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  )٣٧( المصرى رقم معيار المحاسبة

  عقود التأمين
  هدف المعيار

يهدف هذا المعيار إلى تحديد طريقة إعداد التقارير المالية الخاصة بعقود التأمين من قبل أية منـشأة                  -١

و يتطلب هـذا المعيـار      ") شركة التأمين " والمذكورة فى هذا المعيار باسم      ( تصدر مثل هذه العقود     

  :ايلى على وجه الخصوص م

 شركات التأمين فيمـا     فىنطاق محدود من التعديالت التى يتم إدخالها على نظم المحاسبة             ) أ(

  .يتصل بعقود التأمين

اإلفصاح الذى يحدد و يوضح المبالغ التى تظهر فى القوائم المالية الخاصة بشركة التأمين               ) ب(

    هم قـيم و توقيتـات   و التى تنشأ عن عقود التأمين بما يساعد مستخدمى القوائم المالية فى ف  

 .مدى عدم التأكد فى التدفقات النقدية المستقبلية عن عقود التأمينو

  

  نطاق المعيار
  :على المنشأة أن تطبق هذا المعيار على ما يلى  -٢

التى تصدرها و عقود إعادة التأمين التـى        ) بما فى ذلك عقود إعادة التأمين     ( عقود التأمين     ) أ(

 .تحتفظ بها

راجع الفقرة  ( لتى تصدرها و التى تتسم بأحد أشكال المشاركة االختيارية          األدوات المالية ا   ) ب(

          اإلفـصاح : األدوات الماليـة    ) " ٢٥( المـصرى رقـم      ويتطلب معيار المحاسبة  "). ٣٥"

اإلفصاح عن األدوات المالية ، بما فى ذلك األدوات المالية التى تحتوى علـى              " و العرض 

 .تلك األشكال 
 

، سبية التى تقوم بها شركة التـأمين  ذا المعيار الجوانب األخرى المتعلقة بالمعالجات المحا      ال يتناول ه   -٣

 و االلتزامات    على سبيل المثال المعالجة المحاسبية لألصول المالية التى تحتفظ بها شركات التأمين           

 )".٢٦( المصرى رقم معيار المحاسبة و)٢٥( المصرى رقم  معيار المحاسبة راجع( التى تصدرها 
 
 :ال تنطبق أحكام هذا المعيار على ما يلى   -٤

         ضمانات المنتجات الصادرة مباشرة من المصنع ، أو تـاجر الجملـة أو تـاجر التجزئـة                ) أ(

 المصرى رقم   و معيار المحاسبة  " اإليرادات) " ١١(معيار المحاسبة المصرى رقم     راجع  ( 

  "). المحتملةااللتزامات األصول و المخصصات و ) " ٢٨(

معيار راجع  ( األصول و االلتزامات الخاصة بصاحب العمل بموجب خطط مزايا العاملين            ) ب(

   ) ٣٩( المـصرى رقـم        معيار المحاسبة و" مزايا العاملين ) " ٣٨(  المصرى رقم    ةالمحاسب

و التزامات مزايـا التقاعـد   ) Share-based payment "المدفوعات المبنية على أسهم " 

   المـصرى رقـم     معيار المحاسبة  راجع( المعاشات ذات المزايا المحددة      لنظمالمعدة طبقاً   

 ٠) مزايا التقاعد نظم التقارير عن المحاسبة و) " ٢١(

  

١ - ٣٧ 



 )٣٧(معيار المحاسبة المصرى رقم 

٢ - ٣٧  

 
الحقوق التعاقدية أو االلتزامات التعاقدية المتوقفة علـى اإلسـتخدام المـستقبلى أو الحـق                 ) ج(

          ، بعـض رسـوم التـرخيص        على سبيل المثـال   ( المستقبلى فى إستخدام بند غير مالى       

و " اإليـراد ") ١١( المصرى رقـم   معيار المحاسبةراجع(  ) و البنود المماثلةاإلتاوات ،   و

 )."األصول غير الملموسة ) "٢٣( المصرى رقم معيار المحاسبة

 الضمانات المالية التى تدخل المنشأة طرفاً فيها أو تحتفظ بها عند نقل ملكية أصول مالية أو                 ) د(

وذلك بغض النظر   ) ٢٦( المصرى رقم    تزامات إلى طرف آخر فى نطاق معيار المحاسبة       ال

عن الصفة التى تأخذها تلك الضمانات المالية سواء كانت ضمانات ماليـة أو اعتمـادات               

 ) ).٢٦( المصرى رقم ةالمحاسبمعيار راجع ( مستندية أو عقود تأمين 

 راجـع معيـار المحاسـبة      ( تجميع األعمال لية  المقابل المحتمل سداده أو تحصيله عن عم      ) هـ(

  ").تجميع األعمال) " ٢٩(المصرى رقم 

عقود التأمين المباشرة التى تكـون المنـشأة        ( ود التأمين المباشرة التى تحتفظ بها المنشأة        عق  ) و(

التأمين تطبيق هـذا     إال أنه يجب على معيد    ).  الطرف المؤمن عليه   أىفيها هى حامل الوثيقة     

 . عقود إعادة التأمين التى يحتفظ بها المعيار على

  

 أى منشأة تصدر عقود تأمين بأنها شركة تـأمين ، وذلـك             للتسهيل فى البحث ، يصف هذا المعيار       -٥

 .سواء كانت هذه الصفة ألغراض قانونية أو إشرافية

  

 هـذا   وعليه فإن اإلشارة إلى عقود التأمين فـى       . و يعتبر عقد إعادة التأمين نوع من عقود التامين             -٦

 .المعيار تنطبق أيضاً على عقود إعادة التأمين 

  

 المشتقات الضمنية

، ألصلىأن تفصل بعض المشتقات الضمنية عن عقدها ا       ) ٢٦( المصرى رقم    يقضى معيار المحاسبة   -٧

معيار و ينطبق    . باألرباح أو الخسائر  و تقاس بقيمتها العادلة و تدرج التغييرات على قيمتها العادلة           

على المشتقات الضمنية فى أى عقد تأمين ما لم يكن المشتق الضمنى            ) ٢٦(مصرى رقم   المحاسبة ال 

 .ذاته عبارة عن عقد تأمين  
 
، فإن شركة التأمين    ) ٢٦(معيار المحاسبة المصرى رقم     و استثناء من الشرط المنصوص عليه فى         -٨

غ ثابت  ـين مقابل مبل  ليست ملزمة بفصل و قياس حق خيار حامل الوثيقة فى التنازل عن عقد التأم             

ممارسـة الحـق   وذلك حتى إذا كان سـعر      ) دل عائد  و مع  ثابتةأو مقابل مبلغ يحدد بموجب قيمة       ( 

  .يختلف عن القيمة الدفترية لاللتزام التأمينى
 
بذات الطريقة على خيارات التنازل عن أداة مالية تحتوى على شكل من أشـكال              " ٨"و تنطبق فقرة     -٩

 .المشاركة االختيارية 

  



 )٣٧(معيار المحاسبة المصرى رقم 

٣ - ٣٧  

  

 اإليداعيةمكونات الفصل 

 و فى بعـض األحيـان ،        . تحتوى بعض عقود التأمين على كل من مكون تأمينى و مكون إيداعى            - ١٠

 :ينبغى على شركة التأمين أو يجوز لها فصل تلك المكونات عن بعضها البعض

   : معاًو يكون هذا الفصل الزماً إذا تم إستيفاء الشرطين التاليين  ) أ(

بما فى ذلـك  (  على حده   المكونات اإليداعية أمين تستطيع أن تقيس     إذا كانت شركة الت    )١(

 ) .أية خيارات ضمنية لالسترداد النقدى 

إذا كانت السياسة المحاسبية التى تتبعها شـركة التـأمين ال تتطلـب إثبـات جميـع                 ) ٢(و  

  .المكونات اإليداعيةااللتزامات و الحقوق الناشئة عن 

 بها ، ولكن غير ملزمة ، إذا كـان بوسـع شـركة              موحتكون عملية الفصل المذكورة مس     ) ب(

و لكن تقتـضى    ) ١) (أ( هو مبين فى البند      ا على حدة كم   المكونات اإليداعية التأمين قياس   

 بغض  المكونات اإليداعية سياستها المحاسبية إثبات جميع االلتزامات و الحقوق الناشئة عن          

  .لتزامات النظر عن األساس المستخدم لقياس تلك الحقوق و اال

المكونات اإليداعيـة    إجراء عملية الفصل إذا لم يكن بوسع شركة التأمين قياس            و ال يجوز    ) ج(

 ).١) (أ( كما هو مبين فى البند منفصلة 

  

 فيما يلى مثال لحالة ال تستلزم فيها السياسة المحاسبية لشركة تأمين إثبات جميع االلتزامات الناشئة                 - ١١

التأمين تعويضاً عن الخـسائر      معيد التأمين الصادر فى عقود إعادة        يتلقى . المكونات اإليداعية عن  

 فى  عقود إعادة التأمين برد التعويض    ، إال أن العقد يلزم معيد التأمين الصادر فى          من معيدى التأمين    

 إذا كانت السياسة المحاسـبية التـى        أما . المكون اإليداعى وينشأ هذا االلتزام من     . السنوات المقبلة   

 معيد التأمين الصادر فى عقود إعادة التأمين تسمح له بإثبات التعويض كـإيراد بـدون قيـد                  يتبعها

 .االلتزام الناشئ عنه يصبح الفصل فى هذه الحالة الزماً

  

 : لكى يتم الفصل بين مكونات عقد ما ، يجب على شركة التأمين  - ١٢

  .أن تطبق هذا المعيار على المكون التأمينى    ) أ(

 .المكون اإليداعىعلى ) ٢٦( المصرى رقم ر المحاسبةمعياأن تطبق    )ب(و

  

  االعتراف و القياس
   المصرية األخرىمعايير المحاسبةاإلعفاء المؤقت من بعض 

 
   السياسات  المحاسـبية    ) " ٥( المصرى رقم    من معيار المحاسبة  " ١٢"إلى  " ١٠"د الفقرات من     تحد - ١٣

، الضوابط التى يجب على المنشأة استخدامها عند        " يرات فى التقديرات المحاسبية و األخطاء     يو التغ 

وضع سياسة محاسبية إذا لم يكن هناك معيار محاسبى مصرى ينطبق على وجه الخصوص علـى                

 سياسـاتها إال أن هذا المعيار يعفى شركة التأمين من تطبيـق تلـك الـضوابط علـى        . أحد البنود   

 :المحاسبية فيما يتعلق بما يلى 



 )٣٧(معيار المحاسبة المصرى رقم 

٤ - ٣٧  

بما فى ذلك تكاليف الحصول عليها وما يتصل بهـا          ( صدرها الشركة   عقود التأمين التى ت     ) أ(

   " ) .٣٢"و " ٣١"من أصول معنوية ، مثل تلك الوارد بيانها فى الفقرات 

 .عقود إعادة التأمين التى تحتفظ بها الشركة)  ب( و 
 

 الفقرات من   ىهذا المعيار شركة التأمين من بعض اآلثار المترتبة على الضوابط الواردة ف            ال يعفى    - ١٤

، ويجب على شركة التـأمين علـى وجـه          ) ٥( المصرى رقم    من معيار المحاسبة  " ١٢"إلى  " ١٠"

 :الخصوص أن 

تثبت ضمن االلتزامات أية مخصصات للمطالبات المستقبلية المحتملـة ، إذا كانـت تلـك                 ) أ(

ـ على ( المطالبات تنشأ بموجب عقود تأمين غير قائمة فى وقت إعداد التقرير المالى       بيلس

  ). المساواهمخصصات الكوارث و مخصصات: المثال 

 ".١٩"إلى " ١٥" فى الفقرات من اتقوم بإجراء اختبار مدى كفاية االلتزامات الوارد بيانه  ) ب(

فقط عندما يتم انقضائها ، أى      عندما و   من ميزانيتها   ) أو جزء منها  (  التزامات التأمين    تلغى  ) ج(

 .ها ة فى العقد أو إلغائها أو انقضائتزامات الواردعندما يتم اإلبراء من االل

  : بين البنود التاليةال تجرى مقاصة  ) د(

  . أصول إعادة التأمين مقابل التزامات التأمين المتصلة بها   )١(

 التأمين مقابل المـصروفات      إعادة  أو المصروفات الناشئة عن عقود     اإليرادات)  ٢(أو    

 . بهاأو اإليرادات الناشئة عن عقود التأمين المتصلة 

 القيمة  اضمحالل إذا كانت أصول إعادة التأمين الخاصة بها قد تعرضت لعوامل            تدرس ما )  هـ(

 ").٢٠" الفقرة راجع( 

  

  االلتزامات كفاية مدىاختبار 

 التزاماتها  مدى كفاية يجب على شركة التأمين أن تقوم فى كل تاريخ إلعداد التقارير المالية بتقييم               - ١٥

 بإستخدام التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية بموجـب عقـود           ، وذلك المعترف بها التأمينية  

مخـصوماً   (   أن القيمة الدفترية اللتزامات التأمين     التقييمذلك  من  و إذا تبين    . التأمين الخاصة بها    

 مناقشتها فـى  سيتممنها تكاليف اإلقتناء المؤجلة و األصول المعنوية المتصلة بها ـ، مثل تلك التى  

غير كافية فى ضوء التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية ، يتم قيـد العجـز              " ) ٣٢"و  " ٣١"فقرات  ال

 .برمته ضمن األرباح أو الخسائر 
 

 من الشروط ، فإن     حداً أدنى إذا كانت شركة التأمين تتبع اختبار مدى كفاية االلتزامات الذى يستوفى             - ١٦

 :ألدنى من الشروط يتمثل فيما يلى و الحد ا.  أية شروط أخرى يفرضالمعيار ال 

أن يراعى االختبار التقديرات الحالية لجميع التدفقات النقدية التعاقدية ، وما يتصل بها مـن            ) أ(

تدفقات نقدية مثل تكاليف تسوية المطالبات ، عالوة على التدفقات النقديـة الناشـئة عـن                

  .الخيارات الضمنية و الضمانات 

 .و الخسائرأة االلتزامات ، يتم قيد العجز برمته ضمن األرباح إذا أسفر االختبار عدم كفاي ) ب(
 



 )٣٧(معيار المحاسبة المصرى رقم 

٥ - ٣٧  

إذا كانت السياسات المحاسبية المعمول بها لدى شركة التأمين ال تستلزم إجراء اختبار لمدى كفايـة                 - ١٧

 علـى شــركة     يتعين،  " ١٦"االلتزامات يستوفى الحد األدنى من الشروط الوارد بيانها فى الفقرة           

  :التأمين 

مخصوماً منها القيمة الدفتريـة     * القيمة الدفترية لاللتزامات التأمينية ذات الصلة       أن تحدد     ) أ(

 :لكل من 

 .أية تكاليف إقتناء ذات صلة  )١(

أية أصول معنوية ذات صلة ، مثل تلك األصول التى يتم إقتناؤها فى حالـة تجميـع                 )  ٢(  و  

إال أن أصول إعادة    ). "٣٢"و  " ٣١" الفقرات   راجع( األعمال أو نقل المحافظ التأمينية      

معاملـة   محاسبياً   التأمين ذات الصلة ال تؤخذ فى االعتبار ألن شركة التأمين تعاملها          

  ").٢٠"راجع الفقرة (مستقلة 

أقل من القيمة الدفتريـة التـى كـان مـن           ) أ(أن تحدد ما إذا كان المبلغ المبين فى البند           ) ب(

ين المتصلة بها داخلة فى نطاق معيـار         التأم إلتزاماتالمفترض أن يتم استيفاؤها إذا كانت       

إذا كان  ف" . المخصصات و األصول االلتزامات المحتملة      ) " ٢٨(المحاسبة المصرى رقم    

     األربـاح أو الخـسائر     على شركة التأمين أن تثبت الفرق بالكامل ضمــن         فالمبلغ أقل ،    

 أو األصـول  ة ذات الـصلة عليها أيضاً أن تخفض القيمة الدفترية لتكاليف اإلقتناء المؤجل    و

  . أن ترفع القيمة الدفترية اللتزامات التأمين ذات الصلةالمعنوية ذات الصلة أو

  

إذا استوفى اختبار مدى كفاية االلتزامات لدى شركة التأمين الحد األدنى من الشروط المبينـة فـى                  - ١٨

و إذا لم يستوفى    . الختبار  ، يتم تطبيق االختبار على المستوى اإلجمالى المبين فى هذا ا          " ١٦"الفقرة  

اختبار مدى كفاية االلتزامات الحد األدنى المذكور من الشروط ، يتم إجراء المقارنة الوارد بيانهـا                

على مستوى مجموعات من العقود التأمينية التى تخضع لمخاطر مشابهة إلـى حـد          " ١٧"فى الفقرة   

 .كبير و يتم إدارتها مجتمعة كما لو كانت محفظة واحدة 

  

عن ) ) ٢٨( المصرى رقم    معيار المحاسبة أى نتيجة تطبيق    " ( ب١٧"يعبر المبلغ الوارد فى الفقرة       - ١٩

وذلك فقط فى حالة مـا إذا كـان         ") ٢٩"إلى  " ٢٧" الفقرات من    راجع( هوامش االستثمار المستقبلى    

 .يعكس أيضاً  تلك الهوامش " أ١٧"المبلغ المبين فى الفقرة 

  

  التامين  قيمة أصول إعادة اضمحالل

 فى  الضمحاللإذا تعرض أصل إعادة التأمين الخاص بمعيدى التامين الصادر فى عقد إعادة التامين               - ٢٠

 الضمحالل على تعرضه     بناء قيمته يجب على معيد التامين الصادر تخفيض القيمة الدفترية لألصل         

الخـسائر   وأ القيمـة ضـمن األربـاح        اضمحالل قيد الخسائر الناجمة عن      قيمته ويجب عليه أيضاً   

 : على الحاالت التالية دون غيرها فى القيمةاالضمحاللقتصر أصل إعادة التامين لعوامل يو

_____________________________________________________________________  
لة و ما يتـصل بهـا مـن         وتكاليف االقتناء المؤجلة ذات الص    ( التزامات التأمين ذات الصلة هى تلك االلتزامات التأمينية          * 

التى ال تقضى السياسات المحاسبية لشركة التأمين إجراء اختبار لمدى إستيفائها الحد األدنى من الـشروط                ) أصول معنوية 

 ".١٦"الواردة فى الفقرة 
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ولى ألصل إعادة التامين  األاالعتراف نتيجة لوقوع حدث بعد أدلة موضوعية هناك تإذا كان  ) أ(

  .ميع المبالغ المستحقة له بموجب شروط العقد جادر قد ال يحصل على بان معيد التامين الص

 على المبالغ التى سوف يحصل عليها معيد -بدرجة يعتمد عليها  قابل للقياس - ذا كان لهذا اثرإ)  ب( و 

 . التامين إعادةالتامين الصادر من شركة 
  

   المحاسبية رات فى السياساتيالتغي
التى تدخلها شركة   فى السياسات المحاسبية    رات  يعلى كل من التغي   " ٣٠ى  ال" ٢١"تنطبق الفقرات من     - ٢١

يرات التى تدخلها شركات التامين التـى       يالتأمين التى تطبق بالفعل معايير المحاسبة المصرية والتغ       

  . ألول مرةتطبق معايير المحاسبة المصرية 
 

 التامين ويقتصر ذلك فى حالة مـا         تغير سياستها المحاسبية بالنسبة لعقود     أنيجوز لشركة التامين     - ٢٢

متخذى القرار االقتصادى وليست    ل موضوعية أكثر يجعل القوائم المالية     أن كان من شأن التغيير      إذا

وتحكم شركة التامين علـى مـدى        .  أقل موضوعية  تو ليس  مصداقية أو تجعلها أكثر مصداقية    أقل  

 .) ٥(لمعيار المصرى رقم  باستخدام المعايير المبينة فى او المصداقية الموضوعية
 

 ان تفصح عـن     عليهاير سياستها المحاسبية فيما يتصل بعقود التامين        يتغشركة التأمين   ولكى تبرر    - ٢٣

 االلتزام بمتطلبات المعايير المبينة فى معيار       إلى أقربالتغيير الذى يجعل القوائم المالية الخاصة بها        

 يحدث هذا التغيير التزاماً كـامالً بتلـك         أنرض   انه ليس من المفت    إال،) ٥( المصرى رقم    ةالمحاسب

 :ذات الصلة لبعض األمور الهامة المعايير وفيما يلى تناوالً

 ،")٢٤"الفقرة ( الفائدة الحالية أسعار  )أ (

 ،")٢٥"الفقرة (استمرار الممارسات القائمة   )ب (

 ،")٢٦"الفقرة (الحيطة والحذر   )ج (

 ، ")٢٩"الى " ٢٧"الفقرات من  (قبليةهوامش االستثمار المست  )د (

  ") .٣٠"الفقرة ) (المحاسبة المقابلة(محاسبة الظل   )ه (
 
يجوز لشركة التامين ولكن ال يلزمها تغيير سياستها المحاسبية بحيث تعيد قياس التزامـات التـامين                 - ٢٤

بحيث تعكس أسعار الفائدة السوقية الحالية وتثبت التغيرات التى تطـرأ علـى تلـك               * المخصصة  

 سياسـات محاسـبية تتطلـب       إتباعيضاً  ، وعندئذ يجوز لها أ    الخسائرااللتزامات ضمن األرباح أو     

 إذا حـددت شـركة التـأمين         و ،أخرى بالنسبة لاللتزامات المخصـصة    تقديرات واقتراحات حالية    

و إن أمكـن    (التزامات لهذا االختيار، عليها االستمرار فى تطبيق أسعار الفائدة الـسوقية الحاليـة              

 إلـى   تبانتظام فى جميع الفترات على جميع هذه االلتزاما       ) ية األخرى التقديرات واالفتراضات الحال  

 . أن تنقضى 
 

 
فى هذه الفقرة تتضمن التزامات التأمين تكاليف االقتناء المؤجلة ذات الصلة واألصول المعنوية ذات الصلة ، مثل تلك   * 

 " ٣٢"و" ٣١"التى تمت مناقشتها فى الفقرتين 
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 استمرار الممارسات القائمة 

يؤدى إلى عـدم     منها   أى إتباع فى   البدأ أن إاليجوز لشركة التأمين ان تستمر فى الممارسات التالية          - ٢٥

 " :٢٢"متطلبات الفقرة ب الوفاء

  ).  بدون خصمها وصوالً للقيمة الحاليةأى(قياس قيمة االلتزامات التأمينية بقيمتها المستقبلية   )أ (

التعاقدية فى أتعاب إدارة االستثمار المستقبلية بمبلغ يتجاوز قيمتها العادلة قياس قيمة الحقوق   )ب (

التى يتم تحديدها فى ضوء األتعاب الحالية التى يتقاضاها مشاركو السوق اآلخرون عن خدمات 

  القيمة العادلة فى بداية تلك الحقوق التعاقدية مساوية لتكاليف نشأة هذه ما تكونوغالباً . مماثلة 

 بها  المتعلقةقوق التى تم سدادها ، ما لم تكن أتعاب إدارة االستثمار المستقبلية والتكاليفالح

 . تتغير بصورة مختلفة عن المتغيرات السوقية 

وتكاليف االقتناء المؤجلة المتعلقة (استخدام سياسات محاسبية غير موحدة بانسبة لعقود التأمين   )ج (

الخاصة بالشركات التابعة ، فيما عدا ما هو ) وجدتبها وما يتصل بها من أصول معنوية ، إن 

ان لم تكن تلك السياسات المحاسبية موحدة فيجوز لشركة التأمين " . ٢٤"مسموح به فى الفقرة 

أن تغير تلك السياسات إذا لم ينشأ عن ذلك التغيير سياسات محاسبية أكثر تنوعاً عالوة على 

 . هذا المعيار  المنصوص عليها فى األخرىاستيفاء الشروط 

  

  يطة والحذر الح

ال يجب على شركة التأمين تغيير سياستها المحاسبية بالنسبة لعقود التأمين لمجرد تجنب الحـرص                - ٢٦

إال أنه إذا كانت شركة التأمين تقوم بالفعل بقياس عقود التأمين الخاصة بها بحرص كاف ،           . المفرط  

 . تلجأ الى حرص إضافى فعليها أال

  

 مار المستقبلية  هوامش االستث

 هوامش  استبعادال يجب على شركة التأمين تغيير سياستها المحاسبية فيما يتصل بعقود التأمين بغية               - ٢٧

 ثمة احتمال موضوعى بأن القوائم المالية الخاصة بشركة التـأمين           أن هناك  إال   .االستثمار المستقبلية 

ة تعكس هوامش استثمار مستقبلية     نت سياسة محاسبي   إذا ما تب   مصداقيةوأقل   موضوعيةستصبح أقل   

وفيمـا يلـى مثـاالن      .  الهوامش على المدفوعات التعاقدية       هذه فى قياس عقود التأمين ما لم تؤثر      

 : للسياسات المحاسبية التى تعكس تلك الهوامش

    . استخدام سعر الخصم الذى يعكس العائد المقدر على أصول شركة التأمين   )أ (

قبلية على تلك األصول باستخدام سعر عائد تقديرى ، ثم خصم تلك تقدير العوائد المست)  ب(أو 

 . العوائد التقديرية بسعر عائد مختلف وتضمين النتيجة فى قياس قيمة االلتزامات 
 
وذلك إذا ما صـاحب تغييـر   " ٢٧"يجوز لشركة التأمين ان تتجاوز االحتمال الوارد بيانه فى الفقرة            - ٢٨

 والثقة فى قوائمها المالية بما يكفى لتجاوز النقص         الموضوعيةة  السياسات المحاسبية زيادة فى درج    

والثقة التى تسبب فيها تضمين هوامش استثمار مـستقبلية ، ومثـال ذلـك أن            الموضوعية  فى مدى   

السياسات المحاسبية التى تتبعها إحدى شركات التأمين فيما يخص عقود التأمين تتضمن افتراضـات          

 الجهـة حـدده   سعر خصم ت  وكذلك  بداية ممارسة النشاط ،     ها منذ   تتسم بالحرص المفرط وتم وضع    

 .بعض الخيارات والضمانات الـضمنية      الرقابية بدون الرجوع مباشرة الى ظروف السوق وتجاهل         
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موضوعية  تعمل على أن تكون قوائمها المالية أكثر         أن على شركة التأمين ، فى هذه الحالة ،          يتعين

شـامل  محاسـبى   أساس إلىالعتماد عليها وذلك عن طريق التحول  عدم المساس بمدى إمكانية ا مع

 : ويتضمن ما يلى و مستخدم على نطاق واسعموجه لخدمة المستثمر

  .التقديرات واالفتراضات الحالية   )أ (

   .و عدم التأكد بما يعكس درجة المخاطرة )ولكن بعيد عن الحرص المفرط(تعديل معقول )  ب( و 

 للخيارات والضمانات بالزيادة والقيمة الزمنية القيمة  فرقمنقياسات تعبر عن كل ) ج( و 

  .الضمنية

ئد المقدر على أصول الخصم السارى بالسوق حتى وإن كان هذا السعر يعبر عن العاسعر  ) د( و 

  .شركة التأمين
 
 ، ثم ة الحالية لهامش الربح المستقبلى    ، يتم استخدام سعر الخصم لتحديد القيم      فى بعض مناهج القياس    - ٢٩

وفى هذه المناهج يكـون     .  فترات مختلفة باستخدام معادلة ما       إلى إليهيتم عزو هامش الربح المشار      

  وعلى وجه الخصوص فإن اسـتخدام        ،تأثير سعر الخصم على قياس االلتزامات تأثيراً غير مباشر        

عنـد  سعر خصم أقل مالئمة يكون له أثر ضئيل أو يكاد يكون معدوم األثر على قياس االلتزامـات                 

بدء ممارسة النشاط بينما انه فى بعض المناهج األخرى فإن سعر الخصم يحدد قيـاس االلتزامـات                 

 استخدام سعر خصم مرتبط بالعائد على األصـول         أن و بسبب وفى الحالة األخيرة    .بصورة مباشرة   

ال المبين  تجاوز االحتم  تكون شركة التأمين قادرة على       أن فانه من المستبعد     أهميةيكون له أثر أكثر     

 ."٢٧"فى الفقرة

  

 محاسبة الظل 

 أو الخسائر المحققة على أصول شركة التـأمين اثـر           لألرباحفى بعض النماذج المحاسبية ، يكون        - ٣٠

تكاليف االقتنـاء المؤجلـة ذات      ) ب(، االلتزامات التأمينية   ) أ(من  مباشر على قياس بعض أو كل       

ويجوز ". ٣٢"و" ٣١" فى الفقرات    بيانهاك الوارد   األصول المعنوية ذات الصلة ،مثل تل     ) ج(الصلة ،   

الخسارة المسجلة    أو الربحلشركة التأمين ،ولكن ال يلزمها ، ان تغير سياستها المحاسبية بحيث يؤثر             

ويـتم  . الخسائر المحققـة   وأ األرباحوغير المحققة على تلك القياسات بذات الطريقة التى تؤثر بها     

ضمن ) أو تكاليف االقتناء المؤجلة أو األصول المعنوية      (امات التأمينية    التعديل الخاص بااللتز   إثبات

 ضمن  إثباتها أو الخسائر غير المحققة تم       األرباححقوق الملكية ويقتصر ذلك على حالة ما إذا كانت          

 " . محاسبة الظل"وأحياناً ما توصف هذه الممارسة بـ. حقوق الملكية 

  

  أو نقل المحافظ التأمينية تجميع األعمال خالل عقود التأمين التى يتم إقتنائها من

 على شركة التأمين ، فى تاريخ       يتعين" األعمالتجميع  ) "٢٩( المصرى رقم    ةمعيار المحاسب التزاماً ب  - ٣١

االقتناء ، أن تقيس بالقيمة العادلة االلتزامات التأمينية التى يتم تحملها واألصول المخصصة التى يتم               

 انه يجوز لشركة التأمين ، وليست ملزمـة بـذلك ، أن تـستخدم               إال . عمالتجميع األ اقتنائها عند   

 :  موسعاً يعمل على تقسيم القيمة العادلة لعقود التأمين المشتراه الى مكونيننموذجاً

سبية التى تتبعها شركة التأمين فيما يتصل بعقود  يتم قياسه طبقاً للسياسات المحاالتزام  )أ (

  .التأمين التى تصدرها 
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) ٢(القيمة العادلة للحقوق وااللتزامات التأمينية المقتناه و) ١(أصل معنوى يمثل الفرق بين )  ب( و 

 ) .أ(المبلغ الوارد بيانه فى البند 

  . ويكون القياس الالحق لهذا األصل متوافق مع قياس االلتزام التأمينى المتعلق به 
 

 الموسـع   النمـوذج ان تستخدم طريقـة     يجوز لشركة التأمين التى تشترى محفظة من عقود التأمين           - ٣٢

 " . ٣١"الوارد بيانها فى الفقرة 
 

 المصرى  معيار المحاسبة من نطاق   " ٣٢"و" ٣١" بيانها فى الفقرتين     الواردتستبعد األصول المعنوية     - ٣٣

غيـر  األصـول   ) "٢٣( المصرى رقم    ر المحاسبة معياو" االضمحالل فى قيمة األصول   ) "٣١(رقم  

) ٢٣( المصرى رقم    عيار المحاسبة مو) ٣١( المصرى رقم     معيار المحاسبة  أن كل من   إال" الملموسة

ينطبقا على قوائم العمالء وعالقات العمالء التى تعبر عن التوقعات الخاصة بالعقود المستقبلية التى              

ال تعد جزءاً من حقوق التأمين التعاقدية والتزامات التأمين التعاقدية التى كانت قائمـة فـى تـاريخ                  

 .  أو نقل ملكية المحفظة التأمينية األعمالتجميع 

  

  أشكال المشاركة االختيارية 
  أشكال المشاركة االختيارية فى عقود التأمين

عنـصر   "باإلضافة إلى ما يسمى    من أشكال المشاركة االختيارية       بعض عقود التأمين شكالً    تتضمن - ٣٤

 : ذلك العقدل شركة التأمين المصدرةل بالنسبة و ."مضمون

قيد العنصر المضمون مستقالً عن شكل المشاركة ا ، أن ت ، ولكن ال يجب عليهالهيجوز   )أ (

 العقد برمته ضمن تبوب أن ا بقيد تلك العناصر على حدة عليهتقم الشركةوإذا لم . االختيارية 

 العنصر تبوب أن ا تلك العناصر كل على حدة ، يجب عليهقامت بتبويبإذا أما . االلتزامات 

 . اللتزاماتالمضمون ضمن ا

 ذلك تبوبة مستقالً عن العنصر المضمون أن  بقيد شكل المشاركة االختياريت إذا قامعليها  )ب (

وال يحدد هذا . الشكل إما ضمن االلتزامات أو على انه بند مستقل من بنود حقوق الملكية 

ويجوز . ة  لما إذا كان الشكل المذكور يعد التزاماً أو حق ملكيمصدر العقدالمعيار كيفية تحديد 

 الشكل المذكور الى جزء يعد التزام وجزء يعد حق ملكية ، كما يجب تقسم أن لشركة التأمين

صنف ذلك أن ت لها استخدام سياسة محاسبية موحدة للتعامل مع هذا التقسيم وال يجوز اعليه

 .  ال تنتمى ألى من االلتزامات أو حقوق الملكية وسطيةالشكل على أنه فئة 

د جميع أقساط التأمين التى تم استالمها كإيرادات بدون فصل أى جزء منها يتصل  قيايجوز له  )ج (

 المبوب ويتم قيد التغيرات الناتجة فى العنصر المضمون وفى الجزء .بمكون حقوق الملكية

 تبويبإذا تم و . ضمن االلتزامات من شكل المشاركة االختيارية ضمن األرباح أو الخسائر 

رية كلياً او جزئياً ضمن حقوق الملكية يجوز ان يتم عزو جزء من شكل المشاركة االختيا

 حقوق إلىبذات الطريقة التى يجوز بها عزو جزء منه (األرباح أو الخسائر الى ذلك الشكل 

مكونات ب المتعلقة الجزء المذكور من األرباح أو الخسائر بإثبات و تقوم شركة التأمين) األقلية

المشاركة االختيارية كتخصيص لألرباح أو الخسائر وليس حقوق الملكية الخاصة بشكل 

 ") .ة ـماليـعرض القوائم ال) " ١( المصرى رقم ة معيار المحاسبراجع(كمصروفات أو إيراد 
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      المصرى رقم  ة إذا كان العقد يحتوى على مشتقات ضمنية داخل نطاق معيار المحاسباعليه  )د (

  .ة المذكورات الضمنيةعلى المشتق ) ٢٥(  رقم  المصرى معيار المحاسبةأن يطبق  ) ٢٥( 

) أ(وفى البنود من " ٢٠ "إلى" ١٤ " من فى جميع األحوال غير المبينة فى الفقراتايجب عليه ) هـ(

ة القائمة على تلك العقود ما لم  المحاسبياستمر فى تطبيق سياساتهأن ت" ٣٤" من الفقرة ) د(الى 

  " . ٣٠"الى " ٢١" تلتزم بالفقرات من بحيثغير تلك السياسات المحاسبية ت

  

 أشكال المشاركة االختيارية فى األدوات المالية

أيضاً على األدوات المالية التـى تحتـوى علـى          " ٣٤"تسرى الشروط المنصوص عليها فى الفقرة        - ٣٥

 :  ما يلىإلى باإلضافةأشكال المشاركة االختيارية 

ا ختيارية برمته ضمن االلتزامات يجب عليهشكل المشاركة االإذا قامت شركة التأمين بتبويب   )أ (

   برمته العقدعلى " ١٩"الى " ١٥" مدى كفاية االلتزامات الوارد فى الفقرات من إختبارطبق أن ت

حدد  ت بأنالشركةلتزم وال ت) . شكل المشاركة االختياريةأى على كل من العنصر المضمون و(

 .على العنصر المضمون ) ٢٦(مصرى رقم  المعيار المحاسبةالمبلغ الذى سينتج عن تطبيق 

 جزء من الشكل المذكور أو كله كبند مستقل من بنود حقوق قامت شركة التأمين بتبويبإذا   )ب (

 من الذىالملكية فال يجوز ان تكون االلتزامات المسجلة بالنسبة للعقد برمته أقل من قيمة المبلغ 

على العنصر المضمون ) ٢٦(م  المصرى رقمعيار المحاسبةالمفترض أن ينتج عن تطبيق 

ويتضمن ذلك المبلغ القيمة االسمية لخيار التنازل عن العقد ولكن ال يجب ان يتضمن القيمة 

شركة وال يجب على . تعفى ذلك الخيار من القياس بالقيمة العادلة " ٩"الزمنية إذا كانت الفقرة 

 معيار المحاسبة تطبيق ن ينتج عندلمبلغ الذى كان من المفترض أفصح عن اأن ت التأمين

.  بقيد هذا المبلغ بشكل مستقل ة غير ملزماعلى العنصر المضمون كما أنه) ٢٦(المصرى رقم 

جمالى االلتزامات كان إ بتحديد ذلك المبلغ إذا ة ملزمت ليسالشركةعالوة على ذلك ، فإن 

 . المثبتة بالدفاتر اكبر من ذلك المبلغ بشكل واضح 

ستمر فى قيد تن لشركة التأمين أ العقود بمثابة أدوات مالية فانه يجوز على الرغم من كون هذه  )ج (

ستمر فى قيد الزيادة ا أن تاقساط التأمينات الخاصة بتلك العقود ضمن بند االيرادات كما له

 .الناجمة فى القيمة الدفترية لاللتزامت ضمن بند المصروفات 

  

  

   اإلفصاح
 شرح المبالغ المعترف بها

 التأمين االفصاح عن المعلومات التى تحدد وتفسر المبالغ الواردة فى قوائمهـا   يجب على شركة   -٣٦
 .المالية الناشئة عن عقود التأمين 

 
 :  عما يلىاإلفصاحيجب على شركة التأمين " ٣٦"من أجل االلتزام بنص الفقرة  - ٣٧

  
 



 )٣٧(معيار المحاسبة المصرى رقم 

١١ - ٣٧  

 إيرادات و تها المحاسبية المطبقة على عقود التأمين وما يتصل بها من أصول والتزاماتاسياس  )أ (

 .ومصروفات 

وإذا كانت الشركة تعرض قائمة ( والمصروفات المسجلة واإليراداتاألصول وااللتزامات )   ب(و 

 عن الناتجة) بتدفقاتها النقدية مستخدمة الطريقة المباشرة ، يجب ان تفصح عن التدفقات النقدية

تأمين الصادر فى عقد إعادة  عالوة على ذلك إذا كانت شركة التأمين هى معيد ال.عقود التأمين

 :  عما يلىاإلفصاح عليهاتأمين 

   .الخسائر عن شراء إعادة التأمين وأ األرباح والخسائر المعترف بها ضمن  األرباح  )١(

 والخسائر الناشئة عن شراء األرباحإذا كان معيد التأمين الصادر يقوم بتأجيل واستهالك ) ٢(و

عن قيمة االستهالك عن الفترة والجزء غير المستهلك  اإلفصاح عليه فيتعينإعادة التأمين 

 . الفترة ونهاية فى بداية 

الطريقة المستخدمة فى تحديد االفتراضات ذات األثر الهام على قياس المبالغ المعترف بها الوارد )    ج(و 

 أن تفصح عن قيم تلك -متى أمكن ذلك  - على شركة التأمين و .)ب(بيانها فى البند 

 .ضات االفترا

أثر التغيرات فى االفتراضات المستخدمة فى قياس األصول وااللتزامات التأمينية بما يكشف )    د(و 

 .  على القوائم المالية منفرداً تأثير هامبشكل مستقل عن أثر كل تغيير يكون له 

كاليف االقتناء تسوية للتغيرات فى التزامات التأمين وأصول إعادة  التأمين وما يتصل بها من ت  ) هـ(و 

 .المؤجلة إن وجدت 

  

  وظروف عدم التأكد المتعلقة بها  و توقيتاتها النقدية التدفقات

 المستخدمين علـى فهـم قـيم        تساعديجب على شركة التأمين أن تفصح عن المعلومات التى           -٣٨
 . قها التدفقات النقدية المستقبلية الناشئة عن عقود التأمين وتوقيتاتها ومدى عدم التأكد فى تحق

 
 :على شركة  التأمين ان تفصح عما يلى " ٣٨" التزاماً بما ورد فى الفقرة  - ٣٩

 المتبعة لتخفيف حدة تلك أهدافها فى إدارة المخاطر الناشئة عن عقود التأمين وسياستها  )أ (

 . المخاطر

حقق  على مبالغ وتوقيتات ومدى عدم التأكد فى تهامشروط وأحكام عقود التأمين التى لها أثر )  ب(و 

 . التدفقات النقدية المستقبلية الخاصة بشركة التأمين 

) قبل وبعد التخفيف من حدة المخاطر عن طريق إعادة التأمين(معلومات بشأن مخاطر التأمين ) ج(و 

 : بما فى ذلك المعلومات الخاصة بما يلى

يرات مدى حساسية األرباح أو الخسائر وحقوق الملكية للتغيرات التى تطرأ على المتغ  )١(

 .عليها تأثير هام التى لها 

 تركز مخاطر التأمين   )٢(

ويجب أن يرجع ) أى تطور التعويضات( التعويضات الفعلية مقارنة بالتقديرات السابقة   )٣(

 والتى ال هامة الفترة التى نشأت فيها أول مطالبه إلى عن تطور التعويضات اإلفصاح

 ال يلزم هأن إال المتعلقة بها ، التعويضات فيما يتعلق بقيم وتوقيتات  شكيزال هناك



 )٣٧(معيار المحاسبة المصرى رقم 

١٢ - ٣٧  

 عن هذه المعلومات باإلفصاحوال تلتزم شركة التأمين . الرجوع ألكثر من عشرة أعوام 

 . يمتها وتوقيتاتها خالل سنة واحدةالخاصة بالمطالبات التى تم استجالء عنصر الشك فى ق

قتضيها معيار المحاسبة  ومخاطر االئتمان التى يالمعلومات الخاصة بمخاطر سعر الفائدة) د(و 

 .كانت عقود التأمين تقع فى نطاق ذلك المعيارإذا ) ٢٥(المصرى رقم 

 بند المشتقات الضمنية  تحتمعلومات بشأن التعرض لمخاطر سعر الفائدة ومخاطر السوق) هـ(و

التى يحتوى عليها عقد التأمين إذا لم تكن شركة التأمين ملزمة أو لم تقم بقياس المشتقات 

 .نية بقيمتها العادلة الضم



 )٣٧(ملحق معيار المحاسبة المصرى رقم 

 ١ - ٣٧ملحق 

  )أ ( ملحق 

  المصطلحات المعرفة
  .ا الملحق جزءاً ال يتجزأ من المعيار المحاسبى المصرى  هذيمثل

  

  .حامل وثيقة التأمين فى عقد إعادة التأمين        :معيد التأمين الصادر

  

 ) ٢٦(المصرى رقم   معيار المحاسبة    ل كمشتقات طبقاً ن تعاقدى ال تتم معاملته      مكو          :المكون اإليداعى 

إذا كان عبارة عن أداة     ) ٢٦( المصرى رقم    حاسبةو لكنه يقع فى نطاق معيار الم      

  .مستقلة 

  

  .عقد التأمين الذى ال يكون عقد إعادة تأمين       :عقد التأمين المباشر

  

 حق تعاقدى فى الحصول على مزايا إضافية كعنصر متمم للمزايـا المـضمونة               :شكل المشاركة االختيارية

  : و التى 

  .يحتمل أن تشكل جزءاً كبيراً من إجمالى المزايا التعاقدية  ) أ(

 . يحدد قيمتها و توقيت صرفها بموجب العقد بناء على تقدير المصدر ) ب(و 

 :تبنى من الناحية التعاقدية على) ج( و 

  .أداء مجموعة بعينها من العقود أو نوع محدد من العقود )١(

أو غير المحققة على مجموعة معينة مـن        / محققة و   عوائد االستثمار ال  ) ٢( أو  

  .اًألصول التى يحتفظ بها المصدر

األرباح أو الخسائر الخاصة بالشركة أو الصندوق أو أية منِشأة أخـرى            ) ٣(أو  

  .تقوم بإصدار العقد 

  

أطراف كل منهم   هى القيمة التى يمكن بموجبها تبادل أصل أو تسوية التزام بين                           :القيمة العادلة

  .لديه الرغبة فى التبادل و على بينة من الحقائق و يتعامالن بإرادة حرة

  

معدل فائـدة   : الخطر الناشئ عن تغير مستقبلى محتمل على واحد أو أكثر من                        :المخاطر المالية

 أو سعر أداة مالية ، أو سعر سلعة ، أو سعر الـصرف األجنبـى ، أو                   ، محدد

 أو مؤشـر     ، شرات األسعار أو المعدالت ، أو التصنيف اإلئتمانى       جداول و مؤ  

اإلئتمان أو غير ذلك من المتغيرات ، شريطة أنه فى حالة ما إذا كان المتغيـر                

  .غير مالى أال يكون المتغير خاصاً بأى من طرفى العقد 

  

لوثيقة أو مستثمر بعينه حـق      المدفوعات أو المزايا األخرى التى يكون لحامل ا                 : المزايا المضمونة

  .غير مشروط فيها ، مع عدم الخضوع ألية تحفظ تعاقدى لمصدر العقد

التزام بسداد المزايا المضمونة يتم النص عليه فى العقد الذى يحتوى على شكل                       :العنصر المضمون



 )٣٧(ملحق معيار المحاسبة المصرى رقم 

 ٢ - ٣٧ملحق 

  .المشاركة االختيارية 

  

  .صافى الحقوق التعاقدية لشركة التأمين بموجب عقد التأمين                :أصل التأمين

  

خطر تأمينى كبير من طرف     ) شركة التأمين ( عقد يقبل بموجبه أحد األطراف                      :عقد التأمين

وثيقة فى حالة وقوع حـدث      الباالتفاق على تعويض حامل     ) حامل وثيقة ( آخر  

  .يؤثر سلباً على حامل الوثيقة) ضدهالحدث المؤمن ( مستقبلى معين غير مؤكد 

  

  .صافى االلتزامات التعاقدية الملزمة لشركة التأمين بموجب عقد التأمين             :االلتزام التأمينى

  

  .نتقل من حامل الوثيقة إلى مصدرهاالتى ت- بخالف المخاطر المالية –المخاطر             :مخاطر التأمين 

  

حدث مستقبلى غير مؤكد يتم تغطيته بموجب عقد التأمين و ينتج عنه مخـاطر                 :     الحدث المؤمن ضده

  .تأمين 

  

ــة    ــدى كفاي ــار م اختب

                 :االلتزامات 

 تقدير يحدد بموجبه ما إذا كانت القيمة الدفترية لاللتزامات التأمينية فـى حاجـة              

قتناء المؤجلة المتصلة بها    أو ما إذا كانت القيمة الدفترية لتكاليف اإل       ( الزيادة  إلى  

وذلك فى ضوء   ) فيض  ـأو ما يتصل بها من أصول معنوية فى حاجة إلى التخ          

  .نتائج التدفقات النقدية المستقبلية

  

ع حـدث   والطرف الذى له الحق فى التعويض بموجب عقد التأمين فى حالة وق                         :حامل الوثيقة 

  .مؤمن ضده 

  

  .صافى الحقوق التعاقدية لمعيد التأمين الصادر بموجب عقد إعادة التأمين    :    أصول إعادة التأمين

  

لتعويض شركة  ) شركة إعادة التأمين  ( عقد تأمين تصدره إحدى شركات التأمين                :عقد إعادة التأمين 

عن الخسائر الناجمة عن عقد واحد أو أكثر        ) معيد التأمين الصادر  ( تأمين أخرى   

  ).معيد التأمين الصادر( ى أصدرتها شركة التأمين المؤمن عليها من العقود الت

  

معيـد  ( الطرف الذى يلتزم بموجب عقد إعادة التأمين بتعويض المؤمن عليـه                    :شركة إعادة التأمين

  .فى عقد إعادة التأمين فى حالة وقوع حدث مؤمن ضده) التأمين الصادر

  

انت هى ذاتهـا تـشكل عقـوداً        المحاسبية لمحتويات عقد ما كما لو ك      المعالجة                      : الفصل

  .مستقلة

  
 


