
( على جودة مخرجات النظام المحاسبي 9) المالي الدولي رقم اإلبالغأثر تطبيق معيار 

 لشركات التأمين في األردن

 إعداد 

 فراس إسماعيل مسعود سقف الحيط

 إشراف 

 الدكتور محمد فوزي شبيطة 

 ملخص

( على جودة مخرجات 9) بالغ المالي الدولي رقمأثر تطبيق معيار اإلتهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على 

، كما تتناول الدراسة الحالية ستة عوامل رئيسية شركات التأمين في األردن ، وذلك تطبيقًا علىالنظام المحاسبي

، المحاسبية المعلومات موثوقية، و المحاسبية المعلومات مالءمةتعكس جودة مخرجات النظام المحاسبي، وهي 

، المحاسبية للمعلومات التماثل، و المحاسبية للمعلومات المقارنة قابلية، و المحاسبية للمعلومات الوقت المناسبو 

 .المحاسبية للمعلومات القياس قابليةباإلضافة إلى 

استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق هدفها والوصول إلى غايتها، وذلك اعتمادًا  

شركات لومدققي الحسابات لمالية في شركات التأمين، اموظفي الدوائر على أسلوب االستبانة الموجهة إلى 

( شركة مدرجة في سوق عمان المالي لألوراق 27ما يساوي ) 2015والذي يبلغ عددهم مع نهاية عام  التأمين

(. كما %61.8( استبانة مما تم توزيعه وبنسبة )47( استبانة و تم استرداد )76المالية، حيث تم توزيع )



الختبار  (SPSS v.20حالية على برمجية تحليل الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )اعتمدت الدراسة ال

 بيانات الدراسة والوصول ختامًا إلى نتائج فرضيات هذه الدراسة.

المالي الدولي إلعداد  لتطبيق معيار اإلبالغداللة إحصائية  ذوتوصلت الدراسة إلى أنه يوجد أثر  

، وكما لشركات التأمين باألردن المالية القوائم في المحاسبية المعلومات مالءمة على( 9) التقارير المالية رقم

 على( 9) بالغ المالي الدولي إلعداد التقارير المالية رقماإلمعيار  لتطبيق داللة إحصائية ذوأثر أنه ال يوجد 

، المحاسبية للمعلومات المقارنة قابلية، و المحاسبية الوقت المناسب للمعلومات، و المحاسبية المعلومات موثوقية

. لشركات التأمين باألردن المالية القوائم في المحاسبية القياس للمعلومات قابلية، و المحاسبية للمعلومات التماثلو 

تشجيع شركات التأمين األردنية من أجل زيادة درجة الموثوقية عند معالجة العمليات وأوصت الدراسة إلى 

 ةالهامة واالستراتيجيفير معلومات مالية ومحاسبية في الوقت المناسب التخاذ القرارات المالية والمحاسبية، وتو 

 من قبل متخذي القرارات في شركات التأمين األردنية.
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Abstract 

This study aims to shed light on the impact of applying IFRS No. 9 on the 

quality of the accounting system outputs, as an empirical study on the insurance 

companies in Jordan. This study is based on six components to measure  the quality 

of the accounting system outputs, such as: appropriateness, reliability, timeliness, 

comparability, symmetry, and measurability of accounting information. 

The questionnaire method has been implemented in this study in order to 

achieve the required targets and goals and questionnaire was to employees who are 



working in finance departments and auditors in insurance companies in Jordan. The 

study sample consisted 27 insurance companies which were listed in the Amman 

Stock Exchange at the end of 2015. Seventy-six questionnaires were distributed, of 

which forty seven questionnaires were returned, which represents 61.8%. The study 

used the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS v.20) in order to test the 

study data and reach conclusions on the results of this study hypotheses. 

The results of the study confirm the existence of a significant impact of the 

application of IFRS (9) on the appropriateness of accounting information in the 

financial statements of insurance companies in Jordan, then was 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, this study recommends a constant encouragement of 

insurance companies in Jordan to application IFRS (9) and to provide the necessary 

reliability needed of recording the financial transactions and to provide the 

accounting and financial information in the proper time which will lead to supporting 

decision makers in taking strategic and important decisions in Jordanian Insurance 

Companies. 

 


