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 ملحق 
 تعريف عقد التأمين 

 
 ( ويعتبر جزءًا ال يتجزأ منه.37هذا الملحق معيار المحاسبة المصرى رقم )يرافق 

 
 يعتبر هذا الملحق دلياًل لتعريف عقد التأمين ، ويتناول األمور التالية :  1ت

 ("4"ت إلى "2"ت من ) الفقرات "عبارة " الحدث المستقبلى غير المؤكد (أ)

 "(7" إلى "ت5من "تلفقرات الدفع عينا ) ا (ب)

 ("17" إلى "ت8من "ت)ج( المخاطر التأمينية والمخاطر األخرى ) الفقرات 
 ("21" إلى "ت18من "ت)د( أمثلة عقود التأمين ) الفقرات 

 ("28إلى "ت "22من "ت)هـ( مخاطر التأمين الهامة ) الفقرات 
 ("30" و"ت29الفقرتين "ت)و( تغيير مستوى الخطر التأمينى ) 

 
 الحدث المستقبلى غير المؤكد

 :غير مؤكد عند بداية عقد التأمين عدم التأكد )أو المخاطرة( هو أساس عقد التأمين وبالتالى فإن أحد األمور التالية يكون 2ت
 ما إذا كان الحدث المؤمن منه سوف يقع (أ)

 أو  )ب( متى سوف يقع
 . أو  )ج( مقدار ما ستدفعه شركة التأمين إذا وقع هذا الحدث

 
خـالل مـدة العقـد ، وحتـى لـو نشـأت الخسـا ر عـن  الخسـارةيكون الحدث المؤمن منـه فـى بعـق عقـود التـأمين هـو أكتشـاف  3ت

ــم  ن ت ــد وا  ــأمين األخــرى يكــون الحــدث المــؤمن منــه حــدثًا يحصــل خــالل مــدة العق ــد . وفــى عقــود الت ــة العق ــم قبــل بداي حــدث ت
 إكتشاف الخسارة بعد إنتهاء مدة العقد .

 
إال أن أثرها المـادى ال يـزال غيـر مؤكـد ومثالهـا هـو عقـد إعـادة التـأمين الـذى حدثت فعاًل  أحداثاً طى بعق عقود التأمين تغ 4ت

يغطــى شــركة التــأمين المباشــرة فــى مواجهــة التطــور المعــاكس للمطالبــات التــى تــم إعــالم حامــل الوثيقــة بهــا ، ويكــون الحــدث 
 مة النها ية لهذه المطالبات .المؤمن منه فى هذه العقود هو أكتشاف القي

 
 الدفع العينى

تتطلـب أو تسـمب بعـق عقـود التـأمين بـأن يـتم الـدفع عينــًا ومثـال ذلـا قيـام شـركة التـأمين باسـتبدال المـادة المسـروقة بشــكل  5ت
وطاقمهـا مباشر بداًل من دفع التعويق لحامـل الوثيقـة ، والمثـال ا خـر هـو أن تسـتخدم شـركة التـأمين مستشـفى مملوكـة لهـا 

 الطبى لتقديم الخدمات الطبية التى تغطيها العقود
 
 



 2015المعدل  (37ملحق معيار المحاسبة المصرى رقم )

 2 - 37 ملحق

إن بعـق عقـود الخـدمات ذات األتعــاب الثابتـة والتـى يعتمــد فيهـا مسـتوى الخدمـة علــى حـدث غيـر مؤكــد تلبـى تعريـف عقــد  6ت
ى يوافـق فيـه مقـدم التأمين فى هذا المعيار إال أنها غير منظمة كعقود تأمين فى بعق الدول . ومثـال ذلـا عقـد الصـيانة الـذ

الخدمة على إصالح أداة معينة بعد تعطلها ، ويستند بدل الخدمة الثابت علـى رقـم متوقـع مـن األعطـال إال أنـه ال يكـون مـن 
ــدًا ( .  ــًا ال نق ــا ) عين ــد المال ــى مالكهــا ويعــوق العق ــؤثر تعطــل األدوات بشــكل معــاكس عل ــة مــا ســتتعطل . وي المؤكــد أن أل

خدمات تعطـل السـيارات حيـث يوافـق مقـدم الخدمـة فـى مقابـل مبلـد سـنوى محـدد علـى تقـديم خـدمات والمثال ا خر هو عقد ل
 .إجراء التصليحات أو تغيير القطع صيانة على الطرق أو قطر السيارة إلى مركز صيانة قريب حيث يوافق األخير على

 
ى فى الغالب على عـبء يفـوق تطبيـق معـايير لن ينطو  6إن تطبيق هذا المعيار على العقود المنصوص عليها فى الفقرة ب 7ت

 المحاسبة المصرية التى كانت ستطبق لو كانت هذه العقود خارج نطاق هذا المعيار .
 سبق أن حصل . الذىليس من المحتمل أن يكون هناا إلتزامات مادية عن التعطل والعطب    (أ)

ــراد" فــإن مقــدم ا11إذا أنطبــق معيــار المحاســبة المصــرى رقــم ) (ب) ــالرجوب إلــى نســبة ( " اإلي لخدمــة ســيعترف بــاإليرادات ب
وهـذا التوجـه مقبـول أيضـًا بموجـب هـذا المعيـار والـذى يسـمب (. هاإلتمام ) ويخضع ذلا أيضَا إلى معـايير أخـرى محـدد

 لمقدم الخدمة أن :

 " .14يستمر فى سياساته المحاسبية الحالية لتلا العقود ما لم تتضمن ممارسات من تلا التى حظرتها الفقرة " (1)
 ".30" إلى "22( أن يحسن من سياساته المحاسبية المطبقة إذا كان ذلا مسموحًا بموجب الفقرات من "2و )

تلبية إلتزاماتـه التعاقديـة لتقـديم الخدمـة تتجـاوز اإليـرادات التـى تـم الحصـول عليهـا  تكلفةيدرس مقدم الخدمة ما إذا كانت  )ج(
ذا لـم 19" إلـى "15ر مالءة اإللتزام الوارد فى الفقرات "مقدمًا ، ومن أجل ذلا يقوم بتطبيق إختبا " مـن هـذا المعيـار . وا 

( مـن أجـل تحديـد مـا إذا 28ينطبق هذا المعيار على هـذه العقـود فيطبـق مقـدم الخدمـة معيـار المحاسـبة المصـرى رقـم )
 كانت هذه العقود محملة بخسارة  .

لبـات اإلفصـاح فـى هـذا المعيـار أيـة إفصـاحات جوهريـة إلـى تلـا التـى )د(  من المستبعد بالنسبة لهذه العقود أن تضيف متط
 تتطلبها المعايير األخرى .

 
 التمييز بين مخاطر التأمين والمخاطر األخرى 

يعتبرهـا هـذا المعيـار مخـاطر ، خالفـًا للمخـاطر الماليـة ، يـتم نقلهـا مـن  والتىيشير تعريف عقد التأمين إلى مخاطر التأمين  8ت
إلى شركة التأمين . إن العقد الذى يعرق شركة التـأمين إلـى المجازفـة الماليـة دون وجـود مخـاطر تـأمين حقيقيـة  حامل العقد

 ليس عقد تأمين .
 
الماليـــة  قا مــة مــن المتغيــرات الماليــة وغيــرقا مــة تعريــف المصـــطلحات علــى أنهــا يتضــمن تعريــف المخــاطر الماليــة فــى   9ت

اليــة ليســت محــددة بأحــد أطــراف العقــد كمــا هــو الحــال فــى مؤشــر خســا ر الــزالزل فــى م وتتضــمن هــذه القا مــة متغيــرات غيــر
منطقة معينة أو مؤشر درجة الحرارة فى مدينة معينة ، وهو يسـتثنى المتغيـرات غيـر الماليـة المحـددة بأحـد أطـراف العقـد كمـا 

كمـا أن مخـاطرة تغيـر القيمـة . هو الحال فى حصول أو عـدم حصـول حريـق يـؤدى إلـى تلـف أو تـدمير أصـول ذلـا الطـرف 
العادلـة لصصــول غيــر الماليــة ليسـت مخــاطرة ماليــة إذا كانــت القيمـة العادلــة ال تعكــس التغيــر فـى ســعر الســوق بالنســبة لهــذه 
األصول فحسب )متغير مالى ( بل أيضًا حالة أصول غير ملموسة محددة يحوزها أحد أطـراف العقـد ) متغيـر غيـر مـالى( . 

ل إذا كان ضمان القيمة المتبقية لسيارة يعـرق الضـامن إلـى مخـاطرة التغيـر فـى الحالـة الماديـة للسـيارة فـإن وعلى سبيل المثا
 هذه المخاطرة هى مخاطرة تأمينية ال مخاطرة مالية .
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ل تعرق بعق عقود التأمين شركة التـأمين إلـى مخـاطر ماليـة باإلضـافة إلـى مخـاطر التـأمين الهامـة . وعلـى سـبيل المثـا 10ت

        فــإن العديـــد مـــن عقـــود التـــأمين علـــى الحيــاة يضـــمن حـــدًا أدنـــى مـــن العا ـــد لحامــل الوثيقـــة ) بمـــا يخلـــق المخـــاطرة الماليـــة( 
ى بعق األحيان رصيد حساب حامل الوثيقة ) بما يخلـق مخـاطرة ف هامالمنفعة الملتزم بها بعد الوفاة والتى تتجاوز بشكل و 

 وتعتبر هذه العقود عقود تأمين . تأمين فى شكل مخاطرة الوفاة ( .
 
مثـل هـذه العقـود هـى  إنالعقود ينشأ عن الحـدث المـؤمن منـه إلتـزام بـدفع المبلـد المتصـل بمؤشـر السـعر .  بعقبموجب  11ت

عقــود تــأمين بشــرط أن يكــون الــدفع مشــروطًا عنــدما يكــون مــن الممكــن أن يكــون الحــدث المــؤمن منــه هامــًا . وعلــى ســبيل 
سنوى مشروط مدى الحيـاة مـرتبط بمؤشـر غـالء المعيشـة ينقـل المخـاطرة التأمينيـة ألن الـدفع يصـبب واجبـًا  المثال فإن دخل

بسـبب حـدث غيـر محـدد وهـو بقـاء المسـتفيد مـن الــدخل السـنوى علـى قيـد الحيـاة . إن اإلرتبـاط بمؤشـر األسـعار هـو عبــارة 
ذا كان الن قـل النـاتل للمخـاطرة التأمينيـة هـام فـإن المشـتق الضـمنى يلبـى عن مشتق خفى إال أنه ينقل المخاطرة التأمينية . وا 

" مـن هــذا 7العادلـة ) أنطـر الفقــرة " بالقيمــةتعريـف عقـد التــأمين ، وفـى مثـل هــذه الحالـة ال ينبغـى أن يكــون مسـتقاًل ويقـاس 
 المعيار (.

 
ــأمين مــن حامــل ا 12ت ــى المخــاطر التــى تقبــل بهــا شــركة الت ــأمين إل ــة . بكلمــات أخــرى مخــاطرة يشــير تعريــف مخــاطر الت لوثيق

المخـاطرة الجديــدة التــى  فــإنالتـأمين هــى مخـاطرة موجــودة سـابقًا وقــد انتقلـت مــن حامــل الوثيقـة إلــى شـركة التــأمين وبالتـالى 
 نشأت من العقد هى ليست مخاطرة تأمينية .

 
لتعريـف مـا تدفعـه شـركة التـأمين بمبلــد يشـير تعريـف عقـد التـأمين إلـى التـأثير المعـاكس علـى حامـل الوثيقـة . و ال يحـدد ا 13ت

المــالى الــذى ينطــوى عليـه الحــدث المعــاكس . وعلــى ســبيل المثـال فــإن التعريــف ال يســتثنى تغطيــة " الجديــد  التــأثيريسـاوى 
مقابل القديم" التى تتضمن دفـع مبلـد كـاف لحامـل الوثيقـة للسـماح باسـتبدال األصـل التـالف بأصـل جديـد . وبطريقـة مماثلـة 

تعريف ال يحدد ما يتم دفعه بموجب عقد تأمين علـى الحيـاة بالخسـا ر الماليـة التـى تلحـق بورثـة المتـوفى و ال يسـتبعد ال فإن
 دفع المبالد  المحددة سلفًا مقابل الخسارة الناتجة عن الوفاة أو عن الحادث .

 
معـاكس علـى حامـل الوثيقـة كشـرط ثير الالتـأ انهـا ال تتطلـب إالتتطلب بعق العقود الدفع إذا وقع حدث معين غير مؤكـد  14ت

ن كـان الحـا ز سيسـتخدم العقـد مـن أجـل التقليـل مـن التعـرق لصخطـار  مسبق للدفع . إن مثل هذا العقد ليس عقد تأمين وا 
دفقات النقديـة ير غير مـالى ذو عالقـة مـرتبط بالتـالمحتملة . وعلى سبيل المثال إذا استعمل حامل العقد مشتقًا للتحوط لمتغ

أصول المنشأة فإن المشتق ليس عقد تأمين ألن الدفعات ليست مشروطة علـى كـون حامـل العقـد قـد تـأثر بشـكل سـلبى من 
حـدث غيـر مؤكـد الوقـوب والـذى  من إنخفاق التـدفقات النقديـة المتأتيـة مـن أصـوله . وبـالعكس فـإن عقـد التـأمين يشـير إلـى

رطًا مسـبقًا للـدفع . إن هـذا الشـرط التعاقـدى المسـبق ال يتطلـب يلحق بحامل الوثيقة تأثير سـلبى بحيـث يكـون ذلـا شـ بسببه
يسـمب لشـركة التـأمين  هإال أنـ عـاكسمإذا كان الحدث من الناحية العملية قد سـبب التـأثير ال مامن شركة التأمين أن تتحقق 

 باإلمتناب عن الدفع إذا لم تكن مقتعنة بأن الحدث هو الذى سبب التأثير المعاكس .
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استمرار المخاطرة ) أى مخـاطرة أن يقـوم الطـرف ا خـر باإللغـاء بشـكل مبكـر أو متـأخر عـن التـاري  الـذى  وأقضاء إن إن 15ت
توقعتـه شــركة التـأمين عنــد تســعير العقـد( ال يكــون خطــرًا تأمينيـًا ألن الــدفع إلــى الطـرف المقابــل لــيس مشـروطًا علــى حــدث 

بل . وكذلا فإن مخاطر المصروفات ) أى مخـاطر الزيـادات غيـر مستقبلى غير مؤكد يؤثر بشكل سلبى على الطرف المقا
ــيس  ــه( ل ــة المترافقــة مــع نفقــات خدمــة العقــد فضــاًل عــن النفقــات المتصــلة بالحــدث المــؤمن من المتوقعــة فــى النفقــات اإلداري

 مخاطرة تأمينية لكون الزيادة غير المتوقعة فى النفقات ال تؤثر بشكل معاكس على الطرف المقابل .
 

أو مسـتمرة أو مخـاطرة مصـروفات ال يكـون عقـد تـأمين  منقضيةفإن العقد الذى يعرق شركة التأمين إلى مخاطرة بالتالى  16ت
ذا كـان مصـدر العقـد يقلـل مـن المخـاطر بـاللجوء إلـى عقـد  ما لم يكن يعرق شركة التأمين إلى مخاطرة تأمينية . إال أنـه وا 

 .الطرف ا خر إلى مخاطرة تأمينية االعقد الثانى يعرق هذ ثان لنقل جزء من المخاطرة إلى طرف آخر فإن
 

ال يمكن لشركة تأمين أن تقبل مخاطر تأمين جوهرية من حامل الوثيقة إال إذا كانـت شـركة التـأمين مؤسسـة منفصـلة عـن  17ت
كـل حامـل وثيقـة ويقـوم حامل الوثيقة . وفى حالة شركة التأمين التبادلى فإن المشـارا فـى هـذا التـأمين يقبـل بالمخـاطرة مـن 

بصـفتهم مـالكين فـإن  مجتمعينبتجميع هذه المخاطر ، وعلى الرغم من أن حاملى الوثا ق يتحملون هذه المخاطر المجمعة 
 المشارا ال يزال يعتبر أنه قد قبل المخاطرة التى تعتبر أساس عقد التأمين .

 

 أمثلة لعقود التأمين 
 :تأمين وذلا إذا كان نقل مخاطر التأمين جوهريًا لعقود تعتبر عقود أمثله فيما يلى 18ت

 التأمين ضد السرقة أو تلف الممتلكات . (أ)

 التأمين ضد المسؤولية عن المنتل ، المسؤولية المهنية أو المدنية أو  النفقات القانونية . (ب)

ه مــن غيــر المؤكــد متـــى التــأمين علــى الحيــاة وترتيبــات الجنــازة المدفوعـــة مســبقًا ) مــع أن الوفــاة حــدث محقـــق إال أنــ)ج( 
سيحصل أو كما هو الحال فى بعق عقود التأمين ليس مؤكدًا ما إذا كانت الوفاة ستقع خالل المـدة التـى يغطيهـا عقـد 

 التأمين (.
)د( الرواتب العمرية الطار ة مدى الحياة ورواتب التقاعد ) أى العقود التى تنص على التعـويق عـن حـدث مسـتقبلى مؤكـد 

لمسـاعدة المــؤمن لـه أو المتقاعــد فـى المحافظــة علـى مســتوى معــين  –من أو المتقاعـد علــى قيـد الحيــاة بقـاء المــؤ  –أى 
 من المعيشة والذى بغير ذلا سيؤثر سلبيًا عليه ببقا ه على قيد الحياة.

 )هـ( اإلعاقة والتغطية الطبية.
ت ) العقـود التـى تـنص علـى التعـويق )و( ضمانات الكفالة وضمانات األمانة وضمانات حسن التنفيـذ وضـمانات العطـاءا

 فى حال عدم قيام الطرف ا خر بتنفيذ إلتزام تعاقدى ، على سبيل المثال اإللتزام بإقامة بناء (.
الوثيقـة عـن خسـارة تكبـدها بسـبب مـدين لـم يقـم بالـدفع فـى تأمين الدين الـذى يتضـمن دفـع مبلـد معـين لتعـويق حامـل  )ز(

األصـلية أو المعدلـة ألداة ديـن . ويمكـن لهـذه العقـود أن تتخـذ أشـكااًل قانونيـة عديـدة ميعاد االستحقاق بموجـب الشـروط 
بـالرغم أن هـذه العقـود تلبـى  أنـهكالكفالة المالية أو خطاب الضمان أو منتل مشتق لتعثر المدين أو عقد التأمين ، غير 

وهـى ضـمن ( 26تعريف عقد التأمين فإنها تلبى كذلا تعريف عقد الضمان المالى فى معيـار المحاسـبة المصـرى رقـم )
) راجـع الفقـرة   ( ولـيس هـذا المعيـار 26حاسـبة المصـرى رقـم )ومعيـار الم  (40نطاق معيار المحاسبة المصرى رقـم )

قود ـد عـو قـمان المالى أنها تعتبـر هـذه العــــود الضـدرة لعقـــابق الجهة المصــإذا أكدت فى السمن ذلا  رغمــ)د("( ، وبال4"
 ـــار تطبــيق إما درة أن تختـــــــهة المصـكن للجــه يمـــين فإنــــود التأمــعلى عق طبقـــتنبة التى ــــخدمت المحاسـن واستــتأمي

أو هـذا المعيـار علـى عقـود الضـمان المـالى  (40المصـرى رقـم ) المحاسبةار ( ومعي26معيار المحاسبة المصرى رقم )
 هذه .
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ضــمانات المنتجــات التــى تصــدر مــن طــرف آخــر بشــأن البضــا ع التــى يبيعهــا المصــنع أو ضــمان المنتجــات : تقــع  )ح(
أو  بــل المصــنعيــتم إصــدارها مباشــرة مــن قت التــى اأن الضــمان إالالمــوزب أو تــاجر التجز ــة ضــمن نطــاق هــذا المعيــار 

( ومعيـــار 11المــوزب أو تــاجر التجز ــة تقــع خـــارج هــذا النطــاق لكونهــا ضــمن نطـــاق معيــار المحاســبة المصــرى رقــم )
 (.28المحاسبة المصرى رقم )

ــأمين ضــد أكتشــاف عيــوب فــى ملكيــة األرق ولــم تكــن هــذه العيــوب ظــاهرة عنــد تحريــر عقــد  ــأمين الملكيــة ) أى ت )ط( ت
 العيوب فى الملكية ال العيوب ذاتها . اكتشافحالة يكون الحدث المؤمن منه هو التأمين ( ، وفى هذه ال

)ى( المساعدة فى السفر ) التعويق النقـدى أو العينـى لحامـل الوثيقـة عـن الخسـا ر التـى يتكبـدها خـالل السـفر (. وتتنـاول 
 " بعق العقود من هذا النوب .7ت" و "6تالفقرات "

لى تخفـيق الـدفعات أو الفوا ـد أو كليهمـا مـن حيـث المبـدأ فـى حـال تحقـق حـدث معـين )ا( سندات الكوارث التى تنص ع
يلحــق تــأثيراث معاكســًا بمصــدر الســند ) مــا لــم يكــن الحــدث المحــدد ال يخلــق مخــاطرة تأمينيــة هامــة ، ومثــال ذلــا هــو 

 حدوث تغيير فى معدل الفا دة أو سعر صرف العملة األجنبية (.
سا ر العقود التى تتطلب الدفع على أساس التغيير فى المناخ أو التغييـر الجيولـوجى أو المتغيـرات )ل( التبادالت التأمينية و 

 المادية األخرى المحددة ألحد أطراف العقد .
 )م( عقود إعادة التأمين .

 
 ال تعتبر األمثلة التالية عقود تأمين : 19ت

نها ال تعرق شركة التأمين لمخاطر تأمين هامة مثـل عقـود أ إالعقود االستثمار التى تأخذ قانونيًا شكل عقود التأمين  (أ)
التأمين على الحياة التى ال تتحمل فيها شركة التأمين مخاطرة وفاة كبيرة ) وهـذه العقـود هـى أدوات ماليـة غيـر تأمينيـة 

 "(21ت" و "20ت" الفقرتينأو عقود خدمات ، راجع 

 أســاليبمخــاطر التــأمين الهامــة إلــى حامــل الوثيقــة مــن خــالل  العقــود التــى تأخــذ شــكل عقــود التــأمين لكنهــا تنقــل كافــة (ب)
نافـذة وغيـر قابلـة لالغــاء تحـدد الـدفعات المســتقبلية التـى يتحملهـا حامــل الوثيقـة كنتيجـة مباشــرة للخسـا ر المـؤمن منهــا 

غيـر تأمينيـة أو ومثالها بعق عقـود إعـادة التـأمين الماليـة أو العقـود الجماعيـة ) تكـون هـذه العقـود عـادة أدوات ماليـة 
 "(.21ت" و"20تعقود خدمات ) راجع الفقرتين " 

بالمخــاطر التــى يمكــن تغطيتهــا  بالتــأمين ) حيــث ال يوجــد هنــاا عقــد تــأمين كــون األمــر  االحتفــاظ)ج( التــأمين الــذاتى أى 
 مع طرف آخر (. اتفاقالينطوى على 

كشــرط  –ث مســتقبلى غيــر مؤكــد إال أنهــا ال تتطلــب )د( العقــود )كعقــود المقــامرة( التــى تتطلــب الــدفع فــى حــال حــدوث حــد
ــة . إال أن هــذا ال يســتثنى تفاصــيل الــدفع  –تعاقــدى مســبق للــدفع  ــأثيراس معاكســًا علــى حامــل الوثيق ــؤثر الحــدث ت أن ي

 "(.13تالفقرة " معين كوفاة أو حادث ) راجع أيضاً  المعدة مسبقًا من تحديد الخسا ر الناتجة عن حدث
تتطلـب مـن ذلـا الطـرف أن يقـوم بالـدفع الـذى  تى تعرق أحد األطراف لمخاطرة مالية غير تأمينية لكونها)هـ( المشتقات ال

 ال يستند إال على التغيير فى واحد أو أكثر من العوامل التالية :
دل معدالت الفا دة المحددة ، سعر الورقة المالية أو السلعة ، سعر صرف العملة األجنبية ، مؤشر األسـعار ، أو معـ

بشـرط أن يكــون المتغيـر غيــر محـدد بالنســبة لطـرف العقــد فـى حالــة  آخــر أو معامـل أو مؤشـر الــدين ، أو أى متغيـر
 ((.26المتغير غير المالى ) راجع معيار المحاسبة المصرى رقم )

ــتل المشــتق لتعثــر المــدين )و(  ــة ) أو خطابــات الضــمان أو المن ــعقــود الضــمانات المالي ذى يتطلــب أو عقــد تــأمين الــدين ال
ـــــاري  االســـــتحقاق  ـــــدفع فـــــى ت ـــــام المـــــدين بال ـــــم تلحـــــق خســـــارة بحامـــــل الوثيقـــــة بســـــبب عـــــدم قي ن ل ـــــى وا  ـــــدفع ، حت  ال

 ((.26)راجع معيار المحاسبة المصرى رقم )
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          أو مـــادى ال يخـــص طـــرف معـــين فـــى العقــــد  جيولـــوجىالعقـــود التـــى تتطلـــب الـــدفع علـــى أســـاس متغيـــر منـــاخى أو )ز( 
 بالمشتقات المناخية (. ) توصف شيوعاً 

همـا علـى أسـاس متغيـر منـاخى خفضة من المبلد األصلى أو الفا ـدة أو كالالكوارث التى تنص على دفعات م)ح( سندات 
 لوجى أو متغير فيزيا ى آخر ال يخص طرف معين فى العقد .أو جيو 

 
لتزامـات ماليـة تكـو 19تإذا نشأ عن العقـود الموصـوفة فـى الفقـرة " 20ت ن هـذه العقـود ضـمن نطـاق معيـار المحاسـبة " أصـول وا 

( مما يعنى من بين أمور أخرى أن أطـراف العقـد قـد طبقـوا مـا يسـمى بمحاسـبة الودا ـع التـى تتضـمن مـا 26المصرى رقم )
 يلى :

 أن يعترف أحد األطراف بالمقابل الذى يتم الحصول عليه كإلتزام مالى وليس كإيراد . (أ)

 لمدفوب كأصل مالى وليس كمصروف .أن يعترف الطرف ا خر بالمقابل ا (ب)
 

ــار المحاســبة المصــرى رقــم ) والتزامــات" أصــول 19تإذا لــم ينشــأ عــن العقــود الــواردة فــى الفقــرات " 21ت  ــإن معي ( 11ماليــة ف
( بـأن اإليـرادات المرتبطـة بمعاملـة تتضـمن تقـديم الخـدمات يـتم االعتـراف بهـا بـالرجوب 11ينطبق عليها . ويقضى المعيار )

 عليه . االعتمادة إتمام المعاملة إذا كان من الممكن تقدير ناتل المعاملة بشكل يمكن إلى نسب
 

 مخاطر التأمين الهامة 
" مخــاطر التــأمين 21ت" إلــى "8تال يكــون العقــد عقــد تــأمين إال إذا نقــل مخــاطر التــأمين الهامــة . وتتنــاول الفقــرات مــن " 22ت

 التأمين هامة أم ال . وتتناول الفقرات التالية ما إذا كانت مخاطر
 
ال تكــون مخــاطر التــأمين هامــة إال إذا كــان مــن شــأن الحــدث المــؤمن منــه أن يــؤدى بشــركة التــأمين إلــى دفــع مزايــا هامــة  23ت

ـــىإضـــافية بـــأى صـــورة كانـــت باســـتثناء المعـــامالت التـــى تفتقـــد للمضـــمون التجـــارى ) أى  تكـــون ضـــعيفة األثـــر علـــى  الت
ذا  كانـــت المنـــافع الهامـــة اإلضـــافية واجبـــة األداء فـــى المعـــامالت ذات المضـــمون التجـــارى فـــإن اقتصـــاديات المعاملـــة (. وا 

ن كان الحدث المؤمن منه بعيـد اإلحتمـال أو إذا كانـت القيمـة الحاليـة  الشرط الوارد فى الجملة السابقة يمكن تحقيقه حتى وا 
النقديـة التعاقديـة  للتـدفقاتمن القيمة المتوقعة الحالية  ة تشكل جزءًا صغيراً ( للتدفقات النقدية الطار االحتمال) أى المرجحة 

 الباقية .
 
" إلى المبالد التى تتجاوز تلا التى كانـت سـوف تسـتحق فـى حـال حصـول 23ت" الفقرةتشير المزايا اإلضافية الواردة فى   24ت

ضـافية نفقـات التعامـل مــع الحـدث المـؤمن منـه ) باسـتثناء تصـور عــدم وجـود مضـمون تجـارى( . وتتضـمن هــذه المبـالد اإل
 المطالبات وتقديرها إال أنها ال تشمل ما يلى :

فإن عقـد التـأمين علـى الحيـاة  المثالحامل الوثيقة عن الخدمات المستقبلية . وعلى سبيل  ةمحاسبالخسارة من إمكانية  (أ)
ارســـة خـــدمات إدارة المتصــل باالســـتثمار ، أو وفـــاة حامـــل الوثيقــة يعنـــى أن شـــركة التـــأمين ســـوف لــن تـــتمكن مـــن مم

ــة  ــاباًل عنهــا ، إال أن هــذه الخســارة اإلقتصــادية لشــركة التــأمين ال تعكــس المخــاطرة التأميني األســتثمار وأن تتقاضــى مق
تمامــًا كمــا ال يتحمــل مــدير الصــندوق التبــادلى مخــاطر تأمينيــة فيمــا يتعلــق بالوفــاة المحتملــة للعميــل ، وبالتــالى فــإن 

مــن خــالل  انتقلــتسـتثمار المســتقبلى ليســت ذات صــلة عنـد تقــدير مخــاطر التــأمين التـى الخسـارة المحتملــة ألتعــاب األ
 العقد .
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ستترتب على اإللغاء أو التنازل وذلا لكون العقد قد أنشـأ هـذه األعبـاء ، كانت التنازل بسبب الوفاة عن األعباء التى   (ب)
لموجودة سابقًا ، إال أنـه لـيس ذى صـلة عنـد عن هذه األعباء ال يعوق حامل الوثيقة عن المخاطر ا التنازلحيث أن 

 مخاطر التأمينية التى ينقلها العقد .لتقييم مقدار ا

الدفع المشروط بحدث ال يؤدى إلى خسا ر جسيمة لحامل العقد . على سبيل المثال فى حالـة العقـد الـذى يتطلـب مـن )ج( 
 خسـارة غيـر جسـيمة للحـا ز قـد تكـون جنيـه واحـد شركة التأمين أن تدفع مليون جنيه إذا أدى التلف المـادى ألصـل إلـى

غير الجسيمة المتمثلة بخسارة جنيه واحد وفـى نفـس الوقـت  ةوفى هذا العقد فإن الحا ز ينقل إلى شركة التأمين المخاطر 
ــإن العقــد  ــأن شــركة التــأمين ســتدفع  ينشــ ف ــة تتمثــل ب ــه فــى حــال حصــول الحــدث  999.999مخــاطرة غيــر تأميني جني
 ن شركة التأمين ال تقبل مخاطر التأمين الهامة من الحا ز فإن هذا العقد ال يكون عقد تأمين .المحدد . وأل

 إعادة التأمين المحتملة ، حيث يحاسبها شركة التأمين بشكل منفصل . إستعادات)د( 
 

أن  إال *انـات الماليـةعلى شركة التأمين أن تقـيم مـدى أهميـة مخـاطر التـأمين لكـل عقـد علـى حـدة بـالرجوب إلـى طبيعـة البي 25ت
ن كــان ثمــة إحتمــال بســيط للخســا ر الماديــة لكامــل مجموعــة مــن العقــود ، إن  المخــاطر التأمينيــة قــد تكــون جســيمة حتــى وا 

حالـة مجموعـة مـن العقـود الصـغيرة المتجانسـة  ف العقـد كعقـد تـأمين ، إال انـه وفـىالتقييم لكـل عقـد علـى حـدة يسـهل تصـني
ن تفحص كـل عقـد مـن المجموعـة نقل كامل المخاطرة التأمينية فال يكون على شركة التأمين أوالمعروف تكونها من عقود ت

 الهامة .غير ل إلى عدد قليل من العقود غير المشتقة التى تنقل مخاطر التأمين للوصو 
 
فــى المســتحق د مبلــد عنــد الوفــاة يتجــاوز المبلــ دفــع" أنــه إذا كــان العقــد يــنص علــى 25ت" إلــى "23تويتبـع الفقــرات مــن " 26ت

حال البقاء على قيد الحياة فإن هذا العقد عقد التأمين ما لـم يكـن المبلـد المسـتحق عنـد الوفـاة غيـر هـام ) يقـيم بـالرجوب إلـى 
عـن اإللغـاء أو التخلـى عـن التغييـرات   الوفـاةفـإن التنـازل عنـد )ب(" 24تالعقد ال إلى مجموعة العقود( . وكما تبين الفقـرة "

العقـد الســنوى  فـإنثيقـة عـن المخـاطر الموجــودة سـابقًا وبالمثـل ان هـذا التنــازل ال يعـوق حامـل الو يـيم إذا كـاليـدخل فـى التق
ــاة  ــأمين مــا لــم يكــن إجمــالى دفعــات الحي ــالد معتــادة علــى مــدى بــاقى حيــاة حامــل الوثيقــة هــو عقــد ت الــذى يــدفع بموجبــه مب

 الطار ة غير هام.
 
ية قــد تتضـمن شــرط دفـع المزايـا بشــكل سـابق فــى حـال حصـول الحــدث المـؤمن منــه " إلــى مزايـا إضـاف23تتشـير الفقـرة "  27ت

لى أن الدفع لم يتم تحديده بالنظر إلى القيمة الزمنية للنقود ، ومثال ذلا هو التأمين مدى الحيـاة مقابـل مبلـد محـدد  سابقًا وا 
يقة دون وجود تـاري  إنتهـاء لهـذه التغطيـة (. ) بعبارة أخرى التأمين الذى يتضمن دفع مبلد عند الوفاة متى توفى حامل الوث

بشـركة التـأمين علـى هـذه   إذ من المؤكد أن حامل الوثيقة سيتوفى إال أن موعد الوفاة غير معروف ، حيـث سـتلحق خسـارة
ن لم يكن هناا خسارة إجمالية على كامل مجموعة العقود . الوثيقةالعقود المنفردة فى حالة وفاة حامل   مبكرًا حتى وا 

 
إن لم يكن عقد التأمين مقسومًا إلى مكـون إيـداعى ومكـون تـأمينى فـإن أهيمـة نقـل المخـاطر التأمينيـة يـتم تقييمهـا بـالرجوب  28ت

إلــى المكــون التــأمينى. ويــتم تقيــيم أهميــة المخــاطر التأمينيــة التــى يــتم نقلهــا مــن خــالل مشــتق ضــمنى بــالرجوب إلــى المشــتق 
 الضمنى .

 
 تشكل عقدًا واحدًا . (مع طرف مقابل فرد ) أو العقود المتكافلة متزامنود التى يتم الدخول بها بشكل * لهذه الغاية فإن العق
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 تغيير مستوى المخاطرة التأمينية 
ال تنقل بعق عقود التأمين أية مخاطر تأمين لشركة التأمين من البداية علـى الـرغم مـن أنهـا تنقـل المخـاطرة التأمينيـة فـى  29ت

إن عقــدًا يــوفر عا ــدًا اســتثماريًا معينــًا ويتضــمن خيــارًا يمــنب حامــل الوثيقــة حــق أســتعمال  علــى ســبيل المثــالوقــت الحــق . ف
األســتحقاق لشــراء وثيقــة دخــل ســنوى مشــروط مــدى الحيــاة لصــالب مــؤمنين آخــرين مقابــل النســب   عوا ــد األســتثمار عنــد

أى مخـاطر تأمينيـة  ثيقـة هـذا الخيـار . والينقـل العقـدل الو ركة التـأمين عنـدما يمـارس حامـالسـنوية الحاليـة التـى تتقاضـاها شـ
إلى شركة التأمين حتى يـتم اللجـوء إلـى هـذا الخيـار حيـث تظـل شـركة التـأمين حـرة فـى التسـعير السـنوى علـى األسـس التـى 

ًس لتحديـدها ( فـإن تعكس المخاطرة التأمينية التى تنتقل إليها فى ذلا الوقت . إال أنه إذا حـدد العقـد نسـبة سـنوية ) أو أسـا
 العقد ينقل المخاطرة التأمينية إلى شركة التأمين من البداية .

 
 إن العقد الذى يعتبر عقد تأمين يبقى عقد تأمين إلى حين إنجاز أو أنتهاء كافة الحقوق واإللتزامات . 30ت


