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ABSTRACT: 

The current study aimed to slight the light on the impact of applying IFRS No. 9 on the quality of the accounting 
system outputs, as an empirical study of the insurance companies in Jordan. This study is based on six components 
to measure the quality of the accounting system outputs, namely relevance, reliability, timeliness, comparability, 
symmetry, and measurability of accounting information. 

The questionnaire was designed and distributed among employees who are working in finance departments and 
auditors of insurance companies in Jordan. They are 27 insurance companies which are listed in Amman Stock 
Exchange at the end of 2015. Seventy six questionnaires have been distributed, of which forty seven questionnaires 
have been collected which represented by 61.8%. The study is based on the Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS v.20) in order to test study data and reach conclusions on the results of this study hypotheses. 

The results of the study confirm the existence of a statistical significant impact of the applying of IFRS (9) on the 
appropriateness of accounting information in the financial statements of insurance companies in Jordan, and no 
significant impact of the applying of IFRS (9) on reliability, timeliness, comparability, symmetry, and measurability of 
accounting information in the financial statements of insurance companies in Jordan. Finally, The study recommends 
a constant encouragement of insurance companies in Jordan to apply IFRS (9) and provide the necessary reliability 
needed of recording the financial transactions and provide the accounting and financial information in the proper time 
which will lead and support taking the strategic and important decisions from decision makersin Jordanian Insurance 
Companies. 
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جودة مخرجات  في( 9المالي الدولي رقم ) اإلبالغأثر تطبيق معيار  
 النظام المحاسبي لشركات التأمين في األردن

 
 
 

 
 ملخص:

شركات التأمين  فيجودة مخرجات النظام المحاسبي،  في( 9تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على أثر تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )
 مالءمة المعلومات المحاسبية، وموثوقية المعلومات :كما تتناول الدراسة الحالية ستة عوامل رئيسية تعكس جودة مخرجات النظام المحاسبي، وهي .في األردن

لومات لومات المحاسبية، والتماثل للمعلومات المحاسبية، باإلضافة إلى قابلية القياس للمعالمحاسبية، والوقت المناسب للمعلومات المحاسبية، وقابلية المقارنة للمع
 المحاسبية.
إلى موظفي  لموجهةا االستبانةوالوصول إلى غايتها، وذلك اعتمادًا على أسلوب  ،استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق هدفها 

( شركة مدرجة في سوق عمان 52) 5102شركات التأمين مع نهاية عام  بلغ عددو  .تأمين، ومدققي الحسابات لشركات التأمينالدوائر المالية في شركات ال
 اإلحصاء(. كما اعتمدت الدراسة الحالية على %70.6( استبانة مما تم توزيعه وبنسبة )72واسترداد ) ،( استبانة27المالي لألوراق المالية، حيث تم توزيع )

 والوصول ختامًا إلى نتائج فرضيات هذه الدراسة. ،بيانات الدراسة الختبار ؛واالنحدار البسيط ،ومعامالت االرتباط ،الوصفي
مالءمة المعلومات  في( 9المالي الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) اإلبالغتوصلت الدراسة إلى أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق معيار  

كما أنه ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي إلعداد التقارير المالية رقم لمالية لشركات التأمين باألردن، القوائم ا المحاسبية في
اسبية، وقابلية اثل للمعلومات المحموثوقية المعلومات المحاسبية، والوقت المناسب للمعلومات المحاسبية، وقابلية المقارنة للمعلومات المحاسبية، والتم في( 9)

وقية تشجيع شركات التأمين األردنية من أجل زيادة درجة الموثالمحاسبية في القوائم المالية لشركات التأمين باألردن. وأوصت الدراسة إلى  القياس للمعلومات
ل متخذي القرارات من قب تيجيةاستر همة واإلمالالقرارات  التخاذالمناسب  عند معالجة العمليات المالية والمحاسبية، وتوفير معلومات مالية ومحاسبية في الوقت

 في شركات التأمين األردنية.
 المالي الدولي التاسع، مخرجات النظام المحاسبي، جودة المعلومات المحاسبية، شركات التأمين، األردن. اإلبالغمعيار  الكلمات المفتاحية:

 مقدمة:
ل خالتعاظمت أهمية المعايير الدولية للمحاسبة واإلبالغ المالي 

ة إلى إضاف ،العقود الماضية بسبب الحاجة إلى تطبيقات محاسبية موحدة
 ،إلعداد التقارير المالية تإجراءاوما يتبع ذلك من  ،األسس والمبادئ
حيث أصبح ذلك متطلبًا رئيسيًا مهمًا مرافقًا للتطورات  .وأسلوب تعميمها

ومتطلبًا للدخول إلى األسواق المالية، األمر الذي  ،العالمية االقتصادية
أوجب تشكيل منظمات مهنية عالمية، من مهام هذه المنظمات إصدار 

لمناسبة الحلول ا واعتمادالمعايير لتكون مرشدَا عند إعداد التقارير المالية، 
وقد أصدر مجلس  .وبما يحظى بالقبول العام ،لما قد يطرأ من مشاكل

( عددًا من المعايير الدولية للمحاسبة IASBبة الدولية )معايير المحاس
 (9) معيار اإلبالغ المالي الدولي رقمكان آخرها  ،واإلبالغ المالي

IFRS(9)، الخاص بالتصنيف والقياس لألدوات المالية كبديل للمعيار 

 متهوقدر  ،بهدف تعزيز فهم المستخدمين ؛IAS39( 99الدولي رقم ) 
ليص من خالل تق ،إعداد التقارير المالية لألدوات الماليةعلى استيعاب عملية 

القيم  القيمة الواحدة بدياًل لمناهج انخفاضعدد فئات التصنيف، وتطبيق منهج 
(، حيث إن العديد 99المختلفة ذات التصنيف المتعدد في المعيار الدولي رقم )

ة بأن الدوليمن مستخدمي البيانات المالية أبلغوا مجلس المعايير المحاسبية 
( صعبة الفهم، والتطبيق، 99الدولي رقم )لمحاسبة المتطلبات الواردة في معيار ا

والتفسير، وقد حثوا المجلس على وضع معيار جديد إلعداد التقارير المالية 
ومبادئ أقل تعقيدًا، وقد قرر واضحة لألدوات المالية يكون قائمًا على أسس 

( محل المعيار المحاسبة 9لمالي الدولي رقم )معيار اإلبالغ ا حل  المجلس أن ي  
 (.99الدولي )

 The Internationalالمالية الدولية ) تشير معايير اإلبالغ
Financial Reporting Standards إلى المبادئ التي على ضوئها يتم ) 

 مسعود سقف الحيط إسماعيلفراس 
  األعمالكلية 

 جامعة عمان العربية

  د. محمد فوزي شاكر شبيطة
  األعمالكلية 

 جامعة عمان العربية

 06/62/0602تاريخ قبول البحث                                 60/60/0602تاريخ استالم البحث 
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 وقطاعات األعمال االقتصاديةالتقارير المالية للمنشآت تجهيز 
عداد المعايير بقبول دولي واسع لما تتميز به من ، وقد حظيت هذه هاوا 

الدقة، و المالءمة، و القابلية للفهم،  :مثل ،خصائص ذات جودة عالية
ساق، االتو الحيادية، و قية، الموثو و التمثيل الصادق للعمليات المالية، و 

إضافة لتركيزها على التطورات والعمليات المالية وفقًا لجوهرها  .والثبات
لكثير من في اواألخذ بمبدأ الحيطة والحذر  ،(2)ني فقطوليس شكلها القانو 

الظروف، والقابلية للمقارنة، وتقديم المعلومات بالشكل الصحيح وفي 
اذ واتخ ،التوقيت المناسب الذي يمك ن مستخدميها من االستفادة منها

وقد حددت معايير  .القرارات بناًء على المعلومات الدقيقة الواردة فيها
الدولية الخصائص التي يجب أن تتصف بها مخرجات  ليماال اإلبالغ

م في ترشيد قرارات مستخدميها همالنظام المحاسبي ليعزز دورها ال
( معيار IASBوالمستفيدين منها. فقد حدد مجلس معايير المحاسبة الدولية )

( بعنوان األدوات المالية: IFRS9( )9اإلبالغ المالي الدولي رقم )
"التصنيف والقياس" بغرض توفير المعلومات األكثر مالءمة للمستثمرين 
ومتخذي القرارات، وذلك ألن التحول إلى هذه المعايير الدولية يؤدي إلى 

مة للمعلومات ئالقيمة المال وارتفاعتحسين جودة التقارير المالية، 
 عدادإلايير اإلبالغ المالي الدولي بتطبيق مع االلتزامالمحاسبية، كما أن 

التقارير المالية الدولية يجعل المعلومات أكثر فائدة للمستثمرين ومتخذي 
 غراض التنبؤ والتخطيط والتقييم.ألوخاصة  ،القرارات

وقد أكدت العديد من الدراسات أن القياس واإلفصاح وفقًا لمتطلبات 
يجابية على جودة إثار ( لهما آ9معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

مخرجات التقارير المالية، ويجعالن معلومات القوائم المالية ذات خصائص 
وما يميز هذه الدراسة أنها تطرقت إلى كافة  .نوعية أفضل وأعلى جودة

مثل: المالءمة،  ،جوانب مخرجات النظام المحاسبي كحزمة واحدة
وة تفسيرية ما يجعلها ذات ق ،والموثوقية، والقابلية للفهم، والقابلية للمقارنة

مما يساعد على ترشيد اتخاذ القرارات لكافة األطراف المرتبطة  ،أكبر
وقد جاءت هذه الدراسة بهدف إمعان النظر بأثر  .االقتصاديةبالمنشآت 

عن المعيار المحاسبي  ( كبديل9)تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم 
 (. 99الدولي رقم )

 وتساؤالتها:مشكلة الدراسة 
تكمن مشكلة الدراسة في عدم وضوح اآلثار المترتبة على جودة 

لشركات  ةالرئيسوهي القوائم المالية  ،المخرجات الرئيسية للنظام المحاسبي
ر في التغيقائمة و قائمة الدخل، و )قائمة المركز المالي،  التأمين في األردن
ق معيار لتحول نحو تطبينتيجة ا ،قائمة التدفقات النقدية(و حقوق الملكية، 

( فيما يتعلق بجوانب اإلفصاح والقياس 9اإلبالغ المالي الدولي رقم )
 والتصنيف. 

مع ذلك، ولتحقيق الغرض من هذه الدراسة، تعمد الدراسة إلى اإلجابة 
 قمبالغ المالي الدولي ر اإل معيار تطبيق أثر ما: التالي الرئيسي السؤال عن
 األردن؟ في التأمين لشركات المحاسبي النظام مخرجات جودة في (9)

 أهمية الدراسة وأهدافها:
 :تتضح أهمية الدراسة من ناحيتين نظرية وتطبيقية على النحو اآلتي

 : األهمية النظرية .1
لفكر في ا حية األكاديمية من أهمية الموضوعأهمية الدراسة من الناكمن ت

حيث يعتبر موضوع معايير اإلبالغ المالية الدولية وجودة  ،المحاسبي المعاصر
 .مة التي شغلت خبراء المحاسبةهمة من الموضوعات الالمعلومات المحاسبي

فقد أ ثير الجدل في الفترة األخيرة حول جودة المعلومات المحاسبية، وشفافية 
س المال أالقوائم المالية، ومدى قابليتها للمقارنة خاصة في ظل عولمة أسواق ر 

الدراسات المحاسبية بمحددات  اهتمتوالحاجة إلى جذب مستثمرين جدد، لذا 
مع معايير التقارير المالية الدولية لمحاولة تحسين  واالنسجامالتوافق 

الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية ومقدرتها التفسيرية لترشيد قرارات 
 . المستثمرين وتعظيم قيمة الشركة

 :بيقيةاألهمية التط
أما من ناحية التطبيقية فتستمد الدراسة أهميتها من تقديمها أدلة عملية 

 جودة المعلومات فيعلى أثر التحول إلى معايير التقارير المالية الدولية 
المحاسبية، خاصة مع بدء التحول لهذه المعايير )في قطاع البنوك، والخدمات 

دة فيالمالية، وقطاع شركات التأمين األردنية(، وهو ما قد يوفر معلومات م
معايير بشأن قرار التحول لهذه ال هاتطبيقو وضع المعايير للجهات المسؤولة عن 
وتنبع أهمية هذه الدراسة من تزايد الضغوط . االقتصاديةفي باقي القطاعات 

على الشركات من جانب الهيئات المهنية والمستثمرين من أجل توفير معلومات 
 القرارات. اتخاذفي  الستخدامهامحاسبية عالية الجودة 

يوضح الشكل التالي العالقة بين متغير الدراسة المستقل  أنموذج الدراسة:
 ومتغير الدراسة التابع:

 سات السابقةالدرا
على بيان التأثيرات التي ترافق تطبيق القيمة العادلة  (7)عمل القطاونة

ة وذلك على أهمي ،الشركات المساهمة العاملة ضمن بيئة األعمال األردنية في
البيانات المالية وخصائص  فيمن خالل دراسة تأثيرها  ،البيانات المالية

 إلىل وتوص .كما هي في المعايير المحاسبية الدولية ،المعلومات المحاسبية
وجود بعض التأثيرات لتطبيق القيمة العادلة على خصائص المعلومات 

 التمثيل الصادقو  تها،وحقيقالمحاسبية من حيث جوهر العمليات المالية 
قة.لقوائم المالية ألكثر من فترة مالية ساباة لمقارنوالقابلية  ،الماليةللمعلومات 
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كات المدرجة في سوق مدى التزام الشر بحث  (5)بينما حاول الحلو
 وقياس، (9) المالي الدولي رقم اإلبالغفلسطين لألوراق المالية بمعيار 

وتوصل إلى أن الشركات المدرجة في سوق فلسطين  ه،وبيان هذا االلتزام
، (9) المالي الدولي رقم اإلبالغلألوراق المالية تلتزم بمتطلبات معيار 

كما أن الشركات تحقق مزايا  .من رأي اإلدارات المالية للشركاتوذلك 
من تطبيق متطلبات تشمل تحسين القرارات لمستخدمي القوائم المالية، 
 وزيادة كفاءة القوائم المالية، ومساعدة الشركات في تسجيل معامالتها.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (: أنموذج الدراسة من إعداد الباحث.0شكل رقم )
 

لى أثر التحول من تطبيق المعيار إف التعر  (2)رنوقلغحاولت دراسة ا
"القياس والتصنيف"  IFRS 9( 9) المالي الدولي رقمعداد اإلبالغ الدولي إل

في قياس األدوات المالية للمصارف التجارية المدرجة في سوق دمشق 
( 00لألوراق المالية، وقد بلغ عدد المصارف التي طبقت فيها الدراسة )

عتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. وتوصلت وا ،مصرفاً تجارياً 
 ج أبرزها: أن التحول إلى تطبيق معيار اإلبالغ المالي ئإلى عدد من النتا
( يؤثر جوهريًا في قيمة األدوات المالية المتاحة للبيع 9) الدولي رقم

 تثماراتاالسإما تحت  ؛بسبب إعادة تصنيفها ،الذي يجعل قيمتها صفراً 
اريخ المالية المحتفظ بها حتى ت االستثماراتالمالية المحتفظ للمتاجرة أو 

قيمة األدوات المالية المحتفظ  وفي ،في حال كانت أدوات دين االستحقاق
الدين  في أدوات االستثماراتحالة إعادة تصنيف  باستثناءبها للمتاجرة، 

 وفي؛ تحقاقاالسمالية محتفظ بها حتى تاريخ  استثماراتالمتاحة للبيع إلى 
عيد ي حال أف االستحقاققيمة األدوات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ 

المالية في أدوات الدين المتاحة للبيع إلى  االستثماراتتصنيف تلك 
 .االستحقاقالمحتفظ بها حتى تاريخ  االستثمارات

قييم قدرة إلى ت El Haija  Alhayek and(11)هدفت دراسة
 الغ المالي اإلبن في البنوك األردنية على تطبيق متطلبات معيار المحاسبي
 

على األنشطة المالية. وقد ركزت الدراسة على قياس  (9) الدولي رقم
ن التأميو محاسبة التحوط، و األصول والمطلوبات المالية، ومفهوم التدني، 

وطريقة تعامل المحاسبين مع هذه  ،واإليجار التمويلي ضمن هذا المعيار
 المواضيع.

خلصت الدراسة إلى أن المحاسبين في البنوك األردنية لديهم المعرفة 
يدل على أن البنوك  ، مماIFRS( 9) دراية المالئمة لمتطلبات المعياروال

 .IFRS( 9) ة على التحول لتطبيق المعيار رقماألردنية لديها القدر 
إجراء مقارنة  على  Pedersenlinde & 1)4(دراسة بينما عملت

معيار ( ومتطلبات IAS 39) (99) طلبات معيار المحاسبة الدولي رقملمت
( للمصارف التي تمتلك الحصة IFRS 9( )9) المالي الدولي رقماإلبالغ 

الكبرى من تسهيالت القروض الممنوحة في الدنمارك. اعتمدت الدراسة على 
تطلبات لى أن تطبيق مإ لتتوصو  .المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن

ة جوهري( لن يحمل في طياته أي تغييرات 9) معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم
على فئة القروض، ألن هذه القروض تقاس أصاًل بالتكلفة المطفأة تحت 

، إال أنه لوحظت فروق جوهرية (99) معيار المحاسبة الدولية رقم متطلبات
ذلك القيمة لألصول المالية؛ و  بانخفاض االعترافناتجة عن التغيير في مداخل 

التي تتطلب  ،(9) ماإلبالغ المالي الدولي رقمعيار عند تطبيق متطلبات 
قيمة محفظة القروض للخسائر المحققة  انخفاضبمخصص  االعتراف

والمتوقعة عند وجود حدث يمكن قياس أثره في محفظة القروض لدى تلك 
 .المصارف

بالتالي، تتميز الدراسة الحالية في موضوعها الحيوي الذي يبحث في 
(، وأثاره في جودة مخرجات النظام 9) معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم

ضمن  االقتصاديةالمحاسبي، وتحديدًا كدراسة تطبيقية في أحد أهم القطاعات 
شركات التأمين األردنية المدرجة في األردن(، حيث وجدت األسواق الناشئة )

الدراسة الحالية ندرة في تلك الدراسات العلمية التي تناولت موضوع الدراسة، 
 موضوعها. نظرًا لحداثة

 وعينتها مجتمع الدراسة
كافة موظفي الدوائر المالية ومدققي الحسابات يتكون مجتمع الدراسة من 

في شركات التأمين األردنية المدرجة في سوق عمان لألوراق المالية مع نهاية 
 (االستبانةحيث جرى توزيع ) شركة مدرجة،( 52، والبالغ عددها )(5102عام )

شوائية عالطريقة ال وباستخدام ،المستهدفين عينة الدراسةعلى كافة األفراد 
 .(Convenience) البسيطة والميسرة

على األفراد المستهدفين، وتم  استبانة( 27وفقًا للدراسة جرى توزيع )
ستبانات (، وتم إخضاع كافة اال%70.6نسبة )منها، وب استبانة( 72) استرداد

اإلحصائي من خالل برمجية تحليل الحزم اإلحصائية  االختبارالمستردة إلى 
(، ويبين الجدول التالي ملخصًا لعينة الدراسة SPSS v.20) االجتماعيةللعلوم 

 وما تم استرداده.

معيار اإلبالغ المالي 
الدولي إلعداد التقارير 

 (9المالية رقم )

جودة مخرجات النظام 

 المحاسبي:

 المالءمة 

 الموثوقية 

 الوقت المناسب 

  ثلالتما القابلية للمقارنة

 القابلية للقياس 

 المتغير التابع المتغير المستقل
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 (1الجدول رقم )
 ستبانات الموزعة والمستردة والمستبعدة والخاضعة للتحليل اإلحصائيعدد اال

 النسبة المئوية % العدد االستبانات

 011 27 ستبانات الموزعة على المجتمعاال

 70.6 72 ستبانات المسترجعةاال

 96.5 59 ستبانات غير مسترجعة ) يطرح (اال

 % 81.6 74 ستبانات الخاضعة للتحليلاال

 أداة الدراسة
ع )المصادر األولية( لجم االستبانةتستخدم الدراسة الحالية أسلوب 

م فرضياتها والوصول إلى هدفها، حيث ت اختباربياناتها األولية، من أجل 
لمالية الدوائر اعلى الموظفين العاملين في  االستبانةتوزيع أداة الدراسة 

ان سوق عمفي  ومدققي الحسابات في شركات التأمين األردنية المدرجة
 (.5102مع نهاية عام ) المالي لألوراق المالية

 أداة الدراسة صدق اختبار
لى بصيغتها األولية ع االستبانةلجأت الدراسة الحالية إلى توزيع 

مجموعة من األفراد ذوي الخبرة والمعرفة )األكاديميين العاملين في 
 لى مدى قدرة أداةفي قسم المحاسبة(، وذلك للتعرف إ الجامعات األردنية

على تحقيق هدفها، ومدى وضوح صياغة الفقرات التي  االستبانة /الدراسة
وقدرتها على تلبية غايتها )قياس المتغيرات موضوع  االستبانةتضمنها ت

بعد األخذ  االستبانة /من تصميم أداة الدراسة االنتهاءالدراسة(، وتم 
عليه األفراد موضوع التحكيم من أراء تصبو نحو  جتمعابالحسبان ما 

 وتمتعها بالمالءمة والموضوعية والوضوح. ،االستبانةتحسين 
كرونباخ ألفا  اختبار استخدامكما لجأت الدراسة الحالية إلى 

Cronbach’s Alpha)اهواتساق ثبات أداة الدراسةدرجة لى (، للتعرف إ ،
يؤكد ، وهذا (%62) االستبانةلكافة فقرات لفا أبلغ معامل كرونباخ  حيث
ليها ع االعتمادأداة الدراسة الداخلي وثباتها، وبالتالي إمكانية  تساقامدى 
ه ينبغي أن أن حيث يشير معيار كرونباخ ألفا إلى الدراسة، اختباراتلقياس 

أداة  يعكس ثباتل( %21)الداخلي ألداة الدراسة عن  االتساقيزيد معامل 
 .االختبارويوضح الجدول التالي نتائج ، (09)هاواتساق القياس

 
 

 (2الجدول رقم )
 اختبار كرونباخ ألفا

Cronbach's Alpha النسبة المئوية % الفقرات 

 29 01-0 (9معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

 69.5 07-00 المالءمة

 91.2 52-02 الموثوقية

 62.7 95-57 الوقت المناسب

 26.9 96-99 القابلية للمقارنة

 22.6 77-99 التماثل

 20.7 71-72 القابلية للقياس

 60 فقرة 05 كافة فقرات االستبانة

 اإلحصاء الوصفي اختبارات
ي تتمثل الت، مقاييس النزعة المركزية اختباراتيبين هذا المحور نتائج 
المعياري، والتكرار ومعامل التكرار  واالنحراففي معامل الوسط الحسابي، 
 النسبي لوصف بيانات الدراسة.

 ديموغرافيةالعوامل ال
بالتساؤالت  يتعلق يبين الجدول التالي نتائج التوزيعات اإلحصائية فيما

الديموغرافية الهادفة إلى العينة المستهدفة من األفراد موضوع الدراسة، وتتمثل 
، بيةالتدري والدورات الخبرة، سنوات وعدد العلمي، لـتأهيلهذه العوامل في ا

 الوصفية: االختباراتويعرض الجدول التالي نتائج 
( أن أكثر فئة في عينة الدراسة فيما يتعلق 9يالحظ من الجدول رقم )
( من %97.5كما أن ما نسبة )، (%99.7)بالجنس هم من الذكور وبنسبة 

 ن خمسة سنوات، ويلي ذلكالمستهدفين عينة الدراسة كانت خبرتهم تقل ع
( ما سنة 02 –00الوظيفية ما بين حدي ) ن الذين تتراوح خبرتهمالمستهدفو 

(. وأن غالبية المستهدفين في عينة الدراسة كانوا ضمن فئة %59.6) هنسبت
(، ويلي ذلك حملة درجة %79.6وبنسبة ) بكالوريوسالمؤهل العلمي ال

(. وفيما يتعلق بالتخصص العلمي ألفراد عينة %97.0الماجستير وبنسبة )
( أن غالبيتهم 9التي يبينها الجدول السابق رقم ) الدراسة، فقد أشارت النتائج

(، ويلي ذلك حملة %20.0كانوا من حملة تخصص المحاسبة وبنسبة )
(، األمر الذي يعزى إلى %59.6وبنسبة ) علوم مالية ومصرفيةتخصص 

بعض ومدى الحاجة إلى المعرفة الدقيقة ب ،الحيثيات العملية في الفئة المستهدفة
واالقتصاد بشكل خاص.موضوعات المحاسبة 
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 (3الجدول رقم )
 توزيع أفراد عينة الدراسة

 %155 النسبة المئوية التكرار البند

 الجنس

 93.6 77 ذكر

 6.4 9 أنثى

 عدد سنوات الخبرة

 36.2 17 سنوات 2أقل من 

 25.5 12 سنوات 01 – 2من 

 29.8 14 سنة 02 – 00من 

 8.5 4 سنة 02أكثر من 

 المؤهل العلمي

 2.1 1 دبلوم

 63.8 30 بكالوريوس

 34.1 16 ماجستير

 1 1 دكتوراه

 1 1 أخرى

 التخصص

 51.1 24 محاسبة

 29.8 14 علوم مالية ومصرفية

 8.5 4 اقتصاد

 6.3 3 إدارة أعمال

 4.3 2 أخرى

 متغيرات الدراسة
معياري ال واالنحرافيبين الجدول التالي نتائج معامالت الوسط الحسابي 

نها، سواء المستقلة أو التابعة مللفقرات الخاصة بقياس متغيرات الدراسة، 
 كما يلي:

 (9: تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )المتغير المستقل. 
 تطبيق معيار اإلبالغ( فقرات ترتبط بقياس 01الدراسة الحالية ) صممت

على محاور المعيار المحاسبي،  اعتمادا(، وذلك 9المالي الدولي رقم )
 اإلحصائية الوصفية. االختباراتويبين الجدول التالي نتائج 

 
 

 (7الجدول رقم )
 (9تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

الوسط  (9تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

ها التي حددت . تقوم الشركة باإلفصاح عن االلتزامات0
الشركة أنها التزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 الربح أو الخسارة ضمن قائمة المركز المالي.

4.319 .556 

. تقوم الشركة باإلفصاح عن االلتزامات التي يمكن 5
تسوية قيمتها الصافية نقدًا أو بتسلم أو إصدار أداة 

 مالية أخرى في بيان المركز المالي.

4.277 .540 

. تقوم الشركة بإلغاء االعتراف باألصل المالي عند 9
 انتهاء الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية.

4.340 .668 

. تقوم الشركة بإلغاء االعتراف باألصل المالي في 7
حال قيام البنك بنقل الحقوق التعاقدية الستالم  التدفقات 

 النقدية لألصل المالي.

4.383 .573 

الشركة بتحديد االلتزامات المالية حسبما يتم  تقوم. 2
 .قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية

4.255 .488 

.  تقوم الشركة بتحديد األصول المالية بالقيمة العادلة 7
 .من خالل الربح والخسارة

4.277 .452 

. تقوم الشركة بتحديد المشتقات التي تكون عبارة عن 2
التزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 .الخسارة

4.255 .530 

. تعتمد الشركة عند االعتراف المبدئي لألصل المالي 6
أو االلتزام المالي بقيمته العادلة مضافًا إليها أو مطروحًا 
منها تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة إلى امتالك أو 

االلتزام المالي في حال لم إصدار األصل المالي أو 
يكن األصل المالي أو االلتزام المالي محددًا بالقيمة 

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة .

4.234 .428 

. عمدت الشركة إلى إعادة قياس االستثمارات وأدوات 9
حقوق الملكية التي لها سعر معلن في السوق النشط 

بالقيمة  مقيسةلتصبح  99بسعر التكلفة وفقًا للمعيار 
 .9العادلة في تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار 

4.234 .428 

. عمدت الشركة إلى إعادة قياس االلتزام المشتق 01
أداة حق ملكية ليس لها سعر معلن في  لمرتبط بتسليما

السوق النشط أو يجب تسويته بسعر هذه األداة بسعر 
العادلة  لتصبح تقاس بالقيمة 99التكلفة وفقًا للمعيار 

 .9تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار في

4.149 .360 

 300. 4.272 النتيجة المحور كام

( أن غالبية إجابات األفراد عينة الدراسة كانت 7يبين الجدول رقم )
على معامل الوسط الحسابي فيما يتعلق  اعتماداوذلك  ،األقرب إلى الموافق

( في الشركات موضوع الدراسة، 9معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )بتطبيق 
(، كما 1.911معياري ) انحراف( وبمعامل 7.525وبمعامل وسط حسابي )

 معياري  انحراف( وبمعامل 4.383أنه قد بلغ أعلى معامل وسط حسابي )
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لشركة ا م"تقو  جاء فيها:(، وذلك فيما يتعلق بالفقرة التي 5731.
باألصل المالي في حال قيام الشركة بنقل الحقوق التعاقدية  االعترافبإلغاء 
التدفقات النقدية لألصل المالي"، وأنه قد بلغ أدنى معامل وسط  الستالم

(، وذلك فيما يتعلق 3601.معياري ) انحراف( وبمعامل 4.149حسابي )
تق مشال االلتزام"عمدت الشركة إلى إعادة قياس  جاء فيها: بالفقرة التي

المرتبط بتسليم أداة حق ملكية ليس لها سعر معلن في السوق النشط أو 
 مقيسةلتصبح  99يجب تسويته بسعر هذه األداة بسعر التكلفة وفقاً للمعيار 

بالقيمة العادلة في تاريخ التطبيق المبدئي لمعيار اإلبالغ المالي الدولي 
 (".9)رقم 

ينة عند الع أفراد إجاباتعينة الدراسة، كما اتفقت  أفراد إجاباتتقاربت 
بداللة انخفاض االنحراف المعياري  ؛عن كل فقرة من فقرات الدراسة اإلجابة
 كل فقرة. إجاباتعلى 

 جودة مخرجات النظام المحاسبيالمتغير التابع : 
( عوامل رئيسية تعكس جودة مخرجات النظام 7تناولت الدراسة الحالية )

المحاسبي، وهي المالءمة والموثوقية والوقت المناسب والقابلية للمقارنة 
 الختباراتاوالتماثل، باإلضافة إلى القابلية للقياس. ويبين الجدول التالي نتائج 

 سة:امل موضوع الدرااإلحصائية الوصفية للفقرات التي تناولت قياس العو 

 (0رقم )الجدول 
 جودة مخرجات النظام المحاسبي

 نحراف المعيارياال  الوسط الحسابي جودة مخرجات النظام المحاسبي

 المالءمة -

 530. 4.255 .القرارات اتخاذبفي ترصيد حسابات القوائم المالية لديها في توليد تغذية عكسية متعلقة  تهاوسرع . تساهم آلية الشركة المتبعة00

 463. 4.213 .. تعتمد الشركة عند اتخاذ قراراتها على سرعة توفر المعلومات المحاسبية05

 486. 4.362 .. تعتمد الشركة عند اتخاذ قراراتها على سرعة اإلجراءات المحاسبية المتبعة09

 515. 4.319 . تعتمد الشركة عند اتخاذ قراراتها على نظم المعلومات المحاسبية المؤتمتة.07

 414. 4.213 .محاسبية تتعلق بالتعامالت المحاسبية بزمن قصير نسبياً ن للشركة الحصول على معلومات . يمك02

 692. 4.000 .بتوليد تغذية عكسية مالئمة التخاذ القرارات تهاوسرع . تساهم آلية اإلجراءات المحاسبية المتبعة في الشركة07
 386. 4.227 النتيجة العامل كام

 الموثوقية -

 778. 3.787 في أرصدة بنود الميزانية العمومية. ادائم ا. توفر نظم المعلومات المحاسبية تطابق02

 827. 3.574 .تبعها والمتعلقة بتعامالتها التجاريةتجميع اإلجراءات المحاسبية التي . تحرص الشركة على الصدق في عرض 06
 683. 4.426 جميع القوائم المالية.. تحرص الشركة على الصدق في عرض 09
 312. 4.106 ة.قوم الشركة باإلفصاح عنها بالدق. تتصف المعلومات المحاسبية التي ت51

 920. 3.745 . تتصف المعلومات المحاسبية التي تقوم الشركة باإلفصاح عنها بالمصداقية.50
 866. 3.894 عن سياستها المحاسبية المتعلقة بتعامالتها المالية المختلفة. باإلفصاح. تقوم الشركة 55
 561. 4.106 المالية المختلفة. استخدمها والمتعلقة بتعامالتهتى الصدق في عرض طرق القياس التي . تحرص الشركة عل59
 926. 3.723 . تتمتع السياسات المحاسبية في الشركة بالحيادية.57
 831. 3.511 اإلجراءات المحاسبية في الشركة بالحيادية.. تتمتع 52

 582. 3.875 النتيجة العامل كام
 الوقت المناسب -

 561. 4.106 .. توفر أنظمة المعلومات المحاسبية في الشركة المعلومات التي تتطلبها الجهات الداخلية في الوقت المناسب57
 466. 4.000 .في الوقت المناسب خارجيةالشركة المعلومات التي تتطلبها الجهات ال. توفر أنظمة المعلومات المحاسبية في 52
 778. 3.787 .. تقوم أنظمة المعلومات المحاسبية في الشركة بتوفير معلوماتها المحاسبية بسهولة لمتخذي القرارات56
 778. 3.787 .بخاصية اليسر. تتمتع المعلومات التي توفرها أنظمة المعلومات المحاسبية في الشركة 59
طة بالنشاط حداث المالية المرتبعليها للتبؤ باأل االعتماد. تسـاعد أنظمة المعلومات المحاسـبية في الشـركة بتوفير معلومات يمكن 91

 .االقتصادي
3.894 .729 
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ي حل الوقت المناســــب تســــاهم ف. تســــاهم المعلومات التي توفرها أنظمة المعلومات المحاســــبية في الشــــركة بتوفير معلومات في 90
 .المشكالت

3.723 .926 

 686. 4.447 .ادياالقتص. توفر أنظمة المعلومات المحاسبية في الشركة في الوقت المناسب معلومات إضافية تشمل كافة أوجه النشاط 95
 524. 3.964 النتيجة العامل كام

 ية للمقارنة

 585. 4.489 .لعرض البيانات المالية يمكن مقارنتها مع الشركات المنافسة األخرىن السياسة المحاسبية العامة في الشركة إ. 99
 824. 3.872 .ت التجارية للشركة يمكن مقارنتهان سياسة القياس واإلفصاح المحاسبي المتعلقة بالتعامالإ. 97
 608. 3.979 مقارنتها.ن السياسة المحاسبية المعتمدة في الشركة وتماشيها مع النظم التكنولوجية يمكن إ. 92
 551. 4.149 البيانات المالية التي تصدرها الشركة ضمن قوائمها المالية يمكن مقارنتها مع القوائم المالية للفترة السابقة. نإ. 97
من خالل معرفة مقدار  االنحرافات. تســــــــــاعد عملية عرض القوائم المالية من قبل الشــــــــــركة في تســــــــــهيل إمكانية إيجاد 92

 التغيرات في بنودها.
4.043 .509 

المحاســـبية التي تقوم الشـــركة بها مع تلك الطرق المتبعة من قبل الشـــركات المنافســـة  اإلفصـــاح. تتماشـــى طريقة عرض 96
 .األخرى

4.043 .624 

 357. 4.096 النتيجة العامل كام
 التماثل -

 639. 4.064 .بعدم التحيز تتصف مالية تقارير إصدار المستخدمة إمكانية المحاسبية المعلومات نظم . توفر99
 571. 3.979 .إثباتها المراد الظواهر عن التمثيل بصدق مالية تتميز تقارير المحاسبية المعلومات نظم . توفر71
 679. 4.128 .يالمحاسب النظام مخرجات ضمن عرضها يتم التي للمعلومات األهمية النسبية المحاسبي المعلومات نظامى يرع. 70
 620. 3.915 .ضوعيةبالمو  المحاسبي تتميز المعلومات نظام عن والصادرة التقارير المالية تحتويها التي المحاسبية . المعلومات75
 587. 4.213 .صحتها من التحقق تتميز بإمكانية المحاسبي المعلومات نظام عن المالية والصادرة التقارير تحتويها التي . المعلومات79
 816. 3.830 .وسالمتها البيانات معالجة صحة لضمان الرقابية من اإلجراءات مجموعة المحاسبي المعلومات نظام . يتيح77

 453. 4.021 النتيجة العامل كام
 القابلية للقياس -

 608. 3.979 .عليها عند اتخاذ القرارات االعتماد. توفر أنظمة المعلومات المحاسبية بالشركة معلومات كمية يمكن 72
 634. 4.106 .. توفر أنظمة المعلومات المحاسبية بالشركة معلومات كمية قابلة للتحقق منها77
 509. 4.043 .. تستخدم الشركة سياسات محاسبية ثابتة تتعلق بطرق القياس واإلفصاح72
 549. 4.213 .ت تتعلق بتقييم أدائها. توفر أنظمة المعلومات المحاسبية في الشركة معلوما76
ثبات79  477. 4.106 .وفقًا آلليات محددة تها. تعمل أنظمة المعلومات المحاسبية في الشركة على تسجيل العمليات الكمية وا 
 537. 4.191 . هناك أدوات واضحة تتعلق بإجراءات القياس واإلفصاح في الشركة تتضمنها أنظمة المعلومات المحاسبية المتبعة.21

 357. 4.106 النتيجة العامل كام

اإلحصائية الوصفية الخاصة  االختبارات( نتائج 2الجدول رقم ) يبين
بفقرات قياس عوامل جودة مخرجات النظام المحاسبي، حيث أشارت النتائج 

ل الفقرات الخاصة بقياس عامبأنه قد بلغ أعلى معامل وسط حسابي بين 
(، وذلك فيما يتعلق 1.767معياري ) انحراف( وبمعامل 7.975مة )ءالمال

عة قراراتها على سر  اتخاذند "تعتمد الشركة ع جاء فيها:بالفقرة التي 
اإلجراءات المحاسبية المتبعة"، وأنه قد بلغ أدنى معامل وسط حسابي 

(، وذلك فيما يتعلق بالفقرة 1.795معياري ) انحراف( وبمعامل 7.111)
 "تساهم آلية اإلجراءات المحاسبية المتبعة في الشركة جاء فيها:التي 
 القرارات". اذالتخبتوليد تغذية عكسية مالئمة  تهاوسرع

كما أنه قد بلغ أعلى معامل وسط حسابي بين الفقرات الخاصة 
(، وذلك 1.769معياري ) انحراف( وبمعامل 7.757بعامل الموثوقية )

 "تحرص الشركة على الصدق في عرض جاء فيها:فيما يتعلق بالفقرة التي 
وبمعامل ( 9.200جميع القوائم المالية"، وأن أدنى معامل وسط حسابي قد بلغ )

تمتع "ت جاء فيها:(، وذلك فيما يتعلق بالفقرة التي 1.690معياري ) انحراف
اإلجراءات المحاسبية في الشركة بالحيادية". وفيما يتعلق بالفقرات ذات العالقة 
بقياس عامل الوقت المناسب، فقد بلغ أعلى معامل وسط حسابي بين تلك 

ك فيما (، وذل1.767( وبمعامل انحراف معياري )7.772الفقرات ما يساوي )
شركة في علومات المحاسبية في ال"توفر أنظمة الم جاء فيها:يتعلق بالفقرة التي 

، كما "االقتصاديالوقت المناسب معلومات إضافية تشمل كافة أوجه النشاط 
معياري  انحراف( وبمعامل 3.723أن أدنى معامل وسط حسابي قد بلغ )

لتي "تساهم المعلومات اجاء فيها: (، وذلك فيما يتعلق بالفقرة التي 9261.)
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 سبية في الشركة بتوفير معلومات في الوقتتوفرها أنظمة المعلومات المحا
 المناسب تساهم في حل المشكالت".

فيما يتعلق بالفقرات ذات العالقة بقياس عامل القابلية للمقارنة، فقد 
( 7.769بلغ أعلى معامل وسط حسابي بين تلك الفقرات ما يساوي )

ء اج(، وذلك فيما يتعلق بالفقرة التي 1.262معياري ) انحرافوبمعامل 
ية ة لعرض البيانات المال"إن السياسة المحاسبية العامة في الشركفيها: 

ارنتها مع الشركات المنافسة األخرى"، كما أن أدنى معامل وسط يمكن مق
(، وذلك فيما 8241.معياري ) انحراف( وبمعامل 9.625حسابي قد بلغ )

بي سن سياسة القياس واإلفصاح المحاإ"جاء فيها: يتعلق بالفقرة التي 
 ".ت التجارية للشركة يمكن مقارنتهاالمتعلقة بالتعامال

كما أنه قد بلغ أعلى معامل وسط حسابي بين الفقرات الخاصة 
(، وذلك فيما 5871.معياري ) حرافنا( وبمعامل 4.213بعامل التماثل )

 المالية اريرالتق تحتويها التي "المعلوماتجاء فيها: يتعلق بالفقرة التي 
 نم التحقق تتميز بإمكانية المحاسبي المعلومات نظام عن والصادرة

 ( وبمعامل3.830صحتها"، وأن أدنى معامل وسط حسابي قد بلغ )
يها: جاء ف(، وذلك فيما يتعلق بالفقرة التي 8161.إنحراف معياري )

 مانلض الرقابية اإلجراءات من مجموعة المحاسبي المعلومات نظام "يتيح

وسالمتها". وفيما يتعلق بالفقرات ذات العالقة بقياس  معالجة البيانات صحة
عامل القابلية للقياس، فقد بلغ أعلى معامل وسط حسابي بين تلك الفقرات ما 

(، وذلك فيما يتعلق بالفقرة 5491.معياري ) انحراف( وبمعامل 4.213يساوي )
لق ع"توفر أنظمة المعلومات المحاسبية في الشركة معلومات تتجاء فيها: التي 

( وبمعامل 3.979بتقييم أدائها"، كما أن أدنى معامل وسط حسابي قد بلغ )
وفر "تجاء فيها: (، وذلك فيما يتعلق بالفقرة التي 6081.معياري ) انحراف

ا عند عليه االعتمادأنظمة المعلومات المحاسبية بالشركة معلومات كمية يمكن 
 اتخاذ القرارات".

على تزايد االهتمام بمخرجات القوائم  ارتفاع المتوسطات الحسابية يدل
معلومات ليادة الجودة والقابلية للمقارنة بالنسبة لز  إلىالذي يؤدي بدوره ، المالية

نة عي رادأف إجاباتتقارب  إلىانخفاض االنحرافات المعيارية فمرده  أماالمالية، 
 .اإلجاباتغلب الدراسة واتفاقهم النسبي على أ

 العالقة بين المتغيرات اختبار
 Pearson) بيرسون معامل ارتباطالدراسة الحالية  اختبرت
Correlation العالقات بين المتغيرات موضوع الدراسة، ويبين  لىإ( للتعرف

 بيرسون للعالقة، وكما يلي: اختبارالجدول التالي نتائج 
 

 (8) الجدول رقم
 بين متغيرات الدراسة بيرسون للعالقة اختبار

Pearson Correlation  تطبيق معيار اإلبالغ المالي
 (9رقم )

 القابلية للقياس اإلتساق )التماثل( للمقارنةالقابلية  الوقت المناسب الموثوقية مةءالمال

 (9تطبيق معيار اإلبالغ المالي رقم )
Beta 

1 
      

Sig. (2-tailed)       

 مةءالمال
Beta .597** 

1 
     

Sig. (2-tailed) .000      

 الموثوقية
Beta -.124 .029 

1 
    

Sig. (2-tailed) .406 .847     

 الوقت المناسب
Beta -.060 .032 .897** 

1 
   

Sig. (2-tailed) .689 .833 .000    

 القابلية للمقارنة
Beta .167 .097 .094 .149 0 

 

  

Sig. (2-tailed) .261 .515 .531 .318   

 )التماثل( االتساق
Beta .087 .069 -.101 -.165 .133 

0 
 

Sig. (2-tailed) .560 .647 .498 .269 .374  

 القابلية للقياس
Beta .106 .062 -.177 -.214 .150 .621** 

0 
Sig. (2-tailed) .478 .679 .235 .148 .313 .000 

http://www.google.jo/url?url=http://www.statisticshowto.com/what-is-the-pearson-correlation-coefficient/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=F6BxVMKkNc7haMO1gZAE&ved=0CB4QFjAB&usg=AFQjCNE865X4ThlUcwPcjORavSSsbvfJQA
http://www.google.jo/url?url=http://www.statisticshowto.com/what-is-the-pearson-correlation-coefficient/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=F6BxVMKkNc7haMO1gZAE&ved=0CB4QFjAB&usg=AFQjCNE865X4ThlUcwPcjORavSSsbvfJQA
http://www.google.jo/url?url=http://www.statisticshowto.com/what-is-the-pearson-correlation-coefficient/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=F6BxVMKkNc7haMO1gZAE&ved=0CB4QFjAB&usg=AFQjCNE865X4ThlUcwPcjORavSSsbvfJQA
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العالقة بين متغيرات  ( إلى أنه قد تراوحت7يشير الجدول رقم )
(، حيث بينت تلك النتائج وجود 1.507- – 1.692الدراسة بين حدي )

( بين تطبيق معيار 1.12إحصائية عند مستوى معنوية ) ةعالقة ذات دالل
( وعامل المالءمة، وبين عاملي الموثوقية 9اإلبالغ المالي الدولي رقم )

مة الء. إن معاملي التماثل والقابلية للقياس والتوقيت المناسب، وبين
تزيد من  سالمعلومات والتوقيت المناسب والموثوقية واالتساق وقابلية القيا

 ن تطبيق المعيار يزيد من جودة المعلومات المحاسبية.، وا  القابلية للمقارنة

 الفرضيات اختبار
 باراتاالختالبسيط كأحد  االنحدارالدراسة الحالية أسلوب  استخدمت

العلمية التي تبحث وراء إيجاد األثر بين كال العاملين )المستقل والتابع(، 
 كما يلي:للفرضيات  االختباروتبين المحاور التالية نتائج 

ذو داللة إحصائية عند مستوى المعنوية  : ال يوجد أثرالفرضية الرئيسية
( 0.05( لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )9 )جودة  في

 اراختبمخرجات النظام المحاسبي لشركات التأمين في األردن، ومن أجل 
ية، فقد تفرع من الفرضية الرئيسية ست فرضيات فرعالفرضية الرئيسية، 

 كما يلي:
ذو داللة إحصائية عند  : ال يوجد أثرالفرضية الفرعية األولى 

دولي رقم ( لتطبيق معيار اإلبالغ المالي ال 0.05مستوى المعنوية )
مالءمة المعلومات المحاسبية في القوائم المالية لشركات التأمين  في( 9)

 باألردن.
تهدف هذه الفرضية إلى إمعان النظر في أثر تطبيق معيار اإلبالغ المالي 

مالءمة المعلومات المحاسبية في القوائم المالية، وذلك  في( 9الدولي رقم )
تطبيقًا على شركات التأمين باألردن موضوع الدراسة، ويبين الجدول التالي 

 كما يلي:، االختبارنتائج 
 (4الجدول رقم )

 اختبار االنحدار للفرضية الفرعية األولى

(R) 2R Adj.R
2 

F Coef. Coefficie
nts 

Bet
a 

Sig. 
   

.59
7 

.35
6 

.342 24.
92 

Const
ant 

5.869  0.0
00 

معيار  
(9 ) 

4.992 0.5
97 

( أعاله نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط 2يظهر الجدول رقم )
مالءمة المعلومات  في( 9ألثر تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

المحاسبية في القوائم المالية لشركات التأمين باألردن، وتبين هذه النتائج 
( من 2R( )9أن نسبة ما يفسره تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )
( وهي %97.5تباين مالءمة المعلومات المحاسبية في القوائم المالية تبلغ )

قد  االنحدار( المستخرجة لنموذج F)نسبة تفسير متوسطة. كما أن قيمة 

 مستوى داللة (، وهي تقل عن 1.111( عند مستوى داللة )24.916بلغت )
( 0.05)الدراسة الحالية كقاعدة قرار. االتي تعتمد عليه 

ونتيجة لما تقدم، يتبين رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة 
 عند مستوى المعنوية ) ذو داللة إحصائية التي تنص على: "يوجد أثر

مالءمة المعلومات  في( 9( لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )0.05
 المحاسبية في القوائم المالية لشركات التأمين باألردن"، وبقوة 

 ارتفاع(، األمر الذي يشير إلى 1.292عالقة طردية )موجبة( بلغت )
( في عامل 9الدولي رقم ) مستوى التأثير لتطبيق معيار اإلبالغ المالي

 المالءمة، والذي يعزى إلى 
حداثة تطبيق الشركات موضوع الدراسة لمعيار اإلبالغ المالي الدولي 

( لمعالجة 99هذه الشركات على معيار المحاسبة الدولي رقم ) واعتماد ،(9رقم )
 القضايا التي يغطيها مجال معيار اإلبالغ المالي الدولي موضوع الدراسة.

وى ذو داللة إحصائية عند مست ال يوجد أثر :الفرضية الفرعية الثانية 
 في( 9( لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ) 0.05المعنوية )

 موثوقية المعلومات المحاسبية في القوائم المالية لشركات التأمين باألردن.
لمالي ا توصي هذه الفرضية بإمعان النظر في أثر تطبيق معيار اإلبالغ

موثوقية المعلومات المحاسبية في القوائم المالية، ويبين  في( 9الدولي رقم )
 كما يلي:، االختبارالجدول التالي نتائج 

 (6الجدول رقم )
 للفرضية الفرعية الثانية االنحدار اختبار

(R) 
2R 2Adj.R F Coef. Coefficients 

Beta Sig. 
   

.124 .015 -.006 0.705 Constant 4.520  0.406 

- 0.064- ( 9معيار ) 
0.124 

قد  االنحدار( المستخرجة لنموذج F( أن قيمة )6يبين الجدول رقم )
 مستوى داللة وهي تزيد عن  ،(0.406( عند مستوى داللة )0.705بلغت )

( 0.05)الدراسة الحالية كقاعدة قرار، مما يؤكد على  االتي تعتمد عليه
 يوجد أثر الالفرضية البديلة وقبول الفرضية العدمية التي تنص على: "رفض 

( لتطبيق معيار اإلبالغ  0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى المعنوية )
موثوقية المعلومات المحاسبية في القوائم المالية  في( 9المالي الدولي رقم )

دراسة العاملين موضوع اللشركات التأمين باألردن". كما أن قوة العالقة بين كال 
( 2Rقد بلغت ) االنحدار(، وبقوة تفسيرية لنموذج 1.057قد بلغت ما يساوي )

( 9(، حيث يفسر تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )1.102ما يساوي )
( كنسبة تفسيرية من المتغير التابع موثوقية المعلومات 1.102ما يساوي )
 المحاسبية.
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 ذو داللة إحصائية عند ال يوجد أثر :الثالثةالفرضية الفرعية  
( لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم  0.05مستوى المعنوية )

المحاسبية في القوائم المالية لشركات الوقت المناسب للمعلومات  في( 9)
 التأمين باألردن.

تطبيق  لى أثرإلتعرف لوتنظر الفرضية السابقة موضوع االختبار 
الوقت المناسب للمعلومات  في( 9المالي الدولي رقم ) اإلبالغمعيار 

كما ، باراالختالمحاسبية في القوائم المالية، ويبين الجدول التالي نتائج 
 يلي:

 
 (9الجدول رقم )

 اختبار االنحدار للفرضية الفرعية الثالثة

(R) 
2R 2Adj.R F Coef. Coefficie

nts 

Beta Sig. 
   

.060 .004 -.019 0.162 Constant 4.408  0.689 

 0.060- 0.034- ( 9معيار ) 

( ما Sig( إلى أنه قد بلغت مستوى الداللة )9يشير الجدول رقم )
قد بلغت  االنحدار( المستخرجة لنموذج Fوأن قيمة ) ،(1.769يساوي )

ى مستو يزيد عن  االنحدار(، مما يؤكد أن مستوى الداللة لنموذج 0.162)
الدراسة الحالية كقاعدة قرار، مما  االتي تعتمد عليه( 0.05) داللة 

رفض الفرضية البديلة وقبول الفرضية العدمية التي تنص على: يؤكد على 
( لتطبيق  0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى المعنوية ) يوجد أثر "ال

الوقت المناسب للمعلومات  في( 9معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )
المحاسبية في القوائم المالية لشركات التأمين باألردن". كما أنه قد بلغت 

(، وبقوة 1.171-قوة العالقة بين كال العاملين موضوع الدراسة ما يساوي )
(، حيث يفسر 1.117( ما يساوي )2Rقد بلغت ) االنحدارتفسيرية لنموذج 

( كنسبة 1.117( ما يساوي )9الدولي رقم )تطبيق معيار اإلبالغ المالي 
 تفسيرية من المتغير التابع الوقت المناسب للمعلومات المحاسبية.

 ذو داللة إحصائية عند ال يوجد أثر :الفرضية الفرعية الرابعة 
( لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم  0.05مستوى المعنوية )

 المحاسبية في القوائم المالية لشركاتقابلية المقارنة للمعلومات  في( 9)
 التأمين باألردن.

تهدف هذه الفرضية إلى البحث في أثر تطبيق معيار اإلبالغ المالي 
ية المحاسبية في القوائم المالقابلية المقارنة للمعلومات  في( 9الدولي رقم )

 كما يلي: ،االختبارللشركات موضوع الدراسة، ويبين الجدول التالي نتائج 
 
 

 (15الجدول رقم )
 للفرضية الفرعية الرابعة االنحدار اختبار

(R) 
2R 2Adj.R F Coef. Coefficients 

Beta Sig. 
   

.167 .028 .006 1.296 Constant 3.698  0.261 

 0.167 0.140 ( 9معيار ) 

قد  االنحدار( المستخرجة لنموذج F( أن قيمة )01يبين الجدول رقم )
 مستوى داللة ( وهي تزيد عن 0.261( عند مستوى داللة )1.296بلغت )

( 0.05)الدراسة الحالية كقاعدة قرار، مما يؤكد على  االتي تعتمد عليه
 وجد أثري رفض الفرضية البديلة وقبول الفرضية العدمية التي تنص على: "ال

( لتطبيق معيار اإلبالغ  0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى المعنوية )
المحاسبية في القوائم قابلية المقارنة للمعلومات  في( 9المالي الدولي رقم )

المالية لشركات التأمين باألردن". كما أن قوة العالقة بين كال العاملين موضوع 
 قد بلغت االنحدار(، وبقوة تفسيرية لنموذج 1.072الدراسة بلغت ما يساوي )

(2R( ما يساوي )حيث يفسر تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي 156.1 ،)
( كنسبة تفسيرية من المتغير التابع قابلية المقارنة 1.156( ما يساوي )9رقم )

 للمعلومات المحاسبية.
ذو داللة إحصائية عند  ال يوجد أثر :الفرضية الفرعية الخامسة 

( 9( لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ) 0.05مستوى المعنوية )
 المحاسبية في القوائم المالية لشركات التأمين باألردن.التماثل للمعلومات على 

وتهدف هذه الفرضية السابقة إلى البحث في أثر تطبيق معيار اإلبالغ 
المحاسبية في القوائم المالية التماثل للمعلومات  في( 9المالي الدولي رقم )

 ا يلي:كم، االختبارلشركات موضوع الدراسة، ويبين الجدول التالي نتائج ل
 (11الجدول رقم )

 للفرضية الفرعية الخامسة االنحدار اختبار
(R) 

2R 2Adj.R F Coef. 
Coefficie

nts 

Beta Sig. 
   
.08
7 

.008 -.014 0.34
5 

Consta
nt 

4.04  0.56
0 

معيار  
(9 ) 

0.058 0.08
7 

( أن قيمة 00البسيط التي يبينها الجدول رقم ) االنحدارويظهر نتائج 
(F المستخرجة لنموذج )( عند مستوى داللة 1.972قد بلغت ) االنحدار
الدراسة  االتي تعتمد عليه ( 0.05)مستوى داللة وهي تزيد عن  ،(0.560)

فرضية الرفض الفرضية البديلة وقبول الحالية كقاعدة قرار، مما يؤكد على 
ذو داللة إحصائية عند مستوى المعنوية  يوجد أثر العدمية التي تنص على: "ال

( 0.05( لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )9 )التماثل  في
المحاسبية في القوائم المالية لشركات التأمين باألردن". كما أن قوة للمعلومات 
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(، 1.162بلغت ما يساوي ) العالقة بين كال العاملين موضوع الدراسة
(، حيث 1.116( ما يساوي )2Rقد بلغت ) االنحداروبقوة تفسيرية لنموذج 

( 1.116( ما يساوي )9يفسر تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )
 كنسبة تفسيرية من المتغير التابع التماثل للمعلومات المحاسبية.

ند داللة إحصائية عذو  : ال يوجد أثرالفرضية الفرعية السادسة 
( لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم  0.05مستوى المعنوية )

ة قابلية القياس للمعلومات المحاسبي في( وقواعد اإلفصاح الواردة فيه 9)
 في القوائم المالية لشركات التأمين باألردن.

تهدف هذه الفرضية إلى إمعان النظر في أثر ذو داللة إحصائية عند 
( لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم  0.05توى المعنوية )مس
ة قابلية القياس للمعلومات المحاسبي في( وقواعد اإلفصاح الواردة فيه 9)

في القوائم المالية لشركات التأمين باألردن، ويبين الجدول التالي نتائج 
 كما يلي:، االختبار

 (12الجدول رقم )
 للفرضية الفرعية السادسة االنحدار اختبار

(R) 2R Adj.R
2 F Coef. Coefficie

nts 
Beta Sig. 

   
.10
6 

.01
1 

-
.011 

0.5
11 

Const
ant 

3.907  0.4
78 

معيار  
(9 ) 

0.089 0.1
06 

الخطي البسيط  االنحدار( نتائج تحليل 05يظهر الجدول رقم )
ره تطبيق نسبة ما يفس، وتبين هذه النتائج أن االختبارللفرضية موضوع 

( من تباين قابلية القياس 2R( )9معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )
( F(. كما أن قيمة )%0.0للمعلومات المحاسبية في القوائم المالية تبلغ )

( عند مستوى داللة 1.200قد بلغت ) االنحدارالمستخرجة لنموذج 
 اي تعتمد عليهالت( 0.05) مستوى داللة (، وهي تزيد عن 1.726)

 الدراسة الحالية كقاعدة قرار.
ونتيجة لما تقدم، يتبين رفض الفرضية البديلة وقبول الفرضية 

ذو داللة إحصائية عند مستوى  يوجد أثر العدمية التي تنص على: "ال
( وقواعد 9( لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ) 0.05المعنوية )

قابلية القياس للمعلومات المحاسبية في القوائم  فياإلفصاح الواردة فيه 
 .المالية لشركات التأمين باألردن"

 :واالستنتاجاتالنتائج 
 تطبيق معيار اإلبالغ أثر لىللتعرف إهدفت الدراسة الحالية  

جودة مخرجات النظام المحاسبي لشركات  في( 9المالي الدولي رقم )
على وجهات نظر الموظفين العاملين في  اعتمادا، األردنالتأمين في 

الدوائر المالية ومدققي الحسابات في الشركات المستهدفة موضوع الدراسة، 
الدراسة الحالية في العديد من العوامل التي تشير إلى جودة  واهتمت

مخرجات النظام المحاسبي، وهي المالءمة، والموثوقية، والوقت المناسب، 
 واالتساق )التماثل(، باإلضافة إلى القابلية للقياس.والقابلية للمقارنة، 

 العلمية التي تضمنتها المحاور السابقة من االختباراتوأشارت نتائج  
لدى كافة األفراد موضوع الدراسة على تطبيق  اتفاقالدراسة الحالية إلى وجود 

، ة( في الشركات المستهدفة موضوع الدراس9معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )
كن اإلشارة التي يم-سط الحسابي لفقرات قياس المتغير حيث بلغت معامالت الو 

 بين حدي الموافق والموافق بشدة على -إليها بأنها عبارة عن مضامين المعيار
قًا آلراء وف ،تطبيق مضامين المعيار في الشركات المستهدفة موضوع الدراسة

وع ي الشركات المستهدفة موضالمستهدفين في الدراسة الحالية. وهذا يؤكد وع
غ المالي ، ومنها معيار اإلبالهاوتطبيق الدراسة بأهمية تبني المعايير المحاسبية

 & Darabi( في الشركات، وهذا يؤكد ما توصل إليه )9الدولي رقم )
Salmani, 2012)،  عندما أشار إلى أن تبني الشركات لمعايير اإلبالغ

الذي  جتهادواالللتقليل من الحكم الشخصي عن توجهات  يعبر هاوتطبيق المالي
 قد يتحلى به األفراد العاملين في الشركات.

 اختباربأشارت النتائج اإلحصائية التي تبينها المحاور الخاصة كما  
 :ما يليالفرضيات موضوع الدراسة إلى 

 يوجد أثر ( ذو داللة إحصائية عند مستوى المعنوية 0.05 )
مالءمة المعلومات المحاسبية  في( 9بالغ المالي الدولي رقم )لتطبيق معيار اإل

في القوائم المالية لشركات التأمين باألردن، األمر الذي يعزى إلى أهمية 
ودوره في زيادة مالءمة المعلومات التي  ،(9مضامين محاور المعيار رقم )
القرارات، وبقوة عالقة طردية قد بلغت  التخاذتقوم الشركات باإلفصاح عنها 

أن إلى (، حيث أشار 5119(. وهذا يتطابق مع ما جاء به )عيشي، 1.292)
قود إليها تبني معايير اإلبالغ المالي الدولي في يأحد أهم األدوار التي قد 

قرارات، ال اتخاذإفصاحات مالية مالئمة لعمليات  إيجادهو  هاوتطبيق الشركات
ا ممارسات مهنية ومحاسبية تتسم بأفضل الممارسات العالمية، وبصورة تحكمه

 (.5112وهذا يتسق أيضًا مع ما توصل إليه )صيام والخداش، 
 ال يوجد أثر ( ذو داللة إحصائية عند مستوى المعنوية 0.05 )

موثوقية المعلومات المحاسبية  في( 9لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )
في القوائم المالية لشركات التأمين باألردن، حيث تعمل معايير اإلبالغ المالي 
على إيجاد الطرق واآلليات والممارسات التي تتسم بالكفاءة العالية لمعالجة 
العمليات المالية والمحاسبية ذات العالقة بنشاط الشركات، دون التأثير في تلك 

وموثوقيتها. وكما أن درجة موثوقية تلك البيانات تعتمد على صحة  البيانات
بها  عد وسيلة للخروج بإفصاحات قد يعتدي ما ها،وتطبيق تبني تلك الممارسات
أن مثل هذه النتائج قد تتناقض مع ما توصل إليه  غيرعند اتخاذ القرارات. 

 تمثل أفضللتزام الشركات بممارسات ا(، حيث أشار إلى أن 5112الناغي، )
   األدوات لمعالجة العمليات المالية والمحاسبية قد تساهم

في زيادة الثقة بتلك اإلفصاحات التي تقوم الشركات باإلفصاح عنها من
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قبل متخذي القرارات وذوي العالقة، وهذا يتطابق أيضًا مع  
 (.5112ما جاء به )المهندي وصيام، 

 ذو داللة إحصائية عند مستوى المعنوية ) ال يوجد أثر 
الوقت المناسب  في( 9( لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )0.05

يث التأمين باألردن، حالمحاسبية في القوائم المالية لشركات للمعلومات 
 تعتمد عملية

  التوقيت المناسب إلصدار المعلومات ذات العالقة بالشركات 
على تلك السياسات واإلجراءات التي تتبعها إداراتها، وكما  هاواإلفصاح عن

أن توقيت البيانات وتحديدًا في البيئة األردنية قد تحكمها العديد من 
شركات فيما يتعلق بال ،التشريعات المحلية، كتشريعات سوق عمان المالي

 المساهمة العامة 
 األمر الذي يبرهن عدم وجود ،لمدرجة في سوق عمان المالي 

أثر لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي في عامل التوقيت المناسب 
 لإلفصاح.
 ذو داللة إحصائية عند مستوى المعنوية ) ال يوجد أثر 
قابلية المقارنة  في( 9( لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )0.05

يث حالمحاسبية في القوائم المالية لشركات التأمين باألردن، للمعلومات 
(، حيث يبين أن 5119تتناقض هذه النتيجة مع ما أشار إليه )توفيق، 

المعايير المحاسبية بشكلها العام تسعى إلى ضمان إيجاد قوائم مالية 
مقارنتها مع  ممتشابهه ويمكن مقارنتها، سواًء كانت تتعلق بقوائم حالية يت

ها مع قوائم نت، أو قوائم مالية لشركة ليتم مقار هانفس لشركةلقوائم سابقة 
ى ، األمر الذي قد يعز هنفس مالية لشركة أخرى تعمل في المجال القطاعي
(، حيث يعد معيار اإلبالغ 9إلى حيثيات معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

ًا التي تتطلب أيض ،( من المعايير المحاسبية الجديدة9المالي الدولي رقم )
 ة محددة، إال أن توجهات معالجات إضافية وحيثيات تطبيق ذات خاصي

  شركات التأمين المساهمة العامة األردنية هو التطبيق المبكر
لها، نظرًا ألهمية تطبيقه ودوره في ترسيخ ومواجهة بعض الصعوبات التي 

منها الشركات عند معالجتها لموضوعات األدوات المالية والمشتقات  يعانت
 ذات العالقة بها.

 ئية عند مستوى المعنوية )ذو داللة إحصا ال يوجد أثر 
التماثل  في( 9غ المالي الدولي رقم )بال( لتطبيق معيار اإل0.05

المحاسبية في القوائم المالية لشركات التأمين باألردن، وهذا قد للمعلومات 
(، باإلضافة إلى 9يعزى إلى حداثة معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

(، األمر الذي 9اإلبالغ المالي الدولي رقم )وجود فترة جواز لتبني معيار 
يشير إلى ضعف قدرة تفسير عامل التماثل من خالل تطبيق معيار اإلبالغ 

 (.9المالي الدولي رقم )

 ال يوجد أثر ( ذو داللة إحصائية عند مستوى المعنوية 0.05 )
 فيه ( وقواعد اإلفصاح الواردة في9لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

قابلية القياس للمعلومات المحاسبية في القوائم المالية لشركات التأمين باألردن، 
إيجاد تلك المبادئ ( في 9حيث ينصهر هدف معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

التي من شأنها تسهيل مهمة إعداد التقارير المالية فيما يتعلق باألصول 
المالية، من خالل عرض معلومات مالية مالئمة للمستخدمين  وااللتزامات

(، وبالتالي ال يوجد عالقة بين 5107المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، )
( والقابلية للقياس للمعلومات 9تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

 المحاسبية.

 التوصيات:
ابقة من نتائج خاصة بالدراسة على ما تناولته المحاور الس اعتمادا 

 الخروج بالتوصيات التالية:الحالية، يمكن 
  إلبالغ تطبيق معيار االمبكر ل تبنيالضرورة تشجيع الشركات على

 ( لزيادة مالءمة المعلومات المحاسبية المفصح عنها.9المالي الدولي رقم )
  تطبيق معيار  ثرأل اإداراتهضرورة حث الشركات وزيادة وعي

( للمساهمة في زيادة درجة التوثيق للمعلومات 9اإلبالغ المالي الدولي رقم )
 المحاسبية المفصح عنها.

  ضرورة أن تساهم آليات عمل تسعى إلى ضمان سرعة اإلجراءات
المحاسبية المتبعة في الشركة لتساهم بذلك في توليد تغذية عكسية مالئمة 

 القرارات. التخاذ
 ات مالية ومحاسبية في الوقت المناسب التشجيع على توفير معلوم
القرارات ذات العالقة من قبل متخذي القرارات في شركات التأمين  التخاذ

 األردنية.
  إمعان النظر في تطبيق وتبني سياسات ت عنى بالقياس واإلفصاح

المحاسبي المتعلقة بالتعامالت التجارية للشركة بصورة تتسم بإمكانية مقارنتها 
 لها. المشابهةالمحاسبية مع اإلفصاحات 

 المحاسبي المعلومات نظام إتباع إجراءات رقابية إعتمادًا على 
 وسالمتها في شركات التأمين األردنية. معالجة البيانات صحة لضمان
  ضرورة البحث عن أسباب عدم الثقة بالمعلومات التي توفرها أنظمة

ات عند متخذي القرار  المعلومات المحاسبية في شركات التأمين األردنية من قبل
 القرارات ذات العالقة بالشركات. اتخاذ

  ضرورة المضي قدماً في البحث عن أثار تبني معيار اإلبالغ المالي
، وسبل تفعيل إجراءات المعالجة المالية هوتطبيق ( في الشركات9الدولي رقم )

 (.9قم )ر  والمحاسبية لألدوات المالية اعتماداً على معيار اإلبالغ المالي الدولي
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