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The Impact of Ownership Structure and 

Companies’ Characteristics on Earnings Quality: 

Empirical Study on Jordanian insurance companies 

Abstract  

        The purpose of the study is to produce evidence about the effect of ownership structure and firm 
characteristics on earnings quality .The study is based on all insurance companies, the population size is 
24companies and the observations are 205 during the period 2005-2013.Two earnings quality measures are 
used (Accruals Quality and Abnormal Accruals-Jones). The researcher used multiple regressions to test the 
hypotheses. The results of this study reveal that the effect of ownership structure variables are different 
depending on earnings quality measure, and generally the institutional ownership variable shows statistical effect 
on earnings quality, however ,the effect of government ownership shows statistical effect on abnormal accrual, It 
is also found that the characteristics variable growth demonstrate statistical effect on earnings quality, 
performance variable has significant effect on accruals quality measure; leverage and size variable showed no 
effect on any earnings quality measure.                                                                                                 
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 ثر هيكل الملكية وخصائص الشركات على جودة األرباحأ

 على قطاع التأمين األردني()دراسة اختبارية  

 01/8/6102 تاريخ قبول البحث                                             01/4/6102تاريخ استالم البحث 

 الملخص 

ة المدرجة في بورص األردنيةاألرباح في شركات التأمين  على جودةأثر هيكل الملكية وخصائص الشركات  إلى هدفت هذه الدراسة إلى التعرف
جودة  استخدمت الدراسة نموذجي .اتمشاهد 402 بلغ بعدد مشاهدات 4002- 4002شركة للسنوات من  42بلغ عدد شركات التأمين  . وقدعمان

ئج واختلفت النتا .استخدمت الدراسة تحليل االنحدار المتعدد الختبار الفرضياتو  .المستحقات ونموذج جونز للمستحقات االختيارية لقياس جودة األرباح
أظهرت النتائج وجود عالقة قوية لكل من ملكية المؤسسات ونمو الشركة مع جودة األرباح في كال  حسب مقياس جودة األرباح المستخدم، فقد

حكومة مهمة لمتغير ملكية ال عالقة إحصائيةالنموذجين المستخدمين، وكانت العالقة سالبة لملكية المؤسسات وموجبة لنمو الشركة. كما وجدت الدراسة 
ظهر متغير الربحية عالقة مهمة في نموذج جودة المستحقات. وبناًء على النتائج التي أبينما  ،األرباح في نموذج المستحقات االختيارية ةمع جود
 جراءات التدقيق.بالعوامل التي تزيد من احتمالية إدارة األرباح وعكس ذلك في إ وتعريفهم توصي بتأهيل المدققين فإنهاهذه الدراسة  إليهاتوصلت 

 .جودة األرباح، هيكل الملكية، خصائص الشركات: الكلمات المفتاحية

 المقدمة:

يعتمد المستخدمون على صافي الربح في اتخاذ القرارات المختلفة، 
ويتم احتساب رقم صافي الربح على أساس االستحقاق الذي يحتوي على 

االعتماد على قائمة يخلق مشكلة في  هامش من التقدير وعدم التأكد، مما
الدخل في عملية التقييم والحكم المحاسبي، واتخاذ قرارات مبنية على 
األرباح التي قد ال تكون معبرة عن أداء الشركة الحقيقي، باإلضافة 

جودتها، مما أثار  فيالحتمالية التالعب أو التأثير على األرقام مما يؤثر 
االعتماد عليها التخاذ  إمكانيةموضوع جودة األرباح المعلنة ومدى 

 القرارات.
ن التكلفة النهائية إوتعتبر صناعة التأمين فريدة في نوعها حيث 
تغطية التأمين، بينما للمنتج غالبا ما تبقى غير معروفة حتى انتهاء فترة 

يتم  -من قبل المستفيدين من بوليصة التأمين المقبوض- اإليرادات
، وتخضع عملية التقرير المالي (42)هافترة التغطية أو خالل استالمها قبل

ا يجعل مماالختيار من التقدير و  درجة عالية إلىفي هذه الصناعة 
 .جودة األرباح فيللخيارات الممنوحة لها أثرا  اإلدارةممارسة  ألسلوب

التي  ضد األخطارمهمة  وتوفر شركات التأمين حماية اقتصادية
صناعة التأمين في  أن مساهمةوعلى الرغم من من الممكن حدوثها، 

نها لم تتجاوز إحيث  ،األردني ال تزال متواضعةجمالي الناتج القومي اإل
في  00في أحسن األحوال، بينما تزيد هذه النسبة عن % 2حاجز %

إال أنها من األهمية بمكان  بعض الدول المتقدمة اقتصاديا وتأمينيًا،

قادر على مواكبة باعتبارها أحد المقومات الرئيسة لبناء اقتصاد عصري 
 التطورات االقتصادية العالمية.

 هدف الدراسة:
استكشاف أثر هيكل الملكية وخصائص  إلىتسعى هذه الدراسة 

الشركات في الحد من استخدام المديرين للخيارات الممنوحة لهم للتأثير 
صافي الربح في شركات التأمين األردنية المساهمة العامة  في

 صائص التي ترتبط بالشركة على مر السنواتن الخوذلك ألالمحدودة. 
في تفسير  مهملها دور ، و (22قرار الشركة داخليا وخارجيا) فيتؤثر 

 جودة الربح على مستوى الشركة. 
 :أهمية الدراسة

 ،تنبع أهمية الدراسة من أهمية الحد من التالعب باألرباح
صدار ي قطاع تقارير مالية عالية الجودة تخدم مصالح المستخدمين ف وا 

 نسبة عالية من التقدير وعدم التأكد. التأمين الذي يحتوي على

 مشكلة الدراسة:
 وفيالقرار االقتصادي  فيانطالقا من أهمية جودة األرباح وأثرها 

جودة األرباح المحاسبية،  في، واختالف العوامل التي تؤثر كفاءة السوق
الشركات  أثر هيكل الملكية وخصائصجاءت هذه الدراسة الستكشاف 

جودة األرباح في شركات التأمين األردنية المدرجة في بورصة  في
 عمان.

يعتمد  يعتبر رقم صافي الربح من أهم المؤشرات المالية التي
اب رقم ويتم احتسعليها المستخدمون في اتخاذ القرارات المختلفة، 

 الدكتورة ريما محمود سليمان الشاهد

 قسم المحاسبة

rmshahed@yahoo.com 
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عديدة وعلى الرغم من الفوائد ال ،صافي الربح على أساس االستحقاق
ساس، ال أن هناك بعض المشاكل المتعلقة بهذا األإس االستحقاق ألسا

ة مع وأحد أهم هذه المشاكل هو أن هذه األرقام غير موضوعية بالمقارن
األساس النقدي)24(. وهذا يخلق مشكلة في االعتماد على أرقام الميزانية 

ات مبنية وقائمة الدخل في عملية التقييم والحكم المحاسبي واتخاذ قرار 
ذلك لى األرباح التي قد ال تكون معبرة عن أداء الشركة الحقيقي، و ع

 والمصاريف اإليراداتلوجود هامش من الحكم الشخصي في قياس 
على  باإلضافة الحتمالية التالعب أو التأثير على األرقام مما يؤثر

 جودتها.
العملية الربحية تتأثر بمقدرة النظام  أنإلى  (40)وأشارت دراسة 

ي على قياس هذه العملية، فهناك أسباب كثيرة تجعل نظام المحاسب
وكلما قل الخطأ  ،القياس المحاسبي يقيس هذه العملية بنسبة من الخطأ

 في القياس كلما ازدادت جودة الربح المحاسبي.
كما  ،األرباحوقد تعددت الدراسات التي تناولت موضوع جودة 

ثر هيكل الملكية تعددت الدراسات واختلفت النتائج عند دراسة أ
 إحصائية عالقة  (2)جودة األرباح، فقد وجد فيوخصائص الشركات 

لعالقة ا (8)ةدراساألرباح، كما استكشفت  وجودة حجم الشركةمة بين هم
 لفترة ما بينناعية األردنية لالصللشركات وهيكل الملكية  بين إدارة األرباح

للمستحقات  جونز المعدلواستخدمت الدراسة مقياس  ،4002 -4000
موجبة بين  مهمةووجدت الدراسة عالقة  االختيارية لقياس إدارة األرباح.
دارة األرباح ،  مة بين همكما وجدت الدراسة عالقة غير نسبة المالكين وا 

ملكية المؤسسات وبين الرقابة على سلوك المديرين للتقليل من التالعب 
 باألرباح.

كما وجدت دراسة)4( أن 22.2% من الشركات الصناعية األردنية 
ل من بين كمهمة  موجبة إحصائية س إدارة األرباح، وأن هناك عالقةتمار 

بينما  ،كةحجم الشركة وحجم مكتب التدقيق وبين القيمة السوقية للشر 
كانت سالبة بين نسبة المديونية وأسعار األسهم. أما دراسة)0( فقد توصلت 

ضاء ين نسبة ملكية أعإلى وجود عالقة عكسية بين جودة األرباح وب
ية لجنة مجلس اإلدارة ألسهم الشركة، وكانت العالقة طردية بين استقالل
قلة األخرى التدقيق وجودة األرباح، ولم تظهر عالقة بين المتغيرات المست

 وجودة األرباح.
وفي دراسة)08( على السوق التونسي وجدت ستة عوامل من أصل 

قاللية است :وهي ،إلدارة األرباح دراستها تعتبر محددا مهما تتسعة تم
ل وحجم الشركة، واألداء المالي للشركة، وتكام ،أعضاء مجلس اإلدارة

سياسة و  ،وملكية اإلدارة ،العمل بين المديرين وبين رئيس مجلس اإلدارة
.توزيع األرباح  

 :مثل)الحاكمية الداخلية  آلياتلعالقة بين ا (24)واختبرت دراسة
وبين جودة األرباح في  (وهيكل الملكية اإلدارة مجلس أعضاءاستقاللية 
تجد الدراسة عالقة بين خصائص  ، لمالماليزية المساهمة العامة الشركات

المجلس غير التنفيذيين(  أعضاء)استقاللية األعضاء و  اإلدارةمجلس 
موجبة بين نسبة الملكية مهمة  بينما وجدت عالقة ،وبين جودة األرباح
 ؤسسات وبين جودة األرباح.العائلية وملكية الم

إدارة  فيفي أثر المستحقات االختيارية  (36) كذلك بحثت دراسة
 Standardsالمدرجة في دليل  األمريكية األرباح في المؤسسات المالية

& poor's 500 index   واختبرت الدراسة4000 -4004للسنوات ، 
تغير في التغير في المبيعات والاألصول و إجمالي أثر كل من متوسط 

 المستحقات االختيارية، في الذمم المدينة ومخصص خسائر القروض
كما قامت الدراسة بتقييم المستحقات االختيارية قبل األزمة المالية في 

مشاهدة من القطاع المالي  220، وشملت الدراسة هاوبعد 4008عام 
األمريكي، واستخدمت نموذج جونز المعدل كمقياس إلدارة الربح، كما 

توصلت الدراسة إلى و  .هاوبعد المالية األزمةمت بمقارنة النتائج قبل قا
بين كل من  %2موجبة عند مستوى أهمية  إحصائية وجود عالقة

التغير في المبيعات والتغير في الذمم المدينة األصول و إجمالي متوسط 
ومخصص خسائر القروض وبين المستحقات االختيارية، كما وجدت 

لكنها بقيت  األزمةقات االختيارية كانت أقل بعد الدراسة أن المستح
المستحقات لجميع إجمالي من  %20نسبتها عالية بما يزيد عن 

 .السنوات
مقياسين لجودة األرباح: مقياس  وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على
 نموذج جونز. -االختيارية جودة المستحقات، ومقياس المستحقات

المستحقات: جودة   
ل من وعوامل تكونها تعتبر خصائص تقل حقاتن المستإ    

جودة األرباح، لذلك اعتبرت األرباح القريبة من التدفق النقدي هي أعلى 
جودة)42()22(، فالشركات التي تكون مبيعاتها نقدية دون ضمان أو خدمة 

مثال التي  ةاإلنشائيوالشركات  ة،ما بعد البيع تكون ربحيتها أعلى جود
هاية تحصيل النقد في ن ويلة المدى ويكونترتبط بعقود إنشاء ط

بادئ تتأثر المستحقات بالمكما ن جودة ربحها قليلة، إف ؛المشروع
                     المحاسبية المتبعة كمبدأ المقابلة ومبدأ القيمة العادلة.

عة وقد تم استخدام مقياس جودة المستحقات من قبل مجمو      
من الدراسات السابقة مثل)22()22()44( و اختلفت نتائج بعض الدراسات 
التي تناولت هذا المقياس، فمثال وجدت دراسة)44( عالقة مهمة موجبة 
بين جودة المستحقات وبين جودة األرباح، وأيد هذه النتيجة)20(، بينما 
الحظ)22( أن األرباح القريبة من التدفق النقدي ليس بالضرور ة أن تكون 

تقبلي بدقة.المس األداءتقبل أو أنها تعكس أكثر قدرة على التنبؤ بالمس  
الستكشاف درجة التالعب بالمستحقات اعتمدنا النموذج الذي 

ستحقات مباشرة من المإجمالي والذي يقدر خطأ القياس في ، (44)طوره
حيث تم قياس المدى الذي ترتبط به المستحقات في  التدفق النقدي،

ن أل ،ليات التشغيليةرأس المال العامل بالتدفق النقدي من العم
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دفعه وتعكس نفسها في  المستحقات تتنبأ بالنقد المتوقع تحصيله أو
 كما يلي: عندما يتم تحصيل النقد أو دفعه، وهو السنين الالحقة

21)(+ei,t+1CFO3β+ i,t CFO2β+1-t,iCFO1β+α=  i,tTCAcc 
 :حيث

i,tTCAcc :حقات قصيرة األجل للسنة الحاليةالمست إجمالي t 
: التدفق النقدي  i,tCFO-1األصول في بداية السنة. إجماليومة على مقس

األصول  إجماليعلى  امقسوم t-1من العمليات التشغيلية للسنة السابقة 
 في بداية السنة المالية.

t,iCFO التدفق النقدي من العمليات التشغيلية للسنة الحالية :
 .األصول في بداية السنة المالية إجماليعلى  امقسوم

t+1,iCFO التدفق النقدي من العمليات التشغيلية للسنة الالحقة :
 األصول في بداية السنة المالية.  إجماليعلى  امقسوم

e: وهو مقياس  ،المتغير العشوائي أو المتبقي المقدر في النموذج
 عكسي لجودة المستحقات ولجودة األرباح.

ي النقد ولقياس المستحقات قصيرة األجل قمنا بطرح التغير ف
ضافة  والتغير في المطلوبات المتداولة من التغير في األصول المتداولة وا 

 التغير في الديون قصيرة األجل كما في المعادلة التالية:
∆CAcc = ∆CA-∆CL-∆cash+∆STD 

 لتغير في المستحقات قصيرة األجل،هي ا CAcc∆ن إحيث 
∆CA  ،هو التغير في األصول المتداولة∆CL ي المطلوبات التغير ف هو

التغير في الديون قصيرة  STD∆ التغير في النقد، cash∆ المتداولة،
 األجل.

 المستحقات االختيارية )جونز(:
مقياس جودة المستحقات يأخذ المستحقات بجميع أشكالها،  إن

 إلىقد تم تقسيم المستحقات وللوصول إلى مقياس أدق لجودة األرباح ف
وتعكس المستحقات غير  (،غير العاديير اختياري واختياري ): غنوعين

المصاريف التي ال يمكن تجنبها ولم تتحقق بعد، أما االختياري  االختيارية
رأيهم الشخصي  والتي يستخدم المديرون اإلجباريةفهي المستحقات غير 

وتحتوي عادة على نسبة أكبر  يتها،وكم في اختيار وقت هذه المستحقات
 من الحرية للمديرين.من أخطاء التقدير ونسبة أعلى 

ومن األمثلة على المستحقات االختيارية شطب المخزون التالف، 
 .مصاريف الصيانةو مصاريف التوزيع، و مصاريف البحث والتطوير، و 

 نويقلل المديرون من المصاريف الظاهرة في التقارير المالية ويرفعو 
م صافي رق فيالمبيعات وذلك باستخدام الخيارات الممنوحة لهم للتأثير 

 الربح والوصول إلى رقم الربح المبتغى. 
والذي يقوم  ،0990ولقياس المستحقات االختيارية اعتمدنا نموذج جونز

 حسب المعادلة التالية:بتقسيم المستحقات إلى اختيارية وغير اختيارية 
∆TAt= (TAt - TAt-0) =( DAt - DAt-0) + (NAt – NAt-

 حيث:(0

tTA سنة الحاليةهو المستحقات الكلية لل. 
1-tTA هو المستحقات الكلية للسنة السابقة. 
tDA هو المستحقات االختيارية للسنة الحالية. 
1-tDA هو المستحقات االختيارية للسنة السابقة. 
tNA هو المستحقات غير االختيارية للسنة الحالية. 
1-tNA هو المستحقات غير االختيارية للسنة السابقة. 

هو المتغير المستقل الذي  اإليراداتتغير في وقد اعتبرت جونز ال
يعكس المستحقات غير االختيارية التي تعبر عن عمليات الشركة التي 

جمالي و  لم تخضع للتالعب، الممتلكات والمصانع والمعدات هو ا 
ويبقى  ،االختياري االهتالكالمتغير المستقل الذي يعكس أثر مصروف 
المحاسبي حسب المعادلة  الخطأ العشوائي ليعبر عن جودة الربح

 التالية:
Acc= α +β1∆rev + β2 PPE +ϵ(21) 

هي التغير في  rev∆ هو المستحقات الكلية، Acc: حيث
أخذ الممتلكات والمصانع والمعدات. وتم إجمالي هو  PPE ،اإليرادات

في بداية السنة  األصولإجمالي المتغيرات السابقة مقسومة على  جميع
الذي لم يتمكن النموذج من  ϵس المتبقي . ويقيإحصائيةألغراض 

نه إذا كان المتبقي مرتفعا فهذا إحيث  تفسيره بخصوص جودة األرباح،
 اكان المتبقي منخفض إذاوبالعكس  ،مؤشرا إلى أن جودة األرباح ضعيفة

يشير إلى خطأ في  ϵن المتبقي ن جودة األرباح عالية، وذلك ألإف
 التقدير.

 متغيرات الدراسة المستقلة
الملكية هيكل  

في الحاكمية  أساسيامكونا  متغيرات هيكل الملكية تعتبر
وتعكس طبيعة المالكين وحصصهم في رأس المال، وقد تم  المؤسسية،

الشركة سلبا أو  أداء فيالتركيز في األدبيات السابقة عليها ألهميتها 
 الشركات غير متجانسين وتختلف أهدافهم ومتطلباتهم، وفمالك إيجابا،

فالمؤسسات مثال  ،ن الكبار تحديدا يختلف أثرهم حسب طبيعتهمو لمالكوا
لها تأثير يختلف عن ملكية األجانب أو ملكية الحكومة، وقد قمنا في 

 هذه الدراسة بتقسيم هيكل الملكية إلى أربعة أقسام هي:
 نسبة تركز الملكية -0

يقوم أحد أهم مبادئ الحاكمية المؤسسية على فصل الملكية عن 
ن المالك في الشركة ليس من صالحياته استخدام موارد إحيث  ،دارةاإل

، ولكن تركز الملكية يؤدي إلى وجود عدد قليل يهاأو السيطرة عل الشركة
وهذا ينتج عنه مشكلة  ،إدارتهامن المالكين وغالبا ما يشاركون في 

تعارض المصالح بين المساهمين المسيطرين واألقلية المساهمة 
 .إيجاباجودة الربح سلبا أو  فيوهذا التعارض قد يؤثر  ،(49)األخرى

 في دراسته شكلين من أشكال تأثير كبار المساهمين (27)وقد حدد
عن طريق التدخل المباشر في نشاطات :األول ،على التقارير المالية
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الشركة التشغيلية والتمويلية واالستثمارية والقرارات اإلدارية، وذلك  
ن في اإلدارة العليا و اعد في مجلس اإلدارة أو موظفعندما يكون لهم مق

للشركة، أو عن طريق االتصال المباشر والفردي بين كبار المساهمين 
فيكون عن  :أما النوع الثاني من تأثير كبار المساهمين وبين اإلدارة.

طريق الحصول على معلومات خاصة واستغاللها لتحقيق منافع 
مديرين عن طريق التهديد ببيع حصصهم قرار ال فيأو التأثير  ،شخصية

 .من أسهم الشركة
أن التركز العالي في الملكية سيزيد من درجة تعارض  (31)وقد وجد

أنه  (64)ووجد المصالح بين كبار المساهمين وبين صغار المساهمين،
كلما زادت نسبة الملكية زادت درجة تشويه األرباح لخدمة أهداف 

جودة  فيغار المساهمين مما يؤثر سلبا على حساب ص المالكين الكبار
 فأكثر هي النسبة الشائعة لقياس تركز % 2تعتبر نسبة الملكية الربح. و 
فأكثر من األسهم  %2فكلما زاد عدد المساهمين الذين يملكون  الملكية

وهي النسبة المعتمدة في  ،يزداد تركز الملكية في عدد أقل من المساهمين
هي النسبة التي من الممكن ، و (8)مثل دراسة ،ةكثير من الدراسات السابق

الحصول عليها من التقرير السنوي والبيانات المنشورة من قبل هيئة 
 األوراق األردنية.

 األجنبيةالملكية  -4
 ،(4)للمستثمرين األجانب دور بارز في تحسين الحاكمية المؤسسية

من دولة تمتاز وتزداد الفائدة من الملكية األجنبية إذا كان المستثمرون 
بحاكمية مؤسسية عالية ويستثمرون في شركة بدولة تمتاز بحاكمية 

حيث يمارس المستثمرون دورا رقابيا على هذه  ،مؤسسية سيئة
عبر المؤسسات العالمية كأحد  األجنبيةوقد انتشرت الملكية  .(28)الشركات

ون يطالب المستثمرون األجانب الشركات التي يستثمر نتاجات العولمة، و 
بها بشفافية أعلى من المستثمرين المحليين، وذلك للتخلص من مشكلة 

، ويزداد الطلب على المعلومات في التقارير (20)الحصول على المعلومات
 المالية بازدياد نسبة التملك األجنبي.

حسب نظرية عدم تماثل المعلومات وبعد المسافة والتي تفترض أن 
معلومات أكثر من المستثمرين المستثمرين المحليين يحصلون على 

يكون للمستثمرين األجانب ميزة رقابية  أنفإنه من الصعب  األجانب،
لكن نظرية المعرفة تتوقع أن الخبرة  تؤدي إلى تقليل التالعب باألرباح،

المعرفية لدى المستثمرين األجانب والتي تفوق المعرفة لدى المستثمرين 
 المستثمرونيمارس ، و (29)باألرباح ة على الحد من التالعبالمحليين قادر 

دورهم الرقابي على الشركات المحلية بشكل مباشر وغير  األجانب
ويت أما الرقابة المباشرة فتكون عن طريق استخدام حق التص ؛مباشر

عن طريق التهديد بسحب ف ةمباشر الغير ، وأما للتأثير على قرارات اإلدارة
على جودة  إيجاباوبالتالي يؤثر  (4()24)استثماراتهم من الشركات المحلية

 األرباح.
 

  والمؤسسات األفرادملكية  -2
المؤسسات هي الشركات الرئيسة التي تستثمر في الشركة مثل 

أساليب  أهموتعتبر ملكية المؤسسات أحد  البنوك وشركات االستثمار،
الحاكمية الخارجية الفعالة. ويرى بعض الباحثين أن استثمار هذه 

لرقابة على ليؤهلها  حجم كبير من أموالها في هذه الشركاتالمؤسسات ل
على معلومات من داخل الشركة  ، كما يمكنها من الحصول(22)الشركة
وتتمتع هذه المؤسسات بالخبرة الكافية وتمتاز عن األفراد ، (29)هاوخارج

مما يشكل  ،بخبرتها في استخدام التقارير المالية ألغراض التحليل المالي
. ومع ازدياد نسبة التملك (20)المالية هتمامها بجودة التقاريردافعا ال

وغالبا ما تبقى  ،المؤسسي للشركات فإن رأس المال يصبح أقل تداوال
مما يعطيها فترة كافية  ؛هذه المؤسسات محتفظة برأس المال لفترة طويلة

 ،ولممارسة دور رقابي فعال ،لفهم طبيعة الشركة وطبيعة أعمالها
الذين ليس لديهم هذا  األفرادعلى عكس  ،(20)إدارة الشركة فيوالتأثير 

كان لديهم  إذا إاليجابي أو سلبي إدور  أيالدور أو الصالحية لممارسة 
ضمن هيكل ملكية مختلف )تركز  نوبذلك يكونو  ،نسبة تملك عالية

 الملكية(.
أن التملك المؤسسي يقلل من دوافع اإلدارة للتالعب  (20)وقد وجد

محتويات تقرير األرباح، ولكن قد يقوم المستثمرون  وتغني ،احباألرب
نسبة تملكهم عالية بإقناع مجلس اإلدارة لتبني  إذا كانت المؤسسيون

أن المؤسسات  آخرونمن جهة أخرى يرى باحثون قرارات غير مثالية. و 
بل يعتبرون أن من  ،فعاال في الرقابة على نشاطات اإلدارة ال تلعب دورا
لكي الشركات والمؤسسات التي استثمرت في هذه الشركات مصلحة ما

مما سيؤدي إلى تحسين  ؛أن يتعاونوا في تقليل الرقابة على اإلدارة
ين ال يمارسون دورهم يأن المستثمرين المؤسس (24)وقد افترض أدائها،

على عالقة العمل فيما بينهم. كما  االرقابي على اإلدارة حتى ال يؤثرو 
 سات مؤخرا أن جودة األرباح تقل مع ازدياد نسبة أظهرت بعض الدرا
وقد فسرت هذه النتائج بأنه مع قلة توزيع الملكية  ،التملك المؤسسي

تكون الحاجة أقل للمعلومات عالية الجودة الموجهة إلى المالكين 
 .(20)العاديين

  ملكية الحكومية:النسبة  -2
كات نظر فيما يخص الوجود الحكومي في الشر  اهناك وجهت
الشركات التي تخضع للسيطرة الحكومية  إن :األولىالمساهمة العامة؛ 

 هي أكثر عرضة للتالعب باألرباح لألسباب التالية:
 .(22)موارد الشركة ألهداف سياسية إلخفاءالحكومة ستلجأ   -

ماااان مشااااكلة  تعاااااني الشااااركات التااااي بهااااا وجااااود حكااااومي عااااال   -

كاون الماديرون ، ففي هذه الشاركات ي(22)الوكالة بشكل واضح
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مساااااااؤولين مااااااان قبااااااال الحكوماااااااة ولااااااايس مااااااان قبااااااال الماااااااالكين  -

 (.24)العاديين

تقوم الحكومة باستخدام هذه الشركات لتحقيق أهداف اجتماعياة   -

التي غالبا ما تتعارض ماع (، 24ى)وأهداف سياسية قصيرة المد

ممااا يزيااد ماان الخطاار الااذي يتعاارض لااه  ،تعظاايم ربااح المسااتثمر

 المساهمون. 

باسااتثناء -مثلااي الحكومااة فااي الشااركات ال يكااون لهاام كمااا أن م -

أي  -اإلدارةالبااادالت التاااي يتقاضاااونها عااان اجتماعاااات مجاااالس 

وهااذا  ،منااافع ماديااة شخصااية ناتجااة عاان مااراقبتهم ألداء الشااركة

أو احتماليااااة التواطااااؤ مااااع  ،يثياااار مشااااكلة الالمباااااالة فااااي الرقابااااة

ماااااااااااااااااااااااديري الشاااااااااااااااااااااااركات أو المساااااااااااااااااااااااتثمرين الساااااااااااااااااااااااتغالل 

 (.40()20()22)الشركة

الساايطرة الحكومياة تااؤدي إلاى زيااادة  أنبينماا اعتباارت وجهاة النظاار الثانياة 

 جودة الربح لألسباب التالية:

تماول حصااص الحكومااة فااي الشاركات ماان أمااوال الدولااة، وتعااود  -

ملكيتهاااا بالكامااال للدولاااة ولااايس لألفاااراد الاااذين قاااد ياااؤثرون علاااى 

 ممارسات الشركة.

أكبر مان الضاريبة فقاد  إيرادحصيل إذا كانت الحكومة مهتمة بت  -

عنااادما تضاااغط  ،يجاااابيإيكاااون للوجاااود الحكاااومي بالشاااركة أثااار 

الحكومااة علااى المااديرين التخاااذ قااارارات فعالااة تااؤدي إلااى زياااادة 

 الربح وزيادة الضريبة المدفوعة للحكومة.

كمااا تتحساان جااودة الااربح إذا كااان هاادف الحكومااة هااو تحسااين   -

لاادعم وجااود سااوق كفااؤة تجلااب  ؛ملكهاااتحاكميااة الشااركات التااي 

وتقلال تكلفاة رأس الماال للشاركات  ،رأس المال المحلاي واألجنباي

 (.20)المحلية

 

 خصائص الشركات: 
 األداء المالي للشركة: -0

يتم تقييم أداء المؤسسة المالي بهدف تقييم الوضع المالي 
 وستخدميعتمد موذلك التخاذ القرارات العقالنية الرشيدة، و  ،للشركة

وربحها المتوقع في  قوائم المالية على الربح لتقييم أداء الشركة،ال
كما يتأثر لهذه الشركة.  اإلقراضوتقييم خطر االستثمار أو  ،المستقبل

ألن المستثمرين  ؛نجاح الشركة بأدائها المالي بالمقارنة مع منافسيها
عند بمقارنة األداء المالي للشركة بمنافسيها  نوالمقرضين عادة ما يقومو 

 اتخاذ قرار تخصيص مواردهم بين الشركات.
افترضت الدراسات أن األداء المالي الضعيف للشركة يوفر دافعا  

أن هناك  (04)ويؤثر سلبا على جودة األرباح، وقد وجد (40)إلدارة أرباحها
 (20)مصداقية وعالقة موجبة بين جودة األرباح واألداء المالي، بينما وجد

ل كمقياس لربحية الشركة وأدائها المالي يرتبط أن العائد على األصو 
لي عالقة سالبة مع جودة مع إدارة األرباح وبالتامهمة  بعالقة موجبة

 بين المتغيرين.مهمة  أي عالقة (9)و (28)لم يجدالربح، و 
 ولقياس األداء المالي اعتمدنا مقياس العائد على األصول

المقياس األكثر وهو  (إجمالي األصولصافي الدخل مقسوما على )
 استخداما في األدبيات.

 نمو الشركة:  -2
وتحقيق  ،يقيس النمو قدرة الشركة على استخدام أصولها بكفاءة

وتعظيم قيمة الشركة  ،وزيادة أصولها ،دخل يمكنها من سداد الدائنين
 .(22)وأرباح المالكين

النمو العالي  ذاتالشركات  أنافترضت كثير من الدراسات 
ه وغير المبرر تكون جودة األرباح فيها قليلة ألن األرباح لن المبالغ في

هذا النمو يوفر فرصا للتالعب  أنإلى  إضافة لها خاصية التنبؤ، يكون
 مما يقلل من جودة أرباح هذه الشركات. ،باألرباح وفرصا لخطأ القياس
لبا بمصاريف النمو العالي تمتاز غا ذاتكذلك فإن الشركات 

وتكون الرقابة عليها أكثر  ،مستحقات عالية(ة )اختيارية مستقبلي
 من ، (22)(28)مما يزيد من فرصة المديرين للتالعب باألرباح ،صعوبة

 ،النمو العالي لها فرص استثمارية عالية ذاتالشركات  إنفجهة أخرى 
وقد تحتاج إلى الحصول على التمويل الخارجي، مما يزيد من الدافع 

 .(22)ستفادة من تكلفة رأس مال أقلنحو تحسين جودة األرباح لال
مجموع أصول  الحالية إلى ةوتم قياسه بنسبة مجموع أصول السن

 السنة الماضية.

 الرفع المالي -3
يقيس الرفع المالي خطر الديون وعدم القدرة على الدفع، ويعتبر أحد 

، ألن المقرضين فيد في التقليل من تكلفة الوكالةاآلليات الخارجية التي ت
ومون بمراقبة تصرفات اإلدارة للوصول إلى الربح الحقيقي أو العادل سيق
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وتحديد  ،بهدف تقييم أهلية الشركة للحصول على القرض ،للشركة
 .(22)نالدي  المتعلقة بعقود التفاقيات و اال

وقد يلجأ المديرون إلى التالعب باألرباح لتجنب المشاكل التعاقدية التي 
إجمالي بقسمة  تم احتسابهيو  .(48)(42)اللتزاماتبهذه ا اإلخاللقد تنشأ عند 

 إجمالي األصول.االلتزامات على 

 حجم الشركة -2
 أنهايؤثر حجم الشركة على أدائها المالي ألسباب مختلفة، منها 

وقد  لها فرص نمو أكبر.و  ،يع الحصول على تمويل بشكل أسرعتستط
دا (49)(28)وجد وفسر  ،رة الربحوغيرهم عالقة عكسية بين حجم الشركة وا 

فهي أقل حاجة  ،ذلك بأن الشركة األكبر لديها موارد أكثر وأرباحها أكبر
 وتكون بالنتيجة جودة أرباحها أعلى. ،إلدارة الربح

إن الشركات الكبيرة تتمتع بعالقة جيدة مع فمن جهة أخرى 
مما يزيد قدرة الشركة على التفاوض معهم لجعل تقرير المدقق  ،المدققين
الشركات ذات الحجم الكبير قد تلجأ إلى استخدام  أنونة، كما أكثر مر 

الخيارات المحاسبية التي تؤدي إلى تخفيض أرباحها وذلك لتتجنب تكلفة 
 .(24)المسؤولية

ويعتبر حجم األصول هو المقياس األكثر استخداما في الدراسات 
 .(02)(8)السابقة مثل دراسة
 منهجية الدراسة

 :تهامجتمع الدراسة وعين
، (42ات التأمين األردنية وعددها )يمثل مجتمع الدراسة كافة شرك

ى الموقع وذلك طبًقا لدليل الشركات المساهمة العامة األردنية المنشور عل
، والتي تتوافر لها بيانات مالية كاملة ألغراض اإللكتروني لبورصة عمان

وتم  (،4002-4002) منالدراسة، ولم تتوقف عن التداول خالل الفترة 
 ،غراض التحليل( ألpooled data) البيانات المجمعة أسلوباستخدام 

تم عمل مسح شامل لمجتمع و  .اتمشاهد 402وبلغ عدد المشاهدات 
 الدراسة بحيث يكون حجم العينة مساويا تماًما لحجم مجتمع الدراسة.

 هافرضيات الدراسة ونموذج
رع منها ويتف ،تينرئيس تم صياغة الفرضيات على شكل فرضيتين 

 أربع فرضيات فرعية كما يلي:
 الفرضية الرئيسة األولى

H01 لهيكل الملكية على جودة األرباح  إحصائيةداللة : ال يوجد أثر ذو
 في شركات الاتأمين األردنية المدرجة في بورصة عمان.

 ويمكن تفصيل هذه الفرضية إلى الفرضيات الفرعية التالية:
H01-1 لنسبة تركز الملكية على  حصائيةداللة إ: ال يوجد أثر ذو

جودة األرباح في شركات الاتأمين األردنية المدرجة في بورصة 
 عمان.

H01-2 للملكية األجنبية على  داللة إحصائية: ال يوجد أثر ذو
جودة األرباح في شركات الاتأمين األردنية المدرجة في بورصة 

 عمان.
H01-3 المؤسسات على لملكية  داللة إحصائية: ال يوجد أثر ذو

جودة األرباح في شركات الاتأمين األردنية المدرجة في بورصة 
 عمان.
H01-4:  لملكية األفراد على جودة  داللة إحصائيةال يوجد أثر ذو

 في شركات الاتأمين األردنية المدرجة في بورصة عمان.
H01-5:  لملكية الحكومة على  داللة إحصائيةال يوجد أثر ذو

شركات الاتأمين األردنية المدرجة في بورصة  جودة األرباح في
 عمان.

 ة الثانية:الفرضية الرئيس
H02 لخصائص الشركات على  إحصائيةداللة : ال يوجد أثر ذو

 جودة األرباح في شركات الاتأمين األردنية المدرجة في بورصة عمان.
 ويمكن تفصيل هذه الفرضية إلى الفرضيات الفرعية التالية:

:H02-1 ألداء الشركة المالي على  إحصائية د أثر ذو داللة ال يوج
جودة األرباح في شركات الاتأمين األردنية المدرجة في بورصة 

 عمان.
H02-2 لنمو الشركة على جودة  إحصائيةداللة : ال يوجد أثر ذو

 األرباح في شركات الاتأمين األردنية المدرجة في بورصة عمان.
H02-3 للرفع المالي على جودة  صائيةإحداللة : ال يوجد أثر ذو

 األرباح في شركات الاتأمين األردنية المدرجة في بورصة عمان.
H02-4 لحجم الشركة على جودة  إحصائيةداللة : ال يوجد أثر ذو

 األردنية المدرجة في بورصة عمان.األرباح في شركات الاتأمين 

 يلي:بناء على ما سبق تم بناء نموذجين للدراسة كما 
(1) 

Accqual= α+β1Concent+β2 Foreign + β3 Instit+β4 
Individ+β5 Govern+β6 ROA+β7 Growth+β8Lev +β9Size 
AbnormalAcc = α+β1Concent+β2 Foreign + β3 
Instit+β4 Individ+β5 Govern+β6 ROA+β7 Growth+β8Lev 
+β9Size  

       :حيث
Accqual: ستحقات.جودة األرباح وتم قياسها من خالل جودة الم 

AbnormalAcc:  جودة األرباح وتم قياسها من خالل المستحقات غير
 (.0990العادية )نموذج جونز

Concent : تركز الملكية وتم قياسها من خالل مجموع نسب
 .وأكثر %2المساهمين الذين يملكون 

Foreign الملكية األجنبية وتم قياسها من خالل مجموع نسب تملك :
 غير األردنيين.
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Instit ملكية المؤسسات وتم قياسها من خالل مجموع نسب ملكية :
 المؤسسات.

Individ ملكية األفراد وتمثل مجموع ملكية المساهمين مطروح منها :
 .ملكية المؤسسات وملكية الحكومة

Governملكية الحكومة وتمثل نسبة تملك الحكومة بالشركة :. 
ROAائد على األصول: أداء الشركة المالي وتم قياسه بنسبة الع. 

Growth الحالية إلى  السنة: نمو الشركة وتم قياسه بنسبة مجموع أصول
 .مجموع أصول السنة الماضية

Lev الرفع المالي وتم قياسه بنسبة المطلوبات طويلة األجل إلى القيمة :
 .األصولجمالي الدفترية إل

:Size  باللوغاريتم الطبيعي لمجموع أصول قياسهحجم الشركة وتم 
 .الشركة

  :اإلحصائيالتحليل 
 :الوصفية اإلحصاءات

الوصفية للمتغيرات التابعة والمستقلة للدراسة  اإلحصاءاتاستعراض  قبل
أغلب هذه المتغيرات تمت معالجتها من خالل  أنإلى  اإلشارةيجب 

( وتحويل بعض المتغيرات outliersحذف المشاهدات المتطرفة )
 .الطبيعي ماللوغاريتباستخدام 

 اإلحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة: (1جدول رقم )

  
 

 أعلى قيمة أقل قيمة
 

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 0.257 0.220  0.900 0.000  الملكية األجنبية
تركز 
 الملكية

 0.000 0.955  0.601 0.199 

 0.013 0.002  0.143 0.000  الملكية الحكومية
 0.270 0.331  0.963 0.000  ملكية المؤسسات
 0.269 0.667  1.000 0.037  الملكية الفردية
 0.234 1.106  2.312 0.493  نمو الشركة

على  العائد
 األصول

 -0.621 0.273  0.005 0.109 

 0.181 0.509  1.169 0.046  الرفع المالي
لوغاريتم حجم 
 الشركة 

 6.236 8.921  7.275 0.311 

المستحقات 
 جونز /االختيارية

 0.001 1.630  0.192 0.219 

 0.310 0.003-  1.097 1.547-  جودة المستحقات

أن الملكية الحكومية هي األقل في هيكل  (0رقم ) الجدول يظهر من
بينما كانت الملكية الفردية ، %0.2حيث بلغت  ،ملكية شركات التأمين
كما يتبين من نتائج التحليل الوصفي أن  ،%22.4هي األعلى بمتوسط 

 .%20 ملكية عال نسبيا بمتوسط بتركز يمتاز اع التأمينقط
مستوى النمو باألصول بلغ  نالحظفأما بالنسبة لخصائص الشركات 

في مجموع األصول مقارنة بالسنة  %4بمعنى معدل زيادة  004%
العائد على جدا، فمتوسط نسبة  االشركات متدني أداءالسابقة، كما كان 

حين حققت كثير من الشركات في  %0 األصول لم تصل لمستوى
حيث بلغت نسبة  ،كانت نسبة الرفع المالي جيدة نسبيا خسائر، كذلك

وهذا يرتبط بطبيعة  ،%20 األصولإجمالي  إلىااللتزامات إجمالي 
عمل التأمين الذي تنشأ عنه التزامات عالية نسبيا، وأخيرا ظهر تذبذب 

الذي  األمر ،صولكبير جدا بمتغير الحجم الذي تم قياسه بمجموع األ
 الطبيعي لهذا المتغير. ماللوغاريتتطلب أخذ 

 ؛وهو جودة األرباح فقد تم قياسه باستخدام نموذجين المتغير التابع أما
مقياس جونز لبالنسبة  .جودة المستحقاتالمستحقات االختيارية و : هما

Jones  تم استخدام المتبقيات  االختياريةلقياس المستحقات(Errors) 
وكانت قيمة متوسط  ،المقياس للداللة على جودة األرباح افي هذ
وهي الشركات التي تمتاز  0.000أقل قيمة  وكان ،0.09 المتبقيات

وهي الشركات التي  0.22بينما كان الحد األعلى  ،بجودة أرباح عالية
بها جودة أرباح منخفضة. وتتوافق هذه النتائج مع مقياس جودة 

الذي يمثل االنحراف المعياري  Accrual Qualityالمستحقات 
-حيث كان متوسط جودة األرباح حسب هذا المقياس  للمتبقيات؛
0.002. 

 معامل ارتباط بيرسون
( معامل ارتباط بيرسون بين متغيرات جودة 4يظهر في الجدول )

 أن، ويتضح من هذا الجدول اإلدارةاألرباح ومتغيرات خصائص مجلس 
ي جميع الحاالت ما عدا بين المتغيرين نتائج االرتباط لم تكن قوية ف

حيث تم التعامل مع هذه  ،المستقلين ملكية المؤسسات والملكية الفردية
وذلك بعمل االختبار على مرحلتين يكون  ،حد المتغيراتأالحالة بحذف 

 في كل مرحلة أحد المتغيرين لضمان عدم التأثير على النتائج.
القيام  الضروريان من قبل البدء بتحليل االنحدار المتعدد ك

استخدام االنحدار المتعدد لهذه  باالختبارات التالية للتأكد من قابلية
 المتغيرات:

 : Multicollinearityوجود ارتباط خطي متعدد -1
وقد تم ، حد كبيرإلى  تكون مرتبطة يجب أن ال المستقلة المتغيراتإن 

 األول هو االفتراض:هذا  للتحقق منختبارات اال من نوعين استخدام
. Toleranceفحص التحمل والثاني هو  ،(VIF) التباين عامل تضخمم

 VIF( نتيجة اختبارات التداخل الخطي 2ويظهر في الجدول رقم )
ها التي تبين مدى ارتباط المتغيرات المستقلة مع بعض Toleranceو

 Noتكون هذه المتغيرات مستقلة عن بعض  أن، حيث يجب بعضا
Perfect Multicollinearity.  ضمن  أنهاوتبين نتائج هذه االختبارات

المدى المقبول في جميع المتغيرات والعينات باستثناء نسبة الملكية 
، وكما تم األقصىحيث تجاوزت قيمها الحد  ،الفردية وملكية المؤسسات

نه يوجد ارتباط كبير بين إالوصفية ف اإلحصاءات سابقا في إليه اإلشارة
حد المتغيرات أوسيتم التعامل مع هذه الحالة بحذف  ،غيرينهذين المت

 عند استخدام االنحدار المتعدد الختبار الفرضيات. 
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 سونتائج اختبار بير ( 2جدول رقم) 

Correlations 

 

الملكية 
 تركز الملكية األجنبية

ملكية 
 الحكومة

ملكية 
 ملكية األفراد المؤسسات

العائد على 
 حجم الشركة فع الماليالر  نمو الشركة األصول

نموذج جونز 
للمستحقات 
 االختيارية

جودة 
 المستحقات

الملكية 
 األجنبية

1 .466** -0.087 0.076 -0.135 -0.15 0.024 -0.013 .247** -0.011 0.004 

تركز 
 الملكية

 1 -0.082 .166* -.430** -0.128 0.042 0.062 0.07 -0.047 0.016 

ملكية 
 الحكومة

  1 0.003 0.022 0.028 -0.077 0.069 0.068 -0.026 0.005 

ملكية 
 المؤسسات

   1 -.675** 0.131 .282** -0.116 .429** -0.052 0.004 

ملكية 
 األفراد

    1 -0.112 -.187** 0.116 -.243** 0.078 0.052 

العائد على 
 األصول

     1 .421** -.180* -0.101 .321** .320** 

نمو 
 الشركة

      1 -0.119 .246** .342** .432** 

الرفع 
 المالي

       1 -.230** -0.119 -0.072 

حجم 
 الشركة

        1 -.170* -0.087 

نموذج 
جونز 

للمستحقات 
 االختيارية

         1 .871** 

جودة 
 المستحقات

          1 

            **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).        
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 : Linearityوجود عالقة خطية بين المتغيرات  -2
أفضل طريقة لفحص وجود أو عدم وجود عالقة خطية بين  إن

، تعتبر المتبقيات الجزء غير Residuals المتغيرات هو فحص المتبقيات
  Standardized residualsوتعكس قيمة  .ابعالمفسر من المتغير الت

 على انحرافها المعياري( أساسا لقياس المتبقيات. مقسومة)المتبقيات 
 4-الواقعة بين  Standardized residualsن قيمة إف (24)يوحسب رأ

أقل  آراء إيجاد، ويمكن %92تعتبر قيمة مقبولة عند مستوى ثقة  4و+
 مقبوال.  2و+ 2- تحفظًا تعتبر المدى بين
 Case) المقبولعدد الحاالت خارج المدى ( 2ويبين الجدول رقم )

Diag.) ،المشاهدات الواقعة خارج المدى )أقل كانت عدد الحاالت فإذا /
 من حجم العينة يكون مقبوال %2( أقل أو يساوي 4وأكثر من + 4-من 

ة كانت كامل العين فإذاوال يؤثر على العالقة الخطية بين المتغيرات، 
*  402عدد الحاالت المقبولة هو ) أنفهذا يعني  اتمشاهد 402حوالي 

، وفي هذه الدراسة يظهر عدد الحاالت لكل اختبار ت( حاال00=  2%
( تحاال 2و تان)حال Casewise Diagosticsانحدار متعدد من خالل 
 .وهو ضمن المدى المقبول %2أقل من 

 :Autocorrelationذاتي  ارتباط عدم وجود -3
للتحقق من عدم وجود  Durbin-Watson (D-W)اختبار يشير 

الرتباط المتبقيات  حصائيةاإلالقيمة  ن. إالمتبقياتاالرتباط الذاتي بين 
تعني عدم وجود  4، والقيمة التي تقارب الرقم 2و 0تتراوح بين  نأمكن ي

ذاارتباط خطي،  ن ذلك يشير إلى عالقة إف 4كانت القيمة أكبر من  وا 
إلى  4من  األقلقيمة سالبة بين المتبقيات السالبة، بينما تشير الارتباط 

 W)-(Dنتيجة اختبار  (4)ويظهر في الجداول  ،(24)عالقة موجبة
مما يشير إلى  ،المقبول اإلحصائيوهو ضمن المدى  0.929و 0.292

  لة االرتباط الخطي بين المتغيراتعدم وجود مشك
 Toleranceو VIFداخل الخطي (: نتائج اختبارات الت 3)رقم جدول .

 نموذج جونز جودة المستحقات 

 
Tolerance VIF Tolerance VIF 

 1.022 0.822 1.028 0.822 ملكية الحكومة

ةالملكية األجنبي  0.842 0.400 0.842 0.409 

 0.240 0.222 0.248 0.222 تركزالملكية

 022.22 0.002 022.28 0.004 ملكية المؤسسات
دملكية األفرا  0.004 024.922 0.002 024.924 

العائد على 

 األصول
0.424 0.228 0.422 0.222 

 1.480 0.72 1.489 0.742 النمو

 0.020 0.880 0.022 0.884 الرفع المالي

 

 :Normalityوجود توزيع طبيعي للبيانات   -2
 20تعتبر العينات التي تزيد عن حسب نظرية الحد المركزية 

 .(29)امشاهدة موزعة طبيعي
 اختبار فرضيات هيكل الملكية

لهيكل  إحصائيةداللة ال يوجد أثر ذو وهي:  األولىتحليل الفرضية  
الملكية على جودة األرباح في شركات الاتأمين األردنية المدرجة في 

 بورصة عمان.

 تركز الملكية
( التالي، 2االنحدار المتعدد كما في جدول رقم ) ظهرت نتائج
عند مستوى داللة  ةضعيف إحصائيةداللة  املكية أثرا ذوقد أظهر تركز ال

لعالقة في كال النموذجين سالبا وكان اتجاه ا ،في كال النموذجين 00%
، وهو ما يدعم في جونز(  0.028-)في جودة المستحقات و (0.02-)

الزيادة في تركز الملكية يؤثر  أنحد ما وجهة النظر التي تعتبر  إلى
استغالل كبار المالكين  :منها ،ح ألسباب كثيرةسلبا على جودة األربا

على حساب المالكين  سيطرتهم على الشركة لتحقيق مكاسب شخصية
اآلخرين، ويمكن لكبار المالكين الضغط على اإلدارة إلصدار تقارير 

تتوافق هذه النتيجة مع و  ،مالية تحتوي على أداء أفضل من الواقع
إلى أن ارتفاع تركز الملكية  (00)؛ حيث توصلت دراسةاألردنيةالدراسات 

إلى  (8). وأيضا توصلت دراسةسلبا على جودة التقارير المالية يؤثر
حيث أظهرت الدراسة أن ارتفاع تركز الملكية سيقلل من  ةنتيجة مشابه

أن  بينتللمعلومات المحاسبية، كما  لمعلوماتياجودة األرباح والمحتوى 
 ابي فعال في الشركات األردنية.المالكين الكبار ال يقومون بدور رق

 (42)فمثال توصلت دراسة ،واتفقت مع نتائج بعض الدراسات األجنبية 
إلى أن تركز الملكية يزيد من إدارة األرباح وبالتالي يؤثر  (24)ودراسة

ن المالكين الكبار يتواطؤون مع أا على جودة األرباح، وُفسر ذلك بسلب
 (44)عارض هذه النتيجة مع دراسةوتت المديرين لتحقيق مكاسب شخصية.

حيث أظهرت النتائج وجود عالقة موجبة بين زيادة نسبة  (00)ةودراس
أكثر رغبة يكونون ن المستثمرين ألوذلك  ،تركز الملكية وجودة األرباح
 كانوا يملكون نسبة كبيرة من رأس المال. إذافي تحمل تكاليف الرقابة 

 الملكية األجنبية 
في النموذجين عدم وجود عالقة إحصائية مهمة  إلىتشير النتائج 

و  0.092في نموذج جودة المستحقات sigحيث كان ) المستخدمين
وذلك على الرغم من أن الملكية األجنبية  ،في نموذج جونز( 0.292

مما قد يتفق مع نظرية عدم تماثل  ،من الملكية %44تشكل بالمتوسط 
يكون للمستثمرين  أنصعب من ال وبعد المسافة الذي يجعل ،المعلومات

األجانب ميزة رقابية تؤدي إلى تقليل التالعب باألرباح، واختلفت نتيجة 
 إلى (02)فقد توصلت دراسة ،لدراسات السابقةهذه الدراسة مع نتائج ا
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موجبة للملكية األجنبية مع المستحقات مهمة  وجود عالقة
 .(02)دراسةو  (04)ةدراس إليهاالتي خلصت  هاوهي النتيجة نفس ،االختيارية

 الملكية الحكومية
 (0.044-ظهر من الجدول أعاله وجود عالقة قوية سالبة )

بينما لم تظهر العالقة  %2لملكية الحكومة في نموذج جونز عند مستوى
في نموذج جودة المستحقات، وقد يعود االختالف في النتيجة بين 

ع التأمين الذي حجم المستحقات االختيارية في قطا كبر إلىالنموذجين 
سيرجح نموذج جونز على نموذج جودة المستحقات في قطاع التأمين 

غلب الدراسات أوهذا يؤكد وجهة النظر التي تم التوافق عليها في ، تحديدا
؛ حيث تكون جودة األرباح متدنية في حالة وجود نسبة ملكية السابقة

وسياسية ن الحكومة تحاول تحقيق أهداف اجتماعية أل ،حكومية عالية
ن عدم االهتمام بالرقابة والتقارير إلذلك ف باإلضافة، (24)األمدقصيرة 

 يريالمالية من قبل ممثلي الحكومة في الشركات واحتمالية التواطؤ مع مد
 لتدني جودة األرباح. أخرىأسباب  ؛الشركات

 ملكية األفراد والمؤسسات
باطهما وذلك الرت ،معا سيتم تناول فرضيتي األفراد والمؤسسات

والذي تؤكد عليه تشابه النتائج مع اختالف اتجاه العالقة،  ،الكبير معا
عند استخدام االنحدار  الحالة التعامل مع هذه نه تمأ إلى اإلشارةوتجدر 

عمل االختبار على مرحلتين  تمحد المتغيرات، حيث أالمتعدد بحذف 
 .لنتائجلضمان عدم التأثير على ا المتغيرين يكون في كل مرحلة أحد
وسالبة بين ملكية  %2عند مستوى أهمية مهمة  وكانت العالقة

الذي قد  األمر ،موجبة مع ملكية األفرادو  ،المؤسسات وبين جودة األرباح
بأنه مع قلة توزيع الملكية تكون الحاجة أقل للمعلومات عالية يفسر 

ما  واتفقت هذه الدراسة مع، (20)الجودة الموجهة إلى المالكين العاديين
هذا النوع من المالكين يلعب  أنحيث أظهرت  ،(8)دراسة إليهتوصلت 

 إحصائيوال يوجد أثر  ،دورا محدودا في الرقابة على الشركات األردنية
 إدارة األرباح أو جودة األرباح. فيلهذا المتغير 

النسبة  أنمن  (00)دراسة إليهتوصلت  ينما اختلفت هذه النتيجة مع ماب
 أعلىالمؤسسات مرتبط بإدارة أقل لألرباح وبالتالي جودة  العالية لملكية

 ألرباح الشركات األردنية.

 فرضيات خصائص الشركات اختبار
 إحصائيةداللة ال يوجد أثر ذو : وهي الثانيةتحليل الفرضية 
على جودة األرباح في شركات التأمين األردنية  لخصائص الشركات

 المدرجة في بورصة عمان.
 
 
 
 

 اختبار االنحدار المتعدد :( 4)  جدول رقم
 

Insurance 

Sample 

Exp. 

Sign 

 

 نموذج جونز جودة المستحقات

B T Sig. B t Sig. 

ملكية 

 الحكومة
- 0.031 0.45 0.653 

-

0.172 

-

2.575 
0.011 

الملكية 

 األجنبية
+ 0.132 1.68 0.095 0.03 0.392 0.696 

ةملكيلتركز ا  +/- -0.14 
-

1.642 
0.102 

-

0.158 

-

1.915 
0.057 

ملكية 

 المؤسسات
- 

-

0.301 

-

3.846 
0 

-

0.179 

-

2.318 
0.021 

ادملكية األفر   +/- 0.301 3.846 0 0.179 2.318 0.021 

العائد على 

 األصول
+ 0.282 3.463 0.001 0.096 1.194 0.234 

 0 4.069 0.314 0.04 2.073 0.161 - نمو الشركة

 0.487 0.696 0.051 -/+ الرفع المالي
-

0.016 

-

0.227 
0.821 

 -/+ حجم الشركة
-

0.215 

-

2.904 
0.004 

-

0.064 

-

0.881 
0.379 

عدد 

  المشاهدات
402 205 

R2 
 

0.183 0.156 

F 

statistical  
5.106 4.542 

Model 

Sig.  
0.000 0 

D-W 
 

1.693 1.969 

Case. 

Diag.  
2 2 

 األداء المالي
مقياس لألداء المالي تم استخدام مؤشر العائد على األصول ك

لهذا  اإلحصائي األثرن إ( ف2للشركة، وحسب النتائج في الجدول )
 ،في نموذج جودة المستحقات فقطمهمة  المتغير يظهر عالقة موجبة

وتتوافق نتيجة واتجاه العالقة في ، ولم يظهر أي عالقة في نموذج جونز
ود عالقة هذه الدراسة مع كثير من األدبيات السابقة التي أثبتت وج
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 (09)وجودة األرباح، فمثال أثبتت دراسة األداءموجبة واضحة بين 
وجود عالقة موجبة بين جودة األرباح وأداء الشركات الكورية، وأيضا 

بين جودة األرباح  عالقة مهمةإلى وجود  (22)ودراسة (22)أشارت دراسة
 .المالي هائوأدا األمريكيةستراتيجيات الشركات ا  و 

 نمو الشركة
مهمة  موجبة تائج هذه الدراسة إلى وجود عالقة إحصائيةشير نت

. مما يعني أن %2قاييس جودة األرباح عند مستوى مبين متغير النمو و 
 ازيادة نمو الشركة يؤدي لزيادة جودة األرباح، ويعتبر هذا االتجاه مخالف

أن العالقة المتوقعة هي سالبة بسبب من بعض الدراسات  إليه أشارتلما 
لكنها توافقت مع  ،المصاريف االختيارية وعدم استمرارية الربح دةزيا

عالقة سالبة بين جودة الربح  (22)و (02)فقد وجد كل من ؛دراسات أخرى
الشركات ذات النمو العالي لها فرص  إنلذا ف ؛وتكلفة رأس المال

وقد تحتاج إلى الحصول على التمويل الخارجي، مما  ،استثمارية عالية
لدافع نحو تحسين جودة األرباح لالستفادة من تكلفة رأس مال يزيد من ا

 .(22)أقل

 الرفع المالي
وجود عالقة  إلى عدم (2تشير نتائج جدول االنحدار المتعدد رقم )

وتتوافق نتيجة هذه الدراسة مع  ،بين جودة األرباح والرفع المالي إحصائية
 (02)ودراسة (8)ودراسة (2)بعض الدراسات األردنية، فلم تجد دراسة

بينما اختلفت  عالقة بين الرفع المالي وجودة األرباح، ؛(2)ودراسة
الشركات التي لديها نسبة رفع مالي متدنية لديها  أن حيث بينت، (2)دراسة

أن الشركات التي لديها نسبة رفع  (2)جودة أرباح مرتفعة، ووجدت دراسة
أن  إلى اإلشارةجدر جودة تقاريرها المالية منخفضة. وت مالي مرتفعة تكون

 دراستنا قطاعا بينما تناولت ،الدراسات أعاله تناولت قطاع الصناعة
 مختلفا هو قطاع التأمين.

 حجم الشركة
أظهرت نتائج هذه الدراسة عدم وجود عالقة بين حجم الشركة 

وتتفق نتائج هذه الدراسة مع بعض الدراسات األردنية،  األرباح،وجودة 
دارة  (8)ةودراس (2)فمثال وجدت دراسة عدم وجود عالقة بين حجم الشركة وا 

دارة  (20)بينما وجدت دراسة ،األرباح عالقة موجبة بين حجم الشركة وا 
أن الشركات الكبيرة تكون تقاريرها المالية  (2)األرباح، كما وجدت دراسة

 ذات جودة عالية. 

 والتوصيات:االستنتاجات 
يكل الملكية وخصائص لى أثر هإهدفت هذه الدراسة إلى التعرف 

المدرجة في  األردنيةجودة األرباح في شركات التأمين  فيالشركات 
أظهرت النتائج وجود عالقة قوية لكل من ملكية و بورصة عمان، 

، وكانت العالقة ركة في كال النموذجين المستخدمينالمؤسسات ونمو الش

 إليهتوصل مما يدعم ما  ،سالبة لملكية المؤسسات موجبة لملكية األفراد
الباحثون من أن التملك المؤسسي يقلل من دوافع اإلدارة للتالعب 

محتويات تقرير األرباح، ولكن قد يقوم المستثمرون  وتغنيباألرباح 
بإقناع مجلس اإلدارة لتبني  -نسبة التملك عالية إذا كانت-المؤسسيون 
لملكية كما فسرت هذه النتائج بأنه مع قلة توزيع ا مثالية،قرارات غير 

تكون الحاجة أقل للمعلومات عالية الجودة الموجهة إلى المالكين 
 العاديين.

ن أوكانت العالقة موجبة بين نمو الشركة وبين جودة األرباح مما يفسر ب
وقد تحتاج إلى  ،الشركات ذات النمو العالي لها فرص استثمارية عالية

و تحسين جودة الحصول على التمويل الخارجي، مما يزيد من الدافع نح
 األرباح لالستفادة من تكلفة رأس مال أقل.

 توصي الدراسة بما يلي:

عمل قاعدة بيانات للمعلومات المالية وغير المالية المتعلقة  -
بحيث تكون مبوبة بطريقة تسهل على  ،بالشركات األردنية

تحتوي هذه القاعدة على  أنالباحثين استخدامها، كما يجب 
ية ألهميتها في التحليل في كثير من البيانات الربع سنو 

 الدراسات.
ربط النتائج العملية لدراسات جودة األرباح بالواقع العملي، كأن يتم  -

تأهيل المدققين الداخليين والخارجيين على طرق تمكنهم من 
وعكس ذلك  ،معرفة العوامل التي تزيد من احتمالية إدارة األرباح

 في إجراءات التدقيق.
 فيمتغيرات هيكل الملكية وخصائص الشركات  دراسة أثر -

 القطاعات األخرى مالية وخدمية وصناعية.
 :مثل ،عمل دراسات تتناول خصائص أخرى للشركات ألهميتها -

والدورة التشغيلية للشركة، حيث ظهر بهذه الدراسة  ،االستثمارات
جودة األرباح أكثر من  فيخصائص الشركات لها تأثير  أن

 الملكية.متغيرات هيكل 
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