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 األرباح مستوى في المحاسبي اإلفصاح معايير تطبيق انعكاس
 التأمين لشركات المعمنة

 األحمد العبد اهلليوسف د. 
 جامعة حمب ،، كمية االقتصادمحاسبةقسـ ال

 الممخص
 فػ  المحاسػب  اإلفصػاح معػايير تطبيػؽ انعكػاس دارسة إلى البحث ىذا ييدؼ

 بػػػاجرا  الباحػػػث قػػػاـ اليػػػدؼ ىػػػذا قيػػػؽولتح التػػػنميف، لشػػػركات المعمنػػػة األربػػػاح مسػػػتو 
 بغػرض وذلػؾ لمتػنميف المتحػدة لمشػركة تابعة تنميف عقود مجموعة عمى العمم  التطبيؽ
 إلعػػداد الدوليػػة المعػػاييرقواعػػد االفصػػاح المحاسػػب  الػػواردة فػػ   تطبيػػؽ انعكػػاس دراسػػة

قػػػػود مػػػػ  ( اإليػػػػرادات مػػػػف الع25) ،األدوات الماليػػػػة (9) األرقػػػػاـ ذات الماليػػػػة التقػػػػارير
 خػءؿ مػف ،التػنميف لشػركات المعمنػة األربػاح مسػتو  فػ  ( عقػود التػنميف27) ،العمػء 
 المحاسػبية لمممارسػات اإلفصػاح لمتطمبػات وفقػا   التػنميف عقػود أربػاح بيف المقارنة إجرا 
 إلييػػا المشػػار الماليػػة التقػارير إلعػػداد الدوليػػة لممعػػايير وفقػا   اإلفصػػاح ومتطمبػػات السػاددة
 .أعءه

 نتػػػاد  بػػػيف المقارنػػػة خػػػءؿ مػػػف: أىميػػػا النتػػػاد  مػػػف لعديػػػدإلػػػى ا التوصػػػؿ تػػػـ 
 حسػػػب اإلفصػػػاح ومتطمبػػػات السػػػاددة المحاسػػػبية الممارسػػػات لمتطمبػػػات وفقػػػا   اإلفصػػػاح
 بسػػػبب كبيػػػرة السػػػنوات بػػػيف الفروقػػػات كانػػػت الماليػػػة التقػػػارير إلعػػػداد الدوليػػػة المعػػػايير
 عمييػا المسػتحقة والعمػوالت التػنميف إعػادة ودعقػ بنربػاح لمتػنميف المتحدة الشركة اعتراؼ
 عمػػى ضػديمة تكػوف تكػاد الفروقػات أف يءحػظ بينمػا التغطيػة فتػرة مػف األوؿ العػاـ خػءؿ
   .التغطية مدة كامؿ

 إلعػػداد الدوليػػة المعػػايير متطمبػػات ،المحاسػػب  اإلفصػػاح معػػايير التػػنميف، عقػػود لمفتاحيااة االكممااات 
 .المعمنة باحاألر  مستو  المالية، التقارير
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The Reflection of Accounting Disclosure Standards 

Application on The Declared Profits Level of Insurance 

Companies 
Yousef Al-Abdullah Al-Ahmad 

Dept. of Accounting, Faculty of Economics, University of Aleppo 

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, Accounting disclosure Standards, IFRS 

requirements, Declared profits level. 
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 مقدمة البحث -1
 فيػػ  العالميػػة، االقتصػػاديات فػػ  الرديسػػة الصػػناعات مػػف التػػنميف صػػناعة تعػػد

 اقتصػػػػادية وظيفػػػػة أيضػػػػا   تػػػػ د  بػػػػؿ فقػػػػط المػػػػال  النظػػػػاـ ضػػػػمف رديسػػػػا   دورا   تمعػػػػب ال
 فػػ  الءعبػػيفكبػػار  مػػف صػػبحتأ التػػنميف شػػركات أف إلػػىباإلضػػافة . ميمػػة اجتماعيػػة
 وحاجػػة لءسػػتامار، قابمػػة ضػػخمة أمػػواؿ ذلػػؾ فػػ  يسػػاعدىا العالميػػة، المػػاؿ رأس أسػػواؽ
 .سوا  حد عمى التنميف واادؽ وحممة المستامريف مف كؿ   إيرادات لزيادة متنامية

 وتنػػػػوع ،شػػػػركات التػػػػنميفو  التػػػػنميف لقطػػػػاع المتزايػػػػدة األىميػػػػة ىػػػػذه ظػػػػؿ فػػػػ  
 فػػ  تنسػػجـ ال قػػد والتػػ  العػػالـ فػػ  واسػػ  بشػػكؿ التػػنميف عقػػود عػػف يةالمحاسػػب األسػػاليب

 الحاجػػػة ظيػػػرت القطاعػػػات، بقيػػػة فػػػ  المطبقػػػة األسػػػاليب تمػػػؾ مػػػ  األحيػػػاف مػػػف كايػػػر
 المعمومػػػات عػػػف المحاسػػػب  واإلفصػػػاح التػػػنميف عقػػػود لمحاسػػػبة دولػػػ  معيػػػار إلصػػػدار
، وكػػذلؾ السػػورية ميفالتػػن شػػركات أربػػاح عمػػى المعيػػار ىػػذا تطبيػػؽ وانعكػػاس المحاسػػبية

 .المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير مواكبة التطور الحاصؿ ف  
عمػػػى  التػػػنميف عقػػػود عػػػف المحاسػػػبية األسػػػاليبممػػا تطمػػػب دراسػػػة تػػػناير تطبيػػػؽ 

ومػف اػػـ  لمشػػركة المتحػدة لمتػػنميف محػؿ الدراسػػة،القػػوادـ الماليػة فػ  مسػتو  األربػاح المعمنػػة 
 المحاسػػػبية لمممارسػػػات اإلفصػػػاح لمتطمبػػػات وفقػػػا   التػػػنميف عقػػػود احأربػػػ بػػػيف مقارنػػػة إجػػػرا 
 .المالية التقارير إلعداد الدولية لممعايير وفقا   اإلفصاح ومتطمبات الساددة

 مشكمة البحث -2
 :  اآلت  التسا ؿ حوؿ البحث مشكمة تتمحور

المعػػػايير انعكػػػاس لتطبيػػػؽ قواعػػػد االفصػػػاح المحاسػػػب  الػػػواردة فػػػ  مػػػا مػػػد  
المدرجػػة  ة إلعػػداد التقػػارير الماليػػة عمػػى مسػػتو  األربػػاح المعمنػػة لشػػركات التػػنميفالدوليػػ

 ؟.ف  سوؽ دمشؽ لألوراؽ المالية

 أهداف البحث -3
 يسعى ىذا البحث إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية:

تحديػػػد المعمومػػػات التػػػ  يػػػتـ اإلفصػػػاح عنيػػػا فػػػ  القػػػوادـ الماليػػػة الخاصػػػة بشػػػركات  -
تنشن عػف عقػود التػنميف بمػا يسػاعد مسػتخدم  القػوادـ الت   وتوضيح المبالغالتنميف 
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 .  اتخاذ القرارات المناسبةالمالية ف  
المعػػػايير قواعػػػد االفصػػػاح المحاسػػػب  الػػػواردة فػػػ  بيػػػاف اآلاػػػار المتوقعػػػة مػػػف تطبيػػػؽ  -

فػػػ  القػػػوادـ الماليػػػة  المعمنػػػة األربػػػاح مسػػػتو الدوليػػػة إلعػػػداد التقػػػارير الماليػػػة عمػػػى 
 .الدراسة محؿ لمتنميف المتحدة لمشركة

 المحاسػبية لمممارسػات اإلفصاح لمتطمبات وفقا   التنميف عقود أرباح بيف مقارنة إجرا  -
 لمشػػركة الماليػػة التقػػارير إلعػػداد الدوليػػة لممعػػايير وفقػػا   اإلفصػػاح ومتطمبػػات السػػاددة
 .الدراسة محؿ لمتنميف المتحدة

 ر والقػػػوادـ الماليػػػة لشػػػركات التػػػنميفتحسػػػيف مسػػػتو  اإلفصػػػاح وقابميػػػة المقارنػػػة لمتقػػػاري-
 .المدرجة ف  سوؽ دمشؽ لألوراؽ المالية

 أهمية البحث -4
 النقاط اآلتية:تتنتى أىمية البحث مف 

  حدااة موضػوع البحػث فػ  التطبيػؽ العممػ  لممعيػار الػدول  إلعػداد التقػارير الماليػة
لمعمنػػة فػػ  ( الخػػاص بعقػػود التػػنميف، ممػػا سػػينعكس عمػػى مسػػتو  األربػػاح ا27رقػػـ)

 .الدراسة محؿ لمتنميف المتحدة لمشركةالقوادـ المالية 

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

 بشكؿ خاص. المالية لألوراؽ دمشؽ سوؽ ف  المدرجة التنميف

 لدراسات السابقةا -5
 :ماؿبشكؿ غير مباشر البحث الدراسات بموضوع  بعضاىتمت 
 Implications of IFRS for :"بعنػواف  (Thomas, et al.2007) دراسػة

The European Insurance Industry- Insights from Capital Market 

Theory" 

 .  الماؿ رأس سوؽ نظرية مف  ر   : األوروبية التنميف لصناعة"  IFRS تطبيقات
 الماليػػة التقػػارير إلعػػداد الدوليػة المعػػاييرتطبيػػؽ  أاػػر تقيػيـ إلػػى  الدراسػػة ىػدفت

 الدوليػػػة المعػػػايير أف ىػػػو الػػػرأ  كػػػاف حيػػػث التػػػنميف قطػػػاع أعمػػػاؿ أدبيػػػات فػػػ  الجديػػػدة
 .األوروبية التنميف لصناعة خطير تحد  ستخمؽ المالية التقارير إلعداد
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 المحاسػػبة فػػ  تغيػػرات تتطمػػب الدوليػػة المعػػايير تطبيػػؽ فبػػن دراسػػةال اسػػتنتجت 
 نيػ  ىإلػ والمقابمػة التنجيػؿ ني  مف التحوؿ فعمييـ ،األوروبية التنميف لشركات التقاريرو 

 قياسػػيا سػػيتـ وااللتزامػػات األصػػوؿ معظػػـ أف ىإلػػ باإلضػػافة ، االلتػػزاـ -األصػػؿ قيػػاس
 المرتفعػة والشػفافية ،ةالماليػتقػارير ال كػاليؼت زيػادة فأ كما ،السوؽ ناحية موجية بطريقة
 األساسػ  واسػتنتاجيا التػنميف، صػناعة فػ  االنػدماج احتماليػة مػف تزيد قد المالية لمقوادـ
 األكبػر ميػـال التػناير لػدييا سػتكوف الماليػة التقػارير إلعػداد الدوليػة المعايير تبن  أف ىو
 أو التقػارير الماليػة تكػاليؼ ماػؿ قة،الحقي االقتصادية المتغيرات حيث المجاالت ىذه ف 

 [.2] تقريرال بنظاـ مباشر بشكؿ ترتبط التنميف، لعقد النقدية التدفقات
 الماليػػة التقػػارير إلعػػداد الدوليػػة المعػػايير تطبيػػؽ أاػػر " بعنػػواف ، 2011،حساان دراسػػة -

 "التنميف لشركات المالية القوادـ عمى
 فػػػ  المحاسػػػبية لمممارسػػػات ل الحػػػا الواقػػػ  تقيػػػيـو  عػػػرض إلػػػى الدراسػػػة ىػػػدفت

 المعػػايير بتطبيػؽ السػورية التػنميف شػركات التػزاـ مػد  يػافوب ، السػورية التػنميف شػركات
 أارىػا ديػحدتو  التطبيػؽ، ومشػاكؿ (4)رقػـ المعيار وخاصة المالية التقارير إلعداد الدولية
 .  السورية التنميف لشركات المالية القوادـ عمى

 المعيػار بمتطمبػات تمػالتز  السػورية التػنميف شػركات نفب الدراسة نتاد  أظيرت
 عػػف الناشػػدة المبػػالغ وتوضػػح تحػػدد التػػ  المعمومػػات عػػف باإلفصػػاح يتعمػػؽ فيمػػا 4 رقػػـ

 المبمػػغ فيػػـ عمػػى المسػػتخدميف تسػػاعد التػػ  والبيانػػات الماليػػة بياناتيػػا فػػ  التػػنميف عقػػود
 لكػػف التػػنميف، عقػػود مػػف بميةالمسػػتق النقديػػة بالتػػدفقات يتعمػػؽ فيمػػا التنكػػد وعػػدـ والتوقيػػت

 المعمومػػػات عػػػف السػػػورية التػػػنميف شػػػركات إفصػػػاح كػػػاف كمػػػا. األدنػػػى بالحػػػد كػػػاف ذلػػػؾ
 التحميػػػؿ عمػػػى اإلفصػػػاح وتركػػػز ،جػػػدا   متػػػدف مسػػػتو  عمػػػى التػػػنميف بمخػػػاطر المتعمقػػػة
 [.1] كمية تحميءت أية دوف المخاطر ليذه الوصف 

 :بعنواف( Samira Demaria & Sandra Rigot 2014) دراسة -
IFRS Standards and Insurance Companies: what Stakes for 

Long-term Investment Case Explanatory Analysis 
 يواجػػػو الػػػذ  الخطػػػر مػػػا: التػػػنميف وشػػػركات الماليػػػة التقػػػارير إلعػػػداد الدوليػػػة المعػػػايير
 .فرنسية لحالة تفسير  تحميؿ األجؿ؟ طويؿ االستامار
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 المحاسػبية التصػنيفات توافػؽ عدـ مف تعان  التنميف شركات فأ الدراسة بينت

(  4رقػـ الماليػة التقػارير إلعػداد الػدول  معيػارالو  39 رقـ الدول  المحاسبة معيار بيف ) 
 ىإلػ الموقػؼ ىػذا ويػ د  وااللتزامػات األصػوؿ وتقيػيـ لتقػدير المحاسػب  التوافؽ عدـ ف 
 .الفعم  القتصاد ا الوض  يناسب ال الذ  المحاسب  التطابؽ عدـ

 أو حػػوافز فػػ  الدوليػػة المعػػايير تتسػػبب قػػد مػػد  أ  إلػػى  الدراسػػة ىػػذه بحاػػت
جػػا  ذلػػؾ و  الفرنسػػية، التػػنميف لشػػركات جػػؿاأل طويمػػة االسػػتامار اسػػتراتيجيات ىعمػػ قيػػود

 والشػػػركات والمنظمػػػيف التػػػنميف، شػػػركات لمػػػدير  منتظمػػػة شػػػبو مقابمػػػة 43 إلػػػى اسػػػتنادا  
 القضػػايا بعػػض ىعمػػ الضػػو  يمقػػوف المشػػاركيف أف نتادجيػػا ظيػػروت ،فرنسػػا فػػ  المينيػػة
 إظيػػار ىعمػ الماليػػة التقػارير إلعػداد الدوليػػة ممعػاييرل المحاسػبية القواعػػد بقػدرة المرتبطػة

 [.3] بيـ الخاص بالجانب المتعمقة ألنشطتيـ عادؿ تقديـ
 االعتػػراؼ مبػػدأ تطبيػػؽ مءدمػػة مػػد  ، بعنػػواف "1026، عبااد الحماايا واااار اهلل دراسػة -

 "(4)رقـ الدول  المال  اإلبءغ معيار إطار ف  المحمية التنميف لعقود باإليراد
 شػػػركات فػػػ  المتبعػػػة المحاسػػػبية جػػػرا اتاإلاسػػػتعراض  تناولػػػت ىػػػذه الدراسػػػة

 .IFRS4 التنميف بعقود الخاص الدول  المعيار م  انسجاميا مد  وبياف التنميف
 كػػايرادات  المحصػػمة باألقسػػاط تػػرؼتع التػػنميف شػػركة فأ لػػىإ الباحاػػاف توصػػؿ

 ينسػجـ ال وىػذا ،العقػد بموجػب المقدمػة الخػدمات تقديـ عف النظر بغض مباشرة بصورة
 (،4رقػـ) الماليػة التقػارير إلعػداد الػدول  معيارال بموجب باإليراد االعتراؼ متطمبات م 
 فأ يجػػػػب التػػػػنميف عقػػػػد إيػػػػرادات فأ عمػػػػى المعيػػػػار مسػػػػودة مػػػػف( 56) الفقػػػػرة نصػػػػت ِاذ

 الخػػػػدمات يعكػػػػس بمبمػػػػغ التػػػػنميف عقػػػػد عػػػػف الناشػػػػدة الموعػػػػودة الخػػػػدمات نقػػػػؿ تصػػػػور
   [.4]المقدمة

 النظػػاـ حسػػب التػػنميف لعقػػود المحاسػػبية المعالجػػة ، بعنػػواف "1027، عيصاااا دراسػػة -
 حالػة دراسػة -  4IFRS  الرابػ  المػال  لفبػءغ الػدول  والمعيػار المػال  المحاسب 
 " CAAT النقؿ لتنميف الجزادرية الشركة

 ،المحاسػػبة المتعمقػػة بعقػػود التػػنميفتوضػػيح خصوصػػيات  إلػػى الدراسػػة ىػػدفت
وكػذلؾ أىػـ الحسػابات ، الخاص بيذا النوع مف الشركات النظاـ المحاسب  المال  حسب
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والتسػػػجيءت المحاسػػػبية لمعمميػػػات الماليػػػة المتعمقػػػة بيػػػا، باإلضػػػافة إلػػػى تسػػػميط الضػػػو  
لممحاسػػبة والتركيػػز عمػػى المعيػػار الػػدول  إلعػػداد التقػػارير  عمػػى مفيػػـو المعػػايير الدوليػػة

 . 4IFRS المالية الراب 
أف النظػاـ المحاسػب  المػال  يػتء ـ مػ   أىميػا النتػاد  مػف عػدد إلػى التوصؿ تـ

وسػػاعد فػػ  تنظػػيـ المحاسػػبة فػػ  نشػػاط التػػنميف وخصوصػػية عمميػػات الشػػركة،  طبيعػػة
ى الصعيد المحم ، لكنو واجػو العديػد مػف قطاع التنميف بما يتء ـ م  خصوصياتيا عم
والتػ  تتماػؿ فػ  عػدـ تػوفر البيدػة   4IFRS الصعوبات الت  حالت دوف تطبيؽ المعيػار

االقتصػػػادية المناسػػػبة باإلضػػػافة إلػػػى تعقيػػػد النظػػػاـ المحاسػػػب  وعػػػدـ تماامػػػو مػػػ  النظػػػاـ 
 [.5] الضريب  الجزادر 

 تطبيػػػؽ انعكػػػاسدراسػػػة وؿ عػػػف الدراسػػػات السػػػابقة بننػػػو يتنػػػا يتمياااذ هاااحا البحاااث
المدرجة فػ  سػوؽ  التنميف لشركات المعمنة األرباح مستو  ف  المحاسب  اإلفصاح معايير

 اإلفصػػاح لمتطمبػػات وفقػػا   التػػنميف عقػػود أربػػاحدراسػػة مػػف خػػءؿ  ،دمشػػؽ لػػألوراؽ الماليػػة
 لممعػػايير وفقػػا   اإلفصػػاح ومتطمبػػات فػػ  شػػركات التػػنميف السػػاددة المحاسػػبية مممارسػػاتل

 تػػػناير تطبيػػػؽ  يػػػافوب ،(27) ،(25) ،(9) األرقػػػاـ ذات الماليػػػة التقػػػارير إلعػػػداد الدوليػػػة
فصػػاح المحاسػػب  قواعػػد االل المدرجػػة فػػ  سػػوؽ دمشػػؽ لػػألوراؽ الماليػػة التػػنميف شػػركات

 ( عمػػػى27وخاصػػة المعيػػار رقػػـ ) الماليػػة التقػػارير إلعػػداد الدوليػػة المعػػاييرالػػواردة فػػ  
 .الدراسة محؿ لمتنميف المتحدة لمشركة  القوادـ المالية ف المعمنة األرباح مستو 

 البحث وضفر  -6
 :اآلت الرديس  الفرض البحث عمى يقـو

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

 ." المالية لألوراؽ مشؽد
 متغيرات البحث -7
  الدوليػػة المعػػايير فػػ  الػػواردة المحاسػػب  االفصػػاح قواعػػد تطبيػػؽ :المتغياار المسااتق 

 .المالية التقارير إلعداد
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   دمشػؽ سػوؽ فػ  المدرجػة التػنميف لشػركات المعمنػة األرباح مستو المتغير التابع 
 .المالية لألوراؽ

 حدود البحث -8

 المتحػدة لمشػركة تابعػة تػنميف عقػود مجموعػةل حالػة دراسػةحػث عمػى اقتصر ىػذا الب -
 انعكػػاس دراسػػة بغػػرض وذلػػؾ المدرجػػة فػػ  سػػوؽ دمشػػؽ لػػألوراؽ الماليػػة، لمتػػنميف
 التقػػػارير إلعػػػداد الدوليػػػة المعػػػاييرقواعػػػد االفصػػػاح المحاسػػػب  الػػػواردة فػػػ   تطبيػػػؽ
 ،ف العقػود مػ  العمػء اإليػرادات مػ (25) ،األدوات الماليػة (9) األرقػاـ ذات الماليػة

 .محؿ الدراسة التنميف ةلشرك المعمنة األرباح مستو  ف ، عقود التنميف (27)
إلػػػػػػى  25/7/1020مػػػػػػف  تػػػػػػنميفال عقػػػػػػودبدايػػػػػػة التػػػػػػنميف لمجموعػػػػػػة  اختيػػػػػػار تػػػػػػـ -

قواعػػػػد االفصػػػػاح المحاسػػػػب   تطبيػػػػؽ انعكػػػػاس قيػػػػاس بغػػػػرض وذلػػػػؾ 25/3/1021
 أاػرت التػ  االقتصػادية غيػر العوامػؿ إدخػاؿ دوف األربػاح عمى المعاييرالواردة ف  

 .الحقا   النقد لوحدة الشرادية القوة عمى
 ومعيػػد التػػنميف شػػركة رغبػػة عػػدـ بسػػبب 1020 لعػػاـ التػػنميف عقػػود اختيػػار تػػـ كمػػا -

 نتيجػة الءحقػة لمسػنوات بالنسبة العاـ عف تزيد لمدة المخاطر عمى بالتنميف التنميف
 عقػود عمػى العممػ  التطبيػؽ أف حيػث اريخ،التػ لذلؾ الءحقة االستقرار عدـ ظروؼ
 األربػاح مستو  ف  المحاسب  اإلفصاح معايير تطبيؽ أار تعكس ال األجؿ قصيرة
 .  المعمنة

 الػػػدول  المعيػػػار ىػػػو التػػػنميف عقػػػود عمػػػى المطبػػػؽ الحػػػال  المعيػػػار أف مػػػف بػػػالرغـ -
 سػػػػبةالمحا معػػػػايير مجمػػػػس أف إال عقػػػػود التػػػػنميف (4)رقػػػػـ الماليػػػػة التقػػػػارير إلعػػػػداد
 تطبيقػػػو يػػػ ارقػػػد  والػػػذ  (27)رقػػػـ بالمعيػػػار المعيػػػار ىػػػذا باسػػػتبداؿ سػػػيقـو الدوليػػػة
 كبيػػرا   تغييػػرا   يتطمػػب المعيػػار ىػػذا أف حيػث المعمنػػة األربػػاح مسػػتو  فػػ  أكبػػر بشػكؿ
 شػركات لػو تسػتعد لػـ مػا وىذا( جذر  تغيير) التنميف لعقود المحاسبية المعالجة ف 

 دوف لدراسػػتيا عقػػود مجموعػػة اختيػػار إلػػى باحػػثال دفػػ  ممػػا تاريخػػو حتػػى التػػنميف
 .كاممة التنمينية المحفظة دراسة

 المتطمبػػػات مػػػف كػػػء   يشػػػمؿ( 27)رقػػػـ الماليػػػة التقػػػارير إلعػػػداد الػػػدول  المعيػػػار إف -
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 (.25)ورقـ( 9)رقـ المالية التقارير إلعداد الدولييف المعياريف ف  الواردة
 منهج البحث -9

عرض وتقييـ الواق  الحػال  لمممارسػات ف خءؿ م الوصف  المني  استخداـتـ 
 الماليػة لػألوراؽ دمشػؽ سػوؽ فػ  المدرجة لمتنميف المتحدة لشركةا ف  الساددة المحاسبية

المعػايير الدوليػة إلعػداد التقػارير فػ   الػواردة المحاسػب  االفصاح قواعدتطبيؽ كيفية وبياف 
مػف اػـ و  ،محػؿ الدراسػةتػنميف لم ة المتحػدةشػركمعمى القوادـ الماليػة ل تنايرىاالمالية، وتحديد 

 المحاسػػػبية لمممارسػػػات اإلفصػػػاح لمتطمبػػػات وفقػػػا   التػػػنميف عقػػػود أربػػػاح بػػػيف مقارنػػػة إجػػػرا 
 .المالية التقارير إلعداد الدولية لممعايير وفقا   اإلفصاح ومتطمبات الساددة
 التطبيق العممي  -11

تابعػػة لمشػػركة المتحػػدة التطبيػػؽ العممػػ  عمػػى مجموعػػة عقػػود تػػنميف إجػػرا  تػػـ 
وذلػؾ بغػػرض دراسػة انعكػػاس تطبيػػؽ  المدرجػػة فػ  سػػوؽ دمشػؽ لػػألوراؽ الماليػػة لمتػنميف

 ذات الماليػػػة التقػػػارير إلعػػػداد الدوليػػػة المعػػػاييرقواعػػػد االفصػػػاح المحاسػػػب  الػػػواردة فػػػ  
 محؿ الدراسة. التنميف ةف  مستو  األرباح المعمنة لشرك(، 27) ،(25) ،(9) األرقاـ

 التطبيق العممي  مدخالت -
وذلػؾ وفقػا  لشػروطيا  يندسػيةتـ إجرا  التطبيؽ العممػ  عمػى مجموعػة العقػود ال

 المبينة أدناه:
 .نوعية العقود: ىندسية تغط  عدة سنوات 
  :12/07/1020تاريخ إصدار مجموعة العقود 

  :25/07/1020تاريخ بداية التنميف لمجموعة العقود 
 25/03/1021ود: تاريخ نياية التنميف لمجموعة العق 
  :ؿ.س. 251515681إجمال  األقساط المقبوضة عف كامؿ مدة التنميف 
  :ؿ.س 251445681حصة معيد التنميف مف إجمال  األقساط المقبوضة 
  ؿ.س. 185000حصة الشركة مف األقساط الخاصة بيذه العقود 
  قيمػػػػة العمػػػػوالت المسػػػػتحقة عمػػػػى ىػػػػذه العقػػػػود لشػػػػركة التػػػػنميف مػػػػف معيػػػػد التػػػػنميف

 ؿ.س مقبوضة مف العاـ األوؿ لفترة التغطية. 1365405
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  7نسبة المخاطر المتوقعة المصاحبة ليذا العقد.% 

  25% مػػف األقسػػاط المكتتػػب بيػػا أو 7.5قيػػد التسػػوية نسػػبة احتيػػاط  مطالبػػات %
 مف قيمة المطالبات قيد التسوية أييما أكار )ف  حاؿ وجود مطالبات عمى العقد(.

  ؿ.س إال أنػو لػـ يبمػغ عنيػا لغايػة  7505000د خسػارة قػدرىا تػـ تكبػ 1022خءؿ عػاـ
 ؿ.س. 7355075حيث تـ دفعيا وتحمؿ معيد التنميف مبمغ وقدره  1021عاـ 

  وىػػػو يماػػػؿ التغيػػر فػػػ  القػػػوة الشػػرادية لوحػػػدة النقػػػد 4تػػـ اسػػػتخداـ معامػػػؿ خصػػـ %
 ف  خصـ التدفقات النقدية المستقبمية. 1020خءؿ عاـ 

 ؿ.س يبمػػغ نصػػيب الشػػركة منيػػا  195846واذ عمػػى العقػػد بمغػػت مصػػاريؼ االسػػتح
 ؿ.س أـ الباق  فقد حمؿ عمى معيد التنميف. 75526

قبا  تطبياق المعاايير  المعالاة المحاسبية لعقود التأمين وفقًا لمممارسات السائدة -
  (17( ورقا )15( ورقا )9الدولية إلعداد التقارير المالية رقا )

وفقا  لمتكمفػة التاريخيػة كنسػاس لمقيػاس المحاسػب ، كمػا يتـ إعداد القوادـ المالية 
يػػتـ االعتػػراؼ بنقسػػاط عقػػود التػػنميف المكتتػػب بيػػا عمػػى أنيػػا إيػػرادات وذلػػؾ عنػػد قػػبض 
ىػػذه األقسػػاط حيػػث يػػتـ االعتػػراؼ بيػػا ضػػمف قادمػػة الػػدخؿ دوف فصػػؿ حصػػة الشػػركة 

يدػػة اإلشػػراؼ وحصػػة معيػػد التػػنميف، كمػػا يػػتـ احتسػػاب احتيػػاط  فنػػ  وفقػػا  لتعميمػػات ى
 عمى التنميف لمقابمة ىذه األقساط.

أما بالنسبة لففصاح فيتـ اإلفصاح عف األقسػاط المكتتػب بيػا وصػاف  التغيػر 
فػػ  احتيػػاط  ىػػذه األقسػػاط حيػػث يسػػتخدـ التغيػػر فػػ  ىػػذا االحتيػػاط  لتعػػديؿ المبػػالغ 

 المعترؼ بيا ضمف قادمة الدخؿ كايرادات تخص الفترة المالية.
صػاح أيضػا  عػف المطالبػات الحاليػة عػف ىػذه العقػود وحصػة معيػد كما يػتـ اإلف

 التنميف مف ىذه المطالبات.
تتـ مف خػءؿ التمييػز  ف  الوقت الحال  إف عممية اإلفصاح عف عقود التنميف

 بيف أنواع التنميف وليس درجة المخاطر أو مستو  األرباح المحقؽ عف ىذه العقود.
نمػػػا يػػػتـ كمػػػا ال يػػػتـ توزيػػػ  قيمػػػة األقسػػػاط ا لمكتتػػػب بيػػػا عمػػػى فتػػػرة التغطيػػػة وا 

، بالمقابػؿ 25االعتراؼ بيا خءؿ العاـ األوؿ مما يخالؼ متطمبات المعيار الدول  رقػـ 
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وانطءقػػا  مػػػف مبػػػدأ مقابمػػػة اإليػػػرادات بالمصػػروفات وطالمػػػا أنػػػو تػػػـ االعتػػػراؼ باألقسػػػاط 
مصػػاريؼ المقابمػػة ليػػا المكتتػػب بيػػا كػػايراد خػػءؿ السػػنة األولػػى، يػػتـ أيضػػا  االعتػػراؼ بال

خءؿ نفس السنة وبالتال  فػاف المسػترد مػف االحتيػاط  لألقسػاط غيػر المكتسػبة ىػو مػا 
 يماؿ اإليراد خءؿ الفترات الءحقة لمعاـ األوؿ مف عقد التنميف.

 السائدة المحاسبية لمممارسات وفقاً  قائمة الدخ  )اذئي(( 1الادو  رقا )
 2012 2011 2010 البياف

 - - 1,252,682 األقساط المكتتب بياإجمال  

 - - (1,224,682) حصة معيد  التنميف مف إجمال  األقساط المكتتب بيا

 - - 185000 صاف  األقساط المكتتب بيا

 3,448 16,782 (20,230) * صاف  التغير ف  احتياط  األقساط غير المكتسبة

 3,448 16,782 75770 صاف  أقساط التنميف

   236,405 ضةعموالت مقبو 

 3,448 16,782 244,175 إجمال  اإليرادات

 - - 75526 مصاريؼ تنمينية

 750,000 - - إجمال  المطالبات المدفوعة

 (735,075) - - حصة معيد  التنميف مف إجمال  المطالبات المدفوعة

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

2,100 15,064 (17,164) 

 (2,239) 15,064 2,100 صاف  المطالبات المدفوعة

 5,687 1,718 234,559 صاف  أرباح عقود التنميف

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

 2010 البياف

 (9055057) المكتسبة األقساط غير

 8845817 األقساط غير المكتسبة )حصة معيد التنميف(

 (20,230) 32/21صاف  التغير ف  احتياط  األقساط غير المكتسبة 

ىػػػػو  1022وبالتػػػػال  فػػػػاف صػػػػاف  التغيػػػػر فػػػػ  األقسػػػػاط غيػػػػر المكتسػػػػبة لعػػػػاـ 
غطيػة ؿ.س، حيث تـ التوزي  حسب فتػرة الت 35448في   1021ؿ.س ولعاـ  265781

 )عدد األياـ الت  تخص كؿ عاـ(.
كما تـ حساب صاف  التغيػر فػ  احتيػاط  مطالبػات تحػت التسػوية ومطالبػات 
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 :نت حدات ولـ يبمغ عنيا كما ي
 عنها يبمغ ولا حدثت ومطالبات التسوية تحت مطالبات احتياطي في التغير صافي (3الادو  رقا )

 1021 2011 2010 البياف

  (1,200) - التغير المرحؿ
  2215500 935952 احتياط  مطالبات تحت التسوية

  (2205162) (925852) احتياط  مطالبات تحت التسوية / معيد التنميف
  7505000  المطالبات تحت التسوية

  (7355075)  حصة معيد التنميف مف المطالبات تحت التسوية
 (275264) 255064 15200 صاف  التغير

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

 :نت يءحظ مف خءؿ المعالجة المحاسبية السابقة ما ي
 .عدـ االمتااؿ لممعايير الدولية فيما يتعمؽ بآلية االعتراؼ بايرادات العقود 
 .تمت معظـ المعالجة المحاسبية خءؿ العاـ األوؿ 

 تجػة عػػف قيػاس الػػدخؿ لمعقػود مػػف خػءؿ التغيػػرات التػ  تخػػص تػـ تعػديؿ القيمػػة النا
 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 

 .(27رقـ) لتقارير الماليةالدول  إلعداد ا ما يخالؼ المعيار

المعالااااة المحاسااابية لعقاااود التاااأمين وفقاااًا 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 
ليػػػػذه العقػػػػود، باإلضػػػػافة إلػػػػى أف متطمبػػػػات اإلفصػػػػاح تقتضػػػػ  أيضػػػػا  اإلفصػػػػاح عػػػػف 
اإليػػػرادات حسػػػب الوفػػػا  بااللتزامػػػات الناتجػػػة عػػػف ىػػػذه العقػػػود، حيػػػث أنػػػو وفقػػػا  لممعيػػػاريف 

يػػػػػتـ اإلفصػػػػػاح عػػػػػف اإليػػػػػراد فػػػػ  فتػػػػػرة التقريػػػػػر حسػػػػػب درجػػػػػة الوفػػػػػا   (27رقػػػػػـ)و  (25رقػػػػـ)
  بااللتزامات عف العقد.
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المحاسػػػبية لمجموعػػػة العقػػػود وذلػػػؾ بغيػػػة االعتػػػراؼ بػػػاإليرادات تػػػتـ المعالجػػػة 
 :نت وقياسيا ومف اـ قياس األرباح واإلفصاح عنيا وفقا  لما ي

   يػػتـ تجميػػ  عقػػود التػػنميف بنػػا  عمػػى أرباحيػػا وخسػػادرىا المتوقعػػة، مػػ  منػػ  إجػػرا
مقاصػػة بػػيف أربػػاح وخسػػادر العقػػود وذلػػؾ ألغػػراض القيػػاس واإلفصػػاح وذلػػؾ بشػػكؿ 

 .  [6]س ربحيتيا، بينما يسمح باجرا  ىذه المقاصة وفقا  لمممارسات الساددةيعك
  تػػػوزع األربػػػػاح الناشػػػدة عػػػػف مجموعػػػػة العقػػػود عمػػػػى فتػػػػرة تغطيتيػػػا وفقػػػػا  لمتطمبػػػػات

بينما يتـ االعتراؼ بالخسػادر المتوقعػة عػف  (27رقـ )و  (25)رقـ يف الدولييفالمعيار 
 .[7]ىذه العقود مباشرة ف  قادمة الدخؿ

 الػػدول  إلعػػداد  طمػػب قيػػاس االلتزامػػات الناتجػػة عػػف عقػػود التػػنميف وفقػػا  لممعيػػاريت
 باستخداـ القيمة الحالية وليس التكمفة التاريخية. (27رقـ) التقارير المالية

 يػػتـ حسػػاب ىػػامش الخدمػػة ( 27رقػػـ) الػػدول  إلعػػداد التقػػارير الماليػػة وفقػػا  لممعيػػار
قػػػة عمػػػى مػػػدار تغطيػػػة مجموعػػػة عقػػػود التعاقديػػػة الػػػذ  يصػػػور األربػػػاح غيػػػر المحق

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

 عمى ضرورة حساب مقابؿ لمخاطر التنميف غير المالية. (27رقـ) ي كد المعيار 

 يتـ اإلفصاح عف اإليرادات الناتجة عف عقود التػنميف ضػمف بنػد واحػد وفقػا  لمتطمبػات 
وبمػا يتسػػؽ مػػ  المعالجػػة المحاسػػبية ( 27رقػػـ) دول  إلعػداد التقػػارير الماليػػةالػػ المعيػار

 .(25رقـ) الدول  إلعداد التقارير الماليةر المقترحة وفقا  لممعيا

 الػدول   المعيػارمػف  7والفقػرة  (27رقػـ) الػدول  إلعػداد التقػارير الماليػة وفقػا  لممعيػار
التػػنميف بتجميػػ  عقػػديف أو أكاػػر مػػف تمتػػـز شػػركة  (25رقػػـ) إلعػػداد التقػػارير الماليػػة

العقود المبرمة ف  نفس الوقت م  عميؿ محدد أو أطراؼ ذات عءقة بيػذا العميػؿ 
 اـ يتـ المحاسبة عف ىذه العقود كننيا عقد واحد.

 الػػدول  إلعػػداد  والمعيػػار (27رقػػـ) الػػدول  إلعػػداد التقػػارير الماليػػة وفقػػا  لممعيػػار
اس الخسػادر المتوقعػة عػف مجموعػة عقػود التػنميف يجػب قيػ (9رقػـ) التقارير الماليػة

 واإلفصاح عنيا.

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

 مجموعة عقود تنميف محممة بالخسادر عند االعتراؼ األول . -2
 مجموعة عقود تنميف الت  ال ُيحتمؿ بشكؿ كبير أف تصبح محممة بالخسادر الحقا . -1

 مجموعة عقود التنميف المتبقية ف  المحفظة إف وجدت. -3

 :(27رقـ) يةالدول  إلعداد التقارير المال بالنسبة لمقياس وفقا  لممعيار

 .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 والتزامػات 
   :[20]نت مجموعة عقود التنميف كما ي

)تقػديرات  –ىامش الخدمػة التعاقديػة ت تقػديرات القيمػة الحاليػة لمتػدفقات النقديػة الداخمػة 
   القيمة الحالية لمتدفقات النقدية الخارجة + تعديؿ المخاطر بالمخاطر غير المالية(.

 :ينت حيث تشمؿ التدفقات النقدية ما 
o .)األقساط المستممة مف حامؿ الوايقة )تدفقات داخمة 
o إلى حامؿ الوايقة / المطالبات المتكبدة )تدفقات خارجة(. المدفوعات 

o .)الرسـو والضرادب )تدفقات خارجة 

o .)تكاليؼ االقتنا  لمعقود )تدفقات خارجة 

o .)تكاليؼ إدارة واادؽ التنميف )تدفقات خارجة 

أما معدؿ الخصـ الذ  يجب أف تخصـ فيو التدفقات النقديػة فيجػب أف يعكػس 
 وخصادص التدفقات النقدية. القيمة الزمنية لمنقود

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 
ة العقػػود الرابحػػة، أمػػا مجموعػػة العقػػود المحممػػة بخسػػادر فمػػيس ليػػا ىػػامش عػػف مجموعػػ

نما خسادر يتـ االعتراؼ بيا مباشرة ف  العاـ األوؿ  .[11]خدمة تعاقدية وا 
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   يػػتـ القيػػاس الءحػػؽ اللتزامػػات مجموعػػة عقػػود التػػنميف وفقػػا  لمقيمػػة التقديريػػة لموفػػا
 لتعاقدية المعترؼ بو كايراد.بالتدفقات النقدية بعد تعديميا بيامش الخدمة ا

 :بالنسبة لعقود إعادة التنميف فانيا تقسـ إلى 

o  عقػػود إعػػادة التػػنميف المحػػتفظ بيػػا والتػػ  تعتبػػر إعػػادة تػػنميف لمعقػػود المصػػدرة حيػػث
تعتبػػػر ىػػػذه العقػػػود أصػػػوال ، بالمقابػػػؿ تػػػدف  شػػػركة التػػػنميف إلػػػى معيػػػد التػػػنميف جػػػز  

 ضمن  مف القسط.

o االعتراؼ بيا وقياسيا بشكؿ منفصؿ. عقود إعادة التنميف يتـ 

 ،(9)بعػػػػد توضػػػػيح متطمبػػػػات المعػػػػايير الدوليػػػػة إلعػػػػداد التقػػػػارير الماليػػػػة رقػػػػػـ
تـ تطبيؽ ىذه المعايير عمى مجموعة العقود الت  تػـ اختيارىػا مػف  (27ورقـ) ،(25رقـ)

ضػػػػمف مجموعػػػػة العقػػػػود الخاصػػػػة بالشػػػػركة المتحػػػػدة لمتػػػػنميف كػػػػوف متطمبػػػػات االمتاػػػػاؿ 
يتطمػػػب تعػػديء  جػػذريا  فػػ  األنظمػػػة  (27رقػػـ) الػػػدول  إلعػػداد التقػػارير الماليػػة لممعيػػار

 :نت المحاسبية لمشركة، لذلؾ تـ اختيار عينة مف مجموعة العقود تحقؽ ما ي
 إف مجموعة العقود المنتقاة متماامة المخاطر. -2
 صدرت ىذه العقود بنفس السنة. -1

 تـ قبض قيمة األقساط نقدا . -3

 مف عاميف.تغط  العقود أكار  -4

 وفقًا لقواعد االفصاح المحاسبي الواردة في المعايير قائمة الدخ  )اذئي(( 4الادو  رقا )

 1021 1022 1020 البياف

 2,361 11,492 5,321 إيرادات التنميف

 - (245915) - مصروفات خدمات التنميف

 2,361 (35433) 5,321 نتيجة خدمات التنميف

 78,802 78,802 78,802 حتفظ بيادخؿ عقود إعادة التنميف الم

 81,163 755368 84,123 نتيجة خدمات التنميف

 الدوليػػػة إلعػػػداد التقػػػارير الماليػػػة بالنسػػػبة لففصػػػاح وفقػػػا  لمتطمبػػػات المعػػػايير
 :ينت فانو يتـ وفقا  لما ( 27(، ورقـ)25رقـ)و (، 9رقـ)

 قػػػود التػػػنميف ال يجػػػوز إجػػػرا  المقاصػػػة بػػػيف عقػػػود إعػػػادة التػػػنميف المحػػػتفظ بيػػػا وع
 المصدرة.
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 تستبعد مػف إيػرادات العقػود أ   (25رقـ) الدول  إلعداد التقارير المالية وفقا  لممعيار
مكػػػوف اسػػػػتامار  حيػػػػث يػػػػتـ اإلفصػػػػاح عنػػػو بصػػػػورة مسػػػػتقمة، كمػػػػا يػػػػتـ االعتػػػػراؼ 
واإلفصاح عف اإليرادات الخاصة بكؿ فترة حسػبما يػتـ اإليفػا  بااللتزامػات الخاصػة 

 بيذه العقود.

 الجػػز  المخصػػص يػػنت تضػػمف إيػػرادات التػػنميف التػػ  يتوجػػب اإلفصػػاح عنيػػا مػػا ت :
لمفتػػرة مػػػف ىػػػامش الخدمػػة التعاقديػػػة، التغيػػػرات فػػػ  تعػػديؿ المخػػػاطر غيػػػر الماليػػػة، 
الجػػػػز  المسػػػػترد مػػػػف التػػػػدفقات النقديػػػػة القتنػػػػا  التػػػػنميف، مػػػػ  إجػػػػرا  المقاصػػػػة مػػػػ  

 .المطالبات والمصروفات المتوقعة عف مجموعة العقود

  يػػػػػنت تتضػػػػػمف مصػػػػػاريؼ خػػػػػدمات التػػػػػنميف التػػػػػ  يتوجػػػػػب اإلفصػػػػػاح عنيػػػػػا مػػػػػا :
المطالبػػػػات المتكبػػػػدة فعػػػػء ، مصػػػػروفات التػػػػنميف األخػػػػر  المتكبػػػػدة فعػػػػء ، خسػػػػادر 
مجموعػػػات العقػػػود المحممػػػة بخسػػػادر، باإلضػػػافة إلػػػى المبػػػالغ المدفوعػػػة عػػػف عقػػػود 

 التنميف المقتناة.

 نتياة خدمات التأمين  – 17، 15، 9قًا لممعايير المطموبة وف تاإلفصاحا( 5الادو  رقا )
 1021 1022 1020 البياف

 2,361 11,492 5,321 إيرادات عقود التنميف المصدرة

 78,802 78,802 78,802 دخؿ عقود إعادة التنميف المحتفظ بيا

 - - - خسادر مجموعات العقود المحممة بخسادر
 - 7505000 - مطالبات متكبدة

  7355075  لتنميف مف المطالبات المتكبدةحصة معيد ا
 - - - مصروفات تنميف أخر  متكبدة

 - - - استيءؾ التدفقات النقدية القتنا  التنميف
 81,163 755368 84,123 نتيجة خدمات التنميف

 هامش الخدمة التعاقدية  -  17، 15، 9اإلفصاحات المطموبة وفقًا لممعايير ( 6الادو  رقا )
 1020 البياف

 185000 تقديرات القيمة الحالية لمتدفقات النقدية الداخمة

 (25917) القيمة الحالية لمتدفقات النقدية المستقبمية الخارجة:

 (65899) التدفقات النقدية القتنا  التنميف

 - المطالبات المستحقة ومصروفات التنميف األخر 

 (2960) تعديؿ المخاطر غير المالية
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 (275124) التعاقديةىامش الخدمة 

 - اإلجمال 
تقػػػػـو المعالجػػػػة المحاسػػػػبية لعقػػػػود التػػػػنميف وفقػػػػا  لمتطمبػػػػات اإلفصػػػػاح حسػػػػب 

 :نت الممارسات المحاسبية الساددة وتعميمات ىيدة اإلشراؼ عمى التنميف عمى ما ي
 قياس مكونات أرباح عقود التنميف واإلفصاح عنيا وفقا  لمتكمفة التاريخية. -2

 لجة المحاسبية لعقود التنميف خءؿ العاـ األوؿ لمتنميف.تتـ معظـ المعا -1

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

انطءقػػا  ممػػا سػػبؽ يءحػػظ بػػنف المعالجػػة المحاسػػبية السػػابقة تتنػػاقض مػػ  مبػػدأ 
ة اإليػػرادات بالمصػػروفات كمػػا تيمػػؿ التػػدفقات النقديػػة المسػػتقبمية الخاصػػة بػػالعقود، مقابمػ

 إف ما سبؽ أد  لففصاح عف أرباح ال تتوزع بصورة عادلة عمى كامؿ مدة العقد:
 السائدة لمممارسات وفقاً  التأمين عقود أرباح صافيتوذيع ( 7الادو  رقا )

 المجموع 2012 2011 2010 البياف

 241,964 5,687 1,718 234,559 اح عقود التنميف وفقا  لمممارسات الساددةصاف  أرب

 %200 %1 %2 %97 نسبة الربح السنو  إلى إجمال  أرباح العقد

تقػػػـو المعالجػػػة المحاسػػػبية وفقػػػا  لتطبيػػػؽ متطمبػػػات اإلفصػػػاح حسػػػب المعػػػايير 
 الدولية إلعداد التقارير المالية عمى ما يم :

 ود التنميف واإلفصاح عنيا وفقا  لمقيمة الحالية.قياس مكونات أرباح عق -2

 تتـ المعالجة المحاسبية لعقود التنميف عمى كامؿ فترة التنميف. -1

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

انطءقػػا  ممػػا سػػبؽ يءحػػظ بػػنف المعالجػػة المحاسػػبية السػػابقة تنسػػجـ مػػ  مبػػػدأ 
يػػػػرادات بالمصػػػػروفات كمػػػػا ال تيمػػػػؿ التػػػػدفقات النقديػػػػة المسػػػػتقبمية الخاصػػػػة مقابمػػػػة اإل

 بالعقود، إف ما سبؽ أد  لتوزي  األرباح بصورة أكار عادلة عمى كامؿ مدة العقد:
 لممعايير وفقاً  التأمين عقود أرباح صافي( توذيع 8الادو  رقا )

 المجموع 2012 2011 2010 البياف

 240,654 81,163 75,368 84,123 وفقا  لممعاييرصاف  أرباح عقود التنميف 

 %200 %34 %32 %35 نسبة الربح لمعاـ إلى إجمال  أرباح العقد
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تظير نتيجة المقارنة بيف صػاف  أربػاح عقػود التػنميف المفصػح عنػو فػ  قادمػة 
لمممارسػػػة السػػػاددة وصػػػاف  األربػػػاح وفقػػػا  لمتطمبػػػات اإلفصػػػاح عػػػف عقػػػود  وفقػػػا  الػػػدخؿ 
(، 9رقػػػػـ)لممعالجػػػة المحاسػػػػبية لممعػػػايير الدوليػػػػة إلعػػػداد التقػػػػارير الماليػػػة  ا  وفقػػػػالتػػػنميف 

 ما ينت :ك (27(، ورقـ)25رقـ)
 ( المقارنة بين صافي أرباح العقود9الادو  رقا )

 المجموع 2012 2011 2010 البياف

و  9صاف  أرباح عقود التنميف وفقا  لممعايير 
 27و  25

84,123 75,368 81,163 240,654 

صاف  أرباح عقود التنميف وفقا  لمممارسات 
 الساددة

234,559 1,718 5,687 241,964 

 -1,310 75,476 73,651 -150,436 الفرؽ

 %1- %13,27 %42,88 %64- نسبة الفرؽ بالنسبة لمممارسات الساددة

مػػػػف خػػػػءؿ الجػػػػدوؿ السػػػػابؽ أف تطبيػػػػؽ متطمبػػػػات اإلفصػػػػاح حسػػػػب يءحػػػػظ 
التقػػػارير الماليػػػة أد  إلػػػى إعػػػادة توزيػػػ  صػػػاف  األربػػػاح بػػػيف  المعػػػايير الدوليػػػة إلعػػػداد

السنوات المالية بصورة أكار عدالػة، كمػا أف صػاف  ربػح العقػود انخفػض نتيجػة لتطبيػؽ 
تغيػػر أسػػاس قيػػاس مكونػػات الػػربح، كمػػا أف و متطمبػػات اإلفصػػاح وفقػػا  لممعػػايير الدوليػػة 

سػػػبة التغيػػػر فػػػ  عػػػاـ نصػػػيب السػػػنوات مػػػف األربػػػاح تغيػػػر بشػػػكؿ كبيػػػر حيػػػث وصػػػمت ن
 .%42,88إلى  1022

يءحظ مف خءؿ المقارنة بيف نتػاد  اإلفصػاح وفقػا  لمتطمبػات الممارسػات كما 
المحاسػػبية السػػاددة ومتطمبػػات اإلفصػػاح حسػػب المعػػايير الدوليػػة إلعػػداد التقػػارير الماليػػة 
 أف الفروقػػػات بػػػيف السػػػنوات كانػػػت كبيػػػرة بسػػػبب اعتػػػراؼ الشػػػركة بنربػػػاح عقػػػود إعػػػادة
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:

 ةالدوليػ المعػايير فػ  الواردة المحاسب  االفصاح قواعد لتطبيؽ انعكاس يوجد "
 سػوؽ فػ  المدرجػة التػنميف لشركات المعمنة األرباح مستو  عمى المالية التقارير إلعداد
 ." المالية لألوراؽ دمشؽ
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بشػػكؿ عػػاـ فػػاف االخػػتءؼ بػػيف األربػػاح المعمنػػة وفقػػا  لمتطمبػػات اإلفصػػاح عػػف 
األربػػاح لعقػػػود التػػػنميف حسػػػب متطمبػػػات اإلفصػػػاح وفقػػػا  لمممارسػػػات المحاسػػػبية السػػػاددة 

ات اإلفصػػاح وفقػػا  لممعػػايير الدوليػػة إلعػػداد القػػوادـ الماليػػة وذلػػؾ حسػػب التطبيػػؽ ومتطمبػػ
 :عمم  السابؽ تعود إلى األسباب اآلتيةال
يػػتـ االعتػػراؼ بػػايرادات عقػػود التػػنميف خػػءؿ العػػاـ األوؿ لمتغطيػػة وىػػو مػػا يخػػالؼ  -2

إال أنػو  ،(27رقػـ )و  (،25رقػـ) إلعػداد التقػارير الماليػة يفالػدولي يفمتطمبات المعيار 
يػػتـ معالجػػة توزيػػ  اإليػػرادات الحقػػا  عػػف طريػػؽ التغيػػر فػػ  احتيػػاط  األقسػػاط غيػػر 

 المكتسبة.
يػػتـ خصػػـ التػػدفقات النقديػػة المتوقعػػة عػػف عقػػود التػػنميف وفقػػا  لمقيمػػة الحاليػػة وذلػػؾ  -1

 وفقا  لممعايير.

 يتـ الفصؿ بيف عقود التنميف وعقود إعادة التنميف. -3

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

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

 والتوصيات تاالستنتااا -11
 تاالستنتااا  11-1

 :اآلتيةث إلى النتاد  توصؿ البح
باإلفصػػػاح عػػػف المعمومػػػات التػػػ  تحػػػدد وتوضػػػح محػػػؿ الدراسػػػة التػػػنميف  ةتمتػػػـز شػػػرك -

بالحػدود الػدنيا لففصػاح وفقػا  المبالغ الناشدة عػف عقػود التػنميف فػ  قوادميػا الماليػة 
 .لمممارسات المحاسبية الساددة

 السػاددة المحاسػبية ممارسػاتال لمتطمبػات وفقػا   اإلفصاح نتاد  بيف المقارنة خءؿ مف -
 الفروقػات كانػت الماليػة التقػارير إلعداد الدولية المعايير حسب اإلفصاح ومتطمبات

 اعتػػراؼ بسػػبب السػػاددة المحاسػػبية الممارسػػات لمتطمبػػات وفقػػا   كبيػػرة السػػنوات بػػيف
 األوؿ العػػاـ خػػءؿ عمييػػا المسػػتحقة والعمػػوالت التػػنميف إعػػادة عقػػود بنربػػاح الشػػركة
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 لمتطمبػػػات وفقػػػا   ضػػػديمة تكػػػوف تكػػػاد الفروقػػػات أف يءحػػػظ بينمػػػا التغطيػػػة ةفتػػػر  مػػػف
 .التغطية مدة كامؿ عمى المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير حسب اإلفصاح

أف تطبيػػػؽ متطمبػػػات اإلفصػػػاح حسػػػب المعػػػايير الدوليػػػة إلعػػػداد التقػػػارير الماليػػػة فػػػ   -
  صػاف  األربػاح بػيف السػنوات الماليػة الشركة المتحدة لمتػنميف أد  إلػى إعػادة توزيػ

بصػػورة أكاػػر عدالػػة، كمػػا أف صػػاف  ربػػح العقػػود انخفػػض نتيجػػة لتطبيػػؽ متطمبػػات 
اإلفصاح وفقا  لممعايير الدولية وتغير أسػاس قيػاس مكونػات الػربح، كمػا أف نصػيب 

 1022السنوات مف األربػاح تغيػر بشػكؿ كبيػر حيػث وصػمت نسػبة التغيػر فػ  عػاـ 
 .%42,88إلى 

 التوصيات  11-2
المدرجػػػة بسػػػوؽ دمشػػػؽ لػػػألوراؽ  التػػػنميف شػػػركات واسػػػتعداد تييدػػػةالباحػػػث بيوصػػػ   -

 الخػػاص( 27) رقػػـ الماليػػة التقػػارير إلعػػداد الػػدول  ممعيػػارل المبكػػر لمتطبيػػؽالماليػػة 
 شػركات فػ  حاليػا   المطبػؽ 4 المعيػار استبداؿ خءلو مف سيتـ والذ  التنميف بعقود

 ىػػذا أف حيػػث المعمنػػة األربػػاح مسػػتو  فػػ  أكبػػر بشػػكؿ بيقػػوتط سػػي ار ممػػا التػػنميف
 .التنميف لعقود المحاسبية المعالجة ف  كبيرا   تغييرا   يتطمب المعيار

 اإلفصػػػػػاح وقواعػػػػػد بمتطمبػػػػػات االلتػػػػػزاـ أىميػػػػػة توضػػػػػيح ضػػػػػرورةيوصػػػػػ  الباحػػػػػث ب -
 درجػةالم التػنميف شػركات فػ  التقػارير إلعداد الدولية المعايير ف  الواردة المحاسب 

 .المالية لألوراؽ دمشؽ سوؽ ف 
 الجديػػػدة المتطمبػػػات عمػػػى التدريبيػػػة الػػػدورات وتكايػػػؼ الػػػوع  نشػػػريوصػػػ  الباحػػػث ب -

 الدوليػػػػة المعػػػػاييرفػػػػ   الػػػػواردة المحاسػػػػب  اإلفصػػػػاح قواعػػػػد تطبيػػػػؽ عنػػػػد لففصػػػػاح
 .الماليػػػة لػػػألوراؽ دمشػػػؽ سػػػوؽ فػػػ  المدرجػػػة التػػػنميف شػػػركات فػػػ  التقػػػارير إلعػػػداد

 المبكػر التطبيػؽ انتيجػت التػ  واألجنبية العربية الدوؿ بعض خبرات مف واالستفادة
 المحاسػػػػب  اإلفصػػػػاح وقواعػػػػد( 27) رقػػػػـ الماليػػػػة التقػػػػارير إلعػػػػداد الػػػػدول  ممعيػػػارل
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