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 ممخصال
عقاود التايمين دحاد  ""IFRS: 17تتناول الدراسة تحليل متطلبات تطبيق معياار المحاسابة الادول  

والاا ب بمولباا   IASBمعااايير التقااارير الماليااة الدوليااة ال ااادرم ماان مللااس معااايير المحاساابة الاادول  
ويقابل  من معايير المحاسبة الم رية "معيار:   ”IFRS: 4“سيتم الغاء معيار المحاسبة الدول  رقم 

،  مااا التطبيااق علاا  عينااة 0202ناااير"، المعيااار اللديااد والااا النلااا  والتطبيااق دعتبااارا  ماان دول ي72
، تناااول الباحاام المكاااىت التاا  سااتوال  التطبيااق وتتااي ر ب ااا عاار  ماان كااراات التاايمين الم اارية

عاااااادم التااااايمين، ولعااااال د م اااااا قيااااااس  اااااام  ال دماااااة التعاقدياااااة  القاااااوامم المالياااااة لكاااااراات التااااايمين واأ
Contractual Servies Margen (CSM)، ديااةوالوفاااء بالتاادفقات النقFulfilment Cash 

Flow .  دست دم المعياار ماد ل عاام فا  القيااس ومادا ل د ارب ودلااة للمنكايم حرياة اا تياار، اماا
دست دم المعيار من ج لديد ف  تقادير التادفقات النقدياة المساتقبلية للوفااء بالتةاماات عقاود التايمين مان 

لمعيار طريقة لتساليل دربااا اسقسااط  يار  ىل تعديل ا بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية، واستحدم ا
الماتسااابة مااان  اااىل تقااادير  اااام  ال دماااة التعاقدياااة لموال اااة المطالباااات والتعوي اااات، وااعتااارا  

 Insuranceبااقسااااط  يااار الماتسااابة بقامماااة المرااااة الماااال  علااا  دن اااا التةاماااات عقاااود تااايمين 

contract liabilitie، راات التايمين نتيلاة الاتحلل المحاساب ، و ا ا ماا يا  ر علا  نتاامج دعماال كا
اماا دن اا ار ال اريب  مان  ا ا التعاديل يا دب دلا  ةياادم دعبااء كاراات التايمين فيماا يتعلاق ب اريبة 
الااد ل نتيلااة عاادم دعتماااد ااحتياطااات اللنيااة الماونااة باا ااافة للتعااديل المسااتمر لىلتةامااات نتيلااة 

ساويات عان نلقاات تقديرياة وليسات فعلياة، و ير اا مان معدل ال  م المست دم وتعديل ال طر ان اا ت
تعاااديىت نتيلاااة عملياااات التقااادير للتااادفقات النقدياااة وم اااروفات عقاااود التااايمين التااا  تقااال عااان سااانة، 
وبالتال    وع ا لل اريبة علا  الاد ل، وتنااول الباحام ملموعاة مان المقترحاات اسابل لعاى  تلا  

يمين العاملاة فا  م ار، وتباين ان المقترحاات تساا م اا ار، وتام التطبياق علا  عيناة مان كاراات التا
ف  عر  دف ل لنتامج ااعمال لكراات التيمين ب ورم دا ر كلافية وم داقية للحلاال علا  لاودم 

 التقارير المالية، مما يدعم  قة المسا مين ف  القوامم المالية.
الم   ااات اللنيااة لكااراات  ––كااراات التاايمين الم اارية  – IFRS:17 :ةالكمماا ت الماح   اا

 الوفاء بالتدفقات النقدية.  – ام  ال دمة التعاقدية  –التيمين 
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Analytical Study of Accounting for Insurance Contracts Under  

(IFRS: 17) "Applied on Egyptian Insurance Companies" 
 
 
 

Abstract 
 
 

The study deals with the analysis of the requirements of the applic-

ation of "IFRS: 17" is an International Financial Reporting Standards 

(IFRS) issued by the International Accounting Standards Board (IAS-

B), The new standard is enforceable and applied as of January 1, 202-

1, with application to a sample of Egyptian insurance companies, the 

researcher tackled the problems facing at application and affected by 

the presentation of financial statements of the insurance and reinsuran-

ce companies, the most important of which is the measurement of the 

contractual service margin Margen (CSM), and Cash Flows Fulfilme-

nt, the standard used a new approach to estimate future cash flows to 

meet insurance contract obligations by adjusting the present value of 

cash flows. The Standard introduces a method for recording unrealize-

d profits by estimating the margin of contractual service to meet clai-

ms for compensation, And the recognition of premiums that are unear-

ened in statement of financial position list as insurance contract oblig-

ations liabilitie, This affects of results of the insurance companies as a 

result of the accounting conservatism, and the tax effect of this amen-

dment necessitates increasing the burdens of the insurance companies 

in income tax due to the non-adoption of the technical reserves in add-

ition to the amendments of the obligations As a result of the discount 

rate used and the adjustment of the risk because it is a settlement of e-

stimated expenditures not actual, And other amendments as a result of 

the estimates of cash flows and insurance contracts expenses less than 

one year, and therefore subject to income tax. The researcher presente-

d a set of proposals as a way to remedy these effects and was applied 

to a sample of insurance companies operating in Egypt, the results of 

the work of insurance companies more transparent and credible to pre-

serve the quality of financial reports, supporting shareholders' confide-

nce in the financial statements. 

Keywords: – Insurance Egyptian Companies - Contractual Servies 

Margen (CSM) – IFRS: 17 - Fulfilment Cash Flow. 
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  ةمقدم
تقاوم كاراات التايمين الم اارية ب عاداد القاوامم المالياة وفااق تعليماات ت ادر ا ال يماة العامااة 

وتعديىتااا ، والمعياااار  2432( لسااانة 22اساااتنادا  دلااا  متطلباااات القاااانون رقااام   2للرقاباااة المالياااة
سايتم  0202ودعتباارا  مان دول ينااير  ،IFRS: 4( و يقابل  دوليا  72المحاسب  الم رب رقم  

ويعاد المعياار اللدياد  اورم معلوماتياة فا  القيااس  .IFRS: 17دلغاء  ا ا المعياار ويحال محلا  
 وااعترا  المحاسب  عند عر  القوامم المالية لكراات التيمين. 

  ةمشكمة الدراس
 ،IFRS: 4وال ب بمولب  سيتم دلغااء المعياار  ،IFRS: 17تعتبر متطلبات تطبيق معيار 

ااعتاارا  ب ااا بقاممااة متم لااة فاا  قياااس ااقساااط  ياار المح االة وفااق نمااو   تلميااا العقااود و 
ولااان تحاات  Unearned premiumsالمراااة المااال  باعتبااار ان ااا اياارادات  ياار ماتساابة 

مسم  التةامات عقود تايمين، فعناد قيااس مااون  اام  ال دماة التعاقدياة، يادر  ن ايا اللتارم 
التغطياة الحالية  من ديرادات التيمين، دما اللةء المتبق  والمتعلق بالسنوات المتبقية مان فتارم 

فيم ل درباا  ير محققة ويدر  ف  دلتةاماات عقاود التايمين  امن المرااة الماال ، ويلارب ل اا 
م  ص لمقابلة  طر عدم التح يل بالاامل  تعالج بالمعيار  امن تعاديل ال طار(، تقااس 

مااادا ل للقيااااس، من اااا النماااو   العاااام للقيااااس باا اااافة دلااا  مااادا ل  7اايااارادات مااان  اااىل 
اط  ير المح لة ما است دام تقاديرات احتمالياة مرلحاة لتقادير التادفقات النقدياة د رب، لىقس

المساتقبلية وياتم تعاديل ا باسات دام معادل   ام لقيااس  اام  ال دماة التعاقدياة لمراعاام عاماال 
الااةمن، والاا ب يعااد ماان د اام مكاااىت تطبيااق المعيااار نلاارا  اناا  يةيااد ماان االتةامااات الماونااة 

لل المحاسااااب  تطبيقااااا  لسياسااااة الحيطااااة والحاااا ر، باا ااااافة دلاااا  اا ااااار وفااااق دعتبااااارات الااااتح
المترتبااة ماان  اا ا ااعتاارا  علاا  نتااامج ااعمااال لتقاادير  اااف  القيمااة الحاليااة لمقابلااة الوفاااء 
بالتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة. ي ا  لما سابق ا تماام المعياار بتلمياا العقاود وتعاديل 

الااد ل ماان اياارادات ااقساااط دلاا  اياارادات التاايمين ممااا يكااير دلاا  عاادم بنااد ااياارادات بقاممااة 
اماانيااة المقارنااة للمسااا مين ومت اا ب قاارار ااساات مار فاا   اا ا القطااا ، و ا ااة عنااد قياااس 
م كار العامااد علاا  ااياارادات لىربااا ال ااافية للكااراات العاملااة فا  ملااال التاايمين فمن ااا ماان 

                                                 
1
 - http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_pages/main_efsa_page.htm. 
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يعماال فاا  التاايمين علاا  الممتلاااات والمسااموليات و  اار يعماال فاا  تيمينااات الحيااام ومن ااا ماان 
يعمااال فااا  دعاااادم التااايمين، وا يااارا يوالااا  تطبياااق المعياااار مكاااالة ايلياااة د تياااار معااادل   ااام 
مناسااا لقياااس القيمااة الحاليااة للتعوي ااات وااقساااط  ياار الماتساابة، و اا ا مااا يطرحاا  الباحاام 

ر مااا تقااديم مقترحااات للتحااديات التاا  للدراسااة للتعاار  علاا  اا ااار المترتبااة ماان تطبيااق المعيااا
 توال  مكاىت االتةام بالتطبيق لكراات التيمين الم رية.

  أهداف الدراسة
 حسعى الدراسة إلى ح ق ق االهداف الح ل ة:

 :IFRSوالمعياار اللدياد  IFRS: 4 التعر  عل  د م اس تىفات بين متطلبات معياار -1

17 

 اااام  ال دماااة التعاقدياااة والوفااااء بالتااادفقات الاكااا  عااان اا اااار المترتباااة مااان دسااات دام  -0
النقدياة المسااتقبلية فاا  القيااس المحاسااب  لىقساااط  يار المح االة وم اااطر التعوي ااات 
واااا ل  عملياااات تلمياااا العقاااود ساااواء للماااد ل العاااام دو لماااد ل ت  ااايص اسقسااااط دو 

 مد ل الرسوم المتغيرم.
و ال  ناا  حالاة دلا   .IFRS: 17تقييم لى ار ال ريبية المتوقعاة مان تطبياق المعياار  -7

 تعديل للتكريا ال ريب  من عدم .
 ةأهم ة الدراس

الا  تاوفير دسااس موحاد  IFRS: 17ي تم المعيار المحاسب  الدول  إلعداد التقارير المالية 
للمحاساابة عاان لميااا دنااوا  عقااود التاايمين بمااا فاا   لاا  عقااود دعااادم التاايمين علاا  النحااو الاا ب 

ن المساات مرين وكااراات التااامين، ويعااةة ماان قابليااة التقااارير الماليااة يعااود بااالنلا علاا  ااال ماا
عادم التيمين.    للمقارنة فيما بين كراات التيمين واأ

 سااااتتم المحاساااابة وفقااااا  للمعيااااار اللديااااد عاااان التةامااااات التاااايمين باساااات دام القيمااااة الحاليااااة
Current Values  ، تحاديم  ا ا القايم بانتلاام بدا من التاللة التاري ياة، اماا يكاترط ان ياتم

مما سيوفر معلومات دا ر فامدم لمست دم  البيانات المالية. اماا يساا م المعياار فا  اسات دام 
طريقاة واحادم فا  قيااس ربحياة ااقسااط  يار الماتسابة بااعتمااد علا  نماو    اام  ال دماة 

 التعاقدية والوفاء بالتةامات التدفقات النقدية.
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 سئمة الح ل ة:وحج ب الدراسة عمى اال
 عل  ان لا  درباا اسس م IFRS: 17 ل ي  ر المعيار الدول  للتقارير المالية  .1
  ل يسا م ف  دماانية التحسين للمقارنة بين كراات التيمين؟ .2
ايااا  ساااي در تغييااار مسااام  ديااارادات اسقسااااط دلااا  ديااارادات التااايمين بقامماااة الاااد ل دلااا   .3

 تحسين المقارنة؟
 المست دم ف  قياس  ام  ال دمة التعاقدية والمدا ل اس رب؟ما  و المد ل العام  .4
ما    طريقة القياس المحاسب  للوفاء بالتةامات التدفقات النقدياة المساتقبلية المتوقعاة مان  .5

 التعوي ات وم اطر التيمين.
"قاانون  2432( لسانة 22ما اللرق بين تااوين الم   اات وااحتياطاات االقاانون رقام   .6

 IFRS: 17ا  عل  التيمين" وتعديل ال طر االمعيار الرقابة وااكر 
 منهج الدراسة

تعتماااااد الدراساااااة علااااا  المااااان ج الو ااااال  التحليلااااا  وااساااااتقرام  باا اااااافة دلااااا  المااااان ج 
ااستنباط  ف  تحليل المكاالة ب اد  التو ال الا  نتاامج وتو ايات ا ارا  تتعلاق بتحقياق 

ج المترتبااة ماان الدراساة التطبيقيااة والتاا  د ادا  الدراسااة، ي اا  دلاا   لاا  ااف ااا عاان النتاام
 سيتم تطبيق ا عل  عينة من كراات التيمين الم رية.

 ةخطة الدراس
 .IFRS: 17والمعيار المحاسب     IFRS: 4التلرقة بين المعيار المحاسب   القسم األول:
 :IFRSالتحديات الت  توالا  كاراات التايمين الم ارية عناد تطبياق المعياار  القسم الث نى:

17 

   IFRS: 17اآل ار المترتبة عند تطبيق المعيار المحاسب   القسم الث لث:
دراسااة تطبيقياة لبيااان اا ار علاا  نتاامج دعمااال القاوامم الماليااة لكاراات التاايمين  القسام الراباا :

 .IFRS: 17الم رية من تطبيق المعيار المحاسب  
 المال ق –المراج   –الحوص  ت  –النح ئج 
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  دود الدراسة  
تتم اال حاادود تلاا  الدراسااة فاا  التطبيااق علاا  عينااة ماان كااراات التاايمين العاملااة فاا  م اار 
ماااان قطااااا  اسعمااااال العااااام وال اااااص فيمااااا يتعلااااق بالتحااااديات والمكاااااىت التاااا  توالاااا  تلاااا  

واا ااار علااا  نتاااامج ااعماااال للقاااوامم المالياااة، اماااا ،  IFRS: 17الكاااراات عناااد تطبياااق المعياااار
الدراساااااة ايلياااااة قيااااااس  طااااار التعوي اااااات والوفااااااء بالتااااادفقات النقدياااااة وا ااااار تااااااوين تتنااااااول 

ااحتياطااات السااارية والم   ااات اللنيااة ماان قاممااة الااد ل وا ار ااا ماان  ااريبة الااد ل، دون 
التعااار  ل اااريبة القيماااة الم اااافة، وي ااار  عااان نطااااق الدراساااة التعااار  للقيااااس اااتاااوارب 

ول البحاااام التعاااار  ا طااااار التاااايمين علاااا  الممتلاااااات ا طااااار تيمينااااات الحيااااام. امااااا يتنااااا
والمساااموليات  الحاااوادم( والحياااام دون التعااار  ا طاااار التااايمين الطبااا  وال ندسااا  ودنكاااطة 
البترول و ير ا لقياس اا ر المحاسب  عند تطبيق المعيار علا  اانكاطة التا  سايتم ا تيار اا 

 عند التعر  للدراسة التطبيقية.
 الدراس ت الس بقة 

 (Michaele Morrow: 2018): 2دراسة  -1
دكااارت الدراسااة دلاا  ماادب د ميااة تطبيااق الحااوافة ال ااريبية علاا  سااوق التاايمين ال ااح  
احااافة لتنكاايط  اا ا القطااا  الاا ب ي ااا دول د تماماتاا  تااوفير ال اامان االتماااع  والرعايااة 

وتوليااا  ال اااحية للمااا من علاااي م، و لااا  مااان  اااىل تعلااايم العاماااد مااان ااقسااااط المح ااالة، 
ااست مارات ف  ددوات مالية  ات عواماد مرتلعاة ماا   ام لمياا ااحتياطاات والم   اات 
الماوناااة لمقابلاااة  طااار التااايمين، ماااا ت لاااي  التاللاااة ورساااوم د ااادار الو اااامق لةياااادم ااقباااال 

سااانوات مااان التغطياااة  22و ا اااة مااان الكاااباا باا اااافة دلااا  مكاااارات م فااا  ااربااااا بعاااد 
حاافة لتلا  النوعياة مان الكاراات العاملاة فا  التايمين ال اح  بااعلااء لمادم التيمينية، وتقديم 

ساااانوات مراعااااام اعمااااال التغطيااااة التيمينيااااة وا ساااايما وان ااااا تكااااار  الدولااااة فاااا  الرعايااااة  22
 االتماعية.

 

                                                 
2
 - Michaele Morrow, Shane R. Stinson and Marcus M. Doxey, “Tax Incentives and Target 

Demographics: Are Tax Incentives Effective in the Health Insurance Market?”. 

Behavioral Research in Accounting Mar 2018, Vol. 30, No. 1 (March 2018) pp. 75-98. 
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 (Vinícius Simmerde Lima: 2018): 3دراسة  -2
علا  ساوق اامتماان  IFRSولياة تناولت الدراساة   اار تعاديىت معاايير التقاارير المالياة الد

بالبراةيل، فيما يتعلق باست مارات حقوق حملة الو امق التيمينياة لادب كاراات التايمين، ود تمات 
الدراسة بمدب الحام عل  لودم التقارير المالية عند  تطبيق تعديىت القاوامم المالياة فا  ساوق 

م اايااارادات مااان التااايمين والااا ب سااايتطلا تغييااار فااا  ااف ااااا بقامماااة المرااااة الماااال  ودر اااد
عاااادم التاايمين وفااق الاااراءات  التاايمين بعااد تلميع ااا فااا  حساااا واحااد لىقسااااط ماان التاايمين واأ
تلمياااا العقاااود، والااا ب سااايعاس  اااورم قوياااة للمنافساااة باااين الكاااراات مماااا يعاااةة مااان اماانياااة 
المقارنااة و ا ااة وان ااياارادات ماان الودامااا وااساات مارات الماليااة ساايتم ف اال ا عاان ااياارادات 
من عمليات التيمين ما مراعام اسات دام معادل   ام مناساا يعااس دساعار اللامادم فا  ساوق 
المال لتقدير التدفقات النقدية المساتقبلية. وتو الت الدراساة دلا   ارورم تحدياد نوعياة م ااطر 
عقود التيمين عند تلميا العقود و ا ة للكراات الت  تتعامال فا  العدياد مان دنكاطة التايمين 

ام والحاااااوادم والممتلااااااات مراعاااااام لتلناااااا المبالغاااااة عناااااد تااااااوين ااحتياطاااااات ماااااا باااااين الحيااااا
والم   اااات، و ااارورم عااادم المبالغاااة فااا  تقااادير ال طااار مااان منلاااور الاااتحلل المحاساااب  

 للحلال عل  نتيلة دعمال عادلة لكراات التيمين بعيدم عن اعتبارات التحلل المبالغ في .
 (Mignolet, Félix: 2017): 4دراسة  -3

ت تل  الدراسة دل  الحالة نحو  رورم توحيد التقارير المالية اماانياة المقارناة حتا  اكار 
نلاارا  ان  IFRS: 17تساااير د اادارات مللااس معااايير المحاساابة الاادول  فيمااا يتعلااق بمعيااار 

الم اااطر التااا   توالاا  كاااراات التااايمين عنااد ابااارام عقااود التااايمين تتلاااق وم اااطر عااادم التيااااد 
للغالبية من العقود والكراات، ومن  م د بح مان ال ارورب ان تااون تعار  التقاارير المالياة 
ب اايغة واحاادم تتلااق ونسااا ااحتياااط  التاا  تتلنب ااا كااراات التاايمين لمقابلااة م اااطر تغطيااة 

ود ولااان ابااد ماان ااعتاارا  بالتةامااات عقااود التاايمين علاا  نحااو ا ي اار بنتيلااة ااعمااال العقاا
وب اااورم تتلاااق وم ااااطر تغطياااة العقاااود، ولعااال ماااا افااارةا المعياااار اللدياااد مااان حسااااا  اااام  

                                                 
3
 - Vinícius Simmerde Lima, “Effects of the Adoption of IFRS on the Credit Market: 

Evidence from Brazil”. The International Journal of Accounting. Volume 53, Issue 2, 

June 2018, Pages 77-101. 
4
 -https://matheo.uliege.be/handle/2268.2/2782. “A study on the expected impact of IFRS 

17 on the transparency of financial statements of insurance companies” 22-jui-2017. 

https://matheo.uliege.be/handle/2268.2/2782
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ال دمااة التعاقديااة ااباار دلياال علاا  اتلاااا مللااس معااايير المحاساابة للمساااوام باانلم واحاادم فاا  
ولان ااا تتلااق وعاار  نتيلااة ااعمااال ب ااورم اا اار واقعيااة   IFRS: 4القياااس قااد ت تلاا  عاان

وبالتاااال  اباااد لكاااراات التااايمين مااان تل ياااة العااااملين ب اااا لموال اااة متطلباااات حسااااا  اااام  
 ال دمة التعاقدية و الم اطر المتوقعة ف  حالة عدم التياد.

  ( Paola Bongini: 2017) :5دراسة  -4
تناولااات الورقاااة مكاااالة الم ااااطر الكااااملة فااا  التااايمين والتحقاااق مااان ايلياااة تقيااايم اسساااواق 

اما تناولت الورقاة  ((G-SIIالمالية إلد ال امحة لديدم مول ة دل  كراات التيمين العالمية 
ماان داباار كااراات التاايمين فاا  العااالم لنكاار دول  44تحلياال ردود فعاال سااعر الساا م لعينااة ماان 

طااىق المعلومااات المتعلقااة بمتطلبااات ردس  (G-SIIs)ات تاايمين عالميااة كاارا 4قاممااة ماان  واأ
الماااال اللديااادم و ير اااا مااان تااادابير السياساااة المالياااة لموال اااة م ااااطر التااايمين. انت ااات نتاااامج 
الدراسة دل  دن المست مرين يكاون من فعالية اإلطار التنليم  اللديد ف  الحد مان الم ااطر 

لحاد مان اآل اار اس ىقياة المترتباة علا  سياساة التايمين فا   اوء الكاملة ف  قطا  التيمين وا
تقااديرات تعساالية  ياار مبنيااة علاا  معااايير مو ااوعية، امااا دن المعلومااات المنكااورم فاا  القااوامم 

 المالية ليست اافية لتركيد قرارات المست مرين ف    ا القطا . 
  ( Pei-Cheng Liao: 2016) : 6دراسة  -5

اسااات دفت الدراساااة التعااار  علااا  اآل اااار الناتلاااة مااان تطبياااق قواعاااد المرالعاااة علااا  لاااودم 
المرالعااة والتقااارير الماليااة، نتيلااة التعااديىت المسااتمرم فاا  معااايير التقااارير الماليااة ممااا ياادفا 
المست مر لتطبيق  رامة عل  مرالا الحسابات ا ا لم يلتةم بتطبياق معاايير المحاسابة و ا اة 

ق بمرالعااااة تقاااديرات كااااراات التااايمين فاااا  تااااوين احتياطااااات الم ااااطر واا طااااار فيماااا يتعلااا
السااارية لعقااود التاايمين والتاا  قااد ت تلاا  بااا تى  القاادرم التنب يااة بااين ادارم وادارم ماليااة د اارب 
علاا  مسااتوب ااال كااراة ماان كااراات التاايمين والاا ب قااد ياااون عاماال ماا  ر علاا  نتااامج دعمااال 

ل المحاسب  وبالتال  حدوم تغييارات لو رياة علا  ن ايا السا م كراات التيمين نتيلة التحل
                                                 

5
 - Paola Bongini, Laura Nieri, Matteo Pelagatti, Andrea Piccini, “Curbing systemic risk in 

the insurance sector: A mission impossible?”. The British Accounting Review, Volume 

49, Issue 2, March 2017, Pages 256-273. 
6
 - Pei-Cheng Liao and Suresh Radhakrishnan, “The Effects of the Auditor's Insurance Role 

on Reporting Conservatism and Audit Quality”. The Accounting Review Mar 2016, Vol. 

91, No. 2 (March 2016) pp. 587-602. 
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فاا  ااربااااا، وانت ااات الدراساااة الااا   ااارورم تطبيااق طريقاااة واحااادم فااا  تقااادير التااادفقات النقدياااة 
المسااتقبلية  دا لااة و ارلااة( للميااا كااراات التاايمين اامريايااة اماانيااة القياااس الاادقيق لنتااامج 

 اسعمال.
 (       2116: )صاوان قصي عبد ال م م:  7دراسة  -6

ال ااص بعقاود التايمين  IFRS: 4تناولت الدراسة التعر  دل  مكااىت معياار المحاسابة 
والتاا  تاا در الاا  ا ااتى  دسااس معاللااة اياارادات عقااود التاايمين، ممااا ينااتج عن ااا اعااداد قااوامم 

القبول العاام مان قبال مالية  ير كلافة ومت من  معلومات محاسبية  يار مىمماة وا تحلا  با
ااطرا  المستليدم، وتو الت الدراساة الا  دن كاراة التايمين حتماا اباد ودن تعتار  باسقسااط 
الماتسبة  اا يرادات ب اورم مباكارم بغا  النلار عان توقيات تقاديم ال ادمات المقدماة بمولاا 

معياااار العقاااد  تغطياااة ال ااادمات(، و ااا ا ا ينسااالم ماااا متطلباااات ااعتااارا  بااااإليراد بمولاااا ال
الحااال  وبالتااال  دياارادات عقااد التاايمين يلااا ان تغطاا  ال اادمات التاا  تاام الوعااد ب ااا فاا  عقااد 
التاايمين بمبلااغ تعاااس ال اادمات المقدمااة. ودنت اات الدراسااة دلاا   اارورم تولياا  مللااس المعااايير 

 والقواعد المحاسبية بالعراق با دار معيار مت  ص حول المحاسبة عن التيمين.
 س ت الس بقةالحعم ق عمى الدرا

تناولاااات الدراسااااات السااااابقة المكاااااىت التاااا  تتعاااار  ل ااااا كااااراات التاااايمين عنااااد القياااااس 
المحاسب  لىيرادات من عمليات التيمين كاملة ايرادات ااقساط  الماتسابة( واسات مار المباالغ 
الملنباااة للتعوي اااات فااا   اااورم دسااات مارات مالياااة و يااار مالياااة، ولان اااا لااام تكاااير عااان ايلياااة 

لىقسااااط  يااار الماتسااابة التااا  ت اااص سااانوات تالياااة، باا اااافة دلااا  ان اااا لااام تتعااار   القيااااس
لايليااة ااعتاارا  ب ااام  ال دمااة التعاقديااة بااالقوامم الماليااة وتعااديل ال طاار امااا دن ااا لاام تتناااول 
ايلياااة اسااات دام معااادل   ااام لىعتااارا  بالتااادفقات النقدياااة ال ارلاااة بالقيماااة الحالياااة اساااتبعاد 

ا دن ااا لاام تتناااول ايليااة تلميااا عقااود التاايمين فاا  ملموعااات تتلااق ونوعيااة عاماال الااةمن، اماا
 ال طر ب ا من عقود مربحة وعقود محملة ب سامر عند اسعترا  اسول  ل ا.

                                                 
1
صف٘اُ قصٜ عبد اىغيٌٞ، "ٍدٙ ٍالئَت حطبٞق ٍبدأ االعخزاف باإلٝزاد ىعق٘د اىخأٍِٞ اىَغيٞت فٜ إغاار ٍعٞاار اإلباال   - 

اىعاـدد االٗه )ٍاارص    11قظٌ اىَغاطابت اىَضياد. -(". ٍضـيت صــــاٍعت بغداد، ميٞت االدارة ٗاالقخصاد 4ىٜ اىدٗىٜ )اىَا

2116.) 
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وبالتاال  يت اح للباحام ولااود فلاوم بح ياة سااو  ياتم تناول اا ماان  اىل عار  لمكاااىت 
التطبيااق وايليااة عىل ااا مااا التعاار  لمااا لاااء بالمعيااار ماان مكاااىت قياااس  ااام  ال دمااة 
التعاقديااة وعااى  مكاااىت التقاادير للتاادفقات النقديااة الدا لااة وال ارلااة وتلميااا عقااود التاايمين 

 بالقوامم المالية وايلية العر  وااف اا 
 فروض الدراسة
 الارض األول 

( عنااااد تحدياااد  ااااام  2.20ايولاااد د اااتى   و دالااااة دح اااامية عنااااد مساااتوب معنوياااة  
الاا ب يقاباال معيااار المحاسااابة  IFRS: 4ومعيااار   IFRS: 17ال دمااة التعاقديااة بااين معيااار 

 ( عقود التيمين.72الم رب رقم  
 الارض الث نى 

( لنتااامج دعمااال كااراات 2.20ايولااد د ااتى   و دالااة دح ااامية عنااد مسااتوب معنويااة  
الاا ب  IFRS: 4ومعيااار   IFRS: 17التاايمين عنااد قياااس نتااامج اسعمااال الساانوية بااين معيااار 

 ( عقود التيمين.72يقابل معيار المحاسبة الم رب  
 

 القسم األول 
 IFRS: 17  والمعيار المحاسب   IFRS: 4 التلرقة بين المعيار المحاسب 
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 نااا ر ااان المع اااا ت ب ااااالفاااحخاال
 

 IFRS: 17يعُار انخمرَر انًانٍ انذونٍ 
 IFRS: 4يعُار انخمرَر انًانٍ انذونٍ 

 (33و َمابهه انًعُار انًصرٌ رلى )

 

حغقٞاق اطااخقزار القخصااد اىخااأٍِٞ اىعاااىَٜ، اطمزاز ٍلاااغزة. باااىخقز  

االٍزٝنٞات، ٗحغفٞاش اىَشٝاد ٍاِ اىادٗه عياٚ حطبٞاق  GAAPأمزز ٍِ 

ٖٝاادف اىَعٞااار إىااٚ ح٘عٞااد اىَعاىضاااث اىَغاطاابٞت  اىَعاااٝٞز اىدٗىٞاات. 

ىعقاا٘د اىخااأٍِٞ اى٘اقعاات ظااَِ ّطاقاأ ٍااِ ياااله ٗظاا  ٍبااادٛ  ٗاعاادة 

ٖا ٗفقاااال ىي٘ظااا  اىغااااىٜ باىظااا٘  ٗعزظاااٖا ىإلعخااازاف بٖاااا ٗقٞاطااا

ٗاإلفصاط عْٖا، اطٍز اىذٛ طٞؤرز إٝضابٞال عيٚ اىقزاراث االقخصادٝت 

 اىَخعيقت باالطخزَار فٜ قطاع اىخأٍِٞ اىدٗىٜ.

اىخَٖٞاااد ىخطبٞاااق ٍاااا ٝعااازف اُٟ بَعٞاااار اىخقزٝاااز اىَااااىٜ 

، ٗٝاااخٌ  ىااال ٍاااِ يااااله ٗظااا  بعااااط 11اىااادٗىٜ رقاااٌ 

ٍااً اىرازماث ىيغاد ٍاِ االيخالفااث اىظٞاطاث االيخٞارٝت أ

اىَخعااااددة ىيَعاىضاااااث اىَغاطاااابٞت ىعقاااا٘د اىخااااأٍِٞ، ٗىااااٞض 

اىقعا  عيٚ ٕذٓ االيخالفاث، فاىرزمت اى٘اعدة اىخٜ حخبْاٚ 

ٕذا اىَعٞار َٝنْٖاا حطبٞاق طٞاطااث ٍلخيفات عياٚ فزٗعٖاا 

 اىَْخرزة ع٘ه اىعاىٌ ٗاىخٜ حخبْٚ أٝعا ّفض اىَعٞار.

 انهذف

 اىخٜ حُصدرٕا اىرزمت.عق٘د اىخأٍِٞ   .1

 عق٘د إعادة اىخأٍِٞ اىخٜ حُصدرٕا اىرزمت أٗ اىخٜ حغخفع بٖا.  .2

عقاا٘د االطااخزَار اىخااٜ حغخاا٘ٛ عيااٚ ٍٞااشاث اىَرااارمت االيخٞارٝاات   .3

ٍدصادرة أٝعاال ىعقا٘د اىخاأٍِٞ، فيظافت  ىال  برزغ أُ حناُ٘ اىرازمت 

عياٚ ٕاذٓ اىعقا٘د طاٞ٘فز ٍعيٍ٘ااث  11حنَِ فاٜ أُ حطبٞاق ٍعٞاار 

ىَظاخلدٍٜ اىقا٘ائٌ اىَاىٞاات أمزاز ةافافٞت ٗصاا٘دة عاِ حطبٞاق ٍعاااٝٞز 

أيزٙ عيٖٞا، باالظافت إىاٚ أُ ٕاذٓ اىعقا٘د حصادر بصافت عصازٝت 

حقزٝبال عاىٞال ٍِ ةزماث حُصدر أٝعال عق٘د اىخاأٍِٞ  ٍٗاِ راٌ حا٘فٞز 

 حنيفت ٗٗقج ٗصٖد اىَعاىضاث اىَلخيفت.

٘د اىخاأٍِٞ ٗأُ عق٘د اىعَاُ اىَاىٜ برزغ أُ حظخ٘فٜ حعزٝف عق  .4

حنُ٘ اىرزمت قد طبق ٗأمادث أّٖاا حعخباز ٕاذٓ اىعقا٘د عقا٘د حاأٍِٞ، 

ٗأُ اىرزمت اطخلدٍج ّفض اىَعاىضت اىَغاطابٞت اىخاٜ غبقخٖاا عياٚ 

 عق٘د اىخأٍِٞ عيٚ ٕذٓ اىعق٘د.

بعاااط عقااا٘د اىلدٍااات  اث اطحعاااا  اىَغاااددة، ٗاىخاااٜ ٝعخَاااد فٖٞاااا   .5

ٞذ ٝظاَظ ٍعٞاار ٍظخ٘ٙ اىلدٍت عيٚ عدد ٍظخقبيٜ غٞز ٍؤمد، ع

ىيراازمت أُ حلخااار يٞااار ال رصعاات فٞاأ ىخطبٞااق ٍعٞااار اىخقزٝااز  11

إ ا حااا٘فزث صَٞااا   11بااادال ٍاااِ ٍعٞاااار  15اىَااااىٜ اىااادٗىٜ رقاااٌ 

 اىرزٗغ اىخاىٞت 

  طعز اىعقد اىذٛ ٗظعخٔ اىرزمت ىعَٞو ٍا ال ٝعناض حقادٝز اىرازمت

 ىيَلاغز اىَخعيقت بٖذا اىعَٞو.

 ٍاث ٗىٞض بدفعاث ّقدٝت.ٝع٘ض اىعقد اىعَٞو بخقدٌٝ يد 

  ٍلاااغز اىخااأٍِٞ اىَغ٘ىاات ىيراازمت حْرااأ براانو رئٞظااٜ ٍااِ حناازار

 اطخلداً اىعَٞو ىيلدٍت ٗىٞض عِ عدً اىخأمد ٍِ حنيفت ٕذٓ اىلدٍت.

فااٚ عاىاات عاادً حغقااق ٕااذٓ اىراازٗغ فيااٞض أٍاااً اىراازمت إال أُ حطبااق 

 عيٚ ٕذٓ اىعق٘د. 11ٍعٞار 

 انُطاق .5عدا فقزة اطٍز ال ٝلخيف عِ اىَعٞار اىضدٝد، 

ٝيشً اىرزماث بفصو ٕذا اىَنُ٘ ٍٗعاىضخٔ ٗفقاَ ىَعٞار اىخقزٝز اىَاىٜ 

 .15اىدٗىٜ رقٌ 

غٞاااز ٍياااشً ىرااازماث اىخاااأٍِٞ باىفصاااو ىيلااادٍاث طااا٘ا  

اىعَاُ أٗ اىَرخقاث اىعَْٞت مَاا أّأ غٞاز ٍياشً بخضَٞا  

 عق٘د اىخأٍِٞ

فصم 

يكىَاث 

 انعمذ
ت فاٜ اىبداٝات حغدٝاد ٍغاافع ىعقا٘د طغزاض اىقٞاص ْٝبغٜ عياٚ اىرازم

اىخااأٍِٞ بغٞاااذ حخنااُ٘ ماااو ٍغف اات ٍاااِ عقاا٘د اىخاااأٍِٞ اىخااٜ حلعااا  

ىَلاغز ٍَاريات ٗحادار ٍعاال، راٌ ٝاخٌ حقظاٌٞ ماو ٍغف ات مغاد ادّاٜ إىاٜ 

 اىَضَ٘عاث اىخاىٞت  

  ٍُضَ٘عت عق٘د اىخأٍِٞ اىَغَيت بلظائز عْد اإلعخازاف اطٗىاٜ  إ

 ٗصدث.

  ٜال ٝغخَو برنو مبٞز أُ حصبظ ٍغَيات ٍضَ٘عت عق٘د اىخأٍِٞ اىخ

 بلظائز العقال، إُ ٗصدث.

 .ٍضَ٘عت عق٘د اىخأٍِٞ اطيزٙ اىَخبقٞت فٜ اىَغف ت، إُ ٗصدث 

ٍ  اطيذ فٜ االعخبار أُ اىَضَ٘عت اى٘اعادة ال حراَو إال اىعقا٘د اىخاٜ 

عخٚ ٗإُ ماُ  ىال طاٞؤدٛ إىاٜ أُ حخعاَِ  طْت ٗاعدةصدرث ياله 

ٗٝظااخزْٚ اىخطبٞااق اطٗىااٜ ىيَعٞااار فااٜ فخاازة  اىَضَ٘عاات عقاادال ٗاعاادال،

 ال ح٘صد طٞاطت ٍ٘عدة ىخضَٞ  اىعق٘د طغزاض اىقٞاص.

حجًُع 

انعمىد عُذ 

اف اإلعخر

 األونٍ



 دراطت حغيٞيٞت ىيَغاطبت عِ عق٘د اىخأٍِٞ فٚ ظو ٍعٞار...........                         د/ نبيل عبد الرؤف إبراهيم 

126 

 

 اىخغ٘ه إُ ماّج ْٕاك صع٘بت فٜ اىخطبٞق اىعَيٜ بأرز رصعٜ. 

َْٝااا  إصااازا  أٛ ٍقاصااات باااِٞ اىعقااا٘د  11َٝناااِ إطاااخْخاس أُ ٍعٞاااار 

 اىزابغت ٗاىعق٘د اىَغَيت بلظائز.

ْٝبغاااٜ عياااٚ اىرااازمت االعخااازاف بَضَ٘عااات عقااا٘د اىخاااأٍِٞ اىخاااٜ   .1

 حصدرٕا فٜ أٗه فخزة ٍِ 

 بداٝت فخزة اىخغطٞت ىَضَ٘عت عق٘د اىخأٍِٞ.  .2

حااارٝا اطااخغقا  أٗه دفعاات ٍااِ عاٍااو اى٘رٞقاات فااٜ ٍضَ٘عاات عقاا٘د   .3

 اىخأٍِٞ.

باىْظاابت ىخ٘قٞااج االعخاازاف بعقاا٘د االطااخزَار اىخااٜ حغخاا٘ٛ ٍٞااشاث   .4

ٍرارمت ايخٞارٝت فٞنُ٘ فٜ اىيغ ت اىخٜ حصبظ فٖٞا اىرزمت غزفاال 

فٜ اىعقد، ٗ ىل ّ زال ىعدً ٗص٘د فخازة ٍاا قباو اىخغطٞات اىخاٜ حخَٞاش 

 بٖا عق٘د اىخأٍِٞ ٗاىخٜ حخطيب عَيٞاث حرغٞيٞت.

أٍا باىْظبت إىاٜ عقا٘د إعاادة اىخاأٍِٞ اىَغاخفع بٖاا، فائ ا ماّاج ٕاذٓ   .5

ٍضَ٘عاات عقاا٘د اىخااأٍِٞ، ٝااخٌ  اىعقاا٘د حغطااٜ عيااٚ أطاااص يظااارة

اإلعخاازاف بَضَ٘عاات عقاا٘د إعااادة اىخااأٍِٞ اىَغااخفع بٖااا عْااد بداٝاات 

فخزة اىخغطٞت ىعقا٘د إعاادة اىخاأٍِٞ أٗ عْاد االعخازاف اطٗىاٜ بعقا٘د 

اىخااأٍِٞ اططاطااٞت، أَٖٝااا أقااز ، ٗإ ا ماّااج ٍضَ٘عاات عقاا٘د إعااادة 

ضَ٘عات اىخأٍِٞ اىَغخفع بٖا حغطاٜ إصَااىٜ اىلظاائز اىْاحضات عاِ ٍ

عقاا٘د اىخااأٍِٞ اىخااٜ حخضاااٗس ٍبياام ٍغاادد، ٝااخٌ االعخاازاف بَضَ٘عاات 

 عق٘د إعادة اىخأٍِٞ اىَغخفع بٖا عْد بداٝت فخزة حغطٞخٖا فقػ. 

ٝااخٌ االعخاازاف بعقاا٘د اىخااأٍِٞ عْااد بداٝاات فخاازة اىخغطٞاات، أٗ 

 عْدٍا حصبظ اىرزمت غزفال فٜ اىعقد.

حىلُج 

 اإلعخراف

 انمُاس
 ًَارج نهمُاس هٍ:وضع انًعُار ثالثت 

َّ٘ س اىيبْاث )اىنخو( ٗٝعد اىَْ٘ س اىعاً  ٝخنُ٘ ٍِ أربعت ىبْاث   .1

 رئٞظٞت، مو ٍْٖا ٝقاص برنو صزٝظ 

 حقدٝزاث اىخدفقاث اىْقدٝت اىَظخقبيٞت 

 ٌاىلص 

 حعدٝو اىَلاغز 

 .ٕاٍش اىلدٍت اىخعاقدٝت 

َّ٘ س اىزطً٘ اىَخغٞزة  َّ٘ س قٞااص ْٝاطاب غبٞعات اىعقا٘د اىخاٜ   .2

ٍٞااشاث ٍرااارمت ٍباةاازة  ٗٝلخيااف عااِ اىَْاا٘ س اىعاااً فااٜ  حغخاا٘ٛ

 غز  قٞاص ٕاٍش اىلدٍت اىخعاقدٝت.

َّ٘ س حلصٞص اطقظااغ  َّا٘ س ايخٞاارٛ ٗىاٞض إىشاٍاٜ غاىَاا   .3

ح٘فزث ةزٗغ ٍعْٞت، اىغزض ٍْٔ حبظٞػ ٍخطيبااث اىقٞااص اىعاٍات 

 .11ىَعٞار 

ال ٝ٘صاااد أطاااااص ىيقٞااااص ّ اااازا إلياااخالف اىَعاىضاااااث 

ٗىنِ َٝنِ اىق٘ه بأُ َّ٘ س اىقٞاص اىغااىٜ اىَغاطبٞت، 

 11أقاااز  إىاااٜ َّااا٘ س اىيبْااااث اىاااذٛ ٝعخَااادٓ ٍعٞاااار 

مَْااا٘ س ٍعٞاااارٛ ىيقٞااااص ٍااا  أيخالفااااث فاااٜ صااإ٘ز 

 ٍنّ٘اث اىقٞاص.

ًَىرج 

 انمُاس

ٝعخَااد عيااٚ اىخقاادٝزاث اىغاىٞاات، عٞااذ ٝيااشً اىراازماث  11ٍباادأ ٍعٞااار 

حخظاااٌ ٕاااذٓ اىخقااادٝزاث بخغااادٝذ حقااادٝزاحٖا ماااو فخااازة ٍاىٞااات، عياااٚ أُ 

 بلصائص 

 عدً اىخغٞش. -

 اإلحظا  ٍ  ٍخغٞزاث اىظ٘  اىَيغ٘ظت. -

 حعنض اى زٗف اىقائَت فٜ حارٝا اىقٞاص. -

 حقدٝزاث صزٝغت ٗىٞظج ظَْٞت. -

 حق  ظَِ عدٗد عق٘د اىخأٍِٞ. -

بعااااط اىراااازماث حظااااخلدً حقاااادٝزاث عاىٞاااات، ٗأياااازٙ 

 حظخلدً حقدٝزاث ٍضَدة.

انخمذَراث 

انذانُت 

هخذفماث ن

انُمذَت 

 انًسخمبهُت

ٝيااشً اىَعٞااار اىراازماث بلصااٌ اىخاادفقاث اىْقدٝاات عيااٚ صَٞاا  اىعقاا٘د 

اى٘اقعااات ظاااَِ ّطاقااأ باطاااخلداً ٍعااادالث يصاااٌ حعناااض يصاااائص 

اىخاادفقاث اىْقدٝاات اىْاةااإت عااِ إىخشاٍاااث عقاا٘د اىخااأٍِٞ، ٗمااذىل حعنااض 

 اىقَٞت اىشٍْٞت ىيْق٘د، ٗيصائص اىظٞ٘ىت ىعق٘د اىخأٍِٞ.

أغيااب اىَعاادالث اىَظااخلدٍت حارٝلٞاات  عخااٚ ٗإُ ماّااج 

ْٕاك ةزماث حقً٘ بلصٌ اىخدفقاث اىْقدٝت اىَظخقبيٞت إال 

أّٖااا حظااخلدً ٍعاادالث يصااٌ حظااخْد إىااٜ اىعائااد اىَخ٘قاا  

عياااٚ اطصااا٘ه اىخاااٜ حغطاااٜ إىخشاٍااااث عقااا٘د اىخاااأٍِٞ، 

ةااااازماث أيااااازٙ حظاااااخلدً ٍعااااادالث يصاااااٌ حغاااااددٕا 

دالث ياىٞاات ٍااِ اىظاايطاث، ةاازماث أياازٙ حظااخلدً ٍعاا

اىَلااااغز، ٗةااازماث ال حظاااخلدً ٍعااادالث يصاااٌ ٍاااِ 

 اططاص. 

يعذالث 

 انخصى

ٝيشً اىَعٞار اىرزماث بأُ حدرس حعدٝو اىَلاغز برنو صزٝظ ٗىاٞض 

ظَْٜ، مّ٘ٔ ٍْفصو ّ زٝال عِ حقادٝزاث اىخادفقاث اىْقدٝات اىَظاخقبيٞت 

 عيااٚ ّطااا  ٗاطاا  حظااخلدً اىراازماث ٕاااٍش اىَلاااغزة

عْااد قٞاااص إىخشاٍاااث عقاا٘د اىخااأٍِٞ قااد ٝنااُ٘ ظااَْٜ أٗ 

حعذَم 

 انًخاطر
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 صزٝظ. ٍٗعدالث اىلصٌ.

حاادرس ظااَِ قٞاااص إىخشاٍاااث ٍضَ٘عاات عقاا٘د اىخااأٍِٞ، عيااٚ أُ ٝااخٌ 

 اطخٖالمٖا بطزٝقت ٍْٖضٞت عيٚ ٍدٙ فخزة حغطٞت اىَضَ٘عت.

ٝخٌ اىقٞاص اطٗىٜ إلىخشاٍااث عقا٘د اىخاأٍِٞ عياٚ أطااص 

نااااىٞف اإلقخْاااا  حؤصاااو أقظااااغ اىخاااأٍِٞ اىَظاااخيَت، أٍاااا ح

ٗحعاااااىش مأصاااا٘ه ٗٝااااخٌ اطااااخٖالمٖا عيااااٚ ٍاااادٙ فخاااازة 

اىخغطٞااات، بعاااط اىرااازماث حعخااازف بخنااااىٞف اإلقخْاااا  

 مَصزٗفاث عْد حنبدٕا.

حكانُف 

 اإللخُاء

ٝياااشً  11ىاااِ ٝناااُ٘ ْٕااااك عاصااات ىٖاااذا االيخباااار ّ ااازال طُ ٍعٞاااار 

فاى٘فاااا  اىرااازماث بئعاااادة قٞااااص حقااادٝزاحٖا بْٖاٝااات ماااو فخااازة ٍاىٞااات، 

 باىخدفقاث اىْقدٝت ٝقاص باىقَٞت اىغاىٞت.

( إصاازا  ايخبااار ٍاادٙ مفاٝاات اإلىخااشاً 4ٝخطيااب ٍعٞااار )

 بْٖاٝت مو فخزة ٍاىٞت.

اخخبار يذي 

 كفاَت اإلنخزاو

 انعرض

أُ ٝااخٌ عاازض  11  ٝخطيااب ٍعٞااار 4عيااٚ اىعنااض حَاٍااال ٍااِ ٍعٞااار

باىصااافٜ  اىغقاا٘  ٗاإلىخشاٍاااث اىْاةااإت ٍااِ ٍضَ٘عاااث عقاا٘د اىخااأٍِٞ

ىنو ٍْٖا فٜ ططز ٗاعد مَا ى٘ ماّج أصا٘ه أٗ إىخشاٍااث عقاد حاأٍِٞ 

اىراازمت بااأُ  11ٗاعااد فااٜ قائَاات اىَزمااش اىَاىٞاات، عٞااذ ٝيااشً ٍعٞااار 

حعزض فٜ صيب قائَت اىَزمش اىَاىٜ ٗبرانو ٍْفصاو اىقاٌٞ اىدفخزٝات 

 ىنو ٍِ 

 أص٘ه عق٘د اىخأٍِٞ اىَصدرة.  .1

 إىخشاٍاث عق٘د اىخأٍِٞ اىَصدرة.  .2

 إص٘ه عق٘د إعادة اىخأٍِٞ اىَغخفع بٖا.  .3

 إىخشاٍاث عق٘د إعادة اىخأٍِٞ اىَغخفع بٖا.  .4

بَخطيبااااث عااازض ٍعْٞااات طصااا٘ه أٗ  4ال ٝيااشً ٍعٞاااار

إىخشاٍاث عق٘د اىخاأٍِٞ، "فاٜ اىغاىاب ٝاخٌ إصازا  حظا٘ٝت 

باِٞ أصا٘ه ٗإىخشاٍااث عقا٘د اىخاأٍِٞ ٗعازض اىصاافٜ 

 بظطز ٗاعد".

ٍَارطااث ٍلخيفات ىعازض فٜ ظاو اى٘ظا  اىقاائٌ ْٕااك 

عق٘  ٗإىخشاٍاث عق٘د اىخأٍِٞ فٜ اىَزماش اىَااىٜ عياٚ 

اىاازغٌ ٍااِ أّٖااا ٍبْٞاات عيااٚ أطاااص اىَبااادٛ  اىَغاطاابٞت 

اىَقب٘ىت عٍَ٘اال، عياٚ طابٞو اىَزااه ّضاد برانو ٍْفصاو 

فااٜ اىَزمااش اىَاااىٜ  إىخشاٍاااث عقاا٘د اىخااأٍِٞ  قاازٗض 

نااىٞف عاٍيٜ ب٘اىص اىخاأٍِٞ  أقظااغ اىخاأٍِٞ اىَدْٝات، ح

إمخإاااا  ٗراااائق حاااأٍِٞ ٍؤصيااات، أصااا٘ه اىخاااأٍِٞ غٞاااز 

 اىَيَ٘طت.

انعرض فٍ 

انًركز 

 انًانٍ

حغٞٞاازال صااذرٝال عيااٚ اىَااْٖش اىغاااىٜ ىعاازض قائَاات  11أعاادد ٍعٞااار 

اطدا  اىَاىٜ، عٞذ ْٝبغاٜ عياٚ اىرازمت حب٘ٝاب اىَبااىم اىَعخازف بٖاا 

 فٜ قائَت اطرباط أٗ اىلظائز ٗاىديو اىراٍو اٟيز إىٜ 

ّخٞضاات يااادٍاث اىخاااأٍِٞ ٗحراااَو إٝااازاداث اىخاااأٍِٞ ٍٗصااازٗفاث  .1

 يدٍاث اىخأٍِٞ.

 ديو أٗ ٍصزٗفاث حَ٘ٝو اىخأٍِٞ. .2

ٗباىخاىٜ  طٞنُ٘ ٍِ اىََنِ إصزا  ٍقارّاث باِٞ اىرازماث اىَصادرة 

 .4ىعق٘د اىخأٍِٞ، ٕٗ٘ ٍا ىٌ ٝنِ قائٌ فٜ ظو ٍعٞار

ٚ اىفخازة فَٞا ٝلص ٍنُ٘ ٕاٍش اىلدٍت اىخعاقدٝت، اىضش  اىَ٘سع عيا

اىغاىٞاات ٝاادرس ظااَِ إٝاازاداث اىخااأٍِٞ، أٍااا اىضااش  اىَخبقااٜ ٗاىَخعيااق 

باىظْ٘اث اىَخبقٞت ٍاِ فخازة اىخغطٞات فَٞزاو أربااط غٞاز ٍغققات ٗٝادرس 

مضااش  ٍااِ قٞاااص إىخشاٍاااث عقاا٘د اىخااأٍِٞ ظااَِ اىَزمااش اىَاااىٜ. ٗ 

 ٝخطيب اىَعٞار فصو ٍنُ٘ اى٘دٝعت عِ إٝزاداث اىخأٍِٞ.

 َنِ ح٘عٞد عزض إٝزاداث اىخأٍِٞ.ال ٝ 4فٜ ظو ٍعٞار

حخعااَِ اإلٝاازاداث بْااد اطقظاااغ، ٕٗاا٘ ٍاااال ٝظااَظ باأ 

 ّٖائٞال. 11ٍعٞار 

 حخعَِ اإلٝزاداث ٍنّ٘اث اى٘دائ . 

 

انعرض فٍ 

لائًت األداء 

 انًانٍ

ٝعاا  اىَعٞااار غاازٝقخِٞ ىقٞاااص إٝاازاداث اىخااأٍِٞ، حؤدٝاااُ إىااٜ ّفااض 

 اىْخائش.

ٍقادار االّلفااض فاٜ إىخشاٍااث اىخغطٞات اىَخبقٞات ٍا   انطرَمت األونً:

اطااخبعاد اىخغٞاازاث اىخااٜ ال حخعيااق باىلاادٍاث اىَخ٘قاا  حغطٞخٖااا باىَقابااو 

 اىَظخيٌ ٍِ قبو اىرزمت.

ٍضَ٘ع اىخغٞزاث فاٜ إىخشاٍااث اىخغطٞات اىَخبقٞات فاٜ  انطرَمت انثاَُت:

 قابيٖا.اىفخزة اىَخعيقت باىلدٍاث اىخٜ حخ٘ق  اىرزمت أُ حغصو عيٚ ٍ

 اإلَراداث . ىقٞاطٖا ٗعزظٖا ال ح٘صد طٞاطاث ٍ٘عدة

ٝضااب عيااٚ اىراازمت أُ حعاازض ديااو أٗ ٍصاازٗفاث حَ٘ٝااو اىخااأٍِٞ 

ىيرازمت  11برنو ٍْفصو عاِ ّخٞضات يادٍاث اىخاأٍِٞ، ٗٝظاَظ ٍعٞاار

أُ حلخار طٞاطت ٍغاطبٞت ىناو ٍغف ات عقا٘د فَٞاا ٝخعياق بعازض ٕاذا 

اطربااط أٗ اىلظاائز، أٗ باىخقظاٌٞ اىبْد، ط٘ا  بئدراصأ باىناٍاو ظاَِ 

 بِٞ اطرباط أٗ اىلظائز ٗاىديو اىراٍو اٟيز.

 ٝدرس برنو ظَْٜ

دخم أو 

يصروفاث 

حًىَم 

 انخأيٍُ
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 القسم الث نى 
 IFRS: 17التحديات الت  توال  كراات التيمين الم رية عند تطبيق المعيار 

عا دة  الحاأم ن عناد حطب اق المع ا ر الجد اد حعد أهم الح اد  ت الحاى حواجار شارك ت الحاأم ن وا 
 بصاة ع مة ف م   مى:

 تلميا عقود التيمين -1
 قياس  ام  ال دمة التعاقدية -2
 الوفاء بالتدفقات النقدية -3
 معدل ال  م المست دم -4
   القيمة الحالية للتعوي ات -5
 حجم   عقود الحأم ن -1

دحد ااعتبارات ال امة وتعد من المكاىت عملية تلميا عقود التايمين نلارا  لولاود بعا  
السىسل من العقود تاون مرتبطة ببع  وتا  ر وتتاي ر ببع ا ا لتحقياق   اار تلارياة، تتااون 
محللة العقود مان ملموعاة مان العقاود واال ملموعاة تتااون مان سلسالة ولعال  ا ا ماا  اار 

وماان  اام فالمحاساابة عاان ملموعااة العقااود امااا لااو ااناات عقااد  ،IFRS: 15علياا  ن ااج معيااار 
واحاد، ويتطلاا المعيااار ف ال ماوناات العقااد ماا باين المكااتقات ال امنية وماوناات ااساات مار 
والتةامااات الكااراة بتحوياال ساالا دو  اادمات  ياار تيمينيااة يمااان التميااة بين ااا دا اال الملموعااة، 

عقااود تاايمين بحااد ددناا  دلاا  عقااود م اادرم  واا ياارم  اا  ملموعااة ناتلااة عاان تقساايم محللااة
  ىل فترم ا تةيد عن سنة واحدم.

( ملموعاات 7تعد دحد التحاديات التا  ساتوال  كاراات التايمين تقسايم عقاود التايمين دلا   
ت  ااا لم اااطر مما لااة، وتتاااون الملموعااة ماان عاادم محااافل وفااق نوعيااة عقااد التاايمين ماان 

ت والتاا  تتكاااب  العقااود دا ل ااا فاا  الم اااطر وطريقااة تيمينااات الحيااام والممتلاااات والمساا وليا
اإلدارم، اماااا تتااااون المحللاااة مااان دفاااوا  ي ااام اااال فاااو  سااانة واحااادم للتعاقاااد، وقاااد يرلاااا  ااا ا 
التقسايم دلا  الربحيااة المتوقعاة وبالتاال  فالملموعااة تم ال وحاادم المحاسابة ولايس ااال عقاد علاا  

الاااااربح  يااااار الماتساااااا( وتكااااامل حااااادا ا ااااارا  تتعلاااااق بتحدياااااد  اااااام  ال دماااااة التعاقدياااااة  
 الملموعات فيما يل :
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 األولى: عقود م ممة بخس ئر
تتاون من عقود التيمين الت  من المحتمل دن تحقاق  ساامر وال طار ب اا عاال  لادا، مماا 

 يكير دل  تابد الكراة تعوي ات تلوق ايرادات دقساط التيمين.
 الث ن ة: عقود غ ر م ممة بخس ئر

العقااود علاا   ااى  الملموعااة السااابقة والتاا  ب ااا عقااود تاايمين، تتم اال فاا  ملموعااة ماان 
 احتمال تحقيق  سامر ب ا  عي  لدا  وتعد عقود محققة درباا ب لة داممة.

 الث لثة: عقود أخرى
و اااا  تلاااا  العقااااود التاااا  تنقساااام في ااااا اس طااااار دلاااا  م ااااادم و ياااار م ااااادم وت تلاااا  عاااان 

 الملموعة اسول  وال انية. 
دعادم توةيا العقود عل  الملموعاات الماا حاد ت تغييارات فا  دب عقاد  ويتم ال فترم مالية

فردب، من  ىل معلومات م ادم تعر ا ا تقاارير دا لياة بالكاراة، وتساتبعد مان الملموعاات 
العقود الت  تقااس ايرادات اا وم اطر اا بطريقاة ت  ايص اسقسااط، نلارا  ان اا عقاود تقال عان 

 اعترا  اسول .سنة، ما لم تان محملة ب سامر عند ا
ا اتى  فتارم تغطياة العقاود علا   و عد مان أ اد الح اد  ت الحاى ساحواجر شارك ت الحاأم ن

مستوب ال عقد دا ل الملموعة عن مستوب فترم التغطياة للملموعاة بالاامال، بماا يكاير دلا  
دن فتاارم تغطيااة العقااد دق اار ماان فتاارم تغطيااة متوسااط العقااود بالملموعااة، وبالتااال   اا ا يعماال 

 يعاااس الااربح علاا  نكاايم م اااطر د م ااا دن تحديااد  ااام  ال دمااة التعاقديااة للملموعااة قااد ا
ال اص بالتغطياة المتبقياة للملموعاة اااال، وبالتاال  اباد مان توةياا  اام  ال دماة التعاقدياة 
بكال منل ل للعقود دا ل الملموعاة التا  ل اا ربحياة متوقعاة مما لاة عناد ااعتارا  اسولا ، 

تاواةن وا ا الت  ل ا فترات تغطية يتوقا دن تنت ا  فا   ات التوقيات، علا  النحاو الا ب يحقاق 
بين العقود دا ل الملموعة الواحدم، وبالتاال   ا ا يعمال علا  تلناا ااعتارا  ب اام   دماة 

 تعاقدية احد العقود ال ب قد ياون دنت ت فترم التغطية ل  دا ل الملموعة.
 ق  س ه مش الخدمة الحع قد ة  -2

لتةامات ملموعاة عقاود  يعد  ام  ال دمة التعاقدية دحد ماونات القيمة الدفترية س ول واأ
التيمين المعتر  ب ا، حيم يتم ل ف  ااعترا  باسرباا  ير المحققاة، دب الاربح الا ب تتوقاا 
الكراة تحقيق  من  ىل تقديم ال دمات الت  تع ادت ب اا بمولاا العقاود التيمينياة علا  مادب 
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يااة تلاا  العقااود بيامل ااا، فالمعيااار اللديااد ا يساامح للكااراة بااااعترا  بيناا  ةيااادم فاا  فتاارم تغط
التدفقات النقدياة الدا لاة ااربح عناد ااعتارا  اسولا ، دب ااعتارا  بيربااا العقاود علا  مادب 
فتاارم التغطيااة. امااا يتطلااا المعيااار عاادم ااعتاارا  ب ااام  ال دمااة التعاقديااة لملموعااة عقااود 

ملاة ب ساامر عناد ااعتارا  اسولا ، وقاد يااون  لا  رالاا دلا  دن القيماة الدفترياة التايمين المح
لملموعاااة عقاااود التاااايمين اباااد ودن تعااااس التااااةام الكاااراة بقااادرت ا علاااا  تقاااديم ال ااادمات فاااا  

 المستقبل من تعوي ات دو مطالبات، ومن  م قدرت ا عل  الوفاء بالتدفقات النقدية.
ية سنويا  باالتغيرات فا  اياراد دو م اروفات تمويال التايمين يتم تعديل  ام  ال دمة التعاقد

 وا ا اللروق الناكمة عن التغيرات ف  دسعار  ر  العمىت االنبية اايراد دو م رو .
يعد دحد التحاديات التا  توالا  كاراات التايمين عناد تحدياد قيماة  اام  ال دماة التعاقدياة، 

ماان الملموعااات ال ى ااة السااابق ااكااارم  دن تحديااد القيمااة يااتم علاا  مسااتوب ملموعااة العقااود
الي م و  ا يعد من المكاىت الت  ستوال  كاراات التايمين و ا اة للعقاود التا  مادم التغطياة 
ل اااا اا ااار مااان عاااام ولعاااى   لااا   ينبغااا  الاااراء ماااا يلااا  عناااد تحدياااد قيماااة  اااام  ال دماااة 

 التعاقدية:
  الملموعااة وتحاادد للملموعاااة تحديااد عاادد وحااادات التغطيااة التاا  توفر اااا عقااود التاايمين فااا  

 ااال عل  دساس المنافا المقدمة بمولا ال عقد ومدم تغطيت  المتوقعة.
   يااتم توةيااا  ااام  ال دمااة التعاقديااة بالتساااوب علاا  ااال وحاادم تغطيااة ساايتم تقااديم ا  ااىل

 اللترم الحالية وعل  وحدات التغطية المتبقية الت  من المتوقا تقديم ا ف  المستقبل.
   ااعترا  ف  اارباا وال سامر بالمبلغ الم  ص لوحدات التغطية عن اللترم الحالية.يتم 

مرفاااق حالاااة تطبيقياااة  ااامن المىحاااق تو اااح ايلياااة تحدياااد عااادد وحااادات التغطياااة وايلياااة 
 قياس  ام  ال دمة التعاقدية عل  مستوب ال ملموعة.

 الوف ء ب لحدفق ت النقد ة  -3
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 ت النقد ة المسحقبم ة  راعى م   مى:عند ح د د ق مة الوف ء ب لحدفق 
 المتوقعة الدا لة وال ارلة  حقد ر الحدفق ت النقد ة المسحقبم ة  - أ
تتم ل ف  البعد الةمنا  لقيماة التادفقات النقدياة الدا لاة بعاد   ام  الق مة الزمن ة لمنقود: - ب

التااادفقات ال ارلاااة من اااا، ويتطلاااا ا تياااار معااادل   ااام مناساااا لقيااااس التااادفقات النقدياااة 
 بالقيمة الحالية.

 يتم ل ف  قيمة الم اطر الناتلة من التطور الةمن  لى طار المتوقعة. حعد ل الخطر: - ت
تم ااال فااا  قيماااة  اااام  الاااربح المتوقاااا بعاااد تعاااديل ال طااار ي هااا مش الخدماااة الحع قد اااة: - ث

 والقيمة الةمنية للنقود ومعدل ال  م ال ب سيتم ا تيارا، لقياس قيمة اارباا المتوقعة.
بمعن  دا ر تبسيطا يكير الوفاء بالتدفقات النقدية دل  تقاديرات القيماة الحالياة للمباالغ التا  

وساداد ا للمطالباات والتعوي اات المطلوباة واا ل   تتوقا كراة التيمين تح يل ا من اسقساط
الم ااروفات المتعلقاااة بملموعاااة العقاااود معدلاااة بحالاااة عاادم التيااااد مااان  اااىل اسااات دام معااادل 
  اام مناسااا. وقااد ياااون دحااد التحااديات التاا  توالاا  كااراات التاايمين عنااد تحديااد تلاا  القيمااة 

يماة المقادرم قاد ا تعااس نتاامج اسحادام للوفاء بالتدفقات النقدية المتوقعة المستقبلية دب دن الق
الت  حد ت بعد عار  القاوامم المالياة وبالتاال  اباد مان ااف ااا عان المعلوماات التا  د ارت 

( "ااف ااا عان اسحادام التالياة لتااري  2عل  تحدياد تلا  القيماة وفاق معياار المحاسابة رقام  
 عر  القوامم المالية".

 معدل الخصم المسحخدم  -4
تتااي ر طريقااة قياااس قيمااة الوفاااء بالتاادفقات النقديااة بمعاادل ال  اام المساات دم والاا ب يعاااس 
القيمة الةمنية للنقود والم اطر المالية ل  ا التدفقات دل  الحد ال ب ا يتم فيا  ددرا  الم ااطر 

وماان ثاام  جااب أن ححساام معاادالت الخصاام الحااى  ااحم أسااحخدامه  الماليااة بالتاادفقات النقديااة، 
   من شرك ت الحأم ن عمى معدالت حعكس:وحطب قه

  القيمة الةمنية و   امص ال من التدفقات النقدية و السيولة لعقود التيمين 
   ااتساق ماا دساعار اللامادم بالساوق الحالياة والتا  يماان ر اد ا مان  اىل اسدوات المالياة

  التمويال، م ل  العامد عل  د ون وسندات ال ةانة، علا  الوداماا تحات الطلاا، علا   ااو 
 عل  و امق اآلست مار، عل  ك ادات اإليدا ، و ير ا ...( من حيم التوقيت والسيولة.

  .معدات الت  م السارية 
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   ويقترا الباحم دن دف ل معدل يمان دست دام  يتم ل فا  متوساط ساعر اإلمتماان وال  ام
 المعلن من البن  المراةب.

ص اسقساااط فالكااراة ليساات بحالااة دلاا  وبالنساابة للعقااود التاا  يطبااق علي ااا مااد ل ت  ااي
اسااات دام معااادل   ااام إلن   اااار القيماااة الةمنياااة للنقاااود  يااار  اماااة فااا  تحدياااد قيماااة الوفااااء 

ولكاال شااركة بالتادفقات النقدياة، ان  اا ا الماد ل يااتم تطبيقا  علا  العقااود التا  تقاال عان سانة. 
 أن حطبق أ ً  من المداخل الح ل ة عند ح د د معدل الخصم المسحخدم:

  "مدخل حص عدى: "من أسال إلى أعمى 
 تست دم كراة التيمين بمولب  معدل   م يعاس معدل العامد ال ال   من الم اطر

  "مدخل حن زلى: "من أعمى إلى أسال 
تساات دم كااراة التاايمين بمولباا  معاادل عامااد يعاااس دسااعار السااوق المحملااة بالم اااطر مااا 
دسااتبعاد عااىوم السااوق المحملااة بالم اااطر  باادل الم اااطرم(، ويتكاااب   اا ا المعاادل مااا نمااو   

((Capital Asset Pricing Model: CAPMتسعير اس ل الردسمال  
1   

   العقاود فاى المجموعاة الوا ادة وتلاك معادل خصام تات محوساط مارجا طاوال فحارة إصادار
 لمعقود الص درة خالل سنة.

 الق مة ال  ل ة لمحعو ض ت -5
تتم ااال فااا  التااادفقات النقدياااة المتوقعاااة المساااتقبلية  المااادفوعات( م  اااومة بمعااادل   ااام 
مناسا، للو ول دل  القيمة الحالية للتعوي ات والمطالباات مان  اىل معلوماات تعتماد علا  

 التياد.  وفيما يل :درلة عالية من 
 نموتج مبسط لشرح الارق ب ن المع  ر القد م والجد د فى العرض لمقوائم الم ل ة:

العااار  ايااارادات اسقسااااط  يااار الماتسااابة وااحتياطاااات تااام تطاااوير  IFRS:17بمولاااا 
الساااارية والم   اااات اللنياااة تحااات حاااا/ التةاماااات عقاااود التااايمين، والتااا  تم ااال تااادفقات نقدياااة 

لمقابلاة التعوي اات والمطالباات لحملاة الو اامق مان عقاود التايمين الساارية، والتا  ياتم مستقبلية 
 عر  ا ف  قاممة المراة المال  عل  النحو التال :

 

                                                 
1
أطاٍت ربٞ   " حظعٞز حأٍْٞاث اىََخيناث ٗاىَظإ٘ىٞاث باطخلداً اىَْا س اىَاىٞت فاٚ اىفناز اإلمخا٘ارٙ اىغادٝذ" رطااىت  - 

 (2111صاٍعت اىَْ٘فٞت )طْت   –ارة دمخ٘رآ غٞز ٍْر٘رة، ميٞت اىخض
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تاام تطااوير طريقااة القياااس لىياارادات ماان عقااود التاايمين لحساااا التاادفقات النقديااة المتوقعااة 
 IFRS: 17سواء الدا لة دو ال ارلة ما تطوير لىعترا  ايرادات اسقسااط بمولاا المعياار 

(، بنااء  علا  72وال ب يساير  معياار المحاسابة الم ارب:  IFRS: 4و   طريقة ت تل  عن 
م ااعتااارا  بااااايرادات مااان دقسااااط العقاااد فااا  السااانة ااولااا  ماااا توةياااا يااات IFRS: 4معياااار 

التعوي اااات والمطالباااات المتوقعاااة علااا  عااادد سااانوات عقاااد التااايمين وتعااار  بقامماااة المرااااة 
المال  بحساا الم   ات اللنية وااحتياطات السارية بعاد تعاديل ا بر ايد دول و  ار المادم 

 اامن تعااديل ال طاار، دمااا فيمااا يتعلااق ب ااام  ال دمااة  دمااا بالمعيااار اللديااد يااتم ااعتاارا  ب ااا
 التعاقدية فالم ال التال  يكرا طريقة القياس: 

  

 

20212020 قائمت انمركز انمانً 

األصىل انمانيت

انممتهكاث وانمعذاث

انشهرة واألصىل غير انمهمىست 

xأصىل مجمىعت عقىد انتأميه

xأصىل مجمىعت عقىد إعادة انتأميه

انىقذيت وما فً دكمها

xxxxxxإجمانً األصىل

إجمانً دقىق انمهكيت

xإنتزاماث عقىد انتأميه

إنتزاماث عقىد إعادة انتأميه

انمخصصاث غير انفىيت

xxxxxxإجمانً األتزاماث ودقىق انمهكيت
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م تللااا   ،IFRS: 17يعتباار قياااس  ااام  ال دمااة التعاقديااة للمعيااار وفااق دحاااام المعيااار 
 عل  النحو التال :  IFRS: 4تماما  عن قياس ناتج نكاط التيمين الوارد بالمعيار 

 

 

فيااااتم ااعتاااارا  بااااايرادات ااقساااااط بقاممااااة الااااد ل علاااا  دن ااااا  IFRS: 17دماااا ماااان  ااااىل 
دياارادات تاايمين ويااتم توةيااا تلاا  اإلياارادات علاا  ساانوات العقااد مااا مااا يقابل ااا ماان التعوي ااات 

 والمطالبات المتوقعة وبالتال  نتيلة نكاط التيمين ت تل  ف  ال سنة عل  النحو التال :
 

 

يتم اال التطااوير فاا  ااعتاارا  باسرباااا المتوقعااة فاا  ااال ساانة علاا  حاادا باادا ماان اسااتبعاد 
( 7ارباااا الساانوات بعااد الساانة اسولاا  ماان العقااد علاا  الاار م ماان دن عقااد التاايمين يمتااد لماادم  

ساانوات. مااا عاار  مااا يقاباال قيمااة المطالبااات والتعوي ااات المتوقعااة فاا  حااا/ التةامااات عقااود 

قائمت انذخم )دـ/ االرباح وانخسائر(

االجمانًانثانثتانثاويت االونً

800800ايراداث اقساط انتأميه

510-170-180-160-تعىيضاث ومطانباث متىقعت

90-90-تكهفت االستذىار عهً عقىد انتأميه

200200هامش انربخ انمتىقع

00هامش انمخاطرة )تعذيم انخطر(

00هامش انخذمت انتعاقذيت

0000انتزاماث عقىد انتاميه

انسىت بيان

IFRS: 4

االجمانًانثانثتانثاويت االونً

257274269800تذفقاث وقذيت مه أقساط انتأميه 

510-170-180-160-تذفقاث وقذيت إنً انتعىيضاث وانمطانباث انمتىقعت

90-30-30-30-تذفقاث وقذيت  إنً تكهفت االستذىار عهً عقىد انتأميه

676469200انتذفقاث انىقذيت انمتىقعت/هامش انربخ انمتىقع

15-8-2-5-هامش انمخاطرة )تعذيم انخطر(

185-61-62-62-هامش انخذمت انتعاقذيت

600-200-210-190-مصروفاث خذمت انتأميه

676469200ارباح خذمت انتأميه

IFRS: 17

انسىت بيان
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مراااااة المااااال . ويقابل ااااا النقديااااة التاااا  تاااام تح اااايل ا والتاااا  يااااتم ت  ي اااا ا التاااايمين بقاممااااة ال
لىست مار ف  اا ول ال ابتة دوالمالياة، دماا ماا لام ياتم تح ايل  مان ايارادات ااقسااط وت اص 
اللترم المالية تل ار فا  حاا/ د اول عقاود تايمين، اماا ياتم ااعتارا  ب اام  ال دماة التعاقدياة 

ماتسبة الت  ت ص السنوات التالية، ف  حا/ دلتةاماات عقاود التايمين. فيما يم ل اارباا  ير ال
ويعااااد  اااا ا د ااااافة ماااان المعيااااار لىعتاااارا  باااا يرادات ااقساااااط  ياااار الماتساااابة فاااا  الساااانوات 
المرتبطة بتغطية  دمات العقد ب ا، وا ل  ااعترا  بمايقاب ا من تعوي اات، دب دن ن ايا 

السنة من التعوي اات المتوقعاة ماا تعاديل التغييارات  السنة من ايرادات ااقساط يقابل  ن يا
 الت  تنكي سنويا بقيمة التعوي ات المتوقعة عندما يحدم تعديل لل طر   ام  الم اطرم(.

    IFRS: 17اآلث ر الم ل ة المحرحبة عند حطب ق المع  ر الم  سبى  :القسم الث لث
 Measurement modelالق  س: أواًل: 

( مداخل لمق ا س واالعحاراف با  رادات الحاأم ن ومق بال الحلط اة لعقاود 3اسحخدم المع  ر )
 الحأم ن ححمثل ف م   مى: 

 Building Block Approach (BBA)مد ل اللبنات  الاتل(  -1
  Premium Allocation Approach (PAA)مد ل ت  يص اسقساط  -2
  Variable Fee Approach (VFA)مد ل الرسوم المتغيرم   -3
 مدخل المبن ت )الكحل الخرس ن ة(  -1

و يلاااا دن يطباااق علااا  لمياااا عقاااود   عحبااار هاااتا المااادخل هاااو النماااوتج العااا م لمق ااا س 
التاايمين مااا دساات دام معاادل   اام مناسااا لحساااا القيمااة الحاليااة للتاادفقات النقديااة المسااتقبلية 
مااان دلااال تحدياااد قيماااة تقتااارا مااان حقيقاااة الوفااااء بالتةاماااات التااايمين المتوقعاااة مااان تعوي اااات 

 ومطالبات.
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 المبنة األولى: الحقد ر المرجا ا حم ل ً  لمحدفق ت النقد ة المسحقبم ة   
probability-weighted estimate of future cash flows 

تتم ل ال طاوم اسولا  عناد قيااس اربااا عقاد التايمين فا  تقادير التادفقات النقدياة المساتقبلية 
لنقديااة المسااتقبلية المتوقعااة والتاا  ماان والتاا  تتم اال فاا  التقاادير الماارلح اإلحتمااال  للتاادفقات ا

المتوقااا دن تنكااي علاا  ساابيل الم ااال عناادما تلتااةم  كااراة التاايمين بالوفاااء باالتةامااات و اادمات 
وبالتااال   ،Expected Valueالتايمين لعقااد التاايمين، وبالتاال  يتعلااق اسماار بالقيمااة المتوقعاة 

ا دعاادم النلار فا  تساعير البولي اة فان تقييم الم اطر لحامل البولي ة يتم ب الة مساتمرم ما
الت  تي   ف  الحسبان تل  الم اطر، د  يتم ااعترا  بالعقاد فا  تااري  التوقياا عليا ، دو فا  
التاااري  الاا ر تباادد فياا  كااراة التاايمين بتسااليل الم اااطر المتوقعااة مناا ، امااا ا يااتم ااعتاارا  

دن يغطا  لمياا التادفقات النقدياة  بالعقد ا ا لم يو   بينا  التاةام علا  كاراة التايمين وينبغا 
المستقبلية علا  دسااس القيماة المتوقعاة، و تولاد  ا اية  اماة لادا عناد قيااس اللبناة اسولا ، 
يلاااا دن تكااامل التااادفقات النقدياااة: تااااالي  ااقتنااااء اإل اااافية المرتبطاااة بكاااال مباكااار بعقاااد 

فاا  الواقاااا عقاااود بياااا.  التاايمين، اااتتااااا، النياااة فاا  تحريااار عقاااود التااايمين اللرديااة التااا   ااا 
وينبغاا  تحديااد تاااالي  ااقتناااء اإل ااافية لااال عقااد علاا  حاادم، ولاايس لمحللااة عقااود التاايمين. 
دماااا تااااالي  ااقتنااااء التااا  ا تم ااال  تااااالي  اقتنااااء د اااافية لعقاااود التااايمين يلاااا دن تسااالل  

 ام رو  عند تحمل ا.  العقود الت  تقل عن سنة(
 النقد ة كل من الحدفق ت:حشمل حقد رات الحدفق ت 

  .الدا لة  المقبو ات( دقساط التيمين المتوقعة من حملة الو امق 
   ال ارلااااة  الماااادفوعات(، تلاااا  التعوي ااااات والمطالبااااات واللوامااااد المدفوعااااة لحااااامل  و ااااامق

باا اافة دلا  الم اروفات  claims and benefits paid to policyholdersالتايمين 
در اللواماد التا  تتوقاا كاراة التايمين   Participation Benefitsكاراةاإلدارية، وفوامد الم

 دفع ا لحملة الو امق مقابل مكارات م ف  اسرباا.
 Time Value of Money المبنة الث ن ة: الق مة الزمن ة لمنقود .....................  

يلاااا علااا  الوحااادم ااقت اااادية عناااد تحدياااد التااادفقات النقدياااة المتوقعاااة للوفااااء باالتةاماااات 
fulfilment   cash flows   است دام معدل   م discount rate لتعديل تقاديرات التادفقات

النقديااة المسااتقبلية للتوافااق مااا القيمااة الةمنيااة والقااوم الكاارامية للنقااود، و يلااا دن ياااون ساااعر 
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ال  ام المساات دم متساق مااا دساعار السااوق الحاليااة للعاماد علاا  اسدوات المالياة لتساااير عقااود 
، ماااااا liquidityوالسااااايولة  currency، العملاااااة timingالتااااايمين فااااا  دعتباااااارات: التوقيااااات 

د ر العوامل التا  تا  ر فا  دساعار الساوق المعلناة و التا  ليسات ل اا عىقاة بالتادفقات  استبعاد
التااايمين. وبالتاااال  يلاااا تعاااديل دساااعار ال  ااام لاااتعاس التااادفقات النقدياااة لعقاااد النقدياااة لعقاااد 

 التيمين من حيم التوقيت والعملة والسيولة.  
  Risk adjustmentالمبنة الث لثة: حعد ل الخطر ................... 

 تقيس تعديىت ال طر، القيمة الةمنية لتعوي ات الوحدم ااقت اادية فا  حالاة عادم التيااد
بكاين قيماة وتوقيات التادفقات النقدياة التا  تنكااي عان التةاماات الوحادم ااقت اادية بكاروط عقااد 

 بين:  اتلرق التيمين، نلرا  ان الوحدم ااقت ادية عند قياس ا  طر التعوي 
 الوفاء بعقد التيمين ال ر لدي  ملموعة من النتامج المحتملة.  -1
 نقدية حالية    نلس ا القيمة المتوقعة.الوفاء بعقد التيمين من  ىل تدفقات  -2

تعااد حالااة عاادم التياااد المتعلقااة بالوفاااء بالتاادفقات النقديااة المتوقعااة نمااو   محاسااب  اقترحاا  
مللس معايير المحاسبة الدول  لا  يعاس تسوية الم اطر عند الوفاء بكاروط عقاد التايمين، 

ين بالنساابة للم اااطر والتاا  حياام ياا دب عاادم اتساااق السااوق الاا  تسااويات محااددم لكااراة التاايم
ساااو  تقلااال مااان مااادب الو اااوق للمعلوماااات المقدماااة مااان  اااىل البياناااات المالياااة، لااا ل  قااارر 
المللس  مللس معايير المحاسبة الدول ( دن التغيرات ف  تسوية  ال طر من فتارم س ارب ا 

 تعد  الحة.يمان دن تتم دا ف  حال ولود دليل عل  دن التقديرات السابق التو ل الي ا لم 
ل ا يعد الغر  من تسوية الم اطر قياس د ار عدم التيااد فا  التادفقات النقدياة التا  تنكاي 
عن عقد التيمين، ونتيلة ل ل  دن تسوية الم اطر يلاا دن تعااس لمياا الم ااطر المرتبطاة 
بعقد التيمين، اما ا يلوة دن تعاس  تسوية الم ااطر، تلا  الم ااطر التا  ا تنكاي مان عقاد 

تاايمين، م اال م اااطر ااساات مار المتعلقااة باس ااول التاا  تحااتلل ب ااا كااراة التاايمين باساات ناء ال
م اطر ااست مار الت  ت  ر عل   المبالغ المستحقة لحملة الو امق، وبالتال  تساوية الم ااطر 

 تعد عملية منل لة عن تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية ودسعار ال  م.
  Contractual Service Margin (CSM) ش الخدمة الحع قد ة:المبنة الرابعة: ه م

يم اال  ااام  ال دمااة التعاقديااة: اسرباااا  ياار المحققااة فاا  عقااد التاايمين ويااتم دقلال ااا  ااىل 
فتاارم التغطيااة بطريقااة تعاااس اف اال ال ااادمات المن ااوص علي ااا فاا  العقااد، وبالتااال  عنااادما 
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يااة ينبغاا  علي ااا اساات دام مسااتوب التلميااا تعتاار  الوحاادم ااقت ااادية ب ااام  ال دمااة التعاقد
ال ر ي من دن  ام  ال دمة التعاقدية ياتم د باتا  بماا يتماكا  ماا دسالوا ال ادمات المقدماة 
فااا  اطاااار العقاااود المرتبطاااة ب اااا، يتطلاااا المعياااار ااعتااارا  بااا  بالاامااال فااا  حسااااا اسربااااا 

ن التةامااااات عقااااود وال سااااامر. دمااااا مااااا ي ااااص الساااانوات التاليااااة ماااان درباااااا فيعتاااار  باااا   اااام
 .4التامين

 )المدخل المبسط( مدخل حخص ص األقس ط:  -2
يعااد مااد ل مبسااط للعقااود ق اايرم اسلاال، يتكاااب  دلاا  حااد ابياار للمااد ل الحااال  لتيمينااات 
اسااتيراد وت اادير الساالا  مااا مراعااام اساات دام معاادل   اام للم   ااات اللنيااة وااحتياطااات 
السارية(، ويعد ابسط المادا ل ويسات دم للعقاود ق ايرم االال التا  تقال عان سانة، يسامح  ا ا 

دن تقااوم بتقساايم عقااود التاايمين دلاا  ملموعااات ا اارا  قياااس قيمااة المااد ل لكااراات التاايمين 
 التةام التغطية للملموعة وبالتال  تاون: 

 دب تدفقات نقدية  ارلة لىستحوا  عل  عقود التيمين –قيمة اسلتةام =  دقساط التيمين 
 وفى نه  ة كل فحرة  حم حعد مر:

 ااقساط اللديدم  وفق ااساس النقدب(  )+(
 تدفقات نقدية مقدرم مقابل تاللة ااستحوا  عل  عقود تيمين لديدم (-)

 دب تعديل عل  عمليات التمويل لتغطية م اطر التيمين )+(
ا ا ااتكااالت كاااراة التااايمين  اااىل فتااارم التغطياااة دن دحاااد ملموعاااات التااايمين مااان المتوقاااا 

لتغطيااة والتاادفقات النقديااة  ساارت ا فعلي ااا حساااا اللاارق بااين: قيمااة االتااةام بالاادفاتر المتعلااق با
للوفاااء بالتةامااات ملموعااة العقااود التاا  تتعلااق بالتغطيااة علاا  دن ياادر  اللاارق اااربح دو  سااارم 
باارباااا وال سااامر. مااا مراعااام دن ايااة م ااروفات تتحمل ااا كااراة التاايمين مقاباال ااسااتحوا  

 عل  عقود تيمين  دقل من سنة( تعد م روفات وت بت ف  اارباا وال سامر.
 

                                                 
9
 - Christopher Hodgdon, Susan B. Hughes, “The effect of corporate governance, auditor 

choice and global activities on EU company disclosures of estimates and judgments”. 

Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Volume 26, 2016, Pages 28-

46 
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 مدخل الرسوم المحل رة -3
وفقط عل  "العقود المكاتراة" فيماا يتعلاق بعواماد   سحخدم هتا المدخل عند الق  س الال ق

المكاراات ف   ية ملموعة من ملموعات عقود التيمين وف  ن اياة اال فتارم مالياة ياتم قيااس 
ة المقادرم للوفاااء قيماة االتاةام المحساوا ا اارا  التغطياة بالقيماة المتبقياة ماان التادفقات النقديا

بالتةاماات العقاود التا  تام تلميع اا فا  ملموعاة واحادم فا   لا  التااري ، وعلا  كاراة التايمين 
دن تعتاااار  باارباااااا وال سااااامر للتغيياااارات التاااا  تماااات وعلاااا  اا ااااص اان لااااا  فاااا  ديااااراد 
التااايمين، ام اااروفات  دماااة التااايمين، مقابااال ال ساااامر المتوقعاااة فااا  الملموعاااات، واااا ا د ااار 

 يمة الةمنية للنقود ف  حساا اارباا وال سامر من قاممة الد ل.الق
  IFRS: 17ث ن ً : اآلث ر الضر ب ة الن حجة من حطب ق مع  ر 
والمعااادل بمقت اااا   2432( لساااانة 22يعاااد قااااانون ااكااارا  والرقابااااة علااا  التاااايمين رقااام  

، 0223( لساااااانة 223وا ياااااارا    2443( لساااااانة 201وااااااا ا   2440( لساااااانة 42القااااااوانين:  
والمطبااق علاا  كااراات التاايمين العاملااة فاا  م اار  ااو بم ابااة قااانون مةاولااة الم نااة لكااراات 
التيمين وتتول  ال يمة العامة للرقابة المالية د دار التعليمات بتسيير دعماال  ا ا النكااط، اماا 

 اااا  المقاااااررم بتاااااوين ااحتياطاااااات 2432( لسااااانة 22( ماااان  ااااا ا القااااانون  72تعااااد الماااااادم  
 ت اللنية الىةمة لمقابلة التةامات التغطية لعقود التيمين وتتم ل فيما يل :والم   ا

  :ب لنسبة لحأم ن ت األشخ ص وعمم  ت حكو ن األموال 
  ااحتياط  الحساب 
 م  ص المطالبات تحت التسديد الت  لم يتم تسويت ا حت  تاري  دعداد الميةانية 
  :ب لنسبة لحأم ن ت الممحمك ت والمسئول  ت 
 م  ص اآل طار السارية 
 م  ص التعوي ات تحت التسوية 
 م  ص لمقابلة حوادم وقعت ولم يبلغ عن ا حت  تاري  دعداد الميةانية 
 م  ص للتقلبات العاسية 

ماان القواعاااد الحااماااة  0220( لسااانة 42/ا( مااان القاااانون رقاام  00/0ااا ل  تعاااد المااادم  
 بتاوين ا من التاالي  والبة ال  م. باعتبار الم   ات اللنية الت  تلتةم كراات التيمين
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 ومن هن  حبدأ المشكمة:
تقااااااارر دن  0220( لسااااااانة 42( مااااااان قاااااااانون ال اااااااريبة علااااااا  الاااااااد ل  04دن الماااااااادم   -1

ااحتياطااااااات والم   ااااااات ا تعااااااد ماااااان التاااااااالي  والبااااااة ال  اااااام وبالتااااااال  لميااااااا 
علا  التايمين ا تعاد ااحتياطات الت  يتم تاوين ا تطبيقا  احاام قانون اإلكارا  والرقاباة 

من التاالي  والبة ال  م بل سيتم رد ا للوعاء ال ريب  فيما عادا الم   اات اللنياة 
 .0220( لسنة 42/ا( من القانون رقم  00/0الماونة وفق نص المادم  

دن اا ااار ال ااريبية ماان تطبيااق المعيااار فيمااا يتعلااق بكااراات التاايمين العاملااة فاا  م اار  -2
 تتم ل ف  : 

   المعياااار ااعتااارا  بتعاااديل ال طااار عناااد حسااااا  اااام  ال دماااة التعاقدياااة  ااامن يتطلاااا
اارباا وال سامر عل  الر م من عدم تحقق اارباا المقابلة لا  ولاان ياتم ا باتا  فا  ااربااا 
وال سااامر لمقابلااة االتااةام بم اااطر عقااود التاايمين السااارية. و اا ا تغياار فاا  قيمااة ال طاار ااال 

 دا دن  يعتر  ب  المعيار.فترم مالية ويعد تقديرب 
   اب ةيادم ف  التةاماات م ااطر عقاود التايمين نتيلاة ان لاا  فا  القيماة الكارامية للعملاة دو

تعاديل للتادفقات النقدياة المساتقبلية المتوقعاة  ال ارلااة( نتيلاة دسات دام ساعر   ام لموال ااة 
ماااات بااربااااا وال ساااامر، الوفااااء بالتااادفقات النقدياااة المساااتقبلية ياااتم تحميااال الةياااادم فااا  االتةا

اامر ال ب يعد بم ابة دعباء محملة علا  قامماة الاد ل ولاان نلارا  ان اا  يار محققاة فسايتم 
 رد ا بااقرار ال ريب  السنوب.

عنادما تم ال  22وبالتال  يمان دن تعالج المكاىت السابقة ف  االتةامات ال ريبة الم للاة
ام معيااار المحاساابة الم اارب   ااراما الااد ل: نلقااات ساايتم سااداد ا فاا  المسااتقبل، وفااق دحااا

( ممااا يم اال دعباااء علاا   اااف  الااربح القاباال للتوةيااا وماان  اام تاا دب دلاا  ت لااي  ن اايا 04
 الس م ف  اسرباا. 

 القسم الراب : 
دراسة حطب ق ة لب  ن االثر عمى نحا ئج أعما ل القاوائم الم ل اة لشارك ت الحاأم ن المصار ة 

 IFRS: 17 عند حطب ق المع  ر الم  سبى
                                                 

10
-Luke Watson, “The Deferred Tax Asset Valuation Allowance and Firm Creditworthines-

s”. The Journal of the American Taxation Association. Mar 2018, Vol. 40, No. 1 (March 

2018) pp. 81-85. 
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قاام الباحام باالتطبيق علاا  عيناة مان كااراات التايمين الم ارية والتاا  ي ال عادد ا دا اال 
، ماا باين كاراات قطاا  دعماال عاام وقطاا   ااص 0221/0222ااقليم الم ارب، فا  سانة 

( كاراات وفاق معياار دعلا  ديارادات 7، د تار الباحام عيناة مان م ماوناة مان  22( كراة72 
لتطبيااااق متطلبااااات المعيااااار  0221/0222التيمينيااااة فاااا  م اااار لساااانة ماااان حلاااام اسعمااااال 

( كاااراة قطااا  دعماااال عاااام مملواااة بالاامااال للدولاااة 0المحاسااب  علي اااا، تاونااات العينااة مااان  
ويقااوم بمرالعت مااا دع اااء الل اااة المراااةب للمحاساابات، وكااراة واحاادم ماان القطااا  ال اااص 

العاالم، ومان  اىل البياناات التا  دماان   ات المسا مة االنبية من دابر كراات التايمين فا 
 –الح ااول علي ااا ماان ال يمااة العامااة للرقابااة الماليااة تم لاات فاا  دنكااطة تاايمين متعااددم  حيااام 

 ممتلاات وا رب .....( – 20حوادم
 

 حيام قطا  دعمال عام شركة مصر لح م ن ت ال   ة 1
 ممتلاات و مسموليات قطا  دعمال عام شركة مصر لمحأم ن 2
 ممتلاات و مسموليات قطا   اص مصر –شركة ال  نز لمحأم ن مصر )ال  نز  3

 

ح ااااال الباحااااام علااااا  مل اااااص بياناااااات القاااااوامم المالياااااة لكاااااراات العيناااااة عااااان السااااانة المالياااااة المنت ياااااة فااااا  
 (2مو حة ف  ملحق رقم   72/1/0222

قااام الباحاام بااالراء المقابلااة الك  ااية مااا مااديرب التكااغيل واادارم الماليااة لكااراات العينااة 
وتباين  IFRS: 17التا  تام ا تيار اا للوقاو  علا  التحاديات التا  تاوال م عناد تطبياق معياار 

دن د ااام تلااا  المكااااىت تتم ااال فااا : ايلياااة قيااااس  اااام  ال دماااة التعاقدياااة، معااادل ال  ااام 
المساات دم لحساااا التاادفقات النقديااة المتوقعااة للوفاااء بالتاادفقات النقديااة مقاباال  اادمات التاايمين 

 باا افة دل  تسوية ال طر وايلية حساا ديرادات تمويل التيمين.
والتااااا  تااااام عر ااااا ا  IFRS: 17فاااااق دحااااااام معياااااار اسااااات دم الباحااااام طريقاااااة الحسااااااا و 

( وتو ااااال باااااالتطبيق ساااااواء وفاااااق متطلباااااات المعياااااار اللدياااااد واااااا ا وفاااااق 7، 0باااااالمىحق  
المقترحااات ماان الباحاام التاا  لاااءت علاا  مااتن البحاام مااا افتاارا   بااات: عاادد العقااود التاا  

ية  الحساابية( ابرمت ا كراات العينة، معدات تاوين الم   ات اللنية و ااحتياطات الساار 
، الم ااطر المتوقعاة فا  سانة العيناة، اايارادات التا  2432( لسانة 22المطبقة وفق القانون  

                                                 
11

-http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/eisa_reports/rep20_eisa.htm 
12
 .ٝطيق عيٚ حأٍِٞ اىغ٘ادد حأٍِٞ عيٚ اىَظإ٘ىٞاث - 



 دراطت حغيٞيٞت ىيَغاطبت عِ عق٘د اىخأٍِٞ فٚ ظو ٍعٞار...........                         د/ نبيل عبد الرؤف إبراهيم 

142 

 

تحققات فاا  سانة العينااة بعاد اسااتعرا  نوعياة عقااود التايمين القاممااة ومساتمر تغطيااة م اطر ااا 
ر ف  السنوات التالية لبيان اآل ر عل  نتامج اسعمال، ومن  ىل معادل   ام يتم ال فا  ساع

وسااعر العاماااد  0223اامتمااان وال  اام المعلاان ماان البناا  المرااااةب الم اارب فاا  دول يناااير 
 %، ما مراعام عر  ما يل : 22عل  الوداما ال ال  من ال طر = 

التغياااااار فاااااا  ااحتياااااااط  الحساااااااب  وم  ااااااص المطالبااااااات وم  ااااااص التعوي ااااااات  -1
 وم  ص التقلبات العاسية ف  حا/  ام  الم اطرم.

% من ايرادات ااقساط فيما عادا كاراة م ار للتايمين 12ية الدا لة تم ل التدفقات النقد -2
% نتيلاة ا اتى  المادا ل المطبقاة فا  قيااس ايارادات عقاود 42م ر  –وكراة اليانة 

التيمين، ا ل  ا تى  ملموعات عقود التايمين، ماا باين الماد ل العاام للقيااس وماد ل 
ا ي ااااص العااااام يعاااار  فاااا  حااااا/ ت  اااايص ااقساااااط ومااااد ل الرسااااوم المتغياااارم، ومااااا 

التةامااات عقااود تاايمين بااا عتبار ااا اياارادات  ياار ماتساابة. و اا  تم اال نسااا متوسااطة قااام 
 الباحم بحساب ا بناء  عل  المقابىت الك  ية ما مم ل  كراات العينة.

يااتم قياااس م ااروفات ااسااتحوا  علاا  العقااود وعمااوات اانتااا  والم ااروفات المباكاارم  -3
 ات نسبة التدفقات الدا لة لال كراة من كراات العينة.لعقود التيمين ب 

% 22بمعااادل  2.300لللنيااا  بعاااد سااانة مااان لاااداول القااايم الحالياااة =  27القيماااة الحالياااة -4
 ساااعر العاماااد علااا  الوداماااا ال اااال  مااان ال طااار( فيماااا يتعلاااق بالتعوي اااات والمطالباااات 

 اطرم. المتوقعة للسنوات التالية والت  يتم ددرال ا ف  حا/  ام  الم 
 يتم تلا ل   ر  ريبة الد ل اللارية والم للة. -5

 

                                                 
13
 راص  صداٗه اىقَٞت اىغاىٞت اىَ٘ظغت باىَزاص  - 

دساب هامش انخذمت انتعاقذيت

شركت مصر 

نتاميىاث انذياة

شركت انياوز نهتأميه 

)انياوز – مصر(

شركت مصر 

نهتأميه

    1,792,891           130,989        1,895,603تذفقاث وقذيت داخهت )االقساط(

       694,747             37,284        1,245,855تذفقاث وقذيت خارجت )انتعىيضاث(

              -             32,547           615,807مصروفاث االستذىار عهً عقىد انتأميه

    1,098,144             61,158             33,941صافً انتذفقاث انىقذيت انمتىقعت

     (116,452)              (3,030)         (616,600)هامش انمخاطرة

    1,214,596             64,188         (582,659)هامش انخذمت انتعاقذيت
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قائمت انذخم )أ / ر(

    1,214,596             64,188         (582,659)ايراداث عقىد انتأميه

       568,334             40,919             37,032مصروفاث عقىد انتأميه

       646,261             23,270         (619,691)وتيجت خذماث انتأميه

    1,900,176             69,674        2,230,985انذخم مه االستثماراث

       206,481             10,912             99,052ايراداث تمىيم انتأميه

    1,420,836                   -           578,775مصروفاث تمىيم انتأميه

    2,546,437           103,856        1,131,571صافً انىشاط انمانً

       652,201             69,717           386,747تكانيف غير مباشرة

         26,701              (4,442)                  100مصروفاث أخري

              -                   -                  -ايراداث أخري

    1,867,535             29,697           744,724صافً انربخ قبم انضريبت

%73%29%66وسبت صافً انربخ انً صافً انىشاط انمانً

قائمت انمركز انمانً

  33,094,754           820,519      27,591,548األصىل انمانيت

       157,772               8,782             40,995انممتهكاث وانمعذاث

              -                   -                  -انشهرة واالصىل انمعىىيت

    1,665,809           143,293        1,539,318أصىل عقىد انتأميه

       680,830             25,467             22,767أصىل عقىد إعادة انتأميه

       339,175             91,400           468,322انىقذيت وما فً دكمها

  35,938,340        1,089,461      29,662,950إجمانً األصىل

  15,805,180           166,363        9,868,133دقىق انمهكيت

  16,728,178           783,044      19,576,377انتزاماث عقىد تأميه

    1,573,115           121,545             48,346انتزاماث عقىد إعادة تأميه

    1,831,867             18,509           170,094مخصصاث غير فىيت

  35,938,340        1,089,461      29,662,950إجمانً دقىق انمهكيت واالنتزاماث

%12%18%8انعائذ عهً دقىق انمساهميه

%5%3%3انعائذ عهً إجمانً األصىل
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تو ح القوامم بعالي  نتامج التطبيق للكراات الت  تم ا تيار ا اعينة ماا تطبياق ماا اقترحا  
الباحاااام ماااان مقترحااااات والتاااا  ساااابق ااكااااارم الي ااااا، يو ااااح اللاااادول ااول ايليااااة ااعتاااارا  
باااايرادات سااواء عنااد ااعتاارا  اسولاا  دو عنااد القياااس الىحااق علاا  النحااو الاا ب يتلااق مااا 

IFRS: 17 د  ام  ال دمة التعاقدية وال ب يتم قياس  علا  دنا  ايارادات التايمين فا  ف  تحدي
السااانة اسولااا ، وماااا ا ياااتم ااعتااارا  بااا  مااان دقسااااط تااايمين  مااان  اااام  ال دماااة التعاقدياااة 
للسانوات التاليااة( يادر  بالتةامااات عقاود التاايمين باعتبار ااا ايارادات  ياار ماتسابة بقاممااة المراااة 

ات النقديااة المتوقعااة باساات دام معاادل   اام طبقااا  لىفترا ااات السااابقة، المااال ، والوفاااء بالتاادفق
ويتم توليا  النقدياة مان اايارادات دلا  حسااا ااسات مار ساواء ااسات مار فا  د اول مالياة دو 
اساااات مارات د اااارب. وتاااام مراعااااام اعتبااااارات العاااار  للقااااوامم الماليااااة علاااا  النحااااو الاااا ب يتلااااق 

 اريب  ياتم   ام التغييار فا  الم   اات التا  تام حساااا االمعياار. وعناد اعاداد ااقارار ال
 اااام  الم ااااطرم علااا  دساسااا ا باعتبار اااا م   اااات واحتياطاااات فنياااة تتلاااق والقاااانون رقااام 

، ماان الوعاااء ال اااريب  ل ااريبة الااد ل علااا  اسكاا اص اإلعتباريااة، دماااا 2432( لساانة 22 
لساانة  42ماان القااانون  (01، 00الم   ااات  ياار اللنيااة فيااتم معاللت ااا وفااق دحاااام المااواد  

، مااا ااعتاارا  ال ااريح بالقيمااة التاا  تاام تحديااد ا " ااام  ال دمااة التعاقديااة" باعتبار ااا 0220
 :IFRSاايرادات الت  ت اص العاام مماا يساتلةم تعاديل تكاريع  اعتباارات القيااس االمعياار 

17. 

لمساااتقبلية ماااا وبالتاااال  يساااا م المعياااار فااا  اللماااا باااين القيااااس الحاااال  للتااادفقات النقدياااة ا
ااعتاااارا  بااااالربح  ااااىل اللتاااارم التاااا  يااااتم تقااااديم  اااادمات العقااااد بمولب ااااا.  الساااانوات التاليااااة( 
باا افة دل  تقديم نتامج  دمة التيمين  بما ف   لا  عار  ديارادات التايمين( بكاال منل ال 

 عن ديرادات دو م روفات تمويل التيمين. 
 النح ئج 

تكااير نتااامج الدراسااة التطبيقيااة سااواء التاا  تاام ااستركاااد ب ااا بااالمىحق دو بااالتطبيق علاا  
 كراات العينة دل  ما يل :      
 نح جة أخحب ر الارض االول  

رف   حة اللر  لولود د تى  لو رب بين طريقة القياس عند تحدياد  اام  ال دماة 
 ياااار يقابلاااا  معيااااار المحاساااابة الم اااارب واا IFRS: 4و  IFRS: 17التعاقديااااة بااااين المعيااااار 
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( واا تى  ابير لدا ف  الطريقة المست دمة للقياس فالمعيار اللدياد يعتماد علا  قيااس 72 
التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة باست دام معدل   م يتناساا ماا ساوق الماال لىعتارا  

ادات التا  ت اص السانوات التالياة مان بقيمة الوفاء بالتدفقات النقدية المتوقعة ما اساتبعاد اايار 
 عقد التيمين وفق سنوات التغطية ف  حا/ التةامات عقود تيمين. 

 نح جة أخحب ر الارض الث نى 
رف   حة اللر  لولود د تى  لو رب بين طريقاة القيااس والعار  لاال مان د اول 

عاادم التايمين باين المعياار  واا يار يقابلا   IFRS: 4و  IFRS: 17والتةامات عقود التايمين واأ
( لاال مان قامماة الاد ل  د ، ك( واا ل  قامماة المرااة الماال ، 72معيار المحاسبة الم ارب  

و اا ا يت ااح ماان نتااامج اسعمااال التاا  تو ااال الي ااا الباحاام حياام ددرلاات لميااا االتةاماااات 
طويلااة وق اايرم االاال فاا  حساااا التةامااات عقااود التاايمين ود اار لعقااود دعااادم التاايمين، وفااق 

 عل  العينة الت  تم د تيار ا من كراات التيمين.    IFRS: 17بات متطل
 الحوص  ت 

 عمى ضوء الدراسة الح م م ة والنح ئج الحى حوصل ال ه  الب  ث  وصى بم   مى:
، ماا 0202قبال بداياة سانة  ،IFRS: 17د ادار معياار محاسابة م ارب ليقابال معياار  -1

( التااارم دنتقالياااة لحاااين تحدياااد التااااري  اللعاااال 72العمااال بمعياااار المحاسااابة الم ااارب رقااام  
لتطبيااق متطلبااات المعيااار اللديااد، علاا  دن يااتم طرحاا  للمناقكااة الم نيااة لكااراات التاايمين 

لمارالعين العاملة فا  الساوق الم ارب وال يماة العاماة للرقاباة المالياة ولمعياة المحاسابين وا
الم ااارية والل ااااة المرااااةب للمحاسااابات اباااداء  ياااة مىحلاااات عليااا ، لمساااايرم التطاااورات 

 قبل التطبيق اللعال.   .IASBالدولية من د دارات مللس معاير المحاسبة الدولية: 
تعاديل تكااريع  فا  قااانون ال اريبة علاا  الاد ل بالسااماا ب عتمااد المبااالغ التا  ايعتاار   -2

  سانة التحقاق باعتبار اا ايارادات  يار ماتسابة تل ار بقامماة المرااة ب ا من اايرادات فا
 اعتبار ما يل  من التاالي  والبة ال  م: ،IFRS: 17المال ، وفق متطلبات 

    لساااانة 22لميااااا الم   ااااات اللنيااااة وااحتياطااااات السااااارية وفااااق دحاااااام القااااانون رقاااام )
2432. 

   ال ارلة( وفق معدل ال  م المست دم تقديرات التدفقات النقدية المتوقعة  الدا لة و 
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   دعتماد م روفات وايرادات تمويل التيمين والا ب ياتم تحدياد ا وفاق معادل   ام ياتم تقاديرا
 وفق سعر اامتمان وال  م المعلن من البن  المراةب ف  دول يناير من ال عام.

  لتغيارات فا  دساعار التغيرات الت  يتم تعديل ال طر ب ا ال فترم مالية تتلق ومدم التغطية وا
 ال ر  للعملة االنبية المعلنة.

تاادريا العاااملين باااادارات الماليااة بكااراات التاايمين العاملااة فاا  م اار والعاااملين بقطااا   -3
مرالعاااة القاااوامم المالياااة لكاااراات التااايمين بال يماااة العاماااة للرقاباااة المالياااة والل ااااة المرااااةب 

 .IFRS: 17للمحاسبات عل  متطلبات تطبيق معيار 
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 المال ق
 (1مم ق رقم )

 الع نة ب  ن ت القوائم الم ل ة لشرك ت
 الق مة ب اللف جن ه ً 

    بُاَاث لائًت انذخم

 بُاٌ

 شركت

يصر نخايُُاث 

 انذُاة

شركت انُاَز نهخأيٍُ 

 يصر( –)انُاَز 

شركت يصر 

 نهخأيٍُ

    االَراداث

 4412221 321412 3151331 صافً االلساط

 2111311 114612 1 يخصص االخطار انسارَت اول انفخرة

 2411531 111661 1 آخر انفخرة يخصص االخطار انسارَت

 4111113 251415 1 االلساط انًكخسبت

 436611 32541 31132 عًىالث إعادة انخأيٍُ انصادر

 1144111 62611 2141115 صافً انذخم يٍ االسخثًاراث انًخصصت

 155111 6111 111111 االَراداث االخري انًباشرة

 1 1 11121151 االدخُاطً انذسابً أول انًذة

 1 1 11111511 االدخُاطً انذسابً آخر انًذة

 6525111 353116 4216131 اجًانً االَراداث

    انًصروفاث

 2131424 111111 2421561 صافً انخعىَضاث

 6111111 135111 1 و/ انخعىَضاث حذج انخسىَت أخر انفخرة

 6211111 126151 1 و/ انخعىَضاث حذج انخسىَت أول انفخرة

 1 1 231153 انًطانباث حذج انخسىَت آخر انفخرةو/ 

 1 1 111511 و/ انًطانباث حذج انخسىَت أول انفخرة

 2321413 111111 1 انخعىَضاث انًذخًهت

 2114111 62161 1 يخصص انخمهباث انعكسُت آخر انفخرة

 2114111 62161 1 يخصص انخمهباث انعكسُت آول انفخرة

 1421136 112211 511115 انعًىالث وحكانُف االَخاج

 652211 61111 316141 انًصروفاث انعًىيُت واإلدارَت 

 1 1 111 خسائر اضًذالل يذَُى عًهُاث انخأيٍُ

 11114 (4442) 1 انًصروفاث األخري

 4221124 215451 3445626 إجًانً انًصروفاث

 2215113 61265 116166 صافً ربخ انعاو 

 %35 %11 %11 االَراداثَسبت صافً انربخ إنً 

    بُاَاث لائًت انًركز انًانً

    االصىل

 331115 11411 461322 انُمذَت بانصُذوق ونذي انبُىن

 21411614 641433 25131451 االسخثًاراث
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 1111461 122111 211511 يذَُى عًهُاث انخأيٍُ

 611131 11311 22161 شركاث انخأيٍُ وإعادة انخأيٍُ

 411341 21522 1251111 واالرصذة انًذَُتانًذَُىٌ 

 151112 1112 41115 االصىل انثابخت

 32254211 111315 21111152 إجًانً األصىل

    االنخزاياث ودمىق انًساهًٍُ

 11316341 311451 11115156 اجًانً دمىق دًهت انىثائك

 1513114 224511 41346 شركاث انخأيٍُ وإعادة انخأيٍُ

 1661611 121545 521523 واألرصذة انذائُت االخريانذائُىٌ 

 1131161 11511 111114 انًخصصاث األخري

 16441111 143112 21111112 اجًانً االنخزاياث

 15115111 166363 1161133 دمىق انًساهًٍُ )رأس انًال(

 32254211 111315 21111152 اجًانً االنخزاياث ودمىق انًساهًٍُ

 %15 %41 %1 انًساهًٍُ انعائذ عهً دمىق

 %1 %1 %3 انعائذ عهً إجًانً األصىل
  

 (2مم ق رقم )
 ح د د ه مش الخدمة الحع قد ة

( عقااود تاايمين تنتماا  دلاا  الملموعااة ال انيااة ماان ملموعااات عقااود 0كااراة تاايمين لاادي ا  
 222التاايمين  عقااود مربحااة( قيمااة  ااام  ال دمااة التعاقديااة الماااون عنااد اسعتاارا  اسولاا  = 

لنياا  وا تولااد تغياارات احقااة تاا دب دلاا  تعديلاا ، وبااافترا  دن وحاادات التغطيااة  ابتااة علاا  
 النحو التال :

 

 مدة الحلط ة كم ة المن ف  العقد
 سنوات 0 لني  02 اآلول
 سنوات 7 لني  0 الث نى
 سنوات 4 لني  0 الث لث
 سنة 0 لني  02 الراب 
 سنوات 0 لني 22 الخ مس
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ااعتارا  ب اام  ال دماة التعاقدياة للعقاود ال مساة  اىل سانوات التغطياة علا  النحاو يتم 
 التال :
 ح د د عدد و دات الحلط ة لكل عقد ولممجموعة ك كل:أواًل: 

 

 اجم لى و دات الحلط ة فحرة الحلط ة كم ة المن ف  العقد
 222 0 02 اآلول
 20 7 0 الث نى
 02 4 0 الث لث
 42 0 02 الراب 
 02 0 22 الخ مس
 000   االجم لى

 

  حوز   و دات الحلط ة عمى فحرة الحلط ة لكل عقد:ث ن ً : 
 

 اإلجم لى (5السنة ) (4السنة ) (3السنة ) (2السنة ) (1السنة ) العقد
 222 02 02 02 02 02 اآلول
 20 - - 0 0 0 الث نى
 02 - 0 0 0 0 الث لث
 42 - - - 02 02 الراب 
 02 22 22 22 22 22 الخ مس
 000 72 70 42 12 12 االجم لى

 

 حخص ص ه مش الخدمة الحع قد ة:ث لثً : 
 

 
 

السنة 
 االولى
 

 يتم ااعترا :  ام  ال دمة التعاقدية
 ف  ..... حا/ اسرباا وال سامر

 حا / ديرادات تيمين

 
 =222   ×000  ÷12 = )01.2 

 الر يد المتبق  من:  ام  ال دمة التعاقدية
 ف  ... قاممة المراة المال 
 حا/ دلتةامات عقود تيمين

 
 =222 – 01.2  =27.7 
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 (3مم ق رقم )
 ح د د ه مش الخدمة الحع قد ة عند  دوث حل رات فى حقد رات الحدفق ت النقد ة

( ساانوات ماان تاااري  7( عقااد تاايمين بلتاارم تغطيااة  222د اادرت دحاادب كااراات التاايمين  
انت ااااء فتااارم التغطياااة، التااادفقات النقدياااة المتوقعاااة مااان تح اااايل اإل ااادار ولااان تنق ااا  قبااال 

لنياا  عنااد ااعتاارا  اسولاا ، والتاادفقات النقديااة ال ارلااة فاا  ن ايااة ااال ساانة  422اسقساااط = 
% 0للسانوات ال ى ااة(، فاا ا اااان معادل ال  اام الساامد فاا  ساوق المااال =  122لنيا    022

راة مقابااال تعاااديل الم ااااطر عناااد ااعتااارا  وسااايلل  ابااات  اااىل السااانوات ال ى اااة، تقااادر الكااا
 لني  وسيلل  ابت للسنوات ال ى ة. 202اسول  = 

 عند االعحراف االولى: )السنة األولى(
 

 (099) انخذفماث انُمذَت انخمذَرَت انًسخمبهُت انذاخهت = انمًُت انذانُت نها

 9.093×  699=  انمًُت انذانُت نهخذفماث انُمذَت انًخىلعت انًسخمبهُت انخارجت
14

 545 

 (355) انمًُت انذانُت نهخذفماث انُمذَت انًسخمبهُت

 129 حعذَم انًخاطر

 (235) لًُت انىفاء بانخذفماث انُمذَت

 235 هايش انخذيت انخعالذَت

 9 خسائر يعخرف بها
  

النقدياة  ف  ن اية السنة اسول : تقوم كراة التيمين بتحليل التغيارات فا  قيماة الوفااء بالتادفقات
التاا  حااد ت  ااىل العااام لتحديااد قيمااة التغياارات التاا  ربمااا تاا دب دلاا  تعااديل  ااام  ال دمااة 

 التعاقدية
 

حمذَراث انمًُت انذانُت  

 نهخذفماث انُمذَت انًسخمبهُت

حعذَم 

 انًخاطر

هايش انخذيت 

 انخعالذَت

إنخزاياث 

 عمىد انخأيٍُ

 9 9 9 9 انرصُذ االفخخادً

 9 235 129 (355) عمىد جذَذة

 099 9 9 099 حذفماث َمذَت داخهت

 30 12 9 23 يصروفاث حًىَم انخأيٍُ

حغُرررراث خرررذياث انخرررأيٍُ 

 )اَراداث(
9 (49) (22) (122) 

 (299) 9 9 (299) حذفماث َمذَت خارجت

 613 165 29 332 انرصُذ انخخايً

 

                                                 
14
 طْ٘اث ٍِ صدٗه اىقَٞت اىغاىٞت. 3ٍعاٍو صْٞت ٗاعد بعد  - 
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 ا ض ح
 02% = 0×040للتدفقات النقدية = م روفات تمويل التيمين = اللامدم عل  القيمة الحالية 

  20% = 0×070= اللامدم المتراامة عل   ام  ال دمة التعاقدية =               
 42( سنوات وبالتال  ن يا السنة اآلول = 7لعدد   202تعديل الم اطر = 

  30=  7÷  042( = 20+  070 ام  ال دمة التعاقدية للسنة اآلول  =  
 

 الم ل ة عمى الن و الح لى: حم العرض ب لقوائم 
 

  المركز الم لى
 222 النقد ة

 122 الحزام ت عقود حأم ن
 37  قوق ممك ة )أرب ح السنة اآلولى المعحرف به (

  األرب ح والخس ئر
 200 إ رادات الحأم ن

 (74  مصروف ت حمو ل الحأم ن
 37 ربا الع م

 

 ا ض ح
 222=  تعوي ات ومطالبات   022 –دقساط تم استىم ا  422النقدية = 

 30ديرادات التيمين = ن يا السنة اآلول  من  ام  ال دمة التعاقدية = 
 42 =      + ن يا السنة اسول  من تعديل الم اطر              

                                                              200   
 022بادا  مان  202اانات دعبااء التعوي اات والمطالباات اللعلياة  فى نه  ة السانة الث ن اة: 

المقاادرم، ممااا لعاال الكااراة تقااوم بتعااديل تقااديرات التاادفقات النقديااة المتوقعااة للساانة ال ال ااة دلاا  
 72، امااا عاادلت الكااراة مقاباال الم اااطر بتلاا  التاادفقات المسااتقبلية دلاا  022باادا ماان  242

 ، وبالتال  فالقيمة الحالية لتل  التدفقات يلا تعديل ا بناء عل  تل  التغيرات:42 بدا من
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 2 الق مة ال  ل ة لمحدفق ت النقد ة المسحقبم ة الداخمة
 277 = 1.952×  141الق مة ال  ل ة لمحدفق ت المحوقعة الخ رجة = 
 277 الق مة ال  ل ة لمحدفق ت النقد ة المسحقبم ة

 72 المخ طرحعد ل 
 217 ق مة الوف ء ب لحدفق ت النقد ة

 2 ه مش الخدمة الحع قد ة
 2 إلحزام ت )أصول( عقود حأم ن

 

 24% = 0×  720اللوامد عل  القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية = 
 3%  = 0×  210اللوامد المتراامة عل   ام  ال دمة التعاقدية        = 

 

الق مة ال  ل ة حقد رات  
 لمحدفق ت النقد ة المسحقبم ة

حعد ل 
 المخ طر

ه مش الخدمة 
 الحع قد ة

إلحزام ت عقود 
 الحأم ن

 613 165 29 332 انرصُذ االفخخادً

 21 1 1 11 يصروفاث حًىَم انخأيٍُ

حغُرررررراث يخعهمرررررت بانخرررررذياث 

 انًسخمبهُت
(51) (11) 61 1 

حغُرررررراث انخرررررذياث انذانُرررررت 

 )اَراداث(
(51) (41) (121) (211) 

 (151) 1 1 (151) حذفماث َمذَت خارجت

 223 129 39 133 انرصُذ انخخايً
 

 ا ض ح
 242=  2.400×  022القيمة الحالية للتدفقات المتوقعة ال ارلة قبل التعديل = 
 277=  2.400×  242القيمة الحالية للتدفقات المتوقعة ال ارلة بعد التعديل = 

   03=  وبالتال  يتم ت لي  تقديرات القيمة الحالية للتدفقات المستقبلية ال ارلة  
 22=   (72 – 42باا افة دل  مقابل تغيرات اان لا  ف  تعديل الم اطر  

 13الةيادم ف   ام  ال دمة التعاقدية                                       = 
 002=   مطالبات( 202 – 222ر يد النقدية = 

   012=  234+  37حقوق الملاية = ارباا السنة ااول  + ارباا السنة ال انية = 
  202( = 74+ اايراد من تمويل التيمين   30 ام  ال دمة التعاقدية للسنة ال انية = 
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 و حم العرض ب لقوائم الم ل ة عمى الن و الح لى:
 

  انًركز انًانً

 551 انُمذَت

 213 حأيٍُانخزاياث عمىد 

 261 دمىق يهكُت 

  األرباح وانخسائر

 211 إَراداث انخأيٍُ

 (21) يصروفاث حًىَم انخأيٍُ

 114 ربخ انعاو
 

مااا دنت اااء فتاارم التغطيااة يااتم ااعتاارا  ب ااام  ال دمااة التعاقديااة  فااى نه  ااة الساانة الث لثااة:
المتبق  ف  ااربااا وال ساامر، ماا افتارا  ساداد لمياا المطالباات فا  ةمان حادو  ا وبالتاال  

 تسوية لميا دلتةامات تل  العقود. 
 2% = 0×  277اللوامد عل  القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية = 

 1% = 0×  202تراامة عل   ام  ال دمة التعاقدية        = اللوامد الم
 

حمذَراث انمًُت  

انذانُت نهخذفماث 

 انُمذَت انًسخمبهُت

حعذَم 

 انًخاطر

هايش انخذيت 

 انخعالذَت

إنخزاياث 

 عمىد انخأيٍُ

 223 129 39 133 انرصُذ االفخخادً

 13 6 1 1 يصروفاث حًىَم انخأيٍُ

 (156) (126) (31) 1 )اَراداث(حغُراث انخذياث انذانُت 

 (141) 1 1 (141) حذفماث َمذَت خارجت

 9 9 9 9 انرصُذ انخخايً
 

 و حم العرض ب لقوائم الم ل ة عمى الن و الح لى:
 

  انًركز انًانً

 411 انُمذَت

 1 انخزاياث عمىد حأيٍُ

 411 دمىق يهكُت 

  األرباح وانخسائر

 156 إَراداث انخأيٍُ

 (13) حًىَم انخأيٍُيصروفاث 

 143 ربخ انعاو
 

 422 مطالبات( =  242 – 002ر يد النقدية = 
 (  7( + ربح السنة  0( + ربح السنة  2حقوق الملاية = ربح السنة  

 يم ل ر يد النقدية ف    ر السنوات ال ى ة. 422=  247+  234+  37= 


