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البيئـة )المتغيرات المستقلة هـي العوامـل الخارجيـة هدفت الدراسة الى اختبار أثر مجموعتين من 

التخطـيط المـالي، والرقابـة الداخليـة، )والعوامـل الداخليـة ، (القانونية، والبيئة االقتصادية، والبيئة التنافسـية

العائــــد علــــى األصــــول والعائــــد علــــى ) ألردنيــــةفــــي األداء المــــالي لشــــركات التــــأمين ا (والكفــــاءة االداريــــة

خدمت الدراسة المنهج الوصـفي التحليلـي، وتـم جمـع البيانـات بواسـطة اسـتبانة وزعـت علـى . است(الملكية

مبحوثــًا مــن كافــة شــركات التــأمين األردنيــة البــال   (02)تألفــت مــن عينــة مــن مــوكفي شــركات التــأمين 

كمــا تــم االعتمــاد علــى معــدالت العائــد علــى األصــول ( اســتبانة. 75شــركة، اســترد منهــا   (24)عــددها 

وبعــــد اجــــراء تحليــــل االنحــــدار المتعــــدد الختبــــار  عائــــد علــــى الملكيــــة لقيــــاس األداء المــــالي للشــــركات.وال

الفرضـــيات، توصـــلت الدراســـة الـــى وجـــود أثـــر معنـــوي ذو داللـــة احصـــائية لكـــل مـــن العوامـــل الخارجيـــة 

يـرات الخارجيـة والعوامل الداخلية في األداء المالي لشـركات التـأمين. وتضـمت نتـائج الدراسـة ترتيبـًا للمتغ

ي األداء المـــالي لشـــركات التـــأمين. وأوصـــت الدراســـة بضـــرورة االهتمـــام والداخليـــة وفقـــًا لدرجـــة تأثيرهـــا فـــ

 الداخلية والخارجية المؤثرة في األداء المالي لشركات التأمين. بالعوامل

    .شـركات التـأمين األردنية، العوامل المؤثرة في تقييـم األداء المـالي :المفتاحيةالكلمات 
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ABSTRACT  

Factors Affecting Financial Performance of Jordanian Insurance 

Corporations: Field study at Insurance Companies Listed at Amman 

 Stock Exchange Market 

Prepared by: Anas Museh Al tarawneh                                             

Supervised by: Dr. Ali Abedelghani Alaith 

 

The aim of the present study was to examine external factors (legal, economic, and 

competitive environments) and inernal factors (financial planning, internal control, and 

managerial efficiency) affecting the financial performance (return on Assets and Return on 

Equity) of Jordanian Insurance Corporations. Using the analytical descriptive method, a 

questionnaire-based survey was conducted on a sample consisted of 72 employee working 

for 24 insurance corporations in order to collect data, 70 questionnaires were returned. 

Financial performance was measured by retrun on assets (ROA) and return on equity 

(ROE). Simultaneous multiple regression analysis was carried out on study variable to test 

hypotheses. The findings of the study pointed out that external factors as well as internal 

factors have statistical significant effect on financial performance of Jordanian Insurance 

Corporations. The degree to which each independent factor has an influence on the 

financial performance was reported in the results. Finally, in the light of the findings, the 

study recommended that insurance companies should pay more attention to external and 

internal factors affecting  their financial performance. 

Keyword: Factors Affecting Financial Performance, Jordanian Insurance 

Corporations.   
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 مقدمة (0-0)

تأتي دراسة األداء المالي للشركات عمومًا، وشركات التأمين على وجه الخصوص، علـى درجـة 

ن حيث االرتبـاط الوثيـق بـين أداء الشـركات وقـدرتها علـى انجـاز األهـداف التـي تسـعى لتحقيقهـا، كبيرة م

ســواء مــن خــالل مقــدار العائــدات الماليــة للشــركة، أم اســتخدامها األمثــل للمــوارد، وهــو األمــر الــذي يمكــن 

 (.2515؛ الخطيب، 2557الشركة من التطور ومنافسة غيرها من الشركات ، 

مـن المؤشـرات التـي يمكـن وباسـطتها قيـاس األداء المـالي للشـركات ومنهـا: نســب  وهنالـك العديـد

الســيولة ونســب الربحيــة ونســب المــالءة. وفــي حــين تعبــر نســب الســيولة عــن قــدرة الشــركة علــى الوفــاء 

(؛ فان نسب الربحية تعكس قدرة الشركة على توليـد األربـاح مـن 2515بالتزاماتها قصيرة األجل  مطر، 

(. وفـــي 2515؛ مطـــر، 2556أو تلـــك المرتبطـــة بـــاألموال المســـتثمرة فـــي الشـــركة  عبيـــدات، المبيعـــات 

المقابل، فان نسب المالءة تهدف الى تحليل السياسة التمويلية للشركة واعتمادها على الديون في تمويل 

 (. 2512اصولها  الجعافرة، 

ايـة عوامـل مـن الممكـن أن  وفي ضوء أهمية األداء المالي للشركات، فان الحاجة تكهر لدراسـة

تــؤثر فــي مســتويات هــذا األداء. ومــن خــالل مراجعــة األدب النكــري تبــين أن هنالــك العديــد مــن العوامــل 

(. 2554المؤثرة في األداء ومنهـا: العوامـل التنكيميـة، واسـتخدام التكنولوجيـا، والعوامـل البيئيـة  جـودي، 

ارجيــة وعوامــل داخليــة، حيــث تتضــمن العوامــل وبصــفة عامــة، يمكــن تقســيم هــذا العوامــل الــى عوامــل خ

؛ 2511الخارجيــــة: العوامــــل القانونيــــة، والعوامــــل االقتصــــادية، والعوامــــل التنافســــية  دباغيــــة والســــعدي، 

(. أما العوامل الداخلية فتتألف من التخطيط المالي، والرقابة الداخلية، والكفاءة االدارية 2554عربيات، 

 (. 2515؛ الوردات، 1991 كراجة، 



3 

وحيــث أن قطــات التــأمين يمثــل واحــدًا مــن أهــم القطاعــات الخدميــة فــي االقتصــاد األردنــي، وفــي 

أداء هذا الشركات فان هنالك حاجـة ماسـة لدراسـة أثـر العوامـل الخارجيـة والداخليـة المـؤثرة فـي  انخفاض

يــدًا التــي تناولــت أداء شــركات التــأمين فــي األردن. خاصــة فــي كــل نــدرة الدراســات العربيــة واألردنيــة تحد

دراسة هذا العوامل وعالقتها باألداء. وعليه فان الدراسة الحالية تسعى الى دراسـة أثـر العوامـل الخارجيـة 

علـى األصـول والعائـد علــى  والداخليـة المـؤثرة فـي األداء المـالي لشــركات التـأمين األردنيـة ببعديـه: العائــد

ن والدور الذي يلعبه في تحقيـق التنميـة االقتصـادية، ومـن من أهمية قطات التأمي الملكية، وذلك انطالاقاً 

واقع أهمية شركات التأمين في مواجهة المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها مختلف الشـركات فـي 

   شتى القطاعات. 

 مشكلة الدراسة (0-5)

تواجـه العديـد مـن شــركات التـأمين األردنيـة تراجعــًا فـي األداء المـالي، حيــث أصـبح مـن الواضــح 

طــات التــأمين يعــيا كروفــًا صــعبة بداللــة الخســائر الفادحــة التــي تتكبــدها شــركات التــأمين، والتــي أن ق

ومن المالحك وجود  .(2713محمود، )مليون دينار أردني  127 ما يقارب تجاوزت خالل العقد األخير

ء المـالي لشـركات العوامل المـؤثرة فـي األدا دراسةفان  لذلك ،عدة عوامل تؤثر على أداء شركات التأمين

العوامـل هـذا من خاللها التحقق من الدور الذي من الممكـن أن تلعبـه يمكن ضرورة بحثية  تباتالتأمين 

وجـود النكري في حين أكهرت مراجعة األدب ء كانت عوامل خارجية أم داخلية. في األداء المالي، سوا

ي لشـركات التـأمين؛ فقـد اعتمـدت الدراسـة العديد مـن العوامـل التـي يمكـن مـن خاللهـا التنبـؤ بـاألداء المـال

ة، والبيئة التنافسية، والعوامـل الداخليـة التاليـة: البيئة االقتصاديالبيئة القانونية، العوامل الخارجية التالية: 
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كما اعتمد معدل العائد علـى األصـول والعائـد علـى الرقابة الداخلية، والكفاءة االدارية. التخطيط المالي، 

 س األداء المالي. لقيا الملكية

 وفرضياتها الدراسة أسئلة (0-3)

 يمكن صياغة مشكلة الدراسة ضمن األسئلة التالية:

هل يوجـد أثـر ذو داللـة احصـائية للعوامـل الخارجيـة ممثلـة بالبيئـة القانونيـة، البيئـة االقتصـادية،  .1

 والبيئة التنافسية على العائد على األصول لشركات التأمين األردنية؟

و داللـة احصـائية للعوامـل الخارجيـة ممثلـة بالبيئـة القانونيـة، البيئـة االقتصـادية، هل يوجـد أثـر ذ .2

 والبيئة التنافسية في العائد على الملكية لشركات التأمين األردنية؟

هــل يوجــد أثــر ذو داللــة احصــائية للعوامــل الداخليــة ممثلــة بــالتخطيط المــالي، الرقابــة الداخليــة،  .3

 د على األصول لشركات التأمين األردنية؟والكفاءة االدارية على العائ

هــل يوجــد أثــر ذو داللــة احصــائية للعوامــل الداخليــة ممثلــة بــالتخطيط المــالي، الرقابــة الداخليــة،  .4

 والكفاءة االدارية على العائد على الملكية لشركات التأمين األردنية؟

 لفرضيات التالية:تسعى الدراسة في ضوء األسئلة التي تحاول االجابة عليها الى اختبار ا

H1:  ال يوجــد أثــر ذو داللــة احصــائية عنــد(7079  ≥α)  البيئــة القانونيــة، البيئــة )للعوامــل الخارجيــة

العائـد علـى )مجتمعة في األداء المالي لشـركات التـأمين األردنيـة  (االقتصادية، والبيئة التنافسية

 .(األصول
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H2:  ال يوجــد أثــر ذو داللــة احصــائية عنــد(7079  ≥α)  البيئــة القانونيــة، البيئــة )للعوامــل الخارجيــة

العائـد علـى )مجتمعة في األداء المالي لشـركات التـأمين األردنيـة  (االقتصادية، والبيئة التنافسية

 .(الملكية

H3:  ال يوجـد أثــر ذو داللــة احصــائية عنــد(7079  ≥α)  التخطــيط المــالي، الرقابــة )للعوامـل الداخليــة

العائــد علــى )مجتمعــة فــي األداء المــالي لشــركات التــأمين األردنيــة  (داريــةالداخليــة، والكفــاءة اال

 .(األصول

H4:  ال يوجـد أثــر ذو داللــة احصــائية عنــد(7079  ≥α)  التخطــيط المــالي، الرقابــة )للعوامـل الداخليــة

العائــد علــى )مجتمعــة فــي األداء المــالي لشــركات التــأمين األردنيــة  (الداخليــة، والكفــاءة االداريــة

 .(لملكيةا

 ةأهمية الدراس (0-4)

تلعب شركات التأمين دورًا هامًا في االقتصـاد الـوطني األردنـي، ويمثـل أداء تلـك الشـركات ركنـًا 

رئيســيًا بالنســبة للقطاعــات األخــرم والمجتمــع، تبعــًا للخــدمات التأمينيــة التــي تقــدمها لمختلــف القطاعــات 

لهــا. وعليــه، فــان دراســة العوامــل المــؤثرة فــي واألفــراد التــي تمكــنهم مــن تجــاوز األخطــار التــي يتعرضــون 

تقـدم نتـائج األداء المالي لهذا الشركات يعـد أمـرًا علـى درجـة كبيـرة مـن األهميـة، مـن منطلـق أن الدراسـة 

عمليــة يمكــن االســتفادة منهــا فــي تحســين أداء الشــركات وتالفــي جوانــب القصــور فــي التعامــل  وتوصــيات

لتالي تحسين أداء الشركات والمحافكة على اسـتمرارية دورهـا فـي دعـم مع العوامل المؤثرة في أدائها. وبا

مســيرة التنميــة االقتصــادية. ومــن جهــة أخــرم، تلفــت الدراســة أنكــار البــاحثين الــى قطــات وطنــي حيــوي 

يعــاني مــن أزمــة حــادة فــي تراجــع األداء ويتطلــب تكــاثف الجهــود للنهــوض بــه، وفــي مقدمــة ذلــك الجهــود 
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ى نتـــائج مفيـــدة بالنســـبة لصـــانعي القـــرارات فـــي الحكومـــة والقـــائمين علـــى قطـــات تفضـــي الـــالبحثيـــة التـــي 

 التأمين.   

 أهداف الدراسة (0-2)

همـا:  ةموعتين من المتغيرات المستقلجالى اختبار األثر المحتمل لم بصفة عامةتهدف الدراسة 

التخطــيط )عوامــل الداخليــة وال (البيئــة االقتصــادية، والبيئــة التنافســيةالبيئــة القانونيــة، )العوامــل الخارجيــة 

المــالي لشـركات التــأمين األردنيــة  األداءمتغيــر تـابع هــو فـي  (الرقابــة الداخليـة، والكفــاءة االداريــةالمـالي، 

ن الدراســـة تســـعى الـــى تحقيـــق إوبصـــفة خاصـــة فـــ مقاســـًا بالعائـــد علـــى األصـــول والعائـــد علـــى الملكيـــة.

 األهداف التالية:

رجية والداخلية التي تتعرض لها شركات التأمين، والتعرف على همية ونوعية العوامل الخاأبيان  .1

 مقاييس األداء المالي.

البيئـة االقتصـادية، والبيئـة التنافسـية ارجية ممثلـة بالبيئـة القانونيـة، العوامل الخالتعرف على أثر  .2

 العائد على األصول والعائد على الملكية لشركات التأمين األردنية. على

كل متغير من العوامل الخارجية على األداء المالي لشركات التأمين األردنيـة  تحديد درجة تأثير .3

 ممثاًل بالعائد على األصول والعائد على الملكية.

الرقابــة الداخليـة، والكفــاءة االداريــة بـالتخطيط المــالي، التعـرف علــى أثــر العوامـل الداخليــة ممثلــة  .4

 ات التأمين األردنية.العائد على األصول والعائد على الملكية لشرك على

األداء المـالي لشـركات التـأمين األردنيـة  علـىتحديد درجة تأثير كل متغير من العوامل الداخليـة  .5

 ممثاًل بالعائد على األصول والعائد على الملكية.



7 

 المصطلحات تعريف (0-6)

ياســات تعــرف البيئــة القانونيــة بأنهــا مجموعــة المتغيــرات التشــريعية المتعلقــة بس البيئــة القانونيــة: -

الدولة العامة وبرامجها التنموية وخططها االستثمارية. ويعد استقرار البئية القانونيـة عـاماًل هامـًا 

العـارف، )في الحد من مخاطر تطبيق االسـتراتيجيات وتسـهيل العمليـات االنتاجيـة واالسـتثمارية 

مين عـن تشـريعات . ومن الناحيـة المفاهيميـة، تعبـر البيئـة القانونيـة الخاصـة بقطـات التـأ(2772

التــأمين التــي تتمثــل باألنكمــة والقــوانين والتعليمــات المتعلقــة بتنكــيم أعمــال التــأمين، والتــي تقــوم 

  سلطات رقابية متخصصة بمتابعتها وضمان تطبيقها بالشكل السليم.

 :االقتصاديةالبيئة  -

ي للدولـة، والـذي تتمثل البيئة االقتصادية بمجموعة العناصر التـي يتـألف منهـا النكـام االقتصـاد

ــــة هــــذا العناصــــر: الشــــركاتتعمــــل فيــــه  تبعــــة، مالسياســــات االقتصــــادية والماليــــة ال. ومــــن أمثل

ــــــة وخصــــــائص اإلو  . وتتضــــــمن البيئــــــة  ســــــتثمار، ومعــــــدالت الفائــــــدةمعــــــدالت التضــــــخم والبطال

االقتصــــادية بعــــض المعطيــــات مثــــل العولمــــة، والتحريــــر االقتصــــادي، والخصخصــــة، وااللتــــزام 

ت الدوليــــة مثــــل اتفاقيــــة الجــــات، والشــــراكة بــــين القطاعــــات، وأســــعار الســــوق وغيرهــــا باالتفاقيــــا

. ويقصــد بالبيئــة االقتصــادية مفاهيميــًا المؤشــرات االقتصــادية المــؤثرة فــي أداء (2717دراجــي، )

شــركات التــأمين األردنيــة مثــل معــدالت دخــول األفــراد، ومعــدالت البطالــة، ومعــدالت التضــخم، 

 وحالة الركود أو االنتعاا االقتصادي. ومعدالت الفائدة، 
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 البيئة التنافسية: -

تعــرف البيئــة التنافســية بأنهــا مجموعــة العوامــل والعناصــر التــي تشــكل موقــع الشــركة فــي ســوق 

األعمـال، تبعــًا للقـدرات التــي تتمتـع بهــا مـن حيــث القـدرة علــى توجيـه مســارات السـوق او الــتحكم 

لتنافســية مــن الناحيــة المفاهيميــة الــى قــدرة شــركة التــأمين . وتشــير البيئــة ا(2772العــارف، )بهــا 

وعـرض  بحيث تكون قادرة على منافسة مثيالتها المحلية،على تقديم خدمات ذات جودة عالية، 

  خدمات جديدة في السوق، والقدرة على االبتكار واالبدات.

 التخطيط المالي: -

ـــة بكيفيـــة تـــوفير التمويـــل للمشـــاريع ب يهـــتم التخطـــيط المـــالي أقـــل التكـــاليف، باالضـــافة الـــى كيفي

اســتثمار هــذا األمــوال مــن أجــل تحقيــق أعلــى العوائــد بأقــل المخــاطر. ويعبــر التخطــيط المــالي 

وقائمــــة التــــدفقات النقديــــة  مين باعــــداد الموازنــــات التخطيطيــــة،مفاهيميــــًا عــــن قيــــام شــــركات التــــأ

تــوفير البــدائل ذات الجــودة بهــدف  هحيــث يــتم اعــدادها للفتــرة المقبلــ ،المتوقعــة والموازنــة النقديــة 

 وتوفير السيولة الالزمة.   العالية والتكلفة األقل،

 الرقابة الداخلية: -

تشـكل الرقابـة الداخليـة جـزء مــن نكـام الرقابـة المعنـي بتحقيــق الغايـات المحاسـبية للشـركة، وهــي 

، ومــدم تحقيــق عمليـة مســتمرة تقـوم بهــا االدارة مـن أجــل التعــرف علـى أداء وانجــازات المـوكفين

الشــــركة ألهــــدافها وخططهــــا، باالضــــافة الــــى التأكــــد مــــن ســــير عمليــــة التنفيــــذ وفقــــًا للسياســــات 

وتعبـر الرقابـة الداخليـة مـن الناحيـة المفاهيميـة عـن القـيم المهنيـة  .(2712العـازمي، ) المرسومة

ـــة لـــدم المـــوكفين التـــي تعـــزز لـــديهم الحفـــاك علـــى أصـــول الشـــركة، ووجـــود الهيا كـــل واألخالقي
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التنكيميــة واضــحة الصــالحيات والمســؤوليات، والعمــل المســتمر للكشــف عــن أوجــه القصــور فــي 

 األداء، ومتابعة اجرءات الضبط الداخلي، باالضافة الى تطبيق أنكمة الرقابة الداخلية.

 حدود الدراسة (0-7)

فـي  ةدرجـالدراسة على شركات التأمين العاملة في السوق األردني والمأجريت الحدود المكانية:  -

 .في سوق عمان لألوراق المالية

الـى الفصـل الصـيفي  2714/2719األول الدراسـي الفصل  الفترة الممتدة من الحدود الزمانية:  -

2714/2719. 

البيانـــات الماليـــة عينـــة مـــن مـــوكفي شــركات التـــأمين، و  تضـــم الدراســة: حـــدود العينـــة والبيانـــات -

 (2712-2776)لملكيــة ضــمن الســنوات الخاصــة بمعــدالت العائــد علــى األصــول والعائــد علــى ا

، وتم اختيار هذا الفترة تحديدًا ألن بعـض والمستقاا من القوائم المالية لشركات التأمين المبحوثة

 .2514و  2513الشركات لم تقم بنشر بيناتها المالية في عامي 

 محددات الدراسة (0-8)

اخلية المستخدمة في قيـاس العوامـل المـؤثرة العوامل الخارجية والد تقتصر الدراسة على مجموعة

ومن أهـم الصـعوبات التـي واجهـت . (لى الملكيةعالعائد على األصول والعائد )في األداء المالي ببعديه 

 2513الصعوبة في جمع البيانات  وعدم تـوفر بيانـات منتشـورة لـبعض شـركات التـأمين لعـامي الباحث 

 . 2514و
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 الفصل الثاني

  والدراسات السابقةالنظري  ألدبا

 مقدمة (5-0)

 المالي األداءوأهمية مفهوم  (5-5)

 أهداف تقييم األداء المالي (5-3)

 مؤشرات قياس األداء المالي (5-4)

 العوامل المؤثرة في األداء المالي (5-2)

 مفهوم وفوائد التأمين (5-6)

 الدراسات السابقة (5-7)

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة (5-8)
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 :مقدمة (5-0)

داء في األدب وكثرة استعماالته خاصة في البحوث التي تتناول ستخدام مصطلح األإن شيوت إ

لم يؤدي الى توحيد مختلف وجهات النكر حول مدلوله، فهو قد يستخدم للتعبير عن  ات األعمالمؤسس

مدم بلوغ األهداف أو عن مدم االقتصاد في استخدام الموارد، كما نجدا في كثير من األحيان يعبر 

مد منها التي وال سيما طويلة األ، هدافهاأة على تحقيق شركداء قدرة الاأل يعكس 0عن انجاز المهام

 تتمثل بأهداف الربح والنمو والبقاء والتكيف باستخدام الموارد المادية والبشرية بالكفاءة والفاعلية العاليتين

النتاجية ة في تحقيق اشركداء مرآة الفاأل، وفي كل الكروف البيئية المتغيرة(. 2512 عبدالقادر، 

من خاللها ستئثار بحصة سوقية جيدة تستطيع برضا الزبائن، واإل ن يكون ذلك مقروناً أالعالية بشرط 

جتماعية تجاا البيئة التي تعمل فيها خالقية واإلتوفير عائد مالي مناسب، والقيام بالمسؤوليات األالشركة 

 ة وتجاا المجتمع.شركال

وال سيما في  بشدة المنافسةة غير مستقرة تتصف االعمال تعمل في بيئ شركاتن أفطالما 

نحو االقتصاد  االعمال تتجه حالياً  شركاتغلب أ ونكرًا ألنمجال تقانة المعلومات واالتصاالت 

دائها للكشف عن امكاناتها وقدراتها، أعلى مستوم  شركةالمعرفي، فان كل ذلك يستوجب وقوف ال

الخطط  عن مدم مالءمةداء تساعد في الكشف ئج األفنتا، وقيمتها التنافسية وموقعها في السوق

، وكذلك الكشف عن مستوم التنسيق بين مختلف ةمتاحالموارد للواالهداف والسياسات والبرامج 

طة بها على البشرية على القيام بالمهام المنالوكائف والنشاطات والعمليات، وعلى مدم قدرة الموارد ا

 .(2552 الكبيسي،  زمالالنحو ال
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فــي هــذا الفصــل األداء المــالي مــن حيــث المفهــوم والتقيــيم ومؤشــرات قياســه  ســيتناول الباحــثك لــذل

وكذلك التعرف على العوامل الخارجية والداخلية التي تؤثر في قياس ذلك األداء المالي لشركات التـأمين 

 .ثم التطرق الى أهم الدراسات السابقة المتعلقة باألداء المالي والعوامل المؤثرة فيه

 المالي األداءوأهمية مفهوم  (5-5)

تعددت آراء الباحثين بشان تحديد المقصـود بـاألداء المـالي؛ مـنهم مـن ربـط بـين األداء المـالي بالقـدرة 

على تحقيـق األهـداف الماليـة، أو بالعائـدات المتحققـة، أو باالسـتخدام األمثـل للمـوارد، أو مقارنـة مـا تـم انجـازا 

 ضًا تفصيليًا لما بينه الباحثون.بما تم التخطيط له. وفيما يلي عر 

نجــاز أهــدافها الماليـة وهــو الركيــزة إأن األداء المــالي يمثـل قــدرة الشــركة علـى  (2717) يـرم الخطيــب

 مـــن خـــالللشـــركة لاألداء المـــالي عـــن األساســـية فـــي دعـــم مختلـــف األعمـــال التـــي تمارســـها الشـــركة، ويعبـــر 

بالعائـدات الماليـة فقـد ربـط األداء المـالي  Codjia (2010) مؤشرات مالية مثل الربحية والسيولة وغيرهـا. أمـا

تــرد ضــمن ملخــص حســابي يعــرض هــذا العائــدات بصــورة تفصــيلية، حيــث يــتم عــرض حجــم  حيــث للشــركة،

علـى أن األداء المــالي  Laurence (2011)االيـرادات والمصـروفات والـربح أو الخسـارة. وفـي المقابـل يؤكــد 

ات يلخصــها ســجل حســابي يســتند الــى قيــاس السياســات والعمليــات المرتبطــة عائــدمــن هــو بمــا تحققــه الشــركة 

 باالطار المالي للشركة ضمن فترة زمنية معينة، وبالمقارنة مع شركات أخرم مشابهة.

ن األداء المالي ذو عالقة باالسـتخدام األمثـل للمـوارد المتاحـة، ا (2770) ويضيف العامري والركابي

لدراســة المستفيضــة للبيانــات والقــوائم الماليـة، بغــرض الحصــول علــى المعلومــات ويـتم الحكــم عليــه مــن خـالل ا

، والكشــف عــن أوجـــه القصــور وانحرافــات السياســـة فــي اتخـــاذ القــرارات، والتخطــيط االســـتراتيجي تســاعدالتــي 

ء مخـاطر عـدم االيفـاالمالية المتبعة، وتصحيح هـذا االنحرافـات. األمـر الـذي يترتـب عليـه حمايـة الشـركة مـن 
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 ءداءاأل تقييم ( بـأن2513شـنوف   ومن وجهة نكـر وزيادة قدرة الشركة على االستمرارية والمنافسة.بالتزاماتها 

ــاالنج بين مقارنة عملية"هــو االقتصادية للوحدة المالي  ومن، المعيارية أو المخططة واألهداف ازات الفعليةـ

 االيجابية االنحرافات زــتعزي ىــعلل ـالعم وبالتالي ،وجدت إن بينهما ةـوالنوعي الكمية االنحرافات حصر ثم

   السلبية". االنحرافات ةـومعالج

تقيــيم األداء بأنــه "مراجعــة لمــا تــم إنجــازا مفهووو   Poister & Streib (2005, P:46 قــد ذكــر و 

 باإلعتمــاد علــى معــايير العمــل، فمــن خــالل التقيــيم يــتم وضــع معــايير لتقيــيم األداء المــالي مــن واقــع الخطــط

اإلســـتراتيجية للشـــركة، والتـــي تقـــوم علـــى اســـتراتيجية تقيـــيم األداء كموجـــه ومراقـــب وضـــابط لجهـــود  واألهـــداف

تقيـيم األداء . ومن هنا فـان العاملين في كافة المستويات اإلدارية من أجل تحقيق أهداف اإلستراتيجية للشركة

ويرهـا لتحديـد الكيفيـة التـي تـم خطـة عمـل يـتم تط الذي تناوله الكثيـر مـن البـاحثين ال يخـرج عـن كونـه المالي 

من خاللها الوصول إلى النتيجـة عـن طريـق معـايير تقيـيم األداء، وهـي معـايير موضـوعية تركـز علـى العمـل 

المنجز ومدم تحقيقـه لألهـداف، ومعـايير سـلوكية تكشـف عـن صـفات العـاملين فـي اإلدارة الماليـة الشخصـية 

ــــتعلم واالســــتفادة مــــن ا ــــدة كالقابليــــة والســــرعة فــــي ال ــــيم األداء المــــالي بصــــورة جي ــــدريب، وذلــــك لضــــمان تقي لت

ـــة علـــى األداء المســـتقبلي المتوقـــع مـــن الشـــركة  وصـــحيحة، لتوضـــيح مســـتوم األداء الحـــالي، ويثـــارا االيجابي

 (.2511 المطيري،

أن األداء المـالي النـاجح  إذوتكمن أهمية األداء المالي في ارتباطه المباشر بتحقيق أهـداف الشـركة، 

كمـا أنـه يسـاهم فـي ، (Beest et al., 2009)بب فـي نجـاح الشـركة وقـدرتها علـى التطـور والتفـوق هـو سـ

والفرص االستثمارية المختلفة، التي تلعب دورًا في تعزيـز نجـاح الشـركة وتحقيـق  الماليةتزويد الشركة بالموارد 

اء التعــرف علــى درجــة . ويمكــن مــن خــالل التقيــيم الفعلــي لــألد(2717 الــدعاس،)أهــداف أصــحاب المصــالح 
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درة، )مطابقــة األداء الحــالي مــع الخطــة الموضــوعة وبالتــالي التعــرف علــى مــدم االنجــاز الحقيقــي لألهــداف 

. وعليــه، فــان أهميــة األداء المــالي بالنســبة للشــركة تنبثــق مــن مســاهمته فــي قيــاس األهــداف ومقارنــة (2773

ى تحديـــد األهميـــة النســـبية بـــين النتـــائج والمــــوارد نتائجهـــا وتحديـــد مســـتوم الفاعليـــة فـــي تحقيقهـــا. عـــالوة علـــ

المســـتخدمة فـــي التوصـــل اليهـــا، وهـــو األمـــر الـــذي يســـمح بـــالحكم علـــى مـــدم الكفـــاءة فـــي تحقيـــق األهـــداف 

 . (2712عصام، )

 أهداف تقييم األداء المالي (5-3)

 محاولــةو  عليهــا االتفــاق ســبق معينــة بأهــداف الفعليــة النتــائج مقارنــة علــى األداء تقيــيم فكــرة تنطــوي

 والهـــدف الفعلـــي النـــاتج بـــين الملحوكـــة الفروقـــات تفســـير خـــالل مـــن الضـــعف أو القـــوة نـــواحي علـــى التعـــرف

 ثـم ومـن الضـعف نـواحي أو وتـدعيمها لتشـجيعها نشـأةالم فـي القـوة نـواحي عـن الفروقـات تكشف إذ المخطط،

 يعـد بمثابـةداء المـالي ن تقيـيم األافـ( 2512  عصـام. ومـن وجهـة نكـر (2511 ديـري، تحسينها على العمل

مـا تهـدف إليـه رنـة إكهار واستخالص جوانب قوة الشيء وضعفه أي تحديـد اإليجابيـات والسـلبيات وذلـك بمقا

 .من نتائج فعلية الشركة مع ما حققته

مســتوم مـــن  أعلى تحقيق لضــمانتهــدف  المالي ءداءاأل تقييمعمليـــة  ( بــأن2557قويــدر   ضــيفيو

 األرباح من مستوى أقصى تحقيقعـــن  المالية لكفايـــةاوتعبـــر  ،االقتصادية للوحدة الماليـــة والفاعليـــة  الكفايـــة

 في التوسع وحجم التوزيعات نسبة تحديد يتم ضوئها على والتي مــن خــالل اســتغالل أمثــل للمــوارد المتاحــة

ق مدم مالءمـة األهـداف المختـارة ومـدم النجـاح فـى تحقيـعن  كما تعبر الفاعلية المالية   ل،األصو إجمالي

ــداف تحقيق بهــدف  ،قــدرة الشــركات فــي قيــاس وتوجيــه ومراقبــة المخــاطر التــي تواجههــا مــن خــالل هــذا األهـ
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ـــــأقصى مستوى من ال ـــــسيولة المعقولـ  لاألصو لتشغيوتلبية متطلبات ل االلتزامات قصيرة األجلمواجهـــــة ة ـ

 ة:ـالتالي سـاألس قـبتطبي ناإلمكا بقدر االلتزام المالي لبالتحلي المعنيين  من بـيتطل ذيـال األمر ،الثابتة

 . التقييم عملية إليها تسعى التي األهداف تحديد 10

 . األهداف تلك لبلوغ الالزمة لوالوسائ الخطط تحديد 20

 . لالتفصي وجه وعلى عام لبشك االقتصادية الوحدة نشاط نتائج تعكس التي األداء معايير تحديد 30

 .والمسؤولية السلطة بين الموازنة مبدأ وتحقيق المسؤولية محاسبة دور لتفعي 40

 ،ال تقتصر على نشاط دون آخر أو مرحلـة دون أخـرم ومستمرة شاملة عمليةهي تقييم األداء و 

  المالي تتمثل بايتي: األداء تقييم عملية أهدافأن  (2557  جميل وسعيد وقد ذكر

 طتهـــاخ فـــي المدرجـــة و بأدائهـــا المكلفـــة للوكـــائف االقتصـــادية الوحـــدة إنجـــاز مســـتوم علـــى الوقـــوف .1

 تحقيـق فـي الفاعلية بما يضمن ، مسبقاً  المحددة األهدافالمنجز من  تحقيق نسبة تحديد و اإلنتاجية،

 .المتاحة الموارد إستغالل في الكفاءة درجة وبيان األهداف

 األداءفـي ضـعف  إلـى تعـود التـي اإلنحرافـات نسـبة وبيان مفصل بشكل اإلنحرافات أسباب تحديد .2

 وذلك المهمة اإلنحرافات فيها تكهر التي المواطن إلى اإلدارة نكر وتوجيه التخطيط أو الرقابة أو

  .حدوثها ومنع معالجتها لغرض مناسبةال قراراتال إتخاذمساعدة االدراة على ل

غــرض معالجــة االنحرافــات لالوصــول الــى الوســائل الكفيلــة مــن خــالل  األداء تحســين علــى العمــل .3

 .الحاضر والمستقبل في وسبل عالجهامل على تطويرها تجنب تكرارها، مع ضرورة الحرص العو 
بمــا يضــمن  ،مــن المعــايير والمؤشــرات لتحقيــق الهــدف مــن عمليــة تقيــيم األداء مجموعــةاســتخدام  .4

تحسين وتقويم األداء  والوصول الى المعايير المثلى التي تعكس أداء أفضل لجميع األنشطة فـي 

  .الوحدات االقتصادية 
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 المالي مؤشرات قياس األداء (5-4)

البـد مـن التطـرق  المؤشـرات  النسـب الماليـة( عند النكر إلى  األداء المالي، فإن هناك مجموعة مـن

العائــد علــى حقــوق الملكيــة، والعائــد علــى إليهــا وهــذا النســب تتمثــل بتحديــد أو تقــدير نســب الســيولة، الربحيــة، 

 ,Haber & Reichel) ي للشـركاتالتـي تمثـل مؤشـرات لقيـاس أألداء المـال وغيرهـا مـن النسـب االسـتثمار

2005). 

 :وتقسم مؤشرات األداء المالي، إلى مجموعات النسب ايتية

 : نسب السيولة .أ

تقيس هذا النسب قدرة المشروت علـى الوفـاء بالتزاماتـه خاصـة القصـيرة األجـل وبصـورة فوريـة ، ويـذكر 

مـاني للمنشـأة والـذي يعبـر عـادة عـن ( الى أنه تستخدم نسب السـيولة كـأدوات لتقيـيم المركـز االئت2515مطر 

مدم قدرتها في الوفاء بالتزاماتها قصيرة االجـل ، وتجـدر االشـارة الـى أنـه ال توجـد نسـبة معياريـة متفـق عليهـا 

 (:2512كمقياس للسيولة وان أمكن وجود معيار متفق عليه لصناعة معينة، ومن هذا النسب  الجعافرة، 

وكلما ت المتداولة للمطلوبات المتداولة، د مرات تغطية الموجوداعدهذا النسبة تبين : نسبة التداول .1

، كانت هذا النسبة كبيرة دل ذلك على إمكانية وفاء الشركة بما عليها من التزامات قصيرة األجل

 ويمكن التوصل الى نسبة التداول من خالل المعادلة التالية:

 

 .متداولة / المطلوبات المتداولةنسبة التداول = الموجودات ال 
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من نسبة السيولة العامة  التداول( في قياس تعتبر هذا النسبة أكثر دقة  نسبة السيولة السريعة:  .2

كونها تستبعد المخزون باعتبارا أقل سيولة من   قدرة المؤسسة على سداد التزاماتها قصيرة األجل

 ويمكن التوصل الى نسبة السيولة السريعة من خالل المعادلة التالية: .النقدية وما في حكمها

 
 

مال العامل مهمة جدًا في الدراسة المالية، ألن رأس المال إن فكرة رأس الصافي رأس المال العامل:  .3

العامل يعبر عن التوازن االجمالي، وبالضبط أحد شروطه، كما يمتاز بالتغير في الزمن وتبعًا لدوران 

المنشأة المتداولة ومطلوباتها قصيرة األجل أي أن مجموت  موجوداتبين  األموال، ويتمثل بالفرق

ويمكن التوصل الى صافي رأس ، يزيد عن مجموت التزاماتها قصيرة األجلالمتداولة  الموجودات

 المال العامل من خالل المعادلة التالية:

 

 

 

 في ستثماراتكاال اهحكم في وما النقدية قدرة ىلع الضوء لقيت التي النسبة هي :النقدية نسبة .4

 قدرة عتباراال في النسبة ذاه ذتأخ حيث ، منشأةلل المتداولة لتزاماتاال سداد ىلع المالية وراقاأل

ويمكن التوصل الى نسبة النقدية من  ، نشأةلمل الجارية لتزاماتاال سداد ىلع ةلالسائ صولاأل

 خالل المعادلة التالية:

 

 
 

 المخزون(/المطلوبات المتداولة. –نسبة السيولة السريعة = الموجودات المتداولة 

 
 

 المتداولة المطلوبات -المتداولة  = الموجودات رأس المال العامل

 
 

 نسبة النقدية= الموجودات النقدية وأشباا النقدية / المطلوبات المتداولة
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تعد المؤشرات الربحية من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها المحللون الماليون   نسب الربحية: .ب

وتسعى الوحدات االقتصادية ذاتها الى تحقيق أعلى  الشركةتقييم أداء  ومستخدمو القوائم المالية في

معدل ممكن لهذا المؤشرات في ضوء تحقيق األهداف األخرم مثل السيولة وغيرها اقتناعا منها 

، تعكس نسب الربحية مدم تحقيق المشروت للمستويات بأهمية هذا المؤشرات في تقييم األداء

ا تعبر عن محصلة نتائج السياسات والقرارات التي اتخذتها اإلدارة  عبيدات، المتعلقة باألداء، كما أنه

2556.) 

 ( أنه في تحليل الربحية  يتم التركيز على مجموعتين من نسب الربحية، هما:2515  ويذكر مطر

مجموعة النسب التي تربط األرباح بالمبيعات لتعبر عن مدم قدرة نشاط البيع على توليد األرباح  .1

 ل هذا المجموعة النسب المالية التالية:وتشم

 

 

 

تعتبر نسبة حافة التشغيل مؤشرًا لألداء التشغيلي للشركة حيث تعكس كفاءة اإلدارة فـي اسـتخدام  

وتستخدم النسبتان أعالا لقياس مـدم قـدرة المنشـأة علـى مواجهـة الكـروف الصـعبة التـي  مصاريف التشغيل.

 .للمنتج، أو ارتفات نفقات تصنيع المنتج، أو هبوط حجم المبيعاتقد تنشأ اما عن هبوط السعر السوقي 

     

 

أألداء الشامل إلدارة الشركة ألنها تأخذ بعين اإلعتبار االيـرادات  لتقييمبر هذا النسبة كمؤشر توتع

 والمصروفات األخرم التي تخرج عن نطاق النشاط العادي للشركة .

 .حافة مجمل الربح = مجمل الربح / صافي المبيعات
 

 (/ صافي المبيعاتEBITحافة ربح التشغيل = ربح التشغيل قبل الفوائد والضرائب 
 

 .حافة صافي الربح = صافي الربح بعد الضريبة/ صافي المبيعات
 



19 

موال المستثمرة في المنشأة بقصد تمويل موجوداتها وسواء مجموعة النسب التي تربط األرباح باال  .2

، حيث تعرف بنسب كان مصدر هذا األموال من المساهمين أو من االقتراض أو من االثنين معاً 

 .      الربحية

 :( بعض من نسب الربحية، وهي2556  ويذكر عبيدات

 :معدل العائد على الموجودات .1

هو مـن أكثـر مقـاييس ويسمى أيضًا معدل العائد على األصول، عائد على الموجودات ، ان مقياس ال 

األداء المبنيــة علــى الــربح المحاســبي شــيوعًا، ويعبــر هــذا المقيــاس عــن العالقــة بــين األربــاح المحاســبية وحجــم 

أن معـدل العائـد علـى األصـول ( 2557الخاليلـة   ويـذكر،  الشـركةة لالستخدام مـن قبـل ادارة المتاح األموال

أهـــم االختيـــارات التـــي تســـتخدم لقيـــاس قـــدرة االدارة علـــى تحقيـــق عائـــد علـــى كـــل األمـــوال المتاحـــة  يعتبـــر مـــن

للشركة من المصادر المختلفة ، فهو يقيس مدم نجاح المنشأة في تحقيق األرباح من المـوارد المتاحـة بغـض 

شـــطة التشـــغيلية النكـــر عـــن الطريقـــة التـــي يـــتم بهـــا تمويـــل هـــذة األصـــول ، وهـــو بهـــذا يفصـــل بـــين آثـــار األن

ويمكــن التوصــل الــى معــدل العائــد علــى  .يــة علــى الربحبــةآثــار األنشــطة التمويل( واالســتثمارية و  العمليــات

 الموجودات من خالل المعادلة التالية:

 

 

 ويمكن تحليل معدل العائد على األصول على النحو التالي: 

/ متوسط ات (* صافي المبيعات صافي الدخل المعدل/صافي المبيعمعدل العائد على األصول = 

 هاما الربح * معدل دوران األصول =  األصول ((

 لموجوداتإجمالي ا بعد الضريبة /متوسط  الربح = صافي الموجودات على لعائدا
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فالشق األول من معدل العائد علـى األصـول يمثـل نسـبة الـربح الـى المبيعـات ، ويسـمى أيضـًا بهـاما 

وبشـــكل عـــام  ،الــربح والـــذي يعكـــس نســبة األربـــاح فـــي كـــل دينــار مبيعـــات ، أي أنـــه يقـــيس ربحيــة المبيعـــات 

تــؤدي الــى تحســين معــدل العائــد علــى األصــول بفــرض ثبــات معــل دوران األصــول،  فــي هــاما الــربحالزيــادة 

ويمثل الشق الثـاني مـن معـدل العائـد علـى األصـول معـدل دوران األصـول ويعكـس قـدرة األصـول علـى توليـد 

 (.2557ة،المبيعات وليس بالضرورة األرباح ، ويعتبر مقياسًا لكفاءة استخدام األصول المتاحة  الخاليل

ويعبــر معــدل العائــد علــى األصــول عــن قــدرة كــل دينــار مســتثمر فــي األصــول علــى تحقيــق األربــاح  

التشغيلية فهو يعكس القدرة على تحقيق األرباح من األصول المتاحة بغض النكر عن الطريقـة التـي يـتم بهـا 

 ية . تمويل األصول وبذلك يعكس كفاءة أنشطة العمليات وال يعكس األنشطة التمويل

معـدل في صورا أخرم حيـث يطلـق عليهـا مصـطلح معدل العائد على األصول نسبة يمكن اكهار و   

 ويمكن التوصل اليها من خالل المعادلة التالية: .(2515  مطر،العائد على االستثمار

 

 

 (، أهم استخدامات معدل العائد على األصول كما يلي :2557ويذكر الخاليلة  

حة بغض النكر عن حجم المنشأة ،   ءة االدارة في استخدام الموارد المتامقياسًا لكفايعتبر  .1

    فاالستخدام األمثل للموارد المتاحة هي من متطلبات االدارة الناجحة .

 يستخدم لتقييم البدائل االستثمارية المتاحة . .2

 تقييم أداء الفروت أو خطوط االنتاج . .3

 

 لموجوداتإجمالي ا بعد الضريبة / متوسط  الربح = صافي تثماراالس على لعائدا
 



21 

  :الملكية وقحق على العائد عدلم .2

 علـــى العائـــد معـــدل ارتفـــات إذ أن المـــالكين، أمـــوال اســـتثمار مـــن المتحقـــق العائـــد معـــدلل شـــرمؤ يعتبـــر 

ويمكـــن التوصــل الـــى معــدل العائـــد علــى حقـــوق الملكيــة مـــن  أداء اإلدارة الكفــؤة. دليـــل هــو الملكيـــة وقحقــ

 خالل المعادلة التالية:

 

 

ثمر مــن قبــل ماللــك المشــروت أن معــدل العائــد علــى حقــوق الملكيــة يقــيس ربحيــة كــل دينــار مســت كمــا

وبالتـالي يتـأثر بـالرفع المـالي وحجـم  ويعكس كل من األنشـطة التشـغيلية والتمويليـة ،  حملة األسهم العادية(

 الديون في هيكل رأس المال باالضافة الى معدل العائد على األصول .

ــة األســهم العاديــة  إن هــذا العائــد ــأثر بالطريقــة التــي العائــد الصــافي لحمل ، فــاذا تمــول بهــا األصــول يت

هـذة  كانت األصول ممولة بالكامل عن طريـق األسـهم العاديـة  أي ال يوجـد ديـون فـي هيكـل رأس المـال( فـي

 الحالــة ال يختلــف معــدل العائــد علــى حقــوق الملكيــة عــن معــدل العائــد علــى األصــول. و يمكــن حســاب معــدل

 م المعادلة التالية:العائد على حقوق الملكية باستخدا

متوسط حقق حملة األسهم (/ الدخل المتاح لحملة األسهم العادية  عدل العائد على حقوق الملكية = م

 ((.العادية

هــو عبــارة عــن صــافي الــدخل بعــد ســبة الــدخل المتــاح لحملــة األســهم و الن احيــث يمثــل البســط فــي هــذ

حملـــة األســـهم  يتقاضـــى إذالضـــرائب مطروحـــًا منـــه حصـــص األربـــاح علـــى االســـهم الممتـــازة  ان وجـــدت(، 

. أمـا المقـام فيمثــل أربـاح حملـة األسـهم العاديـةوهـي تعتبـر عبئـًا علـى تـازة حقوقـًا ثابتـة علـى شـكل أربـاح، المم

 معدل العائد على حقوق الملكية =  صافي الربح بعد الضريبة/ حقوق الملكية
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متوسط حقوق  حملة األسهم العادية، وحقوق حملة األسهم العادية تمثـل اجمـالي حقـوق المسـاهمين مطروحـًا 

رأس ين علـى رأس مـال األسـهم العاديـة و وق المسـاهمويشـتمل اجمـالي حقـ منهـا األسـهم الممتـازة  ان وجـدت(،

ـــــاح المحتجـــــزة، وحســـــابات رأس المـــــال االضـــــافي  ـــــاتالمـــــال االضـــــافي العـــــادي، واألرب  األخـــــرم واالحتياطي

 .(2557 ، الخاليلة

ـــه فـــي حـــال وجـــود أســـهم ممتـــازة يمكـــن تحديـــد نســـبة العائـــد علـــى حقـــوق 2515وقـــد ذكـــر مطـــر  ( أن

 العاديين بالمعادلة التالية :المساهمين بالنسبة للمساهمين 

توزيعات األسهم الممتازة(/ متوسط –معدل العائد على حقوق الملكية =   صافي الربح بعد الضريبة 

 جملة حقوق المساهمين العاديين((.

 المالي األداء في المؤثرة العوامل (5-2)

الــبعض مــنهم جــزء مــن لقـد تنــاول البــاحثين العوامــل المــؤثرة علــى األداء المــالي بشــكلها العــام وتنــاول 

   ( بايتي:2554  جوديتلك العومل وكما أوردها 

 ويمثل األعمال، مؤسسات أداء في المهمة التنكيمية المحددات من الحجم يمثل: التنظيمية العوامل .1

ذ نشاطها، وحجم لها، المتاحة مواردها لحجم انعكاس المؤسسة حجم  الكبيرة المؤسسات تمتلك وا 

 أنها عن فضالً  األرباح، زيادة وبالتالي المبيعات توليد على قدرتها زيادة يف أكبر انتاجية طاقة

 في الشركة أسهم أسعار زيادة وبالتالي المساهمين على األرباح توزيع على وقدرة استقراراً  أكثر تكون

 وبالتالي األداء على يؤثر وتتابعه العمل ترتيب وطريقة التنكيمي الهيكل مالئمة فإن كذلك .السوق

 . األداء معدالت على
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لدم  كانت وكلما مخرجات، إلى المدخالت ويلحلت المتاحة األنكمةب مثلتت و :استخدام التكنولوجيا .2

 تحقيق وبالتالي المخرجات، زيادة على قدرتها زادت متطورة تكنولوجياامكانية الستخدام  الشركة

  .هذة التكنواوجيا المتطورة  أخرم ال تتوفر لديها شركاتمقارنة مع  أفضل أداء و أكبر ربحية

 التي تؤثر في األداء وتتمثل بالعوامل و الشركةالتي تحيط ب وهي العوامل الخارجية :البيئية العوامل .3

 في االقتصاد كان كلما إذ والقانونية والسياسية واالجتماعية ومستوم الوعي والثقافة،  االقتصادية

 للعواملباالضافة  .أفضل أداء تحقيق علىشركة ال قدرة من سيزيد هذا فإن وانتعاا نمو حالة

أي   السياسيةالبيئة و في السوق ، الشركةممثلة بالتشريعات والقوانين التي تنكم عمل  القانونية 

على الحالة االقتصادية التي بدورها تؤثر المؤثرة على مستوم األمن واالستقرار و الكروف السياسية 

عادات والتقاليد التي يؤمن بها الفرد، ومستوم الوعي والثقافة التي . والبيئة اإلجتماعية وهي الأيضاً 

 والخدمات التي تقدمها. الشركةفي قرارات األفراد الخاصة بالتعامل مع طبيعة أنشطة  المؤثرة

 ايتية:المالي  المؤثرة في األداء الخارجية والداخليةوإلغراض هذا الدراسة تم االعتماد على العوامل 

ـــةالعأواًل:  عـــن التغيـــرات  التـــي تحـــدث فـــي المحـــيط  الخـــارجي  ةالناتجـــ وهـــي العوامـــل : وامـــل الخارجي

نمــا تتــأثر بهــا،للشــركة فالشــركة ال تتســبب فــي احــداث  ، وهــذا العوامــل ال يوجــد للشــركة ســيطرة عليهــا وا 

أو  بـاً إيجافكـل هـذا التغيـرات تـنعكس علـى األداء سـواء . ولكن  المحيط الخارجي هو الذي يولداالتغيير 

 العوامل الخارجية على العوامل التالية:وتشمل  .سلباً 

 . العوامل القانونية -

   .العوامل اإلقتصادية -

 العوامل التنافسية. -
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 : القانونية العوامل .0

تعــد البيئــة القانونيــة مــن العوامــل التــي تــؤثر علــى األداء المــالي فــي شــركات التــأمين، الرتباطهــا 

ات الصادرة عن هيئـة قطـات التـأمين فـي األردن، والتشـريعات والقـوانين بشكل وثيق مع القوانين والتشريع

 (. 2511التجارية المعمول بها داخل األردن  دباغية والسعدي، 

ـــة،  ـــة العامـــة، وبرامجهـــا التنموي تتعلـــق العوامـــل والمتغيـــرات القانونيـــة والتشـــريعية بسياســـات الدول

القانونيـة والتشـريعية علـى ميـدان األعمـال،  العوامـل تـأثيروخططها االستثمارية، إن العامل الحاسـم، فـي 

هو مدم توفر االستقرار القـانوني والتشـريعي فـي الدولـة والمجتمـع ألن عـدم االسـتقرار يزيـد بدرجـة كبيـرة 

مــن مخــاطر تطبيــق االســتراتيجيات، ويضــع كــل قــرارات اإلدارة الخاصــة باإلنتــاج أو االســتثمار فــي كــل 

إلــى اإلفـالس والفشـل، وتـزداد أهميـة التنبــؤات لتصـبح، أكثـر تعقـدا فـي حالــة قـد تـؤدي بهـا مخـاطر كبيـرة 

العالميـة علـى الـدول األجنبيـة، كمصـدر للمـوارد الطبيعيـة، أو المعـدات والتجهيـزات، أو  الشـركاتاعتماد 

وهــو صــلب موضــوعنا فــي شــركات  ، أو تقــديم خــدمات خاصــةخــدمات علــى العمــالءلتوزيــع الســلع أو ال

اليــوم أكثــر قــدرة علــى التعامــل مــع المتغيــرات القانونيــة والسياســية،  دارةكــون االتينبغــي أن  ، لــذاالتــأمين

 الشـــركةوالفنيـــة فـــي  اإلداريـــةعلـــى الشـــؤون  كانـــت اإلدارة كـــان ينصـــب اهتمامهـــا إذ ســـبقبخـــالف فيمـــا 

 (.2552 العارف، 

 : االقتصادية عواملال .5

، الشــركةيــه االقتصــادي، الــذي تعمــل فتشـير البيئــة اإلقتصــادية إلــى خصــائص وعناصــر النكـام 

بطالة وخصائص االسـتثمار فـى المجتمـع ومعـدالت المعدالت تضخم ومعدالت ومن األمثلة على ذلك: 

وبعض السياسات االقتصادية، وخاصـة السياسـات الماليـة والنقديـة للدولـة ... إلـ . ومـن  ،السائدة فائدةال
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ملموســًا ومــؤثرًا علــى البيئــة االقتصــادية، هــو االتجــاا نحــو  دوراً  المتغيــرات االقتصــادية التــي تلعــب حاليــاً 

العولمــة، وتحريــر االقتصــاد، فــي كثيــر مــن الــدول واالتجــاا نحــو الخصصــة واتفاقيــة  الجــات( االتفاقيــة 

ـــة للتعريفـــات والتجـــارة ـــدء العالمي ـــة المشـــتركة، وب ـــة األوروبيـــة الموحـــدة،  والســـوق األوروبي التعامـــل بالعمل

من  بما يفرض الشركةيؤثر في رسم وصياغة إستراتيجية ذلك أثر و ادية المختلفة. كل والتكتالت االقتص

عنـه مـن تهديـدات فرص جديدة لالستثمار، وتشجيع األعمال، وتعزيز دور القطات الخاص، أو مـا ينـتج 

األعمــال، وتذبــذب أســعار الســوق وتوســيع األعمــال فــي مختلــف القطاعــات االقتصــادية  شــركاتل جديــة

 (0 2717، دراجي 

تتمثــل طبيعــة الوضــع االقتصــادي الســائد فــي األردن وانعكاســاته علــى أنشــطة شــركات التــأمين و 

وكيفية ممارسة أعمالها وقوة وضعف وحجم المنافسة في السوق بالنسبة لشركات التأمين، وكذلك الوعي 

  (.2711 دباغية والسعدي،  لدم أفراد المجتمع لممارسات شركات التأمين

 تنافسيةال عواملال .3

طرق جديدة أكثر فعالية من تلك المستعملة مـن قبـل  الشركةتنشأ الميزة التنافسية بمجرد توصل 

تعرف إستراتيجية التنافس على أنهـا مجموعـة كاملـة مـن األنشـطة التـي تـؤدي إلـى تحقيـق إذ المنافسين، 

هـي: مكونات رئيسـية،  دد من خالل ثالثميزة متواصلة ومستمرة عن المنافسين، وهذا اإلستراتيجية تتح

فـي أن يكــون لــدم المؤسســة مــا  يالتنافســركــز طريقـة التنــافس، آليــة التنــافس وأسـاس التنــافس وتتمثــل الم

ســية قــد تســتمر لوقــت يميزهــا عــن غيرهــا ويــؤدي بهــا إلــى زيــادة ربحيتهــا، ومــن المالحــك أن الميــزة التناف

خارجيــــة أو داخليــــة إذ تتمثــــل العوامــــل  لســــنوات عــــدة وتنشــــأ الميــــزة التنافســــية نتيجــــة لعوامــــلقصــــير أو 

أمـــا العوامـــل الداخليــة فتتمثـــل بقـــدرة االقتصـــادية والقانونيـــة والسياســية. الخارجيــة بـــالتغيرات التكنولوجيــة و 
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ويبقــى مــن دور كيــر فــي خلــق ميــزة تنافســية،  علــى امــتالك عــاملي االبتكــار واإلبــدات لمــا لهمــا الشــركة

كة على الميزة التنافسية، فتـؤثر المـوارد والقـدرات التـي بنيـت عليهـا القول، بأن األهم من ذلك هو المحاف

الميزة التنافسية في سهولة أو صعوبة التقليد فكلما كانت هذا الموارد ذات جودة وقوة فإنـه يصـعب نقلهـا 

لمدة أطـول ومـن األمثلـة علـى ذلـك  وصدارته المحافكة على المركز التنافسي وتقليدها وبالتالي استمرت

 (.2776قع الجيد  عربيات، المو 

تـــزداد حاجـــة فــي كـــل البيئـــة التنافســـية الراهنـــة والمتغيـــرات االقتصـــادية المعقـــدة التـــي تحكمهـــا، و 

احـتالل موقـع تنافسـي فـي السـوق المحليـة والعالميـة، مـن حاليـا أكثـر فـأكثر لقرتقـاء بمنتجاتهـا  الشـركات

جنسيات والعابرة للقارات من جهة، وكهـور دخول الشركات المتعددة الو خاصة مع توسع نطاق األسواق 

األســواق االفتراضــية مــن جهــة أخــرم، والتــي أصــبح وزن خطرهــا يعــادل خطــر األســواق العاديــة الشــديدة 

لكسـب  الشـركاتالمنافسة، فتضاعفت حدة المنافسة وأخذت أشكاال متنوعـة، تتسـابق مـن خاللهـا الـدول و 

إليـه،  ركزهـا التنافسـي. ولتحقيـق مـا تصـبوانتهـا وتـدعيما لمأكثر المزايا المتاحة والممكنة حفاكـا علـى مك

جهودهــا القتنــاص فــرص البيئــة المحيطــة بهــا وتطويرهــا، بهــدف خلــق وعــرض منتجــات  الشــركاتركــزت 

جديــدة ذات جــودة عاليــة، بفضــل معارفهــا وخبراتهــا اإلنتاجيــة، وأدركــت بــذلك أن تحقيــق الميــزة التنافســية 

مشكالت التي تواجهها دون الحاجة لوتكنولوجية تمكنها من وضع الحلول لقواعد علمية يكون بامتالكها 

المستمرة للجهات الخارجية، فنشاط البحث والتطوير يتخصص بتحديد نوت التكنولوجيا المطلوبة، وتقليل 

على حد  الشركةتخدم المجتمع و تكنولوجيا مناسبة هي التي أكثر و  ،االعتماد على التكنولوجيا المستوردة

 عبـد  التنـافس علـى الشـركات ةقدر والخدمات المعروضة مما يدعم منتجات لتحقق التميز لواء، حيث الس

 . (2717الوهاب وبن تركي، 
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في: الجودة األعلى للمنتجات والخدمات، الوقت األقل في  الشركاتوتتمثل القدرة التنافسية بين      

مشاكلهم، المرونة في االنتاج والتسويق وعالقات االنتاج والتسليم للعميل، العناية بخدمة العمالء وحل 

البيئة التنافسية بعدة عوامل  بين العمالء، كفاءة حلقات وسلسلة توزيع الخدمات والمنتجات. وتتأثر

مقدار نجاح و الحصة التجارية لكل منافس، و المنافسين، افسين القائمين، وضخامة عمل : عدد المنمنها

 .,DuBois) (2012 سعير المنتجاتطريقة ت، باالضافة الى الشركة

 اإلزدهار تحقيق أجل منوذلك  التنافسية البيئة في العيا ضروريات منويعد االبدات االداري  

 غاية في أمرين يصبحان واإلبتكار اإلبدات فإن عليه المحافكة أو والتنافسية المضطربة البيئات في

 على تعتمد التي المعلوماتية قتصادياتإ ملموسة، غير إقتصاديات في تعيا الشركاتف األهمية،

 وحدها الشركة على اإلبداعية المشاركة قيمة تقتصر فال ،واإلبدات واإلبتكار والمرونة والخيال السرعة

 كبرم بفائدة تعود أن يمكن نفسه الوقت في مالئمة فريدة وحلول أفكار إلى الوصول على القدرة إن بل

 0(Trikha, 2012) أيضاً  األفراد على

في سوق األعمال أو النشاط  الشركةإلى موقع العوامل التنافسية وفي شركات التأمين تشير 

الذي تعمل فيه والمكانة التي توضع فيها من قبل األطراف ذات العالقة بها بجانب تقييمها هي لنفسها 

حكم فيه، وذلك السيطرة عليه والت ثير في السوق، أو توجيه مسارا أووما ينسب إليها من قدرة على التأ

على ضوء ما تتمتع به من نقاط قوة وما لديها من فرص، وما تعانيه من نقاط ضعف، وما تواجهه من 

ومنه نستنتج أنه يتوقف تحقيق المركز التنافسي المتميز على تكوين صورة ذهنية إيجابية ؛ تهديدات

، لتأمينات بوزارة الماليةاف على الجنة اإلشر ؛ عميقة لدم األطراف ذوي العالقة وأصحاب المصالح

عادة التأمينو المجلس الوطني للتأمينات؛ و  تحاد التأمين وا  تحاد شركات التأمينو  ؛ا  اإلتحادية الوطنية ، و ا 
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عن منتجاتها وخدماتها، وأنكمتها التسييرية والوكيفية في  التأمين مع شركة لعمال البنوك والتأمينات

 (.2555 ،العارف  سينالتعامل مع العمالء بشكل يختلف عن المناف

تقوم على أساس المقارنة والتي  المعايرة التنافسية ومصفوفة البروفيل التنافسيكما تقوم 

المباشرة مع األفضل من المنافسين لتحقيق مستويات أفضل في األداء، فهي تساعد في التحديد الدقيق 

شكل أفضل ودقة أكبر، وتساعد للفجوة بين أدائها وأداء الشركات الرائدة، وتضمن تخصيص الموارد ب

على اإلستجابة السريعة للعمالء الداخليين والخارجيين، وتسهم بشكل فّعال في بناء الميزة التنافسية من 

على البقاء في دائرة المنافسة مع الشركات الرائدة في النشاط  الشركةخالل التحسين المستمر، وتساعد 

 (.2554 ،أبو بكر  الذي تعمل فيه

المنافسين الرئيسيين للشركة ونقاط قوتهم وضعفهم بالنسبة  صفوفة البروفيل التنافسيمتعّرف 

للمركز اإلستراتيجي للشركة حيث يشير الوزن إلى األهمية النسبية لكل عامل من عوامل النجاح الحرجة 

ر ، وتشيالشركةتتراوح بين صفر غير هام إلى واحد صحيح هام جدا في الصناعة التي تنتمي إليها 

درجة المعامل إلى نقاط القوة والضعف للشركة بالمقارنة مع الشركات المنافسة، ومنه فالدرجات تعتمد 

؛ في األخير يتم ضرب الدرجات في األوزان النسبية لتحديد الوزن المرجح حيث يتم جمعها الشركةعلى 

مقارنة بالموقف  الشركةقياس نقاط قوة وقصور ؛ للتحديد المركز التنافسي للشركة مقارنة بالمنافسين

 (.2555 ،بوهزة  اإلستراتيجي للمنافسين في السوق والذي يقوم على توكيف المصفوفة
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 ثانيًا: العوامل الداخلية

للشـركة، وهـذا العوامـل يمكـن للشـركة سـيطرة عليهـا والـتحكم  ةالداخلي البيئةحدث في ت التي عواملوهي ال

جابيــة وتخفــف مـن حــدة تأثيراتهــا الســلبية. وتشــمل العوامــل الداخليــة نسـبيًا فيهــا بحيــث تعكــم تأثيراتهــا اإلي

 على مايلي:

  التخطيط المالي .1

لفة التخطيط المالي بكيفية الحصول على األموال الالزمة للمشروت من مصادرها المخت هتمي

وأعلى بكيفية استثمار هذا األموال بحيث تحقق أفضل  أيضاً كما يهتم بأقل التكاليف وأفضل الشروط ، 

العوائد للمشروت وبأقل األخطار وهو علم له قواعد وأصول ويحتاج إلى خبرة في التطبيق والقدرة على 

 (.1551 كراجة،   عداد للمستقبلالتنبؤ وتحليل الماضي واإل

ائمة التدفقات وق التخطيطية الموازاناتي ومن ضمن األدوات التي تستخدم في التخطيط المال

وتؤثر الخطط المالية التي تعدها  موازنة النقدية ، حيث يتم اعدادها للفترة المقبله،النقدية المتوقعة وال

 : (2775،أوتاني  اإلدارة عن فترة مقبلة على النواحي المالية للمنشأة من ناحيتين

 من خاللالمدفوعات النقدية المتوقعة ضبط اإليرادات و تعكيم على  الماليةتؤثر هذا الخطط  10

، أو موال التي تحتاجها المنشأة أو التخطيط الستثمار الفائض منهاألبتدبير ا علقات تتقرار  اتخاذ

  ضبط النفقات والمدفوعات النقدية.

  على ربحية العمليات المختلفة للمنشأة فالتخطيط المالي يتضمن التخطيطالمالية تؤثر الخطط  20

 ات و مشروعات تدر عائداً الستغالل األموال المتاحة من داخل المنشأة أو خارجها في استثمار 

 . على المنشأة مما يزيد من فعاليتها
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 اإلستراتيجية األهداف لتحقيق الالزمة توفيراألموال كيفية تحديدوتكمن أهمية التخطيط المالي في 

 وتصف. بصورة كمية واألهداف الرؤية تترجم مالية خطة بوضع الشركة تقوم ما وعادة، لألعمال

 األطر وكذلك األهداف هذا لتحقيق الالزمة والمواد والمعدات والموارد طةاألنش كل المالية الخطة

 خطة يقدم فهو ،مؤسسة أي لنجاح األهمية بال  أمًرا المالي التخطيط أداء ُيعتبرو  ،الالزمة الزمنية

. المالية الناحية من للتحقيق قابلة المحددة األهداف أن من التأكد خالل من دقيقة، أعمال

 Survey Research Associates International,2012 Princeton ).  ويمكن اعتبار

 :(2711 بوغابة،  يلي كأداة رقابية تساعد في ماالتخطيطية  الموازنات

 أكد من تحقيق األهداف االستراتيجية والسياسات الموضوعة من قبل االدارة .تال 10

ال أن إجراء المقارنات إكة بشكل كامل الرقابة على اإليرادات: نكرًا لصعوبة التحكم بايرادات الشر  20

بين النتائج الفعلية والنتائج المقدرة في الموزنات يمكن أن يوجه إنذارات تنبىء بمنافسين جدد أو 

 خسارة نقاط بيع وتوزيع .

الرقابة على المصاريف: وتعتبر عناصر المصاريف أكثر قابلية للتحكم فيها من قبل ادارة  30

 .االداريةحكام الرقابة على المصاريف يطية على إوازنات التخطالشركة، ولذلك تساعد الم

الرقابة على نتائج األعمال: يلخص بيان نتائج األعمال اإليرادات والمصاريف الفعلية للشركة  40

ستنعكس حتمًا على  وعليه فإن أي انحرافات في أي عنصر من عناصر األيرادات والمصاريف

ا خالل تقارير األداء أن تبرز هذة االنحرافات وأسبابه للموازنات من ، ويمكننتائج األعمال

 .وعالقتها النسبية ببعضها البعض
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، أي قائمة المركز المالي المقدرة الرقابة على المركز المالي: إعداد الموازنة لقائمة المركز المالي 90

يمكن أن تساعد في توفير أساس لمقارنة نتائج المركز المالي الفعلية للكشف عن المشاكل التي 

 . تواجهها الشركة وامكانية اتخاذ القرارات التصحيحية

الرقابة على التدفقات النقدية: إن مقارنة التدفقات النقدية المقدرة يحقق رقابة دائمة ومستمرة على  10

ممارسة النشاطات قات النقدية مؤشرًا لقدرتها على معدل وتوقيت التدفقات النقدية، وتعتبر التدف

 . ن تمويل متاحضمن ما يتوفر م

 الرقابة الداخلية  .2

بأنماط السلوك اإلنساني، إذ ان  الرتباطهاتعد وكيفة الرقابة الداخلية عملية سلوكية نكرًا 

هدفها التأثير في هذا السلوك عن  أن(، كما هأطرافها هم أفراد من البشر  المراقب والخاضع للرقاب

ومن هنا فإن نجاح عملية الرقابة ال يتوقف على طريق خضوت األفراد أو تصرفاتهم للفحص والتقييم، 

االهتمام بخصائص العمل الذي تتم مراقبته فحسب، بل خصائص األفراد الذين يقومون بتنفيذ هذا 

  (.2515 العمل  الوردات،

تعرف الرقابة الداخلية على أنها جزء من نكام الرقابة الذي يعنى بتحقيق الغايات المحاسبية  

لية أساسية ومستمرة تمارسها االدارة في كافة المستويات للتعرف على أداء العاملين للمنكمة، وهي عم

ا للسياسات ألهدافها وخططها، والتأكد من سير عملية التنفيذ وفقً  الشركةوانجازاتهم، ومدم تحقيق 

عرف  وقد (.2512الخطط  العازمي، في مكانيات والتكاليف المحددة المرسومة، وضمن الوقت واال

 Everson (2013 :3 على ادارة مجلس االدارة والموكفين،  ثر ايجابياً عملية تؤ "أنها برقابة الداخلية ال
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حيث أنها مصممة لتقديم ضمانات منطقية لسير العمل من دون أخطاء وتحقيق األهداف المتعلقة 

    .ى النهايةبالعمليات والتقارير، وهي عبارة عن عدة مهام لألنشطة الجاري تنفيذها ومتابعتها حت

 الرقابة الداخلية واألداء المالي

 حسن إلى اإلطمئنان طريقها عن يمكن التي الوسيلة باعتبارها خاصة أهمية الرقابة لوكيفة نا 

 الرقابة نكام يعتبر حيث األهداف، تحقيق نحو المتاحة والبشرية المادية الموارد وتوجيه استخدام

 ذات األطراف وكافة خاصة بصفة المساهمين مصالح يحمي ذيال األول الدفات خط بمثابة الداخلية

 اإلعتماد يمكن التي المالية المعلومات إنتاج لعملية الحماية توفير على يعمل هوف .بالمنشأة الصلة

 ( .Carmichael, 2004  السليمة واإلئتمان اإلستثمار قرارات اتخاذ في عليها

 التأكد يمكن خاللها من التي األساسية الدعامة بمثابة منشأة أية في الداخلية الرقابة نكام يعتبر

 وبالتالي اإلدارة، قبل من المرسومة األهداف وتحقيق والسياسات األنكمة وتطبيق الخطط تنفيذ من

 توجيه وكذلك واستغالل استخدام حسن من اإلدارة تمكن التي األدوات من يعد الداخلية الرقابة فنكام

 ذنيبات وكفوس،  المنشأة أداء وتعزيز تحسين على ينعكس سوف الذي راألم اإلقتصادية مواردها

2512) . 

 الكفاءة اإلدارية

 الموكلة للمهام اإلنجاز إمكانية وتعطيـه صـاحبها بأنها القدرة التي يتمتع اإلدارية الكفاءة تعد

                  وبشرية ةمادي إمكانات من يدا تحت المتاح باستخدامه وذلك المقصودة، األهداف يحقق بما إليه

انجاز المهام اإلدارية بكفاءة، فاإلدارة الجيدة  : كما تعرف الكفاءة اإلدارية على أنها، (2553 السلمي، 
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                     هي التي تملك مستوم جيد من الخبرات العامة في مجاالت التخطيط والتنكيم والتوجيه والرقابة

  (.2554 الطائي، 

لكفاءة االدارية على نمو الشركات بشكل ملحوك وسريع الذي يؤثر على ديناميكية تساعد او 

االقتصاد ونشر االبتكارات وخلق فرص العمل. تختلف مستويات الكفاءة االدارية من شركة الى أخرم، 

وتتفاعل الكفاءة االدارية مع عوامل االنتاج مثل رأس المال والذي يعد العنصر األساسي في تحديد 

فعاال يؤثر في الكفاءة  اخراً  داء االقتصادي الكلي للشركات، وتعد السياسات االدارية المتبعة عنصراً األ

االدارية. أن الكفاءة االدارية لها تأثير كبير على زيادة االنتاج ورفع مستوم األداء في الشركات ونمو 

اءات ر اسب لتنفيذ االجمعدالت الدخل الصافي. وتعمل الكفاءة االدارية على تحديد الوقت المن

 ,Friesenbichlerوالتغييرات المختلفة التي تدل على الجودة التنكيمية والصحة االنتاجية للشركات.  

داء المالي في األتؤثر خبرة االدارة العليا واإلدارة المالية  بأن (Hock, 2010 ويرم  (. 2009

ة، اذ توفر الخبرة المهنية المكتسبة من خالل للشركات، وذلك من خالل الخبرة المهنية والمؤهالت العلمي

خالل فترة زمنية اطول وبوكائف متنوعة في القطات  المماثلة الشركاتالقطات وفي نفس العمل في 

، لديها في مواجهة التحديات وحل المشاكل قدرة على اتخاذ القرارات الصائبة بناء على التجارب السابقة

ومهارات  بما يمتلكه من خبرات الشركةنجاح  ية يساهم بشكل كبير فين المدير ذو الكفاءة االدار أكما 

نجاز وحل إلالتخطيط االستراتيجي واإلشراف على المرؤوسين وتحفيزهم والرقابة الفعالة على ا

ن الحصول على مؤهالت اكاديمية ومهنية في مجال التأمين واإلدارة المالية مثل أالمشكالت. كما 

( تعطي االدارة المعرفة CPA, CMA, CFAر والشهادات المهنية مثل  البكالوريوس والماجستي

 .للمنكمة داء المالي، مما يساهم في نجاح االدارة وتحسين األوعلى مستوم عال  المهنية 
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 :الدراسات السابقة (5-6)

 تحقيقًا لهدف الدراسة وهو اختبار األثر المحتمل لمجموعتين من المتغيرات المستقلة هما العوامل       

التخطــيط المــالي،  والعوامــل الداخليــة  (البيئــة القانونيــة، والبيئــة االقتصــادية، والبيئــة التنافســية الخارجيــة 

والرقابــة الداخليــة، والكفــاءة االداريــة( فــي متغيــر تــابع هــو األداء المــالي لشــركات التــأمين األردنيــة مقاســًا 

ـــى الملكيـــة، ومـــن أجـــل االطـــال ـــد علـــى األصـــول والعائـــد عل ت علـــى آراء البـــاحثين وطـــرق تحليـــل بالعائ

المتغيرات والترابط بين المتغيرات في دراسات هؤالء الباحثين ، وذلك تجنبًا للتكرار وحتى يكون فـي هـذة 

التــي  الســابقة العربيــة موضــوت كونــه يفتقــر الــى الدراســاتفة معرفيــة نوعيــة لغايــات اثــراء الالدراســة اضــا

تـم اجــراء فـي تناولهـا  لتلـك المتغيــرات مجتمعـه ، ردنيـة الهاشــميةتناولـت موضـوت الدراسـة فــي المملكـة األ

  :::::::::::::::::::::::::::راسات السابقة العربية واألجنبيةمراجعة للد

 الدراسات العربية:

( بعنوان" أسلوب مقترح لتقييم شركات التأمين المباشر بالتطبيق على 2002دراسة ابراهيم ) -

 ."لمصريالتأمينات العامة بالسوق ا

لتقيـيم أداء شـركات التـأمين العامـة ليكـون مقياسـا ألدائهـا وتطبيـق  يهدفت الـى بنـاء أسـلوب كمـ

ترتيبهـا مـن حيـث أدائهـا المـالى وتـوفير نكـام للمعلومـات يمكـن  فهذا األسلوب علـى هـذا الشـركات بهـد

الحصـائي التحليلـي، جريت الدراسة في مصـر، وقـد اسـتخدمت المـنهج اأ .من خالله القيام بعملية التقييم

نسـبة تــم تقســيمها  32حيـث تكونــت العينـة مــن عـدد مــن شـركات التــأمين التــي تـم تقيــيم أدائهـا باســتخدام 

نســب  التــأمين وتضــمنت : شــركةلألربــع مجموعــات تعبــر كــل مجموعــة عــن جانــب مــن جوانــب األداء 
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ثـم تـم حسـاب قـيم هـذا فنيـة المخصصـات نسـب ال، ستثماراال ربحيةنسب ، نشاطال ربحيةنسب ، سيولةال

خــالل الفتــرة مــن المصــرية ا للبيانــات الماليــة المســتخرجة مــن القــوائم الماليــة لشــركات التــأمين فــالنســب وق

 األداء تقيـيم منهج يف قصور أوجهأن هنالك  كهرت نتائج الدراسة أوقد . 2771حتى عام  1562عام 

 ال قــدو  أجنبيــة أســواق مــن مــأخوذة المطبقــة الــنكم أغلــب أن حيــث يالمصــر  التــأمين ســوق يفــ المطبــق

 المعلومـات ونكـم االدارة أهـداف فيهـا تتكامـل ال قـد وأيضـاً  يالمصـر  السـوق فكرو  مع هافكرو  تتناسب

 ال وقــدلشــركات التــأمين  األداء حقيقــه عــن تعبــر ال قــد يوبالتــال االقتصــادية البيئــة ومتطلبــات المحاســبية

  .داءاأل لمستويات قاً فو  الشركات ترتيب على تساعد

المحافظ االستثمارية على أداء  استراتجيات(  بعنوان " أثر اختيار 2002دراسة  عربيات ) -

 ".شركات التأمين في األردن

على أداء شركات التـأمين المحافك االستثمارية  استراتجياتهدفت الى الكشف عن أثر اختيار  

 والمـديريناإلدارة أعضـاء مجـالس مـن  (174)مـن  تكونـت عينـة الدراسـة، مملكة األردنيـة الهاشـميةفي ال

اشـتملت متغيـرات الدراسـة و  ،التنفيذيين ونوابهم ومدراء المحـافك االسـتثمارية فـي شـركات التـأمين األردنيـة

 .ومؤشـر السـوق العـام لبورصـة عمـانسعر الفائـدة علـى الودائـع، ، اح المحتجزة إجمالي األصول، واألرب

فـي  امل التـي تـؤثر علـى اختيـار اسـتراتيجيات المحـافك االسـتثماريةأكهرت الدراسة أن العالقة بين العو و

والعوامــــل التــــي تــــؤثر فــــي أداء شــــركات التــــأمين بعــــد اختيــــار اســــتراتيجيات المحــــافك  شــــركات التــــأمين،

. ومــن النتــائج الهامــة التــي توصــلت اليهــا الدراســة االســتثمارية فــي شــركات التــأمين هــي عالقــة ضــعيفة

، علـــى الودائـــع األصـــول، األربـــاح المحتجـــزة، ســـعر الفائـــدة بإجمـــاليممـــثاًل  كةالشـــر وجـــود تـــأثير لحجـــم 

ة بمجموعـة مــن وأوصـت الدراسـ. األردنيـةأداء شـركات التـأمين  فـيمؤشـر السـوق العـام لبورصـة عمـان و 
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البــد أن تقــوم شــركات التــامين بتحليــل وضــع الســوق االردنــي بشــكل معمــق قبــل  :التوصــيات كــان أهمهــا

 استثماري.اتخاذ أي قرار 

( بعنوان "تحليل العوامل المؤدية الى ضعف نمو قطاع التأمين 2002ط )ادراسة قزع -

 .واستثمارته في فلسطين"

فــي مجـــاالت دور قطــات التـــأمين  تراجـــعاألســباب وراء الــى التعـــرف علــى أهـــم الدراســـة  هــدفت 

الخارجية  غياب الثقافة ، ومحاولة رفع مستواا ، كما هدفت للتعرف على العوامل ستثمار في فلسطيناال

 التأمينيــة، والنــواحي الدينيــة، والبيئــة االســتثمارية، والبيئــة القانونيــة، والمســتوم االقتصــادي واالجتمــاعي(

، الشـركةلعوامل الداخلية  عدم وجـود كـوادر متخصصـة، ضـعف التسـويق، ضـعف معـدل تـداول أسـهم او 

في السوق المالي مقارنة بالقطاعات  ت التأمينقطا مساهمة لتدنيالمؤدية غياب التخطيط االستراتيجي( 

وقــــد اســــتخدمت الدراســــة المــــنهج الوصــــفي التحليلــــي وتــــم جمــــع البيانــــات مــــن خــــالل توزيــــع  األخــــرم ،

، وقـد كـان مـن أهـم النتـائج التـي على فئتين من مجتمع الدراسة ، فئة الشـركات وفئـة األفـراد  االستبانات

عي التـــأميني لـــدم األفـــراد وضـــعف فـــي تســـويق الخـــدمات وجـــود ضـــعف فـــي الـــو  توصـــلت اليهـــا الدراســـة

التــأمين، أمـا اســتثمارات قطـات الــى ضـعف تطبيــق القـوانين المتعلقــة ب باإلضـافةالتأمينيـة لـدم الشــركات، 

والعقـارات  ، حيث أن االستثمارات تركزت فـي األراضـي  شركات التأمين فكانت ليس بالمستوم المطلوب

فــاض الــوعي االســتثماري فــي عمليــات التــداول  فــي الســوق المــالي  انعكــس واألوراق الماليــة اال أن انخ

بعـــض الدراســـة  اقترحـــت هـــذا النتـــائج ، وفـــي ضـــوء فـــي الســـوق المـــاليســـلبًا علـــى حجـــم االســـتثمارات 

يـــادة الحمـــالت االعالنيـــة مـــن خـــالل ز  اء لشـــركات التـــأمين فـــي فلســـطيندألاتحســـين التوصـــيات منهـــا: 

بهـدف خصصة في مختلف مجاالت التأمين لكافة موكفي شركات التـأمين عمل دورات مت، عالمية واأل
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في  وتنويعهاالتأمين شركات ة استثمارات الى زياد باإلضافة، في المجال التأميني تهمارفع كفاءتأهيلهم و 

 .مجاالت متنوعة

 النسب باستعمال التأمين لشركات المالي األداء تقييم( بعنوان" 2002) طبايبيةدراسة  -

 .زائرية للتأمين"الج الشركة في حالة راسةد :يةالمال

شـركات التـأمين مـن خـالل أسـاليب وأدوات التحليـل ل المـاليتقيـيم األداء هذا الدراسة الـى  هدفت

الجزائريـة للتـأمين، خـالل الفتـرة الممتـدة مـن  الشـركةحيث تم استعمال النسب المالية لدراسة حالـة  المالي

تكونــت وقـد اسـتخدمت المـنهج التحليلـي، و ت الدراسـة فــي الجزائـر، أجريـو ، 2559الـى سـنة  2557سـنة 

العينة من الشركة الجزائرية للتأمين كونها الشركة الرائدة في مجال التأمين في الجزائر، اعتمدت الدراسة 

المالءة المالية، نسب النشاط، نسب في تقييم األداء المالي لشركات التأمين النسب المالية التالية :نسب 

 تســعى دائمــاً  أن شــركات التــأمين الدراســة نتــائجأكهــرت لربحيــة، نســب الســيولة، نســب المردوديــة ، وقــد ا

اتخـاذ القـرارات المتعلقـة بالنشـاطات المسـتقبلية. يير التـي يـتم بفضـلها أحـد المعـا وهيالى تحقيق الربحية 

ن خـالل أسـاليب مختلفـة مـ ود نكام رقابي يهـدف لتقيـيم أداء شـركات التـأمينوأن هنالك حاجة ملحة لوج

يتوقـــف علـــى  قـــد أكهـــرت النتـــائج أيضـــًا أن كفـــاءة أداء شـــركات التـــأمين و  ،برزهـــا التحليـــل المـــاليأمـــن 

خطــــار المتغيــــرة التــــي تعترضــــها وكيفيــــة ألتهــــا، وعلــــى مــــدم ادراكهــــا لالطريقــــة التــــي تمــــارس فيهــــا قرارا

وفاعليــة، البــد أن تســير علــى اســس ء وكائفهــا بكفــاءة معالجتهــا، ولكــي تــتمكن شــركات التــأمين مــن أدا

ن تكـــون ذات ارادة داخليـــة قويـــة، بوضـــع سياســـة أكثـــر ديناميكيـــة فـــي تقـــديم تجاريـــة فـــي بيئـــة تنافســـية وأ

كمـا أكهـرت النتـائج  ،الخدمات وتوكيف مواردها بطرق تكفل لها تحقيق عوائد معتبرة لمواجهة االخطار

المشـــرت وقـــد أوصـــت الدراســـة  .نكـــيم دورات متطـــورةائهـــا مـــن خـــالل تأهميـــة المـــوراد البشـــرية وتطـــوير أد
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الجزائري باصدار تشريعات تتعلق بنشاط التـأمين تتـيح خلـق بيئـة تنافسـية ذات سياسـات أكثـر ديناميكيـة 

في تقديم الخدمات وتوكيف مواردها بشكل يوجد حالة من االطمئنان لألشخاص المعنويين  في مختلف 

ر المحتملة ، كما أوصت الدراسـة الشـركة الجزائريـة للتـأمين بانتهـاج القطاعات االقتصادية تجنبًا للمخاط

سياسة اعالنية تتيح لألشخاص المعنويين والطبيعيين التعرف على مزايا التـأمين للمـؤمن لهـم فـي مقابـل 

      األقساط البسيطة التي يتحملونها.

 "رة شركات التأمين(  بعنوان "أهم المعوقات التي تواجه ادا2011) ودريباتيدراسة زاهر  -

أهم المعوقات التي قـد تواجـه شـركات التـأمين العامـه والخاصـة  التعرف علىلى إالدراسة هدفت 

، ودراســة العالقـــة بــين كـــل مــن  بـــرامج التأهيــل والتـــدريب، والتــأثيرات االقتصـــادية، فــي الســاحل الســـوري

وقــد اسـتخدمت الدراســة المــنهج  .والنكـام المــالي، والنكــام القضـائي( ومســتوم األداء فــي شـركات التــأمين

تطبيقهـــا علــى عينـــة مــن العـــاملين فــي الشـــركة الســـورية و اســـتبانة  مــن خـــالل تصــميمالوصــفي التحليلـــي 

 وقد توصلت الدراسة الى النتائج من أهمها:، للتأمين والشركة الوطنية للتأمين

ألداء في ا، وبين مستوم ام القضائي والماليوجود عالقة طردية بين كل من التأهيل والتدريب، والنك -

 شركات التأمين.

 وجود عالقة عكسية بين التأثيرات االقتصادية وبين مستوم األداء في شركات التأمين. -

وجود فروق ذات داللة احصائية بين شركات التأمين العامة والخاصة في المشاكل التي تواجهها من  -

م قضــائي فعــال، وجــود نكــام مــالي فعــال، حيــث التأهيــل والتــدريب، التــأثيرات االقتصــادية، وجــود نكــا

الموقف التنافسي، وبين مستوم األداء لهذا الشركات، وهذا الفروق لصـالح شـركات التـأمين الخاصـة 

 مع شركات التأمين العامه. ةبالمقارن
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داء لشركات التأمين فـي السـاحل السـوري  يكـون ألاوفي ضوء ذلك أوصت الدراسة بأن تحسين 

، باعــداد بــرامج تــدريب وتأهيــل مبتكــرة للعــاملين لــدم شــركات التــأمينالتــأميني  نشــر الــوعي مــن خــالل:

ـــز علـــى ذوي التخصصـــات ذات العالقـــة  اعـــادة النكـــر فـــي سياســـة توكيـــف العـــاملين مـــن خـــالل التركي

 بــــــين شــــــركات التــــــأمين والمصــــــارف المحليــــــة لتحقيــــــق التنميــــــة االقتصــــــادية ةتفعيــــــل الشــــــراكبالتـــــأمين، 

ضرورة  تعاون شركات التأمين مـع الجهـات المختصـة لتبنـي االرشـادات واالجـراءات التـي  واالجتماعية،

كـــذلك ضـــرورة انشـــاء ادارات متخصصـــة باالســـتثمار ،  تمنــع وقـــوت الخطـــر أو تحـــد مـــن قوعـــه أو تكـــرارا

، التـــزام شـــركات التـــأمين بالمعـــايير انشـــاء محـــاكم متخصصـــة فـــي مجـــال التـــأمين والبحـــوث والتطـــوير، 

ية المحلية والدولية واتبات الوسائل الحديثة في انجاز المعامالت، وتنكيم سياسة تسويق مشتركة المحاسب

 يكون الهدف منها نشر الوعي التأميني بين أفراد المجتمع وقطاعات األعمال.

 

 :الدراسات األجنبية

 Corporate Board Diversity andبعنوان "  (Garba & Abubakar,5101)دراسة  -

Financial Performance Of Insurance Companies In Nigeria: An Application Of 

Panel Data Approach"   

 المـالي واألداء اإلدارة مجلـس في أعضاء التنوت بين العالقة في التحقيق الدارسة إلى هذة  هدفت

ورصـة نيجيريـا فـي ب المدرجـة التأمين شركات من 12 على أجريت الدراسة نيجيريا، في التأمين لشركات

مــن خــالل اختيــار عــدد مــن المؤشــرات الماليــة مثــل العائــد علــى  2559 إلــى 2554مــن  فتــرة الممتــدةلل

أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن حيــث  تنــوت أنأكهــرت نتــائج الدراســة و والعائــد علــى حــق الملكيــة.  األصــول
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أوصـت و . التـأمين شـركاتالي لالمـ داءاأل علـى إيجـابي تـأثير لهـا األجنبيـة واإلدارة النوت  الذكر واألثنى(

 فــي التــأمين شــركات إدارة مجــالس فــي األجانــب األعضــاء اإلنــاث والــذكور عــدد زيــادةالدراســة بضــرورة 

 .المالي لشركات التأمين األداء تحسين لما لهم أثار إيجابية على نيجيريا

 The Financial Performance Of Life Insurance" ( بعنوانAkotey, 2010) دراسة -

Companies In Ghana". 

الـــى معرفـــة األداء المـــالي لشـــركات التـــأمين علـــى الحيـــاة واستكشـــاف العالقـــة بـــين الدراســـة هـــدفت 

جريـــت وأالربحيـــة الثالثـــة لشـــركات التـــأمين وهـــي ايـــرادات االســـتثمار، األربـــاح واالكتتـــاب العـــام.  محـــاور

شـركات تـأمين  15ونـت العينـة مـن الدراسة في غانا، وقد استخدمت المنهج التحليلي الوصفي، حيـث تك

علـــى الحيـــاة. وقـــد توصـــلت نتـــائج الدراســـة الـــى أن اجمـــالي األقســـاط المكتتبـــة لـــديها عالقـــة ايجابيـــة مـــع 

المبيعات وربحية شركات التأمين، أما عالقتها بدخل االستثمارات فسجلت نسب سلبية. وتبين أن هنالـك 

يرادات االستثمار وذ  لك عزز الربحية االجمالية لشركات التأمين على الحياة.    عالقة تكاملية بين أرباح وا 

 Estimating and Explaining the Financialبعنوان" ( Doumpos, 2012) دراسة -

Performance of Property and Casualty Insurers: A Two-Stage Analysis " 

. أجريــت الدراســة فـــي أمينالتــ شـــركاتفــي  والحــوادث لممتلكــاتل المـــالي األداءتقــدير  هــدفت الــى

. وقـــد للنســـب الماليـــة التـــي تعبـــر عـــن األداء المـــالي االنحـــداراليونـــان، وقـــد اســـتخدمت المـــنهج تحليلـــي 

توصــــلت نتــــائج الدراســــة الــــى أن الكــــروف االقتصــــادية الحاليــــة مثــــل النــــاتج المحلــــي والنمــــو االجمــــالي 

ـــا ـــدخل فـــي بعـــض والتضـــخم، وعـــدم المســـاواة فـــي الـــدخل تعـــد أقـــوم عناصـــر التنبـــؤ ب ألداء المـــالي، وتت

الخصائص الخاصة فـي البيئـة المؤسسـية لشـركات التـأمين واألداء المـالي واالقتصـادي. حيـث ان األداء 
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مكن ان يكون التأمين على السيارات أو مباختالف شركة التأمين فالي الجيد لشركات التأمين يختلف الم

يــؤثر علــى النســب الماليــة التــي تســتخدم لتقيــيم األداء الممتلكــات أو الحيــاة أو علــى االســتثمارات، وذلــك 

المالي لشركات التأمين. وكانت توصيات الدراسة بأن يتم تطبيق المنهجية المتعـددة المعـايير التـي تـوفر 

مقياسا لألداء المالي في شركات التأمين والتي تراعي النسب الماليـة المتضـاربة نتيجـة اخـتالف شـركات 

 التأمين. 

 

 Financial Reporting and Disclosure byبعنوان" (Mwangangi,2012) دراسة -

Insurance Companies: Review of contemporary Practices ." 

عــن الممارســات الماليــة الحديثــة مــن قبــل واالفصــاح هــدفت الــى اســتعراض تقــارير األداء المــالي 

ر التـــي وضـــعتها هيئـــات وضـــع المعـــايير شـــركات التـــأمين وتحديـــد الفجـــوات الماليـــة اســـتنادا الـــى المعـــايي

 91الدولية. أجريت الدراسة في كينيا، وقد استخدمت المنهج التحليلي الوصفي، حيث تكونت العينة مـن 

شركة تأمين. وقد أكهرت نتائج الدراسة أن هنالك ثغرات في االداء المالي لشركات التـأمين وذلـك يرجـع 

عــن النســب الماليــة الــذي يحــول دون الحصــول علــى الــى تحفــك بعــض شــركات التــأمين عــن االفصــاح 

أنـــه قـــد تـــم اســـتحداث قـــانون تـــأمين حـــديث يلـــزم  وتبـــينالتقيـــيم الصـــحيح ألداء شـــركات التـــأمين المـــالي. 

شركات التـأمين االفصـاح عـن المعلومـات والنسـب الماليـة وذلـك لتسـهيل عمليـة تقيـيم األداء المـالي لهـا. 

ق االقتصــادية ويشــكل جــزءا مــن نمــوذج العمــل األساســي لشــركات حيــث أن نتــائج التقيــيم يعكــس الحقــائ

 التأمين.
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 Financial Efficiency of Non Lifeبعنوان"  (Ghimire, 2013) دراسة -

Insurance Industries in Nepal ". 

هــدفت الــى تقــديم لمحــة مــوجزة عــن الكفــاءة الماليــة لشــركات التــأمين التــي ال تــؤمن علــى الحيــاة، 

 البيانــاتة فــي نيبــال، وقــد اســتخدمت المــنهج التحليلــي الوصــفي، اعتمــدت الدراســة علــى اجريــت الدراســ

شركة من شركات التأمين التي ال تـؤمن علـى  11ـ ل السنوي التقرير من عليها الحصول تمالتي  الثانوية

 نتـائج تكهـر مختلفـة نسـب عشـر سـتة، عـن طريـق تحليـل 2511 عام إلى 2557 عام من للفترة الحياة

 والعائد المساهمين حقوق على العائد المصروفات، نسبة)منها  التأمين لشركات المالية الكفاءة من جمزي

وقـد اكهـرت نتـائج الدراسـة أن الكفـاءة الماليـة  .(االسـتثمار نسـبة ،المال رأس على العائد ،األصول على

خوذة مـــن العائـــد علـــى لشـــركات التـــأمين تتمثـــل فـــي تقيـــيم أدائهـــا المـــالي، حيـــث أن النســـب الماليـــة المـــأ

األصـــول والقســـط االجمـــالي واالســـتثمارات تفيـــد تقيـــيم األداء المـــالي بشـــكل كبيـــر. ويســـاهم تقيـــيم األداء 

المــالي لشــركات التــأمين علــى الحيــاة علــى تحســن األداء المــالي تــدريجيا حيــث يمكــن مــن خــالل التقيــيم 

 معرفة المخاطر وتجنبها.   

 Financial Soundness andعنوان" ب (Ansari & Fola, 2014)دراسة   -

Performance of Life Insurance Companies in India". 

هــدفت الدراســة إلــى الكشــف عــن األداء المــالي لشــركات التــأمين علــى الحيــاة. أجريــت الدراســة فــي 

الذي  (CARAMEL)كمي  الهند، وقد استخدمت المنهج التحليلي الوصفي من خالل استخدام نموذج

عــادة، و األصـول، وجـودة المـال رأس كفايــةلـى مؤشـرات  يعتمـد ع  كفــاءة، والاالكتواريـة قضـاياالو  التـأمين ا 

شركات تأمين على الحياة. وقد أكهرت  7(، حيث تكونت العينة من السيولة تحليل، و رباح، واألةياإلدار 
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صـول العائـد علـى األ نتائج الدراسة أن تقيـيم األداء المـالي فـي شـركات التـأمين علـى الحيـاة يتـأثر بنسـبة

يحقــق الســالمة  بمــاداء المــالي فــي تنكــيم المعــايير الرقابيــة قســاط األعمــال الجديــدة. ويســاهم تقيــيم األأو 

والمؤشــرات  اســتخدام مؤشــرات ومقــاييس األداء عبــر اســتخدام تحليــل النســبمــن خــالل ، وذلــك الماليــة 

  .     المالية

 : بقةما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السا (5-7)

 شملتتبرز أهمية الدراسة الحالية في كونها تعتبر بمثابة الدراسة األولى حسب علم الباحث التي 

األثر  اختبار ، بحيث تناولت في أبعادهاين في المملكة األردنية الهاشميةجميع شركات قطات التأم

البيئة االقتصادية، لقانونية، البيئة ا)العوامل الخارجية  :المحتمل لمجموعتين من المتغيرات المستقلة هما

متغير الفي  (الرقابة الداخلية، والكفاءة االداريةالتخطيط المالي، )والعوامل الداخلية  (والبيئة التنافسية

 ،هو األداء المالي لشركات التأمين األردنية مقاسًا بالعائد على األصول والعائد على الملكيةو تابع ال

قوائم البيانات المالية  كما استخدمت الدراسة .لسابقة بشكل مجتمعليه الدراسات اوهذا لم تتطرق إ

وذلك لقياس المتغير التابع من خالل مقياسي العائد على  2712الى  2776لشركات التأمين للفترة من 

 .السابقةوالمحلية الدراسات العربية له حيث لم تتطرق  األصول و العائد على الملكية ،

من خالل القوائم أسلوبين في استقصاء المعلومات احداهما تطبيقي  كما تميزت الدراسة بأخذ

المالية المفصح عنها لشركات التأمين المبحوثة وكذلك أـسلوب االستبانة على عينة من العاملين 

استفادت الدراسة الحالية من الدراسات تلك الشركات وهذا لم تنتهجه الدراسات السابقة. و  والمدراء في

عينة الدراسة، وفي و قطات التأمين،  وهو ومجتمع الدراسةديد متغيراتها المستقلة والتابعة، تح السابقة في

  بناء أداة الدراسة  االستبانة(.
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الدراسات السابقة من حيث أن الدراسة الحالية تناولت دراسة  وتختلف الدراسة الحالية عن

بقة التي اجريت في عدة بلدان مثل العوامل المؤثرة في األداء في األردن مقارنة بالدراسات السا

فلسطين، الجزائر، نيجيريا، غانا واليونان. باالضافة الى ان الفترة الزمنية في الدراسة الحالية كانت من 

  م. 2512م الى 2554
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 منهج البحث (3-0)

المـــالي لشـــركات  األداءتعـــد الدراســـة الحاليـــة وصـــفية تحليليـــة، حيـــث أنهـــا تســـعى الـــى وصـــف واقـــع 

والعوامل المؤثرة فيه. وهي كذلك دراسة كمية ارتباطية، حيث تعتمـد علـى بيانـات كميـة ممثلـة  التأمين األردنية

موكفيهـا، معرفـة بداللـة مجتمـع احصـائي، وتسـتخدم الطـرق  ماليـة للشـركات وآراء المسـتجيبين مـنبالبيانات ال

          من المتغيرات.االحصائية من أجل دراسة العالقة بين مجموعة 

 الدراسةوعينة مجتمع  (3-5)

 الماليــةلــألوراق  عمــانيتــألف مجتمــع الدراســة مــن كافــة شــركات التــأمين األردنيــة المدرجــة فــي ســوق 

( 3)بواقـــع عشـــوائيًا موكفـــًا  (02)تـــم اختيـــار و  .(1-3)الجـــدول فـــي ، كموووا ي هووور شـــركة( 24)ال  عـــددها البـــ

. وبعـــد توزيـــع أداة المتعلقـــة بالعوامــل المـــؤثرة فـــي األداء المــالي مــع البيانـــاتكـــل شــركة مـــن أجـــل جلمــوكفين 

  استبانة.   (07)الدراسة تم استرداد 

 ألردنيةركات التأمين ا: أسماء ش(0-3)الجدول 

 الشركة الرقم الشركة الرقم
 الشرق العربي للتأمين  13 اإلتحاد العربي الدولي للتأمين 1
 الضامنون العرب للتأمين  14 األراضي المقدسة للتأمين 2
 العرب للتأمين على الحياة والحوادث  15 األردنية اإلماراتية للتأمين 3
 للتأمين فيالدلفيا 16 األردنية الفرنسية للتأمين 4
 القدس للتأمين 17 األولى للتأمين 5
 المتحدة للتأمين 14 التأمين األردنية 6
 المتوسط والخليج للتأمين 19 التأمين اإلسالمية 7
 المجموعة العربية األردنية للتأمين 25 التأمين العربية 4
 المجموعة العربية األوروبية للتأمين  21 التأمين الوطنية 9
 المنارة للتأمين 22 تأميندلتا لل 15
 النسر العربي للتأمين 23 الدولية للتأمين  11
 اليرموك للتأمين 24 الشرق األوسط للتأمين  12

 



47 

 اداة الدراسة (3-3)

مــن أجــل جمــع البيانــات الخاصــة بــيراء المبحــوثين حــول العوامــل المــؤثرة فــي األداء  اعتمــدت الدراســة

بانة تــم اعــدادها مــن واقــع الدراســات الســابقة ذات الصــلة بموضــوت المــالي لشــركات التــأمين األردنيــة علــى اســت

وهــو ول بعنـوان المتغيــرات الديمغرافيــة، الدراسـة الحاليــة. وتتــألف االسـتبانة مــن قســمين رئيسـين همــا: القســم األ

مخصــــص لجمــــع البيانــــات حــــول بعــــض خصــــائص المبحــــوثين مــــن شــــركات التــــأمين مثــــل المؤهــــل العلمــــي 

االسـتبانة فيغطـي محـورين رئيسـين همـا: القسـم الثـاني بعنـوان فقـرات . أمـا العمليـةبـرة والتخصص العلمـي والخ

العوامل الخارجية والعوامل الداخلية المؤثرة في األداء المالي لشـركات التـأمين األردنيـة. وينـدرج تحـت المحـور 

ية. وينـدرج تحـت المحـور الثـاني األول ثالثة مجاالت هي: البيئـة القانونيـة، البيئـة االقتصـادية، والبيئـة التنافسـ

مؤشــرات العائــد علـــى أمــا ثالثــة مجــاالت ايضــًا هــي: التخطــيط المــالي، الرقابــة الداخليــة، والكفــاءة االداريــة. 

     قوائم البيانات المالية للشركات. فقد تم الرجوت بشأنها الى االستثمار والعائد على األصول

 صدق وثبات أداة الدراسة (3-4)

فـي مجـال ة صدق ألداة الدراسة مـن خـالل عرضـها علـى عـدد مـن المختصـين تم التعرف على دالل

، ويكهـــر لمعرفـــة مـــدم مالئمـــة فقـــرات االســـتبانة التـــي وضـــعت لقيـــاس األبعـــادتخصـــص المحاســـبة والتمويـــل 

. كمـــا تـــم التحقـــق مـــن ثبـــات أداة الدراســـة مـــن خـــالل اســـتخراج معامـــل ( قائمـــة بأســـماء المحكمـــين2الملحـــق  

  (2-3  وتبين ان قيم معامل الثبات مقبولـة. وفيمـا يلـي يبـين الجـدول (Cronbach's Alpha)كرونباخ الفا 

 نتائج ثبات أداة الدراسة.
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 قيم معامل الثبات ألبعاد أداة الدراسة :(5-3الجدول )

 (αقيمة الفا  ) عدد الفقرات البعد رقم البعد
 5.74 4-1 البيئة القانونية .1

 5.43 9-5 البيئة االقتصادية .2

 5.76 17-15 البيئة التنافسية .3

  17 5.77 

 5.41 24-14 التخطيط المالي .4

 5.49 31-25 الرقابة الداخلية .5

 5.43 37-32 الكفاءة االدارية .6

  15 5.41 

 الدراسةونموذج متغيرات  (3-2)

ًا مـــع المســتقلة ومتغيـــر تــابع واحـــد، تـــم اختيارهــا انســـجام المتغيـــراتتضــم الدراســـة مجموعــة مـــن 

 مشكلة الدراسة، وهي: 

  المتغيرات المستقلة: -

   البيئة القانونية، البيئة االقتصادية، والبيئة التنافسية.العوامل الخارجية:  .1

 .التخطيط المالي، الرقابة الداخلية، والكفاءة االدارية العوامل الداخلية: .2

العائد على االسـتثمار والعائـد علـى ب ممثالً  المالي لشركات التأمين األردنية األداء المتغير التابع: -

 الملكية.
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المفترضـة بـين العوامـل الخارجيـة ممثلـة بالبيئـة  العالقـات( 1-3الشـكل )يوضح نمـوذج الدراسـة و 

ـــة، والبيئـــ ـــالتخطيط المـــالي والرقابـــة القانوني ة االقتصـــادية، والبيئـــة التنافســـية، والعوامـــل الداخليـــة ممثلـــة ب

  .بالعائد على االستثمار والعائد على الملكية ممثالً ين األداء المالي وبالداخلية والكفاءة االدارية، 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : نموذج الدراسة(0-3)الشكل 

   

 المتغير التابع المتغيرات المستقلة

 
 

 

 

 األداء المالي:

 العائد على االستثمار

 العائد على الملكية

 

 العوامل الخارجية

 البيئة القانونية

 البيئة االقتصادية

 البيئة التنافسية

H0 

H3 

 العوامل الداخلية

 التخطيط المالي

 الرقابة الداخلية

 الكفاءة االدارية

H5 

H4 
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 :المعالجة االحصائية (3-6)

عوامـــل الخارجيـــة: البيئـــة مجمـــوعتين مـــن المتغيـــرات المســـتقلة تضـــم اليتضـــمن نمـــوذج الدراســـة 

القانونيـــة، والبيئـــة االقتصـــادية والبيئـــة التنافســـية، والعوامـــل الداخليـــة المـــؤثرة فـــي األداء المـــالي لشـــركات 

التأمين وهي: التخطيط المالي، والرقابـة الداخليـة، والكفـاءة االداريـة. كمـا يتضـمن نمـوذج الدراسـة متغيـرًا 

ـــواحـــدًا بتابعـــًا  ـــد عل ـــة  (ROA)ى األصـــول بعـــدين همـــا: العائ ـــى الملكي ـــد عل وحيـــث أن  .(ROE)والعائ

ممثلة بالعوامل الخارجية والعوامل مجموعتي المتغيرات المستقلة، الدراسة تهدف الى اختبار العالقة بين 

 فــان الدراســة معنيــة باختبــار أربعــة فرضــيات كمــا يوضــح الجــدول  ،، وبــين متغيــري األداء المــاليالداخليــة

  اختبارها بواسطة تحليل االنحدار المتعدد.، والتي تم (3-3)

 (: متغيرات الدراسة وفرضياتها 3-3الجدول )

 الفرضية المتغيرات التابعة المتغيرات المستقلة

 العائد على االستثمار × العوامل الخارجية العائد على االستثمار  العوامل الخارجية:
   البيئة القانونية

   البيئة االقتصادية
   التنافسية البيئة

 العائد على الملكية × العوامل الخارجية العائد على الملكية 
   
   
   

 العائد على االستثمار × العوامل الداخلية العائد على االستثمار العوامل الداخلية:
   التخطيط المالي
   الرقابة الداخلية
   الكفاءة االدارية

 العائد على الملكية × ليةالعوامل الداخ العائد على الملكية 
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 مقدمة (4-0)
ويعرض الفصـل كما . لفرضياتهائجها وفقًا عرضًا لتحليل بيانات الدراسة ونتا الفصل الرابعيقدم 

 .اختبار فرضيات الدراسةاالختبارات القبلية للطريقة االحصائية المتبعة في خصائص عينة الدراسة، ثم 

 عينة الدراسة خصائص (4-5)

تــــم احتســــاب التكــــرارات والنســــب المئويــــة مــــن أجــــل التعــــرف علــــى توزيــــع أفــــراد عينــــة الدراســــة وفقــــًا 

رارات والنســــب المئويــــة لتوزيــــع أفــــراد عينــــة الدراســــة تبعــــًا كــــالت (1-4)الجــــدول  ويبــــين. للمتغيــــرات الديمغرافيــــة

ويتضــح مــن الجــدول أن غالبيــة أفــراد عينــة  لمتغيــرات المؤهــل العلمــي، والتخصــص العلمــي، والخبــرة العمليــة.

ــة (%17)حيــث بلغــت نســبتهم  درجــة البكــالوريوسالدراســة يحملــون   ســبتهمحيــث بلغــت ن دبلومالــ، يلــيهم حمل

، وأخيــرًا أفــراد العينــة ممــن يحملــون درجــة الــدكتوراة (%11) ، ثــم حملــة درجــة الماجســتير بنســبة بلغــت(23%)

: تخصــص المحاســبة ترتيــب أفــراد العينــة كمــا يلــيجــاء أمــا مــن حيــث التخصــص العلمــي، فقــد . (%1) بنســبة

، (%11)ية بنســـبة ، وتخصـــص الماليـــة والمصـــرف(%31)، وتخصـــص ادارة األعمـــال بنســـبة (%31)بنســـبة 

ومـــن حيـــث توزيـــع أفـــراد . (%3) ، وأخيـــرا التخصصـــات األخـــرم بنســـبة(%14) وتخصـــص االقتصـــاد بنســـبة

مــن أفــراد العينــة لــديهم ســنوات خبــرة  (%30)العينــة حســب الخبــرة العمليــة، فقــد أكهــرت النتــائج أن مــا نســبته 

سـنوات الـى أقـل مـن  (9) خبـرتهم بـين تتـرواح سـنواتسـنوات، أمـا الـذين  (9)تتراوح بين سـنتين الـى اقـل مـن 

تزيـد  لمون  (%11)لمـن تقـل خبـرتهم عـن سـنتين، و  (%10)، مقابـل (%37)سنوات فقد بلغت نسبتهم  (17)

وقـد تـم تمثيـل النتـائج الخاصـة بتوزيـع أفـراد العينـة رسـوميًا فـي  سـنوات أو أكثـر. (17) تساوي سـنوات خبـرتهم

      .(3-4، 2-4، 1-4)األشكال 
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 (: التكرارات والنسب المئوية لتوزيع أفراد العينة حسب المتغيرات الديمغرافية0-4)الجدول 

 الخبرة العملية التخصص العلمي المؤهل العلمي المتغير الفئة / 
 بكالوريوس

42 (17%) 
  

   (%23) 11 دبلوم دراسات عليا

   (%11) 6 ماجستير

   (%1) 4 دكتوراة

  (%31) 29  محاسبة

  (%31) 22  الادارة أعم

  (%14) 17  اقتصاد

  (%11) 11  مالية ومصرفية

  (%3) 2  أخرم

 (%10) 12   اقل من سنتين

 (%30) 21   سنوات 9اقل من   - 2

 (%37) 21   سنوات 17اقل من  - 5

 (%11) 11   سنوات فأكثر 17

 (%177) 75 (%177) 75  (%177) 75 المجموع

 نحدار تحليل اال افتراضاتاختبار  (4-3)

، الختبــار تحليــل االنحــداربهــدف التأكــد مــن تحقــق االفتراضــات المســبقة تــم اجــراء االختبــارات 

، واختبوار االرتبواط   (Test of Normality) وتتمثـل هـذا االختبـارات بمـا يلـي: اختبـار التوزيـع الطبيعـي

بووين  (Test for Linearity)خطيووة العالقووة  واختبــار، فووي بيانووات العينووة  (Autocorrelation)الووذاتي 

بوين المتغيورات المسوتقلة فوي      (Multicollinearity) الخطـي، باالضافة الى اختبوار االزدواج  المتغيرات

الـى أن كافـة المتغيـرات تتبـع التوزيـع  (2-4)تشير نتائج اختبار التوزيع الطبيعي في الجـدول  0الدراسةنموذج 

 (70531، 70561، 70541، 70533، 70535، 70505)التـي بلغـت  Shapiro-Wilkالطبيعي بداللة قـيم اختبـار 

للبيئـــة القانونيـــة، والبيئـــة االقتصـــادية، والبيئـــة التنافســـية، والتخطـــيط المـــالي، والرقابـــة الداخليـــة، والكفـــاءة 

 .(7079) من أكبراالدارية على التوالي، وبمستوم داللة 
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 : نتائج اختبار التوزيع الطبيعي(5-4)الجدول  

 (.Sig)  مستوى الداللة (Statistic)ختبار قيمة اال المتغير
 70176 70505 البيئة القانونية

 70191 70535 البيئة االقتصادية

 70144 70533 البيئة التنافسية

 70123 70541 التخطيط المالي

 70111 70561 الرقابة الداخلية

 70173 70531 الكفاءة االدارية

وهـو  Durbin-Watsonانات، فقد تم االعتماد علـى اختبـار وبما يتعلق باالرتباط الذاتي في البي

الحكم على طبيعة االرتباط الذاتي في البيانات، وتكهر نتائج االختبـار فـي  من أجلاالختبار المستخدم 

  .(3-4)الجدول 

 : نتائج اختبار االرتباط الذاتي في البيانات(3-4)الجدول 

 االختبار قيمة

DW 

 القيمة الحرجة الدنيا
 (dL) 

 العلياالقيمة الحرجة 
 (dU) 

االقيمة الحرجة العلي –الحد األعلى   

(4-dU) 
10574 10171 10191 20344 

 د على األصول. المتغير التابع: العائ

العوامــل الخارجيــة والداخليــة المــؤثرة فــي )تــم فــي المرحلــة األولــى ادخــال كافــة المتغيــرات المســتقلة 

-Durbinار والعائد علـى األصـول كمتغيـر تـابع، واسـتخراج قيمـة اختبـار الى نموذج االنحد (األداء المالي

Watson  ارتبـاط الـى عـدم وجـود ( 3-4)الموضـحة فـي الجـدول لبيانات العينة. وقد أشارت نتائج االختبار

التــي  (dU) العليــاوهــي تقــع بــين القيمــة الحرجــة ( 10574)ذاتــي فــي البيانــات، حيــث بلغــت قيمــة االختبــار 

الـذي يبـين أن قيمـة  (4-4)، كما يكهر فـي الشـكل (20344)التي تساوي  dU-4وقيمة  (1.656)تساوي 

-4وأقـل مـن قيمـة  dUتقع بقرب منتصف خط تمثيـل قـيم االختبـار وهـي أكبـر مـن قيمـة  (DW)االختبار 

dL عدم وجود ارتباط ذاتي في بيانات العينة وفقًا لقواعد هذا االختبار.يعني ، وهو األمر الذي 
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 : تمثيل نتائج اختبار االرتباط الذاتي في البيانات(4-4) الشكل

العوامل الخارجية والداخلية المؤثرة فـي )وفي المرحلة الثانية، تم ادخال كافة المتغيرات المستقلة 

فــي  تــائج االختبــاروتكهــر نالــى نمــوذج االنحــدار،  (العائــد علــى الملكيــة)والمتغيــر التــابع  (األداء المــالي

  0(4-4)الجدول 

 : نتائج اختبار االرتباط الذاتي في البيانات(4-4)الجدول 

 االختبار قيمة

DW 

 القيمة الحرجة الدنيا
 (dL) 

 القيمة الحرجة العليا
 (dU) 

االقيمة الحرجة العلي –الحد األعلى   

(4-dU) 
20754 10171 10191 20344 

 لكية. د على المالمتغير التابع: العائ

ذاتــي فــي بيانــات ارتبــاط عــدم وجــود  الــى (4-4)أشــارت نتــائج االختبــار الموضــحة فــي الجــدول 

العينة عند ادخال كافة العوامل الداخليـة والخارجيـة كمتغيـرات مسـتقلة والعائـد علـى الملكيـة كمتغيـر تـابع 

ـــار  ـــى نمـــوذج االنحـــدار، حيـــث بلغـــت قيمـــة االختب ـــر مـــن قيمـــة  (20754)ال التـــي بلغـــت  dUوهـــي أكب

وهـــذا يعنـــي أن المشـــاهدات ال تتـــأثر ببعضـــها . (20344) التـــي بلغـــت dU-4وأقـــل مـــن قيمـــة  (10191)

تمثـياًل لهـذا القـيم علـى خـط القـيم الحرجـة ( 9-4) ويبـين الشـكلابعض بل تتمتع بدرجة مـن االسـتقاللية. 

 .Durbin-Watsonالختبار 

1.1 5.1 4.1 dL  dU  

0.1 

4 - dL 4 - dU 

DW 

= 

0.914 

.13  0.626 2.344 
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 نتائج اختبار االرتباط الذاتي في البيانات : تمثيل(2-4) الشكل

متغيـرات بـين ال اتخطية العالقة بين المتغيرات الذي يفترض أن تكون العالقافتراض وبما يخص 

فـي ويتضـح مـن النتـائج المقارنة بين المتوسطات.  محل االختبار خطية، تم اختبار هذا العالقة من خالل

فة المتغيـرات هـي عالقـة خطيـة، حيـث أن مسـتوم الداللـة المقابـل أن العالقة التي تجمع كا (9-4)الجدول 

 .  (7079)لالنحراف عن الخطية لكافة العالقات بين المتغيرات يفوق 

 : نتائج اختبار خطية العالقة بين المتغيرات(2-4)الجدول 

  (.Sig)  مستوى الداللة (F)قيمة  المتغيرات
 70111 10613 البيئة القانونية ×   العائد على األصول

 70193 905627 البيئة االقتصادية × العائد على األصول  

 70400 102797 البيئة التنافسية × العائد على األصول  

 70245 304977 التخطيط المالي × العائد على األصول  

 70467 101417 الرقابة الداخلية × العائد على األصول  

 70272 205997 داريةالكفاءة اال × العائد على األصول  

 70111 701117 البيئة القانونية ×   ةــــــالملكيالعائد على 

 70757 170171 البيئة االقتصادية  ×ة  ــــــالملكيالعائد على 

 70197 110151 البيئة التنافسية  ×ة  ــــــالملكيالعائد على 

 70794 160173 التخطيط المالي  ×ة  ــــــالملكيالعائد على 

 70129 706037 الرقابة الداخلية  ×ة  ــــــالملكيالعائد على 

 70473 00519 الكفاءة االدارية × ة  ــــــالملكيالعائد على 

1.1 5.1 4.1 dL  dU  

0.1 

4 - dL 4 - dU 

DW=

5.194 

.13  0.661 2.330 
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ــــث ــــداخل افتــــراض االزدواج  أمــــا مــــن حي ــــين المتغيــــرات  (Multicollinearity)الخطــــي أو الت ب

االزدواج أو  نموذج االنحدار من مشكلة يتطلب خلو المستقلة في نموذج االنحدار، وهو االفتراض الذي

؛ ، بحيــث ال يشــكل أي مــن المتغيــرات المســتقلة دالــة خطيــة للمتغيــرات المســتقلة األخــرمالتــداخل الخطــي

وقيم التباين المسموح بـه  Variance Inflation Factor (VIF)فقد تم اعتماد قيم معامل تضخم التباين 

(tolerances) ،(1-4)وتكهر نتائج االختبار في الجدول  للتحقق من هذا االختبار. 

 : نتائج اختبار االزدواج الخطي بين المتغيرات(6-4)الجدول 

  (tolerance) التباين المسموح به (VIF)معامل تضخم التباين  المتغيرات
 507. 1.974 البيئة القانونية

 335. 2.984 البيئة االقتصادية

 705. 1.419 البيئة التنافسية

 601. 1.665 يط الماليالتخط

 341. 2.930 الرقابة الداخلية

 766. 1.306 الكفاءة االدارية 

خلــــو نمــــوذج  (1-4)االزدواج الخطــــي بـــين المتغيــــرات فــــي الجــــدول  يتضـــح مــــن نتــــائج اختبــــار

 (1.306)التـي تراوحـت بـين القيمـة  (VIF)االنحدار من هذا المشكلة، وذلك بداللة قـيم معامـل التضـخم 

ـــ، وبدالل(O’Brien, 2007) (9)وجميعهــا أقــل مــن ، (2.984)والقيمــة  ـــة قيــــ ـــم التبايــــــــــ ن المســموح بــه ـــــ

 .(701)وهي أكبر من القيمة  (70011) والقيمة (70339)التي تراوحت بين القيمة 

 .المعيارية ومصفوفة االرتباط واالنحرافاتمتوسطات الحسابية ال (4-4)

رافات المعيارية من أجل التعـرف علـى اتجاهـات المبحـوثين نحـو تم احتساب المتوسطات واالنح

كمــــا تــــم اســــتخراج  .(0-4)فقــــرات مقيــــاس العوامــــل الخارجيــــة والداخليــــة، وتكهــــر النتــــائج فــــي الجــــدول 
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( 6-4)بيرســون بــين متغيــرات الدراســة لتحديــد طبيعــة العالقــة بينهــا، ويعــرض الجــدول  طمعــامالت ارتبــا

 رات.نتائج االرتباط بين المتغي

 : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المبحوثين(7-4)الجدول 

 (SD)االنحراف المعياري  (M)المتوسط الحسابي  المتغيرات
 704527 305074 البيئة القانونية

 704547 300619 البيئة االقتصادية

 703244 305391 البيئة التنافسية

 709962 407410 التخطيط المالي

 701716 306757 الرقابة الداخلية

 704065 306095  الكفاءة االدارية

والقيمــة  (300619)قــيم المتوســطات الحســابية قــد تراوحــت بــين القيمــة  أن (0-4) يبــين الجــدول

ـــــات معياريـــــة تراوحـــــت بـــــين القيمـــــة (407410) وتعبـــــر قـــــيم ، (701716)والقيمـــــة  (703244) وبانحراف

اتجاهــات ايجابيـــة مـــن قبـــل أفــراد عينـــة الدراســـة نحــو فقـــرات مقيـــاس العوامـــل  عـــنالمتوســطات المرتفعـــة 

  الخارجية والداخلية المؤثرة في األداء المالي لشركات التأمين.  

 (Correlation Matrix) : معامالت االرتباط بين متغيرات الدراسة(8-4)الجدول 

 2 7 2 4 5 3 2 1 رالمتغي
        1 البيئة القانونية .1

       1 70447- بيئة االقتصاديةال .2

      1 70419 70155- البيئة التنافسية .3

     1 70333- 70209- 70994 التخطيط المالي .5

    1 70306 70496- 70006- 70410 الرقابة الداخلية .4

   1 70111 70110 70112 70261- 70346 الكفاءة االدارية .2

  1 70441 70071 70173 70914- 70110- 70101 العائد على األصول .7

 1 70646 70309 70912 70975 70101- 70031- 70955 العائد على الملكية .2

وجــود ارتبــاط متوســط  (6-4)يتضــح مــن مصــفوفة ارتبــاط متغيــرات الدراســة المبينــة فــي الجــدول 

بمســتوم  (r  =70955) والعائــد علــى الملكيــة( r  =70101)بــين البيئــة القانونيــة والعائــد علــى األصــول 
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ــة أقــل مــن د ( r  =70110) ة االقتصــادية والعائــد علــى األصــولوارتبــاط متوســط بــين البيئــ .(7079)الل

وهنالـــك درجـــة  .(7079) بمســـتوم داللـــة أقـــل مـــن (r  =70031)وارتبـــاط قـــوي مـــع العائـــد علـــى الملكيـــة 

لـى الملكيـة  العائد عكذلك مع و  (r  =70914) ئة التنافسية والعائد على األصولارتباط متوسطة بين البي

(r  =70101)  (7079)بمستوم داللة أقل من . 

وتشير النتائج كذلك الى وجود درجة ارتباط متوسطة بين التخطيط المالي والعائد على األصول 

(r  =70173)  والعائد على الملكية(r  =70975) ووجود درجة ارتباط قوية بين متغير الرقابة الداخلية .

. (r  =70912)ودرجــة ارتبــاط متوســطة مــع العائــد علــى الملكيــة  (r = 70071)والعائــد علــى األصــول 

ومــن حيــث درجــة االرتبــاط بــين متغيــر الكفــاءة االداريــة والعائــد علــى األصــول فقــد بينــت النتــائج وجــود 

ودرجة ارتبـاط متوسـطة كـذلك بـين الكفـاءة االداريـة  (r  =70441)عالقة ارتباط متوسطة بين المتغيرين 

   .(r  =70309) الملكية والعائد على

 اختبار الفرضيات (4-2)
تجــدر االشــارة قبــل الخــوض باختبــار الفرضــيات الــى أن عمليــة جمــع البيانــات قــد تمــت بواقــع ثــالث 

ات وربطهـا مـع المتغيـرات التابعـة استبانات من كل شركة، وتم حساب الوسط الحسابي لالجابات في االستبان

لكية ذات القيمة الكمية، وذلك مـن أجـل تقـديم المعالجـة االحصـائية وهي العائد على األصول والعائد على الم

 المالئمة. 

للعوامـل الخارجيـة  تنص الفرضية األولى بصيغتها الصفرية على عدم وجـود أثـر ذو داللـة احصـائية

 ألصــولافــي العائــد علــى  (البيئــة القانونيــة، والبيئــة االقتصــادية، والبيئــة التنافســية)المــؤثرة فــي األداء المــالي 
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(ROA) .فقـــد تـــم اجـــراء تحليـــل  وحيـــث أن الفرضـــية تتضـــمن ثالثـــة متغيـــرات مســـتقلة ومتغيـــر تـــابع واحـــد؛

     .نتائج هذا االختبار (5-4) يبين الجدول، و االنحدار المتعدد

 األصولفي العائد على  المتعدد ألثر العوامل الخارجية(: نتائج تحليل االنحدار 9-4الجدول )

 النموذج
1 

 المعامالت تحليل التباين نموذجملخص ال
r 2r F Sig. Beta t Sig. 

70640 70010 110614 70777    

 70772 30995  70402     البيئة القانونية

 70741 20164 - 70327 -     البيئة االقتصادية

 70720  20360 - 70321 -     البيئة التنافسية

 األصولالمتغير التابع: العائد على 

وجود ارتباط قوي بـين مجموعـة العوامـل الخارجيـة المـؤثرة فـي األداء  (5-4)ح من الجدول يتض

المالي لشركات التأمين ممثلة بالبيئة القانونية، والبيئة االقتصادية، والبيئة التنافسية، ومعـدل العائـد علـى 

وتشــير  .(70640)التــي بلغــت  (r)األصــول لهــذا الشــركات، وذلــك بداللــة قيمــة معامــل ارتبــاط بيرســون 

الــى أن العوامــل الخارجيـــة مجتمعــة تفســر مــا نســـبته  (01007)التـــي بلغــت  R)2(قيمــة معامــل التحديــد 

من التبـاين فـي العائـد علـى األصـول لشـركات التـأمين. وعليـه، فـان مجموعـة العوامـل الخارجيـة ( 02%)

العائــد علــى األصــول، وتعــد هــذا  المــؤثرة فــي األداء المــالي لــديها القــدرة علــى التنبــؤ بالتبــاين فــي متغيــر

. وتـــدل هـــذا (7079)بمســـتوم داللـــة أقـــل مـــن  (110614) التـــي بلغـــت (F)القـــدرة معنويـــة بداللـــة قيمـــة 

 االحصائيات على صالحية النموذج الختبار العالقة بين المتغيرات.

، (2-4)المقابـــل لهـــا فـــي الجـــدول  (.Sig)ومســـتوم الداللـــة  (t)وقـــيم  Betaوبـــالعودة الـــى قـــيم 

 Beta، وذلـك بداللـة قيمـة العائـد علـى األصـولفـي هـي المتغيـر األكثـر تـأثيرًا يتضح أن البيئة القانونية 
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في يليها . (Beta =  70402  ،t =  30995  ،Sig.  =70772)للبيئة القانونية التي تفوق القيم األخرم 

، مــع مالحكــة (Beta =  - 70321 ، t = - 20360   ،Sig.  =70720) التنافســيةالبيئــة التــأثير متغيــر 

والعائـد علـى األصـول هـي عالقـة  التنافسـيةتعنـي أن العالقـة بـين البيئـة  Betaأن االشارة السالبة لقيمة 

 .(Beta =  - 70327  ،t = - 20164 ،Sig.  =70741) االقتصـــاديةعكســـية. يليهمـــا فـــي التـــأثير البيئـــة 

لـــة احصـــائية للعوامـــل الخارجيـــة ممثلـــة بالبيئـــة وفـــي ضـــوء هـــذا النتـــائج، نســـتنتج أن هنالـــك أثـــر ذو دال

 القانونية، والبيئة االقتصادية، والبيئة التنافسية في العائد على األصول لشركات التأمين األردنية.

لشركات التأمين األردنية أكثر تأثرًا بالبيئة القانونية  العائد على األصولنستخلص مما سبق أن 

 جب االلتـزام بهـا، واتفقـت الدراسـة فـي هـذا النتيجـة مـع دراسـة قزعـاطوما تتضمنه من تشريعات خاصة ي

التي بينت وجود عالقة بين تطبيق تشريعات الـتأمين ونمو شركات التأمين. عالوة على ذلـك،  (2775)

بقــدرة الشــركة علــى منافســة غيرهــا مــن الشــركات مــن خــالل تقــديم وتســويق يتــأثر األداء المــالي للشــركات 

جودة العالية وتنويع خدماتها والمحافكة على حصة سوقية مربحة، وتنسجم هذا النتيجة الخدمات ذات ال

ومـــن ناحيـــة أخـــرم، يتـــأثر األداء المـــالي للشـــركات . (2775)مـــع النتيجـــة التـــي توصـــل اليهـــا  طبايبيـــة 

جـة بالمؤشرات االقتصادية ممثلة بمعدالت التضخم ومعـدالت البطالـة ومعـدالت الفائـدة واتفقـت هـذا النتي

 . (2711)مع ما توصل اليه زاهر ودريباتي 

مجموعــة وفــي ذات الســياق، تــنص الفرضــية الثانيــة علــى عــدم وجــود أثــر ذو داللــة احصــائية ل

0 (ROE)في العائد على الملكيـة   (البيئة القانونية، والبيئة االقتصادية، والبيئة التنافسية)العوامل الخارجية 

وأكهــرت نتــائج التحليــل، كمــا  ،اجــراء تحليــل االنحــدار المتعــددتــم ومــن أجــل اختبــار هــذا الفرضــية فقــد 

قويــة بــين مجموعــة العوامــل الخارجيــة المــؤثرة فــي األداء  ، وجــود عالقــة ارتبــاط(17-4)يوضــح الجــدول 
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 مـن (%06) ، وتفسر هـذا العوامـل مـا نسـبته(r = 0.883)المالي لشركات التأمين والعائد على الملكية 

ومســتوم  (F) ، وهــي قـدرة تفسـيرية معنويــة بداللـة قيمـةr = 0.780)2(علــى الملكيـة  التبـاين فـي العائـد

. وتشـير هـذا االحصـائيات الـى صـالحية نمـوذج (F  =230900  ،Sig.  =70777)الداللة المقابل لهـا 

نية االنحدار في اختبار العالقة بين المتغيرات، حيث أن مجموعة المتغيرات المستقلة ممثلة بالبيئة القانو 

والبيئة االقتصادية والبيئة التنافسية ذات قدرة معنوية في التنبؤ بالتباين في العائـد علـى الملكيـة لشـركات 

   التأمين األردنية.

 الملكيةفي العائد على  المتعدد ألثر العوامل الخارجية(: نتائج تحليل االنحدار 01-4الجدول )

 النموذج
1 

 التالمعام تحليل التباين ملخص النموذج
r 2r F Sig. Beta t Sig. 

70663 70067 230900 70777    

 70776 20544  70344     البيئة القانونية

 70770 30562 - 70361 -     البيئة االقتصادية

 70772  30111 - 70426 -     البيئة التنافسية

 الملكيةالمتغير التابع: العائد على 

ـــع  ـــيم بتتب ـــيم  Betaق ـــل لهـــاومســـت (t)وق ـــة المقاب ، يتضـــح أن البيئـــة  (17-4)الجـــدول فـــي  وم الدالل

 هــي المتغيــر األكثــر تــأثيرًا فــي العائــد علــى الملكيــة لشــركات التــأمين األردنيــة  الخارجيــةمــن العوامــل التنافســية 

(Beta =  - 70426   ،t = - 30111   ،Sig.  =70772) يليــــــه فــــــي التـــــــأثير متغيــــــر البيئــــــة االقتصـــــــادية ،

(Beta =  - 70361   ،t = - 30562   ،Sig.  =70770)  فووووي المرتبووووة  ، ويووووأتي متغيوووور البيئووووة القانونيووووة

ـــم رفـــض  0(Beta = 70344   ،t = 20544   ،Sig.  =70776)األخيووورة مووون حيووو  التوووأثير     ـــد ت ـــه، فق وعلي

فـي العائــد الفرضـية الصـفرية وقبـول الفرضـية البديلـة التـي تـنص علــى وجـود أثـر لمجموعـة العوامـل الخارجيـة 

 على الملكية.
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يتضح من النتائج السابقة أن العائد على الملكية لشركات التأمين األردنيـة يتـأثر بالعوامـل الخارجيـة، 

البيئـة القانونيـة. وبغـض النكـر عـن المتغيـر المسـتقل ثـم وعلى رأسها البيئة التنافسية، يليهـا البيئـة االقتصـادية 

 ية؛ فان األخير يتأثر بكافة هذا العوامل. األكثر تأثيرًا في العائد على الملك

وفـــي المقابـــل، تـــنص الفرضـــية الثالثـــة علـــى عـــدم وجـــود أثـــر ذو داللـــة احصـــائية لمجموعـــة العوامـــل 

تـم ادخـال العوامـل  .األصـولفـي العائـد علـى  (التخطـيط المـالي، والرقابـة الداخليـة، والكفـاءة االداريـة)الداخلية 

متغيـرات مسـتقلة، ومتغيـر العائـد علـى األصـول كمتغيـر تـابع. وأكهـرت نتـائج الداخلية الى نموذج االنحـدار ك

ارتبــاط قــوي بــين مجموعـة العوامــل الداخليــة المــؤثرة فــي األداء وجـود  (11-4)التحليـل الموضــحة فــي الجــدول 

 مـن (%00)ما نسـبته تفسير  ذات قدرة معنوية فيهذا العوامل  وتعد، (r = 0.883)المالي لشركات التأمين 

 (r  ،F = 22.116  ،Sig. = 0.000 0 = 20.768(التباين في العائد على األصول 

 األصولفي العائد على  المتعدد ألثر العوامل الداخلية(: نتائج تحليل االنحدار 00-4الجدول )

 النموذج
1 

 المعامالت تحليل التباين ملخص النموذج
r 2r F Sig. Beta t Sig. 

70600 70016 220111 70777    

 70772 30923  70417     التخطيط المالي

 70777 40374 70974     الرقابة الداخلية

 70772 30924 70362     الكفاءة االدارية

 األصولالمتغير التابع: العائد على 

ومن أجل ترتيب العوامل الداخلية تبعًا لتأثيرها في العائد على األصول فقد تم الرجوت الـى قيمـة 

Beta حيــث تبــين أن متغيــر الرقابــة الداخليــة هــو األكثــر تــأثيرًا فــي العائــد علــى (11-4) فــي الجــدول ،

 ، يليه في التأثير متغير التخطيط المالي (Beta = 70974   ،t = 40374   ،Sig.  =70777) األصول

(Beta = 70417   ،t = 30923   ،Sig.  =70772) ،،في المرتبوة   متغير الكفاءة االداريةجاء  وأخيرًا
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 .(Beta = 70362   ،t = 30924   ،Sig.  =70772) الثالثة من حي  تأثيره في العائود علوى األصوول   

لــى وجــود أثــر ذو داللــة عوعليــه، فقــد تــم رفــض الفرضــية الصــفرية وقبــول الفرضــية البديلــة التــي تــنص 

 العائـد علـى األصـولفـي  (االداريـة التخطيط المالي، والرقابة الداخلية، والكفـاءة)احصائية للعوامل الداخلية 

 . األردنية لشركات التأمين

تـــأثر يوعليــه، يتضــح أن األداء المــالي لشــركات التــأمين األردنيــة ممــثاًل بالعائــد علــى األصــول 

بالرقابــة الداخليــة، وذلــك مــن منطلــق أن الرقابــة الداخليــة تعــزز قــيم المــوكفين فــي الحفــاك علــى أصــول 

كل التنكيمي الذي يتسم بوضوح الصالحيات والمسؤوليات، وسعي الشـركات الشركة، في كل وجود الهي

الــى تقيــيم المخــاطر التشــغيلية الــذي يســهم فــي الكشــف عــن أوجــه القصــور فــي األداء، وااللتــزام بتطبيــق 

أنكمة الرقابة الداخلية، األمر الذي يسهم في تحسين معـدل العائـد علـى األصـول لشـركات التـأمين. وقـد 

علـى هـذا النتيجــة اذ اعتبـرت أن تـوفر النكـام الرقـابي الفعـال يلعــب دورًا  (2775)طبايبيـة  أكـدت دراسـة

 ايجابيًا في تحسين أداء الشركات.  

أثـر ذو داللـة احصـائية لمجموعـة العوامـل الداخليـة رضية الرابعة على عدم وجود وأخيرًا، تنص الف

الملكيـــة. ومـــن أجـــل اختبـــار هـــذا فـــي العائـــد علـــى  (يـــةالتخطـــيط المـــالي، والرقابـــة الداخليـــة، والكفـــاءة االدار )

وجـود  (12-4)الفرضـية فقـد تـم اجـراء تحليـل االنحـدار المتعـدد، وبينـت نتـائج التحليـل الموضـحة فـي الجـدول 

ذات قـدرة تفسـيرية معنويـة حيـث  وهـي ، (r = 0.725)ارتباط قوي بين العوامل الداخلية والعائد علـى الملكيـة 

      (r 5250.  ،371.7F =   ،002Sig. = 0.0 =2(باين في العائد على الملكية من الت (%39)تفسر 
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 الملكيةفي العائد على  المتعدد ألثر العوامل الداخلية(: نتائج تحليل االنحدار 05-4الجدول )

 النموذج
1 

 المعامالت تحليل التباين ملخص النموذج
r 2r F Sig. Beta t Sig. 

70029 70929 00301 70772    

 70743 20195  70317     التخطيط المالي

 70731 20324 70365     الرقابة الداخلية

 70740 20121 70325     الكفاءة االدارية

 الملكيةالمتغير التابع: العائد على 

أن متغيـــر الرقابـــة الداخليـــة هـــو المتغيـــر ( 12-4)ويالحـــك مـــن نتـــائج المعـــامالت فـــي الجـــدول 

، يليـه متغيـر (Beta = 70365   ،t = 20324   ،Sig.  =70731)رًا في العائد على الملكية األكثر تأثي

، ثوووم متغيووور الكفووواءة االداريوووة    (Beta = 70317   ،t = 20195   ،Sig.  =70743)التخطـــيط المـــالي 

(Beta = 70325   ،t = 20121   ،Sig.  =70740) 0 وتؤكد هذا النتائج على رفض الفرضية الصفرية

العائـد علـى قبول الفرضية البديلة التـي تـنص علـى وجـود أثـر ذو داللـة احصـائية للعوامـل الداخليـة فـي و 

 لشركات التأمين األردنية. الملكية

، لتـأثر األداء المـالي لشـركات التـأمين األردنيـة ممـثاًل بالعائـد علـى األصـول وكما سبقت االشارة

مـثاًل بالعائـد علـى الملكيـة يتـأثر بمختلـف العوامـل الداخليـة فان األداء المـالي لشـركات التـأمين األردنيـة م

الداخليـــة، التخطـــيط المـــالي، والكفـــاءة االداريـــة( بـــنفس الترتيـــب ولـــنفس األســـباب المشـــار اليهـــا  الرقابـــة 

قيم الموكفين في الحفاك علـى أصـول الشـركة، فـي كـل وجـود والمتعلقة بدور الرقابة الداخلية في تعزيز 

ي الــذي يتســم بوضــوح الصــالحيات والمســؤوليات، وســعي الشــركات الــى تقيــيم المخــاطر الهيكــل التنكيمــ

التشغيلية الذي يسهم في الكشف عن أوجه القصور في األداء، وااللتزام بتطبيق أنكمة الرقابة الداخليـة، 

األمــر الــذي يســهم فــي تحســين معــدل العائــد علــى األصــول لشــركات التــأمين. وقــد أكــدت دراســة طبايبيــة 
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على هذا النتيجة اذ اعتبرت أن توفر النكام الرقابي الفعال يلعب دورًا ايجابيًا في تحسين أداء  (2775)

 الشركات.  

في ضوء ما تقدم من اختبار لفرضيات الدراسـة األربعـة التـي توضـح طبيعـة األثـر بـين العوامـل 

في األداء المالي لشـركات التـأمين األردنيـة  (البيئة القانونية، والبيئة االقتصادية، والبيئة التنافسية) الخارجية

التخطـيط المـالي، )ممثاًل بالعائد على األصول والعائد على الملكية، وطبيعة األثـر بـين العوامـل الداخليـة 

واألداء المـــالي ببعديـــه العائـــد علـــى األصـــول والعائـــد علـــى الملكيـــة،  (والرقابـــة الداخليـــة، والكفـــاءة االداريـــة

البيانات المالية لشركات التأمين واستجابات المبحوثين من هذا الشركات الى رفض  أشارت نتائج تحليل

كافـــة الفرضـــيات الصـــفرية وقبـــول الفرضــــيات البديلـــة التـــي تؤكـــد علــــى وجـــود أثـــر ذو داللـــة احصــــائية 

    ملخص نتائج اختبار الفرضيات.  (13-4)للمتغيرات المستقلة في المتغيرات التابعة. ويبين الجدول 

 اختبار الفرضيات نتائج (: ملخص 03-4جدول )ال

 النتيجة الفرضية الرقم

H1 البيئـة القانونيـة، البيئـة االقتصـادية، والبيئـة )ية للعوامـل الخارجيـة ال يوجد أثر ذو داللـة احصـائ
 في العائد على األصول. (التنافسية

 رفض

H2 قانونيـة، البيئـة االقتصـادية، والبيئـة البيئـة ال)ية للعوامـل الخارجيـة ال يوجد أثر ذو داللـة احصـائ
 في العائد على الملكية. (التنافسية

 رفض

H3 التخطـيط المـالي، الرقابـة الداخليـة، والكفـاءة ) داخليـةية للعوامـل الال يوجد أثر ذو داللة احصـائ
 في العائد على األصول. (االدارية

 رفض

H4 لتخطـيط المـالي، الرقابـة الداخليـة، والكفـاءة ا) داخليـةية للعوامـل الال يوجد أثر ذو داللة احصـائ
 رفض في العائد على الملكية. (االدارية
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 مقدمة (2-0)
يتضــمن الفصــل الخــامس مناقشــة للنتــائج التــي تــم التوصــل اليهــا بعــد تحليــل البيانــات الختبــار 

ويقــــدم الفصــــل مجموعــــة مــــن التوصــــيات فــــي ضــــوء االســــتنتاجات  ات بــــين متغيــــرات الدراســــة.الفرضــــي

 المستخلصة من الدراسة.

 مناقشة النتائج (2-5)

التعرف على طبيعـة األثـر المحتمـل بـين مجمـوعتين مـن المتغيـرات المسـتقلة  هدفت الدراسة الى

ء المـالي لشـركات التـأمين األردنيـة ممـثاًل هي العوامل الخارجية والعوامل الداخلية ومتغيرًا تابعـًا هـو األدا

 بالعائد على األصول والعائد على االستثمار، وقد توصلت الدراسة الى النتائج التالية:

البيئـــة القانونيـــة، والبيئـــة االقتصـــادية، )هنالـــك أثـــر ذو داللـــة احصـــائية بـــين العوامـــل الخارجيـــة  .1

األردنية، حيث أن العوامل الخارجيـة ذات قـدرة  المالي لشركات التأمين واألداء (والبيئة التنافسية

التنبـــؤ بـــاألداء المـــالي لشـــركات التـــأمين. وتعـــد هـــذا النتيجـــة منطقيـــة مـــن حيـــث أن  فـــيمعنويـــة 

شركات التأمين األردنية تعمل ضـمن نكـام مفتـوح يـؤثر ويتـأثر بالبيئـة المحيطـة بهـا، فـال غرابـة 

التــي تمثــل بمجملهــا تشــريعات خاصــة  ة القانونيــةبالبيئــأن يتــأثر األداء المــالي لشــركات التــأمين 

البيئــــة االقتصــــادية التــــي تتضــــمن يتــــأثر بقطــــات التــــأمين تتطلــــب مــــن الشــــركات االلتــــزام بهــــا، و 

بالبيئة التنافسية التي يتأثر الت الفائدة، و دالت التضخم ومعدالت البطالة ومعدمؤشرات مثل مع

بتقـــديم الخـــدمات ذات الجـــودة العاليـــة وتنويـــع مـــن خـــالل االلتـــزام تســـتلزم القـــدرة علـــى المنافســـة 

وقـد اتفقـت بهـذا الصـدد نتـائج والمحافكـة علـى حصـة سـوقية مربحـة. الخدمات المقدمة للعمالء 

التــي  (2711)الدراســة الحاليــة مــع نتــائج بعــض الدراســات الســابقة مثــل دراســة زاهــر ودريبــاتي 
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 ن تـأثيرات فـي أداء شـركات التـأمين.أكهرت وجود عالقة بين البيئة االقتصادية وما تتضـمنه مـ

التـي بينـت وجـود عالقـة بـين تطبيـق تشـريعات الــتأمين ونمـو  (2775) وكذلك مع دراسة قزعـاط

التــي ربطــت بــين البيئــة التنافســية لشــركات التــأمين  (2775)شــركات التــأمين. ودراســة طبايبيــة 

 وأدائها المالي. 

ين مـن مـوكفي شـركات التـأمين والبيانـات الماليـة أكهرت نتائج الدراسة من واقع بيانات المبحوث .2

والعائــد  العائــد علــى األصــولفــي  ذات أثــر ايجــابيالخاصــة بهــذا الشــركات أن البيئــة القانونيــة 

علــى نفــس النتيجــة  (2775) وقــد أكــدت دراســة قزعــاط .األردنيــة لشــركات التــأمينعلــى الملكيــة 

التأمين تؤدي الى تحسين نمو الشركات.  حيث اعتبرت أن المحافكة وااللتزام بتطبيق تشريعات

ويمكن تفسير هذا النتيجة بأن التزام الشركات بتشريعات التأمين من أنكمـة وقـوانين وتعليمـات، 

والعمــل علــى التحــديث المســـتمر لقــوانين التــأمين، ووجــود الســـلطات الرقابيــة المختصــة بمتابعـــة 

ن بالتشــاور مــع شــركات التــأمين يلعــب تطبيــق قــوانين قطــات التــأمين، والعمــل علــى وضــع القــواني

دورًا كبيرًا في تحسين األداء المالي لشركات التأمين. خاصة وأن البيئة القانونية، وان كانت من 

ضمن العوامل الخارجية، يمكن التحكم بها بطريقة أسهل مقارنة مع المؤشـرات االقتصـادية مثـل 

 ل معها.معدالت البطالة والتضخم والفائدة التي يصعب التعام

مـن جهـة والعائـد  هنالك عالقة عكسية بين البيئتين االقتصادية والتنافسية والعائد علـى األصـول .3

معطيـات البيئـة االقتصـادية تبعـًا  على الملكيـة مـن جهـة أخـرم. ويمكـن تفسـير هـذا النتيجـة بـأن

عـدالت لطريقة قياسها فـي الدراسـة الحاليـة والتـي تتضـمن انخفـاض معـدل دخـل الفـرد، وارتفـات م
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معــدالت التضــخم والركــود االقتصــادي يــؤثر بطريقــة ســلبية فــي األداء المــالي لشــركات و البطالــة 

. وكـذلك الحـال فـان عـدم قـدرة شـركات والعائـد علـى الملكيـة التأمين ممثاًل بالعائد على األصـول

عدم التأمين على تقديم خدمات ذات جودة عالية وعدم قدرتها على منافسة الشركات األجنبية، و 

مواكبــة التطــورات التكنولوجيــة وعــرض الخــدمات التأمينيــة عبــر األســواق االفتراضــية، وانحســار 

الحصص السوقية لهذا الشركات في كل عدم قدرتها على االبدات واالبتكار في تقديم الخدمات 

وقــد اتفقــت هــذا  لشــركات التــأمين.والعائــد علــى الملكيــة عائــد علــى األصــول لذا أثــر ســلبي فــي ا

التـي توصـلت الـى أن التـأثيرات االقتصـادية السـلبية  (2711)تيجة مع دراسـة زاهـر ودريبـاتي الن

 Doumpos (2012)ذات عالقــة عكســية بمســتوم أداء شــركات التــأمين. وكــذلك مــع دراســة 

 التي أكهرت أثرًا سلبيًا للتضخم في األداء المالي للشركات.  

التخطـيط المـالي، )مؤثرة في األداء المـالي مجتمعـة العوامل الداخلية الأكهرت نتائج الدراسة أن  .4

بـــاألداء المـــالي لشـــركات التـــأمين بشـــقيه  أثـــر ايجـــابيذات  (والرقابـــة الداخليـــة، والكفـــاءة االداريـــة

ويمكــن تبريــر هــذا النتيجــة بــأن مقومــات التخطــيط  .الملكيــةالعائــد علــى األصــول والعائــد علــى 

، تـؤدي وقائمة التدفقات النقدية المقدرة يطية بعيدة المدمازنات التخطو المالي المتمثلة باعداد الم

كمــا أن الــدور الــذي  بمجملهــا الــى تحســين معــدالت العائــد علــى األصــول والعائــد علــى الملكيــة.

تلعبـه الرقابـة الداخليــة فـي الحفـاك علــى موجـودات الشــركة، والكشـف عـن مــواطن الخلـل وتراجــع 

ات الخاصـة بالضـبط الــداخلي وضـمان تطبيـق هــذا مسـتويات األداء ووضـع السياسـات واالجــراء

افة الـى دور الكفـاءة االداريـة فـي تحقيـق أهـداف الشـركات واتخـاذ ضالسياسات واالجراءات، باال
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القرارات السليمة ومعالجة المشـكالت تـؤدي كـذلك الـى تحسـين مسـتويات األداء المـالي لشـركات 

 التأمين. 

مـن حيـث أنهــا والعائـد علـى الملكيـة ي العائـد علــى األصـول تعـد الرقابـة الداخليـة األكثـر تـأثيرًا فـ .5

تعزز قيم الموكفين في الحفاك على أصول الشركة، في كل وجود الهيكل التنكيمي الذي يتسم 

بوضــوح الصــالحيات والمســؤوليات، وســعي الشــركات الــى تقيــيم المخــاطر التشــغيلية الــذي يســهم 

بـة الداخليـة، األمـر الـذي رقام بتطبيق أنكمـة الا، وااللتز الكشف عن أوجه القصور في األداءفي 

وقـــد أكـــدت دراســـة طبايبيـــة يســـهم فـــي تحســـين معـــدل العائـــد علـــى األصـــول لشـــركات التـــأمين. 

علــى هــذا النتيجــة اذ اعتبــرت أن تــوفر النكــام الرقــابي الفعــال يلعــب دورًا ايجابيــًا فــي  (2775)

  تحسين أداء الشركات. 

 التوصيات  (2-3)

 بما يلي:لنتائج التي توصلت اليها وء افي ضالدراسة  توصي

تلعب البيئة القانونية بوصفها واحدة من العوامـل الخارجيـة دورًا هامـًا مـن حيـث أثرهـا فـي األداء  .1

المالي لشركات التأمين، وذلك وفقًا لما أكهرته نتائج الدراسة، وبالتـالي فـان علـى هـذا الشـركات 

ن االسـتفادة مـن آثارهـا االيجابيـة والتحـوط نحـو آثارهـا ان ال تتجاهل البيئة القانونيـة، بـل البـد مـ

االلتزام بأنكمـة وقـوانين وتعليمـات قطـات السلبية. ويمكن لشركات التأمين القيام بذلك من خالل 

التــأمين، والعمــل علــى التحــديث المســتمر لتشــريعات التــأمين بمــا يتفــق ومتطلبــات المرحلــة التــي 

الرقابيــة لــدورها المتخصــص فــي المحافكــة علــى تطبيــق تمــر بهــا الشــركات، ومتابعــة الســلطات 

الخــدمات التأمينيــة بجــودة عاليــة وتنويــع وتســويق االهتمــام بتقــديم عــالوة علــى  هــذا التشــريعات.
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الخـــدمات المقدمـــة للعمـــالء وامـــتالك األدوات التـــي تمكـــن مـــن امـــتالك المزايـــا التنافســـية وبحـــث 

زام باالبتكـار والتجديـد فـي طـرق واجـرءات العمـل الطرق المناسبة لزيادة الحصص السوقية وااللت

 ومواكبة التطورات التكنولوجية.

اعــداد الموازنــات التخطيطيــة بعيــدة المــدم، وضــبط بنــود ضــرورة تركيــز شــركات التــأمين علــى  .2

، واستخدام هـذا الموازنـات لتحفيـز األفـراد واالدارات مـن أجـل االلتـزام وتعكيم االيراداتالتكاليف 

اف المخططــة مســبقًا، والســعي الجــاد لتقيــيم االنحرافــات وتقــديم المقترحــات العمليــة بتحقيــق األهــد

باالضـــافة الـــى تقيـــيم المخـــاطر التشـــغيلية والكشـــف عـــن أوجـــه القصـــور فـــي األداء  لتصـــحيحها.

، المـالي للشـركات، ووضـع السياســات واالجـراءات التـي تضـمن التطبيــق السـليم للضـبط الــداخلي

الداخليـــةذ وذلــك فــي ســعيها لاللتـــزام بأهميــة العوامــل الداخليــة واســـتثمار وتطبيــق أنكمــة الرقابــة 

 دورها في تحسين األداء المالي لشركات التأمين.

ضرورة سعي شركات التأمين لتبنـي مبـادرات الجـودة وتقـديم خـدمات ذات جـودة عاليـة، والسـعي  .3

سـواق االفتراضـية، وتبنـي الجاد لمواكبة التطـورات التكنولوجيـة وعبـر الخـدمات التأمينيـة عبـر األ

الحلول االبتكارية واالبداعية في تقديم الخدمات التأمينية من أجل تالفي األثر السلبي لمثل هذا 

 المعطيات في العائد على األصول والعائد على الملكية لشركات التأمين.
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 المالحق

 (0الملحق )

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب البيانات الديغرافية

 

 

 (: توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً للمؤهل العلمي0-4الشكل )

 

 

 للتخصص العلمي(: توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً 5-4الشكل )
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 للخبرة العمليةراد عينة الدراسة تبعاً (: توزيع أف3-4الشكل )
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 (5الملحق )

 أداة الدراسة

 

 عزيزي المستجيب
 تحية طيبة وبعد،،،

 العوامـل المـؤثرة فـي تقييــم األداء المــالي لشــركات التــأمين األردنيــة وم الباحـث بدراسـة بعنـوان"يقـ
" وذلــك اســتكماال لمتطلبــات  (التــأمين المدرجــة فــي ســوق األوراق الماليــة  دراســة تطبيقيــة علــى شــركات

وألغـــراض هـــذا  جامعـــة الشـــرق األوســـطمـــن  المحاســـبة والتمويـــل فـــيالماجســـتير الحصـــول علـــى درجـــة 
 .الدراسة فقد قام الباحث بتطوير االستبانه المرفقة

( فــي الحقــل الــذي ترونــه  √   وذلــك بوضــع أشــارةجــى التفضــل باالجابــة علــى فقــرات االســتبانة ر ي
، علمــًا بــأن جميــع االجابــات ســيتم اســتخدامها ألغــراض البحــث العلمــي فقــط وســتبقى فــي اطــار  مناســباً 

 السرية التامة .
 

 شاكرين لكم تعاونكم مع وافر االحترام والتقدير،،،
     الباحث

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 المتغيرات الديمغرافيةالقسم األول: 

 ة المناسبة عن طريق وضع إشارة في المكان المناسب:يرجى اختيار اإلجاب

 :المؤهل العلمي 

  . دبلوم دراسات عليا2  . بكالوريوس1

  . دكتوراا4  . ماجستير3

 .......... أخرم، يرجى ذكرا ....................................5

 :التخصص العلمي 

  . إدارة أعمال2  . محاسبة1

  صرفية  تمويل(. مالية وم4  . اقتصاد3

 ...............................................  . أخرم، يرجى ذكرا5

 :الخبرة العملية 

  سنوات 5سنة وأقل من  2. من 2  سنة 2. أقل من 1

  سنوات فأكثر 11. من 4  سنوات 11سنوات وأقل من  5. من 3

 

 

 

 

 

 

 



83 

 فقرات االستبانة القسم الثاني:

 أبداً  نادراً  أحياناً  كثيراً  ئماً دا الفقرة  الرقم

 األول: العوامل الخارجية المؤثرة في األداء الماليحور الم 
 البيئة القانونية المجال األول: 
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 بقطات التأمين.
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تؤثر تشريعات التأمين على حجم األقساط لشركات  5
 التأمين.

     

  البيئة االقتصادية : الثانيمجال ال
ؤثر االتجاا نحو العولمة على أداء شركات ي 6

 التأمين.
     

يؤثر الوضع االقتصادي  معدل دخل الفرد( على  7
 إيرادات شركات التأمين.

     

يعد ارتفات معدل البطالة سببًا لعدم اإلقبال على  4
 التأمين.

     

تؤثر معدالت التضخم المرتفعة بشكل سلبي على  9
 التأمين.األداء المالي لشركات 

     

تؤثر معدالت الفائدة على استثمارات شركات  15
 التأمين.

     

      يؤثر الركود االقتصادي على أداء شركات التأمين.  11
  البيئة التنافسية المجال الثالث:

     تزداد حاجة شركات التأمين إلى اإلرتقاء  12
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 بالخدمات التي تقدمها.
ي تقدمها شركات التأمين تؤثر جودة الخدمات الت 13

على احتالل موقع تنافسي في السوق المحلية 
 والعالمية.

     

تؤثر الشركات متعددة الجنسيات على جودة  14
 الخدمات التي تقدمها شركات التأمين.

     

 أبداً  نادراً  أحياناً  كثيراً  دائماً  الفقرة الرقم

يؤثر كهور األسواق االفتراضية على عرض  15
 جديدة ذات جودة عالية.  خدمات

     

يؤثر عدد المنافسين القائمين على األداء المالي  16
 شركات التأمين.

     

يؤثر حجم عمل المنافسين على حجم العمليات  17
 لشركة التأمين. 

     

تؤثر الحصة السوقية على التنافس على األداء  14
 المالي لشركات التأمين.

     

بين الشركات ضرورة اإلبدات تفرض المنافسة  19
 واالبتكار لقرتقاء بأداء الشركات.

     

 العوامل الداخلية المؤثرة في األداء المالي :ثانيالحور الم
 التخطيط المالي المجال  الرابع:

تؤثر الموازنات التخطيطية على تحقيق األهداف  25
 اإلستراتيجية لشركة التأمين.

     

نات التخطيطية توفير األموال يعزز تطبيق المواز  21
 الالزمة لشركة التأمين بتكلفة منخفضة.

     

تؤثر الموازنات التخطيطية على تحفيز اإلدارات  22
 واألفراد لتحقيق األهداف الموضوعة مسبقًا.

     

تعد الموازنات التخطيطية أساس لدراسة وتقييم  23
 االنحرافات ومعالجتها.

    

لتخطيطية أداة للرقابة على تعد الموازنات ا 24
 التكاليف.
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يساعد تطبيق الموازنات التخطيطية على توفير  25
 السيولة الالزمة للشركة.

     

تمثل الموازنات التخطيطية عامل مهم في تحقيق  26
 أداء مالي أفضل لشركات التأمين.

     

 الرقابة الداخلية المجال الخامس:
األخالقيـــة لـــدم العـــاملين فـــي تعـــزز القـــيم المهنيـــة و  27

 الشركة الحفاك على أصول الشركة وممتلكاتها.
     

 أبداً  نادراً  أحياناً  كثيراً  دائماً  الفقرة الرقم

يحدد وجود هيكل تنكيمي بوضوح صالحيات  24
 العاملين في شركات التأمين ومسؤولياتهم.

     

يساعد تقييم المخاطر التشغيلية في الكشف عن  29
 الضعف وتراجع األداء المالي. أوجه

     

يحقق وجود السياسات واإلجراءات ضبط داخلي  35
 للنشاط المالي في شركات التأمين.

     

تضمن عمليتي المتابعة والتقييم جميع إجراءات  31
 الضبط الداخلي االستخدام األمثل للموارد المتاحة.

     

دون تضمن إجراءات الضبط الداخلي سير العمل  32
 انحرافات.

     

يؤثر ضعف تطبيق أنكمة المتعلقة بالرقابة داخل  33
 الشركات سلبًا على أداء شركات التأمين.

     

 الكفاءة اإلدارية المجال السادس:
يساعد توفر المؤهل العملي المناسب لدم اإلدارة  34

العليا في وضع خطط استراتيجية تحقق أهدافه 
 شركات التأمين.

     

تساهم المؤهالت العلمية االدارة العليا  في اتخاذ  35
 قرارات مالية صحيحة .

     

تعد الخبرة اإلدارية عامل مهم في تحقيق نمو  36
 أفضل لشركات التأمين.

     

     تساعد الخبرة اإلدارية لالدارة العليا في التوجيه  37
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 واإلشراف على العاملين في شركات التأمين.
رة اإلدارية عامل أساس التخاذ القرارات تعد الخب 34

 الصحيحة في شركات التأمين.
   

  

تعد الخبرة اإلدارية عامل مهم في الرقابة على  39
تحقيق  األهداف المالية في الموازنات لشركات 

 التأمين.

     

تساعد الخبرة اإلدارية في وضع حلول مثلى  45
للمشكالت التي يمكن أن تحدث في شركات 

 أمين.الت
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