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الممخص

ييدؼ ىذا البحث إلى دارسة انعكػاس تطبيػؽ معػايير اإلفصػاح المحاسػب فػ
مس ػػتو األرب ػػاح المعمن ػػة لش ػػركات الت ػػنميف ،ولتحقي ػػؽ ى ػػذا الي ػػدؼ ق ػػاـ الباح ػػث ب ػػاج ار

التطبيؽ العمم عمى مجموعة عقود تنميف تابعة لمشػركة المتحػدة لمتػنميف وذلػؾ بغػرض
د ارسػػة انعكػػاس تطبيػػؽ قواعػػد االفصػػاح المحاسػػب ال ػواردة ف ػ المعػػايير الدوليػػة إلعػػداد
التقػ ػػارير الماليػ ػػة ذات األرقػ ػػاـ ( )9األدوات الماليػ ػػة )25( ،اإلي ػ ػرادات مػ ػػف العقػ ػػود م ػ ػ

العمػء  )27( ،عقػود التػنميف فػ مسػتو األربػاح المعمنػة لشػركات التػنميف ،مػف خػءؿ
إج ار المقارنة بيف أربػاح عقػود التػنميف وفقػا لمتطمبػات اإلفصػاح لمممارسػات المحاسػبية

السػاددة ومتطمبػػات اإلفصػػاح وفقػا لممعػػايير الدوليػػة إلعػػداد التقػارير الماليػػة المشػػار إلييػػا
أعءه.
ت ػػـ التوص ػػؿ إل ػػى العدي ػػد م ػػف النت ػػاد أىمي ػػا :م ػػف خ ػػءؿ المقارن ػػة ب ػػيف نت ػػاد

اإلفص ػػاح وفق ػػا لمتطمب ػػات الممارس ػػات المحاس ػػبية الس ػػاددة ومتطمب ػػات اإلفص ػػاح حس ػػب
المع ػػايير الدولي ػػة إلع ػػداد التق ػػارير المالي ػػة كان ػػت الفروق ػػات ب ػػيف الس ػػنوات كبيػ ػرة بس ػػبب

اعتراؼ الشركة المتحدة لمتػنميف بنربػاح عقػود إعػادة التػنميف والعمػوالت المسػتحقة عمييػا
خػءؿ العػاـ األوؿ مػف فتػرة التغطيػة بينمػا يءحػظ أف الفروقػات تكػاد تكػوف ضػديمة عمػػى
كامؿ مدة التغطية.

الكممااات المفتاحيااة عقػػود التػػنميف ،معػػايير اإلفصػػاح المحاسػػب  ،متطمبػػات المعػػايير الدوليػػة إلعػػداد

التقارير المالية ،مستو األرباح المعمنة.
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Abstract
This research aims to study the reflection of accounting
disclosure standards application on the declared profits level of
insurance companies. To achieve this aim, the researcher applied the
empirical study on a set of insurance contracts of the United Insurance
Company to study the reflection of application the accounting
disclosure rules contained in the International Financial Reporting
Standards (IFRS) number (9) financial instruments, (15) revenue from
contracts with customers, and (17) insurance contracts on the declared
profit level of insurance companies. The researcher compared the
profits of the insurance contracts according to the disclosure
requirements of the prevailing accounting practices and the
requirements of disclosure according to the international standards for
preparation of financial reports referred to above.
A number of results have been obtained. The most important of
these results is that by comparing the disclosure results in accordance
with the requirements of the prevailing accounting practices and
disclosure requirements in accordance with IFRS, the differences
between the years were significant due to the recognition by the United
Insurance Company of the profits of reinsurance contracts and
commissions due during the first year of the coverage period, but the
differences are almost negligible over the entire coverage period.
Keywords: Insurance contracts,
requirements, Declared profits level.
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 -1مقدمة البحث
تعػػد صػػناعة التػػنميف مػػف الصػػناعات الرديسػػة فػ االقتصػػاديات العالميػػة ،فيػ

ال تمعػ ػػب دو ار رديسػ ػػا ضػ ػػمف النظػ ػػاـ المػ ػػال فقػ ػػط بػ ػػؿ ت ػ ػ د أيضػ ػػا وظيفػ ػػة اقتصػ ػػادية
اجتماعيػػة ميمػػة .باإلضػػافة إلػػى أف شػػركات التػػنميف أصػػبحت مػػف كبػػار الءعبػػيف ف ػ
أسػواؽ رأس المػػاؿ العالميػػة ،يسػػاعدىا فػ ذلػػؾ أمػواؿ ضػػخمة قابمػػة لءسػػتامار ،وحاجػػة
متنامية لزيادة إيرادات كؿ مف المستامريف وحممة واادؽ التنميف عمى حد سوا .

ف ػ ػ ظػ ػػؿ ىػ ػػذه األىميػ ػػة المت ازيػ ػػدة لقطػ ػػاع التػ ػػنميف وشػ ػػركات التػ ػػنميف ،وتنػ ػػوع
األسػػاليب المحاسػػبية عػػف عقػػود التػػنميف بشػػكؿ واسػ فػ العػػالـ والتػ قػػد ال تنسػػجـ فػ
كاي ػػر م ػػف األحي ػػاف مػ ػ تم ػػؾ األس ػػاليب المطبق ػػة فػ ػ بقي ػػة القطاع ػػات ،ظي ػػرت الحاج ػػة

إلص ػػدار معي ػػار دولػ ػ لمحاس ػػبة عق ػػود الت ػػنميف واإلفص ػػاح المحاس ػػب ع ػػف المعموم ػػات
المحاسػػبية وانعكػػاس تطبيػػؽ ىػػذا المعيػػار عمػػى أربػػاح شػػركات التػػنميف السػػورية ،وكػػذلؾ
مواكبة التطور الحاصؿ ف

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

ممػػا تطمػػب د ارسػػة تػػناير تطبيػػؽ األسػػاليب المحاسػػبية عػػف عقػػود التػػنميف عمػػى

مسػتو األربػاح المعمنػػة فػ القػوادـ الماليػة لمشػػركة المتحػدة لمتػػنميف محػؿ الد ارسػػة ،ومػف اػػـ
إجػ ػ ار مقارن ػػة ب ػػيف أربػ ػاح عق ػػود الت ػػنميف وفق ػػا لمتطمب ػػات اإلفص ػػاح لمممارس ػػات المحاس ػػبية
الساددة ومتطمبات اإلفصاح وفقا لممعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

 -2مشكمة البحث

تتمحور مشكمة البحث حوؿ التسا ؿ اآلت :

م ػػا م ػػد انعك ػػاس لتطبي ػػؽ قواع ػػد االفص ػػاح المحاس ػػب الػ ػواردة فػ ػ المع ػػايير

الدوليػة إلعػػداد التقػػارير الماليػػة عمػػى مسػػتو األربػػاح المعمنػػة لشػػركات التػػنميف المدرجػػة
ف سوؽ دمشؽ لألوراؽ المالية؟.

 -3أهداف البحث

يسعى ىذا البحث إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية:
 تحدي ػػد المعموم ػػات التػ ػ ي ػػتـ اإلفص ػػاح عني ػػا فػ ػ القػ ػوادـ المالي ػػة الخاص ػػة بش ػػركاتالتنميف وتوضيح المبالغ الت تنشن عػف عقػود التػنميف بمػا يسػاعد مسػتخدم القػوادـ
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المالية ف اتخاذ الق اررات المناسبة.

 بي ػػاف اآلا ػػار المتوقع ػػة م ػػف تطبي ػػؽ قواع ػػد االفص ػػاح المحاس ػػب الػ ػواردة فػ ػ المع ػػاييرالدولي ػػة إلع ػػداد التق ػػارير المالي ػػة عم ػػى مس ػػتو األرب ػػاح المعمن ػػة فػ ػ القػ ػوادـ المالي ػػة
لمشركة المتحدة لمتنميف محؿ الدراسة.

 إج ار مقارنة بيف أرباح عقود التنميف وفقا لمتطمبات اإلفصاح لمممارسػات المحاسػبيةالسػػاددة ومتطمبػػات اإلفصػػاح وفقػػا لممعػػايير الدوليػػة إلعػػداد التقػػارير الماليػػة لمشػػركة
المتحدة لمتنميف محؿ الدراسة.

تحس ػػيف مس ػػتو اإلفص ػػاح وقابمي ػػة المقارن ػػة لمتق ػػارير والقػ ػوادـ المالي ػػة لش ػػركات الت ػػنميفالمدرجة ف سوؽ دمشؽ لألوراؽ المالية.

 -4أهمية البحث

تتنتى أىمية البحث مف النقاط اآلتية:
 حدااة موضػوع البحػث فػ التطبيػؽ العممػ لممعيػار الػدول إلعػداد التقػارير الماليػة
رقػػـ( )27الخػػاص بعقػػود التػػنميف ،ممػػا سػػينعكس عمػػى مسػػتو األربػػاح المعمنػػة ف ػ

القوادـ المالية لمشركة المتحدة لمتنميف محؿ الدراسة.


يستمزـ تطبيؽ المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وجود متطمبات جديػدة لففصػاح
م ما يرافؽ ذلػؾ مػف مشػاكؿ وصػعوبات تواجػو شػركات التػنميف بشػكؿ عػاـ وشػركات

التنميف المدرجة ف سوؽ دمشؽ لألوراؽ المالية بشكؿ خاص.

 -5الدراسات السابقة

اىتمت بعض الدراسات بموضوع البحث بشكؿ غير مباشر ماؿ:
د ارسػة ) (Thomas, et al.2007بعنػوافImplications of IFRS for ":
The European Insurance Industry- Insights from Capital Market
"Theory
تطبيقات  " IFRSلصناعة التنميف األوروبية  :ر مف نظرية سوؽ رأس الماؿ .

ىػدفت الد ارسػػة إلػػى تقيػيـ أاػػر تطبيػػؽ المعػػايير الدوليػة إلعػػداد التقػػارير الماليػػة

الجدي ػػدة فػ ػ أدبي ػػات أعم ػػاؿ قط ػػاع الت ػػنميف حي ػػث ك ػػاف الػ ػ أر ى ػػو أف المعػػايير الدوليػػة
إلعداد التقارير المالية ستخمؽ تحد خطير لصناعة التنميف األوروبية.
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اسػػتنتجت الد ارسػػة بػػنف تطبيػػؽ المعػػايير الدوليػػة تتطمػػب تغيػرات فػ المحاسػػبة

والتقارير لشركات التنميف األوروبية ،فعمييـ التحوؿ مف ني التنجيػؿ والمقابمػة إلػى نيػ

قيػػاس األصػػؿ -االلت ػزاـ  ،باإلضػػافة إل ػى أف معظػػـ األصػػوؿ وااللت ازمػػات سػػيتـ قياسػػيا
بطريقة موجية ناحية السوؽ ،كما أف زيػادة تكػاليؼ التقػارير الماليػة ،والشػفافية المرتفعػة

لمقوادـ المالية قد تزيد مػف احتماليػة االنػدماج فػ صػناعة التػنميف ،واسػتنتاجيا األساسػ

ىو أف تبن المعايير الدوليػة إلعػداد التقػارير الماليػة سػتكوف لػدييا التػناير الميػـ األكبػر

ف ىذه المجاالت حيث المتغيرات االقتصادية الحقيقة ،ماػؿ تكػاليؼ التقػارير الماليػة أو
التدفقات النقدية لعقد التنميف ،ترتبط بشكؿ مباشر بنظاـ التقرير [.]2
 د ارسػػة حساان ، 2011،بعن ػواف " أاػػر تطبيػػؽ المعػػايير الدوليػػة إلعػػداد التقػػارير الماليػػةعمى القوادـ المالية لشركات التنميف"

ىػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى عػػرض وتقي ػػيـ الواقػ ػ الحػػال لمممارس ػػات المحاسػػبية فػػ

شػركات التػنميف السػورية  ،وبيػاف مػد التػزاـ شػركات التػنميف السػورية بتطبيػؽ المعػػايير
الدولية إلعداد التقارير المالية وخاصة المعيار رقػـ( )4ومشػاكؿ التطبيػؽ ،وتحديػد أارىػا
عمى القوادـ المالية لشركات التنميف السورية.
أظيرت نتاد الدراسة بنف شػركات التػنميف السػورية التزمػت بمتطمبػات المعيػار

رقػػـ  4فيمػػا يتعمػػؽ باإلفصػػاح عػػف المعمومػػات الت ػ تحػػدد وتوضػػح المبػػالغ الناشػػدة عػػف
عقػػود التػػنميف ف ػ بياناتيػػا الماليػػة والبيانػػات الت ػ تسػػاعد المسػػتخدميف عمػػى فيػػـ المبمػػغ
والتوقيػػت وعػػدـ التنكػػد فيمػػا يتعمػػؽ بالتػػدفقات النقديػػة المسػػتقبمية مػػف عقػػود التػػنميف ،لكػػف

ذلػػؾ كػػاف بالحػػد األدنػػى .كمػػا ك ػػاف إفصػػاح شػػركات التػػنميف السػػورية عػػف المعمومػػات
المتعمق ػػة بمخ ػػاطر الت ػػنميف عم ػػى مس ػػتو مت ػػدف ج ػػدا ،وترك ػػز اإلفص ػػاح عم ػػى التحمي ػػؿ

الوصف ليذه المخاطر دوف أية تحميءت كمية [.]1
 دراسة ( )Samira Demaria & Sandra Rigot 2014بعنواف:IFRS Standards and Insurance Companies: what Stakes for
Long-term Investment Case Explanatory Analysis
المع ػػايير الدولي ػػة إلع ػػداد التق ػػارير المالي ػػة وش ػػركات الت ػػنميف :م ػػا الخط ػػر ال ػػذ يواج ػػو

االستامار طويؿ األجؿ؟ تحميؿ تفسير لحالة فرنسية.
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بينت الدراسة أف شركات التنميف تعان مف عدـ توافػؽ التصػنيفات المحاسػبية

( بيف معيار المحاسبة الدول رقـ  39والمعيػار الػدول إلعػداد التقػارير الماليػة رقػـ) 4
ف عدـ التوافؽ المحاسػب لتقػدير وتقيػيـ األصػوؿ وااللت ازمػات ويػ د ىػذا الموقػؼ إلػى
عدـ التطابؽ المحاسب الذ ال يناسب الوض االقتصاد الفعم .

بحاػػت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى أ مػػد قػػد تتسػػبب المعػػايير الدوليػػة ف ػ ح ػوافز أو

قيػػود عمػى اسػػتراتيجيات االسػػتامار طويمػػة األجػػؿ لشػػركات التػػنميف الفرنسػػية ،وجػػا ذلػػؾ

اسػػتنادا إلػػى  43مقابمػػة شػػبو منتظمػػة لمػػدير شػػركات التػػنميف ،والمنظمػػيف والشػػركات
المينيػػة ف ػ فرنسػػا ،وتظيػػر نتادجيػػا أف المشػػاركيف يمقػػوف الضػػو عم ػى بعػػض القضػػايا
المرتبطػة بقػدرة القواعػػد المحاسػبية لممعػايير الدوليػػة إلعػداد التقػارير الماليػػة عمػى إظيػػار

تقديـ عادؿ ألنشطتيـ المتعمقة بالجانب الخاص بيـ [.]3

 د ارسػة عبااد الحماايا واااار اهلل  ،1026،بعنػواف " مػػد مءدمػػة تطبيػػؽ مبػػدأ االعتػراؼباإليراد لعقود التنميف المحمية ف إطار معيار اإلبءغ المال الدول رقـ(")4

تناول ػػت ى ػػذه الد ارس ػػة اس ػػتعراض اإلجػ ػ ار ات المحاس ػػبية المتبع ػػة فػ ػ ش ػػركات

التنميف وبياف مد انسجاميا م المعيار الدول الخاص بعقود التنميف .IFRS4
توصػػؿ الباحاػػاف إلػػى أف شػػركة التػػنميف تعتػػرؼ باألقسػػاط المحصػػمة كػػايرادات

بصورة مباشرة بغض النظر عف تقديـ الخػدمات المقدمػة بموجػب العقػد ،وىػذا ال ينسػجـ

م متطمبات االعتراؼ باإليراد بموجب المعيار الػدول إلعػداد التقػارير الماليػة رقػـ(،)4
ِاذ نص ػػت الفقػ ػرة ( )56م ػػف مس ػػودة المعي ػػار عم ػػى أف إيػ ػرادات عق ػػد الت ػػنميف يج ػػب أف
تصػ ػػور نقػ ػػؿ الخػ ػػدمات الموعػ ػػودة الناشػ ػػدة عػ ػػف عقػ ػػد التػ ػػنميف بمبمػ ػػغ يعكػ ػػس الخػ ػػدمات

المقدمة[.]4

 د ارسػػة عيصاااا  ،1027،بعن ػواف " المعالجػػة المحاسػػبية لعقػػود التػػنميف حسػػب النظػػاـالمحاسب المػال والمعيػار الػدول لفبػءغ المػال ال اربػ

 - IFRS4د ارسػة حالػة

الشركة الجزادرية لتنميف النقؿ " CAAT

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى توضػػيح خصوصػػيات المحاسػػبة المتعمقػػة بعقػػود التػػنميف،

حسب النظاـ المحاسب المال الخاص بيذا النوع مف الشركات ،وكػذلؾ أىػـ الحسػابات
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والتسػػجيءت المحاس ػػبية لمعمميػػات المالي ػػة المتعمق ػػة بيػػا ،باإلض ػػافة إلػػى تسػػميط الضػػو

عمػػى مفيػػوـ المعػػايير الدوليػػة لممحاسػػبة والتركيػػز عمػػى المعيػػار الػػدول إلعػػداد التقػػارير
المالية الراب . IFRS4
تـ التوصؿ إلػى عػدد مػف النتػاد أىميػا أف النظػاـ المحاسػب المػال يػتء ـ مػ

طبيعػػة نشػػاط التػػنميف وخصوصػػية عمميػػات الشػػركة ،وسػػاعد ف ػ تنظػػيـ المحاسػػبة ف ػ

قطاع التنميف بما يتء ـ م خصوصياتيا عمى الصعيد المحم  ،لكنو واجػو العديػد مػف

الصعوبات الت حالت دوف تطبيؽ المعيػار  IFRS4والتػ تتماػؿ فػ عػدـ تػوفر البيدػة
االقتصػػادية المناسػػبة باإلضػػافة إلػػى تعقيػػد النظ ػػاـ المحاسػػب وعػػدـ تماامػػو م ػ النظػػاـ
الضريب الجزادر [.]5
يتمياااذ هاااحا البحاااث عػػف الد ارسػػات السػػابقة بننػػو يتنػػاوؿ د ارسػػة انعكػػاس تطبيػػؽ

معايير اإلفصاح المحاسب ف مستو األرباح المعمنة لشركات التنميف المدرجة فػ سػوؽ

دمشػػؽ لػػألوراؽ الماليػػة ،مػػف خػػءؿ د ارسػػة أربػػاح عقػػود التػػنميف وفقػػا لمتطمبػػات اإلفصػػاح

لمممارسػػات المحاسػػبية السػػاددة ف ػ شػػركات التػػنميف ومتطمبػػات اإلفصػػاح وفقػػا لممعػػايير
الدولي ػػة إلع ػػداد التق ػػارير المالي ػػة ذات األرق ػػاـ ( ،)27( ،)25( ،)9وبي ػػاف ت ػػناير تطبي ػػؽ
شػػركات التػػنميف المدرجػػة ف ػ سػػوؽ دمشػػؽ لػػألوراؽ الماليػػة لقواعػػد االفصػػاح المحاسػػب

ال ػواردة ف ػ المعػػايير الدوليػػة إلعػػداد التقػػارير الماليػػة وخاصػػة المعيػػار رقػػـ ( )27عمػػى
مستو األرباح المعمنة ف القوادـ المالية لمشركة المتحدة لمتنميف محؿ الدراسة.

 -6فروض البحث

يقوـ البحث عمى الفرض الرديس اآلت :

" يوجد انعكاس لتطبيؽ قواعد االفصاح المحاسب الواردة فػ المعػايير الدوليػة
إلعداد التقارير المالية عمى مستو األرباح المعمنة لشركات التػنميف المدرجػة فػ سػوؽ
دمشؽ لألوراؽ المالية" .

 -7متغيرات البحث

 المتغياار المسااتق  :تطبيػػؽ قواعػػد االفصػػاح المحاسػػب ال ػواردة ف ػ المعػػايير الدوليػػة
إلعداد التقارير المالية.
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 المتغير التابع مستو األرباح المعمنػة لشػركات التػنميف المدرجػة فػ سػوؽ دمشػؽ
لألوراؽ المالية.

 -8حدود البحث

 اقتصر ىػذا البحػث عمػى د ارسػة حالػة لمجموعػة عقػود تػنميف تابعػة لمشػركة المتحػدةلمتػػنميف المدرجػػة ف ػ سػػوؽ دمشػػؽ لػػألوراؽ الماليػػة ،وذلػػؾ بغػػرض د ارسػػة انعكػػاس
تطبي ػػؽ قواع ػػد االفص ػػاح المحاس ػػب الػ ػواردة فػ ػ المع ػػايير الدولي ػػة إلع ػػداد التق ػػارير

الماليػة ذات األرقػاـ ( )9األدوات الماليػة )25( ،اإليػرادات مػف العقػود مػ العمػء ،
( )27عقود التنميف ،ف مستو األرباح المعمنة لشركة التنميف محؿ الدراسة.
 تػ ػ ػػـ اختيػ ػ ػػار بدايػ ػ ػػة التػ ػ ػػنميف لمجموعػ ػ ػػة عقػ ػ ػػود التػ ػ ػػنميف مػ ػ ػػف  1020/7/25إلػ ػ ػػى 1021/3/25وذل ػػؾ بغ ػػرض قي ػػاس انعك ػػاس تطبي ػػؽ قواع ػػد االفص ػػاح المحاس ػػب

الواردة ف المعايير عمى األربػاح دوف إدخػاؿ العوامػؿ غيػر االقتصػادية التػ أاػرت

عمى القوة الشرادية لوحدة النقد الحقا.

 كمػػا تػػـ اختيػػار عقػػود التػػنميف لعػػاـ  1020بسػػبب عػػدـ رغبػػة شػػركة التػػنميف ومعيػػدالتنميف بالتنميف عمى المخاطر لمدة تزيد عف العاـ بالنسبة لمسػنوات الءحقػة نتيجػة
ظروؼ عدـ االستقرار الءحقة لذلؾ التػاريخ ،حيػث أف التطبيػؽ العممػ عمػى عقػود
قصيرة األجؿ ال تعكس أار تطبيؽ معايير اإلفصاح المحاسب ف مستو األربػاح
المعمنة.

 ب ػػالرغـ م ػػف أف المعي ػػار الح ػػال المطب ػػؽ عم ػػى عق ػػود الت ػػنميف ى ػػو المعي ػػار ال ػػدولإلع ػػداد التقػ ػػارير المالي ػػة رقػ ػػـ( )4عق ػػود التػ ػػنميف إال أف مجم ػػس معػ ػػايير المحاسػػػبة

الدولي ػػة س ػػيقوـ باس ػػتبداؿ ى ػػذا المعي ػػار بالمعي ػػار رق ػػـ( )27وال ػػذ ق ػػد يػ ػ ار تطبيق ػػو
بشػكؿ أكبػػر فػ مسػػتو األربػػاح المعمنػػة حيػث أف ىػػذا المعيػػار يتطمػػب تغييػ ار كبيػ ار
ف المعالجة المحاسبية لعقود التنميف (تغيير جذر ) وىذا مػا لػـ تسػتعد لػو شػركات

التػػنميف حتػػى تاريخػػو ممػػا دف ػ الباحػػث إلػػى اختيػػار مجموعػػة عقػػود لد ارسػػتيا دوف
دراسة المحفظة التنمينية كاممة.

 إف المعي ػػار ال ػػدول إلع ػػداد التق ػػارير المالي ػػة رق ػػـ( )27يش ػػمؿ ك ػػء م ػػف المتطمب ػػات8
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الواردة ف المعياريف الدولييف إلعداد التقارير المالية رقـ( )9ورقـ(.)25

 -9منهج البحث

تـ استخداـ المني الوصف مف خءؿ عرض وتقييـ الواق الحػال لمممارسػات
المحاسبية الساددة ف الشركة المتحدة لمتنميف المدرجة فػ سػوؽ دمشػؽ لػألوراؽ الماليػة
وبياف كيفية تطبيؽ قواعد االفصاح المحاسػب الػواردة فػ المعػايير الدوليػة إلعػداد التقػارير
المالية ،وتحديد تنايرىا عمى القوادـ الماليػة لمشػركة المتحػدة لمتػنميف محػؿ الد ارسػة ،ومػف اػـ

إجػ ػ ار مقارن ػػة ب ػػيف أرب ػػاح عق ػػود الت ػػنميف وفق ػػا لمتطمب ػػات اإلفص ػػاح لمممارس ػػات المحاس ػػبية
الساددة ومتطمبات اإلفصاح وفقا لممعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

 -11التطبيق العممي

تػػـ إج ػ ار التطبيػػؽ العمم ػ عمػػى مجموعػػة عقػػود تػػنميف تابعػػة لمشػػركة المتحػػدة
لمتػنميف المدرجػػة فػ سػػوؽ دمشػؽ لػػألوراؽ الماليػػة وذلػؾ بغػػرض د ارسػة انعكػػاس تطبيػػؽ

قواع ػػد االفص ػػاح المحاس ػػب الػ ػواردة فػ ػ المع ػػايير الدولي ػػة إلع ػػداد التق ػػارير المالي ػػة ذات

األرقاـ ( ،)27( ،)25( ،)9ف مستو األرباح المعمنة لشركة التنميف محؿ الدراسة.
 -مدخالت التطبيق العممي

تـ إج ار التطبيؽ العممػ عمػى مجموعػة العقػود اليندسػية وذلػؾ وفقػا لشػروطيا

المبينة أدناه:

 نوعية العقود :ىندسية تغط عدة سنوات.

 تاريخ إصدار مجموعة العقود1020/07/12 :
 تاريخ بداية التنميف لمجموعة العقود1020/07/25 :
 تاريخ نياية التنميف لمجموعة العقود1021/03/25 :

 إجمال األقساط المقبوضة عف كامؿ مدة التنميف 251515681 :ؿ.س.
 حصة معيد التنميف مف إجمال األقساط المقبوضة 251445681 :ؿ.س
 حصة الشركة مف األقساط الخاصة بيذه العقود  185000ؿ.س.


قيمػ ػػة العم ػ ػوالت المسػ ػػتحقة عمػ ػػى ىػ ػػذه العقػ ػػود لشػ ػػركة التػ ػػنميف مػ ػػف معيػ ػػد التػ ػػنميف
 1365405ؿ.س مقبوضة مف العاـ األوؿ لفترة التغطية.
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 نسبة المخاطر المتوقعة المصاحبة ليذا العقد .%7

 نسػػبة احتيػػاط مطالبػػات قيػػد التسػػوية  %7.5مػػف األقسػػاط المكتتػػب بيػػا أو %25
مف قيمة المطالبات قيد التسوية أييما أكار (ف حاؿ وجود مطالبات عمى العقد).
 خءؿ عػاـ  1022تػـ تكبػد خسػارة قػدرىا  7505000ؿ.س إال أنػو لػـ يبمػغ عنيػا لغايػة
عاـ  1021حيث تـ دفعيا وتحمؿ معيد التنميف مبمغ وقدره  7355075ؿ.س.

 تػػـ اسػػتخداـ معامػػؿ خصػػـ  %4وىػػو يماػػؿ التغيػػر ف ػ القػػوة الش ػرادية لوحػػدة النقػػد
خءؿ عاـ  1020ف خصـ التدفقات النقدية المستقبمية.
 بمغػػت مصػػاريؼ االسػػتحواذ عمػػى العقػػد  195846ؿ.س يبمػػغ نصػػيب الشػػركة منيػػا
 75526ؿ.س أـ الباق فقد حمؿ عمى معيد التنميف.
 المعالاة المحاسبية لعقود التأمين وفقاً لمممارسات السائدة قبا تطبياق المعااييرالدولية إلعداد التقارير المالية رقا ( )9ورقا ( )15ورقا ()17

يتـ إعداد القوادـ المالية وفقا لمتكمفػة التاريخيػة كنسػاس لمقيػاس المحاسػب  ،كمػا

يػػتـ االعت ػراؼ بنقسػػاط عقػػود التػػنميف المكتتػػب بيػػا عمػػى أنيػػا إي ػرادات وذلػػؾ عنػػد قػػبض
ىػػذه األقسػػاط حيػػث يػػتـ االعت ػراؼ بيػػا ضػػمف قادمػػة الػػدخؿ دوف فصػػؿ حصػػة الشػػركة
وحصػػة معيػػد التػػنميف ،كمػػا يػػتـ احتسػػاب احتيػػاط فن ػ وفقػػا لتعميمػػات ىيدػػة اإلش ػراؼ
عمى التنميف لمقابمة ىذه األقساط.

أما بالنسبة لففصاح فيتـ اإلفصاح عف األقسػاط المكتتػب بيػا وصػاف التغيػر

ف ػ احتيػػاط ىػػذه األقسػػاط حيػػث يسػػتخدـ التغيػػر ف ػ ىػػذا االحتيػػاط لتعػػديؿ المبػػالغ
المعترؼ بيا ضمف قادمة الدخؿ كايرادات تخص الفترة المالية.

كما يػتـ اإلفصػاح أيضػا عػف المطالبػات الحاليػة عػف ىػذه العقػود وحصػة معيػد

التنميف مف ىذه المطالبات.
إف عممية اإلفصاح عف عقود التنميف ف الوقت الحال تتـ مف خػءؿ التمييػز
بيف أنواع التنميف وليس درجة المخاطر أو مستو األرباح المحقؽ عف ىذه العقود.
كم ػػا ال ي ػػتـ توزيػ ػ قيم ػػة األقس ػػاط المكتت ػػب بي ػػا عم ػػى فتػ ػرة التغطي ػػة وانم ػػا ي ػػتـ

االعتراؼ بيا خءؿ العاـ األوؿ مما يخالؼ متطمبات المعيار الدول رقػـ  ،25بالمقابػؿ
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وانطءقػػا مػػف مبػػدأ مقابمػػة اإلي ػرادات بالمصػػروفات وطالمػػا أنػػو تػػـ االعت ػراؼ باألقسػػاط

المكتتػػب بيػػا كػػايراد خػػءؿ السػػنة األولػػى ،يػػتـ أيضػػا االعتػراؼ بالمصػػاريؼ المقابمػػة ليػػا
خءؿ نفس السنة وبالتال فػاف المسػترد مػف االحتيػاط لألقسػاط غيػر المكتسػبة ىػو مػا
يماؿ اإليراد خءؿ الفترات الءحقة لمعاـ األوؿ مف عقد التنميف.
الادو رقا ( )1قائمة الدخ (اذئي) وفقاً لمممارسات المحاسبية السائدة
البياف

2010

2011

2012

إجمال األقساط المكتتب بيا

1,252,682

-

-

حصة معيد التنميف مف إجمال األقساط المكتتب بيا

()1,224,682

-

-

صاف األقساط المكتتب بيا

185000

-

-

صاف التغير ف احتياط األقساط غير المكتسبة*

)(20,230

16,782

3,448

صاف أقساط التنميف

75770

16,782

3,448

عموالت مقبوضة

236,405

إجمال اإليرادات

244,175

16,782

3,448

مصاريؼ تنمينية

75526

-

-

إجمال المطالبات المدفوعة

-

-

750,000

حصة معيد التنميف مف إجمال المطالبات المدفوعة

-

-

()735,075

2,100

15,064

()17,164

صاف المطالبات المدفوعة

2,100

15,064

()2,239

صاف أرباح عقود التنميف

234,559

1,718

5,687

صاف التغير ف احتياط مطالبات تحت التسوية
ومطالبات حدات ولـ يبمغ عنيا

تـ احتساب صاف التغير ف احتياط األقساط غير المكتسبة كما ينت :
الادو رقا ( )2صافي التغير في احتياطي األقساط غير المكتسبة
البياف

2010

األقساط غير المكتسبة

()9055057

األقساط غير المكتسبة (حصة معيد التنميف)

8845817

صاف التغير ف احتياط األقساط غير المكتسبة 21/32

()20,230

وبالت ػػال ف ػػاف ص ػػاف التغي ػػر فػ ػ األقس ػػاط غي ػػر المكتس ػػبة لع ػػاـ  1022ى ػػو

 265781ؿ.س ولعاـ  1021في  35448ؿ.س ،حيث تـ التوزي حسب فتػرة التغطيػة
(عدد األياـ الت تخص كؿ عاـ).
كما تـ حساب صاف التغيػر فػ احتيػاط مطالبػات تحػت التسػوية ومطالبػات
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حدات ولـ يبمغ عنيا كما ينت :
الادو رقا ( )3صافي التغير في احتياطي مطالبات تحت التسوية ومطالبات حدثت ولا يبمغ عنها
البياف

2010

2011

التغير المرحؿ

-

()1,200

احتياط مطالبات تحت التسوية

935952

2215500

احتياط مطالبات تحت التسوية  /معيد التنميف

()925852

()2205162

المطالبات تحت التسوية

7505000

حصة معيد التنميف مف المطالبات تحت التسوية

()7355075

صاف التغير

15200

255064

1021

()275264

حيث تـ احتساب احتياط المطالبات وفقا لمنسػب المشػار سػابقا فػ مػدخءت
التطبيؽ العمم .

يءحظ مف خءؿ المعالجة المحاسبية السابقة ما ينت :

 عدـ االمتااؿ لممعايير الدولية فيما يتعمؽ بآلية االعتراؼ بايرادات العقود.
 تمت معظـ المعالجة المحاسبية خءؿ العاـ األوؿ.

 تػـ تعػديؿ القيمػػة الناتجػة عػػف قيػاس الػػدخؿ لمعقػود مػػف خػءؿ التغيػرات التػ تخػػص
احتياطيات األقساط غير المكتسبة.

 تـ اإلفصاح عػف أقسػاط عقػود إعػادة التػنميف ضػمف قادمػة الػدخؿ حيػث يػتـ تنزيميػا
مف األقساط المكتتب بيا والصاف ىو حصة شركة التنميف مف ىػذه األقسػاط وىػو
ما يخالؼ المعيار الدول إلعداد التقارير المالية رقـ(.)27
-

المعالااااة المحاسااابية لعقاااود التاااأمين وفقااااً لممعاااايير الدولياااة إلعاااداد التقاااارير

المالية

يءحػظ أف المعالجػة المحاسػبية عػف أربػػاح عقػود التػنميف وفقػا لممعػايير الدوليػػة

إلعػػداد التقػػارير الماليػػة تػػتـ وفقػػا لمتطمبػػات اإلفصػػاح عػػف مسػػتو المخػػاطر المصػػاحب
ليػ ػػذه العقػ ػػود ،باإلضػ ػػافة إلػ ػػى أف متطمبػ ػػات اإلفصػ ػػاح تقتض ػ ػ أيضػ ػػا اإلفصػ ػػاح عػ ػػف
اإليػ ػرادات حس ػػب الوف ػػا بااللت ازم ػػات الناتج ػػة ع ػػف ى ػػذه العق ػػود ،حي ػػث أن ػػو وفق ػػا لممعي ػػاريف

رقػ ػػـ( )25ورقػ ػػـ( )27يػ ػػتـ اإلفصػ ػػاح عػ ػػف اإلي ػ ػراد ف ػ ػ فت ػ ػرة التقريػ ػػر حسػ ػػب درجػ ػػة الوفػ ػػا
بااللتزامات عف العقد.
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ت ػػتـ المعالج ػػة المحاس ػػبية لمجموع ػػة العق ػػود وذل ػػؾ بغي ػػة االعتػ ػراؼ ب ػػاإليرادات

وقياسيا ومف اـ قياس األرباح واإلفصاح عنيا وفقا لما ينت :

 يػػتـ تجمي ػ عقػػود التػػنميف بنػػا عمػػى أرباحيػػا وخسػػادرىا المتوقعػػة ،م ػ من ػ إج ػ ار
مقاصػػة بػػيف أربػػاح وخسػػادر العقػػود وذلػػؾ ألغػراض القيػػاس واإلفصػػاح وذلػػؾ بشػػكؿ

يعكس ربحيتيا ،بينما يسمح باج ار ىذه المقاصة وفقا لمممارسات الساددة[.]6

 ت ػػوزع األرب ػػاح الناش ػػدة ع ػػف مجموع ػػة العق ػػود عم ػػى فتػ ػرة تغطيتي ػػا وفق ػػا لمتطمب ػػات
المعياريف الدولييف رقـ( )25ورقـ ( )27بينما يتـ االعتراؼ بالخسػادر المتوقعػة عػف
ىذه العقود مباشرة ف قادمة الدخؿ[.]7
 يتطمػػب قيػػاس االلت ازمػػات الناتجػػة عػػف عقػػود التػػنميف وفقػػا لممعيػػار الػػدول إلعػػداد
التقارير المالية رقـ( )27باستخداـ القيمة الحالية وليس التكمفة التاريخية.

 وفقػػا لممعيػػار الػػدول إلعػػداد التقػػارير الماليػػة رقػػـ( )27يػػتـ حسػػاب ىػػامش الخدمػػة
التعاقدي ػػة ال ػػذ يص ػػور األرب ػػاح غي ػػر المحقق ػػة عم ػػى م ػػدار تغطي ػػة مجموعػػة عق ػػود

التنميف ،بينما ال يتـ حساب ماؿ ىذا اليامش وفقا لمممارسات الساددة.

 ي كد المعيار رقـ( )27عمى ضرورة حساب مقابؿ لمخاطر التنميف غير المالية.
 يتـ اإلفصاح عف اإليرادات الناتجة عف عقود التػنميف ضػمف بنػد واحػد وفقػا لمتطمبػات
المعيػار الػدول إلعػداد التقػػارير الماليػػة رقػػـ( )27وبمػا يتسػػؽ مػ المعالجػػة المحاسػػبية

المقترحة وفقا لممعيار الدول إلعداد التقارير المالية رقـ(.)25

 وفقػا لممعيػار الػدول إلعػداد التقػارير الماليػة رقػـ( )27والفقػرة  7مػف المعيػار الػدول
إلعػػداد التقػػارير الماليػػة رقػػـ( )25تمتػػزـ شػػركة التػػنميف بتجمي ػ عقػػديف أو أكاػػر مػػف
العقود المبرمة ف نفس الوقت م عميؿ محدد أو أطراؼ ذات عءقة بيػذا العميػؿ

اـ يتـ المحاسبة عف ىذه العقود كننيا عقد واحد.
 وفقػػا لممعيػػار الػػدول إلعػػداد التقػػارير الماليػػة رقػػـ( )27والمعيػػار الػػدول إلعػػداد
التقارير الماليػة رقػـ( )9يجػب قيػاس الخسػادر المتوقعػة عػف مجموعػة عقػود التػنميف
واإلفصاح عنيا.

أمػا بالنسػػبة لتجميػ عقػػود التػنميف وفقػػا لممعيػار الػػدول إلعػداد التقػػارير الماليػػة
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رقـ( )27فيتـ ضمف محافظ تتضمف كؿ محفظة مجموعة عقود تنميف تخض لمخػاطر
متماامة [ ، ]8حيث يتـ تقسيـ ىذه المحفظة إلى المجموعات التالية كحد أدنى[:]9

 -2مجموعة عقود تنميف محممة بالخسادر عند االعتراؼ األول .
 -1مجموعة عقود تنميف الت ال ُيحتمؿ بشكؿ كبير أف تصبح محممة بالخسادر الحقا.
 -3مجموعة عقود التنميف المتبقية ف المحفظة إف وجدت.

بالنسبة لمقياس وفقا لممعيار الدول إلعداد التقارير المالية رقـ(:)27

 يتـ القياس األول اللتزامات عقود التنميف وفقا لألقساط المستممة.
 يػػتـ قيػػاس قيمػػة ىػػامش الخدمػػة التعاقديػػة والػػذ يصػػور األربػػاح غيػػر المحققػػة عػػف
مجموعة عقود التنميف والذ يشكؿ أحد مكونات القيمة الدفتريػة ألصػوؿ والت ازمػات

مجموعة عقود التنميف كما ينت [:]20

ىامش الخدمػة التعاقديػة ت تقػديرات القيمػة الحاليػة لمتػدفقات النقديػة الداخمػة – (تقػديرات

القيمة الحالية لمتدفقات النقدية الخارجة  +تعديؿ المخاطر بالمخاطر غير المالية).
حيث تشمؿ التدفقات النقدية ما ينت :
 oاألقساط المستممة مف حامؿ الوايقة (تدفقات داخمة).
 oالمدفوعات إلى حامؿ الوايقة  /المطالبات المتكبدة (تدفقات خارجة).
 oالرسوـ والضرادب (تدفقات خارجة).

 oتكاليؼ االقتنا لمعقود (تدفقات خارجة).
 oتكاليؼ إدارة واادؽ التنميف (تدفقات خارجة).

أما معدؿ الخصـ الذ يجب أف تخصـ فيو التدفقات النقديػة فيجػب أف يعكػس

القيمة الزمنية لمنقود وخصادص التدفقات النقدية.
المخاطر غير المالية يعود تقديرىا إلى اإلدارة بحيث تزداد ىذه المخػاطر كممػا
ازدادت مدة العقد وكمما ازداد عدـ اليقيف ف تحديد التدفقات النقدية المستقبمية.
وف النياية فػاف ىػامش الخدمػة التعاقديػة يػتـ توزيعػو عمػى فتػرة التغطيػة وذلػؾ

عػػف مجموع ػة العقػػود الرابحػػة ،أمػػا مجموعػػة العقػػود المحممػػة بخسػػادر فمػػيس ليػػا ىػػامش
خدمة تعاقدية وانما خسادر يتـ االعتراؼ بيا مباشرة ف العاـ األوؿ].[11
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 يػػتـ القيػػاس الءحػػؽ اللت ازمػػات مجموعػػة عقػػود التػػنميف وفقػػا لمقيمػػة التقديريػػة لموفػػا
بالتدفقات النقدية بعد تعديميا بيامش الخدمة التعاقدية المعترؼ بو كايراد.

 بالنسبة لعقود إعادة التنميف فانيا تقسـ إلى:
 oعقػػود إعػػادة التػػنميف المحػػتفظ بيػػا والتػ تعتبػػر إعػػادة تػػنميف لمعقػػود المصػػدرة حيػػث
تعتب ػػر ى ػػذه العق ػػود أصػ ػوال ،بالمقاب ػػؿ ت ػػدف ش ػػركة الت ػػنميف إل ػػى معي ػػد الت ػػنميف ج ػػز

ضمن مف القسط.

 oعقود إعادة التنميف يتـ االعتراؼ بيا وقياسيا بشكؿ منفصؿ.
بعػ ػػد توضػ ػػيح متطمبػ ػػات المعػ ػػايير الدوليػ ػػة إلعػ ػػداد التقػ ػػارير الماليػ ػػة رقػ ػػـ(،)9
رقـ( ،)25ورقـ( )27تـ تطبيؽ ىذه المعايير عمى مجموعة العقود الت تػـ اختيارىػا مػف
ض ػػمف مجموع ػػة العق ػػود الخاص ػػة بالش ػػركة المتح ػػدة لمت ػػنميف ك ػػوف متطمب ػػات االمتا ػػاؿ

لممعيػػار الػػدول إلعػػداد التقػػارير الماليػػة رقػػـ( )27يتطمػػب تعػػديء جػػذريا ف ػ األنظمػػة
المحاسبية لمشركة ،لذلؾ تـ اختيار عينة مف مجموعة العقود تحقؽ ما ينت :

 -2إف مجموعة العقود المنتقاة متماامة المخاطر.
 -1صدرت ىذه العقود بنفس السنة.
 -3تـ قبض قيمة األقساط نقدا.
 -4تغط العقود أكار مف عاميف.
الادو رقا ( )4قائمة الدخ (اذئي) وفقاً لقواعد االفصاح المحاسبي الواردة في المعايير
البياف

1020

1022

1021

إيرادات التنميف

5,321

11,492

2,361

مصروفات خدمات التنميف

-

()245915

-

نتيجة خدمات التنميف

5,321

()35433

2,361

دخؿ عقود إعادة التنميف المحتفظ بيا

78,802

78,802

78,802

نتيجة خدمات التنميف

84,123

755368

81,163

بالنس ػػبة لففص ػػاح وفق ػػا لمتطمب ػػات المع ػػايير الدولي ػػة إلع ػػداد التق ػػارير المالي ػػة

رقـ( ،)9ورقـ( ،)25ورقـ( )27فانو يتـ وفقا لما ينت :

 ال يج ػػوز إجػ ػ ار المقاص ػػة ب ػػيف عق ػػود إع ػػادة الت ػػنميف المح ػػتفظ بي ػػا وعق ػػود الت ػػنميف
المصدرة.
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 وفقا لممعيار الدول إلعداد التقارير المالية رقـ( )25تستبعد مػف إيػرادات العقػود أ

مك ػػوف اس ػػتامار حي ػػث ي ػػتـ اإلفص ػػاح عن ػػو بص ػػورة مس ػػتقمة ،كم ػػا ي ػػتـ االعتػ ػراؼ

واإلفصاح عف اإليرادات الخاصة بكؿ فترة حسػبما يػتـ اإليفػا بااللت ازمػات الخاصػة
بيذه العقود.

 تتضػػمف إيػرادات التػػنميف التػ يتوجػػب اإلفصػػاح عنيػػا مػػا يػػنت  :الجػػز المخصػػص
لمفت ػرة مػػف ىػػامش الخدمػػة التعاقديػػة ،التغي ػرات ف ػ تعػػديؿ المخػػاطر غيػػر الماليػػة،
الج ػػز المسػ ػػترد مػ ػػف التػ ػػدفقات النقديػ ػػة القتنػ ػػا التػ ػػنميف ،م ػ ػ إج ػ ػ ار المقاصػػػة مػ ػ

المطالبات والمصروفات المتوقعة عف مجموعة العقود.


تتض ػ ػػمف مص ػ ػػاريؼ خ ػ ػػدمات الت ػ ػػنميف التػ ػ ػ يتوج ػ ػػب اإلفص ػ ػػاح عني ػ ػػا م ػ ػػا ي ػ ػػنت :

المطالبػ ػػات المتكبػ ػػدة فعػ ػػء ،مصػ ػػروفات التػ ػػنميف األخػ ػػر المتكبػ ػػدة فعػ ػػء ،خسػ ػػادر
مجموعػػات العق ػػود المحممػػة بخس ػػادر ،باإلضػػافة إل ػػى المبػػالغ المدفوع ػػة عػػف عقػػود

التنميف المقتناة.

الادو رقا ( )5اإلفصاحات المطموبة وفقاً لممعايير  – 17 ،15 ،9نتياة خدمات التأمين
البياف

1020

1022

1021

إيرادات عقود التنميف المصدرة

5,321

11,492

2,361

دخؿ عقود إعادة التنميف المحتفظ بيا

78,802

78,802

78,802

خسادر مجموعات العقود المحممة بخسادر

-

-

-

مطالبات متكبدة

-

7505000

-

حصة معيد التنميف مف المطالبات المتكبدة

7355075

مصروفات تنميف أخر متكبدة

-

-

-

استيءؾ التدفقات النقدية القتنا التنميف

-

-

-

نتيجة خدمات التنميف

84,123

755368

81,163

الادو رقا ( )6اإلفصاحات المطموبة وفقاً لممعايير  - 17 ،15 ،9هامش الخدمة التعاقدية
البياف

1020

تقديرات القيمة الحالية لمتدفقات النقدية الداخمة

185000

القيمة الحالية لمتدفقات النقدية المستقبمية الخارجة:

()25917

التدفقات النقدية القتنا التنميف

()65899

المطالبات المستحقة ومصروفات التنميف األخر

-

تعديؿ المخاطر غير المالية

()2960
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()275124

ىامش الخدمة التعاقدية

-

اإلجمال

تقػ ػػوـ المعالجػ ػػة المحاسػ ػػبية لعقػ ػػود التػ ػػنميف وفقػ ػػا لمتطمبػ ػػات اإلفصػ ػػاح حسػ ػػب

الممارسات المحاسبية الساددة وتعميمات ىيدة اإلشراؼ عمى التنميف عمى ما ينت :
 -2قياس مكونات أرباح عقود التنميف واإلفصاح عنيا وفقا لمتكمفة التاريخية.
 -1تتـ معظـ المعالجة المحاسبية لعقود التنميف خءؿ العاـ األوؿ لمتنميف.

 -3ف ػ ظػػؿ عػػدـ التنكػػد يػػتـ قيػػاس المخػػاطر المصػػاحبة لمعقػػد واإلفصػػاح عنيػػا حسػػب
نوع العقد وليس حسب طبيعتو ووفقا لنسب محددة مف ىيدة اإلشراؼ.

انطءقػػا ممػػا سػػبؽ يءحػػظ بػػنف المعالجػػة المحاسػػبية السػػابقة تتنػػاقض م ػ مبػػدأ

مقابمػة اإليػرادات بالمصػػروفات كمػػا تيمػػؿ التػػدفقات النقديػػة المسػػتقبمية الخاصػػة بػػالعقود،
إف ما سبؽ أد لففصاح عف أرباح ال تتوزع بصورة عادلة عمى كامؿ مدة العقد:
الادو رقا ( )7توذيع صافي أرباح عقود التأمين وفقاً لمممارسات السائدة
البياف

2010

2011

2012

المجموع

صاف أرباح عقود التنميف وفقا لمممارسات الساددة

234,559

1,718

5,687

241,964

نسبة الربح السنو إلى إجمال أرباح العقد

%97

%2

%1

%200

تق ػػوـ المعالج ػػة المحاس ػػبية وفق ػػا لتطبي ػػؽ متطمب ػػات اإلفص ػػاح حس ػػب المع ػػايير

الدولية إلعداد التقارير المالية عمى ما يم :

 -2قياس مكونات أرباح عقود التنميف واإلفصاح عنيا وفقا لمقيمة الحالية.
 -1تتـ المعالجة المحاسبية لعقود التنميف عمى كامؿ فترة التنميف.

 -3ف ظؿ عدـ التنكد يتـ قياس المخاطر المالية وغير المالية حسب طبيعة العقد.

انطءقػػا ممػػا سػػبؽ يءحػػظ بػػنف المعالجػػة المحاسػػبية السػػابقة تنسػػجـ م ػ مبػػدأ

مقابمػ ػػة اإل ي ػ ػرادات بالمصػ ػػروفات كمػ ػػا ال تيمػ ػػؿ التػ ػػدفقات النقديػ ػػة المسػ ػػتقبمية الخاصػ ػػة
بالعقود ،إف ما سبؽ أد لتوزي األرباح بصورة أكار عادلة عمى كامؿ مدة العقد:
الادو رقا ( )8توذيع صافي أرباح عقود التأمين وفقاً لممعايير

البياف

2010

2011

2012

المجموع

صاف أرباح عقود التنميف وفقا لممعايير

84,123

75,368

81,163

240,654

نسبة الربح لمعاـ إلى إجمال أرباح العقد

%35

%32

%34

%200
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تظير نتيجة المقارنة بيف صػاف أربػاح عقػود التػنميف المفصػح عنػو فػ قادمػة

ال ػػدخؿ وفق ػػا لمممارس ػػة الس ػػاددة وص ػػاف األرب ػػاح وفق ػػا لمتطمب ػػات اإلفص ػػاح ع ػػف عق ػػود
الت ػػنميف وفقػ ػا لممعالج ػػة المحاس ػػبية لممع ػػايير الدولي ػػة إلع ػػداد التق ػػارير المالي ػػة رق ػػـ(،)9
رقـ( ،)25ورقـ( )27كما ينت :
الادو رقا ( )9المقارنة بين صافي أرباح العقود
2010

2011

2012

المجموع

البياف

84,123

75,368

81,163

240,654

234,559

1,718

5,687

241,964

الفرؽ

150,436-

73,651

75,476

1,310-

نسبة الفرؽ بالنسبة لمممارسات الساددة

-64%

42,88%

13,27%

-1%

صاف أرباح عقود التنميف وفقا لممعايير  9و
 25و 27
صاف أرباح عقود التنميف وفقا لمممارسات
الساددة

يءحػ ػػظ مػ ػػف خػ ػػءؿ الجػ ػػدوؿ السػ ػػابؽ أف تطبيػ ػػؽ متطمبػ ػػات اإلفصػ ػػاح حسػ ػػب

المع ػػايير الدولي ػػة إلع ػػداد التق ػػارير المالي ػػة أد إل ػػى إع ػػادة توزيػ ػ ص ػػاف األرب ػػاح ب ػػيف
السنوات المالية بصورة أكار عدالػة ،كمػا أف صػاف ربػح العقػود انخفػض نتيجػة لتطبيػؽ
متطمبػػات اإلفصػػاح وفقػػا لممعػػايير الدوليػػة وتغيػػر أسػػاس قيػػاس مكونػػات ال ػربح ،كمػػا أف
نصػػيب السػػنوات مػػف األربػػاح تغيػػر بشػػكؿ كبيػػر حيػػث وصػػمت نسػػبة التغيػػر ف ػ عػػاـ
 1022إلى .42,88%

كما يءحظ مف خءؿ المقارنة بيف نتػاد اإلفصػاح وفقػا لمتطمبػات الممارسػات

المحاسػػبية السػػاددة ومتطمبػػات اإلفصػػاح حسػػب المعػػايير الدوليػػة إلعػػداد التقػػارير الماليػػة

أف الفروق ػػات ب ػػيف الس ػػنوات كان ػػت كبيػ ػرة بس ػػبب اعتػ ػراؼ الش ػػركة بنرب ػػاح عق ػػود إع ػػادة

التنميف والعموالت المستحقة عمييا خءؿ العػاـ األوؿ مػف فتػرة التغطيػة بينمػا يءحػظ أف
الفروقات تكاد تكوف ضديمة عمى كامؿ مدة التغطية.

بنا عمى ما سبؽ فانو يتـ قبوؿ فرضية البحث الت تنص عمى:
" يوجد انعكاس لتطبيؽ قواعد االفصاح المحاسب الواردة فػ المعػايير الدوليػة

إلعداد التقارير المالية عمى مستو األرباح المعمنة لشركات التػنميف المدرجػة فػ سػوؽ
دمشؽ لألوراؽ المالية" .
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بشػػكؿ عػػاـ فػػاف االخػػتءؼ بػػيف األربػػاح المعمنػػة وفقػػا لمتطمبػػات اإلفصػػاح عػػف

األربػػاح لعقػػود التػػنميف حسػػب متطمبػػات اإلفصػػاح وفقػػا لمممارسػػات المحاسػػبية السػػاددة
ومتطمب ػات اإلفصػػاح وفقػػا لممعػػايير الدوليػػة إلعػػداد الق ػوادـ الماليػػة وذلػػؾ حسػػب التطبيػػؽ
العمم السابؽ تعود إلى األسباب اآلتية:

 -2يػػتـ االعت ػراؼ بػػايرادات عقػػود التػػنميف خػػءؿ العػػاـ األوؿ لمتغطيػػة وىػػو مػػا يخػػالؼ
متطمبات المعياريف الػدولييف إلعػداد التقػارير الماليػة رقػـ( ،)25ورقػـ ( ،)27إال أنػو

يػػتـ معالجػػة توزي ػ اإليػرادات الحقػػا عػػف طريػػؽ التغيػػر ف ػ احتيػػاط األقسػػاط غيػػر
المكتسبة.
 -1يػػتـ خصػػـ التػػدفقات النقديػػة المتوقعػػة عػػف عقػػود التػػنميف وفقػػا لمقيمػػة الحاليػػة وذلػػؾ
وفقا لممعايير.

 -3يتـ الفصؿ بيف عقود التنميف وعقود إعادة التنميف.

 -4تـ االعتراؼ بالمتطمبات المتكبدة وفقا الستحقاقيا حسب المعػايير ولػيس عنػد الػدف
كما ىو الحاؿ وفقا لمممارسات الساددة.

 -5يتـ ادخاؿ المخاطر غير المالية ف حساب ىامش الخدمة التعاقدية وىو ما ال يػتـ
األخذ بو حسب الممارسات الساددة.

 -11االستنتااات والتوصيات
 1-11االستنتااات

توصؿ البحث إلى النتاد اآلتية:

 تمتػػزـ شػػركة التػػنميف محػػؿ الد ارسػػة باإلفصػػاح عػػف المعمومػػات الت ػ تحػػدد وتوضػػحالمبالغ الناشدة عػف عقػود التػنميف فػ قوادميػا الماليػة بالحػدود الػدنيا لففصػاح وفقػا
لمممارسات المحاسبية الساددة.
 مف خءؿ المقارنة بيف نتاد اإلفصاح وفقػا لمتطمبػات الممارسػات المحاسػبية السػاددةومتطمبات اإلفصاح حسب المعايير الدولية إلعداد التقػارير الماليػة كانػت الفروقػات

بػػيف السػػنوات كبي ػرة وفقػػا لمتطمبػػات الممارسػػات المحاسػػبية السػػاددة بسػػبب اعت ػراؼ
الشػػركة بنربػػاح عقػػود إعػػادة التػػنميف والعم ػوالت المسػػتحقة عمييػػا خػػءؿ العػػاـ األوؿ
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م ػػف فت ػػرة التغطي ػػة بينم ػػا يءح ػػظ أف الفروق ػػات تك ػػاد تك ػػوف ض ػػديمة وفق ػػا لمتطمب ػػات

اإلفصاح حسب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية عمى كامؿ مدة التغطية.

 أف تطبيػػؽ متطمبػػات اإلفصػػاح حسػػب المعػػايير الدوليػػة إلعػػداد التقػػارير الماليػػة ف ػالشركة المتحدة لمتػنميف أد إلػى إعػادة توزيػ صػاف األربػاح بػيف السػنوات الماليػة
بصػػورة أكاػػر عدالػػة ،كمػػا أف صػػاف ربػػح العقػػود انخفػػض نتيجػػة لتطبيػػؽ متطمبػػات

اإلفصاح وفقا لممعايير الدولية وتغير أسػاس قيػاس مكونػات الػربح ،كمػا أف نصػيب
السنوات مف األربػاح تغيػر بشػكؿ كبيػر حيػث وصػمت نسػبة التغيػر فػ عػاـ 1022

إلى .42,88%
 2-11التوصيات

 -يوصػ ػ الباح ػػث بتييد ػػة واس ػػتعداد ش ػػركات الت ػػنميف المدرج ػػة بس ػػوؽ دمش ػػؽ ل ػػألوراؽ

الماليػػة لمتطبيػػؽ المبكػػر لممعيػػار الػػدول إلعػػداد التقػػارير الماليػػة رقػػـ ( )27الخػػاص

بعقود التنميف والذ سيتـ مف خءلو استبداؿ المعيػار  4المطبػؽ حاليػا فػ شػركات

التػػنميف ممػػا سػػي ار تطبيقػػو بشػػكؿ أكبػػر فػ مسػػتو األربػػاح المعمنػػة حيػػث أف ىػػذا
المعيار يتطمب تغيي ار كبي ار ف المعالجة المحاسبية لعقود التنميف.
 يوصػ ػ ػ الباح ػ ػػث بض ػ ػػرورة توض ػ ػػيح أىمي ػ ػػة االلتػ ػ ػزاـ بمتطمب ػ ػػات وقواع ػ ػػد اإلفص ػ ػػاحالمحاسب الواردة ف المعايير الدولية إلعداد التقػارير فػ شػركات التػنميف المدرجػة
ف سوؽ دمشؽ لألوراؽ المالية.

 يوصػ ػ الباح ػػث بنش ػػر ال ػػوع وتكاي ػػؼ ال ػػدورات التدريبي ػػة عم ػػى المتطمب ػػات الجدي ػػدةلففص ػػاح عن ػػد تطبي ػػؽ قواع ػػد اإلفص ػػاح المحاس ػػب الػ ػواردة فػ ػ المع ػػايير الدولي ػػة
إلعػػداد التقػػارير ف ػ شػػركات التػػنميف المدرجػػة ف ػ سػػوؽ دمشػػؽ لػػألوراؽ الماليػػة.

واالستفادة مف خبرات بعض الدوؿ العربية واألجنبية التػ انتيجػت التطبيػؽ المبكػر
لممعي ػػار ال ػػدول إلع ػػداد التق ػػارير المالي ػػة رق ػػـ ( )27وقواع ػػد اإلفص ػػاح المحاس ػػب
الواردة فيو.
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