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 مفهوم التأمني:

أي مجتمع قد يتعرضون لخطر معين ،  يم فكره التأمين على أن األفراد فتقو      

أو األفراد الذين سيقع عليهم هذا الخطر  معرفه مسبقة بالفرد دون أن يكون لديهم 

مكان تقدير مجموو  الخسوا ر التوي    فإذا كان باإل ،راد هذه المجموعة من بين أف

 يصبح الخطر فإنتحقق الخطر الذي يهددها ،  إذا ما لكك ةالمجموعأفراد  تصيب

لمبلغ المناسوب مون   ا وذلك بتجميع  قاباًل للقياس ، ومن ثم يمكن االحتياط له ،

 لتحقق الخطر. ةنتيج خسارةة لتعويض أي فرد فيها تصيبه أفراد المجموع

        

وتوزيعها على عدد كبير من أفراد  الخسارةتشتيت  ةلتأمين يقوم على فكرفا       

تب عليها وتتولد عنها تتر يالت ةالسلبي اآلثار جموعة ، مما يؤدى إلى التقليل منالم

نصويبه   ةى أجزاء يتحمل كل فرد في المجموعو الخطر إل ةإلى تجز ألنه يؤدي  ،

 . منها

 

توزيع المخاطر أو األضورار  عن  عبارةبق يمكن القول أن ، التأمين ومما س   

بداًل من تركزها على شخص  األشخاصمعينة على مجموعة من  ةثعن حاد ةالناتج

 واحد بعينة .

المخاطر من المؤمن لهوم إلوى   تحويل أعباء  التأمين بأنه " ويمكن تعريف

 ".مؤمن من قبل ال الخسارةن ، وتعويض من يتعرض منهم للضرر أو المؤم َّ

  

 

 نشأة وتطور التأمني

 

، حيو  كوان األفوراد     تعاوني أقدم أنوا  التوأمين ههووراً  يعتبر التأمين ال

 يتعاونون فيما بينهم في درء المخاطر المعرضين لها ، إما على مستوى العا لوة أو 

في صورة  ، دةمهنة واح أوالقبيلة ، أو على مستوى الجماعات الذين ينتمون لحرفه 

جمعيات تأمين تعاونية يودفع أعضوااها اشوتراكات معينوة ، ومون حصويلة هوذه        

 تقع على أحد أعضا ها . التياالشتراكات تتحمل  الجمعية أعباء األضرار 

ن الخوام  عشور   كما عرف الصينيون القدامى التأمين البحري منذ القور 

إلى عدد  الميالدي حي  كان التجار يقومون  بتقسيم البضاعة المراد شحنها بحرًا

كبير من األجزاء وتوزيعها على عدة سفن ، وذلك تفاديًا الحتمال غرق البضواعة  

كما شهد هذا النو  انتشارًا واسعا في القرن الرابع عشر مع  . بكاملها أو بجزء منها

 . حرية في دول إيطاليا وبالد حوض البحر األبيض المتوسطالب التجارةانتشار 
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، فإن الرومان هم أول من عرفوه ، وأول وثيقة تم  الحياةأما التأمين على 

 م .3561إصدارها كانت عام 

نشأة التوأمين ، حيو     فيهو هو العام الحاسم 3705 م /3555 ويعتبر عام

هوذا   هخلفو  وبناء على موا  ،من مبانيها  % 86حدث حريق في لندن التهم حوالي 

شركات توأمين مون    إنشاءالحريق من الخسا ر مادية جسيمه ، نشأت الحاجة إلى 

عام  ألمانيامثل  أخرىالظهور في بلدن  فيالحريق ، كما بدأ هذا النو  من التأمين 

م ، وخالل القرن الثامن عشر الميالدي / الثواني عشور   3886 م وفرنسا عام3810

أنحاء أوروبا كاملوة وكوذلك فوي الواليوات      فيأمين الحريق الهجري ، انتشر ت

 .المتحدة األمريكية 

 

 

 التأمني أنواع                                        

 

 هي : يمكن تقسيم التأمين إلى خمسة أنوا 

 .أواًل : التأمين االجتماعي 

 .ثانيًا : التأمين التجاري 

 .اوني أو التكافلي ثالثًا : التأمين التبادلي أو التع

 .رابعًا : التأمين الذاتي 

 .خامسًا : التأمين الخيري 

 . وفيما يلي إيضاح لكل نو  من األنوا  السابقة

 

 

 : التأمني االجتماعي  أواًل :

يقصد به ذلك النو  من التأمين الذي تقوم به الدولة لصالح طبقة العمال 

 األخطارسي ، وذلك بتأمينهم من كسب رزقها على العمل بشكل أسا فيالتي تعتمد 

التي تحول بينهم وبين أداء هذا العمل ، مثل المرض أو العجوز أو الشويخوخة أو   

 البطالة. أوالوفاة 

والدولة هي التي تقوم بتحديد المبالغ التي تقتطع من استحقاقات العمال ، وتتحمل 

 ين.هي أو تحمل صاحب العمل الجزء المتبقي الالزم لتمويل هذا التأم

  

 : خصائص التأمني االجتماعي

 الدافع األساسي له هو التضامن االجتماعي. -3

 الدولة. هتأمين إجباري تفرض  -2
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دفوع  فع المستأمن جزءًا من قسط التأمين وتتولى الدولة أو صواحب العمول   يد -1

 الجزء الباقي.

يخضع هذا النو  من التأمين إلشراف الحكومة عون طريوق المؤسسوة العاموة      -8

 .االجتماعيةتأمينات لل

 

 : صور التأمني االجتماعي

 يلي : من صور التأمين االجتماعي ما

، وهو نظام يضمن لكل موهوف فوي الدولوة بلوغ      للموهفينعد نظام التقا (3)

الشيخوخة ، أو استغنى عنه ، مرتبًا من خزينوة الدولوة ، يختلوف مقوداره     

، وينتقول إلوى   بحسب مدة الوهيفة ، ويستمر مدى حياة الموهف المتقاعد 

 أسرته من زوج وأوالد بترتيب وشرا ط مخصوصة.

قانون العمل في الدولة ، فيكفل  هتماعي للعمال ، ويتضمننظام الضمان االج (2)

للعمال تعويضات وحقوقًا ثابتة في حاالت العجز والمرض وإصابات العمول  

 وغير ذلك ، ويفرض حدًا أدنى لألجور وحدًا أعلى لساعات العمل ، إلى غير

 ذلك من التدابير والحقوق.

 التأمين الصحي لمختلف فئات المجتمع. (1)

 : ثانيًا : التأمني التجاري

 الخاصوة يقصد به ، ذلك النو  من التأمين الذي تقوم به شركات التأمين 

 فوي تتخذ شكل شركات مساهمة ويتوجه إليها المستأمنون بناء على رغبوتهم   التي

 قد يتعرضون لها. التيالمختلفة  األخطارتأمينهم من 

 

 : خصائص التأمني التجاري

 يتميز التأمين التجاري بالخصا ص التالية :

بشوتى الطورق    هالتجاري إلى تحقيق الربح وتعظيم تهدف شركات التأمين (3)

حتى ولو كانت غير مشروعة ، مما يؤدي إلى وجود تعوارض واضوح بوين    

 .ينالمستأمنمصالح أصحاب شركة التأمين  التجاري وبين مصالح 

وال عالقة   مقدمًاتميل أقساط التأمين التجاري إلى الثبات ، حي  أنها تتحدد  (2)

لها بالتعويضات الفعلية التي تدفعها شركات التأمين عند وقوو  األخطوار   

 المؤمن منها.

، إال أنه في بعض الحواالت   هع لرغبه المستأمن نفسيرج اختياريأنه تأمين  (1)

 تأمين السيارات وتأمين إصابات العمل . قد يكون إجباريًا كما هو الحال في

 يدفع المستأمن قسط التأمين بالكامل. (8)
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 :صور التأمني التجاري 

 ينقسم التأمين التجاري إلى :

 تأمينات األشخاص ، وتنقسم إلى: أواًل :

التأمين على الحياة ، ويتضمن جميع عمليات التأمين التي يكون الحتماالت الحياة  -3

 عجز دخل فيها.أو الوفاة أو ال

تقوم على إصدار  التياالدخار وتكوين األموال ، ويتضمن جميع عمليات التأمين  -2

 تاريخ مقبل . فيعقود تلتزم شركة التأمين بموجبها بأداء مبلغ أو عدة مبالغ 

 

 التأمينات العامة ، وتتقسم إلى :ثانيًا : 

 . تأمين الحريق والتأمينات التي تلحق به -3

 . سياراتتأمين ال -2

 تأمين النقل البري والبحري والجوي . -1

تدخل ضومن أحود    التأمين من الحوادث ، ويشمل جميع عمليات التأمين التي ال -8

 . فرو  التأمين السابقة

 

 : ثالثًا : التأمني التبادلي أو التعاوني أو التكافلي

لي بأنه " المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة التأمين التكاف عرفت 

لوى تالفوي األضورار الناشوئة عون هوذه       اتفاق أشخاص يتعرضون ألخطار معينة ع

األخطاروذلك بدفع اشتراكات على أساس االلتزام بالتبر  ، ويتكوون مون ذلوك    

صندوق تأمين له حكم الشخصية االعتبارية ولوه ذموة ماليوة مسوتقلة يوتم منوه       

ن جراء األخطار المؤمن منها التعويض عن األضرار التي تلحق بأحد المشتركين م

. ويتولى إدارة هذا الصندوق هيئة مختارة من حملوة الوثوا ق أو توديره شوركة     

 مساهمة بأجر وتتولى إدارة أعمال التأمين وكذلك استثمار موجودات الصندوق ". 

بدايوة الفتورة    فوي وتجدر اإلشارة إلى ضرورة قيام العضو بدفع االشتراك 

نهاية  فيمرة أخرى  هوإعادة حساب هاب حي  يتم تسويتكمبلغ تحت الحس المالية

ألعضا ها المتضررين ، فإذا  شركةيضات الفعلية التي دفعتها الالفترة في ضوء التعو

 هة أقل من الواجب أصبح لزامًا عليبداية الفتر فيالذي دفعه العضو  االشتراككان 

 شركةبر ردت إليه المدفو  أك، أما إذا كان االشتراك ال شركةأن يسدد الفرق لل

 الزيادة. ةقيم

 

 :خصائص التأمني التبادلي أو التعاوني 

 يتميز التأمين التبادلي أو التعاوني بالخصا ص التالية :

 هدف تحقيق الربح وحلول هدف التكافل والتعاون والتضامن محله. انعدام  (3)
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شخصية المؤمن في شخصية المسوتأمن ، مموا يوؤدي إلوى توافوق       جندماا  (2)

 لح بين جميع األطراف .المصا

تغير قسط ) اشتراك( التأمين من فترة ألخرى بناء على التعويضات الفعلية    (1)

 المدفوعة لألعضاء خالل الفترة.

 هالجمعية ، حي  يتحمل كل عضو نصيبألعضاء  ةالمسؤولية غير المحدود   (8)

 .قيمتها يضات والخسا ر الفعلية أيا كانت من التعو

 ت أو جمعيات التأمين التبادلي .عدم وجود رأس مال لهيئا  (6)

، وإن كان ذلك ال  يقوم أعضاء جمعيات التأمين التبادلي باإلدارة بأنفسهم  (5)

 ببعض الخبرات الخارجية. ةاالستعانيمنع 

يتمشى التأمين التبادلي مع أحكام الشريعة اإٍلسوالمية ، حيو  يقووم علوى       (0)

 التكافل والتعاون والتراحم بين األعضاء.

 

 :(  الداخلي ) لتأمني الذاتي رابعًا : ا

من أن يسدد الشخص المعرض  نه بداًلعلى أ الذاتيالتأمين  ةتقوم على فكر

قوم بتجنيب قيمة هذه األقسواط  للخطر قسط التأمين إلى شركة التأمين ، فإنه ي

لوغ كواف لمقابلوة أي    خالل فترة معينة مب هبحي  يتجمع لدي ه بصفة دوريةلدي

 الشخص . هذا تحقق الخطر الذي يهدد في حال صيبهخسارة قد ت

التي تطلبهوا شوركات التوأمين ،     اإلجراءاتاالستغناء عن  فيويفيد التأمين الذاتي 

 ها ، كما أنوه ال فكما أن المستأمن يكون أكثر حذرًا وسعيًا لدرء األخطار وتخفي

 إلى ضرر. ي خسارة إال إذا تحول الخطر فعاًليتكلف أ

 

 : خامسًا : التأمني اخلريي

نظوام الزكواة ، والصودقات ، ونفقوات األقوارب ، والوصوايا ،        فوي ويتمثل 

إلى  انتشال الفقير مون  لخ ، ويهدف ايرية ، والكفارات ، والنذور.... واألوقاف الخ

 . عوض من الكارثة إال بالمقدار الذي يدفع الفقر عن المصابيفقره وال 

للتأمين ، ألنه تأمين بال أقساط ، التعريف القانوني  هوالتأمين الخيري ال ينطبق علي

ال اشتراك أي هو تأمين بال مقابل ، ويري بعض الفقهاء أن هذا التأمين يغنوي  بأو 

 . عن التأمين الوافد سواء كان تعاونيا أو تجاريًا
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 عقد التأمني

 

 :مفهوم عقد ) وثيقة ( التأمني 

شركه التوأمين ( ، بوأن    بأنه " عقد يلتزم فيه المؤمن ) يعرف عقد التأمين     

( ، مبلغا من المال أو إيرادًا مرتبًا أو أي  له أو المستفيد ) الورثة نإلى المؤًم يؤدي

خر عند وقو  الحادث  أو تحقق الخطر المبين بالعقد ، وذلك نظير آعوض مالي 

 ". نقسط أو أية دفعه مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤم َّ

 

 :( التأمني ة وثيق عناصر عقد )

 يلي : على ما هيتضح من المفهوم السابق لعقد التأمين شمول عناصر 

: وهو يمثل الطرف األول في العقد والذي يتعهد  المؤمن )شركه التأمين ( (أ )

بتعويض الطرف الثاني )المؤمن له ( عنود وقوو  الخطور الموؤمن منوه ،      

 ويسمى هذا التعويض التأمين .

العقد ، والذي يتعاقد موع   فيوهو الطرف الثاني  لمؤمن له )المستأمن(:ا (ب )

( لتأمين نفسه من األضرار التوي قود تلحوق بوه      المؤمن)  التأمين شركة

 .اعتباريًاطبيعيًا أو  ًاله شخص مقابل سداد قسط التأمين ، وقد يكون المؤمن

مبلوغ  وهو الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يحصل علوى   فيد :المست (ج )

 ،التأمين ) التعويض( عند تحقق الخطر المؤمن منه ) الضرر أو الخسارة( 

شخصوًا   أووقد يكون الشخص المستفيد هو المستأمن ذاته أو الموؤمن لوه   

 خر.آ

لوى  وهو المبلغ الذي يلتزم المستأمن بسداده إ قسط التأمين ) االشتراك( : (د )

ة عقابل تحمل المؤمن تبوثيقة التأمين م في ةالمؤمن وفقًا للمواعيد المحدد

عقود   فوي الخطر المؤمن منه وهو بمثابة الثمن في عقد البيوع أو األجورة   

 اإليجار .

جواه  تالتزامات الموؤمن   ةذا المبلغ قيمويمثل ه مبلغ التأمين )التعويض( : (ه )

 .هحقق الخطر المؤمن منه أو عليالمستأمن عند ت

المسوتأمن عنود    هيستحق  يكون لمبلغ التأمين الذيوفي تأمينات األشخاص ، ال

عليوة موع    االتفواق وقو  الخطر حد أقصى ، وإنما يستحق له المبلغ الذي توم  

 تحقق الخطور  جراءمن  هلمقدار الضرر الذي أصاب ون النظرشركة التأمين د

لمبلغ التأمين في تأمينات األشخاص صفة   المؤمن منه ، ولذلك يقال أنه لي

 خار وتكوين األموال .تعويضية وإنما يكون الهدف منه االد

حدود الضرر  فييكون  عويضنات الممتلكات ، فإن مبلغ التحالة تأمي فيأما   

عن مبلغ يزيد  وقو  الخطر المؤمن منه ، وبحي  ال بالذي أصاب المستأمن بسب
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، وهذا يعنى أنه إذا وقع الخطر المؤمن منه ولوم يحودث    هالمتفق علي التأمين

 ل عون وقوعوه ، فإنوه ال   ؤولكن عوضوه المسو  ستأمن أو حدث ضرر وضرر للم

 . يستحق شيئًا من مبلغ التأمين

وهو ذلك الحادث االحتمالي المستقبلي ، أي ذلوك   الخطر المؤمن منه : )و( 

ة أحود  رادعلى إ ًايقع ، دون أن يكون وقوعه متوقف الحادث الذي قد يقع وقد ال

 . المتعاقدين

 

 :قاباًل للتأمني  حتى يكون اخلطرالشروط الواجب توافرها 

أن يكون الخطر غير مؤكد الوقو  وغير مستحيل الحودوث ، فوال بود أن     (3)

وقو  الخطور    احتماليكون الخطر المؤمن منه احتماليًا ، بمعنى أن يكون 

يمكن تأمين منزل من  ، ال من الواحد الصحيح ، فمثاًل أكبر من الصفر وأقل

 . الحريق والمنزل غير موجود أصاًل

يمكون   بمعنى أنه ال، تاريخ التأمين  فيالخطر غير محقق الوقو  أن يكون  (2)

يمكن التأمين  تاريخ التأمين ، فمثاًل ال فيالتأمين على أخطار وقعت بالفعل 

 على حياة شخص متوفى ، أو التأمين على مصنع أحترق فعاًل

وقو  الخطر، حي  يجب أن تتوفر بيانات  احتمالمكان حساب اإل فيأن يكون  (1)

قياس احتمال وقو  الخطر ، وذلك حتى يمكن  أساسهاءات يمكن على وإحصا

فاحتمال تحقق الخطر يمكون   هذا الخطر  ، ةناسب لتغطيتحديد القسط الم

بشكل دقيق إذا توافر عدد كبير من المفردات الخاضعة لهذا الخطر ،  هقياس

 . يعرف بقانون األعداد الكبيرة وهذا ما

، حتى يكون الخطر قاباًل للتأمين فال بد أن أن يكون الخطر منتظم الوقو   (8)

لمجمو  المستأمنين ولي   ةبالنسب ةمألوف ةم الوقو  إلى درجيكون منتظ

لمستأمن بعينه ، وبالتالي توزيع الخطر فيما بينهم ومن ثم إمكانية تقدير 

 بحي  ةردمن الدقة ، فال يكون من الن ةوقو  الخطر بدرجة كبير احتماالت

يكون من الشيو  واالنتشوار   وتكوين إحصاءات عنه وال هلييصعب التعرف ع

هذا  في، حي  يصبح التأمين  كبيرةبحي  يصبح التأمين عنه مكلفًا بدرجة 

 الحالة غير مجد من الناحية االقتصادية .

( حتى ال  زمنيًا أو مكانيًا الخطر متفرقًا ومشتتًا على نطاق واسع ) أن يكون (6)

 . ( )شركة التأمين ة بالنسبة للمؤمنيؤدي تحقيقه إلى حدوث كارث

ة أحد المتعاقدين ، كأن يستطيع المؤمن رادأال يكون وقو  الخطر متعلقًا بإ (5)

وقوو  الحوادث    افتعوال منع وقو  الحادث ، أو كوأن يسوتطيع المسوتأمن    

مون الحريوق ويقووم هوو      ه، كمن يؤمن منزل للحصول على مبلغ التأمين

 ثم ينتحر. هحيات على، أو كمن يؤمن  هبإحراق هبنفس
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، فوال يجووز التوأمين مون خطور      شرعًا وقانونوًا  أن يكون الخطر مشروعًا  (0)

، وال من خطر القوبض علوى اللصووص    المصادرة للمخدرات أو الممنوعات 

 . المرتشين أو التأمين على مصنع للمشروبات الكحوليةو

 

 :ختضع هلا عقود التأمني  اليتاملبادئ 

 :مبادئ هي  ةتخضع عقود التأمين إلى عد

مون طرفوي العقود أي بيانوات      أي، حي  يجب أال يخفي  مبدأ منتهى حسن النية -3

بيانوات   هلمؤمن لجوهرية يكون لها أثر على العقد أو شروطه ، فإذا اغفل ا

معينة عن المؤمن  أو قام بتقديم بيانات غير صحيحة فإن ذلك يؤدي إلى 

 . بطالن عقد التأمين

ويقضي هذا المبدأ بضرورة أن يكون للمؤمن مصولحة  ،  مبدأ املصلحة التأمينيةة  -2

له  المؤم نفي عقد التأمين ، إذ أن غياب المصلحة التأمينية قد يغري تأمينية 

ن منوه مون أجول    األفعال التي تؤدي إلى حدوث الخطر الموؤم   ارتكابعلى 

حة تأمينية عند التأمين الحصول على مبلغ التأمين ، فمثاًل لكل شخص مصل

وبالتالي يمكن التأمين عليهوا بوأي مبلوغ ، وللمالوك مصولحة       هعلى حيات

من عقارات أو مصانع وبالتالي يمكن التأمين عليها مون   هيملكتأمينية فيما 

 . السرقة وهكذا أوالحريق 

، بمعنى أن الخطر المؤمن منه هو السبب المباشر لألحداث  مبدأ السةبب القريةب   -1

ؤثرات خارجية أخرى ، فالخسارة م ية دوندتنتهي بحدوث الخسارة الما التي

في إطفاء الحريق تلزم المؤمن من الحريق بدفع  المياه استخداممن  ةناتجال

أن اشتعال الحريق هو السبب المباشر الستخدام  باعتبارالتعويض الناتج عنها 

 إطفاء الحريق وبالتالي تلف البضا ع مثاًل. فيالمياه 

العامة فقط ، حي  يهدف التأمين  التأمينات في المبدأيطبق هذا ،  مبدأ التعويض -8

عند وقو  الخطر المؤمن  هتلحق ب التيتعويض المؤمن له عن الخسارة إلى 

حدود القيمة الفعلية للخسارة أو مبلوغ التوأمين    فيمنه ، ويكون التعويض 

 . تغطي خسا ر يمكن تقدير قيمتها التي

على القيمة المالية ويعتمد التعويض مبد يًا على المبلغ المؤمن به ، و

للشيء المراد تأمينه ، ومما الشك فيه أن المؤمن له هو الذي يقوم بتقدير 

قيمة الشيء موضو  التأمين . ومن الناحية الحسابية يمكن تقدير التعويض 

 ة :لجز ية على ضوء االحتماالت اآلتيفي حالة الخسارة الكلية أو ا

 يء المؤمن عليه .أن يكون المبلغ المؤمن به يساوي قيمة الش (أ )

 أن يكون المبلغ المؤمن به أقل من قيمة الشيء المؤمن عليه . (ب )

 أن يكون المبلغ المؤمن به أكبر من قيمة الشيء المؤمن عليه . (ج )
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 : مثلة لهذه الحاالتن توضيح ذلك من خالل األويمك

 الحالة األولى :

 ريال 677,777 المبلغ المؤمن به

 677,777 قيمة الشيء موضو  التأمين

  مقدار الخسارة :

 677,777 ) أ ( خسارة كلية

 277,777 ) ب ( خسارة جز ية

 ة :التعويض من خالل المعادلة اآلتي ويمكن احتساب قيمة
 

 = قيمة التعويض
 

 الخسارة الفعلية
 

× 
 المبلغ المؤمن به

 قيمة الشيء موضو  التأمين

 : تيآلوعليه يمكن احتساب التعويض في الحالة السابقة كا
 

 = التعويض في الحالة ) أ (
 

677,777 

 

× 
677,777  

 =677,777 677,777 
 

 = التعويض في الحالة ) ب (
 

277,777 

 

× 
677,777  

 =277,777 677,777 

 

 الحالة الثانية :

 ريال 177,777 المبلغ المؤمن به

 677,777 قيمة الشيء موضو  التأمين

  مقدار الخسارة :

 677,777 ( خسارة كلية) أ 

 277,777 ) ب ( خسارة جز ية

 : تيوفي هذه الحالة يمكن احتساب قيمة التعويض كاآل
 

 التعويض في الحالة ) أ ( =
 

677,777 

 

× 

177,777  

 =177,777 677,777 

 

 التعويض في الحالة ) ب ( =
 

277,777 

 

× 

177,777  

 =327,777 677,777 
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 لثة :الحالة الثا

 ريال 067,777 المبلغ المؤمن به

 677,777 قيمة الشيء موضو  التأمين

  مقدار الخسارة :

 677,777 ) أ ( خسارة كلية

 277,777 ) ب ( خسارة جز ية

 وفي هذه الحالة يمكن احتساب قيمة التعويض كالتالي :

 

 التعويض في الحالة ) أ ( =
 

677,777 

 

× 

067,777  

 =067,777 677,777 

 

 التعويض في الحالة ) ب ( =
 

277,777 

 

× 

067,777  

 =177,777 677,777 

وهذه الحالة تعتبر خروجًا عن مبدأ من مبادئ التأمين وهو مبدأ التعويض ألنه 

يترتب على دفع التعويض بحسب ما ورد سابقًا أن يكون عقد التأمين مصدر ربح 

سيعوض بأكثر من مقدار الخسارة ولهذا  وإثراء للمؤمن له وهذا ال يجوز ألنه

 فقط.مبلغ الخسارة له يدفع 

ويقصد به أحقية المؤمن التأمينات العامة فقط ،  فييطبق هذا المبدأ ،  مبدأ احللول   -6

وث الضرر والتعويض عون  حد يمطالبة المتسبب ف فيأن يحل محل المؤمن له 

 المدفو  للمؤمن له.حدود التعويض  فيعن هذا الضرر وذلك  ةناتجالخسارة ال

تعوويض   فوي شركات التأمين  باشتراكهذا المبدأ  يقضوي،  التةأمني  يفمبدأ املشةاركة    -5

إلوى مجموو  المبوالغ     هبحسب نسبة مبلغ التوأمين لديو   ، كٍلخسارة المؤمن له 

المؤمن بها لدى شركات التأمين األخرى ، فمثاًل إذا قام المؤمن له بالتأمين مون  

وقت واحد ولمدة واحدة ، فعند تحقق  فيمن شركه تأمين خطر معين لدى أكثر 

يحصل المؤمن له من شركات التأمين على تعويضات تزيد  الخطر المؤمن منه ال

يثرى المؤمن له  مجموعها عن قيمة الخسارة الناشئة عن تحقق الخطر حتى ال في

 من عملية التأمين .

نتيجوة الالزموة   ومما الشك فيه أن مبدأ المشاركة فوي التعوويض هوو ال   

والمنطقية لمبدأ التعويض حي  أنه قد يحدث أن يؤمن شخص على الشيء موضو  

التأمين لدى أكثر من شركة تأمين وضد نف  الخطر ولكن عند حدوث الخطور  

أن يعوض بمقودار الخسوارة الوذي    المؤمن ضده وحدوث الضرر فلي  للمؤمن له 

حدث ذلك فإن المؤمن له سوف تعرض لها من قبل كل شركة أم ن معها ألنه إذا 

يحصل على تعويض يفوق التعوويض الوذي يسوتحقه فعواًل وذلوك بحسوب عودد        

الشركات التي أم ن معها وهذا يتعارض مع مبدأ التعويض ، ولهذا فقد وضع مبودأ  

 .المشاركة ليحول دون حصول المؤمن له على أكثر من التعويض الذي يستحقه 

 لناحية الحسابية فسنجد الحاالت التالية :وإذا نظرنا لمبدأ المشاركة من ا
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إذا كانت كل التأمينات التي أجراها المؤمن له مع أكثر مون شوركة مون     أواًل :

شركات التأمين متطابقة وخاضعة لشرط النسبية فما المبلغ الذي ستشارك به كل 

شركة من شركات التأمين في التعويض المستحق للمؤمن له ؟ وهنوا سونفترض   

 راضات السابقة عندما تكلمنا عند مبدأ التعويض :نف  االفت

 أن يكون المبلغ المؤمن به يساوي قيمة الشيء المؤمن عليه . (أ )

 أن يكون المبلغ المؤمن به أقل من قيمة الشيء المؤمن عليه . (ب )

 أن يكون المبلغ المؤمن به أكبر من قيمة الشيء المؤمن عليه . (ج )

جب علينا أواًل التوصول إلوى إجموالي    وفي كل حالة من الحاالت الثالث السابقة ي

التزام شركات التأمين بالنسبة للخسارة التي حدثت للمؤمن له ، ويتم التوصل إلى 

 ذلك عن طريق المعادلة التالية :
 

 =قيمة التعويض 
 

 الخسارة الفعلية
 

× 
 المبلغ المؤمن به

 قيمة الشيء موضو  التأمين

ر التعويض الذي يجوب أن تدفعوه شوركات    ومن المعادلة السابقة نصل إلى مقدا 

من هذا التعوويض يتحودد   التأمين ككل ، ومن ثم تشارك كل شركة بدفع جزء 

 بنسبة المبلغ المؤمن به لديها إلى مجمو  المبالغ المؤمن بها لدى كل الشركات .

ريال  3,777,777 فإذا فرضنا أن قيمة ممتلكات إحدى المنشآت االقتصادية 

 بنف  المبلغ ضد أخطار الحريق وذلك حسب المبالغ التالية : وقد أم نت عليها

 177,777 بمبلوغ )ب(  ريال ، لدى الشوركة  677,777 بمبلغ)أ(  لدى الشركة

 . ريال 277,777 ريال ، لدى الشركة )ج( بمبلغ

وعلى افتراض أن الخسارة التي تعرضت لها الشركة نتيجة الحريق الوذي  

ذي يجوب أن  ريال ، فما مقدار التعويض الو  377,777 أصاب الشركة تقدر بمبلغ

 تشارك به كل شركة من شركات التأمين الثالث حسب مبدأ المشاركة ؟

في هذه الحالة يجب علينا أواًل التوصل إلى إجمالي التزام الشركات الثالث 

 كالتالي :
 

 = إجمالي التزام الشركات الثالث
 

377,777 

 

× 
3,777,777 

 

 =377,777 
3,777,777 

 وعليه يتم احتساب مشاركة كل شركة كالتالي :
 

 = مشاركة الشركة )أ( في التأمين
 

377,777 

 

× 
677,777  

 =67,777 3,777,777 
 

 = مشاركة الشركة )ب( في التأمين
 

377,777 

 

× 
177,777  

 =17,777 3,777,777 
 

 = مشاركة الشركة )ج( في التأمين
 

377,777 

 

× 
277,777  

 =27,777 3,777,777 
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وإذا انتقلنا إلى الحالة الثانية وهي تقوم على افتراض أن المبلغ المؤمن به 

أقل من قيمة الشيء المؤمن عليه ، فمثاًل إذا أم نت المنشأة المذكورة فوي المثوال   

 السابق على ممتلكاتها بالمبالغ التالية :

ريال  277,777 ركة )ب( بمبلغريال ، لدى الش 877,777 لدى الشركة )أ( بمبلغ

 ريال . 377,777 بمبلغ ، لدى الشركة )ج(

وعلى افتراض أن الخطر المؤمن ضده حدث وترتب عليه نف  الخسارة السوابقة ،  

 فإن إجمالي التزامات شركات التأمين سيكون كالتالي :
 

 = إجمالي التزام الشركات الثالث
 

377,777 

 

× 
077,777  

 =07,777 
3,777,777 

ويكون نصيب كل شركة من التعويض المستحق للمؤمن لوه علوى النحوو    

 التالي :

 

 مشاركة الشركة )أ( في التأمين =

 

07,777 

 

× 
877,777  

 =87,777 077,777 

 

 مشاركة الشركة )ب( في التأمين =

 

07,777 

 

× 
277,777  

 =27,777 077,777 

 

 مشاركة الشركة )ج( في التأمين =

 

07,777 

 

× 
377,777  

 =37,777 077,777 

ي حالة افتراض أن المبلغ المؤمن به يفوق قيمة الشيء المؤمن عليوه ، فوإن   أما ف

إجمالي التزام شركات التأمين الثالث ال يمكن أن يتجاوز الخسوارة الفعليوة ، ألن   

رك وفي هوذه الحالوة تشوا   الخسارة الفعلية يناقض مبدأ التعويض التعويض تعدد 

الشركات الثالث في التعويض حسب نسبة المبلغ المؤمن بوه لوديها إلوى إجموالي     

 المبالغ المؤمن بها .

في حالة أن تكون كل التأمينات التي أجراها المؤمن له مع عدد من شركات  ثانيًا :

التأمين متطابقة ولكن غير خاضعة لشرط النسبية ، فما هو المبلغ الذي ستشارك به 

 لتعويض المدفو  للمؤمن له ؟كل شركة في ا

 للتسهيل سنفترض نف  االفتراضات السابقة : 

إذا كان المبلغ المؤمن به مساويًا لقيمة الشيء المؤمن عليه ، يكون التزام  (3)

 شركات التأمين الثالث مساويًا للخسارة الفعلية .

في حالة أن يكون المبلغ المؤمن به أقل من قيمة الشيء المؤمن عليه ، ففي  (2)

 ذه الحالة نجد ثالثة احتماالت بصدد إجمالي التزام الشركات الثالث :ه

إذا كانت الخسارة الفعلية تساوي إجمالي المبالغ المؤمن بها ، فإن إجمالي  (أ )

التزام شركات التأمين يساوي قيمة الخسارة الفعلية مادام هذا التأمين ال 

 يخضع لشرط النسبية .
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إجموالي المبوالغ الموؤمن بهوا ، فوإن      إذا كانت الخسارة الفعلية أقل من  (ب )

 إجمالي التزام شركات التأمين يساوي الخسارة الفعلية أيضًا.

إذا كانت قيمة الخسارة الفعلية أكبر من إجمالي المبالغ الموؤمن بهوا ،    (ج )

   المبالغ المؤمن بها .فإن إجمالي التزام شركات التأمين يساوي إجمالي 

 

 إعادة التأمني

 : التأمني طبيعة ومفهوم إعادة

عندما تقوم شركة التأمين بإبرام عقود تأمين تزيد على طاقتهوا ، حرصوًا   

على استقطاب العمالء واالحتفاظ بهم وإرضوا هم ، فإنهوا تقبول جميوع العمليوات      

ذلك الجزء الزا د عن حاجتها وتحوتف  لنفسوها بجوزء     فيالمعروضة عليها بما 

إلى شركة أو عدة شوركات توأمين    يتناسب مع طاقتها التأمينية ثم تحول الباقي

 التوي  ةإعادة التأمين ، ويطلوق علوى الشورك   أخرى ، وتعرف هذه العملية بعملية 

تعاقدت مع المؤمن األصلي بالشركة األصولية أو الشوركة المعيودة للتوأمين أو     

يعواد لوديها التوأمين الزا ود      التيالمتنازلة أو البا عة ، بينما يطلق على الشركة 

 . التأمين أو الشركة المشترية أو الشركة المتنازل لهابشركة إعادة 

كما قد تلجأ شركات التأمين إلى إعادة التأمين حينما تأخذ علوى عاتقهوا   

قدراتها المالية ، كتوأمين   ضخمة ذات قيم تفوق ومنشآتتأمين مشروعات كبرى 

و حلوت  ت الذرية والمصانع الحربية والممتلكات ذات التكلفة الباهظة التي لآالمنش

أموالها وقودراتها تحمول تعوويض     ت شركة واحدة مهما بلغتكارثة لما استطاع

خسا رها ، وبهذا أصحبت شركات التأمين لديها االستعداد لتقبل أي عملية تأمينية 

مهما كانت ضخامتها ، فتحتف  لنفسها بما يناسب إمكانياتها ، وتعيد تأمين ماعدا 

 ى .ذلك عند شركات إعادة التأمين الكبر

بموجبهوا  هي إال عملية تتحمول   أن ، إعادة التأمين ما لمما سبق يمكن القو

 شركة أخرى هي سبق أن تحملتمن الخطر الذ ءجز وإحدى شركات التأمين كل أ

الشركة التي تحملت الخطر بصفة أصلية ، ويسمى قسط  ه، في مقابل قسط تدفع

 إعادة التأمين .

 

  :خصائص إعادة التأمني 

 : اآلتيةات إعادة التأمين بالخصا ص تتسم عملي

ال يدخل المستأمن األصلي طرفًا في عقد التأمين ، فهي عملية داخلية توتم   -3

 بين شركات التأمين وال دخل للمستأمن بها.
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يلتزم المؤمن األصلي بدفع قيمة التعويض إلى المستأمن حتى إذا لم يحصل  -2

ر الذي قبلت التوأمين  من الخط من الشركة المتنازل لها على قيمة نصيبها

 .ه علي

تخضع عملية إعادة التأمين لنف  الشروط الواردة في عقد التأمين األصلي  -1

التأمين األصلية والمستأمنين ، حي  يونص فوي    الذي تم عقده بين شركة

عقد إعادة التأمين المبرم بين شركة التأمين األصلية وشركة إعادة التأمين 

لى نو  الخطر المعاد التأمين وخاصة ع وبنف  شروط عقد التأمين األصلي

 وطريقة إعادة التأمين. هعلي

ن بقسط الشركة األصلية إلى شركة إعادة التأمي هيسمى المبلغ الذي تدفع -8

من األقساط التي تحصل عليها مون المسوتأمنين    هإعادة التأمين ، ويتم دفع

 ن.وبين المستأمني بمقتضى عقد إعادة التأمين المباشر المبرم بينها

 : أنواع عمليات إعادة التأمني

 تنقسم عمليات إعادة التأمين حسب درجة اإللزام إلى : 

إعادة التأمين اإللزامي )اإلجباري( : وهي عمليات إعادة التأمين المفروضوة   -3

 على الشركة وتلتزم بها بموجب القانون.

هوا  يقوم الموؤمن بموجب  التي: وهي إعادة التأمين  االختياريإعادة التأمين  -2

بعرض كل خطر تأميني على حدة على معيد التأمين ، ويكون لمعيد التأمين 

 .ه رفض المخاطر المعروضة علي أوالخيار في قبول 

يتعهود الموؤمن بموجبهوا     التيتفاقي : وهي إعادة التأمين لتأمين االإعادة ا -1

حدود مبالغ أو نسب معينة لمعيد التأمين ويتعهد  فيبإسناد مخاطر معينة 

  ه .التأمين على المخاطر المسندة إليالتأمين بقبول إعادة معيد 

 كما يمكن تقسيم عمليات إعادة التأمين حسب مصدرها إلى :

إعادة التأمين الوارد : وهي عبارة عن عمليات إعوادة التوأمين التوي قبلتهوا      -3

 الشركة من شركات أخرى .

تتنوازل   التوي ن إعادة التأمين الصادر : وهي عبارة عن عمليات إعادة التأمي -2

 أو اختياريًا، إما إجباريًا بحكم القانون أو  عنها الشركة إلى شركات أخرى

 .اتفاقيًا 
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 وثائق التأمينات العامة

 
والمسؤولية ، والتأمين على تتضمن التأمينات العامة ، التأمين من الحوادث 

المركبات ، والتأمين على الممتلكات ، والتأمين البحري ، وتأمين الطاقة ، والتأمين 

 وفرو  التأمينات العامة األخرى. الهندسي

 

 : خصائص وثائق التأمينات العامة

 : اآلتيةتتسم وثا ق التأمينات العامة بالخصا ص 

، حي  تنقسم وثا ق التأمينات العامة أنها من وثا ق التعويض محددة المدة  (3)

مدتها أقل من  ووثا ق قصيرة األجل ) ،(  أي مدتها سنة إلى وثا ق سنوية )

 سنوات (. ثالث إلى خم ( ، ووثا ق طويلة األجل )تتراوح مدتها من  سنة

خر ، بسبب ثبات درجة آثبات أسعار أو أقساط التأمينات العامة من عام إلى  (2)

 . دوث الحوادث وحجم الخسارة من سنة إلى أخرىح واحتماالتالخطر 

تدفع أقساط التأمينات العامة عند التعاقد مرة واحدة بالنسبة للوثا ق  (1)

وكل قسط من  طويلة األجللوثا ق لالسنوية ، أو في كل سنة بالنسبة 

 . األقساط يغطي تكلفة الخطر عن السنة

ل السنة تتوقف تأمن عن سداد قسط تجديد الوثيقة في أوسإذا توقف الم (8)

يحق ألي من الطرفين مطالبة الطرف  الوثيقة مباشرة عن السريان ، وال

خر بأي مستحقات ، أما إذا طلب أحد الطرفين إلغاء الوثيقة أثناء سريانها اآل

من نتيجة وجود شرط يسمح بذلك ، فيرد المؤمن إلى المستأمن جزء 

 .عن سنة كاملة هالقسط الذي حصل

 هصى تبعًا لقيمة الشيء المؤمن عليالوثيقة كحد أق يض فيتحدد مبلغ التعوي (6)

 ، ومعظم وثا ق التأمينات وثا ق تعويض والقليل منها وثا ق محددة القيمة 

 ( . التحف والمجوهرات النادرة )

ي تعويضات في حالة انتهاء مدة التأمين أو أال تلتزم شركة التأمين بدفع  (5)

هذه الفرو  يكون مرتبطًا بحدوث رض منه ، حي  إن دفع التعويضات في غال

 . أخطار معينة
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 ات العامةنيفروع التأم ومصروفات  احملاسبية إليرادات املعاجلة

 

مالية ، يقوم كل فر  من فرو  التأمينات العامة  ةفتركل نهاية  في

حو/ اإليرادات  ) ا مة فا ض أو عجز عمليات التأمينبشركة التأمين بإعداد ق

وذلك  عرف على الفا ض أو العجز الذى حققه كل فر  ،(، للت والمصروفات

 الربحية اإلجمالية للشركة . يف هلتقييم أدا ه وتقييم مدى مساهمت

وتكون نتيجة قا مة فا ض أو عجز عمليات التأمين )حو/ اإليرادات والمصروفات ( 

 ( أو فا ض )ربح ( وذلك على النحو التالي: ةإما عجز )خسار

، وذلك إذا كان مجمو  المصروفات أكبر من  الفر  ةعجز أو خسار (3)

 مجمو  اإليرادات .

و ربح الفر  ، وذلك إذا كان مجمو  المصروفات أقل من مجمو  أفا ض  (2)

 اإليرادات.

 

 : ( حة/ اإليرادات واملصروفات عناصر قائمة فائض أو عجز عمليات التأمني )

  : أوال : اإليرادات

إليها أقساط إعادة التأمين  مضافًا ةاألقساط ، ويتضمن األقساط المباشر -3

 .درن الصايمنها أقساط إعادة التأم الوارد ومطروحًا

، وهي العمولة التي تحصلها الشركة مقابل  درعمولة إعادة التأمين الصا -2

 ن إلى شركات إعادة التأمين.يإسناد عمليات التأم

نة تخص الس ين جميع اإليرادات التمصافى الدخل من االستثمارات ، ويتض -1

 منها جميع المصروفات المتعلقة بها. من االستثمارات المختلفة ومطروحًا

الشركة بخالف األقساط  هخر تحصلآاإليرادات األخرى ، ويشمل أي إيراد  -8

 أو عمولة إعادة التأمين الصادر أو إيرادات االستثمارات.

 

 : ثانيًا : المصروفات

              عن المطالباتاستحقت  التيالتعويضات ، ويتضمن جميع المبالغ   (3)

اتها وسواء دفعت ءاستوفت جميع الشروط وانتهت إجرا ) التعويضات ( التي

 .تلك المبالغ أو لم تدفع 
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تخص العام سواء دفعت أو لم  التيالعموالت ، ويتضمن جميع العموالت   (2)

 منتجي وأتدفع ، وتشمل عمولة التأمين الوارد وعموالت وسطاء أو وكالء 

 التأمين .

دارية والعمومية ، وتشمل رواتب وأجور العاملين بالفر  المصروفات اإل  (1)

 ومصاريف الكهرباء .....إلخ.

المصروفات األخرى ، وتشمل تكاليف اإلشراف والتفتيش ورسوم التسجيل   (8)

 وخسا ر بيع االستثمارات .

ها تومن أمثل ) المخصصات العامة ( المخصصات بخالف المخصصات الفنية ،  (6)

وراق مالية ومخصصات إهالك األصول الثابتة أسعار أوط مخصص هب

 تحصيلها . فيومخصص الديون المشكوك 

 

 .ه اإليرادات والمعالجة المحاسبية ل نو  من أنوا وفيما يلي شرح لكل 

 :أواًل : األقساط 

المستأمن إلى شركة التأمين  هأقساط التأمين المقابل الذي يدفعتعتبر 

ين المتفق علية للمستأمن ض الضرر أو سداد مبلغ التأمنظير تعهد األخير بتعوي

ع الخطر المؤمن منه ، ومن وجهة نظر شركة التأمين فإنه يمثل ثمن بي ققعند تح

يعتبر أحد وأهم موارد شركة التأمين ، حي  تمثل  هالخدمة التأمينية ، ومن ثم فإن

تحصيلها بشكل يتم  هذه األقساط نسبة كبيرة من إيرادات الشركة ، وغالبًا ما

نع من تحديد هذه األقساط يم دوري باالتفاق مع حملة الوثا ق ، وإن كان هذا ال

 شكل قسط وحيد يدفع مرة واحدة عند إصدار الوثيقة. يف

 

 : مراحل حتديد األقساط

 يتم تحديد قسط التأمين على مرحلتين هما :

قط ن الذي يغطي فقسط التأمي ه، ويقصد ب ي: تحديد القسط الصاف رحلة األولىالم

تكلفة الخطر ( عا د  ) االعتبار أن يخصم منها يمع األخذ ف تتكلفة الخطر البح

 يلمعدل عا د معين ، فالقسط الصاف ستثمار مقابل هذه التكلفة طبقًاتقديري ال

 مخفضة بعا د االستثمار المقدر لهذه التكلفة . تيعادل تكلفة الخطر البح

( ، وهو القسط اإلجمالي الذي  اإلجمالي سط التجاري ): تحديد الق المرحلة الثانية

يطلب من المستأمنين أن يقوم بسداده لشركة التأمين نظير تعهد األخيرة بالوفاء 

مضافًا إلية مصروفات  يلمستأمن ، وهو يعادل القسط الصافبالتزاماتها تجاه ا

 التأمين وهامش الربح المستهدف من قبل شركة التأمين.
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 :ساط نواع األقأ
 تنقسم األقساط بحسب مصدرها إلى :

قامت  يط التأمين من عمليات التأمين التأقساط التأمين المباشر : وهي أقسا (أ )

 أو عن طريق وسطاء التأمين .بها الشركة مباشرة 

تدفعها الشركة إلى شركات  يالتأمين الصادر، وهي األقساط التأقساط إعادة  (ب )

 . إعادة التأمين

ركة من تحصلها الش ين الوارد ، وهي األقساط التلتأميأقساط إعادة ا (ج )

 .شركات إعادة التأمين 

قا مة نتا ج األعمال للفر  أو حو/ اإليرادات والمصروفات صافى  يف جويدر

 قساط ، ويتحدد كما يلي:األ

  ××× أقساط التأمين المباشر

  ××× أقساط إعادة التأمين الوارد  +

  ××× قساط إعادة التأمين الصادر أ 

 ×××× ووووووو صافى األقساط = 

 : املعاجلة احملاسبية لألقساط

 :األقساط المباشرة (  3) 

 : أ. إثبات استحقاق األقساط المباشرة

 ووووووووانالبيووووووووووو المبلغ

 دا ن مدين

  أقساط تحت التحصيل -مدينو عمليات التأمين حو /   ××

 ) باألقساط المباشرة (       

 …… (حو / إجمالي األقساط ) فر    ×× 

  

 :إثبات تحصيل األقساط المباشرة  -ب

 البيووووووووووووووووووان المبلغ

 دا ن مدين

 ( باألقساط المباشرة ) الصندوقحو /   ××

 صيل بشيكات(ححو / البنك )إذا تم الت  ××

 باألقساط المباشرة( ) مدينو عمليات التأمينحو /   ×× 
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 :أقساط إعادة التأمين الوارد  ( 2) 

 :ستحقاق أقساط إعادة التأمين الوارد اإثبات  ) أ (

 البيوووووووووووووووووووووان المبلغ

 دا ن  مدين 

 حو/ شركات تأمين وإعادة تأمين  ××

 حو/ أقساط إعادة التأمين الوارد   ×× 

 

 :إثبات تحصيل أقساط إعادة التأمين الوارد ) ب ( 

 البيووووووووووووووووان المبلغ

 دا ن مدين

 حو/ الصندوق أو البنك  ××

 حو/ شركات تأمين وإعادة تأمين  ×× 

 

  : إقفال أقساط إعادة التأمين الوارد . جو

 البيووووووووووووووووووووان المبلغ

 دا ن  مدين 

 حو/ أقساط إعادة التأمين الوارد  ××

 ...(حو/ إجمالي األقساط )فر  ..  ×× 

 : أقساط إعادة التأمين الصادر(  1) 

 در :أ. إثبات استحقاق أقساط إعادة التأمين الصا

 البيووووووووووووووان المبلغ

 دا ن مدين

 أقساط إعادة التأمين الصادرحو/   ××

 شركات تأمين وإعادة تأمينحو/   ×× 

 

 : إثبات سداد أقساط إعادة التأمين الصادر -ب

 وووووووووووووووووووانالبيوو المبلغ

 دا ن مدين

 تأمين ةحو/ شركات تأمين وإعاد  ××

 حو/ الصندوق أو البنك  ×× 
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 : إقفال أقساط إعادة التأمين الصادر –ج 

 البيوووووووووووووووووان المبلغ

 دا ن مدين

 حو/ إجمالي األقساط )فر  ......(  ××

 حو/ أقساط إعادة التأمين الصادر  ×× 

 

 :إقفال حو/ إجمالي األقساط  ( 8) 

 البيوووووووووووووان المبلغ

 دا ن مدين 

 )فر  ......( طحو / إجمالي األقسا  ××

 .....(حو/ اإليرادات والمصروفات )فر   ×× 

 

  : ( 3 مثال رقم )

الحريق بإحدى شركات التأمين استخرجت البيانات التالية من سجالت فر  

مين عن السنة لدى شركات إعادة التأ % 86 ن على عملياتها بنسبةتعيد التأمي يوالت

 م : 2722 / 32 / 13 يالمالية المنتهية ف

 6,777,777 خالل العام تي أصدرتها الشركةبلغت األقساط عن الوثا ق ال (3)

 . ريال نقدًا 1,277,777 ريال ، حصلت الشركة منها

ريال ، حصلت  2,777,777 بلغت أقساط إعادة التأمين الوارد خالل الفترة (2)

 . خالل الفترة بشيكات % 87 الشركة منها

 .ريال بشيكات 3,677,777 بلغت األقساط المسددة لشركات إعادة التأمين (1)

 : المطلوب

 سبق . إلثبات ما عامة: إجراء قيود اليومية ال ) أ (    

 . : تصوير حو/ إجمالي األقساط بدفتر األستاذ ) ب (    

 

 احلةةةةةةل :

 : العامة: قيود اليومية أ () 

 البيوووووووووووووووان المبلغ

 دا ن مدين

 أقساط تحت التحصيل -مدينو عمليات التأمين حو/   6,777,777

 حو/ إجمالي األقساط )فر  الحريق  6,777,777 

 ( ستحقاق األقساط المباشرةاإثبات  )
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 البيوووووووووووووووان المبلغ

 دا ن مدين

 نقديةحو/ ال  1,277,777

أقساط تحت  -ات التأمين مدينو عمليحو/   1,277,777 

 التحصيل

 ( إثبات تحصيل األقساط المباشرة )

 حو/ شركات تأمين وإعادة تأمين  2,777,777

 حو/ أقساط إعادة التأمين الوارد  2,777,777 

 ستحقاق أقساط إعادة التأمين الوارد(ا)إثبات 

 حو/ البنك   3,577,777

 شركات تأمين وإعادة تأمين  3,577,777 

 ( إثبات تحصيل أقساط إعادة التأمين الوارد )

 حو/ أقساط إعادة التأمين الوارد  2,777,777

 حو/  إجمالي األقساط )فر  الحريق(  2,777,777 

 ( إقفال أقساط إعادة التأمين الوارد )

 حو/ أقساط إعادة التأمين الصادر   2,267,777

 حو/ شركات تأمين وإعادة تأمين  2,267,777 

 ( ستحقاق أقساط إعادة التأمين الصادراإثبات  )

 حو/ شركات تأمين وإعادة تأمين  3,677,777

 حو/ البنك  3,677,777 

 ( إثبات سداد أقساط إعادة التأمين الصادر )

 حو/ إجمالي األقساط )فر  الحريق(  2,267,777

 حو/ أقساط إعادة التأمين الصادر  2,267,777 

 ( إعادة التأمين الصادرإقفال أقساط  )
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 : ر حو/ إجمالي األقساط بدفتر األستاذ: تصوي ) ب (

 

 حو / إجمالي األقساط ) فر  الحريق (

 وووووووانبيووووال المبلغ وووووووانبيوووووووال المبلغ

إلى حو/ أقساط إعادة  2,267,777

 التأمين الصادر

مدينو عمليات من حو/  6,777,777

ط تحت أقسا -التأمين 

 التحصيل

من حو/ أقساط إعادة  2,777,777  

 التأمين الوارد

رصيد )إلى حو/ اإليرادات  8,067,777

والمصروفات فر  

 الحريق(

  

 اإلجمالي 0,777,777 اإلجمالي 0,777,777

 

 ويكون قيد اإلغالق كالتالي :

 حو/ إجمالي األقساط )فر  الحريق(  8,067,777

 دات والمصروفات )فر  الحريق(حو/ اإليرا  8,067,777 

 ( إقفال إجمالي األقساط )

 

 :: عمولة إعادة التأمني الصادر ثانيًا

تحصل عليها الشركة عندما تقوم بإعادة التأمين لدى  التيوهي العمولة 

كبند مستقل في حو/ للشركة وتظهر  دًااشركات أخرى ، وتعتبر هذه العمولة إير

وفيما يلي المعالجة المحاسبية لعمولة  . خص الفر اإليرادات والمصروفات الذي ي

 . إعادة التأمين الصادر

 :إثبات استحقاق عمولة التأمين الصادر -أ

 بيوووووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين

 حو/ شركات تأمين وإعادة تأمين  ××

 حو/ عمولة إعادة التأمين الصادر  ×× 
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  : الصادرإثبات تحصيل عمولة التأمين  -ب

 بيوووووووووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين 

 حو/ الصندوق أو البنك  ××

 حو/ شركات تأمين وإعادة تأمين  ×× 

 : إقفال عمولة التأمين الصادر - جو

 انبيوووووووووووووووال المبلغ

 دا ن مدين 

 حو/ عمولة إعادة التأمين الصادر  ××

 صروفات )فر .....(حو/ اإليرادات والم  ×× 

 

وتم  % 8 فإذا فرضنا أن عمولة إعادة التأمين الصادر كانت في المثال السابق

ريال  07,777=  % 8×  2,267,777 تحصيلها بالكامل نقدًا ، فإن المبلغ سيكون

 وستكون القيود كالتالي : 

 

 :إثبات استحقاق عمولة التأمين الصادر -أ

 نبيووووووووووووووووواال المبلغ

 دا ن مدين

 حو/ شركات تأمين وإعادة تأمين  07,777

 حو/ عمولة إعادة التأمين الصادر  07,777 

  : إثبات تحصيل عمولة التأمين الصادر -ب

 بيوووووووووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين 

 النقديةحو/   07,777

 حو/ شركات تأمين وإعادة تأمين  07,777 

 : لة التأمين الصادرإقفال عمو - جو

  المبلغ

 دا ن مدين  بيوووووووووووووووانال

 حو/ عمولة إعادة التأمين الصادر  07,777

 حو/ اإليرادات والمصروفات )فر .....(  07,777 
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  االستثمارات :ثالثًا : صايف الدخل من 

ل األقساط من المستأمنين يتحص ةنظرًا لتواجد فاصل زمنى كبير بين فتر

لدى  لالستثمارمعدة  ةفر أموال حاضراتوتفإنه  ، تاريخ سداد التعويضات لهمو

على استثمار هذه األموال بهدف تحقيق  ينات التأمين ، وتعمل شركات التأمشرك

أهمها سهولة تحويل هذه  االعتباراتمن  ةهل توافر مجموع فيأكبر عا د ممكن 

ة من سداد التعويضات والوفاء حتى تتمكن الشرك إلى نقدية سا لة ، االستثمارات

 . المؤمن منها ربالتزاماتها عند تحقق األخطا

 

  : االستثماراتالدخل من  يالمعالجة المحاسبية لصاف

المحاسبية لإليرادات الناتجة من كل وعاء من  اتلمعالجااستعراض  يمكن

 كالتالي :األوعية االستثمارية 

  : األوراق المالية إيرادات(  3) 

إجمالي أرباح األسهم وفوا د السندات  فيات األوراق المالية يرادتتمثل إ

يتم توزيعها بالفعل أو  والتيتستحق للشركة  التيوأرباح صناديق االستثمارات 

توضع تحت تصرفها خالل السنة المالية بحي  تعتبر محققة بمجرد استحقاقها 

لفوا د المصروفات ن يخصم من إجمالي األرباح واأو لم تحصل ، على أسواء حصلت 

 المتعلقة بها إن وجدت.

وفيما يلي القيود المحاسبية المتعلقة بالعمليات المختلفة على األوراق 

  .المالية 

 : ستحقاق إيرادات األوراق الماليةإثبات ا - أ

 بيوووووووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين

 حو/ إيرادات األوراق المالية المستحقة   ××

 يرادات األوراق المالية حو/ إ  ×× 

 :إثبات تحصيل إيرادات األوراق المالية  -ب

 بيوووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين 

 حو/ الصندوق أو البنك  ××

 حو/ إيرادات األوراق المالية المستحقة  ×× 
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 :إقفال إيرادات األوراق المالية  - جو

 بيوووووووووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن ينمد

 ت األوراق الماليةاحو/ إيراد  ××

 حو/ صافي الدخل من االستثمارات  ×× 

 

 : مصاريف تحصيل إيرادات األوراق المالية استحقاقإثبات  -د

 بيوووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين 

 حو/ مصاريف تحصيل إيرادات األوراق المالية  ××

ألوراق حو/ مصاريف تحصيل إيرادات ا  ×× 

 المالية المستحقة

 :إثبات سداد مصاريف تحصيل إيرادات األوراق المالية   -هو

 بيووووووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين

 حو/ مصاريف تحصيل إيرادات أوراق مالية المستحقة  ××

 حو/ الصندوق أو البنك  ×× 

 

  : إقفال مصاريف تحصيل إيرادات األوراق المالية -و

 بيوووووووووووووووووووووانال بلغالم

 دا ن مدين 

 االستثماراتحو/ صافى الدخل من   ××

 وراق ماليةأحو/ مصاريف تحصيل إيرادات   ×× 

  

 :عوا د الودا ع بالبنوك (  2) 

 عها الموجودة بالبنوك ، اتحصل شركة التأمين على عوا د على ود

 :والمعالجة المحاسبية لهذه العوا د كما يلي 
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 : إثبات استحقاق عوا د الودا ع بالبنوك - أ

 البيووووووووووووووووان المبلغ

 دا ن مدين

 حو/ عوا د الودا ع بالبنوك مستحقة   ××

  د الودا ع بالبنوك احو/ عو  ×× 

 :إثبات تحصيل عوا د الودا ع بالبنوك مستحقة  -ب

 بيووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين

 ندوق أو البنكحو/ الص  ××

 حو/ عوا د الودا ع بالبنوك مستحقة  ×× 

 : إقفال عوا د الودا ع بالنبوك -جو

 بيوووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين 

 حو/ عوا د الودا ع بالبنوك  ××

 حو/ صافي الدخل من االستثمارات  ×× 

 : إثبات استحقاق مصاريف تحصيل عوا د الودا ع بالبنوك -د

 بيووووووووووانال لغالمب

 دا ن مدين

 حو/ مصاريف تحصيل عوا د الودا ع بالبنوك  ××

حو/ مصاريف تحصيل عوا د الودا ع   ×× 

 بالبنوك المستحقة

 

 :إثبات سداد مصاريف تحصيل عوا د الودا ع بالبنوك مستحقة  -هو

 بيوووووووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين 

يل عوا د الودا ع بالبنوك مصاريف تحص حو/  ××

 المستحقة

 حو/ الصندوق أو البنك  ×× 
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 : إقفال مصاريف تحصيل عوا د الودا ع بالبنوك -و

 بيوووووووووووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين 

 حو/ صافي الدخل من االستثمارات   ××

حو/ مصاريف تحصيل عوا د الودا ع   ×× 

 بالبنوك

 

 : ت العقاراتإيرادا(  1) 

قيمة اإليجارات اإلجمالية المستحقة على  تتكون إيرادات العقارات من

مستأجري العقارات المملوكة للشركة مطروحًا منها المصروفات المتعلقة 

 تتضمن مصروفات الصيانة والترميمات وأجور ورواتب العاملين والتيبالعقارات ، 

فة وضريبة دخل العقارات وغيرها من والنظاة ارنبالعقارات ومصروفات المياه واإل

 . المصروفات

 القيود المحاسبية المتعلقة بالعمليات المختلفة على العقارات . وفيما يلى

 

 :إثبات استحقاق إيرادات العقارات  - أ

  المبلغ

 دا ن مدين  بيوووووووووووووووووووووووووانال

 حو/ إيرادات عقارات مستحقة   ××

 اتحو/ إيرادات عقار  ×× 

 

 : إثبات تحصيل إيرادات العقارات المستحقة -ب

 بيووووووووووووووووووووووووانال المبلغ
 دا ن مدين 

 حو/ الصندوق أو البنك  ××

 حو/ إيرادات عقارات مستحقة  ×× 

 :إقفال إيرادات العقارات  - جو

 بيوووووووووووووووووووووانال المبلغ
 دا ن مدين

 اراتحو/ إيرادات العق  ××

 حو/ صافى الدخل من االستثمارات  ×× 
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 : إثبات استحقاق مصاريف تحصيل إيرادات العقارات -د

 بيووووووووووووووووووووووانال المبلغ
 دا ن مدين

 دات عقاراتاحو/ مصاريف تحصيل إير  ××

حو/ مصاريف تحصيل إيرادات عقارات   ×× 

 مستحقة

  

 : رادات العقاراتإثبات سداد مصاريف تحصيل إي -هو 

  المبلغ

 دا ن مدين بيوووووووووووووووووووووووانال

  حو/ مصاريف تحصيل إيرادات العقارات مستحقة  ××

 حو/ الصندوق أو البنك  ×× 

 :إقفال مصاريف تحصيل إيرادات العقارات  -و

 بيووووووووووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين 

 الستثمارات حو/ صافى الدخل من ا  ××

 حو/ مصاريف تحصيل إيرادات عقارات   ×× 

 

 بالصافيوإيرادات األوراق المالية  بالصافيوبعد تجميع إيرادات العقارات 

 فييتم إقفال حو/ صافى الدخل من االستثمارات  هفإن، وعوا د الودا ع بالبنوك 

 اإليرادات والمصروفات )فر ....( بالقيد التالي : سابح

 وووووووووووووووووانبيووووال المبلغ
 دا ن مدين

 حو/ صافى الدخل من االستثمارات  ××

 حو/ اإليرادات والمصروفات )فر ....(  ×× 

 : يتدفتر األستاذ بالشكل اآل يحو/ صافى الدخل من االستثمارات فويظهر 
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 حة / صايف الدخل من االستثمار

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةانبيةةةة املبلغ بيةةةةةةةةةةةةةةةةةان املبلغ

حو/ مصاريف تحصيل إيورادات   ××

 أوراق مالية 

 حو/ إيرادات أوراق مالية ××

حو/ مصواريف تحصويل فوا ود     ××

 ودا ع بالبنوك 

 حو/ فوا د ودا ع بالبنوك ××

حو/ مصاريف تحصيل إيورادات   ××

 عقارات

 حو/ إيرادات عقارات ××

حوووو/ اإليووورادات   رصووويد ) ××

 ........(والمصروفات فر  

  

 اإلجمالي ××× اإلجمالي ×××

  : ( 2 رقم )مثال 

االستثمار فر  الحريق بإحدى  ةاستخرجت البيانات التالية من سجالت إدار

 : م 2722 / 32 / 13 يمين عن السنة المالية المنتهية فشركات التأ

ريال  367,777ريال حصلت الشركة منها  387,777بلغت إيرادات العقارات  (3)

ريال سوددتها   17,777ات ، وبلغت مصروفات إصالح وصيانة العقارات بشيك

 . الشركة نقدًا

ريووال حصوولت الشووركة منهووا  277,777بلغووت إيوورادات األوراق الماليووة  (2)

  تاكيريال بش 367,777
  : المطلوب

 . سبق إلثبات ما عامةإجراء قيود اليومية ال ) أ (

 بدفتر األستاذتصوير حو/ صافى الدخل من االستثمارات  ) ب (

                       

 : ةةةةةلاحلة

 : قيود اليومية المركزية ) أ (

 بيووووووووووووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين

 حو/ إيرادات عقارات مستحقة  387,777

 حو/ إيراد عقارات   387,777 

 ( إثبات استحقاق إيرادات العقارات )

 حو/ البنك  367,777

 مستحقة  عقاراتحو/ إيرادات   367,777 

 عقارات () إثبات تحصيل إيرادات 
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 بيووووووووووووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين

 حو / إيرادات العقارات  387,777

 حو / صافي الدخل من االستثمار  387,777 

 ( العقاراتإيرادات  إقفالإثبات  )

 إيرادات أوراق مالية مستحقةحو/   277,777

 حو/ إيرادات أوراق مالية  277,777 

 ( ماليةالوراق األإيرادات  استحقاقإثبات  )

 البنكحو/   367,777

 إيرادات أوراق مالية مستحقةحو/   367,777 

 ( إثبات تحصيل إيرادات األوراق المالية )

 حو / إيرادات األوراق المالية  277,777

 حو / صافي الدخل من االستثمار  277,777 

 ) إثبات إقفال إيرادات األوراق المالية (

 حو/ مصروفات إصالح وصيانة العقارات  17,777

  مصروفات إصالح وصيانة العقوارات حو/   17,777 

 مستحقة

 ( مصروفات العقارات استحقاقإثبات  )

 حو/ مصروفات إصالح وصيانة العقارات  مستحقة  17,777

 حو / الصندوق  17,777 

 ) إثبات سداد مصروفات العقارات (

 الدخل من االستثمارات حو/ صافى  17,777

 مصروفات إصالح وصيانة العقاراتحو /   17,777 

 ) إقفال مصروفات إصالح وصيانة العقارات (

 

 حو/ صافى الدخل من االستثمارات  167,777

 اإليرادات والمصروفات )فر .....( حو/  167,777 

 ( إقفال حو/ صافى الدخل من االستثمارات )
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 : صافى الدخل من االستثمارات بدفتر األستاذ تصوير حو/ ) ب (

 

 حو/ صافى الدخل من االستثمارات

 ووووووووووانبيوووال المبلغ ووووانبيوووووووووووال المبلغ

حووو/ مصووروفات إصووالح    17,777

 وصيانة العقارات

 حو/ إيرادات عقارات 387,777

دات ا/ اإليوورود ) حوورصوويال 167,777

 ….(فر  صروفاتموال

 حو/ إيرادات أوراق مالية 277,777

 اإلجمالي 187,777 اإلجمالي 187,777

 

 :ربعًا : اإليرادات األخرى 
أخرى بخالف األقساط وعمولة إعادة  اتإيراد أيتتضمن اإليرادات األخرى 

التأمين الصادر وصافى الدخل من االستثمارات ، ومن أمثلتها ، الرسوم المحصلة 

  . وأرباح بيع االستثمارات

 واًل : الرسوم المحصلة :أ

نتيجة إصودار وثوا ق توأمين    الرسوم المحصلة  فيوتتمثل : اإلصدار رسوم (  3) 

 ويكون مبلغه إما في شكل رقم ثابت أو نسبة مئوية من قيمة األقساط .

 

الجهوات  ( رسوم اإلشراف والرقابة : وهو مبلغ يوتم تحصويله لصوالح الجهات    2) 

 لتأمين ) المؤسسة العامة للتأمينات (الحكومية المشرفة على شركات ا

 هذان النوعان من الرسوم مع قيمة وثيقة التأمين :وغالبًا ما يتم إثبات قيمة 

ريال وكان اإلصدار  677,777فلو فرضنا أن الشركة أصدرت وثيقة تأمين قيمتها 

واحد في األلف ورسوم اإلشراف والرقابة إثنان في األلف ، فوإن القيود المحاسوبي    

 ون كاآلتي :سيك
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 : إثبات استحقاق الرسوم) أ ( 

 في حالة استحقاقها مع قسط التأمين ، فتسجل بالقيد التالي :

  المبلغ

 دا ن مدين  بيوووووووووووووووووانال

  مدينو عمليات التأمينحو/   673,677

 إجمالي األقساطحو/   677,777 

 الوثا ق رسوم إصدارحو/   677 

 اإلشوراف رسووم   )دا نون وأرصدة دا نوة أخورى    حو/  3,777 

 (والرقابة 

 عند تحصيل تلك المبالغ يكون القيد كالتالي :) ب ( 

 بيوووووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين 

  النقدية حو/   673,677

 مدينو عمليات التأمينحو/   673,677 

 امة للتأمينات ، يكون القيد عند سداد رسوم اإلشراف والرقابة للمؤسسة الع) جو ( 

 بيوووووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين 

 دا نون وأرصدة دا نة أخرى حو/   3,777

 النقديةحو/   3,777 

 

، فإنهوا تسوجل    بالنسبة لرسوم تعديل الوثا ق ورسوم اسوتخراج الشوهادات   (  1) 

 بالقيد التالي :

 بيوووووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن  مدين

 حو/ رسوم مستحقة   ××

 تعديل الوثا ق حو/ رسوم   ×× 

 حو/ رسوم االطال  واستخراج الشهادات  ×× 

 

 : تحصيل الرسوموعند 

  المبلغ

 دا ن مدين  بيوووووووووووووانال

 حو/ الصندوق أو البنك  ××

 حو/ رسوم مستحقة   ×× 
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 :ت األخرى حو/ اإليرادا فيإقفال الرسوم المختلفة  - جو

 ووووووووووووووانبيوووال المبلغ

 دا ن مدين

 الوثا ق حو/ رسوم إصدار  ××

 واستخراج الشهادات االطال حو/ رسوم   ××

  تعديل الوثا ق حو/ رسوم   
 حو/ اإليرادات األخرى  ×× 

مع مالحظة أن رسوم اإلشراف لم يتم إغالقها في حساب اإليرادات األخرى ألنها ال 

 تبر إيرادًا للشركة .تع

 

وتنتج تلك األرباح عن بيع االستثمارات )عقارات أو  :ت اأرباح بيع االستثمار ثانيا :

عند بيع أوراق مالية بقيمة  فمثاًل ، . وراق مالية ( بقيمة تزيد عن قيمتها الدفتريةأ

 تزيد عن قيمتها الدفترية ، فإن المعالجة المحاسبية تكون على النحو التالي:

 : إثبات بيع أوراق مالية -أ

 بيوووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين 

 حو/ الصندوق أو البنك )بالقيمة البيعية(  ××

 حو/ مخصص هبوط أسعار أوراق مالية )إن وجد(   ××

 أوراق مالية )بسعر التكلفة (  ×× 

 حو/ أرباح بيع أوراق مالية  ×× 

 :ة إقفال أرباح بيع أوراق مالي -ب 

 بيووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين 

 حو/ أرباح بيع أورق مالية  ××

 خرىحو/ اإليرادات األ  ×× 

 :إقفال اإليرادات األخرى - جو

 بيوووووووووووووووووووانال المبلغ
 دا ن مدين

 حو/ اإليرادات األخرى  ××

 اإليرادات والمصروفات )فر ......(  ×× 
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 : (1مثال رقم )

ريال نقدًا ، علموًا بوأن    227,777 قامت الشركة ببيع أوراق مالية بمبلغ 

 .ريال 17,777 ريال ومخصص هبوط أسعار أوراق مالية بمبلغ 387,777تكلفتها 

 العامة . العمليات السابقة بدفتر اليومية إثبات: المطلوب

 : ةةةةةةةةةةةلاحلةة

 : عامةقيود اليومية ال

 ووووووووانبيوووووووال المبلغ

 دا ن مدين

 حو/ الصندوق )بالقيمة البيعية(  227,777

 حو/ مخصص هبوط أسعار أوراق مالية  17,777

 حو/ أوراق مالية )بسعر التكلفة (  387,777 

 وراق ماليةأحو/ أرباح بيع   07,777 

 ( إثبات بيع أوراق مالية )

 حو/ أرباح بيع أوراق مالية  07,777

 و/ اإليرادات األخرىح  07,777 

 ( إقفال أرباح بيع أوراق مالية )

 حو/ اإليرادات األخرى   07,777

 حو/ اإليرادات والمصروفات )فر  السيارات(  07,777 

 ( اإليرادات األخرىحساب إقفال  )
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 املعاجلة احملاسبية ملصروفات فروع التأمينات العامة

 

 يلي : العامة ماتتضمن مصروفات فرو  التأمينات 

 : التعويضات المدفوعة والمستحقة. أواًل

 : العموالت المدفوعة. ثانيًا

 : المصروفات اإلدارية والعمومية . ثالثًا

 رابعًا : المصروفات األخرى .

 خامسًا : المخصصات العامة .

 ة له.بيسام المصروفات والمعالجة المحاسوفيما يلي شرح لكل قسم من أق

 

 : يضات املدفوعة واملستحقةأواًل : التعو

وهي المبالغ التي تدفعها شركة التأمين أو تستحق عليها لتعويض المؤمن 

 لهم عن األضرار الناجمة من وقو  األخطار المؤمن منها.

 ويتحدد مبلغ التعويضات وفقًا للخطوات التالية :

ركة بإخطوار الشو  الخطوة األولى : عندما يقع الخطر أو الحادث يقوم المستأمن 

نتجت  يار األضرار المادية التومقد هتاريخ وقو  الحادث وأسباب هموضحًا في اًيبكتا

 .هعن

الخطوة الثانية: يقوم أحد الخبراء الفنيين بالشركة بمعاينة مكان الحادث وتقدير 

ًا فنيًا إلوى قسوم   رأصابت موضو  التأمين ويقدم بذلك تقري التياألضرار المادية 

 التعويضات .

 الثالثة : يقوم قسم التعويضات بدارسة وبح  الموضو  على النحو التالي :الخطوة 

  ضرار.األ يطغوقت وقو  الخطر وأنها تالتحقق من سريان مفعول الوثيقة 

 قد تم سدادها بالكامل . طالتحقق من أن األقسا 

 .التحقق من أن كافة المستندات المطلوبة سليمة ومستوفاه 

 بات العمالء وتقسيمها إلى مطالبات مدفوعة ، االحتفاظ بملفات خاصة بمطال

 .سة أو التسوية ، ومطالبات مرفوضةومطالبات تحت الدار

عندما يتحقق قسم التعويضات من سوالمة هوذه البيانوات يقووم     :  الخطوة الرابعة

 . إجراءات السداد باتخاذ
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 :أنواع التعويضات 

 سويتها إلى :وت اإجراءاتهأواًل : تنقسم التعويضات بحسب انتهاء 

، وهوي تلوك التعويضوات المسوتحقة      قة والمدفوعوة المسوتح التعويضات  (3)

المسوتأمنين أو   )  تقدم بها حملة الوثوا ق   التيوالمدفوعة عن المطالبات 

ستوفت ا( عند تحقق األخطار المؤمن منها خالل السنة المالية و المستفيدين

 . جميع الشروط وانتهت اإلجراءات الخاصة بها

، وهي تلك التعويضات المستحقة  وية أو تحت التسديدضات تحت التسالتعوي (2)

لحملة الوثا ق )المستأمنين أو المستفيدين( عند تحقق األخطار المؤمن منها 

خالل السنة المالية ولكنها لم تدفع بعد حتى نهاية السنة المالية لعدم انتهاء 

 اإلجراءات .

 : تقسم التعويضات بحسب مصدرها إلى : ثانيًا 

تدفعها الشركة للموؤمن   التيتعويضات التأمين المباشر ، وهي التعويضات  -3

 . ن المباشر عند وقو  األخطار المؤمن منهاميلهم عن عمليات التأ

تودفعها شوركة    التوي التعويضات إعادة التأمين الوارد ، وهوي التعويضوات    -2

ها تقبل تيالونتيجة لعمليات التأمين  هالتأمين نظرًا لتحقق الخطر المؤمن من

 . من شركات تأمين أخرى

تحصولها شوركة    توي التعويضات إعادة التأمين الصادر ، وهي التعويضوات   -1

 التوي ونتيجوة لعمليوات التوأمين     همين نظرًا لتحقق الخطر المؤمن منالتأ

 . سندتها إلى شركات تأمين أخرىأ

ويتحدد ،  حو/ اإليرادات والمصروفات هو صافى التعويضات فييدرج  ويالح  أن ما

 كما يلي: الصافيهذا 

 

  ×× تعويضات التأمين المباشر 

  )××( ) المستنقذات ( رداتالمست –

  ××  تعويضات إعادة التأمين الوارد +

  )××(  تعويضات إعادة التأمين الصادر –

 ××× وووووو صافى التعويضات= 

 وتتم المعالجات المحاسبية للتعويضات كاآلتي :
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 : ةات المباشرالتعويض(  3) 

 : ةثبات استحقاق التعويضات المباشرإ -أ

 بيوووووووووووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين 

 (ةفر  ......) بالتعويضات المباشر حو/ التعويضات  ××

 الوثا ق  ةحو/ حمل  ×× 

 

 : (ت إن وجد ) رداتإثبات بيع المست -ب

 بيووووووووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن  مدين

 حو/ الصندوق أو البنك  ××

 رداتحو/ المست  ×× 

 

 : المستردات ةبقيم ةتخفيض التعويضات المباشر - جو

  المبلغ

 دا ن مدين بيووووووووووووووووووووووانال

  المسترداتحو/   ××

 حو/ التعويضات فر .....  ×× 

 : إثبات سداد التعويضات المباشرة -د

 ووووووووانبيوووووووال المبلغ
 دا ن مدين 

 الوثا ق ةحو/ حمل  ××

 حو/ الصندوق أو / البنك  ×× 

 

 ( : 8مثال رقم ) 

ريال  8,677,777 بلغت قيمة التعويضات المستحقة في فر  التأمين ضد الحريق

ريال نقدًا ، كما بلغت قيمة المتحصالت النقدية من بيع  1,577,777 سدد منها

 ريال . 177,777 البضاعة شبه التالفة

 . المطلوب : إجراء قيود اليومية الالزمة
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 الحوووووووول :

 ة :ثبات استحقاق التعويضات المباشرإ -أ

 بيوووووووووووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين 

 (ةحو/ التعويضات فر  ......) بالتعويضات المباشر  8,677,777

 الوثا ق  ةحو/ حمل  8,677,777 

 

 ( : لبضاعة شبه التالفةا: )   رداتت بيع المستإثبا -ب

 بيووووووووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين 

 نقديةحو/ ال  177,777

 رداتحو/ المست  177,777 

 

 : المستردات ةبقيم ةتخفيض التعويضات المباشر - جو

  المبلغ

 دا ن مدين بيووووووووووووووووووووووانال

  ترداتالمسحو/   177,777

 حو/ التعويضات فر .....  177,777 

 : إثبات سداد التعويضات المباشرة -د

 بيوووووووووووووووانال المبلغ
 دا ن مدين 

 الوثا ق ةحو/ حمل  1,577,777

 حو/ الصندوق أو / البنك  1,577,777 

 

 : تعويضات إعادة التأمين الوارد(  2) 

 : تأمين الواردإثبات استحقاق تعويضات إعادة ال -أ

 بيووووووووووووووانلا المبلغ
 دا ن مدين

 دراحو/ تعويضات إعادة التأمين الو  ××

 حو/ شركات تأمين وإعادة تأمين  ×× 
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 : إثبات سداد تعويضات إعادة التأمين الوارد -ب

  المبلغ

 دا ن مدين  بيوووووووووووووووانال

 حو/ شركات تأمين وإعادة تأمين  ××

 الصندوق أو البنك حو/  ×× 

 

 : إقفال تعويضات إعادة التأمين الوارد - جو

 بيووووووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين

 حو/ التعويضات فر ....  ××

 حو/ تعويضات إعادة التأمين الوراد  ×× 

 

 در :تعويضات إعادة التأمين الصا(  1) 

 : لصادرإثبات استحقاق تعويضات إعادة التأمين ا -أ

 بيووووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين

  شركات تأمين وإعادة تأمين حو/  ××

 درحو/ تعويضات إعادة التأمين الصا  ×× 

 

 : إثبات تحصيل تعويضات إعادة التأمين الصادر -ب

 بيوووووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين 

 حو/ الصندوق أو البنك  ××

 ت تأمين وإعادة تأمينحو/ شركا  ×× 

 إقفال تعويضات إعادة التأمين الصادر - جو

 بيووووووووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين

 تعويضات إعادة التأمين الصادر حو/  ××

 حو/ التعويضات فر ........  ×× 
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 :إقفال حو/ التعويضات (  8) 

 بيووووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين

 حو/ اإليرادات والمصرفات )فر .....(  ××

 حو/ التعويضات فر ......  ×× 

 

صوافى   ةوالمصوروفات فور  التأمينوات العامو     حوو/ اإليورادات   يفويدرج 

التعويضات التي تخص السونة الماليوة سوواء دفعوت أو لوم تودفع تطبيقوًا لمبودأ         

 . االستحقاق

 ( : 6مثال ) 

( ، بلغت قيمة تعويضات إعوادة   8م ) بالرجو  إلى بيانات المثال السابق رق

سدد نصفها نقدًا ، وبلغت قيمة تعويضوات إعوادة    ريال 1,277,777 التأمين الوارد

 حصلت بالكامل . 3,877,777الصادر التأمين 

 المطلوب :

 إجراء قيود اليومية الالزمة للعمليات السابقة .

 الحوووول :

 : اردإثبات استحقاق تعويضات إعادة التأمين الو -أ

 بيووووووووووووووانلا المبلغ
 دا ن مدين

 حو/ تعويضات إعادة التأمين الوراد  1,277,777

 حو/ شركات تأمين وإعادة تأمين  1,277,777 

 : إثبات سداد تعويضات إعادة التأمين الوارد -ب

  المبلغ

 دا ن مدين  بيوووووووووووووووانال

 تأمين حو/ شركات تأمين وإعادة  3,577,777

 نقديةال حو/  3,577,777 

 

 : إقفال تعويضات إعادة التأمين الوارد - جو

 بيووووووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين

 الحريق حو/ التعويضات فر   1,277,777

 دراحو/ تعويضات إعادة التأمين الو  1,277,777 
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 در :تعويضات إعادة التأمين الصا(  1) 

 : ق تعويضات إعادة التأمين الصادرإثبات استحقا -أ

 بيووووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين

 حو/ شركات تأمين وإعادة تأمين   3,877,777

 درحو/ تعويضات إعادة التأمين الصا  3,877,777 

 

 : إثبات تحصيل تعويضات إعادة التأمين الصادر -ب

 بيوووووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين 

 نقديةحو/ ال  3,877,777

 حو/ شركات تأمين وإعادة تأمين  3,877,777 

 إقفال تعويضات إعادة التأمين الصادر - جو

 بيووووووووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين

 حو/ تعويضات إعادة التأمين الصادر  3,877,777

 الحريق حو/ التعويضات فر   3,877,777 

 

 :عويضات إقفال حو/ الت(  8) 

 بيووووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين

 الحريق / اإليرادات والمصرفات فر حو  6,577,777

 الحريق حو/ التعويضات فر   6,577,777 

 

 : ثانيًا : العموالت املدفوعة 

عن العموالت المدفوعة إلى وسطاء التأمين وكذلك للشركات  ةوهي عبار

 ". دراالتأمين الو شركة "أعادت التأمين لدى ال التي

 وتنقسم العموالت إلى :

عمولة إعادة التأمين الوارد ، وهي العمولة المستحقة والمدفوعة للشركات  -3

 الشركة "تأمين وارد"التي أعادت التأمين لدى 
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العمولة المدفوعة لوسطاء التأمين ، وهي العموالت التي تدفعها الشركة إلى  -2

 إبرام الوثا ق بين المؤمن ) فيقابل توسطهم التأمين م) أو وكالء ( وسطاء 

 . ( المستأمنين الشركة ( والمؤمن لهم )

 وفيما يلي المعالجة المحاسبية لنوعي العمولة .

 

 : عمولة إعادة التأمين الوارد(  3) 

 إثبات استحقاق عمولة إعادة التأمين الوارد -أ

 بيووووووووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين

 حو/ عمولة إعادة التأمين الوارد  ××

 حو/ شركات تأمين وإعادة تأمين  ×× 

 : إثبات سداد عمولة إعادة التأمين الوارد -ب

 بيوووووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين 

 حو/ شركات تأمين وإعادة تأمين  ××

 حو/ الصندوق أو البنك  ×× 

 : إقفال عمولة إعادة التأمين الوارد - جو

 بيوووووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين 

 حو/ العموالت  ××

 حو/ عمولة إعادة التأمين الوارد  ×× 

 

 : عمولة وسطاء التأمين(  2) 

 :إثبات استحقاق عمولة وسطاء التأمين  –أ 

 بيووووووووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين

 حو/ عمولة وسطاء التأمين   ××

 سطاء التأمين حو/ و  ×× 

 : إثبات سداد عمولة وسطاء التأمين -ب

 ووووووووووووانبيوووال المبلغ

 دا ن مدين 

 حو/ وسطاء التأمين  ××

 حو/ الصندوق أو البنك  ×× 
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 :إقفال عمولة وسطاء التأمين  - جو

 بيووووووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين

 حو/ العموالت  ××

 التأمين) وكالء ( وسطاء عمولة حو /   ×× 

 

 :حو/ اإليرادات والمصروفات  فيإقفال العموالت (  1) 

 وووووووووووانبيوووووال المبلغ

 دا ن مدين

 حو/ اإليرادات والمصروفات )فر .......(  ××

 حو/ العموالت  ×× 

 

 : (5رقم ) مثال

ريال ، وبلغت  3,277,777 بلغت قيمة الوثا ق التي أصدرتها الشركة خالل الفترة

من قيمة األقساط ، دفعت نقدًا . كما حصلت الشركة  % 2عمولة وكالء التأمين 

ريال حصلت الشركة  877,777 على أقساط من شركات تأمين أخرى بلغت قيمتها

 . % 8 ريال نقدًا ، مقابل عمولة مقدارها 577,777 منها مبلغ

 المطلوب : إجراء قيود اليومية الالزمة .

 

 ول :الحووو

 بيوووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين

 حو / مدينو عمليات التأمين  3,277,777

 أقساط تحت التحصيل       

 حو / إجمالي األقساط  3,277,777 

 

 حو / شركات التأمين وإعادة التأمين  877,777

 حو / أقساط إعادة التأمين الوارد  877,777 

 

 حو / النقدية  577,777

 حو / شركات التأمين وإعادة التأمين  577,777 

 حو / أقساط إعادة التأمين الوارد  877,777

 حو / إجمالي األقساط  877,777 
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 بيوووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين

 حو / عمولة وسطاء ) وكالء ( التأمين  28,777

 حو / وكالء التأمين  28,777 

 

 حو / وكالء التأمين  28,777

 حو / النقدية  28,777 

 

 و / عمولة إعادة التأمين الواردح  12,777

 حو / شركات التأمين وعادة التأمين  12,777 

   

 ح / العموالت  65,777

 حو / عمولة وكالء التأمين  28,777 

 حو / عمولة إعادة التأمين الوارد  12,777 

 

 حو / اإليرادات والمصروفات  65,777

 حو / العموالت  65,777 

 

 

 : ريف اإلدارية والعموميةثالثًا : املصا

وهي المصاريف اإلدارية والعمومية المتعلقة بفرو  التأمينات العامة )كل 

 فر  على حده ( مثل رواتب العاملين ومصاريف الكهرباء والمياه...إلخ.

 على النحو التالي : وتعالج المصاريف اإلدارية والعمومية محاسبيًا

 : والعموميةأثبات استحقاق المصاريف اإلدارية  -أ

 بيووووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين

 حو / المصاريف اإلدارية والعمومية   ××

 / المصاريف اإلدارية والعمومية المستحقةوح  ×× 

 :إثبات سداد المصاريف اإلدارية والعمومية المستحقة  -ب

 بيووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين 

 ية والعمومية المستحقةرداحو/ المصاريف اإل  ××

 حو/ الصندوق أو البنك  ×× 
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 : إقفال المصاريف اإلدارية والعمومية - جو

 بيوووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين

 حو/ اإليرادات والمصروفات )فر ......(  ××

 حو/ المصاريف اإلدارية والعمومية  ×× 

 

 : ( 0رقم )  مثال

 577,777رية والعمومية بلغت قيمتها خوالل الفتورة   نفترض أن المصروفات اإلدا

 ريال سددت نقدًا ، فإن المعالجات المحاسبية ستكون :

 

 : أثبات استحقاق المصاريف اإلدارية والعمومية -أ

 بيووووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين

 حو / المصاريف اإلدارية والعمومية   577,777

 دارية والعمومية المستحقة/ المصاريف اإلوح  577,777 

 :إثبات سداد المصاريف اإلدارية والعمومية المستحقة  -ب

 بيووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين 

 ية والعمومية المستحقةرحو/ المصاريف اإلدا  577,777

 حو/ الصندوق أو البنك  577,777 

 

 : إقفال المصاريف اإلدارية والعمومية - جو

 بيوووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين

 حو/ اإليرادات والمصروفات )فر ......(  577,777

 حو/ المصاريف اإلدارية والعمومية  577,777 
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 املصروفات األخرى : رابعًا :

وتتضمن المصروفات األخرى أي مصروفات بخالف التعويضات والعمووالت  

اإلشراف ، ورسوم تسجيل الفور  ،   والمصروفات اإلدارية والعمومية مثل : تكاليف

 وخسا ر بيع االستثمارات .

 

 ) أ ( تكاليف اإِلشراف ورسوم التسجيل :

 رسوم التسجيل : ( إثبات استحقاق تكاليف اإلشراف و 3) 

 بيوووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين

 تكاليف اإلشراف والتفتيشحو/      ××

 رسوم التسجيل حو/      ××

 دا نون وأرصدة دا نة أخرى/ حو  ×× 

 ( إثبات سداد تكاليف اإلشراف أو رسوم التسجيل : 2) 

 بيوووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين

 دا نون وأرصدة دا نة أخرىحو/   ××

 الصندوق أو البنكحو/   ×× 

 رسوم التسجيل :( إقفال تكاليف اإلشراف و 1) 

 بيوووووووووووووانال المبلغ

 ا ند مدين

 المصروفات األخرىحو/   ××

 تكاليف اإلشراف والتفتيشحو/       ×× 

 رسوم التسجيل حو/       ×× 

 ) ب ( خسائر بيع االستثمارات :

وهي الخسا ر الناتجة عن بيع االستثمارات بأقل من قيمتها الدفترية وتعالج 

 محاسبيًا كالتالي :

 بيوووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين

 الصندوق أو البنك بالقيمة البيعيةحو/   ××

 مخصص هبوط أسعار أوراق مالية حو/  ××

 خسا ر بيع أوراق مالية حو/  ××

 أوراق مالية بالتكلفة حو/أو    ×× 
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 إقفال خسا ر بيع األوراق المالية :

 بيوووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين

 المصروفات األخرى حو/   ××

 خسا ر بيع األوراق المالية حو/  ×× 

 

 إقفال حساب المصروفات األخرى :

 بيوووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين

 اإليرادات والمصروفات حو/   ××

 المصروفات األخرىحو/   ×× 

 

 : ( 8رقم )  مثال

  قامت الشركة بافتتاحها فر  جديد لها في مدينة سيئون ، وقد بلغت رسوم

ريوال سوددتها    387,777ت المؤسسوة العاموة للتأمينوا    الفر  لدى تسجيل

ريوال   327,777الشركة نقدًا، كما بلغت تكاليف اإلشراف خوالل الفتورة   

  ريال . 07,777سددت منها الشركة 

  ريوال ، علموًا بوأن تكلفتهوا     07,777 القيمة البيعية لألوراق الماليوة بلغت 
 ريال 36,777 ريال ومخصص هبوط أسعار أوراق مالية بمبلغ 07,777

 الحوووول :

 رسوم التسجيل : ( إثبات استحقاق تكاليف اإلشراف و 3) 

 بيوووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين

 تكاليف اإلشراف والتفتيشحو/      327,777

 رسوم التسجيل حو/      387,777

 دا نون وأرصدة دا نة أخرىحو/   177,777 

 رسوم التسجيل :اف وشر( إثبات سداد تكاليف اإل 2) 

 بيوووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين

 دا نون وأرصدة دا نة أخرىحو/   207,777

 الصندوق أو البنكحو/   207,777 
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 رسوم التسجيل :( إقفال تكاليف اإلشراف و 1) 

 بيوووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين

 المصروفات األخرىحو/   177,777

 تكاليف اإلشراف والتفتيشحو/       327,777 

 رسوم التسجيل حو/       387,777 

 

 = لألوراق المالية ةالقيمة الدفتري

 مخصص هبوط أسعار األوراق المالية – تكلفة األوراق المالية

 ريال 06,777=  36,777 – 07,777= 

مة البيعيوة  القي – القيمة الدفترية لألوراق المالية=  خسا ر بيع األوراق المالية

 لألوراق المالية.

 ريال 6,777=  07,777 – 06,777= 

 

 : قيود اليومية

 بيووووووووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين

 حو/ الصندوق   07,777

 حو/ مخصص هبوط أسعار أوراق مالية  36,777

 حو/ خسا ر بيع أوراق مالية   6,777

 ة(حو أوراق مالية )بسعر التكلف  07,777 

 ( إثبات بيع أوراق مالية )

 حو/ المصروفات األخرى  6,777

 حو/ خسا ر بيع أوراق مالية  6,777 

 إقفال خسا ر بيع أوراق مالية ( )

 حو/ اإليرادات والمصروفات  176,777

 حو/ المصروفات األخرى  176,777 

 ( إقفال المصروفات األخرى )
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 : ( األخرى خبالف املخصصات الفنية ة )العام خامسًا : مقابل املخصصات

 في ( بخالف المخصصات الفنية العامة )المخصصات  نوا أ هناك عدد منتوجد 

 :  ومنها على سبيل المثالفر  التأمينات العامة 

، والحساب المقابل له  األصول الثابتة مثل العقارات وغيرهاك مخصص إهال (3)

 .عقارات (صول الثابتة ) الإهالك األمصروف  /هو حو

مصروف مخصص هبوط أسعار أوراق مالية ، والحساب المقابل له هو حو /  (2)

 هبوط أسعار أوراق مالية .

تحصيلها ، والحساب المقابول لوه هوو حوو/      فيمخصص الديون المشكوك  (1)

 . تحصيلها فيمشكوك  مصروف 

 

 : خمصص إهالك عقارات صروفاملعاجلة احملاسبية مل(  3) 

اإلهالك السنوي للعقارات كل سنة باحتساب  نهاية فيتقوم الشركة 

كل فر  من فرو  التأمينات العامة ، ويظهر هذا اإلهالك ضمن بنود  في ةالموجود

 حو/ اإليرادات والمصروفات وتجرى القيود التالية : فيالمصروفات 

 : إثبات إهالك العقارات -أ

 بيووووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين

 إهالك عقارات مصروفحو/   ××

 حو/ مخصص إهالك عقارات  ×× 

 

 : إهالك العقاراتمصروف إقفال  -ب

 بيووووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين 

 دات والمصروفات )فر .....(ااإليرحو/   ××

 إهالك عقاراتمصروف حو/   ×× 

 

 : سعار أوراق ماليةأاملعاجلة احملاسبية ملقابل خمصص هبوط  ( 2) 

حالة انخفاض القيمة السوقية لألوراق المالية  فيتكوين هذا المخصص  يتم

هبوط أسعار أوراق مالية لمواجهه مصروف عن تكلفتها التاريخية ، ويخصص حو/ 

ية لألوراق المالية عن تكلفتها ويعتبر بندًا من بنود قالنقص في القيمة السو

 القيود التالية :رى جحو/ اإليرادات والمصروفات وت فيالمصروفات ويقفل 
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 : هبوط أسعار أوراق ماليةمصروف إثبات  -أ

 بيووووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين 

 هبوط أسعار أوراق مالية مصروف حو/   ××

 مخصص هبوط أسعار أوراق ماليةحو/   ×× 

 : إقفال هبوط أسعار أوراق مالية -ب

 بيوووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين

 حو/ اإليرادات والمصروفات )فر .....(  ××

 هبوط أسعار أوراق مالية مصروف حو/   ×× 

 : حتصيلها يفاملعاجلة احملاسبية ملخصص الديون املشكوك (  1) 

يتم تكوين هذا المخصص ليعبر عن المبالغ المستحقة على المؤمن عليهم 

 معينة. ةجالها مدآتجاوزت  والتيومعيدي التأمين 

نهاية كل سنة تقوم الشركة بتكوين حو/ مخصص  فيلناحية المحاسبية فإنه ومن ا

حكم المشكوك  فيتعتبر  والتيتحصيلها بقيمة تلك الديون  فيالديون المشكوك 

 تحصيلها ، وتجرى القيود التالية : في

 :تحصيلها  فيإثبات الديون المشكوك  -أ

 بيوووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين

 تحصيلها  فيالديون المشكوك مصروف  حو/  ××

 حو/ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  ×× 

 :تحصيلها  فيإقفال الديون المشكوك  -ب

 بيووووووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين 

 فر .......( حو/ اإليرادات والمصروفات )  ××

 تحصيلها يالديون المشكوك فمصروف حو/   ×× 

 

ا أنه في نهاية المدة تم تقدير مخصص إهالك العقارات بمبلغ فلو افترضن

ريال ، ومخصص  177,777 بمبلغ السياراتمخصص إهالك و ريال ، 677,777

 . ريال 267,777 تحصيلها بمبلغ فيالديون المشكوك 

 .إثبات العمليات السابقة بدفتر اليومية العامة لفر  الحريق:  المطلوب
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 : احلةةةةةةةةةةةةةل

 : د اليوميةقيو

 بيووووووووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين

 حو / مصروف إهالك العقارات  677,777

 حو / مخصص إهالك العقارات  677,777 

 ) إثبات إهالك السيارات (

 سياراتحو / مصروف إهالك ال  177,777

 حو / مخصص إهالك السيارات  177,777 

 ) إثبات إهالك السيارات (

 حو / مصروف الديون المشكوك في تحصيلها  267,777

حووو / مخصووص الووديون المشووكوك فووي   267,777 

 تحصيلها

 ) إثبات مخصص الديون المشكوك في تحصيلها (

 

 ت والمصروفات )فر ...(احو/ اإليراد  3,767,777

 العقاراتإهالك مصروف حو/   677,777 

 حو / مصروف إهالك السيارات  177,777 

 ديون مشكوك في تحصيلهامصروف حو/   267,777 

 ( تحصيلها فيوالديون المشكوك  اتاإلهالكمصروف إقفال  )
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 إلغاء وثائق التأمني :

تقوم شركات التأمين بإلغاء وثا ق التأمين في حالة عدم قيام الموؤمن لوه    

شوركة  بسداد أقساط التأمين ، وتتم عملية اإللغاء بأن يعد قسوم التحصويل فوي ال   

حافظة تحوي بيانات باإليصاالت التي مضى عليها المدة المحددة في عقد التوأمين  

للتسديد ، كما يقوم قسم التحصيل بوضع ختم اإللغاء على جميع هذه اإليصاالت ثم 

يرسل أصل هذه الحافظات إلى قسم الحسابات العامة بالشركة ليتم إثباتها في دفتر 

 :اليومية العامة بالقيد التالي 

 بيوووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين

 )فر .......( إجمالي األقساطحو/   ××

 رسوم اإلصدار حو/   ××

 رسوم اإلشراف –دا نون وأرصدة دا نة أخرى حو/   ××

 مدينو عمليات التأمينحو/   ×× 

 أقساط تحت التحصيل       

لتأمين وذلك بنف  وفي نف  الوقت يتم إلغاء العمولة المستحقة لوسطاء ا

نسبة اإللغاء الخاصة باألقساط ويتم اإلثبات بقيد عكسي لقيود اسوتحقاق العمولوة    

 كالتالي :

 بيوووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين

 التأمين) وكالء ( وسطاء حو/   ××

 التأمين ) وكالء ( عمولة وسطاءحو/   ×× 

 

 : ( 0رقم )  مثال
 ريال  ، أحتسب  577,777لمصدرة خالل الفترة  بلغت قيمة وثا ق التأمين ا

%  ورسوم إصدار  واحد في األلف ورسوم إشراف  2عليها عمولة نسبتها 

 اثنان في األلف .

  من تلك الوثا ق  % 87، تنازلت الشركة لشركات تأمين أخرى بمقدار

 . % 8مقابل عمولة مقدارها 

   377,777 غت قيمتهاة تلك الوثا ق المصدرة بلقيم جزء منألغت الشركة 

 ريال نتيجة لعدم السداد .

 . المطلوب : إعداد قيود اليومية العامة
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 الحل :

 بيوووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين

 أواًل : قيود اإلثبات :

 مدينو عمليات التأمينحو /   573,877

 أقساط تحت التحصيل       

 حو / إجمالي األقساط  577,77 

 (3777÷ 3×  577,777سوم إصدار ) حو / ر  577 

 حو / دا نون وأرصدة دا نة أخرى  3,277 

 

 حو / عمولة وسطاء التأمين   32,777

 حو / وسطاء التأمين  32,777  

 (577,777  ×2  = %32,777 ) 

 

 حو / أقساط إعادة التأمين الصادر   287,777

 حو / شركات التأمين وإعادة التأمين  287,777 

 

 حو / شركات التأمين وإعادة التأمين   0,577

 حو / عمولة إعادة التأمين الصادر  0,577 

 ثانيًا : قيود اإللغاء :

 حو / إجمالي  األقساط  377,777

 ( 3777÷3× )  377,777حو / رسوم اإلصدار )   377

 دا نون وأرصدة دا نة أخرى / حو   277

       (377,777 ( ×2  ÷3777) 

 377,177 
  

 مدينو عمليات التأمين حو / 

 أقساط تحت التحصيل        

 

 (%  2×  377,777حو / وسطاء التأمين )   2,777

 وسطاء التأمينعمولة حو /   2,777 
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 بيوووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين

 حو / شركات التأمين وإعادة التأمين  87,777

 حو / أقساط إعادة التأمين الصادر  87,777 

 

 ة التأمين الصادرحو / عمولة إعاد  3,577

 حو / شركات التأمين وإعادة التأمين  3,577 

 قيود اإلغالق :

 حو / إجمالي األقساط  277,777

 حو / أقساط إعادة التأمين الصادر  277,777 

 

 حو / إجمالي األقساط   177,777

 حو / اإليردات والمصروفات  177,777 

 

 حو / العموالت  37,777

 وسطاء التأمينعمولة / حو   37,777 

 

 حو / اإليرادات والمصروفات  37,777

 حو / العموالت  37,777 

 

 حو / عمولة إعادة التأمين الصادر  8,777

 حو / اإليرادات والمصروفات  8,777 

 

 حو / رسوم اإلصدار  677

 حو / اإليرادات األخرى  677 

 

 حو / اإليرادات األخرى  677

 اإليرادات والمصروفات حو /  677 
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 املخصصات الفنية يف فروع التأمينات العامة

 

 : مفهوم املخصصات الفنية

من اإليرادات لمقابلة  احتجازهايقصد بالمخصصات الفنية تلك المبالغ التي يتم 

أهداف وأغراض محددة تقتضيها الطبيعة الفنية للنشاط التأميني ، وتغطي خسا ر 

 تي :آلوالتزامات تتصف با

أنها خسا ر التزامات تأمينية فنية توجد في النشاط التأميني وحدة دون  (3)

 . سواه

 أنها خسا ر والتزامات مؤكدة الحدوث ولكنها غير محددة المقدار. (2)

أنها مخصصات يتم تكوينها تطبيقًا لمبدأ الحيطة والحذر الذي يتطلب  (1)

ة ( في الحسبان الفعلية والمحتمل ) وااللتزاماتضرورة أخذ كافة الخسا ر 

 عند قياس نتا ج األعمال .

ومن ثم فهي مصروفات وأعباء على اإليرادات وليست  أن مصدرها اإليرادات ، (8)

 . توزيعات لألرباح

ونظرًا لطبيعة النشاط التأميني وما يتسم به من المخاطرة وعدم التأكد ، فإن 

يارات والحوادث ريق والنقل والسحكل شركة تأمين ، تباشر عمليات التأمين من ال

تحتجز أموال لمواجهة األخطار السارية للوثا ق سارية المفعول في نهاية السنة  ،

يكفي للوفاء بالتعويضات تحت التسوية على أن يستبعد من  المالية ، باإلضافة إلى ما

الخارج ، وتسمى  يفختياريًا ايناهر العمليات المعاد التأمين عليها  هذه األموال ما

ال المحتجزة للوفاء بمتطلبات النشاط التأميني بالمخصصات الفنية ، هذه األمو

وتحتسب حسب المعايير المحاسبية واعتماد خبير إكتواري ، على أن تعك  بعدالة 

 التزامات الشركة تجاه حملة الوثا ق .

 

 : أنواع املخصصات الفنية يف فروع التأمينات العامة

 يلي: تأمينات العامة ماخصصات الفنية في فرو  الممن أمثلة ال

 .) مخصص األقساط غير المكتسبة ( مخصص األخطار السارية (3)

 مخصص التعويضات تحت التسوية (2)

 مخصص المطالبات عن الحوادث غير المبلغ عنها. (1)

 . وفيما يلي شرح لمفهوم وطبيعة وكيفية حساب كل مخصص
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 :خمصص األخطار الساريةأواًل : 

 : هنبأ األخطار الساريةيعرف مخصص 

ذلك الجزء من أقساط التأمين المصدرة خالل السنة المالية ويخص  "

الفترة من تاريخ انتهاء هذه السنة لمواجهة األخطار السارية لعقود التأمين في 

 السنة المالية التالية ". فيالمدة الباقية والتي تدخل 

التأمينات  واألخطار السارية عبارة عن األخطار المتوقع حدوثها بالنسبة لوثا ق

 تكون سارية المفعول في نهاية كل سنة مالية . التيالعامة 

فمن المعلوم أن شركة التأمين تقوم بإصدار الوثا ق لكي تغطي أخطار متعددة في 

خالل سنة أو عدة سنوات من تاريخ إصدارها بينما تحصل جميع األقساط أو بعضها 

سنة المالية الكثير من الوثا ق عند اإلصدار ، ومن ثم فإن الشركة تصدر أثناء ال

وبالتالي تكون الشركة في نهاية العام  انتهاء السنة المالية للشركة ، خقبل تاري

بعد ألنها مازالت سارية المفعول في هذا  امسؤوليتهأمام عدد من الوثا ق لم تنته 

يتين تغطيها هذه الوثا ق تكون متداخلة في سنتين مال التيالتاريخ ، بمعنى أن المدة 

أن تكون األقساط المسددة عن الوثا ق من  هأو عدة سنوات مالية ، مما يترتب علي

الناحية المحاسبية إيرادات يخص عدة سنوات مالية كاًل منها بنسبة الجزء من 

 . يغطيها التأمين التيالسنة 

تها حسابا إعدادنهاية العام وعند  فيسبق ، تقوم الشركة  على ما وبناًء

بقيمة األقساط غير المكتسبة لمواجهة  األخطار السارية كوين مخصصالختامية بت

الباقية  ةالمد فياألخطار التي قد تحدث وتتعلق بعقود التأمين سارية المفعول 

 السنوات المالية التالية . فيوالتي تدخل 

لمواجهة األخطار السارية لوثا ق  هوجدير بالذكر أن هذا المخصص يتم تكوين

 يلي : ما االعتبار ية بفرو  التأمينات العامة مع األخذ فالتأمين الخاص

 وثا ق التأمين السارية لمدة سنة أو اقل ، فهناك يجب التفرقة بين أمرين : -

ن عنها يكو  ال هخالل  نف  السنة ، فإن  وانتهتإذا بدأت فترة سريان الوثيقة  (أ )

سبة هذه الحالة تعتبر مكت في، ألن األقساط  لألخطار الساريةمخصص 

 . بالكامل

إذا بدأت فترة سريان الوثيقة خالل السنة المالية الحالية وتنتهي خالل  (ب )

السنة  فية ، فإن جزءًا من هذه األقساط تعتبر مكتسبة يالسنة المالية التال

يخص السنة المالية  ألنهيعتبر غير مكتسب  الباقيوالجزء  ، المالية الحالية

 . لساريةلألخطار االتالية ويكو ن بها مخصص 

( ، هنا يكو ن  طويلة األجل وثا ق التأمين السارية لمدة أكثر من سنة ) -

من هذه األقساط الخاصة بالسنوات التالية بعد خصم  %377 المخصص بنسبة

 سنة اإلصدار. يالمسددة ف ) الوكالء ( نتاجإلعمولة ا

 ويكون القيد المحاسبي للمخصصات الفنية آخر المدة كاآلتي :
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 إليرادات والمصروفاتحو/ ا  ××

 آخر المدة خطار السارية/ مخصص األوح  ×× 

 آخر المدةحو/ مخصص التعويضات تحت التسوية   ×× 

 ( خر المدةآإثبات المخصصات الفنية  )

 

 :(  37 مثال رقم )

 مارس 30 يأصدرت إحدى شركات التأمين وثيقة للتأمين من الحريق ف

   ، وعمولة الوكالء  ريال 377,777 اليمدتها سنة وكان القسط اإلجم 2722

 . % 2) وسطاء التأمين ( 

 2722 / 32 / 13 يف األخطار الساريةمخصص  احتسابالمطلوب : 

                           

 احلةةةةةةةةل 

 ريال 2,777=   % 2×  377,777عمولة وسطاء التأمين = 

 ريال . 08,777=  2,777 –  377,777صافي األقساط = 

 = 2722 عدد األيام المستفيدة من القسط في عام

 2722ديسمبر  13مارس حتى  30من 

 ( =36  +17  +13  +17  +13  +13  +17  +13  +17  +13  = )207 

 يوم

 = 2721 عام ياأليام المستفيدة من القسط ف عدد

 م 2721 / 1 / 35حتى  2721 / 3 / 3  من

 يوم فقط 06= 

 

 : 2722 عام ياألقساط المكتسبة ف

 ريال 00,851 =(  156÷  207)  × 08,777 =

 :( 2721 )تخص عام 2722عام  ياألقساط غير المكتسبة ف

 ريال 27,310=   00,851وو  08,777 =

 ريال   27,310 = ( 156÷  06) ×  08,777أو = 

نهاية  ياألقساط غير المكتسبة ف=  2722 نهاية عام يف األخطار الساريةمخصص 

 ريال 27,310=  العام
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 ويكون القيد المحاسبي لمخصص األخطار السارية آخر المدة كاآلتي :

 حو/ اإليرادات والمصروفات  27,310

  آخر المدة خطار السارية/ مخصص األوح  27,310 

 ( خر المدةآ مخصص أخطار الساريةإثبات  )

 

 : ( 33 مثال رقم )

إحدى شركات  يف قلتأمين على الحريتمت العمليات التالية بفر  ا 

 : 2722 / 32 / 13 يالتأمين خالل السنة المالية المنتهية ف

( وبلغت  لمدة سنة أصدرت الشركة وثا ق سنوية ) 2722 / 3 / 3 في (3)

وبلغت األقساط  تينسن ةووثا ق لمد،  ريال 677,777 األقساط المستحقة

 . ريال 3,277,777 المستحقة

مدتها سنة وبلغت األقساط  أصدرت الشركة وثا ق 2722 / 8 / 3 يف (2)

 ريال . 877,777 المستحقة

سنوات وبلغت األقساط  1أصدرت الشركة وثا ق لمدة  2722 / 37 / 3 يف (1)

 . ريال 077,777 المستحقة

 م 2722 / 32 / 13 يف األخطار الساريةساب مخصص تحا المطلوب :
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 : ةةةةةةةةلاحلة

نو   التاريخ

 الوثيقة

 ياألقساط المكتسبة ف

 2722 عام 

األقساط غير 

  يالمكتسبة ف

 2722 عام

مخصص 

األخطار 

 السارية

 

 

 

3/3/2722 

وثا ق 

 لمدة سنة

677,777 -- -- 

وثا ق لمدة 

 سنتين

3,277,777 
 ووووووووو 

2 
 

 =677,777 
 

 

577,777 

 

577,777 

وثا ق لمدة  3/8/2722

 سنة

877,777(×0/32) 

 =177,777 

877,777(×1/32) 

 =377,777 

 

377,777 

  وثا ق لمدة  3/37/2722

 سنوات 1

 =077,777 

(1/15) 

 =06,777 

 وو 077,777=

06,777  

 =826,777 

 

 =826,777 

 3,626,777 خطار الساريةإجمالي مخصص األ 13/32/2722

 ويكون القيد المحاسبي لمخصص األخطار السارية آخر المدة كاآلتي :

 حو/ اإليرادات والمصروفات  3,626,777

 آخر المدة  خطار السارية/ مخصص األوح  3,626,777 

 ( خر المدةآ مخصص أخطار الساريةإثبات  )

  : خمصص التعويضات حتت التسوية -2

 نهاية العام إلى : يتنقسم المطالبات بالتعويضات ف

مطالبات تم تسويتها فعاًل ولم تسدد بعد حتى نهاية السنة ، وهذه  . أ

تقدير األموال الواجب تجنيبها لمواجهتها،  يمشكلة ف يتمثل أ المطالبات ال

 بصوره نها ية. هحي  إن التعويض الواجب السداد قد تم تحديد تسويت

مرحلة التسوية ولم يتم التوصل إلى أتفاق بشأنها ،  يمطالبات مازالت ف . ب

وهذه والمطالبات البد من القيام بتقدير قيمتها بمعرفة خبراء تقدير 

عقد التأمين دون  يعتبار جدود االلتزام الوارد فاال يالخسا ر مع األخذ ف

يحددها  ياالعتماد بصورة مطلقة على األرقام الواردة بالمطالبات الت

 صحابها.أ

استحقت من أخطار وقعت  تيوهذا المخصص يستهدف مواجهة التعويضات ال

مستأمن فعاًل أثناء السنة المالية ولكنها لم تسدد حتى نهاية السنة نظرًا لعدم تمكن ال

 لبعض اإلجراءات. همن صرف قيمة التعويضات بسبب استيفا 
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ر مخصص التعويضات تحت التسوية على أساس صافى التعويضات يويتم تقد

تحت التسوية ، بمعنى أنه يتعين على الشركة أن تحسب التعويضات تحت التسوية 

من  هسداد إعادة التأمين الوارد ثم يطرح المنتظر على مجمو  التأمين المباشر ،

 إعادة التأمين الصادر.

 خمصص احلوادث غري املبلغ عنها )مل تتم املطالبة بها بعد( -1

وهذه الحوادث تحققت قبل تاريخ إعداد الحسابات الختامية ولكن لم يتم اإلبالغ 

دأ االستحقاق بحجز مبالغ بهذه الحالة تلتزم شركة التأمين طبقا لم يعنها ، ف

لمطالبات )التعويضات( تخت التسوية للوصول إلى المبلغ حو / مخصص ا يمناسبة ف

 الحسابات الختامية للشركة. ياإلجمالي لمخصص المطالبات الواجب إههاره ف

 

 ة :لمخصصات الفنية أول املداملعاجلات احملاسبية ل

نهايوة   فوي سبق القول أن شركة التأمين تقوم بتكوين المخصصات الفنيوة  

القيمة  دةحتملة وكذلك األخطار المؤكدة غير محدخطار المألالسنة لمواجهة ا

 فوي وذلك خصمًا من إيرادات السنة ، ومن ثم فإن المخصصات الفنية أول المودة  

 هوا ، ولوذا   االسنة الحالية هي مخصصات تخص سنة ماضية وانتفى الغرض من ور

ل خرى ، وتعتبر عنصرًا من عناصر اإليرادات وتقفأيجب أن ترد إلى اإليرادات مرة 

 حو/ اإليرادات والمصروفات بالقيد التالي : في

 بيووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين

 أول المدة األخطار الساريةحو/ مخصص   ××

 أول المدةحو/ مخصص التعويضات تحت التسوية   ××

 اإليرادات والمصروفات )فر .......(حو/   ×× 
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 ةض نتائج أعمال فروع التأمينات العامعر

 

 : حساب اإليرادات واملصروفاتاالعتبارات الواجب مراعاتها عند إعداد 

لفرو  التأمينات العامة يجب مراعاه  حساب اإليرادات والمصروفاتعند إعداد 

 :اآلتي

إعداد قا مة فا ض أو عجز عمليات التأمين لكل فر  تأميني من  ةضرور -3

أعمال الفر  وتقييم ة جيعامة حتى يمكن التوصل إلى نتال اتفرو  التأمين

 .أدا ه 

ن يتضمن الحساب أساس االستحقاق المحاسبي ، بمعنى أتطبيق  ةضرور -2

وجميع  تخص السنة سواء دفعت أو لم تدفع ، التيجميع المصروفات 

 . اإليرادات سواء حصلت أو لم تحصل

، وذلك بإضافة أقساط إعادة  يأن يظهر حو/ األقساط بالصاف ةرورض -1

 .ردستبعاد أقساط إعادة التأمين الصاوا ةى األقساط المباشرأمين الوارد إلالت

، وذلك بإضافة تعويضات إعادة  يرة أن يظهر حو/ التعويضات بالصافضرو -8

يمة المستنقذات واستبعاد كل من ق ةين الوارد إلى التعويضات المباشرالتأم

ذات وتعويضات إعادة قواستبعاد كل من قيمة المستن ةوتعويضات المباشر

بر عن المبالغ حوال فإن حو/ التعويضات يعألأمين الصادر، وفى جميع االت

 انتهت إجراءاتها وسواء دفعت أو لم تدفع. يالمستحقة عن المطالبات الت

 نهاية العام عن: يو/ مخصص التعويضات تحت التسوية فيعبر ح -6

ا ءاتهارعنها ولم تنته إج إلبالغوقعت وتم ا يمبالغ المطالبات عن األخطار الت - أ

 اية السنة.هحتى ن

نهاية  يوقعت ولم يتم اإلبالغ عنها ف يمبالغ المطالبات عن األخطار الت - ب

 السنة.

 

 : ( 32رقم ) مثال 

ى شركات التأمين استخرجت البيانات التالية من سجالت أقسام التأمين بإحد

 م 2722 / 32 / 13 يالسيارات ف ثفر  حواد

 ريال ، حصلت الشركة منها 2,777,777 بلغت قيمة األقساط المباشرة -
من هذه  % 17 هنسبت ، وأعادت الشركة تأمين ما دًاريال نق 3,177,777

 . األقساط لدى شركات إعادة تأمين محلية

 ، حصلت الشركة منها ريال 077,777 بلغت قيمة أقساط إعادة التأمين الوارد -

 . ريال نقدًا 677,777
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 ريال ، وقد سددت الشركة 877,777 بلغت جملة التعويضات منتهيه اإلجراءات -

 . ريال نقدًا 867,777

حصلتها الشركة ريال ، 377,777 بلغت القيمة البيعية للسيارات شبة التالفة -

 . نقدًا

ريال ، حصلتها الشركة  877,777 بلغت قيمة تعويضات إعادة التأمين الصادر -

 . بشيكات

حصلتها الشركة  ريال ، 277,777 بلغت قيمة تعويضات إعادة التأمين الوارد -

 . نقدًا

 .ريال حصلتها الشركة نقدًا 67,777 بلغت عمولة إعادة التأمين الصادر -

 . ريال سددتها الشركة نقدًا 87,777 بلغت عمولة إعادة التأمين الوارد -

   ريال ، سددت الشركة منها 57,777 بلغت قيمة عمولة وسطاء التأمين -

 . ريال نقدًا 87,777

من صافى األقساط المباشرة ، سددت  % 6 والتفتيش بلغت تكاليف اإلشراف -

 . بشيك % 87 الشركة منها

 . ريال37,777 وراق ماليةأ يبلغت خسا ر بيع االستثمارات ف -

 . ريال حصلتها الشركة نقدًا 5,777 بلغت رسوم تجديد الوثا ق -

 . ريال 8,777 خرى المحصلة نقدًابلغت الرسوم األ -

 . ريال 677,777 ت المختلفةبلغ صافى الدخل من االستثمارا -

 . ريال نقدًا 367,777 بلغت المصروفات اإلدارية والعمومية للفر  -

ومخصص الديون  ريال ، 87,777 ل الثابتة بمبلغصص إهالك األصويقدر مخ -

 . ريال 07,777 تحصيلها بمبلغ يالمشكوك ف

خر آريال  387,777 و ريال أول المدة 327,777: األخطار السارية خصص م -

 . لمدةا

 267,777،  ريال أول المدة 357,777 : مخصص التعويضات تحت التسوية -

 . خر المدةآريال 

 المطلوب : 

فر  حوادث ل حساب اإليرادات والمصروفات ) قا مة نتا ج األعمال (إعداد 

 . م 2722 / 32 / 13 السيارات عن السنة المنتهية
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 ةةةةةلاحلةةةة

 متهيد :

 ات :أواًل : عناصر اإليراد

 ( صافي األقساط : 3)  

 نوجد أقساط إعادة التأمين الصادر

 ريال 577,777=  % 17×  2,777,777= 

 صافي األقساط = 

 أقساط إعادة التأمين الصادر –األقساط المباشرة + أقساط إعادة التأمين الوارد 

 ريال . 2,377,777=  577,777 – 077,777+  2,777,777= 

 ريال 67,777أمين الصادر = ( عمولة إعادة الت 2) 

 ريال . 677,777( صافي الدخل من االستثمار =  1) 

( اإليرادات األخرى = رسوم تجديد الوثا ق + رسوم وإيرادات  8) 

 أخرى

 ريال 37,777=  8,777+  5,777= 

 

 ثانيًا : عناصر المصروفات :

 ( صافي التعويضات = 3) 

تعويضات  –ضات إعادة التأمين الوارد + تعوي المستردات –التعويضات المباشرة 

 إعادة التأمين الصادر

 ريال 677,777=  877,777 – 277,777+  377,777 – 877,777

 ( العموالت = 2) 

 عمولة إعادة التأمين الوارد + عمولة وسطاء التأمين

 ريال . 377,777=  57,777+  87,777

 . ريال 367,777( المصروفات اإلدارية والعمومية = 1) 

 ( المصروفات األخرى = 8) 

 تكاليف اإلشراف والتفتيش + خسا ر بيع االستثمارات

 ريال 376,777=  % 6×  2,377,777تكاليف اإلشراف = 

 ريال . 336,777=  37,777+  376,777المصروفات األخرى = 

 ( المخصصات العامة =  6) 

 يلهامخصص إهالك األصول الثابتة + مخصص الديون المشكوك في تحص

 ريال 367,777=  07,777+  87,777= 



 

 جامعة الريان                                   2022                             د / سامل حممد بافقري             
66 

 

 دث السياراتاقائمة نتائج عمليات التأمني فرع حو

 2722 / 32 / 13 عن السنة املنتهية يف

 كلي جز ي بيووووووووووووووووووووانال

   :أوال : اإليرادات 

  2,777,777 األقساط المباشرة

  077,777 وارد+ أقساط إعادة التأمين ال

  577,777 أقساط إعادة التأمين الصادر -

  2,377,777 األقساط= صافي 

  327,777 + مخصص األخطار السارية أول المدة

  387,777 مخصص األخطار السارية آخر المدة -

  2,87,777 = صافي األقساط المكتسبة خالل الفترة

  67,777 عمولة إعادة التأمين الصادر+ 

  677,777 تثماراتصافى الدخل من االس+ 

  37,777 اإليرادات األخرى + 

 2,577,777  إجمالي اإليرادات

   : ثانيًا: المصروفات

  877,777 المباشرةالتعويضات 

  377,777 يخصم : المستردات

  277,777 يضاف : تعويضات إعادة التأمين الوارد

  877,777 يخصم : تعويضات إعادة التأمين الصادر

  677,777 ويضاتصافي التع

  267,777 يضاف : مخصص التعويضات تحت التسوية آخر المدة

  357,777 يخصم : مخصص التعويضات تحت التسوية أول المدة

 607,777  

  377,777 العموالتيضاف : 

  367,777 المصروفات اإلدارية والعمومية

  336,777 المدفوعات األخرى 

  367,777 يةالمخصصات بخالف المخصصات الفن

   

 3,376,777  إجمالي المصروفات

 3,806,777  الفر  فا ض )ربح( 
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 ( : 31مثال رقم ) 

فيما يلي العمليات التي تمت في قسم التأمين ضد الحريق بإحدى شركات 

 علمًا بأن :م ،  2722/  32/  13 التأمين خالل السنة المالية المنتهية في

 . من قيمة األقساط % 8 بواقعن لوكالء التأميالعمولة تحتسب  -

 . رسوم اإلصدار يحتسب بواقع ) خمسة في األلف ( من قيمة األقساط -

 ( . % 6)  تحتسب العمولة على شركات إعادة التأمين بواقع -

 .رسوم اإلشراف يحتسب بواقع ) نصف في األلف ( من قيمة األقساط  -

 ( . % 6)  تحتسب العمولة لشركات إعادة التأمين بواقع -

 

 أواًل : األقساط :

 ما يخص عامريال )  3,567,777 بلغت قيمة الوثا ق المصدرة خالل العام (3)

 ( . ريال{  3,677,777} مبلغ 2022

قيمة أقساط إعادة التأمين  ضعف بلغت قيمة أقساط إعادة التأمين الوارد (2)

 الصادر .

 . ريال 3,867,777 بلغت قيمة األقساط الصافية خالل العام (1)

 . ريال نتيجة لعدم السداد 377,777 وثيقة تأمين قيمتها ألغت الشركة (8)

 

 : : التعويضات ثانيًا

 .  ريال 577,777 بلغت قيمة التعويضات المنتهية اإلجراءات حتى نهاية العام -

 .ريال 238,382 تقدر التعويضات من عمليات إعادة التأمين الوارد -

 . الري 370,703تقدر تعويضات إعادة التأمين الصادر بمبلغ  -

 . ريال 377,777  تقدر قيمة التعويضات غير المنتهية اإلجراءات -

 . ريال 67,777 تقدر قيمة المطالبات غير المبلغ عنها حتى نهاية العام  -

 : أههر كشف النقدية البيانات التاليةثالثًا : 

أقساط محصلة من حملة  3,777,777

 الوثا ق

تعويضات مسددة لحملة  877,777

 الوثا ق

أقساط محصلة من  177,777

 شركات إعادة التأمين 

تعويضات مسددة لشركات  277,777

 إعادة التأمين 

أقساط مسددة لشركات  277,777

 إعادة التأمين 

تعويضات محصلة من  377,777

 شركات إعادة التأمين

 فإذا علمت أن :
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 367,777،  ريال ، اإليرادات األخرى 277,777،  صافي الدخل من االستثمارات 

ريال ،  377,777 ريال ، المصروفات اإلدارية 67,777 ريال ، المصروفات األخرى

األخطار عن مخصص  % 37 أول المدة يقل بنسبة األخطار الساريةمخصص 

 آخر المدة ، مخصص التعويضات تحت التسوية أول المدة يزيد بنسبة السارية

 . عن مخصص التعويضات تحت التسوية آخر المدة % 26

 إثبات العمليات السابقة في دفتر اليومية العامة .(  3وب : ) المطل

 . تصوير حساب اإليرادات والمصروفات لقسم التأمين ضد الحريق(  2) 

 . لقسم التأمين ضد الحريققا مة نتا ج عمليات التأمين إعداد (  1) 

 

 لـــــالح
 صافي األقساط =

ساط إعادة التأمين الوارد _ أقساط إعادة األقساط الملغاة ( + أق –) األقساط المباشرة  

 التأمين الصادر

 س –س  2( +  377,777 – 3,567,777) =  3,867,777= 

 س+  3,667,777=  3,867,777=  

 = س 3,667,777 – 3,867,777=  

 177,777س = 

 ريال 177,777=  أقساط إعادة التأمين الصادر

 ريال . 577,777 = 2×  177,777 = أقساط إعادة التأمين الوارد

000,650,1=  عمولة وسطاء التأمين
100

4
000,66  

000,650,1= رسوم اإلصدار
1000

5
250,8  

000,650,1=  رسوم اإلشراف
000.10

5
825  

000,300= عمولة إعادة التأمين الصادر
100

5
000,15   

000,600=  عمولة إعادة التأمين الوارد
100

5
000,30  

 ريال . 367,777=  آخر المدة اريةاألخطار السمخصص 

 ريال . 316,777=  7.07×  367,777=  أول المدة األطار الساريةمخصص 

 ريال . 367,777 = ( 67,777+  377,777= )  مخصص التعويضات تحت التسوية آخر المدة

 ريال . 380,677=  3.26×  367,777=  مخصص التعويضات تحت التسوية أول المدة

000.100الخاص بالوثيقة الملغاة =  رسوم اإلصدار
1000

5
500  
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000,100رسوم اإلشراف الخاص بالوثيقة الملغاة = 
000,10

5
50  

000,100عمولة وسطاء التأمين الخاصة بالوثيقة الملغاة = 
100

4
000,4  

 

إعادة التأمين  تعويضات –صافي التعويضات = التعويضات المباشرة + تعويضات إعادة التأمين الوارد 

 الصادر 

 ريال 070,703=  370,703 – 238,382+  577,777= 

 

 البيــــــــــــــــان دائن مدين

 أقساط تحت التحصيل -مدينو عمليات التأمين حو /   3,560,706

 حو / إجمالي األقساط   3,567,777 

 حو / رسوم إصدار   8,267 

  حو / دا نون وأرصدة دا نة أخرى  826 

 ) رسوم إشراف (       

 

 حو / النقدية  3,777,777

 مدينو عمليات التأمينحو /   3,777,777 

 أقساط تحت التحصيل -    

 

 حو / شركات تأمين وإعادة التأمين  577,777

 حو / أقساط إعادة التأمين الوارد  577,777 

 حو / النقدية  177,777

 دة التأمينحو / شركات تأمين وإعا  177,777 

 حو / أقساط إعادة التأمين الوارد  577,777

 حو / إجمالي األقساط  577,777 

 

 حو / أقساط إعادة التأمين الصادر  177,777

 حو / شركات تأمين وإعادة التأمين  177,777 

 حو / شركات تأمين وإعادة التأمين  277,777

 حو / النقدية  277,777 

 لي األقساطحو / إجما  177,777

 حو / أقساط إعادة التأمين الصادر  177,777 
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 البيــــــــــــــــان دائن مدين

 حو / إجمالي األقساط  377,777

 حو / رسوم اإلصدار  677

 حو / دا نون وأرصدة دا نة أخرى ) رسوم إشراف (  67

أقساط تحت  -مدينو عمليات التأمين حو /   377,667 

 التحصيل

 

 حو / إجمالي األقساط  3,867,777

 حو / اإليرادات والمصروفات   3,867,777 

 

 والت :ـــالعم

 حو / شركات تأمين وإعادة التأمين  36,777

 حو / عمولة إعادة التأمين الصادر   36,777 

 حو / عمولة إعادة التأمين الصادر  36,777

 حو / اإليرادات والمصروفات  36,777 

 حو / عمولة إعادة التأمين الوارد  17,777

 حو / شركات تأمين وإعادة التأمين  17,777 

 حو / عمولة وسطاء التأمين  55,777

 حو / وسطاء التأمين  55,777 

 

 حو / وسطاء التأمين  8,777

 حو / عمولة وسطاء التأمين  8,777 

 

 حو / العموالت  02,777

 حو / عمولة وسطاء التأمين  52,777 

 لتأمين الواردحو / عمولة إعادة ا  17,777 

 حو / اإليرادات والمصروفات  02,777

 حو / العموالت  02,777 

 

 ( 677 – 8,267حو / رسوم اإلصدار )   0,067

 

 

0,067  

 

 

 حو / إيرادات أخرى
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 البيــــــــــــــــان دائن مدين

 حو / إيرادات أخرى  360,067

 حو / اإليرادات والمصروفات  360,067 

 

 التعويضـــــات :

  حو / التعويضات  577,777

 حو / حملة الوثا ق  577,777 

 حو / حملة الوثا ق  877,777

 حو / النقدية  877,777 

 

 حو / تعويضات إعادة التأمين الوارد  238,382

 حو / شركات تأمين وإعادة التأمين  238,382 

 حو / شركات تأمين وإعادة التأمين  277,777

 حو / النقدية  277,777 

 عويضاتحو / الت  238,382

 حو / تعويضات إعادة التأمين الوارد  238,382 

 

 حو / شركات تأمين وإعادة التأمين  370,703

 حو / تعويضات إعادة التأمين الصادر  370,703 

 حو / النقدية  377,777

 حو / شركات تأمين وإعادة التأمين  377,777 

 حو / تعويضات إعادة التأمين الصادر  370,703

 حو / التعويضات  370,703 

 

 حو / اإليرادات والمصروفات  070,703

 حو / التعويضات  070,703 
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 حـ / اإليرادات والمصروفات

 ـانــــالبيــــ    المبلغ

 

 ـانــــالبيـــ    المبلغ

 : المخصصات الفنية أول المدةحو /  122,677 التعويضاتحو /  070,703

األخطووار مخصووص حووو/  316,777  العموالتحو /  02,777

  السارية

مخصوص التعويضوات   حو /  380,677  المصروفات اإلداريةحو /  377,777

 تحت التسوية

 األقساط حو / إجمالي 3,867,777 المصروفات األخرىحو /  67,777

المخصصووات الفنيووة آخوور حووو /  177,777

 المدة :

 عمولة إعادة التأمين الصادرحو /  36,777

األخطووار مخصووص حووو /  367,777 

  السارية

 صافي الدخل من االستثمارحو /  277,777

مخصص التعويضوات  حو /  367,777 

 تحت التسوية

 اإليرادات األخرىحو /  360,067

   حو / ملخص الدخل 3,208,360

 اإلجمــــــــالي 45,2,,,54 اإلجمــــــــالي 45,2,,,54
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 سم التأمني ضد احلريقلققائمة نتائج عمليات التأمني 

 2722 / 32 / 13 عن السنة املنتهية يف

 كلي جز ي بيووووووووووووووووووووانال

   :أوال : اإليرادات 

  3,667,777 األقساط المباشرة

  577,777 وارد+ أقساط إعادة التأمين ال

  177,777 أقساط إعادة التأمين الصادر -

  3,867,777 األقساط= صافي 

  316,777 األخطار السارية أول المدة + مخصص

  367,777 مخصص األخطار السارية آخر المدة -

  3,816,777 = صافي األقساط المكتسبة خالل الفترة

  36,777 عمولة إعادة التأمين الصادر+ 

  277,777 صافى الدخل من االستثمارات+ 

  360,067 اإليرادات األخرى + 

 2,270,067  إجمالي اإليرادات

   : ثانيًا: المصروفات

  577,777 المباشرةالتعويضات 

  - يخصم : المستردات

  238,382 يضاف : تعويضات إعادة التأمين الوارد

  370,703 يخصم : تعويضات إعادة التأمين الصادر

  070,703 صافي التعويضات

  367,777 يضاف : مخصص التعويضات تحت التسوية آخر المدة

  380,677 : مخصص التعويضات تحت التسوية أول المدةيخصم 

 503,603  

  02,777 العموالتيضاف : 

  377,777 المصروفات اإلدارية والعمومية

  67,777 المدفوعات األخرى 

  - بخالف المخصصات الفنيةالعامة المخصصات 

   

 031,603  إجمالي المصروفات

 3,208,360  الفر  فا ض )ربح( 
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 على التأمينات العامةمتارين 

 

 ( : 3مترين رقم ) 

تمت العمليات التالية في فر  التأمين ضد الحريق بإحودى شوركات التوأمين    

 م : 2722 خالل شهر مارس

 2,677,777 بلغت القيمة اإلجمالية للتعاقدات التي أجرتها الشركة خوالل الشوهر   (3)

ريوال عقوود    077,777،  ثا قريال عقود مباشرة مع حملة الو 877,777، منها  ريال

 عبر وسطاء التأمين ، والمبالغ المتبقية من خالل شركات التأمين وإعادة التأمين .

 . ريال 877,777 بلغت قيمة األقساط المتنازل عنها لشركات إعادة التأمين (2)

 . % 3 بلغت نسبة العموالت بمختلف أنواعها (1)

 . من قيمة األقساط % 87 بلغت نسبة التعويضات (8)

 ريوال نقودًا ، وكانوت تكلفتهوا     327,777 ت الشركة ببيع أوراق مالية بمبلغقام (6)

 . ريال 377,777

 . ريال 6,777 ريال ، ورسوم التسجيل 37,777 بلغت تكاليف اإلشراف (5)

 فإذا علمت :

 : أن أرصدة بعض الحسابات كانت في بداية الشهر كالتاليأواًل : 

 في األقساطصا 377,777 صافي الدخل من االستثمار 57,777

 صافي التعويضات 377,777 اإليرادات األخرى 87,777

 المصروفات اإلدارية والعامة 36,777  مخصص األخطار السارية 67,777

 العموالت 27,777 المصروفات األخرى 17,777

لجميوع العمليوات خوالل    وذلوك   % 57 التحصويل نسبة و % 67 نسبة السداد:  ثانيًا

 . الشهر

 المطلوب :

 راء قيود اليومية الالزمة الخاصة باألقساط والتعويضات والعموالت .إج  (3)

 . 2722 لفر  التأمين ضد الحريق عن شهر مارس إعداد قا مة نتا ج األعمال  (2)

 

 : ( 5مترين رقم ) 

 ريال تنازلت الشركة عن 2,577,777 ) أ ( بلغت جملة األقساط خالل العام  
 877,777 ساط إعادة التأمين الواردمنها لشركات أخرى ، كما بلغت أق % 27

 ريال حصلتها بالكامل .

ريال حصلت الشركة نصفها ، وبلغت قيمة  277,777 بلغت إيرادات العقارات) ب ( 

ريال . كما بلغت إيرادات  67,777 المصروفات المتعلقة بإصالح وصيانة العقارات
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 16,777تعلقة بها ريال ، في حين بلغت المصروفات الم 387,777 األوراق المالية

 . ريال

 . إجراء قيود اليومية الالزمةالمطلوب : 

 

 ( : 1مترين رقم ) 

تمتلك إحدى الشركات مصنعًا تقدر قيمته بمليار دوالر ، وقد أم نت عليه 

 : مليون دوالر لدى ثالث من شركات التأمين موز  كالتالي 077 بمبلغ

لدى  % 26،  ثانيةلدى الشركة ال % 16،  لدى الشركة األولى % 87 

 الشركة الثالثة ، وعلى افتراض أن المصنع تعرض لحريق تسبب في خسا ر تكلفتها
مليون ، فما هو المقدار الذي يجب أن تشارك به كل شركة من شركات  87

 .  التأمين الثالث ؟

 

 :( ,مترين رقم ) 

 / 6 / 3 أصدرت إحدى شركات التأمين وثيقة للتأمين من الحريق في تاريخ (أ )

 . عام ونصفريال لمدة   327,777 قيمتهام   2722

م مدتها 2722 / 8 / 3 أصدرت إحدى شركات التأمين وثيقة تأمين في تاريخ (ب )

 . ريال 277,777 يومًا وقيمتها 387

 . % 2 بلغت نسبة العمولة  (ج )

 م .  2722 ( تحديد األقساط المكتسبة واألقساط غير المكتسبة خالل عام 3: ) المطلوب 

 .إجراء قيود اليومية الالزمة (  2)            

 

 :( 6مترين رقم ) 

 يوفيما يلي العمليات التي تمت في قسم التأمين على الحريق خالل شوهر موا     

 م : 2722

ريال ، تنازلت الشركة  3,277,777 بلغت قيمة األقساط المباشرة خالل العام( 3)

لغت األقساط التي حصلت ريال لشركات تأمين أخرى ، وب 877,777 بمبلغمنها 

 . ريال 677,777 عليها من شركات تأمين أخرى

ريال ، وبلغت قيمة تعويضات إعادة  877,777 بلغت قيمة التعويضات المباشرة( 2)

من قيمة األقساط الخاصة بها ، وتعويضات إعادة  % 86 التأمين الوارد ما يعادل

 . خاصة بهامن قيمة األقساط ال % 66 التأمين الصادر ما يعادل



 

 جامعة الريان                                   2022                             د / سامل حممد بافقري             
76 

وعمولة األقساط المتحصل ،  % 1 تم احتساب عمولة وسطاء التأمين بواقع( 1)

 وعمولة إعادة التأمين الصادر بواقع،  % 6 عليها من شركات تأمين أخرى بواقع

كما تم احتساب رسوم إصدار ورسوم إشراف بواقع واحد في األلف لكل ،  % 8

 ت كانت في بداية الشهر كالتالي :منهما . فإذا علمت أن رصيد بعض الحسابا

 327,777 صافي التعويضات 277,777 صافي الدخل من االستثمار

 07,777 اإليرادات األخرى 327,777 المصروفات األخرى

 87,777 عمولة إعادة التأمين الصادر 87,777 المصروفات اإلدارية العامة

 57,777 األخطار الساريةمخصص  187,777 صافي األقساط

 86,777 مخصص التعويضات تحت التسوية 67,777 العموالت

 المطلوب :  

 ( إجراء قيود اليومية الخاصة باألقساط والتعويضات والعموالت . 3)     

 م . 2022 ايو( تصوير حساب اإليرادات والمصروفات عن شهر م 2)  

 

 ( : 5مترين رقم ) 

ن بإحدى شركات التأمين استخرجت البيانات التالية من سجالت أقسام التأمي

 : 2722 عن العمليات التي تمت خالل العامفر  حوادث السيارات 

 أواًل : األقساط :

 ريال حصلت الشركة منها 5,677,777 بلغت قيمة األقساط المباشرة  (3)
ريال لدى  1,777,777 ريال نقدًا ، وأعادت الشركة تأمين ما قيمته 8,677,777

 شركات إعادة التأمين .

من قيمة األقساط  % 16 قيمة أقساط إعادة التأمين الوارد ما يعادلبلغت  (2)

 . ريال نقدًا 2,777,777 المباشرة وقد حصلت الشركة منها ما قيمته

 ريال نقدًا . 2,677,777بلغت األقساط المسددة لشركات إعادة التأمين  (1)

 ثانيًا : التعويضات :

يال ، وقد سددت الشركة ر 077,777 بلغت جملة التعويضات منتهية اإلجراءات (3)

 . ريال 667,777 منها

ريال ، وقد حصلتها  367,777 بلغت القيمة البيعية للسيارات شبه التالفة (2)

 الشركة نقدًا .

ريال حصلتها الشركة  167,777 بلغت قيمة تعويضات إعادة التأمين الصادر (1)

 نقدًا .

 . يدها نقدًاريال تم تسد 377,777 بلغت قيمة تعويضات إعادة التأمين الوارد (8)

 . ريال 177,777 بلغت جملة التعويضات غير منتهية اإلجراءات (6)
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 ثالثًا : العموالت :

 .ريال حصلتها الشركة نقدًا 56,777 بلغت عمولة إعادة التأمين الصادر (3)

 . ريال سددتها الشركة نقدًا 67,777 بلغت إعادة التأمين الوارد (2)

 17,777 سددت الشركة منهاريال  07,777 بلغت قيمة عمولة وسطاء التأمين (1)
 ريال نقدًا .

 رابعًا : المخصصات الفنية :

 ريال أول المدة ، وقدر آخر المدة بنسبة 367,777 األخطار الساريةمخصص  (3)

 . من صافي األقساط % 26

ريال أول المدة ، وقدر آخر المدة  367,777 مخصص التعويضات تحت التسوية (2)

 .؟؟؟ ريال 

 المطلوب : 

 ت العمليات السابقة في دفتر اليومية العامة .   ( إثبا 3)    

  ( تصوير حساب إجمالي األقساط ، وحساب التعويضات في دفتر األستاذ العام . 2)  

 

 ( : 0مترين رقم ) 

إذا علمت أن رصيد حساب اإليرادات والمصروفات لقسم التأمين ضد الحريق بإحدى 

ل ) مدين ( وكانت العمليات خالل ريا 377,777شركات التأمين في أول المدة كان 

 العام كالتالي :

ريال ، وقيمة األقساط  677,777بلغت إجمالي قيمة الوثا ق المصدرة خالل العام  -

ريال ، وقيمة  277,777التي حصلت عليها الشركة من شركات إعادة التأمين 

 ريال . 177,777األقساط المقدمة لشركات إعادة التأمين 

، وتحتسب العمولة على أقساط إعادة  % 37اء التأمين بنسبة تحسب العمولة لوسط -

 . % 6التأمين بنوعيها بنسبة 

ريال وقد كان نصيب شركات إعادة  877,777بلغت جملة التعويضات خالل العام  -

 177,777وقد سددت الشركة األصلية من التعويضات ما قيمته  % 87التأمين منها 

 ريال .

ريال ونصيب  67,777مالء نتيجة إلغاء وثا ق تأمين بلغت األقساط التي ردت للع -

ريال وقد سددت الشركة ) األصلية ( قيمة هذه  37,777شركات إعادة التأمين منها 

 األقساط بالكامل .

 فإذا علمت أن : 

من صافي قيمة  % 26في نهاية المدة يحتسب بواقع  األخطار الساريةمخصص  (3)

 ريال . 27,777ية المدة األقساط ، وأن هذا المخصص كان في بدا
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ريال ، وقيمة المصروفات اإلدارية  57,777بلغ صافي الدخل من االستثمار مبلغ  (2)

 ريال . 87,777الخاصة بقسم الحريق 

: إجراء القيود الالزمة وتصوير حساب اإليرادات والمصروفات في نهاية  المطلوب    

    العام .

 

 ( : 8مترين رقم ) 

 م : 2722 فبرايري تمت في قسم التأمين على الحريق خالل شهر فيما يلي العمليات الت

ريال ، تنازلت الشركة  2,577,777( بلغت قيمة األقساط المباشرة خالل العام 3)

 ريال لشركات تأمين أخرى ، وبلغت األقساط التي حصلت عليها % 87 وبمنها 

 ريال . 3,777,777من شركات تأمين أخرى  الشركة

ريال ، وبلغت قيمة تعويضات إعادة  3,877,777التعويضات المباشرة ( بلغت قيمة 2)

من قيمة األقساط الخاصة بها ، وتعويضات إعادة  % 66التأمين الوارد ما يعادل 

، وقيمة البضاعة من قيمة األقساط الخاصة بها  % 56التأمين الصادر ما يعادل 

 .ريال 377,777شبة التالفة المباعة 

ريال نتيجة لعدم السداد ، ما  287,777ة وثيقة تأمين قيمتها ( ألغت الشرك 1) 

 . % 17يخص شركات إعادة التأمين منها ) أي من الوثيقة ( 

، وعمولة األقساط المتحصل  % 6( تم احتساب عمولة وسطاء التأمين بواقع 8)

، وعمولة إعادة التأمين الصادر بواقع  % 8عليها من شركات تأمين أخرى بواقع 

، كما تم احتساب رسوم إصدار ورسوم إشراف بواقع واحد في األلف لكل  % 5

 منهما . فإذا علمت أن رصيد بعض الحسابات كانت في بداية الشهر كالتالي :

 827,777 صافي التعويضات 177,777 صافي الدخل من االستثمار

 57,777 اإليرادات األخرى 257,777 المصروفات األخرى

 67,777 عمولة إعادة التأمين الصادر 307,777 العامة المصروفات اإلدارية

 07,777 األخطار الساريةمخصص  877,777 صافي األقساط

 17,777 مخصص التعويضات تحت التسوية 387,777 المدفوعة العموالت

 المطلوب :  

 ( إجراء قيود اليومية الخاصة باألقساط والتعويضات والعموالت . 3)     

 . م 2722 فبرايرر حساب اإليرادات والمصروفات عن شهر ( تصوي 2)     

 م . 2722( إعداد قا مة نتا ج األعمال عن شهر فبراير  1)     
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 : مفهوم وأنواع وخصائص عقود التأمينات على احلياة
وتكوين األموال ( ، تأمينات الحماية واالدخار ،  ةالحياات ينتأم يطلق على )

تواجههم  التيويهدف هذا النو  من التأمينات إلى تأمين األشخاص من األخطار 

 وتهدد حياتهم مثل :

  يؤدي إلى  يقد تؤدي إلى العجز الكلي أو الجز ي الذ التيالحوادث الشخصية

 سبب لهذا العجز.حسب جسامة الحادث المه انقطا  الدخل أو انخفاض

 تؤدي إلى انقطا  دخل األفراد الذين يعولهم المتوفي. التيالمبكرة  ةالوفا 

  يترتب عليها انخفاض الدخل مع ارتفا  معدالت اإلنفاق  التيالشيخوخة

 لتدهور الحالة الصحية والجسمانية.

( يتضمن  الحماية واالدخار سبق ، فإن التأمين على الحياة )ما باإلضافة إلى 

تاريخ محدد  فيس مال يصرف أيكون الغرض منها تكوين ر التيميع العمليات ج

  . مقابل قسط أو أقساط دورية دون أن يرتبط ذلك باحتماالت الحياه أو الوفاة

 

 : مفهوم عقد التأمني على احلياة

شركة  يعرف عقد التأمين على الحياة بأنه" عقد يتعهد بمقتضاه المؤمن ) 

( مبلغًا معينًا أو إيرادًا مرتبًا  المستأمن أو المستفيد لمؤمن له )االتأمين ( بتعويض 

 هأو عجزه حالة وفات يفأو  ةحالة بقاء هذا المستأمن على قيد الحيا في، وذلك 

هذه الحالة إلى المستفيد ، ويتم  فيالوثيقة ويؤول مبلغ التأمين  ةقبل نهاية مد

       دفعة مالية أخرى للمؤمن  أي ذلك مقابل التزام المستأمن بسداد األقساط أو

 (". شركة التأمين )

 

 خصائص وثائق التأمني على احلياة :

 : تيةتتميز وثا ق التأمين على الحياة بالخصا ص اآل

إجراء  ةيتطلب ضرور ، مما فراد ولي  ممتلكاتهمانه تأمين يتعلق بحياة األ -3

 الكشوفات والمعاينات الطبية للمستأمنين.

 واالدخارد طويلة األجل ، فقد تمتد وثيقة تأمين الحماية أنه من العقو -2

 . لتغطي مدى الحياة

المستأمن ، حي  يتم تحديد  ةتتوقف وثا ق تأمين الحماية االدخار على إراد -1

 .هوفقًا إلرادت هقيمة القسط ومبلغ التأمين وشروط
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 هاسترداد مستحقات هإذا توقف المستأمن عن سداد األقساط فإن من حق -8

 . تخفيض قيمة الوثيقة د معة ، وله أن يستمر بعد التوقف ولكن بعالمتج

ارتباط عملية تأمين الحماية واالدخار بعملية االستثمار ، وذلك نظرًا  -6

تأمين الحماية والدخار من سنة إلى أخرى ، حي   فيالختالف مقدار الخطر 

سط يزيد احتمال تحقق الوفاة عامًا بعد عام مع ثبات وعدم تغير قيمة ق

قيمة األقساط  فيزيادة  هتأمين الحماية واالدخار ، األمر الذى يترتب علي

السنوات األولى من العقد ، وتقوم شركات التأمين بحجز هذه  في المدفوعة

يتعين  التيالتعويضات  ةالزيادة جانبًا واستثمارها حتى تتمكن من مواجه

 هوقت تقل في فيق حملة الوثا  ةمن حيا األخيرةالسنوات  فيعليها دفعها 

ينبغي سدادها للمستأمنين  التيقيمة األقساط المحصلة عن قيمة التعويضات 

 . أو المستفيدين

 

 أنواع عقود التأمني على احلياة :

أواًل : عقود تأمين ضد أخطار الوفاة : ) وتدفع في حالة الوفاة فقط ( ، وتنقسم 

 إلى :

شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين عند ( عقود تأمين مدى الحياة : وفيه تتعهد  3) 

وفاة الشخص المؤمن على حياته مهما كان موعد الوفاة ، أي بغض النظر عن العمر 

الذي يتوفى به ، ويتم دفع األقساط في هذه الحالة مدى الحياة أو لمدة معينة حسب 

 شروط الوثيقة .

لغ التأمين عند وفاة ( التأمين المؤقت : وتتعهد شركة التأمين بموجبه بدفع مب 2) 

الشخص المؤمن على حياته بشرط أن تتم الوفاة خالل فترة معينة يتم تحديدها في 

الفترة فال تدفع الشركة أي  الوثيقة ، وإذا توفي المؤمن عليه بعد انقضى هذه

 .مبلغ

 ثانيًا : عقود تأمين ضد أخطار الحياة : ) تدفع في حالة الحياة فقط ( :

تم دفع مبلغ التأمين المنصوص عليه في وثيقة التأمين في هذه األنوا  ي 

 شريطة بقاء المؤمن على حياته حيًا خالل فترة معينة ، وتنقسم هذه العقود إلى :

 ( عقود تأمين الوقفية البسيطة أو البحتة : 3) 

وهي عقود تلتزم بموجبها شركات التأمين بدفع مبلغ التأمين إلى المؤمن  

ة عند بلوغ المؤمن له سنًا معينًا ، وال تدفع الشركة أي مبلغ على حياته دفعة واحد

 إذا توفي قبل هذه السن وتصبح كافة األقساط المدفوعة للشركة ملكًا لها .
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 ( عقود المعاشات أو دفعات الحياة : 2) 

وفيها تتعهد شركة التأمين بدفع راتب دوري ) سنوي ، ربع سنوي ، شهري ( إلى 

رة تحدد في الوثيقة شريطة بقاء هذا الشخص حيًا عند الشخص المؤمن له لفت

 استحقاق كل راتب .

 

 ثالثًا : عقود مختلطة ) تدفع في حالة الحياة والوفاة معًا ( :

وهي تعتبر خليطًا من النوعين السابقين ) التأمين المؤقت ، وتأمين الوقفية  

ياة كما ال تشترط البسيطة ( وهذه العقود ال تشترط بقاء المستأمن على قيد الح

 وفاته .

فإذا حدثت الوفاة خالل مدة التأمين تلتزم الشركة بسداد مبلغ التأمين  

للمستفيد أو للورثة ، أما إذا بقي على قيد الحياة حتى نهاية مدة التأمين فإنه 

 يحصل شخصيًا على مبلغ التأمين .

 

 : فرع التأمني على احلياة املخصصات الفنية يف

يتم احتجازها لمقابلة أهداف  التيت الفنية تلك المبالغ يقصد بالمخصصا

وأغراض محددة تقتضيها الطبيعة الفنية للنشاط التأميني ، ومن أمثلة المخصصات 

 : يلي ما على الحياةتأمينات الفرو   يالفنية ف

 .( مخصص األقساط غير المكتسبةالمخصص أو االحتياطي الحسابي )  (3)

 . مخصص التعويضات تحت التسوية (2)

مخصص المطالبات غير  عنها ) اإلبالغوقعت ولم يتم  يمخصص األخطار الت (1)

 (. المبلغ عنها

 . وفيما يلي شرح لمفهوم وطبيعة كل مخصص وكيفية معالجته محاسبيًا

 

 : (  خمصص األقساط غري املكتسبة)املخصص احلسابي    أواًل :

مال يعرف هذا المخصص بالمال المخصص أو المخصص الحسابي أو ال

يقابلها  ال والتيالسنوات األولى  فياالحتياطي وهو الفا ض من األقساط المحصلة 

وبناًء على جداول رياضية معينة ،  كتواريون ،أخطار مؤكدة ، ويقوم الخبراء اال

دورية ولكل وثيقة تأمين ووفق شروط  ةكل فتر الحسابيباحتساب هذا المخصص 

 . كل منها على حدة

يالح  أن احتمال تحقق أخطار الوفاه أو  على الحياةات تأمينالففي وثا ق 

كما أن  السن أو قرب انتهاء أجل الوثيقة ، في هالوفاء يزداد بتقدم المؤمن علي
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السنوات األولى من عمر الوثيقة يزيد عن قيمة  يقيمة قسط التأمين المحصل ف

 يف حي  تقل قيمة القسط المحصل ينف  السنة ف يف هالخطر المنتظر وقوع

يجوز اعتبار كل األقساط  السنوات التالية عن قيمة الخطر المنتظر لذلك ال

 . حكم المكتسبة يالمستحقة ف

 يقيمة األقساط األولى الت يومن ثم تقوم شركات التأمين بحجز الزيادة ف

أوعية استثمارية متنوعه ، حتى  يتجابهها مخاطر حقيقة وتعيد استثمارها ف ال

 ةالسنوات األخير يتستحق ف يالتعويضات أو مبالغ التأمين التتتمكن من دفع قيمة 

بمخصص األقساط غير  زهذا الجزء المحتج ىمن عمر وثيقة التأمين ، ويسم

 يأو المال المخصص ، وقد سبق الحدي  عنه ف يالمكتسبة أو المخصص الحساب

 . فر  التأمينات العامة

 

 :خمصص التعويضات حتت التسوية ثانيًا : 

 ةقوم شركة التأمين بتكوين مخصص التعويضات تحت التسوية لمواجهت

تم  يتقدم بها المؤمن لهم إلى الشركة وذلك بقيمة المطالبات الت يالمطالبات الت

لم  يتسويتها ولكن لم تسددها الشركة حتى نهاية السنة المالية والمطالبات الت

 . تسويتها بعد منتنتهي الشركة 

التأمينات  يو فأ على الحياةتأمينات ال يصص سواء فويتم تكوين هذا المخ

 ي( وقد سبق الحدي  عنه ف حملة الوثا ق ) العامة وهو حق من حقوق المؤمن لهم

 . فر  التأمينات العامة

 

20,000

القسط

1020304050

سنوات العمر

 خطر حدوث الوفاة
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 : ( عنها )خمصص املطالبات غري املبلغ عنها اإلبالغوقعت ومل يتم  خمصص األخطار اليتثالثًا : 

تحققت قبل تاريخ إعداد  ييمة األخطار التن هذا المخصص بقحي  يكو 

( ولكن لم يتم اإلبالغ  إما بسبب الوفاة أو حلول أجل الوثيقة الحسابات الختامية )

هذه الحالة تلتزم شركة التأمين  يفوعنها أو لم يطالب بها أصحابها ألي سبب ، 

             حو/ مخصص المطالبات  يطبقًا لمبدأ االستحقاق بحجز مبالغ مناسبة ف

( تحت التسوية للوصول إلى المبلغ اإلجمالي لمخصص المطالبات  ) التعويضات

 . الحسابات الختامية للشركة يالواجب إههاره ف

 

 

 فروع التأمينات على احلياة اتاملعاجلات احملاسبية إليراد

 

 : يلي فرو  التأمينات على الحياة ما فيتتضمن اإليرادات 

 . أو االشتراكاتأواًل : أقساط التأمين 

 ثانيًا: عمولة إعادة التأمين الصادر.

 . ثالثًا: صافى الدخل من االستثمارات

 . رابعًا: اإليرادات األخرى

    وهذه األنوا  سبق وأن شرحنا معالجتها المحاسبية في الفصل السابق 

 ) التأمينات العامة (  .

 

 ياةاملعاجلة احملاسبية ملصروفات فروع التأمينات على احل

 

 : يلي على ما ةتتضمن  مصروفات فر  الحيا

 . : التعويضات المدفوعة والمستحقة لحملة الوثا ق والمستفيدين أواًل

 . ة: العموالت المدفوع ثانيًا

 . : المصروفات اإلدارية والعمومية ًاثثال

 . رابعًا: المصروفات األخرى

 ة .: مقابل المخصصات األخرى بخالف المخصصات الفني خامسًا

للتعويضات في فر  التأمينات علوى الحيواة أموا العناصور     وفيما يلي شرح 

األخرى من عناصر المصروفات في فر  التأمينات على الحياة فال تختلف من حي  
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المعالجات المحاسبية مع عناصر المصروفات في فر  التأمينات العامة التوي سوبق   

  شرحها في الفصل الثاني من هذا الكتاب .

 : ضات املدفوعة واملستحقة حلملة الوثائق واملستفيدينالتعوي

اسوتحقت علوى    ي، وهي تلك المبالغ التو  التعويضات المستحقة والمدفوعة (3)

 هخالل السنة المالية للمستأمنين بسبب الوفا شركة التأمين وقامت بدفعها فعاًل

سترداد ( أو باال انتهاء مدة سريان الوثيقة و بسبب الوفاء )أالمستأمن (  هوفا )

 ( كما تشمل تلك التعويضات ما عند تصفية الوثيقة واستالم قيمتها الحالية )

 : يلي

مون   هتدفع للمستأمن خالل حياته أو ألسورت  يدفعات المعاشات السنوية الت - أ

 . لشروط الوثيقة بعده وفقًا

ي أشركة التأمين من مزايا خاصة باإلعفاء من سداد األقساط )  هتتحمل ما - ب

 ةصور ي( أو ف تأمن من سداد قيمة قسط أو جملة أقساط معينةبإعفاء المس

 . ( تخفيض لألقساط ةصور يسواء منح نقدية أو ف نح )ُم

، وهي تلك التعويضات المستحقة  التعويضات تحت التسوية أو تحت التسديد (2)

نة الماليوة  سو للمستأمنين خالل السنة المالية ولكنها لم تدفع بعد حتى نهاية ال

 . اإلجراءات لعدم انتهاء

 فروع التأمينات العامة والتعويضات يف على احلياةتأمينات الفروع  التعويضات يفاالختالفات بني 

عن فرو  التأمينات العامة  على الحياةتأمينات الفرو   يتختلف التعويضات ف

 تية :آلالنواحي ا يف

موة  تكوون قي  علوى الحيواة  تأمينات المن حي  قاعدة أو مبدأ التعويض ، ففي  (3)

التأمينات  يما فأالوثيقة ،  يومنصوص عليها ف التعويض الفعلي محددة مسبقًا

تتوقف على مبلغ الخسارة الفعلية وبشورط   يالعامة فإن قيمة التعويض الفعل

 الوثيقة . يأال تزيد هذه الخسارة عن مبلغ التأمين الوارد ف

يمكون   ال علوى الحيواة  تأمينوات  المن حي  استرداد جزء من التعويض ، ففي  (2)

يمكن  نهالتأمينات العامة فإ يي جزء من التعويضات المدفوعة ، أما فأاسترداد 

من  هيمكن بيع للشركة استرداد جزء من التعويضات المدفوعة وذلك ببيع ما

 المستردات أو ) بيع تعرضت للتلف جز يًا أو كليًا ياألشياء المؤمن عليها الت

 . بة التالفةمثل الخردة أو المواد ش المستنقذات (
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يمكن استرداد أو  على الحياةتأمينات المن حي  إمكانية تصفية الوثيقة ، ففي  (1)

التأمينات العاموة فوال    يتصفية الوثيقة ألنها من الوثا ق طويلة األجل ، أما ف

 . نها من الوثا ق قصيره األجلو تصفية الوثيقة ألأيمكن استرداد 

عون   علوى الحيواة  تأمينات الفرو   يت فتختلف المعالجة المحاسبية للتعويضا وال

 . فرو  التأمينات العامة يالمعالجة المحاسبية للتعويضات ف

 :املعاجلة احملاسبية للتعويضات 

 : التعويضات المباشرة(  3) 

 :إثبات استحقاق التعويضات المباشرة  -أ

 بيوووووووووووووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين

 فر ....)بالتعويضات المباشرة(حو/ التعويضات   ××

 وفاه ××  

 وفاء ××  

 استرداد ××  

 دفعات ومعاشات ××  

 منح نقدية  ××  

 تخفيض أقساط ××  

 إعفاء من األقساط ××  

 حملة الوثا قح /   ×× 

 مدينو عمليات التأمين ح/   ×× 

 (و تخفيض األقساطأإعفاء ) أقساط تحت التحصيل  

 : (تأخرة أو القروض وغرامات التأخيراألقساط الم االستقطاعات )إثبات خصم  -ب

 نبيووووووووووووووووواال المبلغ
 دا ن مدين

 حو/ حملة الوثا ق   ××

 مدينو عمليات التأمين حو/   ×× 

 أقساط تحت التحصيل     

  ) باألقساط المتأخرة (      

 حو/ قروض بضمان وثا ق   ×× 

 أخير سداد األقساطحو/ غرامات ت  ×× 

 حو / فوا د على القروض  ×× 
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 :إثبات سداد التعويضات المباشرة  - جو

 بيووووووووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين

 حو/ حملة الوثا ق  ××

 الصندوقحو /   ×× 

 : ( 3رقم )  مثال 

 ات علوى تأمينو التمت بقسم التعويضات بفر   يفيما يلي بعض العمليات الت

 : 2722عام إحدى شركات التأمين خالل ب الحياة

ريال بيانها  2,677,777بلغت قيمة التعويضات المباشرة المختلفة خالل العام  (3)

 كاالتي :

 .ريال وفاة  877,777  -

 .ريال وفاء  577,777  -

 .ريال استرداد  177,777  -

 .ريال دفعات ومعاشات  177,777  -

 .منح تخفيض األقساط  677,777  -

دت الشركة التعويضات المستحقة لحملة الوثا ق نقودًا بعود خصوم    وقد سد 

 ريال . 8,777غرامة تأخير عن سداد األقساط قدرها 

ريال سوددتها الشوركة    877,777بلغت قيمة تعويضات إعادة التأمين الوارد  (2)

وقد بلغوت قيموة   ريال وفاة وبالباقي وفاء ( ،  677,777) منها بالكامل نقدًا 

 % 87لت الشركة منهوا  ريال حص  077,777لتأمين الصادر تعويضات إعادة ا

 .وفاة والباقي وفاء ( 867,777) منها بشيكات 

 :المطلوب 

 إجراء قيود اليومية العامة إلثبات العمليات السابقة . (أ )

 .ساب صافى التعويضات تحا (ب )

 . التعويضات بدفتر األستاذ سابتصوير ح  (ج )
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 احلةةةةةةةةةةةةةةةل

 : قيود اليومية(  أ) 

 بيوووووووووووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين

 حياةحو/ التعويضات فر  ال  2,677,777

 وفاة 877,777  

 وفاء 577,777  

 استرداد 177,777  

 دفعات ومعاشات 177,777  

 منح تخفيض األقساط 677,777  

 حو/ حملة الوثا ق  2,777,777 

 مينمدينو عمليات التأحو/   677,777 

 أقساط تحت التحصيل    

 ( إثبات التعويضات المباشرة المستحقة )

 حو/ حملة الوثا ق  2,777,777

 حو/ الصندوق  3,005,777 

 ( حو/ اإليرادات األخرى )غرامات تأخير  8,777 

 ( إثبات سداد التعويضات المباشرة )

 رداحو/ تعويضات إعادة التأمين الو  877,777

 وفاة 677,777     

 وفاء 177,777     

 حو/ شركات تأمين وإعادة تأمين  877,777 

 ( إثبات استحقاق تعويضات إعادة التأمين الوارد )

 حو/ شركات تأمين وإعادة تأمين  877,777

 ندوقصحو/ ال  877,777 

 ( إثبات سداد تعويضات إعادة التأمين الوارد )

 حياةحو/ التعويضات فر  ال  877,777

 وفاة 677,777     

 وفاء 177,777     

 حو/ تعويضات إعادة التأمين الوارد  877,777 

 وفاة 677,777     

 وفاء 177,777     

 ( رداإقفال تعويضات إعادة التأمين الو )
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 بيوووووووووووووووووووووووانال المبلغ

 دا ن مدين

 حو/ شركات تأمين وإعادة تأمين  077,777

 حو/ تعويضات إعادة التأمين الصادر  077,777 

 وفاة 867,777     

 وفاء 267,777     

 ( إثبات استحقاق تعويضات إعادة التأمين الصادر )

 حو/ البنك  657,777

 حو/ شركات تأمين وإعادة تأمين   657,777 

 ( إثبات تحصيل تعويضات إعادة التأمين الصادر )

 حو/ تعويضات إعادة التأمين الصادر  077,777

 وفاة 867,777     

 وفاء 267,777     

 حياةحو/ التعويضات فر  ال  077,777 

 وفاة 867,777     

 وفاء 267,777     

 ) إقفال تعويضات إعادة التأمين الصادر (

 (حياة حو/ اإليرادات والمصروفات )فر  ال  2.577,777

 حياةحو/ التعويضات فر  ال  2,577,777 

 (حياة إقفال تعويضات فر  ال )

 

 

 :صافى التعويضات ( ب ) 

   2,677,777 يضات المباشرةالتعو

  877,777  دراتعويضات إعادة التأمين الو +

  ( 077,777 )  تعويضات إعادة التأمين الصادر –

 2,577,777   صافى التعويضات= 

 

 

 

 

 

  



 

 

 حة / التعويضات

 دفعات  استرداد وفاء وفاة

 ومعاشات

 تخفيض 

 األقساط

 عاتدف استرداد وفاء وفاة البيوووان اإلجمالي

 ومعاشات

 تخفيض

 األقساط

 البيوووان اإلجمالي

حووووو /  2,777,777  177,777 177,777 577,777 877,777

حملووووة 

 الوثا ق

حووووووووو /  077,777    267,777 867,777

تعويضووووات 

إعادة التأمين 

 الصادر

حووووو /  677,777 677,777    

مووودينو 

عمليووات 

 التأمين

       

حووووو /  877,777    177,777 677,777

عويضات ت

إعووووادة 

التووأمين 

 الوارد

حووووووووو/  2,577,777 677,777 177,777 177,777 567,777 867,777

اإليوووورادات 

 والمصروفات

              

 اإلجمالي 1,177,777 677,777 177,777 177,777 077,777 3,177,777 اإلجمالي 1,177,777 677,777 177,777 177,777 077,777 3,177,777
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 :( 2مثال رقم ) 

فيما يلي بعض العمليات التي تمت في قسم التأمين على الحياة في إحدى شركات 

 م : 2722التأمين خالل شهر مارس عام 

تم إصدار وثا ق تأمين مختلفة على الحياة بلغت قيمتها الصافية  1/  3في  -

ريوال   3,577،  1,277ريال وبلغ رسوم اإلشراف ورسوم اإلصدار  87,777

 من األقساط الصافية . % 6العلم أن العمولة تحتسب بواقع  على التوالي مع

 ريال نقدًا من المؤمن لهم . 57,777تم تحصيل  1/  1في  -

 3,877تم سداد العمولة المستحقة لوسطاء التأمين والتي بلغوت   1/  8في  -

 ريال .

قامت الشركة بإعادة التأمين على بعض الوثا ق وقدرت قيمتها  1/  37في  -

من األقساط المتنوازل   % 37يال ويتم احتساب العمولة بواقع ر 8,777بو 

 عنها .

ريال  2,777ألغت الشركة بعض الوثا ق قدرت قيمتها الصافية  1/  36في  -

ريال ،  277ريال ، ورسوم اإلصدار  877وكان يخصها من رسوم اإلشراف 

 وذلك نتيجة لعدم السداد .

ريال وقود توم    8,777ا ق بلغت القروض الممنوحة لحملة الوث 1/  27 في -

 ريال منها لسداد أقساط مستحقة . 3,777خصم 

تم احتساب فوا د القروض الخاصة بحملة الوثا ق وقود بلغوت    1/  21في  -

 ريال . 1,777

 2,677تم سداد فوا د القروض الخاصة بحملة الوثا ق قدرت بو  1/   28في  -

 ريال .

ريال منها  17,777لشركة بلغت قيمة التعويضات التي أقرتها ا 1/  20في  -

ريال وفاة والباقي وفواء ، وموا يخوص شوركات إعوادة التوأمين        27,777

 ريال وفاة والباقي وفاء . 0,777ريال منها  37,777

 ريال  36,777دفعت الشركة تعويضات للمستأمنين قدرت بو  1/  17في  -

تم  ريال وقد 6,777تم تصفية وثا ق بلغت قيمتها االستردادية  1/  13في  -

 3,677السداد نقدًا بعد خصم قيمة السلف المستحقة علويهم والتوي بلغوت    

 ريال .

 

 المطلوب : إجراء قيود اليومية الالزمة للعمليات السابقة .     
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 الحـــــــل

 البيوووووووووان    دا ن   مدين

 مدينو عمليات التأمين حو /   88,877

 أقساط تحت التحصيل          

 حو / إجمالي األقساط  87,777  

 حو / دا نون وأرصدة دا نة أخرى  1,277   

 حو / رسوم اإلصدار  3,577   

 

 ( % 6×  87,777 حو / عمولة وسطاء التأمين )  8,777  

 حو / وسطاء التأمين  8,777   

 

 حو / النقدية  57,777

 مدينو عمليات التأمين حو /   57,777  

 التحصيل أقساط تحت       

 

 التأمين ) وكالء ( حو / وسطاء  3,877  

 حو / النقدية  3,877   

 

 حو / أقساط إعادة التأمين الصادر  8,777  

 حو / شركات تأمين وإعادة التأمين  8,777   

 حو / إجمالي األقساط  8,777  

 حو / أقساط إعادة التأمين الصادر  8,777   

 

 % ( 37×  8,777) أمين وإعادة التأمين حو / شركات ت  877  

 حو / عمولة إعادة التأمين الصادر  877   

 حو / عمولة إعادة التأمين الصادر  877  

 حو / إيرادات ومصروفات  877   

 

 حو / إجمالي األقساط  2,777  

 حو / دا نون وأرصدة دا نة أخرى  877  

 حو / رسوم اإلصدار  277  

 مدينو عمليات التأمينحو /   2,577   

 أقساط تحت التحصيل       
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 البيوووووووووان    دا ن   مدين

 ( % 6×  2,777حو / وسطاء التأمين )   377  

 حو / عمولة وسطاء التأمين   377   

 

 ( 277وو  3.577حو / رسوم اإلصدار )   3,877  

 حو / إيرادات أخرى  3,877   

 

 حو / إجمالي األقساط  08,777

 دات ومصروفاتحو / إيرا  08,777  

 

 حو / إيرادات أخرى  3,877 

 حو / إيرادات ومصروفات  3,877   

 

 ( 377وو  8,777حو / العموالت )   1,077  

 حو / عمولة وسطاء التأمين  1,077   

 

 حو / قروض بضمان وثا ق التأمين  8,777  

 حو / حملة الوثا ق  8,777   

 حو / حملة الوثا ق  8,777  

 مدينو عميات التأمينحو /   3,777   

 ) أقساط مستحقة (      

 حو / النقدية  0,777   

 

 حو / فوا د مستحقة  1,777  

 حو / فوا د قروض بضمان وثا ق التأمين  1,777   

 حو / النقدية  2,677  

 حو / فوا د مستحقة  2,677   

 حو / فوا د قروض بضمان وثا ق التأمين  1,777  

 حو / صافي الدخل من االستثمار  1,777   

 حو / صافي الدخل من االستثمار   1,777  

 مصروفاتاليرادات واإلحو /   1,777   
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 البيوووووووووان    دا ن   مدين

 حو / التعويضات  17,777

 وفاة 27,777

 وفاء 37,777

 حو / حملة الوثا ق  17,777  

 

 حو / شركات تأمين وإعادة التأمين  37,777  

 تعويضات إعادة التأمين الصادر حو /  37,777  

 وفاة 0,777

 وفاء 1,777

 حو / تعويضات إعادة التأمين الصادر  37,777

 وفاة 777,0

 وفاء  1,777

 حو / التعويضات  37,777  

 حو / حملة الوثا ق  36,777

 حو / النقدية  36,777  

 

 حو / التعويضات   6,777  

 استردادات  6,777

 حملة الوثا قحو /   6,777   

 حو / حملة الوثا ق  6,777  

 حو / سلف بضمان وثا ق التأمين  3,677   

 حو / النقدية  1,677   

 

 حو / اإليرادات والمصروفات   26,777

 حو / التعويضات  26,777  

= األقساط المباشرة + أقساط إعادة التأمين الووارد ووو أقسواط     إجمالي األقساط

 الصادر وو قيمة الوثا ق الملغاة :إعادة التأمين 

 ريال . 08,777=  2,777وو  8,777+ صفر وو  87,777= 

= التعويضوات المباشورة + تعويضوات إعوادة التوأمين الووارد ووو         التعويضات

 تعويضات إعادة التأمين الصادر

( يمة تعويضات عن وثا ق تم تصفيتهاق 6,777تعويضات مباشرة +  17,777= )  

 ريال 26,777=   37,777+ صفر وو 



 

 محاسبة شركات التأمين  للمستوى الثاني محاسبة –  (2)اضرات محاسبة المنشآت الماليةمح                 
95 

 متارين الفصل الثالث 

 

 ( : 3مترين رقم ) 

فيما يلي بعض البيانات المستخرجة من قسم التأمين على الحياة في إحدى 

 شركات التأمين :

ريال ، وقيمة أقساط إعادة التأمين الوارد  877,777بلغت قيمة األقساط المباشرة  -

 ريال . 267,777صادر ريال ، وأقساط إعادة التأمين ال 277,777

ريال ، وتعويضوات إعوادة    177,777بلغت قيمة التعويضات المباشرة خالل العام   -

 ريال . 87,777ريال ، وتعويضات إعادة التأمين الصادر  377,777التأمين الوارد 

ريوال ،   387,777ألغت الشركة وثا ق تأمين نتيجة لعدم السداد بلغت قيمتهوا   -

ريوال ، وموا    877ريال ، ورسوم اإلصدار  677اإلشراف وبلغ ما يخصها من رسوم 

 ريال . 87,777يخص شركات إعادة التأمين من الوثا ق الملغاة 

ريال وقد تم سداد قيمة هذه  57,777تم تصفية وثا ق بلغت قيمتها االستردادية  -

 ريال . 37,777الوثا ق بعد خصم قيمة السلف المستحقة عليها والتي بلغت 

 077,777قروض الممنوحة لحملة الوثا ق بضمان وثا ق التوأمين  بلغت قيمة ال -

ريوال قيموة قوروض سوابقة ،      67,777ريال وقد صرفت هذه القروض بعد خصم 

 متأخرة . أقساط ريال قيمة فوا د 6,777ريال قيمة أقساط متأخرة ،  37,777

 فإذا علمت أن أرصدة بعض الحسابات كانت في بداية المدة كالتالي :

ريال تعويضوات منتهيوة اإلجوراءات ،     877,777ريال إجمالي األقساط ،  677,777

 6,777ريال صافي الدخل من االسوتثمار ،   36,777ريال إيرادات أخرى ،  27,777

 ريال مصروفات إدارية لقسم الحريق .

 المطلوب :

    .( إجراء قيود اليومية الالزمة  أ ) 

 لقسم الحياة . ( تصوير حساب اإليرادات والمصروفاتب )  

 ( إعداد قا مة نتا ج األعمال فر  التأمين على الحياة . ج)  
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 ( : 2مترين رقم ) 

فيما يلي العمليات التي تمت في قسم التأمين على الحياة خالل السنة المالية 

من  % 87علمًا بأن شركة التأمين تقوم بإعادة  2722/  32/  13المنتهية في 

 . % 37مقابل الحصول على عمولة قدرها األقساط المباشرة في 

 177,777ريال تم تحصيل منها  677,777بلغت األقساط المباشرة خالل العام  (3)

 ريال .

 . % 87وقد تم تسديد ما نسبته  % 8تحتسب العمولة لوسطاء التأمين  (2)

ريال سدد منها  177,777بلغت التعويضات التي أقرتها الشركة خالل العام  (1)

 ريال . 377,777

 لغت أرصدة الحسابات التالية في دفتر األستاذ العام ما يلي :ب (8)

 صافي الدخل من االستثمار 67,777 استردادات 27,777

 دفعات سنوية 37,777 منح نقدية 36,777

 رسوم إصدار 38,777 مصاريف إدارية عامة 8,777

 فإذا علمت :

 ريال . 56,777ريال وآخر المدة  57,777أن المخصص الحسابي أول المدة  -

 ريال . 377,777اتضح في نهاية السنة أن هناك تعويضات يجب تسديدها قدرها  -

إثبات العمليات السابقة وتصوير حساب اإليورادات والمصوروفات لقسوم     المطلوب :

 الحياة .التأمين على 

 

 ( : 1مترين رقم ) 

ريال  027,777أن األقساط المستحقة في إحدى شركات التأمين إذا علمت 

من عملياتها  % 67ريال علمًا بأن الشركة تقوم بإعادة  877,777حصل منها  وقد

من تلك العمليات وقد قامت الشركة بسداد المبالغ  % 37وتحتسب عمولة بواقع 

 المتبقية لشركات التأمين .

 المطلوب : إجراء القيوم الالزمة إلثبات العمليات المتعلقة بعمليات إعادة التأمين .



 

 محاسبة شركات التأمين  للمستوى الثاني محاسبة –  (2)اضرات محاسبة المنشآت الماليةمح                 
97 

 ( : 8) مترين رقم 

بلغت قيمة المبالغ المستحقة لحملة الوثا ق وفقًا لما أههرتها ميزانية إحودى  

م  2723/  32/  13شركات التأمين عن تعويضات منتهية اإلجوراءات وذلوك فوي    

وفاء ، وقد تمت العمليات التالية والخاصة  38,777ريال وفاة ،  87,777كالتالي 

 كالتالي : 2722بالتعويضات خالل عام 

ريوال ، وفواء    17,777تسديد تعويضات مستحقة عن سنوات سابقة ، وفاة  (3)

 ريال . 36,777

ريال ،  377,777بلغت التعويضات عن السنة الحالية  وقد تم سدادها وفاة  (2)

 ريال . 17,777ريال ، عجز  87,777وفاء 

(  2723بلغ نصيب شركات إعادة التأمين في تعويضات السونة الحاليوة )    (1)

 ريال . 37,777ريال ، عجز  0777يال ، وفاء ر 36,777وفاة 

اتضح أن هناك تعويضات منتهية اإلجوراءات   2722في نهاية السنة المالية  (8)

 قدرت قيمتها بالتالي : 

 ريال . 37,777يخص شركات إعادة التأمين  86,777وفاة  -

 ريال .   6,777ريال يخص شركات إعادة التأمين  26,777وفاء  -

د اليومية الالزمة وتصوير حساب التعويضات وحساب حملة إجراء قيو  المطلوب :

 الوثا ق .

 

 ( : 6مترين رقم ) 

ي تمت في قسم التأمين على الحياة خالل شهر فيما يلي بعض العمليات الت

 م : 2722مايو 

ريال وبلغ رسوم  577,777تم إصدار وثا ق تأمين مختلفة بلغت قيمتها  3/6في  -

ريال مع العلم أن العمولة تحتسب  0,777ريال ورسوم اإلصدار  5,777اإلشراف 

 من األقساط الصافية . % 8بواقع 

ريال ، احتسبت  87,777لوثا ق بلغت قيمتها تنازلت الشركة عن بعض ا 37/6في  -

 . % 8عليها عمولة 

ريال وذلك نتيجًة  67,777ألغت الشركة بعض الوثا ق قدرت قيمتها  36/6في  -

 لعدم السداد .
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ريال منها  327,777بلغت قيمة التعويضات التي أقرتها الشركة  20/6في  -

ريال منها  87,777مين وفاة والباقي وفاء ، وما يخص شركات إعادة التأ 07,777

 وفاة والباقي وفاء . 26,777

ريال وقد تم السداد  87,777تم تصفية وثا ق بلغت قيمتها االستردادية  13/6في  -

 ريال . 36,777نقدًا بعد خصم قيمة السلف المستحقة عليهم والتي بلغت 

  المطلوب :

  إجراء قيود اليومية الالزمة 

 تصوير حساب اإليرادات والمصروفات . 

 . إعداد قا مة نتا ج األعمال لفر  التأمين على الحياة 

 

 ( : 5مترين رقم ) 

فيما يلي بعض البيانات المستخرجة من قسم التأمين على الحياة فوي إحودى   

 : 2722شركات التأمين لشهر مايو 

أواًل : أههرت السجالت المحاسبية لفر  التأمين على الحياة األرصدة التالية وذلك 

 من مايو : في األول

 صادرأقساط إعادة التأمين ال 327,777 أقساط مباشرة 577,777

  إعفاء من األقساط 27,777 وفاة –تعويضات  667,777

 عموالت مدينة 27,777 إيرادات أخرى 8,777

 ثانيًا : تمت العمليات التالية خالل شهر مايو :  

ريال ، وقيمة أقسواط   877,777قامت الشركة بإصدار وثا ق تأمين بلغت قيمتها   -

 ريال . 267,777ريال ، وأقساط إعادة التأمين الصادر  277,777إعادة التأمين الوارد 

خالل شهر إبريول   لشركات إعادة التأمين قامت الشركة بدفع تعويضات استحقت  -

 ريال .  227,777قيمتها 

إعوادة  ريال ، وتعويضوات   177,777بلغت قيمة التعويضات المباشرة خالل الشهر   -

 ريال . 87,777ريال ، وتعويضات إعادة التأمين الصادر  377,777التأمين الوارد 

ريال ، وما  387,777ألغت الشركة وثا ق تأمين نتيجة لعدم السداد بلغت قيمتها  -

 ريال . 87,777يخص شركات إعادة التأمين من الوثا ق الملغاة 

ريال وقد تم سداد قيموة   57.777تم تصفية وثا ق بلغت قيمتها االستردادية  -

 ريال . 37,777هذه الوثا ق بعد خصم قيمة السلف المستحقة عليها والتي بلغت 
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 077,777بلغت قيمة القروض الممنوحة لحملة الوثا ق بضمان وثا ق التوأمين   -

ريوال قيموة قوروض سوابقة ،      67,777ريال وقد صرفت هذه القروض بعد خصم 

 ريال قيمة فوا د متأخرة . 6,777ريال قيمة أقساط متأخرة ،  37,777

 بلغت أرصدة بعض الحسابات األخرى في نهاية الشهر كالتالي :  -

ريال صافي الدخل من االسوتثمار ،   26,777،  أرباح بيع استثمارات ريال 17,777 

ريال عمولة إعادة التأمين  86,777،  حوادثريال مصروفات أخرى لقسم ال 6,777

 وفات إدارية .ريال مصر 12,777الصادر ، 

 فإذا علمت أن :

 .  % 1( عمولة وسطاء التأمين تحتسب بواقع 3)    

 .في األلف لكل منهما  اثنين( رسوم اإلصدار ورسوم اإلشراف بواقع 2)   

 .   للعمليات التي تمت خالل شهر مايو : ) أ ( إجراء قيود اليومية الالزمة المطلوب 

 . الحياة التأمين على مصروفات لقسم) ب ( تصوير حساب اإليرادات وال   
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 الفصل الرابع

 

 القوائم املالية لشركات التأمني
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 :مقدمة 

 يلي : شركات التأمين ما يتشمل القوا م المالية ف

 الدخلقا مة  (3)

 . مركز الماليقا مة ال (2)

 ات النقدية.ققا مة التدف (1)

 

 :قائمة الدخل 
عن  يشركة التأمين ككل ، أ تقدم قا مة الدخل معلومات عن نتا ج أعمال

خر على عكو  قا موة   آفرو  وأقسام الشركة دون فصل بين فر  تأميني و ةكاف

تعبر عن نتا ج  ي( الت اإليرادات والمصروفاتح /  ( عمليات التأمين ) عجز فا ض )

 . خرىكل فر  تأميني مستقاًل عن فرو  التأمين األ

 ال يالتو  أيغير المخصصوة ،   ل قا مة الدخل باإليرادات والمصروفاتحم وُت

على قا موة   هتخص الفرو  التأمينية ، فما كان يخص الفرو  التأمينية تم تحميل

يحمل  هفإن هيخص فرعًا بذات ، وأما الذى الة فا ض )عجز( عمليات الفرو  التأميني

 يقا مة الدخل كافة اإليرادات والمصروفات الت يأن يدرج ف أيعلى قا مة الدخل ، 

) حساب قا مة فا ض )عجز( عمليات التأمين الفرو  التأمينية  يمن قبل ف لم تدرج

 .اإليرادات والمصروفات 

كما يرحل إلى قا مة الدخل نتا ج أعمال قووا م فوا ض )عجوز( عمليوات     

التأمين سواًء كانت فا ضًا أو عجزًا ، ثم ترصد قا مة الدخل وصواًل إلوى الفوا ض   

إذا حققت  الذى يرحل إلى قا مة توزيع الفا ض ) أو الربح القابل للتوزيع يالصاف

 (. الشركة فا ضًا صافيًا

 

 عناصر قائمة الدخل:

ما كوان  لأن تبرز قا مة الدخل المكونات التالية ، كاًل على حدة ، ك بيج

  ذلك مال مًا :

 دات :اإليرا : أوال

) حساب الفوا ض المرحلة من قا مة فا ض )عجز( عمليات التأمين للفرو   -3

 إليرادات والمصروفات ( .ا

 صافى الدخل من االستثمارات غير المخصصة . -2

 اإليرادات المتنوعة . -1
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عمليوات  التورتبط ب  رباح الناتجة عن أسوباب ال ، وهي األ ةاالستثنا ياألرباح  -8

 .االعتيادية للمنشأة 

 

 : ثانيًا : المصروفات

 فر .خسا ر الفرو  المرحلة من قا مة فا ض )عجز( عمليات التأمين لل -3

 . العامة كمخصص اإلهالك ومخصص هبوط األسعارالمخصصات  -2

 المصروفات اإلدارية والعمومية الخاصة باإلدارة العامة للشركة . -1

األخرى ، وهي أي مصروفات عامة لم يتم ذكرها فوي البنوود   المصروفات  -8

 . السابقة

 : وفيما يلي نموذج لقا مة الدخل

 كلي ز يج جز ي بيووووووووووووووووووووانال

    : أواًل : اإليرادات

   ××× فر  التأمين على الحياة يفا ض النشاط التأميني ف

   ××× فر  التأمين على الحوادث  يفا ض النشاط التأميني ف

   ××× فر  التأمين ضد الحريق يفا ض النشاط التأميني ف

   ××× فر  تأمين النقل البري  يفا ض النشاط التأميني ف

   ××× فر  تأمين النقل البحري ياط التأميني ففا ض النش

   ××× فر  تأمين النقل الجوي يفا ض النشاط التأميني ف

   ××× فا ض النشاط التأميني في فر  التأمين .......

   ××× غير المخصصة  العامة صافى الدخل من االستثمارات

   ××× غير المخصصة العامة اإليرادات األخرى 

  ××× وووو يراداتإجمالي اإل

    :ثانيًا: المصروفات 

   ××× غير المخصصة المخصصات العامة

   ××× المصروفات اإلدارية والعمومية غير المخصصة

   ××× المصروفات األخرى غير المخصصة 

  )×××( ووووووو إجمالي المصروفات

 ×××   ا ية نصافى الدخل قبل العناصر االستث

 ×××   ا ية ن+  األرباح االستث

 ×××   ا ية ن( الخسا ر االستث-)

 ووووووو   

 ×××   ا ية ناالستث صافى الدخل بعد العناصر
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 ( : 3) مثال رقم 

استخرجت البيانات التالية من سجالت إحدى شركات التأمين عن السنة المنتهية 

 2722 / 32 / 13 يف
ريووال 32,777,777 فوورو  الشووركة يبلووغ فووا ض النشوواط التووأميني فوو (3)

التأمين علوى  يخص فر   يريال فر  التأمينات العامة والباق 0,777,777)

 .(الحياة 

 ريال. 57,777بلغت إهالكات األصول الثابتة غير المخصصة بمبلغ  (2)

 867,777تحصويلها غيور المخصصوة     يتقدر الديون المشكوك فو  (1)

 ريال.

 ريال. 8,677,777 الدخل من االستثمارات غير المخصصة يبلغ صاف (8)
،  ريوال  877,777 لغت المصروفات اإلدارية والعموميوة غيور المخصصوة   ب (6)

 .ريال 277,777 والمصروفات المتنوعة األخرى

 . ريال3,677,777 بلغت اإليرادات األخرى غير المخصصة (5)

بينما بلغوت األربواح   ريال ، 377,777 ا ية للشركةنخسا ر االستثالبلغت  (0)

 .ريال 1,777,777 ا يةناالستث

 : المطلوب

 م2722 / 32 / 13 يف داد قا مة الدخل للشركة عن السنة المنتهيةإع

 

 احلةةةةةةةةةةةةةةةل

 م 2722 / 32 / 13 يقا مة الدخل للشركة عن السنة المنتهية ف

 كلي ز يج جز ي وووووووووانبيوووووووال

    : : اإليرادات أواًل

    :  والفر يفا ض النشاط التأميني ف

   0,777,777 ةفر  التأمينات العام

   1,777,777 التأمينات على الحياةفر  

صافى الدخل من االستثمارات غيور  

 المخصصة 

8,677,777   

   3,677,777 اإليرادات األخرى غير المخصصة 

  38,777,777 ووووووو إجمالي اإليرادات
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 كلي ز يج جز ي وووووووووانبيوووووووال

 : ثانيًا: المصروفات

إهالكووات األصووول الثابتووة غيوور  

 المخصصة 

57,777   

   287,777 الديون المشكوك في تحصيلها 

المصروفات اإلدارية والعمومية غير 

 المخصصة 

877,777   

   277,777 المصروفات األخرى غير المخصصة 

  077,777 وووووو إجمالي المصروفات

صووافى الوودخل قبوول العناصوور 

 ا ية ناالستث

 30,377,777 ووووووو 

 1,777,777   ا ية ناألرباح االستث+ 

 (377,777)   ا ية نالخسا ر االستث( -)

صووافى الوودخل بعوود العناصوور  

 ا يةناالستث

  27,777,777 

  

 ( : 2مثال رقم ) 

فيما يلي بعض البيانات المستخرجة من سجالت إحدى شركات التأمين وذلك 

 م 2722/  32/  13في 

 
 سام التالية :) أ ( أههرت السجالت أرصدة حسابات اإليرادات والمصروفات لألق   

ريال  277,777رصيد حساب إيرادات ومصروفات قسم التأمين على الحريق  -

. 

 ريال . 357,777رصيد حساب إيرادات ومصروفات قسم الحوادث  -

 ريال . 87,777رصيد حساب إيرادات ومصروفات قسم حوادث السيارات  -

 ريال . 37,777رصيد حساب إيرادات ومصروفات قسم النقل البحري  -

 

 ( فيما يتعلق بقسم التأمين على الحياة فقد قدمت إليك البيانات التالية :) ب 

ريال  877,777بلغت قيمة األقساط المستحقة عن عقود التأمين خالل العام  -

 ريال . 167,777حصل منها 

 ريال . 377,777بلغت أقساط إعادة التأمين الصادر خالل العام   -

 ريال . 277,777ل العام بلغت أقساط إعادة التأمين الوارد خال  -
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ريوال سودد منهوا     87,777بلغت العمولة المستحقة على الوثوا ق المصودرة     -

 ريال . 16,777لوسطاء التأمين 

من األقساط المتنازل عنها ،  % 8تحتسب عمولة إعادة التأمين الصادر بواقع  -

 من األقساط الواردة . % 37وعمولة إعادة التأمين الوارد بواقع 

 

 

ريال ، وبلغت  07,777ريال سدد منها  07,777تعويضات خالل العام بلغت ال  -

ريال ، وتعويضات إعادة التأمين الوارد  37,777تعويضات إعادة التأمين الصادر 

 ريال . 17,777

ريال والمصاريف اإلدارية الخاصة بقسم  6,777بلغت رسوم إصدار الوثا ق  -

 ريال . 17,777التأمين على الحياة 

ريوال وآخور المودة     167,777أول المودة   األخطار الساريةقيمة مخصص  -

 ريال . 877,777

ريال وآخر المودة   367,777مخصص التعويضات تحت التسوية أول المدة  -

 ريال . 267,777

 

العامة غير المخصصة ، أههرت السجالت والمصروفات فيما يتعلق باإليرادات ) ج ( 

 : المحاسبية للشركة المبالغ اآلتية

ريال مخصص مكافوأة   1,777ريال مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ،  8,777

 نهاية الخدمة .

ريوال وصوافي الودخل مون      6,777وقد بلغت المصروفات اإلدارية غير الموزعة 

ريال والخسوا ر   317,777ريال واألرباح االستثنا ية  1,777االستثمارات العامة 

 .ريال  308,777االستثنا ية 

 

 المطلوب :  

 العمليات الخاصة باألقساط والعموالت والتعويضات . إثبات (3)

 تصوير حساب اإليرادات والمصروفات لقسم التأمين على الحياة . (2)

 م 2722/  32/  13إعداد قا مة الدخل عن السنة المنتهية في  (1)
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 الحـــــل                                        

لعموالتت والععالضاوات الخاصوة ب سو      العمليات الخاصة باألقساط وا إثباتأواًل : 

 العأمين على الحياة :

 ( األقساط : 1) 

 البيوووووووووان    دا ن   مدين

  

877,777 

 أقساط تحت التحصيلمدينو حو /  

 حو / إجمالي األقساط  877,777   

  

167,777 

 حو / النقدية 

 أقساط تحت التحصيلمدينو حو /   167,777     

 

  

377,777 

 حو / أقساط إعادة التأمين الصادر 

 حو / شركات تأمين وإعادة التأمين  377,777   

  

377,777 

 حو / إجمالي األقساط 

 حو / أقساط إعادة التأمين الصادر  377,777   

 

  

277,777 

 حو / شركات تأمين وإعادة التأمين 

 حو / أقساط إعادة التأمين الوارد  277,777   

  

277,777 

 حو / أقساط إعادة التأمين الوارد 

 حو / إجمالي األقساط  277,777   

 

  

677,777 

 حو / إجمالي األقساط 

 مصروفاتاليرادات واإلحو /   677,777   

 
 : عموالت( ال 2) 

 

 البيوووووووووان    دا ن   مدين

 التأمين ) وكالء ( حو / عمولة وسطاء  87,777  

 اء التأمينحو / وسط  87,777   
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 البيوووووووووان    دا ن   مدين

 التأمين) وكالء ( حو / وسطاء   16,777  

 حو / النقدية  16,777   

 

 حو / عمولة إعادة التأمين الوارد  27,777  

 حو / شركات تأمين وإعادة التأمين  27,777   

 

 حو / العموالت  57,777 

 حو / عمولة وسطاء التأمين  87,777   

 التأمين الوارد حو / عمولة إعادة  27,777   

 

 حو / اإليرادات والمصروفات  57,777  

 حو / العموالت  57,777   

 

 حو / شركات تأمين وإعادة التأمين  8,777  

 حو / عمولة إعادة التأمين الصادر  8,777   

 حو / عمولة إعادة التأمين الصادر  8,777  

 حو / إيرادات ومصروفات  8,777   

 

 

 : عويضاتت( ال 3) 
 

 البيوووووووووان    دا ن   مدين

 حو / التعويضات  07,777   

 حو / حملة الوثا ق  07,777   

 حو / حملة الوثا ق  07,777  

 حو / النقدية  07,777   

 

 حو / شركات تأمين وإعادة التأمين  37,777  

 حو / تعويضات إعادة التأمين الصادر  37,777   

 / تعويضات إعادة التأمين الصادر حو  37,777  

 حو / التعويضات  37,777   
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 البيوووووووووان    دا ن   مدين

 حو / تعويضات إعادة التأمين الوارد  17,777  

 حو / شركات تأمين وإعادة التأمين  17,777   

 حو / التعويضات  17,777  

 حو / تعويضات إعادة التأمين الوارد  17,777   

 

  

337,777 

 روفاتمصاليرادات واإلحو /  

 حو / التعويضات  337,777   

 

  س  العأمين على الحياة :تصالضر حوو / اإلضرادات والمصروفات لثانيًا : 

 حو / اإليرادات والمصروفات لقسم التأمين على الحياة

 البيووووووان المبلغ البيووووان المبلغ

مخصص األخطار  167,777 صافي التعويضات  337,777

 أول المدة السارية

مخصوووص التعويضوووات  367,777 العموالت  57,777  

 تحت التسوية أول المدة

المصوووروفات اإلداريوووة    17,777  

 العامة

 صافي األقساط 677,777

عمولووة إعووادة التووأمين   8,777  المصرفات األخرى -     

 الصادر

صوووافي الووودخل مووون   -    المخصصات العامة -     

 االستثمار

 ر السوارية مخصص األخطا 877,777  

 آخر المدة

 اإليرادات األخرى 6,777 

مخصص التعويضات تحوت   267,777

 التسوية آخر المدة

  

    

 فا ض النشاط 351,777  

 حو / ملخص الدخل

  

 اإلجمووووووالي 3,731,777 اإلجمووووووالي 3,731,777
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 : إعداد قائمة الدخلثالثًا : 

 كلي  جز ي  جز ي  البيووووووووان   

    أواًل : اإليرادات :

    فا ض األنشطة :

   351,777  فا ض النشاط لفر  التأمين على الحياة

فووا ض النشوواط لفوور  التووأمين علووى   

 الحريق

 277,777   

فووا ض النشوواط لفوور  التووأمين علووى   

 الحوادث

 357,777   

فا ض النشاط لفر  التأمين على حوادث 

 السيارات

 87,777   

فر  التأمين على حوادث فا ض النشاط ل

 النقل البحري

 37,777   

  601,777   إجمالي فا ض النشاط

صافي الدخل من االستثمارات غير 

 المخصصة

  1,777  

 605,777    إجمالي اإليرادات

    ثانيًا : المصروفات :

   8,777   الديون المشكوك في تحصيلهامصروف 

   1,777   مكافأة نهاية الخدمةمصروف 

المصرفات اإلدارية العامة غير 

 المخصصة

  6,777   

 32,777     فاتوإجمووووووالي المصر

 658,777   صافي الدخل قبل العناصر االستثنا ية

    ثالثًا : العناصر االستثنا ية :

  317,777   األرباح االستثنا ية

  308,777   الخسا ر االستثنا ية

صافي الدخل بعد العناصر 

 ستثنا يةاال

    677,777 
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 العمومية ( : امليزانية ) قائمة املركز املالي

صول وخصوم الشركة ككل أنهاية السنة المالية لبيان  يتعد هذه القا مة ف

، وعلى الرغم من أهمية تبويب األصول والخصوم إلى متداولة وغير متداولة إال انه 

ة قليلة أو غير عملي ، ومن يهمأ البنوك وشركات التأمين يكون هذا التبويب ذا يف

 قا مة غير مبوبة. يثم قد يكون من األفضل إههار معلومات المركز المالي ف

 

 : عناصر قائمة املركز املالي

 تية :تتضمن قا مة المركز المالي العناصر اآل

  : أواًل : عناصر األصول

 ما صولاأل من أهم عناصرووهي عبارة ممتلكات الشركة من األصول النقدية 

 يلي :

وك ، ويشومل هوذا الحسواب األرصودة النقديوة      نو النقدية بالصندوق والب (3)

خزا ن الشركة أو  يي يشمل النقدية فأكان مكان وجودها ،  يًاأللشركة 

 بالبنوك. يالحسابات الجارية ف يفروعها أو ف يف

االستثمارات ، ويعبر هذا الحساب عن كافة استثمارات الشركة ، ويتضمن  (2)

أوراق مالية والودا ع الثابتوة لودى    يرات العقارية و االستثمارات فاالستثما

 البنوك ،...... .

مدينو عمليات التأمين ، ويعبر هذا الحساب عن المبالغ المسوتحقة علوى    (1)

المؤمن لهم ، ويتضمن أقساط تحت التحصويل ، وحسوابات جاريوة مدينوة     

 للمؤمن لهم.

ساب عن المبالغ المسوتحقة  شركات تأمين وإعادة تأمين ، ويعبر هذا الح (8)

 على شركات إعادة التأمين المحلية واألجنبية .

خرى ، ويعبر هذا الحساب عن المبالغ المستحقة أمدينون وأرصدة مدينة  (6)

المسوتحقة ، والمصوروفات    رف الغيور مثول: إيوراد االسوتثمار    طللشركة 

المدفوعة مقدمًا والمبوالغ المسوتحقة علوى وسوطاء التوأمين ومسوتأجري       

 قارات.الع

األصول األخرى ، ويعبر هذا الحساب عن األصول الثابتة عودا العقوارات ،    (5)

وسوا ل نقول    حي  تظهر العقارات ضمن بند االستثمارات ، ومون أمثالهوا :  

 . ثوانتقال ، أثاث ومعدات مكتبية ، أثا
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لوم   يالحسابات النظامية : وهي عبارة عن الحسابات المدينة المؤقتة التو  (0)

 نهاية السنة لعدم انتهاء الغرض منها يتم إقفالها حتى

 

 االلتزامات وحقوق امللكية :ثانيًا: عناصر 

المساهمين وحملة الوثوا ق واألطوراف    هزامات الشركة تجاتوهي عبارة عن ال

 : يلي الخارجية والمخصصات المختلفة ومن أهم عناصرها ما

رباح حقوق المساهمين : ويتضمن رأس المال المدفو  واالحتياطيات واأل (3)

 . المحتجزة

تكونها الشوركة   يويتضمن المخصصات الفنية الت حقوق حملة الوثا ق : (2)

ماتها تجاه حملة الوثا ق مثل مخصصات األقساط غير المكتسبة المقابلة التز

 ومخصصات التعويضات تحت التسوية )حسب الفرو  المختلفة(.

الف تكونها الشوركة بخو   ي: ويتضمن المخصصات الت العامة المخصصات (1)

تاريخ الحق إلعوداد   يزامات محددة فتبلة الاالمخصصات الفينة وذلك لمق

ويتضمن هذا الحساب مثال: مخصصات اإلهالك ومخصوص    م المالية ،االقو

تحصويلها   يهبوط أسوعار أوراق ماليوة ومخصوص الوديون المشوكوك فو      

 ومخصصات أخرى.

المسوتحقة  ويعبر هذا الحساب عن المبالغ  شركات تأمين وإعادة تأمين ، (8)

 على الشركة لشركات إعادة التأمين المحلية واألجنبية 

دا نون وأرصدة دا نة أخرى ، ويعبر هذا الحساب عن المبوالغ المسوتحقة    (6)

إيراد االستثمار المحصلة مقودمًا ،والمصوروفات المسوتحقة ،     للغير مثل :

 والمبالغ المستحقة لوسطاء التأمين ومستأجري العقارات .

لم يتم  يامية : وهي عبارة عن الحسابات الدا نة المؤقتة التالحسابات النظ (5)

 نتهاء الغرض منها.اهاية السنة لعدم نإقفالها حتى 

 : وفيما يلي نموذج مبسط لقا مة المركز المالي
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 2722 / 32/  13 يقا مة المركز المالي ف

 كلي جز ي بيوووووووووووووووووووووووووانال

   : األصول

  ××× وق والبنوكالنقدية بالصند

  ××× االستثمارات

  ××× مدينو عمليات التأمين

  ××× شركات تأمين وإعادة تأمين

  ××× خرىأوأرصدة مدينة   نمدينو

  ××× أصول ثابتة

 ××× ووووووو إجمالي األصول

  ××× االلتزامات وحقوق الملكية :

  ××× حقوق المساهمين  

  ××× حقوق حملة الوثا ق

  ××× لفنيةبخالف المخصصات ا المخصصات

  ××× شركات تأمين وإعادة تأمين  

  ××× دا نون وأرصدة دا نة أخرى

 ××× وووووووو االلتزامات وحقوق الملكيةإجمالي 

تتكوون مون    عموميوة  شكل ميزانية يويمكن إعداد قا مة المركز المالي ف

 التزاماتسر يعبر عن أصول الشركة والجانب األيعن جانبين ، الجانب األيمن يعبر 

 التالي :النحو الشركة وذلك على 
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 /    /   يف العمومية  امليزانية

 االلتزامات وحقوق امللكية األصول
 نيمحقوق المساه ×× النقدية بالصندوق   ××
 حقوق حملة الوثا ق ×× االستثمارات ××
مووودينو عمليوووات التوووأمين  ××

 بالصافي

 المخصصات ××

شووركات تووأمين وإعووادة  ×× وإعادة تأمينشركات تأمين  ××

 تأمين
وأرصوودة مدينووة   نموودينو ××

 أخرى

دا نووون وأرصوودة دا نووة  ××

 خرىأ
   أصول ثابتة   ××
 حسابات نظامية ×× حسابات نظامية   ××

اللتزامووووات إجمووووالي ا ×× إجمالي األصول ××

 وحقوق الملكية

 

 : (1مثال رقم )

 م 2722 / 32 / 13 يحدى شركات التأمين فستخرجت األرصدة التالية من سجالت إا

 : أواًل: األرصدة المدينة

 0,777,777  النقدية بالصندوق والبنوك. 

  5,777,777 مالية  اتاستثمار. 

  8,777,777 عقارية اتاستثمار . 

  6,777,777 خرىأ اتاستثمار . 

  2,177,777 أقساط تحت التحصيل . 

 677,777 حملة الوثا ق . 

 077,777 عادة تأمين محليةشركات إ . 

 677,777 شركات إعادة تأمين بالخارج . 

 3,677,777  إيرادات مستحقة. 

 177,777  مصروفات مدفوعة مقدمًا. 

 387,777  سيارات. 
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 27,777 أثاث 

 : ثانيًا : األرصدة الدا نة

 35,777,777  رأس المال المدفو . 

 2,777,777 نظامي يحتياطا . 

 8.677.777 أخرى  اتاحتياطي. 

 2,677,777 محتجزة .األرباح ال 

 377,777 مخصصات اإلهالك . 

 877,777 وك في تحصيلهاكمخصص الديون المش . 

 277,777 مخصص هبوط أسعار مالية . 

 167,777 ترك الخدمة  ةمخصص مكافأ. 

 377,777 شركات إعادة تأمين محلية. 

 367,777 شركات إعادة تأمين بالخارج . 

 277,777  وسطاء ومنتجي التأمين. 

 677,777 مصروفات مستحقة . 

 877.777   الموال   177,777) التأمين علوى الحيواة  المخصصات الفنية لفر

 .مخصص التعويضات تحت التسوية ( 677,777 –االحتياطي 

 2,277,777  ( مخصوص   077,777 المخصصات الفنية لفر  التأمينات العاموة

 لتسوية (مخصص التعويضات تحت ا 3,177,777 –األقساط غير المكتسبة 

 م 2722 / 32/  13 يالمركز المالي ف ة: إعداد قا م املطلوب
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 احلةةةةةةل :

 2722 / 32 / 13 قائمة املركز املالي يف

 كلي جزئي بيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانال

   : األصول

  0,777,777 النقدية بالصندوق والبنوك

  36,777,777 االستثمارات

  2,877,777 مدينو عمليات التأمين 

  3,277,777 شركات تأمين وإعادة تأمين

  3,877,777 خرىأمدينو وأرصدة مدينة 

  277,777  ةأصول ثابت

 17,777,777 وووووووو إجمالي األصول

   : االلتزامات وحقوق امللكية

  26,777,777 حقوق المساهمين

  1,777,777 حقوق حملة الوثا ق

  3,767,777  فنيةالمخصصات بخالف المخصصات ال

  267,777 شركات تأمين وإعادة تأمين

  077,777 خرىأدا نون وأرصدة دا نة 

 17,777,777 ووووووو االلتزامات وحقوق الملكيةإجمالي 

 

 



 

 جامعة الريان                                   2022                             د / سامل حممد بافقري             
116 

 قائمة التدفقات النقدية

 مفهوم قائمة التدفقات النقدية :

يمكوون تعريووف قا مووة التوودفقات النقديووة بأنهووا " قا مووة تعوورض  

) المقبوضات ( ، والمدفوعات النقدية ) المدفوعات (  النقديةالمتحصالت 

، وصافي التغيَّر في النقدية من ثالثة أنشطة ر يسية هي أنشطة التشوغيل  

، وأنشطة االستثمار ، وأنشطة التمويل لمنشأة اقتصادية خالل فترة زمنية 

محددة وبصورة تؤدي إلى توفيق رصيد النقدية فوي أول الفتورة وآخور    

 ة " .الفتر

 

 تبويب التدفقات النقدية :

تبوب قا مة التدفقات النقدية وفقوًا لألنشوطة المختلفوة التوي قود       

 تزاولها المنشأة على النحو التالي :

 أواًل : التدفقات النقدية المرتبطة باألنشطة التشغيلية :

وتشمل األثر النقدي للعمليات واألحداث األخورى التوي تودخل فوي     

الربح ، وتتضمن هذه المجموعة كاًل من التودفقات  تحديد وقياس صافي 

النقدية الداخلة والخارجة الناتجة عن مزاولة الشركة لنشاطها التوأميني  

الر يسي ، وأيضًا التدفقات النقديوة الناتجوة مون إيورادات االسوتثمارات ،      

 وتنقسم هذه التدفقات إلى :

 : وتشمل : ( التدفقات النقدية الداخلة 3) 

النقدية من مديني عمليوات التوأمين ) أقسواط تحوت      المتحصالت  (أ )

مثول   –الموؤمن لهوم    –التحصيل ، حسابات مدينة لحملة الوثوا ق  

 السلف ( .

المتحصالت النقدية من شركات التأمين وإعادة التأمين ) أقساط  (ب )

إعادة التأمين الوارد ، عمولة إعادة التأمين الصادر ، تعويضات إعادة 

 . التأمين الصادر (

متحصالت من مدينين وأرصدة مدينة أخورى ) مثول ، المبوالغ    ال (ج )

المستحقة على وسطاء التأمين ، المبالغ المستحقة على مسوتأجري  

 العقارات ( .

 المتحصالت النقدية من إيرادات االستثمارات .  (د )

 : وتشمل : ( التدفقات النقدية الخارجة 2) 
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 المدفوعات النقدية لحملة الوثا ق .  (أ )

 قدية عن المصروفات اإلدارية والعامة .المدفوعات الن (ب )

 المدفوعات النقدية عن العموالت . (ج )

المدفوعات النقدية لشركات التوأمين وإعوادة التوأمين ) أقسواط      (د )

 إعادة التأمين الصادر ، تعويضات إعادة التأمين الوارد ( .

المدفوعات النقديوة للودا نين وأرصودة دا نوة أخورى ) تكواليف        (ه )

 اإلشراف ( .

 

 التدفقات النقدية المرتبطة باألنشطة االستثمارية : ثانيًا :

وهي تعبر عن الزيادة أو النقص في النقدية نتيجة بيع أو شوراء   

االستثمارات واألصول الثابتة للمنشأة واألصول غير الملموسوة واألصوول   

األخرى المنتجة المستخدمة في إنتاج السولع والخودمات بخوالف الموواد     

 مخزون المنشأة وتقديم القروض وتحصيلها .التي تعتبر جزءًا من 

ويتضح مما سبق أن هذه األنشطة تتضمن األنشطة التي لهوا آثوار    

نقدية على األصول المتداولة في قا مة المركز الموالي ، وتنقسوم هوذه    

 التدفقات إلى :

 ( التدفقات النقدية الداخلة : 3) 

 المالية . التدفقات النقدية من بيع أو التخلص من االستثمارات (أ )

الووتخلص موون االسووتثمارات  المتحصووالت النقديووة موون بيووع أو  (ب )

 .العقارية

 المتحصالت النقدية من تصفية الودا ع الثابتة لدى البنوك . (ج )

 المتحصالت النقدية من القروض لحملة الوثا ق . (د )

 المتحصالت النقدية من بيع األصول الثابتة . (ه )

 ( التدفقات النقدية الخارجة : 2) 

 النقدية لشراء االستثمارات المالية .المدفوعات  (أ )

 المدفوعات النقدية لشراء االستثمارات العقارية . (ب )

 المدفوعات النقدية لشراء األصول الثابتة . (ج )

 المدفوعات النقدية للودا ع الثابتة لدى البنوك . (د )

 المدفوعات النقدية عن القروض المقدمة لحملة الوثا ق . (ه )
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 طة باألنشطة التمويلية :ثالثًا : التدفقات النقدية المرتب

وهي تعبر عن التدفقات الناتجة عون الحصوول علوى مووارد أو رد      

موارد ألصحاب الملكية في الشركة أو الزيوادة أو الونقص فوي النقديوة     

نتيجة إصدار األسوهم والسوندات وتوزيعوات األربواح النقديوة واإلعانوات       

ها . أي إن النقدية والحصول على القروض قصيرة وطويلة األجل وسوداد 

هذه األنشطة تتضمن تلك األنشطة التوي لهوا آثوار نقديوة علوى حقووق       

الملكية وااللتزامات في قا مة المركز المالي . وتنقسوم هوذه التودفقات    

 إلى :

 : وتشمل : ( التدفقات النقدية الداخلة 3) 

 المتحصالت النقدية من إصدار أسهم عادية . (أ )

 المتحصالت النقدية من إصدار سندات . (ب )

 المتحصالت النقدية من الحصول على قروض من الغير . (ج )

 المتحصالت النقدية من بيع أسهم خزانة . (د )

 

 : ( التدفقات النقدية الخارجة 2) 

 المدفوعات النقدية لشراء أسهم خزانة . (أ )

 المدفوعات النقدية لسداد واستهالك السندات . (ب )

 المدفوعات النقدية لسداد القروض . (ج )

 د توزيعات األرباح على المساهمين .المدفوعات النقدية لسدا (د )

 

 طرق إعداد قائمة التدفقات النقدية :

هناك طريقتان متعارف عليهما في إعداد قا مة التدفقات النقديوة   

 هما :

 أواًل : الطريقة المباشرة :

ويطلق عليها أيضًا اسم طريقوة قا موة الودخل ، وبموجوب هوذه       

يوة والمودفوعات النقديوة    الطريقة يتم تحديد كل من المتحصالت النقد

المرتبطة بأنشطة التشغيل ويكوون الفورق بينهموا هوو صوافي التودفقات       

 النقدية المرتبطة بأنشطة التشغيل .

وبمعنى آخر فإن الطريقة المباشورة تبوين المودفوعات النقديوة      

المستخدمة في أنشطة التشغيل مطروحة من المتحصالت النقدية الناتجة 
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نتج عن الطريقة المباشرة عرض قا مة مختصورة  من أنشطة التشغيل ، وي

للمتحصالت النقدية والمدفوعات النقدية الخاصة بأنشطة التشوغيل ، ثوم   

تضاف صافي التدفقات النقدية لألنشوطة االسوتثمارية وصوافي التودفقات     

النقدية لألنشطة التمويلية للوصول إلى صافي التودفقات النقديوة خوالل    

دية أول العام للوصول إلى رصيد النقدية فوي  العام ، ثم يضاف رصيد النق

 نهاية العام .

 ويمكن توضيح ذلك من خالل الشكل التالي : 

 كلي جز ي فرعي بيوووووووووووان

    أواًل : التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية :

    ) أ ( التدفقات النقدية الداخلة :

   ×× متحصالت من مديني عمليات التأمين .

   ×× تحصالت من شركات تأمين وإعادة التأمينم

   ×× متحصالت من الحسابات المدينة األخرى .

  ××  إجمالي التدفقات النقدية الداخلة 

    ) ب ( التدفقات النقدية الخارجة :

   ×× تسديدات إلى شركات التأمين وإعادة التأمين

   ×× تسديدات إلى الحسابات الدا نة .

  ) ×× (  دفقات النقدية الخارجةإجمالي الت

 صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 

  ×× 

    ثانيًا :التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية :

    ) أ ( التدفقات النقدية الداخلة :

   ×× المحصل من بيع استثمارات مالية .

   ×× المحصل من بيع أصول ثابتة .

  ××  النقدية الداخلةإجمالي التدفقات 

    ) ب ( التدفقات النقدية الخارجة :

   ×× المدفوعات لشراء استثمارات مالية .

   ×× المدفوعات لشراء أصول ثابتة .

  ) ×× (  إجمالي التدفقات النقدية الخارجة  

 ××   صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
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 كلي جز ي فرعي بيوووووووووووان

    األنشطة التمويلية : ثالثًا : التدفقات النقدية من

    ) أ ( التدفقات النقدية الداخلة :

   ×× المحصل من بيع أسهم

   ×× الحصول على قروض

  ××  إجمالي التدفقات النقدية الداخلة

    ) ب ( التدفقات النقدية الخارجة :

   ×× توزيع األرباح

   ×× سداد القروض

  ) ×× (  إجمالي التدفقات النقدية الخارجة  

 ××   صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 ××   صافي التدفقات النقدية من جميع األنشطة

 ××   + رصيد النقدية وما في حكمها أول المدة

 ××   = رصيد النقدية آخر المدة

  

 ثانيًا : الطريقة غير المباشرة :

، حيو  تبودأ    ويشار إليها أيضوًا بطريقوة التوفيوق أو التسوويات     

بصافي الربح من واقع قا مة الدخل وتحوله إلوى صوافي تودفقات نقديوة     

مرتبطة بأنشطة التشغيل ، أي أن الطريقة غير المباشرة تتضومن إجوراء   

تعديالت أو تسويات على صافي الدخل بالنسبة للبنوود التوي علوى صوافي     

عبواء التوي   الدخل ولكنها لم تؤثر على النقدية ، بمعنى أنه يتم إضوافة األ 

خصمت من اإليرادات في قا مة الدخل ولم يترتب عليهوا تودفقات نقديوة    

خارجة إلى صافي الدخل ، ويتم استبعاد البنود الدا نة فوي قا موة الودخل    

التي لم يترتب عليها تودفقات نقديوة داخلوة مون صوافي الودخل وذلوك        

 لحساب التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة التشغيل .

إن هذه الطريقة تقوم على تعوديل أو تسووية صوافي    بمعنى آخر  

الدخل المحسوب علوى أسواس االسوتحقاق للتوصول إلوى صوافي الودخل        

المحسوب على األساس النقدي ، وذلك من خالل تعديل الدخل المحسووب  

على أساس االستحقاق بأثر البنود غير النقدية المؤجلة أو المستحقة التي 

و  فوي الفتورة الماضوية والمسوتقبلية     تتعلق بالنقد المحصول أو المودف  
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وكذلك استبعاد التدفق النقدي الناتج عن أنشطة التمويول واالسوتثمار ،   

 وذلك على النحو التالي :

 ( اإلضافات لصافي الدخل مثل : 3) 

 إهالكات األصول الثابتة . -

 المخصصات الفنية آخر المدة . -

 المخصصات األخرى . -

: موديني عمليوات التوأمين ،    النقص في الحسابات المدينوة مثول    -

األرصدة المدينوة لشوركات التوأمين وإعوادة التوأمين ، مودينين       

 وأرصدة مدينة أخرى .

الزيادة في الحسابات الدا نة مثول : األرصودة الدا نوة لشوركات      -

 تأمين وإعادة التأمين ، دا نين وأرصدة دا نة أخرى .

 خسا ر بيع االستثمارات . -

 دخل مثل :( الخصومات من صافي ال 2) 

 المخصصات الفنية أول المدة . -

الزيادة في الحسابات المدينوة مثول : موديني عمليوات التوأمين ،       -

األرصدة المدينوة لشوركات التوأمين وإعوادة التوأمين ، مودينين       

 وأرصدة مدينة أخرى .

النقص في الحسابات الدا نة مثول : األرصودة الدا نوة لشوركات      -

 وأرصدة دا نة أخرى . التأمين وإعادة التأمين ، دا نين

 أرباح بيع االستثمارات المالية . -

ومن ذلك يمكن استنتاج أنوه يوتم إضوافة  كول مون مصوروف        

اإلهالك والمخصصات الفنية والمخصصوات األخورى إلوى صوافي الودخل      

للوصول إلى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل ألن هذه المصروفات ال 

يتم إضافة خسا ر االسوتغناء عون    تمثل تدفقات نقدية خارجة ، وكذلك

األصول إلى صافي الدخل واستبعاد أرباح بيع األصول مون صوافي الودخل    

للوصول إلى صافي التودفقات النقديوة المرتبطوة بأنشوطة التشوغيل ألن      

االستغناء عن األصوول يورتبط بأنشوطة االسوتثمار وال يورتبط بأنشوطة       

 التشغيل .

يؤثر إيجابيًا على التدفقات  كما أن النقص في األصول المتداولة 

النقدية والزيادة في األصول المتداولة يكون لها أثر سلبي على التودفقات  
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النقدية . فزيادة حسابات المدينين تودل علوى أن اإليورادات علوى أسواس      

االستحقاق تكون أكبر منها على األساس النقدي ألن هناك بضوا ع مباعوة   

دات ، ولتحويول صوافي الودخل إلوى     باآلجل تم التقرير عنها ضمن اإليورا 

صافي تدفق نقدي من األنشطة التشغيلية فإنوه يجوب طورح الزيوادة فوي      

 حساب المدينين من صافي الدخل .

كما تدل الزيادة في حسابات الدا نين على أن المصوروفات علوى    

أساس االستحقاق أكبر منها على األساس النقدي ألن هناك مصروفات قد 

ن أن تسددها نقدًا ولتحويل صافي الدخل إلى صوافي  تحملتها الشركة دو

تدفق نقدي من األنشطة التشغيلية فإن الزيادة في حسابات الدا نين يجوب  

 أن تضاف إلى صافي الدخل .

كذلك الحال بالنسبة للزيادة في المصروفات المدفوعة مقدمًا ،  

وفات فعندما تزداد المصروفات المدفوعة مقدمًا خالل الفترة ، فوإن مصور  

قا مة الدخل على أساس االستحقاق تكون أقل من مصروفات قا مة الودخل  

المعدة على األساس النقدي . ولتحويل صافي الودخل إلوى صوافي تودفق     

نقدي من األنشطة التشغيلية ، فوإن الزيوادة فوي المصوروفات المدفوعوة      

مقدمًا يجب طرحها من صافي الدخل فالزيادة في المصروفات المدفوعوة  

 ًا تؤدي إلى انخفاض في النقدية خالل الفترة .مقدم

وإذا ما استندنا إلى قواعد المديونية والدا نية في المحاسبة التوي   

تحدد أن األصول أساسًا مدينة والخصوم دا نة ، وأن الزيوادة فوي المودين    

مدينة والنقص دا ون ، وأن الزيوادة فوي الودا ن دا نوة والونقص مودين ،        

لدا ن ) زيادة الخصوم المتداولوة أو نقوص األصوول    وبالتالي يتم إضافة ا

المتداولة ( ، وطرح المدين ) زيادة األصول المتداولة أو نقص الخصووم  

المتداولة ( إلى صافي الودخل للوصوول إلوى صوافي التودفقات النقديوة       

 المرتبطة بأنشطة التشغيل .      
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لطريقوة غيور   ويوضح النموذج التالي قا مة التودفقات النقديوة وفقوًا ل   

 : المباشرة

 كلي جز ي فرعي البيوووووووووووان

    أواًل : التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية :

  ××  صافي الربح أو الخسارة

    يضاف إليه :

   ×× مخصصات اإلهالك

   ×× المخصصات الفنية آخر المدة

   ×× المخصصات األخرى 

   ×× خسا ر بيع االستثمارات

   ×× لنقص في مديني عمليات التأمينا

النقص في األرصودة المدينوة لشوركات التوأمين     

 وإعادة التأمين

××   

   ×× النقص في أرصدة مدينين وأرصدة مدينة أخرى 

الزيادة فوي األرصودة الدا نوة لشوركات التوأمين      

 وإعادة التأمين

××   

   ×× الزيادة في دا نين وأرصدة دا نة أخرى

  ××  ضافات مجمو  اإل

    يخصم منه :

   ×× المخصصات الفني أول المدة

   ×× الزيادة في مديني عمليات التأمين

الزيادة في األرصدة المدينة لشركات تأمين وإعادة 

 التأمين

××   

   ×× الزيادة في مدينين وأرصدة مدينة أخرى 

النقص فوي األرصودة الدا نوة لشوركات التوأمين      

  وإعادة التأمين

××   

   ×× النقص في دا نين وأرصدة دا نة أخرى 

   ×× أرباح بيع االستثمارات

  ) ×× (  مجمو  الخصومات

 ×××   صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

    ثانيًا : التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية :

    ) أ ( التدفقات النقدية الداخلة :

   ×× ع االستثمارات .المحصل من بي
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 كلي جز ي فرعي البيوووووووووووان

   ×× المحصل من بيع أصول ثابتة .

   ×× النقص في االستثمارات األخرى .

  ××  إجمالي التدفقات النقدية الداخلة

    ) ب ( التدفقات النقدية الخارجة :

   ×× المدفوعات لشراء أصول ثابتة .

   ×× النقص في االستثمارات األخرى

  ) ×× (  ية الخارجة إجمالي التدفقات النقد

 ×××   صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 

 ثالثًا : التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية :

   

    ) أ ( التدفقات النقدية الداخلة :

   ×× المحصل من بيع األسهم .

   ×× المحصل من إصدار السندات .

   ×× الغير الحصول على قروض من البنوك ومن 

  ××  إجمالي التدفقات النقدية الداخلة 

    ) ب ( التدفقات النقدية الخارجة :

   ×× سداد القروض

   ×× توزيع األرباح

  ) ×× (  إجمالي التدفقات النقدية الخارجة

 ×××   صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 ×××   صافي التدفقات النقدية من جميع األنشطة

 ×××   + رصيد النقدية وما في حكمها أول الفترة

 ×××   رصيد النقدية آخر الفترة

 

 ( : 1مثال رقم ) 

 م 2722/  32/  13استخرجت البيانات التالية من سجالت إحدى شركات التأمين في 

 ريال. 8,067,777بلغت األقساط المستحقة على الوثا ق المصدرة خالل العام  (3)

 ريال من مديني عمليات التأمين . 8,167,777نقدًا  حصلت الشركة (2)

ريوال ، وبلغوت عمولوة إعوادة      077,777بلغت أقساط إعادة التأمين الصوادر   (1)

 ريال . 8,777التأمين الصادر 

 ريال نقدًا لشركات إعادة التأمين ) الدا نة ( 877,777سددت الشركة  (8)
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ت عمولة إعادة التأمين ريال ، وبلغ 507,777بلغت أقساط إعادة التأمين الوارد  (6)

 ريال . 67,777الوارد 

 .شركات إعادة التأمين ) المدينة (ريال نقدًا من  037,777حصلت الشركة  (5)

بلغت المبالغ المسوتحقة علوى الحسوابات المدينوة األخورى نظيور إيورادات         (0)

 ريال . 677,777االستثمارات وإيرادات أخرى 

ر التعويضوات والعمووالت   بلغت المبوالغ المسوتحقة للحسوابات الدا نوة نظيو      (8)

 ريال . 2,027,777والمصروفات األخرى 

ريال نقدًا من المستحق على الحسابات  807,777قامت الشركة بتحصيل مبلغ  (0)

 المدينة .

 ريال نقدًا من المستحق للحسابات الدا نة . 2,507,777قامت الشركة بسداد  (37)

ن تكلفتهوا  ريوال نقودًا ، وكوا    177,777 تم بيع اسوتثمارات ماليوة بمبلوغ    (33)

 ريال . 67,777ريال ومخصص هبوط أسعار أوراق مالية  117,777

 877,777ريال نقدًا ، وكان تكلفتهوا   267,777تم بيع أصول ثابتة بمبلغ  (32)

 ريال . 377,777ريال ومخصص إهالكها 

ريوال ، ووسوا ل نقول بمبلوغ      17,777اشترت الشركة أثواث نقودًا بمبلوغ     (31)

 ريال . 387,777

سهم جديدة كزيوادة لورأس الموال وبلغوت المتحصوالت      أصدرت الشركة أ (38)

ريال ، كما قامت الشركة بتوزيع أرباح على حملة األسهم بمبلغ  877,777

 ريال . 07,777ريال وعلى حملة الوثا ق بمبلغ  87,777

 كانت أرصدة الحسابات في أول وآخر المدة كما يلي : (36)

 آخر المدة  أول المدة البيوووووووووووووووان

 387.777    07,777     التعويضات تحت التسوية مخصص

 327.777    87,777    مخصص األقساط غير المكتسبة

 267.777    وووو مخصص اإلهالك

 567.777    267,777    مدينو عمليات التأمين

 87.777    337,777    شركات تأمين وإعادة التأمين )أرصدة مدينة(

 27.777    377,777    ن ) أرصدة دا نة (شركات تأمين وإعادة التأمي

 37.777    87,777    مدينون وأرصدة مدينة أخرى

 07.777    27,777    دا نون وأرصدة دا نة أخرى

 ؟        2,177,777  النقدية وما في حكمها 
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 إعداد قا مة التدفقات النقدية في نهاية السنة متبعًا : المطلوب : 

 ة .الطريقة المباشر ( أ)

 الطريقة غير المباشرة . ( ب)

 ريال . 2,777,777إذا علمت أن صافي الربح هو 

 احلةةةةةةةةةل :

 

 تمهيد :

 ( أرباح وخسا ر بيع االستثمارات المالية = 3)  

 القيمة البيعية وو  القيمة الدفترية

 = القيمة البيعية وو ) التكلفة وو مخصص هبوط أسعار أوراق مالية (   

 ( 67.777وو    217.777 وو ) 277.777= 

 ريال ) زيادة ( 27.777=   387.777وو   277.777 =

 ( أرباح أو خسا ر بيع أصول ثابتة  = 2) 

 القيمة البيعية  وو القيمة الدفترية

 = القيمة البيعية   وو ) التكلفة وو مخصص اإلهالك (

 ( 377.777وو  877.777وو )   267.777= 

 . ريال ) خسارة ( 67.777= 

 الزيادة أو النقص في الحسابات المدينة والدا نة :(  1) 

 التغير آخر المدة أول المدة البيوووووووووووووووان

 زيادة 877,777 567,777 267,777 مدينو عمليات التأمين

شركات تأمين وإعادة التأمين     

 ) أرصدة مدينة (

 نقص 07.777 87.777 337.777

ن     شركات تأمين وإعادة التأمي

 ) أرصدة دا نة (

 نقص 87.777 27.777 377.777

 نقص 17.777 37.777 87.777 مدينون وأرصدة مدينة أخرى

 زيادة 67.777 07.777 27.777 دا نون وأرصدة دا نة أخرى
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 أوال : إعداد قا مة التدفقات النقدية بإتبا  الطريقة المباشرة :

 كلي جز ي فرعي بيوووووووووووانال

    : التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية :أواًل 

    ) أ ( التدفقات النقدية الداخلة :

   8,167,777 متحصالت من مديني عمليات التأمين

   037,777 متحصالت من شركات تأمين وإعادة التأمين

   807,777 متحصالت من الحسابات المدينة األخرى

  6,667,777  إجمالي التدفقات النقدية الداخلة 

    ) ب ( التدفقات النقدية الخارجة : 

   877,777 تسديدات إلى شركات تأمين وإعادة التأمين

   2,507,777 تسديدات إلى الحسابات الدا نة

  (1,807,777)  إجمالي التدفقات النقدية الخارجة

 2,787,777   صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

    لتدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية : ثانيًا : ا

    ) أ ( التدفقات النقدية الداخلة :

   177,777 المحصل من بيع استثمارات مالية

   267,777 المحصل من بيع أصول ثابتة

  667,777  إجمالي التدفقات النقدية الداخلة

    ) ب ( التدفقات النقدية الخارجة :

   237,777 ول ثابتة المدفو  لشراء أص

  ( 237,777)   إجمالي التدفقات النقدية الخارجة

 187,777   صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

    ثالثًا : التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية :

    ) أ ( التدفقات النقدية الداخلة :

   877,777 المحصل من بيع األسهم

  877,777  تدفقات النقدية الداخلةإجمالي ال

    ) ب ( التدفقات النقدية الخارجة :

   367,777 توزيعات األرباح

  ( 367,777)   إجمالي التدفقات النقدية الخارجة

 267,777   صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 2,507,777   صافي التدفقات النقدية من جميع األنشطة

 2,177,777   النقدية وما في حكمها أول المدة + رصيد

 8,007,777   رصيد النقدية آخر المدة
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 ثانيًا : قا مة التدفقات النقدية بالطريقة غير المباشرة :

 كلي جز ي فرعي بيوووووووووووانال  

أواًل : التدفقات النقدية من األنشطة 

 التشغيلية :

   

  2,777,777  صافي الربح أو الخسارة 

    يضاف إليه :

   267,777 مخصص اإلهالك

مخصص التعويضات تحت التسوية 

 آخر المدة

387,777   

مخصص األقساط غير المكتسبة آخر 

 المدة

327,777   

   67,777 خسا ر بيع أصول ثابتة

النقص في أرصدة مدينة لشركات 

 التأمين وإعادة التأمين 

07,777   

دينة النقص في مدينين وأرصدة م

 أخرى

17,777   

الزيادة في دا نين وأرصدة دا نة 

 أخرى

67,777   

  067,777  مجمو  اإلضافات

    يخصم منه :

مخصص التعويضات تحت التسوية 

 أول الفترة

07,777   

مخصص األقساط غير المكتسبة أول 

 الفترة

87,777   

   877,777 الزيادة في مديني عمليات التأمين

رصدة الدا نة لشركات النقص في األ

 التأمين وإعادة التأمين

87,777   

   27,777 أرباح بيع االستثمارات

  ( 507,777)   مجمو  الخصومات

صافي التدفقات النقدية من األنشطة 

 التشغيلية

  2,787,777 

النقدية من األنشطة  ثانيًا : التدفقات

 : االستثمارية

   

    ة :) أ ( التدفقات النقدية الداخل
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 كلي جز ي فرعي بيوووووووووووانال  

   177,777 المحصل من بيع استثمارات مالية

   267,777 المحصل من بيع أصول ثابتة

  667,777  إجمالي التدفقات النقدية الداخلة

    ) ب ( التدفقات النقدية الخارجة :

   237,777 المدفو  لشراء أصول ثابتة 

  ( 237,777)   إجمالي التدفقات النقدية الخارجة

تدفقات النقدية من األنشطة صافي ال

 االستثمارية 

  187,777 

 

 

ثالثًا : التدفقات النقدية من األنشطة 

 التمويلية :

   

    ) أ ( التدفقات النقدية الداخلة :

   877,777 المحصل من بيع األسهم

  877,777  إجمالي التدفقات النقدية الداخلة

    ) ب ( التدفقات النقدية الخارجة :

   367,777 زيعات األرباحتو

  ( 367,777)   إجمالي التدفقات النقدية الخارجة

صافي التدفقات النقدية من األنشطة 

 التمويلية

  267,777 

 

صافي التدفقات النقدية من جميع 

 األنشطة

   

2,507,777 

+ رصيد النقدية وما في حكمها أول 

 المدة

  2,177,777 

 8,007,777   رصيد النقدية آخر المدة
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 متارين الفصل الرابع

 

 ( : 3مترين رقم ) 

فيما يلي بعض البيانات المستخرجة من سجالت إحدى شركات التأمين 

 م : 2722 / 32/  13وذلك في 

 أههرت السجالت أرصدة حساب اإليرادات والمصروفات لألقسام التالية :) أ ( 

 17,777 تقسم حوادث السيارا 367,777 قسم التأمين على الحريق

 0,677 قسم حوادث النقل البحري 327,777 قسم الحوادث

 ( فيما يتعلق بقسم التأمين على الحياة ُقدمت إليك البيانات التالية :) ب 

ريال ، وأقساط إعادة التأمين الصادر  677,777بلغت قيمة األقساط المباشرة  -

 . ريال 267,777ريال ، وأقساط إعادة التأمين الوارد  277,777

،  % 5 ب، وعمولة إعادة التأمين الصادر  % 8 بتقدر عمولة وسطاء التأمين  -

 . % 6 بوعمولة إعادة التأمين الوارد 

ريال ، وتعويضات إعادة التأمين الوارد  877,777 بقدرت التعويضات خالل العام  -

 ريال . 327,777ريال ، وتعويضات إعادة التأمين الصادر  367,777

 36,777ريال ، وأرباح بيع االستثمارات  6,777إصدار الوثا ق بلغت قيمة رسوم  -

ريال ،  56,777ريال ، والمصاريف اإلدارية الخاصة بقسم التأمين على الحياة 

 ريال . 127,777والمخصصات الفنية آخر المدة 

 ( أههرت السجالت بعض البيانات الخاصة بالشركة بشكل عام كالتالي : ج) 

  68,777 صافي الدخل من االستثمار  36,777 حصيلهاالديون المشكوك في ت

  55,777 إهالك األصول الثابتة  87,777 مكافأة نهاية الخدمة

  303,777 األرباح االستثنا ية  67,777 المصروفات اإلدارية العامة

    377,777 الخسا ر االستثنا ية

 المطلوب :

تعويضات لقسم التأمين على إثبات العمليات الخاصة باألقساط والعموالت وال (3)

 الحياة .

 تصوير حساب اإليرادات والمصروفات لقسم التأمين على الحياة . (2)

  م . 2722 / 32/  13إعداد قا مة الدخل عن السنة المنتهية في  (1)
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 ( : 2مترين رقم ) 

 استخرجت األرصدة التالية من دفاتر إحدى شركات التأمين :

 أواًل :

 الحسوووووواب المبلغ ابالحسوووووووو     المبلغ

 خسا ر بيع استثمارات مالية 308,777 صافي خسارة 6,788,777

 أرباح بيع استثمارات عقارية 381,777 مخصصات اإلهالك 117,777

مخصص التعويضات تحت  380,777

 التسوية أول المدة

مخصص التعويضات تحت التسوية  206,777

 آخر المدة

مخصص األقساط غير  337,777

 لمكتسبة أول المدةا

مخصص األقساط غير المكتسبة آخر  356,777

 المدة

 كانت التغيرات في األرصدة المدينة واألرصدة الدا نة كما يلي :  ثانياً  :

 الحسوووووواب المبلغ الحسوووووووواب     المبلغ

الزيادة في مديني  117,777

 عمليات التأمين

 النقص في شركات تأمين وإعادة 312,777

 التأمين ) أرصدة مدينة (

الزيادة في دا نين  88,777

 وأرصدة دا نة أخرى

النقص في شركات تأمين وإعادة  227,777

 التأمين ) أرصدة دا نة (

 المتحصالت النقدية من األنشطة المختلفة : ثالثًا :

 البيوووووووووووووان المبلغ البيوووووووووان     المبلغ

ديني عمليات متحصالت من م 1,177,777

 التأمين

المحصل من بيع  3,606,777

 استثمارات مالية

متحصالت من شركات تأمين  3,567,777

 وإعادة التأمين

المحصل من بيع أصول  826,777

 ثابتة

متحصالت من الحسابات المدينة  2,067,777

 األخرى

المحصل من بيع أسهم  0,367,777

 أصدرتها الشركة

   

 لنقدية لألنشطة المختلفة :المدفوعات ا رابعًا :

 البيووووووان المبلغ البيووووووووان     المبلغ

 المدفوعات لشراء أصول ثابتة 227,777 توزيعات األرباح 6,677,777

تسديدات إلى شركات  3,127,777

 تأمين وإعادة التأمين

 تسديدات إلى الحسابات الدا نة 117,777

 ريال . 3,777,777أول الفترة  رصيد النقدية وما في حكمها خامسًا :

  إعداد قا مة التدفقات النقدية باستخدام الطريقة غير المباشرة. املطلوب :


