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 موسى نبيل موسى أبودلو: إعداد
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االعتماد على وذلك ب والمنهج التحليليتحقيق أهداف الدراسة تم االعتماد على المنهج الوصفي 

للفترة من عام  سوق عمان لالوراق الماليةالقوائم المالية لشركات التأمين األردنية المدرجة في 
في أربعة ( شركة تأمين تم تصنيفها 23وتمثلت عينة الدراسة بـ ) .2121لغاية عام  2195

وتم  ة لتطبيق المعيار،سائر االئتمانية المتوقعة المتبعج الخذمجموعات بناءًا على عدد بنود نمو 
 الختبار فرضيات الدراسة. (Independent T testاختبار ت للعينات المستقلة )االعتماد على 

مالي الدولي أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق معيار اإلبالغ ال
إنما  ،الماليةسوق عمان لالوراق لشركات التأمين األردنية المدرجة في قائمة الدخل ( على 1رقم )

ول من كانون األول األ ( في سنة التطبيق في1يكمن أثر تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )
لشركات التأمين األردنية  2198، على األرصدة االفتتاحية لألرباح المدورة لعام 2198لعام 

 .سوق عمان لالوراق الماليةالمدرجة في 

وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات أبرزها توحيد نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة 
، وذلك لتوفير معلومات مالئمة سوق عمان لالوراق الماليةلشركات التأمين األردنية المدرجة في 

محددات الوقابلة للمقارنة للشركات التأمين األردنية، وضرورة وجود تشريعات رقابية على 
والمعطيات المتعلقة بالتصنيف االئتماني الخاص بنموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة لشركات 

 التأمين األردنية.
شركات القوائم المالية ل، IFRS (9)( 9: معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )الكلمات المفتاحية

  التأمين األردنية، األدوات المالية.
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Abstract 

This study aims to identify the impact of the application of International Financial 

Reporting Standard No. (9) on the financial statements of Jordanian insurance 

companies listed in Amman Stock Exchange, through the income statement  measured 

by net income and through the statement of financial position  measured by retained 

profits. Relying on both the descriptive and analytical approaches, relying on the 

financial statements of Jordanian insurance companies listed in Amman Stock 

Exchange for the period from 2015 to 2020. The study sample is comprised of  (23) 

insurance companies, these companies have been  classified into four groups, based on 

the number of items in the expected  credit loss model  followed by these companies to 

apply the standard, and the independent t-test was used to test the study hypotheses. 

The outcomes of the study indicated  that there was no statistically significant 

impact of the application of the International Financial Reporting Standard IFRS (9) on 

the income statement of the Jordanian insurance companies listed in Amman Stock 

Exchange, but the impact was found on  the application of the International Financial 

Reporting Standard IFRS (9) in January 1st of the year of application  2018, on the 

opening balances of the circulated profits  for the year 2018 of the Jordanian insurance 

companies listed on the Amman Stock Exchange. 

The study came out with a set of recommendations, most important of these 

recommendations is  the necessity of  unification of the expected credit loss model for 

Jordanian insurance companies listed in Amman Stock Exchange for the purpose of  

providing appropriate and comparable information for Jordanian insurance companies, 

with the need for regulatory observatory  legislation on the determinants and data 

related to the credit rating of the expected credit loss model for  the Jordanian insurance 

companies. 

Keywords: International Financial Reporting Standard IFRS (9), Financial 

Statements of Jordanian Insurance Companies, Financial Instruments. 
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 الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها

  المقدمة 1-1

تعاظمت أهمية المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية خالل العقود الماضية بسبب الحاجة  

إلعداد  اتموحدة إضافة إلى األسس والمبادئ وما يتبع ذلك من إجراءإلى تطبيقات محاسبية 

، حيث أصبحت متطلبًا رئيسيًا للدخول إلى األسواق المالية، وقد أصدر مجلس التقاربر المالية

( الخاص بالتصنيف والقياس 1معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ) IASB)المحاسبة الدولية )

 التقارير إعداد لتحسين للحاجة استجابة( 31لألدوات المالية كبديل للمعيار محاسبة الدولي رقم )

 المهتمة واألطراف المالية القوائم مستخدمي لمطالب واستجابة وتبسيطها، المالية لألدوات المالية

 يكون المالية األدوات عن المالية التقارير إلعداد جديد معيار بتطوير دوماً  طالبت التي األخرى

 .واالعتراف للقياس موحدة أسساً  ويعتمد التعقيد عن بعيداً 

نسبة  (،31على أثر االنتقادات التي وجهت بصورة كبيرة للمعيار المحاسبي الدولي رقم )و 

، 2118للصعوبات التي صاحبت تطبيقه وذلك في أعقاب تداعيات األزمة المالية العالمية لعام 

( والمتعلق باألدوات المالية التي 1رقم ) المالي الدوليصدرت المسودة النهائية لمعيار اإلبالغ 

 إلصداره،تحمل تعديالت كبيرة سيكون لها العديد من اآلثار اإليجابية لمعالجة االنتقادات السابقة 

( تأثيرات متعددة على منشآت 1ومن المتوقع أن يحدث تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

 الخصوص.األعمال بصورة عامة وعلى قطاع التأمين على وجه 

 1المالي الدولي رقم وبناءًا على ماسبق تهدف الدراسة إلى بيان أثر تطبيق معيار اإلبالغ  

 األردنية.المالية لشركات التأمين )األدوات المالية( على القوائم 
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  الدراسة مشكلة 1-2

)األدوات  1تنبع مشكلة الدراسة في التعرف على أثر تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم 

والذي ، لالوراق الماليةالمالية( على القوائم المالية لشركات التأمين األردنية المدرجة في سوق عمان 

 .بسبب عدم مرونته وصعوبة فهمه للمستخدمين 31المحاسبي الدولي رقم معيار بدال عن ال جاء

  وفرضياتها الدراسة أسئلة 1-3

 أسئلة الدراسة  1-3-1

 سعت الدراسة لالجابة عن االسئلة التالية:

)األدوات المالية(  1المالي الدولي رقم هل هناك أثر لتطبيق معيار اإلبالغ  الول:الرئيسي السؤال 

تبعا لعدد بنود  الماليةلألوراق لشركات التأمين األردنية المدرجة في سوق عمان قائمة الدخل على 

 ؟المعيار التي تم تطبيقها

  التالية:الفرعية األسئلة ويتفرع عن السؤال االول 

على قائمة الدخل لشركات التأمين  1هل هناك أثر لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم  -

في المجموعة االولى والتي طبقت جميع  عمان لألوراق الماليةاألردنية المدرجة في سوق 

 ؟بنود المعيار

تأمين على قائمة الدخل لشركات ال 1هل هناك أثر لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم  -

األردنية المدرجة في سوق عمان لألوراق المالية في المجموعة الثانية والتي طبقت ثالثة بنود 

 ؟من بنود المعيار
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على قائمة الدخل لشركات التأمين  1هل هناك أثر لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم  -

ثة والتي طبقت بندين فقط األردنية المدرجة في سوق عمان لألوراق المالية في المجموعة الثال

 ؟من بنود المعيار

على قائمة الدخل لشركات التأمين  1هل هناك أثر لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم  -

 افصحت انها لماألردنية المدرجة في سوق عمان لألوراق المالية في المجموعة الرابعة والتي 

 ؟تتاثر بتطبيق بنود المعيار

)األدوات  1هل هناك أثر لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم  :لثانياالرئيسي السؤال 

المالية( على قائمة المركز المالي لشركات التأمين األردنية المدرجة في سوق عمان لألوراق المالية 

 تبعا لعدد بنود المعيار التي تم تطبيقها؟

 التالية: الفرعية ويتفرع عن السؤال الثاني األسئلة 

على قائمة المركز المالي لشركات  1هناك أثر لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم هل  -

التأمين األردنية المدرجة في سوق عمان لألوراق المالية في المجموعة االولى والتي طبقت 

 ؟جميع بنود المعيار

الي لشركات على قائمة المركز الم 1هل هناك أثر لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم  -

في المجموعة الثانية والتي طبقت  وراق الماليةلألالتأمين األردنية المدرجة في سوق عمان 

 ؟ثالثة بنود من بنود المعيار

على قائمة المركز المالي لشركات  1هل هناك أثر لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم  -

المالية في المجموعة الثالية والتي طبقت التأمين األردنية المدرجة في سوق عمان لألوراق 

 ؟بندين من بنود المعيار
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على قائمة المركز المالي لشركات  1هل هناك أثر لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم  -

 الرابعة؟التأمين األردنية المدرجة في سوق عمان لألوراق المالية في المجموعة 

 فرضيات الدراسة  1-3-2

 التالية:اختبار الفرضيات  إلىضوء األسئلة التي تحاول اإلجابة عليها  الدراسة في سعت

على  (1)أثر لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم وجد ي: ال (01H)  األولىيسية الفرضية الرئ

قائمة الدخل لشركات التأمين األردنية المدرجة في سوق عمان لألوراق المالية تبعا لعدد بنود 

 التي تم تطبيقها.المعيار 

 اآلتية:الفرعية الفرضيات الفرضية الرئيسية االولى فرع من توي 

 األولى فرعيةالفرضية ال  (01-1H):  ( 1) معيار اإلبالغ المالي الدولي رقميوجد أثر لتطبيق ال

في  وراق الماليةشركات التأمين االردنية المدرجة في سوق عمان لألعلى قائمة الدخل ل

 المجموعة االولى والتي طبقت جميع بنود المعيار.

 الفرضية الفرعية الثانية  (01-2H): ( 1ال يوجد أثر لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

في  لشركات التأمين االردنية المدرجة في سوق عمان لألوراق المالية الدخلعلى قائمة 

 .المجموعة الثانية والتي طبقت ثالثة بنود من بنود المعيار

 ةلثالفرضية الفرعية الثا  (01-3H): ( 1ال يوجد أثر لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

في  لشركات التأمين االردنية المدرجة في سوق عمان لألوراق المالية الدخلعلى قائمة 

 .المجموعة الثالثة والتي طبقت بندين من بنود المعيار
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  الرابعةالفرضية الفرعية:  (01-4H):  ال يوجد أثر لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم

في  لشركات التأمين االردنية المدرجة في سوق عمان لألوراق المالية الدخل( على قائمة 1)

  المجموعة الرابعة.

  الفرضية الرئيسية ( 20الثانيةH):  ( 1أثر لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )وجد يال

لشركات التأمين األردنية المدرجة في سوق عمان لألوراق المالية تبعا  المركز الماليعلى قائمة 

 لعدد بنود المعيار التي تم تطبيقها.

 اآلتية:الفرعية ويتفرع من هذه الفرضية الفرضيات  

 األولى فرعيةالفرضية ال  (20-1H):  ( 1) معيار اإلبالغ المالي الدولي رقميوجد أثر لتطبيق ال

في  وراق الماليةشركات التأمين االردنية المدرجة في سوق عمان لألعلى قائمة المركز المالي ل

 المجموعة االولى والتي طبقت جميع بنود المعيار.

 الفرضية الفرعية الثانية  (20-2H)( 1: ال يوجد أثر لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

في  لشركات التأمين االردنية المدرجة في سوق عمان لألوراق المالية المركز الماليعلى قائمة 

 .المجموعة الثانية والتي طبقت ثالثة بنود من بنود المعيار

 ةلثالفرضية الفرعية الثا  (20-3H)( 1: ال يوجد أثر لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

في  لشركات التأمين االردنية المدرجة في سوق عمان لألوراق المالية المركز الماليعلى قائمة 

 .المجموعة الثالثة والتي طبقت بندين من بنود المعيار

  الرابعةالفرضية الفرعية  (20-4H)( 1: ال يوجد أثر لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

في  لشركات التأمين االردنية المدرجة في سوق عمان لألوراق المالية المركز الماليعلى قائمة 

  المجموعة الرابعة.
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  الدراسة أهمية 1-4 

الدولي  اإلبالغ المالي تأتي أهمية الدراسة من استهدافها لقياس األثار المختلفة لتطبيق معيار

 إذ المالية.لألوراق سوق عمان ية المدرجة في األردنشركات التأمين ل القوائم الماليةلى ع (1رقم )

بقائمة الدخل وقائمة المركز ممثلة  يةاألردن التأمين شركاتل القوائم المالية تستعرض هذه الدراسة

 المعيار تطبيق ثرأوتبيان  الدراسة،تبعا لعدد البنود التي تم تطبيقها من قبل الشركات عينة  المالي

 .خالل فترة الدراسة الشركات لهذهالمحتجزة على صافي الدخل واالرباح 

  الدراسة هدف 1-5

( على 1تسليط الضوء على أثر تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ) إلىتهدف الدراسة 

تطبيق معيار اإلبالغ المالي  أثراستقصاء ية وذلك من خالل األردنشركات التأمين القوائم المالية ل

على قائمة الدخل وقائمة المركز المالي تبعا لعدد البنود التي تم تطبيقها من قبل ( 1الدولي رقم )

   الشركات عينة الدراسة.

( 1م )اإلبالغ المالي الدولي رق معيار اصدار عند الدولية المحاسبة معايير مجلس سعى حيث

 نموذج ساهم حيث العالمية  المالية زمةاوف الرئيسية التي نشأت نتيجة لألالمخ عالجةم إلى

 االئتمانية بالخسائر االعتراف تأخر في( 31) رقم الدولي يالمحاسب المعيار في المتحققة الخسارة

 االئتمانية الخسائر قياس إلى يهدف نموذجا الدولية المحاسبة المعايير مجلس قدم فقد وعليه

 عن ومتوقعة حالية ومعلومات تاريخية معلومات على مبنية مستقبلية نظرة خالل من المتوقعة

 من الخسائر تحقيق على تعتمد كانت التي السابقة المنهجيات بخالف وذلك االئتمانية التعرضات

 .تسجيلها أجل
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 أنموذج الدراسة 1-6

  النظري والدراسات السابقة تم اشتقاق أنموذج الدراسة حسب اآلتي: اإلطارباالعتماد على 

 المتغير المستقل

 

 

01H 

 المتغير التابع 

تطبيق معيار اإلبالغ 
( 9المالي الدولي رقم )

 )األدوات المالية(

القوائم المالية لشركات  
 التأمين األردنية

   قائمة الدخل 

1-01H  المجموعة شركات تأمين(
 األولى( تطبق جميع البنود.

2-01H  شركات تأمين )المجموعة
 الثانية( تطبق ثالثة بنود.

3-01H  شركات تأمين )المجموعة
 فقط بندينالثالثة( تطبق 

4-01H  شركات تأمين )المجموعة
 الرابعة(.

02H 

 المركز الماليقائمة  

1-20H  شركات تأمين )المجموعة
 األولى( تطبق جميع البنود.

2-20H  شركات تأمين )المجموعة
 الثانية( تطبق ثالثة بنود.

3-02H  شركات تأمين )المجموعة
 فقط بندينالثالثة( تطبق 

4-02H  شركات تأمين )المجموعة
 الرابعة(.

                               

 على الدراسات السابقة بالعتماد نموذج الدراسأ( 1-1شكل رقم )ال
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  الدراسة حدود 1-7

  الحدود الزمنية للدراسة 1-7-1

البيانات المالية  ،2198من بداية التطبيق االلزامي للمعيار بداية  للدراسة الزمنية الحدود تمثل

ضمن السنوات  سوق عمان لالوراق الماليةية المنشورة في األردنالخاصة لشركات التأمين 

مفهومًا ومطبقًا في شركات  أصبحالمعيار  تحديدًا ألنوتم اختيار هذه الفترة  (،2198-2121)

( مع الفترة 2121- 2198نتائج أعمال شركات التأمين لهذه الفترة ) وسيتم مقارنة األردنية،التأمين 

( من قبل شركات 1المالي الدولي رقم ) اإلبالغ( أي قبل تطبيق معيار 2197-2195الزمنية )

 ألردنية.االتأمين 

  للدراسة المكانية الحدود 1-7-2

 .شركة( 23) عددها والبالغ سوق عمان لالوراق المالية في المدرجة يةاألردن التأمين شركات

 الدراسة حدداتم 1-8

  التالية: بالنقاط الدراسة محددات يصختل يمكن

  سوق عمان المدرجة في ية األردنالمالية لشركات التأمين  باستخدام البياناتتم إعداد الدراسة

سوق عمان غير مدرجة في شركات التأمين البيانات المالية لاستبعاد تم أي  ،الماليةوراق لأل

 .وراق الماليةلأل

 من في األول  تطبيق المعيار كان إلىان التحول  لغايات إتمام الدراسة تم العمل على فرض

 .2198الثاني  كانون
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  الدراسة مصطلحات 1-9

  (9اإلبالغ المالي الدولي رقم )معيار 

عول والزم فويعتبر ساري الم 31معيار المحاسبة الدولي رقم محل هو المعيار الذي جاء ليحل 

ويتناول المعالجة المحاسبية لألدوات المالية ووضع األسس والمبادئ المتعقلة  9/9/2198في 

باإلبالغ المالي عن األصول المالية والتي من شأنها أن تعرض معلومات مالئمة ومعينة 

 ( 2195، )المجمع العربي للمحاسبين القانونيين القرارات.لمستخدمي 

  األداة المالية 

أي عقد يؤدي إلى نشوء أصل مالي لمنشأة ما وفي نفس الوقت نشوء إلتزام مالي أو أداة حق 

فمثاًل شراء شركة )س( السندات الصادرة عن شركة )ص( يؤدي إلى نشوء  أخرى.ملكية لمنشأة 

في السندات ونفس الوقت نشوء التزام لدى شركة )ص(  واالستثمارات الماليةأصل مالي لدى )س( 

 (2121، )أبو نصار وحميداتالقرض. اد وهو اسن

  العادلةالقيمة 

إذا تم بيع األصل أو دفعه لتسديد االلتزام في عملية اعتيادية هي المبلغ التي سيتم استالمه 

 (2121، )أبو نصار وحميدات العادلة.بين أطراف مشاركة بالسوق المنتظم بتاريخ قياس القيمة 

 جرائية اإلتعريفات ال

  المتوقعة  ئتمانيةاإل الخسائر 

بالوزن للخسائر اإلئتمانية )القيمة  -تشير الخسائر اإلئتمانية المتوقعة إلى "التقدير المرجح

الحالية للعجز النقدي ( عبر العمر المتوقع للموجودات المالية ". وبما أن الخسائر اإلئتمانية 

ئر اإلئتمانية سوف تظهر حتى لو ن الخساإف المالية،المتوقعة تأخد بالحسبان قيمة وتوقيت الدفعات 
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وهي تمثل  التعاقدي،توقعت الوحدة االقتصادية إستالم كامل مبلغ الدفعة بتاريخ الحق لتاريخ الحق 

النقدي التعاقدي المستحق للوحدة  الخسائر اإلئتمانية المتوقعة "أي الفرق بين القيمة الحالية للتدفق

 التي تتوقع أن تستلمه الوحدة االقتصادية".النقدي االقتصادية بناءًا على العقد وبين التدفق 

(IFRS9,2015) 
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 والدراسات السابقةاألدب النظري : الفصل الثاني

  تمهيد 2-1

 .( (9IFRS 9بالغ المالي الدولي رقم معيار اإل 2-2

 .ياألردنقطاع التأمين  2-3

 .األردنية ( في شركات التأمين9تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ) 2-4

  ذات الصلة. الدراسات السابقة 2-5

  .الدراسات العربية 2-5-1

  .الدراسات األجنبية 2-5-2

  .ما يميز هذه الدراسة 2-5-3
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 الفصل الثاني
 والدراسات السابقةاألدب النظري 

 تمهيد 2-1

المالي الدولي يبين هذا الفصل المواضيع المختلفة للمفاهيم النظرية المتعلقة بمعيار اإلبالغ 

( واألمور المتعلقة في نطاقه وبنوده وأيضًا معرفة الفرق بين معيار اإلبالغ المالي الدولي 1رقم )

( ومعرفة السبب من وراء استبدال معيار المحاسبة 31( ومعيار المحاسبي الدولي رقم )1رقم )

 (.1( بمعيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )31الدولي رقم )

 9اإلبالغ المالي الدولي رقم يار مع 2-2

  9 متطوير المعيار المالي اإلبالغ المالي الدولي رقشأة و مفهوم ون 2-2-1

التي و  2118العالمي عام  االقتصادالعالمية التي عصفت في كان لتداعيات األزمة المالية 

من األسباب الحقيقية لهذه األزمة هي الممارسات الخاطئة الستخدام المعايير المحاسبية كان 

الدولية التي استخدمتها الشركات العمالقة وباألخص الشركات األمريكية للتالعب في األرباح 

أثر واضح على بيئة األعمال بصورة عامة، نشوء هذه األزمة،  إلىوتضخيم األصول والتي أدت 

معايير المحاسبية الالوثيق الذي تلعبه  لالرتباطايير المحاسبة على وجه الخصوص وذلك وعلى مع

بالبيئة االقتصادية وبيئة األعمال وبرزت هذا األثار بصورة جلية في التغييرات التي حدثت في 

( بجانب (IFRSوالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ( (IASمعايير المحاسبة الدولية 

(، وكان لكل هذه التغييرات أثر (GAAPالتغييرات في المبادئ المحاسبية المقبولة بصورة عامة 

لألزمة، باإلضافة لتلبية مطالب البعض بإجراء تحسينات على  في التقليل من األثار السلبيةواضح 

لك المعايير ذو داللة لمًا بأن االهتمام بتع، المعايير القائمة لضمان جودة إعداد التقارير المالية
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رض غكبيرة فيما يتعلق بتدعيم القابلية للمقارنة وتحسين الشفافية، وزيادة جودة التقارير المالية ب

زيادة منافع المستثمرين، وتحسين ورفع كفاءة األسواق المالية مع مراعاة مصالح األطراف المستفيدة 

 (2192، الزمر). من المنشآت المختلفة

( واستجابة لتلك االتجاهات IAS39باألدوات المالية بصفة خاصة المعيار )وفيما يتعلق 

(، ومجلس FASBواستنادًا على الجهود المبذولة من مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكية )

( صدر معيار FCAG( والمجموعة االستشارية لألزمة المالية )(IASBمعايير المحاسبة الدولية 

كبداية للمعيار وكجزء من   2111شرين الثاني ت 92( في IFRS 9لية الدولية )إعداد التقارير الما

خالل العام وقياس األصول المالية، على أن تكتمل عملية اإلحالل بين المعيارين  االعترافمشكلة 

2191 (.Chan, 2010 وذلك من خالل القيام بالعديد من التعديالت على معيار ،)IAS39) )

يغطي التصنيف والقياس للموجودات  1الدولي رقم  يمعيار اإلبالغ المالوالتي من أبرزها أن 

على الرغم من  2198الثاني  كانون والمطلوبات المالية، حيث أن تطبيق المعيار سيكون ساريًا في

ضع . وقد و 2195لمبكر للمعيار اعتبارًا من أن مجلس التقارير الدولية أتاح مساحة للتطبيق ا

محاسبي الدولي رقم المعيار البدياًل عن  1اإلبالغ المالي الدولي رقم المجلس برنامجًا ليحل معيار 

31 .(Hassan, 2011) 

 31المحاسبة الدولي رقم  لس يسارع بوضع خطة الستبدال معياروهذا الذي جعل المج

(IAS39 )وهي:من خالل ثالث مراحل رئيسية  1معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ب  

 وااللتزامات المالية وقياس األصولتصنيف  :األولىالمرحلة 

 1رقم الدولي اإلبالغ المالي عيار ، فقد أصدر المجلس بنودًا بم2111 تشرين الثانيابتداًء من 

ن تكون جميع األصول أتتعلق بتصنيف وقياس االلتزامات المالية، حيث إن تلك البنود تتطلب 
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مصنفة استنادًا على نموذج أعمال المنشأة إلدارة األصول المالية وخصائص التدفق التعاقدي 

فاألصول تصنف مبدئيًا بالقيمة العادلة زائدًا تكاليف معاملة معينة في حال أصل  لألصل المالي،

 أوالخسارة، وتقاس األصول الحقًا بالتكلفة المطفأة  أومالي ليس بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 1اإلبالغ المالي الدولي رقم معيار  إلىأضاف المجلس  2191القيمة العادلة، وفي تشرين األول 

عداد التقارير مؤسسة المعايير الدولية إل) المتطلبات المتعلقة بتصنيف وقياس االلتزامات المالية.

 (2194المالية، 

 تكلفة المطفأة وانخفاض القيمة(: منهج انخفاض القيمة )الالمرحلة الثانية

وما صاحبها من االعتراف المتأخر لخسائر االئتمان  ،2118خالل األزمة المالية في عام 

 المعاييرذلك على أنه نقطة ضعف في  اعتبارفيما يتصل بالقروض وغيرها من األدوات المالية تم 

المجلس الدولي للمعايير المحاسبية كجزء من معيار عليه، فقد أدخل  وبناء آنذاك.المحاسبية 

والذي  القيمة،نمودجًا جديدًا إلثبات الخسائر المتوقعة من انخفاض  1اإلبالغ المالي الدولي رقم 

طلب معيار اإلبالغ يت التحديد،وعلى وجه  أسرع.بخسائر االئتمان المتوقعة بشكل  االعتراف يتطلب

من كيانات األعمال تسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة من الوهلة األولى  1المالي الدولي رقم 

لها  االفتراضيبالخسائر المتوقعة على مدى العمر  االعترافلالعتراف باألدوات المالية ويجب 

 (2194مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، ) أسرع.وبصورة 

 : محاسبة التحوط المرحلة الثالثة

بحث في هذه المرحلة كيفية تحسين وتبسيط معايير المحاسبة الدولية حيث أن مجلس 

متطلبات التصنيف والقياس المتعقلة بمحاسبة التحوط المنصوص عليها في معيار المحاسبي 

باألرباح والخسائر  افاالعتر ، ومن المعلوم بأن محاسبة التحوط تؤثر على أسس 31الدولي رقم 
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أداة التحوط ويأخذ ذلك شكلين حسب ما ورد  أوالمغطي المتعقلة بالبند  والمصروفات( )اإليرادات

 –التدفق النقدي  أو( التغطية بالقيمة العادلة  (31IAS39المعيار المحاسبي الدولي رقم  في

 .(2194المالية، مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير ) . تحوط االستثمارصافي 

 هما:وضع المجلس اتجاهين يستخدمان لتحديد كيفية تصنيف وقياس األصول المالية كما 

(Michael, 2014 ) 

 المالية.نموذج أعمال المنشأة إلدارة األصول  -

  المالية.خصائص التدفق النقدي التعاقدي لألصول  -

المالية بغرض  هاالتأمين أصولشركات أما االتجاه األول فيعتمد على الطريقة التي تدير بها 

  للنقود.ظة على القيمة الزمنية المحافبوذلك  النقدية،توليد التدفقات 

ومن  لتحديدها،تسعى الشركة  والنشاطات التيويتم تحديد هذا النموذج من خالل األهداف 

تحصيل  إلىفإذا كان نموذج األعمال يهدف  متعددة،األعمال على مستويات  ييم نموذجخالل تق

ذا كان نموذج األعمال  المستنفذة،التدفقات النقدية التعاقدية يتم تصنيف األصول المالية بالكلفة  وا 

تحصيل التدفقات النقدية وبيع األصل يتم تصنيف األصول بالقيمة العادلة من خالل  إلىيهدف 

ذا كان نموذج األعمال يهدف  اآلخر،الدخل الشامل  تصنيف األصول شراء وبيع ونشط يتم  إلىوا 

 والخسارة.المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 

دية للتدفق النقدي لألصل المالي )اختبار مدفوعات أصل الدين قوفيما يتعلق بالخصائص التعا

مقتصرة على والفائدة حصرًا(، يجب التدقيق بتفاصيل المدفوعات التعاقدية وهل هذه المدفوعات 

  Solely payments of principal and interestالعتيادية فقطسداد أصل الدين والفوائد ا

(SPPI) أن الفائدة المقبولة هنا هي التي تتألف فقط من:  إلى، ال بد من إشارة 

 (Time Valueالقيمة الزمنية ) -
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 (Credit Risk)مخاطر االئتمان  -
 9معيار اإلبالغ المالي لدولي رقم ف ونطاق هد 2-2-2

صاحبت تطبيق  والصعوبات التي: يهدف المعيار للحد من المشاكل (IFRS 9)هدف المعيار  -

ويركز المعيار بشكل أساسي على وضع مبادئ إلعداد التقارير  ،31المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 وذات فائدةبحيث يمكن ذلك من عرض معلومات مالئمة  وااللتزامات الماليةالمالية لألصول 

المتعلقة بالتدفقات النقدية  والتوقيت والشكوكض تقييم المبالغ لمستخدمي البيانات المالية بغر 

مشروع اإلطفاء ومحاسبة التحوط كجزء من و والقياس  لالعترافووضع أسس  للمنشأة.المستقبلية 

األدوات الخاص ب( (IAS 39معايير المحاسبة الدولية باستبدال معيار المحاسبة الدولي  مجلس

بشكل موضوعي كمدخل  1وأعد معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم  القياس،المالية االعتراف و 

وقياس األصول المالية بصورة تعكس نموذج األعمال الذي يمكن إدارته من خالل  لالعتراف

األصول والقروض واألدوات المالية  ونموذج انخفاض في التعاقدي،قدي خصائص التدفق الن

 .(IFRS 9, 2015) لمحاسبة التغطية

فإن نطاق المعيار يغطي جميع البنود التي  همن خالل ما تم عرض :(IFRS 9)معيار نطاق ال -

 ,Venkata))، واالعترافاألدوات المالية والقياس  31معيار المحاسبي الدولي رقم التقع ضمن 

ليحتوي على األصول الثابتة باإلضافة  1( ويمتد نطاق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم 2009

 (Crowe, 2014) المالية.االلتزامات  إلى

 .9م معيار اإلبالغ المالي الدولي رقالتحديات التي تواجه تطبيق  2-2-3

وذلك للتدرج الذي مر به  السهل،ليس باألمر  1إن تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم 

هاء باالستبدال الكامل في انت 2111 حزيرانالمعيار وفق مراحل متعددة من السنوات ابتداء من 
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على الرغم من إتاحة الفرصة لتطبيق  2198 لى أن يكون ساريًا من تاريخ كانون الثاني، ع2194

 اآلتي:ويعني هذا وجود العديد من التحديات التي تقابل تطبيقه وفق  مبكرة،مراحل المعيار منذ فترة 

(Beerbaum, 2015) 

مالية التي ستتأثر ببدائل القياس وفقًا معيار اإلبالغ تقييم كل األدوات ال إلىحاجة المنشآت  .9

التعديالت على األنظمة المحاسبية بتلك بد من إجراء  ال وبموجب ذلك 1المالي الدولي رقم 

 المنشآت. 

قبل معدي البيانات المالية  والتفسير منوجود العديد من المجاالت التي تتطلب االجتهاد  .2

مثال ذلك ما إذا كان نموذج األعمال مثاًل يدار بطريقة نشطة لغرض  والمحاسبين القانونين،

  العادلة.تحقيق التغيير في القيمة 

 31لمعيار المحاسبي الدولي رقم لإن األدوات المالية التي أعيد تصنيفها في فترة سابقة وفقًا  .3

اإلبالغ المالي الدولي رقم نادًا لمعيار توفقًا لمبدأ القيمة العادلة اس إعادة تصنيف إلىبحاجة 

 حيث أنها تعتمد على نماذج األعمال وخصائصها.  1

يتطلب إعادة تصنيف الموجودات المالية الي  1رقم تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي  .4

بدأ مإعدادها استنادًا ل إلى ،أعدت وفقًا لمبدأ القيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

من غير الممكن تطبيق محاسبة التحوط بأثر رجعي حيث أن  يصبحا التكلفة المطفأة، كم

 أوحالة الربح توضيح في  إلىأرقام السنة السابقة )سنة المقارنة( إذا كانت مذكورة تحتاج 

الخسارة من القيمة العادلة لتلك الموجودات التي تم عكسها بالسنة السابقة مقابل التغير في 

ذلك إن التأثير في المرحلة االنتقالية لمعيار اإلبالغ  إلىافة قيمة المشتقات المالية، باإلض

المحتاط له  قد يكون جوهريا في حالة أن البند على األرباح المحتفظ بها 1المالي الدولي رقم 

  .تم قياسه بأثر رجعي وفقا لمبدأ التكلفة المطفأة وأن المشتقات ظلت بالقيمة العادلة
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والجهات تحديد تأثير الضرائب  إلىاألعمال التي تطبق هذا المعيار تحتاج  منشأةإن  .5

على  واألثر المترتبتغيرًا في طريقة القياس  ويعني ذلكعند تطبيق المعيار أعاله  اإلشرافية

 المشمولة. والخسائر للفترةصافي األرباح 

 أونتيجة نقص الخبرة  1احتمالية التطبيق الغير سليم للمعيار اإلبالغ المالي الدولي رقم  .6

لعدم االستعداد الكامل لتطبيقه لذلك سيتطلب تطبيق هذا المعيار تفعيل الرقابة الالزمة من 

الجهات الرقابية لمتابعة مدى االلتزام من قبل المؤسسات المالية بمتطلبات تطبيق المعيار 

 الجديد.

له تأثير على النظم والضوابط   1غ المالي الدولي رقم وبجانب ذلك فإن التحول لمعيار اإلبال

ت إلعداد التقارير المالية آوالعقود والسياسات االئتمانية وذلك يؤثر بدوره على استراتيجيات المنش

نشاط شركات المالية، ففي البنوك  باختالفوعملياتها، علمًا بأن طبيعة وحجم ذلك األثر يختلف 

األكثر أهمية حيث تتطلب تلك  تعتبر طريقة حساب مخصصات خسائر القروض هي التغيير

الطريقة الجديدة حساب المخصصات لكل خسارة على حدة وعلى أساس توقعي أي التنبؤ بالخسارة 

وبالتالي فإن لتطبيق نموذج الخسائر االئتمان المتوقعة الخاص بمعيار اإلبالغ المالي  ،قبل حدوثها

تلك المخصصات في تعزيز الثقة  على الحد من مخاطر القروض وأثر اإلفصاح عن 1الدولي رقم 

ية فقد أوجد معيار األردنة لشركات التأمين بنسالالمودعين وأصحاب المصلحة، وذلك األمر ب

مخصصات إضافية، مما يتطلب من شركات التأمين إعادة النظر في  1اإلبالغ المالي الدولي رقم 

خطة واضحة للتحول مع تقييم  إلىمما يتطلب األمر سياستها االئتمانية وسياستها االستثمارية ،

مرغوب فيها في وقت الحق من عملية الت غير بة على ذلك التحول لتجنب أي مفاجآثار المترتاآل

 (2196، ويفرالتحول .)
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الدولي  والمعيار المحاسبي( 9بين معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ) الختالف أوجه 2-2-4
  .39رقم 

ستبداله او  31إعادة النظر في المعيار المحاسبي الدولي رقم  إلىالتي أدت سباب من أهم األ

  يلي:ما  1اإلبالغ المالي الدولي رقم  بمعيار

وكذلك  31معيار المحاسبي الدولي رقم الصعوبة فهم المتطلبات المنصوص عليها في  -

  وتفسيرها. تطبيقها

بين مجلس المعايير المحاسبية الدولية  2115الهدف اإلستراتيجي الذي وضع في عام  -

الخاصة  وتوحيد وتحسين التقارير الماليةالمحاسبة الدولية األمريكية لتبسيط  ومجلس معايير

  المالية.باألدوات 

 العشرين. وقرارات مجموعة 2111تبعات األزمة المالية في عام  -

 المعياريين.بين  االختالفين أوجه يب (9-2والجدول رقم )

 ( 9ار اإلبالغ المالي الدولي رقم )بين معي الختالف( أوجه 1-2جدول رقم )ال
  39ومعيار المحاسبي الدولي رقم 

 9معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم  مجال المقارنة الرقم
IFRS 9  39معيار المحاسبي الدولي رقم IAS 39)) 

 األدوات المالية االعتراف والقياس األدوات المالية مسمى المعيار 9

 سريان التطبيق 2
 ،9/9/2195 فيمبكر من فترة  تطبيقالالسماح ب

لزامية التطبيق  9/9/2198في  وا 
 يسري في الوقت الحالي )وقت صدوره(

 نطاق المعيار 3

الحاضر  وفي الوقت المالية،يشمل فقط األصول 
 األدوات واستبعادال يشمل المطلوبات المالية 

حسب ) ومحاسبة التحوط القيمة وانخفاضالمالية 
 (والثالثةمراحل التطبيق الثانية 

ومحاسبة  والمطلوبات الماليةجميع األصول 
 التحوط

 

4 
تصنيف أدوات 

 الدين
( (FVPLالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة 

 ((AC والكلفة المطفأة

والخسارة القيمة العادلة من خالل الربح 
FVPL) )للبيع  واألدوات المتاحةAFS) )

 (HTMحتى تاريخ االستحقاق ) والمحتفظ بها
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5 
تصنيف أدوات 
 حقوق الملكية

القيمة العادلة من خالل الربح والخسارة 
FVPL)،) من خالل الدخل  والقيمة العادلة
 ((FVOCIالشامل 

والخسارة القيمة العادلة من خالل الربح 
(FVPL )للبيع  واألدوات المتاحة(AFS) 

6 
أسس 
 التصنيف

يتم التصنيف على أساس نموذج األعمال 
 التعاقدية وخصائص التدفقات النقدية

 القصير،نية التعاقد ألجل تحقيق أرباح المدى 
 المشتقات تخضع لقيود محددة القروض،

7 
قياس أدوات 

 الدين
 

( إذا هدف نموذج (ACكلفة المطفأة تتقاس بال -
األعمال هو تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية 

 والفائدة علىالتي تمثل فقط سداد أصل الدين 
 المسدد.المبلغ األصلي غير 

الدين التي تتوافر فيها المعايير المذكورة أدوات  -
أعاله يجب قياسها بالقيمة العادلة من خالل 

 .((FVPLوالخسارة الربح 
يتم قياسها بالقيمة العادلة  كذلك،إذا لم يكن  -

 (.(FVPLالخسارة  أومن خالل الربح 

تقاس بالتكلفة المطفأة إذا صنفت محتفظ بها 
التصنيفات  وهناك بعض االستحقاقحتى تاريخ 

 العادلة.تقاس على أساس القيمة 

8 
قياس أدوات 
 حقوق الملكية

 الخسارة، أوتقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح 
غير قابل للنقص  اختيارالكن المنشأة قد تحدد 

 استثماراتعند االعتراف المبدئي فيما يخص 
اس قمحددة في أدوات حقوق الملكية التي ت

بخالف ذلك بالقيمة العادلة من خالل الربح 
التغييرات الالحقة في القيمة  والخسارة لعرض

بشرط عدم  اآلخر،العادلة ضمن الدخل الشامل 
 المتاجرة.وجود نية 

مع استثناء األسهم غير  العادلة،تقاس بالقيمة 
االستثمارات بالتكلفة حيث  ويتم قياس المسعرة،

 وثوقة.المالقيمة العادلة لضعف 

1 
 

المشتقات 
 الضمنية

تفصل المشتقة الضمنية عن العقد األساسي 
وفق ما ورد بهذا المعيار إذا  وتقاس كمشتقة

كانت الخصائص االقتصادية للمشتقة الضمنية 
نحو وثيق  مرتبطة على ومخاطرها غير

مخاطره وتقاس و بخصائص العقد األساسي 
 الخسارة. أوالعادلة من خالل الربح  بالقيمة

تعتبر ضمن العقود المختلطة وتقاس بالقيمة 
 ((FVPLوالخسارة العادلة من خالل الربح 

91 
خيار القيمة 

 العادلة

تقيس المنشأة األصل المالي بالقيمة العادلة من 
المبدئي  االعترافالخسارة عند  أوخالل الربح 

المبدئي يقاس األصل  االعترافوبعد  فقط،
 المطفأة.المالي بالكلفة 

تقيس المنشأة أصول مالية تقاس بالقيمة 
 ولها مطلقالمبدئي  االعترافالعادلة عند 

الحرية في القيام بذلك دون مراعاة لمعايير 
 أخرى.
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99 
إعادة تصنيف 
 أدوات الدين

إذا تغيرت أهداف نموذج األعمال يسمح إعادة 
الخسارة  أوالتصنيف لألدوات المالية من الربح 

العكس على أن تكون تلك  أوالتكلفة المطفأة  إلى
يكون ذلك  ويتوقع أنالتغييرات واضحة لألطراف 

 نادرًا.

( 4يتم إعادة تصنيف الدين من بين )
مجموعات محددة بالمعيار بموجب ظروف 

تبعًا لحركة  الخسارة(/  لربح)امحددة 
ويعاد التصنيف  بالمعيار،التصنيفات الواردة 

بأداة الدين حتى تاريخ  االحتفاظمن تاريخ 
االستحقاق بصورة جادة ما لم تحدث 

 .استثناءات

92 
إعادة تصنيف 
أدوات حقوق 

 الملكية

إذا أعادت المنشأة تصنيف أداة بين القيمة 
فئة قياس  إلىالعادلة من خالل الدخل الشامل 
 والخسارة يستمرالقيمة العادلة من خالل الربح 
األرباح  ويعاد تصنيفقياس األداة بالقيمة العادلة 

المتراكمة في الدخل الشامل من حقوق الملكية 
 تاريخ إعادة والخسائر فيحساب األرباح  إلى

 التصنيف.

يسمح بإعادة التصنيف بين أدوات حقوق 
من خالل  والقيمة العادلةالملكية المتاحة للبيع 

عندما يكون الربح والخسارة  والخسارة،الربح 
 والخسائر علىغير المحققة معترفًا بها األرباح 

التحويل من  وعندما يتم العادلة،أساس القيمة 
دوات األ إلىالقيمة العادلة من خالل الربح 

المتاحة للبيع ال يمكن عكس الربح والخسارة 
كل األرباح  وغير المحققة،المعترف بها 

من األدوات المتاحة للبيع  والخسائر المحققة
على حقوق  والخسائر خصماً تدرج في األرباح 

 المساهمين.
 2194 المالية،مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المصدر: 

 على قطاع التأمين  9تأثير تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم  2-2-5

 وأثرت علىتسببت األزمة المالية العالمية األخيرة في هز األسواق المالية بصورة كبيرة 

 العقاري،وتم إلقاء اللوم على األدوات المالية المبتكرة وأزمة الدين والرهن  العالمية،االقتصاديات 

ولكن الواقع  االئتمان،لى الرغم من أن الهدف أساسي لهذه األدوات المبتكرة هو إدارة مخاطر وع

لتقليل لتسعير الخاطئ لمخاطر االئتمان واوذلك نتيجة ل الهدف،فشلها في تحقيق ذلك  إلىيشير 

 ( 2191، العبيان، العصيمي) الرهون.لرهن العقاري المؤمن عليه مع تخلف سداد اخاطر ممن 



23 

، وليحل 2194 تموزفي  1الدولي رقم عد صدور المسودة النهائية لمعيار اإلبالغ المالي وب

الخاص باألدوات المالية، برزت مجموعة من التحديات  31محل المعيار المحاسبي الدولي رقم 

ت األعمال بصورة عامة وقطاع التأمين على وجه الخصوص نتيجة للتعديالت الكبيرة آعلى منش

على أثر   31التي وجهت لمعيار المحاسبي الدولي رقم التي أوجدها المعيار، واالنتقادات المتعددة 

تداعيات األزمة المالية العالمية األخيرة حيث حوى المعيار األخير صعوبات وتعقيدات متعددة في 

 .قع التطبيق والممارسة، ويتفاوت تأثير تطبيق هذا المعيار حسب طبيعة المنشآتوا

ية، خالل الفترة األردنمعان النظر في القوائم المالية لشركات التأمين المساهمة العامة إمع 

أنه قد انتهجت هذه الشركات سياساتها  إلى( فيمكن االستدالل 2195-2115الممتدة بين عامي )

(، كاستجابة جوهرية لتالفي 1االستراتيجية نحو التطبيق المبكر لمعيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

تلك (، وكذلك تالفي 31تلك المالحظات والمطالعات التي تشكلت في معيار المحاسبة الدولي رقم )

(، حيث التزمت أغلبية 31ار المحاسبة الدولي رقم )االنتقادات والصعوبات التي قد شابت في معي

(، وتحديدًا منذ عام 1هذه الشركات في تطبيق متطلبات معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

(، حيث اتخذت هذه الشركات الخطوات الكفيلة بإعادة دراسة وضع أدواتها المالية من 2199)

 بات التي يتضمنها المعيار. األصول وااللتزامات وبما يتماشى مع تلك المتطل

ية نحو تدعيم إلزامية تطبيق معيار اإلبالغ المالي األردنسارت العديد من الجهات الرسمية 

ي تعميمًا في نهاية عام األردنحيث أصدر البنك المركزي ية، األردن( في الشركات 1الدولي رقم )

وبشكل مبكر ( 1المالي الدولي رقم )( يفيد بضرورة االلتزام بتطبيق متطلبات معيار اإلبالغ 2191)

، كما قد أصدرت هيئة األوراق المالية تعليماتها 2199ثالثون من حزيران عام الوابتداًء من تاريخ 

لألوراق المالية بضرورة البدء  سوق عمان لالوراق الماليةللشركات المساهمة العامة المدرجة في 
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، 2199ول من كانون األول عام األ( ابتداًء من تاريخ 1بتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

ية نحو تدعيم األردنوكما عملت شركات التدقيق الحسابات الخارجية على إرشاد شركات التأمين 

ت التي ( األمر الذي ساهم في زيادة جودة المعلوما1تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

  .يةاألردنتتضمنها اإلفصاحات المالية ضمن قوائم شركات التأمين المساهمة العامة 

 أن يتأثر بها قطاع التأمين:  والتحديات المتوقعثار المبحث سنتناول اآلهذا  ومن خالل

  (ECL) نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة :أولا 

( تحتاج لمراجعة شاملة 1المالي الدولي رقم )معيار القبل شروع شركات التأمين في تطبيق 

، كذلك هذا من جانبFinance) ( والتمويل )Creditياسات المتعقلة باالئتمان )القواعد والس لكافة

 Credit)االئتمان مراجعة كافة المتغيرات المتعلقة بالشفافية واإلفصاح عن ضعف  إلىتحتاج 

Impairment)أحدثها المعيار بصورة كبير على طريقة إثبات  ، وتؤثر المتغيرات الجديدة التي

الدولي  يخسائر االئتمان بالمركز المالي وحساب األرباح والخسائر، حيث يقدم معيار اإلبالغ المال

(، وتحديدًا الخسائر (Future Expectationsمدخاًل جديدًا يعتمد على التوقعات المستقبلية  1رقم 

عكس األثر الرئيسي على شركات التأمين في ضرورة ( وين(Expected Lossesالمستقبلية 

االعتراف بالخسائر المتوقعة للمنتجات واألدوات المالية وتحديد مستويات تصنيف األصول المالية، 

ولذلك تحتاج شركات التأمين لتحديث طريقة القياس المحاسبي عند تاريخ إعداد التقرير المالية، 

على األدوات المالية، وسيؤثر ذلك بشكل كبير على نوعية  وليعكس التقرير التغيرات التي حدثت

، العبيان، العصيمي) تم االحتياج لها ألغراض التقدير.التقدير الكمي وكمية البيانات التي سي

2191 ) 
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نخفاض القيمة المتوقعة فإن تقدير التدفقات المالية المستقبلية اوفي إطار نموذج خسارة 

كأساس مستمر وال يعتمد على األحداث التي تحدث  لالستثماراتيستخدم لتحديد القيمة الحالية 

تكبد خسائر وقد تشير التوقعات القيمة فقد يتم  النخفاضعلى الرغم من وجود دليل موضوعي 

 . وفقًا لنموذج الخسائر المتوقعة مخاطر االئتمانللتدفقات النقدية لتغييرات في 

 (ECL: قياس خسائر االئتمان المتوقعة )ثانياا

 يلي:إثبات خسائر االئتمان المتوقعة وفق ما  1يتطلب معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم 

(IASC, 2014) 

النتائج المحتمل  وتقييم مجموعةبعد دراسة  وغير متحيز صحيحة،محدد بصورة تقدير مبلغ  .أ

 حدوثها.

 .((Time value of moneyمراعاة القيمة الزمنية للنقود  .ب

التقرير عن األحداث جهد في تاريخ  أوتكلفة  ومدعومة ومتوفرة دونمعلومات موثوقة  .ج

  المستقبلية.االقتصادية  وتوقعات الظروف والظروف الحالية الماضية()

مجموعة من  إلىللنظر  التأمين،وعند تقييم وقياس خسائر االئتمان المتوقعة تحتاج شركات 

 (Tong, 2014) مثل:المعلومات ذات الصلة المباشرة 

 كالخبرة التاريخية السابقة في تقدير خسائر األدوات المالية المشابهة. الماضية،األحداث  -9

  واألحداث الحالية.الظروف  -2

التوقعات المعقولة التي تؤثر على تحصيل التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من األصول  -3

 المالية.
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وسينعكس أثر ذلك على شركات التأمين على نطاق واسع حيث، يزيد عبء تطبيق معيار 

من أرصدة المخصصات المتعلقة بخسائر االئتمان المتوقعة، وأشارت  1بالغ المالي الدولي رقم اإل

أن شركات التأمين تتوقع ارتفاع هذه المخصصات نتيجة  إلى( Deloitte, 2016بعض الدراسات )

يتوجب على شركات لضعف جودة االئتمان بالنسبة للشركات التأمين والمتعاملين، وبناًء على ذلك 

بنية على التنبؤ بجودة االئتمان م  (Forward –Looking vision)يةفالتأمين تقديم رؤية استشرا

بحيث يستلزم ذلك اعتماد مخصصات إضافية لمقابلة خسائر انخفاض القيمة المتوقعة لألصول 

،  31معيار المحاسبي الدولي رقم الالخسارة على عكس ما كان مطبق في المالية قبل أن تحدث 

قيم األصول المالية في  ومن المحتمل أن يسير ذلك في ثالثة اتجاهات محددة طبقًا النخفاض

 .(Deloitte ,2016) 1معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم 

  األولىالمرحلة 

وفقًا لإلطار للعام يتوجب على شركات التأمين تصنيف جميع أدوات الدين التي تخضع لقياس 

المتوقعة في واحدة من ثالث مراحل تحدد كيفية حساب انخفاض قيم  االئتمانيةواحتساب الخسائر 

وذلك بتحديد شركات التأمين ،  1األصول المالية كما مبين في معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم 

مؤثرة في مخاطرها االئتمانية منذ االعتراف األولي  أوأدوات الدين التي لم يحصل لها زيادة مهمة 

ا مخاطر ائتمان منخفضة بتاريخ إعداد البيانات المالية وتعتبر مخاطر االئتمان أن له أوباألداة 

المدين له مقدرة عالية في األجل القصير منخفضة في حال: أن تكون مخاطر تعثر منخفضة، و 

ن الدائن ال يتوقع حدوث تغيرات معاكسة التزاماته، و بعلى الوفاء  في االقتصاد وفي بيئة العمل في ا 

أثر سلبًا على قدرة المدين على الوفاء بالتزاماته، وأن الخسارة االئتمانية المتوقعة تاألجل الطويل 

قادمة من تاريخ الشهرًا  92التعثر التي قد تحصل خالل تمثل الخسارة المحتملة الناتجة عن أحداث 
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سبة على أدوات الدين المدرجة في هذه المرحلة تحسب على المكت، وأن الفائدة إعداد البيانات المالية

 إجمالي قيمة أداة الدين المسجلة في الدفاتر. أساس 

  الثانيةالمرحلة 

من شركات التأمين االعتراف بالخسائر المتوقعة  1يطلب معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم 

، إال أنها منذ االعتراف األولي بهاعلى أدوات الدين التي حصل زيادة مؤثرة في مخاطرها االئتمانية 

، حيث ليل موضوعي يؤكد على حصول التعثرلعدم وجود دمرحلة التعثر بعد نظرًا  إلىلم تصل 

خسارة أن الخسارة االئتمانية المتوقعة تحسب لهذه المرحلة لكامل عمر أداة الدين وهي تمثل ال

المتبقية من عمر أداة االئتمانية المتوقعة الناتجة عن كل احتماالت التعثر خالل المدة الزمنية 

الدين، وتحسب الفائدة المكتسبة على أدوات الدين المدرجة في هذه المرحلة على أساس إجمالي 

 داة الدين المسجلة في الدفاتر.أقيمة 

ارتفاع في والتي تعتبر مالئمة لتقييم حدوث  1ويتضمن معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم 

ع للتصنيف االئتماني ألداة المتوق أووهي: االنخفاض الجوهري الفعلي مستوى مخاطر االئتمان 

عدم  أوفي تسديد األقساط في أداء وسلوك العميل مثل التأخر  جوهرية، وتغيرات سلبية الدين

لدى التجاوب مع الشركة، ومعلومات عن وجود مستحقات على الطرف المدين سواء ة في الرغب

أداة الدين نظرًا لزيادة المخاطر خر، وزيادة في أسعار الفائدة على التعرض آطرف دائن  أوالشركة 

 أداة الدين.  اقتناءاألسعار عند االئتمان للطرف المدين في المرحلة الحالية مقارنة مع 

  الثالثةالمرحلة 

تقدير التقدير الحتماالت يتعين على شركات التأمين تكوين رؤية استشراقية مبنية على 

وذلك من خالل سلسلة احتماالت وسيناريوهات، ومن المتوقع أن تشمل أفضل  المحتملةالخسائر 
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تفاؤاًل، ويجب أن يعكس نهج هذا التوزيع للخسائر  أكثرتقدير للمستقبل بناًء على توقعات 

بناًء على ذلك  شركات التأمينالسيناريوهات واالحتماالت االقتصادية المختلفة ويستوجب على 

باحتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة لكامل عمر أداة الدين، وتعليق الفائدة على الحسابات القيام 

 بقيت الحسابات ضمن هذه المرحلة. لشركة بالتعليق طالمًا المدرجة في هذه المرحلة وتستمر ا

يتم تحديد وقياس التراجع الجوهري في درجات جودة االئتمان للحكم بأن هناك تغيير جوهري 

 على النحو التالي: االنتظامعدم  احتماليةفي 

سوف تبقى في  المنخفضةالموجودات المالية من أدوات الدين ذات المخاطر االئتمانية  -

 التالية.المرحلة األولى ما يحدث تغيير جوهري يستدعي نقلها للمرحل 

نتقال للمرحلة الثانية عند تعرض الموجودات المالية لزيادة في المخاطر االئتمان يتم اال -

ويمكن قياس الدليل الموضوعي على تراجع جودة االئتمان لألصل مالي عند تأخير سداد 

التغيير درجة  أويوم يومًا  11 وتقل عنيومًا  31ة تزيد عن الفوائد لفتر  أواألقساط المستحقة 

 األولي.  االعترافمن التصنيف عند  أقلبدرجة واحدة  التقييم

 االئتمانللمرحلة الثالثة عند تعرض الموجودات المالية لزيادة كبيرة في مخاطر  االنتقاليتم  -

لألصل المالي عند تأخير سداد  االئتمانالدليل الموضوعي على تراجع جودة  ويمكن قياس

 يومًا. 11الفوائد لفترة تزيد عن  أواألقساط المستحقة 

المرحلة األولى فقط  إلىمن المرحلة الثانية  أويتم نقل التعرضات االئتمانية من المرحلة الثالثة 

لكامل عمر أداة  االنتظامعدم  احتماليةعالمات التحسن الجوهري في  االئتمانعندما تظهر جودة 

 (2121)أبونصار وحميدات،  الدين.
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 .9األدوات المالية التي تخضع لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم : 2-2-6

  البنوك.ودائع لدى ال .9

  التحصيل.شيكات برسم  .2

  بالصافي. –مدينون  .3

  المدينة.ذمم معيدي التأمين  .4

  والسندات(.موجودات مالية بالكلفة المطفأة )الصكوك  .5

  البنوكالودائع لدى  -1

الصادر عن  1على التعليمات التنفيذية لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم  االعتمادتم 

  :حسب التاليالدولي لمعايير المحاسبة مجلس ال

 ( Probability of Defaultاحتمال التعثر )

رضات ععلى الت %1بنسبة  مستخدمة(ما يقابله في أي منهجية  أويحتسب احتمال تعثر )

ي تجاه األردنعلى التعرضات بدينار  %1.15وبنسبة  ية،األردني تجاه الحكومة األردنبالدينار 

  الهاشمية.ية األردن المملكةالمصارف العاملة في 

وفيما يتعلق بتصنيف البنوك تتم بناء على عدة مؤشرات مقارنة بنسب معينة وأوزان مرجحة 

 منها على سبيل المثال ال الحصر:   PDنسبة إلىللوصول 

 معدل الربحية.  -

 السيولة.نسبة  -

 الفائدة(. )سعرمخاطر السوق  -

  الموجودات.اجمالي  إلىموجودات النقدية  -

  السريعة.نسبة السيولة  -
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  التعثر.نسبة  -

  الملكية.حقوق  إلىنسبة الودائع  -

  المدينة:ذمم معيدي التأمين  بالصافي،مدينون  التحصيل،شيكات برسم  -2

 الرقابية:موافقة الجهات الوصائية  عليها بعد االعتماديمكن  هنالك طرق

 نة الديون المشكوك فيها و طريقة مؤ  -9

حيث أن المرحلة األولى تحتوي  األعمال،حيث يتم تقسيم أعمار الذمم وفق ثالث مرحل لنموج 

وستون والمرحلة الثانية تحتوي أعمار الذمم من واحد  يوم،ستون  إلىعلى أعمار الذمم من صفر 

 إلى اوتسعون يومأما المرحلة الثالثة تحتوي على أعمار الذمم من واحد  يوم،تسعون  إلى يوم

  يوم.أعمار الذمم التي تزيد عن مائتان وسعبون 

 التحصيل.طريقة االعتماد على نسب  -2

 التعثر.على نسب  باالعتمادالمدخل المبسط  -3

 ي األردنقطاع التأمين  2-3

  تمهيد 2-3-1

هذه األيام من  هإن قطاع التأمين هو الدرع اآلمن للقطاع المالي، وما يؤكد ذلك هو ما نشهد

توسع لقطاع التأمين في جميع نواحي الحياة، فجميع شركات التأمين بدأت كشركات عائلية صغيرة، 

األهمية الكبرى لهذا القطاع، وما  إلىأما ما نراه اليوم من توسع في رأسمالها واالستثمار فيها يشير 

م المشترك للقطاع المالي يزيد من أهمية قطاع التأمين هو أنه الشريك االستراتيجي والقاس

ن لم يتفوق عليهما،  من الناتج  %9.1ويسهم بنسبة والصناعي في آن واحد، وينافسهما بقوة وا 

وعليه فإننا قد نرى القيمة السوقية لقطاع التأمين تعادل القيمة ، 2121القومي اإلجمالي لعام 
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الدول الصناعية الكبرى التي السوقية للقطاع البنكي إن لم يكن أكبر منها وهذا ما نشاهده في 

 .(2121، )المجالي يعتبر فيها قطاع التأمين فيها دائمًا هو األكبر كقيمة سوقية

 في األردن  التأميننشأة  2-3-2

حينها أول وكالة تأمين تتبع  تأسستحيث  1946عام  األردنظهر التأمين للمرة األولى في 

لشركة شرق للتأمين المصرية في خمسينيات القرن الماضي وازادات أعداد شركات التأمين في 

مما دفع الجهات الرسمية األردنية ضرورة إيجاد ، وفي بداية األلفية الثانية، نياتيوالسبعالستينيات 

ها التشغيلية في البيئة يم مرتكزاتقوانين وتشريعات ناظمة تعمل على تنظيم هذه المهنة وتدع

، ومع التطورات 9184( في عام 31، حيث تم إصدار قانون مراقبة أعمال التأمين رقم )األردنية

والتغيرات والمستجدات العصرية التي اثرت على البيئة االقتصادية األردنية، عمدت بعض الشركات 

ن السوق األردني، وكذلك دخول بعض التأمين األجنبية باإلضافة إلى المحلية إلى الخروج م

الشركات سواء محلية أو األجنبية كمستثمرين في هذا القطاع، مما يشير إلى مقدار التذبذب 

( فقد بلغ عدد شركات 2194-2192الملحوظ في هذا القطاع ، وخالل الفترة الممتدة بين عامي )

( شركة، 27ألوراق المالية ما يساوي )التأمين العاملة في البيئة األردنية والمدرجة في سوق عمان ل

فقد بلغ عدد شركات التأمين في البيئة األردنية والمدرجة في سوق عمان  2195ومع نهاية عام 

( شركة تأمين 24يتكون قطاع التأمين من ) 2121( شركة، وفي نهاية عام 25لألوراق المالية )

نتهاء إجراءات  مجازة لممارسة أعمال التأمين داخل المملكة ،حيث تم فسخ شركة جراسا للتأمين وا 

عتبار الشركة منقضية إعتبارًا من تاريخ  إجراء كما تم . 96/1/2198التصفية اإلختيارية وا 

االندماج االختياري بين شركتي اليرموك للتأمين مع الشركة األولى للتأمين في شركة واحدة " 
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الشركة اإلماراتية للتأمين لتصبح الصفوة ، وتم تغير اسم 99/2/2196األولى للتأمين " بتاريخ 

 .(2121، )إدارة التأمين 93/5/2198للتأمين بتاريخ 

 أهمية ذو فهو المملكة، في االقتصادية القطاعات جميع بين من األهم يعتبر التأمين قطاع إن

 للشعوب الرفاهية يوفر كذلك اقتصادية، عملية ألي المناسبة التغطية يوفر حيث االقتصاد في كبيرة

 التأمين توفير بعد األفراد عطاء مضاعفة يساهم في مما حكوماتال لها تسعى التي بالصور

 بهم. الخاصة نواحي وجميع وسكنياً  صحياً  لهم المناسب

 مفهوم التأمين  2-3-3

وقوعه  والحيلولة دونيقصد بالتأمين اقتصاديًا أنه وسيلة لتقليل الخطر  القتصادي:التعريف 

وجعل الخسائر المحتملة لكل وحدة  الخطر،وذلك بتجميع عدد كبير من الوحدات المعرضة لنفس 

 الخطر.نفس  إلىجماعية مع شرط االشتراك التأميني لكل وحدة منسوبة قابلة للتوقع بصفة 

 (2196، السيفو)

ي التأمين بأنه عقد يلتزم األردنمن القانون المدني  121تعرف المادة رقم  القانوني:التعريف 

 أو المال،المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من  أوالمؤمن له  إلىبه المؤمن أن يؤدي 

تحقق الخطر المبين في  أو ضده،أي عوض مالي في حالة وقوع الحادث المؤمن  أوايرادًا مرتبًا 

  للمؤمن.رية يؤديها المؤمن له أقساط دو  أووذلك مقابل مبلغ محدد  العقد،

 األردنيةشركات التأمين ( في 9تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ) 2-4

مع إمعان النظر في القوائم المالية لشركات التأمين المساهمة العامة األردنية، خالل الفترة 

ل إلى أنه قد انتهجت هذه الشركات سياساتها ال( فيمكن االستد2195-2115الممتدة بين عامي )
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، كاستجابة جوهرية لتالفي (1االستراتيجية نحو التطبيق المبكر لمعيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

(، حيث التزمت 31في معيار المحاسبة الدولي رقم )التي تشكلت  تلك االنتقادات والصعوبات

( وتحديدًا منذ عام 1ر اإلبالغ المالي الدولي رقم )أغلبية هذه الشركات في تطبيق متطلبات معيا

حيث اتخدت هذه الشركات الخطوات الكفيلة بإعادة دراسة وضع أدواتها المالية من  2199

 (2196األصول وااللتزامات وبما يتماشى مع تلك المتطلبات التي يتضمنها المعيار. )سقف الحيط،

و تدعين إلزامية تطبيق معيار اإلبالغ المالي من الجهات الرسمية األردنية نحسارت العديد 

 2191( في الشركات األردنية، حيث أصدر البنك المركزي تعميمًا في نهاية عام 1الدولي رقم )

( وبشكل مبكر وابتدءًا 1يفيد بضرورة االلتزام بتطبيق متطلبات معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

ألوراق المالية تعليماتها للشركات المساهمة العامة ، كما أصدرت هيئة ا31/6/2199من تاريخ 

( 1البدء بتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )المدرجة في عمان لألوراق المالية بضرورة 

، وكما عملت شركات تدقيق الحسابات الخارجية على إرشاد شركات 9/92/2199ابتداء من تاريخ 

 .(1غ المالي الدولي رقم )التأمين نحو تدعيم تطبيق معيار اإلبال

لجأت شركات التأمين المساهمة العامة األردنية إلى تصنيف موجوداتها بناًء على متطلبات 

 (، من خالل تصنيف أصولها المالية وفقًا لما يلي: 1معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

 األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. -

 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل.األصول المالية  -

 األصول المالية بالكلفة المطفأة. -

كما شملت قائمة التدفقات النقدية لدى شركات التأمين األردنية وفقًا لمعيار اإلبالغ المالي 

( على العديد من البنود، كاالعتراف بصافي التغيير في القيمة العادلة لألصول 1الدولي رقم )
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من خالل قائمة الدخل وصافي )أرباح( بيع األصول المالية من خالل قائمة الدخل ضمن  المالية

واالعتراف بالمتحصل من بيع األصول المالية من  التشغيلية،جانب التدفقات النقدية من العمليات 

وشراء أصول مالية من خالل قائمة الدخل ضمن جانب صافي )االستخدامات  الدخل،خالل قائمة 

 التشغيل.( في عمليات النقدية

وفيما يتعلق بتحديد مبلغ التدني في األصول المالية، فإن تدني قيمة األصول المالية التي تظهر 

والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة بالكلفة المطفأة يمثل الفرق بين القيمة المثبتة في السجالت 

األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل مخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي، كما أن تدني 

التي تظهر بالقيمة العادلة يمثل الفرق بين القيمة المثبتة في السجالت والقيمة قائمة الدخل الشامل 

العادلة، وأن تدني بقيمة األصول المالية التي تظهر بالتكلفة يمثل الفرق بين القيمة المثبتة في 

السوق السائد للعائد على أصول لنقدية المتوقعة مخصومة بسعر سجالت والقيمة الحالية للتدفقات ا

 مالية متشابهة.

( في نموذج الخسارة المتوقعة الحتساب 1ختامًا، يتجسد معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

خسارة تدني األصول المالية وذلك من خالل ثالث مراحل تبدأ بتحديد خسارة التدني المتوقعة خالل 

شهرًا التالية لتاريخ االعتراف المبدئي بالتسهيالت اإلئتمانية، ومن ثم تحديد خسارة االثنى عشر 

التدني في حال زيادة مخاطر التسهيالت االئتمانية بشكل جوهري وقبل أن تصبح هذه التسهيالت 

 غير عاملة، والمرحلة األخيرة عندما تصبح التسهيالت االئتمانية غير عاملة بشكل فعلي.
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 ذات الصلةالدراسات السابقة  2-5

المتعلقة بموضوع  واللغة اإلنجليزيةويقدم هذا المبحث عرضًا للدراسات السابقة باللغة العربية 

 الدراسة تم االستفادة منها وهي ما يلي: 

 .الدراسات العربية 2-5-1

 بعنوان:( 2014رنوق )عدراسة 
( في قياس األدوات المالية 9تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) إلىأثر التحول 

 .للمصارف المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية

إلى التعرف على أثر التحول إلى تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير هذه الدراسة هدفت 

المالية للمصارف التجارية المدرجة في سوق  القياس والتصنيف " في قياس األدوات " 1المالية رقم 

 أثر إلى التعرف في التحليلي، الوصفي المنهج على الدراسة اعتمدتدمشق لألوراق المالية ،و 

 األدوات قياس في( 1) رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المالي اإلبالغ المعيار تطبيق من التحول

( 99) على الدراسة طبقت وقد المالية، لألوراق دمشق سوقالمدرجة في  التجارية للمصاريف المالية

 إلعداد الدولي المالي اإلبالغ معيار تطبيق إلى التحول بأن الدراسة توصلت وقد تجاريًا، مصرفاً 

 قيمتها يجعل الذي للبيع المتاحة المالية األدوات قيمة في جوهرياً  يؤثر( 1) رقم المالية التقارير

 .االستحقاق تاريخ حتى بها المحتفظ المالية االستثمارات قيمة وفي التقييم، إعادة بسبب صفراً 

وأوصت هذه الدراسة بأن على البنك المركزي تحديد بعض النماذج أو تقنيات قياس القيمة 

من أجل قياس أدوات حقوق الملكية  1العادلة عن التحول إلى تطبيق معيار اإلبالغ المالي رقم 

غير المسعرة في السوق التي يجب إعادة قياسها بالقيمة العادلة بموجب هذا المعيار بعد أن كانت 

كما أوصت بتطوير أساليب عمل  31قاس بالتكلفة التاريخية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ت
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اإلدارات لغرض التعرف على المؤشرات التقليدية ومؤشرات األداء غير المالية دون االعتماد على 

 فقط.المؤشرات التقليدية 

 بعنوان:( 2015روري )راسة التكد
ية في التطبيق المبكر لمعيار اإلبالغ المالي الدولي األردنتجارية الصعوبات التي تواجه البنوك ال

  (.9رقم )

ية في األردنالتجارية  البنوكتسليط الضوء على الصعوبات التي تواجه  إلىهذه الدراسة هدفت 

(، من وجهة نظر موظفي IFRS 9) 1االلتزام بالتطبيق المبكر لمعيار اإلبالغ المالي الدولي رقم 

ية، ومن أجل تحقيق هدف هذه الدراسة تم استخدام المنهج األردناإلدارة المالية في البنوك التجارية 

الوصفي التحليلي في إجراء الدراسة، حيث اعتمد الباحث على استبانة تم تصميمها والتأكد من 

 93ية والبالغ عددها األردنك التجارية صدقها وثباتها وتوزيعها على موظفي اإلدارة المالية في البنو 

، وأظهرت نتائج الدراسة بأن البنوك Convenienceبطريقة عشوائية وبأسلوب العينة الميسرة  بنكاً 

سواء  1ية لم تواجه صعوبات في التطبيق المبكر لمعيار اإلبالغ المالي الدولي رقم األردنالتجارية 

والقياس، وبناء على هذه النتائج أوصت الدراسة  من حيث نطاق المعيار، االعتراف، التصنيف

أهمية التطبيق  إلىالمدراء الماليين والمحاسبين بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة توعية 

في كافة القطاعات لما له من تأثير مباشر على النتائج  1المبكر لمعيار اإلبالغ المالي الدولي رقم 

، بحيث تستفيد هذه الجهات من 2198المالية للشركات وقبل موعد التطبيق اإللزامي في عام 

التطبيق في الموعد  إعفائها من متطلب إعادة عرض القوائم المالية للفترات السابقة في حالة

  .اإللزامي للمعيار
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 ( بعوان: 2016دراسة الخالدي )
)انخفاض  9اآلثار المحتملة لتطبيق متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 .ئتمانية المتوقعة( على البنوك العاملة في األردنالخسائر اإل 

يق متطلبات المعيار المتعلق بانخفاض القيمة هدفت هذه الدراسة إلى بيان األثر المتوقع لتطب

المتعلقة لمحاسبة الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للمنشأة من أصولها والتزاماتها عن كل من حجم 

محفظه التسهيالت والمخاطر اإلئتمانية وكفاية رأس المال العاملة في األردن والوقوف على أهمية 

وأهم التطورات التي حدثت عليه واستيضاح اآلليات  1ة رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالي

خلف عن السداد في المستقبل باإلضافة إلى والنماذج المقترحة الحتساب احتمالية التعثر والت

التعرف على أهم التعديالت والتحديات والمعوقات المرتبطة ، واستخدمت هذه الدراسة المنهج 

ى المصادر والمراجع التي تناولت موضوع الدراسة ومن خالل الوصفي التحليلي وذلك باالعتماد عل

جمع البيانات عن طريق اإلستبانة ويتألف مجتمع الدراسة من موظفي دائرة الرقابة على الجهاز 

حتى  اً بنك 25المصرفي البنك المركري األردني وجميع البنوك العاملة في األردن والبالغ عددها 

وعلى بعض المدققين الخارجيين المسؤولين عن تدقيق التقارير المالية للبنوك، تم  2195نهاية عام 

 استبانة.  959استبانة تم استراد  961توزيع 

نتائج منها زيادة حجم محفظة التسهيالت بشكل متوسط التوصلت الدراسة إلى العديد من 

ويرافق هذه الزيادة اتخاد المزيد من إجراءات العناية الواجبة وأيضًا من المحتمل أن يؤدي تطبيق 

 المعيار إلى تخفيض مخاطر اإلئتمان بشكل ملحوظ. 
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 بعنوان:( 2016) سقف الحيط دراسة
 في التأمين لشركات المحاسبي النظام مخرجات جودة في( 9) رقم المالي اإلبالغ تطبيق أثر

 األردن.

على جودة  1ء الضوء على أثر تطبيق معيار اإلبالغ المالي رقم إلى إلقاهذه الدراسة هدفت 

 التحليلي، الوصفي المنهج استخدمتمخرجات النظام المحاسبي لشركات التأمين في األردن ،و 

 ومدققي التأمين شركات في المالية الدوائر موظفي إلى الموجهة ستبانةاال على اعتماداً  وذلك

سوق  في مدرجة( شركة 27) 2195والذي يبلغ عددها في نهاية عام  التأمين لشركات الحسابات

( استبانة مما تم توزيعه 47( استبانة وتم استرداد )76حيث تم توزيع ) المالية، لألوراقعمان 

 واالنحدار االرتباط، ومعامالت الوصفي، حصاءاإل على الدراسة اعتمدت(، و %69.8وبنسبة )

 اإلبالغ معيار تطبيق: المستقل المتغير على الدراسة واشتملت الدراسة، بيانات الختبار البسيط،

 هذه وأظهرت المحاسبي، النظام مخرجات جودة: عالتاب المتغير وعلى ،(1) رقم الدولي المالي

 التقارير إلعداد الدولي المالي اإلبالغ معيار لتطبيق إحصائية داللة ذو أثر يوجد أنه إلى الدراسة

 وأنه ية،األردن التأمين لشركات المالية القوائم في المحاسبية المعلومات مالئمة في( 1) رقم المالية

 المناسب والوقب المحاسبية، المعلومات موثوقية في المعيار لتطبيق إحصائية داللة ذو أثر ال

 وقابلية المحاسبية للمعلومات والتماثل المحاسبية للمعلومات المقارنة وقابلية المحاسبية للمعلومات

 .يةاألردن التأمين لشركات المالية القوائم في المحاسبية للمعلومات القياس

 بعنوان:( 2017) محمد دراسة
 السياسات على( 9) رقم الدولي المالي اإلبالغ معيار تبني على المترتبة لآلثار تحليلية دراسة

 العربية. والتمويلية للمصارف الئتمانية

 IFRS 9تحليل األثار المتوقعة من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية الى الدراسة  هدفت

 المنهج على الدراسة اعتمدت، و IAS39 31والذي حل محل المعيار المحاسبي الدولي رقم 
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 تطبيق: المستقل المتغير على الدراسة واشتملت االستنباطي، االستقرائي والمنهج التحليلي، الوصفي

 والتمويل االئتمان سياسات: التابع المتغير وعلى ،(1) رقم الدولي المالي اإلبالغ المعيار

 والقياس لالعتراف جديداً  نهجاً  المعيار يقدم: التالية نتائج إلى الدراسة توصلت وقد المصرفي،

 جديداً  مدخالً  المعيار ويقدم التحوط، ومحاسبة القيمة انخفاض نموذج ظل في المالية لألدوات

 تستخدمها التي األعمال ونماذج التعاقدية التدفقات بخصائص وربطها المالية الموجودات لتصنيف

عادة تقييم ضرورة األعمال تآمنش على المعيار ويفرض المختلفة، األعمال منشآت  كل تقييم وا 

 المعيار ويربط ،2198األول من كانون الثاني  في اإللزامي التطبيق وبعد قبل المالية األدوات

 النظم على يؤثر مما التحوط محاسبة استراتيجية إطار في المخاطر بأنظمة المحاسبية األنظمة

 أن يتوقع بالمعيار الوارد المتوقعة الخسائر قياس نموذج في والتغيير المنشآت، في المحاسبية

، وتوصلت الدراسة لمجموعة  المستقبلية المخاطر من تخوفاً  االئتمان سياسات في قيوداً  ذلك يحدث

من نتائج أهمها: أن التغيير في نموذج خسائر اإلئتمان المتوقعة سيحدث قيودًا في السياسات 

سيعزز من  1اإلئتمانية والتمويلية في المصارف العربية في حين معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم 

مين والمودعين نسبة النتهاجه سياسة التحوط لتفادي الخسائر اإلئتمانية المتوقعة الذي ثقة المساه

 بدوره يقلل من مخاطر السيولة وعدم الوفاء بسداد االلتزامات.

  :( بعنوان2020والبغدادي )دراسة شاهين 
اإلبالغ القياس المحاسبي لمخاطر الئتمان في ضوء معايير الرقابة المصرفية لبازل ومعيار 

  .المصرية( دراسة ميدانية بالبنوك التجارية IFRS 9) 9المالي الدولي رقم 

تعزيز القياس المحاسبي لمخاطر االئتمان في البنوك التجارية المصرية  إلىهدفت هذه الدراسة 

كما تحاول هذه الدراسة تقييم ( IFRS 9) 1وفقًا لمتطلبات بازل ومعيار اإلبالغ المالي الدولي رقم 

إدراك البنوك التجارية العاملة في جمهورية مصر العربية للمتطلبات والمبادئ الرقابية الخاصة 
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 إدراك البنوك بشكل ال  إلى( وتوصلت هذه الدراسة IFRS 9) 1بمعيار اإلبالغ المالي الدولي رقم 

 لخاص بمعيار اإلبالغ المالي الدوليبأس به بمتطلبات نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة ا

( وكذلك بالتوجيهات الرقابية المتعلقة بممارسات قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة IFRS 9) 1رقم 

مقارنة  2198قيام البنوك بتخفيض حد مخصصات خسائر االئتمان لعام  إلى أيًضاكما توصلت 

( لمواجهة IFRS 9) 1المالي الدولي رقم بالعام السابق لتكوين احتياطي مخاطر معيار اإلبالغ 

 الخسائر المتوقعة.

  الجنبية لدراساتا 2-5-2

 بعنوان: Alhayek and El Haija ((2011 راسةد
 "The Adoption of IFRS (9) in the Jordanian Banking Sector: are 

Accountant Ready to Adopt by Understanding the Recognition and 

Measurement" 

 معيار متطلبات تطبيق على يةاألردن البنوك في المحاسبين قدرة ميتقي إلى دراسة هذه هدفت

 األصول قياس على الدراسة ركزت وقد .المالية األنشطة على( 1) رقم الدولي المالي اإلبالغ

 هذا ضمن التمويلي واإليجار والتأمين التحوط، ومحاسبة التدني، ومفهوم المالية والمطلوبات

واستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج  المواضيع، هذه مع المحاسبين تعامل وطريقة المعيار،

االستبانه في جمع البيانات وأجريت الدراسة على عينة بلغ  استخدامالوصفي التحليلي من خالل 

سوق عمان المدرجة في محاسبًا من المحاسبين العاملين في البنوك األردنية  41عدد أفرادها 

 في المحاسبين أن إلى الدراسة توصلتبنكًا ، و  96والبالغ عددها  2191لألوراق المالية في نهاية 

 لديها يةاألردن البنوك أن على يدل مما المعيار، لمتطلبات والدراية المالئمة معرفةال لديهم البنوك

 .المعيار لتطبيق التحول على القدرة
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 ( بعنوان: 2012)  Huian. Mariaدراسة 
Accuonting For Financil Assets And Financial Liabilities According To 

IFRS 9  

الدراسة إلى تحليل وفهم القواعد والمتطلبات الجديدة الواردة في معيار اإلبالغ هدفت هذه 

إضافة إلى  ،31ال سيما بعد االنتقادات الواسعة لمعيار المحاسبة الدولي  1المالي الدولي رقم 

 المعيار.التعرف على بعض التحديات محتملة الحدوث عند تطبيق 

ومعيار  31واعتمد الباحث في هذه الدراسة على مبدأ المقارنة بين معيار المحاسبة الدولي رقم 

معيار اإلبالغ وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن اعتماد  ،1اإلبالغ المالي الدولي رقم 

يقلل من صعوبة التصنيف والقياس لألصول المالية مقارنة بمعيار المحاسبة  1رقم  المالي الدولي

على توفير الطرق القانونية ة ويوصي الباحث يضرورة قيام الجهات الحكومي ،31الدولي رقم 

 الدولي.والتنظيمية لالمتثال لجميع معايير اإلبالغ المالي 

 بعنوان: Onali. Enrico And Gianluca  (2014 )دراسة 
Pre-adoption Market Reaction to IFRS 9 Across-Country Event -

Study  

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة ما هو رد فعل األسواق المالية تجاه اعتماد معيار اإلبالغ 

شركة مدرجة في السوق  5411ولتحقيق هدف الدراسة تم استطالع أراء  ،1المالي الدولي رقم 

 األوروبي.

أنه بشكل عام وجد رد فعل إيجابي حول اعتماد وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهممها 

وأن المستثمرون واثقون من قدرة معيار اإلبالغ المالي الدولي  1معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم 

تائج وأيضًا من بعض الن ،31على معالجة المشاكل الكامنة في معيار المحاسبة الدولي رقم  1رقم 
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المهمة الموجودة في هذه الدراسة وجود دليل واضح على أن المعيار قد خفض من حالة التعقيد في 

 المعيار.ن للمتطلبات الواردة في و هم المستثمر فالتصنيف وقياس األصول المالية من خالل 

 ( بعنوان:2015)  Gunther Gebhardtدراسة 
Impairments of Greek Government Bonds under IAS 39 and IFRS 9 

الحكومة اليوناينة من خالل هدفت هذه الدراسة إلى مناقشة االنخفاض الحاصل على سندات 

والمقارنة بينهما من خالل  1ومعيار اإلبالغ المالي الدولي رقم  31المحاسبة الدولي  تطبيق معيار

 القيمة.قواعد انخفاض 

تقرير البنك األوروبي وهي السندات اليونانية بيانات الموجودة في الواعتمدت هذه الدراسة على 

الموجودة في تقرير البنك األوروبي بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وبدأت الفترة 

 .2199إلى نهاية عام  2111التاريخية التي تغطيها هذه الدراسة في النصف الثاني من عام 

قواعد انخفاض القيمة الحالية لمعيار اإلبالغ المالي وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن 

من خالل  31هي أفضل من قواعد انخفاض القيمة في معيار المحاسبة الدولي رقم  1الدولي رقم 

 أشمل.االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة في وقت مبكر وبشكل 

 بعنوان: Zoltan Novotny-Farkas(2016 ) دراسة 
The Interaction of the IFRS 9 Expected Loss Approach with 

Supervisory Rules and Implications for Finnancial Sability. 

من جهة خسارة  1دراسة تفاعل معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم هدفت هذه الدراسة إلى 

تقرار المالي في االتحاد األوروبي االئتمان المتوقعة مع قواعد إشرافية على قياس اآلثار في االس

واعتمدت الدراسة على المنهج  31مقارنة بنهج الخسارة المتكبدة في معيار المحاسبة الدولي رقم 

  األوربي.الوصفي في تحليل البيانات بالرجوع إلى البيانات المالية للبنوك الموجودة في االتحاد 
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أن نموذج الخسارة اإلئتمانية المتوقعة في وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج وأهمها 

يد الخسارة ذات الصلة لتحد ةيشتمل على معلومات كبير  1معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم 

 .1_ناولها معيار اإلبالغ المالي الدولي رقمتاإلئتمانية المتوقعة إضافة إلى المخاوف اإلشرافية التي ي

 ( ملخص الدراسات السابقة2-2جدول )ال

 عنوان الدراسة الرقم
اسم 
 الباحث

 أهم هدف للدراسة
أهم النتائج التي توصلت 

 إليها الدراسة
مدى الستفادة من 

  الدراسة

9 

أثر التحول إلى تطبيق 
معيار اإلبالغ المالي 

في قياس  1رقم 
األدوات المالية 

للمصارف التجارية 
المدرجة في سوق 

 دمشق لألوراق المالية 

 عرنوق 
2194 

التعرف على أثر التحول 
إلى تطبيق معيار 

اإلبالغ المالي الدولي 
"التصنيف  1رقم 

والقياس" في قياس 
األدوات المالية المالية 
للمصارف التجارية 

المدرجة في سوق دق 
 لألوراق المالية 

 إلى تطبيق معيار اإلبالغ
إلعداد التقارير  يالمالي الدول
( يؤثر جوهريًا 1المالية رقم )

مة األدوات المالية في قي
المتاحة للبيع الذي يجعل 
قيمتها صفرًا بسبب إعادة 

التقييم، وفي قيمة االستثمارات 
المالية المحتفظ بها حتى 

 تاريخ االستحقاق

استفاد الباحث من 
هذه الدراسة في بناء 

مشكلة الدراسة 
وصياغة فرضيات 

 .الدراسة

2 

الصعوبات التي تواجه 
البنوك التجارية 

ية في التطبيق األردن
المبكر لمعيار اإلبالغ 

المالي الدولي رقم 
(1.) 

 التكروري
2195 

تسليط الضوء على 
الصعوبات التي تواجه 
البنوك التجارية األردنية 

في االلتزام بالتطبيق 
لمعيار اإلبالغ االمبكر 

 1المالي الدولي رقم 
(IFRS 9) 

بأن البنوك التجارية األردنية 
لم تواجه صعوبات في 

تطبيق المبكر لمعيار ال
 1اإلبالغ المالي الدولي رقم 
سواء من حيث التطبيق أو 

 التصنيف والقياس

استفاد الباحث من 
الدراسة في إطراء 
المبحث األول من 

اإلطار النظري وهو 
معيار اإلبالغ 
  المالي الدولي

3 

أثر تطبيق اإلبالغ 
( في 1المالي رقم )

جودة مخرجات النظام 
لشركات المحاسبي 

 التأمين في األردن.

سقف 
 الحيط
2196 

إلى إلقاء الضوء على 
أثر تطبيق معيار 
 1اإلبالغ المالي رقم 

على جودة مخرجات 
النظام المحاسبي 

لشركات التأمين في 
 األردن

أنه يوجد أثر ذو داللة 
إحصائية لتطبيق معيار 

اإلبالغ المالي الدولي إلعداد 
( في 1التقارير المالية رقم )

الئمة المعلومات المحاسبية م
في القوائم المالية لشركات 

 التأمين األردنية

استفاد الباحث من 
الدراسة في صياغة 

مقدمة الدراسة 
وأهداف الدراسة 
وصياغة مشكلة 

 .الدراسة
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 عنوان الدراسة الرقم
اسم 
 أهم هدف للدراسة الباحث

أهم النتائج التي توصلت 
 إليها الدراسة

 مدى الستفادة من
 الدراسة

4 

اآلثار المحتملة 
لتطبيق متطلبات 

المعيار الدولي إلعداد 
 1التقارير المالية رقم 
)انخفاض الخسائر 

 المتوقعة(اإلئتمانية 
على البنوك العاملة 

 في األردن

الخالدي 
2196 

بيان األثر المتوقع 
لتطبيق متطلبات المعيار 
المتعلق بانخفاض القيمة 

المتعلقة لمحاسبة 
اإلئتمانية  الخسائر

المتوقعة للمنشأة من 
في  أصولها والتزاماتها

 البنوك العاملة في األردن

زيادة حجم محفظة التسهيالت 
بشكل متوسط ويرافق هذه 
الزيادة اتخاد المزيد من 
 إجراءات العناية الواجبة

استفاد الباحث من 
الدراسة في صياغة 

مقدمة الدراسة 
 وأهداف الدراسة

5 

 آلثارل تحليلية دراسة
 تبني على المترتبة
 المالي اإلبالغ معيار
 على( 1) رقم الدولي

 االئتمانية السياسات
 والتمويلية للمصارف

 .العربية

 محمد
2197 

تهدف الدراسة لتحليل 
األثار المتوقعة من 

تطبيق المعيار الدولي 
 IFRS 9للتقارير المالية 

والذي حل محل المعيار 
المحاسبي الدولي رقم 

31 IAS39 

أن التغيير في نموذج خسائر 
اإلئتمان المتوقعة سيحدث 

قيودًا في السياسات اإلئتمانية 
والتمويلية في المصارف 
العربية في حين معيار 

 1اإلبالغ المالي الدولي رقم 
سيعزز من ثقة المساهمين 
والمودعين نسبة النتهاجه 

سياسة التحوط لتفادي 
الخسائر اإلئتمانية المتوقعة 

يقلل من مخاطر  الذي بدوره
السيولة وعدم الوفاء بسداد 

 االلتزامات

استفاد الباحث من 
الدراسة في بناء 
متغييرات الدراسة 

مشكلة  وفي بناء
 الدراسة

6 

القياس المحاسبي 
لمخاطر االئتمان في 
ضوء معايير الرقابة 

المصرفية لبازل 
ومعيار اإلبالغ المالي 

 IFRS) 1الدولي رقم 
( دراسة ميدانية 9

بالبنوك التجارية 
 المصرية.

شاهين 
 والبغدادي
2121 

تعزيز القياس المحاسبي 
لمخاطر االئتمان في 

البنوك التجارية المصرية 
وفقًا لمتطلبات بازل 

ومعيار اإلبالغ المالي 
 IFRS) 1الدولي رقم 

9) 

إدراك البنوك بشكل ال بأس 
به بمتطلبات نموذج الخسائر 
االئتمانية المتوقعة الخاص 

 يار اإلبالغ المالي الدوليبمع
 (IFRS 9) 1رقم 

استفاد الباحث من 
هذه الدراسة في 
إطراء األطار 
 النظري للدراسة
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 عنوان الدراسة الرقم
اسم 
 أهم هدف للدراسة الباحث

أهم النتائج التي توصلت 
 إليها الدراسة

مدى الستفادة من 
 الدراسة

7 

The Adoption 
of IFRS (9) in 
the Jordanian 
Banking Sector 

Alhaye
k and 
El 
Haija 
2011 

تقييم قدرة المحاسبين في 
البنوك األردنية على 

تطبيق متطلبات معيار 
اإلبالغ المالي الدولي 

 (1رقم )

أن المحاسبين في البنوك 
لديهم معرفة والدراية المالئمة 
لمتطلبات المعيار، مما يدل 
على أن البنوك األردنية لديها 

التحول لتطبيق القدرة على 
 المعيار.

استفاد الباحث من 
الدراسة في إطراء 
المبحث األول من 

جانب النظري 
 للدراسة

8 

Accuonting For 
Financil Assets 
And Financial 
Liabilities 
According To 
IFRS 9 

Huian. 
Maria 
2192 

تحليل وفهم القواعد 
والمتطلبات الجديدة 

الواردة في معيار اإلبالغ 
، 1المالي الدولي رقم 

إضافة إلى التعرف على 
بعض التحديات محتملة 

الحدوث عند تطبيق 
 المعيار.

أن اعتماد معيار اإلبالغ 
يقلل من  1المالي الدولي رقم 

صعوبة التصنيف والقياس 
لألصول المالية مقارنة 

محاسبة الدولي رقم بمعيار ال
31 

استفاد الباحث من 
هذه الدراسة في 
صياغة مقدمة 

 الدراسة  

1 

Pre-adoption 
Market 
Reaction To 
IFRS 9 
Across-
Country Event 
-Study 

Onali. 
Enrico 

And 
Gianluc

a 
2194 

معرفة ما هو رد فعل 
األسواق المالية اتجاه 
اعتماد معيار اإلبالغ 

 1 المالي الدولي رقم

وجد رد فعل إيجابي أنه ي
حول اعتماد معيار اإلبالغ 

وأن  1المالي الدولي رقم 
ته المستثمرون واثقون من قدر 

على حل المشاكل الكامنة في 
معيار المحاسبي الدولي رقم 

31 

استفاد الباحث من 
هذه الدراسة في 

إطراء المبحث األول 
من الجانب النظري 

 للدراسة

91 

Impairments of 
Greek 
Government 
Bonds Under 
IAS 39 And 
IFRS 9 

Gunthe
r 

Gebhar
dt 

2015 

مناقشة االنخفاض 
الحاصل على سندات 
الحكومة اليوناينة من 
خالل تطبيق معيار 
 31المحاسبة الدولي 

ومعيار اإلبالغ المالي 
والمقارنة  1الدولي رقم 

بينهما من خالل قواعد 
 انخفاض القيمة

القيمة أن قواعد انخفاض 
الحالية لمعيار اإلبالغ المالي 

هي أفضل من  1الدولي رقم 
قواعد انخفاض القيمة في 

معيار المحاسبة الدولي رقم 
31 

استفاد الباحث من 
الدراسة في إطراء 
الجانب النظري 
بالمقارنة بين 

  IFRS 9معيارين 
 IAS 39و
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 عنوان الدراسة الرقم
اسم 
 أهم هدف للدراسة الباحث

أهم النتائج التي توصلت 
 إليها الدراسة

مدى الستفادة من 
 الدراسة

99 

The Interaction 
of the IFRS 9 
Expected Loss 
Approach With 
Supervisory 
Rules and 
Implications 
For Finnancial 
Sability 

Zoltan 
Novotn
y-
Farkas 
2196 

دراسة تفاعل معيار 
اإلبالغ المالي الدولي 

من جهة خسارة  1رقم 
االئتمان المتوقعة مع 

قواعد إشرافية على قياس 
اآلثار في االستقرار 

 المالي

أن نموذج الخسارة اإلئتمانية 
ة في معيار اإلبالغ المتوقع

يشتمل  1المالي الدولي رقم 
على معلومات كبير ذات 
الصلة لتحديد الخسارة 

 اإلئتمانية المتوقعة

استفاد الباحث من 
الدراسة في إطراء 
المبحث الثاني من 
الجانب النظري 
وتحديدًا الخسارة 
 اإلئتمانية المتوقعة

 

 الدراسة هذه ما يميز  2-5-3

حيث  1تناولت هذه الدراسة موضوعًا جديدًا وحيويًا وهو معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم 

وخاصة الدراسات العلمية التي تخص هذا المعيار واالبحاث الدراسات، واجه الباحث ندرة وقلة في 

تناولت شركات التامين األردنية المدرجة في سوق عمان لألوراق المالية ألهمية هذا القطاع  التي

 األردني.عند معظم أفراد المجتمع 

وأيضًا تميزت هذه الدراسة على حسب حد علم الباحث بأنها تعتبر من أوائل الدراسات التي 

قوائم المالية كمتغير تابع إليجاد األثر فيما يتعلق بال 1تحدثت عن معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم 

 المالية.الذي واجه شركات التأمين األردنية المدرجة في سوق عمان لألوراق 

لكن لم يتم ربطها بالقوائم  1حيث تناولت بعض الدراسات معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم 

 1بالغ المالي الدولي رقم ( والتي أخذت معيار اإل2196المالية كمتغير تابع كدراسة سقف الحيط )

 كمتغير مستقل على جودة مخرجات النظام المحاسبي لشركات التأمين. 
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 هجية الدراسة )الطريقة والجراءات(من: الفصل الثالث

 .تمهيد 3-1

  .منهج البحث المستخدم 3-2

  .مجتمع الدراسة 3-3

  .عينة الدراسة 3-4

  .أداة الدراسة 3-5

  .متغيرات الدراسة 3-6

  .جراءات الدراسةإ 3-7
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 الفصل الثالث
(واإلجراءاتهجية الدراسة )الطريقة نم  

  تمهيد 3-1

مصادر جمع  وعينتها،مجتمع الدراسة  المستخدمة،نهجية الدراسة ميتضمن هذا الفصل وصفًا ل

 البيانات.واإلجراءات المستند إليها في تحليل  ،متغيرات الدراسة البيانات،

 نهج البحث المستخدم م 3-2

التحليلي القائم على دراسة اختبارية من والمنهج اعتمد الباحث على استخدام المنهج الوصفي 

وذلك لتغطية الجانب  الدراسة،ية محل عينة األردنواقع البيانات المالية المنشورة لشركات التأمين 

 النتائج. إلىأسئلتها للوصول  واإلجابة عنتها االختبار فرضيالعملي من هذه الدراسة 

 مجتمع الدراسة  3-3

( شركة تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمين داخل المملكة 24ويتكون قطاع التأمين من )

نتهاء إجراءات التصفية اإلختيارية ، 2121حتى نهاية عام  حيث تم فسخ شركة جراسا للتأمين وا 

عتبار الشركة منقضية إعتبارًا من تاريخ  وتم إتمام إجراءات االندماج االختياري  .96/1/2198وا 

بين شركتي اليرموك للتأمين مع الشركة األولى للتأمين في شركة واحدة " األولى للتأمين " بتاريخ 

وتم تغير اسم الشركة اإلماراتية للتأمين لتصبح الصفوة للتأمين بتاريخ  ،99/2/2196

ية األردندراسة من شركات التأمين يتكون مجتمع الو  (،2121، )إدارة التأمين .93/5/2198

 شركة. 23( وعددها 2121- 2195لفترة من )خالل ا سوق عمان لالوراق الماليةالمدرجة في 
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 عينة الدراسة  3-4

ة على المسح الشامل لكافة شركات دمة في الدراسة هي عينة قصدية مبنيالعينة المستخ

والتي تستوفي  شركة، 23البالغ عددها و  الماليةوراق سوق عمان لألالمدرجة في ية األردنالتأمين 

  التالية:الشروط 

 (.2121 – 2195أن تكون عملياتها مستمرة خالل سنوات الدراسة ) -9

 خاللفي القوائم  والمستقلة متوفرةأن تكون المعلومات الالزمة لقياس متغيرات الدراسة التابعة  -2

 الدراسة.فترة 

 .سوق عمان لالوراق المالية( عينة الدراسة، شركات التأمين األردنية المدرجة في 1-3الجدول )
الرقم 
سنة  رمز اسم شركة التأمين الشركة

 تأسيس
رأس المال 
ةالمدفوع الشرك الحصة  المدقق الخارجي 

 السوقية

يةاألردنشركة التأمين  1  JOIN 1951 30000000 
ديلويت آند توش 

األوسط()الشرق   
1.61% 

أمينشركة الشرق األوسط للت 2  MEIN 1962 22050000  ويونغ األردنإرنست  6.67% 
ويونغ األردنإرنست  NAAI 1965 8000000 الشركة الوطنية للتأمين 3  2.81% 

 UNIN 1972 8000000 شركة المتحدة للتأمين 4
ديلويت آند توش 
 )الشرق األوسط(

4.38% 

للتأمينشركة المنارة  5  ARSI 1974 5000000 2.99 المهنيون العرب% 

أمينشركة العامة العربية للت 6  AICJ 1975 8000000 
ديلويت آند توش 
 )الشرق األوسط(

3.35% 

 %3.15 المهنيون العرب JERY 1975 8000000 شركة القدس للتأمين 7

8 
ة ية الفرنسياألردنالشركة 

نالعصريو  المحاسبون JOFR 1976 9100000 للتأمين  5.71% 

9 
بي شركة االتحاد الدولي العر 

 للتأمين
AIUI 1976 6000000 

قيق المكتب العلمي للتد
اتوالمحاسبة واإلستشار   

9.47% 

 DICL 1976 8000000 شركة دلتا للتأمين 10
ديلويت آند توش 
 )الشرق األوسط(

2.49% 

11 
شركة األراضي المقدسة 

 للتأمين
HOLI 1980 9868691  اهوشركشركة العباسي  9.62% 
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الرقم 
سنة  رمز اسم شركة التأمين الشركة

 تأسيس
رأس المال 
ةالمدفوع الشرك الحصة  المدقق الخارجي 

 السوقية

 SFIC 1980 4000000 شركة الصفوة للتأمين 12
 ونوشركاه محاسبسمان 

ن ومستشارو قانونيون 
 ماليون

1.87% 

 ARIN 1980 8000000 شركة العرب للتأمين 13
ي شركة إبراهيم العباس

 وشركاه
9.17% 

نشركة فيالدلفيا للتأمي 14  PHIN 1980 4000000  اهوشركشركة العباسي  9.15% 
أمينشركة النسر العربي للت 15  AAIN 1989 10000000  ويونغ األردنإرنست  6.11% 

16 
شركة الضامنون العرب 

 للتأمين
ARAS 1995 9215000 

 ونوشركاه محاسبسمان 
ن ومستشارو قانونيون 

 ماليون
9.63% 

17 
ية المجموعة العربية األوروب

 للتأمين
AMMI 1996 8000000 

توش  ديلويت آند
 )الشرق األوسط(

4.87% 

18 
 يةاألردنالعربية  المجموعة

نالمحاسبون العصريو  ARGR 1996 9500000 للتأمين  3.45% 

مينالدولية للتأ األردنشركة  19  JIJC 1996 18150000  اهوشركشركة القواسمي  2.21% 
اهوشركشركة العباسي  TIIC 1996 15000000 شركة التأمين اإلسالمية 20  4.59% 
أمينشركة الشرق العربي للت 21  AOIC 1996 21438252  ويونغ األردنإرنست  95.21% 

 FINS 2006 28000000 شركة األولى للتأمين 22
ديلويت آند توش 
 )الشرق األوسط(

7.45% 

ويونغ األردنإرنست  MDGF 2006 10000000 شركة ميدغلف للتأمين 23  2.86% 

  :يليجمعها عن عينة الدراسة تبين ما تم المعلومات التي  بناءًا علىو 

وقد  ،2198 لعام الثانيكانون من ول األ( في 1تم تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ) -9

ترتب على تطبيق المعيار إحداث تغييرات على السياسات المحاسبية وتعديالت على المبالغ 

ما تجيزه األحكام وبحسب  ية،األردنالمعترف بها سابقًا في القوائم المالية لشركات التأمين 

واالعتراف  المقارنة،عدم إعادة إدراج أرقام  (،1لمعيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ) االنتقالية
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تعديالت على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية في تاريخ االنتقال في  بأي

 .2198رين لعام يطياألرصدة االفتتاحية لألرباح المدورة وحقوق غير المس

تطبيق لية وآفي بنود  سوق عمان لالوراق الماليةية المدرجة في األردناختالف شركات التأمين  -2

أربع  إلىعلينا تصنيف عينة الدراسة  يتوجبولذلك  (،1معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

  التالي:مجموعات رئيسية على النحو 

 االئتمانيةتطبيق نموذج الخسائر ية التي عملت على األردنشركات التأمين  األولى:المجموعة 

( على جميع البنود التي تضمنها المعيار والتي 1المتوقعة لمعيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

  على:تشمل 

 البنوك.الودائع لدى  -9

  التحصيل.شيكات برسم  -2

 المدينة.ذمم  -3

  المدينة.ذمم معيدي التأمين  -4

 (.)السنداتموجودات المالية بالكلفة المطفأة ال -5

  المؤجلة.موجودات الضريبية ال -6

أثر تطبيق المعيار على المبالغ المعترف بها مسبقًا في األرباح المدورة في باالعتراف  حيث تم

 2198تغيير على البنود السابقة خالل عام التم احتساب أثر و  ،2198كانون األول من ول اال

  التالي:على النحو  تأمين،( شركة 92)ضمت هذه المجموعة وقد  ،2121و 2191وعام 

 للتأمين.ية الفرنسية األردنالشركة  -9

 للتأمين.المجموعة العربية األوروبية  -2
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  للتأمين.الدولية  األردنشركة  -3

 للتأمين.شركة األولى  -4

  اإلسالمية.شركة التأمين  -5

  ية.األردنشركة التأمين  -6

  للتأمين.شركة الضامنون العرب  -7

 للتأمين.شركة العربية  -8

  للتأمين.شركة القدس  -1

  للتأمين.شركة المتحدة  -91

  للتأمين.شركة المنارة  -99

 للتأمين.شركة دلتا  -92

 االئتمانيةية التي عملت على تطبيق نموذج الخسائر األردنشركات التأمين  الثانية:المجموعة 

البنود التي تضمنها المعيار والتي  بعض( على 1المتوقعة لمعيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

 على:تشمل 

 التحصيل.كات برسم شي -9

 المدينة.ذمم  -2

 المدينة.ذمم معيدي التأمين  -3

حيث تم االعتراف بأثر تطبيق المعيار على المبالغ المعترف بها مسبقًا في األرباح المدورة 

تغيير على البنود السابقة خالل عام الوتم احتساب أثر  ،2198كانون األول من ول األفي 

 التالي:على النحو  تأمين،( شركة 4هذه المجموعة ) ضمتوقد  ،2121و 2191وعام  2198
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  للتأمين.ية األردنالمجموعة العربية  -9

  للتأمين.شركة الشرق العربي  -2

  للتأمين.شركة العرب  -3

 للتأمين.الشركة الوطنية  -4

 االئتمانيةية التي عملت على تطبيق نموذج الخسائر األردنشركات التأمين  الثالثة:المجموعة 

حيث تم االعتراف بأثر  فقط،الذمم المدينة ( على 1المتوقعة لمعيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

كانون من ول األاألرباح المدورة في حساب تطبيق المعيار على المبالغ المعترف بها مسبقًا في 

 2191وعام  2198خالل عام  الذمم المدينةتغيير على الوتم احتساب أثر  ،2198األول 

 التالي:على النحو  تأمين،( شركة 5هذه المجموعة ) ضمتوقد  ،2121و

  للتأمين.شركة األراضي المقدسة  -9

  للتأمين.شركة الشرق األوسط  -2

  للتأمين.شركة الصفوة  -3

  للتأمين.شركة فيالدلفيا  -4

 للتأمين.شركة المتوسط والخليج  -5

التي افصحت بأن القوائم المالية لم تتأثر بتطبيق ية األردنشركات التأمين  الرابعة:المجموعة 

هذه  وضمت ،2121وعام  2191وعام  2198( لعام 1معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

  التالي:تأمين على النحو شركتي المجموعة 

 شركة النسر العربي للتأمين.  -9

 .للتأمين العربيالدولي شركة االتحاد  -2
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 أداة الدراسة  3-5

  ية من القوائم األردنتم جمع البيانات األساسية المتعلقة بمتغيرات الدراسة لشركات التأمين

والمتمثلة  وراق الماليةسوق عمان لأل فيوالمنشورة بشركات التأمين األردنية المالية الخاصة 

 .بقائمة الدخل وقائمة المركز المالي

 متغيرات الدراسة  3-6

 النظري والدراسات السابقة تم اشتقاق أنموذج الدراسة حسب اآلتي: اإلطارباالعتماد على 

 (1تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ) :المستقلالمتغير 

 : التأمين األردنية وتشمل القوائم المالية لشركات: المتغير التابع

  لعدد بنود المعيار التي تم تطبيقها.قائمة الدخل لشركات التامين تبعا 

 لشركات التامين تبعا لعدد بنود المعيار التي تم تطبيقها. قائمة المركز المالي 

 إجراءات الدراسة  3-7

قام الباحث بجمع البيانات من خالل  تها،افرضيتحقيق أهداف الدراسة واختبار من أجل 

  التالية:المصادر 

تم جمع البيانات من القوائم المالية المنشورة لشركات التأمين األردنية المدرجة  األولية:المصادر  -

 المالية.في سوق عمان لألوراق 

باإلضافة إلى  االلكترونية،وتتمثل من الكتب العربية واألجنبية والمواقع  الثانوية:المصادر  -

 الدراسة.ب النظري من الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت هذا الموضوع لتغطية الجان
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بعد إنهاء عملية جمع البيانات والمعلومات الالزمة لمتغيرات الدراسة تم إدخالها إلى الحاسب 

إذ تم استخدام البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية  اإلحصائية،اآللي الستخراج النتائج 

(SPSS وتم تطبيق األساليب اإلحصائية ):اآلتية  

الوسط الحسابي والوسيط وأعلى وأدنى قيمة واالنحراف المعياري لوصف مقايس التشتت مثل 

 الدراسة.المتغيرات 

 المعالجة اإلحصائية  3-8

أربعة مجموعات فإن المعالجة اإلحصائية سوف  إلىوفقًا لما سبق من تصنيف لعينة الدراسة 

  يلي:األولى وفقًا ما الثالث لمجموعات لتكون 

من  ولاألالمبدئي في  االئتمانيةتطبيق نموذج الخسائر  مؤشرساب تحا ،2198نسبة لعام الب -9

الوصول  أجلمن وذلك  ،2198لعام  رصيد األرباح االفتتاحيعلى  2198األول  كانون

وذلك من خالل قسمة تطبيق  ،المدورة االفتتاحيأرصدة األرباح نسبة تخفيض في  إلى

 االفتتاحيرصيد الحقوق الملكية على  في المثبت في قائمة التغيير االئتمانيةنموذج الخسائر 

  .2198لألرباح المدورة لعام 

بنود تطبيق في  للتغيير احتساب المتوسط الحسابي سيتم (2198-2121للفترة )بنسبة  -2

وذلك  ،صافي الدخلتخفيض في النسبة  إلىوذلك من أجل الوصول المعيار خالل الفترة 

نود تطبيق المعيار على المتوسط الحسابي في بمن خالل قسمة متوسط الحسابي للتغير 

الزيادة في األرباح للفترة من  أونسبة التخفيض  إلىوذلك من أجل الوصول  ،صافي الدخل

 .2121للغاية  2198



56 

تدني مخصص مصروف لسيتم احتساب المتوسط الحسابي  (،2197-2195للفترة )نسبة الب -3

 الدخل،صافي تخفيض في النسبة  إلىخالل الفترة وذلك من أجل الوصول المدينة الذمم 

على المتوسط  مخصصمصروف في  وذلك من خالل قسمة متوسط الحسابي للتغيير

صافي الزيادة في  أونسبة التخفيض  إلىوذلك من أجل الوصول  ،صافي الدخلالحسابي 

 .2197للغاية  2195للفترة من  الدخل

( والتي تمثل الفترة قبل تطبيق معيار االبالغ المالي 2197-2195مقارنه نتائج الفترة ) -4

( والتي تمثل الفترة 2121-2198(، مع نتائج الفترة )1الدولي العداد التقارير المالية رقم )

 بعد تطبيق المعيار.

 ،(Independent T testاختبار ت للعينات المستقلة )باستخدام اختبار فرضيات الدراسة  -5

 .ANOVAحادي التباين األ وتطبيق تحليل
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 ختبار الفرضياتانتائج التحليل اإلحصائي و : الفصل الرابع

   .تمهيد 4-1

 البيانات.عرض  4-2

 ومتغيراتها.اإلحصاءات الوصفية لعينة الدراسة  4-3

 الدراسة.اختبار الفرضيات  4-4

 النتائج.تفسيرات  4-5
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة 

  هيدمت 4-1

 بجمعها،يهدف هذا الفصل إلى عرض نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات التي قام الباحث 

حيث تم اعتماد المنهجية التي وردت بالفصل الثالث واستخدام الباحث طريقة التحليل الكمي 

حيث أجري التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج الحزم  بالدراسة،الستخراج النتائج المتعقلة 

 (.SPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية )

 عرض بيانات الدراسة  4-2

على  موزعة سوق عمان لالوراق الماليةشركة تأمين مدرجة في  23تتكون عينة الدراسة من 

تطبيق في  وراق الماليةلأل التأمين المدرجة في سوق عماننتيجة اختالف شركات أربعة مجموعات 

تم تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي أولى في المجموعة ف ،(1معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

( المتغير المستقل من خالل نموذج الخسائر االئتمانية على جميع البنود التي يخضع لها 1رقم )

المالية بالكلفة المطفأة وشيكات برسم المعيار والتي تشمل كل من ودائع البنوك والموجودات 

شركة تأمين  92وتتكون هذه المجموعة من  ،لمدينة وذمم مدينة معيدي التأمينالتحصيل وذمم ا

( 1، وتم دراسة أثر تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )سوق عمان لالوراق الماليةمدرجة في 

، حيث أن هذه الفترة تغطي الفترة ما 2121 لغاية 2195من خالل دراسة مقارنة للفترة من عام 

لغاية عام  2195( وهي التي تشمل الفترة من عام 1قبل تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

 2198( والتي تشمل الفترة من عام 1، وما بعد تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )2197

 .2121لغاية عام 



51 

، فقد وراق الماليةسوق عمان لألشركات تأمين مدرجة في  4كونة من والمأما المجموعة الثانية 

( من خالل نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة على 1تم تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

ذمم المدينة وذمم مدينة معيدي التأمين البنود التي يشملها المعيار، حيث تم تطبيقه على البعض 

( من خالل 1وتم دراسة أثر تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )حصيل، وشيكات برسم الت

والفترة من عام ، اي قبل تطبيق المعيار 2197لغاية عام  2195 دراسة مقارنة للفترة من عام

 .2121لى إ 2197

 وراق الماليةسوق عمان لألشركات تأمين مدرجة في  5أما المجموعة الثالثة والتي تتكون من 

( من خالل نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة 1فقد تم تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

( من خالل دراسة 1وتم دراسة أثر تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ) على ذمم المدينة فقط،

 (.2121-2198( والفترة من عام )2197-2195)مقارنة للفترة 

وراق سوق عمان لألتأمين مدرجة في تي شرك فهي تتكون من واألخيرة،ة ابعأما المجموعة الر 

اإلفصاح من خالل بياناتها المالية أن  والتي تم( 1تطبق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ) ،المالية

 المالية.( لم يكن ذو تأثير جوهري على قوائمها 1تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

 حسب المجموعة سوق عمان لالوراق الماليةتصنيف شركات التأمين األردنية المدرجة في  :(1-4الجدول )
 رقم المجموعة  رمز  اسم شركة التأمين   الشركة/ الرقم 

 المجموعة األولى  JOFR ية الفرنسية للتأميناألردنالشركة  1
 المجموعة األولى  AMMI المجموعة العربية األوروبية للتأمين 2
 المجموعة األولى  JIJC الدولية للتأمين  األردنشركة  3
 المجموعة األولى  FINS شركة األولى للتأمين 4
 المجموعة األولى  TIIC شركة التأمين اإلسالمية  5
 المجموعة األولى  JOIN ية األردنشركة التأمين  6
 المجموعة األولى  ARAS نللتأميشركة الضامنون العرب  7
 المجموعة األولى  AICJ شركة العربية للتأمين  8
 المجموعة األولى  JERY شركة القدس للتأمين 9
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 رقم المجموعة  رمز  اسم شركة التأمين   الشركة/ الرقم 
 المجموعة األولى  UNIN شركة المتحدة للتأمين 10
 المجموعة األولى  ARSI شركة المنارة للتأمين 11
 المجموعة األولى  DICL شركة دلتا للتأمين 12
 المجموعة الثانية  NAAI الشركة الوطنية للتأمين 13
 المجموعة الثانية   ARGR ية للتأميناألردنالعربية  المجموعة 14
 المجموعة الثانية  AOIC شركة الشرق العربي للتأمين  15
 المجموعة الثانية  ARIN شركة العرب للتأمين 16
 المجموعة الثالثة HOLI شركة األراضي المقدسة للتأمين 17
 المجموعة الثالثة  MEIN شركة الشرق األوسط للتأمين  18
 المجموعة الثالثة  SFIC شركة الصفوة للتأمين 19
 المجموعة الثالثة  PHIN شركة فيالدلفيا للتأمين 20
 المجموعة الثالثة  MDGF  والخليج للتأمينشركة المتوسط  21
 المجموعة الرابعة  AIUI شركة االتحاد الدولي العربي للتأمين 22
 المجموعة الرابعة  AAIN شركة النسر العربي للتأمين  23

 ومتغيراتهااإلحصاءات الوصفية لعينة الدراسة  4-3

)طريقة التباين والتغاير أو طريقة   Parametric Methodsقد تم استخدام الطريقة المعلمية 

(، وذلك نظرًا ألن الطرق 1التباين الكلي( في قياس أثر تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

األخرى تقوم على افتراضات غير واقعية مثل أن ما حدث في الماضي سيستمر حدوثه في 

صعب عزل تأثيرها، ومن ثم تستغرق المستقبل، أو االعتماد على عدد كبير من المتغيرات والتي ي

تلك الطرق وقتًا طوياًل في الحساب، بينما الطريقة المعلمية تعد أكثر الطرق استخدامًا وانتشارًا في 

الواقع العملي من جانب الباحثين، حيث تمتاز بالبساطة والسهولة في التطبيق، حيث تعتمد على 

الدخل والذي يرجع إلى االنحراف المعياري، وبالتالي  العالقة الخطية بين التقلبات والتباينات لصافي

 تعتمد صافي الدخل لشركات التأمين مع ثبات العوامل األخرى.
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 المجموعة األولى  4-3-1

سيتم دراسة هذه المجموعة على فترتين، الفترة األولى هي ما قبل تطبيق معيار اإلبالغ المالي 

، أما الفترة الثانية فهي فترة بداية 2197لغاية  2195 ( والتي تشمل الفترة من عام1الدولي رقم )

 . 2121لغاية عام  2198تطبيق المعيار وما بعد تطبيقه والتي تشمل الفترة من عام 

 2015( من عام 9الفترة األولى ما قبل تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ) 4-3-1-1

 .2017لغاية عام 

 مخصص تدني الذمممصروف التأمين للمجموعة األولى و صافي دخل شركات  (:2-4الجدول )
 2015المدينة عام 

 

 (9قبل تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ) 2015صافي الدخل لشركات التأمين األردنية لعام 

الرقم 
 رمز  اسم شركة التأمين   الشركة

مخصص مصروف 
تدني مدينون لعام 

2015  

صافي الدخل 
 2015لعام 

مصروف نسبة 
مخصص تدني 

 2015مدينون لعام 
إلى صافي الدخل 

 2015لعام 
 JOFR -154,107  1,209,581  -13% الشركة األردنية الفرنسية للتأمين 1

2 
المجموعة العربية األوروبية 

 للتأمين
AMMI -138,279  720,020  -19% 

 JIJC -26,128  1,603,020  -2% شركة األردن الدولية للتأمين  3
 FINS -50,000  1,318,636  -4% شركة األولى للتأمين 4
 TIIC -50,000  1,787,628  -3% شركة التأمين اإلسالمية  5
 JOIN -2,303,075  623,851  -369% شركة التأمين األردنية  6
 ARAS  0 454,077  0% نللتأميشركة الضامنون العرب  7
 AICJ 3,325  119,916  3% شركة العربية للتأمين  8
 JERY -50,000  1,033,705  -5% شركة القدس للتأمين 9
 UNIN -78,399  1,281,283  -6% شركة المتحدة للتأمين 10
 ARSI -95,431  -214,895  44% شركة المنارة للتأمين 11
 DICL 0  549,980  0% شركة دلتا للتأمين 12
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ن مصروف مخصص تدني الذمم المدينة يمثل الزيادة أو انخفاض في قيمة المخصص للفترة إ  

ففي شركة الضامنون العرب للتأمين لم يحدث تغيير على مخصص الذمم المدينة لعام  واحدة،مالية 

وكذلك أمر  صفر،ولذلك كان مصروف مخصص الذمم المدينة يساوي  2194عن عام  2195

 للتأمين.يا بنسبة لشركة فيالدلف

تمثل مقياسًا لمدى نسبة  الدخل،إن نسبة مصروف مخصص تدني الذمم المدينة إلى صافي 

تخفيض أرباح أو زيادة الخسارة التي سوف يحدثها مصروف مخصص تدني الذمم المدينة من 

كما كانت نسبة  المدينة، حيثصافي الدخل وعكس في حال رد مصروف مخصص تدني الذمم 

 للشركة.تخفيض مصروف مخصص تدني المدينة من صافي الدخل أقل كلما كان أفضل 

ومما يجب ذكره هي النسبة الكبيرة التي حققتها شركة التأمين األردنية حيث بلغت نسبة 

وبرجوع  ،- %361هي  2195مصروف مخصص تدني الذمم المدينة إلى صافي الدخل لعام 

ية لشركة التأمين األردنية تبين وجود ارتفاع مفاجئ لمصروف مخصص تدني إلى البيانات المال

والبالغ  2194عن مصروف مخصص الذمم المدينة لعام  %571بنسبة  2195الذمم المدينة لعام 

دينار ويعود السبب حسب إفصاح الشركة في بياناتها المالية وجود ذمة مدينة ألحد  412111

ر تم قيد مخصص بالكامل في دفاتر الشركة لقاء تلك الذمة في دينا 29178768العمالء بقيمة 

39/92/2195. 

أما بالنسبة لشركة المنارة للتأمين حيث بلغت نسبة مصروف تدني الذمم المدينة إلى صافي 

وبعد الرجوع اإلى البيانات المالية  %44أي عملت على زيادة خسائر الشركة بنسبة  %44الدخل 

حيث  2194زيادة عن عام  %94بين أن نسبة زيادة في المخصص بلغت لشركة منارة للتأمين ت

دينار بينما السبب ارتفاع نسبة  83994، 2194بلغ مصروف مخصص تدني الذمم المدينة لعام 
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مصروف مخصص تدني الذمم المدينة إلى صافي الدخل هو انخفاض خسائر الشركة عن عام 

  .%49بنسبة  2194

 ص التدني الذمممخصمصروف ركات التأمين للمجموعة األولى و (: صافي دخل ش3-4الجدول )
 2016المدينة عام 

ن مصروف مخصص تدني الذمم المدينة يمثل الزيادة أو انخفاض في إوفق ما تم ذكر سابقًا 

األولى للتأمين كانت مصروف مخصص تدني ففي شركة  واحدة،قيمة المخصص للفترة مالية 

للتأمين، الذمم المدينة يساوي صفر وفقًا لقائمة الدخل الموحدة نتيجة االندماج مع شركة اليرموك 

عن عام  2196ث تغيير على مخصص الذمم المدينة لعام يحد لمالعرب شركة الضمانون  أما

وكذلك أمر بنسبة لشركة تأمين  صفر،ولذلك كان مصروف مخصص الذمم المدينة يساوي  2195

 اإلسالمية.

 (9قبل تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ) 2016صافي الدخل لشركات التأمين األردنية لعام 

الرقم 
 الشركة 

 رمز  اسم شركة التأمين 

مصروف 
مخصص 

تدني 
مدينون لعام 

2016 

صلفي 
الدخل 
2016 

مخصص مصروف نسبة 
 2016تدني مدينون لعام 

إلى صافي الدخل لعام 
2016 

 JOFR -181147  1597809  -11% الشركة األردنية الفرنسية للتأمين 1
 AMMI 2270  739277  0% المجموعة العربية األوروبية للتأمين 2
 JIJC 27206  1012926  3% شركة األردن الدولية للتأمين  3
 FINS 0  2137219  0% للتأمينشركة األولى  4
 TIIC 0  1863302  0% شركة التأمين اإلسالمية  5
 JOIN 1733267  1189214  146% شركة التأمين األردنية  6
 ARAS 0  547640  0% نللتأميشركة الضامنون العرب  7
 AICJ 12690  620965  2% شركة العربية للتأمين  8
 JERY -87000  460860  -19% شركة القدس للتأمين 9
 UNIN -463776  1565313  -30% شركة المتحدة للتأمين 10
 ARSI -142700  629  -22687% شركة المنارة للتأمين 11
 DICL -15817  696660  -2% شركة دلتا للتأمين 12
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وفيما يتعلق بشركة المنارة فإن نسبة مصروف مخصص تدني الذمم المدينة إلى صافي الدخل 

 2196وبالرجوع إلى البيانات المالية لشركة المنارة لعام  %22687نسبة مرتفعة جدًا حيث بلغت 

عن  %41بنسبة  2196أواًل ارتفاع في مصرف مخصص تدني الذمم المدينة لعام  التالي:وجد 

وأن السبب وراء ارتفاع هذه النسبة بشكل كبير هو انخفاض خسارة الشركة  ثانيًا: ،2195عام 

 دينار. 294815، 2195دينار بينما بلغت خسارة عام  621وتحقيق ربح بسيط والبالغ 

أما شركة التأمين األردنية فقد حقق مصروف مخصص تدني الذمم المدينة زيادة في صافي 

بسبب رد مصروف مخصص تدني الذمم المدينة  ، وذلك%948بنسبة  2196الدخل لشركة لعام 

وذلك بسبب تملك لشركة عقار مقابل ذمة أحد عمالء الشركة التي تم اخدها مصروف مخصص 

  .2195تدني المدينة بالكامل في عام 

 مخصص التدني الذمممصروف (: صافي دخل شركات التأمين للمجموعة األولى و 4-4الجدول )
 2017المدينة عام 

 (9قبل تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ) 2017صافي الدخل لشركات التأمين األردنية لعام 

الرقم 
 رمز  اسم شركة التأمين  الشركة 

مصروف 
مخصص 

تدني 
مدينون لعام 

2017 

صافي 
الدخل 
2017 

مخصص مصروف نسبة 
 2017تدني مدينون لعام 

إلى صافي الدخل لعام 
2017 

 JOFR -100000  1316541  -8% األردنية الفرنسية للتأمينالشركة  1

 AMMI -2320  625234  0% المجموعة العربية األوروبية للتأمين 2

 JIJC 41255  -551284  -7% شركة األردن الدولية للتأمين  3

 FINS 30000  2508769  1% شركة األولى للتأمين 4

 TIIC 0  2002246  0% شركة التأمين اإلسالمية  5

 JOIN -879528  -499723  176% شركة التأمين األردنية  6

 ARAS 0  1319982  0% نللتأميشركة الضامنون العرب  7
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ن مصروف مخصص تدني الذمم المدينة يمثل الزيادة أو انخفاض في إ وفق ما تم ذكر سابقاً 

يحدث تغيير على مخصص  لمالعرب شركة الضمانون ففي  واحدة،قيمة المخصص للفترة مالية 

ولذلك كان مصروف مخصص الذمم المدينة يساوي  2196عن عام  2197الذمم المدينة لعام 

ويمكن تفسير ذلك بمحافظة الشركة على سياسة  اإلسالمية،وكذلك أمر بنسبة لشركة تأمين  صفر،

ص الذمم المدينة وكذلك أيضًا بنسبة لشركة دلتا للتأمين لم يحدث تغيير على مخص ثابت،إئتمانية 

 .2196عن عام  2197لعام 

وبنظر إلى نسب مصروف مخصص الذمم المدينة لمجموعة األولى لشركات التأمين نرى أن 

أي عملت على زيادة خسارة الشركة  بنسبة  %976شركة التأمين األردنية حقق نسبة مرتفعة وهي 

تبين ما يلي ارتفاع مصروف ، 2197وبعد الرجوع إلى البيانات المالية للشركة لعام  976%

بعد أن كان هنالك رد للمصرف في عام  2197دينار لعام  871528نخصص الذمم المدينة إلى 

دينار وذلك بسبب ارتفاع نسبة ذمم المدينة التي تجاوز  9823267والبالغ قيمة الرد  2196

حيث بلغت عام يوم من إجمالي الذمم المدينة، وذلك أيضأ تحقيق الشركة لخسارة  365عمرها 

 دينار. 9981294صافي دخل بلغ  2196دينار بيما حقق في عام  411723، 2197

واالنحراف arithmetic mean تستخدام المؤشرات اإلحصائية المتمثلة بالوسط الحسابي 

لوصف عينة الدراسة، فالوسط الحسابي يصف مجموعة كاملة  standard deviationالمعياري 

 AICJ -18571  450864  -4% شركة العربية للتأمين  8

 JERY -4795  800606  -1% شركة القدس للتأمين 9

 UNIN -46071  1149697  -4% شركة المتحدة للتأمين 10

 ARSI -403359  -989770  41% شركة المنارة للتأمين 11

 DICL 0  -299691  0% شركة دلتا للتأمين 12
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احدة تمثل منتصف أو مركز توزيعها، أما االنحراف المعياري يعمل على تحديد من البيانات بقيمة و 

التباين لكل نقطة بيانات بالنسبة إلى الوسط الحسابي، فإذا كانت نقاط البيانات أبعد عن الوسط 

الحسابي كان االنحراف المعياري أعلى داخل مجموعة البيانات، وبالتالي فإنه كلما انخفض 

ري كلما كانت نقاط البيانات أقرب إلى الوسط الحسابي، وقيم االنحراف المعياري االنحراف المعيا

دائمًا موجبة،  ويكون االنحراف المعياري منخفضًا )أقرب إلى صفر( إذا كانت قيم البيانات 

 متشابهة، أما إذا كان االنحراف المعياري مرتفعًا )أبعد من الصفر( فتكون البيانات شديدة التباين.

ول التالي يظهر المؤشرات اإلحصائية لمخصص تدني الذمم المدينة )المتغير المستقل( والجد

 وصافي الدخل لشركات التأمين األردنية )المتغير التابع(:

 2015عام خالل مؤشرات اإلحصائية لشركات التأمين للمجموعة األولى ال :(5-4جدول )ال

تم استخدام اإلحصاء الوصفي للبيانات المالية لمجموعة األولى من الشركات التأمين لعام 

 2195وذلك نتيجة تباين كبير في كل من مصروف مخصص تدني الذمم المدينة لعام  2195

وبناءذلك تم احتساب متوسط الحسابي للمجموعة األولى كاملة وبلغت  ،2195وصافي الدخل لعام 

أي عملت  -%28نسبة متوسط مصروف مخصص الذمم المدينة إلى متوسط صافي الدخل هي 

، وكما ذكر سابقًا كلمل كانت النسبة أقل كلما كانت %28على تخفيض صافي الدخل بنسبة 

 أفضل بالنسبة لشركات التأمين األردنية.

 2015عام خالل لمؤشرات اإلحصائية لشركات التأمين للمجموعة األولى ال

 المؤشر اإلحصائي 
مخصص متوسط مصرف 

تدني ذمم المدينة لعام 
2015 

صافي الدخل متوسط  
 2015لعام 

مخصص متوسط مصروف نسبة  
الذمم المدينة إلى صافي الدخل 

 2015لعام 
 %28-  873900.167  245174.500-  لحسابيالمتوسط ا

    2898398.957  813151.825 النحراف المعياري 
    214895.000-  3325.000 أقل قيمة 

    1787628.000  2303075.000- أكبر قيمة 
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 2016مؤشرات اإلحصائية لشركات التأمين للمجموعة األولى عام ال :(6-4ول )جدال

 

تم استخدام اإلحصاء الوصفي للبيانات المالية لمجموعة األولى من الشركات التأمين لعام 

 2196وذلك نتيجة تباين كبير في كل من مصروف مخصص تدني الذمم المدينة لعام  2196

، وبناءذلك تم احتساب متوسط الحسابي للمجموعة األولى كاملة وبلغت 2196وصافي الدخل لعام 

أي عملت على  %7نسبة متوسط مصروف مخصص الذمم المدينة إلى متوسط صافي الدخل هي 

وذلك بسبب وجود رد في مصروف مخصص التدني الذمم المدينة  ،%7زيادة صافي الدخل بنسبة 

 وكما ذكر سابقًا كلمل كانت النسبة أكبر كلما كانت أفضل بالنسبة لشركات التأمين األردنية.

 2017مؤشرات اإلحصائية لشركات التأمين للمجموعة األولى عام ال :(7-4جدول )ال
 2017عام لمؤشرات اإلحصائية لشركات التأمين للمجموعة األولى ال

مخصص تدني ذمم مصروف  المؤشر اإلحصائي 
 2017صافي الدخل لعام   2017المدينة لعام 

مخصص الذمم مصروف نسبة 
المدينة إلى صافي الدخل لعام 

2017 
 %18-  652789.250  115282.417-  لحسابيالمتوسط ا

    2246597.957  382348.521 النحراف المعياري 
   989770-   41255 أقل قيمة 

    2508769 879528-  أكبر قيمة 
 

تم استخدام اإلحصاء الوصفي للبيانات المالية لمجموعة األولى من الشركات التأمين لعام 

 2197لعام  وذلك نتيجة تباين كبير في كل من مصروف مخصص تدني الذمم المدينة 2197

، وبناءذلك تم احتساب متوسط الحسابي للمجموعة األولى كاملة وبلغت 2197وصافي الدخل لعام 

 2016عام لمؤشرات اإلحصائية لشركات التأمين للمجموعة األولى ال

مخصص تدني ذمم مصروف  المؤشر اإلحصائي 
الذمم المدينة  مخصصمصروف  2016صافي الدخل لعام  2016المدينة لعام 

 2016إلى صافي الدخل لعام 
 %7  1035984.500  73749.417  الحسابيالمتوسط 

    3435972.000  244599.000 النحراف المعياري 
    629.000  463776.000- أقل قيمة 

    2137219.000  1733267.000 أكبر قيمة 
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أي عملت  -%98نسبة متوسط مصروف مخصص الذمم المدينة إلى متوسط صافي الدخل هي 

، وكما ذكر سابقًا كلمل كانت النسبة أقل كلما كانت %98على تخفيض صافي الدخل بنسبة 

 .سبة لشركات التأمين األردنيةأفضل بالن

لغاية  2018( من عام 9الفترة الثانية تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ) 4-3-1-2
 .2020عام 

( التغييرات على ثالثة نطاقات تشمل التصنيف 1يفرض معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

والقياس وخسارة التدني ومحاسبة التحوط، وقد عملت شركات التأمين األردنية على تطبيق تلك 

المتغيرات على القوائم المالية من خالل تطبيق نموذج إدارة األعمال للموجودات المالية لشركة 

أمين وأدى تطبيقه إلى إيجاد نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة والذي نتج عنه ظهور الت

 مخصصات جديدة في القوائم المالية لشركات التأمين لم تكن موجودة قبل تطبيق المعيار. 

وأن ما يميز شركات التأمين في المجموعة األولى أنها عملت على تطبيق نموذج الخسائر 

( وهذه 1لبنود الخمسة كاملة التي يشملها تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )االئتمانية على ا

البنود هي: الودائع البنكية، موجودات المالية بالكلفة المطفأة، شيكات برسم التحصيل، ذمم المدينة، 

 والذمم المدينة لمعيدي التأمين.

، وقد 2198ل من كانون الثاني عام ( في االو 1بدأ تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

قامت شركات التأمين األردنية بحسب ما تجيزه األحكام االنتقالية للمعيار اإلبالغ المالي الدولي رقم 

(، عدم إعادة إدراج أرقام المقارنة، وتم االعتراف بأي تعديالت على القيمة الدفترية للموجودات 1)

ة االفتتاحية لألرباح المدورة وحقوق غير المسيطيرين للفترة والمطلوبة في تاريخ االنتقال في األرصد

لشركات التأمين لها  2198الحالية، وبناءًا على ذلك فإن البيانات المالية التي تم جمعها لعام 
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، حيث أن ما تميز هذا العام باحتوائه على 2121وعام  2191خصوصية خاصة تختلف عن عام 

(، األثر األول الخاص في األول من كانون 1لي الدولي رقم )أثرين لتطبيق معيار اإلبالغ الما

والذي عكس أثر تطبيق نموذج الخسائر االئتمانية على األرصدة االفتتاحية  2198الثاني عام 

، واألثر الثاني هو مخصصات نموذج الخسائر االئتمانية التي أوجدها 2198لألرباح المدورة لعام 

 . 2198على صافي الدخل لعام  المعيار في قائمة الدخل وأثرها

( على االرباح المحتجزة 1والجدول التالي يظهر أثر تطبيق معيار االبالغ المالي الدولي رقم )

 .2198لشركات التأمين األردنية لعام 

( على 9اإلبالغ المالي الدولي رقم )(: أثر تطبيق نموذج الخسائر الئتمانية المتوقعة لمعيار 8-4الجدول )
 2018ة لشركات التأمين األردنية عام ز ربا  المحتجاألرصدة الفتتاحية لأل 

ينقسم إلى جزئين؛ الجزء األول  2198وكما ذكرنا سابًقا، فان أثر تطبيق المعيار في عام 

والذي يمثل أثر تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي  2198يظهر في األول من كانون الثاني لعام 
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يد االفتتاحي لألرباح المحتجزة، حيث تختلف نسبة التأثير باختالف رصيد ( على الرص1رقم )

األرباح المدورة للشركات التأمين األردنية، فجميع شركات التأمين تأثرت بتطبيق المعيار على 

األرباح المدورة إما بتخفيض رصيد األرباح المدورة أو بزيادة الخسائر المدورة، حيث بلغت أعلى 

( للشركة الفرنسية األردنية للتأمين حيث بلغ 1طبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )نسبة لتأثير ت

أي خمسة أضعاف الرصيد االفتتاحي لألرباح المدورة، وكان السبب في ذلك انخفاض  416%

بلغت  2192رصيد األرباح المدورة للشركة الفرنسية األردنية للتأمين وتحقيق خسائر عام 

وقد تم إطفائها خالل السنوات التالية من األرباح المحققة حتى بلغ رصيد  دينار - 5228591

دينار بينما بلغت قيمة أثر تطبيق معيار اإلبالغ المالي  41497 )2198(األرباح المحتجزة لعام 

دينار، ثم تليها شركة الضامنون العرب للتأمين حيث بلغت نسبة أثر  -245935( 1الدولي رقم )

، ثم شركة األردن الدولية %18( إلى األرباح المحتجزة 1بالغ المالي الدولي رقم )تطبيق معيار اإل

، بهذا نرى أن %61، ثم شركة دلتا للتأمين حيث بلغت النسبة %72للتأمين حيث بلغت النسبة 

( كان له أثار كبيرة على تخفيض رصيد األرباح 1أثر تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

لشركات التأمين األردنية، والتي بدورها سوف تأثر على حقوق المساهمين وعلى نسبة المحتجزة 

 األرباح الموزعة سنويًا، والتي بدورها ستأثر بشكل مباشر على سعر سهم الشركة في السوق.
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( على 9اإلبالغ المالي الدولي رقم )أثر تطبيق نموذج الخسائر الئتمانية المتوقعة لمعيار  :(9-4جدول )ال
 2018لشركات التأمين األردنية عام صافي الدخل 

، فهو يتضمن التغير في نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة 2198أما الجزء الثاني لالثر لعام 

في  )المتغير المستقل( وأثره على صافي الدخل لشركة التأمين األردنية )المتغير التابع(، إن التغيير

مصروف مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة إما أن يكون بزيادة مصروف مخصص الخسائر 

االئتمانية المتوقعة والتي بدورها تؤدي إلى تخفيض صافي دخل شركة التأمين أو زيادة الخسارة في 

حيث كلما كانت النسبة أقل كلما كان أفضل لشركة  حال كانت شركات التأمين قد حققت خسائر

ما أن يكون هنالك تخفيض )رد( من مصروف مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة  أمين،الت وا 

والتي بدورها سوف تؤدي إلى زيادة صافي الدخل أو تخفيض الخسائر المحققة من شركات التأمين 

حيث أن ارتفاع النسبة كلما كان أفضل لشركات التأمين، وحسب البيانات المالية التي تم جمعها 

من شركات التأمين فإننا نرى حالتين متعاكستين تمامًا، فالحالة األولى هي لشركة  2198لعام 

التأمين األردنية حيث بلغت نسبة التغيير في مصروف مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة إلى 

وهذه النسبة تعني أن مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة  %347صافي الدخل شركة التأمين 
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ويعود السبب في ذلك ارتفاع مصروف  %347إلى تخفيض صافي الدخل بنسبة سوف يؤدي 

مخصص الخسائر االئتمانية للمدينون والسبب في ذلك إرتفاع أعمار الذمم المدينة إذ يوجد نسبة 

يوم، أما الحالة الثانية فهي لشركة األردن الدولية للتأمين  365من الذمم المدينة قد تجاوز عمرها 

ة تخفيض )رد( مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة حيث بلغت نسبة التغير في حيث بلغت قيم

 %972مصروف مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة إلى صافي الدخل حيث بلغت النسبة 

، حيث أن يكمن السبب الرئيسي 2198وهذه النسبة تعني زيادة صافي الدخل لشركة التأمين لعام 

ئتمانية هو تحرير المخصص المرصود المتعلق بذمم العمالء لرد مصروف مخصص الخسائر اإل

بعد صدور قرار محكمة بداية عمان قرار بتوكيل بورصة عمان بيع أسهم بعض عمالء الوساطة 

 المقام ضدهم قضايا لصالح الشركة.
اإلبالغ المالي الدولي رقم (: أثر تطبيق نموذج الخسائر الئتمانية المتوقعة لمعيار 10-4الجدول )

 2019لشركات التأمين األردنية عام صافي الدخل ( على 9)
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، كانت نسبة تأثير التغيير في مصروف مخصص الخسائر االئتمانية 2191أما في عام 

حيث بلغت  2198المتوقعة إلى صافي الدخل لشركة التأمين األردنية أقل من نسبة تأثير عام 

خاصة بالشركة العربية للتأمين حيث بلغت نسبة التغيير في مصروف وكانت  %911أعلى نسبة 

، وهذه النسبة تعني تخفيض %911مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة إلى صافي الدخل 

ويعود السبب في ذلك هو ارتفاع التغيير في  %911صافي الدخل لشركة التأمين العربية بنسبة 

قعة للذمم المدينة نتجية الرتفاع أعمار الذمم حيث مصروف مخصص الخسائر اإلئتمانية المتو 

يوم، وكما تم ذكر سابقًا كلما كانت نسبة  369تشكل نسبة كبير من أعمار الذمم التي تجاوزت 

التغيير في مصروف مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة إلى صافي الدخل أقل كلما كان أفضل 

ًا في حالة وجود رد في مصروف مخصص الخسائر لشركات التأمين األردنية، وعلى العكس تمام

اإلئتمانية المتوقعة كما هو الحالة في الضامنون العرب حيث عمل رد مصروف مخصص الخسائر 

، ويعود سبب رد مصروف مخصص %21اإلئتمانية المتوقعة على زيادة صافي الدخل بنسبة 

لشركة حيث كان هنالك رد في الخسائر اإلئتمانية المتوقعة هو تحسين السياسة اإلئتمانية ل

 مصروف مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للذمم المدينة وذلك سبب انتفاء الحاجة له.

  



74 

صافي ( على 9اإلبالغ المالي الدولي رقم )أثر تطبيق نموذج الخسائر الئتمانية لمعيار  :(11-4جدول )ال
 2020لشركات التأمين األردنية عام الدخل 

، ارتفع التغير في مصروف مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لجميع 2121أما في عام 

شركات التأمين في المجموعة األولى، فقد حققت شركة األردن الدولية للتأمين تغيرًا في مصروف 

وهذا يعني زيادة الخسائر المحققة لشركة  %265مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة نسبة 

، ويعود السبب في ارتفاع هذه النسبة هو ارتفاع %265بنسبة  2121ن لعام األردن الدولية للتأمي

في مصروف مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة وذلك بسبب السياسية اإلئتمانية المتبعة في 

يوم، وفي المقابل كان هناك تخفيض )رد( في  365الشركة والتي أدت إلى تجاوز الذمم المدينة 

ئتمانية لشركة التأمين األردنية حيث بلغت نسبة التغير في مصروف مخصص الخسائر اال

، وهذه النسبة تعني زيادة %3مصروف مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة إلى صافي الدخل 

ويعود السبب في رد مصروف مخصص الخسائر  %3صافي الدخل لشركة التأمين األردنية بنسبة 

مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للذمم المدينة اإلئتمانية المتوقعة هو رد جزء من مصروف 
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وذلك بسبب انتفاء الحاجة له ويعود ذلك إلى تحسن في كفاءة الشركة في تحصيل الذمم المدينة ، 

وكذلك أيضًا بالنسبة شركة العربية للتأمين فإن نسبة رد مصروف مخصص الخسائر اإلئتمانية 

رد في مصروف مخصص الخسائر اإلئتمانية  أي عمل %37المتوقعة إلى صافي الدخل بغلت 

ويعود السبب في ذلك هو جزء من مصروف  %37المتوقعة على زيادة صافي الدخل بنسبة 

مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للذمم المدينة وذلك بسبب انتفاء الحاجة له، وكما تم ذكر 

مانية المتوقعة إلى صافي سابقًا كلما كانت نسبة التغيير في مصروف مخصص الخسائر اإلئت

الدخل أقل كلما كان أفضل لشركات التأمين األردنية ، وعلى العكس تمامًا في حالة وجود رد في 

 مصروف مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة.

( للمجموعة األولى، والمتمثلة 2121-2198ومن خالل دراسة المؤشرات اإلحصائية للفترة )

نحراف المعياري للبيانات المالية التي تم جمعها لشركات التأمين باحتساب الوسط الحسابي واال

 األردنية وفق ما يلي: 

الرصيد الفتتاحي ( على 9تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )ل مؤشرات الحصائيةال(: 12-4الجدول )
 2018عام لالتأمين األردنية لألربا  المحتجزة لشركات 

تطبيق معيار اإلبالغ  بداية 2018لألربا  المحتجزة لعام  رصيد الفتتاحيالو خسائر الئتمانية المتوقعة المخصص 
 (9المالي الدولي رقم )

مخصص خسائر الئتمانية  المؤشر اإلحصائي 
 2018المتوقعة لعام 

رصيد الفتتاحي األربا  
 2018المدورة لعام 

نسبة مخصص الخسائر الئتمانية 
رصيد الفتتاحي  إلىالمتوقعة 

 2018األربا  المدورة لعام 
 %16- 1408539.25 230083.5- المتوسط الحسابي 
 4671596.195 763100.6 النحراف المعياري 

 
 989770- 47561- أقل قيمة 

 
 3660739 463133- أكبر قيمة 
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للبيانات المالية لمجموعة األولى من الشركات التأمين لعام تم استخدام اإلحصاء الوصفي 

 2198وذلك نتيجة تباين كبير في كل من مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لعام  2198

، وبناًء ذلك تم احتساب متوسط الحسابي 2198والرصيد اإلفتتاحي لألرباح المحتجزة لعام 

خصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة إلى متوسط للمجموعة األولى كاملة وبلغت نسبة متوسط م

أي عملت على تخفيض رصيد  -%96هي 2198األرصدة اإلفتتاحية لألرباح المدورة لعام 

، وكما ذكر سابقًا كلما كانت النسبة أقل كلما كانت أفضل %96اإلفتتاحية لألرباح المدورة بنسبة 

 بالنسبة لشركات التأمين األردنية.

صافي الدخل ( على 9تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )ل مؤشرات الحصائيةال :(13-4جدول )ال
 2018عام األردنية  لشركات التأمين

تم استخدام اإلحصاء الوصفي للبيانات المالية لمجموعة األولى من الشركات التأمين لعام 

وذلك نتيجة تباين كبير في كل من مصروف مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لعام  2198

وبناًء ذلك تم احتساب متوسط الحسابي للمجموعة األولى  ،2198وصافي الدخل لعام  2198

الخسائر اإلئتمانية المتوقعة إلى  كاملة وبلغت نسبة متوسط مصروف مخصص الذمم المدينة

تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي  بعد 2018 وصافي الدخل لعاممخصص خسائر الئتمانية المتوقعة مصروف 
 (9رقم )

 المؤشر اإلحصائي 
مخصص مصروف 
الئتمانية الخسائر 

 2018المتوقعة لعام 

صافي الدخل لعام 
2018 

مخصص الخسائر مصروف نسبة 
متوسط  إلىالئتمانية المتوقعة 

 2018صافي الدخل لعام 
 %9- 685147.167 59086.083- المتوسط الحسابي

   2272376.078 195966.4 النحراف المعياري 
   945265-   171180 أقل قيمة 

   2705204  401185-  أكبر قيمة 
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، وكما ذكر  %1أي عملت على تخفيض صافي الدخل بنسبة  -%1متوسط صافي الدخل هي 

 لشركات التأمين األردنية .سابقًا كلما كانت النسبة أقل كلما كانت أفضل بالنسبة 

صافي الدخل ( على 9تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )ل مؤشرات الحصائيةال :(14-4جدول )ال
 2019عام األردنية  لشركات التأمين

تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي  بعد 2019 وصافي الدخل لعاممخصص خسائر الئتمانية المتوقعة مصروف 
 (9رقم )

 المؤشر اإلحصائي 
مخصص الخسائر مصروف 

الئتمانية المتوقعة لعام 
2019 

صافي الدخل لعام 
2019 

مخصص نسبة مصروف 
 إلىالخسائر الئتمانية المتوقعة 

متوسط صافي الدخل لعام 
2019 

 %11- 946327.25 102942- المتوسط الحسابي 
   3138612.417 341419.989 النحراف المعياري 

    176748  34598 أقل قيمة 
   2283271  360965-  أكبر قيمة 

تم استخدام اإلحصاء الوصفي للبيانات المالية لمجموعة األولى من الشركات التأمين لعام 

وذلك نتيجة تباين كبير في كل من مصروف مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لعام  2191

وبناًء ذلك تم احتساب متوسط الحسابي للمجموعة األولى  ،2191وصافي الدخل لعام  2191

الخسائر اإلئتمانية المتوقعة إلى  كاملة وبلغت نسبة متوسط مصروف مخصص الذمم المدينة

، وكما ذكر %99أي عملت على تخفيض صافي الدخل بنسبة  -%99متوسط صافي الدخل هي 

 لشركات التأمين األردنية. سابقًا كلما كانت النسبة أقل كلما كانت أفضل بالنسبة
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صافي الدخل ( على 9تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )ل مؤشرات الحصائيةال :(15-4جدول )ال
 2020عام األردنية  لشركات التأمين

تم استخدام اإلحصاء الوصفي للبيانات المالية لمجموعة األولى من الشركات التأمين لعام 

المتوقعة لعام وذلك نتيجة تباين كبير في كل من مصروف مخصص الخسائر اإلئتمانية  2121

، وبناًء ذلك تم احتساب متوسط الحسابي للمجموعة األولى 2121وصافي الدخل لعام  2121

الخسائر اإلئتمانية المتوقعة إلى  كاملة وبلغت نسبة متوسط مصروف مخصص الذمم المدينة

، وكما ذكر %97أي عملت على تخفيض صافي الدخل بنسبة  -%97متوسط صافي الدخل هي 

 ما كانت النسبة أقل كلما كانت أفضل بالنسبة لشركات التأمين األردنية.سابقًا كل

 المجموعة الثانية  4-3-2

شركات تأمين مدرجة في سوق عمان لالوراق المالية  4تم دراسة هذه المجموعة المكونة من 

 .2121لغاية عام  2195للفترة من عام 

هي ما قبل تطبيق معيار اإلبالغ المالي  سيتم دراسة هذه المجموعة على فترتين، الفترة األولى

، أما الفترة الثانية فهي فترة بداية 2197لغاية  2195( والتي تشمل الفترة من عام 1الدولي رقم )

 .2121لغاية عام  2198تطبيق المعيار وما بعد تطبيقه والتي تشمل الفترة من عام 

تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي  بعد 2020 وصافي الدخل لعامخسائر الئتمانية المتوقعة المخصص مصروف 
 (9رقم )

 المؤشر اإلحصائي 
مخصص مصروف 

الخسائر الئتمانية 
 2020المتوقعة لعام 

صافي الدخل لعام 
2020 

مخصص الخسائر نسبة مصروف 
متوسط صافي  إلىالئتمانية المتوقعة 

 2020الدخل لعام 
 %17- 1241330.333 214556.083- المتوسط اإلحصائي 
   4117026.957 711602.025 النحراف المعياري 

   145581-  232616  أقل قيمة 
   3011696  502000-  أكبر قيمة 
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 2015( من عام 9الي الدولي رقم )الفترة األولى ما قبل تطبيق معيار اإلبالغ الم 4-3-2-1
 .2017لغاية عام 

 ص التدني الذمم صافي دخل شركات التأمين للمجموعة الثانية ومخص :(16-4جدول )ال
 2015المدينة عام 

 

ن مصروف مخصص تدني الذمم المدينة يمثل الزيادة أو انخفاض في قيمة المخصص للفترة إ

لم يحدث تغيير على مخصص الذمم المدينة  المجموعة العربية األردنية للتأمينمالية واحدة، ففي 

 ولذلك كان مصروف مخصص الذمم المدينة يساوي صفر. 2194عن عام  2195لعام 

إن نسبة مصروف مخصص تدني الذمم المدينة إلى صافي الدخل، تمثل مقياسًا لمدى نسبة 

تخفيض أرباح أو زيادة الخسارة التي سوف يحدثها مصروف مخصص تدني الذمم المدينة من 

حيث كما كانت نسبة  لذمم المدينة،صافي الدخل وعكس في حال رد مصروف مخصص تدني ا

 للشركة.مصروف مخصص تدني الذمم المدينة إلى صافي الدخل أقل كلما كان أفضل 

  

 (9قبل تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ) 2015صافي الدخل لشركات التأمين األردنية للفترة 

الرقم 
  الشركة

 رمز  اسم شركة التأمين 

مصروف 
مخصص تدني 

مدينون 
2015 

صافي 
الدخل 
2015 

مصروف نسبة 
مخصص تدني 

المدينون إلى صافي 
 2015الدخل 

 NAAI -75842  1282201  -6% الشركة الوطنية للتأمين 1
 ARGR  0  503489  0% العربية األردنية للتأمين المجموعة 2
 AOIC -1625000  4375945  -37% شركة الشرق العربي للتأمين  3
 ARIN -65532  445561  -15% شركة العرب للتأمين 4
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 ص تدني الذمم مخصمصروف صافي دخل شركات التأمين للمجموعة الثانية و  :(17-4جدول )ال
 2016المدينة عام 

 

ن مصروف مخصص تدني الذمم المدينة يمثل الزيادة أو انخفاض في إوفق ما تم ذكر سابقًا 

لم يحدث تغيير على  العربية األردنية للتأمين المجموعةففي  واحدة،قيمة المخصص للفترة مالية 

ولذلك كان مصروف مخصص الذمم المدينة  2195عن عام  2196مخصص الذمم المدينة لعام 

 صفر.يساوي 

فإن نسبة مصروف مخصص تدني الذمم المدينة إلى  شركة الشرق العربي للتأمينوفيما يتعلق 

شركة الشرق وبالرجوع إلى البيانات المالية  -%921ًا حيث بلغت صافي الدخل نسبة مرتفعة جد

وجد التالي: أواًل ارتفاع في مصرف مخصص تدني الذمم المدينة لعام  2196لعام  العربي للتأمين

والذي يعود إلى السياسة اإلئتمانية المتبعة فيالشركة حيث بلغ حجم الذمم المدينة لشركة  2196

 مليون دينار. 45، 2196لعام الشرق العربي للتأمين 

وكما ذكر سابقًا كلما كانت نسبة مصروف مخصص تدني الذمم المدينة إلى صافي الدخل أقل 

 كلما كان ذلك أفضل لشركة التأمين األردنية.

  

 (9تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )قبل  2016ية للفترة األردنصافي الدخل لشركات التأمين 

الرقم 
 رمز اسم شركة التأمين الشركة

مصروف 
مخصص تدني 

مدينون 
2016 

صافي الدخل 
2016 

مصروف نسبة 
مخصص تدني 

صافي  إلىالمدينون 
 2016الدخل 

 NAAI -65000 1363603 -5% الشركة الوطنية للتأمين 1
 ARGR 0 700354 0% العربية األردنية للتأمين المجموعة 2
 AOIC -1550000 1204560 -129% شركة الشرق العربي للتأمين 3
 ARIN -65532 490496 -13% شركة العرب للتأمين 4
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تدني الذمم المدينة التأمين للمجموعة الثانية ومصروف مخصص صافي دخل شركات  :(18-4جدول )ال 
 2017عام 

 

ن مصروف مخصص تدني الذمم المدينة يمثل الزيادة أو انخفاض في إوفق ما تم ذكر سابقًا 

لم يحدث تغيير على مخصص  الشركة الوطنية للتأمينقيمة المخصص للفترة مالية واحدة، ففي 

ولذلك كان مصروف مخصص الذمم المدينة يساوي  2196عن عام  2197الذمم المدينة لعام 

 صفر.

وف مخصص تدني الذمم المدينة إلى صافي الدخل أقل وكما ذكر سابقًا كلما كانت نسبة مصر 

 كلما كان ذلك أفضل لشركة التأمين األردنية.

 arithmetic meanومن خالل استخدام المؤشرات اإلحصائية المتمثلة بالمتوسط الحسابي 

لمخصص تدني الذمم المدينة )المتغير المستقل(  standard deviationواالنحراف المعياري 

لغاية  2195خل )المتغير التابع( لشركات التأمين في المجموعة الثانية للفترة من عام وصافي الد

 (، فإننا نالحظ ما يلي:1قبل تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ) 2197

  

 (9قبل تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ) 2017ية للفترة األردنل لشركات التأمين صافي الدخ

الرقم  
 رمز  اسم شركة التأمين  الشركة 

مصروف 
مخصص 

تدني مدينون 
2017 

صافي الدخل 
2017 

مصروف نسبة 
مخصص تدني 

صافي  إلىالمدينون 
 2017الدخل 

 NAAI 0  1216504  0% الشركة الوطنية للتأمين 1
 ARGR  -132704  590891  -22% العربية األردنية للتأمين المجموعة 2
 AOIC -1350000  -11082984  12% شركة الشرق العربي للتأمين  3
 ARIN -78205  -1346812  6% شركة العرب للتأمين 4
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 2015مؤشرات اإلحصائية لشركات التأمين للمجموعة الثانية لعام ال :(19-4جدول )ال

 2015مؤشرات اإلحصائية لشركات التأمين للمجموعة الثانية لعام ال

مخصص تدني مصروف  المؤشر اإلحصائي 
 2015ذمم المدينة 

صافي الدخل 
2015 

مخصص مصروف نسبة  
صافي  إلىالذمم المدينة 
 2015الدخل لعام 

 %27-  1651799.000  441593.500-  حسابيالمتوسط ال

    2861000.000  764862.378 النحراف المعياري 

    445561.000  0.000 أقل قيمة 

    4375945.000  1625000.000- أكبر قيمة 

 2195تم استخدام اإلحصاء الوصفي للبيانات المالية لمجموعة الثانية من الشركات التأمين لعام 

وصافي الدخل  2195وذلك نتيجة تباين كبير في كل من مصروف مخصص تدني الذمم المدينة لعام 

، وبناء ذلك تم احتساب متوسط الحسابي للمجموعة الثانية كاملة وبلغت نسبة متوسط 2195لعام 

أي عملت على تخفيض  -%27مصروف مخصص الذمم المدينة إلى متوسط صافي الدخل هي 

لشركات ، وكما ذكر سابقًا كلمل كانت النسبة أقل كلما كانت أفضل بالنسبة %27صافي الدخل بنسبة 

 التأمين األردنية.

 2016مؤشرات اإلحصائية لشركات التأمين للمجموعة الثانية لعام ال( 20-4جدول )ال

 2016مؤشرات اإلحصائية لشركات التأمين للمجموعة الثانية لعام ال

مخصص تدني مصروف  المؤشر اإلحصائي 
 2016ذمم المدينة 

صافي الدخل 
2016 

مخصص مصروف نسبة  
صافي  إلىالذمم المدينة 
 2016الدخل لعام 

 %45-  939753.250  420133.000- المتوسط الحسابي

    1627700.376  727691.702 النحراف المعياري 

    490496.000  0.000 أقل قيمة 

    1363603.000  1550000.000- أكبر قيمة 
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 2196تم استخدام اإلحصاء الوصفي للبيانات المالية لمجموعة الثانية من الشركات التأمين لعام 

وصافي الدخل  2196وذلك نتيجة تباين كبير في كل من مصروف مخصص تدني الذمم المدينة لعام 

وبناء ذلك تم احتساب متوسط الحسابي للمجموعة الثانية كاملة وبلغت نسبة متوسط  ،2196لعام 

أي عملت على تخفيض  -%45مصروف مخصص الذمم المدينة إلى متوسط صافي الدخل هي 

، وكما ذكر سابقًا كلمل كانت النسبة أقل كلما كانت أفضل بالنسبة لشركات %45صافي الدخل بنسبة 

 التأمين األردنية.

 2017مؤشرات اإلحصائية لشركات التأمين للمجموعة الثانية لعام ال( 21-4جدول )ال

 2017مؤشرات اإلحصائية لشركات التأمين للمجموعة الثانية لعام ال

 المؤشر اإلحصائي 
مخصص مصروف 

تدني ذمم المدينة 
2017 

 2017صافي الدخل 
مخصص الذمم مصروف نسبة  

صافي الدخل لعام  إلىالمدينة 
2017 

 %15  2655600.250-  390227.250- المتوسط الحسابي 

    4599634.558  675893.424 النحراف المعياري 

    11082984.000-  0.000 أقل قيمة 

    1216504.000  1350000.000- أكبر قيمة 

 2197تم استخدام اإلحصاء الوصفي للبيانات المالية لمجموعة الثانية من الشركات التأمين لعام 

وصافي الدخل  2197لعام وذلك نتيجة تباين كبير في كل من مصروف مخصص تدني الذمم المدينة 

، وبناء ذلك تم احتساب متوسط الحسابي للمجموعة الثانية كاملة وبلغت نسبة متوسط 2197لعام 

أي عملت على زيادة خسارة  %95مصروف مخصص الذمم المدينة إلى متوسط خسارة الشركة هي 

بالنسبة لشركات ، وكما ذكر سابقًا كلمل كانت النسبة أقل كلما كانت أفضل %27الشركة بنسبة 

 التأمين األردنية.
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لغاية  2018( من عام 9الفترة الثانية تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ) 4-3-2-2
 .2020عام 

حيث أن هذه المجموعة عملت على تطبيق نموذج الخسائر االئتمانية على ثالثة بنود من  

( وهذه البنود هي: شيكات برسم التحصيل، 1التي يشملها تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

 .الذمم المدينة، ذمم مدينة لمعيدي التأمين

( على 9معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )نموذج الخسائر الئتمانية المتوقعة لأثر تطبيق  :(22-4جدول )ال
 2018عام المجموعة الثانية ة لشركات التأمين األردنية ز ربا  المحتجاألرصدة الفتتاحية لأل 

 

( على 9معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )نموذج الخسائر الئتمانية المتوقعة لتطبيق ان أثر 

يمكن تقسيمه الى جزئين،  2198للعام ة لشركات التأمين األردنية ز ربا  المحتجاألرصدة الفتتاحية لأل 

ويشمل تطبيق معيار اإلبالغ المالي  2198كانون الثاني عام  حيث أن الجزء األول في األول من

( على الرصيد االفتتاحي لألرباح المحتجزة، حيث تختلف نسبة التأثير باختالف 1الدولي رقم )

رصيد األرباح المدورة لشركة التأمين األردنية، حيث بلغت أعلى نسبة لتأثير تطبيق معيار اإلبالغ 

أي أدى ذلك إلى  %11ركة المجموعة العربية األردنية للتأمين حيث بلغ ( لش1المالي الدولي رقم )

مضاعفة الخسائر المدورة سابقًا، ثم تليها شركة العرب للتأمين حيث بلغت نسبة أثر تطبيق معيار 

، بهذا نرى أن تطبيق معيار اإلبالغ %51( إلى األرباح المحتجزة 1اإلبالغ المالي الدولي رقم )

 2018ة لشركات التأمين األردنية عام ز ( على أربا  المحتج9أثر تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

الرقم  
 رمز  اسم شركة التأمين  الشركة 

 أثر تطبيق معيار
اإلبالغ المالي 

 (9الدولي )

األربا  المدورة 
2018/1/1 

نسبة أثر تطبيق 
معيار اإلبالغ المالي 

( إلى 9الدولي رقم )
 األربا  المحتجزة 

 NAAI -73374  1394798  -5% الشركة الوطنية للتأمين 1
 ARGR  -115894  -116681  99% العربية األردنية للتأمين المجموعة 2
 AOIC 62737  -3330780  -2% شركة الشرق العربي للتأمين  3
 ARIN -568681  -1145466  50% العرب للتأمينشركة  4
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( كان له أثار كبيرة على تخفيض الرصيد االفتتاحي لألرباح المحتجزة 1رقم )المالي الدولي 

لشركات التأمين األردنية، والتي بدورها سوف تأثر على حقوق المساهمين وعلى نسبة األرباح 

 الموزعة سنويًا، والتي بدورها تأثر بشكل مباشر على سعر سهم الشركة في السوق.

( على 9معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )نموذج الخسائر الئتمانية المتوقعة لأثر تطبيق  :(23-4جدول )ال
 2018عام المجموعة الثانية لشركات التأمين األردنية  صافي الدخل

، فهو يتضمن التغير في نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة 2198أما الجزء الثاني لألثر لعام 

إن التغيير في )المتغير المستقل( وأثره على صافي الدخل لشركة التأمين األردنية )المتغير التابع(، 

مصروف مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة إما أن يكون بزيادة مصروف مخصص الخسائر 

االئتمانية المتوقعة والتي بدورها تؤدي إلى تخفيض صافي دخل شركة التأمين أو زيادة الخسارة في 

لشركة  حيث كلما كانت النسبة أقل كلما كان أفضل حال كانت شركات التأمين قد حققت خسائر

 2018على صافي الدخل لشركات التأمين األردنية لعام  9أثر تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم 

الرقم  
 رمز التأميناسم شركة  الشركة

التغير في 
مصروف 
مخصص 
خسائر 

الئتمانية 
-المتوقعة 
 مدينون

التغير في 
مصروف 
مخصص 
خسائر 

الئتمانية 
المتوقعة 

ذمم -
شركات 
 التأمين

التغيير في 
مصروف 
مخصص 
خسائر 

الئتمانية 
 -المتوقعة 

الشيكات 
برسم 

 التحصيل

مجموع 
التغير 

مصروف 
مخصص 
الخسائر 
 الئتمانية

ل صافي الدخ
2018 

نسبة 
متوسط 

التغيير في 
مصروف 
مخصص 
الخسائر 
الئتمانية 
الى صافي 

 الدخل

الشركة الوطنية  1
 NAAI 0 0 0 0 -902050 0% للتأمين

 العربية المجموعة 2
 ARGR -80290 0 0 -80290 650465 -12% األردنية للتأمين

بي شركة الشرق العر  3
 AOIC -1473425 -88575 -52317 -1614317 3212900 -50% للتأمين

شركة العرب  4
 ARIN -40041 -836 -19790 -60667 -3048385 2% للتأمين
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ما أن يكون هنالك تخفيض )رد( من مصروف مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة والتي  التأمين، وا 

بدورها سوف تؤدي إلى زيادة صافي الدخل أو تخفيض الخسائر المحققة من شركات التأمين حيث أن 

 2198عها لعام ارتفاع النسبة كلما كان أفضل لشركات التأمين، وحسب البيانات المالية التي تم جم

من شركات التأمين فإننا نرى مصروف مخصص الخسائر اإلئتمانية لشركة الوطنية للتأمين لم يطرأ 

( على األرصدة اإلفتتاحية 1بعد تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ) 2198عيها تغيير لعام 

ائر اإلئتمانية في ولذلك ظهر التغيير في مصروف مخصص الخس 9/9/2198لألرباح المحتجزة في 

قائمة الدخل لشركة صفر، كما تختلف نسبة التغيير في مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة إلى 

صافي الدخل من شركة تأمين إلى أخرى من حيث تخفيض صافي الدخل وأي زيادة الخسارة، وكما 

توقعة إلى صافي ذكر سابقًا كلما كانت نسبة التغيير في مصروف مخصص الخسائر اإلئتمانية الم

 الدخل أقل كلما كان ذلك أفضل لشركات التأمين األردنية.

( على 9معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )نموذج الخسائر الئتمانية المتوقعة لأثر تطبيق  :(24-4جدول )ال
 2019عام المجموعة الثانية لشركات التأمين األردنية  صافي الدخل

 2019 لعام األردنية التأمين لشركات الدخل صافي على 9 رقم الدولي المالي اإلبالغ معيار تطبيق أثر

الرقم  
 رمز اسم شركة التأمين الشركة

التغير في 
مصروف 
مخصص 
خسائر 

الئتمانية 
-المتوقعة 
 مدينون

التغير في 
مصروف 
مخصص 
خسائر 

الئتمانية 
المتوقعة 

ذمم -
شركات 
 التأمين

التغيير في 
مصروف 
مخصص 
خسائر 

الئتمانية 
 -المتوقعة 

الشيكات 
برسم 

 التحصيل

مجموع 
التغير 

مصروف 
مخصص 
الخسائر 
 الئتمانية

صافي 
الدخل 
2019 

نسبة 
متوسط 

التغيير في 
مصروف 
مخصص 
الخسائر 
الئتمانية 
الى صافي 

 الدخل
 NAAI -50000 0 0 -50000 461171 -11% الشركة الوطنية للتأمين 1

ة العربية األردني المجموعة 2
 ARGR -91800 0 -31000 -122800 1017400 -12% للتأمين

أمينشركة الشرق العربي للت 3  AOIC -481217 0 -9610 -490827 5160552 -10% 

 ARIN -514445 -2216 14812 -501849 -351810 143% شركة العرب للتأمين 4
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، كانت نسبة تأثير التغيير في مصروف مخصص الخسائر االئتمانية 2191أما في عام 

حيث بلغت  2198من نسبة تأثير عام  أكبرالمتوقعة إلى صافي الدخل لشركة التأمين األردنية 

للتأمين حيث بلغت نسبة التغيير في مصروف  وكانت خاصة بالشركة العرب %943أعلى نسبة 

الخسارة  زيادة، وهذه النسبة تعني %943 خسارة الشركةمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة إلى 

ويعود السبب في ذلك هو ارتفاع التغيير في مصروف  %943بنسبة العرب للتأمين لشركة 

وجود ذمة مدورة من من سنوات السابقة  مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للذمم المدينة نتجية

، وكما تم ذكر سابقًا كلما كانت نسبة التغيير في مصروف مخصص دينار 9121273بمبلغ 

الخسائر اإلئتمانية المتوقعة إلى صافي الدخل أقل كلما كان أفضل لشركات التأمين األردنية، وعلى 

 .إلئتمانية المتوقعةالعكس تمامًا في حالة وجود رد في مصروف مخصص الخسائر ا

( على 9معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )نموذج الخسائر الئتمانية المتوقعة لأثر تطبيق  :(25-4جدول )ال
 2020عام المجموعة الثانية لشركات التأمين األردنية  صافي الدخل

 2020 لعام األردنية التأمين لشركات الدخل صافي على 9 رقم الدولي المالي اإلبالغ معيار تطبيق أثر

الرقم  
 رمز اسم شركة التأمين الشركة

التغير في 
مصروف 
مخصص 
خسائر 

الئتمانية 
-المتوقعة 
 مدينون

التغير في 
مصروف 
مخصص 
خسائر 

الئتمانية 
-المتوقعة 
ذمم 

شركات 
 التأمين

التغيير في 
مصروف 
مخصص 
خسائر 

الئتمانية 
 -المتوقعة 

الشيكات 
برسم 

 التحصيل

مجموع 
التغير 

مصروف 
مخصص 
الخسائر 
 الئتمانية

صافي الدخل 
2020 

نسبة 
متوسط 

التغيير في 
مصروف 
مخصص 
الخسائر 
الئتمانية 
الى صافي 

 الدخل
أمينالشركة الوطنية للت 1  NAAI -30000  0  0  -300000  888162  -34% 

العربية  المجموعة 2
 ARGR -35326  0  0  -35326  1251558  -3% األردنية للتأمين

ي شركة الشرق العرب 3
 AOIC -994358  -336067  -408395  -1738820  5675597  -31% للتأمين

نشركة العرب للتأمي 4  ARIN         -1704510   NA 
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، فكان من أهم أحداث هذا العام عدم القدرة على احتساب التغير في 2121أما في عام 

المتوقعة لشركة العرب للتأمين، حيث أن البيانات األولية لشركة مخصص الخسائر االئتمانية 

العرب للتأمين تتضمن صافي الربح أو الخسارة للشركة، وأن سبب عدم نشر البيانات المالية 

أن البيانات بحاجة إلى موافقة من قبل هيئة التأمين وذلك ألن الشركة حققت  2121للشركة لعام 

، كانت نسبة تأثير التغيير في مصروف مخصص 2121في عام و  خسائر على فترات متتالية،

من نسبة تأثير عام  أكبرالخسائر االئتمانية المتوقعة إلى صافي الدخل لشركة التأمين األردنية 

، وكما تم ذكر سابقًا كلما كانت نسبة التغيير في مصروف مخصص الخسائر اإلئتمانية 2191

كان أفضل لشركات التأمين األردنية، وعلى العكس تمامًا في المتوقعة إلى صافي الدخل أقل كلما 

 .حالة وجود رد في مصروف مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

من خالل تتبع التسلسل الزمني للتغير في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للفترة من عام 

تها والمتمثلة باحتساب ، ومن خالل دراسة المؤشرات اإلحصائية للفترة ذا2121لغاية  2198

الوسيط الحسابي واالنحراف المعياري للبيانات المالية التي تم جمعها لشركات التأمين األردنية في 

 المجموعة الثانية وفق ما يلي: 

األرصدة ( على 9تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )ل مؤشرات الحصائيةال :(26-4جدول )ال
 2018عام التأمين األردنية الفتتاحية لألربا  المحتجزة لشركات 

 2018ة لشركات التأمين األردنية عام ز ( على أربا  المحتج9أثر تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

الخسائر الئتمانية مخصص  المؤشر اإلحصائي 
 2018المتوقعة 

 2018صافي الدخل 

نسبة مخصص  
الخسائر الئتمانية 

صافي  المتوقعة إلى
 2018الدخل لعام 

 %22  799532.250-  173803.000- حسابيالمتوسط ال
    1384830.479  301035.627 النحراف المعياري 

    3330780.000-  62737.000 أقل قيمة 
    1394798.000  568681.000- أكبر قيمة 
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للبيانات المالية لمجموعة الثانية من الشركات التأمين لعام تم استخدام اإلحصاء الوصفي 

 2198وذلك نتيجة تباين كبير في كل من مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لعام  2198

، وبناًء ذلك تم احتساب متوسط الحسابي 2198والرصيد اإلفتتاحي لألرباح المحتجزة لعام 

ط مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة إلى متوسط للمجموعة االثانية كاملة وبلغت نسبة متوس

أي عملت على زيادة رصيد الخسائر  %22هي 2198األرصدة اإلفتتاحية لألرباح المدورة لعام 

، وكما ذكر سابقًا كلما كانت النسبة أقل كلما كانت أفضل بالنسبة لشركات %22المدورة بنسبة 

 التأمين األردنية.

صافي الدخل ( على 9تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )ل الحصائيةمؤشرات ال :(27-4جدول )ال
 2018عام التأمين األردنية لشركات 

 

تم استخدام اإلحصاء الوصفي للبيانات المالية لمجموعة الثانية من الشركات التأمين لعام 

وذلك نتيجة تباين كبير في كل من مصروف مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لعام  2198

للمجموعة األولى  ، وبناًء ذلك تم احتساب متوسط الحسابي2198وصافي الدخل لعام  2198

كاملة وبلغت نسبة متوسط مصروف مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة إلى متوسط صافي 

،السبب في تحقيق  %2196أي عملت على زيادة خسارة للشركات بنسبة  %2196الدخل هي 

عام التأمين األردنية صافي الدخل لشركات ( على 9تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )ل المؤشرات الحصائية
2018 

 المؤشر اإلحصائي 
مخصص مصروف 
الئتمانية الخسائر 

 2018المتوقعة 

صافي الدخل 
2018 

مخصص الخسائر مصروف نسبة  
الئتمانية المتوقعة إلى صافي الدخل 

 2018لعام 
 %2016  21767.500-  438818.500- المتوسط الحسابي 
    37702.416  760055.937 النحراف المعياري 

    3048385.000-  0.000 أقل قيمة 
    3212900.000  1614317.000- أكبر قيمة 



11 

هذه النسبة المرتفعة يعود إلى شركة العرب للتأمين حيث حققت مصروف نخصص الخسائر 

أدى إلى تخفيض مجموع  2198المتوقعة بين شركات التأمين وكما حققت خسائر لعام األئتمانية 

صافي الدخل التي حققت شركات تأمين المجموعة الثانية كاملة، وكما ذكر سابقًا كلما كانت النسبة 

 .أقل كلما كانت أفضل بالنسبة لشركات التأمين األردنية

صافي الدخل ( على 9تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )ل مؤشرات الحصائيةال :(28-4جدول )ال
 2019عام التأمين األردنية لشركات 

التأمين صافي الدخل لشركات ( على 9تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )ل مؤشرات الحصائيةال
 2019عام األردنية 

الخسائر مخصص مصروف  المؤشر اإلحصائي 
 2019صافي الدخل  2019 الئتمانية المتوقعة

الخسائر مخصص  مصروف نسبة 
صافي الدخل  الئتمانية المتوقعة إلى

 2019لعام 
 %19-  1571828.250  291369.000- حسابيالمتوسط ال

    2722486.390  504665.912 النحراف المعياري 
    351810.000-  50000.000- أقل قيمة 

    5160552.000  501849.000- أكبر قيمة 

تم استخدام اإلحصاء الوصفي للبيانات المالية لمجموعة الثانية من الشركات التأمين لعام 

وذلك نتيجة تباين كبير في كل من مصروف مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لعام  2191

وبناًء ذلك تم احتساب متوسط الحسابي للمجموعة الثانية  ،2191وصافي الدخل لعام  2191

الخسائر اإلئتمانية المتوقعة إلى  كاملة وبلغت نسبة متوسط مصروف مخصص الذمم المدينة

، وكما ذكر %91أي عملت على تخفيض صافي الدخل بنسبة  -%91متوسط صافي الدخل هي 

 ة لشركات التأمين األردنية.سابقًا كلما كانت النسبة أقل كلما كانت أفضل بالنسب

  



19 

 المجموعة الثالثة  4-3-3

شركات تأمين مدرجة في سوق عمان لالوراق المالية  5تم دراسة هذه المجموعة المكونة من

 .2121لغاية عام  2195للفترة من عام 

وتم دراسة هذه المجموعة على فترتين مستقلتين، الفترة األولى هي ما قبل تطبيق معيار 

، أما الفترة الثانية 2197لغاية  2195( والتي تشمل الفترة من عام 1المالي الدولي رقم )اإلبالغ 

لغاية عام  2198فهي فترة بداية تطبيق المعيار وما بعد تطبيقه والتي تشمل الفترة من عام 

2121. 

 2015( من عام 9الفترة األولى ما قبل تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ) 4-3-3-1
 .2017لغاية عام 

 المدينة تدني الذممالتأمين للمجموعة الثالثة ومصروف مخصص صافي دخل شركات  :(29-4جدول )ال
 2015عام 

 

ن مصروف مخصص تدني الذمم المدينة يمثل الزيادة أو انخفاض في قيمة المخصص للفترة إ

ففي شركة الشرق األوسط للتأمين لم يحدث تغيير على مخصص الذمم المدينة لعام  واحدة،مالية 

 صفر.ولذلك كان مصروف مخصص الذمم المدينة يساوي  2194عن عام  2195

 (9قبل تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ) 2015صافي الدخل لشركات التأمين األردنية لعام 

الرقم 
 رمز  اسم شركة التأمين   الشركة

مصروف 
مخصص 

 تدني مدينون 
2015 

مخصص  مصروف نسبة 
إلى  الذمم المدينةتدني 

 الدخل  صافي
 HOLI -220256 -1332688 17% شركة األراضي المقدسة للتأمين 1
 MEIN 0  2210131  0% شركة الشرق األوسط للتأمين  2
 SFIC -550000 -1570711 35% شركة الصفوة للتأمين 3
 PHIN -20000 315996 -6% للتأمينشركة فيالدلفيا  4
 MDGF -150000 94105 -159%  والخليج للتأمينشركة المتوسط  5
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إن نسبة مصروف مخصص تدني الذمم المدينة إلى صافي الدخل، تمثل مقياسًا لمدى نسبة 

ا مصروف مخصص تدني الذمم المدينة من تخفيض أرباح أو زيادة الخسارة التي سوف يحدثه

فقد بلغت نسبة  صافي الدخل وعكس في حال رد مصروف مخصص تدني الذمم المدينة،

أي عمل  %951-مصروف تدني الذمم المدينة إلى صافي الخل لشركة المتوسط والخليج للتأمين 

السبب  ، ويعود%951مصروف مخصص تدني الذمم المدينة إلى تخفيض صافي الدخل بنسبة 

في ارتفاع هذه النسبة على الرغم من وجود انخفاض في مصروف مخصص تدني الذمم المدينة 

هو انخفاض حجم صافي الدخل لشركة المتوسط والخليج للتأمين مقارنة مع باقي  2194عن عام 

شركات التأمين لنفس المجموعة، حيث كلما كانت نسبة مصروف مخصص تدني الذمم المدينة 

 لدخل أقل كلما كان أفضل للشركة.إلى صافي ا

 مخصص التدنيمصروف صافي دخل شركات التأمين للمجموعة الثالثة و  :(30-4)الجدول 
 2016الذمم المدينة عام 

ن مصروف مخصص تدني الذمم المدينة يمثل الزيادة أو انخفاض في قيمة المخصص للفترة إ

لم يحدث تغيير على مخصص الذمم المدينة  المقدسة للتأمينففي شركة األراضي  واحدة،مالية 

وكذلك  صفر،ولذلك كان مصروف مخصص الذمم المدينة يساوي  2195عن عام  2196لعام 

 .الصفوة للتأميناألمر بنسبة لشركة الشرق األوسط وشركة 

 (9قبل تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ) 2016صافي الدخل لشركات التأمين األردنية لعام 

الرقم  
 رمز  اسم شركة التأمين  الشركة 

مصروف 
مخصص 

 تدني مدينون 

صافي 
الدخل 
2016 

مخصص مصروف نسبة 
 إلى صافيمدينون تدني 

 الدخل 
 HOLI 0 1072022 0% شركة األراضي المقدسة للتأمين 1
 MEIN 0  4583876  0% شركة الشرق األوسط للتأمين  2
 SFIC 0 -557745 0% شركة الصفوة للتأمين 3
 PHIN -6205 259868 -2% شركة فيالدلفيا للتأمين 4
 MDGF -75108 495391 -15%  والخليج للتأمينشركة المتوسط  5
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تمثل مقياسًا لمدى نسبة  الدخل،إن نسبة مصروف مخصص تدني الذمم المدينة إلى صافي 

تخفيض أرباح أو زيادة الخسارة التي سوف يحدثها مصروف مخصص تدني الذمم المدينة من 

حيث كلما كانت نسبة  المدينة،صافي الدخل وعكس في حال رد مصروف مخصص تدني الذمم 

 التأمين.مصروف مخصص تدني الذمم المدينة إلى صافي الدخل أقل كلما كان أفضل للشركة 

 مخصص تدني الذمم مصروف صافي دخل شركات التأمين للمجموعة الثالثة و  :(31-4)الجدول 
 2017المدينة عام 

 (9تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ) قبل 2017ية لعام األردنصافي الدخل لشركات التأمين 

الرقم 
 رمز  اسم شركة التأمين   الشركة

مصروف 
مخصص 

 تدني مدينون 
2017 

مصروف نسبة 
 تدنيمخصص 

 صافي إلىمدينون 
 الدخل

 HOLI 0 -169693 0% شركة األراضي المقدسة للتأمين 1
 MEIN 0  1162567  0% شركة الشرق األوسط للتأمين  2
 SFIC -150000 -1455401 10% شركة الصفوة للتأمين 3
 PHIN -10000 105720 -9% شركة فيالدلفيا للتأمين 4
 MDGF -191146 -980125 20%  والخليج للتأمينشركة المتوسط  5

 

ن مصروف مخصص تدني الذمم المدينة يمثل الزيادة أو انخفاض في قيمة المخصص للفترة إ

لم يحدث تغيير على مخصص الذمم المدينة  المقدسة للتأمينففي شركة األراضي  واحدة،مالية 

وكذلك  صفر،ولذلك كان مصروف مخصص الذمم المدينة يساوي  2196عن عام  2197لعام 

 األوسط.األمر بنسبة لشركة الشرق 

تمثل مقياسًا لمدى نسبة  الدخل،إن نسبة مصروف مخصص تدني الذمم المدينة إلى صافي 

وف يحدثها مصروف مخصص تدني الذمم المدينة من تخفيض أرباح أو زيادة الخسارة التي س

حيث كلما كانت نسبة  المدينة،صافي الدخل وعكس في حال رد مصروف مخصص تدني الذمم 

 التأمين.مصروف مخصص تدني الذمم المدينة إلى صافي الدخل أقل كلما كان أفضل للشركة 
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 arithmetic meanي ومن خالل استخدام المؤشرات اإلحصائية ومتمثل بالمتوسط الحساب

لمخصص تدني الذمم المدينة )المتغير المستقل(  standard deviationواالنحراف المعياري 

وصافي الدخل شركات التأمين األردنية )المتغير التابع( لشركات التأمين المجموعة الثالثة للفترة من 

 (، فإننا نالحظ ما يلي:1قبل تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ) 2197لغاية  2195عام 

 .2015مؤشرات اإلحصائية لشركات التأمين للمجموعة الثالثة لعام ال :(32-4جدول )ال
 2015مؤشرات اإلحصائية لشركات التأمين للمجموعة الثالثة لعام ال

مخصص تدني مصروف  المؤشر اإلحصائي 
 2015صافي الدخل  2015ذمم المدينة 

مخصص الذمم مصروف نسبة  
صافي الدخل لعام  إلىالمدينة 

2015 
 %332  56633.400-  188051.200- حسابيالمتوسط ال

    113266.800  376102.400 النحراف المعياري 
    1570711.000-  0.000 أقل قيمة 

    2210131.000  550000.000- أكبر قيمة 

لمجموعة الثالثة من الشركات التأمين لعام تم استخدام اإلحصاء الوصفي للبيانات المالية 

 2195وذلك نتيجة تباين كبير في كل من مصروف مخصص تدني الذمم المدينة لعام  2195

، وبناء ذلك تم احتساب متوسط الحسابي للمجموعة الثالثة كاملة وبلغت 2195وصافي الدخل لعام 

أي عملت  %332خل هي نسبة متوسط مصروف مخصص الذمم المدينة إلى متوسط صافي الد

، وأن السبب في ارتفاع النسبة هو تباين نتائج شركات %332على زيادة خسارة الشركة بنسبة 

التأمين لنفس المجموعة فهنالك شركات حققت أرباح وشركات حققت خسائر مما أدى إلى انخفاض 

لنسبة أقل كلما المتوسط الحسابي لصافي الدخل للمجموعة كاملة، وكما ذكر سابقًا كلما كانت ا

 كانت أفضل بالنسبة لشركات التأمين األردنية.
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 2016مؤشرات اإلحصائية لشركات التأمين للمجموعة الثالثة لعام ال :(33-4جدول )ال
 2016مؤشرات اإلحصائية لشركات التأمين للمجموعة الثالثة لعام ال

 المؤشر اإلحصائي 
مخصص مصروف 

تدني ذمم المدينة 
2016 

الدخل صافي 
2016 

مخصص الذمم مصروف نسبة  
صافي الدخل لعام  إلىالمدينة 

2016 
 %1-  1170682.400  16262.600- حسابيالمتوسط ال

    3512047.200  48787.800 النحراف المعياري 
    557745.000-  0.000 أقل قيمة 

    4583876.000  75108.000- أكبر قيمة 

تم استخدام اإلحصاء الوصفي للبيانات المالية لمجموعة الثالثة من الشركات التأمين لعام 

 2196وذلك نتيجة تباين كبير في كل من مصروف مخصص تدني الذمم المدينة لعام  2196

وكما ذكر سابقًا كلما كانت النسبة أقل كلما كانت أفضل بالنسبة  ،2196وصافي الدخل لعام 

 لشركات التأمين األردنية.

 2017مؤشرات اإلحصائية لشركات التأمين للمجموعة الثالثة لعام ال :(34-4جدول )ال

 2017مؤشرات اإلحصائية لشركات التأمين للمجموعة الثالثة لعام ال

 المؤشر اإلحصائي 
مخصص مصروف 

ذمم المدينة  تدني
2017 

 2017صافي الدخل 
مخصص الذمم مصروف نسبة  

صافي الدخل لعام  إلىالمدينة 
2017 

 %26  267386.400-  70229.200- المتوسط الحسابي
    534772.800  140458.400 النحراف المعياري 

    1455401.000-  0.000 أقل قيمة 
    1162567.000  191146.000- أكبر قيمة 

تم استخدام اإلحصاء الوصفي للبيانات المالية لمجموعة الثالثة من الشركات التأمين لعام 

 2197وذلك نتيجة تباين كبير في كل من مصروف مخصص تدني الذمم المدينة لعام  2197

، وكما ذكر سابقًا كلما كانت النسبة أقل كلما كانت أفضل بالنسبة 2197وصافي الدخل لعام 

 ن األردنية. لشركات التأمي
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لغاية  2018( من عام 9الفترة الثانية تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ) 4-3-3-2
 .2020عام 

حيث أن هذه المجموعة عملت على تطبيق نموذج الخسائر االئتمانية على الذمم المدينة  

 والذمم المدينة لمعيدي التأمين فقط. 

جزئين، الجزء األول في األول من كانون الثاني على  2198تمت دراسة الشركات في عام 

( على الرصيد االفتتاحي 1حيث يشمل أثر تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ) 2198لعام 

لألرباح المحتجزة، حيث تختلف نسبة التأثير باختالف رصيد األرباح المدورة لشركات التأمين 

 األردنية.

األرصدة ( على 9معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )الخسائر الئتمانية لنموذج أثر تطبيق  :(35-4جدول )ال
 2018عام المجموعة الثالثة ة لشركات التأمين األردنية ز ربا  المحتجالفتتاحية لأل 

 2018ية عام األردنة لشركات التأمين ز ( على أربا  المحتج9أثر تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

الرقم  
 رمز  اسم شركة التأمين  الشركة 

أثر تطبيق 
معياراإلبالغ 

المالي 
 (9الدولي )

األربا  المدورة 
2018/1/1 

نسبة أثر تطبيق معيار 
اإلبالغ المالي الدولي 

األربا   إلى( 9رقم )
 المحتجزة 

 HOLI -29091  -10347649  0.3% شركة األراضي المقدسة للتأمين 1
 MEIN -422837  10872644  -4% شركة الشرق األوسط للتأمين  2
 SFIC -216750  -2851508  8% شركة الصفوة للتأمين 3
 PHIN -112273  -239245  47% شركة فيالدلفيا للتأمين 4
 MDGF -500000  -3519327  14%  والخليج للتأمينشركة المتوسط  5

( على 9معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )الئتمانية المتوقعة لنموذج الخسائر تطبيق إن أثر 

يمكن تقسيمه الى جزئين،  2198للعام ة لشركات التأمين األردنية ز ربا  المحتجاألرصدة الفتتاحية لأل 

ويشمل تطبيق معيار اإلبالغ المالي  2198حيث أن الجزء األول في األول من كانون الثاني عام 

على الرصيد االفتتاحي لألرباح المحتجزة، حيث تختلف نسبة التأثير باختالف ( 1الدولي رقم )
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رصيد األرباح المدورة لشركة التأمين األردنية، حيث بلغت أعلى نسبة لتأثير تطبيق معيار اإلبالغ 

أي أدى ذلك إلى مضاعفة الخسائر  %47( لشركة فيالدلفيا للتأمين حيث بلغ 1المالي الدولي رقم )

سابقًا، ثم تليها شركة المتوسط والخليج للتأمين حيث بلغت نسبة أثر تطبيق معيار اإلبالغ  المدورة

، بهذا نرى أن تطبيق معيار اإلبالغ المالي %94( إلى األرباح المحتجزة 1المالي الدولي رقم )

( كان له أثار كبيرة على تخفيض الرصيد االفتتاحي لألرباح المحتجزة لشركات 1الدولي رقم )

التأمين األردنية، والتي بدورها سوف تأثر على حقوق المساهمين وعلى نسبة األرباح الموزعة 

 سنويًا، والتي بدورها تأثر بشكل مباشر على سعر سهم الشركة في السوق.

( على 9معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )نموذج الخسائر الئتمانية المتوقعة لأثر تطبيق  :(36-4جدول )ال
 2018عام المجموعة الثالثة لشركات التأمين األردنية صافي الدخل 

 2018على صافي الدخل لشركات التأمين األردنية لعام  9أثر تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم 

الرقم  
 رمز  اسم شركة التأمين  الشركة 

التغير في 
مصروف 
مخصص 
خسائر 

الئتمانية 
-المتوقعة 

 مدينون 

في التغير 
مصروف 
مخصص 
خسائر 

الئتمانية 
-المتوقعة 

ذمم معيدي 
 التأمين

مجموع 
التغير 

مصروف 
مخصص 
الخسائر 
الئتمانية 

2018 

صافي 
الدخل 
2018 

نسبة التغيير 
مصروف في 

مخصص 
الخسائر 

الئتمانية الى 
 صافي الدخل 

1 
شركة األراضي 
 المقدسة للتأمين

HOLI -2655 -4190 -6845 -131395 5% 

شركة الشرق  2
 األوسط للتأمين 

MEIN 0 0 0 1212958 0% 

3 
شركة الصفوة 

 للتأمين
SFIC -143319 0 -143319 567298 -25% 

4 
شركة فيالدلفيا 

 للتأمين
PHIN -4151 -8643 -12794 -222672 6% 

5 
شركة المتوسط 
 MDGF 0 0 0 35729 0%  والخليج للتأمين
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فهو يتضمن التغير في نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة ، 2198أما الجزء الثاني لألثر لعام 

)المتغير المستقل( وأثره على صافي الدخل لشركة التأمين األردنية )المتغير التابع(، إن التغيير في 

مصروف مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة إما أن يكون بزيادة مصروف مخصص الخسائر 

ا تؤدي إلى تخفيض صافي دخل شركة التأمين أو زيادة الخسارة في االئتمانية المتوقعة والتي بدوره

حيث كلما كانت النسبة أقل كلما كان أفضل لشركة  حال كانت شركات التأمين قد حققت خسائر

ما أن يكون هنالك تخفيض )رد( من مصروف مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة  التأمين، وا 

في الدخل أو تخفيض الخسائر المحققة من شركات التأمين والتي بدورها سوف تؤدي إلى زيادة صا

حيث أن ارتفاع النسبة كلما كان أفضل لشركات التأمين، وحسب البيانات المالية التي تم جمعها 

من شركات التأمين فإننا نرى مصروف مخصص الخسائر اإلئتمانية لشركة الشرق  2198لعام 

بعد تطبيق معيار  2198تأمين لم يطرأ عيها تغيير لعام األوسط للتأمين وشركة المتوسط والخليج لل

ولذلك  9/9/2198( على األرصدة اإلفتتاحية لألرباح المحتجزة في 1اإلبالغ المالي الدولي رقم )

ظهر التغيير في مصروف مخصص الخسائر اإلئتمانية في قائمة الدخل لشركة صفر، كما تختلف 

نية المتوقعة إلى صافي الدخل من شركة تأمين إلى نسبة التغيير في مخصص الخسائر اإلئتما

أخرى من حيث تخفيض صافي الدخل وأي زيادة الخسارة، وكما ذكر سابقًا كلما كانت نسبة التغيير 

في مصروف مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة إلى صافي الدخل أقل كلما كان ذلك أفضل 

 لشركات التأمين األردنية.
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( على 9معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )نموذج الخسائر الئتمانية المتوقعة لأثر تطبيق  :(37-4جدول )ال
 2019عام المجموعة الثالثة لشركات التأمين األردنية صافي الدخل 

 

، كانت نسبة تأثير التغيير في مصروف مخصص الخسائر االئتمانية 2191أما في عام 

حيث بلغت  2198من نسبة تأثير عام  أكبرالمتوقعة إلى صافي الدخل لشركة التأمين األردنية 

للتأمين حيث بلغت نسبة التغيير في  المتوسط والخليج وكانت خاصة بالشركة -%975أعلى نسبة 

، وهذه النسبة تعني -%975 صافي الدخلمصروف مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة إلى 

ويعود السبب في ذلك هو ارتفاع التغيير في مصروف  %975نسبة تحفيض صافي الدخل ب

وجود ذمة ألطراف ذات عالقة بمبلغ ذمم المدينة نتجية مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لل

، وكما تم ذكر سابقًا كلما كانت نسبة التغيير في مصروف مخصص الخسائر دينار 9811197

 2019على صافي الدخل لشركات التأمين األردنية لعام  9أثر تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم 

الرقم  
 رمز اسم شركة التأمين الشركة

التغير في 
مصروف 
مخصص 
خسائر 

الئتمانية 
-المتوقعة 
 مدينون

التغير في 
مصروف 
مخصص 
خسائر 

الئتمانية 
-المتوقعة 

ذمم معيدي 
 التأمين

مجموع 
التغير 

مصروف 
مخصص 
الخسائر 
الئتمانية 

2018 

صافي الدخل 
2019 

نسبة 
التغيير في 

مصرف 
مخصص 
الخسائر 
الئتمانية 

صافي الى 
 الدخل

1 
شركة األراضي 
 المقدسة للتأمين

HOLI -5640 -4881 -10521 -2893172 0% 

2 
شركة الشرق 
 األوسط للتأمين

MEIN -302543 0 -302543 1011416 -30% 

3 
شركة الصفوة 

 للتأمين
SFIC -65963 -10000 -75963 -350073 22% 

ا شركة فيالدلفي 4
 للتأمين

PHIN -60348 52703 -7645 -1567707 0% 

5 
شركة المتوسط 
 والخليج للتأمين

MDGF -230000 0 -230000 131134 -175% 
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اإلئتمانية المتوقعة إلى صافي الدخل أقل كلما كان أفضل لشركات التأمين األردنية، وعلى العكس 

 .لخسائر اإلئتمانية المتوقعةتمامًا في حالة وجود رد في مصروف مخصص ا

( على 9معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )نموذج الخسائر الئتمانية المتوقعة لأثر تطبيق  :(38-4جدول )ال
 2020عام المجموعة الثالثة لشركات التأمين األردنية صافي الدخل 

، لم تمكن من الحصول إال على البيانات األولية لشركات التأمين هي: 2121أما في عام 

شركة األراضي المقدسة للتأمين، شركة الصفوة للتأمين، وشركة فيالدلفيا، حيث أن البيانات األولية 

ة توفر صافي الدخل والخسارة المتحققة فقط، حيث أن السبب في عدم نشر البيانات المالية الخاص

بتلك الشركات أنها تلك الشركات بحاجة إلى موافقة من قبل إدارة التأمين وتصويب أوضاعها. وفي 

مقابل حققت شركة المتوسط والخليج للتأمين، نسبة التغيير مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 2020على صافي الدخل لشركات التأمين األردنية لعام  9أثر تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم 

الرقم  
 الشركة

اسم شركة 
 رمز التأمين

التغير في 
مخصص 
خسائر 

الئتمانية 
-المتوقعة 
 مدينون

التغير في 
مخصص 
خسائر 

الئتمانية 
-المتوقعة 

ذمم معيدي 
 التأمين

مجموع التغير 
مخصص 
الخسائر 
الئتمانية 

2018 

صافي الدخل 
2020 

نسبة 
التغيير في 
مخصص 
الخسائر 
الئتمانية 
الى صافي 

 الدخل

1 
شركة األراضي 
نالمقدسة للتأمي  

HOLI       895563    

2 
شركة الشرق 
ناألوسط للتأمي  

MEIN -202543  -100000  -302543  1011416  -30% 

شركة الصفوة  3
 للتأمين

SFIC       -131649    

4 
يا شركة فيالدلف

 للتأمين
PHIN       -500369    

5 
 شركة المتوسط
ينوالخليج للتأم  

MDGF -1417347  0  -1417347  -562784  252% 
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، %252بنسبة  2121، وهذه النسبة تعني زيادة الخسارة المحققة لعام %252إلى صافي الدخل 

، %77بنسبة  2191وهي أعلى من نسبة التغيير في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لعام 

هو ارتفاع التغيير في مصروف مخصص الخسائر ويعود السبب في ذلك ارتفاع هذه النسبة 

 دينار، 3822358وجود ذمة ألطراف ذات عالقة بمبلغ نتجية  اإلئتمانية المتوقعة للذمم المدينة

ذكر سابقًا كلما كانت نسبة التغيير في مصروف مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة  وكما تم

إلى صافي الدخل أقل كلما كان أفضل لشركات التأمين األردنية، وعلى العكس تمامًا في حالة 

 .وجود رد في مصروف مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

للمجموعة  2121لغاية عام  2198ومن خالل دراسة المؤشرات اإلحصائية للفترة من عام 

الثالثة، والمتمثلة باحتساب الوسيط الحسابي واالنحراف المعياري للبيانات المالية التي تم جمعها 

 لشركات التأمين األردنية وفق ما يلي: 

رصيد الفتتاحية ( على 9بالغ المالي الدولي رقم )تطبيق معيار اإلل مؤشرات الحصائيةال :(39-4جدول )ال
 2018المجموعة الثالثة عام التأمين األردنية لألربا  المحتجزة لشركات 

رصيد الفتتاحية لألربا  ( على 9تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )ل مؤشرات الحصائيةال
 2018عام المجموعة الثالثة التأمين األردنية المحتجزة لشركات 

مخصص خسائر الئتمانية  المؤشر اإلحصائي 
 2018صافي الدخل  2018المتوقعة 

نسبة مخصص خسائر  
 المتوقعة إلىالئتمانية 

 2018صافي الدخل لعام 
 %21  1217017.000-  256190.200- المتوسط الحسابي 
    2434034.000  512380.400 النحراف المعياري 

    10347649.000-  29091.000- أقل قيمة 
    10872644.000  500000.000- أكبر قيمة 

تم استخدام اإلحصاء الوصفي للبيانات المالية لمجموعة الثالثة من الشركات التأمين لعام 

 2198وذلك نتيجة تباين كبير في كل من مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لعام  2198



912 

، وبناًء ذلك تم احتساب متوسط الحسابي 2198لألرباح المحتجزة لعام والرصيد اإلفتتاحي 

للمجموعة االثانية كاملة وبلغت نسبة متوسط مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة إلى متوسط 

أي عملت على زيادة رصيد الخسائر  %29هي 2198األرصدة اإلفتتاحية لألرباح المدورة لعام 

سابقًا كلما كانت النسبة أقل كلما كانت أفضل بالنسبة لشركات  ، وكما ذكر%29المدورة بنسبة 

 التأمين األردنية.

صافي الدخل ( على 9تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )ل مؤشرات الحصائيةال :(40-4جدول )ال
 2018المجموعة الثالثة عام التأمين األردنية شركات 

التأمين صافي الدخل شركات ( على 9تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )ل مؤشرات الحصائيةال
 2018المجموعة الثالثة عام األردنية 

مخصص الخسائر مصروف  المؤشر اإلحصائي 
 2018صافي الدخل  2018الئتمانية المتوقعة 

مخصص مصروف نسبة  
الخسائر الئتمانية 

صافي الدخل  إلىالمتوقعة 
 2018لعام 

 %11-  292383.600  32591.600-  الحسابيالمتوسط 
    584767.200  65183.200 النحراف المعياري 

    222672.000-  0.000 أقل قيمة 
    1212958.000  143319.000- أكبر قيمة 

تم استخدام اإلحصاء الوصفي للبيانات المالية لمجموعة الثالثة من الشركات التأمين لعام 

وذلك نتيجة تباين كبير في كل من مصروف مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لعام  2198

، وبناًء ذلك تم احتساب متوسط الحسابي للمجموعة األولى 2198وصافي الدخل لعام  2198

كاملة وبلغت نسبة متوسط مصروف مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة إلى متوسط صافي 

، وكما ذكر %99تخفيض صافي الدخل  للشركات بنسبة  أي عملت على -99الدخل هي %

 سابقًا كلما كانت النسبة أقل كلما كانت أفضل بالنسبة لشركات التأمين األردنية.
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صافي الدخل ( على 9تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )ل مؤشرات الحصائيةال :(41-4جدول )ال
 2019عام المجموعة الثالثة التأمين األردنية شركات 

تطبيق معيار  بعد 2019ية ومخصص خسائر الئتمانية المتوقعة لعام األردنصافي الدخل لشركات التأمين 
 (9اإلبالغ المالي الدولي رقم )

مخصص خسائر الئتمانية  المؤشر اإلحصائي 
 2019صافي الدخل  2019المتوقعة 

الئتمانية  خسائرنسبة  
صافي الدخل  إلىالمتوقعة 

 2019لعام 
 %17  733680.400-  125334.400- المتوسط الحسابي 
    1467360.800  250668.800 النحراف المعياري 

    2893172.000-  7645.000- أقل قيمة 
    1011416.000  302543.000- أكبر قيمة 

تم استخدام اإلحصاء الوصفي للبيانات المالية لمجموعة الثالثة من الشركات التأمين لعام 

وذلك نتيجة تباين كبير في كل من مصروف مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لعام  2191

وبناًء ذلك تم احتساب متوسط الحسابي للمجموعة الثالثة  ،2191وصافي الدخل لعام  2191

سبة متوسط مصروف مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة إلى متوسط صافي كاملة وبلغت ن

 ،%97أي عملت على زيادة خسائر لشركات التأمين الكجموعة الثالثة بنسبة  %97الدخل هي 

 األردنية.وكما ذكر سابقًا كلما كانت النسبة أقل كلما كانت أفضل بالنسبة لشركات التأمين 

احتساب المؤشرات اإلحصائية وذلك بسبب نقص في البيانات ، لم يتم 2121أما في عام 

 المالية لشركات التأمين المجموعة الثالثة.

 المجموعة الرابعة 4-3-4

 سوق عمان لالوراق الماليةتأمين مدرجة في شركتي تم دراسة هذه المجموعة المكونة من 

 .2121لغاية عام  2195للفترة من عام 
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شركة  الخاصة بالسياسات المحاسبية المطبقة في اإلفصاحاتأعلنت شركة النسر للتأمين من 

أن تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي  عليها،طرأت  والتحديثات التيالنسر للتأمين والتعديالت 

  للشركة.لم ينتج أي أثر على القوائم المالية  ،2121لغاية  2198( للفترة من عام 1رقم )

وذلك بنسبة لشركة االتحاد الدولي العربي للتأمين حيث أعلنت الشركة أن تطبيق معيار 

، لم ينتج أي أثر على القوائم 2121لغاية  2198( للفترة من عام 1اإلبالغ المالي الدولي رقم )

 المالية للشركة.

 اختبار الفرضيات  4-4

( 1معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )أثر لتطبيق وجد ي: ال (01Hاألولى ) الفرضية الرئيسية 

على قائمة الدخل لشركات التأمين األردنية المدرجة في سوق عمان لألوراق المالية تبعا لعدد 

 بنود المعيار التي تم تطبيقها.

لصافي الدخل قبل  المعياريةواالنحرافات الحسابية  الختبار الفرضية تم استخراج المتوسطات

( تبعا لعدد بنود المعيار المطبقة في الشركة، 1اإلبالغ المالي الدولي رقم ) تطبيق بنود معيار

 ( يبين ذلك:42-4والجدول )

لصافي الدخل قبل تطبيق بنود معيار اإلبالغ  المعياريةوالنحرافات الحسابية  (: المتوسطات42-4الجدول )
 الشركة( تبعا لعدد المعايير المطبقة في 9المالي الدولي رقم )

 النحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد البنود المطبقة
 685068 854225 بنود 5
 1341200 21349- بنود 3

 1427598 282221 بندين



915 

( وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية لصافي 42-4يالحظ من خالل الجدول )

( تبعا لعدد بنود المعيار المطبقة في 1)الدخل قبل تطبيق بنود معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم 

الشركة ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات الحسابية ذات داللة احصائية عند مستوى 

وجاءت النتائج كما في الجدول  ANOVA( تم تطبيق تحليل التباين االحادي α = 0.05) داللة

(4-43). 

للفروق في صافي الدخل قبل تطبيق بنود معيار اإلبالغ األحادي  تحليل التباين :(43-4جدول )ال
 ( تبعا لعدد بنود المعيار المطبقة في الشركة9المالي الدولي رقم )

درجة  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

مستوى  ف متوسط المربعات
 الدللة

 1387443469827 2 2774886939654 بين المجموعات
 1039505025501 18 18711090459012 داخل المجموعات 288. 1.335

  20 21485977398666 المجموع

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في صافي الدخل 43-4يالحظ من خالل الجدول )

( تبعا لعدد بنود المعيار المطبقة في الشركة 1قبل تطبيق بنود معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

(، وهي قيمة أعلى من 1.288( بمستوى داللة )9.335الكلية )حيث بلغت قيمة ف للدرجة 

(، وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية التي تنص على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 1.15)

( تبعا لعدد بنود المعيار 1في صافي الدخل قبل تطبيق بنود معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

 المطبقة في الشركة.

لصافي الدخل بعد  المعياريةواالنحرافات الحسابية  الفرضية تم استخراج المتوسطاتوالختبار 

( تبعا لعدد بنود المعيار المطبقة في الشركة، 1تطبيق بنود معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

 ( يبين ذلك:44-4والجدول )
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لصافي الدخل بعد تطبيق بنود معيار اإلبالغ  المعياريةوالنحرافات الحسابية  المتوسطات :(44-4) جدولال
 ( تبعا لعدد بنود المعيار المطبقة في الشركة9المالي الدولي رقم )

 النحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد البنود المطبقة
 618055 957602 بنود 5
 2682359 1025921 بنود 3

 744760 99620- بندين

( وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية لصافي 44-4يالحظ من خالل الجدول )

( تبعا لعدد بنود المعيار المطبقة في 1الدخل بعد تطبيق بنود معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

عند مستوى الشركة ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات الحسابية ذات داللة احصائية 

وجاءت النتائج كما في الجدول  ANOVA( تم تطبيق تحليل التباين االحادي α = 0.05) داللة

(4-45). 

األحادي للفروق في صافي الدخل بعد تطبيق بنود معيار اإلبالغ  تحليل التباين :(45-4جدول )ال
 ( تبعا لعدد بنود المعيار المطبقة في الشركة9المالي الدولي رقم )

درجة  مجموع المربعات التباينمصدر 
 الحرية

مستوى  ف متوسط المربعات
 الدللة

 2205333645159 2 4410667290318 بين المجموعات
 1555873786489 18 28005728156795 داخل المجموعات 268. 1.417

  20 32416395447113 المجموع

إحصائية في صافي الدخل ( عدم وجود فروق ذات داللة 45-4يالحظ من خالل الجدول )

( تبعا لعدد بنود المعيار المطبقة في الشركة 1بعد تطبيق بنود معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

(، وهي قيمة أعلى من 1.268( بمستوى داللة )9.497حيث بلغت قيمة ف للدرجة الكلية )

وق ذات داللة إحصائية (، وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية التي تنص على أنه ال توجد فر 1.15)

( تبعا لعدد بنود المعيار 1في صافي الدخل بعد تطبيق بنود معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

 المطبقة في الشركة.
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 والجزء التالي يبين اختبار الفرضيات الفرعية التابعة للفرضية الرئيسية االولى:

 معيار اإلبالغ المالي الدولي رقميوجد أثر لتطبيق ل  :(01H-1)  األولى فرعيةالفرضية ال

في  وراق الماليةشركات التأمين الردنية المدرجة في سوق عمان لأل ( على قائمة الدخل ل9)

 .المجموعة الولى والتي طبقت جميع بنود المعيار

الختبار الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار ت للعينات 

الدخل قبل وبعد تطبيق بنود معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم صافي حديد الفروق بين المترابطة لت

 ( يبين النتائج.46-4والجدول رقم )( لدى الشركات التي تطبق جميع البنود، 1)

الدخل قبل وبعد تطبيق بنود صافي نتائج اختبار "ت" للعينات المترابطة للفروق في : (46-4الجدول )
 ( لدى الشركات التي تطبق جميع البنود9المالي الدولي رقم )معيار اإلبالغ 

( α=1.15ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) أثروجود ( عدم 46-4يبين الجدول )

( لدى الشركات التي 1الدخل قبل وبعد تطبيق بنود معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )صافي بين 

(، وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية التي تنص 1.793-تطبق جميع البنود، حيث بلغت قيمة "ت" )

الدخل قبل صافي ( بين α=1.15ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) يوجد أثرعلى أنه ال 

 ( لدى الشركات التي تطبق جميع البنود.1يق بنود معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )وبعد تطب

 عدد البنود
 المطبقة

 القياس
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الفرق بين 
 المتوسطين

النحراف 
 المعياري

قيمة 
 "ت"

درجة 
 الحرية

الدللة 
ةالحصائي  

 بنود 5
 685068 854225 قبل التطبيق

-103377 502270 -.713 11 .491 
 618055 957602 بعد التطبيق
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  الفرضية الفرعية الثانية   (01-2H):  ل يوجد أثر لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم

في  لشركات التأمين الردنية المدرجة في سوق عمان لألوراق المالية الدخل( على قائمة 9)

 .المجموعة الثانية والتي طبقت ثالثة بنود من بنود المعيار

الختبار الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار ت للعينات 

( 1المترابطة لتحديد الفروق بين الدخل قبل وبعد تطبيق بنود معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

 .( يبين النتائج47-4ثالثة بنود، والجدول رقم )لدى الشركات التي تطبق 

نتائج اختبار "ت" للعينات المترابطة للفروق في الدخل قبل وبعد تطبيق بنود معيار اإلبالغ : (47-4الجدول )
 ( لدى الشركات التي تطبق ثالثة بنود9المالي الدولي رقم )

( بين α=1.15ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) أثروجود عدم  اعالهيبين الجدول 

( لدى الشركات التي تطبق 1الدخل قبل وبعد تطبيق بنود معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )صافي 

(، وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية التي تنص على أنه 1.561-ثالثة بنود، حيث بلغت قيمة "ت" )

الدخل قبل وبعد صافي ( بين α=1.15عند مستوى الداللة )داللة إحصائية  ذاتأثر يوجد ال 

 ( لدى الشركات التي تطبق ثالثة بنود.1تطبيق بنود معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

  ةلثالفرضية الفرعية الثا   (01-3H): ( 9ل يوجد أثر لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )
في  لشركات التأمين الردنية المدرجة في سوق عمان لألوراق المالية الدخلعلى قائمة 

 .المجموعة الثالثة والتي طبقت بندين من بنود المعيار

د عدد البنو 
 المطبقة

 القياس
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الفرق بين 
 المتوسطين

النحراف 
 المعياري

قيمة 
 "ت"

درجة 
 الحرية

الدللة 
ةالحصائي  

 بنود 3
 1341200 21349- قبل التطبيق

-1047270 3740365 -.560 3 .615 
 2682359 1025921 بعد التطبيق
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الختبار الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار ت للعينات 

معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم  الدخل قبل وبعد تطبيق بنودصافي المترابطة لتحديد الفروق بين 

 .( يبين النتائج48-4( لدى الشركات التي تطبق بندين، والجدول رقم )1)

نتائج اختبار "ت" للعينات المترابطة للفروق في الدخل قبل وبعد تطبيق بنود معيار اإلبالغ : (48-4الجدول )
 ( لدى الشركات التي تطبق بندين9المالي الدولي رقم )

( α=1.15فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )وجود ( عدم 48-4يبين الجدول )

( لدى الشركات التي 1الدخل قبل وبعد تطبيق بنود معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )صافي بين 

 (، وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية التي تنص على أنه1.819تطبق بندين، حيث بلغت قيمة "ت" )

الدخل قبل وبعد صافي ( بين α=1.15ند مستوى الداللة )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ع

  ( لدى الشركات التي تطبق بندين.1تطبيق بنود معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

   الرابعةالفرضية الفرعية:  (01-4H):  ل يوجد أثر لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم

في  لشركات التأمين الردنية المدرجة في سوق عمان لألوراق المالية الدخل( على قائمة 9)

  المجموعة الرابعة.

تم إفصاح من خالل البيانات المالية لشركات التأمين األردنية المجموعة الرابعة بأنه ال يوجد أثر 

 المالية.)األدوات المالية( على بياناتها  1جوهري لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم 

د البنو عدد 
 المطبقة

 القياس
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الفرق بين
 المتوسطين

النحراف 
 المعياري

قيمة 
 "ت"

درجة 
 الحرية

الدللة 
ةالحصائي  

 بندين
 1427598 282221 قبل التطبيق

381841 1066010 .801 4 .468 
 744760 99621- بعد التطبيق
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( على 9أثر لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )وجد يل : (02Hالثانية ) الفرضية الرئيسية 

قائمة المركز المالي لشركات التأمين األردنية المدرجة في سوق عمان لألوراق المالية تبعا لعدد 

 بنود المعيار التي تم تطبيقها.

الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار ت للعينات تم حساب المتوسطات الفرضية والختبار 

( لألرباح المدورة تبعًا لعدد البنود المطبقة بنود معيار اإلبالغ Independent T testالمستقلة )

 ( يبين النتائج:41-4(، والجدول )1المالي الدولي رقم )

لمدورة تبعاا لعدد البنود المطبقة ( المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لألربا  ا49-4الجدول )
 (9بنود معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

 الدللة الحصائية درجات الحرية قيمة ت النحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد البنود المطبقة
 1453025.690 1408539.25 جميع البنود

2.418 14 .030 
 -1983957.023 799532.25- بنود 3
 -1983957.023 799532.25- بنود 3

1.181 15 .256 
 -7721019.590 1217017.00- بندين

في ( α=1.15( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )41-4) الجدوليظهر 

( بين الشركات التي تطبق 1ألرباح المدورة ُتعزى لتطبيق بنود معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )ا

من  أقل( وهي قيمة ذات داللة 2.498كافة البنود والتي تطبق ثالثة بنود حيث كانت قيمة ت )

(، وكانت الفروق لصالح الشركات التي تطبق كافة البنود حيث بلغ المتوسط الحسابي 1.15)

 ( بينما بلغ المتوسط الحسابي للشركات التي تطبق ثالثة بنود9418531لألرباح المدورة )

( في ألرباح α=0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )(، و 711532-)

( بين الشركات التي تطبق ثالث 1المدورة ُتعزى لتطبيق بنود معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

 (.1.15(، وهي قيمة ذات داللة أعلى من )9.989وبندين حيث كانت قيمة ت )بنود 
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وحيث أن الدراسة اعتمدت على تصنيف شركات التامين في أربعة مجموعات حسب عدد 

البنود التي طبقتها شركة التأمين، فان هذه الفرضية سيتم اختبارها بناء على هذه المستويات 

  .االربعة

 األولى فرعيةالفرضية ال  (20-1H):  ( 9) معيار اإلبالغ المالي الدولي رقميوجد أثر لتطبيق ل

 وراق الماليةشركات التأمين الردنية المدرجة في سوق عمان لأل على قائمة المركز المالي ل

 .في المجموعة الولى والتي طبقت جميع بنود المعيار

واختبار ت للعينات  واالنحرافات المعياريةالختبار الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية 

( لدى الشركات 1تطبيق بنود معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )وبعد قبل المترابطة لتحديد األثر 

 ( يبين النتائج.51-4التي تطبق جميع البنود، والجدول رقم )

 (50-4الجدول )
وبعد تطبيق بنود معيار اإلبالغ المالي  نتائج اختبار "ت" للعينات المترابطة للفروق في المخصص قبل

 ( لدى الشركات التي تطبق جميع البنود9الدولي رقم )
عدد 

البنود 
 المطبقة

 القياس
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الفرق بين 
 المتوسطين

النحراف 
 المعياري

 قيمة "ت"
درجة 

ةالحري  
الدللة 
ةالحصائي  

 بنود 5
 1.11 1.11 قبل التطبيق

231183- 924241 -6.495 99 1.111 
 924241 231183- بعد التطبيق

( بين α=1.15ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) أثر وجود( 51-4يبين الجدول )

قبل وبعد تطبيق بنود معيار اإلبالغ مخصص خسائر ائتمانية متوقعة في قائمة المركز المالي 

(، 6.495-)"ت"  ةقيم بلغت( لدى الشركات التي تطبق جميع البنود، حيث 1المالي الدولي رقم )

ذات داللة  أثرتوجد  التي تنص على أنه ونقبل الفرضية البديلة الفرضية الصفرية ترفضوبالتالي 
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وبعد تطبيق بنود معيار اإلبالغ  ( بين المخصص قبلα=1.15إحصائية عند مستوى الداللة )

 ( لدى الشركات التي تطبق جميع البنود.1المالي الدولي رقم )

 الفرضية الفرعية الثانية  (20-2H) :( 9ل يوجد أثر لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

 لشركات التأمين الردنية المدرجة في سوق عمان لألوراق المالية المركز الماليعلى قائمة 

 .في المجموعة الثانية والتي طبقت ثالثة بنود من بنود المعيار

واختبار ت للعينات  الختبار الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

( لدى الشركات 1اإلبالغ المالي الدولي رقم )تطبيق بنود معيار وبعد قبل  المترابطة لتحديد األثر

 ( يبين النتائج.59-4، والجدول رقم )من بنود المعيار التي تطبق ثالثة بنود

 (51-4الجدول )
تطبيق بنود معيار اإلبالغ المالي وبعد المخصص قبل  للفروق فينتائج اختبار "ت" للعينات المترابطة 

 ثالثة بنود ( لدى الشركات التي تطبق9الدولي رقم )
د عدد البنو 
 المطبقة

 القياس
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الفرق بين
 المتوسطين

النحراف 
 المعياري

 قيمة "ت"
درجة 
 الحرية

الدللة 
ةالحصائي  

 بنود 3
 1.11 1.11 قبل التطبيق

-973813  274155 -9.268 3 1.214 
973813- بعد التطبيق  274155 

( α=1.15ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) وجود أثر( عدم 59-4)يبين الجدول 

قبل وبعد تطبيق بنود معيار اإلبالغ  مخصص خسائر ائتمانية متوقعة في قائمة المركز الماليبين 

(، 9.268-)"ت"  ةقيم بلغت( لدى الشركات التي تطبق ثالثة بنود، حيث 1المالي الدولي رقم )

ذات داللة إحصائية عند مستوى  أثرال توجد  ية الصفرية التي تنص على أنهوبالتالي نقبل الفرض

قبل وبعد تطبيق  مخصص خسائر ائتمانية متوقعة في قائمة المركز المالي( بين α=1.15الداللة )

 .( لدى الشركات التي تطبق ثالثة بنود1بنود معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )
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 ةلثالفرضية الفرعية الثا  (20-3H) :( 9ل يوجد أثر لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

 لشركات التأمين الردنية المدرجة في سوق عمان لألوراق المالية المركز الماليعلى قائمة 

 .في المجموعة الثالثة والتي طبقت بندين من بنود المعيار

واختبار ت للعينات  المعياريةالختبار الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

تطبيق بنود معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم وبعد بين المخصص قبل المترابطة لتحديد الفروق 

 ( يبين النتائج.52-4( لدى الشركات التي تطبق بندين، والجدول رقم )1)

 (52-4الجدول )
تطبيق بنود معيار اإلبالغ المالي وبعد المخصص قبل  للفروق فينتائج اختبار "ت" للعينات المترابطة 

 ( لدى الشركات التي تطبق بندين9الدولي رقم )
د عدد البنو 
 المطبقة

 القياس
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الفرق بين
 المتوسطين

النحراف 
 المعياري

 قيمة "ت"
درجة 
 الحرية

الدللة 
ةالحصائي  

 بندين
 1.11 1.11 قبل التطبيق

-256911 211658 -2.855 4 1.146 
 211658 256911- بعد التطبيق

( بين α=1.15ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) وجود أثر (52-4يبين الجدول )

قبل وبعد تطبيق بنود معيار اإلبالغ  مخصص خسائر ائتمانية متوقعة في قائمة المركز المالي

وبالتالي (، 1.819)"ت"  ةقيم بلغت( لدى الشركات التي تطبق بندين، حيث 1المالي الدولي رقم )

ذات داللة إحصائية أثر  أنه يوجدالتي تنص على  ونقبل الفرضية البديلة الفرضية الصفرية نرفض

قبل  نية متوقعة في قائمة المركز الماليمخصص خسائر ائتما( بين α=1.15عند مستوى الداللة )

 .( لدى الشركات التي تطبق بندين1وبعد تطبيق بنود معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )
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  الرابعةالفرضية الفرعية  (20-4H) :( 9ل يوجد أثر لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

في  لشركات التأمين الردنية المدرجة في سوق عمان لألوراق المالية المركز الماليعلى قائمة 

 المجموعة الرابعة.

وقد أفصحت هذه الشركات على عدم وجود أثر جوهري لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي 

للشركات مخصص خسائر ائتمانية متوقعة في قائمة المركز المالي )األدوات المالية( على  1رقم 

 المجموعة.هذه 
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  والتوصياتمناقشة النتائج : الفصل الخامس

 نتائج الدراسة  5-1

 التوصيات  5-2
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات 

يعرض الفصل الحالي أهم النتائج التي توصل إليها ومناقشتها، كما يعرض هذا الفصل 

 ما تم التوصل إليه من نتائج.  إلىالتوصيات التي وضعها الباحث باالستناد 

 نتائج الدراسة  5-1

 الدراسة:وفيما يلي أهم النتائج التي التوصل إليها في هذه 

( على قائمة الدخل لشركات 1أثر لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )وجد يال  -9

المعيار التي تم التأمين األردنية المدرجة في سوق عمان لألوراق المالية تبعا لعدد بنود 

 تطبيقها.

على صافي )األدوات المالية(  1ار اإلبالغ المالي الدولي رقم معي لتطبيقأثر ال يوجد  -2

كافة  على مستوىو  سوق عمان لالوراق الماليةالمدرجة في ية األردنالدخل لشركات التأمين 

 المجموعات.

األرصدة )األدوات المالية( على  1يوجد أثر لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم   -3

لشركات التأمين األردنية المدرجة في سوق عمان لالوراق المالية  اإلفتتاحية لألرباح المدورة

 .تبعا لعدد بنود المعيار المطبقة في الشركة

على األرصدة  )األدوات المالية( 1 تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقملأثر  يوجد -4

في  الماليةاإلفتتاحية لألرباح المحتجزة لشركات التأمين المدرجة في سوق عمان لألوراق 

 .المجموعة األولى
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)األدوات المالية( على األرصدة  1تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم لأثر  ال يوجد -5

في  التأمين المدرجة في سوق عمان لألوراق الماليةاإلفتتاحية لألرباح المحتجزة لشركات 

 .المجموعة الثانية

)األدوات المالية( على األرصدة  1تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم لأثر  يوجد  -6

في  اإلفتتاحية لألرباح المحتجزة لشركات التأمين المدرجة في سوق عمان لألوراق المالية

 .المجموعة الثالثة

)األدوات المالية( على األرصدة  1ر لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ال يوجد أث -7

في  في سوق عمان لألوراق المالية المدرجةاإلفتتاحية لألرباح المحتجزة لشركات التأمين 

 .الرابعةالمجموعة 

 التوصيات  5-2

تناولته المحاور السابقة من نتائج خاصة بالدراسة الحالية يمكن الخروج بالتوصيات  على ما ااعتماد

  التالية:

يجب على شركات التأمين أن توفر قدرًا كافيًا من الشفافية عند إعداد القوائم المالية  -9

 )األدوات المالية(. 1وخصوصًا فيما تعلق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم 

)األدوات المالية( في توفير أساس  1بمعيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ضرورة االهتمام  -2

صلب لعملية المقارنة بين أداء المنشآت أو لمقارنة أداء المنشأة نفسها في فترات مالية 

 متتالية.

)األدوات  1أثر تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم العمل على إجراء دراسات تتعلق ب -3

 المالية في ظلقوائم المالية لشركات التأمين المدرجة في سوق عمان لألوراق العلى المالية( 
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مستوى تصنيف االئتماني للشركات واألفراد  وانخفاضحائجة كورونا وارتفاع معالت التعثر 

  كورونا.في ظل جائحة 

ن سوق عماية المدرجة في األردنتوحيد نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة للشركات التأمين  -4

  األردنية.مالئمة وقابلة للمقارنة للشركات التأمين وذلك لتوفير معلومات  ،لالوراق المالية

ضرورة وجود تشريعات رقابية على محددات والمعطيات المتعلقة بالتصنيف االئتماني  -5

 األردنية.الخاص بنموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة لشركات التأمين 

على شركات التأمين العمل على إعادة نسبة احتساب نموذج الخسائر االئتمانية بشكل  -6

  سنتين.على أن يكون على األقل مرة كل  دوري،
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