
املجلة العربية لإلدارة، مج 37، ع2 - يونيو )حزيران( 2017

43

أثـــر إدارة الدخــل علــى اســتمرارية شــركات التأميـــن األردنيــة

د. أيمن صالح مصطفى حـرب 

 أستاذ مساعد - قسم املحاسبة 
 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية - جامعة الزرقاء 

اململكة األردنية الهاشمية
امللخص

هدفــت هــذه الدراســة للتعــرف علــى أثـــر إدارة الدخــل علــى اســتمرارية شــركات التأميـــن األردنيــة، مــن خــال تحقيــق 
هدفيـــن، همــا: تحديــد تأثيـــر إدارة الدخــل علــى اســتمرارية شــركات التأميـــن األردنيــة. وتحديــد تأثيـــر إدارة الدخــل علــى التاعــب 
بالدخــل فــي شــركات التأميـــن األردنيــة. ولتحقيــق هــذه األهــداف، قــام الباحــث بتصميــم اســتبانة مــن )18( فقــرة، تــم توزيعهــا 
على مجتمع الدراسة املكون من جميع شركات التأميـن األردنية، وعددها )10( مع نهاية 2014 )عيـنة الدراسة شملت جميع 
أفــراد املجتمــع(، وتمثلــت وحــدة التحليــل باألفــراد العامليـــن فــي أقســام املحاســبة )املــدراء املالييـــن واملحاسبيـــن(، والدوائــر 
واألقســام األخـــرى )البحـــري، الحـــريق والحــوادث العامــة، والحيــاة والصحــي، والســيارات( فــي قطــاع التأميـــن مــع نهايــة 2014، 
حيــث تــم توزيــع )40( اســتبانة علــى األفــراد العامليـــن فــي هــذه الدوائــر واألقســام. وقــد تــم اســتخدام عــدة أســاليب إحصائيــة فــي 
عمليــات تحليــل فقــرات االســتبانة شــملت تحليــل خصائــص عيـــنة الدراســة، وتحليــل االنحــدار الخطــي البســيط ومصفوفــة، 

.)t( وتــم إجـــراء اختبــار

وكان من أهم نتائج هذه الدراسة ما يلي: 

يوجــد تأثيـــر ذات داللــة إحصائيــة )للفرضيــة األولــى( لتأثيـــر إدارة الدخــل علــى اســتمرارية شــركات التأميـــن األردنيــة،  1-
  )f( وتعتبـــر هــذه القيمــة لهــا داللــة إحصائيــة، وذلــك ألن قيمــة ،)حيــث بلغــت قيمــة العاقــة بيـــن املتغيـريـــن )0.621
املحســوبة والبالغــة )17.59( لهــا داللــة إحصائيــة بمســتوى داللــة )0.000(، وهــو أقــل مــن )5%(، وتشيـــر هــذه النتيجــة 

إلــى أثـــر إدارة الدخــل علــى اســتمرارية شــركات التأميـــن األردنيــة.

يوجــد تأثيـــر ذات داللــة إحصائيــة )للفرضيــة الثانيــة( لتأثيـــر إدارة الدخــل علــى التاعــب بالدخــل فــي شــركات التأميـــن  2-
األردنيــة، حيــث بلغــت قيمــة العاقــة بيـــن املتغيـريـــن )0.617(، وتعتبـــر هــذه القيمــة لهــا داللــة إحصائيــة، وذلــك ألن 
قيمــة )f( املحســوبة والبالغــة )14.08( لهــا داللــة إحصائيــة بمســتوى داللــة )0.001(، وهــو أقــل مــن )5%(، وتشيـــر هــذه 

النتيجــة إلــى أثـــر إدارة الدخــل علــى التاعــب بالدخــل فــي شــركات التأميـــن األردنيــة.

فــي هــذه الدراســة، ضــرورة زيــادة االهتمــام بموضــوع إدارة الدخــل  التـــي اقتـــرحها الباحــث  وكان مــن أهــم التوصيــات 
وربطهــا باســتمرارية الشــركات فــي قطاعــات التأميـــن والقطاعــات االخـــري فــي كافــة الجامعــات والكليــات واملعاهــد، مــع زيــادة 

هــذا املوضــوع واألبحــاث املســتقبلية. فــي  باملراجــع والدوريــات  االهتمــام 

مقدمة ومشكلة الدراسة 

تهتــم جميــع القطاعــات املاليــة والتجاريــة والصناعيــة والخدماتيــة ومــن ضمنهــا قطــاع التأميـــن بالنتائــج املاليــة وخاصــة 
فــي عقــول املسئوليـــن اإلدارييـــن واملساهميـــن واملستثمريـــن واألطــراف ذات العاقــة باملنشــآت  الربحيــة، فالفكــرة املتمركــزة 
مــن قبــل املنشــآت، دل ذلــك علــى تمتــع  املاليــة املقدمــة  التقاريـــر  فــي  الربحيــة  أنــه كلمــا زادت قيمــة  أنواعهــا،  علــى اختــاف 
املنشــأة بمركــز مالــي قــوي مــع ســمعة جيــدة فــي الســوق، وهــذا يــؤدي إلــى اإلقبــال علــى التعامــل مــع املنشــأة مــن قبــل املساهميـــن 

* تم استالم البحث في سبتمبـر 2015، وقبل للنشر في نوفمبـر 2015.
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ً
واملستثمريـــن واألطــراف ذات العاقــة، بغــض النظــر عــن التحـــريف فــي التقاريـــر املاليــة وإن كانــت نتائــج قيمــة الربحيــة مبالغــا
 ألخاقيــات وآداب وقواعــد املهــن إن كانــت محاســبية أو غيـــر محاســبية.

ً
 مخالفــا

ً
فيهــا مــن قبــل املنشــأة، منتهجــة بذلــك نهجــا

وتؤثـــر قــرارات إدارة الدخــل علــى عــدد مــن أصحــاب املصالــح )Stakeholders(، ألن العديــد مــن األطــراف ذات العاقــة 
باملنشــأة، تعتمــد فــي قراراتهــا علــى البيانــات املاليــة الصــادرة مــن إدارات هــذه املنشــآت املســئولة عــن اتخــاذ القــرارات الخاصــة 
بالدخــل، فالقــرار املتخــذ مــن املسئوليـــن علــى قــرارات الدخــل يؤثـــر علــى األطــراف املتمثلــة فــي املوظفيـــن والدائنيـــن وحملــة 

.)Mckee, 2005: 39( األســهم  واملحلليـــن املالييـــن ووكاء األســهم واملنظمــات

واملعاييـــر املحاســبية الدوليــة )IAS, 2001( تســمح باســتخدام طــرق محاســبية بديلــة لكثيـــر مــن عمليــات القيــاس، التـــي 
مــن شــأنها التأثيـــر فــي القوائــم املاليــة، كطــرق تقييــم املخـــزون، وطــرق احتســاب االهتــاك، وطــرق تكويـــن مخصــص الديــون 
املشــكوك فيهــا، وطــرق تقييــم األوراق املاليــة، وغيـــرها مــن الطرائــق األخـــرى. وتختــار الطرائــق املحاســبية والسياســات التـــي 
توفــر معلومــات ملســتخدميها، وذلــك لكونهــا أكثـــر فائــدة مــن وجهــة نظرهــا، إال أن ممارســتها فــي عمليــات االختيــار يكــون فــي بعــض 
 بأهــداف خاصــة بهــا. ويطلــق علــى جميــع اإلجـــراءات التـــي تقــوم بهــا اإلدارة للتحكــم فــي كميــة ونوعيــة املعلومــات 

ً
األحيــان متأثـــرا

املحاســبية املعلنــة فــي التقاريـــر والقوائــم املاليــة مفهــوم إدارة األربــاح.

مشكلة الدراسة

لــدى الكثيـــر مــن األفــراد  فــي الحفــاظ علــى اســتمرارية الشــركات، فالفكــرة األساســية  تلعــب إدارة الدخــل دوًرا مهًمــا 
واملساهميـــن والشــركات، أنــه كلمــا كان هنــاك ارتفــاع فــي نســبة قيمــة الدخــل، أدى ذلــك إلــى اســتمرارية الشــركة، بغــض النظــر 

عــن مصداقيــة قيمــة الدخــل.

عناصر مشكلة الدراسة

ستحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية:

ما تأثيـر إدارة الدخل على استمرارية شركات التأميـن األردنية؟ 1-

ما تأثيـر إدارة الدخل على التاعب بالدخل في شركات التأميـن األردنية؟ 2-

الدراسات السابقة

دراســة )علقــم، 2005(، وركــزت علــى االنتقــادات التـــي تثــار حــول أمانــة وصــدق املعلومــات املاليــة املعلنــة فــي التقاريـــر 
املاليــة للشــركات، فقــد أدى تدخــل اإلدارة أو حتـــى تاعبهــا فــي األربــاح التـــي تظهرهــا فــي تقاريـــرها املاليــة إلــى تدنــي اعتماديــة 
وماءمــة هــذه األربــاح فــي التعبيـــر عــن الجوهــر االقتصــادي ألداء هــذه الشــركات، وضعــف قدرتهــا التنبؤيــة فــي التنبــؤ باألربــاح 
( التـــي تظهــر تدنــي جــودة األربــاح املعلنــة 

ً
 ومحليــا

ً
فــي املســتقبل، وتبـــرز مشــكلة تلــك الدراســة مــن خــال تـــزايد الحــاالت )عامليــا

فــي اإلبــاغ املالــي للشــركات فــي مــدى تعبيـــرها عــن حقيقــة األداء املالــي لهــا، وتدنــي أهميتهــا وماءمتهــا فــي التقديـــر والتنبــؤ باألربــاح 
املســتقبلية. وقــد هدفــت تلــك الدراســة إلــى مــا يلــي: )1( التعــرف علــى مؤشــرات الجــودة فــي االفصــاح عــن األربــاح فــي التقاريـــر 

املاليــة للشــركات. )2( تقييــم مســتوى جــودة األربــاح املعلنــة فــي التقاريـــر املاليــة للشــركات املســاهمة العامــة األردنيــة.

وأمــا نتائــج تلــك الدراســة فكانــت علــى النحــو التالــي: )1( ال تتمتــع األربــاح املعلنــة فــي التقاريـــر املاليــة للشــركات العامــة 
األردنيــة بجــودة عاليــة مــن وجهــة نظــر اإلدارة فــي الشــركات املســاهمة العامــة األردنيــة ومدققــي حســابات هــذه الشــركات، وإنمــا 
أشــارت هــذه الدراســة إلــى مســتوى متوســط مــن جــودة األربــاح. )2( هنــاك فــرق ذو داللــة إحصائيــة بيـــن املديـريـــن واملدققييـــن 
حيــال مســتوى تمتــع األربــاح املعلنــة فــي التقاريـــر املاليــة للشــركات املســاهمة العامــة األردنيــة بجــودة عاليــة. )3( أكــدت فئتــا 

ــر املاليــة. الدراســة )اإلدارة فــي الشــركات واملدققــون( علــى وجــود جــودة األربــاح املعلنــة فــي التقاريـ

دراســة )املومنــي، 2006(، وركــزت علــى أهميــة التقاريـــر والقوائــم املاليــة، ألنهــا مصــدر رئيــس للمعلومــات مــن حيــث 
متابعــة التقاريـــر والبيانــات املاليــة وتحليلهــا بشــكل مســتمر مــن جانــب مســتخدميها، مــن حيــث تقييــم الطرائــق والسياســات 
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املحاســبية املســتخدمة، وأســاليب االفصــاح، لذلــك فــإن عمليــات قيــاس إدارة األربــاح ومعرفــة العوامــل املؤثـــرة عليهــا تســاعد 
فــي توجيــه مســتخدمي التقاريـــر والقوائــم املاليــة عنــد تحليلهــا وتقييمهــا بالتنبــؤ بممارســات اإلدارة املحتملــة للتقاريـــر فــي األرقــام 
املحاســبية املعلنــة وإمكانيــة االعتمــاد عليهــا عنــد اتخــاذ القــرارات. وقــد بلــغ حجــم عيـــنة الدراســة فــي نهايــة 70( ،2003( شــركة، 
تمثــل الجـــزء الــذي يتعلــق بتحليــل وتقييــم مــدى اســتغال اإلدارة للمرونــة املتاحــة باملعاييـــر املحاســبية إلدارة أرباحهــا مــن 
خــال تدخلهــا بعمليــات القيــاس املحاســبي، أمــا فيمــا يتعلــق باختيــار وعــي املستثمريـــن ملمارســات اإلدارة فــي إدارة األربــاح، فقــد 
، أي تــم توزيــع )150( اســتبانة علــى كبــار املستثمريـــن، منهــا )72( اســتبانة علــى مســتثمر 

ً
بلغــت حجــم العيـــنة )150( مســتثمرا

مؤس�ســي و)78( اســتبانة علــى مســتثمر فــرد. وقــد خلصــت تلــك الدراســة إلــى النتائــج التاليــة:

أ االقتصاديــة 	- العمــل  قطاعــات  كافــة  فــي  عمــان  بورصــة  فــي  املدرجــة  العامــة  املســاهمة  الشــركات  غالبيــة  تمــارس 
األربــاح. إدارة  وبنــوك(  وتأميـــن،  وخدمــات،  )صناعيــة، 

أ إن دوافع إدارة األرباح يتأثـر بسلوك اإلدارة من وجهة نظر املستثمر املؤس�سي واملستثمر الفرد.	-

أ فــي 	- املتبعــة  أســاليب اإلدارة  لتمييـــز وكشــف  فئتـــي املستثمريـــن مهمــة وماءمــة  قبــل  مــن  املمارســة  إن االجـــراءات 
األربــاح. إدارة  ممارســة 

دراســة )الســهلي، 2007(، التـــي أشــارت إلــى قيــام بعــض الشــركات فــي الســعودية بــإدارة أو التاعــب فــي األربــاح، بنســب 
تتـــراوح مــا بيـــن )3.5% - 4.7%( مــن قيمــة األصــول، بدافــع الحفــاظ علــى املســتوى املتوقــع لألربــاح بطريقــة ايجابيــة، عنــد 
، وقــد توصــل )الســهلي( فــي تلــك املقالــة إلــى أن الزراعــة أكبـــر القطاعــات 

ً
انخفــاض الربــح أو تحقيــق خســائر منخفضــة نســبيا

مــن حيــث التاعــب فــي األربــاح، بنســبة تبلــغ )3%( مــن إجمالــي األصــول.

وركــزت تلــك املقالــة إلــى أن ظاهــرة التاعــب أو إدارة األربــاح املحاســبية، تعتبـــر إحــدى املشــكات التـــي تواجــه املحلليـــن 
املالييـــن في ســوق األســهم الســعودية، خاصة مع تطور األســاليب والتقديـــرات املحاســبية للتأثيـــر في رقم الربح املنشــور حســب 

استـراتيجية اإلدارة.

وقــد خلصــت تلــك املقالــة إلــى النتائــج التاليــة: )1( إن الدافــع لتحـــريف أداء الشــركة مــن خــال التاعــب فــي األربــاح، يـــنشأ 
مــن تعــارض املصالــح بيـــن إدارة الشــركة والجهــات الخارجيــة بالنســبة إلــى الشــركة. )2( تســتطيع اإلدارة التأثيـــر فــي األربــاح مــن 
خــال املرونــة املتاحــة فــي بدائــل السياســة املحاســبية، مثــل بدائــل تسعيـــر املخـــزون، وبدائــل سياســة احتســاب االهتــاك، 
وبدائــل أخـــرى مــن األســاليب املحاســبية، تســتخدمها اإلدارة للتأثيـــر فــي األربــاح املنشــورة، مــن خــال املرونــة التـــي تتصــف بهــا 

املعاييـــر املحاســبية، وإلــى وجــود الدافــع لــدى اإلدارة لتشــوبه عــرض املعلومــات املحاســبية.

مقالــة )أل عبــاس، 2007(، وأشــارت إلــى التأثيـــرات التـــي تقــوم بهــا اإلدارة للتأثيـــر علــى املحاسبيـــن لتحديــد رقــم األربــاح، 
لتضليــل األطــراف املتعامــل مــع املنظمــة، وقــد اســتخدم )أل عبــاس( فــي عنــوان مقالتــه كلمــة )التغريـــر( والتـــي تعنــي تضليــل 
املتعامليـــن مــع املنظمــة بشــكل متعمــد مــع إخفــاء حقيقــة البيانــات املاليــة وقيــم الربحيــة، وقــد خلصــت تلــك املقالــة إلــى النتائــج 
التاليــة: )1( تســتخدم الكثيـــر مــن املنظمــات إدارة األربــاح فــي التأثيـــر علــى القــرارت املهمــة للمنظمــة، مثــل طلــب اقتـــراض. )2( 

يتــم التاعــب بـــرقم األربــاح فــي فتـــرة انتعــاش ســوق األســهم، حتـــى تظهــر بــأن املنظمــة تتمتــع بمركــز مالــي قــوي وربحيــة عاليــة.

دراســة )الشــريف وأبــو عجيلــة، 2008(، وهدفــت إلــى توضيــح مفهــوم جــودة األربــاح وأهميتــه، واختبــار مــدى وجــود 
عاقــة بيـــن جــودة األربــاح وبيـــن جوانــب الحاكميــة املؤسســية، حيــث تتمثــل جــودة األربــاح فــي مــدى اســتمرارية األربــاح الحاليــة 
فــي الفتـــرات املســتقبلية، وتــدل االســتمرارية علــى مــدى قــدرة الشــركة علــى املحافظــة علــى أرباحهــا فــي املــدى الطويــل. أمــا جوانــب 
الحاكميــة، فقــد تمثلــت فــي مجلــس إدارة الشــركة ولجنــة التدقيــق الداخلــي. ولتحقيــق أهــداف الدراســة، تــم اختيــار بيانــات 45 

شــركة مســاهمة عامــة صناعيــة مدرجــة ببورصــة عمــان لــألوراق املاليــة خــال )2007–2001(.

دراســة )الق�شــي، 2009(، وهدفت إلى االطاع وتحليل أســباب انهيار إحدى شــركات الطاقة الضخمة )شــركة إنرون(، 
التـــي أدى انهيارهــا إلــى انهيــار )شــركة أرثـــر أندرســون(، لثبــوت تورطهــا فــي التاعبــات املاليــة والتاعبــات باألربــاح، والتـــي تمــت فــي 

شــركة إنــرون، وقــد ثبــت انهيــار الشركتيـــن، ناهيــك عــن العمــال واملوظفيـــن الذيـــن فقــدوا أعمالهــم نتيجــة ذلــك.
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دراســة )Greenfield, 2005(، وركــزت علــى أهميــة الجانــب األخاقــي فــي عمليــات اتخــاذ القــرار وتقديــم البيانــات املاليــة 
 لـــ)GAAP(. وهدفــت الدراســة إلــى فحــص 

ً
لألطــراف ذات العاقــة بالشــركة، والتمســك بمبــادئ املحاســبة املتعــارف عليهــا طبقــا

ســلوك املسئوليـــن عــن الدخــل مــن خــال اتجاهــات ومبــادئ الفــرد األخاقيــة وتأثيـــرها علــى القــرارات، فقــد تــم توزيــع )375( 
اســتبانة علــى طلبــة الجامعــة األطلســية، منهــا )145( اســتبانة علــى طلبــة تخصــص املحاســبة و)230( اســتبانة علــى طلبــة مــن 

تخصصــات غيـــر املحاســبة، لكــي يتــم التنويــع فــي عمليــات جمــع املعلومــات. وقــد خلصــت تلــك الدراســة إلــى النتائــج التاليــة:

أ يقوم املديـــرون باختيار الطرائق املحاسبية التـــي تؤثـــر على قيم الربحية، وليس من الضروري أن كل هذه الطرائق 	-
.)GAAP( هي مخالفة ملبادئ املحاســبة املتعارف عليها

أ ارتباط كثيـر من قرارات إدارة األرباح بسلوكيات واتجاهات الفرد األخاقية.	-

أ هناك تأثيـرات خارجة عن إرادة الفرد املسئول عن القرارات املتعلقة بإدارة الدخل قد تؤثـر على قراراته.	-

 Ownership( وفهــم هيكلــة امللكيــة ،)Agency Theory( وركــزت علــى مبــادئ نظريــة الوكالــة ،)Kury, 2006( دراســة
Structure( ودورهــا فــي إدارة الدخــل وفــي األنشــطة التحسيـــنية، وتطــرح هــذه الدراســة الســؤال التالــي: )كيــف يؤثـــر رأســمال 
املســتثمر علــى اســتعداد املنظمــات علــى التـــزام فــي إدارة الدخــل؟(، وقــد تــم جمــع البيانــات مــن )870( حالــة. وتــم اســتخدام 

تحليــل االنحــدار املتعــدد لتحليــل البيانــات واختبــار الفرضيــات.

وقــد هدفــت تلــك الدراســة إلــى تحقيــق مــا يلــي: التعــرف علــى مــدى ســيطرة اإلدارة علــى القــرارات املرتبطــة بنظريــة الوكالــة 
. وتحديــد العاقــة مــا بيـــن إدارة املنظمــات وإدارة الدخــل، مــن حيــث الزيــادة فــي الدخــل والتـــزام املنظمــات بقــرارات إدارة 

ً
ماليــا

الدخــل. وأمــا نتائــج تلــك الدراســة فكانــت علــى النحــو التالــي:

أ هناك عاقة إيجابية بيـن امللكية وبيـن زيادة التـزام املنظمات في إدارة الدخل.	-

أ هناك عاقة إيجابية بيـن الزيادة في نمو الدخل وعائدات السهم مقارنة مع العاقة بيـن امللكية وإدارة الدخل.	-

البيانــات  حقيقــة  علــى  التأثيـــر  فــي  الدخــل  إدارة  أخاقيــات  علــى  وركــزت   ،)Gaa and Dunmore, 2007( دراســة 
ــر املاليــة لهــا تأثيـــرات مضللــة لألطــراف املتعاملــة مــع  ــر املاليــة الخاصــة بالشــركات، فالتعديــات فــي البيانــات والتقاريـ والتقاريـ
الشــركة، فقــد تقــوم بعــض الشــركات للتأثيـــر علــى البيانــات والتقاريـــر املاليــة بالتعديــات التاليــة: )1( الخـــروج عــن املبــادئ 
املحاســبية املتعارف عليها حســب )GAAP(، بدون أي تبـريـــر أخاقي يذكر. )2( القيام ببعض التعديات لألرقام في الســجات 

املاليــة. وقــد خلصــت الدراســة إلــى النتائــج التاليــة:

تلجــأ الشــركات إلــى التاعــب بالدخــل فــي البيانــات والتقاريـــر املاليــة بشــكل غيـــر أخاقــي، مــن أجــل التضليــل فــي حقيقــة  1-
الوضــع املالــي والحقيقــي للشــركة، ولــو كان ذلــك علــى حســاب األطــراف املتعاملــة معهــا.

قد تلجأ بعض الشــركات إلى الخـــروج على املبادئ املحاســبية املتعارف عليها حســب )GAAP(، وبدون أن يؤثـــر ذلك  2-
على حقيقة بيانات الشــركة، على أن يكون هذا الخـــروج له مبـــرراته الخاصة.

تســتخدم إدارات الدخــل تمهيــد الدخــل )Income Smoothing( للتأثيـــر فــي تذبذبــات الدخــل )إمــا بـــزيادة الدخــل أو  3-
تخفيــض الدخــل(، حســب الظــروف املؤثـــرة علــى الشــركة، إن كانــت الزيــادة بالدخــل للتأثيـــر علــى أصحــاب األســهم، 

أو تخفيــض الدخــل للتأثيـــر علــى البيانــات املاليــة املقدمــة للحكومــات وضريبــة الدخــل.

اإلطار النظري وتصميم منهج الدراسة

يـــرتبط مفهــوم الدخــل املحاسبـــي بااليـــرادات واملصروفــات بشــكل عــام، فاإليـــرادات العاديــة هــي اإليـــرادات التـــي تنشــأ 
مــن خــال ممارســة الشــركة ألنشــطتها العاديــة، فــي حيـــن تشــكل املصروفــات جميــع املبالــغ التـــي تدفعهــا أو تتحملهــا الشــركة فــي 
 ملبــدأ 

ً
ســبيل الحصــول علــى هــذه االيـــرادات، علــى أن تكــون هــذه اإليـــرادات واملصروفــات مرتبطــة بفتـــرة ماليــة واحــدة، تطبيقــا

 بمجموعــة املبــادئ والفــروض واملعاييـــر التـــي 
ً
 كبيـــرا

ً
اســتقالية الســنوات املاليــة، وهــذا يظهــر أن الربــح املحاسبـــي يتأثـــر تأثـــرا

تحكــم املحاســبة.
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ويقــوم الباحــث فــي هــذا القســم بشــرح إدارة الدخــل ومفهومهــا ودوافعهــا وعاقــة األطــراف ذات العاقــة بالقوائــم املاليــة، 
والسياســات املتبعــة مــن أجــل اإلعتـــراف بالدخــل، وكل هــذه القضايــا تنصــب فــي اهتمامهــا بموضــوع الدخــل، فالنتائــج املاليــة 
التـــي تظهرهــا بعــض املنظمــات قــد التكــون فــي صورتهــا الحقيقيــة، فكثيـــر مــن املستخدميـــن يكــون همهــم الوحيــد هــو كــم 
حققــت املنظمــة مــن أربــاح، مهًمــا كانــت حقيقــة األرقــام النهائيــة املاليــة التـــي تظهرهــا هــذه املنظمــة، وبغــض النظــر عــن قــدرة 

هــذه األرقــام والبيانــات املاليــة تمثيــل الصــورة الحقيقيــة لوضــع هــذه املنظمــة.

)Earnings Management( مفهوم إدارة الدخل

 تناول عدد من الباحثيـــن مفهوم إدارة الدخل، حيث ُعرفت بأنها عبارة عن »إدارة القرارات املاءمة، من أجل تقديم 
التقاريـــر والبيانــات عــن النتائــج املاليــة الحاليــة واملتوقعــة للمنشــأة » )Mckee, 2005: 1(. كمــا ُعرفــت بأنهــا »تدخــل مــن قبــل 
اإلدارة فــي الحكــم علــى التقاريـــر املاليــة، مــن أجــل التأثيـــر علــى أصحــاب املصالــح حــول األداء االقتصــادي للشــركة، أو التأثيـــر 
 Healy( »علــى األطــراف االخـــرى املتعاملــة مــع الشــركة، والتـــي تعتمــد علــى التقاريـــر والبيانــات املاليــة الــواردة مــن قبــل الشــركة
and Wahlen, 1999: 6(. وُعرفــت بأنهــا »اختيــار القيــم أو اختيــار وســائل القيــاس املحاســبية، إلعطــاء تقاريـــر ربحيــة تكــون 
ذات فائــدة مميـــزة للشــركة أو للمديـريـــن علــى حســاب أصحــاب الحصــص« )Krisshnan and Parsons, 2006: 3(. وُعرفــت 
بأنهــا عبــارة عــن »معلومــات مركزيــة لتقييــم املنشــأة وليــس فقــط ملخًصــا إلنجــاز تشــغيلي متحقــق، وذات أهميــة أكثـــر ألنهــا 
 Hui and Zhang,( »تقــدم معلومــات عــن املتوقــع مــن املنشــأة، أي ســتحقق مــن اإلنجــاز األفضــل خــال الفتـــرات الاحقــة
1 :2006(. وُعرفــت بأنهــا »اختيــار سياســات محاســبية مــن جانــب املنشــأة لتحقيــق أهــداف معيـــنة لــإدارة، وتحــدث عندمــا 
بعــض أصحــاب  لتضليــل  املحاســبية، ســواء  والسياســات  الطرائــق  بيـــن  لهــم لاختيــار  املتاحــة  املرونــة  املديـــرون  يســتخدم 
املصلحــة حــول األداء االقتصــادي للمنشــأة، أو للتأثيـــر علــى النتائــج التعاقديــة التـــي تعتمــد علــى األرقــام املحاســبية الــواردة 

بالتقاريـــر« )حمــاد، 52 :2005(.

ويتفــق رأي الباحــث فيمــا يتعلــق بمفهــوم إدارة الدخــل مــع رأي )Mckee, 2005: 1(، علــى أنهــا عبــارة عــن إدارة القــرارات 
املاءمــة للشــركة، مــن أجــل تقديــم التقاريـــر والبيانــات عــن النتائــج املاليــة الحاليــة واملتوقعــة للمنشــأة«.

االعتـراف بالدخل

 فــي االتفــاق علــى التعريــف الصحيــح للدخــل، 
ً
 عامــا

ً
بالرغــم مــن االســتعمال الواســع ملفهــوم الدخــل، فــإن هنــاك نقصــا

، عندمــا تســود التعريفــات للدخــل مــن جهــة نظــر املحاسبيـــن واالقتصادييـــن، وبالرغــم مــن أن 
ً
ويظهــر ذلــك بشــكل ماحــظ

 بأن كل من املحاسبة واالقتصاد عبارة عن علوم متصلة مع بعضها بعًضا، وأن االثنيـن يهتمان بأنشطة 
ً
هناك اجماًعا عاما

املنشــأة االقتصاديــة، ويتعامــان بعوامــل متشــابهة، فــإن هنــاك عــدم اتفــاق بيـــن النظاميـــن )املحاســبة واالقتصــاد( بالنســبة 
لتوقيــت وقيــاس الدخــل، وكنتيجــة لذلــك، لقــد وجــد مجــال جيــد للحــوار بالنســبة ملــدى األهميــة النســبية لقائمــة املركــز املالــي 
)امليـــزانية( وقائمــة الدخــل مــن أجــل تحديــد الدخــل، فاألطــراف الذيـــن يتبنــون وجهــة نظــر امليـــزانية يـــرون أن الدخــل مــا هــو إال 
 خــال فتـــرة زمنيــة معيـــنة )األســلوب أو املنهــج االقتصــادي(، بيـــنما 

ً
الزيــادة فــي صافــي الحقــوق )الثـــروة(، والتـــي حصلــت فعــا

األطراف الذيـن يفضلون أسلوب قائمة الدخل كوجهة نظر للدخل، فيـنظرون على أنه نتيجة أنشطة معيـنة والتـي حصلت 
 أن امليـــزانية كقائمــة لبنــود تبقــى بعــد تحديــد الدخــل، بوســاطة مقابلــة املصروفــات مــع 

ً
خــال فتـــرة مــن الزمــن، ويـــرون أيضــا

اإليـــرادات )أســلوب أو منهــج العمليــات(، حيــث يعرفــون املحاســبون الدخــل علــى أنــه الفــرق بيـــن ايـــرادات ومصروفــات الفتـــرة 
الناجمــة عــن ممارسســة الوحــدة االقتصاديــة لنشــاطها، ومــا يـــرافق هــذا النشــاط مــن ايـــرادات ومصروفــات عرضيــة، حيــث 
يقوم املحاســب بإثبات جميع العمليات املتعلقة بمصروفات وايـــرادات الفتـــرة الخاصة بالنشــاط الســنوي، ثم تجـــري عملية 
تلخيصها وعرضها على أســاس التكلفة التاريخية، وهم بذلك يســتبعدون تأثيـــر التقلبات في األســعار على األصول والخصوم 

.)Schroeder and Clark , 1998: 89(

أمــا مفهــوم الربــح فهــو عبــارة الزيــادة فــي حقــوق امللكيــة )صافــي األصــول( أو التدفقــات النقديــة الداخليــة الناتجــة عــن 
األنشــطة العرضيــة للمنشــأة )نــور وابـــراهيم، 67 :2011(. 
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طبيعة الدخل - 

الدخــل علــى مســتوى املنشــآت عبــارة عــن التغيـــر فــي صافــي األصــول )األصــول – االلتـــزامات( املوجــودة لتمييـــز وإدارة 
شــئون املنشــأة، وبذلــك يكــون دخــل املنشــأة التجاريــة عبــارة عــن التغيـــر فــي صافــي األصــول الناجــم عــن أنشــطة املنشــأة خــال 
املبالــغ  املحاســبية، مستبعديـــن  الفتـــرة  خــال  األصــول  فــي صافــي  التغيـــر  املنشــأة ســيكون  أن دخــل  أي  املحاســبية.  الفتـــرة 
املســتثمرة مــن قبــل أصحــاب املنشــأة خــال الفتـــرة وكذلــك التوزيعــات التـــي تتــم عليهــم، ويطلــق علــى مفهــوم تحديــد الدخــل 
»مفهــوم الحفــاظ علــى رأس املــال« )Capital Maintenance( مــن قبــل املحاسبيـــن، ويـــنص علــى أنــه اليجــب االعتـــراف بــأي 
 Schroeder and Clark,( واســتعادة التكاليــف )دخــل مــا لــم يتــم االحتفــاظ بـــرأس املــال )حقــوق امللكيــة أو صافــي األصــول

.)1998: 90

 - )Capital Maintenance Concepts( مفاهيم الحفاظ على رأس املال

 علــى رأس املــال املســتثمر، ويحصــل العائــد علــى رأس املــال 
ً
إن تكــرار حصــول الدخــل العيـــني، يعنــي أن هنــاك عائــدا

.)Schroeder and Clark, 1998: 90( املســتثمر فقــط بعــد أن يكــون املبلــغ قــد استـــرد أو تــم الحفــاظ عليــه

:)Schroeder and Clark, 1998: 90( وهناك مفهومان أساسيان للحفاظ على رأس املال هما

-1  )Financial Capital Maintenance( )الحفاظ على رأس املال )املالي

ويحصــل الحفــاظ علــى رأس املــال املالــي عندمــا يكــون املبلــغ املالــي )النقــدي( لصافــي أصــول املشــروع فــي نهايــة املــدة يـــزيد 
علــى املبلــغ لصافــي األصــول فــي بدايــة الفتـــرة، مستبعديـــن مــن ذلــك العمليــات مــع أصحــاب املشــروع )الزيــادة أو النقصــان فــي 

رأس املــال(، ويطلــق علــى هــذا األســلوب »قاعــدة أو أســاس العمليــات الحتســاب الدخــل«.

-2 )Physical Capital Maintenance( )الحفاظ على رأس املال العيـني )املادي

يعنــي هــذا املفهــوم بــأن العائــد علــى رأس املــال )الدخــل(، يحصــل عندمــا تكــون الطاقــة اإلنتاجيــة املاديــة فــي نهايــة الفتـــرة، 
تـــزيد علــى الطاقــة اإلنتاجيــة فــي بدايــة الفتـــرة، مستبعديـــن العمليــات مــع أصحــاب املنشــأ، ويعنــي هــذا املفهــوم بــأن الدخــل 
يعتـــرف بــه فقــط بعــد األخــذ بعيـــن االعتبــار اإلحــال املــادي لألصــول التشــغيلية، ويعــادل الطاقــة اإلنتاجيــة املاديــة عنــد نقطــة 
معيـــنة مــن الزمــن القيمــة الجاريــة لصافــي األصــول املســتخدمة فــي توليــد الكســب )االيـــراد(، وتحتــوي القيمــة الجاريــة التوقعــات 

بالنســبة للقــوة االيـــرادية املســتقبلية لصافــي األصــول.

االعتـراف املحاسبـي بالدخل - 

فــي محاولــة للتغلــب علــى الصعوبــات القائمــة علــى االجتهــاد والحكــم الشــخ�سي املرتبطــة باســتخدام املفهــوم االقتصــادي 
للدخــل وغيـــرها مــن األســاليب االخـــرى، التـــي تتســق مــع مفهــوم الحفــاظ علــى رأس املــال العيـــني، اتخــذ املحاســبون تقليــًدا 
 يتعلــق بضــرورة اســتخدام أســلوب العمليــات الحتســاب األصــول وااللتـــزامات واإليـــرادات واملصروفــات. ويعتمــد هــذا 

ً
موفقــا

بــأن عناصــر وبنــود القوائــم املاليــة يجــب اإلعــام عنهــا، عندمــا يكــون هنــاك دليــل لوجــود تبــادل  األســلوب علــى االفتـــراض 
خارجـــي )أي وجــود عمليــة تبــادل حقيقيــة بيـــن املنشــأة والغيـــر(، وتتطلــب املحاســبة املبنيــة علــى العمليــات عــادة بــأن الدخــل 
املعلــن عنــه )املنشــور(، هــو نتيجــة التعامــل مــع منشــآت خــارج املنشــأة املعلنــة للدخــل، ويقــدم بوجــود مبــدأ التحقــق، الــذي 
 أو بشــكل جوهــري، وأن عمليــة 

ً
يقــوم علــى أســاس أن الدخــل يجــب أن يعتـــرف بــه، عندمــا تصبــح عمليــة الكســب قــد تمــت كليــا

 للمســاءلة، وتحــدد كل مــن توقيــت االعتـــراف باإليـــراد ومبلــغ اإليـــراد الــذي 
ً
تبــادل قــد حصلــت، وتعتبـــر عمليــة التبــادل أساســا

يجــب تســجيله، وأمــا القوائــم املاليــة الناتجــة عــن العمليــات، يعبـــر عنهــا بموجــب رأس املــال املالــي )النقــدي( املســتثمر فــي صافــي 
األصــول، والعائــد علــى ذلــك االســتثمار بالنســبة للمساهميـــن، وكنتيجــة لذلــك، ُيعتبـــر أســلوب املحاســبة القائمــة علــى أســاس 

.)Schroeder and Clark, 1998: 94-95( مــع مفهــوم الحفــاظ علــى رأس املــال املالــي 
ً
العمليــات متوافقــا

الدخــل  إن  مــن حيــث  للدخــل،  مــع مفهــوم االقتصــادي  العمليــات  أســاس  القائــم علــى  املفهــوم املحاسبـــي  ويتناقــض 
املحاسبـــي يتحــدد بوســاطة قيــاس قيــم صافــي األصــول فقــط، مــع اســتبعاد عمليــات زيــادة رأس املــال وتوزيــع األربــاح )علــى 
األســهم( خــال فتـــرة معيـــنة مــن الزمــن، وال يحــاول املفهــوم املحاسبـــي للدخــل أن يضــع فــي االعتبــار القيمــة املتوقعــة للمنشــأة، 
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أو التقريـــر عــن التغيـــرات فــي القيمــة املتوقعــة لألصــول أو االلتـــزامات، وعلــى ذلــك فقــد وجهــت انتقــادات ألســلوب الدخــل، 
الذي يـنادي بأن الدخل يجب أن يفسر بأنه ال يـنشر جميع املعلومات حول منشآت األعمال، وهناك من يـنادي بأن الدخل 
يجــب أن ُيفســر، بأنــه يجــب أن يحتــوي علــى املكاســب والخســائر التـــي تطــرأ علــى األصــول أو االلتـــزامات املحتفــظ بهــا مــن قبــل 

.)Schroeder and Clark, 1998: 95( املنشــأة خــال فتـــرة زمنيــة معيـــنة

االعتـراف باإليـراد وتحقق اإليـراد - 

بموجب نظام املحاسبة القائم على أساس أو قاعدة العمليات، يعتبـر االعتـراف بالعملية الرسمية لتسجيل العملية 
أو الحدث، بيـنما يعتبـر تحقق االيـراد عملية تحويل األصول غيـر النقدية إلى نقدية أو مطالبة للنقدية، وتعتـرف املحاسبة 
 للتحقــق، وبالتالــي فــإن االعتـــراف املحاسبـــي يعتمــد 

ً
علــى أســاس العمليــات باإليـــراد واإلعــام عنــه، الــذي يتحقــق أو يكــون قابــا

على تحديد متـى حدث التحقق لإيـراد، وقد أوصت لجنة جمعية املحاسبة األمريكية عام 1964، بالنسبة ملوضوع التحقق 
بــأن مفهــوم التحقــق يمكــن تحسيـــنه إذا طبقــت املقاييــس التاليــة )Schroeder and Clark, 1998: 98(: )1( أن يكــون االيـــراد 

 للقيــاس. و)2( أن يدعــم صحــة التحقــق لقيــاس نتيجــة حــدوث عمليــة تبادليــة مــع أطــراف خارجيــة.
ً
قابــا

ويمكــن القــول بأنــه يوجــد خمســة نمــاذج مقبولــة، يتــم مــن خالهــا االعتـــراف بااليـــراد، وهــي تنحصــر علــى النحــو التالــي 
)Gibson, 2004: 13(: )1( عنــد نهايــة اإلنتــاج )End of Production(، حيــث يتــم االعتـــراف باإليـــراد عنــد اإلتمــام مــن املراحــل 
الســوق، مثــل الصناعــات االستخـــراجية واملعــادن  فــي  لهــا  الســعر املحــدد  الســلعة ســتباع حســب  اإلنتاجيــة املاءمــة، وأن 
ــنة. )2( عنــد اســتام النقديــة )Receipt of Cash(:، وأن ســعر البيــع قــد قيــم بشــكل معقــول ومائــم. )3( خــال اإلنتــاج  الثميـ
)Revenue Recognized during Production(، ألن التوقعــات فــي النهايــة إعطــاء نتائــج إيجابيــة لإيـــراد. )4( عنــد استـــرداد 

التكلفــة )Cost Recovery( بشــكل إيجابـــي عــن العمليــات. )5( عنــد تقديــم الخدمــة.

نوعية الدخل - 

إن الهــدف الرئيــس للتقريـــر عــن الدخــل هــو الســماح للمستثمريـــن التنبــؤ بالتدفقــات النقديــة املســتقبلية، وبالرغــم مــن 
 للعوائــد علــى األســهم، فــإن اســتخدام أســلوب العمليــات لتحديــد الدخــل 

ً
 جيــدا

ً
الدليــل بــأن الدخــل املحاسبـــي يعتبـــر مؤشــرا

املحاسبـــي إلــى جانــب مفهــوم الحيطــة الحــذر، وقيــد األهميــة املاديــة قــد قــادت محللــي األوراق املاليــة إلــى اســتنتاج أن الدخــل 
 أفضــل للتدفقــات النقديــة املســتقبلية، ونتيجــة لذلــك، اقتـــرح هــؤالء 

ً
 مــن الدخــل املحاسبـــي يعتبـــر مؤشــرا

ً
االقتصــادي بــدال

املحلليـــن املالييـــن تقييــم نوعيــة الدخــل للتكهــن بالتدفقــات النقديــة املســتقبلية، وتعــرف »نوعيــة الدخــل« بدرجــة االرتبــاط 
.)Schroeder and Clark, 1998: 105-106( بيـــن الدخــل املحاسبـــي للمنشــأة ودخلهــا االقتصــادي

انهيار الشركات العمالقة في أمركيا بسبب املمارسات غيـر األخالقية والغش

تتواصــل املعلومــات عــن فضائــح الفســاد والتاعــب فــي أرقــام الحســابات املاليــة للعديــد مــن الشــركات األمريكيــة الكبـــرى 
 مــن شــركة )Enron( وانتهــاًء بشــركة )Worldcom(، حيــث أدى هــذا التاعــب فــي البيانــات املاليــة إلــى إفاســها وانهيارهــا 

ً
بــدءا

بشــكل مفاجــئ. وقــد أدت هــذه الفضائــح إلــى إفــاس العديــد مــن الشــركات ووضــع شــركات أخـــرى علــى طريــق التصفيــة، كمــا 
اهتـــزت أسواق األسهم واألوراق املالية، وزادت من الخسائر الباهظة التـــي تكبدها املستثمرون، الذيـــن خسروا في السنتيـــن 
األخيـرتيـن أكثـر من )2000( مليار دوالر أمريكي في قطاع االتصاالت فقط، بيـنما واصلت ديون الشركات االمريكية باالرتفاع 
 
ً
إلــى نحــو )4870( مليــار دوالر أمريكــي، أي حوالــي نصــف قيمــة الناتــج املحلــي للواليــات املتحــدة، وقــد ألقــت هــذه الفضائــح آثــارا

.)2007/ )fahad@supersaudi.com()http://www.google.com/ســلبية علــى االقتصــاد األمريكــي )تيليكــوم

 - )Worldcom( انهيار شركة

 ،)Worldcom( تـزداد أهمية أخاقيات املهنة على قرارات إدارة الدخل، بالنظر إلى ما حدث من انهيار وإفاس لشركة
وكانــت شــركة عماقــة فــي مجــال االتصــاالت عــن بعــد )انتـــرنت، وهواتــف بعيــدة املــدى فــي الواليــات املتحــدة(، فقــد اعتـــرفت 
بتضخيــم دخلهــا ألكثـــر مــن ســنة، واملشــاركة فيمــا يمكــن أن يعتبـــر أحــد االحتيــاالت والتاعبــات فــي تاريــخ الشــركات األمريكيــة، 

:)Beresford, et al., 2003: 1-8( وفيمــا يلــي ملخــٌص لألحــداث التـــي مــرت بهــا الشــركة
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بمــا  1-  ،)2002( لعــام  املاليــة  القوائــم  فــي  متعمــد  بشــكل  قــد ضخمــت دخلهــا  أنهــا  الشــركة  أعلنــت   25/6/2002 فــي 
يعــادل )3.852( بليــون دوالر أمريكــي، حيــث إنهــا اعتبـــرت املصروفــات االيـــرادية )التشــغيلية( علــى أنهــا مصروفــات 

رأســمالية، ممــا جعــل أرباحهــا تبــدو أكبـــر ممــا هــي عليــه فــي حقيقــة األمــر.

فيمــا بعــد أعلنــت أنهــا قــد تاعبــت فــي تقاريـــر الدخــل قبــل الضريبــة لألعــوام )2001،2000 ،1999(، والربــع األول مــن  2-
)2002( بما يعادل )3.831( بليون دوالر، وذلك عن طريق تحويات داخلية بيـــن الحسابات.

تم شطب وإلغاء )80( بليون دوالر أمريكي بشكل تاعبـي واحتيالي. 3-

فــي 26/6/2002 تـــرتب علــى فضيحــة شــركة )Worldcom( صدمــة فــي أســواق املــال ممــا نتــج عنــه توقــف التــداول فــي  4-
أســهمها.

مــن العوامــل التـــي ســاعدت علــى انهيــار )Worldcom( التضليــل والتاعــب املحاسبـــي فــي البيانــات والتقاريـــر املاليــة، 
بتخفيض التكلفة واملبالغة في اإليـرادات، على النحو التالي )Beresford, et al., 2003: 8-16(: )1( تحويل ما يعادل )3.852( 
اإليـــراداية  املصروفــات  اعتبـــرت  إنهــا  حيــث  املوجــودات،  حســابات  إلــى  التكلفــة  خــط  مصروفــات  مــن  أمريكــي  دوالر  بليــون 
)التشــغيلية( علــى أنهــا مصروفــات رأســمالية خــال عــام 2001 والربــع األول لعــام 2002، باإلضافــة إلــى التاعــب بإجمالــي مبلــغ 
)6.412( بليــون دوالر أمريكــي فــي تخفيــض خــط التكلفــة وبشــكل خطــأ ومتعمــد. )2( وفــي عامــي 1999 و2000، قامــت وبشــكل 
خطــأ ومتعمــد بتخفيــض تقريـــر خــط التكلفــة بمــا يعــادل )3.3( بليــون دوالر أمريكــي. )3( ومــن الربــع الثانــي لعــام )1999( إلــى 
الربــع األول لعــام )2002( قامــت وبشــكل خطــأ ومتعمــد بتخفيــض تقريـــر خــط التكلفــة )زيــادة الدخــل قبــل الضريبــة( عــن 

طريــق زيــادة مــا يعــادل )7( بليــون دوالر أمريكــي.

 Beresford ,et( األمــور التاليــة )Worldcom( وكان مــن أهــم النتائــج املؤثـــرة فــي عمليــات التاعــب واالحتيــال علــى شــركة
:)at , 2003 , P.17-23

تمــت عمليــة رســملة املصروفــات التشــغيلية، بــأن قامــت الشــركة بتحويــل التكلفــة مــن قوائــم الدخــل إلــى ميـــزانيتها،  1-
ممــا أدى إلــى زيــادة فــي قيمــة الدخــل قبــل الضريبــة وربــح الســهم.

إن املمارســات املحاســبية املضللة لهذه الشــركة، قد تم تصميمها من أجل تعظيم الدخل بشــكل مضلل، ليتوافق  2-
مــع متطلبــات البورصــة، وذلــك مــن أجــل دعــم أســعار أســهمها فــي الســوق املالــي.

إن قيــام املديـريـــن فــي شــركة )Worldcom( بقصــد الغــش واالحتيــال، بتحويــل جـــزء كبيـــر مــن مصروفــات تكلفــة  3-
الخــط )Line Cost( إلــى عــدد مــن حســابات األصــول الرأســمالية، األمــر الــذي يخالــف املبــادئ املحاســبية املتعــارف 

 عاًمــا، وكل هــذه املعالجــات الخطــأ واملضللــة لــم يتــم اإلفصــاح عنهــا.
ً
عليهــا واملقبولــة قبــوال

أثـــرت ثقافــة شــركة )Worldcom( علــى العامليـــن بداخلهــا، ســواء العامليـــن منهــم فــي الدائــرة املاليــة أو غيـــرها مــن  4-
 للموظفيـــن بعــدم االســتقالية، والخــوف مــن التدخــل فــي أي 

ً
 وشــعورا

ً
الدوائــر، بــأن أعطــت هــذه الثقافــة انطباعــا

مخالفــة غيـــر قانونيــة وغيـــر أخاقيــة قــد يـــرونها، مــع علمهــم بأنهــا قــد تضــر بمصلحــة الشــركة.

-5  )Worldcom( كان مــن نتائــج كل هــذه التاعبــات واالحتيــاالت والســوكيات غيـــر األخاقيــة انهيــار وافــاس شــركة
بشــكل مفاجــئ.

وكان مــن نتائــج املخالفــات واألخطــاء املحاســبية، أن هبطــت أســهم )Worldcom( فــي أســواق املــال العامليــة بشــكل حــاد، 
، مــع العلــم بــأن ســعر التــداول بســهمها فــي األســواق 

ً
، بعــد أن أغلــق علــى )83( ســنتا

ً
حيــث هبــط ســعر الســهم إلــى )20( ســنتا

 فــي بدايــة اعــان الفضيحــة، ثــم انخفــض 
ً
 قبلهــا بأشــهر فقــط، ثــم انخفــض بســرعة إلــى )56( ســنتا

ً
العامليــة وصــل إلــى )64( دوالرا

 واصــل انخفاضــه حتـــى بلــغ ســعر الســهم )8( ســنتات )فضائــح 
ً
 بعــد انكشــاف أبعــاد األزمــة، وأخيـــرا

ً
مــرة أخـــرى لـــ )32( ســنتا

.)2007 )http://www.google.com/ماليــة لشــركات عامليــة
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 - )Enron( انهيار شركة

تعد )Enron( من أكبـــر الشــركات العماقة األمريكية املتحكمة في الطاقة، والتـــي تـــربعت على عرشــها في والية تكســاس 
لتديـــر دفــة النفــط، ومــا يتبــع النفــط مــن طاقــة كهربائيــة، والتـــي تمثــل عصــب الصناعــة األمريكيــة، بــل االقتصــاد األمريكــي، 
فعندمــا بــدأت شــركة )Enron( تكبـــر، خاصــة بعــد امتــاك الغــاز الطبيعــي فــي )Houston(، انفــردت الشــركة فــي تـــزويد الغــاز 

.)Kroger, 2004: 7-8( الطبيعــي والتحكــم بــه فــي عمليــات اإلنتــاج والتـــزويد بالغــاز

فــي عــام 1980، ولكــن   مــن الحكومــة األمريكيــة مــن حيــث ســعر البيــع والنقــل مــن املنتــج 
ً
كان الغــاز الطبيعــي منظمــا

مــع اســتام )Reagan( حكــم الواليــات املتحــدة، قــام بإزالــة التحكــم باألســعار، واعطــاء الشــركات الحــق فــي التحكــم بخطــوط 
األنابيب، فأدى ذلك إلى قيام شركة )Enron( باستغال عدم كفاءة السوق، فقامت بعمليات واسعة لشراء الغاز الطبيعي 
 كبيـــرة، ولســوء الحــظ كان هــذا النجــاح 

ً
مــن املنتجيـــن للتحكــم بالســوق، وخــال فتـــرة زمنيــة قصيـــرة حققــت الشــركة أرباحــا

الكبيـــر الــذي حققتــه الشــركة، والناتــج عــن اســتغال والســيطرة علــى الســوق، يمثــل بدايــة النهايــة للشــركة فــي عــام 1990، ألن 
.)Kroger, 2004: 8-9( علــى اســتغال واحتــكار الســوق 

ً
هــذا النجــاح كان مبنيــا

فعلــى ســبيل املثــال قامــت )Enron( بشــراء خطــوط األنابيــب فــي البـــرازيل، ومصانــع فــوالذ فــي تايلنــد، وشــركة لطحــن 
أوراق الصحف في كندا، ومحطات كهرباء في بـــريطانيا والفلبيـــن وغواتيما والهند، وكلفت هذه االستثمارات الشركة بليون 
دوالر لبنــاء محطــة كهربــاء فــي الهنــد، و)2.4( بليــون دوالر لشــراء مرفــق مــاء فــي بـــريطانيا، و)3.2( بليــون دوالر لشــراء املعــادن 
التجاريــة فــي تايلنــد، و)1.3( بليــون دوالر لشــراء محطــة الكهربــاء فــي البـــرازيل، و)300( مليــون دوالر لشــراء شــركة طحــن أوراق 
الصحــف فــي كنــدا، وكانــت مــن نتائــج االستـــراتيجية التوســيعية التـــي قامــت بهــا الشــركة خــال أســابيع قصيـــرة، هــي البدايــات 

.)Kroger, 2004: 9-10( فــي االنهيــار واإلفــاس

 لسعر األسهم من )1998–1990( 
ً
 متـزايدا

ً
خال األعوام من 1990 وحتـى نهاية 2000، حيث شهدت الشركة ارتفاعا

بمعــدل )31.1%(، فــي حيـــن وصلــت فــي 1999 إلــى )56%(، وتعدتهــا فــي 2000 لتصــل إلــى )87%(، حيــث وصــل ســعر الســهم 
 مــن بدايــة 2001 بــدأ ســعر الســهم يـــنخفض حتـــى وصــل فــي نهايــة العــام 

ً
الواحــد فــي نهايــة 2000 إلــى )83.13( دوالر، واعتبــارا

إلــى صفــر، ممــا تـــرتب عليــه افــاس الشــركة بشــكل مفاجــئ وانهيارهــا، ممــا أثــار عــدة تســاؤالت حــول مــدى مصداقيــة البيانــات 
.)Beresford, et al., 2003: 1-6( املاليــة التـــي تقدمهــا الشــركات

 خياليــة 
ً
أرباحــا الشــركة حققــوا  كبــار مســئولي  أن  للطاقــة،  العماقــة   )Enron( انهيــار شــركة  أســباب  أهــم  مــن  وكان 

عبـــر التاعــب بتقاريـــر أرباحهــا الســنوية، فقــد قامــوا بتضخيــم أربــاح الشــركة وإخفــاء ديونهــا، وأشــارت لجنــة خاصــة شــكلتها 
مؤسســة )Enron( للتحقيــق فــي أســباب انهيارهــا، إلــى أن كبــار املديـريـــن التنفيذييـــن وأعضــاء مجلــس اإلدارة كانــوا يقدمــون 

 فيهــا عــن أربــاح الشــركة الحقيقيــة مــع إخفــاء خســائرها وديونهــا الفعليــة.
ً
 مبالغــا

ً
أرقامــا

الشــركات،  لــدى  املاليــة  بالقوائــم  املضللــة  واألرقــام  الشــركات  محاســبة  فــي  الخطيـــرة  التجــاوزات  بــأن  الباحــث  ويـــرى 
وتغا�ســي املدققيـــن الخارجييـــن، هــي التـــي أدت إلــى انهيــار العديــد مــن الشــركات، مثــل )Enron( و)WorldCom(، فاألطــراف 
ذات العاقــة واملتعاملــة مــع الشــركة بحاجــة إلــى توفيـــر بيئــة مســتقرة، تتوافــر بهــا الشــفافية واملعلومــة الصحيحــة، وعــدم 
االنجـــراف إلــى تضخيــم قيــم الربحيــة، مــع األخــذ بعيـــن االعتبــار مــا حــدث مــن انهيــارات للعديــد مــن الشــركات فــي العالــم، نتيجــة 

التاعــب بالبيانــات والتقاريـــر املاليــة والتضخيــم فــي الربحيــة.

أسباب الفضائح واالنهيارات في الشركات العاملية - 

يـــرى الخبـــراء واملحللــون االقتصاديــون أن هنــاك مجموعــة مــن األســباب التـــي تقــف وراء فضائــح وانهيــارات الشــركات 
:)2007/)http://www.google.com/يلــي )تيليكــوم العامليــة، وهــي مــا 

غيــاب الشــفافية والوضــوح والتغا�ســي عــن األخطــاء، التـــي تعتبـــر إحــدى القضايــا الوجوبيــة للتقــدم االقتصــادي  1-
وحيــازة وامتــاك عناصــر القــوة املتجــددة والدائمــة، وهــو مــا يطــرح تســاؤالت صعبــة عــن كفــاءة املؤسســات املاليــة 
واملصــارف األمريكيــة ذات الصيغــة العامليــة واملتعــددة الجنســية فــي تقويــم الجــدارة االئتمانيــة للمقتـرضيـــن الكبــار.
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فــي  2- الشــركات  فــي رفــع أســعار أســهم هــذه  أربــاح خياليــة، أســهمت  أرقــام وهميــة عــن  تضخيــم اإلنجــازات وتقديــم 
األســواق املاليــة دون مبـــررات اقتصاديــة فعليــة، بهــدف تضليــل املستثمريـــن ودفعهــم إلــى االقبــال علــى شــراء أســهم 

هــذه الشــركات بصــورة كبيـــرة، ممــا أســهم فــي رفــع قيمتهــا بصــورة جنونيــة.

توسع دائرة الفساد بيـن املسئوليـن الكبار في هذه الشركات، وتقديم رشاوي كبيـرة للمسئوليـن. 3-

تواطــؤ شــركات املحاســبة والتدقيــق املعتمــدة مــع مســئولي هــذه الشــركات، وهــو مــا اديـــنت بــه شــركة آرثـــر 	 
أندرســون، والتـــي تعتبـــر مــن أكبـــر شــركات تدقيــق الحســابات فــي العالــم، فقــد وجهــت إليهــا أصابــع االتهــام فــي 
انهيــار مجموعــة )Enron( العماقــة للطاقــة التـــي أعلنــت إفاســها، وقــد بــدأت أصابــع االتهــام تشيـــر إلــى شــركة 
آرثـــر أندرســون مــع بــدء التحقيــق فــي انهيــار )Enron( علــى أســاس مســئوليتها مــن جانبيـــن همــا: )أ( أنهــا أســهمت 
فــي إخفــاء خســائر )Enron( عــن طريــق إنشــاء شــركات وهميــة علــى الــورق، وادعــاء أن الشــركة تســاهم فيهــا 

.)Enron( أنهــا أخفــت عــن املحققيـــن حقيقــة معاماتهــا أو معامــات )وهميــة. )ب 
ً
وتحقــق أرباحــا

عندمــا كان يأتـــي اجتمــاع الجمعيــة تحــدث هنــاك مشــادات مــا بيـــن املساهميـــن واإلدارة، ألن األربــاح عاليــة، والحجــة  4-
 أو أكثـــر، 

ً
كالعــادة أنهــا ســوف تقــوم باســتثمار هــذه األربــاح فــي توســعات الشــركة، وعندهــا يبــدأ الســهم ويـــنزل قليــا

، ومــع 
ً
 إلــى )99( دوالرا

ً
ثــم تقــوم الشــركة بعمــل الخدعــة الكبـــرى مــرة أخـــرى، حتـــى وصــل ســعر الســهم مــن )10( دوالرا
اكتشــاف الفضيحــة واملحاســبات، اتضــح أنهــا خدعــة، وأن دخــل اإلدارة واملوظفيـــن باملاييـــن.

ويـــرى الباحــث مــن خــال منظــوره الخــاص، وجــود عــدد مــن الطرائــق لحمايــة املنظمــات مــن االنهيــار بشــكل مفاجــئ، 
متمثلــة فــي األمــور التاليــة:

املراقبــة الدائمــة لجميــع القطاعــات، مــن تأميـــن، وبنــوك، وصناعــة وغيـــرها، مــن قبــل الهيئــات املســئولة، مثــل هيئــة  1-
التأميـــن واالتحــاد األردنــي لشــركات التأميـــن، والبنــك املركــزي، ووزارة الصناعــة والتجــارة.

قيــام جميــع الهيئــات املســئولة علــى أي قطــاع، بجمــع املعلومــات والبيانــات والتأكــد منهــا، مــع عمــل مقارنــات ربــع  2-
شــهرية وســنوية، حتـــى تتأكــد هــذه الهيئــات مــن حقيقــة الوضــع املالــي للمنظمــة.

تأسيس لجان للتدقيق تكون مسئولة مع مجلس اإلدارة باإلشراف والرقابة على الشركة. 3-

اتخــاذ القــرارات امللزمــة لجميــع القطاعــات، بإنشــاء دائــرة للتدقيــق الداخلــي، تكــون مســتقلة عــن اإلدارة، وبعيــدة  4-
عــن الضغوطــات التـــي يمكــن أن تفــرض عليهــا.

وضــع هيــكل تنظيمــي للعمــل فــي جميــع الدوائــر واألقســام، مــع فــرض العقوبــات الرادعــة للمخالفيـــن واملتجاوزيـــن،  5-
حتـــى يتــم تسلســل األعمــال وفــق نظــام وثقافــة املنظمــة.

وتضمنــت مقالــة )تامــر، 2007( فــي جـــريدة القبــس الكويتيــة فــي العــدد )12388(، بعنــوان )590 مليــون ديـــنار أربــاح غيـــر 
 مــع هبــوط الســوق(، علــى أن األربــاح غيـــر املحققــة فــي نتائــج )9( أشــهر، بلغــت نحــو 

ً
 أو جـــزئيا

ً
محققــة، مهــددة بالتبخـــر كليــا

)590( مليــون ديـــنار، كمــا أكــدت تلــك املقالــة بــأن األربــاح غيـــر املحققــة، وصلــت ألكثـــر مــن )19.5%( فــي الشــركات الكويتيــة، 
ويتــم ذلــك مــن خــال مــا يلــي: قــد تقــوم بعــض املجموعــات االســتثمارية املدرجــة بالســوق بتبــادل األســهم فيمــا بيـــنها حتـــى يتــم 
 غيـر محققة، وبعدها قد يتـرك السهم 

ً
تصعيد السهم حتـى تاريخ اإلعان عن امليـزانية، ففي هذه الحالة يكون سجل أرباحا

(، وفــي نهايــة التــداول بنهايــة الفتـــرة 
ً
 يكــون ســعر الســهم )230 فلســا

ً
يتـــراجع. أو قــد يلجــأ البعــض إلــى اقفــاالت وهميــة، فمثــا

.)
ً
املاليــة، يتــم إغــاق الســهم عنــد مســتوى )250 فلســا

إدارة الدخل وتمهيد الدخل والتالعب بالدخل

 - )Earnings Management( إدارة الدخل

ومتوقعــة  حاليــة  ماليــة  النتائــج  عــن  وبيانــات  تقاريـــر  لتقديــم  املاءمــة،  القــرارات  إدارة  بأنهــا  الدخــل،  إدارة  وُيعــرف 
للمنشــأة )Mckee, 2005: 1(. أو هــو اختيــار قيــم ووســائل قيــاس محاســبية إلعطــاء تقاريـــر ربحيــة ذات فائــدة مميـــزة للشــركة 
أو للمديـريـــن علــى حســاب أصحــاب الحصــص )Krisshnan and Parsons, 2006: 3(. وتطبــق إدارة الدخــل أنشــطتها بســهولة 
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ويســر، بســبب املرونــة فــي تطبيــق املبــادئ املحاســبية املتعــارف عليهــا حســب )GAAP(، مــن أجــل تحسيـــن القــرارات املاءمــة 
للبيانــات املاليــة.

وتقوم إدارة الدخل على مجموعة من األهداف هي:

زيادة قيمة السهم لدى الشركة. 1-

قــوي وربحيــة عاليــة،  2- مالــي  تتمتــع بمركــز  الشــركة  أن  إظهــار  فــي  أدوات اإلدارة  مــن  الدخــل كأداة  إدارة  تســتخدم 
واملستثمريـــن. الحصــص  أصحــاب  وبخاصــة  الشــركة،  مــع  املتعاملــة  األطــراف  لتضليــل 

ويـرى الباحث أنه من املمكن تقسيم إدارة الدخل إلى نوعيـن هما:

ظهــر البيانــات والتقاريـــر املاليــة الخاصــة بالربحيــة بالقيــم الحقيقيــة  1-
ُ
إدارة الدخــل الجيــدة: وهــي إدارة الدخــل التـــي ت

بــدون أي تضليــل أو تاعــب، وتتخــذ إدارة الدخــل الجيــد القــرارت التـــي هــي مــن مصلحــة جميــع األطــراف املتعاملــة 
مــع الشــركة.

إدارة الدخل السيئة: وهي إدارة الدخل التـي تنظر فقط ملصلحة الشركة بدون النظر إلى مصالح األطراف االخـرى  2-
املتعاملــة مــع الشــركة، وذلــك عــن طريــق إخفــاء بعــض املعلومــات والتقاريـــر املاليــة عــن حقيقــة ربحيــة الشــركة، وقــد 
تقــوم الشــركة بتقييــم لبعــض األصــول بقيــم غيـــر حقيقــة، أو تخـــرج عــن بعــض املبــادئ املحاســبية املتعــارف عليهــا 

بدون أي تبـريـــر.

 - )Income Smoothing( تمهيد الدخل

وُيعــرف تمهيــد الدخــل، بأنــه تذبذبــات بالدخــل )زيــادة أو نقصــان( خــال فتـــرات زمنيــة )Fern and Brown, 1994(. أو 
عبارة عن محاولة إدارة الشــركة تخفيض االختافات غيـــر الطبيعية في الدخل، بما يتطابق مع املبادئ املحاســبية املتعارف 

 .)GAAP( )Tucker and Zarowin, 2003: 254( عليها حســب

ويـرى الباحث بأن تطبيق مفهوم تمهيد الدخل يقوم على هدفيـن هما:

تخفيض أو إلغاء التذبذبات في الدخل، وذلك بتسوية الدخل على عدد من السنوات للفتـرة نفسها. 1-

بنــاء عاقــة ثقــة مــع املستثمريـــن وأصحــاب املصالــح فــي التقاريـــر واملعلومــات والقوائــم املاليــة التـــي تعرضهــا الشــركة،  2-
مــع عــدم تضليــل األطــراف املتعاملــة معهــا.

:)Poll, 2004 , P.79-81( ومن أهم الدوافع لتطبيق تمهيد الدخل، متمثلة في األتـي

تستخدم تقاريـر الدخل للحد من التقلبات والتذبذبات في الدخل )زيادة أو نقصان(. 1-

تســتخدم تمهيــد الدخــل فــي إقنــاع أصحــاب الديــون املحتملــة، بــأن التخفيــض مــن التذبذبــات بالدخــل، يخفــض مــن  2-
األخطــار املحتملــة علــى أصحــاب الديــون.

يســاعد تمهيــد فــي تلبيــة توقعــات املحلليـــن املالييـــن لإرتفــاع الثابــت فــي األربــاح، بحيــث ال يتــم إعطــاء أعلــى عائــد  3-
ممكــن لحملــة األســهم.

شعور املاك بثقة أكبـر تجاه التقاريـر والبيانات املالية املقدمة من الشركة. 4-

يـزيد تمهيد الدخل من قيمة تقييم الشركة. 5-

يـزيد تمهيد الدخل من حوافز اإلدارة إذا كانت هذه الحوافز محصورة بتقاريـر الدخل. 6-

إن تطبيــق تمهيــد الدخــل ملســتويات الربحيــة، يخفــض العــبء الضريبـــي علــى الشــركة، دون ضــرورة إلــى التاعــب  7-
بالتقاريـــر املاليــة.

 - )Earnings Manipulation( التالعب بالدخل

يعــرف التاعــب بالدخــل، بأنــه أداة تســتخدمها اإلدارة إلظهــار تتمتــع الشــركة بمركــز مالــي قــوي وربحيــة عاليــة، وتقييــم 
ســعر الســهم بســعر غيـــر حقيقــي، لتضليــل أصحــاب املصالــح واملستثمريـــن )Banicl et al., 2004: 1(. ويـــرى الباحــث بــأن 
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 إلــى تعظيــم أرباحهــا 
ً
التاعــب بالدخــل مرتبــط بشــكل أكبـــر بــإدارة الدخــل، أكثـــر منــه بتمهيــد الدخــل، ألن اإلدارة تســعى دائمــا

 Earnings( للمسئوليـــن فــي الشــركات، فظاهــرة التاعــب أو إدارة الدخــل 
ً
وتحقيــق مكاســب ســريعة، والــذي أصبــح هاجســا

Management or Earnings Manipulation( تعتبـــر إحدى املشكات التـــي تواجه املحلليـــن املالييـــن في أسواق األسهم ومع 
املستثمريـــن وأصحــاب املصالــح، وقــد تســتخدم إدارة الدخــل األســاليب والتقديـــرات املحاســبية للتقريـــر عــن مســتوى معيـــن 

مــن الربحيــة، بإعتبــار أن الربــح هــو املقيــاس التقليــدي ألداء اإلدارة.

ويـــرى الباحــث إن الدافــع مــن وراء التاعــب بالدخــل، هــو تعــارض املصالــح بيـــن إدارة الشــركة والجهــات الخارجيــة، كمــا 
تســتطيع اإلدارة التأثيـــر فــي األربــاح املحاســبية مــن خــال املرونــة فــي اســتخدام بدائــل السياســات املحاســبية، مــا يمكنهــا مــن 
التأثيـــر فــي األربــاح املنشــورة )زيــادة أو نقصــان(، أو مــن خــال املرونــة التـــي تتصــف بهــا املعاييـــر املحاســبية، مــع وجــود الدافــع 

لــدى اإلدارة لتشــويه عــرض املعلومــات املحاســبية.

ويـرى الباحث بإن أهم الفروق بيـن إدارة الدخل وتمهيد الدخل تنحصر في األتي:

إلــى  1- فتســعى  الدخــل  إدارة  أمــا  الزمنيــة،  الفتـــرات  خــال  بالدخــل  التذبذبــات  تخفيــض  إلــى  الدخــل  تمهيــد  يســعى 
بالشــركة. املحيطــة  الظــروف  حســب  علــى  األربــاح  فــي  التضخيــم 

العاقــة التـــي تبنــي عليهــا تطبيــق تمهيــد الدخــل، هــي عاقــة ثقــة مــع األطــراف املتعاملــة مــع الشــركة، أمــا إدارة الدخــل  2-
فالعاقــة تبنــي علــى حســب رقــم الربحيــة وســعر الســهم.

يعتبـر تطبيق مفهوم تمهيد الدخل أقل خطورة من تطبيق إدارة الدخل على املتعامليـن مع الشركة. 3-

تـــرتبط إدارة الدخــل بالتاعــب بالدخــل بدرجــة أكبـــر مــن تطبيــق تمهيــد الدخــل، والتـــي تســعى إلــى التخفيــض فــي  4-
التذبذبــات فــي الدخــل، لكــي تـــزيد مــن ثقــة أصحــاب املصالــح بالشــركة، أمــا إدارة الدخــل فتســعى إلــى تضخيــم األربــاح 
بـــزيادة  أو تخفيــض مــن األربــاح، بحســب الظــروف املحيطــة بالشــركة، فــإن كانــت الظــروف تحتــم علــى الشــركة 

الربحيــة، فتـــزيد مــن الربحيــة، أمــا إذا كانــت الظــروف تتعلــق بضريبــة الدخــل، فتخفــض مــن الربحيــة.

تســتغل إدارة الدخــل املرونــة فــي تطبيــق املبــادئ املحاســبية املتعــارف عليهــا حســب )GAAP( فــي التاعــب بالدخــل،  5-
إلــى إعطــاء مصداقيــة أكبـــر عــن  أكثـــر مــن تطبيــق مفهــوم تمهيــد الدخــل )Income Smoothing(، والتـــي تهــدف 

التقاريـــر والبيانــات املاليــة للشــركة.

أهداف وأهمية الدراسة

 فــي النشــاط االقتصــادي للدولــة بمــا يقدمــه مــن حمايــة ماديــة للممتلــكات واألرواح، 
ً
 حيويــا

ً
يلعــب قطــاع التأميـــن دورا

النشــاط االســتثماري  أمــوال ومدخـــرات تدعــم وتقــوي  مــن  بــه  يســاهم  ملــا  التنميــة االقتصاديــة  مــن مصــادر   
ً
وُيعــد مصــدرا

للدولــة، فقــد حظــي هــذا القطــاع باهتمــام عــدة أطــراف، كالبنــوك واملساهميـــن والدائنيـــن وأطــراف اخـــرى، فنجــد االتحــاد 
األردنــي لشــركات التأميـــن وهيئــة التأميـــن يتدخــان لحمايــة حملــة الوثائــق، وذلــك باإلشــراف والرقابــة علــى النشــاط التأميـــني 
 مــن قســم املحاســبة بــأن يقدمــوا بيانــات وتقاريـــر ماليــة، ملتابعــة نتائــج األعمــال التأميـــنية 

ً
وحمايتــه مــن اإلفــاس، فيطلــب دائمــا

واملاليــة مــع الشــركات، للتأكــد مــن قيامهــا بتطبيــق التعليمــات واإلجـــراءات الصــادرة عــن الهيئــة أو االتحــاد، بحيــث تتطابــق 
النتائــج املاليــة للمحاســبة عــن األربــاح والعوائــد بشــكل يضمــن دقتهــا للمتعامليـــن مــع هــذه البيانــات، كل ذلــك ـكـي تســتمر 

شــركات التأميـــن فــي الحيــاة االقتصاديــة واملاليــة بدقــة الدخــل الــذي يقــدم للمساهميـــن.

 وقد هدفت هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف، من أهمها:

تحديد تأثيـر إدارة الدخل على استمرارية شركات التأميـن األردنية. 1-

تحديد تأثيـر إدارة الدخل على التاعب بالدخل في شركات التأميـن األردنية. 2-

فروض الدراسة

سيتم في هذه الدراسة اختبار الفرضيات التالية:
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الفرضية األولى

HO : ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية لتأثيـر إدارة الدخل على استمرارية شركات التأميـن األردنية.

الفرضية الثانية

HO : ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية لتأثيـر إدارة الدخل على التاعب بالدخل في شركات التأميـن األردنية.

إلــى متغيـــر مســتقل واحــد ومتغيـريـــن تابعيـــن اثنيـــن،  أمــا متغيـــرات هــذه الدراســة، فيوجــد ثاثــة متغيـــرات، تنقســم 
التالــي: النحــو  وتتمثــل علــى 

املتغيـر املستقل: إدارة الدخل.	 

املتغيـرات التابعة: يتمثل في: )1( االستمرارية. )2( التاعب بالدخل.	 

نموذج الدراسة

وفيما يلي نموذج لهذه الدراسة:

مجتمع وعيـنة الدراسة

مجتمع الدراسة - 

يتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع شــركات التأميـــن العاملــة فــي األردن، واملرخصــة مــن قبــل وزارة الصناعــة والتجــارة 
األردنيــة )قســم مراقبــة التأميـــن(، مــع نهايــة عــام 2014 والبالغــة عددهــا 25 شــركة، وألن مجتمــع الدراســة لقطــاع التأميـــن 
يـــنحصر جميعــه فــي مديـــنة عمــان، وأن عددهــا محــدود، فقــد شــمل مجتمــع الدراســة )10( شــركات التأميـــن فــي مديـــنة عمــان، 
ممــا أعطــى مرونــة للبحــث فــي اختيــار العيـــنة )عيـــنة الدراســة(. وأن وحــدة التحليــل هــم األفــراد العامليـــن فــي شــركات التأميـــن 

.) N = 40 ( ،)40 وعددهــم(

عيـنة الدراسة - 

تم اختيار عيـنة الدراسة بناًء على الشروط التالية:

أن تكون أردنية الجنسية. 1-

أن تكون الشركات تصدر وثائق لنوعي )التأميـنات العامة والتأميـن على الحياة(. 2-

أن يكون قد تم تأسيسها قبل 1/1/1999. 3-

أن ال يقل رأس مال لكل شركة تأميـن عن 2,000,000 ديـنار أردني. 4-

االستمرارية

املتغيـرات التابعة املتغيـر املستقل

التالعب بالدخل

إدارة الدخل
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وقد اشتملت العيـنة العشوائية البسيطة ملجتمع الدراسة على )10( شركة تأميـن، انحصرت في: 5-

- شركة التأميـن األردنية.	  الشركة األردنية الفرنسية للتأميـن.  

- شركة التأميـن الوطنية األهلية.	  شركة التأميـن العربية – األردن.  

- شركة القدس للتأميـن.	  شركة الشرق األوسط للتأميـن.  

- شركة النسر العربـي للتأميـن.	  الشركة املتحدة للتأميـن.   

- شركة دلتا للتأميـن.	  شركة اليـرموك للتأميـن.   

وسوف يتم توزيع االستبانات على األفراد العامليـــن في شركات التأميـــن، املنحصريـــن في مدراء ورؤساء أقسام التأميـــن 
وعلــى املديـريـــن ورؤســاء أقســام املحاســبة، ويـــرجع الســبب فــي اختيــار هــؤالء إلــى اعتقــاد الباحــث بــأن تلــك الفئــة مــن العامليـــن 

هــي الجهــة املعنيــة فــي موضــوع الدراســة، لذلــك ســوف يتــم توزيــع االســتبانات علــى الفئــات التاليــة:

- رؤساء أقسام املحاسبة واملحاسبيـن.	  املدراء املالييـن.    

- مدراء دوائر الحـريق والحوادث العامة.	  مدراء دوائر البحـري.    

- مدراء دوائر السيارات.	  مدراء دوائر الحياة والصحي.   

- مدراء أو رؤساء دائرة التدقيق الداخلي )إن وجد(.	  رؤساء أقسام حوادث السيارات.   

- مسئوليـن الذمم )إن وجد(.	  رؤساء أقسام تكنولوجيا املعرفة )إن وجد(.  

وســيتم اســتخدام العيـــنة العشــوائية البســيطة، ومــن ومــن خــال تلــك املجوعــة املختــارة مــن العيـــنة التـــي تشــكل عيـــنة 
ملجتمــع  الزمنيــة  للفتـــرة  بالنســبة  أمــا  التأميـــن.  شــركات  فــي  العامليـــن  األفــراد  علــى  اســتبانة   )40( توزيــع  فســيتم  الدراســة، 

.31/12/2014 الدراســة، فقــد كانــت مــع نهايــة 

نوع الدراسة - 

هذه الدراسة وصفية تحليلية وميدانية، ألنها تختبـر وتحلل وتصف أثـر إدارة الدخل على استمرارية شركات التأميـن 
األردنية، وكذلك تحلل وتختبـر وتصف العوامل التـي تؤدي إلى التاعب بالدخل.

محددات الدراسة

وتتمثل محددات الدراسة في:

حجم العيـنة املختارة عبارة عن عيـنة عشوائية بسيطة ضمن شروط محددة إلختيار العيـنة. 1-

قلة املراجع والدراسات السابقة حول موضوع الدراسة، وخاصة في مجال التأميـن. 2-

تم اختيار العيـنات التـي تعمل في مجالي التأميـنات العامة على الحوادث والتأميـنات على الحياة. 3-

عدم انسجام جميع شركات التأميـن في بعض الدوائر واألقسام. 4-

خصائص عيـنة الدراسة

تشــمل العيـــنة الخصائــص التاليــة: جنســية الشــركة، نــوع امللكيــة، طبيعــة النشــاط املمــارس والفتـــرة الزمنيــة لعيـــنة 
.31/12/2014 لــكل شــركة لغايــة  الدراســة، وتاريــخ التأســيس ورأس املــال 

أ جنسية الشركة: جميع شركات التأميـن املدروسة أردنية الجنسية.	-

أ نوع امللكية: جميع شركات التأميـن املدروسة شركات مساهمة محدودة.	-

أ طبيعــة النشــاط التأميـــني املمــارس: جميــع شــركات التأميـــن املدروســة تصــدر وثائــق التأميـــن )التأميـــن علــى الحيــاة 	-
والتأميـــنات العامــة(.

أ الفتـرة الزمنية لعيـنة الدراسة: تم دراسة عيـنة الدراسة لغاية نهاية 31/12/2014.	-
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أساليب جمع البيانات

 تم جمع البيانات من مصادر ثانوية وأولية والخبـرة الشخصية لدى الباحث في قطاع التأميـن، كما يلي:

أ مصــادر ثانويــة، وتتكــون مــن: املعلومــات الجاهــزة واملتوافــرة فــي املكتبــات مــن كتــب ومراجــع ودوريــات ومقــاالت تــدور 	-
حــول موضــوع الدراســة، ودراســات ســابقة، وقــد تــم االعتمــاد عليهــا فــي تحديــد اإلطــار النظــري للدراســة. والتقاريـــر 
الســنوية الصــادرة عــن شــركات التأميـــن فــي األردن. والتقاريـــر الصــادرة مــن اإلتحــاد األردنــي لشــركات التأميـــن وهيئــة 

التأميـن.

أ عيـــنة 	- فــي  املتمثليـــن  التأميـــن  شــركات  فــي  العامليـــن  األفــراد  علــى  توزيعهــا  يتــم  اســتبانة  فــي  وتتمثــل  أوليــة:  مصــادر 
الدراســة، واملنحصريـــن فــي مــدراء ورؤســاء أقســام التأميـــن وعلــى املديـريـــن املالييـــن ورؤســاء أقســام املحاســبة )التـــي 
(، وتناولــت االســتبانة كل أهــداف البحــث والتـــي تــم تصميمهــا فــي ضــوء البيانــات الثانويــة. لذلــك ســوف 

ً
ذكــرت ســابقا

يتــم توزيــع )40( اســتبانة علــى األفــراد العامليـــن فــي شــركات تأميـــن.

عدد االستبانات املوزعة ) لدى الباحث (   =        40	 

عدد اإلجابات عن االستبانات ) لدى الباحث ( =        30	 

عدد االستبانات التـي لم يستجيب عليها عيـنة الدراسة     = 10	 

ويتضح أن النسبة املئوية لاستجابة تساوي )75 =40 ÷ 30 %(.	 

أ الخبـرة الشخصية في قطاع التأميـن: خبـرة الباحث الشخصية في شركات التأميـن.	-

األساليب اإلحصائية

لتحليل بيانات الدراسة، اعتمد الباحث األساليب اإلحصائية واملؤشرات القياسية، وأهم األساليب املستخدمة هي:

أ اإلحصــاء الوصفــي، ومنهــا: الوســط الحسابـــي لبيــان مــدى أهميــة فقــرات االســتبانة عنــد أفــراد العيـــنة. واإلنحـــراف 	-
املعيــاري لبيــان مــدى اتفــاق أفــراد العيـــنة وتقــارب اإلجابــات. والنســبة املئويــة لبيــان درجــة تأثيـــر هــذه العوامــل.

أ اإلحصاء االستداللي، ومنها: اختبار T- Test. وتحليل اإلنحدار املتعدد.	-

.)Statistical Package for Social Sciences - SPSS( ماحظة: سيتم استخدم لتحليل البيانات

تحليل البيانات واختبار الفروض                

يمثــل هــذا الجـــزء مــن الدراســة تحليــل املتغيـــرات املســتقلة والتابعــة واختبــار الفرضيــات وذلــك علــى النحــو التالــي:  يمثــل 
جــدول )1-5( نتائــج ثبــات إدارة الدخــل علــى اســتمرارية شــركات التأميـــن األردنيــة بأســلوب )ألفــا كرونبــاخ( لاتســاق الداخلــي:

قيمة ألفا كرونباخعدد الفقراتاملجاالت
60.767إدارة الدخل
60.903اإلستمرارية

60.914التالعب بالدخل
180.938االستبيان

ياحــظ مــن الجــدول رقــم )1-5( أن مجــاالت اســتمرارية شــركات التأميـــن األردنيــة تتمتــع بقيــم اتســاق داخلــي بدرجــة 
عالية، حيث بلغت لاستبيان ككل )0.938(، وبلغت قيمة الثبات بيـن )0.767( ملتغيـر إدارة الدخل و)0.903( ملتغيـر التابع 
األول )االســتمرارية( وبلغــت )0.914( للمتغيـــر التابــع الثانــي )التاعــب بالدخــل(، وتعتبـــر جميــع هــذه القيــم مناســبة وكافيــة 

ألغــراض مثــل هــذه الدراســة، وتشيـــر إلــى قيــم ثبــات مناســبة.
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 - تحليل املتغيـرات
ً
أوال

تحليل املتغيـر املستقل األول )إدارة الدخل( 1-

 
ً
تـــرتيبا املحاســبية مرتبــة  املعلومــات  املعياريــة ملجــاالت دور  الحســابية واالنحـــرافات  املتوســطات   )5-2( يمثــل جــدول 

:
ً
تنازليــا

االنحـراف املعيارياملتوسط الحسابياملجاالتالرقم

3.370.87إدارة الدخل1

ياحــظ مــن جــدول )2-5( أن املتوســط الحسابـــي )3.37(، وبانحـــرافات معياريــة )0.87(، وفيمــا يلــي تحليــل لفقــرات إدارة 
 علــى النحــو التالــي:

ً
 تنازليــا

ً
الدخــل فــي جــدول )3-5( للمتوســطات الحســابية واإلنحـــرافات املعياريــة مرتبــة تـــرتيبا

املجاالتالرقم
املتوسط 
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

الرتبة

4
إلــى أي مــدى يتــم االلتـــزام بإعــداد قوائــم أربــاح متوقعــة بمــا يتفــق ويـــنسجم واملعاييـــر 

الدوليــة
3.571.191

6
إلــى أي مــدى يتــم االهتمــام بالدخــل مــن قبــل اإلدارة دون التالعــب والتأثيـــر علــى األطــراف 

االخـرى
3.571.282

3.531.203إلى أي مدى يتم االفصاح عن املعلومات املحاسبية بالقوائم املالية1
3.331.304إلى أي مدى تتصف املعلومات املحاسبية بالدقة واملوثوقية والعدالة5
3.231.335إلى أي مدى تتم وضع الخطط املستقبلية لتحسيـن الربحية2
3.001.366إلى أي مدى يتم اعتماد التكنولوجيا في املحاسبة والتأميـن في الشركة.3

3.370.87إدارة الدخل 

ياحــظ مــن جــدول )3-5( أن الفقــرة رقــم )4( التـــي تنــص علــى »إلــى أي مــدى يتــم االلتـــزام بإعــداد قوائــم أربــاح متوقعــة 
بمــا يتفــق ويـــنسجم واملعاييـــر الدوليــة«، والفقــرة رقــم )6( التـــي تنــص علــى »إلــى أي مــدى يتــم االهتمــام بالدخــل مــن قبــل اإلدارة 
دون التاعب والتأثيـــر على األطراف االخـــرى«، قد حققتا متوسط حسابـــي )3.57(، بيـــنما حققت الفقرة رقم )3( التـــي تنص 
علــى »إلــى أي مــدى يتــم اعتمــاد التكنولوجيــا فــي املحاســبة والتأميـــن فــي الشــركة«، املرتبــة األخيـــرة بمتوســط حسابـــي )3.00(، 

أمــا إجمالــي الدرجــة الكليــة ملجــال املتوســطات الحســابية فقــد بلــغ )3.37(.

تحليل املتغيـر التابع األول ) اإلستمرارية ( 2-

 
ً
تــم حســاب املتوســطات الحســابية واالنحـــرافات املعياريــة فــي جــدول )4-5( لفقــرات مجــال االســتمرارية مرتبــة تـــرتيبا

 علــى النحــو التالــي:
ً
تنازليــا

املجاالتالرقم
املتوسط 
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

الرتبة

3.371.331إلى أي مدى تهتم اإلدارة باملحافظة على استمرارية وتطور الشركة4
3.231.332إلى أي مدى يتم توجد مراجعات دورية من جانب اإلدارة للبيانات والتقاريـر ااملالية5
3.231.172إلى أي مدى يتم اتخاذ القرارات املبنية على املعلومات املحاسبية وربطها بإدارة الدخل6
3.101.324إلى أي مدى تهتم إدارة الشركة باالنهيارات املالية التـي تحصل لبعض الشركات االخـرى2

3
تدفــق  اســتمرارية  علــى  للمحافظــة  اســتثماراتها  حجــم  بـــزيادة  اإلدارة  تهتــم  مــدى  أي  إلــى 

لديهــا العوائــد 
3.031.355

2.971.276إلى أي مدى تهتم االارة في توزيع كشوفات الحسابات على جميع العمالء والوكالء1
3.161.06االستمرارية

ياحــظ مــن جــدول )4-5( أن الفقــرة رقــم )4( التـــي تنــص علــى »إلــى أي مــدى تهتــم اإلدارة باملحافظــة علــى اســتمرارية 
وتطــور الشــركة« قــد حققــت متوســط حسابـــي )3.37(، بيـــنما حققــت الفقــرة رقــم )1( التـــي تنــص علــى »إلــى أي مــدى تهتــم 
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االارة فــي توزيــع كشــوفات الحســابات علــى جميــع العمــاء والــوكاء« املرتبــة األخيـــرة إذ تحققــت بمتوســط حسابـــي )2.97(، 
وقد حققت الدرجة الكلية للمجال متوسطا حسابيا بقيمة )3.16(. 

تحليل املتغيـر التابع الثاني )التالعب بالدخل( 3-

 
ً
 تنازليــا

ً
يبيـــن جــدول )5-5( املتوســطات الحســابية واالنحـــرافات املعياريــة لفقــرات مجــال التاعــب بالدخــل مرتبــة تـــرتيبا

علــى النحــو التالــي:

الرتبةاالنحـراف املعيارياملتوسط الحسابياملجاالتالرقم

1
واملدققيـــن  املحاسبيـــن  أخطــاء  عــن  ســاءلة 

ُ
امل تتــم  مــدى  أي  إلــى 

اإلدارة قبــل  مــن  والخارجييـــن  الداخلييـــن 
3.631.271

5
إلــى أي مــدى يتــم التعــاون مــع املدققييـــن الداخلييـــن والخارجييـــن 

حســب األصــول وقواعــد املهنــة
3.101.402

2
قبــل اإلدارة دون  مــن  الربحيــة  بدقــة  يتــم االهتمــام  مــدى  أي  إلــى 

االخـــرى األطــراف  علــى  والتأثيـــر  التالعــب 
3.031.103

6
إلــى أي مــدى يتــم الحكــم علــى دقــة البيانــات الخاصــة بالريحيــة فــي 

الشــركة
3.031.353

4
فتـــرات  علــى  األربــاح  نســبة  بتغيـــر  االهتمــام  تتــم  مــدى  أي  إلــى 

املاليــة الســنوات 
3.001.515

3
إلــى أي مــدى يوجــد التـــزام منهــي مــن قبــل املحاسبيـــن فــي عمليــات 

املراقبــة علــى البيانــات املاليــة وغيـــر املاليــة
2.961.356

3.131.12التالعب بالدخل

ســاءلة عــن أخطــاء املحاسبيـــن 
ُ
امل تتــم  مــدى  إلــى أي   « تنــص علــى  التـــي   )1( الفقــرة رقــم  )5-5( أن  مــن جــدول  الحــظ 

واملدققيـــن الداخلييـــن والخارجييـــن مــن قبــل اإلدارة«، حققــت متوســط حسابـــي )3.63(، بيـــنما حققــت الفقــرة رقــم )3( التـــي 
تنص على »إلى أي مدى يوجد التـــزام منهي من قبل املحاسبيـــن في عمليات املراقبة على البيانات املالية وغيـــر املالية«، املرتبة 

األخيـــرة اذ تحققــت بمتوســط حسابـــي )2.96(، وقــد حققــت الدرجــة الكليــة للمجــال متوســطا حســابيا بقيمــة )3.13(.

 - اختبار فرضيات الدراسة
ً
ثانيا

الفرضية األولى

HO : ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية لتأثيـر إدارة الدخل على استمرارية شركات التأميـن األردنية.

الختبــار هــذه لفرضيــة، تــم اســتخدام تحليــل اإلنحــدار البســيط، ويوضــح جــدول )6-5( نتائــج تحليــل اإلنحــدار الخطــي 
البســيط أثـــر إدارة الدخــل علــى اســتمرارية شــركات التأميـــن األردنيــة وعلــى النحــو التالــي:

rR2fSig fβ0βtSig tاملتغيـر املستقل
0.000*0.6210.38617.590.0000.5900.7614.19إدارة الدخل

الفرضية الثانية

HO : ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية لتأثيـر إدارة الدخل على التالعب بالدخل في شركات التأميـن األردنية.

الختبــار هــذه لفرضيــة فقــد تــم اســتخدام تحليــل اإلنحــدار البســيط، ويوضــح جــدول )7-5( نتائــج تحليــل اإلنحــدار 
الخطــي البســيط أثـــر إدارة الدخــل علــى التاعــب بالدخــل فــي شــركات التأميـــن األردنيــة وعلــى النحــو التالــي:

rR2fSig fβ0βtSig tاملتغيـر املستقل
0.001*0.5780.33514.080.0010.6170.7443.75إدارة الدخل
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النتائج والتوصيات

النتائج

بعد تحليل نتائج بيانات عيـنة الدراسة واختبار فرضياتها، يمكن تلخيص نتائج الدراسة على النحو اآلتي:

تم توزيع )40( اســتبانة على عيـــنة الدراســة، حيث تم االســتجابة على )30( فقط من مجموع االســتبانات املوزعة،  1-
وكان غالبية املستجبيـن ذكور، حيث بلغ عدد املستجبيـن )25( من الذكور و)5( من اإلناث.

كان متوسط سنوات الخبـرة العملية للمستجبيـن على االستبانة من )10 – 5 سنوات(. 2-

كانت جميع املؤهات العلمية للمستجبيـن من حملة الشهادة الجامعية األولى، وثاثة من حملة املاجستيـر. 3-

يوجــد تأثيـــر ذات داللــة إحصائيــة )للفرضيــة األولــى( لتأثيـــر إدارة الدخــل علــى اســتمرارية شــركات التأميـــن األردنيــة،  4-
حيــث بلغــت قيمــة العاقــة بيـــن املتغيـريـــن )0.621(، وتعتبـــر هــذه القيمــة لهــا داللــة إحصائيــة، وذلــك ألن قيمــة 
)f( املحســوبة والبالغــة )17.59( لهــا داللــة إحصائيــة بمســتوى داللــة )0.000(، وهــو أقــل مــن )5%(، وتشيـــر هــذه 

ــر إدارة الدخــل علــى اســتمرارية شــركات التأميـــن األردنيــة النتيجــة إلــى أثـ

وتبيـــن قيــم املعامــل )β( أثـــر إدارة الدخــل علــى اســتمرارية شــركات التأميـــن األردنيــة فــي نمــوذج االنحــدار الــذي تــم  5-
التوصــل إليــه، حيــث بلغــت قيمــة هــذا التأثيـــر )0.761(.

كمــا تبيـــن قيمــة )t( األهميــة الخطيــة للمعامــل )β( الــذي تــم التوصــل إليــه، وحيــث إن قيــم مســتوى الداللــة البالــغ  6-
)0.000( ملتغبـــر إدارة الدخــل كانــت أقــل مــن )5%(، فــإن قيــم املعامــات التـــي تــم التوصــل إليهــا تعتبـــر ذات أهميــة 

فــي نمــوذج االنحــدار.

وتشيـــر قيم )R2( إلى نســبة تبايـــن املتغيـــر التابع، والذي يمكن تفسيـــره من خال املتغيـــر املســتقل وقد بلغت هذه  7-
النســبة )38.6 ٪(، وتبيـــن هذه النســبة مدى قدرة املتغيـــر املســتقل في التنبؤ باملتغيـــر التابع.

وبهــذه النتيجــة يتــم رفــض فرضيــة الدراســة الصفريــة وقبــول البديلــة، أي هنــاك أثـــر إلدارة الدخــل علــى اســتمرارية  8-
شــركات التأميـــن األردنيــة.

يوجــد تأثيـــر ذا داللــة إحصائيــة )للفرضيــة الثانيــة( لتأثيـــر إدارة الدخــل علــى التاعــب بالدخــل فــي شــركات التأميـــن  9-
األردنيــة، حيــث بلغــت قيمــة العاقــة بيـــن املتغيـريـــن )0.617(، وتعتبـــر هــذه القيمــة لهــا داللــة إحصائيــة، وذلــك ألن 
قيمــة )f( املحســوبة والبالغــة )14.08( لهــا داللــة إحصائيــة بمســتوى داللــة )0.001(، وهــو أقــل مــن )5%(، وتشيـــر 

هــذه النتيجــة إلــى أثـــر إدارة الدخــل علــى التاعــب بالدخــل فــي شــركات التأميـــن األردنيــة.

وتبيـــن قيــم املعامــل )β( أثـــر إدارة الدخــل علــى التاعــب بالدخــل فــي شــركات التأميـــن األردنيــة فــي نمــوذج االنحــدار  10-
الــذي تــم التوصــل اليــه، حيــث بلغــت قيمــة هــذا التأثيـــر )0.744(.

كمــا تبيـــن قيمــة )t( األهميــة الخطيــة للمعامــل )β( الــذي تــم التوصــل إليــه، وحيــث إن قيــم مســتوى الداللــة البالــغ  11-
)0.001( ملتغبـــر إدارة الدخــل كانــت أقــل مــن )5%(، فــإن قيــم املعامــات التـــي تــم التوصــل إليهــا تعتبـــر ذات أهميــة 

فــي نمــوذج االنحــدار.

وتشيـــر قيم )R2( إلى نســبة تبايـــن املتغيـــر التابع، والذي يمكن تفسيـــره من خال املتغيـــر املســتقل وقد بلغت هذه  12-
النســبة )33.5 ٪(، وتبيـــن هذه النســبة مدى قدرة املتغيـــر املســتقل في التنبؤ باملتغيـــر التابع.

وبهــذه النتيجــة يتــم رفــض فرضيــة الدراســة الصفريــة وقبــول البديلــة أي هنــاك أثـــر إلدارة الدخــل علــى التاعــب  13-
بالدخــل فــي شــركات التأميـــن األردنيــة.

تؤثـــر إدارة الدخــل علــى مصداقيــة املعلومــات املاليــة واملحاســبية، وتؤثـــر علــى صــدق البيانــات املقدمــة لألطــراف  14-
ذات العاقــة بالشــركة.

تتعمــد بعــض الشــركات إلــى التاعــب بأرقــام الربحيــة للحفــاظ علــى قيمــة الســهم فــي األســواق املاليــة واســتمرارية  15-
ارتفــاع قيمــة األســهم.
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انهيار العديد من الشركات بسبب التاعب في األرقام الربحية وتضليل األطراف ذات العاقة. 16-

قلة املصداقية لبعض الشركات بسبب اإلفاس املالي املفاجئ للشركات الكبـرى. 17-

التوصيات

بعد تحليل فرضيات الدراسة املتعلقة بأثـــر إدارة الدخل على استمرارية شركات التأميـــن األردنية، وعاقتها بالتاعب 
لكــي يحافظــوا علــى  التأميـــن  املوظفيـــن داخــل شــركات  يتكافــل جهــد جميــع  أن  الضــروري  مــن  أنــه  الباحــث  يـــرى  بالدخــل، 

 عــن التاعــب بقيــم الدخــل، ولتحقيــق هــذه األمــور يو�ســي الباحــث بمــا يلــي:
ً
اســتمرارية الشــركة بعيــدا

باســتمرارية  1- االهتمــام  زيــادة  مــع  الشــركات،  باســتمرارية  وربطهــا  الدخــل  إدارة  بموضــوع  االهتمــام  زيــادة  ضــرورة 
واملهنيــة. العمليــة  علــى خبـــراتهم  للحفــاظ  الشــركات  فــي  العامليـــن 

البحث عن أهم األسباب التـي تؤدي إلى االنهيار املفاجئ للشركات، رغم ارتفاع نسبة الربحية. 2-

زيادة االهتمام بالرقابة على الشركات مع تأسيس نظام رقابة داخلي قوي مرتبط بـرئيس مجلس اإلدارة. 3-

زيادة االهتمام بالحاكمية املؤسسية للحفاظ على استمرارية الشركة. 4-

ضــرورة توســيع مجتمــع الدراســة فــي الدراســات الاحقــة، بحيــث ال يقتصــر علــى قطــاع التأميـــن فقــط، بــل يتعــدى  5-
ذلــك القطاعــات األخـــرى ليشــمل )القطــاع الصناعــي، والجامعــات، والفنــادق، واملستشــفيات، والقطــاع الســياحي، 

وقطــاع االتصــاالت، وقطاعــات اخـــرى(.

رفــع مســتوى املنهــي للعامليـــن فــي الشــركات، مــع تحفيـــزهم بأهميــة أخاقيــات املهنــة لــدى جميــع العامليـــن فــي القطــاع  6-
املالــي واملحاسبـــي والقطاعــات األخـــرى.

ضــرورة توزيــع منشــورات ودوريــات فــي الجامعــات والكليــات واملعاهــد وجميــع القطاعــات األخـــرى، تؤكــد علــى أهميــة  7-
إدارة الدخــل فــي مجــال اســتمرارية الشــركات.

على الشركات أن تهتم باألبحاث واالستبانات املقدمة من الباحثيـن. 8-
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ABSTRACT

This study aimed to identify the impact of the earnings management on continuity Jordanian 
insurance companies, through the following objectives: )1( Determine the effect of earnings management 
on the continuity of Jordanian insurance companies. )2( Determine the effect of earnings management to 
manipulate earnings 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 )40( to identify the individuals working in these departments and sections.

I have been using several statistical methods in paragraphs resolution analysis operations, including 
the characteristics of the study sample analysis, and analysis of simple linear regression and matrix, was 
conducted test )t(.

Some of the most important results of this study include: -
1- There is a statistically significant effect )first hypothesis( to the effect of earnings management 

on the continuity of the Jordanian insurance companies, reaching the relationship between two 
variables value )0.621(, and considered this value was statistically significant, because the value 
))f calculated the )17:59( its significance the level of statistical significance )0.000(, which is less 
than )5%(, and indicate this result to impact on the continuity of income management Jordanian 
insurance companies.

2- There is a statistically significant effect )for the second hypothesis( to the effect of income 
management to manipulate earnings in the Jordanian insurance companies, reaching the 
relationship between two variables value )0.617(, and considered this value was statistically 
significant, because the value )f( calculated the )14:08( a statistically significant level of significance 
)0.001(, which is less than )5%(, and indicate this result to the impact of earnings management to 
manipulate earnings in the Jordanian insurance companies.

One of the most important recommendations proposed by the researcher in this study, the need for 
increased attention to the issue of earnings and linked to the continuity of the management companies in 
the insurance sectors and other sectors in all universities, colleges and institutes, with greater attention to 
references and periodicals on the subject of future research.




