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انيــة العمومّيــة وحســاب الأربــاح والخســائر عــن الســنة المالّيــة المنتهيــة بتاريــخ 2٠١6/١2/3١ الــذي  ز تقريــر مجلــس الدارة والم�ي
. ز عــرض عــى الجمعّيــة العمومّيــة العاديــة الثانيــة والســبع�ي

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

تلفون: 3636١٠/3636١١ - ١- 96١ و 3١435١/3-3١435٠-96١     
تلفكس: 365١39/363659 - 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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البحرين

لبنان

الكويت
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ن المريسة ع�ي
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شتورة

السيد محمد جالل

مؤسسة علي بن علي
السيد محمد عبد الرحمان البحر

أالن الجر

نبيل قعوار
محمد عثمان )نائب مدير(

محمد الحسن - مدير إقليمي - لبنان
نزيه زيدان - مدير تطوير االأعمال

برنار جعلوكي - مدير الوكاالت والوكالء

إسماعيل الريفي

ي روجيه دوالي�ب

ج فلوطي - مدير فروع االمارات س�ي

جالل حمود - مدير مالي وادراي أ.ع.م.

طارق فاخوري

طارق فاخوري

محمد مصطفى 

محمد مصطفى

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 نقدم 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.

5

كة رؤية، رسالة واهداف ال�ش
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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 3-3١435٠/١-96١
تلفكس: 362975 - 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 - شارع الخليفة - البحرين المكتب الرئيسي

تلفكس: 2١4١١٠ ـ ١7 ـ 973
ص. ب: ١١432 المنطقة الدبلوماسية - المنامة - البحرين

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

تلفون: 2١5336٠ - ١١ - 966 
تلفكس: 2١53١97 - ١١ - 966

ص.ب:   286555 - ١١323 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
ي - سورية

، شارع هوغو شا�ز : أبو رّمانة، حديقة السبكي المكتب الرئيسي
تلفون: 6627745 - ١١ - 963
تلفكس: 662775٠ - 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 - فرع 

حلب
حمص

الالذقية
طرطوس

حماه
سويداء
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ز العربية ـ الردن م. ع. م. كة التأم�ي �ش
ف - ز العربية ـ شارع عبد الحميد �ش : مب�ز 3 ـ مب�ز التأم�ي المكتب الرئيسي

ي - المملكة الردنية الهاشمية
الشميسا�ز

تلفون: 563٠53٠ - 6 - 962 
تلفكس: 56223٠3 - 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

ي الردن:
كة �ز فروع ال�ش

عّمان - المكتب الرئيسي
عّمان - فرع

اربيد

ز العربية ـ فالكون ش. ع. م. )ابتداًء من ١ يناير 2٠١7( كة التأم�ي  �ش
:  القـرم / بوشـر / محافظة مسقط - سلطنة عمان المكتب الرئيسي

تلفون:  66٠9٠٠ 24 968
تلفكس: 566476 24 968

ص.ب:  2279 روي، )١١2( سلطنة ُعمان
info@afic.com : ي

و�ز لك�ت يد الإ ال�ب
www.afic.com : ي

و�ز لك�ت الموقع الإ

ي سلطنة ُعمان:
كة �ز فروع ال�ش

مسقط - المكتب الرئيسي
السيب
صاللة
نزوى

ُصحار
روي

كات التابعة او الشقيقة ال�ش
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UPI (SERVICES) LIMITED
: 3، كريسانثو - شارع ميلونا المكتب الرئيسي

تلفكس: 534٠734
ص ص.ب.: 6253 - 33٠5 ليميسوس - ق�ي

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: 362975 - ١ - 96١

وت ـ لبنان ص.ب:  4٠69  ب�ي
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دارة مجلس االإ

9

دارة )ابتداًء من ٢٧/٢٠16/5( 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 )من تاريخ ٢٧/5/٢٠1٧( 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

لجنة التدقيق
السيد نديم بارودي / رئيس اللجنة

د. كرمة الفاهوم الحسن
للس السيد مارون ك�ي

لجنة المخاطر واالمتثال
للس / رئيس اللجنة  السيد مارون ك�ي

السيد نديم غنطوس 
السيد طارق السليمان
السيد سامر ابو جوده
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 ) دارة العامة )المكتب الرئيسي االإ

١٠

ز التأم�ي

يّة الموارد الب�ش
العملّيات

الحياة
التأمينات العامة

مدير إقليمي - لبنان

المدير العام
السيد سامر أبو جوده

نائب المدير العام
السيد هشام بّراج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المدراء
السيد مروان المقداد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
السيد وائل البساط . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
السيد بسام سمعان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
السيد انطوان ابو فيصل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

السيد محمد الحسن  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

المستشار المالي
السيد نديم عواد

المستشار القانونية
الدكتور صالح الدين الدباغ  

السيدة غريس دورو

مدققوا الحسابات
ديلويت أند توش
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١١

وكاالت تأمينات الحياة ووكاالت التأمينات العامة وفرق المبيعات

بإدارة السيد رياض شق�ي
بإدارة السيد أنطوان زخيا
بإدارة السيد إيىي بخعازي

بإدارة السيد غالب دمج

بإدارة السيد بسام سمعان
بإدارة السيدة كارول ابو خليل

بإدارة السيد حسن الخطيب

بإدارة السيدة اميمة حيدر يونس
ي فارس  بإدارة السيد جوزف ا�ب

بإدارة السيد نظام نجار
بإدارة السيد عمر شهاب

ي جورج صليبا 
بإدارة السيد دا�ز

بإدارة السيد باسم أبو ضاهر 
بإدارة السيدة لينا حاروق
بإدارة السيد جورج أشقر

وكاالت تأمينات الحياة
ــان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ــة ســيدرز / فــردان - لبن وكال
فية - لبنان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وكالة إليت / الأ�ش
وت - لبنان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  وكالة إن�ت بروك / ب�ي
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I- الملخص التنفيذي

، ن ات المساهم�ي ح�ن
ز العربيــة، التقريــر الســنوي والبيانــات الماليــة المجمعــة للســنة  كتكــم، وي�نــا أن نقــّدم لكــم بالنيابــة عــن مجلــس إدارة مجموعــة التأمــ�ي ي �ش

نرحــب بكــم �ز
وريــة. يضاحــات والتحاليــل الالزمــة وال�ز ضافــة إل الإ ي 3١ كانــون الأول 2٠١6، بالإ

المنتهيــة �ز

ي حصلــت خــالل العــام 2٠٠8. ومــن 
داء القتصــادي الأضعــف منــذ الأزمــة الماليــة الــ�ت لقــد تباطــأ النمــو القتصــادي العالمــي خــالل ســنة 2٠١6، ويعتــ�ب هــذا الإ

ق الأوســط  ي الــ�ش
ي الســواق الناشــئة و اقتصــاد الــدول الناميــة خــالل العــام 2٠١7. مــن هــذا المنطلــق، شــهد القتصــاد �ز

المتوقــع حــدوث انتعــاش بســيط �ز
قليمي  ي البلــدان المصــدرة للنفــط؛ ومــع ذلك، فــإن النمــو الإ

ي البلــدان المســتوردة للنفــط منــه �ز
ة بطيئــة. وكان معــدل النمــو أعــى �ز وشــمال أفريقيــا نمــواً بوتــ�ي

ي 
ي اليمــن، و الــ�اع المســتمر �ز

ي ســوريا، والحــرب الجاريــة �ز
ز الأعــوام ١99١-2٠٠8. إن فشــل محــاولت وقــف إطــالق النــار �ز ة بــ�ي كان دون معدلــه عــن الفــ�ت

ي 
ة. وقــد أدى كل ذلــك إل نمــو متواضــع نســبياً �ز ي ليبيــا، كل هــذه الأحــداث كان لهــا انعكاســات داخليــة وإقليميــة ودوليــة كبــ�ي

العــراق، والأزمــة السياســية �ز
ز شــهدت فــروع التأمينــات الشــخصية نمــوا و ذلــك بدعــم  ي حــ�ي

ي فــروع التأمينــات التجاريــة، �ز
كــة، و بصــورة خاصــة �ز ي تعمــل فيهــا ال�ش

ز الــ�ت أســواق التأمــ�ي
ي 

ز �ز ي هــذه الأســواق. بشــكل عــام، اتســمت أســواق التأمــ�ي
ز الصحــي إلزاميــا �ز ز عــى الســيارات والتأمــ�ي ي جعلــت التأمــ�ي

ز العديــد مــن البلــدان الــ�ت مــن قوانــ�ي
ة. ي تكبدهــا للخســائر الكبــ�ي

ي �ز ، و قدرتهــا عــى المنافســة و النخفــاض النســ�ب ز كات التأمــ�ي ي الأســعار، ممــا يعكــس القــدرة الأســتيعابية لــ�ش
عــام 2٠١6 بليونــة �ز

ز مديــر عــام جديــد، وجــرى اســتقطاب تدريجيــاً خــالل هــذا  ز العربيــة ش.م.ل خــالل العــام 2٠١6 إعــادة هيكلــة وتنظيــم. إذ تــم تعيــ�ي كــة التأمــ�ي أجــرت �ش
ي إجمــالي أقســاط 

كــة انخفاضــاً طفيفــا ل يتعــدى نســبة ١٪ �ز كــة. وقــد شــهدت ال�ش ي ال�ش
ز مــن اجــل تبــوء مناصــب اداريــة ورياديــة �ز العــام اشــخاص كفوئــ�ي

ة  ي عــام 2٠١5 إل 266 مليــار لــ�ي
كي �ز ة لبنانيــة أي مــا يعــادل ١78 مليــون دولر أمــ�ي ي عــام 2٠١6 )اذ انخفضــت القســاط مــن 268 مليــار لــ�ي

ز المكتتبــة �ز التأمــ�ي
ي المنطقــة، وإعــادة الهيكلــة الداخليــة 

ي عــام 2٠١6 (، وذلــك نتيجــة الوضــع القتصــادي والســياسي الصعــب �ز
كي �ز لبنانيــة أي مــا يعــادل ١76 مليــون دولر امــ�ي

ي عــام 2٠١5 إل خســارة صافيــة 
كي �ز ة لبنانيــة أي مــا يعــادل ٠.7 مليــون دولر أمــ�ي ي الربــاح المجمعــة مــن ١ مليــار لــ�ي

ي صــا�ز
الهامــة. ممــا ادى ال انخفــاض �ز

ي عــام 2٠١6.
ة لبنانيــة تعــادل ١.3 مليــون دولر �ز بقيمــة 2 مليــار لــ�ي

نتــاج  ي عــام 2٠١6. ولــم يظهــر إجمــالي الإ
ة لبنانيــة أي مــا يعــادل ١.8 مليــون دولر �ز ي قطــاع التأمينــات العامــة 2.7 مليــار لــ�ي

كــة �ز وبلغــت النتائــج الفنيــة لل�ش
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. كي ة لبنانيــة أي مــا يعــادل ١5٠ مليــون دولر أمــ�ي ي عــام 2٠١6، إذ بلغــت قيمــة النتــاج 226 مليــار لــ�ي
تأمينــات غــ�ي الحيــاة أي نمــو �ز

ة لبنانيــة أي مــا  داريــة الموزعــة( بلغــت 2.4 مليــار لــ�ي يــل المصاريــف العامــة والإ ز ز عــى المركبــات خســائر تقنيــة صافيــة )بعــد ت�ز واظهــرت نتائــج فــرع التأمــ�ي
ة  داريــة( تعــادل 2.6 مليــار لــ�ي يــل المصاريــف العامــة والإ ز ز الستشــفاء خســارة تقنيــة صافيــة )بعــد ت�ز ، فيمــا شــهد فــرع تأمــ�ي كي يعــادل ١.6 مليــون دولر أمــ�ي
. بينمــا عّوضــت تأمينــات الممتلــكات والتأمينــات الشــخصية هــذه الخســائر عــن طريــق تحقيــق أربــاح تقنيــة  كي لبنانيــة اي مــا يعــادل ١.7 مليــون دولر أمــ�ي
ز  . هــذا ويتمحــور تركــ�ي كي ة لبنانيــة أي مــا يعــادل 5.2 مليــون دولر أمــ�ي داريــة الموزعــة(  بقيمــة 7.8 مليــار لــ�ي يــل المصاريــف العامــة والإ ز صافيــة )بعــد ت�ز
ز المركبــات مــن اجــل تحويــل النتائــج الســلبية ال نتائــج ايجابيــة، وذلــك مــن خــالل وضــع  ي تأمــ�ي

ز طــرق الكتتــاب �ز ي الجديــد عــى تحســ�ي
دارة والفريــق الفــ�ز الإ

ي عــام 2٠١7. أمــا فيمــا يتعلــق بفرع 
، وإعــادة هيكلــة عمليــات إدارة المطالبــات. ونتوقــع أن تحقــق  هــذه الإجــراءات آثــار إيجابيــة �ز اتيجية جديــدة للتســع�ي اســ�ت

ي يتــم 
ي النتائــج الفنيــة والتقنيــة نتيجــة للمبــادئ التوجيهيــة والإجــراءات الجديــدة المتعلقــة بالكتتــاب والــ�ت

ز الستشــفاء، فإننــا نتوقــع حــدوث تحســن �ز تأمــ�ي
. ز ي اعــادة هيكلــة معاهــدات اعــادة التأمــ�ي

ي الربــع الرابــع مــن العــام 2٠١6 �ز
تنفيذهــا، وكذلــك تبعــاً للقــرار المتخــذ �ز

ي عــام 2٠١5  إل 
كي �ز ة لبنانيــة أي مــا يعــادل 2.9 مليــون دولر امــ�ي ز عــى الحيــاة، فقــد انخفضــت الربــاح المحققــة مــن 4.3 مليــار لــ�ي أمــا مــن ناحيــة التأمــ�ي

ي عــام 2٠١6. ويرجــع ذلــك أساســا إل انخفــاض قيمــة الأقســاط المكتتبــة بنســبة ١٠.6٪ ، أي مــن 43.6 
ة لبنانيــة أي مــا يعــادل ١.4 مليــون دولر �ز 2 مليــار لــ�ي

ة لبنانيــة أي مــا يعــادل 26 مليــون دولر،  وذلــك نتيجــة الظــروف  ي العــام 2٠١5 إل 39 مليــار لــ�ي
كي �ز ة لبنانيــة أي مــا يعــادل 29 مليــون دولر امــ�ي مليــار لــ�ي

كــة مــن  ضافــة ال انخفــاض حصــة ال�ش كــة، بالإ ي دول مجلــس التعــاون الخليجــي حيــث تتمركــز محفظــة تأمينــات الحيــاة العائــدة لل�ش
االقتصاديــة الســائدة �ز

ي العــام 2٠١6.
ز نتيجــة ارتفــاع عــدد المطالبــات �ز اربــاح اعــادة التأمــ�ي

ة لبنانيــة أي مــا يعــادل  ي فــروع التأمينــات العامــة بلغــت 7 مليــار لــ�ي
ي العــام 2٠١6 ارباحــاً مــن الســتثمارات �ز

كــة �ز وعــى صعيــد الســتثمارات، حققــت ال�ش
. وقــد  كي ة لبنانيــة أي مــا يعــادل ١7٠ مليــون دولر أمــ�ي ي فــروع التأمينــات العامــة 256 مليــار لــ�ي

ز بلغــت الأصــول المســتثمرة �ز ي حــ�ي
، �ز كي 4،6 مليــون دولر أمــ�ي

كي )مقارنــة مــع  ة لبنانيــة أي مــا يعــادل ١.5 مليــون دولر أمــ�ي ي العــام 2٠١6 لتصــل إل 2.25 مليــار لــ�ي
ز عــى الحيــاة �ز ارتفعــت اربــاح اســتثمارات فــرع التأمــ�ي

ي فــرع تأمينــات الحيــاة )باســتثناء 
ز بلغــت الأصــول المســتثمرة �ز ي حــ�ي

(، �ز كي ة لبنانيــة أو ١.١5 مليــون دولر أمــ�ي ي كانــت ١.73 مليــار لــ�ي
اربــاح العــام 2٠١5 الــ�ت

. كي ة لبنانيــة أي مــا يعــادل 29.١5 مليــون دولر أمــ�ي صناديــق الســتثمار( 43.72 مليــار لــ�ي
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ز مــن الدرجــة الأول وتتبعهــا  كــة إعــادة تأمــ�ي ي تقودهــا �ش
ز الــ�ت ي الســنوات الســابقة، فقــد تــم، و دون أيــة صعوبــات، تجديــد معاهــدات إعــادة التأمــ�ي

كمــا �ز
ي الأعــوام الســابقة فقــد 

. وكمــا �ز ز اتيجية وطويلــة الأجــل مــع معيــدي التأمــ�ي اكــة الســ�ت ز إقليميــة وأوروبيــة بــارزة. وكان ذلــك نتيجــة ال�ش كات إعــادة تأمــ�ي �ش
ز العربيــة  كــة التأمــ�ي ز العربيــة ش.م.ل )لبنــان(، و �ش كــة التأمــ�ي كــة الأم �ش ز جماعيــة تغطــي نطــاق عملياتنــا مــن خــالل ال�ش جــرى توقيــع اتفاقيــة اعــادة تأمــ�ي

ز العربيــة ســوريا. كــة التأمــ�ي الأردن، و�ش

: ز الخاصة بكل منها هي كما يىي كاتنا التابعة وأوضاع أسواق التأم�ي باختصار، فإن نتائج �ش
كــة ١٠٪ مقابــل  ، فقــد بلــغ معــدل النمــو لل�ش ي

ز الأرد�ز ي تؤثــر عــى قطــاع التأمــ�ي
قليميــة الــ�ت ابــات الإ ز العربيــة – الأردن )AICJ(: بالرغــم مــن ال�ز كــة التأمــ�ي - �ش

ي العــام 2٠١6، 
كي �ز ، أي مــا يعــادل 876 ألــف دولر امــ�ي ي

كــة أرباحــا صافيــة بلغــت 62١ ألــف دينــار أرد�ز نمــو الســوق الــذي بلــغ نســبة ٪ 4.4. وحققــت ال�ش
ي 

ي عــام 2٠١5، ويرجــع ذلــك أساســاً إل التحســن �ز
كي �ز ، أي مــا يعــادل ١69 ألــف دولر أمــ�ي ي

بحيــث ســجلت الربــاح ارتفاعــاً  ملحوظــاً مــن ١2٠ ألــف دينــار أرد�ز
ي العــام 2٠١5 إل ١9 مليــون 

كي �ز ي أي مــا يعــادل 25 مليــون دولر امــ�ي
ز المركبــات. كمــا ارتفعــت الأقســاط مــن ١8 مليــون دينــار ارد�ز انتاجيــة وربحيــة فــرع تأمــ�ي

ز الحيــاة وتأمينــات الستشــفاء  ز باســتثناء فــروع تأمــ�ي ي جميــع فــروع التأمــ�ي
ي العــام 2٠١6، وذلــك نتيجــة النمــو �ز

ي أي مــا يعــادل 27 مليــون دولر �ز
دينــار ارد�ز

اً. اً كبــ�ي ي لــم تشــهد تغيــ�ي
الــ�ت

ي ســوريا والوضــع القتصــادي والســياسي المتدهــور. 
كــة عملياتهــا بالرغــم مــن ال�اعــات المســتمرة �ز ز العربيــة – ســوريا )AICS(: واصلــت ال�ش كــة التأمــ�ي - �ش

ة الســورية  ة ســورية، ولكــن بســبب تدهــور ســعر �ف اللــ�ي ة ســورية إل 882 مليــون لــ�ي ز بشــكل ملحــوظ مــن 658.١ مليــون لــ�ي وقــد ارتفعــت أقســاط التأمــ�ي
ي العــام 2٠١6. وقــد ارتفعــت الأربــاح 

كي �ز ي العــام 2٠١5 إل ١.9 مليــون دولر أمــ�ي
كي �ز كي مــن 3.١ مليــون دولر أمــ�ي انخفضــت قيمــة الأقســاط بالــدولر الأمــ�ي

ي عــام 2٠١6.
كي �ز ة ســورية أي مــا يعــادل 326 ألــف دولر أمــ�ي ي عــام 2٠١5 إل ١5١ مليــون لــ�ي

كي �ز ة ســورية إل 335 ألــف دولر أمــ�ي مــن 7٠ مليــون لــ�ي

I- الملخص التنفيذي
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١7

توّقعات مستقبلّية

ي الســوق للحفــاظ عــى مركزهــا التنافــسي مــن خــالل تنفيــذ خطــة تحــول جديــدة، 
كــة إعــادة هيكلــة مكانتهــا �ز تماشــيا مــع تحديــات الأســواق، اختــارت ال�ش

ز 2٠2٠« )GEArInG towArdS ExCEllEnCE GtE2٠2٠(. والهــدف الرئيــسي مــن هــذه الخطــة هــو إعــادة الربحيــة مــن خــالل بنــاء  وهــي »التوجــه نحــو التمــ�ي
هيكليــة جديــدة واضحــة تهــدف ال نمــو مربــح و خدمــة العمــالء بشــكل أفضــل. 

ي لبنــان ودول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن خــالل تعزيــز قنــوات التوزيــع وخدمة 
ز الحيــاة �ز ي فــرع تأمــ�ي

كــة هــذا العــام عــى الســتثمار �ز ز ال�ش وســيكون تركــ�ي
ــإدارة  اتيجياتها المتعلقــة ب ــث اســ�ت ــة، وتحدي ــد عملياتهــا الداخلي ي تجدي

ــة �ز ك ي احتياجــات العمــالء. وستســتمر ال�ش ــ�ب ــدة تل ــم منتجــات جدي العمــالء وتقدي
ي المســتقبل، ســوف 

ي نهايــة المطــاف. و�ز
ز كفاءتهــا التشــغيلية وتحقيــق الربحيــة �ز التســع�ي والمطالبــات، وتعزيــز مبادراتهــا لتطويــر الأعمــال مــن أجــل تحســ�ي

ي لبنــان.
ي مركزهــا الرئيــسي �ز

ي المصاريــف مــن خــالل تبســيط شــبكة فروعهــا وحــ� المهــام الأساســية �ز
كــة إل تحقيــق الوفــر �ز تســعى ال�ش

ي 
. وســوف نركــز اهتمامنــا عــى النجــاح �ز ي

ز العمــا�ز ي ســوق التأمــ�ي
ز تبــوء مكانــة رائــدة �ز كــة فالكــون للتأمــ�ي ي ســلطنة عمــان، ســيتيح لنــا دمــج فروعنــا مــع �ش

و�ز
ز عــى الســوق وعــى خدمــة محفظــة عمالئنــا. كــ�ي دمــج فريقــي العمــل ودمــج العمــال مــع الحفــاظ عــى ال�ت

كاتها الشقيقة والتابعة. كة الم و�ش ي ال�ش
ية عى كافة المستويات، مما يحفز دائما ثقافة »مركزية العمالء« �ز كما سنواصل تطوير مواردنا الب�ش

كــة، ونشــكر  كــة لثقتهــم الالمحــدودة بال�ش اً وليــس آخــراً، نبــدي امتناننــا لعمالئنــا عــى دعمهــم المتواصــل، وكذلــك المتنــان والشــكر الأكــ�ب لمســاهمي ال�ش اخــ�ي
كــة. ز عــى تفانيهــم وعملهــم الجــاد و الــدؤوب. ونعدكــم بالتعــاون مــن اجــل بنــاء مســتقبل أفضــل لل�ش دارة والموظفــ�ي دارة والإ ايضــاً اعضــاء مجلــس الإ

، ز م�ي ودمتم مح�ت
وهبه عبد هللا تماري
دارة  رئيس مجلس الإ

I- الملخص التنفيذي
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١9

ن 1- عمليات التأم�ي

1-1 نظرة شاملة عل التأمينات العامة

ز  ي مــا يــىي بالتأمــ�ي
ز العربّيــة - الأردن )الُمشــار إليهــا �ز كــة التأمــ�ي ز العربّيــة – ســورية، و�ش كــة التأمــ�ي ز العربّيــة ش.م.ل.، و�ش كــة التأمــ�ي العملّيــات الموحــدة ل�ش

العربّية(.

ي عملّيــات التأمينــات العامــة. )بعــد 
ة لبنانيــة مــن الكتتــاب �ز ي العــام 2٠١6 ربحــا بلــغ 2.7 مليــار لــ�ي

ز العربّيــة قــد حقّقــت �ز يّ�نــا أن نفيدكــم علًمــا بــأّن التأمــ�ي
داريــة الموزعــة(. يــل المصاريــف العموميــة والإ ت�زز

ي محيــط  
ز العربيــة و�ز ي مناطــق تواجــد التأمــ�ي

كــة تحقيــق ذلــك بالرغــم مــن التباطــؤ القتصــادي وعــدم الســتقرار الســياسي والجتماعــي �ز وقــد اســتطاعت ال�ش

ز العــام، باســتثناء  ، عــى نمــّو إنتــاج الأقســاط وهوامــش العمليــات عــى حــّد ســواء. وقــد قّدمــت كافــة فــروع التأمــ�ي هــذه المناطــق، مــا يؤثــّر، ال حــد كبــ�ي
ي أعّدتهــا 

ي حّققتهــا، حيــث يجــري حالًيــا العمــل بالتدابــ�ي الالزمــة الــ�ت
يجابيــة الــ�ت ز عــى المركبــات، تقاريــر عــن النتائــج التقنيــة الإ ي وفــرع التأمــ�ي الفــرع الطــ�ب

كتواريــة مــن أجــل عكــس نتائــج الكتتــاب مــن ســلبية إل إيجابيــة. ي تُعــ�ز بعملّيــات الكتتــاب والأعمــال الإ
الفــرق الــ�ت

ضافــة إل  ي تطويــر المبيعــات والأربــاح والوصــول بهــا إل مســتويات أعــى بالإ
امنــا بتحقيــق أهدافنــا الرئيســية المتمّثلــة �ز ز ي العــام 2٠١6 ، نواصــل ال�ت

مــا زلنــا، �ز
ي الأداء.

ز �ز
ّ ز مــن أجــل التوّجــه نحــو التمــ�ي اك كل ألشــخاص المعنيــ�ي ي تشــّكل محــور اهتمامنــا الأســاسي وا�ش

تلبيــة احتياجــات عمالئنــا الــ�ت

ســتغناء عــن المخاطــر  ــة أهــداف، وهــي: الإ ــا ثالث ــق له ــة خارطــة طري ز العربي ــ�ي ي التأم
ــع �ز ــة أعــاله، نّتب ــق الأهــداف المبّين ــة إل ســعينا إل تحقي ضاف وبالإ

ــح. ــد مــن الرب ــق المزي ــا تحقي ــث يمكنن ز والأســواق حي ي مجــالت التأمــ�ي
ــا �ز ــاب ورفــع حّصتن ي مــن الكتت

ــا الصــا�ز ــادة دخلن المســببة للخســارة، وزي

كة II- نظرة عامة عل عمليات ال�ش
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تقرير مجلس الدارة

كة II- نظرة عامة عل عمليات ال�ش

ن 1- عمليات التأم�ي

1-1 نظرة شاملة عل التأمينات العامة

ز طريقــة التعامــل مــن منظــور العميــل، وتعزيــز الــولء وذلــك  مــا زلنــا نســعى جاهديــن وبشــكل مســتمّر مــن أجــل زيــادة ر�ز العمــالء، وتحســ�ي
ز القيمــة الإجماليــة. مــن خــالل توفــ�ي خدمــة أفضــل للمحافظــة عــى العمــالء مــا يــؤّدي إل تحســ�ي

( فقــد تّمــت إعــادة  ز
ّ ي محاولــة منــا لضمــان تطبيــق أفضــل الممارســات كجــزء مــن GtE2020 )التوّجــه نحــو التمــ�ي

، و�ز أمــا عــى الصعيــد الداخــىي
ي 

تنظيــم إجــراءات وسياســات جديــدة ووضعهــا محــط التنفيــذ، وتجــري مراجعــة هــذه الإجــراءات والسياســات وتحديثهــا بشــكل مســتمّر لتســتو�ز
كل متطّلبــات أعمالنــا.

ز التنفيــذ بغيــة تحديــد المســؤوليات وضمــان تلبيــة احتياجــات عمالئنــا  فضــالً عــن ذلــك، تــّم إعــداد اتّفاقيــات مســتوى الخدمــات ووضعهــا حــ�ي
امنــا بتوفــ�ي تجربــة أفضــل للعمــالء. ز ي الوقــت المناســب وبالتــالي الوفــاء بال�ت

ز عــى حــّد ســواء( بطريقــة فّعالــة و�ز ز والخارجّيــ�ي )الداخلّيــ�ي

، تضّمنــت خّطــة التحــّول GtE2020 جلســات خاّصــة   ز العربيــة هــو أمــر أســاسي اً، ولأنّنــا نؤمــن بــأّن مســاهمة ودعــم كل أفــراد مــن التأمــ�ي وأخــ�ي
اتيجية  ــ�ت ــداف الس ــات والأه ــم بالتوّجه ــى عل ــرد ع ــون كل ف ــان أن يك ــة وضم ــورة فّعال ــع بص اك الجمي ــدف إ�ش ــراد به ــع الأف ــة إل جمي موّجه

ــا لهــا. الجديــدة وأنّــه يعمــل وفًق
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كة II- نظرة عامة عل عمليات ال�ش

2١

ن 1- عمليات التأم�ي

ن عل الحياة ٢-1 عمليات التأم�ي

ن العربية - االردن م.ع.م.( كة التأم�ي )�ش
ي للعام 2٠١5 .

ي خالل العام 2٠١6 مقابل 2,١57,٠34 دينار أرد�ز
بلغ مجموع الأقساط المكتتبة 2,٠99,434 دينار أرد�ز

نتاج والربحية. كة تفعيل قنوات البيع المتاحة الذي ينعكس إيجابا عى نسبة نمو الإ ستتول ال�ش

ن العربية ش.م.ل.( كة التأم�ي )�ش
(، ومســتوى أربــاح بلــغ مجموعــه  كي ة لبنانيــة )أي 22.9١ مليــون دولر أمــ�ي حافظــت المحفظــة عــى نموهــا ليصبــح مجمــوع الأقســاط المكتتبــة 34.54 مليــار لــ�ي

. كي ١.36 مليــون دولر أمــ�ي

.) كي ة لبنانية )أي ١.57 مليون دولر أم�ي ز للمجموعات 2.37 مليار ل�ي بلغت الأقساط المكتتبة لمحفظة التأم�ي

ز الحمايــة والســتثمار عــى الحصــة الأكــ�ب مــن الأنتــاج. وقــد بلغــت أقســاط ســنة أول  ي تجمــع بشــكل فّعــال بــ�ي
حافظــت منتجــات »أربيــا ليفســتايل«، الــ�ت

مكتتبــة 5.27 مليــون دولر.
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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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%الف ل.ل.
1,46٧,٧٠٠
٨,344,4٧1
٢٨٨,٩44
4٨٨,6٢3
٢٠٨,٩٠٨
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٢٠16
أقساط التجديد

%الف ل.ل.
%٧

%٧5
%٢
%3
%٢
%1٠
%1٠٠

٢٠16
مجموع االأقساط

%الف ل.ل.

٢٠15
مجموع االأقساط

%الف ل.ل.

ي العام ٢٠16
ن عل الحياة المكتتبة �ن ي الأقساط التأم�ي

التوزيع الجغرا�ن

ي العام ٢٠16
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

%٩

%3

%٢

%٢
%٨

لبنان

مارات العربية المتحدة االإ

سلطنة عمان

البحرين   
الكويت  

بلدان أخرى

1,61٨,٨٠1
1٧,٨٢٢,1٧1
3٧4,٧٩٠
615,1٢3
35٨,554

٢,3٨3,3٨3
٢3,61٨,٠3٩

3,٠٨6,5٠1
٢6,166,641
663,٧34
1,1٠3,٧46
56٧,461

٢,٩53,٨6٨
34,541,٩5٢

4,٠6٧,6٩٢ 
 ٢٩,٧51,٢٩٩ 

1,6٠٠,3٨٢ 
٩14,453 
 ٧٠٧,٧11 

٢,٢٧5,٢٧4 
3٩,316,٨11 

%٩
%٧6
%٢
%3
%٢
%٩

%1٠٠

%1٠
%٧6
%4
%٢
%٢
%6

%1٠٠
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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

ة لبنانية ي مليون ل�ي
االنتاج االجمالي �ن

2٠١634.54
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ن جماعي  تأم�ي
ومفتوح

%٢1
ن فردي - أقساط إضافية تأم�ي

%5
ن فردي - أقساط عادية تأم�ي

%٧4

ي العام ٢٠16
توزيع أقساط السنة االأول 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 2 مليــار ل.ل. ) ٠،8 -٪( )مــن  ز ز العامــة )دون احتســاب الممتلــكات والتجهــ�ي ز العربيــة -  دوائــر التأمــ�ي كــة التأمــ�ي ي �ش
انخفضــت قيمة الســتثمارات �ز

كــة عنايــة الســعودية  ي �ش
ي القيمــة الســوقية لمســاهمتنا �ز

اجــع إل إنخفــاض �ز 244،6 مليــار ل.ل. عــام 2٠١5 إل 242،6 مليــار ل.ل. عــام 2٠١6 . ويعــود ســبب ال�ت
ي )4،١ مليــار ل.ل. إنخفــاض ســنة عــن ســنة(.

ز التعــاو�ز للتأمــ�ي

ز العامــة قيمــة 6،76 مليــار ل.ل. خــالل عــام 2٠١6 مقابــل 7،١9 مليــار ل.ل. خــالل عــام  ي ربــح محفظــة اســتثمارات دوائــر التأمــ�ي
عــى نحــو آخــر، بلــغ صــا�ز

ي أوراق ماليــة بالكلفــة المطفــأة.
2٠١5 ، وذلــك بســبب تحمــل خســارة 362 مليــون ل.ل. كانخفــاض بقيمــة اســتثمارات �ز

ستثمار ٢- عملّيات االإ

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 الصافية  
اعباء فوائد عل تسليفات م�فية

ي أوراق مالية
ايرادات من استثمارات �ن

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

ي أوراق مالية بالكلفة المطفأة
انخفاض قيمة استثمارات �ن

ي )خسائر( /أرباح فروقات رصف االجنبية    
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
)116,٢65(
٢,٧45,3٠6
1,٢٢3,5٠٩

٠
)4٩٩,٠14(
٧,1٩٠,4٩3

٢٠15 ٢٠16 جميع المبالغ مقسومة عىل ألف ل.ل

كة II- نظرة عامة عل عمليات ال�ش

1٨3,515,4٧٨
)13,1٩٢,3٠6( 
 ٩,15٩,615

 51,6٠٧,٧٢٩
  11,5٠٧,٠5٧
٢4٢,5٩٧,5٧3

3,٨6٩,4٨6
)٢٢٩,٠61(
٢,٧٠3,4٨٠
1,٨63,6٠٢
)36٢,35٧(
)1,٠٨5,٠54(
6,٧6٠,٠٩6
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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

ســتثمارات  بقيمــة  3،9 مليــار ل.ل. )+9،٠ ٪( مــن 43 مليــار ل.ل. عــام 2٠١5 إل 46،9 مليــار ل.ل. عــام 2٠١6. ويعــود الســبب بشــكل رئيــسي إل زيــادة أربــاح الإ
والتدفقــات النقديــة التشــغيلية .

ــاة )دون احتســاب الصناديــق المرتبطــة بوحــدات اســتثمارية( قيمــة 2،26  ــن عــى الحي ــر التأميـ عــى نحــو آخر، بلــغ صافـــي ربح محفظــة اســتثمارات دوائ
ي 

ي ســندات الديــن والتحســن �ز
ســتثمارات �ز مليــار ل.ل. خــالل عــام 2٠١6، مقابــل ١،67 مليــار ل.ل. خــالل عــام 2٠١5؛ ويعــود الســبب إل إرتفــاع العائــد عــى الإ

خســائر فروقــات الــ�ف.

ي الصندوق ولدى المصارف
نقد �ن

نة مصارف دائ
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

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

صا�ن
ي أوراق مالية بالكلفة المطفأة

انخفاض قيمة استثمارات �ن
ي )خسائر( /أرباح فروقات رصف

صا�ن
ستثمارات يرادات من االإ مجموع االإ

33,1٩5,٧٧4
)1,٨٢5,٨٧٠(
3,٢٠6,٧5٩
1,3٠٨,5٨٧
11,٠41,1٨5

46,٩٢6,435
6٧٠,6٨٩

1,٧6٩,٧6٩
)6,3٧4(

)143,3٧4(
)٢5,4٧٩(

٢,٢65,٢31

٢٩,163,5٩٨
)1,٧٠٨,514(
1,٨٢٨,٢٧٨
٢,35٧,633
11,3٩1,٩1٧
43,٠3٢,٩1٢
535,٩٢٨
1,353,1٢٩
)63,5٠4(

.
)15٨,٩31(
1,666,6٢٢ 

٢٠15 ٢٠16

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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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

٢٠16
٢٠15

النسبة

النسبة

النسبة

↑ %5

٢٠15٨٩,5٠3
٢٠16٩٠,1٢٢

↑ %1

6٩٧ ٢٠15
٢٠161,3٠٢-

↓ %٢٨٨-

٢٠151٨٢,٨٢4
٢٠161٨1,٢44

كي ويعــود ذلــك بصــورة رئيســّية إل  • ارتفــاع الســيولة النقديـّـة واالســتثمارات بقيمــة 9.5 مليــون دولر أمــ�ي
كي  كي وال زيــادة بقيمــة 2.7 مليــون دولر أمــ�ي بيــع أســهم خزينــة تصــل قيمتهــا إل 6.2 مليــون دولر أمــ�ي

ي الســلفات الم�فّية.
�ز

، ويعــود ذلك بصــورة رئيســّية إل ارتفاع  ن بقيمــة 7.5 مليــون دولر أمــي ركي • ارتفــع حجــم أصــول إعــادة التأمــ�ي
ز الجديدة  ز غ�ي المكتســبة بعــد إدخال اتفاقيــة إعادة التأمــ�ي ي من أقســاط التأم�ي ّ ز الطــ�ب ي حّصــة إعــادة التأمــ�ي

�ز
.) كي ز عــى الحياة من المطالبات القائمــة )١.8 مليــون دولر أم�ي ( وحّصــة إعــادة التأمــ�ي كي )6.١ مليــون دولر أمــ�ي

كي ويعــود  ن بشــكل طفيــف بقيمــة ٠،6 مليــون دولر أمــ�ي • ارتفعــت القيمــة االإجمالّيــة لحقــوق المســاهم�ي
ــالوة  ــك ع ي ذل

ــا �ز كي بم ــ�ي ــون دولر أم ــل 6.2 ملي ــة مقاب ــهم خزين ــع أس ــّية إل بي ــورة رئيس ــك بص ذل
ي القيمــة العادلــة 

اكــم �ز الصــدار الناتجــة عــن عملّيــة البيــع. ومــن جهــة أخــرى، انخفــض التغــ�ي الم�ت
لــالأوراق المالّيــة الســتثماريّة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل الآخــر FVtoCI بقيمــة 4.5 
ــة،  ــة عناي ك ــة و�ش ــة التعاوني ز العربي ــ�ي ــة التأم ك ي �ش

ــة �ز كي نتيجــة اســتثمار المجموع ــ�ي ــون دولر أم ملي
. كي وانخفــض احتياطــي العملــة الأجنبيــة بقيمــة ٠.9 مليــون دولر أمــ�ي

ــًة  كي مقارن ن العــاّم للعــام 2٠١6 بمــا يقــارب نصــف مليــون دولر أمــ�ي ــاح فــروع التأمــ�ي • انخفضــت أرب
ــة  يب ي �ز

ــاع �ز ــات وارتف ــرع المركب ــج ف ي نتائ
ــع �ز ــّية إل تراج ــورة رئيس ــك بص ــود ذل ــام 2٠١5، ويع بالع

كي  ز عــى الحيــاة بمــا يقــارب ١.5 مليــون دولر أمــ�ي ضافــة إل ذلــك، تراجعــت أربــاح التأمــ�ي الدخــل. بالإ
ز بنســبة ١١٪. بعــد انخفــاض أقســاط التأمــ�ي

ز 2٠١5 و 2٠١6،  ز العامــ�ي ــ�ي كي ب ــون دولر أمــ�ي ــاة بقيمــة 3 ملي ن عــى الحي ــاج فــرع التأمــ�ي • انخفــض إنت
ــة  ــارات العربّي م ــة الإ ي دول

ــة �ز ز الفردي ــ�ي ــاط التأم ي أقس
ــاض �ز ــّية إل انخف ــورة رئيس ــك بص ــود ذل ويع

ز العامــة غــ�ي الحيــاة) بقيمــة ١.5 مليــون دولر  المّتحــدة. ومــن جهــٍة أخــرى، ارتفعــت أقســاط التأمــ�ي
. ي ّ ز الطــ�ب ي أعمــال التأمــ�ي

ــاد بشــكل رئيــسي �ز (، وهــو ازدي كي أمــ�ي النسبة

كي الف دوالر ام�ي

إجمالي االأقساط المكتتبة

كة II- نظرة عامة عل عمليات ال�ش

↓ %1-

36٨،٢1٧
36٨،5٢٧
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ــة 2  ــة بقيم ــاط المكتتب ي االأقس
ــا�ن ــض ص • انخف

ــع العــام 2٠١5،  ــًة م كي مقارن ــ�ي ــون دولر أم ملي
ويعــود ذلــك بصــورة رئيســّية إل إدخــال اتفاقية 

ي الجديــدة. ّ ز الطــ�ب إعــادة التأمــ�ي

ي االأقساط المكتتبة
صا�ن

٢٠1513٠،46٠
٢٠161٢٨،٢٨1

↓ %٢-

ــة(  ي االأقســاط المكتتب
ــة / صــا�ن ن االإجمالّي • ارتفــع معــّدل المــاءة )حقــوق المســاهم�ي

ي 
ي العــام 2٠١6 نتيجــًة لنخفــاض �ز

ي العــام 2٠١5 إل 7٠ ٪ �ز
ــف مــن 69 ٪ �ز بشــكل طفي
ي الأقســاط المكتتبــة.

صــا�ز

ــة(  ــاط المكتتب ــالي االأقس ــة / إجم ــاط المكتتب ي االأقس
ــا�ن ــتبقاء )ص ــّدل االس ــي مع • بق

مســتقراًّ بنســبة ٪7١.

كتـتاب مخاطر االإ

٢٠15٢٠16

ءة
مال

 ال
دل

مع

ءة
مال

 ال
دل

مع

اء
بق

ست
االإ

ل 
عد

م

ي 
كي �ز يــرادات لــكّل ســهم مــن ٠.٠4 دولر أمــ�ي • تراجعــت االإ

ي العــام 2٠١6 .
كي �ز العــام 2٠١5 إل - ٠.٠7 دولر أمــ�ي

ــن  ن م ــاهم�ي ــوق المس ــط حق ــى متوس ــد ع ــع العائ • تراج
ي العام 2٠١6 .

ي العام 2٠١5 ليســّجل نســبة - ١.4 ٪ �ز
٠.7٪ �ز

مقاييس االأرباح

٢٠15
٢٠16

٠،٠4$
٠،٠٧$-

%٠،٧
%-1،4

النسبة

اء
بق

ست
االإ

ل 
عد

م

العائد عل متوسط
ن حقوق المساهم�ي

يرادات لكل سهم االإ

كي الف دوالر ام�ي

كة II- نظرة عامة عل عمليات ال�ش

%٧%٧٠1
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3- المؤشرات المالية 

ن العامة 1-3 فروع التأم�ي

ي الخسارة
معدل صا�ن معدل إجمالي الخسارة

معدل الخسارة

٪8٠،٠

٪7٠،٠

٪6٠،٠

٪5٠،٠

٪4٠،٠

٪3٠،٠

٪2٠،٠

٪١٠،٠

٪٠،٠

%6٩،4 %٧1،1%٧1،٩ %٧٢،5

٢٠15٢٠16

دادات( / اجمالي الأقساط المحققة معدل اجمالي 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

٪35،٠

٪3٠،٠

٪25،٠

٪2٠،٠

٪١5،٠

٪١٠،٠

٪5،٠

٪٠،٠
٢٠16 ٢٠15

كتساب داريةمعدل مصاريف االإ معدل المصاريف العامة واالإ

ن العام  معدل المصاريف - التأم�ي

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

%٩.٨

%٢5.٩

%35.٧

%٨.٧

%٢٧.3

%36.٠
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3- المؤشرات المالية 

ن العامة 1-3 فروع التأم�ي

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

٢٠16

معدل المصاريف

٢٠15

٪١2٠،٠

٪١٠٠،٠

٪8٠،٠

٪6٠،٠

٪4٠،٠

٪2٠،٠

٪٠،٠

ن العام المعدل المركب - التأم�ي

ي الخسارة
معدل صا�ن

كة II- نظرة عامة عل عمليات ال�ش

%36.٠

%٧1.٩

%1٠٧.٩ %1٠5.1

%35.٧

%6٩.4
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3- المؤشرات المالية 

ن العامة 1-3 فروع التأم�ي

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

٢٠15٢٠16

٪١2٠،٠

٪١٠٠،٠

٪8٠،٠

٪6٠،٠

٪4٠،٠

٪2٠،٠

٪٠،٠

ن العام  ات الرئيسية - التأم�ي المؤ�ش

ي الخسارة
معدل التشغيل الكليالمعدل المركبمعدل المصاريفمعدل صا�ن

كة II- نظرة عامة عل عمليات ال�ش

%6٩.4%٧1.٩

%35.٧%36.٠

%1٠5.1%1٠٧.٩
%1٠٠.3%1٠٢.٩
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3- المؤشرات المالية 

٢-3 فرع الحياة

٢٠16 ٢٠15

٪7٠،٠

٪6٠،٠

٪5٠،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 - الحياة 

كتساب داريةمعدل مصاريف االإ معدل المصاريف العامة واالإ

كة II- نظرة عامة عل عمليات ال�ش

%5٢.5%51.٩

%35.٢

%3٧.1

%1٧.3%14.٨
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ز + عائــدات  ي مطلوبــات عقــود التأمــ�ي
ي المطالبــات المدفوعــة + التغيــ�ي �ز

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

٢٠15٢٠16

٪6٠،٠

٪5٠،٠

٪4٠،٠

٪3٠،٠

٪2٠،٠

٪١٠،٠

٪٠،٠

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

 معدل المنافع المدفوعة
ن ي أرباح التأم�ي

ال صا�ن
ي أرباح

 العائد عل صا�ن
ن التأم�ي

كة II- نظرة عامة عل عمليات ال�ش

%٩.5

%36.٧

%1٧.٠

%٨.٢
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4- أمور أخرى  

1-4 إضاءة على عملّيات أخرى 

ي 
اف عــى إدارة كاّفــة المشــاريع الــ�ت �ش دارة المشــاريع مــن أجــل الإ ي محاولــة مّنــا لالرتقــاء بعملّياتنــا إل مســتوى أعــى، تــّم تأســيس مكتــب جديــد لإ

�ز
ي الوقــت 

ي توحيــد معايــ�ي مســتندات المشــاريع وتبســيطها �ز
هــا. أمــا الهــدف مــن ذلــك فيكمــن �ز ز العربيــة وتوحيــد معاي�ي كــة التأمــ�ي ك فيهــا �ش تشــ�ت

الــذي تتــّم فيــه زيــادة الوعــي حــول وضــع المشــاريع مــن خــالل التتّبــع ورفــع التقاريــر عــى نحــو أكــ�ش تواتــراً.

ز القســم الخــاص بتجربــة العمــالء مــن خــالل  ز العربيــة، قمنــا بتمكــ�ي كــة التأمــ�ي ي تعتمدهــا �ش
ز عــى العميــل الــ�ت كــ�ي اتجية ال�ت وتماشــًيا مــع اســ�ت

ي مســاعدتنا عــى 
التقــرّب مــن عمالئنــا عــن طريــق الجتماعــات واجــراء الســتطالعات والتفاعــل معهــم، وقــد لعبــت هــذه الأمــور دوراً  أساســًيا �ز

ضافــة إل ذلــك، يتــم تحضــ�ي  ة العمــالء معنــا والتمّتــع بالقــدرة عــى توّقــع احتياجاتهــم. بالإ ي مســ�ي
صنــع قــرارات أفضــل والنخــراط بشــكل أكــ�ب �ز

ونيــة لخدمــة العمــالء. لك�ت إجــرا ء آلي جديــد للشــكاوى بمــا فيــه البوابــات الإ

ز عــى توحيــد  كــ�ي ي الســوق، مــع ال�ت
ز العربيــة �ز كــة التأمــ�ي ي تعزيــز الوعــي التكتيــكي حــول �ش

أمــا مــن منظــور التواصــل، فقــد اســتمّر قســم التســويق �ز
ي تعمــل فيهــا. 

ي كل المناطــق الــ�ت
كــة �ز صــورة ال�ش

ي نعمــل فيهــا، حيــث تؤثـّـر التكنولوجيــا عــى الأســواق المســتقبلية وحيــث 
ي كل المناطــق الــ�ت

ي مــع التطــّورات والتّجاهــات الســائدة �ز
وبغيــة التمــاسش

ونيــة متعــّددة مــن أجــل خدمــة عمالئنــا  ي الوقــت ذاتــه، قمنــا بتطويــر منّصــات إلك�ت
أنّنــا نؤمــن أّن التكنولوجيــا الرقميــة تطــرح فرًصــا وتحديــات �ز

ز الخاّصــة بهــم. ي احتياجــات التأمــ�ي ّ ي تلــ�ب
ونيــة الــ�ت لك�ت وتزويدهــم بالحلــول الإ

ــم  ــن تقدي ــا ســيمكننا م ــال مم ي الأعم
ــوي �ز ــق أداء ق ي تحقي

ــة �ز ز العربي ــ�ي ــة التأم ك ــرق �ش ــا ف ــع به ي تتمّت
ــ�ت ــات الراســخة ال ــد ســاهمت الأخالقي وق

ــتقبل. ــة للمس ــات متين أساس

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
ــر  ــة، ووضــع التقاري اهــة المهنّي ز ــ�ي ال�ز تشــّجع وتحافــظ عــى أعــى معاي

ــة. ــة الداخلي كات، والرقاب ــ�ش ــة ال ــة، وحوكم المالّي

ا تيجّية شيحات والمكافآت والشؤون االس�ت لجنة ال�ت
تقّيــم كفــاءات أعضــاء مجلــس الأدارة وتــرا جــع خطــط خالفــة المجلــس 
وتقّيــم أداء المجلــس وتقــّدم توصيــات إل المجلــس حــول مكافــآت 

دارة التنفيذيّــة. الإ
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لجنة المخاطر واالمتثال
ــة إدارة المخاطــر  ــم مــدى كفاي ــا تقّي كــة. كمــا أنّه ي ال�ش

ــة المتعلقــة بنشــاطات إدارة المخاطــر �ز افي ــام بمســؤولّياته الأ�ش ي القي
تســاعد المجلــس �ز

ــل. ــات العم ام بأخالقي ز ــ�ت ــة الســارية المفعــول والل /النظم ز ــع القوان�ي ام بجمي ز ــ�ت ــة ال الل ــة الرئيســّية بالضاف ــة والخارجّي الداخلي

لجنة االأصول والخصوم
ف عى نشاط إدارة السيولة ووضع الموازنة النقديّة والتوّقعات. كة وت�ش تضع سياسة إدارة الأصول والخصوم الخاّصة بال�ش

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

لجنة إدارة استمراريّة العمل
ي حــال 

ــام الرئيســّية �ز جاع المه ــط الســتمراريّة واســ�ت ــان حســن تخطي ــو�ي بإجــراء تحســينات لضم ــة وت ــل الحالّي تراجــع خطــة اســتمرارية العم
ــارىء. ــول اي ط حص

لجنة مكافحة االحتيال 
ي كافة الوظائف.

ي التطوير المستمر ومراقبة برنامج مكافحة الحتيال �ز
دارة التنفيذيّة �ز تساعد الإ

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

كــة وطبيعــة أعمالهــا المتنّوعــة بشــكل مناســب.  ــدى ال�ش ــة بحســب المخاطــر ل إّن التصنيــف يســتند إل المســتوى المناســب مــن الرســملة المعّدل
ــة A.M.BESt نيســان 2٠١7(. ك ــر �ش ــن تقري ــات م )مقتطف

1-٢ إدارة رأس المال

ــق  ي مــا يتعّل
كــة ضمــن المجموعــة تصنيفهــا الخــاّص ومتطّلباتهــا الخاّصــة �ز ي إدارة رأســمالها عــى أســاس موّحــد. ولــدى كّل �ش

تســتمّر المجموعــة �ز
بــرأس المــال.

ــة لتلبيــة هــذه المتطّلبــات وضمــان قــدرة المجموعــة عــى الحفــاظ عــى إســتمراريتها مــع زيــادة العائــدات إل الحــّد  اتيجّية الإجمالّي وتكمــن الســ�ت
الأقــى مــن خــالل الســتخدام الأمثــل لرأســمالها.

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
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وتتــم متابعــة وضعيــة رأس المــال لــدى المجموعــة بشــكل دوري مــن خــالل إدارة الموجــودات والمطلوبات، واختبــارات الضغــط والتقديــرات الكتوارية. 
ام بحــدود المخاطــر المعرّفــة والمعلنــة  ز اف عــى المخاطــر الماليــة والتخفيــف منهــا مــن خــالل اللــ�ت �ش ضافــة إل ذلــك، تقــوم لجنــة الســتثمار بــالإ بالإ

ي السياســة الســتثمارية للمجموعة.
�ز

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 ال نموذج مدى مالءة رأس المال والذي تّم تطويره حديثاً.

ز والمنطقة الجغرافّية. يتّم التقيّيم عى مستوى المؤسسة ككل وبحسب فروع التأم�ي

ي المجموعة 
٢- إدارة المخاطر ورأس المال �ن

1-٢ إدارة رأس المال
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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 العربّية )AIC( بتصنيف القّوة المالّية كة التأم�ي كة A.M. BESt EUropE نتائج التصنيف ل�ش ت �ش ي نيسان  من العام 2٠١7، ن�ش
�ز

ز يتمتعان برؤية مستقرة. ي عى مستوى BBB )آمن(. ان هذين التقييم�ي
عى مستوى ++B )جّيد( والتصنيف الئتما�ز

كة A.M.Best نيسان ٢٠1٧( كة A.M.Best )مقتطفات من تقرير �ش رأي �ش

االأساس المنطقي للتصنيف

ي 
كــة وطبيعــة أعمالهــا المتنوعــة بشــكل مناســب �ز »إن التصنيــف يســتند إل المســتوى المناســب مــن الرســملة المعدلــة بحســب المخاطــر لــدى ال�ش

ق الأوســط«. جميــع أنحــاء الــ�ش
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ي المجموعة 
٢- إدارة المخاطر ورأس المال �ن

1-٢ إدارة رأس المال

ي لبنــان ممــا يعــرض عملياتهــا إل مســتويات مرتفعــة مــن مخاطــر النظــام القتصــادي والســياسي 
ز العربيــة AIC �ز كــة التأمــ�ي يقــع المركــز الرئيــسي ل�ش

كــة وقاعدتهــا الســتثمارية«. يــرا دات المتنوعــة لل�ش . يتــّم تخفيــف هــذه المخاطــر جزئيــا مــن خــالل تدفــق الإ والمــالي

كة أعمال ال�ش

ز العربيــة AIC يبعــد جزئيــا خطــر توقــف الأعمــال بســبب حالــة عــدم الســتقرار  كــة التأمــ�ي ي الجيــد الــذي تتمتــع بــه �ش
»إن مســتوى التنــوع الجغــرا�ز

 AIC ز العربيــة كــة التأمــ�ي كات التابعــة ل�ش ضافــة إل تنويــع مصــادر الدخــل، فــإن العــدد الكبــ�ي مــن الفــروع والــ�ش ي المنطقــة. وبالإ
الســياسي الســائدة �ز

ي قــد تواجههــا«.
ي عملهــا رغــم المحــن الــ�ت

ي قدمــا �ز
كــة عــى المــىز فضــال عــن خطــط الطــوارئ المناســبة ستســاعد ال�ش

 إدارة المخاطر

دارة المخاطــر تماشــيا مــع أفضــل الممارســات الُمعتمــدة  ــر إطــار العمــل لإ ة بتطوي ز العربيــة AIC عــى مــر الســنوات الأخــ�ي كــة التأمــ�ي »قامــت �ش
وريــا نظــرا للعمليــات  كات مــؤ ســس بشــكل جيــد بالرغــم مــن أن هــذا الأمــر يعــد �ز دوليــا. وان إطــار العمــل الخــا ص بالمجموعــة لحوكمــة الــ�ش

تــب عــى ذلــك. كــة والعــبء التنظيمــي الــذي ي�ت ي تقــوم بهــا ال�ش
المتنوعــة الــ�ت

ــة الرأســمالية بالســتناد إل نمــوذج رأس المــال القائــم عــى تقييــم المخاطــر. ويجــرى  ــا بتقييــم الوضعي ز العربيــة AIC حالّي كــة التأمــ�ي »تقــوم �ش
.»ّ ي

ز والموقــع الجغــرا�ز التقييــم عــى مســتوى المجموعــة وبحســب فــروع التأمــ�ي
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ي المجموعة 
٢- إدارة المخاطر ورأس المال �ن

الرسملة

ز العربيــة AIC تُعــد مناســبة مــن أجــل التصنيــف مــع متطلبــات رأس المــال  كــة التأمــ�ي ي تعتمدهــا �ش
»إن الرســملة المعّدلــة بحســب المخاطــر الــ�ت

كــة المندفعــة بالتســاوي مــع مخاطــر الكتتــاب ومخاطــر الســتثمار«. الخاصــة بال�ش
 

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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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
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٢-٢ إدارة المخاطر

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.

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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كات وإدارة المخاطر ورأس المال III- حوكمة ال�ش

ي المجموعة 
٢- إدارة المخاطر ورأس المال �ن

٢-٢ إدارة المخاطر

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 المالي مخاطر االإ

ف مخاطر االمتثال

المخاطر القانونّية

ن وأنظمتها ن التأم�ي قوان�ي
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ي المجموعة 
٢- إدارة المخاطر ورأس المال �ن

٢-٢ إدارة المخاطر

التخفيف من المخاطر الرئيسّية

مخاطر االكتتاب

اتيجّية الكتتــاب أن تضمــن التنــّوع الجّيــد للمخاطــر الكتتابّيــة مــن حيــث نــوع الخطــر وقيمتــه والقطــاع والجغرافيــا. وتقــوم المجموعــة  تحــاول اســ�ت
ز وكذلــك الأمــر مــن  بالتخفيــف مــن هــذا الخطــر مــن خــالل المبــادئ التوجيهّيــة لالكتتــاب ووضــع حــدود للســلطة مــن أجــل إصــدار عقــود التأمــ�ي
ز / النــوع /  . يتــّم تحديــد معايــ�ي التســع�ي وصيغــه بحســب فــروع التأمــ�ي ز عــادة التأمــ�ي تيبــات المناســبة لإ ز وال�ت ي أعمــال فــروع التأمــ�ي

خــالل التنــوع �ز
. ويتــّم اســتخدام برنامــج  ز ة أقســاط التأمــ�ي ي كتّيبــات الكتتــاب المعنّيــة لــكي تكــون بمثابــة مبــادئ توجيهّيــة للخطــر بمــا يتناســب مــع تســع�ي

الفئــة �ز
اتيجّية التســع�ي وتحســينها بشــكل مســتمّر. ّيــة مــن أجــل مراجعــة اســ�ت معلومات

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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ي المجموعة 
٢- إدارة المخاطر ورأس المال �ن

٢-٢ إدارة المخاطر

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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ي المجموعة 
٢- إدارة المخاطر ورأس المال �ن

٢-٢ إدارة المخاطر

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

ي 
ف عــى النشــاطات الســتثماريّة وفًقــا للقــدرة عــى تحّمــل المخاطــر والأســقف المبّينــة �ز والخصــوم. تضــع لجنــة الســتثمار المبــادئ التوجيهّيــة وتــ�ش

سياســة الســتثمار. وتحصــل اللجنــة دوريـًـا مــن قســم الخزينــة والســتثمار لدينــا عــى تقاريــر تحليــل المخاطــر )محــاكاة القيمــة المعرّضــة للمخاطــر 
وقيــاس المخاطــر( وتحديثــات عــن الأداء وتســعى هــذه اللجنــة إل التخفيــف مــن مخاطــر الســوق عــ�ب الحــرص عــى وجــود مســتوى عــالي مــن التنــّوع 
ة عــى حــّد ســواء. تراقــب لجنــة الأصــول والخصــوم التمويــل والموازنــة وتديــر مخاطــر الســيولة  ي اســتثماراتها المبــا�ش

ي محفظتهــا الســتثماريّة و�ز
�ز

ي المخاطــرة. 
وفًقــا لقابليــة المجلــس �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



التقرير السنوي ٢٠16

البيانات المالّية الموحدة و تقرير مدقق الحسابات



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0ل0م0شـركة التأميـن العربيـة ش
 

 البياانت املالية املوحدة وتقرير 
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 6201كانون االول   31للسنة املنتهية يف 



 0ل0م0شركة التأمني العربية ش
 املستقل البياانت املالية املوحدة وتقرير مدقق احلساابت

 6201كانون االول   31املنتهية يف  للسنة
 

 جدول احملتوايت
 ةـــــصفحـــ   

 
 3-1   تقرير مدقق احلساابت املستقل

 
 البياانت املالية املوحدة :

 
 5 - 4  فروع التأمني العامة – املوحدبيان الوضع املايل  

 
 6  فروع التأمني العامة – املوحداالرابح أو اخلسائر بيان  

 
 7  فروع التأمني العامة – املوحداآلخر االرابح أو اخلسائر والدخل الشامل بيان  

 
 8  فروع التأمني العامة – املوحد بيان التغريات يف حقوق املسامهني 

 
 9  فروع التأمني العامة – املوحدة النقدي اتبيان التدفق 

 
 10  1جدول  -ع التأمني على احلياة فر  -املوحد بيان املوجودات واملطلوابت  

 
 11  2جدول  -التأمني على احلياة  فرع - املوحدوالدخل الشامل اآلخر االرابح أو اخلسائر بيان  

 
 12  3جدول  -التأمني على احلياة  فرع - املوحد ةالنقدي اتبيان التدفق 

 
 93-13  املوحدةضاحات حول البياانت املالية إي 















 

 

7 
 

 0ل0م0التأمني العربية ش شركة
 فروع التأمني العامة

 املوحد اآلخر دخل الشامل الاالرابح أو اخلسائر و بيان 
               
  كانون االول  31للسنة املنتيية يف           
  5201   6201   ايضاح     
 الف ل ل   الف ل ل         
 ( 3.265.549) ( 4.016.189)     السنة خسائر
 

 شامل آخر )خسارة( :دخل 
 اىل االرابح أو اخلسائر ن يعاد تصنيفيا البنود اليت ل 
 الالحقة : ةيف الفرت     
 العادلةابلقيمة العادلة لالوراق املالية  صايف التغري يف القيمة 
 ( 22.431.105) ( 3.508.826)     من خالل الدخل الشامل اآلخر    
 

 اىل االرابح أو اخلسائر  صنيفيايتم تسوف البنود اليت  
 الالحقة : ةيف الفرت     
 ( 4.585.260) ( 2.575.066)    ت اتبعةانجتة من شركا فروقات حتويل عمالت أجنبية 
 ( 27.016.365) ( 6.083.592)    )خسارة( للسنة الشامل اآلخر الدخل جمموع 
 

 ( 30.281.914) ( 10.100.081)    )خسارة( جمموع الدخل الشامل للسنة 
 
 ى :ـــد الـــعائ
 ( 28.182.132) ( 9.777.047)     مسامهي الشركة االم 
 ( 2.099.782) ( 323.034)     حقوق غري مسيطرة 
        (10.100.081 ) (30.281.914 ) 

 
 
 

 ان االيضاحات املرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من البياانت املالية املوحدة



 

 

8  
 0ل0م0شـركة التأمـني العربيـة ش

 فروع التأمني العامة
 املوحد بيـان التـغريات فـي حقـوق املسـامهني

    
 حوق عائدة       التغري املرتاكم   احتياطي      احنتياطي فروقات                 
 جمموع حقوق   حقوق   ملسامهي      يف القيمة العادلة   فروقات حتويل   احتياطيات   اعادة تقييم      احتياطي   فائض بيع        
  املسامهني   غري مسيطرة   الشركة االم   ارابح مدورة   لالوراق املالية   عمالت أجنبية   اخرى مقيدة   املوجودات   احتياطي عام   قانوين   أسيم خزينة   أسيم خزينة   رأس املال  
 الف 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   الف ل ل  

  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 2015 كانون الثاين  1الرصيد 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
 ( 100.000)   -  ( 100.000) ( 536.857)  -   -   -   -   -   -   -   436.857   -  30و 26ايضاح  –خمصصات أعضاء جملس اإلدارة واللجان 

 1.491.921  (  2.300)  1.494.221    3.184   -   -   -   -   -   -   288.343  1.202.694   -  26ايضاح  – خزينةاسيم بيع صايف 
 -    -   -   ( 20.994)     -   -   -   -   20.994   -   -    -  حتويالت اىل احتياطي قانوين

   903    -     903    903   -    -    -    -    -    -    -   -     -  تغيريات اخرى
  110.706.306   14.924.022   95.782.284   18.783.744  ( 6.330.413) ( 17.105.935)  3.482.140   6.887.300   19.613.572   23.905.628   288.343 ( 4.742.095)  51.000.000 2015كانون االول   31الرصيد يف 

 ( 10.100.081) ( 323.034) ( 9.777.047) ( 5.001.258) ( 3.486.875) ( 1.288.914)  -   -   -   -   -    -   -  جمموع الدخل الشامل للسنة
 ر انجتة عن بيع اوراق استثمارات مالية ابلقيمةئخسا
 ( 602.262) (  66.589) ( 535.673)  1.660.625  ( 2.196.298)     -   -   -   -   -    -   -  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

 ( 100.000)   -  ( 100.000) ( 524.583)  -   -   -   -   -   -   -   424.583   -  30و 26ايضاح  –خمصصات أعضاء جملس اإلدارة واللجان 
 9.304.619   834.842   8.469.777    9.913   -   -   -   -   -   -   4.861.125  3.598.739   -  26ايضاح  –صايف بيع اسيم خزينة 

 -    -   -  ( 3.204.630)     -   2.929.493   -   -   275.137   -    -   -  39ايضاح  – حتويالت اىل احتياطي قانوين
   5.974    -     5.974    5.974   -    -    -    -    -    -    -     -    -  تغيريات اخرى
  109.214.556   15.369.241   93.845.315   11.729.785  ( 12.013.586) ( 18.394.849)  6.411.633   6.887.300   19.613.572   24.180.765   468.5.149 ( 3718.77)  51.000.000 6201كانون االول   31الرصيد يف 

 
 ان االيضاحات املرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من البياانت املالية املوحدة
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 0ل0م0شركة التأمني العربية ش

 فروع التأمني العامة
 املوحد ةالنقدي اتالتدفقبيان 

         
  كانون االول  31للسنة املنتيية يف     
  5201   6201  ايضاح     
  الف ل ل    الف ل ل        
 ( 3.265.549) ( 4.016.189)    السنة خسائرصايف   النشاطات التشغيلية :ن م ةالنقدي اتالتدفق
 واستثمارات يف  املصارفايرادات فوائد من ودائع لدى    تعديالت : 
 116.265   229.061     اعباء فوائد على تسليفات مصرفية   ( 4.499.746) ( 4.472.040)    أوراق مالية     
 ( 35.599) ( 466.886)    صايف التغري يف ضرائب مؤجلة   1.448.741   2.184.736     ؤونة ضرائب الدخلم  
 233.842   280.792   14  اثبتة غري مادية اطفاءات اصول   1.070.540   1.033.151   13  أصول اثبتة مادية استيالكات  
 1.026.391   1.777.095   23  مؤونة تعويض هناية اخلدمة للموظفني   113.285   138.844   15  استثمارات عقارية استيالكات  
 ( 869.792) ( 438.210)    صايف التغري يف احتياطي فروقات حتويل عمالت اجنبية   966.806   1.649.188   8و7  صايف - مؤونة الديون املشكوك يف حتصيليا  
 1.217.902   213.131   6  رابح أو اخلسائراال      خالل مالية ابلقيمة العادلة مناوراق صايف التغري يف   
 ( 19.614) ( 127.311)  20  خالل االرابح أو اخلسائر      دائنة ابلقيمة العادلة منصايف التغري يف مشتقات مالية   
 ( 33.214.820) ( 8.159.756)  21  اعادة التأمنيالتغري يف موجودات    1.358.262  ( 350.759)  11  عموالت مدفوعة مقدماصايف التغري يف   
 304.494  ( 326.330)    صايف التغري يف عموالت مقبوضة مقدما من معيدي التأمني  
  32.754.501   3.694.053   21  مطلوابت عقود التأمني التغري يف  
      (7.157.430 ) (1.294.091 ) 
  16.546.500  ( 1.801.718)    يف شركات اعادة أتمني مدينةنقصان )زايدة( /   ( 7.420.310) ( 6.128.435)    يف ذمم أتمني مدينة زايدة 
 ( 1.889.860) ( 1.272.260)    ذمم أتمني دائنةيف  نقصان  1.473.140   542.316     اخرىموجودات  يف نقصان 
 210.954   1.617.265     يف مطلوابت مستحقة وحساابت اخرى دائنة زايدة  ( 835.326)  11.885.236     مني واعادة أتمني دائنةيف شركات أت (نقصان)زايدة /  
 ( 770.261) ( 2.800.153)  23  للموظفنيتعويض هناية اخلدمة  تسديد 
 ( 1.922.062) ( 1.312.075)    ضريبة الدخل املدفوعة 

  4.098.684  ( 6.427.254)    النشاطات التشغيلية (/الناجتة مناملستعملة يف) صايف االموال
 النشاطات االستثمارية :من  ةالنقدي اتالتدفق
 4.329.471   4.145.668    واستثمارات يف أوراق مالية فوائد مقبوضة من ودائع لدى املصارف 
 ( 16.851.457)  16.823.782   38  وراق املاليةاستثمارات يف االيف  /)زايدة(نقصان  ( 116.265) ( 229.061)    فوائد مدفوعة على تسليفات مصرفية 
 ( 667.489) ( 594.548)  13  ، صايفالتجييزاتو املمتلكات زايدة يف صايف   5.390.516  ( 21.562.227)  5  يف ودائع الجلنقصان )زايدة( /  
 ( 57.884) ( 613.317)  14  ، صايفزايدة يف اصول اثبتة غري ماديةصايف  
 (  797)  18.260   15  استثمارات عقاريةيف )زايدة( نقصان /  

 ( 7.973.905) ( 2.011.443)    النشاطات االستثمارية املستعملة يف صايف االموال
 من النشاطات التمويلية: ةالنقدي اتالتدفق
 5.245.156  ( 3.389.723)    دائن  –يف حساب فرع احلياة زايدة )نقصان( /   4.427.899   3.950.559     يف املصارف الدائنةزايدة  
 1.491.921   9.304.619     خزينةأسيم مبيعات صايف   ( 391.646)  233.080     شركة مقربة -يف حساب دائن  (نقصانزايدة / ) 
  ( 578.199)  -     انصبة ارابح مدفوعة للحقوق غري املسيطرة  903    5.974     تغريات اخرى على االرابح املدورة 
 ( 100.000) ( 100.000)    ناتسديد خمصصات اعضاء جملس االدارة واللج 

  10.096.034   10.004.509     النشاطات التمويلية الناجتة منصايف االموال 
 6.220.813   1.565.812     وما يوازي النقديف النقد الزايدة  صايف

  66.971.730   73.192.543     يف بداية السنةوما يوازي النقد رصيد النقد 
   73.192.543   74.758.355   5  يف هناية السنة وما يوازي النقدرصيد النقد 

 تشكل جزءا ال يتجزأ من البياانت املالية املوحدة ان االيضاحات املرفقة
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 0ل0م0شركة التأمني العربية ش
 فرع التأمني على احلياة
 املوحد بيان املوجودات واملطلوابت

 1جدول             
  كانون االول  31         
  5201   6201   إيضاح  املوجــودات    
 الف ل ل    الف ل ل          
 29.163.598   33.195.774   5  لدى املصارفيف الصندوق و نقد 

 ابلقيمة العادلة من استثمارات يف اوراق مالية
 41.401.200   51.218.246   6  اخلسائر وأخالل االرابح  

 6.642.766   6.545.663   7  وذمم مدينة اخرى ذمم أتمني مدينة
 129.032   1.308.706   8  منيمعيدي التأ –ذمم مدينة 

 15.152.393   11.762.670   16  مدين –حساب فروع التأمني العامة 
 723.910   808.085     مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى
 استثمارات يف اوراق مالية ابلقيمة العادلة من

 2.357.633   1.308.587   9  دخل الشامل اآلخرخالل ال 
 11.391.917   11.041.185   10  لقيمة املطفأةاباستثمارات يف اوراق مالية 

 3.344.182   6.553.436   22   تأمنيموجودات اعادة ال
 492.071   435.581   13   والتجييزات متلكاتامل

  2.48422   265.121   14   اصول اثبتة غري مادية
  111.021.186   124.443.054      جمموع املوجودات

 
 اتـاملطلوب 
 1.708.514   1.825.870   17  ةــــــمصارف دائن

 3.539.649   2.301.997     أتمني دائنةذمم 
 285.974   400.485     استدراك ضرائب الدخل
 7.000.929   7.477.705   20  وحساابت اخرى دائنةمصاريف مستحقة 

  73.677.082   85.149.895   22  مطلوابت عقود التأمني على احلياة
  589.962   642.851   32  للموظفني تعويض هناية اخلدمةمؤونة 
  86.802.110   97.798.804     جمموع املطلوابت 
 

 صايف املوجودات   
  285.723   285.723     املوجودات فروقات إعادة تقييم

 ابلقيمة العادلة وراق املالية لاليف القيمة العادلة املرتاكم التغري 
 1.163.035   120.951   29  من خالل الدخل الشامل اآلخر  

 228.895   233.993   39  احتياطيات اخرى مقيدة
  21.614.768   25.072.219     االرابح املستبقاة

 23.292.421   25.712.886     احلقوق العائدة ملسامهي فرع احلياة
  926.655   931.364   31  حقوق غري مسيطرة
  24.219.076   26.644.250     صايف املوجودات
  111.021.186   124.443.054     صايف املوجوداتجمموع املطلوابت و 

 
 

 ان االيضاحات املرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من البياانت املالية املوحدة
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 0ل0م0شـركة التأمـني العربيـة ش
 فرع التأمني على احلياة

 املوحداالرابح أو اخلسائر بيان 
  2جدول             
  كانون االول  31للسنة املنتيية يف           
  5201   6201   إيضاح      
 الف ل ل     الف ل ل          

 االيـرادات :
 43.637.793   39.005.832       املكتتبـــةقساط الا 
 ( 10.401.220) ( 12.340.546)  22  اقساط حمولة اىل مطلوابت عقود التأمني 
 33.236.573   26.665.286      التأمني أقسـاط 
 ( 7.894.650) ( 6.446.602)    التأمنيحصة معيدي التأمني من اقساط  
 25.341.923   20.218.684      صايف اقساط التأمني 
  1.126.178   743.808     التأمنياعادة عموالت ايرادات رسوم و  
 26.468.101   20.962.492      ارابح التأمنيصايف  
 1.353.129   1.769.769     أوراق ماليةاستثمارات يف دات من ايرافوائد و  
 11.539    6.789     فوائد من قروض على بوالص 
 535.928   670.689   5  لدى املصارف ودائعفوائد على  
  وراق املاليةصايف التغري يف القيمة العادلة لال 
 ( 1.531.767)  910.893   6  اخلسائر وألقيمة العادلة من خالل االرابح اب    
  6.836.9302   24.320.632      االيراداتجمموع   

 املصاريف :
 ( 6.923.486) ( 7.454.079)     مدفوعة ادعاءات  
 3.947.018   4.822.664     املدفوعةدعاءات الحصة معيدي التأمني من ا 
 ( 139.915) ( 5.016.662)  22  مطلوابت عقود التأمني يف التغري 
 714.695   3.209.254     دي التأمني من التغري يف مطلوابت عقود التأمنييحصة مع 
 ( 7.308.347) ( 5.554.841)    عموالت مدفوعةرسوم و  
 ( 10.384.560) ( 9.873.357)  33  تشغيلية االخرىوالاالدارية االعباء  
 ( 2.200.000) ( 2.200.000)  33  ركز الرئيسيياة من مصاريف املفرع احلحصة  
 -  ( 143.374)  10   اوراق ماليةيفنقصان يف قيمة استثمارات  
 ( 158.931) ( 25.479)    فروقات صرف خسائر صايف 
 ( 72.472) ( 31.150)     مؤونة ضريبة الدخل 
 ( 22.525.998) ( 22.267.024)     املصاريفجمموع  
  4.310.932   2.053.608      السنة أرابحصايف 

 عائدة اىل :
 4.097.499   2.048.899      ياةحلمسامهي فرع ا   
  213.433    4.709   31   غري مسيطرةحقوق    
         2.053.608   4.310.932  

 
  املوحدةان االيضاحات املرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من البياانت املالية 
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 0ل0م0شـركة التأمـني العربيـة ش

 فرع التأمني على احلياة
 املوحد ةالنقدي اتبيان التدفق

 3جدول             
  كانون االول  31للسنة املنتيية يف   

  5201   6201   ايضاح  
 الف ل ل   الف ل ل      

 من النشاطات التشغيلية : ةالنقدي اتالتدفق
 4.310.932   2.053.608     السنة أرابح 
 72.472   31.150     ضريبة الدخلؤونة م 
 105.063   101.041   33  إستيالكات  
 41.896   52.863   33  إطفاءات   
 92.167   120.631   23  مؤونة تعويض هناية خدمة للموظفني  
 ة العادلةمابلقيالية املوراق صايف التغري يف القيمة العادلة لال  
 1.531.767  ( 910.893)  6  من خالل االرابح أو اخلسائر     
 ( 535.928) ( 670.689)    لودائع لدى البنوكايرادات من ا  
 على استثمارات يف أوراق مالية حسومات /عالوات استدرار  
  1.353    2.316   10  ابلقيمة املطفأة     
 -   143.374   10  يف اوراق مالية ابلكلفة املطفأة نقصان يف قيمةاستثمارات  
 ( 714.695) ( 3.209.254)    اعادة التأمني موجوداتيف  صايف التغري  
  139.915   5.016.662   22  مطلوابت عقود التأمنيالتغري يف صايف   
        2.730.809   5.044.942 
 ( 3.631.353) ( 8.906.153)    اخلسائر وأاالرابح  خاللدلة من لقيمة العااباستثمارات زايدة يف  
 ( 758.468)  97.103     ذمم أتمني مدينة وذمم مدينة اخرىيف  )زايدة(نقصان /  
 ( 46.636) ( 1.179.674)    موجودات اعادة التأمنييف  زايدة 
 ( 44.155) ( 84.175)    موجودات اخرى مصاريف مدفوعة مقدما و يف  زايدة 
 388.946  ( 1.237.651)    ذمم أتمني دائنةيف  ةدزاي)نقصان( /  
 1.219.630   476.776     وحساابت اخرى دائنة مستحقةمصاريف يف  زايدة 
 5.603.170   6.456.151     زايدة يف مطلوابت عقود التأمني على احلياة 
 ( 50.677) ( 67.742)  23  مؤونة تعويض هناية اخلدمة للموظفنيتسديد  
 ( 13.188) ( 73.712)    ضريبة الدخل املدفوعة  
  7.712.211  ( 788.268.1)    الناجتة من النشاطات التشغيلية)املستعملة يف( / صايف االموال  
 من النشاطات اإلستثمارية : ةالنقدي اتالتدفق 
 ( 965.161)  1.769.162     الية االوراق امل يف الزايدة()النقصان / صايف  
 ( 240.206) ( 7.386.147)    لدى املصارفالجل يف ودائع  زايدة 
 ( 35.201) ( 95.500)    شراء اصول مادية غري اثبتة 
 ( 37.156) ( 44.551)    وجتييزاتممتلكات شراء  
  539.852   600.355     فوائد حمصلة 

 ( 737.872) ( 5.156.681)    النشاطات اإلستثمارية املستعملة يف صايف االموال
 من النشاطات التمويلية : ةالنقدي اتالتدفق
 201.014   117.356     ئنةازايدة يف مصارف د 
 ( 5.245.156)  3.389.723     مدين - روع التأمني العامةحساب فيف التغري  صايف 

 ( 5.044.142)  3.507.079     النشاطات التمويلية (املستعملة يفالناجتة من / )صايف االموال 
 1.930.197  ( 3.437.870)    وما يوازي النقديف النقد / زايدة  (نقصان)صايف 

  7.270.921   9.201.118     يف بداية السنةوما يوازي النقد رصيد النقد 
  9.201.118   5.763.248   5  يف هناية السنة وما يوازي النقدرصيد النقد 

 
 املرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من البياانت املالية املوحدةان االيضاحات 
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 0ل0م0شـركة التأمـني العربيـة ش

 ايضاحات حول البياانت املالية املوحدة
 6201كانون االول   31للسنة املنتهية يف 

 
 
 معلومات عامة  - 1

، مسجلة يف السجل التجاري يف بريوت حتت  1944يف العام )الشركة االم(  0ل0م0التأمني العربية شلقد أتسست شركة   
  0وهي خاضعة للقوانني اللبنانية اليت ترعى الشركات املسامهة وشركات التأمني ،  1889رقم 
 

مارات القصرية إىل التوظيفات واالستثابالضافة واعادة التأمني بشكل رئيسي القيـام بعمليات التأمني اجملموعة تشمل أهداف   
 .االجلوالطويلة 

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

 على البلدان التالية : موعةتتوزع شبكة عمليات اجمل
 

  الفروععدد   ـدـــــالبل   
   5    العامةاالدارة  -لبنـان  - 1 
   4   )فرع( االمارات العربية املتحدة - 2 
   2    )فرع( سلطنة عمان - 3 
   1    )فرع( البحرين - 4 
   1    )فرع( الكويت - 5 
   1    )فرع( قطــر - 6 
 2    )شركة اتبعة( االردن - 7 
   7    )شركة اتبعة( سوراي - 8 
        32  
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  تطبيق معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة -2

 معاييــر التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة واليت ليس هلا أثر جوهري على البياانت املالية: -أ

صبحت سارية املفعول للفرتات ، واليت أللشركةتـم تطبيق معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة التالية يف إعداد البياانت املالية 
، واليت مل تؤثر بشكل جوهري على املبالغ واإلفصاحات الواردة يف البياانت املالية للسنة  2016كانون الثاين   1املالية اليت تبدأ كما يف أو بعد 

 امــالت والرتتيبات املستقبليـة:والسنوات السابقة، علما ابنه قد يكون هلا أتثري على املعاجلــة احملاسبيـــة للمع
 

 ( احلساابت املؤجلة ألسباب تنظيمية .14املعيار الدويل للتقارير املالية رقم :) 
 ( عرض البياانت املالية واملتعلقة ابملبادرة ابإلفصاح.1التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم :) 
 ( الرتتيبات املشرتكة واملتعلقة ابملعاجلة احملاسبية لشراء احلصص يف العمليات 11التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم :) 
 املشرتكة. 
 ( املوجودات غري 38(: املمتلكات واآلالت واملعدات، ومعيار احملاسبة الدويل رقم )16التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم )

 لالستيالك واإلطفاء.امللموسة: توضيح للطرق احملاسبية املقبولة 
 ( الزراعة: النبااتت 41(: املمتلكات واآلالت واملعدات ومعيار احملاسبة الدويل رقــم )16التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم ) 

 املثمرة. 
 ( البياانت املالية املنفصلة 27التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم :) ،التابعة  تثمارات يف الشركاتالسماح للمنشآت بتسجيل االس

 واملشاريع املشرتكة والشركات الزميلة ابستخدام طريقة حقوق امللكية يف البياانت املالية املنفصلة.
 ( اإلفصاح ع12(: البياانت املالية املوحدة واملعيار الدويل للتقارير املالية رقــم )10التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم :) ن

(: االستثمار يف الشركات احلليفة واملشاريع املشرتكة واملتعلقة بتطبيق استثناء 28احلصص يف املنشآت األخرى ومعيار احملاسبة الدويل رقــم )
 التوحيد على املنشآت االستثمارية.

  واليت تغطي التعديالت احلاصلة على  2014 - 2012التحسينات السنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية الصادرة خالل األعوام
 (.34( و)19( ومعايري احملاسبة الدولية أرقام )7( و)5املعايري الدولية للتقارير املالية أرقام )
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 معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة الصادرة وغري سارية املفعول بعد: -ب

 عد :ب بتطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة الواردة أدانه الصادرة واجلاهزة للتطبيق املبكر لكن غري سارية املفعول الشركةمل تقم 
 

 سارية املفعول للفقرات املالية اليت تبدأ يف أو بعد معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة

ة خالل املعايري الدولية للتقارير املالية الصادر التحسينات السنوية على 
واليت تغطي التعديالت احلاصلة على املعايري  2016 - 2014األعوام 

( ومعيار احملاسبة الدويل رقم 12( و)1الدولية للتقارير املالية أرقام )
(28.) 

( 1التعديالت احلاصلة على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )
( يبدأ سرايهنا للفرتات املالية اليت 28اسبة الدويل رقم )ومعيار احمل

. أما التعديالت احلاصلة 2018كانون الثاين   1تبدأ يف أو بعد 
( يبدأ سرايهنا للفرتات 12على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )

 .2017كانون الثاين   1املالية اليت تبدأ يف أو بعد 

(: ضرائب الدخل 12ة الدويل رقم )التعديالت على معيار احملاسب
واملتعلقة ابالعرتاف ابملوجودات الضريبية املؤجلة عن اخلسائر غري 

 احملققة. 

 2017كانون الثاين   1

  

(: بيان التدفقات النقدية 7التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم )
قييم تاملتعلقة ابضافة إفصاحات متكن مستخدمي البياانت املالية من 

 التغريات يف املطلوابت الناجتة من األنشطة التمويلية .

 2017كانون الثاين   1

  

(: العمليات 22تفسري جلنة تفسريات املعايري الدولية للتقارير املالية رقم )
 اجملراة ابلعمالت األجنبية والدفعات املقدمة.

جزاء من ايتناول التفسري العمليات اجملراة ابلعمالت األجنبية أو 
 عمليات، حيث :

 يوجد مثن معنون بعملة اجنبية• 
تعرتف املنشأة ابصل مدفوع مقدمًا أو مبطلوب إيرادات مؤجلة • 

متعلق بلل  الثمن قبل االعرتاف ابملوجودات ذات الصلة أو 
 اإليرادات أو املصاريف، و

األصل  املدفوع مقدماً أو مطلوب اإليرادات املؤجلة هو اصل أو • 
 غري نقدي. مطلوب

 2018كانون الثاين   1
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(: الدفع على 2التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )
أساس السيم واملتعلقة ابلتصنيف والقياس لعمليات الدفع على أساس 

 السيم.

 2018كانون الثاين   1

  

التأمني (: عقود 4التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )
ية واملتعلقة ابلفرق ما بني اتريخ سراين كل من املعيار الدويل للتقارير املال

 ( ومعيار عقود التأمني اجلديد.9رقم )

 2018كانون الثاين   1

  

( : االستثمارات 40التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم )
أة تقوم ( لتنص على ان املنش57العقارية حيث مت تعديل الفقرة رقم )

بتحويل أي عقار من أو إىل االستثمارات العقارية فقط عندما يكون 
 هنال  دليل على التغري يف االستخدام.

حيدث التغري يف االستخدام عندما تتوافق أو عند توقف توافق العقارات 
 مع تعريف االستثمارات العقارية.

لى وجود تغري عال يشكل التغيري يف نوااي اإلدارة الستخدام العقار دليل 
 يف االستخدام.

 مت تعديل الفقرة لتنص على أن قائمة األمثلة الواردة فييا غري شاملة.

 2018كانون الثاين 1

  

(: األدوات املالية اإلفصاحات 7املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )
املتعلقة إبفصاحات إضافية حول حماسبة التحوط )والتعديالت 

عيار عن تطبيق الفصل اخلاص مبحاسبة التحوط يف امل الالحقة( والناجتة
 (.9الدويل للتقارير املالية رقم )

 (.9املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ) تطبيقعندما يتم 
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األدوات املالية )النسخ املعدلة  9املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
ة للتقارير املالي( حيث صدر املعيار الدويل 2014و 2013لألعوام 
وطرح متطلبات  2009( األدوات املالية يف تشرين الثاين 9رقم )

جديدة لتصنيف وقياس املوجودات املالية، ومت تعديله يف تشرين األول 
إلضافة متطلبات لتصنيف وقياس واستبعاد املطلوابت املالية،   2010

 تلتتضمن متطلبا 2013كما مت طرح نسخة جديدة يف تشرين الثاين 
جديدة حملاسبة التحوط. كما مت إصدار نسخه معدلة من املعيار يف 

كي يتضمن بشكل رئيسي كل من )أ( متطلبات التدين   2014متوز 
للموجودات املالية )ب( تعديالت حمددة ملتطلبات التصنيف والقياس 
من خالل طرح فئة لقياس املوجودات املالية من خالل الدخل الشامل 

عوام مت تطبيق النسخ املعدلة لال الدين البسيطة.اآلخر لبعض أدوات 
كانون الثاين   1قبل سراين مفعوهلا وذل  ابتداء من  2010و 2009
2011. 

( حتتوي على 9إن النسخة النيائية للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم )
املتطلبات احملاسبية لألدوات املالية وحّلت حمل معيار احملاسبة الدويل 

: االعرتاف والقياس. وتتضمن النسخة اجلديدة من املعيار (39رقم )
 املتطلبات التالية:

 2018الثاين  كانون  1

  
 : التصنيف والقياس

تصنف املوجودات املالية بناء على منوذج األعمال والتدفقات النقدية 
تصنيف جديدا لبعض أدوات الدين  2014التعاقدية. وقدمت نسخة 
ل "املوجودات املالية ابلقيمة العادلة من خالحيث ميكن تصنيفيا ضمن 

الدخل الشامل االخر". ويتم تصنيف املطلوابت املالية بشكل مشابه 
( لكن هنال  اختالفات يف املتطلبات 39ملعيار احملاسبة الدويل رقم )

 املنطبقة على قياس خماطر االئتمان املتعلقة ابملنشأة.

 

  
 التدين: 

"اخلسارة االئتمانية املتوقعة" الحتساب منوذج  2014قدمت نسخة 
خسارة تدين املوجودات املاليـة، وعليه أصبح من غري الضروري زايدة 
 املخاطر االئتمانية بشكل مسبق حىت يتم االعرتاف خبسارة التدين.
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 حماسبة التحوط: 
منوذج جديد حملاسبة التحوط مت تصميمه ليكون  2014قدمت نسخة 

كيفية قيام املنشآت إبدارة املخاطر عند التعرض أكثر مالءمة مع  
 ملخاطر التحوط املايل وغري املايل.

 

  
 إلغاء االعرتاف: 

مت إتباع متطلبات إلغاء االعرتاف للموجودات املالية واملطلوابت املالية  
 (.39رقم ) كما وردت يف املعيار احملاسيب الدويل

 

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

 العمالء. 
حيث  2014( يف أاير 15صدر املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )

وضع نظام شامل وموحد تستعني به املنشآت يف قيد اإليرادات الناجتة 
( 15ة رقم )اليمن العقود املربمة مع العمالء. املعيار الدويل للتقارير امل

سوف حيل حمل اإلرشادات احلالية بشأن االعرتاف ابإليرادات مبا يف 
(: اإليرادات، واملعيار احملاسيب 18ذل  املعيار احملاسيب الدويل رقم )

(: عقود اإلنشاءات وما يتعلق هبا من تفسريات عند 11الدويل رقم )
 (.15سراين العمل ابملعيار الدويل للتقارير املالية رقم )

 
( على 15ويرتكز املبدأ األساسي للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم )

أنه يتوجب على املنشأة االعرتاف إبيراداهتا لوصف التحويل احلاصل 
للبضائع أو اخلدمات املتفق علييا للعمالء بقيمة تعكس القيمة اليت 
م دتتوقع املنشأة احلصول علييا لقاء تل  البضائع أو اخلدمات، ويق

املعيار على وجه الدقة منيجًا لالعرتاف ابإليرادات بناًء على مخس 
 خطوات:

 : حتديد العقود املربمة مع العميل.1* اخلطوة 
 : حتديد التزامات األداء الواردة ابلعقد.2* اخلطوة 
 : حتديد قيمة املعاملة.3* اخلطوة 
دة ر : ختصيص قيمة املعاملة على التزامات األداء الوا4* اخلطوة 
 ابلعقد.
: االعرتاف ابإليرادات عند )أو حني( استيفاء املنشأة 5* اخلطوة 

 اللتزامات األداء.

 2018كانون الثاين   1
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( تعرتف املنشأة إبيراداهتا 15ومبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )
عندما يتم استيفاء االلتزام، أي عندما حتول السيطرة للعميل على 

أو اخلدمات اليت تنطوي على استيفاء التزام ما. لقد مت إضافة  البضائع
( 15املزيد من التوجييات املستقبلية للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم )

حىت يتم معاجلة حاالت حمددة، وإضافة إىل ذل  يتطلب املعيار الدويل 
 ( مزيداً من اإلفصاحات التفصيلية.15للتقارير املالية رقم )

 

  
(: اإليرادات من 15التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )

العقود مع العمالء املتعلقة بتوضيح ثالثة جوانب للمعيار )حتديد 
 ، والرتاخيص( ولتوفرياعتبارات الموكل مقابل الوكيل التزامات األداء، 

 انتقال مريح للعقود املعدلة والعقود املكتملة.

 2018 كانون الثاين  1

  
(: عقود اإلجيار، حيدد هلا املعيار  16املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )

كيفية االعرتاف والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود اإلجيار وفقاً 
للمعايري الدولية للتقارير املالية. كما يوفر هلا املعيار منوذج حماسيب 

صول ألموحد للمستأجر، حيث يتطلب قيام املستأجرين ابالعرتاف اب
 12وااللتزامات لكافة عقود اإلجيار ابستثناء العقود اليت تكون مدهتا 

 شيراً أو أقل أو تكون أصوهلا ذات قيم منخفضة. 
يستمر املؤجرين بتصنيف عقود اإلجيارات كتشغيلية أو متويلية، ضمن 

( املتعلق ابحملاسبة للمؤجر 16مفيوم املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )
 (.17غيري جوهري عن املعيار احملاسيب الدويل السابق رقم )دون ت

 2019كانون الثاين   1

  
(: البياانت املالية 10التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )

(: االستثمار يف الشركات 28املوحدة ومعيار احملاسبة الدويل رقم )
مبعاجلة البيع أو املسامهة  ( واملتعلق2011احلليفة واملشاريع املشرتكة )

 يف املوجودات من املستثمر لشركته احلليفة أو مشروعه املشرتك.

 غري حمدد بعد التطبيقاتريخ 
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أن يتم تطبيق املعايري املبينة أعاله يف إعداد البياانت املالية عند اتريخ سراين كل منيا دون أن حتدث هله املعايري أي أثر  اجملموعة تتوقع إدارة
(، حيث تتوقع اإلدارة أن يتم 16( و)15( و)9ابستثناء تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية أرقام ) لمجموعةلجوهري على البياانت املالية 

خالل الفرتات املالية اللي تبدأ يف أو بعد األول من كانون  لمجموعةل( يف البياانت املالية 15( و)9تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية أرقام )
، علمًا أبنه قد يكون هلا أثر جوهري على 2019( يف أو بعد األول من كانون الثاين 16يار الدويل للتقارير املالية رقم )، واملع2018الثاين 

وعقود اإلجيار،  شركةللاملبالغ واإلفصاحات الواردة يف البياانت املالية واملتعلقة ابإليرادات من العقود مع العمالء واملوجودات واملطلوابت املالية 
  لأنه من غري العملي أن يتم تقدير أثر تطبيق ذل  يف الوقت احلايل بشكل معقول حلني قيام اإلدارة ابستكمال الدراسة التفصيلية لتطبيق ت إال

 .لمجموعةلاملعايري على البياانت املالية 
 
 السياسات احملاسبية اهلامة - 3
 

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

 
 اسس التقييم
 :يتم قياسيا ابلقيمة العادلة  البنود التالية اليت مت اعداد البياانت على اساس مبدأ الكلفة التارخيية ابستثناء  

 .ة على اساس القيمة العادلة من خالل االرابح أو اخلسائر دداملالية احمل االدوات -
 االستثمارات يف حقوق امللكية . -

 ج عن الشروطأو ينت ةـديـاقـدية تعـات نقـتدفق املوجودات املالية االخرى اليت ال حيتفظ هبا ضمن منوذج اعمال هدفه مجع -
 0ة هلله املوجودات جمرد دفعات للمبلغ االساسي والفائداقدية ـالتع

 0املشتقة االدوات املالية  -
 

يف املوجودات واملطلوابت حســــــب طبيعة كل منيا وجرى تبويبيا يف البياانت املالية مبوجب لقد جرى تصــــــنيف احلســــــاابت 
 0ترتيب تقريبـي تبعا لسيولتيا نسبية 

 
 احملاسبية االساسية مدرجة أدانه :ان السياسات 

 
 أسس التوحيد ( أ) 

ة واملؤســــــســــــات اخلاضــــــعاالم  املالية للشــــــركةتتضــــــمن البياانت  0ل0م0لشــــــركة التأمني العربية شان البياانت املالية املوحدة  
  0 االشركات التابعة هلو االم  لسيطرة الشركة

 



 

 

21 
 
 :حني االم الشركة حقق السيطرة عند تت
 
 ؛فييا املستثمر الشركة سلطة على يالدييكون • 
 ؛ وفييا املستثمر الشركةمع  ياحقوق ، لعوائد متغرية من مشاركت يالدييكون تعرض ، أو ت• 
 .القدرة على استخدام قوهتا للتأثري على عوائدها الديييكون • 
 

ريات على إذا كانت احلقائق والظروف تشري إىل أن هناك تغي فييا املستثمر الشركة على او ال تسيطر قد إبعادة تقدير ما إذاالشركة االم تقوم 
 .واحد أو أكثر من العناصر الثالثة من السيطرة امللكورة أعاله

 
حقوق كانت   اذا فييا ثمراملست الشركةالسلطة على  يالديفقد  يكون ، أغلبية حقوق التصويت للشركة املستثمر فييااالم  الشركة متل ال عندما 

مجيع احلقائق والظروف ذات  االم ركةالشعترب ت. مبفردها ذات الصلة للشركة املستثمر فييا القدرة العملية لتوجيه األنشطة االتصويت كافية لتعطيي
 :مبا يف ذل   ، او ال القوة اتكفي لتعطيي فييا املستثمر الشركةيف  للشركة االمحقوق التصويت  قد تكونالصلة يف تقييم ما إذا 

 
 أصحاب األصوات األخرى؛توزيع اسيم حلجم و  نسبةابلقوق التصويت حلاالم  الشركةامتالك حجم • 
 ، وأصحاب األصوات األخرى أو األطراف األخرى؛ االمالشركة حقوق التصويت احملتملة اليت حتتفظ هبا • 
 احلقوق الناشئة عن ترتيبات تعاقدية أخرى ؛ و• 
حتتاج إىل القيام  ماعندالقدرة احلالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة  ،يس لدييالدييا، أو ل شركة االمري إىل أن الأي وقائع وظروف إضافية تش• 
 .ماعات املسامهني السابقة، مبا يف ذل  أمناط التصويت يف اجتلقرارات املناسبةاب
 
تدرج . شركة التابعةالسيطرة 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 اخلسارابخالل السنة يف بيان اال باعةاملشرتاة أو املالشركة التابعة  اعباءإيرادات و 
 .لسيطرة على الشركة التابعةا
 
ان . ة أو غري مباشرة مباشر اجملموعة زء من الربح أو اخلسارة وصايف موجودات الشركات التابعة اليت ال متلكيا اجلغري املسيطرة متثل  حلقوقا

االرابح او اخلسائر وكل عنصر يف الدخل الشامل اآلخر هو عائد ملسامهي الشركة االم واحلقوق غري املسيطرة حىت ولو نتج عن ذل  عجز يف 
جيب عندئل ركة اتبعة، اجملموعة السيطرة على شيتم تعديل البياانت املالية للشركة التابعة اذا فقدت  .رصيد احلقوق غري املسيطرة عند االقتضاء

 :علييا القيام مبا يلي 
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 و مطلوابت الشركة التابعة ؛( مبا يف ذل  الشيرة ) وجودات الغاء االعرتاف مب• 
 ألي حصص غري مسيطرة ؛لغ الغاء االعرتاف ابملب• 
 ؛الغاء االعرتاف ابحتياطي فروقات حتويل عمالت اجنبية الظاهر ضمن حقوق املسامهني • 
 ؛للعوض النقدي املستلم االعرتاف ابلقمية العادلة • 
 استثمار حمتفظ به ؛الي  لقيمة العادلةاالعرتاف اب• 
 ؛ واالعرتاف أبي فرق انتج على انه اما ربح او خسارة • 
 عرتف هبا يف الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق ابلشركة التابعة اىل حساب االرابح او اخلسائر، او نقليا مباشرة اىل املبالغ املتصنيف اعادة • 
 .االرابح املدورة يف حال اشرتطت املعايري االخرى ذل   
 

  املســتعملة من قبل املنشــآت تل عند االقتضــاء ، يتم تعديل البياانت املالية للشــركات التابعة لتصــبح ســياســاهتا احملاســبية متناســبة مع 
  .عة قد مت حلفيا عند اجراء التوحيداالخرى يف اجملموعة. ان العمليات واالرصدة وااليرادات واالعباء فيما بني شركات اجملمو 

 وحدة من :الشركات التابعة املتتكون  
 مركز الشركة    

  نشاط الشركة   نسبة امللكية   القانوين   اسم الشركة 
       6201   5201  
       %   % 

  متّل  أسيم 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 ( ليمتدبـي آي  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 لالستثمار
 متل  اسـيم يف شركات لبنانيـة  89.05  89.07   لبنان   انلبن – 0ل0م0ش املايل  

  وأجنبية             
 شـركة وسـاطة أتمني   100   100   لبنان    0م0م0ش منيأالعربية لوساطة الت

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

يمة . يتم قياس املقابل املايل املنقول يف اندماج االعمال ابلق ســــتمالكطريقة االتتم حماســــبة اندماج االعمال من خالل تطبيق  
تحمليا تامات اليت يف اتريخ التمل  ، االلتز  اجملموعةنقليا تالعادلة اليت يتم احتســـــــــــــــاهبا على اهنا جمموع القيم العادلة للموجودات اليت 

اف ابلتكاليف . يتم االعرت اجملموعةصـــــدرها تاىل مالكي املنشـــــأة املشـــــرتاة الســـــابقني ابالضـــــافة اىل حصـــــص حقوق امللكية اليت  اجملموعة
 . ابستثناء تكاليف اصدار االوراق املالية للديون وحلقوق امللكيةعند تكبدها ضمن االرابح او اخلسائر 

 
 لقة بتسديد لعالقة سابقة . يتم قيد هله املبالغ عادة ضمن االرابح او اخلسائر .املقابل املنقول املبالغ املتعال يتضمن  

 
يتم قياس الشــيرة على اهنا فائض امجايل املقابل املنقول ، مبلغ اي حصــة غري مســيطرة ، والقيمة العادلة حلصــة حقوق امللكية  
 اتريخ ملوجودات املســــــــتملكة القابلة للتحديد وااللتزامات يفمبالغ اســــــــابقا" ، ان وجدت ، على صــــــــايف  اجملموعةتقظ هبا حت تاليت كان

 االستمالك . عندما يكون الفائض سلبيا" ، يتم فورا" حتقيق ربح من الشراء بسعر منخفض يف االرابح او اخلسائر .
 

ة من يتقاس احلصـــص غري املســـيطرة اليت تكون عبارة عن حصـــص ملكية حالية وختول اصـــحاهبا ابحلصـــول على حصـــة تناســـب 
صـــايف اصـــول املنشـــأة يف حال التصـــفية اما ابلقيمة العادلة او ابحلصـــة التناســـبية الدوات امللكية احلالية يف مبالغ صـــايف االصـــول احملددة 
واملعرتف هبا للمنشــأة املشــرتاة . ان خيار مبدأ القياس يتم على اســاس كل عملية اندماج على حدة . اما احلقوق غري املســيطرة االخرى 

 . ة االخرى التقارير املالية الدولييريام قياسيا ابلقيمة العادلة أو ، عند االقتضاء ، مبوجب االسس احملددة يف معفيت
 

يتم االعرتاف أبي مقابل مايل حمتمل برســـــــــم الدفع ابلقيمة العادلة بتاريخ التمل  . اذا كان املقابل احملتمل مصـــــــــنفا" كحقوق  
 بة تســويته الالحقة ضــمن حقوق امللكية . يف احلاالت االخرى ، يتم االعرتاف ابلتغيريات الالحقة يفملكية ، ال يعاد قياســه ويتم حماســ

 القيمة العادلة للمقابل احملتمل ضمن االرابح او اخلسائر .
 
 العمالت االجنبية ( ج) 

، 0ل0م0العربية ش لشــــــــــــــركة التأمنيتظير البياانت املالية املوحدة ابللرية اللبنانية اليت هي عملة اعداد التقارير املالية  
ـــــــــــــــهFunctional Currency) ) االم قتصــادية اليت تعمل فييا الشــركةالعملة االســاســية للبيئة االغري ان  0الشــركة االم  ي الدوالر ـ
 0الر االمريكي مقابل اللرية اللبنانية هو اثبت منل عدة سنوات ان سعر صرف الدو  0االمريكي 

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

بيان وضـع مايل بتاريخ كل  0التقارير املالية لتل  الشـركات يتم تسـجيليا على أسـاس أسـعار القطع السـائدة بتواريخ العمليات 
غري املالية ان البنود  0 ر القطع الســائدة بتاريخ الوضــع املايليتم اعادة حتويل البنود املالية ابلعمالت االجنبية على أســاس أســعا

املسجلة على اساس القيمة العادلة احملمولة بعمالت أجنبية يعاد حتويليا على اساس اسعار القطع السائدة يف التاريخ اللي مت 
 0ان البنود غري املالية اليت جرى تقييميا على اساس الكلفة التارخيية بعملة اجنبية ال يعاد حتويليا  0فيه حتديد القيمة العادلة 
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تقيد فروقات القطع يف االرابح واخلســـائر يف الفرتة اليت نشـــأت فييا ، ابســـتثناء فروقات القطع على العمليات املنفلة  

ــــــــود مالية متثل ارصدة مدينة مطلوبة من أو دائنة متوجبة  بقصد التحّوط ملخاطر حمددة بعمالت أجنبية وفروقات القطع على بنـ
توقع تســـديدها تشـــكل جزءا من صـــايف املســـامهة يف نشـــاط أجنيب واليت تقيد يف حســـاب اىل نشـــاط أجنيب من غري املقرر أو امل

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

اللرية  النشاطات االجنبية للمجموعة اىلملقاصـــــــــــد تقدا البياانت املالية املوحـــــــــــدة ، يتم حتويل موجودات ومطلوابت  
ــــــــــــــخ  يتم حتويل بنود االيرادات واالعباء ابالسعار الوسطية للقطع  0الوضع املايل اللبنانية ابستعمال اسعار القطع السائدة بتاريـ

ــــــــــــــــــم تصـــــنيفيا كحقوق مســـــامهني وتقيد يف حســـــاب فروقات حت 0خالل الفرتة  يل و ان فروقات القطع الناجتة ، ان وجدت، يتـ
يتم قيـد هكـلا فروقـات قطع يف االرابح أو اخلســــــــــــــائر يف الفرتة اليت يتم فييـا التفرغ عن  0عمالت اجنبيـة العـائـد للمجموعـة 

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

فريقا يف الشـــــــــــــــروط  وعةاجملمصـــــــــــــــبح فيه تى يف التاريخ اللي جبميع املوجودات واملطلوابت املالية االخر  املبدئييتم االعرتاف 
 .لالداة   التعاقدية

 
او اصدار  ابلقيمة العادلة . ان تكاليف اجراء العملية املرتبطة مباشرة ابقتناء لموجودات واملطلوابت املاليةالقياس املبدئي ليتم  

يا او ابلقيمة العادلة من خالل االرابح او اخلســــــــــائر( يتم اضــــــــــافت املالية املوجودات واملطلوابت)ابســــــــــتثناء  املوجودات واملطلوابت املالية
ء العملية املرتبطة تكاليف اجراحســــــــــــبما ينطبق ، عند االعرتاف املبدئي . اما تنزيليا من القيمة العادلة للموجودات واملطلوابت املالية ، 

او  ة من خالل االرابح او اخلســـــــــــــــائر فيتم االعرتاف هبا فورا" يف االرابحابلقيمة العادل املطلوابت املالية وأاملوجودات مباشـــــــــــــــرة ابقتناء 
 اخلسائر .

 
أبصــــــــــــــل مايل عند انتياء أجل احلقوق التعاقدية يف التدفقات النقدية من االصــــــــــــــل ، او  اجملموعةيتم الغاء االعرتاف من قبل  
او  اجملموعةول حتاىل منشــأة اخرى .اذا مل الصــل املايل يف عملية تتضــمن حتويل مجيع خماطر وعائدات ملكية االصــل املايل اعندما حتّول 

احملتفظ هبا  اصـــتيحب اجملموعةعرتف تواســـتمر ابلســـيطرة على االصـــل املنقول ، جيب ان  مجيع خماطر وعائدات ملكية االصـــلافظ على حت
يع خماطر وعائدات ملكية مجبصــورة ميمة على  اجملموعة تتبة عنيا يف املبالغ اليت قد يتم دفعيا . اذا حافظيف االصــل واباللتزامات املرت 

 ابالعرتاف ابالصل املايل وكلل  االعرتاف ابالقرتاضات الضامنة للعائدات املقبوضة . اجملموعةستمر تاملنقول ، جيب ان  االصل املايل
 

 لقيمة املطفأة ، يتم االعرتاف ابلفرق بني القيمة الدفرتية لألصـــــــــل وجمموع املقابل املقبوضأبصـــــــــل مايل ابعند الغاء االعرتاف  
 وبرسم القبض ضمن االرابح او اخسائر .

 
أبصـــــــــــل مايل حمدد ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشـــــــــــامل اآلخر ، ال يتم اعادة تصـــــــــــنيف الربح أو عند الغاء االعرتاف  

 اىل االرابح او اخلسائر ولكن يعاد تصنيفيا اىل االرابح املدورة .اخلسارة املرتاكمة سابقا" 
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ـــــــــــــراف من قبل   اصة هبا . لتزامات اخلعند االعفاء من أو الغاء أو انتياء أجل االفقط مبطلوابت مالية  اجملموعةيتم الغاء االعتـ

ا يف ذل  املوجودات االعرتاف به واملقابل املدفوع وبرســـم الدفع ، مبيتم االعرتاف ابلفرق بني القيمة الدفرتية لاللتزام املايل اللي مت الغاء 
 غري النقدية املنقولة او االلتزامات املتكبدة ضمن االرابح او اخلسائر .

 
 تصنيف املوجودات املالية ( ه) 

 نيفيا .حبسب تص ابلكلفة املطفأة او ابلقيمة العادلةكل املوجودات واملطلوابت املالية املعرتف هبا اما يتم قياس   
 

 : دين سندات 
الحقا"لالعرتاف املبدئي ، يتم قياس أدوات الدين غري املشــــتقة واليت تســــتويف الشــــرطني التاليني ، ابلكلفة املطفأة ، 
 انقص اخنفاض القيمة )ابستثناء ادوات الدين احملددة ابلقيمة العادلة من خالل االرابح او اخلسائر عند االعرتاف املبدئي( :

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

 و ؛ بدال" من بيع االداة قبل استحقاقيا التعاقدي لتحقيق تغيريات يف القيمة العادلة ةـديـاقـتعالدية ـنقالات ـتدفقال
غ االساسي تكون جمرد دفعات للمبلقدية ــــــدفقات نــــــددة تــــــواريخ حمــــــيف ت الصل املايلاقدية لــــــالتع ينتج عن الشروط •

 . غري املسددملبلغ على ا ةفائدالو 

 
 ح اومن خالل االراب ابلقيمة العادلةرطني فان اداة الدين يتم تصــــــــــــــنيفيا ذا مل يتم اســــــــــــــتيفاء أي من هلين الشــــــــــــــا
 .اخلسائر

 
ميكن ان حيدد اصـــــــــــل مايل حتققت فيه معايري الكلفة املطفأة امللكورة اعاله وعند االعرتاف املبدئي على أنه مقاس 

يف  تضـاربلا كبري من حاالتبشـكل   قللاو ي زيليالقيام بلل  اذا كان مثل ابلقيمة العادلة من خالل االرابح او اخلسـائر ، 
 .خمتلفة  سعلييا وفق اسسائر اخلرابح او الطلوابت او االعرتاف اباملودات و وجاملمن قياس  تنشأ يتال القياس واالعرتاف

 
 : االسيم  

 عند موعةاجمل تاختار اخلســــائر اال اذا  وأابلقيمة العادلة من خالل االرابح االســــيم يتم تصــــنيف االســــتثمارات يف 
اللي و  التغريات الالحقة يف القيمة العادلة الســــتثمار معني يف  اســــيم الدخل الشــــامل اآلخر  ان يعرض يفي بدئاملاالعرتاف 
 .)انظر أدانه( حمتفظ به للمتاجرة  ال يكون
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كل ة  اخلســــــــــــــائر ابلقيمة العادلة كما يف هناي وأة ابلقيمة العادلة من خالل االرابح دديتم قياس املوجودات املالية احمل
 . االرابح او اخلسائريف بيان  التغري يف القيمة العادلةالناجتة من  فرتة ، ويتم االعرتاف ابالرابح واخلسائر

 
التغريات  عرض على حدةاداة  لكلو  بشـــــكل ال ميكن الرجوع عنه اجملموعة تارختميكن ان ي ، بدئاالعرتاف امل عند

 ســـيم هلهعن االاالرابح واخلســـائر الناجتة تقيد  . من خالل الدخل الشـــامل اآلخرالســـتثمارات يف اســـيم  القيمة العادلة يف 
 نصـــــبةأب يعرتف فقط . تنقل الحقا" اىل االرابح او اخلســـــائر الو حقوق املســـــامهني  ضـــــمنرتاكم تيف الدخل الشـــــامل اآلخر و 

 زء من تكلفةرتداد جلبوضوح اس االرابح ما مل متثل هله ارابح االسيم على هله االستثمارات يف حساب االرابح او اخلسائر
ن الدخل ضـــــم االرابح او اخلســـــائر املرتاكمة، ويف هله احلالة يتم قيدها ضـــــمن الدخل الشـــــامل اآلخر . يتم نقل  االســـــتثمار

 . االستثماراتالتفرغ عن يف حال اىل االرابح املدورة  الشامل اآلخر
 
ض حمتفظ هبا لغر االســـــيم لقيمة العادلة من خالل الدخل الشـــــامل اآلخر غري مســـــموح به اذا كانت ابتحديد الان 

 . ةجر اتامل
 

 اذا : ةجر اتيعترب االصل املايل حمتفظ به لغرض امل

 ؛ أوالقريب  دىمليف ا هلغرض بيع شراؤه بشكل اساسيمت  •

ط فعلي منعلى  "دليال يوجد بشـــــــــــــــأهناواليت  ا"دار معتجزء من حمفظة ادوات مالية حمددة  يبدئملاالعرتاف ا عند ناك •
 ؛ أواالجل  رابح قصريةحديث جلين اال

 .الة وفع مايل او اداة حتوط حمددة كون عبارة عن عقد ضماناليت ت ابستثناء املشتقة ةمشتق يكون عبارة عن •
 

 : اعادة التصنيف 
أو العكس ر اخلســائ وأات املالية من الكلفة املطفأة اىل القيمة العادلة من خالل االرابح جودو يتم اعادة تصــنيف امل

نطبقا" . عندما م ال يعود ان التقييم للنموذج السابقحبيث  الدارة تل  املوجودات اجملموعة منوذج اعمالهدف تغري ا فقط اذ
 تكون اعادة التصنيف مناسبة ، يتم تطبيقيا أبثر مستقبلي من اتريخ اعادة التصنيف .

 
 :اعادة التصنيف غري مسموحة 

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

 لتصنيف كدين او حقوق ملكية :ا 
كمطلوابت مــاليــة او حقوق ملكيــة بنــاء على جوهر   اجملموعــةصــــــــــــــــدرهــا تيتم تصـــــــــــــــنيف ادوات الــدين وحقوق امللكيــة اليت  

 االتفاقيات التعاقدية والتعريف لاللتزام املايل و الداة حقوق امللكية . 
 

اداة حقوق امللكية هي أي عقد يثبت احلصـــــــة املتبقية يف أصـــــــول املنشـــــــأة بعد خصـــــــم مجيع التزاماهتا . يتم االعرتاف ابدوات  
 بقيمة العائدات املقبوضة صايف من تكاليف االصدار املباشرة .  ةاجملموعحقوق امللكية الصادرة عن 

 
، فيتم االعرتاف هبا واقتطاعيا من حقوق امللكية . ال يتم  اشـــــــــــــــراء ادوات حقوق امللكية اخلاصـــــــــــــــة هب اجملموعة تاذا اعاد 

 .موعةجملابوات حقوق امللكية اخلاصة االعرتاف أبي ربح او خسارة يف االرابح او اخلسائر عند شراء او بيع او اصدار او الغاء اد
 

 ملطلوابت املالية :ا 
املطلوابت املالية اليت ال حيتفظ هبا بغرض املتاجرة وال يتم حتديدها ابلقيمة العادلة من خالل االرابح او اخلسائر ، يتم قياسيا  

 املطفأة.الحقا" ابلكلفة 
 

أو يتم  ل االرابح او اخلســــــــــــــائر عندما حيتفظ اباللتزام املايل بغرض املتاجرةيتم حتديد املطلوابت املالية ابلقيمة العادلة من خال 
 رابح او اخلسائر . حتديده ابلقيمة العادلة من خالل اال

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

 ؛ أو كان مثل هلا االعرتاف يلغي او خيفف بشكل جوهري تضارب القياس واالعرتاف اللي قد ينتج 

  كان االلتزام املايل ميثل جزء من جمموعة موجودات مالية أو مطلوابت مالية أو االثنني معا" واليت يتم ادارهتا وتقييم
مارية موثقة أو اسرتاتيجية استث لمجموعةرة املخاطر لاداؤها على اساس القيمة العادلة وفقا" السرتاتيجية موثقة الدا

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

  "كان االلتزام املايل ميثل جزء من عقد حيتوي على مشـــــــــــــــتق مدمج او اكثر ، وكان العقد املختلط بكامله حمددا
 . 9رقم  املعيار الدويل للتقارير املالية  ابلقيمة العادلة من خالل االرابح او اخلسائر مبوجب

 
 تقاص املوجودات واملطلوابت املالية ( ز) 

تقاص املوجودات واملطلوابت املالية وتظير يف بيان الوضــــع املايل ابلصــــايف فقط عندما يكون هناك حق قانوين لعمل ذل  او  
 .اما القيام ابلتسوية على اساس صايف القيمة واما ان حيقق املوجودات ويسدد املطلوابت بشكل متزامن  اجملموعةنوي تعندما 
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 قياس القيمة العادلة لالدوات املالية  ( ح) 

ان القيمـة العادلة هي السعر اللي ميكن احلصول عليه من بيع االصل أو دفعه لتحويل التزام مبوجب عملية منظمة بني  
 يف السوق يف اتريخ القياس.متشاركني 

 
يتم قياس القيمة العادلة الصل والتزام معني استناداً اىل خصائص االصل او االلتزام واليت يقوم املتشاركني يف السوق ابخلها  

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

خالل  ابالخل بعني االعتبار قدرة متشارك يف السوق على انتاج منافع اقتصادية منية للة لالصول غري املادس القيمة العايتم قيا 
 0التوظيفات الفضلى لالصل او من خالل بيعه ملتشارك آخر يف السوق اللي قد يقوم بتوظيفات فضلى لالصل 

 
قوم تاذا مل يكن سوق االداة نشطا  0ابعتماد اسعار السوق لتقييم ادواته املالية املتداولة يف سوق مايل نشط  موعةقوم اجملت 
 0ابعتماد تقنيات لقياس القيمة العادلة أتخل يف االعتبار االستعمال االقصى ملعلومات منظورة يف السوق حيث ينطبق اجملموعة 

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

 
 االسعار املعلنة )غري املعدلة( الصول والتزامات متطابقة يف اسواق نشطة ؛ : 1املستوى  -
 اللي يتم رصده لالصل وااللتزام ، سواء 1معلومات غري السعر املعلن املتضمن يف املستوى  : 2املستوى  -
 االسعار ( او غري املباشرة ) اي مشتقة من االسعار ( ؛بصورة مباشرة ) مثل     
 معلومات عن االصـــل او االلتــــزام ال تستنــــد اىل تل  املرصودة من السوق )معلومات غري : 3املستوى  -
 0منظورة (     

 
 تدين قيمة املوجودات املالية ( ط) 

 .يمتيا يف اتريخ كل بيان وضـــــــع مايل لناحية وجود مؤشـــــــرات تدين يف قاملوجودات املالية املســـــــجلة ابلكلفة املطفأة يتم تقييم 
ي ، نتيجــة حصـــــــــــــــول حــدث أو اكثر بعــد اجراء القيــد االويل  يكون هنــالــ  تــدين يف قيمــة املوجودات املــاليــة عنــد وجود دليــل حســـــــــــــــّ

 .للموجودات ، ان التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لالستثمار قد أتثرت 
 

 ميكن ان على الصــعوابت املالية اليت، مل االدلة املوضــوعية على ان اصــال ماليا او جمموعة اصــول مالية اخنفضــت قيمتيا تتشــ
ت اتواجه اجلية املقرتضــة او املصــدرة ، خماطر الســيولة واملخاطر التشــغيلية ، اضــافة اىل االخل بعني االعتبار اجتاه ومســتوى التدين يف ادو 

 .مالية مماثلة 
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ار االصـــول بشـــكل بعني االعتب اجملموعةخل أت االصـــول املســـجلة ابلكلفة املطفأة ، قيمة عند النظر بوجود دليل على تدين يف

 منفرد وبشكل مجاعي .
 

جودات ة حتدد مبا يســاوي الفرق بني القيمة الدفرتية للمو طفأســجلة على اســاس الكلفة املاملوجودات املان خســائر تدين قيمة 
ة الحقة ، يتم اذا حصل اخنفاض يف خسارة تدين القيمـة يف فرت  .تقيد اخلسائر يف االرابح أو اخلسائر  سرتدادية املقدرة.يمة االاملالية والق

اريخ عكس بت صل املايلعكس خسارة تدنـــــــــــــــــي القيمة املقيدة سابقا من خالل االرابح أو اخلسائر ضمن حدود ان القيمة الدفرتية لال
 .ة فيما لو مل يتم قيد خسارة تدين القيمة طفأتزيد عما كان ميكن ان تبلغه الكلفة املخسارة تدين القيمة ال 

 
ابلنســـــــبة اىل ادوات حقوق امللكية يعترب االخنفاض الكبري يف القيمة العادلة اىل ما دون تكلفتيا او االخنفاض اللي يســـــــتغرق 

 .وقتا طويال دليال موضوعيا على اخنفاض القيمة 
 

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

يتم قيد االرابح أو اخلســـــائر الناجتة عن ذل  حال حصـــــوهلا يف االرابح أو اخلســـــائر اال اذا كانت االداة املشـــــتقة  . التقريرالعادلة بتاريخ 
 .ددة ومستعملة كأداة حتّوطية ، ويف هله احلالة فان توقيت القيد يف االرابح أو اخلسائر يعتمد على طبيعة عالقة التحّوط حم

  
 مشتقات مدجمة : 

ان املشتقات املدجمة ضمن أدوات مالية اخرى او عقود مضيفة اخرى تعامل كأدوات مشتقة مستقلة عندما ال تكون 
 :بقرب بتل  العائدة اىل العقود املضيفة وان العقود املضيفة  خماطرها وخصائصيا متعلقة

 

  غري مقّيمة على اساس قيمة عادلة تقيد تغرياهتا يف االرابح أو اخلسائر. 
  9رقم املعيار الدويل للتقارير املالية ليست أصول من ضمن نطاق . 

 
 ممتلكات وجتهيزات ( ك) 

ـــزيل  1993االبنية املتملكة قبل سنة ، ابستثناء املمتلكات والتجييزات تظير   ، على اساس الكلفة التارخيية ، بعد تنـ
تيا الدفرتية على اســـاس قيم 1993ة املشـــرتاة قبل ســـنة تظير االبني. ، ان وجدتاالســـتيالكات املرتاكمة وخســـارة تدين القيمة

ـــــــــزيل االس 1993بنياية عام ، ابالستناد اىل اسعار السوق السائدة املعدلة تيالكات املرتاكمة وخسارة تدين القيمة ، ان بعد تنـ
 0جرى اظيار وفر اعادة التقييم ضمن حقوق املسامهني  0وجدت 
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يتم احتســــــــاب اســــــــتيالك االصــــــــول الثابتة املادية ، ابســــــــتثناء االراضــــــــي والدفعات على حســــــــاب نفقات رأ الية ،  

 :كالتايل ول  ابستعمال طريقة القسط الثابت على مدى مدة اخلدمة املقدرة لالص
 

 سنة 40 األبنية 
 سنوات 10اىل  3 التجييزات واملعدات 

 
يف هناية كل عام ، يتم مراجعة طريقة احتســــــاب االســــــتيالك ومدى مدة اخلدمة املقدرة ويتم تســــــجيل أي تغيري يف التقديرات 

 أبثر مستقبلي .
 

القيمة ابتة يتم حتديدها ابلفرق بني عائدات البيع و ان االرابح واخلســــــــــائر الناجتة عن اســــــــــتبعاد او تقاعد اي من االصــــــــــول الث 
 .الدفرتية للموجودات ويتم تسجيليا ضمن االرابح او اخلسائر

 
 اصول اثبتة غري مادية ( ل) 

ســــــنوات وهي ختضــــــع الختبار التدين يف  5يتم اطفاء االصــــــول الثابتة غري املادية املتمثلة بربامج معلوماتية على مدى  
ان النفقات اليت يتم تكبدها الحقا على موجودات الربامج يتم ر لتيا فقط اذا كانت تزيد من الفوائد االقتصــــــــــــــادية  0قيمتيا 

 0ويتم قيد كل النفقات االخرى كأعباء عند تكبدها  0املستقبلية لتل  املوجودات ابلتحديد 
 
 ل مادية وغري ماديةالتدين يف قيمة اصو  ( م) 

 ، تقوم اجملموعة مبراجعة القيم الدفرتية الصوهلا املادية وغري املادية لتحديد فيما اذا كان يوجدوضع مايل يف اتريخ كل  
 ان وجد هكلا مؤشر ، يتم تقدير القيمة االسرتدادية لالصل 0اي مؤشر إبن تل  االصول قد اصاهبا خسارة تدين يف قيمتيا 

 0لتحديد مدى خسارة تدين القيمة ) ان وجدت ( 
 

عند حتديد  0قيمة األعلى ما بني القيمة العادلة انقص كلفة البيع والقيمة االســــــــــــــتعمالية القيمة االســــــــــــــرتدادية هي ال 
الضـــــريبة  لالقيمة االســـــتعمالية ، يتم حســـــم التدفقات النقدية املســـــتقبلية املقدرة اىل قيمتيا احلالية ابســـــتعمال نســـــبة حســـــم قب

تعكس تقديرات الســـــــوق احلالية للقيمة الزمنية للنقد واملخاطر املالزمة لالصـــــــل اللي مل يتم بشـــــــأنه تعديل تقديرات التدفقات 
 0النقدية املستقبلية 

 
ـــــــل من قيمته الدفرتية ، يتم انقاص القيمة الدفرتية لالصل  ـــــــة االسرتدادية لالصل اقـ توازي القيمة ل اذا كان تقدير القيمـ
تقيد خسارة تدنــــي القيمة حاال يف االرابح أو اخلسائر ، اال اذا كان االصل املختص مسجل دفرتاي بقيمة اعادة  0االسرتدادية 

 0التقييم ، ويف هله احلالة تعامل خسارة تدين القيمة كتخفيض لوفر اعادة التقييم ) املقيد سابقاً ( 
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ة( ـقات نقديدة منتجة لتدفـا ، يتم زايدة القيمة الدفرتية لالصل ) وحـة انعكست الحقال ان خسارة تدين القيمـيف ح 

ــــــــــــــاىل ان تصل اىل التقدير املعّدل لقيمتيا االس ية اليت  رتدادية ، لكن حبيث ان القيمة الدفرتية بعد الزايدة ال تفوق القيمة الدفرت ـ
ــــــــــــــكان ميكن ان حتدد فيما لو مل يتم قيد خس يتم  0لالصل ) وحدة منتجة لتدفقات نقدية ( يف سنوات سابقة ارة تدين قيمة ـ

قيد عكس خسارة تدين القيمة حاال يف االرابح أو اخلسائر ، اال اذا كان االصل املختص مسجل دفرتاي بقيمة اعادة التقييم ، 
 0 ويف هله احلالة يعامل عكس خسارة تدين القيمة كزايدة لوفر اعادة التقييم ) املقيد سابقاً (

 
 تعويضات هناية اخلدمة للموظفني ( ن) 

 0يف السنة احلالية ان املتوجبات بشأن تقدميات منافع هناية خدمة املوظفني احملددة تقيد كأعباء  
 

تســـــــــــــتدرك الشـــــــــــــركة لتعويض هناية اخلدمة للموظفني وذل  مبوجب القوانني املرعية االجراء يف الدول اليت تعمل فييا  
 0الشركة 
 

 )مبوجب القوانني اللبنانية( هناية اخلدمة للموظفني :تعويضات  
ان مؤونة تعويضــات هناية خدمة املوظفني تبع على اســاس املوجبات اليت تنشــأ فيما لو جرى اهناء خدمات  

يتم احتســــــــاب هله املؤونة وفقا ملتطلبات قوانني الضــــــــمان االجتماعي  0الوضــــــــع املايل بتاريخ  طوعامجيع املوظفني 
قدية زائد املعدل الشـــــيري للمنافع النشـــــير  أبجر آخروالعمل اللبنانية ابالســـــتناد اىل عدد ســـــنوات اخلدمة مضـــــروابً 

بناين للانقص االشـــــــرتاكات املدفوعة للصـــــــندوق الوطين للضـــــــمان االجتماعي اخالل االشـــــــير االثنا عشـــــــر االخرية 
 0والفوائد املستحقة من الصندوق على هله االشرتاكات 

 
 املؤوانت (س)

يتم قيد مؤونة اذا ، نتيجة حدث ســــــــــابق ، ترتب على اجملموعة موجب قانوين أو اســــــــــتنتاجي ميكن تقديره بشــــــــــكل  
م حتديد املؤوانت عن طريق يت 0موثوق، وانه من احملتمل ان يتوجب اجراء تدفق منافع اقتصــــــادية اىل اخلارج لتســــــديد املوجب 

لنقد ل  حسم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة ابستعمال نسبة ما قبل الضريبة تعكس تقديرات السوق احلالية للقيمة الزمنية 
 0و ، حيث يناسب ، املخاطر املالزمة للمطلوابت 

 
 عقود التأمني(   ع) 

لفريق الفريق االول )شركة الضمان( بتغطية املخاطر اليت قد تصيب اان عقد التأمني هو كناية عن عقد يتعيد مبوجبه 
الثاين )املؤمن( وذل  من خالل التعويض عن حدث مســـتقبلي حمدد )احلادث املؤمن عليه( اللي قد يصـــيب ويؤثر ســـلبا على 

 0املؤمن 
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 تصنف عقود التأمني حسب طبيعة املخاطر املؤمن علييا وذل  ضمن الفئات التالية : 

 
 ( عقود التأمني العامة )غري احلياة(1 – ع) 
 0: حبري، سيارات، ممتلكات، حوادث عامة، حوادث العمال واالستشفاء تتضمن العقود التأمينية التالية 

 
 ومصاريف ادارة املطالبات ادعاءات  

لى وذل  ع، ا حصــــــــوهلند اخلســــــــائر ع وأاالداعاءات ومصــــــــاريف ادارة املطالبات يف بيان االرابح قيد يتم 
املباشــــرة وغري تكاليف الهله النفقات ، تضــــّمن  0حلاملي عقود التأمني وجب تللتعويض امل قدرةامل املطالباتاس اســــ

عنيا بالغ الا املايل ، حىت ولو مل يتم اتريخ بيان الوضــعلغاية اليت وقعت  من االحداثالناجتة ، و الدعاءات املباشــرة ل
 دعاءاتابالاملتعلقة املطالبات تقدر 0جملموعة خبصم التزاماهتا املتعلقة ابملطالبات الغري مسددة اال تقوم  0لمجموعة ل

تعلقة ابحتياطي تحليل االحصـــاءات املبجملموعة و ا هبا بجلغتســـددة ابســـتخدام التقييمات للحاالت الفردية اليت املغري 
كل  بشـــلبات الواقعة واملصـــرّح عنيا ولكن غري مرصـــودة ( واحتياطي املطاIBNRصـــرّح عنيا )ملاملطالبات الواقعة وغري ا

 0( IBNERكاف )
 
 ايرادات اقساط مؤجلة حتياطيا

دة التوزيع على اساس صايف قاعالعامة جلميع فروع التأمني يرادات االقساط املؤجلة ااحتياطي يتم احتساب 
ــــــــــــــالنسيب لالقس  خالل مدة العقد ابستثناء فرع البحري اللي يتممضافا الييا ملحقات القسط والرسوم االخرى اط ـ

لتحقيق  داملوح اخلسـائر االرابح اويتم قيد التغري يف املؤونة يف بيان  0من االقسـاط  %25احتسـابه على اسـاس نسـبة 
 0االيرادات على مدى فرتة التغطية 

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

 .تتألف هله الفئة من عقود حياة ألجل )فردية و مجاعية( و عقود وقفية تقليدية خمتلفة
 

 :(Universal)  عقود أتمني على احلياة مع ميزات طوعية  

فاع اىل املنافع املؤمن علييا ، ميزات طوعية ختول املؤمن االنت تتضمن هله العقود التأمينية ، ابالضافة
 من منافع اضافية :

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

 0وممسوكة من اجلية املصدرة 
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 (:Unit - Linkedعقود أتمينية مرتبطة بوحدات استثمارية تقع خماطرها على عاتق املؤمن )  

هله العقود حتمل املؤمن املخاطر املالية املرتبطة ابالســـــتثمارات العائدة هلا ، كما اهنا حتتوي يف الوقت نفســـــه 
 .على بعض املخاطر التأمينية اهلامة

 
 : فصل مكوانت االيداع  

ود التأمني عناصـــر أتمني وايداع يف الوقت نفســـه ، يتم فصـــل هله العناصـــر وقيدها تتضـــمن بعض عق
 يف حساابت منفصلة يف البياانت املالية املرفقة على الشكل التايل :

 
 : اقساط اخطار التأمني  

تــــــــــــــــم اظيار االقســاط يف حســاب االرابح واخلســائر ومضــافة اىل عناصــر اخرى من عائدات التأمني 
 0الناجتة عن الرسوم وتوابع االقساط واليت يعرتف هبا كايرادات بطريقة االستدراك طيلة فرتة التغطية 

 
 : عنصر االيداع  

ان  0لوابت عقود التأمني" يتم اظيار ارصدة االدخـــــــــــــــار وااليداع ضمن املطلوبـــــــــــــــات حتت بند "مط
ــمبارصـــدة هـــله املطلوبـــات  ـــ ـــ ـــ ــا فييا عقـ ـــ ـــ ـــــود أتمينيـ ـــ ــة مرتبطـ ـــ ـــ من ة بوحدات استثمارية تقع خماطرها على عاتق املؤ ـ

(Unit Linked ) ـــــــــة تزيد ابلفوائــــــــــد او التغري االجيابــــــــــي لسعر الوحدات وتنقص بقيمــــــــــة االعباء االدارية لبوليصـ
متثـل هله املطلوبـات  0التنازل عن البوليصـة أو االنسـحاب او التغري السـليب لسعر الوحـدات التأمني، الوفـاة أو 

 0بيان الوضع املايل ارصـدة حساابت حاملـي عقود التأمني بتاريـخ 
 

 لعقود التأمني على احلياة : االحتياطي احلسايب
حتتســــــــــــــب احتياطيات عقود التأمني التقليدية على اســــــــــــــاس الفرق ما بني القيمة احلالية االكتوارية 
ملطلوابت الفرع املســــتقبلية و القيمة احلالية االكتوارية لالقســــاط املســــتقبلية حلملة البوالص على اســــاس جداول 

ة يف حال وقوع بتكوين احتياطيات اضــــافيتقوم الشــــركة  .الوفاة و نســــبة الفائدة االكتوارية بناء للتعرفة االصــــلية
  .خسائر من جراء اختبارات كفاية املطلوابت

 
حتتســــــب االحتياطيات العائدة لعقود التأمني على احلياة مع ميزات طوعية و العقود املرتبطة بوحدات 

 0لتوفري( ا ل طريقة املفعول الرجعي )بناء على قيمة حساباستثمارية تقع خماطرها على عاتق املؤمن ابستعما
 

ن قبل خبري معلى احلياة الشـــــــــــركة ابجراء تقييم اكتواري حملفظة التأمني تقوم وضـــــــــــع مايل بكل اتريخ 
جراء تقدير تقين فيما يتعلق اباليرادات غري احملققة واملطلوابت الناجتة عن تراكم تقوم ابكما   0اكتواري مســتقل 
 0قيام ابجراء التقييم االكتواري سنواي ان القوانني السائدة تتطلب ال .االيداعات واالرابح
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 : ادعاءات حتت التسويةمؤونة 

م حصــــــــــلت قبل هناية الســــــــــنة املالية ومل يت بتكوين املؤوانت الالزمة لالدعاءات اليتالشــــــــــركة تقوم 
 0الوضع املايل تسديدها بتاريخ 

ات عند تكبدها ابالســــــتناد اىل تقديرات للتعويضــــــ االرابح او اخلســــــائريتم قيد االدعاءات يف بيان 
  0املستحقة 

 
 حتقق االيرادات واالعباء ( ف) 

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

 
 0، مع االخل ابحلسبان رصيد االصل ونسبة الفائدة املطبقة  تقيد ايرادات واعباء الفوائد على اساس االستحقاق 

 
 0جري د التأبصورة متساوية طيلة فرتة عقتقيـد ايرادات االجيار من االستثمارات العقارية املؤجرة كايردات تشغيلية  

 
تتكون ايرادات الرســوم وعموالت التأمني بشــكل اســاســي من عموالت وارابح من معيدي التأمني ورســوم ادارية على  

يتم قيد العموالت املقبوضـــــــة مقدما من معيدي التأمني على نفس االســـــــس املعتمدة ابلنســـــــبة  0محلة البوالص ورســـــــوم اخرى 
 0والت االخرى عند تنفيل اخلدمات املعنية تقيد ايرادات الرسوم والعم 0للعموالت املدفوعة مقدما 

 0يقيد ايراد انصبة االرابح عند نشؤ احلق ابستالم الدفعة  
 
 ضريبة الدخل ( ص) 

بيان تقيد ضــريبة الدخل يف  0متثل اعباء ضــريبة الدخل جمموع الضــريبة املتوجب دفعيا حاليا والضــريبة املؤجلة الدفع  
ضمن بة ايضاً ، ويف تل  احلالة تقيد الضريحقوق املسامهني تعلق ببنود مقيـــدة مباشرة ضمن اال اذا كانت تاالرابح او اخلسائر 
 0حقوق املسامهني 

 
الضــريبة احلالية هي الضــريبة املتوقع دفعيا على االرابح اخلاضــعة للضــريبة للســنة ، وذل  ابســتعمال النســب القانونية  

ائب املدفوعة بعد تنـــــــــــــــزيل الضـر  بيان الوضـع املايل املوحدتظير ضـريبة الدخل املتوجبة الدفع يف  0الوضـع املايل السـارية بتاريخ 
 0سابقا بشكل ضرائب مقتطعة من املصدر 

 
يتم قيد الضــريبة املؤجلة املتوجبة على الفروقات بني القيم الدفرتية للموجودات واملطلوابت يف البياانت املالية واســســيا  

ــــــــــــــات يف  يان بالضريبية املقابلة املستعملة يف احتساب االرابح اخلاضعة للضريبة ، وتتم احملاسبة بشأهنا ابستعمال طريقة املطلوبـ
ملؤجلة ضـــمن املطلوابت تقيد عموما عن مجيع الفروقات املؤقتة اخلاضـــعة للضـــريبة ، والضـــريبة املؤجلة الضـــريبة ا 0الوضـــع املايل 

ـــزيل ضمن حدود انه من احملتمل ان اربــــاح خاضعة للضريبة  ضمن املوجودات تقيد عموما عن مجيع الفروقات املؤقتة القابلة للتنـ
 0الفروقات املؤقتة القابلة للتنـزيل  ستتوفر يف املستقبل حبيث ميكن االستفادة مقابليا من
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 ( اختبار كفاية املطلوابت ق) 
واحتساب رحبية من  اذ وخدمةاستحو  اجملموعة يف يف اتريخ كل تقرير وفقا لطريقةاختبار كفاية املطلوابت حملفظة العقود يتم اجراء  

اريف ادارة مصاملتوقعة ، ات ءكانت كافية لتغطية االدعا  لتحديد ما اذااألقساط املؤجلة  إيراداتيتم اختبار صايف  0عقود التأمني 
كامل ل ستدراكالاعجز يف االقساط ، يتم كان هناك يف حال   0عموالت ومصاريف الصيانة ابستخدام االفرتاضات احلالية  ،املطالبات
ة خبصم التزاماهتا املتعلقة ابملطالبات الغري ال تقوم اجملموع 0ز يف االقساط ـــــاحتياطي العجمقابل األرابح أو اخلسائر بيان يف العجز 

 0سنة واحدة من اتريخ االبالغ عنيا خالل مسددة ، حيث انه من املتوقع ان تدفع 
 
 عقود اعادة التأمني ( ر )

  ملصدرة عن اجملموعةخسائر البوالص ا مـع معيدي التأمني هبدف التعويض عـن تصنيف العقود اليت تربميا اجملموعة يتـم
  0أمني االخرى فتدرج ضمن عقود الت مع شركات التأمني اجملموعةكعقود اعادة أتمني صادرة ، أما العقود االخرى اليت تربميا 

 
تأمني ت بند ذمم شركات اعادة العن عقـود اعادة التأمني ضمن املوجودات حت للمجموعةاليت تستحق  تـدرج املنافع

 0وضع املايل بيان اليف  ضمن موجودات اعادة التأمني
 

يتم اظيار حصة  0يتم احتساب حصة معيدي التأمني من االقساط واالدعاءات على اساس االسنادات الفعلية 
واالدعاءات اليت حصلت ومل يبلغ عنيا بعد ضمن واالدعاءات حتت التسوية املؤجلة االقساط ايرادات معيدي التأمني من 

 0ان الوضع املايل املوجودات يف بيموجودات اعادة التأمني حتت 
 

فـي حال  0بصورة دوريـة للتأكـد من عدم تدنـي قيمتيـا وقابلية حتصيليـا اعادة التأمني يتم مراجعة قيمـة موجـودات 
االرابح مباشرة يف بيان يده ويتم قوجود اثبات بـأن قيمة تل  املوجودات قد تدنت يتم تنـزيل قيمتيا الدفرتية مببلغ ذل  التدين 

 0أو اخلسائر 
 
 ذمم التأمني املدينة والدائنة (  ش) 

يتم تكوين  0 االستحقاق وتقاس ابلكلفة املطفأة اللمم املدينة والدائنة الناجتة عن عقود التأمني عند يتم استدراك
ة املستقبلية النقديل بعد االعرتاف االويل ، ان التدفقات اثبات نتيجة حدث واحد او اكثر حصمؤونة تدين يف حال وجود 

 0املقدرة قد أتثرت 
 

 مدفوعة مقدما عموالت ( ت) 
جيري احتسـاب  0التأمني والكفالء سطاء دفوعة لو املعموالت الؤجل من ملاجلزء اعموالت مدفوعة مقدما ثل مت 

 0 ؤجلةاملقساط الالعمـوالت املدفوعة مقدما على نفس االسس اليت طبقت علييا طريقة احتسـاب ايرادات ا
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 اسهم خزينة ( ث )
قوق ـم تنـزيليا من حعلى اساس التكلفة ويت املوحد بيان الوضع املايليف  اجملموعةتظير اسيم اخلزينة اليت يعاد متلكيا من قبل  
  0املسامهني 

 
 توزيع انصبة االرابح ( خ )

تظير انصبة االرابح املقرتح توزيعيا من قبل جملس االدارة منفصلة ضمن حقوق املسامهني ويتم حتويليا اىل املطلوابت يف السنة  
  0اليت تتم املصادقة علييا من قبل اجلمعية العمومية للمسامهني 

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

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

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

يتكون النقــد ومــا يوازي النقــد من نقــد يف الصــــــــــــــنــدوق وودائع حتــت الطلــب وودائع قصــــــــــــــرية االجــل غري مقيــدة ذات  
 0أشير من اتريخ الربط  3استحقاقات ال تزيد عن 

 
 استثمارات عقارية ( ) ظ

 0وخسارة تدين القيمة ، ان وجدت  ةالعقارية بسعر الكلفة بعد تنـزيل االستيالكات املرتاكم تظير االستثمارات
 
 التقديرات احملاسبية اهلامة واملصادر االساسية لعدم اليقني يف التقدير - 4

، يتوجب على االدارة ان تتخل قرارات  3، امللكورة يف االيضـــــاح رقم  للمجموعةعند تطبيق الســـــياســـــات احملاســـــبية  
ان التقديرات  0وتقوم بتقديرات وافرتاضـــات بشـــأن القيم الدفرتية ملوجودات ومطلوابت ال تتوضـــح بســـيولة من مصـــادر اخرى 

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

 
يتم اجراء القيود الناجتة عن تعديل التقديرات  0يتم مراجعة التقديرات واالفرتاضــــــــات اخلاصــــــــة هبا بصــــــــورة مســــــــتمرة 

فرتة التعديل  احملاســبية يف الفرتة املالية اليت حيصــل فييا تعديل التقدير وذل  اذا كان التعديل يؤثر فقط على تل  الفرتة ، أو يف
  0وفرتات الحقة اذا كان التعديل يؤثر على الفرتة احلالية وفرتات الحقة 
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 ت احملاسبية اهلامة :التقديرا
 :للمجموعة املقررات احملاسبية اهلامة عند تطبيق السياسات احملاسبية  أ () 

 تصنيف املوجودات املالية 
 منوذج االعمال :

ي ابلنســـــــــــــبة للموجودات املالية ه اتقييم ما اذا كانت اهداف اعماهل اجملموعةاختبار منوذج االعمال يتطلب من ان  
دد حتمجع التدفقات النقدية التعاقدية بدال من حتقيق التغري يف قيمتيا العادلة من خالل البيع قبل اســـــــــــــــتحقاقيا التعاقدي . 

كز هلا التقييم . امجاال" ، ميكن اثبات  اهداف منوذج االعمال من جيب ان يرت اعلى أي مســـــــــــــتوى من نشـــــــــــــاطي اجملموعة
هو االحتفــاظ  اجملموعــةخالل وســــــــــــــــائــل ادارة االعمــال واملعلومــات املتوفرة لالدارة . رغم ذلــ  ، قــد يكون منوذج اعمــال 
املعيار الدويل دد . بينما حيابملوجودات املالية جلمع التدفقات النقدية التعاقدية حىت عندما حيدث بيع للموجودات املالية 

بعض احلـــاالت اليت تكون أو ال تكون هبـــا عمليـــات البيع هـــله متنـــاغمـــة مع هـــدف االحتفـــاظ  9رقم  للتقـــارير املـــاليـــة 
 ابملوجودات جلمع التدفقات النقدية التعاقدية ، فأن التقييم يتطلب استعمال تقديرات ترتكز على الوقائع والظروف .

 
كان منوذج االعمال الدارة املوجودات املالية هو االحتفاظ ابملوجودات من اجل مجع التدفقات اذا   قييم ماعند ت 

 : خل ابالعتبار االمور التاليةأت اجملموعةفان النقدية التعاقدية ، 
 

 تكرار وحجم عمليات البيع ؛ 

 اسباب أي عملية بيع ؛ 

 كيفية تقييم اداء احملفظة من قبل االدارة ؛ 

 . أهداف احملفظة 

 

 خصائص املوجودات املالية :

 اهو االحتفاظ ابملوجودات من اجل مجع التدفقات النقدية التعاقدية ، فاهن اان منوذج اعماهل اجملموعة ددحت ماعند 
هلا ، البنود  اييميبعني االعتبار خالل تق اجملموعةخل أتالتدفقات النقدية التعاقدية لالصـــــــل املايل .  قوم بتقييم خصـــــــائصت

ـــواريخ حمــــيف ت التعاقدية لالصل املستمل  لتحديد ما اذا كانت ستؤدي ـــلتيف ا ارتفاعاىل ددة ـ فقط قدية واليت متثل ــــدفقات النـ
 وعليه ميكن ان تكون مؤهلة للمحاسبة ابلكلفة املطفأة . ملبلغ القائماوائد ـاط وفــاقس تسديد
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 عني االعتبار واليت تتناغم مع القياس ابلكلفة املطفأة تتضمن :ب اجملموعةخلها أتان امليزات اليت  

 

 فائدة اثبتة و/أو متغرية ؛ 

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

 . خيار الدفع املسبق 

 

 القياس ابلكلفة املطفأة تتضمن : بعني االعتبار واليت ال تتناغم مع اجملموعةخلها أت ان امليزات اليت 

 

 اقرتاض )عقود اخليار ، العقود اآلجلة وعقود التبادل( ؛ 

 خيار التحويل ؛ 

  ؛ عكسية ذات معدالت قسائمسندات 
 معدالت قسائم متغرية يعاد حتديدها دوراي" ؛ 

 . "مؤثرات ينتج عنيا ختفيض هام يف املبلغ القائم ، الفائدة أو االثنني معا 

 
 املصادر االساسية لعدم اليقني يف التقدير : ( ب) 

، اليت حتمل  لتقريراان االفرتاضـــات االســـاســـية حول املســـتقبل ، وغريها من املصـــادر االســـاســـية لعدم اليقني يف التقدير بتاريخ  
 0 خماطر هامـة ابلتسبب بتعديل جوهري للقيم الدفرتية ملوجودات ومطلوابت خالل السنة املالية التالية ، هي مدرجة ادانه

 
 اخنفاض قيمة ذمم التأمني املدينة 

يتم تقدير القيمة القابلة للتحصــــــــــــــيل من ذمم التأمني املدينة عند وجود امكانية عدم حتصــــــــــــــيل تل  اللمم 
ان حتديد وجود اخنفاض يف قيمة ذمم التأمني املدينة ، يتطلب من االدارة تقييم مســــــــــــــتوى املالءة  0كامل   بشــــــــــــــكل

على  ءوالســــيولة املالية حلاملي بوالص التأمني وكلل  لشــــركات التأمني ، وكلل  يتم مراجعة نســــب التحصــــيالت بنا
يتم  0لمجموعةلورأي االدارة القانونية الســــــنة الل التفصــــــيلية اليت متت خوالدراســــــات  للمجموعةاملعلومات التارخيية 

يتم اثبات الفرق  0ئر بيان االرابح او اخلســــااثبات الفرق بني املبالغ املتوقع حتصــــيليا والقيمة الدفرتية كمصــــاريف يف 
يف الفرتة اليت ان االرابح او اخلســــائر بيبني املبالغ اليت يتم حتصــــيليا فعليا خالل الفرتات املســــتقبلية واملبالغ املتوقعة يف 

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

بية ســــــــــــــاعات احملالتوق مهمن أانه رب تقدير االلتزامات الناجتة عن املطالبات املوقوفة لعقود التأمني على ــــــــــــــــــــــــــــيعت 
بتسديده  موعةاجملقوم تقدير االلتزام اليت ستحيث هنال  عوامل غري مؤكدة جيب اخلها ابالعتبار عند  ، للمجموعة

بلغ ييتم تقدير االلتزامات الناشــــــــــــــئة لكل من القيمة املتوقعة لتكاليف املطالبات اليت  0الحقا مقابل هله املطالبات 
 0 لوضع املايلاوالقيمة املتوقعة لتكاليف املطالبات املتكبدة واليت مل يتم االبالغ عنيا بتاريخ الوضع املايل بتاريخ عنيا 

 ىان االلتزام للمطالبات املبلغ عنيا واليت مل يتم ســـــــــدادها يتم تقديرها اســـــــــتنادا اىل املعلومات املتعلقة بكل مطالبة عل
 طالبات املســــــــــــددة للفرتات الســــــــــــابقة املتعلقة ابملطالباتاســــــــــــتنادا اىل امل اجملموعةوتقديرات  للمجموعةحدة ابلغت 

ل اعــادة تقييم املطــالبــات لكفــايتيــا ويتم تعــديــاعــداد البيــاانت املــاليــة يف اتريخ يتم كمــا   0املتكبــدة وغري املبلغ عنيــا 
 0املخصص بناء على ذل  

 
 حتديد القيم العادلة 

ما هو ك  ســـــوق ميكن حلظه يتطلب اســـــتعمال تقنيات تقييم ن حتديد القيمة العادلة ملوجودات مالية ليس هلا ســـــعرا 
وابلنســـــبة لالدوات املالية املتداولة بشـــــكل غري متكرر واســـــعارها قليلة الشـــــفافية ، فإن  0)ح(  3ملكور يف االيضـــــاح 

القيمة العادلة تكون أقل موضــــوعية ، وتتطلب درجات متفاوتة من األحكام تعتمد على الســــيولة ، الرتكيز ، عوامل 
 0سوق غري اكيدة ، افرتاضات تسعري ، وخماطر اخرى تؤثر على األداة املعنية 

 
ــرة ، وابلتايل تنطبق  تستخدم املعطيات غري املنظورة يف قياس القيمة العادلة عندما تكون املعطيات املنظورة غري متوفـ

        يــاسوجيــب ان تبقى الغــايــة من قيف احلــاالت اليت تكون فييــا حركــة الســـــــــــــــوق بتــاريخ التقييم ضـــــــــــــــعيفــة هــلا إن وجــدت ، 
القيمة العادلة نفســيا ، اي ان متثل الســعر املقبول للتفرغ عنيا من مال  االدوات املالية أو صــاحب االلتزام ملطلوابت أدوات 

كن واليت مي املعلومات املتوفرة يف ظل الظروف احمليطة ، تم الوصـــول اىل املعطيات غري املنظورة ابالعتماد على أفضـــلي 0مالية 
 0ان تتضمن املعلومات املتوفرة لدى املنشأة 
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 نقد يف الصندوق ولدى املصارف - 5

 يتكون هلا البند مما يلي :  
  2016كانون االول   31    
 فرع التأمني   فروع    
  اجملموع   على احلياة   التأمني العامة    
 الف ل ل    الف ل ل   الف ل ل      
 863.841  -   863.841 الصندوق نقـد فـي 
 26.688.787  3.637.018  23.051.769 لدى املصارف ودائع حتت الطلب 
 ودائع الجل لدى املصارف )استحقاق االساسي  
  52.968.975  2.126.230  50.842.745 دون ثالثة أشير(    
 80.521.603  5.763.248  74.758.355 النقد وما يوازيه 
 لدى املصارف )استحقاق االساسي  ودائع الجل 
 35.751.923  10.851.839  24.900.084 أكثر من ثالثة أشير(    
  99.234.931  16.399.558  82.835.373 جممدة ضماان العمال التأمنيمصرفية ودائع  
   182.493.812  33.014.645  215.508.457 
  1.202.795  181.129  1.021.666 مستحقة القبضفوائد سارية غري  
   183.515.478  33.195.774  216.711.252  

 
  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 فـي الصندوق 
 2.829  -    2.829 شيكات قيد التحصيل 
 27.310.762  5.649.127  21.661.635 لدى املصارف ودائع حتت الطلب 
 )استحقاق االساسي لدى املصارف ودائع الجل  
  4.402.4325  3.551.991  50.850.441 دون ثالثة أشير(    
 82.393.661  9.201.118  73.192.543 وما يوازيهالنقد  
 ودائع الجل لدى املصارف )استحقاق االساسي  
 20.789.364  7.101.474  13.687.890 أكثر من ثالثة أشير(    
  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  
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) ابستثناء ة ـتاليمالت الـى العـياة علـى احلـني علـرع التأمـة وفـني العامـروع التأمـلفنقد يف الصندوق ولدى املصارف وزع الـتي 

 :الفوائد السارية غري مستحقة القبض ( 
 

  فرع التأمني على احلياة   فروع التأمني العامة    
  كانون االول  31   كانون االول  31    
    6201   5201   6201   5201  
  الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل     
  1.340.938  3.264.018  14.818.956  12.169.009   لرية لبنانية 
  3.905.460  2.826.105  29.238.632  44.955.658  دوالر أمريكي 
 5.439.654  6.569.739  51.535.779  47.708.257  ماين ع ريـال 
 13.462.086  10.710.140  11.814.709  17.078.723  درهم امارايت 
 141.950  106.562  357.006  805.637   يـورو 
 133.585  4.663.914  11.738.167  6.798.159  دينار كوييت 
 2.733.133  2.613.976  13.154.564  14.865.626  دينار حبريين 
 -   -   6.206.198  3.788.773   لرية سورية 
 1.680.316  2.146.764  18.934.003  19.558.187   دينار اردين 
 222.933  112.946  1.520.814  15.368.076  قطري ريـال 
   6.313   481   46.945 ( 602.293) عمالت اخرى 
    182.493.812  159.365.773  33.014.645  29.066.368  

 
لواردة اعاله هي اوالدينار االردين والدينار البحريين العماين  ريـالالودائع ابلدينار الكوييت ودرهم االمارات والجزء ميم من ان  

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

 الفوائدبلغت ايرادات لقد  0 واحدة ةــــــالل سنـــــق خـــــالودائع اجملمدة ضماان العمال التأمني تستحألجل و املصرفية الودائع  ان 
 2016لعام على التوايل ل ل  ونملي 671 ار ل ل وـــــــــملي 3.9 يــــــــحوالاة ــــــــرع التأمني على احليــــــوفة ــــــع التأمني العامرو ـعلى الودائع لف

رع العامة وف لفروع التأمني دـاملوحاالرابح او اخلسائر ان ـبييف ظيرت ( 2015عام لل ل على التوايل  ونيمل 536 و ل ل ارملي 3.8)
 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 ( 
 

  2016كانون االول   31  
 أرابح / )خسائر(          
 غري حمققة   القيمة العادلة       
 معدل الفائدة   خالل السنة   بنياية السنة   العملة    
 %   الف ل ل    الف ل ل        
 8.23   57.977   1.088.347  دوالر أمريكي  مدرجة  -سندات دين أجنبية 

 5.97    983   17.630   يورو   
 6.00  ( 15.933)  356.904  جينه اسرتليين   
      1.462.881   2743.0  

 
 5.50   -    2.348.130  رايل عماين  غري مدرجة –سندات دين اجنبية 

 
 ( 106.020)  946.025  أمريكيدوالر    مدرجة -اسيم 

 ( 60.543)  806.027   يورو   
 ( 51.250)  2.310.542  دينار اردين   
 (  1.232)  10.345  درهم امارايت   
 32.343   107.972  لرية سورية   
 ( 39.379)  157.154 فرن  سويسري   
      4.338.065  (226.081 ) 

 
 (  4.740)  613.317  أمريكيدوالر   مدرجة -صناديق استثمار 

 ( 24.438)  171.964   يورو   
      785.281  (29.178 ) 

 
 (  899)  225.258  دوالر أمريكي  غري مدرجة –صناديق استثمار 

     225.258  (989  ) 
      9.159.615  (213.131 ) 
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  2015كانون االول   31  

 أرابح / )خسائر(          
 غري حمققة   العادلةالقيمة        
 معدل الفائدة   خالل السنة   بنياية السنة   العملة    
 %   الف ل ل    الف ل ل        
 7.81  ( 37.259)  274.736  دوالر أمريكي  مدرجة  -سندات دين أجنبية 

 6.00  (  7.761)  17.321   يورو   
      292.057  (45.020 ) 

 
 ( 511.382)  2.571.840  أمريكيدوالر    مدرجة -اسيم 

 ( 252.013)  2.396.699   يورو   
 ( 433.522)  2.145.545  دينار اردين   
 3.202   11.576  درهم امارايت   
 14.415   130.340  لرية سورية   
 ( 23.234)  256.892 يسريو فرن  س   
      7.512.892  (1.202.534 ) 

 
 39.623   5.962.453  دوالر أمريكي  مدرجة -صناديق استثمار 

 (  9.046)  848.988   يورو   
      6.811.441   30.577  

 
 (  925)  241.879  دوالر أمريكي  غري مدرجة –صناديق استثمار 

      241.879  (925  ) 
     14.858.269  (1.217.902 ) 
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كانون االول   31كما يف وفقا لبلد املنشأ    اً تتوزع جغرافياخلسائر  وأالعادلة من خالل االرابح ة ــــابلقيمة ــــالياملوراق الارات يف اـــاالستثم 
 على الشكل التايل : 2015 و 2016

 
  كانون االول   31  
  6201   5201  

  الف ل ل    الف ل ل      
  2.963.576   1.122.338    كـاري ام 
 8.946.120   2.006.017    أورواب 
 2.948.573   5.263.791    الشرق االوسط / آسيا 
  -    767.469    بلدان اخرى 
     9.159.615   4.858.2691  

 
 كما يلي:  2015و  2016لعامياخلسائر  وألقيمة العادلة من خالل االرابح ابيف االوراق املالية  االستثماراتان حركة  

 
     6201   5201  
  الف ل ل    الف ل ل      
 16.001.389   14.858.269   كانون الثاين  1الرصيد يف  
 14.770.266   15.781.395    اضافات  
 ( 14.247.810) (21.147.381)   مبيعات   
 ( 1.217.902) ( 213.131)   تغري يف القيمة العادلة  
 ( 447.674) ( 119.537)  أتثري تقلبات اسعار القطع 
  4.858.2691   9.159.615   كانون االول   31الرصيد يف  
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 :احلياة التأمني على فرع  ) ب ( 
 تكون مما يلي :على احلياة تان االستثمارات يف االوراق املالية من خالل االرابح أو اخلسائر لفرع التأمني  

 
  كانون االول  31  
  6201   5201  

  الف ل ل    الف ل ل      
 48.011.487   39.572.922  (Unit - Linked)أتمينية ة بعقود مرتبطمالية يف اوراق استثمارات  
  1.828.278   3.206.759  اخرىمالية يف اوراق استثمارات  

   51.218.246   41.401.200  
 

 (  Linked) –Unitاستثمارات يف اوراق مالية مرتبطة بعقود أتمينية 
 ىــــي علــــه 2015و  2016لعامي  ((Unit - Linkedاملرتبطة بعقود أتمينية ة ــــاملالييف االوراق ان حركة االستثمارات 

 : يـــالتالالشكل 
 

  كانون االول  31  
  6201   5201  
  الف ل ل    الف ل ل   

 38.651.228   39.572.922  كانون الثاين  1الرصيد يف
 4.752.904   8.682.546  اضافات
 ( 642.764)  -  مبيعات
 ( 1.720.183) ( 1.179.073) اىل استثمارات يف اوراق مالية اخرىحتويل 

 ( 1.468.263)  935.092  التغري يف القيمة العادلة
  9.572.9223   48.011.487  كانون االول  31الرصيد يف 
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 استثمارات يف أوراق مالية اخرى
 تتكون مما يلي :االخرى ان االستثمارات يف االوراق املالية 

   2016كانون االول   31       
 أرابح / )خسائر(         
 غري حمققة   القيمة العادلة      
 معدل الفائدة   خالل السنة   بنياية السنة   العملة   
 %   الف ل ل    الف ل ل       
 4.00   -   1.025.397  دوالر أمريكي  مدرجة  -سندات دين اجنبية 

 5.15   -     2    يـــورو  
       1.025.399    -  

 
 ( 5.267)  183.387   دينار اردين  مدرجة -أسيم 

 ( 126.14)  1.537    وروـــي  
      184.924  (852.19 ) 

 
 ( 4.671)  1.996.436  دوالر أمريكي  مدرجة –صناديق استثمار 

       3.206.759  (24.199 ) 
 

   5201كانون االول   31       
 / )خسائر(أرابح          
 غري حمققة   القيمة العادلة      
  معدل الفائدة   خالل السنة   بنياية السنة   العملة   
 %   الف ل ل    الف ل ل       
 4.00  ( 25.533)  1.091.444  دوالر أمريكي  مدرجة  -سندات دين اجنبية 

 5.15   -     2    يـــورو  
      91.4461.0  (25.533 ) 

 
 ( 41.859)  107.906   دينار اردين  مدرجة -أسيم 

   3.888   25.721    يـــورو  
      133.627  (37.971 ) 

 
  -    603.205  دوالر أمريكي  مدرجة –صناديق استثمار 

       1.828.278  (450.36 ) 
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 على الشكل التايل:وفقا لبلد املنشأ اً توزع جغرافيتاالخرى االستثمارات يف االوراق املالية 

 
  كانون االول    31  
  6201   5201  

  الف ل ل    الف ل ل      
 25.722   82   امريكا 
 2   1.456   اورواب 
 107.907  331.304   آسيا / الشرق االوسط 
  1.694.647  2.873.917   استثمارات عاملية 
    3.206.759  1.828.278  
 
 : هي على الشكل التايل 2015و  2016لعامي االخرى حركة االستثمارات يف االوراق املالية ان 
 

  6201   5201  
  الف ل ل    الف ل ل      
 650.386   1.828.278   كانون الثاين  1الرصيد يف  
 -   670.091    اضافات  
 ( 472.986) ( 454.915)   مبيعات  
 اوراق مالية مرتبطة بعقود أتمينيةحتويل من استثمارات يف  
    Unit - Linked))   1.179.073    1.720.183 
 ( 63.504) ( 24.199)   تغري يف القيمة العادلة  
 ( 5.801)  8.431   أتثري تقلبات اسعار القطع 
  1.828.278   3.206.759   كانون االول   31الرصيد يف  
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 ذمم أتمني مدينة - 7

 التأمني العامة : فروع ) أ (
 لفروع التأمني العامة وحجم االقساط جغرافيا كما هو مبني أدانه :ذمم التأمني املدينة تتوزع أرصدة  

 
  كانون االول  31االقساط للسنة املنتيية يف   كانون االول  31اللمم املدينة كما يف        
     6120   5120   6120    5120  
 الف ل ل    الف ل ل    ل الف ل    الف ل ل      
 30.921.626   34.102.954   18.655.181   18.169.417  ()الفروع واالدارة العامة لبنان

 82.331.815   82.889.753   27.644.074   25.836.387  االمارات العربية املتحدة
 40.814.265   33.099.046   9.004.330   7.175.192     عمان
 13.210.036   12.948.580   3.135.880   5.002.114     الكويت
 15.029.590   18.863.374   5.270.112   9.150.804     قطر

 10.483.107   10.894.248   2.964.952   3.089.057     البحرين
 34.460.925   38.566.945   10.268.473   14.011.579     االردن 
  742.7184.   2.854.854   468.394   165.818     سوراي

     82.600.368   77.411.396   234.219.754   31.970.1062  
  زل : مؤونة الديون املشكوكـين

 ( 13.841.181) ( 14.550.906)   بتحصيليا
     68.049.462   63.570.215  

 
 ( Extended Warrantyأقسـاط واردة لتغطية خماطـر متديد فتـرات صيانـة عـلى سـيارات وآليات ) 2016م تتضمـن أقساط التأمـني لعـا 
 0(  2015مليار ل ل يف عام  24.5ابلكامل مع معيدي التأمني ) مليار ل ل مت اعادة أتمني خماطرها 14.5مببلـغ 
 

 يلي :كانت كما املشكوك بتحصيليا   حركة مؤونة الديونان  
 

    6201   5120  
 الف ل ل   الف ل ل     
 12.991.491   13.841.181  كانون الثاين  1الرصيد يف   
 966.806   1.100.463  اضافات  
 ( 34.319) ( 346.148)  اتاطفاء  
 ( 82.797) ( 44.590) أتثري تغري اسعار الصرف  
  3.841.1811   14.550.906  كانون االول  31صيد يف الر   
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 احلياة :على فرع التأمني  ) ب (

 تتألف ذمم التأمني املدينة لفرع التأمني على احلياة مما يلي : 
  كانون االول  31    
    6201   5120  
 الف ل ل   الف ل ل     
 6.386.429  6.280.141 اقساط أتمني مستحقة غري مقبوضة 
 123.062  114.688 قروض على بوالص 
  133.275  150.834 ذمم وسطاء أتمني 
   663.546.5  6.642.766  

 
 معيدي التأمني  –ذمم مدينة  - 8

 يتكون هلا البند مما يلي : 
 

  فرع التأمني على احلياة   فروع التأمني العامة    
  كانون االول  31   كانون االول  31    
    6201   5201   6201   5201  
 الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل    
 حساابت جارية مع شركات إعادة  
 129.032  1.308.706  7.625.924   10.165.231  التأمني الصادر   
 حساابت جارية مع شركات إعادة  
  -   -   1.566.671   1.099.743  التأمني الوارد    
   11.264.974   9.192.595  1.308.706  129.032  
  -   -  ( 1.570.925) ( 1.841.586) مؤونة الديون املشكوك بتحصيليا 
   9.423.388   7.621.670  1.308.706  129.032  

 
 هي على الشكل التايل : 2015و  2016 يلعام لياان حركة مؤونة الديون املشكوك بتحصي 

 
   6201   5201  
 الف ل ل   الف ل ل    
 1.570.925   1.570.925  كانون الثاين   1الرصيد يف  
 -   548.725  اضافات 
  -   ( 278.064) اسرتدادات 
  1.570.925   1.841.586  كانون االول  31الرصيد يف  
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 دلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالعاابلقيمة أوراق مالية استثمارات يف  - 9

  : فروع التأمني العامة ) أ (
 مما يلي : الدخل الشامل اآلخر تتكونمن خالل ان االستثمارات يف االوراق املالية ابلقيمة العادلة  

 
  2016كانون االول   31      
 نسبة معدل  التغري املرتاكم         

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

 6.46    19.147   622.070   مريكيأدوالر   غري مدرجة   –سندات دين شركات أجنبية 
       622.070   19.147   

 
 ( 866.277)  1.896.416   دوالر أمريكي   جة :مدر  -أسيم 

 (  86.937)  285.762    يورو   
 ( 13.528.267) 27.022.601   ريـال سعودي   
 ( 3.297.155) 12.041.880   دينار اردين   
 (  4.641)  10.543   ريـال عماين   
       41.257.202 (17.783.277 ) 

 
 599.696   1.940.054   دوالر أمريكي   : ةغري مدرج –أسيم 

 6.268.156   7.616.401   لرية لبنانية   
 -   132.464   دينار اردين   
   31.102   39.538   دينار تونسي   
       9.728.457   6.898.954  
       51.607.729 (10.865.176 ) 
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  5201كانون االول   31      
 نسبة معدل  التغري املرتاكم         

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

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

 
 ( 1.344.564)  1.815.290  دوالر أمريكي   جة :مدر  -أسيم 

 ( 447.851)  716.438   يورو   
 ( 9.383.003)  31.167.864  ريـال سعودي   
 ( 84.329)  162.136 فرن  سويسري   
 ( 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 أمريكي   : ةغري مدرج –أسيم 

 5.701.981   7.050.226  لرية لبنانية   
 -   132.464  دينار اردين   
  46.762   55.200  دينار تونسي   
      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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 تتوزع  2015و  2016كانون االول   31كما يف االستثمارات يف االوراق املالية ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  ان  

 : على الشكل التايلوفقا لبلد املنشأ جغرافياً 
  كانون االول    31  
  6201   5201  

  الف ل ل    الف ل ل      
 195.799  -    امريكا 
 1.385.929  330.337   اوروراب 
 55.200   10.543   افريقيا 
  66.287.800  51.266.849   آسيا / الشرق االوسط 
    51.607.729  67.924.728  

 
 هي على  2015و  2016 يلعامحركة االستثمارات يف االوراق املالية ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ان  
 : الشكل التايل

 
  6201   5201  

  الف ل ل    الف ل ل      
 74.462.489   67.924.728   كانون الثاين  1الرصيد يف  
 16.041.864   605.412    اضافات  
 ( 150.750) ( 12.668.312)    مبيعات  
 ( 22.373.813) ( 4.240.287)   تغري يف القيمة العادلة  
 ( 062.55) (  13.812)  أتثري تقلبات اسعار القطع 
  67.924.728   51.607.729   كانون االول   31الرصيد يف  

 
 ) ب (   فرع التأمني على احلياة :

 
  2016كانون االول   31      
  التغري املرتاكم         

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

 (  3.768)  531.394  دوالر أمريكي   مدرجة  -أسيم 
   106   301.183  دينار اردين   
      832.577  (3.662  ) 

 
 ( 117.289)  476.010  لرية لبنانية   ةغري مدرج -أسيم 

      476.010  (117.289 ) 
      1.308.587  (120.951 ) 
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  2015كانون االول   31      
  التغري املرتاكم         

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

 8.290   83.666  دوالر أمريكي   مدرجة  -أسيم 
 ( 10.878)  294.553  دينار اردين   
      378.219  (2.588  ) 

 
 1.165.623   1.527.164  لرية لبنانية   ةغري مدرج -أسيم 

  -    452.250  دوالر أمريكي   
      1.979.414   1.165.623  
      2.357.633   1.163.035  

 
  2015و  2016كانون االول   31كما يف االستثمارات يف االوراق املالية ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

 : تتوزع جغرافيا على الشكل التايل
 

  كانون االول    31  
  6201   5201  

  الف ل ل    الف ل ل      
  57.6333.2  1.308.587   آسيا / الشرق االوسط 
    1.308.587  57.6332.3  
 
 هي على الشكل 2015و  2016لعامي حركة االستثمارات يف االوراق املالية ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ان 

 : يـــالتال
 

  6201   5201  
  الف ل ل    الف ل ل      
 2.361.224   2.357.633   كانون الثاين  1الرصيد يف  
  -  ( 1.059.366)   مبيعات  
 (  3.591)  10.320    القيمة العادلةتغري يف  
  57.6333.2   1.308.587   كانون االول   31الرصيد يف  
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 أوراق مالية ابلكلفة املطفأة استثمارات يف  -10

 ) أ ( فروع التأمني العامة :
   2016كانون االول   31      
 معدل            

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

 6.50   589.433  604.412  دوالر أمريكي غري مدرجة  –سندات دين على شركات لبنانية 
      604.412  589.433  

 
 6.06   882.039  900.491  دوالر أمريكي   غري مدرجة –سندات دين على الدولة اللبنانية 

      900.491  882.039  
  5.50   1.957.790  1.956.776  رايل عماين   مدرجة –سندات دين على الدولة العمانية  

 6.09   6.765.683  6.591.309  دوالر أمريكي  مدرجة -سندات دين اجنبية 
 5.26   828.231  797.832   يورو   
 10.00   186.258  232.822  دينار اردين   
 6.00    76.044  76.974  لرية تركية   
 7.50   223.202   217.924  دوالر اسرتايل   
      7.916.861  8.079.418  
      11.378.540   11.508.680 

  128.517   128.517     فوائد سارية غري مستحقة القبض
      11.507.057   1.637.1971  

 
   2015كانون االول   31      
 معدل            

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

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

 
 6.06   883.436  899.736  دوالر أمريكي  غري مدرجة –سندات دين على الدولة اللبنانية 

      899.736  883.436  
 

 6.30   7.285.423  7.415.979  دوالر أمريكي  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  
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 كما يلي :ستحقاق  على الفرتة املتبقية لتاريخ االوراق املالية ابلكلفة املطفأة ستثمارات يف االتتوزع اال
 

  5201كانون االول   31   6201االول كانون   31  
 معدل      معدل      

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

 6.51   1.061.770  6.28   1.213.864 حىت سنة واحدة
 7.39   2.036.792  6.46   1.174.902 سنوات 3سنة حىت  من
 6.33   3.092.448  5.96   3.858.283 سنوات  5سنوات حىت  3من 

 5.94   4.658.967  5.79   5.131.491 سنوات 5اكثر من 
 11.378.540     10.849.977  

 
 على الشكل التايل:وفقا لبلد املنشأ تتوزع جغرافياً كلفة املطفأة االستثمارات يف االوراق املالية ابل 

  كانون االول    31  
  6201   5201  

  الف ل ل    الف ل ل      
 561.196  539.519  الوالايت املتحدة االمريكية 
 3.657.216  1.530.449   اــاوروب 
 466.274  159.269   افريقيا 
 5.015.958  8.156.487   آسيا / الشرق االوسط 
 394.103  388.504   اسرتاليا 
  30755.2  604.312   أمريكا اجلنوبية 
    11.378.540  849.977.01  

 
 هي على الشكل التايل: 2015و  2016طفأة خالل سنة ان حركة االستثمارات يف االوراق املالية ابلكلفة امل 

 
  6201   5201  

  الف ل ل    الف ل ل      
  10.635.549   10.849.977   كانون الثاين  1الرصيد يف  
  1.238.878   3.019.074    اضافات  
 ( 834.129) ( 2.083.191)   اسرتدادات  
 (  2.823) (  4.497)    استدرار 
 -  ( 362.357)   نقصان يف القيمة 
 ( 187.498) ( 40.466)  أتثري تقلبات اسعار القطع 
  10.849.977   11.378.540   كانون االول   31الرصيد يف  



 

 

56 

 
 : ياةاحلعلى ( فرع التأمني  ب) 

  2016كانون االول   31      
 معدل         

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

 6.64   414.375  414.828  دوالر أمريكي غري مدرجة  –سندات دين على الدولة اللبنانية 
 6.15   746.966  753.665  دوالر أمريكي  غري مدرجة  –سندات دين شركات لبنانية 
      493.1.168  341.11.16  

 
 5.77   9.488.606  9.148.539  كيدوالر أمري   مدرجة -سندات دين أجنبية 

 5.21   617.521  561.928   يورو   
      9.710.467  10.106.127  
      10.878.960  11.267.468 

  62.2251  162.225     فوائد سارية غري مستحقة القبض
      11.041.185  11.429.693  

 
  2015كانون االول   31      
 معدل            

 نسبة الفائدة   العادلةالقيمة    الكلفة املطفأة   العملة   الفرتة املتبقية لالستحقاق 
 %   الف ل ل    الف ل ل        

 6.64   415.694  414.888  دوالر أمريكي غري مدرجة  –سندات دين على الدولة اللبنانية 
 6.15   752.243  615.753  دوالر أمريكي  غري مدرجة  –سندات دين شركات لبنانية 
      1.168.503  67.937.11  

 
 5.93   8.870.723  9.055.955  دوالر أمريكي  مدرجة -أجنبية سندات دين 

 5.63   036.996.1  991.669   يورو   
      10.047.624  9.907.719  
      11.216.127  11.075.656 

  75.7901  175.790     فوائد سارية غري مستحقة القبض
      11.391.917  11.251.446  
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على الشكل وفقا لبلد املنشأ تتوزع جغرافياً  2015و  2016كانون االول   31كما يف ان االستثمارات يف االوراق املالية ابلكلفة املطفأة  
 التايل :

  كانون االول    31  
  6201   5201  

  الف ل ل    الف ل ل      
 1.283.252  1.349.250 امريكا
 3.852.970  3.512.591 اورواب

 4.683.717  4.075.493 آسيا / الشرق االوسط
 1.396.188  1.488.614 مريكاجنوب ا
  -   453.012 افريقيا

 10.878.960  .1271.2161  
 

 كما يلي :على الفرتة املتبقية لتاريخ االستحقاق  تتوزع االوراق املالية ابلكلفة املطفأة 
  5201كانون االول   31   6201كانون االول   31  
 معدل      معدل      
  نسبة الفائدة     الكلفة املطفأة   نسبة الفائدة    الكلفة املطفأة  
 %   الف ل ل    %   الف ل ل   

 7.85   864.811  7.45   453.766 حىت سنة واحدة
 6.54   833.945  6.16   1.659.055 سنوات 3سنة حىت  من
 5.81   5.475.812  5.69   5.627.465 سنوات  5سنوات حىت  3من 

  7.85   4.041.559  7.45   3.138.674 سنوات 5اكثر من 
 10.878.960     1.216.1271  

 
 هي على الشكل التايل : 2015و  2016 عاميية ابلكلفة املطفأة خالل ان حركة االستثمارات يف االوراق املال 

 
  6201   5201  

  الف ل ل    الف ل ل      
 10.252.319   11.216.127   كانون الثاين  1الرصيد يف  
 2.096.907   2.195.556    اضافات  
 ( 1.018.902) ( 2.384.347)   اسرتدادات  
 (  1.353) (  2.316)  عالوات وحسومات استدرار 
  -   ( 143.374)   تدين يف قيمة 
 ( 112.844) (  2.686)   أتثري تقلبات اسعار القطع  
  11.216.127   10.878.960   كانون االول   31الرصيد يف  
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 عموالت مدفوعة مقدما - 11

 كانت على الشكل التايل :  2015و  2016الل عامي ت املدفوعة مقدما خان حركة العموال 
       6120    5120  
 الف ل ل   الف ل ل       
 13.016.522  11.658.260   كانون الثاين  1الرصيد يف  
 25.702.146  27.142.957  اضافات 
 ( 27.060.408) (26.792.198) استيالكات 
  1.658.2601  12.009.019  كانون االول   31الرصيد يف  

 
 اخرىموجودات  -12

 يتكون هلا البند مما يلي : 
  كانون االول   31       
       6120   5120  
 الف ل ل   الف ل ل       
 482.744   543.958    نيموظف -ذمم مدينة  
 30.282   28.173    أتمينات مسرتدة 
 1.089.833   1.247.606    أعباء حمتسبة مقدما 
 322.125   478.095    إجيارات مستحقة  
  1.337.241   422.077    ارصدة مدينة اخرى 
       2.719.909   3.262.225 
 ( 200.675) ( 200.675) مشكوك بتحصيليامن االجيارات مؤونة ذمم مدينة  
       2.519.234   3.061.550  

 
 هي على الشكل التايل : 2015و  2016املشكوك بتحصيليا خالل عامي من االجيارات ان حركة مؤونة اللمم املدينة  

 
       6120   5120  
 الف ل ل   الف ل ل       
  200.675   200.675  كانون الثاين  1الرصيد يف   
  200.675  200.675  كانون االول  31الرصيد يف   
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 املمتلكات والتجهيزات - 13
 يتكون هلا البند مما يلي : 

  فرع التأمني على احلياة   فروع التأمني العامة    
  كانون االول  31   كانون االول  31    
    6120   5120   6120   5120  
  الف ل ل    الف ل ل    الف ل ل   الف ل ل   املمتلكات :

  -    -    2.792.352   2.792.352  عني املريسة – االرض
  -    -    3.345.957   3.345.957  عني املريسة – البناء
  -    -   ( 1.621.940) ( 589507.1.) االستيالك املرتاكم زل :ـين

  -    -    1.724.017   1.640.368  بناء بعد االستيالكالصايف قيمة 
  -    -    4.516.369   4.432.720  عني املريسة – جمموع االرض واالبنية
  -   -   660.932   307.895  سوراي –عقارات لشركة اتبعة 
  -   -   4.940.378   4.949.935  االردن –عقارات لشركة اتبعة 

  -   -   273.804   273.804  طرابلس )بسعر الكلفة(عقار 
  -   -    87.441   87.441  عقار شتورة )بسعر الكلفة(
  -    -   248.285   248.285  عقار صيدا )بسعر الكلفة(

    5.867.360   6.210.840   -   -  
  -    -  ( 77.5151) ( 576.668) االستيالك املرتاكم زل :ـين

  -    -   5.699.263   5.290.692  العقارات صايف قيمة
  -    -    10.215.632  9.723.412  جمموع املمتلكات

 
  1.367.409   1.410.840   11.031.475   11.355.400  أاثث ومعدات بسعر الكلفة

 ( 875.338) ( 975.259) ( 7.991.478) ( 8.540.392) االستيالك املرتاكمزل : ـين
  492.071   435.581   3.039.997   2.815.008  االاثث واملعداتصايف قيمة 

 
 قيد االنشاء :ابنية 
  -    -    2.006.145   1.213.775  سوراي –ت لشركة اتبعة اعقار  
 
 جمموع القيمة الدفرتية الصافية 
  492.071   435.581   15.261.774   13.752.195  للمتلكات والتجييزات    
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 كانت على الشكل التايل :  2015و  2016متلكات والتجييزات خالل عامي امل ان حركة 

 أبنية   أاثث        
  اجملموع   قيد االنشاء   ومعدات   أبنية   اراضي  
 الف ل ل    الف ل ل    الف ل ل    الف ل ل    الف ل ل   

 الكلفة :
  29.882.184   3.471.773  10.955.047  11.990.813  3.464.551  2015 كانون الثاين  1الرصيد يف  
 672.469   -   671.204    1.265   -  اضافات 
 ( 316.125)  -   ( 316.125)  -    -  استبعادات 
 ( 2.258.226)  -   -  ( 2.258.226)  - 15ايضاح  –اىل استثمارات عقارية  حتويالت 
 ( 2.593.533) ( 1.465.628) ( 278.651) ( 849.254)  -   أتثري تغري اسعار الصرف 
  25.386.769   2.006.145  11.031.475   8.884.598  3.464.551  2015كانون االول   31الرصيد يف  
 662.925   -   653.368    9.557   -  اضافات 
 ( 255.395)  -  ( 153.201) ( 102.194)  -  استبعادات 
 ( 1.219.455) ( 792.370) ( 176.242) ( 250.843)  -   أتثري تغري اسعار الصرف 
  24.574.844   1.213.775  11.355.400   8.541.118  551.4643.  6201كانون االول   31الرصيد يف  
 

 االستيالكات املرتاكمة :
 ( 9.763.457)  -   ( 7.707.811) ( 2.055.646)  -   2015 كانون الثاين  1الرصيد يف  
 ( 1.070.540)  -  ( 805.147) ( 265.393)  -   اضافات 
 311.145   -   311.145   -   -   استبعادات 
 غري –اصول اثبتة  اىلحتويالت  
 120.724   -   -   120.724   -  15ايضاح  -مادية     

  277.133   -    210.335   66.798   -   أتثري تغري اسعار الصرف
 ( 10.124.995)  -   ( 7.991.478) ( 2.133.517)  -   2015كانون االول   31الرصيد يف 

 ( 1.033.151)  -  ( 811.302) ( 221.849)  -  اضافات 
 187.018   -    146.127   40.891   -  استبعادات 
  148.479   -    116.261   32.218   -   أتثري تغري اسعار الصرف 
 ( 10.822.649)  -   ( 8.540.392) ( 2.282.257)  -   6201كانون االول   31الرصيد يف  
 

 القيمة الدفرتية الصافية :
  13.752.195   1.213.775   2.815.008   6.258.861  3.464.551  6201كانون االول   31الرصيد يف  
  15.261.774   2.006.145   3.039.997   6.751.081  3.464.551  5201كانون االول   31الرصيد يف  
 
صايف اخلسارة  "على التوايل ضمن  2015 و 2016لعامي مليون ل ل  84البالغة عني املريسة  بناءأعباء اسـتيالك ظيرت لقد   

 0املوحد االرابح أو اخلسائر يف بيان  "من العقار
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تارخيه بعلى اساس قيمة التحقق الصافية  عني املريسةبتصحيح قيمة عقارها الواقع يف منطقة  1994قامت اجملموعة يف العام  
اتريخ  282قانون رقم متطلبات ال وءعلى ضالبياانت املالية ضمن احتياطي فروقات اعادة التقييم يف اظيار فروقات اعادة التقييم وجرى 
 0(  28ايضاح راجع ) 1993كانون االول   30
 

 حتت عقار يف ليبيا ، مسجل يف مصلحة التسجيل العقاري الليـيبابالضافة اىل ما ورد اعاله حتتفظ اجملموعة على حق ملكية  
ادة ـة من قبل جملس قيـرى تعيني جلنـج 1975باط ـويف ش،  1970جرى أتميم هلا العقار يف سنة  0ل0م0اسم شركة التأمني العربية ش

 0د ـات بعـضخ مل حتدد قيمة التعويـى هلا التاريـه حتـض حسب قانـون املصادرة ، اال انـرض التعويـار لغـم العقـي لتقييـورة الليبـالث
 

قامت اجملموعة  2016خالل عام التابعة يف سوراي .دفعات على عقار قيد االنشاء عائد للشركة االبنية قيد االنشاء تعود اىل  
 وراي.يف سبشطب القيمة الدفرتية الصافية لفرع الشركة التابعة السورية يف حلب اللي تعرض للدمار نتيجة احلرب 

 
 أصول اثبتة غري مادية - 14
  برامج معلوماتية    
 فرع التأمني على   فروع    
  احلياة   التأمني العامة    
 الف ل ل    الف ل ل     
 الكلفة : 
 488.995   2.060.123  2015 كانون الثاين  1الرصيد يف   
 35.201   57.884  اضافات  
  -   ( 70.241) أتثري تغري اسعار الصرف  
 524.196   2.047.766  2015كانون االول   31الرصيد يف   
 95.500   613.317  ضافاتا  
  -   ( 58.867) أتثري تغري اسعار الصرف  
  619.696   2.602.216  6201كانون االول   31الرصيد يف   
 
 االطفاء املرتاكم : 
 ( 259.816) ( 1.298.830) 2015كانون الثاين   1لرصيد يف ا  
 (  41.896) ( 233.842) اطفاءات  
  -    63.363  أتثري تغري اسعار الصرف  
 ( 301.712) ( 1.469.309) 5201كانون االول   31الرصيد يف   
 (  52.863) ( 280.792) اطفاءات  
  -    53.140  أتثري تغري اسعار الصرف  
 ( 354.575) ( 1.696.961) 6201كانون االول   31الرصيد يف   
 
 القيمة الدفرتية الصافية : 
  65.1212   905.255   6201كانون االول   31الرصيد يف  
   222.484   578.457  5201كانون االول   31الرصيد يف  
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 استثمارات عقارية - 15
وغري املستعملة سوراي و التابعة يف االردن  اتلشركلميثل هلا البند املساحة املتوفرة لالستثمار من املبع الرئيسي اجلديد  

 يتكون هلا البند مما يلي :من قبل اجملموعة و 
  اجملموع   أبنية   اراضي   
 الف ل ل    الف ل ل    الف ل ل    
 الكلفة :
  5.211.947   4.521.488   690.459  2015كانون الثاين   1الرصيد يف 
 797    797   -   اضافات

 2.258.226   2.258.226   -  13ايضاح  –حتويالت من املمتلكات والتجييزات 
 ( 741.602) ( 741.602)  -   أتثري تغري اسعار الصرف

  6.729.368   6.038.909   690.459  2015كانون االول   31الرصيد يف 
 ( 18.260)  -  ( 18.260) استبعادات

 ( 599.023) ( 599.023)  -   أتثري تغري اسعار الصرف
  6.112.085   5.439.886   672.199  2016كانون االول   31الرصيد يف 

 
 يالكات املرتاكمة :تساال

 ( 113.188) ( 113.188)  -   2015 كانون الثاين  1الرصيد يف 
 ( 113.285) ( 113.285)  -   اضافات

 ( 120.724) ( 120.724)  -  13ايضاح  –حتويالت من املمتلكات والتجييزات 
  39.646   39.646   -   أتثري تغري اسعار الصرف

 ( 307.551) ( 307.551)  -   2015كانون االول   31الرصيد يف 
 ( 138.844) ( 138.844)  -    اضافات

  34.576   34.576   -   أتثري تغري اسعار الصرف
 ( 411.819) ( 411.819)  -  6201كانون االول   31الرصيد يف 

 
 : القيمة الدفرتية الصافية

  5.700.266   5.028.067   672.199  6201كانون االول   31الرصيد يف 
  6.421.817   5.731.358   690.459  2015كانون االول   31الرصيد يف 

 

وذل  على  2015و  2016كانون األول   31ان القيمة العادلة لالستثمارات العقارية تقارب قيمتيا الدفرتية كما يف  
ق، اليت تعكس مقارنة السو  هنجأساس تقييم حديث اجراه خممنون عقاريون مستقلون، وقد مت حتديد القيمة العادلة على أساس 

 دلة.لعااأسعار آخر معامالت أجريت لعقارات مماثلة، واليت يتم تصنيفيا يف املستوى الثاين يف التسلسل اهلرمي للقيمة 
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 احلياةفرع حساب رصيد  - 16
 ،روع التأمني العامةفالعائدة لاملالية ا لسجالتمني على احلياة مستقلة عن اخاصة بفرع التأ بسجالت ماليةحتتفظ اجملموعة  
 حـوايل 2016ام ب وسيط بلغ رصيده بنياية عل يف حساــــة تتمثـــروع التأمني العامـــاة وفــــرع التأمني على احليـــــني فـــة املالية بـــــوالعالق
  0 ( 2015بنياية عام ل ل  ارملي 15.2 )فرع احلياة ل ل لصاحل  ارملي 11.8
 

 مصارف دائنة - 17
 : فروع التأمني العامة ) أ ( 
   كانون االول  31   
   6201   5201  
 الف ل ل   الف ل ل   

 6.934.500  13.115.250 قروض مصرفية
 2.261.250  -  حساابت مكشوفة

   45.997  77.056 مستحقةفوائد 
 13.192.306  9.241.747  

 
 2016لعام  % 2.33كي خاضعة لفائدة سنوية مبعدل ابلدوالر االمري تتألف القروض املصرفية من قروض متوسطة االجل ،  

 0 2017وتستحق خالل عام (  2015 لعام % 1.90)
 

 % 0.82ابلدوالر االمريكي ، خاضعة لضريبة سنوية مبعدل تتألف احلساابت املكشوفة من تسييالت مصرفية قصرية االجل ،  
 0(  2016) الشيء يف عام  2015لعام 
 

 فرع التأمني على احلياة : ) ب ( 
( ،  2015لعام  ل مليار ل 1.7)  ل مليار ل 1.8،  2016بلغت قيمة حســـــاابت املصـــــارف الدائنة خالل عام   

( ،  2015لعام  % 1.46)  2016لعام  % 1.93خاصعة لفائدة سنوية مبعدل وهي متثل قروض معنونة ابلدوالر االمريكي 
 0 2017وتستحق خالل عام 

 
 دائنةأتمني ذمم  - 18

 د مما يلي :نيتكون هلا الب 
  كانون االول  31    
    6201   5201  
 الف ل ل    الف ل ل     
 14.549.575  10.896.016 وكالءو  ،وسطاء ،ذمم عمالء  
 8.410.924  9.390.760 كاراجاتذمم    
 888.916  2.110.388 مستشفياتذمم   
  74.2885  754.279 ذمم أتمني دائنة اخرى   
   23.151.443  24.423.703  
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 ضريبة الدخل - 19

 يتكون هلا البند مما يلي : 
   كانون االول  31   
   6201   5201  
 الف ل ل   الف ل ل   
 1.377.829  1.189.324 فروع وشركات اتبعة –ضريبة الدخل على التأمني  
 321.103  886.969 ع لبنانو فر  –ضريبة الدخل على التأمني  

 93.781  589.081 شركة اتبعة لبنانية – الدخل على الشركاتضريبة 
   10.000  10.000 ضريبة على الشركات القابضة

 2.675.374  1.802.713  
 

ت اللمراجعة من قبل السلط 2013لغاية  2010ت ا، خضعت التصاريح الضريبية لفروع لبنان ، للسنو  2015عام خالل  
دراك ، كان قد مت االستابستثنـــاء الغرامـــات والعقوبــــات ، مليون لرية لبنانية  280حوايل بلغت اولية الضريبية نتج عنيا مطالبات ضريبية 

 سابقة.السنوات ال يفهلا 
 

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

للمراجعة  عةاليت تعمل فييا اجملموعة تبقى خاضيف بعض البلدان نطبق ، وتصاريح الضريبة ، حيث يابت اجملموعة اان حس 
  0والتكليف النيائي من قبل السلطات الضريبية املختصة 

 
 0ميم نتيجة هله املراجعة  اضايفان االدارة ال تتوقع اي تكليف  0ان مبلغ الضريبة احملتمل يعتمد على نتيجة هله املراجعة  

 
 2016ون االول ـــــكان  31ا يف ــنية  كماليون لرية لبنم 940 مليار لـــرية لبنانيــــة و1.07 ودات الضريبية املؤجلةـــاملوجرصيد بلغ  

الدفرتية  لقيممستعملة وفروقات مؤقتة بني اضريبية غري  ن خسائرعانجتة ، لشركة التابعة يف االردن عائدة ل ، على التوايل 2015و 
ري يف التغيّ  ظيري 0للضريبة  ةح اخلاضعرابالب ااحتسااملستعملة يف ة ابلالضريبية املقاسسيا و للموجودات واملطلوابت يف البياانت املالية 

 لدخل يف بيان األرابح أو اخلسائر املوّحد.حساب ضريبة اضمن املوجودات الضريبية املؤجلة 
 

 2016ول كانون اال  31ل كما يف  ل مليار 1.62ة و ـــــمليار لرية لبناني 1.28ة ـــــة املؤجلـــقيمـــة املطلوابت الضريبيرصيـــد  بلغ 
الستثمارات يف للتغري يف القيمة العادلة السيما او ، اخلاضعة للضريبة لفروقات املؤقتة عن مجيع اوما معقيدت  ، على التوايل 2015و 
  0الية ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر املوراق اال
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 مستحقة وحساابت اخرى دائنـةصاريف م - 20

 يلي :يتكون هلا البند مما  
  فرع التأمني على احلياة   فروع التأمني العامة    
  كانون االول  31   كانون االول  31    
    6120   5120   6120   5120  

  الف ل ل    الف ل ل    الف ل ل   الف ل ل     
 44.157  115.905  790.070  1.638.977 أعباء مستحقة

  1.683.408  1.214.318  122.624  308.382 عموالت مستحقة وغري مدفوعة
  5.189.462  6.045.266  -   -  اقساط مقبوضة مقدما

 ارصدة عالقة بني املركز الرئيسي
 -   -   143.731  71.871 والفروع  
 -   -   605.938  581.717 دفوعةنصبة أرابح غري مأ

 54.978  35.779  2.608.437  2.131.966 مؤونة الضرائب والرسوم البلدية
 الصندوق الوطين للضمان مسامهات 

 -   -   254.999  148.356 االجتماعي  
 ابلقيمة العادلة من  مشتقات مالية دائنة

 -   -   628.715  501.404 خالل األرابح أو اخلسائر  
   28.924  766.43  3.687.615  5.076.721 أخرىذمم دائنة 

   10.459.394 8.842.129  57.477.70  7.000.929  
 
 فروع التأمني العامة –مطلوابت عقود التأمني  - 12

 يتألف هلا البند مما يلي : 
  صايف   حصة معيدي التأمني   امجايل   
  كانون االول  31   كانون االول  31   كانون االول  31   
   6201   5201   6201   5201   6201   5201  
 الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل    

  76.166.115  71.637.946 (17.245.132) (24.524.853)  93.411.247  96.162.799 ايرادات اقساط مؤجلة
  71.620.843  68.770.474 (59.692.095) (59.802.266) 131.312.938  128.572.740 مؤونة ادعاءت حتت التسوية

 احتياطي املطالبات الواقعة وغري 
   18.609.228  16.412.396  (4.082.375 ) (3.323.055 ) 14.526.853  13.089.341 ( IBNRمصرّح عنيا )    

 احتياطي املطالبات الواقعة واملصرّح عنيا
 بشكل كاف لكن غري املرصودة   
    (IBNER ) 1.843.789  1.319.681   -   -  1.843.789  1.319.681 

 املطالباتاحتياطي مصاريف ادارة 
    (LAE ) 2.078.320  1.274.671   -   -  2.078.320  1.274.671 

  3.716.094  3.557.984  (10.544 )   -  3.705.550  3.557.984 ( PDRاحتياطي العجز يف االقساط ) 
  250.982.970  247.288.917 (88.420.038) (80.260.282) 162.562.932  7.028.63516  
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 ايرادات اقساط مؤجلة –) أ (  21
  صايف   حصة معيدي التأمني   امجايل   
  كانون االول  31   كانون االول  31   كانون االول  31   
   6201   5201   6201   5201   6201   2015  
 الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل    

 330.859  455.560 ( 1.670.772) ( 1.553.658)  2.001.631  2.009.218  بحريالفرع 
   64.180.973  60.058.940 ( 662.675) ( 1.373.724)  64.843.648  61.432.664  فرع السيارات
 678.087  1.007.954 ( 5.211.154) ( 5.690.485)  5.889.241  6.698.439 فرع املمتلكات

 1.156.479  1.520.172 ( 9.001.886) ( 5.949.850)  10.158.365  7.470.022 فرع احلوادث العامة
 2.021.639  1.989.247  -   -   2.021.639  1.989.247 فرع حوادث العّمال
  7.798.078  6.606.073 ( 698.645) ( 9.957.136)  8.496.723  16.563.209 فرع االستشفاء
  96.162.799  93.411.247  (24.524.853) (17.245.132) 71.637.946  76.166.115  

 
 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   معيدي التأمنيحصة    امجايل   
  كانون االول  31   كانون االول  31   كانون االول  31   
   6201   5201   6201   5201   6201   5201  
 الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل    
   864.800  750.874 ( 1.788.860) ( 1.762.266)  2.653.660   2.513.140  فرع البحري
 69.232.056  69.700.182 ( 4.872.788) ( 4.128.913)  74.104.844  73.829.095  تفرع السيارا

   898.498  2.350.698 (10.915.507) (12.468.098)  11.814.005  14.818.796 املمتلكات فرع
  5.261.756  4.094.728 (44.465.687) (42.575.478)  49.727.443  46.670.206 احلوادث العامةفرع 

 4.857.899  4.108.963 ( 697.771) ( 257.238)  5.555.670  4.366.201 فرع حوادث العّمال
  6.189.527  6.213.991 ( 274.537) ( 2.692.648)  464.064.6  8.906.639 فرع االستشفاء
  151.104.077   150.319.686 (63.884.641) (63.015.150) 87.219.436  87.304.536  

 
 قساط الايف  ــزحتياطي العجا –( ج  ) 12

  صايف   حصة معيدي التأمني   امجايل   
  كانون االول  31   كانون االول  31   كانون االول  31   
   6201   5201   6201   5201   6201   5201  
 الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل    

   3.147.996  3.311.598  -  (  8.488)  3.147.996  3.320.086  تالسيارافرع 
 409.988  388.750  -   -   409.988  388.750 فرع حوادث العّمال
  -    5.202  -  (  2.056)  -    7.258 فرع االستشفاء
  3.716.094  3.557.984  (10.544 )  -  3.705.550  3.557.984  
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 عقود التأمني على احلياةمطلوابت  - 22

 يتكون هلا البند مما يلي : 
  صايف   حصة معيدي التأمني   امجايل   

  كانون االول  31   كانون االول  31   كانون االول  31   

   6201   5012   6201   5201   6201   5201  

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

 62.311.189 70.859.109  -   -    62.311.189  70.859.109  حتياطي حماسبـيا

  5.591.381  5.550.243 ( 547.076) ( 683.957)  6.138.457  6.234.200 مؤونة ايرادات اقساط مؤجلة

  1.952.191  1.716.658 ( 2.797.106) ( 5.869.479)  4.749.297  7.586.137 مؤونة ادعاءات حتت التسوية

  478.139  470.449  -   -   478.139  470.449 مطالبات حتت التسوية ياحتياط

 85.149.895  73.677.082  (6.553.436 ) (3.344.182 ) 78.596.459 70.332.900  
 

 تتلخص حركة مطلوابت عقود التأمني على احلياة كما يلي : 
 

   6201   5201  
 الف ل ل    الف ل ل    
 67.933.997   73.677.082  كانون االول  1الرصيد يف 

 10.401.220   12.340.546  اقساط حمّولة اىل مطلوابت عقود التأمني
 ( 1.079.155)  2.084.079  التغري يف قيمة مطلوابت عقود التأمني
 438.325   95.743  التغري يف مؤونة ايرادات اقساط مؤجلة

 780.745   2.836.840  التسويةالتغري يف مؤونة ادعاءات حتت 
 ( 4.785.062) ( 5.642.167) املدفوع عن بوالص متنازل عنيا

 ( 40.352) ( 209.172) بوالص مستحقة ومدفوعة
 ( 39.722) ( 91.650) توزيعات عائدات حلملة البوالص املتنازل عنيا واملستحقة

  67.086   58.594  أتثري تقلبات اسعار الصرف
  73.677.082   85.149.895  كانون االول   31الرصيد يف 
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مليار ل ل يف عام  39.6) 2016كانون االول   31ر ل ل كما يف مليا 48تتضمن مطلوابت عقود التأمني على احلياة مبلغ  
بناء  0العائدة هلم  ابملوجودات ( عائد لعقود مرتبطة بوحدات استثمارية حيث تقوم اجملموعة مبطابقة املطلوابت حلملة البوالص 2015

 2016ة مطلوابت عقود التأمني لعام ان التغري يف قيم 0عليه ، ليس هناك أي خماطر اسعار ، عمالت، ائتمان او فوائد هلله العقود 
د مرتبطة عائد لعقو ( 2015ل ل لعام  ارملي 1.47مببلغ سليب تغري  ل ل ) ونملي 935يف سعر الوحدات مببلغ  اجيايبيتضمن تغري 

 ( . 6بوحدات استثمارية ) راجع ايضاح 
 

 مؤونة تعويض هناية خدمة للموظفني - 23
 هي على الشكل التايل : 2015و  2016ان حركة مؤونة تعويض هناية اخلدمة للموظفني خالل عامي  

 
  فرع التأمني على احلياة   فروع التأمني العامة  
  6201   5201   6201   5201  
 الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل    ل الف ل   

  548.472   589.962   6.035.110   6.291.240  كانون الثاين   1الرصيد يف 
  92.167   120.631   1.026.391   71.130  إضافات
 ( 50.677) (  67.742) ( 770.261) ( 88.1940.1) تسديدات
  89.9625   642.851   6.291.240   5.268.182  كانون االول  31الرصيد يف 

 
 مؤونة طوارىء  - 42

 هي على الشكل التايل : 2015و  2016طوارىء خالل عامي مؤونة ان حركة بند  
 

       6120   5120  
 الف ل ل   الف ل ل       
 2.968.992   2.968.992  كانون الثاين  1الرصيد يف   
  2.968.992   2.968.992  كانون االول  31الرصيد يف   

 
 جملموعةاتغطية اخلســـــائر الطارئة اليت قد حتصـــــل نظرا للظروف الســـــائدة يف املنطقة اليت تعمل فييا  يه ه املؤونةان الغاية من هل 

 اضافية يف املستقبل . ضرائبويتضمن مبالغ لتغطية احتمال 
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 قربةامل اتهارصدة وعمليات مع اجل - 52

رصيد ( 2015مليون ل ل يف  841) 2016كانون االول   31ن ل ل كما يف مليو  607 ةلبالغااللمم املدينة جلية مقربة ثل مت 
، شركة أتسست يف اململكة العربية السعودية متتل  فييا  ( .A.I.C.C)شركة التأمني العـربية التعاونية من ، غري منتج لفائدة ،  مدين

 0 يةالتصويت القدرةمن  % 19.2اجملموعة نسبة 
 

ودائع ارات يف اوراق مالية و ــــدة الستثمـــــة عائـــــه التابعــــش.م.ع. وشركاتي ـــ  العربــــمع البنمليات ارصدة وعجملموعة لدى ا 
 0 م الشركة االميمن أس % 40.34البن  العريب  ميل  0مصرفية 

 
 مما يلي : 2015و  2016كانون االول   31كما يف املوقوفة  مع البن  العريب األرصدة تتألف  

 
  كانون االول  31  
  6201   5201  
 الف ل ل   الف ل ل  

 18.670.727  24.312.613 ئع مصرفيةاود
  540.903.7  6.770.306 استثمارات يف اوراق مالية

 31.082.919  26.211.630  
 
 رأس املـال - 62

ا ي عادي سيم  20.400.000 من 2015و  2016كانون االول   31مليار ل ل كما يف  51البالغ ال امل رأسيتكون 
 ل ل للسيم الواحد مدفوع ابلكامل على الشكل التايل : 2.500قيمة ب
 

  الرصيد   عدد االسيم  
  كانون االول  31   كانون االول  31  
  6201   5201   6201   5201  
 الف ل ل    الف ل ل         

  51.000.000   51.000.000   20.400.000   20.400.000  اسيم عادية 
 ( 4.453.752) ( 718.773) ( 1.099.078) ( 83.463) زينةخينـزل : أسيم  
   20.316.537   19.300.922   50.281.227   6.546.2484  
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 كانت كما يلي :  2015و  2016ركة رأ ال الشركة خالل عامي ان ح 
   اسيم خزينة   رأس املال   عدد االسيم   
   الف ل ل    الف ل ل       

 ( 6.381.646)  51.000.000   19.110.754  2015 كانون الثاين1الرصيد كما يف 
 ( 1.007.662)  -  ( 111.240) اسيم خزينة معاد متلكيا

 2.210.356   -    242.054   خزينةاسيم مبيع 
  36.8574   -     59.354  30ايضاح  –توزيع اسيم خزينة 
 ( 4.742.095)  51.000.000   19.300.922  2015كانون االول   31الرصيد كما يف 

 ( 1.369.413)  -  ( 151.400) معاد متلكيا خزينةاسيم 
  4.968.152   -    1.127.396   اسيم خزينةمبيع 

  424.583   -     39.619  30ايضاح  –توزيع اسيم خزينة 
 ( 718.773)  51.000.000   20.316.537  6201كانون االول   31الرصيد كما يف 

 
  31مليون ل ل كما يف  288) 2016كانون االول   31ا يف مليار ل ل كم 5.15يع اسيم خزينة بلغ الفائض الناتج عن ب 

 .(2015كانون االول 
 
 االحتياطي القانونـي - 72

  كانون االول  31   
   6201   5201  
 الف ل ل    الف ل ل    
 17.000.000  17.000.000 الشركة االم – احتياطي قانوين 
  6.905.628  7.180.765 الشركات التابعة –احتياطي قانوين  
  24.180.765  23.905.628  

 
اىل السنوية افية ـمن األرابح الص % 10يتم حتويل من قانون التجـارة اللبناين والنظام االساسـي للشـركة ،  165وفقاً للمـادة  
 0ان هلا االحتياطي هو غري مجعد للتوزيع  0القانوين وذل  لغاية ثلث رأ ال اجملموعة املدفوع االحتياطي 

 
 احتياطي فروقات اعادة تقييم املوجودات - 82

قيمة الاظيار العقارات واالســـــتثمارات على اســـــاس قيمة التحقق الصـــــافية وجرى قيمة تصـــــحيح  1994لقد جرى خالل عام  
لقد مت يف سنوات سابقة توزيع جزء من  0 30/12/1993اتريخ  282موعة على ضوء متطلبات القانون رقم اجلديدة يف سجالت اجمل

 0اآلخر حتت حقوق املسامهنيالشامل  الدخلضمن هلا االحتياطي للمسامهني وظير الرصيد املتبقي 
 



 

 

71 

 
 املالية ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كم يف القيمة العادلة لالوراقالتغري املرتا  - 92

 يتكون التغري املرتاكم يف القيمة العادلة لالوراق املالية ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مما يلي : 
 

  فرع التأمني على احلياة   فروع التأمني العامة    
  كانون االول  31   كانون االول  31    
    6120   5120   6120   5120  

  الف ل ل    الف ل ل    الف ل ل   الف ل ل     
 1.163.035    120.951  ( 4.819.670) ( 10.865.176) سندات دين واسيم
  -    -   ( 98.924)  -   صناديق استثمار

   (10.865.176 ) (4.918.594 )  120.951   1.163.035  
  -    -   ( 901.501) ( 638.758) ضرائب مؤجلة

   (11.503.934 ) (5.820.095 )  120.951   1.163.035   
  -    -   ( 510.318) ( 509.652) 31ايضاح  –غري مسيطرة حقوق 
   (12.013.586 ) (6.330.413 )   120.951   035.316.1  
 

الل عامي خابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ية تتمثل حركة حساب التغري يف القيمة العادلـة لالوراق املال 
 لي :مما ي 2015و  2016

 
 فروع التأمني العامة ) أ (
 

  6201   5201  
  الف ل ل    الف ل ل   

 16.051.720  ( 6.330.413) كانون الثاين   1الرصيد يف 
 ( 22.353.684) ( 3.824.477) صايف التغري يف القيمة العادلة للسنة
  -  ( 2.196.298) دورةاملاوراق مالية اىل االرابح  حتويل ارابح حمققة انجتة عن بيع

 ( 28.449)  2337.60   ؤجلةمالتغري يف ضرائب 
 ( 6.330.413) ( 12.013.586)  كانون االول   31الرصيد يف 
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 فروع التأمني على احلياة ( ) ب

  6201   5201  
  الف ل ل    الف ل ل   

 1.166.626   1.163.035  لثاينكانون ا  1يف الرصيد 
  -    4.142  حتويل اىل فروع التأمني العامة

 ( 3.591)  10.320  القيمة العادلة للسنة صايف التغري يف
  -   ( 1.056.546) االرابح املدورة حتويل اىل
  1.163.035   120.951  كانون االول  31الرصيد يف 

 
 وخمصصات أنصبة أرابح توزيع  - 30

 2017نيسان  25يف جلسته املنعقدة بتاريخ ارة إقرتح جملس االد. 2015 و 2016 يأرابح خالل عامانصبة مل يتم توزيع أية  
زينة اخلمن اسيم مليون ل ل  394دقيق مببلغ امجايل قدره جلنة االستثمارات وجلنة الت اإلدارة،رئيس واعضاء جملس لخمصصات  توزيع
 0 2017أاير  31معية العمومية اليت ستنعقد يف خاضعة ملوافقة اجلنقدا من االرابح املدورة  مليون ل ل 100و
 

جلنة خمصصات العضاء جملس االدارة و دفع على  2016 أاير 27بتاريخ املنعقـدة ة للمسامهني اجلمعية العمومي وافقـت 
 0( 26)ايضاح مليون ل ل نقدا من االرابح املدورة  100و من اسيم اخلزينة ل  مليون ل 425مببلغ االستثمارات وجلنة التدقيق 

 
جلنة خمصصات العضاء جملس االدارة و دفع على  2015أاير  22بتاريخ املنعقـدة ة للمسامهني اجلمعية العمومي وافقـت 

 0 (26)ايضاح  املدورةمن االرابح مليون ل ل نقدا  100من اسيم اخلزينة ول  يون لمل 437مببلغ االستثمارات وجلنة التدقيق 
 

 حقوق غري مسيطرة - 31
 أرابح / )خسائر( خمصصة     
  حقوق غري مسيطرة مرتاكمة   للحقوق غري املسيطرة   نسبة ملكية احلقوق غري املسيطرة  
  كانون االول   31   كانون االول  31للسنة املنتيية يف   كانون االول  31  
  6201   5201   6201   5201   6201   5201  
 الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل   %   %  

 3.189.555  2.148.857  250.797   245.454   49.94  49.94  سوراي –شركة التأمني العربية 
 8.995.873  9.526.719 ( 89.661)  636.436   48.56  48.56  االردن –شركة التأمني العربية 

 شركة املشرق لالستثمار 
  738.594.2  3.693.665  77.552   103.179   10.93  10.93  0ل0م0املايل ش   

        5.06989   238.688  15.369.241  14.924.022  
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  فرع التأمني على احلياة   فروع التأمني العامة   

  كانون االول  31   كانون االول  31    
   6120   5120   6120   5120  
 الف ل ل   الف ل ل   الف ل ل    الف ل ل    
  -   -   25.525.411   25.525.411   رأس املال

 املسيطرة من حصة اصحاب احلقوق غري 
  -   -  ( 850.460) ( 16.834) السيم شركة التأمني العربية  القيمة العادلة  

 املسيطرة من حصة اصحاب احلقوق غري 
 سيم التغري املرتاكم يف القيمة العادلة ال 
  -   -   707.603   367.140  شركة التأمني العربية 

 لالوراق املاليـة ابلقيمة التغري املرتاكم يف القيمة العادلة
  -   -   653.175   159.346   خالل الدخل الشامل اآلخر العادلة من 

  -   -   (16.884.321) ( 18.170.473) أجنبية احتياطي فروقات حتويل عمالت
 713.222   926.655   5.533.926   6.519.582  احتياطيات وارابح مدورة

  213.433    4.709   238.688   985.069   ارابح السنة
   15.369.241   14.924.022   931.364   926.655  

 
ان املعلومات املالية امللخصة  0فيما يلي ملخص للمعلومات املالية العائدة للشركات التابعة اليت لدييا حقوق غري مسيطرة مادية  

 0 ادانه متثل املبالغ قبل حلف العمليات واالرصدة وااليرادات واالعباء فيما بني شركات اجملموعة
 

 سوراي –شركة التأمني العربية 
  االولكانون   31   
   6201   5201  
 الف ل ل    الف ل ل    
  18.170.343  13.371.171 جمموع املوجودات 
  11.783.183  9.068.033 جمموع املطلوابت 
  3.197.605  2.154.281 حقوق مسامهي الشركة االم 
  3.189.555  2.148.857 حقوق غري مسيطرة 
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  كانون االول  31للسنة املنتيية يف    
   6201   5201  
 الف ل ل    الف ل ل    
 382.862   412.595  يرادات التأمنيصايف ا 
 828.205   578.791   ايرادات االستثماراتصايف 
 ( 708.840) ( 499.859) مصاريف اخرى، صايف 
  502.227   491.527  ارابح السنة 
 251.430   246.073  دة للشركة االمعائ 
  250.797   245.454  املسيطرةعائدة للحقوق غري  
   491.527   502.227  

 
 : )فروع التأمني العامة( االردن –شركة التأمني العربية 

  كانون االول  31   
   6201   5201  
 الف ل ل    الف ل ل    
  64.193.199  67.347.904 جمموع املوجودات 
  45.667.925  47.729.454 جمموع املطلوابت 
  9.529.401  110.091.73 مسامهي الشركة االمحقوق  
  8.995.873  9.526.719 حقوق غري مسيطرة 

 
  كانون االول  31للسنة املنتيية يف    
   6201   5201  
 الف ل ل    الف ل ل    
 246.250   1.873.457  يف ايرادات التأمني صا 
 661.780   1.044.178  ايرادات االستثماراتصايف  
 ( 1.092.670) ( 1.607.018) اخرى، صايف مصاريف 
 ( 184.640)  1.310.617  السنة)خسائر( ارابح /  
 ( 94.979)  674.181  ائدة للشركة االمع 
 ( 89.661)  636.436  عائدة للحقوق غري املسيطرة 
   1.310.617  (184.640 ) 
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 امةاملوحد لفروع التأمني العبيان االيرادات واملصاريف  - 32
 

   2016كانون االول31للسنة املنتيية يف   
 دائرة اعادة      دائرة   دائرة           
  اجملموع  التأمني الوارد   دائرة الصحي   حوادث العمال   احلوادث العامة  دائرة املمتلكات   دائرة السيارات   دائرة 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   

 االيــــــرادت:.
  234.219.754  191.108   36.782.087   4.869.575  18.611.211  17.581.813   148.429.396   7.754.564  املكتتبة االقساط 
 ( 73.395.296)  -   ( 17.210.190) ( 84.113) (14.967.000) (14.992.029) ( 20.215.785) ( 5.926.179) حصة معيدي التأمني 
  160.824.458  191.108   19.571.897   4.785.462   3.644.211   478.2.589  18.213.6112   1.828.385  حصة اجملموعة 
  93.411.247   -   8.496.723   2.021.639  10.158.365   5.889.241   64.843.648   2.001.631  صايف ايرادات رسوم مؤجلة 
 ( 17.245.132)  -   ( 698.645)  -  ( 9.001.886) ( 5.211.154) ( 662.675) ( 1.670.772) حصة معيدي التأمني 
 ( 425.984)  -   ( 148.074)  -     1.865  (  7.951) ( 270.688) ( 1.136) أتثري تقلبات اسعار القطع 
  75.740.131   -    7.650.004   2.021.639   1.158.344   670.136   63.910.285   329.723  حصة اجملموعة 
 ( 96.162.799)  -  ( 16.563.209) ( 1.989.247) ( 7.470.022) ( 6.698.439) ( 61.432.664) ( 2.009.218) التغري يف صايف ايرادات اقساط مؤجلة 
  24.524.853   -    9.957.136   -    085.5.949   854.5.690   1.373.724   1.553.658  حصة معيدي التأمني 
 ( 71.637.946)  -   ( 6.606.073) ( 1.989.247) ( 1.520.172) ( 1.007.954) ( 60.058.940) ( 455.560) حصة اجملموعة 
  4.102.185   -    1.043.931   32.392  ( 361.828) ( 337.818)  3.851.345  ( 125.837) التغري يف صايف ايرادات اقساط مؤجلة 
  326.330   -   -   -   306.999  ( 56.499)  -   75.830  التغري يف العمولة املؤجلة من معيدي التأمني 
  9.732.721   -   235.328   1.440   3.248.333   3.955.908   181.386   2.110.326  عموالت من مودعي التأمني  
  2.306.581  263.584   295.474   -    618.851   489.423   -    639.249  فوائد، وايرادات اخرىارابح من معاهدات،  
  12.365.632  263.584   530.802   1.440   4.174.183   4.388.832   181.386   2.825.405  وع االيرادات من مودعي التأمنيمجم 
 177.292.275  454.692   21.146.630   4.819.294   7.456.566   6.640.798  132.246.342   4.527.953  جمموع االيرادات 
 
 



 

 

76  
  )اتبع( 2016كانون االول31للسنة املنتيية يف   
 دائرة اعادة      دائرة   دائرة           
  اجملموع  التأمني الوارد   دائرة الصحي   حوادث العمال   احلوادث العامة  دائرة املمتلكات   دائرة السيارات   دائرة 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
 

 ادعاءات حتت التسوية، احتياطي املطالبات الواقعة والغريمؤونة 
 مصرح عنيا، احتياطي املطالبات الواقعة واملصرح عنيا لكن غري

 ارات املطالباتبشكل كاف واحتياطي مصاريف اداملرصودة 
 (150.319.686)  -  ( 6.464.064) ( 5.555.670) (49.727.443) (11.814.005) ( 74.104.844) ( 2.653.660) أول السنة

  63.015.150   -   274.537   697.771  44.465.687  10.915.507    4.872.788   1.788.860  حصة معيدي التأمني
  1.018.630   -   51.154   -     4.382   46.302    909.469   7.323  ري تقلبات اسعار القطعأتث

 ( 86.285.906)  -  ( 6.138.373) ( 4.857.899) ( 5.257.374) ( 852.196) ( 68.322.587) ( 857.477) حصة اجملموعة
 

 ادعاءات حتت التسوية، احتياطي املطالبات الواقعة والغريمؤونة 
 مصرح عنيا، احتياطي املطالبات الواقعة واملصرح عنيا لكن غري

 ارات املطالباتبشكل كاف واحتياطي مصاريف اداملرصودة 
  151.104.077   -   8.906.639   4.366.201 46.670.206  14.818.796   73.829.095   2.513.140  أول السنة

 ( 63.884.641)  -  ( 2.692.648) ( 257.238) (42.575.478) (12.468.098) ( 4.128.913) ( 1.762.266) حصة معيدي التأمني
  87.219.436   -   6.213.991   4.108.963   4.094.728   2.350.698   69.700.182   750.874  حصة اجملموعة
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  )اتبع( 2016كانون االول31للسنة املنتيية يف   
 دائرة اعادة      دائرة   دائرة           
  اجملموع  التأمني الوارد   دائرة الصحي   حوادث العمال   احلوادث العامة  دائرة املمتلكات   دائرة السيارات   دائرة 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 :
 التغري يف مؤونة ادعاءات حتت التسوية، احتياطي املطالبات صايف

 الواقعة والغري مصرح عنيا، احتياطي املطالبات الواقعة واملصرح عنيا
 لكن غيـــــــــــــــــر املرصـــــــــــــــــودة بشكل كاف واحتياطي مصاريف ادارات

 
  933.530   -   75.618  ( 748.936) ( 1.162.646)  1.498.502   1.377.595  ( 106.603) املطالبات

 ( 3.557.984)  -   -   ( 409.988)  -    -   ( 3.147.996)  -   احتياطي العجز يف االقساط اول السنة
 ( 3.557.984)  -   -   ( 409.988)  -    -   ( 3.147.996)  -   حصة الشركة

  3.716.094   -    7.258   388.750   -   -    3.320.086   -  احتياطي العجز يف االقساط آخر السنة
 ( 10.544)  -   ( 2.056)  -    -    -    ( 8.488)  -  حصة معيدي التأمني

  3.705.550   -     5.202   388.750   -    -     3.311.598   -  حصة الشركة
  147.566   -     5.202  ( 21.238)  -    -     163.602   -  يف احتياطي العجز يف االقساطصايف التغري 

 165.792.708  206.232   22.475.829   2.389.426  22.559.594   6.888.509  110.252.929   1.020.189  تادعاءات مدفوعة بعد تنزيل االسرتادادا
 ( 48.204.771)  -   ( 6.305.268) ( 1.464) (20.620.985) ( 6.059.415) ( 14.398.650) ( 818.989) حصة معيدي التأمني

  117.587.937  206.232   16.170.561   2.387.962   1.938.609   829.094   854.279.95   201.200  حصة اجملموعة
  27.142.957   17.429   2.555.266   779.933   1.700.565   1.889.461   19.227.033   973.270  فوعةمدعموالت 

 ( 350.759)  -  ( 878.411)   367  ( 75.972) ( 158.263)   778.920  ( 17.400) 11ايضاح  –التغري يف عموالت مدفوعة مقدما 
  3.266.073   -   1.850.538   30.975   72.280   203.265    1.064.362   44.653  مصاريف واعباء مباشرة اخرى

  25.835.779   25.861   4.033.294   539.901   2.204.103   1.983.042   16.180.348   869.230  33ضاح يا –ارية حصة الفرع من املصاريف العمومية واالد
  174.563.083  522249.   06823.812.   2.968.964   4.676.939   6.245.101  134.646.139   1.964.350  جمموع املصاريف

 
  2.729.192  205.170  ( 2.665.438)  1.850.330   2.779.627   395.697  (  2.399.797)  2.563.603  ر( فروع التأمنيرابح/)خسائصايف ا
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 )تابع(                                                                                              20١5 كانون االول ٣١لسنة المنتهية في ل    

  

   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   

                  

يـرادات: �                  ا

 2٣١.970.١06  ١48,٣5١  2٣.454.880  4.864.2١١  2١.90١.2١6  ١6.428.٣69  ١57.7٣7.٣64  7.4٣5.7١5  المكتتبة االقساط

 (7١,044,482)  -  (١,76١,460)  (82,0١4)  (١9,0١0,766)  (١4,4٣6,0١4)  (29,575,474)  6,١78,754))  حصة معيدي التأمين

 ١60.925.624  ١48,٣5١  2١.69٣.420  4.782.١97  2.890.450  ١.992.٣55  ١28.١6١.890  ١.256.96١  حصة المجموعة

 95,8٣9,280  -  ١0,480,١7١  2,١22,056  ١0,٣68,797  5,478,١٣9  65,0٣9,202  2,٣50,9١5  صافي ايرادات أقساط مؤجلة اول السنة 

 (١5,584,684)  -  (886,446)  (١,499)  (8,٣80,66١)  (4,١88,205)  (64١,622)  (١,486,25١)  حصة معيدي التأمين

 (672,٣٣9)  -  (2١2,٣46)  -  (4,048)  (58,75٣)  (٣86,45٣)  (١0,7٣9)  تأثير تقلبات أسعار القطع

 79,582,257  -  9,٣8١,٣79  2,١20,557  ١,984,088  ١,2٣١,١8١  64,0١١,١27  85٣,925  حصة المجموعة

 (9٣,4١١,247)  -  (8,496,72٣)  (2,02١,6٣9)  (١0,١58,٣65)  (5,889,24١)  (64,84٣,648)  (2,00١,6٣١)  صافي ايرادات أقساط مؤجلة آخر السنة 

 ١7,245,١٣2  -  698,645  -  9,00١,886  5,2١١,١54  662,675  ١,670,772  حصة معيدي التأمين

 (76,١66,١١5)  -  (7,798,078)  (2,02١,6٣9)  (١,١56,479)  (678,087)  (64,١80,97٣)  (٣٣0,859)  حصة المجموعة

 ٣,4١6,١42  -  ١,58٣,٣0١  98,9١8  827,609  55٣,094  (١69,846)  52٣,066  التغير في صافي  ايرادات اقساط مؤجلة

 (٣04,494)  -  -  -  (70,479)  (١89,497)  -  (44,5١8)  التغير في العمولة المؤجلة من معيدي التأمين 

 9,999,085  -  2٣4,7٣8  ١,479  ٣,676,١80  ٣,847,0٣7  24,9٣٣  2,2١4,7١8  التأمين معيديعموالت من 

 ١,٣29,455  (422,89٣)  292,084  -  245,٣72  696,526  -  5١8,٣66  أرباح/)خسائر( من معاهدات، فوائد، وايرادات أخرى

 ١١,024,046  (422,89٣)  526,822  ١,479  ٣,85١,07٣  4,٣54,066  24,9٣٣  2,688,566  التأمينمعيدي مجموع اإلرادات من 

 ١75,٣65,8١2  (274,542)         2٣,80٣,54٣         4,882,594           7,569,١٣2           6,899,5١5  ١28,0١6,977        4,468,59٣  مجموع االيرادات
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 )تابع(                                                                                              20١5 كانون االول ٣١لسنة المنتهية في ل    

  

   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   

 

 : المصاريف
 مؤونة إدعاءات تحت التسوية، إحتياطي المطالبات الواقعة

والغير مصرح عنها، إحتياطي المطالبات الواقعة والمصرح  

عنها لكن غير المرصودة بشكل كاف واحتياطي مصاريف 

(٣.025.6٣9)   أول السنةإدارات المطالبات    (7٣.٣26.١54)   (8.7١7.٣6٣)   (22.59١.٣٣9)   (4.896.092)   (6.١٣8.549)   -  (١١8.695.١٣6)  

 

 7.77١.085  ٣.240.226  ١.6١7.7٣6   حصة معيدي التأمين

١9.٣75 

 ١7.5١4.4١6 

20.742 

 755.6٣0 

(2               )  

 56١.685 

84.552 

 - 

- 

 ٣١.460.778 

       ١.877.٣١2  4.0١9   تأثير تقلبات اسعار القطع 2.005.998

(١.40٣.884)  حصة المجموعة   (68.208.6١6)   (926.90٣)   (5.056.١8١)   (4.١40.464)   (5.492.٣١2)   -  (85.228.٣60)  

 
مؤونة إدعاءات تحت التسوية، إحتياطي المطالبات الواقعة 

والغير مصرح عنها، إحتياطي المطالبات الواقعة والمصرح 

عنها لكن غير المرصودة بشكل كاف واحتياطي مصاريف 

 ١50,٣١9,686  -  6,464,064  5,555,670  49,727,44٣  ١١,8١4,005  74,١04,844  2,65٣,660    إدارات المطالبات آخر ألسنة

 (6٣,0١5,١50)  -  (274,5٣7)  (697,77١)  (44,465,687)  (١0,9١5,507)  (4,872,788)  (١,788,860)   حصة معيدي التأمين

 87,٣04,5٣6  -  6,١89,527  4,857,899  5,26١,756  898,498  69,2٣2,056  864,800   حصة المجموعة

تياطي صافي التغير في مؤونة إدعاءات تحت التسوية، إح

المطالبات الواقعة والغير مصرح عنها، إحتياطي المطالبات 

الواقعة والمصرح عنها لكن غير المرصودة بشكل كاف 

 2,076,١76  -  697,2١5  7١7,4٣5  205,575  (28,405)  ١,02٣,440  (5٣9,084)   واحتياطي مصاريف إدارات المطالبات

 -  -  -  -  -  -  -  -   إحتياطي العجز في األقساط أول ألسنة

 -  -  -  -  -  -  -  -   حصة معيدي التأمين

 -  -  -  -  -  -  -  -   حصة الشركة

 ٣,557,984  -  -  409,988  -  -  ٣,١47,996  -   إحتياطي العجز في األقساط أخر ألسنة

 -  -  -  -  -  -  -  -   حصة معيدي التأمين

 ٣,557,984  -  -  409,988  -  -  ٣,١47,996  -   حصة الشركة

 ٣,557,984  -  -  409,988  -  -  ٣,١47,996  -   صافي التغير إحتياطي العجز في األقساط
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 )تابع(                                                                                              20١5 كانون االول ٣١لسنة المنتهية في ل    

  

   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

 ١٣2,462,١56  ١58,855  2١,475,٣67  2,850,٣76  5,870,0١4  2,982,707  97,٣92,١٣8  ١,7٣2,699   دعاءات مدفوعة بعد تنـزيل االسترداداتا

 (20,504,525)  -  (١,75٣,2١١)  (١٣4,558)  (4,4٣0,749)  (2,١45,9١4)  (١١,١٣١,٣85)  (908,708)   حصة معيدي التأمين

 ١١١,957,6٣١  ١58,855  ١9,722,١56  2,7١5,8١8  ١,4٣9,265  8٣6,79٣  86,260,75٣  82٣,99١   حصة المجموعة

                 

 25,702,١46  24,24٣  2,020,404  760,090  ١,47١,9٣8  ١,746,٣75  ١8,827,697  85١,٣99   موالت مدفوعةع

 ١,٣58,262  -  ٣95,777  59,١68  ١2,97١  (46,55٣)  865,0١6  7١,88٣   ١١إيضاح  -التغير في عموالت مدفوعة مقدما 

 2,446,٣74  -  886,4٣9  69,609  4,٣25  2١5,775  ١,١48,40١  ١2١,825   مصاريف و اعباء مباشرة أخرى

                 

 25,865,204  ١9,98٣  2,467,07١  540,8٣0  2,697,840  ١,90١,549  ١7,٣72,١80  865,75١   ٣٣إيضاح  -حصـة الفروع من المصاريف العمومية واالداريـة 

 ١72,96٣,777  20٣,08١  26,١89,062  5,272,9٣8  5,8٣١,9١4  4,625,5٣4  ١28,645,48٣  2,١95,765   مجموع المصاريف

 2,402,0٣5  (477,62٣)  2,٣85,5١9))  (٣90,٣44)  ١,7٣7,2١8  2,27٣,98١  (628,506)  2,272,828   صافي ارباح/)خسائر( فروع التأمين
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 االعباء االدارية والعمومية - 33

 ( فروع التأمني العامة : أ ) 
 2015 و 2016كانون االول   31نتييتني فـي إمجايل االعباء االداريـة والعموميـة لفروع التأمني العامة للسنتني امل تبلغ 
 وهي موزعة على الشكل التايل :على التوايل  مليار ل ل 39.2و مليار ل ل  39.1حوايل 
 
   6120   5120  
 الف ل ل    الف ل ل    
 25.865.204  25.835.779 32ايضاح  – املوزع على فروع التأمني العامة  
 11.139.703  11.090.498 حصة املركز الرئيسي للمجموعة غري املوزعة  
  2.200.000  2.200.000 حصة فرع التأمني على احلياة  
    39.126.277  204.907.93  

 
 مما يلي : 2015و  2016اء االدارية والعمومية لعامي تتكون امجايل االعب 
   6120   5120  
 الف ل ل    الف ل ل    

 23.531.043   23.496.656  رواتب وملحقاهتا 
 14.453.131   14.399.327  نفقات تشغيلية عامة 
  20.7332.1   1.230.294  اطفاءاتاستيالكات و  
   39.126.277   .907.20493  

 
 0قساط الفروع أصايف أقساط كل فرع إىل جمموع صايف على فروع التأمني العامة قد جرى توزيعيا بنسبة  االعباء املوزعةان  

 
ر ئصايف خسا على التوايل ضمن بند " 2015و  2016مليون ل ل لعامي  84مت قيد االستيالك بناء عني املريسة البالغ  
 املوحد .االرابح أو اخلسائر " يف بيان  العقار
 

 )ب( فرع التأمني على احلياة : 
 على الشكل التايل :على احلياة امجايل االعباء االدارية والعمومية لفرع التأمني تتوزع   
   6120   5120  
 الف ل ل    الف ل ل    
 7.360.659  6.669.154 رواتب وملحقاهتا 

 2.876.942  3.050.299 نفقات تشغيلية عامة 
 105.063  101.041 أاثث ومعدات استيالكات 
  41.896  52.863 اطفاءات برامج معلوماتية 
  9.873.357  10.384.560 
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 القيمة العادلة لالدوات املالية - 43

من اجلدول املوجودات واملطلوابت ال يتض .دلةاالقيمة العادلة للموجودات املالية الظاهرة يف البياانت املالية موزعة حبسب مستوايت التسلسل اهلرمي للقيمة العيتضمن اجلدول التايل ،  
 .بشكل معقول ان قيمتيا الدفرتية تقارب قيمتيا العادلة ال يتم قياسيا ابلقيمة العادلة وحيث تعترب االدارة املالية اليت 

 
     فروع التأمين العامة    

     2016كانون االول  31    

 تقنيات التقييم    المجموع   المستوى الثالث   المستوى الثاني   المستوى االول    

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

             موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر:

 القيمة العادلة استنادا الى السعر المقدم من قبل المصدر    ١,462,88١   -   -    ١,462,88١   مدرجة –سندات دين أجنبية 

 القيمة الصافية للموجودات     2,٣48,١٣0   -    2,٣48,١٣0   -   غير مدرجة -سندات دين أجنبية 

 القيمة العادلة استنادا الى السعر المقدم من قبل المصدر    4,٣٣8,065   -    -    4,٣٣8,065   مدرجة –اسهم 

 القيمة العادلة استنادا الى السعر المقدم من قبل المصدر    785,28١   -    -    785,28١   مدرجة –صناديق استثمار 

 القيمة الصافية للموجودات     225,258   -    225,258    -   غير مدرجة –صناديق استثمار 

    6,586,227    2,57٣,٣88    -   9,١59,6١5      

    
       

    

   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:
       

    

 القيمة العادلة استنادا الى السعر المقدم من قبل المصدر    622,070    -    -    622,070   مدرجة –سندات دين أجنبية 

 القيمة العادلة استنادا الى السعر المقدم من قبل المصدر    4١,257,202    -    -   4١,257,202   مدرجة –اسهم 

تقدير اإلدارة على أساس معطيات غير منظورة متعلقة بتقلبات السوق     9,728,457    9,728,457    -   -   غير مدرجة -أسهم 

 والسيولة

           

    4١,879,272    -   9,728,457    5١,607,729      

    
 

  
 

  
 

  
 

    

   الموجودات المالية بالقيمة المطفأة:
 

  
 

  
 

  
 

    

السوق تقدير اإلدارة على أساس معطيات غير منظورة متعلقة بتقلبات     589.4٣٣    589.4٣٣   -   -   غير مدرجة -سندات دين لبنانية 

 والسيولة

 غير مدرجة -سندات دين على الدولة اللبنانية 

 دين على الدولة العمانية سندات 

  - 

١.957.790 

  882,0٣9  

- 

  

 

- 

- 

    882,0٣9  

١.957.790 

التدفقات النقدية المحسومة بمعدل حسم على اسس منحي العائد المطبق على   

 مخاطر السيولةسندات الخزينة اللبنانية معدلة لعامل 

 القيمة العادلة استنادا الى السعر المقدم من قبل المصدر    8,079,4١8   -   -    8,079,4١8   مدرجة –سندات دين أجنبية 

    ١0.0٣7.208   882,0٣9    895 ,4١١   ٣٣,508,680      
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     فروع التأمني العامة    
     2015كانون 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 
 292.057   مدرجة –سندات دين أجنبية 

 
- 

 
- 

 
 السعر املدرج يف االسواق املالية    292.057

 7.512.892   مدرجة –اسيم 
 

- 
 

- 
 

 السعر املدرج يف االسواق املالية.   7.512.892
 6.811.441   مدرجة –صناديق استثمار 

 
- 

 
- 

 
 السعر املدرج يف االسواق املالية   6.811.441

 -   غري مدرجة –صناديق استثمار 
 

241.879 
 

- 
 

  قيمة املوجودات الصافية   241.879
  14.616.390 

 
241.879 

 
- 

 
14.858.269     

    
       

    
   مالية ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:استثمارات يف أوراق 

       
    

 599.608   مدرجة –سندات دين أجنبية 
 

- 
 

- 
 

 السعر املدرج يف االسواق املالية   599.608
 56.383.242   مدرجة –اسيم 

 
- 

 
- 

 
 السعر املدرج يف االسواق املالية   56.383.242

 -   غري مدرجة -أسيم 
 

- 
 

10.477.526 
 

 الصافيةدفرتية قيمة الال   10.477.526
 -   غري مدرجة –صناديق استثمار 

 
464.352 

 
- 

 
 قيمة املوجودات الصافية   464.352

    56.982.850 
 

464.352 
 

10.477.526 
 

67.924.728     
    

       
    

   مالية ابلقيمة املطفأة:استثمارات يف أوراق 
       

    
 -   غري مدرجة -سندات دين لبنانية 

 
- 

 
301.500 

 
 تقدير اإلدارة على أساس معطيات غري منظورة متعلقة بتقلبات    301.500

 السوق والسيولة
 -   غري مدرجة -دين على الدولة اللبنانية سندات 

 
883.436 

 
- 

 
 التدفقات النقدية احملسومة مبعدل حسم على اسس منحع العائد   883.436

 خماطــراالمرييكية ونسبة السواب على املطبق على سندات اخلزينة 
 معدلة لعامل خماطر السيولة (CDS) املديونيــــة املطبقـــــة على لبنـــــان

 9.505.397   مدرجة –سندات دين أجنبية 
 

- 
 

- 
 

 السعر املدرج يف االسواق املالية   9.505.397

    9.505.397 
 

883.436 
 

301.500 
 

10.690.333   
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 مل يكن هناك أي حتويل بني املستوى االول واملستوى الثاين واملستوى الثالث خالل العام .
 

     فرع التأمين على الحياة    

     2016كانون االول  31    

 تقنيات التقييم    المجموع   الثالثالمستوى    المستوى الثاني   المستوى االول    

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

                     موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر:

 مدرجة –سندات دين اجنبية 
 

١,025,٣99 
 

- 
 

- 
 

 القيمة العادلة استنادا الى السعر المقدم من قبل المصدر   ٣99,025,١

 مدرجة –أسهم 
 

١84,924 
 

- 
 

- 
 

 القيمة العادلة استنادا الى السعر المقدم من قبل المصدر   ١84,924

 مدرجة – Unit-linkedصناديق استثمار 
 

١,996,4٣6 
 

- 
 

- 
 

 القيمة العادلة استنادا الى السعر المقدم من قبل المصدر   996,4٣6,١

  
 

٣,206,759 
 

- 
 

- 
 

٣,206,759     

  
        

    

   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:
        

  

 8٣2,577   مدرجة –أسهم 
 

- 
 

- 
 

8٣2,577 
 

 القيمة العادلة استنادا الى السعر المقدم من قبل المصدر

 -   غير مدرجة -أسهم 
 

- 
 

476,0١0 
 

476,0١0 
 

 تقدير اإلدارة على أساس معطيات غير منظورة متعلقة بتقلبات السوق والسيولة

    8٣2,577 
 

- 
 

476,0١0 
 

١,٣08,587 
 

  

                      

   الموجودات المالية بالقيمة المطفأة:
       

    

 -   غير مدرجة -سندات دين لبنانية 
 

- 
 

746.966 
 

 تقدير اإلدارة على أساس معطيات غير منظورة متعلقة بتقلبات السوق والسيولة   746.966

 -   غير مدرجة -اللبنانية سندات دين على الدولة 
 

4١4,٣75 
 

- 
 

التدفقات النقدية المحسومة بمعدل حسم على اسس منحي العائد المطبق على سندات الخزينة اللبنانية    ٣75,4١4

 معدلة لعامل مخاطر السيولة

 ١0.١06.١27   مدرجة –سندات دين أجنبية 
 

- 
 

- 
 

 السعر المقدم من قبل المصدرالقيمة العادلة استنادا الى    ١27.١06.١0

    ١0.١06.١27 
 

4١4,٣75 
 

746.966 
 

١.267.468١      
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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 
 1.091.446   مدرجة –سندات دين اجنبية 

 
- 

 
- 

 
 السعر املدرج يف االسواق املالية   1.091.446

 133.627   مدرجة –أسيم 
 

- 
 

- 
 

 السعر املدرج يف االسواق املالية   133.627
 40.176.127   مدرجةية صناديق استثمار 

 
- 

 
- 

 
 السعر املدرج يف االسواق املالية   40.176.127

    41.401.200 
 

- 
 

- 
 

41.401.200     
    

       
    

   مالية ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:استثمارات يف أوراق 
       

    
 378.219   مدرجة –أسيم 

 
- 

 
- 

 
 السعر املدرج يف االسواق املالية   378.219

 -   غري مدرجة -أسيم 
 

- 
 

1.979.414 
 

 تقدير اإلدارة على أساس معطيات غري منظورة متعلقة بتقلبات    1.979.414
 السوق والسيولة

    378.219 
 

- 
 

1.979.414 
 

2.357.633     
    

       
    

   مالية ابلقيمة املطفأة:استثمارات يف أوراق 
       

    
 -   غري مدرجة -سندات دين لبنانية 

 
- 

 
752.243 

 
 تقدير اإلدارة على أساس معطيات غري منظورة متعلقة بتقلبات    752.243

 السوق والسيولة
 -   غري مدرجة -دين على الدولة اللبنانية سندات 

 
415.694 

 
- 

 
 التدفقات النقدية احملسومة مبعدل حسم على اسس منحع العائد   415.694

 خماطـــراالمرييكية ونسبة السواب على املطبق على سندات اخلزينة 
 معدلة لعامل خماطر السيولة (CDS) املديونيــــة املطبقـــــة على لبنـــــان

 9.907.719   مدرجة –سندات دين أجنبية 
 

- 
 

- 
 

 السعر املدرج يف االسواق املالية   9.907.719
    9.907.719 

 
415.694 

 
752.243 

 
11.075.656     
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 ادارة االخطار التأمينية واملالية  - 53

 خماطر التأمني للفروع العامة ) أ (
يم غري ق يعترب اخلطر مبوجب أي عقد أتمني احتمال حتقق حدث مؤمن عليه وما يســـــــــــتتبع ذل  من ادعاءات ذات

 0نظرا اىل طبيعة عقد التأمني ، يكون حتقق هلا اخلطر مفاجئا وابلتايل ال ميكن توقع حدوثه  0مؤكدة 
 

ان اخلطر االســـــــــــــــاســـــــــــــــي اللي تواجيه شـــــــــــــــركة التأمني مبوجب عقودها التأمينية هو ان تفوق االدعاءات الفعلية 
شـــروط  ية اضـــافة اىل احتمال تســـعري غري مالئم لالخطار ووضـــعوتســـديدات املنافع القيمة امللكورة حتت بند املطلوابت التأمين
بناء عليه، فان تواتر االدعاءات واملنافع وحدهتا تتعدى املبالغ  0غري مناســــــــــبة واالكتتاب ابخطار ســــــــــيئة او غري قابلة للتأمني 

رى ت واملنافع من ســــــــــــنة اىل اخان وقوع حوادث التأمني مفاجىء وختتلف االرقام الفعلية ومبالغ االدعاءا 0اليت كانت مقدرة 
 0عن التقديرات املتوقعة 

 
وقد اظيرت اخلربة انه كلما كانت احملفظة تتألف من عدد اكرب من عقود أتمني مماثلة كلما ضـــــــــــــــاق هامش التغري 

ليت تطرأ ا اضـــــف اىل ذل  انه كلما تنوعت احملفظة التأمينية ، كلما كانت اقل عرضـــــة للتأثر ابلتغريات 0حول النتيجة املتوقعة 
وقــد طورت اجملموعــة اســـــــــــــــرتاتيجيــة االكتتــاب بعقود التــأمني لتنويع االخطــار التــأمينيـة اليت تقبــل هبـا  0على اي من تكوينــاهتــا 

 0وضمن كل فئة من تل  الفئات لتوسيع قاعدة االخطار بغية ختفيض نسبة التغري يف النتيجة املتوقعة 
 

ة اكتتاب ســــــــــــــليمة ومعاهدات اعادة أتمني مالئمة ومعاجلة احلوادث تدير اجملموعة اخطارها من خالل اســــــــــــــرتاتيجي
تســـعى اســـرتاتيجية االكتتاب املتبعة اىل التأكد من التنوع يف االخطار املكتتبة من حيث نــــــــــــــــــوع اخلطر وقيمته  0معاجلة فعالة 

 0ار االخطار وتضع اجملموعة االسس االكتتابية اليت توفر املعايري املالئمة الختي 0وتوزيعه اجلغرايف 
 

 خماطر التأمني لفرع احلياة ) ب (
يف التأمني على احلياة، جيب التمييز بني ثالثة أنواع من خماطر االكتتاب: االســـــتمرارية، الوفاة والعجز. تقوم الشـــــركة 

جز وحتســـــــني أداء عســـــــنوايً مبراجعة وحتليل حمفظة احلياة ويشـــــــمل هلا التحليل الوفيات وإلغاء العقود وإحيائيا. إلدارة خماطر ال
املخاطر، تقوم الشــــــــــركة بتقييم فردي ابإلضــــــــــافة لتحليل احملفظة ككّل وذل  هبدف الوصــــــــــول إىل تقييم أفضــــــــــل هليكلية تل  

تســـــــــــتعمل املعلومات الناجتة عن هله التحاليل للتســـــــــــعري كما تســـــــــــتعمل للتأكد من أن االحتياطات املتوّفرة كافية  0املخاطر 
ءات مســـــــــــــــتقبلية قد تنتج عن عقود التأمني على احلياة، وابلتايل فإن هله التحاليل حتّدد املبالغ لتغطية أي دفعات أو إّدعا

 اإلحتياطية اإلضافية املطلوبة لتغطية املخاطر النامجة عن الفروقات غري املتوّقعة عن االحتياطات االكتوارية.
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 خماطر اعادة التأمني ) ج (
تقوم اجملموعة يف ســـــياق عمليا املعتاد برتتيبات اعادة أتمني مع اطراف اثلثني على غرار شـــــركات التأمني االخرى ، 

 0من اجل التخفيف من التعرض للمخاطر املالية النامجة عن ادعاءات أتمينية كبرية 
 

وهبدف التخفيف من امكانية تعرضـــــيا خلســـــائر فادحة انمجة عن عدم مالءة معيدي التأمني ، تقوم اجملموعة بتقييم 
املايل ملعيدي التأمني اللين تتعامل معيم وتراقب تركز خطر االئتمان لدى معيدي أتمني يتمتعون خبصـــــائص متشـــــاهبة  الوضـــــع

 0لناحية التواجد اجلغرايف او النشاطات او املميزات االقتصادية 
 

اطر اليت تكون حمفظتيا، خة اتفاقيات اعادة التأمني اليت توفر هلا القدرات اليت حتتاجيا مبا يتالءم مع املـتوقع اجملموع
ابسـعار تنافسـية ، آخلة بعني االعتبار حتديد املسـتوى االمثل لالحتفاظ من خالل حتليالت سـنوية تدرس كافة السـيناريوهات 

ـــــــــــــــــــة  ان مســـــتوايت االحتفاظ لدى  0اضـــــافة اىل املوارد املالية كرأس املال واالحتياطيات احلرة وحجم احملفظة واالصـــــول النقديـ
تراعي القواعد القائمة على التجربة واملعاينة واملعايري املعتمدة عامة ، واالهم من ذل  كله تتأكد اجملموعة من بقاء  اجملموعة

 0معدل نسبة مالءهتا مرتفعا 
 

وعليه ،  0ان عقود التأمني املســــــــــــندة اىل معيدي التأمني ال تعفي اجملموعة من التزاماهتا جتاه حاملي بوالص التأمني 
موعة مســـــــــــــــؤولة امام حاملي بوالص التأمني عن اجلزء اللي تغطيه اعادة التأمني يف حال عدم تنفيل اي معيد أتمني تبقى اجمل

 0اللتزاماته املنصوص علييا يف اتفاقيات اعادة التأمني 
 

 حساسية الربح واخلسائر يف عمليات االكتتاب ) د (
عمليات التأمني من اصـــــــــــــــل جمموع ارابح اجملموعة وذل   ال تتوقع اجملموعة اي تراجع حاد يف الرحبية النامجة عن

 لالسباب التالية :
 

( من جمموع 2015 عــام يف % 68) % 68موعــة من االقســــــــــــــــاط يقــارب ان املعــدل االمجــايل ملــا حتتفظ بــه اجمل
بلغ نســبة حيث تهلا املعدل ينتج بشــكل رئيســي عن فرع واحد من فروع التأمني وهو أتمني الســيارات ،  0االقســاط املكتتبة 

ان خماطر هلا النوع من التأمني مغطاة بشــــــــــكل مناســــــــــب مبوجب  0( 2015 عام يف % 81) % 86االحتفاظ ما يقارب 
 0برامج اعادة أتمني من نوع احلد من اخلسارة للحماية من أتثريات اخلسائر املالية الكبرية 

 
ـــمقارن 2016تقريبا يف عام  % 6مبعدل ازداد أتمني السيارات قد ان امجايل االقساط املكتتبة يف فرع  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ة ابلعام ـ

عن الفرتة  % 0.6حبوايل  زدادتا، كما ان االقســــــــاط احملتفظ هبا قد ( يف الفرتة الســــــــابقة  % 3.7اخنفاض مبعدل  ) 2015
 0(  الفرتة السابقةيف  % 1.2 خنفاض مبعدلا)ذاهتا 

 
 2015ابلعام  ةــمقارن 2016ي العام ــــف % 12.2مداخيل اجملموعة من عموالت اعادة التأمني مبا يقارب  زدادتا

، حيث تشــــــــكل هله املداخيل مصــــــــدرا رئيســــــــيا للعائدات (  2014مقارنة ابلعام  2015يف عام  % 7.7)اخنفاض مبعدل 
 0الفنية 
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 تتميز نية من خالل زايدة انواع التأمينات غري الســـيارات اليتان ســـياســـة اجملموعة هي حتقيق توازن يف حمفظتيا التأمي

بتحقيق عائدات اعلى على االقساط مقارنة بفرع السيارات ، اضافة اىل ان نسبة االقساط احملتفـظ هبا على فروع التأمـني هله 
مي صـــــــــــــــايف يات اعادة أتمني حتاقل من تل  احملتفظ هبا يف فرع الســـــــــــــــيارات  ومرّد ذل  اىل ان هله التأمينات مغطاة ابتفاق

احتفاظ اجملموعة من االخطار من التعرض لتقلبات عشـــوائية يف النتائج وتســـمح هله الســـياســـة يف الوقت عينه بتحســـني رحبية 
حمفظة الســــــيارات من خالل االجراءات املتبعة يف عملية االكتتاب واتفاقيات احلد من اخلســــــارة اليت حتمي فرع الســــــيارات من 

وابلتايل ، تتمكن اجملموعة من احلفاظ على نسبة خسارة مقبولة وال تتوقع اي أتثريات مالية خطرية  0ائر ضخمة التعرض خلس
 0على رحبيتيا الصافية يف أعمال التأمني 

 
 تعامل اجملموعة مع تراكم االخطار التأمينية  ) هـ (
 

 التأمني البحري -أ  
غطية ســفينة واحدة ، مت االتفاق مع معيدي التأمني على تابلنســبة لتجمع واثئق او تصــاريح التأمني على 

الســــــفينة احملددة يف العقد اســــــتثنائيا على اســــــاس "محولة الســــــفينة" )خالفا للرتتيب العادي اللي يقوم على اســــــاس 
 0"الوثيقة"(

 
 أتمني املمتلكات  -ب  

فيما يتعلق ابلرتاكمات الصـــــــــــــغرية للمخاطر املغطاة فان اجملموعة حتد من تعرض احتفاظيا عن  - 1
طريق عدم اجلمع لكامل قدرهتا االحتفاظية لكل خطر واحد عند وجود خطرين متقاربني او اكثر حيث 

 0خفض نسبة احتفاظيا يف احلاالت املماثلة 
 
ارث خاصة الكوارث الطبيعية كالزالزل فان معيدي يف حالة الرتاكمات الكبرية او التعرض للكو  - 2

 0التأمني يوفرون للشركة التغطية التأمينية كل بنسبة حصته 
 
يف حـال تراكم احلصـــــــــــــــص احملتفظ هبـا حتـت فرع أتمني املمتلكـات ، تكون هـله احلـالـة مغطاة  - 3

 0مبوجب اتفاقية اعادة أتمني غري نسبية 
 

 أتمني السيارات -ج  
يارات مغطى ابتفاقيات اعادة أتمني احلد من اخلســــارة عن كل حادث واليت تتضــــمن تغطية ان أتمني الســــ

 0احلوادث اليت تشتمل على اكثر من مركبة واحدة 
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 اختبار كفاية املطلوابت -د  
يدف ايضــا اىل ي ابلنســبة الختبار كفاية املطلوابت ، قامت اجملموعة عرب الســنوات بتكوين مؤونة طوارىء

تغطية حصـــــــــــول حدث كبري انجم عن تركيز يف االخطار املؤمن علييا حتت فرع التأمني نفســـــــــــه او حتت عدة فروع 
 0أتمني تتعاطاها اجملموعة 

 
 خماطر السوق ) و (

الت متنشأ هله املخاطر من التغرّيات يف قيمة، أو االيرادات النامجة عن، املوجودات أو الفوائد أو أسعار صرف الع
جية من كما تتعرض الشـــــــــــــــركات املؤمنة على احلياة   0مبا فييا املخاطر الناجتة عن عدم التطابق بني املوجودات واملطلوابت

املطلوابت ملخاطر الســــوق وخاصــــة اخلطر الناجم عن التغرّيات يف قيمة الفوائد وذل  بســــبب بيع الربامج االســــتثمارية الطويلة 
الن الزابئن غالباً ما يشـــــــــــــــرتكون يف الربامج االســـــــــــــــتثمارية الطويلة األمد، فإهنم يتوقّعون  وذل  0األمد مع فائدة مضـــــــــــــــمونة 

االســـتفادة من االرتفاع التدرجيي يف قيمة األســـواق املالية وذل  من خالل األرابح اليت توزّع على العقود ابإلضـــافة إىل الفوائد 
الزابئن  رابح، اخليارات( يف برامج التأمني على احلياة التقليدية تعطياملضــــــــــــمونه. إن اخليارات املتوّفرة )الفوائد املضــــــــــــمونه، األ

املرونة الالزمة ابلنســـــــــــــبة للعقود الطويلة األجل ولكّنيا تشـــــــــــــّكل للشـــــــــــــركة خماطر مالية متعل قة هبله االمتيازات. إن التنويع يف 
ودائع يف  موجودات الفرع تكون على شــــكل اســــتثمارات فرع التأمني على احلياة خيّفف من خماطر الســــوق وابلتايل فإن معظم

  0البنوك ذات معدل منخفض ملخاطر السوق 
 

 خماطر معدل الفائدة  -      
ة ــــتنشأ هله املخاطر من التغريات اليت حتدث يف معدالت الفوائد السوقية واليت هلا أتثري مباشـر على املوجودات املنتج

  مما يعّرض لمجموعة خاضعة لفوائد اثبتة ومتحركـةاملالية لوجودات املان  0د ــــللفوائة ـــات اخلاضعــــللفوائد واملطلوب
غري خاضعة للفائدة هي ان معظم مطلوابت اجملموعة املالية  0 لتدفقات النقديةعلى ا الفائدةمعدل اجملموعة ملخاطر 

 0ابستثناء القروض املصرفية واحلساابت املكشوفة ليت ختضع لفوائد متحركة 
 

 خماطر العمالت -     
إن خماطر العمالت هي املخاطر املتعلقة ابحتمال تقّلب قيمة املوجودات واملطلوابت املالية بســــــبب تغريات أســــــعار 

 .ال تقوم اجملموعة بتغطية خماطر تقلبات العمالت بواسطة أدوات حتــّوط 0ة ـــصرف العمالت االجنبي
انيــــة ، ابللرية اللبنــــان املوجودات واملطلوابت املــــاليــــة للمجموعــــة هي مبعظميــــا معنونــــة ابلــــدوالر االمريكي 

ميثل الدوالر االمريكي العملة االســــــــــــــاســــــــــــــية للبيئة  0وابلعمالت العربية االخرى املربوطة ابلدوالر االمريكي 
، ال ابلتايل  0للبنانية منل عدة ســـــــــــنوات اللرية امقابل االقتصـــــــــــادية اليت تعمل هبا الشـــــــــــركة االم وهو اثبت 

ورية اليت متثل ة الســــــللعمتقلبات الصــــــرف العائدة لابســــــتثناء تقلبات صــــــرف هامة ملخاطر اجملموعة تتعّرض 
جتة عن النافروقات القطع ان  0لبيئة االقتصـــــادية اليت تعمل هبا الشـــــركة التابعة الســـــورية لالعملة االســـــاســـــية 

روقات حتويل عمالت وتقيد يف حساب ف حقوق املسامهنييتم تصنيفيا كة اللبنانية حتويل العملة السورية للري 
  0 العائد للمجموعة ةياجنب
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 خماطر السيولة ( ز) 

ة عند استحقاق اباللتزامات املرتتبة على اجملموع ان ادارة خماطر السيولة تتمثل ابلتأكد من توفر سيولة كافية لاليفاء
  0اي دفعة 

 
ان خطر عدم توفر االموال النقدية حمدود الن االطراف املؤمتنة هي مصــــارف تتمتع مبعدالت ائتمانية عالية حبســــب 

ة من اتريخ لواحدتســــــتحق كافة الودائع الثابتة بتواريخ خمتلفة وال تتعدى الســــــنة ا0تصــــــنيف وكاالت عاملية لتصــــــنيف املخاطر 
 0الوضع املايل 
 

اىل جانب ذل  تتضـــــمن اتفاقيات اعادة التأمني شـــــرط املد ابلنقد عند حصـــــول خســـــارة اللي ينص على الســـــداد 
اضــافة اىل شــرط تســديد ارصــدة احلســاابت يف هناية كل  0الفوري حلصــة معيدي التأمني من أي ادعاء لدى بلوغه مبلغا معينا 

 0فصل 
 

 ئتمانخماطر اال ) ح (
ملتابعة خماطر االئتمان تتّبع اجملموعة  0تتمّثل خماطر االئتمان بعدم امكانية املدينني من الوفاء ابلتزاماهتم جتاه اجملموعة

مبادئ توجييية صـــــــــــــارمة أتخل بعني االعتبار معّدل التصـــــــــــــنيف األدىن للمدينني والتنويع يف خماطر االئتمان يف كافة اقســـــــــــــام 
 0لتل  املخاطر وخاصة قسمي االستثمارات وإعادة التأمني اجملموعة املعّرضة 

 

 0ان املوجودات املالية الرئيسية للشركة هي حساابت مصرفية وذمم عمالء أتمني وذمم اخرى  
 

بيان الوضـــــع ان املبالغ املبينة يف  0ميكن ان يعزي خطر االئتمان يف اجملموعة بشـــــكل رئيســـــي اىل ذمم عمالء أتمني 
تقتطع خمصصات لتغطية عدم السداد عند ظيور مؤشرات  0يقتطع منيا خمصصات لتغطية اللمم املشكوك يف حتصيليا  املايل

 0حمددة تكون دليال الخنفاض امكانية االسرتداد للتدفقات النقدية ابالرتكاز على جتربة سابقة 
 

 0ني والعمالءعدد كبري من االطراف الثالث ال تعاين اجملموعة من تركيز كبري ملخاطر االئتمان حيث يتوزع اخلطر على
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  ادارة رأس املال - 63

ابالضــــــــــافة اىل أتمني املردود االفضــــــــــل للمســــــــــامهني من  0تقوم اجملموعة ابدارة رأس املال هبدف احملافظة على دميومة اجملموعة  
 0خالل احملافظة على التوازن االمثل بني املديونية واالموال اخلاصة 

 
تقوم اجملموعة ابدارة بنية رأس املال وابدخال تعديالت على هله البنية على ضوء التغريات يف االوضاع االقتصادية للمجموعة  

مل يطرأ اي تعديالت على الســــياســــة املتبعة  0وتغريات الســــوق ابالضــــافة اىل خصــــائص املخاطر الكامنة يف نشــــاط اجملموعة وموجوداهتا 
 0نة احلالية الدارة رأس املال يف الس

 
 0وال اخلاصة ( واالم ابسثتناء مؤونة الطوارىء وبعد انقاص النقد وما يوازيه ابملطلوابت ) ةــال اجملموعـــة رأس مـــتتمثل بني 
 0للمجموعة 

 
كانون   31يف نسبة كمـا بلغت هله ال 0االموال اخلاصة املطلوابت اىل صايف رأس املال على اساس خماطر مبراقبـة  تقـوم اجملموعة 
 ما يلي : 2015و  2016االول 

  كانون االول  31    
    6201   5201  
  الف ل ل    الف ل ل     
 330.391.278   346.062.794  )ابسثتناء مؤونة الطوارىء(  املطلوابت 
 ( 73.192.543) ( 74.758.355) النقد وما يوازيه ينـزل : 
  257.198.735   271.304.439  صايف املطلوابت 
  10.706.3061   109.214.556  االموال اخلاصة 
  2.48    2.32   ( Gearing ratio)  نسبةال 

 

 مطلوابت طارئـة - 73
 ريةليـار لم 24مليار ل ل و  19حبوايل  2015 و 2016 كانون االول  31كما يف   اجملموعةات طارئة على ـــــــــوجد مطلوبـت 

( وفقا للقوانني احملليـة  ) الفروع العامة وفـرع احلياة اجملموعةوذل  مبثابـة كفاالت صادرة كضمانة للبوالص اليت تصدرها على التوايل  بنانيةل
  0املصدرة هلله الكفاالت  صارفة مودعة من قبل اجملموعة لدى املاة مبعظميا بتأمينات نقديــمغط
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 نقديةعمليات غري  - 83
تأمني والتمويلية التالية واليت ال متثل عمليات نقدية ، مت استبعادها من بيان التدفقات النقدية لفروع الان النشاطات االستثمارية  
 : 2015و  2016رع التأمني على احلياة لعامي العامة وف

 
 فروع التأمني العامة 

 امل اآلخر مببلغل الدخل الشوراق املالية ابلقيمة العادلة من خالرات يف االاستثمصايف التغري يف القيمة العادلـة لال -
مليون ل ل لعام  88 بقيمة ــيسلبتغري  منيا(  2015مليار ل ل لعام  22.38) 2016مليار ل ل لعام  5.77
( عائد للحقوق غري املسيطرة مقابل االستثمارات يف اوراق 2015ل ل لعام  مليون 49تغري سليب مببلغ ) 2016
 0مالية 

اىل استثمارات مليون ل ل على التوايل ،  121و مليار ل ل  2.26واالستيالكات التابعة هلا بقيمة باين املحتويل  -
 0 2015خالل عام عقارية 

مليــــــــــــون ل ل  425 غــــــــــــــق مببلــــــة التدقيــــارات وجلنــــة االستثمـــــــس اإلدارة وجلنــــاء جملـــات العضـــع خمصصــــتوزي -
 0زينة اخلمن اسيم (  2015يف مليون ل ل  437)

 
 فرع التأمني على احلياة 

ـــــة من خــــالل الدخـــل الشامل اآلخالسلبـي يف القيمــصايف التغري  - ر مببلغ ـــة العادلـــة لالوراق املاليــــــة ابلقيمــــة العادل
( مقابل االستثمارات يف اوراق  2015ام ـــــون ل ل لعـــــملي 3.6غ ـــي مببلـــري اجيابـــتغ ) 2016مليون ل ل لعام  10
 0مالية 

 
 احتياطيات اخرى مقيدة - 93

 فروع التأمني العامة 
يلية لقانون ة التنفحمن الالئ 19/2007بقرار اهليئة العامة لسوق املال رقم  )ب( املعدلة 10وفقا الحكام املادة  
من صايف خمصص املطلوابت املعلقة  %10، على شركات التأمني ان تكّون احتياطي طوارىء بنسبة التأمني العماينشركات 

مليار ل ل  2.93 مبلغ ويف هلا االطار جرى حتويل ال عماين.ــــمليون ري 5يف هناية العام حىت يصل احتياطي الطوارىء اىل 
 . 2016يف عام 

 
 ةالتأمني على احليا فروع 

من الالئحة التنفيلية لقانون  2007/  19بقرار اهليئة العامة لسوق املال رقم  )ج( املعدلة 10وفقا الحكام املادة  
ابملئة من اقساط احلياة  1ي طوارىء من االرابح بنسبة ــــات التأمني ان تكون احتياطــــشركات التأمني العماين ، على شرك
خيصص هلا االحتياطي لتغطية اية خسائر اكتتاب حمتملة  0ريـال عماين  مليون 5ن املكو السنوية ، حىت يبلغ االحتياطي 

 0احلدوث يف فرع احلياة يف أي سنة واحدة 
 

 ان هله االحتياطيات االخرى املقيدة هي غري قابلة للتوزيع. 
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 مسامهات يف صناديق وجممعات أتمني  - 40

أخطار احلرب" ، وهو صندوق مسجل يف البحرين متخصص يف أعمال  حبّصة يف "الصندوق العريب لتأمنياجملموعة تساهم 
التأمني على أخطار احلرب، ويتألف من جمموعة من شركات التأمني اليت تتقاسم فيما بينيا األرابح بنسب متفاوتة حسب مسامهة كل 

 شركة من األقساط املسندة من أصل جممل األقساط.
 

"الصندوق" و"الطوارئ" املرتاكمني يف "الصندوق العريب لتأمني أخطار احلرب" علماً  تساهم اجملموعة حبّصة من احتياطييكما 
ان هله احلصة من اإلحتياطيات تصبح مستحقة الدفع للشركة عند انسحاهبا من الصندوق أو عند تصفيته، بعد إعادة احتساب قيمتيا 

 .التاريخ ووفق شروط تعاقدية معينةيف ذل  
 

 :  أن للشركة مسامهات يف صناديق وجتمعات أتمينية أخرى أمهياجتدر اإلشارة ايضاً اىل
 
 التجمع اللبناين لشؤون البطاقة الربتقالية -

 التجمع اللبناين لتأمني األخطار اهلندسية -

 صندوق التأمني على أخطار البنوك -

 0عائدة هلا فروع التأمني ال تمن هله احلصص يف حساابهرت االرابح  ظ 
 

 الالحقة االحداث - 41
مان يف عاجملموعة فرع لدمج عملية االستحواذ عن طريق الرة على اوافق جملس االد 2017نيسان  25يف املنعقد  هيف اجتماع 

ل كل ــــني مقابل حتويــــون للتأمــــمن أسيم شركة فلك % 54على اجملموعة ستحصل العملية  من خالل هله، مع شركة فلكون للتأمني 
إغالق فرع يف هلا االطار قّرر جملس االدارة  0 2017آذار  31امللكورة وذل  ابتداء من ات ومطلوابت الفرع اىل الشركة دو ــمن موج

 0لتأمني العائدة له اعمان ) مسقط وصالله ( والتنازل عن رخصة 
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