايرادات االجيار من االستثمارات العقارية املعجرة كايردات تشغيلية  تقيـد 

 
تتنون ايرادات الرســوم وعموالت التأمني بشــنل اســاســذ من عموالت وارابح من معيد  التأمني ورســوم ادارية على  

مقدما من معيد  التأمني على نفس االســـــــس املعتمدة ابلنســـــــبة يتا قيد العموالت املقبوضـــــــة  0محلة البوالص ورســـــــوم اخرى 
 0للعموالت املدفوعة مقدما 

 
 0تقيد ايرادات الرسوم والعموالت االخرى عند تنفيذ اخلدمات املعنية  
 0يقيد ايراد انصبة االرابح عند نشع احلق ابستام الدفعة  

 
 ضريبة الدخل ( ص) 

بيان تقيد ضــريبة الدخل يف  0متثل اعباج ضــريبة الدخل جمموع الضــريبة املتوجب دفعها حاليا والضــريبة املعجلة الدفع  
ضمن بة ايضاا ، ويف تلك احلالة تقيد الضريحقوق املسامهني اال اذا كانئ تتعلق ببنود مقيـــدة مباشرة ضمن االرابح او اخلسائر 
 0حقوق املسامهني 

 
الضــريبة احلالية يذ الضــريبة املتوقع دفعها على االرابح اخلاضــعة للضــريبة للســنة ، وذلك ابســتعمال النســب القانونية  

ائب املدفوعة بعد تنـــــــــــــــزيل الضـر  بيان الوضـع املايل املوحدت هر ضـريبة الدخل املتوجبة الدفع يف  0الوضـع املايل السـارية بتاريخ 
 0در سابقا بشنل ضرائب مقتطعة من املص

 
يتا قيد الضــريبة املعجلة املتوجبة على الفروقات بني القيا الدفرتية للموجودات واملطلوابت يف البياانت املالية واســســها  

ــــــــــــــات يف  يان بالضريبية املقابلة املستعملة يف احتساب االرابح اخلاضعة للضريبة ، وتتا احملاسبة بشأهنا ابستعمال رريقة املطلوبـ
الضـــريبة املعجلة ضـــمن املطلوابت تقيد عموما عن مجيع الفروقات املعقتة اخلاضـــعة للضـــريبة ، والضـــريبة املعجلة  0الوضـــع املايل 

ـــزيل ضمن حدود انه من احملتمل ان اربــــاح خاضعة للضريبة  ضمن املوجودات تقيد عموما عن مجيع الفروقات املعقتة القابلة للتنـ
 0قابلها من الفروقات املعقتة القابلة للتنـزيل ستتوفر يف املستقبل حبيث مينن االستفادة م



 

 

32 

 
 ( اختبار كفاية املطلوابت ق) 

واحتساب رحبية من  اذ وخدمةاستحو  اجملموعة يف يف اتريخ كل تقرير وفقا لطريقةاختبار كفاية املطلوابت حملف ة العقود يتا اجراج  
اريف ادارة مصاملتوقعة ، ات جلتحديد ما اذا كانئ كافية لتغطية االدعااألقساط املعجلة  إيراداتيتا اختبار صايف  0عقود التأمني 

نامل ل ستدراينالاعجز يف االقساط ، يتا كان يناين يف حال   0عموالت ومصاريف الصيانة ابستخدام االفرتاضات احلالية  ،املطالبات
تقوم اجملموعة خبصا التزاماهتا املتعلقة ابملطالبات الغري  ال 0ز يف االقساط ـــــاحتيارذ العجمقابل األرابح أو اخلسائر بيان يف العجز 

 0سنة واحدة من اتريخ االباغ عنها خال مسددة ، حيث انه من املتوقع ان تدفع 
 
 عقود اعادة التأمني ( ر )

  ملصدرة عن اجملموعةخسائر البوالص ا مـع معيد  التأمني هبدف التعويض عـن تصنيف العقود اليت تربمها اجملموعة يتـا
  0أمني االخرى فتدرج ضمن عقود الت مع شركات التأمني اجملموعةكعقود اعادة  مني صادرة ، أما العقود االخرى اليت تربمها 

 
تأمني ئ بند ذما شركات اعادة العن عقـود اعادة التأمني ضمن املوجودات حت للمجموعةاليت تستحق  تـدرج املنافع

 0بيان الوضع املايل يف  ن موجودات اعادة التأمنيضم
 

يتا اظهار حصة  0يتا احتساب حصة معيد  التأمني من االقساط واالدعاجات على اساس االسنادات الفعلية 
واالدعاجات اليت حصلئ ومل يبلت عنها بعد ضمن واالدعاجات حتئ التسوية املعجلة االقساط ايرادات معيد  التأمني من 

 0املوجودات يف بيان الوضع املايل اعادة التأمني حتئ  موجودات
 

فـذ حال  0بصورة دوريـة للتأكـد من عدم تدنـذ قيمتهـا وقابلية حتصيلهـا اعادة التأمني يتا مراجعة قيمـة موجـودات 
االرابح مباشرة يف بيان يده ويتا قوجود اثبات بـأن قيمة تلك املوجودات قد تدنئ يتا تنـزيل قيمتها الدفرتية مببلت ذلك التدين 

 0أو اخلسائر 
 
 ذمم التأمني املدينة والدائنة (  ش) 

يتا تنوين  0 االستحقاق وتقاس ابلنلفة املطفأة الذما املدينة والدائنة الناجتة عن عقود التأمني عند يتا استدراين
لية االعرتاف االويل ، ان التدفقات النقدية املستقبل بعد اثبات نتيجة حدث واحد او اكثر حصمعونة تدين يف حال وجود 

 0املقدرة قد  ثرت 
 

 مدفوعة مقدما عموالت ( ت) 
جير  احتسـاب  0التأمني والنفاج سطاج دفوعة لو املعموالت العجل من ملاانزج اعموالت مدفوعة مقدما ثل مت 

 0عجلة املقساط الاحتسـاب ايرادات االعمـوالت املدفوعة مقدما على نفس االسس اليت ربقئ عليها رريقة 
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 اسهم خزينة ( ث )

قوق ـا تنـزيلها من حعلى اساس التنلفة ويت املوحد بيان الوضع املايليف  اجملموعةت هر اسها اخلزينة اليت يعاد متلنها من قبل  
  0املسامهني 

 
 توزيع انصبة االرابح ( خ )

ت هر انصبة االرابح املقرتح توزيعها من قبل جملس االدارة منفصلة ضمن حقوق املسامهني ويتا حتويلها اىل املطلوابت يف السنة  
  0اليت تتا املصادقة عليها من قبل اانمعية العمومية للمسامهني 

 
 فرع التأمني على احلياة - املوحدة وجوداتاملصايف طلوابت و املوجودات و امل ( ذ )

ئد اع احلياة الع، املعلف من فر رع التأمـني على احلياة ـفاملوحدة لوجـودات املصايف طلوابت و املوجودات و امليتـا ادراج تفاصيل  
 (3و 2و 1دول ـ)ج رعـبـيان خـاص هبـذا الفضمن  ، االردن -ية بلشركة التأمني العر  وفرع احلياة العائد 0ل0م0عربية شتأمني الللشركة ا

  0حتئ بند منفصل يف البياانت املالية املوحدة و 
 
 لنقد وما يوازي النقدا ( ض) 

يتنون النقــد ومــا يواز  النقــد من نقــد يف الصــــــــــــــنــدوق وودائع حتــئ الطلــب وودائع قصــــــــــــــرية االجــل غري مقيــدة ذات  
 0أشهر من اتريخ الربد  3استحقاقات ال تزيد عن 

 
 استثمارات عقارية ( ) ظ

 0وخسارة تدين القيمة ، ان وجدت  ةالعقارية بسعر النلفة بعد تنـزيل االستهاكات املرتاكم ت هر االستثمارات
 
 التقديرات احملاسبية اهلامة واملصادر االساسية لعدم اليقني يف التقدير - 4

، يتوجب على االدارة ان تتخذ قرارات  3، املذكورة يف االيضـــــاح رقا  للمجموعةعند تطبيق الســـــياســـــات احملاســـــبية  
ان التقديرات  0وتقوم بتقديرات وافرتاضـــات بشـــأن القيا الدفرتية ملوجودات ومطلوابت ال تتوضـــح بســـهولة من مصـــادر اخرى 

لنتائج الفعلية قد ختتلف عن ان ا 0واالفرتاضــــات اخلاصــــة هبا تبع على اســــاس اخلربة الســــابقة وعوامل اخرى تعترب ذات صــــلة 
  0يذه التقديرات 

 
يتا اجراج القيود الناجتة عن تعديل التقديرات  0يتا مراجعة التقديرات واالفرتاضــــــــات اخلاصــــــــة هبا بصــــــــورة مســــــــتمرة 

ديل احملاســبية يف الفرتة املالية اليت حيصــل فيها تعديل التقدير وذلك اذا كان التعديل يعثر فقد على تلك الفرتة ، أو يف فرتة التع
  0عثر على الفرتة احلالية وفرتات الحقة وفرتات الحقة اذا كان التعديل ي
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 ت احملاسبية اهلامة :التقديرا

 :للمجموعة املقررات احملاسبية اهلامة عند تطبيق السياسات احملاسبية  أ () 
 تصنيف املوجودات املالية 

 منوذج االعمال :

ذ ابلنســـــــــــــبة للموجودات املالية ي ااعماهلتقييا ما اذا كانئ ايداف  اجملموعةاختبار منوذج االعمال يتطلب من ان  
دد حتمجع التدفقات النقدية التعاقدية بدال من حتقيق التغري يف قيمتها العادلة من خال البيع قبل اســـــــــــــــتحقاقها التعاقد  . 

جيب ان يرتنز يذا التقييا . امجاال" ، مينن اثبات  ايداف منوذج االعمال من  اعلى أ  مســـــــــــــتوى من نشـــــــــــــاره اجملموعة
يو االحتفــاظ  اجملموعــةال وســــــــــــــــائــل ادارة االعمــال واملعلومــات املتوفرة لادارة . رغا ذلــك ، قــد ينون منوذج اعمــال خ

ملعيار الدويل اابملوجودات املالية انمع التدفقات النقدية التعاقدية حىت عندما حيدث بيع للموجودات املالية . بينما حيدد 
اليت تنون أو ال تنون هبـــا عمليـــات البيع يـــذه متنـــاغمـــة مع يـــدف االحتفـــاظ  بعض احلـــاالت 9رقا  للتقـــارير املـــاليـــة 

 ابملوجودات انمع التدفقات النقدية التعاقدية ، فأن التقييا يتطلب استعمال تقديرات ترتنز على الوقائع وال روف .
 

 ات من اجل مجع التدفقاتاذا كان منوذج االعمال الدارة املوجودات املالية يو االحتفاظ ابملوجود قييا ماعند ت 
 : خذ ابالعتبار االمور التالية  اجملموعةفان النقدية التعاقدية ، 

 

 تنرار وحجا عمليات البيع ؛ 

 اسباب أ  عملية بيع ؛ 

 كيفية تقييا اداج احملف ة من قبل االدارة ؛ 

 . أيداف احملف ة 

 

 خصائص املوجودات املالية :

 ايو االحتفاظ ابملوجودات من اجل مجع التدفقات النقدية التعاقدية ، فاهن ااعماهلان منوذج  اجملموعة ددحت ماعند 
يذا ، البنود  اييمهبعني االعتبار خال تق اجملموعةخذ  التدفقات النقدية التعاقدية لاصـــــــل املايل .  قوم بتقييا خصـــــــائصت

ـــواريخ حمــــيف ت التعاقدية لاصل املستملك لتحديد ما اذا كانئ ستعد  ـــلتيف ا ارتفاعاىل ددة ـ فقد قدية واليت متثل ــــدفقات النـ
 وعليه مينن ان تنون معيلة للمحاسبة ابلنلفة املطفأة . ملبلت القائااوائد ـاط وفــاقس تسديد
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 بعني االعتبار واليت تتناغا مع القياس ابلنلفة املطفأة تتضمن : اجملموعةخذيا  ان امليزات اليت  

 

  متغرية ؛فائدة اثبتة و/أو 

 سقف سعر الفائدة ، ارضية سعر الفائدة ، خيار احلد األعلى واحلد االدىن لسعر الفائدة ؛ 

 . خيار الدفع املسبق 

 

 بعني االعتبار واليت ال تتناغا مع القياس ابلنلفة املطفأة تتضمن : اجملموعةخذيا   ان امليزات اليت 

 

  التبادل( ؛اقرتاي )عقود اخليار ، العقود اآلجلة وعقود 

 خيار التحويل ؛ 

  ؛ عنسية ذات معدالت قسائاسندات 

 معدالت قسائا متغرية يعاد حتديديا دوراي" ؛ 

 . "معثرات ينتج عنها ختفيض يام يف املبلت القائا ، الفائدة أو االثنني معا 

 
 املصادر االساسية لعدم اليقني يف التقدير : ( ب) 

، اليت حتمل  لتقريراان االفرتاضـــات االســـاســـية حول املســـتقبل ، وغرييا من املصـــادر االســـاســـية لعدم اليقني يف التقدير بتاريخ  
 0 وارر يامـة ابلتسبب بتعديل جوير  للقيا الدفرتية ملوجودات ومطلوابت خال السنة املالية التالية ، يذ مدرجة ادانه

 
 دينةاخنفاض قيمة ذمم التأمني امل 

يتا تقدير القيمة القابلة للتحصــــــــــــــيل من ذما التأمني املدينة عند وجود امنانية عدم حتصــــــــــــــيل تلك الذما 
ان حتديد وجود اخنفاي يف قيمة ذما التأمني املدينة ، يتطلب من االدارة تقييا مســــــــــــــتوى املاجة  0بشــــــــــــــنل كامل 

على  ج، وكذلك يتا مراجعة نســــب التحصــــيات بنا والســــيولة املالية حلاملذ بوالص التأمني وكذلك لشــــركات التأمني
يتا  0لمجموعةلورأ  االدارة القانونية الســــــنة التفصــــــيلية اليت متئ خال والدراســــــات  للمجموعةاملعلومات التارخيية 

يتا اثبات الفرق  0ئر بيان االرابح او اخلســــااثبات الفرق بني املبالت املتوقع حتصــــيلها والقيمة الدفرتية كمصــــاريف يف 
يف الفرتة اليت ان االرابح او اخلســــائر بيبني املبالت اليت يتا حتصــــيلها فعليا خال الفرتات املســــتقبلية واملبالت املتوقعة يف 

 0يتا هبا التحصيل
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 تقييم االلتزامات الناجتة عن املطالبات املوقوفة لعقود التأمني  

بية ســــــــــــــاعات احملالتوق ايمن أانه املطالبات املوقوفة لعقود التأمني على رب تقدير االلتزامات الناجتة عن ــــــــــــــــــــــــــــيعت 
بتسديده  موعةاجملقوم تقدير االلتزام اليت ستحيث ينالك عوامل غري معكدة جيب اخذيا ابالعتبار عند  ، للمجموعة

يبلت يت يف املطالبات اليتا تقدير االلتزامات الناشــــــــــــــ ة لنل من القيمة املتوقعة لتنال 0الحقا مقابل يذه املطالبات 
 0 لوضع املايلاوالقيمة املتوقعة لتناليف املطالبات املتنبدة واليت مل يتا االباغ عنها بتاريخ الوضع املايل بتاريخ عنها 

 ىان االلتزام للمطالبات املبلت عنها واليت مل يتا ســـــــــداديا يتا تقديريا اســـــــــتنادا اىل املعلومات املتعلقة بنل مطالبة عل
اســــــــــــتنادا اىل املطالبات املســــــــــــددة للفرتات الســــــــــــابقة املتعلقة ابملطالبات  اجملموعةوتقديرات  للمجموعةحدة ابلغئ 

ل اعــادة تقييا املطــالبــات لنفــايتهــا ويتا تعــديــاعــداد البيــاانت املــاليــة يف اتريخ يتا كمــا   0املتنبــدة وغري املبلت عنهــا 
 0املخصص بناج على ذلك 

 
 ة حتديد القيم العادل

ما يو ك  ن حتديد القيمة العادلة ملوجودات مالية ليس هلا ســـــعر ســـــوق مينن حل ه يتطلب اســـــتعمال تقنيات تقيياا 
وابلنســـــبة لادوات املالية املتداولة بشـــــنل غري متنرر واســـــعاريا قليلة الشـــــفافية ، فإن  0)ح(  3مذكور يف االيضـــــاح 

 تفاوتة من األحنام تعتمد على الســــيولة ، الرتكيز ، عواملالقيمة العادلة تنون أقل موضــــوعية ، وتتطلب درجات م
 0سوق غري اكيدة ، افرتاضات تسعري ، ووارر اخرى تعثر على األداة املعنية 

 
ــرة ، وابلتايل تنطبق  تستخدم املعطيات غري املن ورة يف قياس القيمة العادلة عندما تنون املعطيات املن ورة غري متوفـ

        فيهــا حركــة الســـــــــــــــوق بتــاريخ التقييا ضـــــــــــــــعيفــة يــذا إن وجــدت ، وجيــب ان تبقى الغــايــة من قيــاس يف احلــاالت اليت تنون
القيمة العادلة نفســها ، ا  ان متثل الســعر املقبول للتفرغ عنها من مالك االدوات املالية أو صــاحب االلتزام ملطلوابت أدوات 

املعلومات املتوفرة يف ظل ال روف احمليطة ، واليت مينن  د على أفضـــلتا الوصـــول اىل املعطيات غري املن ورة ابالعتماي 0مالية 
 0ان تتضمن املعلومات املتوفرة لدى املنشأة 
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 نقد يف الصندوق ولدى املصارف - 5

 يتنون يذا البند مما يلذ :  
  5201كانون االول   31    
 فرع التأمني   فروع    
  اجملموع   على احلياة   التأمني العامة    
 الف ل ل    الف ل ل   الف ل ل      
 677.638  -   677.638 نقـد فـذ الصندوق 
 2.829  -    2.829 شينات قيد التحصيل 
 27.310.762  5.649.127  21.661.635 لدى املصارف ودائع حتئ الطلب 
 )استحقاق االساسذ لدى املصارف ودائع الجل  
  4.402.4325  3.551.991  50.850.441 دون ثاثة أشهر(    
 82.393.661  9.201.118  73.192.543 وما يوازيهالنقد  
 ودائع الجل لدى املصارف )استحقاق االساسذ  
 20.789.364  7.101.474  13.687.890 أكثر من ثاثة أشهر(    
  85.249.116  12.763.776  72.485.340 جممدة ضماان العمال التأمنيمصرفية ودائع  
   159.365.773  29.066.368  188.432.141 
  792.524   97.230  695.294 مستحقة القبضفوائد سارية غري  
   160.061.067  29.163.598  189.224.665  

 
  2014كانون االول   31    
 فرع التأمني   فروع    
  اجملموع   على احلياة   التأمني العامة    
 الف ل ل    الف ل ل   الف ل ل      
  470.925  -   470.925 نقـد فـذ الصندوق 
  29.736.991  6.157.350  23.579.641 لدى املصارف ودائع حتئ الطلب 
 ودائع الجل لدى املصارف )استحقاق االساسذ  
  44.034.735  1.113.571  16442.921. دون ثاثة أشهر(    
  74.242.651  7.270.921  66.971.730 النقد وما يوازيه 
 ودائع الجل لدى املصارف )استحقاق االساسذ  
  26.832.920  8.170.741  18.662.179 أكثر من ثاثة أشهر(    
  4.355.8708  303445.11.  72.901.567 جممدة ضماان العمال التأمنيمصرفية ودائع  
   158.535.476  26.895.965  185.431.441  
   616.456   95.358  521.098 القبضمستحقة فوائد سارية غري  
   159.056.574  26.991.323  186.047.897  
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) ابستثناج ة ـتاليمات الـى العـياة علـى احلـني علـرع التأمـة وفـني العامـروع التأمـلفنقد يف الصندوق ولدى املصارف وزع الـتي 

 :الفوائد السارية غري مستحقة القبض ( 
 

  فرع التأمني على احلياة   العامةفروع التأمني     
  كانون االول  31   كانون االول  31    
    5201   4201   5201   4201  
  الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل     
 1.181.794  1.340.938  13.727.069  14.818.956  لرية لبنانية 
  3.828.716  3.905.460  29.034.106  29.238.632 دوالر أمريكذ 
  5.402.653  5.439.654  49.972.786  51.535.779 ماين ع ريـال 
  11.259.766  13.462.086  12.595.299  11.814.709 دريا امارايت 
  43.564  141.950  231.342  357.006  يـورو 
 309.712  133.585  10.089.086  11.738.167 دينار كوييت 
 2.787.915  2.733.133  12.834.619  13.154.564 دينار حبري  
 -   -   10.198.166  6.206.198  لرية سورية 
 1.505.507  1.680.316  17.883.408  18.934.003  دينار اردين 
 569.770  222.933  1.869.928  1.520.814 قطر  ريـال 
   6.568   6.313   99.667   46.945 عمات اخرى 
   159.365.773  158.535.476  29.066.368  6.895.9652  

 
لواردة اعاه يذ اوالدينار االردين والدينار البحري  العماين  ريـالالودائع ابلدينار النوييت ودريا االمارات والجزج مها من ان  

 0حلياة التأمني على ااملعنية ضماان العمال التأمني يف فروع التأمني العامة وفرع  دولات املختصة يف الجممدة لصاحل السلط
 

 الفوائدبلغئ ايرادات لقد  0 واحدة ةــــــال سنـــــق خـــــالودائع اجملمدة ضماان العمال التأمني تستحألجل و املصرفية الودائع  ان 
 2015لعام على التوايل ل ل  ونملي 536 ار ل ل وـــــــــملي 3.8 ذــــــــحوالاة ــــــــرع التأمني على احليــــــوفة ــــــع التأمني العامرو ـعلى الودائع لف

ع العامة وفر  لفروع التأمني دـاملوحاالرابح او اخلسائر ان ـبييف ظهرت ( 2014عام لل ل على التوايل  ونيمل 464 و ل ل ارملي 4)
 ياة، على التوايل.التأمني على احل
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 لقيمة العادلة من خالل االرابح او اخلسائر ابة مالياستثمارات يف أوراق   -6

 : فروع التأمني العامة) أ ( 
 

  2015كانون االول   31  
 أرابح / )خسائر(          
 غري حمققة   القيمة العادلة       
 معدل الفائدة   خال السنة   بنهاية السنة   العملة    
 %   الف ل ل    الف ل ل        

 7.81  ( 37.259)  274.736  دوالر أمريكذ  مدرجة  -سندات دين أجنبية 
 6.00  (  7.761)  17.321   يورو   
      292.057  (45.020 ) 

 
 ( 511.382)  2.571.840  دوالر أمريكذ   مدرجة -اسها 

 ( 252.013)  2.396.699   يورو   
 ( 433.522)  2.145.545  دينار اردين   
 3.202   11.576  امارايتدريا    
 14.415   130.340  لرية سورية   
 ( 23.234)  256.892 يسر و فرنك س   
      7.512.892  (1.202.534 ) 

 
 39.623   5.962.453  دوالر أمريكذ  مدرجة -صناديق استثمار 

 (  9.046)  848.988   يورو   
      6.811.441   30.577  

 
 (  925)  241.879  دوالر أمريكذ  غري مدرجة –صناديق استثمار 

      241.879  (925  ) 
     14.858.269  (1.217.902 ) 
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  2014كانون االول   31  

 أرابح / )خسائر(          
 غري حمققة   القيمة العادلة       
 معدل الفائدة   خال السنة   بنهاية السنة   العملة    
 %   الف ل ل    الف ل ل        

 7.54    984   463.597  دوالر أمريكذ  مدرجة  -سندات دين أجنبية 
 6.00  (  3.330)  27.892   يورو   
      491.489  (2.346  ) 

 
 ( 331.202)  2.228.134  دوالر أمريكذ   مدرجة -اسها 

 ( 222.753)  2.289.817   يورو   
 465.861   2.631.164  دينار اردين   
 ( 23.300)  174.920  رايتادريا ام   
 (  5.239)  208.809  لرية سورية   
 (  7.632)  215.234 فرنك سويسر    
      7.748.078  (124.265 ) 

 
  176.681   5.922.830  دوالر أمريكذ  مدرجة -صناديق استثمار 

  35.961   1.328.034    يورو   
       7.250.864   212.642  

 
 -   268.155  دينار اردين  غري مدرجة –صناديق استثمار 

   1.867     803.242   دوالر أمريكذ   
      58510.9     1.867   
      16.001.389  87.898  
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 2015كانون االول   31كما يف وفقا لبلد املنشأ    اا تتوزع جغرافياخلسائر  وأالعادلة من خال االرابح ابلقيمة الية املوراق الاالستثمارات يف ا 

 على الشنل التايل : 2014و
 

  كانون االول   31  
  5201   4201  

  الف ل ل    الف ل ل      
 1.824.604   2.963.576    كـاري ام 
 10.249.068   8.946.120    أورواب 
  3.927.717   2.948.573    الشرق االوسد / آسيا 
     14.858.269   6.001.3891  

 
 كما يلذ:  2014و  2015لعامذ اخلسائر  وألقيمة العادلة من خال االرابح ابيف االوراق املالية  االستثماراتان حركة  

 
     5201   4201  
  الف ل ل    الف ل ل      
 13.664.279   16.001.389   كانون الثاين  1الرصيد يف  
 13.956.734   14.770.266    اضافات  
 ( 11.135.400) ( 14.247.810)   مبيعات   
 87.898  ( 1.217.902)   تغري يف القيمة العادلة  
 ( 572.122) ( 447.674)   ثري تقلبات اسعار القطع 
  6.001.3891   14.858.269   كانون االول   31الرصيد يف  
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 :احلياة التأمني على فرع  ) ب ( 

 تنون مما يلذ :على احلياة تان االستثمارات يف االوراق املالية من خال االرابح أو اخلسائر لفرع التأمني  
 

  كانون االول  31  
  5201   4201  

  الف ل ل    الف ل ل      
 39.572.922   38.651.228  (Unit - Linked) مينية ة بعقود مرتبطمالية يف اوراق استثمارات  
  650.386   1.828.278  اخرىمالية يف اوراق استثمارات  

   41.401.200   9.301.6143  
 

 (  Linked) –Unitاستثمارات يف اوراق مالية مرتبطة بعقود  مينية 
 ىــــذ علــــي 2014و  2015لعامذ  ((Unit - Linkedاملرتبطة بعقود  مينية ة ــــاملالييف االوراق ان حركة االستثمارات 

 : ذـــالتالالشنل 
 

  كانون االول  31  
  2015   2014  
  الف ل ل    الف ل ل   

  33.098.282   38.651.228  كانون الثاين  1الرصيد يف
 5.185.516   4.752.904  اضافات
  -  ( 642.764) مبيعات

 -  ( 1.720.183) حتويل اىل استثمارات يف اوراق مالية اخرى
  0367.43  ( 1.468.263) العادلةالتغري يف القيمة 

  838.651.22   39.572.922  كانون االول  31الرصيد يف 
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 استثمارات يف أوراق مالية اخرى

 تتنون مما يلذ :االخرى ان االستثمارات يف االوراق املالية 
 

    2015كانون االول   31        
 أرابح / )خسائر(          
 غري حمققة   القيمة العادلة       
 معدل الفائدة   خال السنة   بنهاية السنة   العملة    
 %   الف ل ل    الف ل ل        

 4  ( 25.533)  1.091.444  دوالر أمريكذ  مدرجة  -سندات دين اجنبية 
 5.15   -    2    يــورو   
       1.091.446  (25.533 ) 

 
 ( 41.859)  107.906   دينار اردين   مدرجة -أسها 

   3.888   25.721    يورو   
       133.627  (37.971 ) 

 
  -    603.205   دوالر أمريكذ  مدرجة  –صناديق استثمار 

       1.828.278  (63.504 ) 
 

    2014كانون االول   31        
 أرابح / )خسائر(          
 غري حمققة   القيمة العادلة       
 معدل الفائدة   خال السنة   بنهاية السنة   العملة    
 %   الف ل ل    الف ل ل        

 6.53   13.061  444.069  دوالر أمريكذ  مدرجة  -سندات دين اجنبية 
 5.15  -    2   يورو   
      444.071  13.061   

 
  62.789  149.765  دينار اردين   مدرجة -أسها 

 (  5.377)  56.550   يورو   
      206.315   57.412  
      .386650  70.473    
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 على الشنل التايل:وفقا لبلد املنشأ اا توزع جغرافيتاالخرى االستثمارات يف االوراق املالية 

 
  كانون االول    31  
  5201   4201  

  الف ل ل    الف ل ل      
 56.550  25.722   امريكا 
 444.071   2   اورواب 
  149.765  107.907   الشرق االوسدآسيا /  
  -   1.694.647   استثمارات عاملية 
    1.828.278  650.386  
 
 : يذ على الشنل التايل 2014و  2015لعامذ االخرى حركة االستثمارات يف االوراق املالية ان 
 

  5201   4201  
  الف ل ل    الف ل ل      
 761.932   650.386   كانون الثاين  1الرصيد يف  
 884.760   -    اضافات  
 ( 1.058.649) ( 472.986)   مبيعات  
 حتويل من استثمارات يف اوراق مالية مرتبطة بعقود  مينية 
    Unit - Linked))   1.720.183   - 
 70.473  ( 63.504)   تغري يف القيمة العادلة  
 ( 8.130) ( 5.801)   ثري تقلبات اسعار القطع 
  650.386   1.828.278   كانون االول   31الرصيد يف  
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 ذمم أتمني مدينة - 7

 فروع التأمني العامة : ) أ (
 لفروع التأمني العامة وحجا االقساط جغرافيا كما يو مبني أدانه :ذما التأمني املدينة تتوزع أرصدة  

 
  كانون االول  31املنتهية يف  االقساط للسنة  كانون االول  31الذما املدينة كما يف        
     5120   4120   5120    4120  
 الف ل ل    الف ل ل    الف ل ل    الف ل ل      

 32.794.518  30.281.315  21.853.790   25.457.265  ()الفروع واالدارة العامة لبنان
 71.648.693  79.614.113  19.652.982   23.571.756  االمارات العربية املتحدة

  33.283.683  33.199.024  9.740.198   10.268.473     االردن 
  42.448.295  39.518.952  9.674.460   8.403.673     عمان

  13.508.193  12.631.050  180.566   1.571.427     النويئ
 15.582.166  14.858.170  6.234.445   5.105.760     قطر

 9.312.781  9.967.754  2.282.492   2.564.648     البحرين
  615.929.1  4.718.744  489.269   468.394     سوراي

     77.411.396   70.108.202  224.789.122 24.507.4902  
  زل : معونة الديون املشنوينـين

 (12.991.491) ( 13.841.181)   بتحصيلها
     63.570.215   57.116.711  

 
 ( Extended Warrantyأقســـــاط واردة لتغطيــــــة وارـر متديد فتـرات صيانـة عـلى سـيارات وآليات ) 2015ـاط التأمـــــني لعــــــام تتضمـــن أقســ 

 0(  2014مليار ل ل يف عام  19.1ابلنامل مع معيد  التأمني )  مليار ل ل مت اعادة  مني وارريا 24.5مببلـت 
 

 يلذ :كانئ كما املشنوين بتحصيلها   حركة معونة الديونان  
 

    2015   1420  
 الف ل ل   الف ل ل     
  12.776.495   12.991.491  كانون الثاين  1الرصيد يف   
 825.761   966.806  اضافات  
 ( 562.970) ( 34.319)  اتارفاج  
 ( 47.795) ( 82.797)  ثري تغري اسعار الصرف  
  991.491.12   13.841.181  كانون االول  31صيد يف الر   

 



 

 

46 

 
 احلياة :على فرع التأمني  ) ب (

 تتألف ذما التأمني املدينة لفرع التأمني على احلياة مما يلذ : 
  كانون االول  31    
    5201   4120  
 الف ل ل   الف ل ل     
 5.685.381  6.386.429 اقساط  مني مستحقة غري مقبوضة 
 185.845  123.062 قروي على بوالص 
  3.0721  133.275 ذما وسطاج  مني 
   6.642.766  5.884.298  

 
 معيدي التأمني  –ذمم مدينة  - 8

 يتنون يذا البند مما يلذ : 
 

  فرع التأمني على احلياة   فروع التأمني العامة    
  كانون االول  31   كانون االول  31    
    5201   4201   5201   4201  
 الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل    
 حساابت جارية مع شركات إعادة  
 82.396  129.032  23.312.141   7.625.924  التأمني الصادر   
 حساابت جارية مع شركات إعادة  
  -   -   2.426.954   1.566.671  التأمني الوارد    
   9.192.595   25.739.095  129.032  82.396 
  -   -  ( 1.570.925) ( 1.570.925) معونة الديون املشنوين بتحصيلها 
   7.621.670  24.168.170  129.032  82.396  

 
 يذ على الشنل التايل : 2014و  2015 ذلعام لهاان حركة معونة الديون املشنوين بتحصي 

 
   5201   4201  
 الف ل ل   الف ل ل    
  1.775.277   1.570.925  كانون الثاين   1الرصيد يف  
 ( 204.352)  -   اسرتدادات 
  1.570.925   1.570.925  كانون االول  31الرصيد يف  
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 دلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالعاابلقيمة أوراق مالية استثمارات يف  - 9

  : فروع التأمني العامة ) أ (
 مما يلذ : من خال الدخل الشامل اآلخر تتنونان االستثمارات يف االوراق املالية ابلقيمة العادلة  

 
  5201كانون االول   31      
 نسبة معدل  التغري املرتاكا         

 الفائدة     يف القيمة العادلة   القيمة العادلة   العملة    
 %   الف ل ل    الف ل ل        

 46.6  (  3.315)  599.608  دوالر أمريكذ  مدرجة  –سندات دين شركات أجنبية 
      599.608  (3.315  ) 

 
 ( 1.344.564)  1.815.290  دوالر أمريكذ   جة :مدر  -أسها 

 ( 447.851)  716.438   يورو   
 ( 9.383.003)  31.167.864  ريـال سعود    
 ( 84.329)  162.136 فرنك سويسر    
 ( 218.939)  22.509.601  دينار اردين   
 (  3.272)  11.913  ريـال عماين   
      56.383.242  (11.481.958 ) 

 
 916.860   3.239.636  دوالر أمريكذ   : ةغري مدرج –أسها 

 5.701.981   7.050.226  لرية لبنانية   
 -   132.464  دينار اردين   
  46.762   55.200  دينار تونسذ   
      10.477.526   6.665.603  

 
 ( 98.924)  464.352   يورو  ةجر غري مد –استثمار صناديق 

      464.352  (98.924 ) 
      67.924.728  (4.918.594 ) 
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  2014كانون االول   31      
 نسبة معدل  التغري املرتاكا         

 الفائدة     العادلةيف القيمة    القيمة العادلة   العملة    
 %   الف ل ل    الف ل ل        

 10.00   -   150.750  دوالر امريكذ  غري مدرجة   –سندات دين شركات أجنبية 
      150.750   -  

 
 ( 1.151.329)  2.545.734  دوالر أمريكذ   مدرجة : -أسها 

 ( 251.546)  425.783   يورو   
  12.576.810   37.690.877  ريـال سعود    
 ( 66.357)  162.891 فرنك سويسر    
  65.708   22.838.542  دينار اردين   
 (  2.004)  13.181  ريـال عماين   
      63.677.008   11.171.282  

 
  1.063.955   3.386.731  دوالر أمريكذ   : ةغري مدرج –أسها 

  5.191.711   6.539.955  لرية لبنانية   
  -   132.464  اردين دينار   
  49.972   58.409  دينار تونسذ   
      10.117.559   6.305.638  

 
 ( 46.104)  517.172   يورو  ةجر غري مد –استثمار صناديق 

      517.172  (46.104 ) 
      74.462.489   17.430.816  

  -     1.717     فوائد سارية غري مستحقة القبض
      74.464.206   17.430.816  
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 تتوزع  2014و  2015كانون االول   31كما يف االستثمارات يف االوراق املالية ابلقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر  ان  

 : على الشنل التايلوفقا لبلد املنشأ جغرافياا 
  كانون االول    31  
  5201   4201  

  الف ل ل    الف ل ل      
 283.487  195.799   امريكا 
 1.151.769  1.385.929   اوروراب 
 58.409   55.200   افريقيا 
  72.968.824  66.287.800   آسيا / الشرق االوسد 
    67.924.728  74.462.489  

 
 يذ على  2014و  2015 ذلعامحركة االستثمارات يف االوراق املالية ابلقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر ان  

 : الشنل التايل
 

  5201   4201  
  الف ل ل    الف ل ل      
 100.261.376   74.462.489   كانون الثاين  1الرصيد يف  
  92.729   16.041.864    اضافات  
 ( 5.241.912) ( 150.750)    مبيعات  
 445.424   -    فرع احلياة منحتويل  
 ( 21.012.161) ( 22.373.813)   تغري يف القيمة العادلة  
 ( 82.967) (  55.062)   ثري تقلبات اسعار القطع 
  74.462.489   67.924.728   كانون االول   31الرصيد يف  

 
 ) ب (   فرع التأمني على احلياة :

  2015كانون االول   31      
  التغري املرتاكا         

  القيمة العادلةيف    القيمة العادلة   العملة    
  الف ل ل    الف ل ل        

 8.290   83.666  دوالر أمريكذ   مدرجة  -أسها 
 ( 10.878)  294.553  دينار اردين   
      378.219  (2.588  ) 

 
 1.165.623   1.527.164  لرية لبنانية   ةغري مدرج -أسها 

  -    452.250  دوالر أمريكذ   
      1.979.414   1.165.623  
      2.357.633   1.163.035  
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  2014كانون االول   31      
  التغري املرتاكا         

  يف القيمة العادلة   القيمة العادلة   العملة    
  الف ل ل    الف ل ل        

   8.894  84.269  دوالر أمريكذ   مدرجة  -أسها 
   59.879  365.310  دينار اردين   
      449.579  68.773   

 
  1.097.853  1.459.395  لرية لبنانية   ةغري مدرج -أسها 

  -   452.250  دوالر أمريكذ   
      1.911.645  1.097.853  
      2.361.224  1.166.626  

 
  2014و  2015االول كانون   31كما يف االستثمارات يف االوراق املالية ابلقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر  

 : تتوزع جغرافيا على الشنل التايل
 

  كانون االول    31  
  5201   4201  

  الف ل ل    الف ل ل      
  361.224.2  2.357.633   آسيا / الشرق االوسد 
    2.357.633  2.361.224  
 
 يذ على الشنل 2014و  2015لعامذ حركة االستثمارات يف االوراق املالية ابلقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر ان 

 : ذـــالتال
 

  5201   4201  
  الف ل ل    الف ل ل      
 2.893.565   2.361.224   كانون الثاين  1الرصيد يف  
 ( 151.104)  -    مبيعات  
 ( 445.424)  -   فروع التأمني العامةحتويات اىل  
  64.187  ( 3.591)   تغري يف القيمة العادلة 
  361.224.2   2.357.633   كانون االول   31الرصيد يف  
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 أوراق مالية ابلكلفة املطفأة استثمارات يف  -10

 ) أ ( فروع التأمني العامة :
   2015كانون االول   31      
 معدل            

 نسبة الفائدة   القيمة العادلة   النلفة املطفأة   العملة    
 %   الف ل ل    الف ل ل        

 6.50   301.500  301.500  دوالر أمريكذ غري مدرجة  –سندات دين على شركات لبنانية 
      301.500  301.500  

 
 6.06   883.436  36899.7  دوالر أمريكذ  غري مدرجة –سندات دين على الدولة اللبنانية 

      899.736  883.436  
 

 6.30   7.285.423  7.415.979  دوالر أمريكذ  مدرجة -سندات دين اجنبية 
 5.25   1.197.503  1.208.174   يورو   
 9.87   711.224  711.224  اردين دينار   
 6.00    87.234  93.299  لرية تركية   
 7.50   224.013  220.065  دوالر اسرتايل   
      9.648.741  9.505.397  
      10.849.977  10.690.333 

  157.823  157.823     فوائد سارية غري مستحقة القبض
      11.007.800  0.848.1561  

 
   2014كانون االول   31      
 معدل            

  الفائدةنسبة    القيمة العادلة   النلفة املطفأة   العملة    
 %   الف ل ل    الف ل ل        

 7.00   152.449  152.449  دوالر أمريكذ غري مدرجة  –لبنانية على شركات سندات دين 
      152.449  152.449  

 
 6.00   753.750  746.784  دوالر أمريكذ   غري مدرجة –على الدولة اللبنانية  سندات دين

      746.784  753.750  
 

 6.28   7.104.427  7.224.961  دوالر أمريكذ  مدرجة -سندات دين اجنبية 
 5.25   1.471.403  1.345.195   يورو   
 10.00   802.652  802.652  دينار اردين   
 6.00   110.614  117.187  لرية تركية   
 7.50   213.356   246.321  دوالر اسرتايل   
      9.736.316  9.702.452  
      10.635.549   10.608.651  

  161.744   161.744     فوائد سارية غري مستحقة القبض
      10.797.293   10.770.395  
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 كما يلذ :ستحقاق  على الفرتة املتبقية لتاريخ االوراق املالية ابلنلفة املطفأة ستثمارات يف االتتوزع اال
  4201كانون االول   31   5201كانون االول   31  
 معدل      معدل      

  نسبة الفائدة     النلفة املطفأة   نسبة الفائدة    النلفة املطفأة   الفرتة املتبقية لالستحقاق 
 %   الف ل ل    %   الف ل ل   

 7.16   671.549  6.51   1.061.770 حىت سنة واحدة
 6.86   2.458.866  7.39   2.036.792 سنوات 3سنة حىت  من
 7.46   1.697.244  6.33   3.092.448 سنوات  5سنوات حىت  3من 

 5.89   5.807.890  45.9   4.658.967 سنوات 5اكثر من 
 10.849.977     0.635.5491  

 
 على الشنل التايل:وفقا لبلد املنشأ تتوزع جغرافياا نلفة املطفأة االستثمارات يف االوراق املالية ابل 

  كانون االول    31  
  5201   4201  

  الف ل ل    الف ل ل      
 603.935  561.196  الوالايت املتحدة االمريكية 
 4.066.995  3.657.216   اــاوروب 
 485.157  466.274   افريقيا 
 4.311.140  5.015.958   آسيا / الشرق االوسد 
 413.050  394.103   اسرتاليا 
  755.272  755.230   أمريكا ااننوبية 
    10.849.977  0.635.5491  

 
 يذ على الشنل التايل: 2014و  2015طفأة خال سنة ان حركة االستثمارات يف االوراق املالية ابلنلفة امل 

 
  5201   4201  

  الف ل ل    الف ل ل      
 12.042.515   10.635.549   كانون الثاين  1الرصيد يف  
 882.798   1.238.878    اضافات  
 ( 2.069.358) ( 834.129)   اسرتدادات  
 (  4.187) (  2.823)    استدرار 
 ( 216.219) ( 187.498)   ثري تقلبات اسعار القطع 
  10.635.549   10.849.977   كانون االول   31الرصيد يف  
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 : ياةاحلعلى ( فرع التأمني  ب) 
 

  2015االول كانون   31      
 معدل            

 نسبة الفائدة   القيمة العادلة   النلفة املطفأة   العملة   الفرتة املتبقية لالستحقاق 
 %   الف ل ل    الف ل ل        

 6.64   415.694  414.888  دوالر أمريكذ غري مدرجة  –سندات دين على الدولة اللبنانية 
 6.15   752.243  615.753  دوالر أمريكذ   مدرجة غري –سندات دين شركات لبنانية 

      1.168.503  67.937.11  
 

 5.93   8.870.723  9.055.955  دوالر أمريكذ  مدرجة -سندات دين أجنبية 
 5.63   036.996.1  991.669   يورو   
      10.047.624  9.907.719  
      11.216.127  11.075.656 

  75.7901  175.790     مستحقة القبضفوائد سارية غري 
      11.391.917  11.251.446  

 
  2014كانون االول   31      
 معدل         

 نسبة الفائدة   القيمة العادلة   النلفة املطفأة   العملة   الفرتة املتبقية لالستحقاق 
 %   الف ل ل    الف ل ل        

 6.64   419.462  414.998  دوالر أمريكذ غري مدرجة  –سندات دين على الدولة اللبنانية 
 6.15   755.258  753.527  دوالر أمريكذ  غري مدرجة  –سندات دين شركات لبنانية 

      1.168.525  1.174.720  
 

 6.05   8.174.222  7.808.741  دوالر أمريكذ  مدرجة -سندات دين أجنبية 
 6.75   170.098  170.098  دينار اردين   
 6.54   1.170.702  1.104.955   يورو   
      9.083.794  9.515.022  
      10.252.319  10.689.742  

  181.586  181.586     فوائد سارية غري مستحقة القبض
      10.433.905  10.871.328  
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على الشنل وفقا لبلد املنشأ تتوزع جغرافياا  2014و  2015كانون االول   31كما يف ان االستثمارات يف االوراق املالية ابلنلفة املطفأة  

 التايل :
  كانون االول    31  
  5201   4201  

  الف ل ل    الف ل ل      
 1.359.035  1.283.252 امريكا
 3.384.310  3.852.970 اورواب
 4.554.254  4.683.717 / الشرق االوسد آسيا

 803.734  1.396.188 جنوب افريقيا
  0.98615  -  افريقيا

 11.216.127  252.319.10  
 

 كما يلذ :على الفرتة املتبقية لتاريخ االستحقاق  تتوزع االوراق املالية ابلنلفة املطفأة 
  4201كانون االول   31   5201كانون االول   31  
 معدل      معدل      
  نسبة الفائدة     النلفة املطفأة   نسبة الفائدة    النلفة املطفأة  
 %   الف ل ل    %   الف ل ل   

  -   -   7.85   864.811 حىت سنة واحدة
 7.05   1.384.303  6.54   833.945 سنوات 3سنة حىت  من
 6.00   4.243.000  5.81   5.475.812 سنوات  5سنوات حىت  3من 

 6.02   4.625.016  7.85   4.041.559 سنوات 5اكثر من 
 11.216.127     252.319.10  

 
 يذ على الشنل التايل : 2014و  2015 عامذية ابلنلفة املطفأة خال ان حركة االستثمارات يف االوراق املال 

  5201   4201  
  الف ل ل    الف ل ل      
 10.354.238   10.252.319   كانون الثاين  1الرصيد يف  
 2.065.386   2.096.907    اضافات  
 ( 2.000.599) ( 1.018.902)   اسرتدادات  
 ( 14.727) (  1.353)  عاوات وحسومات استدرار 
 ( 151.979) ( 112.844)    ثري تقلبات اسعار القطع  
  10.252.319   11.216.127   كانون االول   31الرصيد يف  
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 عموالت مدفوعة مقدما - 11

 كانئ على الشنل التايل :  2014و  2015ال عامذ ت املدفوعة مقدما خان حركة العموال 
       5120    4120  
 الف ل ل   الف ل ل       
 15.242.181  13.016.522   كانون الثاين  1الرصيد يف  
 27.352.853  25.702.146  اضافات 
 ( 29.578.512) (27.060.408) استهاكات 
  3.016.5221  11.658.260  كانون االول   31الرصيد يف  

 
 اخرىموجودات  -12

 يتنون يذا البند مما يلذ : 
  كانون االول   31       
       5120   4120  
 الف ل ل   الف ل ل       
 1.182.363   -   بني املركز الرئيسذ والفروععالقة ارصدة  
  596.731   482.744    نيموظف -ذما مدينة  
 30.296   30.282     مينات مسرتدة 
 1.065.033   1.089.833    أعباج حمتسبة مقدما 
 438.961   322.125    إجيارات مستحقة  
  1.421.981   1.337.241    ارصدة مدينة اخرى 
       3.262.225   4.735.365 
 ( 200.675) ( 200.675) مشنوين بتحصيلهامن االجيارات معونة ذما مدينة  
       3.061.550   4.534.690  

 
 يذ على الشنل التايل : 2014و  2015املشنوين بتحصيلها خال عامذ من االجيارات ان حركة معونة الذما املدينة  

 
       5120   4120  
 الف ل ل   الف ل ل       
  200.675   200.675  كانون الثاين  1يف الرصيد   
  200.675  200.675  كانون االول  31الرصيد يف   
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 املمتلكات والتجهيزات - 13

 يتنون يذا البند مما يلذ : 
  فرع التأمني على احلياة   فروع التأمني العامة    
  كانون االول  31   كانون االول  31    
    5120   4120   5120   4120  

  الف ل ل    الف ل ل    الف ل ل   الف ل ل   املمتلنات :
  -    -    2.792.352   2.792.352  عني املريسة – االري
  -    -    3.345.957   3.345.957  عني املريسة – البناج

  -    -   ( 1.538.291) ( 1.621.940) االستهاين املرتاكا زل :ـين
  -    -    1.807.666   1.724.017  االستهاينبناج بعد الصايف قيمة 

  -    -    4.600.018   4.516.369  عني املريسة – جمموع االري واالبنية
  -   -   3.768.412   660.932  سوراي –عقارات لشركة اتبعة 
  -   -   4.939.113   4.940.378  االردن –عقارات لشركة اتبعة 

  -   -   273.804   273.804  عقار ررابلس )بسعر النلفة(
  -   -    87.441   87.441  عقار شتورة )بسعر النلفة(
  -    -   248.285   248.285  عقار صيدا )بسعر النلفة(

    6.210.840   9.317.055   -   -  
  -    -  ( 517.355) ( 511.577) االستهاين املرتاكا زل :ـين

  -    -   8.799.700   5.699.263  صايف قيمة العقارات
  -    -    13.399.718  10.215.632  جمموع املمتلنات

 
  1.348.255   1.367.409   10.955.047   11.031.475  أاثث ومعدات بسعر النلفة

 ( 788.277) ( 875.338) ( 7.707.811) ( 7.991.478) االستهاين املرتاكازل : ـين
  559.978   492.071   3.247.236   3.039.997  صايف قيمة االاثث واملعدات

 
 قيد االنشاج :ابنية 
  -    -    3.471.773   2.006.145  سوراي –ت لشركة اتبعة اعقار  
 

 جمموع القيمة الدفرتية الصافية 
  978559.   492.071   20.118.727   15.261.774  للمتلنات والتجهيزات    
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 كانئ على الشنل التايل :  2014و  2015والتجهيزات خال عامذ متلنات ان حركة امل 

 أبنية   أاثث        
  اجملموع   قيد االنشاج   ومعدات   أبنية   اراضذ  
 الف ل ل    الف ل ل    الف ل ل    الف ل ل    الف ل ل   

 النلفة :
  32.184.070   4.429.081  11.427.619  12.862.819  3.464.551  2014 كانون الثاين  1الرصيد يف  
  550.083   -   395.088   154.995   -  اضافات 
 ( 395.192)  -   ( 395.192)  -    -  استبعادات 
 غرياصول اثبتة حتويات اىل  
 ( 335.544)  -  ( 335.544)  -   -  14ايضاح  –مادية     
 ( 2.121.233) ( 957.308) ( 136.924) ( 1.027.001)  -    ثري تغري اسعار الصرف 
  29.882.184   3.471.773  10.955.047  11.990.813  3.464.551  2014كانون االول   31الرصيد يف  
 672.469   -   671.204    1.265   -  اضافات 
 ( 316.125)  -   ( 316.125)  -    -  استبعادات 
 ( 2.258.226)  -   -  ( 2.258.226)  - 15ايضاح  –اىل استثمارات عقارية  حتويات 
 ( 2.593.533) ( 1.465.628) ( 278.651) ( 849.254)  -    ثري تغري اسعار الصرف 
  25.386.769   2.006.145  11.031.475   8.884.598  3.464.551  5201كانون االول   31الرصيد يف  
 

 االستهاكات املرتاكمة :
 ( 9.226.197)  -   ( 7.434.829) ( 1.791.368)  -   2014 كانون الثاين  1الرصيد يف  
 ( 1.119.649)  -  ( 812.724) ( 306.925)  -   اضافات 
  358.998   -   358.998   -   -   استبعادات 
 غري –اصول اثبتة  اىلحتويات  
  49.627   -   49.627   -   -  14ايضاح  -مادية     

  64173.7   -    131.117   42.647   -    ثري تغري اسعار الصرف
 ( 9.763.457)  -   ( 7.707.811) ( 2.055.646)  -   2014كانون االول   31الرصيد يف 

 ( 1.070.540)  -  ( 805.147) ( 265.393)  -  اضافات 
 311.145   -    311.145   -    -  استبعادات 
  120.724   -   -   120.724   - 15ايضاح  –اىل استثمارات عقارية  اتحتوي 
  277.133   -    0.33521   79866.   -    ثري تغري اسعار الصرف 
 ( 10.124.995)  -   ( 7.991.478) ( 172.133.5)  -   5201كانون االول   31الرصيد يف  
 

 القيمة الدفرتية الصافية :
  15.261.774   2.006.145   3.039.997   6.751.081  3.464.551  5201كانون االول   31الرصيد يف  
  20.118.727   3.471.773   3.247.236   9.935.167  3.464.551  4201كانون االول   31الرصيد يف  
 

صايف اخلسارة  "على التوايل ضمن  2014 و 2015لعامذ مليون ل ل  84البالغة عني املريسة  بناجأعباج اسـتهاين ظهرت لقد   
 0املوحد االرابح أو اخلسائر يف بيان  "من العقار
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تارخيه بعني املريسة على اساس قيمة التحقق الصافية بتصحيح قيمة عقاريا الواقع يف منطقة  1994قامئ اجملموعة يف العام  
اتريخ  282قانون رقا متطلبات ال وجعلى ضالبياانت املالية ضمن احتيارذ فروقات اعادة التقييا يف اظهار فروقات اعادة التقييا وجرى 

 0(  28ايضاح راجع ) 1993كانون االول   30
 

ابالضافة اىل ما ورد اعاه حتتفظ اجملموعة على حق ملنية عقار يف ليبيا ، مسجل يف مصلحة التسجيل العقار  الليـيب حتئ  
ادة ـة من قبل جملس قيـرى تعيني اننـج 1975باط ـويف ش،  1970جرى  ميا يذا العقار يف سنة  0ل0م0اسا شركة التأمني العربية ش

 0د ـات بعـضخ مل حتدد قيمة التعويـى يذا التاريـه حتـض حسب قانـون املصادرة ، اال انـري التعويـار لغـا العقـذ لتقييـورة الليبـالث
 

 راي .التابعة يف سو دفعات على عقار قيد االنشاج عائد للشركة االبنية قيد االنشاج تعود اىل  
 

 أصول اثبتة غري مادية - 14
  برامج معلوماتية    
 فرع التأمني على   فروع    
  احلياة   التأمني العامة    
 الف ل ل    الف ل ل     
 النلفة : 
  424.510   1.686.879  2014 كانون الثاين  1الرصيد يف   
  64.485   235.170  اضافات  
  -   335.544   13ايضاح  –ماديةاصول اثبتة من حتويات   
  -   ( 197.470)  ثري تغري اسعار الصرف  
  488.995   2.060.123  2014كانون االول   31الرصيد يف   
 35.201   57.884  ضافاتا  
  -   ( 70.241)  ثري تغري اسعار الصرف  
  524.196   2.047.766  5201كانون االول   31الرصيد يف   
 املرتاكا :االرفاج  
 ( 224.098) ( 1.214.661) 2014كانون الثاين   1لرصيد يف ا  
 (  35.718) ( 230.021) ارفاجات  
 -  ( 49.627) 13ايضاح  –حتويات من اصول اثبتة مادية  
  -    195.479   ثري تغري اسعار الصرف  
 ( 259.816) ( 1.298.830) 4201كانون االول   31الرصيد يف   
 (  41.896) ( 233.842) ارفاجات  
  -    63.363   ثري تغري اسعار الصرف  
 ( 301.712) ( 1.469.309) 5201كانون االول   31الرصيد يف   
 

 القيمة الدفرتية الصافية : 
  222.484   578.457 5201انون االول ك  31الرصيد يف  
     229.179   1.29376  4201كانون االول   31الرصيد يف  
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 استثمارات عقارية - 15

وغري املستعملة سوراي و التابعة يف االردن  اتلشركلميثل يذا البند املساحة املتوفرة لاستثمار من املبع الرئيسذ اانديد  
 يتنون يذا البند مما يلذ :من قبل اجملموعة و 

  اجملموع   أبنية   اراضذ   
 الف ل ل    الف ل ل    الف ل ل    
 النلفة :

  5.222.440   4.531.981   690.459  4201 كانون الثاين  1الرصيد يف 
 ( 10.493) ( 10.493)  -   استبعادات
  5.211.947   4.521.488   690.459  2014كانون االول   31الرصيد يف 
 797    797   -   اضافات

 2.258.226   2.258.226   -  13ايضاح  –من املمتلنات والتجهيزات  اتحتوي
 ( 741.602) ( 741.602)  -    ثري تغري اسعار الصرف

  6.729.368   6.038.909   690.459  2015كانون االول   31الرصيد يف 
 
 هاكات املرتاكمة :تساال

 ( 18.594) ( 18.594)  -   2014 كانون الثاين  1الرصيد يف 
 ( 94.594) ( 94.594)  -    اضافات

 ( 113.188) ( 113.188)  -   2014كانون االول   31الرصيد يف 
 ( 113.285) ( 113.285)  -   اضافات

 ( 120.724) ( 120.724)  -  13ايضاح  –من املمتلنات والتجهيزات  اتحتوي
  39.646   39.646   -    ثري تغري اسعار الصرف

  307.551   307.551   -   2015كانون االول   31الرصيد يف 
 

 : الصافيةالقيمة الدفرتية 
  6.421.817   5.731.358   690.459  5201كانون االول   31الرصيد يف 
  5.098.759   4.408.300   690.459  2014كانون االول   31الرصيد يف 

 
وذلك  2014و  2015كانون األول   31ان القيمة العادلة لاستثمارات العقارية تقارب قيمتها الدفرتية كما يف  

ة السوق، اليت مقارن هنجعلى أساس تقييا حديث اجراه ومنون عقاريون مستقلون، وقد مت حتديد القيمة العادلة على أساس 
 دلة.العا اليت يتا تصنيفها يف املستوى الثاين يف التسلسل اهلرمذ للقيمةتعنس أسعار آخر معامات أجريئ لعقارات مماثلة، و 
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 فرع احلياةحساب رصيد  - 16
 ،روع التأمني العامةفالعائدة لاملالية ا لسجاتمني على احلياة مستقلة عن اخاصة بفرع التأ بسجات ماليةحتتفظ اجملموعة  
 حـوايل 2015ام ب وسيد بلت رصيده بنهاية عل يف حساــــة تتمثـــروع التأمني العامـــاة وفــــالتأمني على احليرع ـــــني فـــة املالية بـــــوالعاق
  0 ( 2014بنهاية عام ل ل  ارملي 9.9 )فرع احلياة ل ل لصاحل  ارملي 15.2

 
 مصارف دائنة - 17

 : فروع التأمني العامة ) أ ( 
   كانون االول  31   
   2015   2014  
 الف ل ل   الف ل ل   

 4.813.848  6.977.137 قروي مصرفية
  -   2.264.610 حساابت منشوفة

 9.241.747  4.813.848  
 

 2015لعام  % 1.90كذ خاضعة لفائدة سنوية مبعدل ابلدوالر االمري تتألف القروي املصرفية من قروي متوسطة االجل ،  
 0 2017وتستحق خال عام (  2014 لعام % 1.43)
 

 % 0.82تتألف احلساابت املنشوفة من تسهيات مصرفية قصرية االجل ، ابلدوالر االمريكذ ، خاضعة لضريبة سنوية مبعدل  
 0 2015لعام 
 

 فرع التأمني على احلياة : ) ب ( 
( ،  2014لعام  ل مليار ل 1.5)  ل مليار ل 1.7،  2015بلغئ قيمة حســـــاابت املصـــــارف الدائنة خال عام   

( ،  2014لعام  % 1.46)  2015لعام  % 1.46متثل قروي معنونة ابلدوالر االمريكذ خاصعة لفائدة سنوية مبعدل  ويذ
 0 2016وتستحق خال عام 

 
 دائنةأتمني ذمم  - 18

 د مما يلذ :نيتنون يذا الب 
  كانون االول  31    
    5201   4201  
 الف ل ل    الف ل ل     
 14.457.592  14.549.575 وكاجو  ،وسطاج ،ذما عماج  
 9.600.423  8.410.924 كاراجاتذما    
 1.707.846  888.916 مستشفياتذما   
  547.702  574.288 ذما  مني دائنة اخرى   
   24.423.703  6.313.5632  
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 ضريبة الدخل - 19

 يتنون يذا البند مما يلذ : 
   كانون االول  31   
   2015   2014  
 الف ل ل   ل الف ل   
 1.816.208  1.377.829 فروع وشركات اتبعة –ضريبة الدخل على التأمني  
 363.602  321.103 ع لبنانو فر  –ضريبة الدخل على التأمني  

 86.224  93.781 شركة اتبعة لبنانية – الدخل على الشركاتضريبة 
   10.000  10.000 ضريبة على الشركات القابضة

 1.802.713  2.276.034  
 

ت اللمراجعة من قبل السلط 2013لغاية  2010ت ا، خضعئ التصاريح الضريبية لفروع لبنان ، للسنو  2015خال عام  
دراين ، كان قد مت االستابستثنـــاج الغرامـــات والعقوبــــات ، مليون لرية لبنانية  280حوايل بلغئ اولية الضريبية نتج عنها مطالبات ضريبية 

 سابقة.السنوات ال يفهلا 
 

 0 2014ان التصاريح الضريبية لفروع لبنان ال تزال خاضعة للمراجعة من قبل السلطات الضريبية منذ عام  
 

للمراجعة  عةاليت تعمل فيها اجملموعة تبقى خاضيف بعض البلدان نطبق ، وتصاريح الضريبة ، حيث يابت اجملموعة اان حس 
ان االدارة ال تتوقع  0ان مبلت الضريبة احملتمل يعتمد على نتيجة يذه املراجعة  0الضريبية املختصة  والتنليف النهائذ من قبل السلطات

 0مها نتيجة يذه املراجعة  اضايفا  تنليف 
 

 2015كانون االول   31ا يف ــة كمــــرية لبنانيـــمليون ل 925نية و امليون لرية لبن 940ودات الضريبية املعجلة ـــاملوجرصيد بلت  
الدفرتية  لقيامستعملة وفروقات معقتة بني اضريبية غري  ن خسائرعانجتة ، لشركة التابعة يف االردن عائدة ل ، على التوايل 2014و 

ري يف التغي    هري 0للضريبة  ةح اخلاضعرابالب ااحتسااملستعملة يف ة ابلالضريبية املقاسسها و للموجودات واملطلوابت يف البياانت املالية 
 لدخل يف بيان األرابح أو اخلسائر املوح د.حساب ضريبة اضمن ملوجودات الضريبية املعجلة ا
 

 2015كانون االول   31ل كما يف  ل مليار 1.64ة و ـــــمليار لرية لبناني 1.62ة ـــــة املعجلـــقيمـــة املطلوابت الضريبيرصيـــد  بلت 
استثمارات يف للتغري يف القيمة العادلة السيما او ، اخلاضعة للضريبة لفروقات املعقتة عن مجيع اوما معقيدت  ، على التوايل 2014و 
  0الية ابلقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر املوراق اال
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 مستحقة وحساابت اخرى دائنـةصاريف م - 20
 يتنون يذا البند مما يلذ : 

  احلياةفرع التأمني على    فروع التأمني العامة    
  كانون االول  31   كانون االول  31    
    5120   4120   5120   4120  

  الف ل ل    الف ل ل    الف ل ل   الف ل ل     
  49.254  44.157  724.569  790.070 أعباج مستحقة

  1.078.828  1.683.408  133.113  122.624 عموالت مستحقة وغري مدفوعة
  4.552.125  5.189.462  -   -  اقساط مقبوضة مقدما

 ارصدة عالقة بني املركز الرئيسذ
 -   -   -   143.731 والفروع  
 -   -   809.969  605.938 دفوعةنصبة أرابح غري مأ

 61.975  54.978  1.953.859  2.608.437 معونة الضرائب والرسوم البلدية
 الصندوق الور  للضمان مسامهات 

 -   -   233.337  254.999 االجتماعذ  
 ابلقيمة العادلة من  مشتقات مالية دائنة

 -   -   648.329  628.715 خال األرابح أو اخلسائر  
   1739.1  28.924  4.127.999  3.687.615 أخرىذما دائنة 

   8.842.129  8.631.175  7.000.929  5.781.299  
 
 فروع التأمني العامة –مطلوابت عقود التأمني  - 12

 يتألف يذا البند مما يلذ : 
  صايف   حصة معيد  التأمني   امجايل   
  كانون االول  31   كانون االول  31   كانون االول  31   
   2015   2014   2015   2014   2015   4201  
 الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل    

 80.254.596  76.166.115 (15.584.684) (17.245.132)  95.839.280  93.411.247 ايرادات اقساط معجلة
 76.448.063  71.620.842 (29.987.725) (59.692.096) 106.435.788  131.312.938 معونة ادعاجت حتئ التسوية

 احتيارذ املطالبات الواقعة وغري 
 16.412.396  12.259.348  (3.323.054 ) (1.473.053 ) 13.089.342  10.786.295 ( IBNRمصر ح عنها )    

 احتيارذ املطالبات الواقعة واملصر ح عنها
 بشنل كاف لنن غري املرصودة   
    (IBNER ) 1.319.681   -   -   -  1.319.681   - 

 احتيارذ مصاريف ادارة املطالبات
    (LAE ) 1.274.671   -   -   -  1.274.671   - 

  -   3.557.984   -    -    -  3.557.984 ( PDRاحتيارذ العجز يف االقساط ) 
  247.288.917  214.534.416 (80.260.282) (47.045.462) 167.028.635  167.488.954  
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 ايرادات اقساط مؤجلة –) أ (  21
  صايف   حصة معيد  التأمني   امجايل   
  كانون االول  31   كانون االول  31   كانون االول  31   
   2015   2014   2015   2014   2015   201  
 الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل    

 864.664  330.859 ( 1.486.251) ( 1.670.772)  2.350.915  2.001.631  بحر الفرع 
 64.397.580  64.180.973 ( 641.622) ( 662.675)  65.039.202  64.843.648  فرع السيارات
 1.289.934  678.087 ( 4.188.205) ( 5.211.154)  5.478.139  5.889.241 فرع املمتلنات

 1.988.136  1.156.479 ( 8.380.661) ( 9.001.886)  10.368.797  10.158.365 فرع احلوادث العامة
 2.120.557  2.021.639 ( 1.499)  -   2.122.056  2.021.639 فرع حوادث العم ال

  9.593.725  7.798.078 ( 886.446) ( 698.645)  10.480.171  8.496.723 فرع االستشفاج
  93.411.247  95.839.280  (17.245.132) (15.584.684) 76.166.115  80.254.596  

 
 احتياطي ،(IBNR))مبا فيها احتياطي املطالبات الواقعة وغري املصّرح عنها  إدعاءات حتت التسويـةمؤونة  -(  ب)  12

 ((LAE)واحتياطي مصاريف ادارة املطالبات (IBNER) دة بشكل كافرصو الواقعة واملصّرح عنها لكن غري املاملطلوابت  
  صايف   حصة معيد  التأمني   امجايل   
  كانون االول  31   كانون االول  31   كانون االول  31   
   5201   4201   5201   4201   5201   4201  
 الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل    
  1.407.903  864.800 ( 1.617.736) ( 1.788.860)  3.025.639   2.653.660   فرع البحر 
 70.085.928  69.232.056 ( 3.240.226) ( 4.872.788)  73.326.154   74.104.844   تفرع السيارا

 946.278  898.498 ( 7.771.085) (10.915.507)  8.717.363   11.814.005  املمتلنات فرع
  5.076.923  5.261.756 (17.514.416) (44.465.687)  22.591.339   49.727.443  احلوادث العامةفرع 

 4.140.462  4.857.899 ( 755.630) ( 697.771)  4.896.092   5.555.670  فرع حوادث العم ال
  5.576.864  6.189.527 ( 561.685) ( 274.537)  6.138.549   6.464.064  فرع االستشفاج
   150.319.686   118.695.136 (63.015.150) (31.460.778) 87.304.536  234.358.87  

 
 قساط الايف  ــزحتياطي العجا –( ج  ) 12

  صايف   حصة معيد  التأمني   امجايل   
  كانون االول  31   كانون االول  31   كانون االول  31   
   5201   4201   5201   4201   5201   4201  
 الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل    

 -   3.147.996  -   -   -   3.147.996  تفرع السيارا
  -   409.988  -   -   -   409.988 فرع حوادث العم ال

  3.557.984   -   -   -  3.557.984   -  
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 مطلوابت عقود التأمني على احلياة - 22

 يتنون يذا البند مما يلذ : 
  صايف   حصة معيد  التأمني   امجايل   

  كانون االول  31   كانون االول  31   كانون االول  31   

   5201   4012   5201   4201   5201   4201  

 الف ل ل   الف ل ل    الف ل ل   الف ل ل    الف ل ل    الف ل ل    

 57.880.647 62.311.189  -   -    57.880.647  62.311.189  حتيارذ حماسبـذا

 5.100.265  5.591.381 ( 599.867) ( 547.076)  5.700.132  6.138.457 معونة ايرادات اقساط معجلة

 1.938.932  1.952.191 ( 2.029.620) ( 2.797.106)  3.968.552  4.749.297 ادعاجات حتئ التسويةمعونة 

  384.666  478.139  -   -   384.666  478.139 مطالبات حتئ التسوية ذاحتيار

 73.677.082  67.933.997  (3.344.182 ) (2.629.487 ) 70.332.900 65.304.510  
 

 عقود التأمني على احلياة كما يلذ :تتلخص حركة مطلوابت  
 

   5201   4201  
 الف ل ل    الف ل ل    

 62.104.402   67.933.997  كانون االول  1الرصيد يف 
 8.600.311   10.401.220  اقساط حمو لة اىل مطلوابت عقود التأمني
 2.148.681  ( 1.079.155) التغري يف قيمة مطلوابت عقود التأمني

 ( 50.178)  438.325  معونة ايرادات اقساط معجلةالتغري يف 
 ( 241.087)  780.745  التغري يف معونة ادعاجات حتئ التسوية

 ( 4.182.560) ( 4.785.062) املدفوع عن بوالص متنازل عنها
 ( 321.361) ( 40.352) بوالص مستحقة ومدفوعة

 ( 57.614) ( 39.722) توزيعات عائدات حلملة البوالص املتنازل عنها واملستحقة
 ( 66.597)  67.086   ثري تقلبات اسعار الصرف

  67.933.997   3.677.0827  كانون االول   31الرصيد يف 
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مليار ل ل يف  38.7) 2015كانون االول   31ر ل ل كما يف مليا 39.6تتضمن مطلوابت عقود التأمني على احلياة مبلت  

 0( عائد لعقود مرتبطة بوحدات استثمارية حيث تقوم اجملموعة مبطابقة املطلوابت حلملة البوالص ابملوجودات العائدة هلا  2014عام 
 2015ة مطلوابت عقود التأمني لعام ان التغري يف قيم 0بناج عليه ، ليس يناين أ  وارر اسعار ، عمات، ائتمان او فوائد هلذه العقود 

عائد لعقود مرتبطة ( 2014مليون ل ل لعام  367تغري اجيايب مببلت  ل ل ) ونملي 1.47سعر الوحدات مببلت  يفسلبـذ يتضمن تغري 
 ( . 6بوحدات استثمارية ) راجع ايضاح 

 
 مؤونة تعويض هناية خدمة للموظفني - 23

 :يذ على الشنل التايل  2014و  2015ان حركة معونة تعويض هناية اخلدمة للموظفني خال عامذ  
 

  فرع التأمني على احلياة   فروع التأمني العامة  
  2015   2014   2015   2014  
 الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل    الف ل ل   

 439.225   548.472   5.820.305   6.035.110  كانون الثاين   1الرصيد يف 
 129.901    92.167   766.523   1.026.391  إضافات

 ( 20.654) (  50.677) ( 551.718) ( 770.261) تسديدات
  548.472   9.96258   6.035.110   6.291.240  كانون االول  31الرصيد يف 

 
 مؤونة طوارىء  - 42

 يذ على الشنل التايل : 2014و  2015روارىج خال عامذ معونة ان حركة بند  
 

       5120   4120  
 الف ل ل   الف ل ل       
 3.821.724   2.968.992  كانون الثاين  1الرصيد يف   
 ( 852.732)  -     تسديدات  
  2.968.992   2.968.992  كانون االول  31الرصيد يف   

 
 جملموعةاتغطية اخلســـــائر الطارئة اليت قد حتصـــــل ن را لل روف الســـــائدة يف املنطقة اليت تعمل فيها  ذي ه املعونةان الغاية من يذ 

 اضافية يف املستقبل . ضرائبويتضمن مبالت لتغطية احتمال 
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 قربةامل اتهارصدة وعمليات مع اجل - 52

رصيد ( 2014مليون ل ل يف  449) 2015كانون االول   31ن ل ل كما يف مليو  841 ةلبالغاالذما املدينة انهة مقربة ثل مت 
، شركة  سسئ يف اململنة العربية السعودية متتلك فيها  ( .A.I.C.C)شركة التأمني العـربية التعاونية من ، غري منتج لفائدة ،  مدين

  0 % 19.2اجملموعة نسبة 
 

ودائع ارات يف اوراق مالية و ــــدة الستثمـــــة عائـــــه التابعــــش.م.ع. وشركاتذ ـــك العربــــمع البنمليات جملموعة ارصدة وعلدى ا 
 0 ا الشركة االمهمن أس % 38.23البنك العريب  ميلك 0مصرفية 

 
 مما يلذ : 2014و  2015كانون االول   31كما يف املوقوفة  مع البنك العريب األرصدة تتألف  

 
  كانون االول  31  
  2015   2014  
 الف ل ل   الف ل ل  

 20.214.433  18.670.727 ئع مصرفيةاود
  7.447.183  7.540.903 استثمارات يف اوراق مالية

 26.211.630  27.661.616  
 
 رأس املـال - 62

ا ذ عاد  سها  20.400.000 من 2014و  2015كانون االول   31مليار ل ل كما يف  51البالت ال امل رأسيتنون 
 التايل :ل ل للسها الواحد مدفوع ابلنامل على الشنل  2.500قيمة ب
 

  الرصيد   عدد االسها  
  كانون االول  31   كانون االول  31  
  5201   4201   5201   4201  
 الف ل ل    الف ل ل         

  51.000.000   51.000.000   20.400.000   20.400.000  اسها عادية 
 ( 6.381.646) ( 4.453.752) ( 1.289.246) ( 1.099.078) زينةخينـزل : أسها  
   19.300.922   19.110.754   46.546.248   44.618.354  
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 كانئ كما يلذ :  2014و  2015ركة رأ ال الشركة خال عامذ ان ح 

 
   اسها خزينة  رأس املال   عدد االسها   
   الف ل ل    الف ل ل       

 ( 6.240.559)  51.000.000   19.126.299  2014 انون الثاينك  1الرصيد يف 
 ( 941.705)  -  ( 104.060) معاد متلنها خزينةاسها 
   800.618   -     88.515   اسها خزينةمبيع 

 ( 6.381.646)  51.000.000   19.110.754  2014كانون االول   31الرصيد كما يف 
 ( 1.007.662)  -  ( 111.240) معاد متلنها خزينةاسها 
  2.398.699   -    242.054   خزينةاسها مبيع 

  536.857   -     59.354  30ايضاح  – خزينةتوزيع اسها 
 ( 4.453.752)  51.000.000   19.300.922  5201كانون االول   31الرصيد كما يف 

 
 االحتياطي القانونـي - 72
 

  كانون االول  31   
   5201   4201  
 الف ل ل    الف ل ل    
 17.000.000  17.000.000 الشركة االم – احتيارذ قانوين 
  6.884.634  6.905.628 الشركات التابعة –احتيارذ قانوين  
  23.905.628  23.884.634  

 
اىل السنوية افية ـمن األرابح الص % 10يتا حتويل من قانون التجـارة اللبناين والن ام االساسـذ للشـركة ،  165وفقاا للمـادة  

 0ان يذا االحتيارذ يو غري ُمعد للتوزيع  0ثلث رأ ال اجملموعة املدفوع  االحتيارذ القانوين وذلك لغاية
 
 احتياطي فروقات اعادة تقييم املوجودات - 82

قيمة الاظهار العقارات واالســـــتثمارات على اســـــاس قيمة التحقق الصـــــافية وجرى قيمة تصـــــحيح  1994لقد جرى خال عام  
لقد مت يف سنوات سابقة توزيع جزج من  0 30/12/1993اتريخ  282اانديدة يف سجات اجملموعة على ضوج متطلبات القانون رقا 

 0اآلخر حتئ حقوق املسامهنيالشامل  الدخلضمن يذا االحتيارذ للمسامهني وظهر الرصيد املتبقذ 
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 املالية ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخركم يف القيمة العادلة لالوراق التغري املرتا  - 92

 يتنون التغري املرتاكا يف القيمة العادلة لاوراق املالية ابلقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر مما يلذ : 
 

  فرع التأمني على احلياة   فروع التأمني العامة    
  كانون االول  31   كانون االول  31    
    5120   4120   5120   4120  

  الف ل ل    الف ل ل    الف ل ل   الف ل ل     
  1.166.626   1.163.035   17.476.920  ( 4.819.670) سندات دين واسها

  -    -   ( 46.104) ( 98.924) صناديق استثمار
   (4.918.594 )  17.430.816   1.163.035   1.166.626  

  -    -   ( 821.302) ( 901.501) ضرائب معجلة
   (5.820.095 )  16.609.514   1.163.035   1.166.626  

  -    -   ( 557.794) ( 510.318) 31ايضاح  –غري مسيطرة حقوق 
   (6.330.413 )  6.051.7201   1.163.035   166.626.1  
 

ال عامذ خابلقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر ية تتمثل حركة حساب التغري يف القيمة العادلـة لاوراق املال 
 لذ :مما ي 2014و  2015

 
 فروع التأمني العامة ) أ (

  5201   4201  
  الف ل ل    الف ل ل   

  36.913.960   16.051.720  كانون الثاين   1الرصيد يف 
 ( 21.047.865) ( 22.353.684) صايف التغري يف القيمة العادلة للسنة

 ( 262.188)  -  دورةاملاوراق مالية اىل االرابح  حتويل ارابح حمققة انجتة عن بيع
  444.014   -   فرع احلياة  منحتويل 

   3.799  ( 28.449)  عجلةمالتغري يف ضرائب 
  16.051.720  ( 6.330.413)  كانون االول   31الرصيد يف 
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 فروع التأمني على احلياة ( ) ب

  5201   4201  
  الف ل ل    الف ل ل   

 1.684.608   1.166.626  كانون الثاين  1الرصيد يف 
 ( 444.014)  -  حتويل اىل فروع التأمني العامة

 77.028  (  3.591) صايف التغري يف القيمة العادلة للسنة
 ( 150.996)  -   االرابح املدورة حتويل اىل
  1.166.626   1.163.035  كانون االول  31الرصيد يف 

 
 وخمصصات أنصبة أرابح توزيع  - 30

 2016نيسان  26يف جلسته املنعقدة بتاريخ ارة إقرتح جملس االد. 2014و 2015 ذأرابح خال عامانصبة مل يتا توزيع أية  
، زينة اخلمن اسها مليون ل ل  540دقيق مببلت امجايل قدره اننة االستثمارات واننة الت اإلدارة،رئيس واعضاج جملس لوصصات  توزيع

 0 2016أاير  27معية العمومية اليت ستنعقد يف خاضعة ملوافقة اان
 

اننة وصصات العضاج جملس االدارة و دفع على  2015 أاير 22بتاريخ املنعقـدة ة للمسامهني اانمعية العمومي وافقـئ 
 0( 26من اسها اخلزينة )ايضاح ل  مليون ل 537مببلت االستثمارات واننة التدقيق 

 
اننة وصصات العضاج جملس االدارة و دفع على  2014أاير  23بتاريخ املنعقـدة ة للمسامهني اانمعية العمومي وافقـئ 

 0من االرابح املدورة ل  يون لمل 332مببلت االستثمارات واننة التدقيق 
 

 حقوق غري مسيطرة - 31
 أرابح / )خسائر( وصصة     
  حقوق غري مسيطرة مرتاكمة   للحقوق غري املسيطرة   نسبة ملنية احلقوق غري املسيطرة  
  كانون االول   31   كانون االول  31للسنة املنتهية يف   كانون االول  31  
  2015   2014   2015   2014   2015   2014  
 الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل   %   %  

 5.228.256  3.189.555  89.089   250.797   49.94  49.94  سوراي –شركة التأمني العربية 
 9.725.033  8.995.873  660.156  ( 89.661)  48.56  48.56  االردن –شركة التأمني العربية 

 شركة املشرق لاستثمار 
  2.651.014  2.738.594  88.256   77.552   10.95  10.93  0ل0م0املايل ش   

        238.688   837.501  14.924.022  17.604.303  
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  فرع التأمني على احلياة   فروع التأمني العامة   

  كانون االول  31   كانون االول  31    
   5120   4120   5120   4120  
 الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل    الف ل ل    
  -   -   25.525.657   25.525.411   رأس املال

 املسيطرة من حصة اصحاب احلقوق غري 
  -   -  ( 851.955) ( 850.460) السها شركة التأمني العربية  القيمة العادلة  

 املسيطرة من حصة اصحاب احلقوق غري 
 سها التغري املرتاكا يف القيمة العادلة ال 
  -   -   708.847   707.603  شركة التأمني العربية 

 لاوراق املاليـة ابلقيمة التغري املرتاكا يف القيمة العادلة
  -   -   700.902   653.175   خال الدخل الشامل اآلخر العادلة من 

  -   -   (14.594.823) ( 16.884.321) أجنبية احتيارذ فروقات حتويل عمات
 612.612   713.222   5.278.174   5.533.926  احتياريات وارابح مدورة

  100.610   213.433   837.501   238.688   ارابح السنة
   14.924.022   17.604.303   926.655   713.222  

 
ان املعلومات املالية امللخصة  0فيما يلذ ملخص للمعلومات املالية العائدة للشركات التابعة اليت لديها حقوق غري مسيطرة مادية  

 0 حذف العمليات واالرصدة وااليرادات واالعباج فيما بني شركات اجملموعةادانه متثل املبالت قبل 
 

 سوراي –شركة التأمني العربية 
  كانون االول  31   
   5201   4201  
 الف ل ل    الف ل ل    
  20.337.008  18.170.343 جمموع املوجودات 
  9.867.299  11.783.183 جمموع املطلوابت 
  5.241.453  3.197.605 االم حقوق مسامهذ الشركة 
  5.228.256  3.189.555 حقوق غري مسيطرة 
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  كانون االول  31للسنة املنتهية يف    
   5201   4201  
 الف ل ل    الف ل ل    
 63.161   382.862  يرادات التأمنيصايف ا 
 882.806   828.205   ايرادات االستثماراتصايف 
 ( 767.565) ( 708.840) مصاريف اخرى، صايف 
  178.402   502.227  ارابح السنة 
 89.313   251.430  دة للشركة االمعائ 
   89.089  250.797  عائدة للحقوق غري املسيطرة 
   502.227   178.402  

 
 : )فروع التأمني العامة( االردن –شركة التأمني العربية 

  كانون االول  31   
   5201   4201  
 الف ل ل    الف ل ل    
  61.357.448  64.193.199 جمموع املوجودات 
  41.330.609  45.667.925 جمموع املطلوابت 
  10.301.806  9.529.401 حقوق مسامهذ الشركة االم 
  9.725.033  8.995.873 حقوق غري مسيطرة 

 
  كانون االول  31للسنة املنتهية يف    
   2015   2014  
 الف ل ل    الف ل ل    
 1.514.018   246.250  يف ايرادات التأمني صا 
 1.417.536   661.780  ايرادات االستثماراتصايف  
 ( 1.572.089) ( 1.092.670) مصاريف اخرى، صايف 
  1.359.465  ( 184.640) ارابح السنة)خسائر( /  
 699.309  ( 94.979) ائدة للشركة االمع 
  660.156  ( 89.661) عائدة للحقوق غري املسيطرة 
  (184.640 )  1.359.465  
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 امةبيان االيرادات واملصاريف املوحد لفروع التأمني الع - 32

 

 ٢٠١٥كانون االول   ٣١لسنة المنتهية في ا    

  

  دائرة الممتلكات  دائرة السيارات  دائرة البحري  
دائرة الحوادث 

 العامة
 

حوادث دائرة 

 العمال
  دائرة الصحي 

دائرة إعادة 

 التأمين الوارد
 المجموع 

 الف ل ل  الف ل ل  الف ل ل  الف ل ل  الف ل ل  الف ل ل  الف ل ل  الف ل ل    

                            يـرادات:اال

  224,789,122        148,351        22,500,887      4,812,997        21,775,872        16,266,415        152,031,470    7,253,130   األقساط

   (29,575,474)    (6,178,754)    معيدي التأمين حصة

  

(14,436,014)   

  

(19,010,766)   

       

(82,014)     (1,761,460)   -       (71,044,482) 

  153,744,640        148,351        20,739,427      4,730,983        2,765,106          1,830,401          122,455,996    1,074,376   حصة المجموعة

  3,996,861           -    139,781            45,678             117,890             158,236             3,353,384     181,892   األقساطرسوم 

    3,718    2,352,510    693   م أخرىرسو

              

7,454               5,536            814,212    -           3,184,123  

  7,180,984           -    953,993            51,214             125,344             161,954             5,705,894    182,585   وع الرسوممجم

  95,839,280         -    10,480,171      2,122,056        10,368,797        5,478,139         65,039,202    2,350,915   صافي ايرادات أقساط مؤجلة اول السنة 

   (641,622)    (1,486,251)    حصة معيدي التأمين

    

(4,188,205)   

    

(8,380,661)   

         

(1,499)   

      

(886,446)   -       (15,584,684) 

   (386,453)    (10,739)    ير تقلبات أسعار القطعتأث

         

(58,753)   

            

(4,048)   -   

      

(212,346)   -            (672,339) 

  79,582,257         -    9,381,379        2,120,557        1,984,088          1,231,181          64,011,127    853,925   المجموعة حصة

   (64,843,648)    (2,001,631)    اخر السنة  صافي ايرادات اقساط مؤجلة

    

(5,889,241)   

  

(10,158,365)   

  

(2,021,639)     (8,496,723)   -       (93,411,247) 

  17,245,132         -    698,645           -    9,001,886          5,211,154          662,675    1,670,772     معيدي التأمين حصة

   (64,180,973)    (330,859)    المجموعة حصة

       

(678,087)   

    

(1,156,479)   

  

(2,021,639)     (7,798,078)   -       (76,166,115) 

  3,416,142           -    1,583,301        98,918             827,609             553,094            (169,846)     523,066   التغير في صافي  ايرادات اقساط مؤجلة

   -   (44,518)    التغير في العمولة المؤجلة من معيدي التأمين 

       

(189,497)   

         

(70,479)   -   -   -            (304,494) 

  9,999,085           -    234,738            1,479               3,676,180          3,847,037          24,933    2,214,718     دي التأمينيعالت من معمو

    292,084           -    245,372             696,526            -    518,366   أرباح/)خسائر( من معاهدات، فوائد، وايرادات أخرى

  

(422,893)           1,329,455  

    526,822            1,479               3,851,073          4,354,066          24,933                2,688,566   دي التأمينيعرادات من ميمجموع اإل

  

(422,893)         11,024,046  

    23,803,543      4,882,594        7,569,132          6,899,515          128,016,977      4,468,593   اإليراداتمجموع 

  

(274,542)       175,365,812  

                                  

 

 

 

 ()تابع                                                                                                    ٢٠١٥كانون االول   ٣١لسنة المنتهية في ا                                                                                                              
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  دائرة الممتلكات  دائرة السيارات  دائرة البحري  
دائرة الحوادث 

 العامة
 

دائرة حوادث 

 العمال
  دائرة الصحي 

دائرة إعادة 

 التأمين الوارد
 المجموع 

 الف ل ل  الف ل ل  الف ل ل  الف ل ل  الف ل ل  الف ل ل  الف ل ل  الف ل ل    

                            :لمصاريف ا

عة ، احتياطي المطالبات الواقؤونة ادعاءات تحت التسويةم

والمصرح ي المطالبات الواقعة عنها، احتياطوالغير مصرح 

 بشكل كاف واحتياطي مصاريف ادارة لكن غير المرصودة عنها 

٣.٠٢٥.6٣9)   المطالبات أول السنة   ) (7٣.٣٢6.١٥4)    (8.7١7.٣6٣)    (٢٢.٥9١.٣٣9)    (4.896.٠9٢)    (6.١٣8.٥49  ) -   (١١8.69٥.١٣6)  

 ٣١.46٠.778   -   ٥6١.68٥   7٥٥.6٣٠   ١7.٥١4.4١6   7.77١.٠8٥   ٣.٢4٠.٢٢6   ١.6١7.7٣6   حصة معيدي التأمين

(٢)  ٢٠.74٢  ١9.٣7٥  ١.877.٣١٢  4.٠١9  أثير تقلبات أسعار القطعت   84.٢.٠٠٥  -  ٥٥٢.998 

(١.4٠٣.884)   المجموعةحصة     (68.٢٠8.6١6)    (9٢6.9٠٣)    (٥.٠٥6.١8١)    (4.١4٠.464)    (٥.49٢.٣١٢)    -   (8٥.٢٢8.٣6٠)  

عة الواقالتسوية، احتياطي المطالبات مؤونة ادعاءات تحت 

والمصرح ي المطالبات الواقعة عنها، احتياطوالغير مصرح 

 ةلكن غير المرصودة بشكل كاف واحتياطي مصاريف ادارعنها 

9.686١٥٠.٣١   -   6.464.٠64   ٥.٥٥٥.67٠   49.7٢7.44٣   ١١.8١4.٠٠٥   74.١٠4.844   ٢.6٥٣.66٠   السنةآخر المطالبات   

(١.788.86٠)   صة معيدي التأمينح    (4.87٢.788)    (١٠.9١٥.٥٠7)    (44.46٥.687)    (697.77١)    (٢74.٥٣7)    -   (6٣.٠١٥.١٥٠)  

94.8٥7.89   ٥.٢6١.7٥6   898.498   69.٢٣٢.٠٥6   864.8٠٠   صة المجموعةح    6.١89.٥٢7   -   87.٣٠4.٥٣6 

التسوية، احتياطي صافي التغير في مؤونة ادعاءات تحت 

عة والغير مصرح عنها، احتياطي المطالبات المطالبات الواق

عنها لكن غير المرصودة بشكل كاف واحتياطي المصرح الواقعة 

(٥٣9.٠84)    المطالبات  ةمصاريف ادار    ١.٠٢٣.44٠   (٢8.4٠٥)    ٢٠٥.٥7٥   7١7.4٣٥   697.٢.٠   -   ٢١٥76.١76 

 -   -   -   -   -   -   -   -   احتياطي العجز في األقساط اول السنة 

 -   -   -   -   -   -   -   -   حصة معيدي التأمين

 -   -   -   -   -   -   -   -   صة الشركةح

996.٣.١47   -   آخر السنة العجز في االقساطاحتياطي     -   -   4٠9.988   -   -   ٣.٥٥7.984 

 -   -   -   -   -   -   -   -   صة معيدي التأمينح

 ٣.٥٥7.984   -   -   4٠9.988   -   -   ٣.١47.996   -   شركةصة الح

 ٣.٥٥7.984   -   -   4٠9.988   -   -   ٣.١47.996   -   احتياطي العجز في االقساطفي تغير ال صافي

 ١٣٢.46٢.١٥6   ١٥8.8٥٥   ٢١.47٥.٣67   ٢.8٥٠.٣76   ٥.87٠.٠١4   ٢.98٢.7٠7   97.٣9٢.١٣8   ١.7٣٢.699   تادعاءات مدفوعة بعد تنزيل االستردادا

(9٠8.7٠8)   حصة معيدي التأمين    (١١.١٣١.٣8٥)    (٢.١4٥.9١4)    (4.4٣٠.749)    (١٣4.٥٥8)    (١.7٥٣.٢١١)    -   (٢٠.٥٠4.٥٢٥)  

 ١١١.9٥7.6٣١   ١٥8.8٥٥   ١9.7٢٢.١٥6   ٢.7١٥.8١8   ١.4٣9.٢6٥   8٣6.79٣   86.٢6٠.7٥٣   8٢٣.99١   حصة المجموعة

٥١.746.٣7   ١8.8٢7.697   8٥١.٣99   عموالت مدفوعة    ١.47١.9٣8   76٠.٠9٢.٠٢٠   ٠.4٠4   ٢4.٢4٢٥   ٣.7٠٢.١46 

46.٥٥٣)  86٥.٠١6  7١.88٣  11إيضاح  –مدفوعة مقدما العموالت الفي التغير   ) ١٢.97١  86٥9.١   ٣9٥.777  -  ١.٣٥8.٢6٢ 

 ٢.446.٣74  -  886.4٣9  69.6٠9  4.٣٢٥  ٢١٥.77٥  ١.١48.4٠١  ١٢١.8٢٥  مصاريف واعباء مباشرة

 ٢٥.86٥.٢٠4  ١9.98٣  ٢.467.٠7١  ٥4٠.8٣٠  ٢.697.84٠  ١.9٠١.٥49  ١7.٣7٢.١8٠  86٥.7٥١  33إيضاح  –حصة الفروع من المصاريف العمومية واإلدارية 

 ١7٢.96٣.777  ٢٠٣.٠8١  ٢6.١89.٠6٢  ٥.٢7٢.9٣8  ٥.8٣١.9١4  4.6٢٥.٥٣4  ١٢8.64٥.48٣  ٢.١9٥.76٥  مجموع المصاريف

(٥٠66٢8.)   ٢.٢7٢.8٢8   صافي أرباح/)خسائر( فروع التأمين    ٢.٢7٣.98١   ١.7٣7.٢١8   (٣9٠.٣44)   (٢.٣8٥.٥١9)    (477.6٢٣)    ٢.4٠٢.٠٣٥ 
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 ٢٠١4كانون االول   ٣١لسنة المنتهية في ا    

  

  
 دائرة 

 البحري
  

 دائرة 

 السيارات
  

 دائرة 

 الممتلكات
  

 دائرة الحوادث 

 العامة
  

 دائرة حوادث 

 العمال
  

 دائرة 

 الصحي
  

دائرة إعادة 

 التأمين الوارد
 المجموع  

 الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل    

                                  

يـرادات: �                                  ا

   األقساط

      

8,816,682    

      

146,903,356    

       

15,666,757    

       

23,118,805    

      

4,799,849    

       

24,844,488        357,553    

       

224,507,490  

   التأمين حصة معيدي

     

(5,615,213)   

      

(22,958,025)   

     

(12,857,067)   

     

(18,659,821)   

          

(55,501)   

       

(2,983,325)   -   

       

(63,128,952) 

   وعةحصة المجم

      

3,201,469    

      

123,945,331    

         

2,809,690    

         

4,458,984    

      

4,744,348    

       

21,861,163        357,553    

       

161,378,538  

   األقساطرسوم 

         

185,419    

          

2,815,071    

            

163,645    

            

118,515    

           

51,601    

            

127,058    -   

           

3,461,309  

   رسوم أخرى

             

1,092    

          

2,319,494    

                

4,195    

                

7,060     ٥.64٢   

         

1,096,159    -   

           

3,433,642  

   سوممجموع الر

         

186,511    

          

5,134,565    

            

167,840    

            

125,575    

           

57,243    

         

1,223,217    -   

           

6,894,951  

صافي ايرادات أقساط مؤجلة اول 

   السنة 

      

2,561,511    

        

69,008,378    

         

5,104,890    

         

9,919,957    

      

2,521,364    

       

12,412,649    -   

       

101,528,749  

   التأمين حصة معيدي

     

(1,663,415)   

        

(1,032,589)   

       

(3,837,590)   

       

(7,658,004)   -   

       

(2,233,039)   -   

       

(16,424,637) 

   بات أسعار القطعتأثير تقل

            

(3,966)   

           

(398,959)   

                 

(244)   

              

(6,970)   -   

            

(90,675)   -   

            

(500,814) 

   وعةحصة المجم

         

894,130    

        

67,576,830    

         

1,267,056    

         

2,254,983    

      

2,521,364    

       

10,088,935    -   

         

84,603,298  

صافي ايرادات أقساط مؤجلة آخر 

   السنة 

     

(2,350,915)   

      

(65,039,202)   

       

(5,478,139)   

     

(10,368,797)   

     

(2,122,056)   

     

(10,480,171)   -   

       

(95,839,280) 

   حصة معيدي التأمين

      

1,486,251    

             

641,622    

         

4,188,205    

         

8,380,661    

             

1,499    

            

886,446    -   

         

15,584,684  

   حصة المجموعة

        

(864,664)   

      

(64,397,580)   

       

(1,289,934)   

       

(1,988,136)   

     

(2,120,557)   

       

(9,593,725)   -   

       

(80,254,596) 

التغير في صافي  ايرادات اقساط 

   مؤجلة

           

29,466    

          

3,179,250    

            

(22,878)   

            

266,847    

         

400,807    

            

495,210    -   

           

4,348,702  

في العمولة المؤجلة من معيدي  التغير

   التأمين 

             

2,997    -   

              

27,930    

          

(135,383)   -   -   -   

            

(104,456) 

   دي التأمينيعم عموالت من

      

2,048,059    

               

72,390    

         

3,336,892    

         

3,460,009    

             

1,329    

            

182,150    -   

           

9,100,829  

أرباح/)خسائر( من معاهدات، فوائد، 

   وايرادات أخرى

         

302,259    -   

              

86,969    

            

599,800    -   

            

246,060    -   

           

1,235,088  

   دي التأمينعيرادات من ميمجموع اإل

      

2,353,315    

               

72,390    

         

3,451,791    

         

3,924,426    

             

1,329    

            

428,210    -   

         

10,231,461  

   اإليراداتمجموع 

      

5,770,761    

      

132,331,536    

         

6,406,443    

         

8,775,832    

      

5,203,727    

       

24,007,800        357,553    

       

182,853,652  
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  2014كانون األول   31السنة املنتهية يف   
    دائرة إعادة   دائرة   دائرة حوادث   دائرة احلوادث   دائرة    دائرة   دائرة  
  اجملموع   التأمني الوارد   الصحي   العمل   العامة   املمتلكات   السيارات   البحري  
 الف ل ل    الف ل ل    الف ل ل    الف ل ل    الف ل ل    الف ل ل    الف ل ل    الف ل ل   

 املصاريف
 ةـــات الواقعـــاملطالب ذـــة، احتيارـــمعونة ادعاجات حتئ التسوي

 واملصــــرحيارذ املطالبات الواقعة ـــــاحت مصرح عنـــــها، ريـــوالغ
 مصاريف واحتيارذ نل كافـــــودة بشغري املرصلنن  عنها
 ( 133.982.610)  -  ( 8.172.740) ( 4.133.156) ( 31.728.980) ( 15.370.604) ( 71.289.021) ( 3.288.109) نةــــــلساملطالبات أول ا إدارة

  46.528.420   -   2.535.322   579.745   26.105.169   13.537.638   1.858.485   1.912.061  حصة معيد  التأمني
  1.190.223   -   368.398  (  6) ( 339.634)  36.594   1.120.450    4.421  لبات أسعار القطع ثري تق

 ( 86.263.967)  -   ( 5.269.020) ( 3.553.417) ( 5.963.445) ( 1.796.372) ( 68.310.086) ( 1.371.627) حصة اجملموعة
 الواقعةاملطالبات  معونة ادعاجات حتئ التسوية، احتيارذ

 واملصرحاحتيارذ املطالبات الواقعة  مصرح عنهــــــــــا، والغري
 مصاريف واحتيارذ لنن غري املرصودة بشنل كاف عنها
 118.695.136   -   6.138.549   4.896.092   22.591.339   8.717.363   73.326.154   3.025.639  آخر السنة املطالبات إدارة

 ( 31.460.778)  -   ( 561.685) ( 755.630) ( 17.514.416) ( 7.771.085) ( 3.240.226) ( 1.617.736) حصة معيد  التأمني
  87.234.358   -    5.576.864   4.140.462   5.076.923   946.278   70.085.928   1.407.903  حصة اجملموعة

 احتيارذ التسوية، حتئ اجاتـــــري يف معونة ادعــــصايف التغ
 ذ املطالباتــها،احتيارـح عنر ر مصــيوالغـ الواقعة املطالبات

 نل كافــــــــبش غري املرصودة ا لننـــــــــــــعنه الواقعة واملصرح
  970.391   -    307.844   587.045  ( 886.522) ( 850.094)  1.775.842    36.276  املطالبات ةإدار  مصاريف واحتيارذ

 مدفوعــــة بعد تنزيلادعــــــــاجات 
 143.077.336   292.668   26.618.825   3.548.861   9.982.587   7.193.955   94.725.871   714.569  االسرتدادات 

 ( 25.174.901)  -   ( 4.644.425) ( 71.280) ( 8.190.619) ( 6.102.796) ( 5.841.455) ( 324.326) حصة معيد  التأمني
  117.902.435   292.668   21.974.400   3.477.581   1.791.968   1.091.159   4.41688.88   390.243  حصة اجملموعة

  27.352.853   68.500   2.556.217   851.461   1.474.236   1.612.250   19.619.038   1.171.151  عموالت مدفوعة
  2.225.659   -    37.280   129.130   163.746  ( 33.539)  1.923.049    5.993  11إيضاح  –التغري يف عمات مدفوعة مقدما 

 2.820.946   -    946.097   55.330   23.573   171.937   1.574.243   49.766  مصاريف واعباج مباشرة أخرى
  25.385.860   47.679   2.623.225   524.318   2.841.259   1.847.558   16.484.491   1.017.330  33إيضاح  - حصة الفروع من املصاريف العمومية واإلدارية

  176.658.144   408.847   28.445.063   5.624.865   5.408.260   3.839.271   1.0796130.2   2.670.759  جمموع املصاريف
  6.195.508  ( 51.294) ( 4.437.263) ( 421.138)  3.367.572   2.567.172   2.070.457   3.100.002  صايف أرابح/)خسائر( فروع التأمني
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 االعباء االدارية والعمومية - 33

 ( فروع التأمني العامة : أ ) 
 2014و 2015كانون االول   31نتهيتني فـذ إمجايل االعباج االداريـة والعموميـة لفروع التأمني العامة للسنتني امل ئبلغ 
 ويذ موزعة على الشنل التايل :مليار ل ل على التوايل  38.4و مليار ل ل  39.1حوايل 

 
   5120   4120  
 الف ل ل    الف ل ل    
 25.385.860  25.865.204 32ايضاح  – املوزع على فروع التأمني العامة  
 10.799.380  11.026.418 حصة املركز الرئيسذ للمجموعة غري املوزعة  
  2.200.000  2.200.000 حصة فرع التأمني على احلياة  
    .622.09139  38.385.240  

 
 مما يلذ : 2014و  2015اج االدارية والعمومية لعامذ تتنون امجايل االعب 
   5120   4120  
 الف ل ل    الف ل ل    

 23.528.219   23.531.043  رواتب وملحقاهتا 
 13.591.000   14.339.846  نفقات تشغيلية عامة 
  266.021.1   1.220.733  ارفاجاتاستهاكات و  
   39.091.622   38.385.240  

 
 0قساط الفروع أصايف أقساط كل فرع إىل جمموع صايف على فروع التأمني العامة قد جرى توزيعها بنسبة  االعباج املوزعةان  

 
ر ئعلى التوايل ضمن بند "صايف خسا 2014و  2015مليون ل ل لعامذ  84مت قيد االستهاين بناج عني املريسة البالت  

 املوحد .االرابح أو اخلسائر العقار" يف بيان 
 

 )ب( فرع التأمني على احلياة : 
 على الشنل التايل :على احلياة امجايل االعباج االدارية والعمومية لفرع التأمني تتوزع   
   5120   4120  
 الف ل ل    الف ل ل    
 7.107.855  7.360.659 رواتب وملحقاهتا 

 2.713.434  2.876.942 نفقات تشغيلية عامة 
 109.147  105.063 أاثث ومعدات استهاكات 
  35.717  41.896 ارفاجات برامج معلوماتية 
  10.384.560  9.966.153 
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 القيمة العادلة لالدوات املالية - 43

من ااندول املوجودات واملطلوابت ال يتض .دلةالعيتضمن ااندول التايل ، القيمة العادلة للموجودات املالية ال ايرة يف البياانت املالية موزعة حبسب مستوايت التسلسل اهلرمذ للقيمة ا 
 .بشنل معقول ان قيمتها الدفرتية تقارب قيمتها العادلة ال يتا قياسها ابلقيمة العادلة وحيث تعترب االدارة املالية اليت 

     فروع التأمني العامة    
5201كانون االول 31القيمة العادلة كما يف           
 تقنيات التقييم    اجملموع   املستوى الثالث   املستوى الثاين   املستوى االول    
     الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل    

                     مالية ابلقيمة العادلة من خالل االرابح أو اخلسائر:استثمارات يف أوراق 
 السعر املدرج يف االسواق املالية    292.057  -  -  292.057   مدرجة –سندات دين أجنبية 

 السعر املدرج يف االسواق املالية.   7.512.892  -  -  7.512.892   مدرجة –اسها 
 السعر املدرج يف االسواق املالية   6.811.441  -  -  6.811.441   مدرجة –صناديق استثمار 
 قيمة املوجودات الصافية   241.879  -  241.879  -   غري مدرجة –صناديق استثمار 

   14.616.390  241.879  -  14.858.269     
               

              مالية ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:استثمارات يف أوراق 
 السعر املدرج يف االسواق املالية   599.608  -  -  599.608   مدرجة –سندات دين أجنبية 

 السعر املدرج يف االسواق املالية   56.383.242  -  -  56.383.242   مدرجة –اسها 
 الصافيةدفرتية قيمة الال   10477.526  10.477.526  -  -   غري مدرجة -أسها 

 قيمة املوجودات الصافية   464.352  -  464.352  -   غري مدرجة –صناديق استثمار 

    56.982.850  464.352  10.477.526  67.924.728     
               

              مالية ابلقيمة املطفأة:استثمارات يف أوراق 
00301.5  -  -   غري مدرجة -سندات دين لبنانية    0301.50  تقدير اإلدارة على أساس معطيات غري من ورة متعلقة بتقلبات    

 السوق والسيولة
 التدفقات النقدية احملسومة مبعدل حسا على اسس منحع العائد   883.436  -  883.436  -   غري مدرجة -دين على الدولة اللبنانية سندات 

 وارــراالمريينية ونسبة السواب على املطبق على سندات اخلزينة 
 معدلة لعامل وارر السيولة (CDS) املديونيــــة املطبقـــــة على لبنـــــان

 السعر املدرج يف االسواق املالية   9.505.397  -  -  9.505.397   مدرجة –سندات دين أجنبية 

    9.505.397  883.436  .500130   10.690.333   
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     فروع التأمني العامة    
4201كانون االول   31القيمة العادلة كما يف           
 تقنيات التقييم    اجملموع   املستوى الثالث   املستوى الثاين   املستوى االول    
     الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل    

                     الية ابلقيمة العادلة من خالل االرابح أو اخلسائر:استثمارات يف أوراق م
 السعر املدرج يف االسواق املالية    491.489  -  -  491.489   مدرجة –سندات دين أجنبية 

 السعر املدرج يف االسواق املالية.   7.748.078  -  -  7.748.078   مدرجة –اسها 
 السعر املدرج يف االسواق املالية   7.250.864  -  -  7.250.864   مدرجة –صناديق استثمار 
 قيمة املوجودات الصافية   510.958  -  510.958  -   غري مدرجة –صناديق استثمار 

   15.490.431  510.958  -  16.001.389     
               

              مالية ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: استثمارات يف أوراق
 بتقلباتتقدير اإلدارة على أساس معطيات غري من ورة متعلقة    150.750  150.750  -  -   غري مدرجة -سندات دين أجنبية 

 السوق والسيولة
 السعر املدرج يف االسواق املالية   63.677.008  -  -  63.677.008   مدرجة –اسها 
 الصافيةدفرتية قيمة الال   10.117.559  10.117.559  -  -   غري مدرجة -أسها 

 قيمة املوجودات الصافية   517.172  -  517.172  -   غري مدرجة –صناديق استثمار 
    63.677.008  517.172  10.268.309  74.462.489     
               

              مالية ابلقيمة املطفأة: استثمارات يف أوراق
 تقدير اإلدارة على أساس معطيات غري من ورة متعلقة بتقلبات    152.449  152.449  -  -   غري مدرجة -سندات دين لبنانية 

 السوق والسيولة
 التدفقات النقدية احملسومة مبعدل حسا على اسس منحع العائد   753.750  -  753.750  -   غري مدرجة -دين على الدولة اللبنانية سندات 

 وارـــــــــــــراالمريينية و نسبة السواب على املطبق على سندات اخلزينة 
 .وارر السيولةمعدلة لعامل  (CDS) املديونيــــة املطبقـــــة على لبنـــــان

 السعر املدرج يف االسواق املالية   9.702.452  -  -  9.702.452   مدرجة –سندات دين أجنبية 
    9.702.452  753.750  152.449  10.608.651     
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     فرع التأمني على احلياة    
5201كانون االول 31القيمة العدلة كما يف           
األولاملستوى       تقنيات التقييم    اجملموع   املستوى الثالث   املستوى الثاين   
     الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل    

                     مالية ابلقيمة العادلة من خالل االرابح أو اخلسائر:استثمارات يف أوراق 
 السعر املدرج يف االسواق املالية   1.091.446  -  -  1.091.446   مدرجة –سندات دين اجنبية 

 السعر املدرج يف االسواق املالية   133.627  -  -  133.627   مدرجة –أسها 
 السعر املدرج يف االسواق املالية   40.176.127  -  -  40.176.127   مدرجةية صناديق استثمار 

    41.401.200  -  -  41.401.200     
               

              مالية ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:استثمارات يف أوراق 
 السعر املدرج يف االسواق املالية   378.219  -  -  378.219   مدرجة –أسها 
 تقدير اإلدارة على أساس معطيات غري من ورة متعلقة بتقلبات    1.979.414  1.979.414  -  -   غري مدرجة -أسها 

 السوق والسيولة
    378.219  -  1.979.414  2.357.633     
               

              مالية ابلقيمة املطفأة:استثمارات يف أوراق 
 تقدير اإلدارة على أساس معطيات غري من ورة متعلقة بتقلبات    752.243  752.243  -  -   غري مدرجة -سندات دين لبنانية 

 السوق والسيولة
 التدفقات النقدية احملسومة مبعدل حسا على اسس منحع العائد   415.694  -  415.694  -   غري مدرجة -دين على الدولة اللبنانية سندات 

 وارـــراالمريينية ونسبة السواب على املطبق على سندات اخلزينة 
 معدلة لعامل وارر السيولة (CDS) املديونيــــة املطبقـــــة على لبنـــــان

 السعر املدرج يف االسواق املالية   9.907.719  -  -  9.907.719   مدرجة –سندات دين أجنبية 
    9.907.719  415.694  752.243  11.075.656     
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     فرع التأمني على احلياة    
4201كانون االول   القيمة العادلة كما يف          
األولاملستوى       تقنيات التقييم    اجملموع   املستوى الثالث   املستوى الثاين   
     الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل    

                     مالية ابلقيمة العادلة من خالل االرابح أو اخلسائر:استثمارات يف أوراق 
1444.07   مدرجة –سندات دين اجنبية    -  -  1444.07  السعر املدرج يف االسواق املالية   

 السعر املدرج يف االسواق املالية   206.315  -  -  206.315   مدرجة –أسها 
838.651.22   مدرجة – يةصناديق استثمار    -  -  838.651.22  السعر املدرج يف االسواق املالية   

    39.301.614  -  -  39.301.614     
               

              ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:مالية استثمارات يف أوراق 
 السعر املدرج يف االسواق املالية   449,579  -  -  449.579   مدرجة –أسها 
 تقدير اإلدارة على أساس معطيات غري من ورة متعلقة بتقلبات    1.911.645  1.911.645  -  -   غري مدرجة -أسها 

 السوق والسيولة
    449.579  -  1.911.645  2.361.224     
               

              ابلقيمة املطفأة:مالية استثمارات يف أوراق 
 تقدير اإلدارة على أساس معطيات غري من ورة متعلقة بتقلبات    755.258  755.258  -  -   غري مدرجة -سندات دين لبنانية 

 السوق والسيولة
 التدفقات النقدية احملسومة مبعدل حسا على اسس منحع العائد   419.462  -  419.462  -   غري مدرجة -دين على الدولة اللبنانية سندات 

 وارــراالمريينية ونسبة السواب على املطبق على سندات اخلزينة 
 معدلة لعامل وارر السيولة (CDS) املديونيــــة املطبقـــــة على لبنـــــان

 السعر املدرج يف االسواق املالية   9.515.022  -  -  9.515.022   مدرجة –سندات دين أجنبية 
    9.515.022  419.462  755.258  10.689.742     

 

 خال العام .واملستوى الثالث مل ينن يناين أ  حتويل بني املستوى االول واملستوى الثاين 
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 ادارة االخطار التأمينية واملالية  - 53

 خماطر التأمني للفروع العامة ) أ (
يعترب اخلطر مبوجب أ  عقد  مني احتمال حتقق حدث معمن عليه وما يســـــــــــتتبع ذلك من ادعاجات ذات قيا غري 

 0ن را اىل ربيعة عقد التأمني ، ينون حتقق يذا اخلطر مفاج ا وابلتايل ال مينن توقع حدوثه  0معكدة 
 

و ان تفوق االدعاجات الفعلية ان اخلطر االســـــــــــــــاســـــــــــــــذ الذ  تواجهه شـــــــــــــــركة التأمني مبوجب عقوديا التأمينية ي
وتســـديدات املنافع القيمة املذكورة حتئ بند املطلوابت التأمينية اضـــافة اىل احتمال تســـعري غري مائا لاخطار ووضـــع شـــروط 

 بناج عليه، فان تواتر االدعاجات واملنافع وحدهتا تتعدى املبالت 0غري مناســــــــــبة واالكتتاب ابخطار ســــــــــي ة او غري قابلة للتأمني 
ان وقوع حوادث التأمني مفاجىج وختتلف االرقام الفعلية ومبالت االدعاجات واملنافع من ســــــــــــنة اىل اخرى  0اليت كانئ مقدرة 

 0عن التقديرات املتوقعة 
 

وقد اظهرت اخلربة انه كلما كانئ احملف ة تتألف من عدد اكرب من عقود  مني مماثلة كلما ضـــــــــــــــاق يامش التغري 
اضـــــف اىل ذلك انه كلما تنوعئ احملف ة التأمينية ، كلما كانئ اقل عرضـــــة للتأثر ابلتغريات اليت تطرأ  0ة حول النتيجة املتوقع

وقــد رورت اجملموعــة اســـــــــــــــرتاتيجيــة االكتتــاب بعقود التــأمني لتنويع االخطــار التــأمينيـة اليت تقبــل هبـا  0على ا  من تنوينــاهتــا 
 0بغية ختفيض نسبة التغري يف النتيجة املتوقعة  وضمن كل ف ة من تلك الف ات لتوسيع قاعدة االخطار

 
تدير اجملموعة اخطاريا من خال اســــــــــــــرتاتيجية اكتتاب ســــــــــــــليمة ومعايدات اعادة  مني مائمة ومعاانة احلوادث 

ه تتســـعى اســـرتاتيجية االكتتاب املتبعة اىل التأكد من التنوع يف االخطار املنتتبة من حيث نــــــــــــــــــوع اخلطر وقيم 0معاانة فعالة 
 0وتضع اجملموعة االسس االكتتابية اليت توفر املعايري املائمة الختيار االخطار  0وتوزيعه اانغرايف 

 
 خماطر التأمني لفرع احلياة ) ب (

يف التأمني على احلياة، جيب التمييز بني ثاثة أنواع من وارر االكتتاب: االســـــتمرارية، الوفاة والعجز. تقوم الشـــــركة 
وحتليل حمف ة احلياة ويشـــــــمل يذا التحليل الوفيات وإلغاج العقود وإحيائها. إلدارة وارر العجز وحتســـــــني أداج  ســـــــنوايا مبراجعة

املخارر، تقوم الشــــــــــركة بتقييا فرد  ابإلضــــــــــافة لتحليل احملف ة كنل  وذلك هبدف الوصــــــــــول إىل تقييا أفضــــــــــل هلينلية تلك 
يل للتســـــــــــعري كما تســـــــــــتعمل للتأكد من أن االحتيارات املتوف رة كافية تســـــــــــتعمل املعلومات الناجتة عن يذه التحال 0املخارر 

لتغطية أ  دفعات أو إد عاجات مســـــــــــــــتقبلية قد تنتج عن عقود التأمني على احلياة، وابلتايل فإن يذه التحاليل حتد د املبالت 
 .االحتيارات االكتواريةاإلحتيارية اإلضافية املطلوبة لتغطية املخارر النامجة عن الفروقات غري املتوق عة عن 
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 خماطر اعادة التأمني ) ج (
على غرار شـــــركات التأمني االخرى ، تقوم اجملموعة يف ســـــياق عملها املعتاد برتتيبات اعادة  مني مع ارراف اثلثني 

 0من اجل التخفيف من التعري للمخارر املالية النامجة عن ادعاجات  مينية كبرية 
 

امنانية تعرضـــــها خلســـــائر فادحة انمجة عن عدم ماجة معيد  التأمني ، تقوم اجملموعة بتقييا وهبدف التخفيف من 
الوضـــــع املايل ملعيد  التأمني الذين تتعامل معها وتراقب تركز خطر االئتمان لدى معيد   مني يتمتعون خبصـــــائص متشـــــاهبة 

 0لناحية التواجد اانغرايف او النشارات او املميزات االقتصادية 
 

ا، ة اتفاقيات اعادة التأمني اليت توفر هلا القدرات اليت حتتاجها مبا يتاجم مع املخارر اليت تنون حمف تهـتوقع اجملموع
ابسـعار تنافسـية ، آخذة بعني االعتبار حتديد املسـتوى االمثل لاحتفاظ من خال حتليات سـنوية تدرس كافة السـيناريويات 

ـــــــــــــــــــة اضـــــافة اىل املوارد املالية كرأس  ان مســـــتوايت االحتفاظ لدى  0املال واالحتياريات احلرة وحجا احملف ة واالصـــــول النقديـ
اجملموعة تراعذ القواعد القائمة على التجربة واملعاينة واملعايري املعتمدة عامة ، وااليا من ذلك كله تتأكد اجملموعة من بقاج 

 0معدل نسبة ماجهتا مرتفعا 
 

وعليه ،  0معيد  التأمني ال تعفذ اجملموعة من التزاماهتا جتاه حاملذ بوالص التأمني  ان عقود التأمني املســــــــــــندة اىل
تبقى اجملموعة مســـــــــــــــعولة امام حاملذ بوالص التأمني عن اانزج الذ  تغطيه اعادة التأمني يف حال عدم تنفيذ ا  معيد  مني 

 0اللتزاماته املنصوص عليها يف اتفاقيات اعادة التأمني 
 

 ية الربح واخلسائر يف عمليات االكتتابحساس ) د (
ال تتوقع اجملموعة ا  تراجع حاد يف الرحبية النامجة عن عمليات التأمني من اصـــــــــــــــل جمموع ارابح اجملموعة وذلك 

 لاسباب التالية :
 

( من جمموع 2014 عــام يف % 72) % 68موعــة من االقســــــــــــــــاط يقــارب ان املعــدل االمجــايل ملــا حتتفظ بــه اجمل
يذا املعدل ينتج بشــنل رئيســذ عن فرع واحد من فروع التأمني ويو  مني الســيارات ، حيث تبلت نســبة  0املنتتبة االقســاط 

ان وارر يذا النوع من التأمني مغطاة بشــــــــــنل مناســــــــــب مبوجب  0( 2014 عام يف % 84) % 81االحتفاظ ما يقارب 
 0ت اخلسائر املالية النبرية برامج اعادة  مني من نوع احلد من اخلسارة للحماية من  ثريا

 
ــــــــمقارن 2015تقريبا يف عام  % 3.7مبعدل ازداد  مني السيارات قد ان امجايل االقساط املنتتبة يف فرع  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ة ابلعام ـ

عن الفرتة  % 28.8حبوايل  زدادتا، كما ان االقســـاط احملتفظ هبا قد ( يف الفرتة الســـابقة  % 3.6اخنفاي مبعدل  ) 2014
 0(  الفرتة السابقةيف  % 3.1 خنفاي مبعدلا)ذاهتا 

 
ــف % 7.7مداخيل اجملموعة من عموالت اعادة التأمني مبا يقارب  زدادتا ـــ ـــ ـــ ــمقارن 2015ذ العام ـ ـــ  2014ابلعام  ةـ

، حيث تشــــــــنل يذه املداخيل مصــــــــدرا رئيســــــــيا للعائدات (  2013مقارنة ابلعام  2014يف عام  % 8.9)اخنفاي مبعدل 
 0الفنية 
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ســـياســـة اجملموعة يذ حتقيق توازن يف حمف تها التأمينية من خال زايدة انواع التأمينات غري الســـيارات اليت تتميز ان 

بتحقيق عائدات اعلى على االقساط مقارنة بفرع السيارات ، اضافة اىل ان نسبة االقساط احملتفـظ هبا على فروع التأمـني يذه 
ات  ومرد  ذلك اىل ان يذه التأمينات مغطاة ابتفاقيات اعادة  مني حتمذ صـــــــــــــــايف اقل من تلك احملتفظ هبا يف فرع الســـــــــــــــيار 

احتفاظ اجملموعة من االخطار من التعري لتقلبات عشـــوائية يف النتائج وتســـمح يذه الســـياســـة يف الوقئ عينه بتحســـني رحبية 
يارات من من اخلســــــارة اليت حتمذ فرع الســــــحمف ة الســــــيارات من خال االجراجات املتبعة يف عملية االكتتاب واتفاقيات احلد 

وابلتايل ، تتمنن اجملموعة من احلفاظ على نسبة خسارة مقبولة وال تتوقع ا   ثريات مالية خطرية  0التعري خلسائر ضخمة 
 0على رحبيتها الصافية يف أعمال التأمني 

 
 تعامل اجملموعة مع تراكم االخطار التأمينية  ) هـ (

 
 البحر التأمني  -أ  

ابلنســبة لتجمع واثئق او تصــاريح التأمني على ســفينة واحدة ، مت االتفاق مع معيد  التأمني على تغطية 
الســــــفينة احملددة يف العقد اســــــتثنائيا على اســــــاس "محولة الســــــفينة" )خافا للرتتيب العاد  الذ  يقوم على اســــــاس 

 0"الوثيقة"(
 

  مني املمتلنات  -ب  
ابلرتاكمات الصـــــــــــــغرية للمخارر املغطاة فان اجملموعة حتد من تعري احتفاظها عن فيما يتعلق  - 1

رريق عدم اانمع لنامل قدرهتا االحتفاظية لنل خطر واحد عند وجود خطرين متقاربني او اكثر حيث 
 0خفض نسبة احتفاظها يف احلاالت املماثلة 

 
د  نوارث الطبيعية كالزالزل فان معييف حالة الرتاكمات النبرية او التعري للنوارث خاصة ال - 2

 0التأمني يوفرون للشركة التغطية التأمينية كل بنسبة حصته 
 
يف حـال تراكا احلصـــــــــــــــص احملتفظ هبـا حتـئ فرع  مني املمتلنـات ، تنون يـذه احلـالـة مغطاة  - 3

 0مبوجب اتفاقية اعادة  مني غري نسبية 
 

  مني السيارات -ج  
ابتفاقيات اعادة  مني احلد من اخلســــارة عن كل حادث واليت تتضــــمن تغطية ان  مني الســــيارات مغطى 

 0احلوادث اليت تشتمل على اكثر من مركبة واحدة 
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 اختبار كفاية املطلوابت -د  
ابلنســبة الختبار كفاية املطلوابت ، قامئ اجملموعة عرب الســنوات بتنوين معونة روارىج يهدف ايضــا اىل 

انجا عن تركيز يف االخطار املعمن عليها حتئ فرع التأمني نفســـــــــــه او حتئ عدة فروع تغطية حصـــــــــــول حدث كبري 
 0 مني تتعارايا اجملموعة 

 
 خماطر السوق ) و (

ات يف قيمة، أو االيرادات النامجة عن، املوجودات أو الفوائد أو أسعار صرف العمات  تنشأ يذه املخارر من التغري 
جهة من كما تتعري الشـــــــــــــــركات املعمنة على احلياة   0م التطابق بني املوجودات واملطلوابتمبا فيها املخارر الناجتة عن عد

ات يف قيمة الفوائد وذلك بســــبب بيع الربامج االســــتثمارية الطويلة  املطلوابت ملخارر الســــوق وخاصــــة اخلطر الناجا عن التغري 
لربامج االســـــــــــــــتثمارية الطويلة األمد، فإهنا يتوق عون وذلك الن الزابئن غالباا ما يشـــــــــــــــرتكون يف ا 0األمد مع فائدة مضـــــــــــــــمونة 

االســـتفادة من االرتفاع التدرجيذ يف قيمة األســـواق املالية وذلك من خال األرابح اليت توز ع على العقود ابإلضـــافة إىل الفوائد 
يدية تعطذ الزابئن لى احلياة التقلاملضــــــــــــمونه. إن اخليارات املتوف رة )الفوائد املضــــــــــــمونه، األرابح، اخليارات( يف برامج التأمني ع

املرونة الازمة ابلنســـــــــــــبة للعقود الطويلة األجل ولنن ها تشـــــــــــــن ل للشـــــــــــــركة وارر مالية متعل قة هبذه االمتيازات. إن التنويع يف 
 اســــتثمارات فرع التأمني على احلياة خيف ف من وارر الســــوق وابلتايل فإن مع ا موجودات الفرع تنون على شــــنل ودائع يف

  0البنوين ذات معدل منخفض ملخارر السوق 
 

 وارر معدل الفائدة  -      
ة ــــتنشأ يذه املخارر من التغريات اليت حتدث يف معدالت الفوائد السوقية واليت هلا  ثري مباشـر على املوجودات املنتج

  مما يعر ي لمجموعة خاضعة لفوائد اثبتة ومتحركـةاملالية لوجودات املان  0د ــــة للفوائـــات اخلاضعــــللفوائد واملطلوب
غري خاضعة للفائدة يذ ان مع ا مطلوابت اجملموعة املالية  0 لتدفقات النقديةعلى ا الفائدةمعدل اجملموعة ملخارر 

 0ابستثناج القروي املصرفية واحلساابت املنشوفة ليت ختضع لفوائد متحركة 
 

 وارر العمات -     
العمات يذ املخارر املتعلقة ابحتمال تقل ب قيمة املوجودات واملطلوابت املالية بســــــبب تغريات أســــــعار إن وارر 

 .ال تقوم اجملموعة بتغطية وارر تقلبات العمات بواسطة أدوات حتــو ط 0ة ـــصرف العمات االجنبي
انيــــة ، ابللرية اللبنــــالمريكذ ان املوجودات واملطلوابت املــــاليــــة للمجموعــــة يذ مبع مهــــا معنونــــة ابلــــدوالر ا

ميثل الدوالر االمريكذ العملة االســــــــــــــاســــــــــــــية للبي ة  0وابلعمات العربية االخرى املربورة ابلدوالر االمريكذ 
، ال ابلتايل  0اللرية اللبنانية منذ عدة ســـــــــــنوات مقابل االقتصـــــــــــادية اليت تعمل هبا الشـــــــــــركة االم ويو اثبئ 

ورية اليت متثل ة الســــــللعمتقلبات الصــــــرف العائدة لابســــــتثناج رف يامة تقلبات صــــــملخارر اجملموعة تتعر ي 
جتة عن النافروقات القطع ان  0لبي ة االقتصـــــادية اليت تعمل هبا الشـــــركة التابعة الســـــورية لالعملة االســـــاســـــية 

مات روقات حتويل عوتقيد يف حساب ف حقوق املسامهنييتا تصنيفها كحتويل العملة السورية للرية اللبنانية 
  0 العائد للمجموعة ةياجنب



 

 

85 

 
 خماطر السيولة ( ز) 

ان ادارة وارر السيولة تتمثل ابلتأكد من توفر سيولة كافية لايفاج اباللتزامات املرتتبة على اجملموعة عند استحقاق 
  0ا  دفعة 

 
املعمتنة يذ مصــــارف تتمتع مبعدالت ائتمانية عالية حبســــب ان خطر عدم توفر االموال النقدية حمدود الن االرراف 

تســــــتحق كافة الودائع الثابتة بتواريخ وتلفة وال تتعدى الســــــنة الواحدة من اتريخ 0تصــــــنيف وكاالت عاملية لتصــــــنيف املخارر 
 0الوضع املايل 
 

اد ينص على الســـــد اىل جانب ذلك تتضـــــمن اتفاقيات اعادة التأمني شـــــرط املد ابلنقد عند حصـــــول خســـــارة الذ 
اضــافة اىل شــرط تســديد ارصــدة احلســاابت يف هناية كل  0الفور  حلصــة معيد  التأمني من أ  ادعاج لدى بلوغه مبلغا معينا 

 0فصل 
 

 خماطر االئتمان ) ح (
تتب ع اجملموعة  ملتابعة وارر االئتمان 0تتمث ل وارر االئتمان بعدم امنانية املدينني من الوفاج ابلتزاماهتا جتاه اجملموعة

مبادئ توجيهية صـــــــــــــارمة  خذ بعني االعتبار معد ل التصـــــــــــــنيف األدىن للمدينني والتنويع يف وارر االئتمان يف كافة اقســـــــــــــام 
 0اجملموعة املعر ضة لتلك املخارر وخاصة قسمذ االستثمارات وإعادة التأمني 

 

 0ا عماج  مني وذما اخرى ان املوجودات املالية الرئيسية للشركة يذ حساابت مصرفية وذم 
 

بيان الوضـــــع ان املبالت املبينة يف  0مينن ان يعز  خطر االئتمان يف اجملموعة بشـــــنل رئيســـــذ اىل ذما عماج  مني 
تقتطع وصصات لتغطية عدم السداد عند ظهور معشرات  0يقتطع منها وصصات لتغطية الذما املشنوين يف حتصيلها  املايل

 0حمددة تنون دليا الخنفاي امنانية االسرتداد للتدفقات النقدية ابالرتناز على جتربة سابقة 
 

 0ني والعماجعدد كبري من االرراف الثالث ال تعاين اجملموعة من تركيز كبري ملخارر االئتمان حيث يتوزع اخلطر على
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  ادارة رأس املال - 63

ابالضــــــــــافة اىل  مني املردود االفضــــــــــل للمســــــــــامهني من  0تقوم اجملموعة ابدارة رأس املال هبدف احملاف ة على دميومة اجملموعة  
 0خال احملاف ة على التوازن االمثل بني املديونية واالموال اخلاصة 

 
اجملموعة ابدارة بنية رأس املال وابدخال تعديات على يذه البنية على ضوج التغريات يف االوضاع االقتصادية للمجموعة تقوم  

مل يطرأ ا  تعديات على الســــياســــة املتبعة  0وتغريات الســــوق ابالضــــافة اىل خصــــائص املخارر النامنة يف نشــــاط اجملموعة وموجوداهتا 
 0الية الدارة رأس املال يف السنة احل

 
 0وال اخلاصة ( واالم ابسثتناج معونة الطوارىج وبعد انقاص النقد وما يوازيه ابملطلوابت ) ةــال اجملموعـــة رأس مـــتتمثل بني 

 0للمجموعة 
 

كانون   31نسبة كمـا يف بلغئ يذه ال 0االموال اخلاصة املطلوابت اىل صايف رأس املال على اساس وارر مبراقبـة  تقـوم اجملموعة 
 ما يلذ : 2014و  2015االول 

  كانون االول  31    
    5201   4201  
  الف ل ل    الف ل ل     
 290.411.211  330.391.278  )ابسثتناج معونة الطوارىج(  املطلوابت 
 ( 66.971.730) ( 73.192.543) النقد وما يوازيه ينـزل : 
  223.439.481   257.198.735  صايف املطلوابت 
  40.173.5951   306.706011.  االموال اخلاصة 
  2.32    91.5   ( Gearing ratio)  نسبةال 

 

 مطلوابت طارئـة - 73
 ريةليـار لم 32.6مليار ل ل و  34حبوايل  2014 و 2015 كانون االول  31كما يف   اجملموعةات رارئة على ـــــــــوجد مطلوبـت 

( وفقا للقوانني احملليـة  ) الفروع العامة وفـرع احلياة اجملموعةوذلك مبثابـة كفاالت صادرة كضمانة للبوالص اليت تصدريا على التوايل  بنانيةل
  0املصدرة هلذه النفاالت  صارفة مودعة من قبل اجملموعة لدى املاة مبع مها بتأمينات نقديــمغط
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 نقديةعمليات غري  - 83
تأمني والتمويلية التالية واليت ال متثل عمليات نقدية ، مت استبعاديا من بيان التدفقات النقدية لفروع الان النشارات االستثمارية  
 : 2014و  2015رع التأمني على احلياة لعامذ العامة وف

 
 فروع التأمني العامة 

 مل اآلخر مببلتخال الدخل الشاوراق املالية ابلقيمة العادلة من رات يف االاستثمصايف التغري يف القيمة العادلـة لا -
مليون ل ل لعام  49 بقيمة ــذسلبتغري  منها(  2014مليار ل ل لعام  20.6) 2015مليار ل ل لعام  22.38
( عائد للحقوق غري املسيطرة مقابل االستثمارات يف اوراق 2014ل ل لعام  مليون 40تغري سليب مببلت ) 2015
 0مالية 

العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر وتغريات مرتاكمة ابلقيمة العادلة عائدة هلا مببلت  حتويل ادوات مالية ابلقيمة -
 .2014مليون ل ل على التوايل، من حساابت فرع التأمني على احلياة خال عام  444مليون ل ل و  445

اصول اثبتة غري مادية اىل  عداتمليون ل ل من املمتلنات وامل 286لت بحتويل برامج معلوماتية بقيمة دفرتية مب -
 .2014خال عام 

اىل استثمارات مليون ل ل على التوايل ،  121و مليار ل ل  2.26واالستهاكات التابعة هلا بقيمة باين املحتويل  -
 0 2015خال عام عقارية 

 زينة.خلامليون ل ل من اسها  537توزيع وصصات العضاج جملس اإلدارة واننة االستثمارات واننة التدقيق مببلت -
 

 فرع التأمني على احلياة 
ة العادلـــة لاوراق املاليــــــة ابلقيمــــة العادلـــــة من خــــال الدخـــل الشامل اآلخر مببلت السلبـذ يف القيمــصايف التغري  -

االستثمارات يف اوراق  ( مقابل 2014ام ـــــون ل ل لعـــــملي 74ت ـــذ مببلـــري اجيابـــتغ ) 2015مليون ل ل لعام  3.6
 0مالية 

 445حتويل اوراق مالية ابلقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر وتغريات يف القيمة العادلة عائدة هلا مببلت  -
 .2014مليون ل ل على التوايل اىل حساابت فروع التأمني العامة خال عام  444مليون ل ل و 

-  
 احتياطيات اخرى مقيدة - 93

 التأمني العامةفروع  
يذية لقانون ة التنفحمن الائ 19/2007بقرار اهلي ة العامة لسوق املال رقا  )ب( املعدلة 10وفقا الحنام املادة  

من صايف وصص املطلوابت املعلقة  %10، على شركات التأمني ان تنو ن احتيارذ روارىج بنسبة شركات التأمني العماين
 ال عماين.ــــمليون ري 5ذ الطوارىج اىل يف هناية العام حىت يصل احتيار

 
 ةالتأمني على احليا فروع 

من الائحة التنفيذية لقانون  2007/  19بقرار اهلي ة العامة لسوق املال رقا  )ج( املعدلة 10وفقا الحنام املادة  
ابمل ة من اقساط احلياة  1بنسبة  ذ روارىج من االرابحــــات التأمني ان تنون احتيارــــشركات التأمني العماين ، على شرك

خيصص يذا االحتيارذ لتغطية اية خسائر اكتتاب حمتملة  0ريـال عماين  مليون 5املنون السنوية ، حىت يبلت االحتيارذ 
 0احلدوث يف فرع احلياة يف أ  سنة واحدة 

 

 ان يذه االحتياريات االخرى املقيدة يذ غري قابلة للتوزيع. 
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 مسامهات يف صناديق وجممعات أتمني  - 40

حبص ة يف "الصندوق العريب لتأمني أخطار احلرب" ، ويو صندوق مسجل يف البحرين متخصص يف أعمال اجملموعة تسايا 
التأمني على أخطار احلرب، ويتألف من جمموعة من شركات التأمني اليت تتقاسا فيما بينها األرابح بنسب متفاوتة حسب مسامهة كل 

 ة من األقساط املسندة من أصل جممل األقساط.شرك
 

تسايا اجملموعة حبص ة من احتياريذ "الصندوق" و"الطوارئ" املرتاكمني يف "الصندوق العريب لتأمني أخطار احلرب" علماا كما 
ة احتساب قيمتها دان يذه احلصة من اإلحتياريات تصبح مستحقة الدفع للشركة عند انسحاهبا من الصندوق أو عند تصفيته، بعد إعا

 .التاريخ ووفق شروط تعاقدية معينةيف ذلك 
 

 : جتدر اإلشارة ايضاا اىل أن للشركة مسامهات يف صناديق وجتمعات  مينية أخرى أمهها
 
 التجمع اللبناين لشعون البطاقة الربتقالية -

 التجمع اللبناين لتأمني األخطار اهلندسية -

 صندوق التأمني على أخطار البنوين -

 0عائدة هلا فروع التأمني ال تمن يذه احلصص يف حساابظهرت االرابح  
 
 البياانت املاليةاصدار على  صادقةامل - 14

 خـبتاريجملس االدارة من قبل  2015كانون االول   31ة يف ــــة املنتهيـــــة للسنـــــدار البيانـــــــات املاليـــــعلى اص ةـــــصادقامل ئد متـــــــقل 
 . 2016نيسان  26
 
 




