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 أثر الحاكمية المؤسسية في حماية شركات التأمين اإلردنية من اإلفالس المالي
  1 أيمن صالح مصطفى حرب /د

 

 البحث :ممخص         
 

، الحاكمية المؤسسية في حماية شركات التأميف مف اإلفالس الماليىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى أثر 
تحديد تأثير الحاكمية المؤسسية ، و  ماية شركات التأميف األردنيةتحديد تأثير الحاكيمة المؤسسية عمى حمف خالؿ 

 .عمى اإلفالس المالي في شركات التأميف األردنية

( فقرة ، تـ توزيعيا عمى مجتمع 18ولتحقيؽ ىذه األىداؼ ، قاـ الباحث بتصميـ استبانة مكونة مف )
، عممًا بأف الدراسة  4102تأميف مع نياية عاـ  ( شركة10الدراسة المكوف مف شركات التأميف األردنية ، وعددىا )

ال يوجد فييا اختيار لمعينة مف المجتمع ، فعينة الدراسة شممت جميع أفراد المجتمع ، وتمثمت وحدة التحميؿ باألفراد 
حوادث العامميف في أقساـ المحاسبة )المدراء المالييف والمحاسبيف(، والدوائر واألقساـ األخرى )البحري، الحريؽ وال

( استبانة عمى 51، حيث تـ توزيع ) 4102العامة، والحياة والصحي، والسيارات( في قطاع التأميف مع نياية عاـ 
 األفراد العامميف في ىذه الدوائر واألقساـ .

( لمحاكمية المؤسسية يوجد تأثير ذات داللة إحصائية )لمفرضية األولىوقد توصمت ىذه الدراسة إلى أنو 
(، وتعتبر ىذه القيمة ليا 1.7.4كات التأميف األردنية، حيث بمغت قيمة العالقة بيف المتغيريف )عمى حماية شر 
( ليا 55.50والبالغة )المحسوبة    f )، وتعتبر ىذه القيمة ليا داللة إحصائية ، وذلؾ ألف قيمة )داللة إحصائية 

النتيجة إلى أثر الحاكمية المؤسسية  %(، وتشير ىذه5) (، وىو أقؿ مف1.111داللة إحصائية بمستوى داللة )
 . عمى حماية شركات التأميف األردنية

يوجد تأثير ذات داللة إحصائية )لمفرضية الثانية( لمحاكمية وكذلؾ توصمت ىذه الدراسة إلى أنو  
(، 1.708المؤسسية عمى اإلفالس المالي في شركات التأميف األردنية ، حيث بمغت قيمة العالقة بيف المتغيريف )

( ليا داللة إحصائية 55.50المحسوبة والبالغة )  f )ا داللة إحصائية ، وذلؾ ألف قيمة )وتعتبر ىذه القيمة لي
المؤسسية عمى اإلفالس  %(، وتشير ىذه النتيجة إلى أثر الحاكمية5) (، وىو أقؿ مف1.111بمستوى داللة )

 .المالي في شركات التأميف األردنية
 .حماية الشركات –اإلفالس المالي  –لحاكمية المؤسسية االكممات المفتاحية : 
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The effect of corporate governance in the protection of the 

Jordanian insurance companies from the financial 

bankruptcy 
 

 

 
Abstract :                                                                                          
 
 This study aimed to identify the effect of corporate governance to protect 

insurance companies from financial bankruptcy, through the determine outs of the effect 

of corporate governance to protect the Jordanian insurance companies , and determine 

the effect of corporate governance on financial bankruptcy in the Jordanian insurance 

companies. 

 

To achieve these goals, the researcher designed a questionnaire consisting of 

(18) items, were distributed to the study population consisting of the Jordanian 

insurance companies, and the (10) an insurance company with the end of 2014, note that 

the study where there is no option for a sample of the community, Fienh study included 

all members of society, and represented the unit of analysis to individuals working in 

the accounting departments (financial and accountants managers), circles and other 

sections (marine, fire and general accident, life and health, and cars) in the insurance 

sector with the end of 2014, with the distribution of (50) to identify the individuals 

working in these departments and sections. 

 

This study has concluded that there is a statistically significant effect (first 

hypothesis) corporate governance to protect the Jordanian insurance companies, 

reaching the relationship between two variables value (0.732), and considered this value 

was statistically significant, because the value ( f ) calculated the (55.51) its significance 

the level of statistical significance (0.000), which is less than (5%), and indicate this 

result to impact of corporate governance to protection of the the Jordanian insurance 

companies. 

As well as the study concluded that there is a statistically significant effect (for 

the second hypothesis) corporate governance of the financial bankruptcy in the 

Jordanian insurance companies , reaching the relationship between two variables value 

(0.718), and considered this value was statistically significant, because the value (f) 

calculated the (55.51) its significance the level of statistical significance (0.000), which 

is less than (5%), and indicate this result to impact of corporate governance on financial 

bankruptcy in the Jordanian insurance companies. 

 

 

Keyword : corporate governance - financial bankruptcy -  Company  protection . 
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 اإلطار العام لمدراسة :
 

 -: المقدمة
بدأ اإلىتماـ بالحاكمية المؤسسية في االردف مف فترة ليست بطويمة ، وذلؾ بعد انييار عدد مف الشركات  

تسمسؿ لألعماؿ بالرغـ مف وجود  .العالمية والمحمية ، حيث انيارت وأفمست عدد مف شركات التأميف في االردف
في األعماؿ المالية والمحاسبية ، وانتياء بالمدقؽ الداخمي ، ابتداء مف فصؿ المياـ والواجبات والمياـ والواجبات

 والخارجي . 
ذه الشركات في السوؽ ، ومنيا وقد أدى ذلؾ إلى طرح عدد مف التساؤالت عف أسباب عدـ استمرارية ى 

مادية والذي يمثؿ قطاعًا ميمًا وحيويًا في النشاط االقتصادي لمدولة بما يقدمو مف حماية ؽ التأميف االردني سو 
لمممتمكات واألرواح ، ويعد مصدرًا مف مصادر التنمية االقتصادية لما يسيـ بو مف أمواؿ ومدخرات تدعـ وتقوي 
النشاط االستثماري لمدولة ، فنجد أف االتحاد االردني لشركات التأميف وىيئة التأميف ، يتدخؿ بيدؼ حماية حممة 

لتأميني وحمايتو مف اإلفالس المالي ، فأخذت تفرض عمى شركات الوثائؽ ، وذلؾ باإلشراؼ والرقابة عمى النشاط ا
 التأميف باإلىتماـ بالحاكمية المؤسسية لمشركة.

وبات مف الواضح إف قطاع المتأميف في االردف بكؿ مكوناتو يعيش أصعب الظروؼ ، في غيمب وزارة  
 ة لمخروج مف أزمتو المستحفمة الصناعة والتجارة وىيئة قطاع التأميف عف الواقع وايجاد الحموؿ العممي

 ) www.pheladephianews.c(. 
وقد دؽ ناقوس الخطر بسبب عوامؿ متعددة في مقدمتيا خسائر قطاع التأميف االردني ، وتعاظـ األعباء  

ف الحاكمية التي صدرت التعميمات  لتفعيميا وتعزيزىا منذ سنوات ، لـ تأخذ طريقيا المالية عمى أعماؿ التأميف ، وا 
إلى التطبيؽ لغاية األف ضمف قطاع التأميف ، إال بمواقع صغيرة وضمف بعض الشركات ، وىذا يعني بقاء أصحاب 

 . )www.alghad.com (  الماؿ في المناصب القيادية واإلدارية التنفيذية يخالؼ كميًا أصوؿ الحاكمية الرشيدة
 -مشكمة الدراسة : 

ية بقوة ر رامواإلست مف اإلفالس الماليالشركات  تمعب الحاكمية المؤسسية دورًا ميمًا في الحفاظ عمى حماية
 . مالية في القطاع اإلقتصادي لمتأميف

 -عناصر مشكمة الدراسة :
  -التالية:ستحاوؿ الدراسة اإلجابة عف األسئمة   

 شركات التأميف األردنية ؟ حمايةعمى  الحاكمية المؤسسيةثير ما تأ -0

 ؟في شركات التأميف األردنية  اإلفالس الماليعمى ما تأثير الحاكمية المؤسسية  -4
 -أهمية الدراسة :

يعد مصدرًا مف مصادر التنمية االقتصادية االردني ، والذي قطاع التأميف  تؤثر الحاكيمة المؤسسية عمى 
مف أمواؿ ومدخرات تدعـ وتقوي النشاط االستثماري لمدولة ، فقد حظي ىذا القطاع باإلىتماـ مف عدة لما يسيـ بو 

أطراؼ ، كالبنوؾ والمساىميف والدائنيف وأطراؼ اخرى ، فنجد أف االتحاد االردني لشركات التأميف وىيئة التأميف ، 

http://www.pheladephianews.c/
http://www.alghad.com/
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،  المالي النشاط التأميني وحمايتو مف اإلفالسيتدخؿ بيدؼ حماية حممة الوثائؽ ، وذلؾ باإلشراؼ والرقابة عمى 
، لمتأكد مف قياميا بتطبيؽ التعميمات واإلجراءات ارير ماليةبأف يقدموا بيانات وتقإدارة الشركة فيطمب دائمًا مف 

قة بشكؿ يضمف د ، الصادرة عف الييئة أو االتحاد ، بحيث تتطابؽ النتائج المالية لممحاسبة عف األرباح والعوائد
  مساىميف.لحماية الالمالية  التأميف شركاتلبيانات المالية لا
 -أهداف الدراسة : 

 -من أهمها :يدؼ ىذه الدراسة إلى تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ ، ت
 .شركات التأميف األردنية تأثير الحاكيمة المؤسسية عمى حمايةتحديد  -0

 .التأميف األردنية في شركات ر الحاكمية المؤسسية عمى اإلفالس الماليتأثيتحديد  -4
 -: الدراسة فرضيات
 -: التاليةىذه الدراسة اختبار الفرضيات  في سيتـ 
 -اإلولى : الفرضية

HO   : شركات التأميف األردنية عمى حماية لتأثير الحاكمية المؤسسيةداللة إحصائية  وذ أثروجد ي ال. 
 -الثانية : الفرضية

HO   : في شركات التأميف  ر الحاكمية المؤسسية عمى اإلفالس الماليثيلتأداللة إحصائية أثر ذو وجد ي ال
 .األردنية

،  يف اثنيفتابع يفومتغير  واحد مستقؿ رمتغي إلى تنقسـ،  متغيرات ثالثة، فيوجد ىذه الدراسة  متغيراتأما  
 -: التاليتتمثؿ عمى النحو و 
 . الحاكمية المؤسسية -: المستقؿ المتغير ( أ
 -يتمثؿ في :  -: ةالتابع اتالمتغير  ( ب

 . حماية الشركات  -1

 . فالس المالياإل -6

-الدراسة :وفيما يمي نموذج ليذه   
 نموذج الدراسة:-

 -المتغير المستقل :               غيرات التابعة :تالم       

 
 

 

 

 الحاكمية المؤسسية
 
 
 

 حماية الشركات

 
 

 
 اإلفالس المالي
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 أدبيات الدراسة :
مكانية تطبيقها عمى أرض الحاكمية المؤسسية بين المفهوم و "  ، ، بعنواف )4116،  القشي والخطيب) دراسة (0 ا 

 ." الواقع في الشركات المدرجة في األسواق المالية
ييار وافالس احدى نعمى أسباب ا ()اربد األىمية  بجامعة ىدفت دراسة )القشي والخطيب( التي أجريت في

)شركة أرثر شركات الطاقة الضخمة )شركة انروف( ، والتي أدى انييارىا إلى انييار أكبر شركة تدقيؽ في العالـ 
 التالعبات المالية التي تمت في شركة انروف.أندرسوف( ، لثبوت تورطيا في 

" أثر اإللتزام بتطبيق الحاكمية المؤسسية عمى تحسين األداء المالي في  ، ، بعنواف )4104أبو بكر ، دراسة ) (4
 .بالتطبيق عمى سوق التأمين االردنية " –شركات التأمين 

لتي أجريت بجامعة )الزيتونة االردنية( عمى أىمية الحاكمية المؤسيسة في أكدت دراسة )أبو بكر( ا
المؤسسات اإلقميمية والدولية، وخاصة في أعقاب االنييارات االقتصادية واألزمات المالية المختمفة التي اجتاحت 

مريكيا الالتينية وروسيا العديد مف الدوؿ المتقدمة، مثؿ االنييارات المالية التي حدثت في عدد مف دوؿ شرؽ أسيا وأ
 لإلفالس المالي مثؿ شركة انروف . ( شركة أمريكية406تعرضت ) 4110اـ ، وفي ع0997عاـ 

 ". واقع وطموحات –الحوكمة المؤسسية في االردن "  ، ، بعنواف )4100،  سعادة والعقدة وجودةدراسة ) (2
البحث عف (  في األردف عمى مـو التطبيقية الع( التي أجريت بجامعة ) سعادة والعقدة وجودةركزت دراسة )

تفسيرات لالنييارات في االقتصاديات الغربية ، فكاف الجواب ذلؾ التعارض بيف مصالح اإلدارة واألخريف مف 
 -ما يمي :وقد ىدفت تمؾ الدراسة إلى  أصحاب المصالح في المشروع الواحد كالمالؾ والدائنيف والعامميف

 .واجو المنشآت اإلقتصادية اإلردنيةالبحث في المشاكؿ التي ت -0
 .التحقق من سالمة التوجه حنو تطبيق احلوكمة املؤسسية يف املنشآت اإلردنية -4

 " العالقة بين جودة األرباح والحوكمة المؤسسية ". ، ، بعنواف )4118الشريف وأبو عجيمة ، دراسة ) (4
إلى توضيح مفيـو جودة (  في األردف فبورصة عما) ( التي أجريتالشريؼ وأبو عجيمةت دراسة )فىد    

لى اختبار مدى وجود عالقة بيف جودة األرباح وبيف جوانب الحاكمية المؤسسية ، حيث تتمثؿ أىميتواألرباح و  ، وا 
جودة األرباح في مدى استمرارية األرباح الحالية في الفترات المستقبمية ، وتدؿ اإلستمرارية عمى مدى قدرة الشركة 

ارة الشركة ولجنة التدقيؽ الداخمي، دعمى أرباحيا ، أما جوانب الحاكمية فقد تمثمت في مجمس إ عمى المحافظة
ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة فقد تـ اختيار بيانات خمس وأربعوف شركة مف الشركات المساىمة العامة الصناعية 

 (. 4117 – 4110المدرجة ببورصة عماف لألوراؽ المالية خالؿ ) 
ركات ودوره في زيادة قيمة " التدقيق الداخمي في ظل حوكمة الش ، ، بعنواف )4101ني والعزاوي ، العادراسة ) (5

 .الشركة"
إلى الوقوؼ عمى مدى تأثير ت دراسة )العاني والعزاوي( التي أجريت بجامعة ) بغداد (  في العراؽ فىد

الية ، وذلؾ مف خالؿ اختيار أحد مؤشرات التدقيؽ الداخمي في قيمة الشركات المدرجة في سوؽ العراؽ لألوراؽ الم
أو آليات حوكمة الشركات والتي تيتـ بالتدقيؽ الداخمي ، وقد توصمت الدراسة إلى نتائج أىميا التأثير الواضح 

 . لمتدقيؽ الداخمي في قيمة الشركة
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الشركات االردنية " تقييم ضوابط لجان التدقيق وأليات عممها في  ، ، بعنواف )4119المومني ، دراسة ) (6  

 " . المؤسسية: دراسة ميدانيةة يكماالمساهمة لتعزيز الح
تقييـ ضوابط تشكيؿ وأليات إلى  االردف -اربد (  في  جدارا( التي أجريت بجامعة ) المومنيدراسة ) ىدفت

المؤسسية،  عمؿ لجاف التدقيؽ في الشركات االردنية المساىمة العامة المدرجة في بورصة عماف لتعزيز الحاكمية
( شركة مساىمة ومكونة مف 67وف )ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ توزيع استبانات عمى أعضاء مجالس اإلدارة ويمثم

انات التي استردت بعد توزيعيا عمى بأيف: ضوابط تشكيؿ واليات عمؿ لجاف التدقيؽ. وقد بمغ مجموع االستجز 
( استبانة. وكاف مف أىـ النتائج التي 008راسة )أعضاء مجالس اإلدارة وبشكؿ صالح لتحقيؽ أغراض ىذه الد

 توصمت إلييا الدراسة أف مجالس االدارة تعطي أىمية متوسطة لكؿ مف ضوابط تشكيؿ لجاف التدقيؽ واليات عمميا
 .، حيث تشير ىذه النتائج إلى أف لجاف التدقيؽ ال تزاؿ تفتقر إلى اإلستقاللية والفعالية الكاممة 

" أثر تبني الشركات المساهمة العامة اإلردنية لمبادئ الحاكمية  ، ، بعنواف )4104وعبدالجميل ،  الشحاداتدراسة ) (7
 المؤسسية في قرارات المستثمر المؤسسي في بورصة عمان " .

االردف  بورصة عماف في (  فياإلردنيةجامعة )ال( التي أجريت بتقيس دراسة )الشحادات وعبدالجميؿ
ر تبني الشركات المساهمة العامة اإلردنية لمبادئ الحاكمية المؤسسية في قرارات أث( 0، العدد 8)المجمد 

ستثمر لكؿ مبدأ مف مبادئ وى األىمية التي ييتـ بيا ىذا الم، ومستالمستثمر المؤسسي في بورصة عمان 
ؤسسية في الشركات الحاكمية المؤسسية، وبياف الفروقات ذات الداللة اإلحصائية في تقدير أىمية بنود الحاكمية الم

 .المساىمة العامة
 .في تحسين األداء المالي لمشركات" " دور الحاكمية المؤسسية ، ، بعنواف )4104، يحياوي وبوسممةدراسة ) (8

ىدفت ىذه الدراسة إلى تسميط الضوء عمى الدور الذي تؤديو الحاكمية المؤسسية لتحسيف األداء المالي 
 -أهمها : ى مجموعة مف النتائجلمشركات ، وقد خمصت الدراسة إل

بًا لممستثمريف، مما يؤدي إلى زيادة الدخوؿ ألسوؽ ؽ الحاكمية المؤسسية تصبح أكثر جذأف الشركات التي تطب -أ
 رأس الماؿ.

أف الحاكمية المؤسسية تخفض المخاطرة وتزيد مف القدرة التنافسية لمشركة. -ب  
فساد وىروب رأس الماؿ.أف الحاكمية المؤسسية تعمؿ عمى مواجية ال -ج  

 Corporate Governance in the Middle East and North) ،، بعنواف  (Tarif)  ،4116دراسة  (9

Africa (MENA) Region). 
في مركز المشروعات الدولية الخاصة )غرفة التجارة األمريكية في أجريت  التي(Tarif) خمصت دراسة   

القيات( الحاكمية المؤسسية في تحفيز الماسيميف في المشاركة ، واشنطف( إلى ضرورة تطوير مناىج )أخ
مبادئ الحاكمية المؤسسية لحماية وتحسيف اطار التنظيمات في الشركات وبناء شبكات تواصؿ في تطبيؽ 

 الشركات وجذب اإلستثمارات إلييا.
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 اإلطار النظري لمدراسة :
 -: الحاكمية المؤسسية ومبادئ وأهمية مفهوم 

ًا مف الشركات في ظؿ انييار وفالس كثير  ثيرًا مف الشركات في االىتماـ بالحاكمية المؤسسيةأخذت ك
، حيث انيارت شركة الواحة لمتأميف ، حيث انيارت عدد مف الشركات المحمية في االردف وبشكؿ مفاجئ وسريع

، وقد تـ تصفية  (www.google.com) مالييف ( دينار اردني  2، فقد بمغت الخسائر )  .411خالؿ عاـ 
، بعد أف أكدت ىيئة التأميف أف قرار .410الشركة العربية األلمانية لمتأميف اعتبارًا مف األوؿ مف شير أذار لعاـ 

ذت تصفية الشركة األلمانية لمتأميف ، جاء بعد أف قامت الييئة بمجموعة مف المتابعات مع الشركة، ثـ اتخ
اإلجراءات المناسبة بحقيا نتيجة لممماراسات اإلدارية السمبية لمشركة ، ومخالفاتيا الجسيمة ألحكاـ قانوف تنظيـ 

( وتعديالتو والتعميمات الصادرة بمقتضاه ، والتي أضرت بمصمحة الشركة 0999( لسنة )..أعماؿ التأميف رقـ )
وكذلؾ انيارت عدد كببر مف الشركات  .(www.petra.gov.jo/public-news/nws)وأدت إلى تعثرىا المالي 

العالمية، وقد بدأ كثيرًا مف مجالس اإلدارة ييتموا في تطبيؽ الحاكمية المؤسسية في الشركات ، وفقًا لمقوانيف 
  والتشريعات في الشركات. 

سعييا  أف الحاكمية المؤسسية ىي إستراتيجية تتبناىا المنظمة فيWilliamson ,1999, p:18) )ويرى 
لتحقيؽ أىدافيا الرئيسة، وذلؾ ضمف منظور أخالقي ينبع مف داخميا باعتبارىا شخصية معنوية مستقمة وقائمة 
بذاتيا، وليا مف الييكؿ اإلداري واألنظمة والموائح الداخمية ما يكفؿ ليا تحقيؽ تمؾ األىداؼ بقدراتيا الذاتية بمنأى 

  رب مع مصالح الفئات األخرى ذات العالقة.اضمف تسمط أي فرد فييا وبالقدر الذي ال يت
بأنيا الحاكمية المؤسسية OECD Principles of Corporate Governance ,2004) )وقد عرفت 

النظاـ الذي تستخدمو المنشأة في عممية اإلشراؼ والرقابة عمى عممياتيا ، كما أنيا تمثؿ النظاـ الذي يتـ مف خاللو 
في مجمس االدارة والمديريف وحممة األسيـ ى مختمؼ األطراؼ في المنشأة بما توزيع الحقوؽ والمسؤوليات عم

  وأصحاب المصالح اإلخرى.
ىي النظاـ الذي مف خاللو توجو وتدار الشركة ، ويعمؿ ىيكؿ ويرى الباحث بأف الحاكمية المؤسسية 

أصحاب المصالح ، كما يتـ رسـ الحاكمية عمى تحديد توزيع الحقوؽ والواجبات بيف مختمؼ المشاركيف في الشركة و 
 ىيكؿ الحاكمية لمقواعد واالجراءات الالزمة لصنع القرار.

 -( :.8، ص 4115وتكمف أىمية الحاكمية المؤسسية في ) ميخائيؿ، 
 .محاربة الفساد المالي واإلداري  العمؿ عمى -0
 .قاللية تحقيؽ درجة عالية مف الضماف والنزاىة والشفافية والحيادية واإلستقامة واإلست -4
 .تفادي وجود أخطاء قصدية أو أية انحرافات متعمدة أو غير متعمدة -.
 .تحقيؽ قدر كاؼ مف اإلفصاح والشفافية واإلبالغ المالي في الكشوفات والتقارير المالية -2
 .ضماف أعمى درجة ممكنة مف الكفاءة والفاعمية  -5

 -:وهيلمحاكمية المؤسسية  ستة مبادئ( OECD)لقد أصدرت منظمة التعاوف اإلقتصادي والتنمية و 
  ضماف وجود أساس فعاؿ لمحاكمية المؤسسية في الشركات. -0

http://www.google.com/
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 . ضماف حقوؽ المساىميف -4
 .ضماف المعاممة المتساوية لممساىميف -.
 .ضماف دور أصحاب المصالح وفقًا لمقوانيف -2
 .ضماف اإلفصاح والشفافية  -5
 ية.ضماف مسؤوليات مجمس اإلدارة في ضماف المعمومات الكاممة والكاف -6

وتمعب الحاكمية المؤسسية دورًا ميمًا في تعزيز البيئة اإلستثمارية وتوفير فوائد متعددة لمشركات 
  -: (www.sdc.com.jo/arabic/index) النحو التاليومساىمييا عمى   

 أ ( الفوائد لمشركات ، وأىميا : 
 تحسيف فرص الحصوؿ عمى رأس الماؿ ودخوؿ األسواؽ المالية. -0
 عدة غمى استمرار الشركة في العمؿ في جو تنافسي.المسا -4
 توفير سياسة الخروج مف السوؽ وضماف سالسة نقؿ الثروة بيف األجياؿ. -.
 تبني الممارسات الجيدة لمحاكمية المؤسسية التي تؤدي إلى نظاـ أفضؿ لمرقابة الداخمية. -2
 تجنب المخاطر واألزمات في حاؿ ظيورىا. -5

ميف عف طريؽ قياـ الحاكمية الجيدة لمشركات بتوفير الحوافز المالئمة لمجمس اإلدارة ، لتحقيؽ ب ( الفوائد لممساى
 األىداؼ التي تصب لمصمحة الشركة والمساىميف لتسييؿ الرقابة الفعالة.

 ج ( الفوائد التي تعود عمى اإلقتصاد االردني مف خالؿ دعـ تطبيؽ الحاكمية المؤسسية في رفع قيمة الشركة.
يػػػرى الخبػػػػراء والمحممػػػػوف االقتصػػػػاديوف أف ىنػػػاؾ مجموعػػػػة مػػػػف األسػػػػباب التػػػي تقػػػػؼ وراء ىػػػػذه الفضػػػػائح و          

/ما يمي ، وىي  واالنييارات في الشركات العالمية  -:(http://www.google.com)/4117)تيميكـو

 خطاء.غياب الشفافية والوضوح والتغاضي عف األ -0
تضخيـ االنجازات وتقديـ أرقاـ وىمية عف أرباح خيالية ، أسيمت في رفع أسعار أسيـ ىذه الشركات في  -4

أسيـ ، مما اء أسيـ ىذه الشركات ، بيدؼ تضميؿ المستثمريف ودفعيـ إلى االقباؿ عمى شر  لماليةاألسواؽ ا
 .في رفع قيمتيا 

 .الشركات ، وتقديـ رشاوي كبيرة لممسؤوليف توسع دائرة الفساد بيف المسؤوليف الكبار في ىذه -.

 المنهج واإلجراءات :
 -:تقرير الباحث  أ(

ات ، بحيث أف صدؽ فقد استخدـ الباحث أداة الدراسة )استبانة( وىي مستخدمة في األبحاث والدراس 
ية )االستطالعية( ، في ىذه الدراسة ، ومف المعمـو أف اليدؼ األساسي لمدراسات الميدانية والتطبيقوتباتيا مثبتو 

يكوف بيدؼ التعرؼ إلى العوائؽ والمعيقات ، وما إلى ذلؾ مف امور تخص الدراسة األساسية ، ومف أىـ ىذه 
األمور التعرؼ عمى صدؽ وثبات أداة الدراسة، بصفتيا األدا ة األساسية لجمع المعمومات وتحميميا ، وكما أشار 

 صدقيا. ياالباحث فقد ثبت

http://www.google.com):-/
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 -:اسة مجتمع الدر  (ب 

يتكوف مجتمع الدراسة مف جميع شركات التأميف العاممة في االردف ، والمرخصة مف قبؿ وزارة الصناعة  
وألف مجتمع الدراسة شركة تأميف،  65 والبالغة عددىا 6114والتجارة االردنية )قسـ مراقبة التأميف(، مع نياية عاـ 

( شركات التأميف 01، فقد شمؿ مجتمع الدراسة )ا محدودفي مدينة عماف، وأف عددى لقطاع التأميف ينحصر جميعو
في مدينة عماف، مما أعطى مرونة لمبحث في اختيار العينة )عينة الدراسة(. وأف وحدة التحميؿ ىـ األفراد العامميف 

  ((. N = 50، )  51في شركات التأميف )وعددىـ 
 -:عينة الدراسة ( ج

 -التالية :روط تـ اختيار عينة الدراسة بناًء عمى الش 
 أف تكوف اردنية الجنسية. -0
 أف تكوف الشركات تصدر وثائؽ لنوعي ) التأمينات العامة والتأميف عمى الحياة (. -4

 .10/10/0999أف يكوف قد تـ تأسيسيا قبؿ عاـ  -.

 دينار اردني. 401110111أف ال يقؿ رأس ماؿ لكؿ شركة تأميف عف  -2

 -: فيشركة تأميف ، انحصرت  (11)ع الدراسة عمى وقد اشتممت العينة العشوائية البسيطة لمجتم -5
 الشركة االردنية الفرنسية لمتأميف. -0

 شركة التأميف اإلردنية . -4

 االردف . – شركة التأميف العربية -.

 شركة التأميف الوطنية األىمية . -2

 شركة الشرؽ األوسط لمتأميف. -5

 شركة القدس لمتأميف. -6

 الشركة المتحدة لمتأميف. -7

 متأميف.شركة النسر العربي ل -8

 شركة اليرموؾ لمتأميف. -9

 شركة دلتا لمتأميف. -01

وسوؼ يتـ توزيع االستبانات عمى األفراد العامميف في شركات التأميف ، المنحصريف في مدراء ورؤساء أقساـ 
التأميف وعمى المديريف ورؤساء أقساـ المحاسبة ، ويرجع السبب في إختيار ىؤالء إلى اعتقاد الباحث بأف تمؾ الفئة 

 -التالية :العامميف ىي الجية المعنية في موضوع الدراسة ، لذلؾ سوؼ يتـ توزيع االستبانات عمى الفئات مف 
 المدراء المالييف. -0
 رؤساء أقساـ المحاسبة والمحاسبيف. -4

 مدراء دوائر البحري. -.

 مدراء دوائر الحريؽ والحوادث العامة. -2



 أيمن صالح مصطفى حربد/                                  AUJAAمجلة المحاسبة والمراجعة ــ 

 
 

746 

 

 مدراء دوائر الحياة والصحي. -5

 مدراء دوائر السيارات. -6

 اء أقساـ حوادث السيارات.رؤس -7

 مدراء أو رؤساء دائرة التدقيؽ الداخمي )  إف وجد (. -8

 رؤساء أقساـ تكنولوجيا المعرفة )  إف وجد (.  -9

 مسؤوليف الذمـ ) إف وجد (. -01
وعة المختارة مف العينة التي تشكؿ مخالؿ تمؾ المج ، ومف العينة العشوائية البسيطة وسيتـ استخداـ 

ة لمفترة الزمنية استبانة عمى األفراد العامميف في شركات التأميف. أما بالنسب(  51 )تـ توزيع عينة الدراسة ، فسي
 .21/16/6114، فقد كانت مع نياية الفترة المالية في لمجتمع الدراسة

 أثر الحاكمية المؤسسية فيىذه الدراسة وصفية تحميمية وميدانية، ألنيا تختبر وتحمؿ وتصؼ  -:نوع الدراسة ( د 
 .حماية شركات التأميف اإلردنية مف اإلفالس المالي

 -محددات الدراسة :
 -في :وتتمثؿ محددات الدراسة    
 حجـ العينة المختارة عبارة عف عينة عشوائية بسيطة ضمف شروط محددة إلختيار العينة. -0
 ى الحياة.تـ اختيار العينات التي تعمؿ في مجالي التأمينات العامة عمى الحوادث والتأمينات عم -4

 عدـ انسجاـ جميع شركات التأميف في بعض الدوائر واألقساـ . -.

 -خصائص عينة الدراسة :
 -التالية :تشمؿ العينة الخصائص  
جنسية الشركة ، نوع الممكية ، طبيعة النشاط الممارس والفترة الزمنية لعينة الدراسة ، وتاريخ التأسيس  

 .0/04/4102.ورأس الماؿ لكؿ شركة لغاية 
 جميع شركات التاميف المدروسة أردنية الجنسية. -:جنسية الشركة  أ(

 جميع شركات التاميف المدروسة  شركات مساىمة محدودة. -:نوع الممكيةب( 
جميع شركات التاميف المدروسة تصدر وثائؽ التأميف )التأميف عمى الحياة  -:طبيعة النشاط التاميني الممارسج( 

 والتأمينات العامة(.
 .0/04/4102.تـ دراسة عينة الدراسة لغاية نياية  -:لفترة الزمنية لعينة الدراسةاد( 

 -أساليب جمع البيانات :
 -كما يمي:تـ جمع البيانات مف مصادر ثانوية وأولية والخبرة الشخصية لدى الباحث في قطاع التأميف،    
 -:، وتتكوف مف  المصادر الثانوية أ(

ة في المكتبات مف كتب ومراجع ودوريات ومقاالت تدور حوؿ موضوع الدراسة المعمومات الجاىزة والمتوفر  -0
 ، ودراسات سابقة ، وقد تـ اإلعتماد عمييا في تحديد اإلطار النظري لمدراسة.
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 اإلتحاد اإلردني لشركات التأميف وىيئة التأميف. ادرة عف شركات التأميف والتقارير السنوية الص -4
يتـ توزيعيا عمى األفراد العامميف في شركات التأميف المتمثميف في عينة  ؿ في استبانةوتتمث -: المصادر األوليةب( 

الدراسة ، والمنحصريف في مدراء ورؤساء أقساـ التأميف وعمى المديريف المالييف ورؤساء أقساـ المحاسبة )التي 
لثانوية . لذلؾ سوؼ ذكرت سابقًا( ، وقد تناولت اإلستبانة كؿ أىداؼ البحث والتي تـ تصميميا في ضوء البيانات ا

 ( استبانة عمى األفراد العامميف في شركات تأميف. 51يتـ توزيع ) 
  50         عدد االستبانات الموزعة ) لدى الباحث (     =        

 44عدد االجابات عف االستبانات ) لدى الباحث ( =                 
 6=             التي لـ يستجيب عمييا عينة الدراسةعدد االستبانات 

 . (% 88=  50÷  44)ويتضح أف النسبة المئوية لالستجابة تساوي       
 . خبرة الباحث الشخصية في شركات التأميف  -: الخبرة الشخصية في قطاع التأمينج( 

 -األساليب اإلحصائية :
 -هي :وأىـ األساليب المستخدمة  لتحميؿ بيانات الدراسة ، اعتمد الباحث األساليب اإلحصائية والمؤشرات القياسية ،

 -: ومنهااإلحصاء الوصفي ،  أ(
 سابي لبياف مدى أىمية فقرات االستبانة عند أفراد العينة.الوسط الح -0
 اإلنحراؼ المعياري لبياف مدى اتفاؽ أفراد العينة وتقارب اإلجابات. -4

 النسبة المئوية لبياف درجة تأثير ىذه العوامؿ. -.

 -ومنها : اإلحصاء اإلستداللي ،ب( 
 . T- Testاختبار   -0

 تحميؿ اإلنحدار المتعدد . -4

  ) ,Statistical Package for Social Sciences -:لتحميؿ البيانات   )SPSS (سيتـ استخدـ  -: مالحظة

 )SPSS. 
 اختبار فرضيات لمدراسة :

 -وذلؾ عمى النحو التالي:  تبار الفرضياتيمثؿ ىذا الجزء مف الدراسة تحميؿ المتغيرات المستقمة والتابعة واخ              
( نتائج ثبات إدارة الدخؿ عمى استمرارية شركات التأميف اإلردنية بإسموب )ألفا كرونباخ( 0-5يمثؿ جدوؿ )   

 -لإلتساؽ الداخمي:

 قيمة ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجاالت رقمال

 1.927 6 لمتغير المستقؿ / الحاكمية المؤسسيةا 1

حماية الشركاتتغير التابع األوؿ / لما 6  6 1.955 

فالس المالي/ اإل التابع الثانيلمتغير ا 2  6 1.945 

 1.966 18 ككل االستبيان 
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لممتغير المستقؿ / الحاكمية  (1.927) قيمة كرونباخ قد بمغت( أف 0-5الجدوؿ رقـ ) تشير نتائج
ممتغير التابع الثاني / ( ل1.945)قيمة و ،  ة الشركاتلممتغير التابع األوؿ / حماي( 1.955) وقيمة، المؤسسية

( ، وتعتبر جميع ىذه القيـ مناسبة وكافية 1.966) المالي ، كما بمغت الدرجة الكمية لإلستبياف قيمة ساإلفال
 .ومناسبة ألغراض ىذا البحث

 -: تحميل المتغيرات -أواًل :
 -:(لحاكمية المؤسسية)ا األول تحميل المتغير المستقل -1

اـ الباحث بإيجاد قيـ المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية واألىمية النسبية لكؿ مجاؿ مف مجاالت ق
  -ما يمي: ت تعني تأثير بعض القيـكانقد "أثر الحاكمية المؤسسية في حماية شركات التأميف مف اإلفالس المالي" ، و 

( 5.11 – 67..تعني تأثير متوسط ، ومف )( 67.. – ...4( تعني تأثير منخفض ، ومف )...4أقؿ مف )
 تعني تأثير مرتفع.

 -:ترتيبًا تنازلياً مرتبة  لفقرات الحاكمية المؤسسية ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية4-5جدوؿ )يمثؿ 

 الفقرة الرقـ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

األىمية 
 النسبية

 الرتبة المستوى

2 
تـز مجمس اإلداة يمإلى أي مدى 

بمراجعة سياسة تأىيؿ الموارد 
 .البشرية الكفؤة 

 0 متوسط 71.81 0.10 52..

6 
إلى أي مدى تكوف العالقة مباشرة 
بيف المدقؽ الداخمي وأعضاء مجمس 

 اإلدارة .
 4 متوسط 71.11 0.15 5..

0 
يوجد عدد كاؼ مف إلى أي مدى 

 . متوسط 68.21 0.19 24.. .أعضاء مجمس اإلدارة المستقميف

. 
تتـ المتابعة الفعالة إلى أي مدى 

لمجمس اإلداة لممساعدة عمى تحقيؽ 
 .الشركة لخطتيا المستقبمية

 2 متوسط 67.61 0.08 8...

4 
إلى أي مدى يتـ اعتماد مجمس 
اإلداة لمخطط الإلستراتيجية لتحسيف 

 وضع الشركة.
 5 متوسط 66.81 1.98 2...

5 
مس إلى أي مدى يتطمع أعضاء مج

اإلدارة عمى كامؿ متطمبات ومعايير 
 الحاكمية المؤسسية.

 6 متوسط 65.61 .0.1 48..

  متوسط 68.61 1.94 2.41 الحاكمية المؤسسية 
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مستوى الحاكمية المؤسسية كاف متوسطًا ، إذ بمغ المتوسط الحسابي قيمة ( أف 4-5يالحظ مف الجدوؿ رقـ )  
وجاء مستوى فقرات المتغير متوسطًا ، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية  ( ،68.41( بأىمية نسبية تراوحت )20..)

يمتزم مجمس إلى أي مدى "والتي تنص عمى ( 2الفقرة رقـ )( ، وقد جاءت في الرتبة اإلولى 48.. – 52..بيف )
راوحت ( وبأىمية نسبية ت52..بمتوسط حسابي بمغت ) ،"اإلدارة بمراجعة سياسة تأهيل الموارد البشرية الكفؤة

يتطمع أعضاء مجمس إلى أي مدى ( والتي تنص عمى "5الفقرة رقـ ) ( ، وقد جاءت في الرتبة األخيرة71.81)
وبأىمية نسبية  (48..بمتوسط حسابي بمغ قيمة ) "،اإلدارة عمى كامل متطمبات ومعايير الحاكمية المؤسسية

 .(65.61تراوحت )
 -:( حماية الشركات ) تابع األولتحميل المتغير ال -6
 -:ترتيبًا تنازلياً مرتبة  لفقرات حماية الشركات ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.-5جدوؿ )يمثؿ    

 الفقرة الرقـ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

األىمية 
 النسبية

 الرتبة المستوى

6 
إلى أي مدى يوجد حوافز لمموظفيف 
ت المتميزيف في العمؿ وأنظمة وأخالقيا

 المينة
 0 مرتفع 76.11 0.10 8..

2 
إلى أي مدى يتـ فصؿ المياـ والواجبات 

 بيف الموظفيف.
 4 مرتفع 72.11 0.17 7..

0 
إلى أي مدى يقـو المدقؽ الداخمي بجميع 

 . متوسط 74.11 0.17 6.. ميامو بدوف أي تأثير.

4 
يتـ اإلىتماـ بالتقارير المقدمة إلى أي مدى 

مي لرئيس وأعضاء مف قبؿ المدقؽ الداخ
 .مجمس االدارة

 . متوسط 74.11 0.10 6..

. 
يقـو المدقؽ الخارجي بميامو  إلى أي مدى
 .بشكؿ دوري

 5 متوسط 71.11 0.15 5..

5 
إلى أي مدى يتـ تغيير المدقؽ الخارجي 
حسب اإلصوؿ والمدة المنصوص عمييا 

 بالقانوف.
 6 متوسط 68.81 0.17 22..

  متوسط 76.61 1.95 2.61 حماية الشركات 
أف  أف قيمػػػة المتوسػػػط الحسػػػابي تعكػػػس وصػػػفًا تقػػػديرًا ألراء العينػػػة ، حيػػػث (.-5يالحػػػظ مػػػف الجػػػدوؿ رقػػػـ )   

، (74.41( بأىميػة نسػبية تراوحػػت )60..كػػاف متوسػطًا ، إذ بمػغ المتوسػط الحسػػابي قيمػة ) مسػتوى حمايػة الشػركات
( ، وقػد جػاءت 48.. – 61..ت المتوسػطات الحسػابية بػيف )، إذ تراوحػوى فقرات المتغير متوسط ومرتفػعوجاء مست

يىىزين فىىي العمىىل يوجىىد حىىوافز لممىىوظفين المتمإلىىى أي مىىدى "والتػػي تػػنص عمػػى ( 6فػػي الرتبػػة اإلولػػى الفقػػرة رقػػـ )
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( ، وقػػد جػػاءت فػػي 76.11( وبأىميػػة نسػػبية تراوحػػت )81..، بمتوسػػط حسػػابي بمغػػت )"وأنظمىىة وأخالقيىىات المهنىىة
تم تغييىىر المىىدقق الخىىارجي حسىىب اإلصىىول والمىىدة إلىىى أي مىىدى يىى( والتػي تػػنص عمػػى "5الفقػػرة رقػػـ )الرتبػة األخيػػرة 

 ( .68.81وبأىمية نسبية تراوحت ) (22..بمتوسط حسابي بمغ قيمة )"، المنصوص عميها بالقانون
 -: ( اإلفالس المالي  ) تابع الثانيتحميل المتغير ال -2

مرتبة ترتيبًا  اإلفالس الماليلفقرات مجاؿ  ابية واالنحرافات المعيارية( المتوسطات الحس2-5) رقـ جدوؿيبيف ال
 -عمى النحو التالي : تنازلياً 

 الفقرة الرقـ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 األىمية
 النسبية

 الرتبة المستوى

0 
إلى أي مدى يوجد اىتماـ مف قبؿ رئيس 

وأعضاء مجمس االدارة بالمخاطر التي يمكف أف 
تعرض ليا الشركةت  

 0 مرتفع 80.61 1.99 2.18

. 
يتـ اإلفصاح عف التقارير المالية  إلى أي مدى

والمحاسبية في األقساط التأمينية والتعويضات 
 التأمينية.

 4 متوسط 70.41 0.19 56..

2 
إلى أي مدى ييتـ رئيس وأعضاء مجمس اإلدارة 

 .كات التي أعمنت افالسيا وانيارتلمشر 
 . متوسط 66.11 0.41 ...

4 
إلى أي مدى يوجد مراجعة دورية لسياسات تأىيؿ 

 الموارد البشرية.
 2 متوسط 62.21 .0.0 44..

إلى أي مدى يتـ اإللتزاـ بالطرؽ المحاسبية بدوف  5
 تغيير.

 5 متوسط 62.11 0.15 4..

6 
إلى أي مدى ييتـ رئيس وأعضاء مجمس اإلدارة 

 .مقدمةبالتقارير المالية وأرقاـ الربحية ال
 6 متوسط 64.81 0.40 02..

  متوسط 68.41 1.95 2.46 اإلفالس المالي 
أف أف قيمة المتوسط الحسابي تعكس وصفًا تقديرًا ألراء العينة ، حيث ( 2-5يالحظ مف الجدوؿ رقـ )    

( ، 68.21) ( بأىمية نسبية تراوحت24..مستوى اإلفالس المالي كاف متوسطًا ، إذ بمغ المتوسط الحسابي قيمة )
( ، وقد جاءت 2.18 – 02..وجاء مستوى فقرات المتغير متوسط ومرتفع ، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بيف )

اهتمام من قبل رئيس وأعضاء مجمس يوجد إلى أي مدى "والتي تنص عمى ( 0في الرتبة اإلولى الفقرة رقـ )
( وبأىمية نسبية تراوحت 2.18سط حسابي بمغت )، بمتو "اإلدارة بالمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة

يهتم رئيس وأعضاء إلى أي مدى ( والتي تنص عمى "6( ، وقد جاءت في الرتبة األخيرة الفقرة رقـ )80.61)
وبأىمية نسبية تراوحت  (02..بمتوسط حسابي بمغ قيمة )"، مجمس اإلدارة بالتقارير المالية وأرقام الربحية المقدمة

(64.81.) 
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 -اختبار فرضيات الدراسة : -: اً ثاني
 -الفرضية اإلولى :

HO   : شركات التأميف األردنية الحاكمية المؤسسية عمى حمايةلتأثير داللة إحصائية  وذ أثروجد ي ال. 
( نتائج تحميؿ 5-5إلختبار ىذه لفرضية فقد تـ استخداـ تحميؿ اإلنحدار البسيط ، ويوضح جدوؿ ) 

 -وعمى النحو التالي : ر الحاكمية المؤسسية عمى حماية شركات التأميف اإلردنيةأثاإلنحدار الخطي البسيط 
 r R2 f Sig f β0 β t Sig t المتغير المستقل

 *1.111 7.25 1.7.6 0.196 1.111 55.50 1.5.6 1.7.4 الحاكمية المؤسسية

 -الفرضية الثانية :
HO   : لمؤسسية عمى اإلفالس المالي في شركات التأمين لتأثير الحاكمية اداللة إحصائية  وذ أثروجد ي ال

 األردنية.
( نتائج تحميؿ اإلنحدار 6-5لفرضية فقد تـ استخداـ تحميؿ اإلنحدار البسيط ، ويوضح جدوؿ )اإلختبار ىذه 
 -وعمى النحو التالي:أثر الحاكمية المؤسسية عمى اإلفالس المالي في شركات التأميف اإلردنية الخطي البسيط 

 r R2 f Sig f β0 β t Sig t ير المستقلالمتغ

 *1.111 7.02 1.742 1.929 1.110 50.11 1.505 1.708 إدارة الدخل

 النتائج والتوصيات :
 -النتائج :

 -االتي :بعد تحميؿ نتائج بيانات عينة الدراسة واختبار فرضيات الدراسة ، يمكف تمخيص نتائج الدراسة عمى النحو 
، حاكمية المؤسسية عمى حماية شركات التأميف األردنيةلمإحصائية )لمفرضية األولى( يوجد تأثير ذات داللة  -0

 f )(، وتعتبر ىذه القيمة ليا داللة إحصائية ، وذلؾ ألف قيمة 1.7.4حيث بمغت قيمة العالقة بيف المتغيريف )

%(، وتشير ىذه 5) (، وىو أقؿ مف1.111( ليا داللة إحصائية بمستوى داللة )55.50المحسوبة والبالغة ) (
 الحاكمية المؤسسية عمى حماية شركات التأميف األردنية.النتيجة إلى أثر 

في نموذج االنحدار الذي  الحاكمية المؤسسية عمى حماية شركات التأميف األردنيةأثر  (β)وتبيف قيـ المعامؿ  -4
 .(1.7.6حيث بمغت قيمة ىذا التأثير ) ،تـ التوصؿ اليو

وحيث اف قيـ مستوى الداللة البالغ  ،( الذي تـ التوصؿ إليوβىمية الخطية لممعامؿ )األ (t)كما تبيف قيمة  -.
فاف قيـ المعامالت التي تـ التوصؿ الييا تعتبر %(، 5)كانت اقؿ مف  الحاكمية المؤسسيةلمتغبر ( 1.111)

 .ذات أىمية في نموذج االنحدار

يمكف تفسيره مف خالؿ المتغير المستقؿ وقد بمغت ىذه الذي و  ،إلى نسبة تبايف المتغير التابع( R2)وتشير قيـ  -2
 .وتبيف ىذه النسبة مدى قدرة المتغير المستقؿ في التنبؤ بالمتغير التابع ، :( 6..5النسبة )

لمحاكمية المؤسسية عمى حماية أثر وبيذه النتيجة يتـ رفض فرضية الدراسة الصفرية وقبوؿ البديمة أي ىنالؾ  -5
 .ة شركات التأميف األردني
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حاكمية المؤسسية عمى اإلفالس المالي في شركات التأميف لميوجد تأثير ذات داللة إحصائية )لمفرضية الثانية(  -6
(، وتعتبر ىذه القيمة ليا داللة إحصائية ، وذلؾ ألف 1.708، حيث بمغت قيمة العالقة بيف المتغيريف )األردنية
%(، 5) (، وىو أقؿ مف1.111صائية بمستوى داللة )( ليا داللة إح55.50المحسوبة والبالغة ) ( f )قيمة 

  .الحاكمية المؤسسية عمى اإلفالس المالي في شركات التأميف األردنية أثروتشير ىذه النتيجة إلى 

في نموذج  الحاكمية المؤسسية عمى اإلفالس المالي في شركات التأميف األردنية أثر (β)وتبيف قيـ المعامؿ  -7
 .(1.742حيث بمغت قيمة ىذا التأثير ) ،ؿ اليواالنحدار الذي تـ التوص

وحيث اف قيـ مستوى الداللة البالغ  ،( الذي تـ التوصؿ إليوβاألىمية الخطية لممعامؿ ) (t)كما تبيف قيمة  -8
فاف قيـ المعامالت التي تـ التوصؿ الييا تعتبر %(، 5)كانت اقؿ مف ير الحاكمية المؤسسية لمتغ( 1.111)

 .االنحدار ذات أىمية في نموذج

الذي يمكف تفسيره مف خالؿ المتغير المستقؿ وقد بمغت و  ،إلى نسبة تبايف المتغير التابع( R2)وتشير قيـ  -9
 .وتبيف ىذه النسبة مدى قدرة المتغير المستقؿ في التنبؤ بالمتغير التابع ، :( 50.5ىذه النسبة )

أثر لمحاكمية المؤسسية عمى أي ىنالؾ  وبيذه النتيجة يتـ رفض فرضية الدراسة الصفرية وقبوؿ البديمة -01
 .اإلفالس المالي في شركات التأميف األردنية

ات التي قد تحدث التالعبو  تؤثر الحاكمية المؤسسية في حماية شركات التأميف اإلردنية مف اإلفالس المالي ، -00
 . في المبالغة في ايرادات وأقساط الشركات

 . المفاجئة التي قد تحدث اتنييار ردنية مف اإلتحمي الحاكمية المؤسسية شركات التأميف اإل -04
 .المعمومات والبيانات المالية والمحاسبية المقدمة لألطراؼ ذات العالقة مصداقيةعمى حاكمية المؤسسية تؤثر ال -.0

 -التوصيات :
الحاكمية المؤسسية في حماية شركات التأميف اإلردنية مف بعد تحميؿ فرضيات الدراسة المتعمقة بأثر  

يحموا لكي  روري أف يتكافؿ جيد جميع األطراؼ داخؿ الشركات، يرى الباحث أنو مف الضفالس المالي اإل
 -يمي :ولتحقيؽ ىذه األمور يوصي الباحث بما ،  الشركات مف اإلفالس المالي

النتائج ايجابية يفترض تعزيزىا لممحافظة عمى العمالء وعمى تطور شركات التأميف وحمايتيا مف اإلنييار  -0
 .واإلفالس المفاجئ

تؤثر الحاكمية المؤسسية عمى استمرارية الشركات ، حيث يفترض اإلىتماـ بالحاكمية المؤسسية في جميع  -4
 .القطاعات المالية

ضرورة توسيع مجتمع الدراسة في الدراسات الالحقة ، بحيث ال يقتصر عمى قطاع التأميف فقط ، بؿ يتعدى  -.
ع الصناعي ، والجامعات ، والفنادؽ ، والمستشفيات ، والقطاع السياحي ذلؾ القطاعات األخرى ليشمؿ ) القطا

 ، وقطاع االتصاالت ، وقطاعات اخرى(.

 أظيرت النتائج ايجابية الحاكمية المؤسسية بأنظمة الرقابة في حماية الشركات مف اإلفالس المالي المفاجئ. -2

خاص بالحاكمية المؤسسية ، يظير مدى العمؿ عمى الزاـ المؤسسات بكافة أشكاليا بإنجاز تقرير سنوي  -5
 .التزاميا بمبادئ الحاكمية المؤسسية
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تفعيؿ دور الجامعات والكميات والمعاىد ، لتتحمؿ مسؤوليتيا األكاديمية بكافة مجاالتيا باإلىتماـ بموضوع  -6
 الحاكمية المؤسسية.

 -مراجع الدراسة :
لتزام بتطبيق الحاكمية المؤسسية عمى تحسين األداء المالي في " أثر اإل  (،4104أبو بكر ، عيد أحمد ، )مقبوؿ لمنشر(، ) -0

كمية اإلقتصاد والعمـو اإلدارية ، جامعة الزيتونة اإلردنية ، عماف  بالتطبيق عمى سوق التأمين االردنية "، –شركات التأمين 
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