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 تأثير االلتزام بآليات الحوكمة عمى استمرارية 
 تطبيقيةة دراس -الشركات المساىمة السورية

 

 اهلل األحمد يوسف العبد الدكتور
 أستاذ مساعد في قسم المحاسبة

 جامعة حمب -االقتصادكمية 
 :البحث ممخص

 استمرارية عمى الحوكمة بآليات االلتزام دراسة تأثير ىدف ىذا البحث إلى
تقارير دراسة اعتمد الباحث عمى  دفيلا ذاى ولتحقيق السورية، المساىمة اتالشرك

حوكمة الشركات المنشورة بموقع ىيئة األوراق واألسواق المالية السورية، باإلضافة إلى 
خبلل التقارير المالية المنشورة بالمواقع االلكترونية لمشركات التي تشمميا عينة الدراسة 

لفترتين لمدراسة: الفترة األولى بين عامي  ياتم تقسيمو . 2016 -2014 بين عامالفترة 
 .2016و  2015، والفترة الثانية بين عامي 2015و 2014

لتحميل البيانات  SPSSتم تحميل البيانات باستخدام الحزمة اإلحصائية لبرنامج 
بين الختبار الفروقات المعنوية T-test اختباروالتعامل مع المتغيرات وذلك باستخدام 

 .(Paired-samples T-Testالمتوسطات لعينتين غير مستقمتين )
زادت  حيث الحوكمة،آليات ب امز االلت من كاف مستوى وجود البحث نتائج رتيأظ

نسبة التزام العديد من الشركات محل الدراسة بآليات الحوكمة خبلل الفترة بين عامي 
 % من إجمالي الشركات52 وبنسبة % من إجمالي الشركات.86 بنسبة 2015و 2014

زام لبللت تأثير وجود النتائج رتيأظ وكذلك. 2016و 2015خبلل الفترة بين عامي 
: نسبة وىي آليات الحوكمة عمى جميع مؤشرات االستمرارية التي تناولتيا الدراسةب

التداول، ونسبة صافي الربح إلى اإليرادات، ونسبة الديون إلى إجمالي األصول، والعائد 
وق الممكية، وربحية السيم، ونسبة الديون إلى حقوق الممكية، ومعدل العائد عمى عمى حق
  األصول.

 استمرارية الشركات.، االلتزام ، آليات الحوكمة حوكمة الشركات،  الكممات المفتاحية:
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 :البحث مقدمة
من الموضوعات الميمة  (Corporate Governance) تعد حوكمة الشركات

إذ أن األزمات المالية التي عانى  ر،ية والعالمية في عصرنا الحاضلجميع الشركات المحم
بسببيا االقتصاد العالمي وضعت مفيوم حوكمة الشركات ضمن األولويات. وتركز أنظمة 
وقوانين الحوكمة في العالم عمى الحد من استخدام السمطة اإلدارية في غير مصالح 

رة في تمك الشركات، وكذلك تعزيز المساىمين، وتعمل عمى تفعيل أداء مجالس اإلدا
وتحديد األدوار والصبلحيات لكل من  االستراتيجياتالرقابة الداخمية ومتابعة تنفيذ 

المساىمين، ومجمس اإلدارة، واإلدارة التنفيذية، وأصحاب المصالح، عبلوة عمى تأكيد 
 .الشفافيةو  أىمية اإلفصاح

عمل جديدة من شأنيا  إن مفيوم حوكمة الشركات ىو منيج إصبلحي وآلية
ترسيخ نزاىة المعامبلت المالية بوضع محددات تخدم المصالح العامة والحقوق الخاصة 

 . باإلضافة إلى الحفاظ عمى استمرارية الشركات المساىمة وبقائيا في السوق ،لممساىمين
 مشكمة البحث:

القانونية االىتمام بحوكمة الشركات نتيجة لمتعقيدات المتزايدة في البيئة  ازداد
التي المشكبلت ترتبط أغمب و  ،والعالمية وزيادة مشاركة المستثمرين في تطوير األسواق

إلدارة باستغبلل السمطة الناتجة من الممارسات الخاطئة  تعاني منيا الشركات المساىمة
غراض الذاتية ألصحاب الشركات والتبلعب بالسياسات المحاسبية المخالفة لتمبية األ

ويؤثر ذلك  ،م إظيار األرقام في القوائم والتقارير المالية بشكميا الحقيقيالمصالح بعد
كل من مستخدمي تمك المعمومات في عميمة صنع القرار والتحميل المالي  ىالتضميل عم

عمى التنبؤ باستمرارية والقدرة  يلمشركات ودقة توقعات المحممين الماليين لؤلداء المال
 :تيلبحث بالتساؤل اآلتكمن مشكمو ا عميوو  .الشركات
 .تأثير االلتزام بآليات الحوكمة عمى استمرارية الشركات المساىمة السوريةما مدى 

 تقسم أىمية البحث إلى: أىمية البحث:
دراسة تأثير  من خبلليأتي ىذا البحث استكمااًل لمدراسات السابقة  األىمية العممية:

األعمال ظل بيئة  يت المساىمة السورية فااللتزام بآليات الحوكمة عمى استمرارية الشركا
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تمك الشركات  يف واإلفصاح رفع مستوى الشفافية يمساىمة الحوكمة فومدى ، الحديثة
 المالية. سوقالعمل الشركات في  استقرارلممساعدة عمى  االقتصاديةومستوى الكفاءة 

تأثير االلتزام  لمجا في ُأجريت التي التطبيقية البحوث ندرة في تمتمثاألىمية العممية: 
 التطبيق إلى الماسة لحاجةاو  ،بآليات الحوكمة عمى استمرارية الشركات المساىمة السورية

 ايأصدرت التي المبادئعمى اآلليات و  الَتعرُّف خبلل من الحوكمة مبادئليات و آل يممالس
 افدىاأل تحقيق إلى تؤدي التي يمةمالس بالطريقة المتخصصة الدوليةالمحمية و  يئاتيال

المسجمة في السورية  مةىالمسا الشركات ىمع ه اآللياتذى تطبيق من المرجوة والنتائج
 .سوق دمشق لؤلوراق المالية في المدرجةأو  ىيئة األوراق المالية

 أىداف البحث:
تأثير االلتزام بآليات الحوكمة عمى دراسة  في اليدف الرئيس لمبحثيتمثل 

ىداف ة، ويمكن تحقيق ىذا اليدف من خبلل األاستمرارية الشركات المساىمة السوري
 :تيةالفرعية اآل

 .آليات حوكمة الشركاتدراسة مدى التزام الشركات المساىمة السورية ب .1
والشركات التي انخفضت بآليات الحوكمة  يازادت نسبة التزام تحديد الشركات التي .2

 .بآليات الحوكمة يانسبة التزام
 والعممية كأدوات ات حوكمة الشركات من الناحية العمميةآليب االلتزامبيان مدى تأثير  .3

 قياس وتقويم كفاءة وقدرة الشركات عمى االستمرارية.
 شركاتال في مؤشرات االستمرارية ىمع حوكمةآلليات ال يممالس لتطبيقا بيان تأثير .4

 .السورية مةىالمسا
 البحث: وضفر 

 : وبوجود فرض رئيس وى فروض البحث تتمثل
باستمرارية  ةتعمقمالنسب المالية المؤشرات ذو داللة احصائية بين  ال يوجد فرق

 . الشركة قبل زيادة االلتزام بآليات الحوكمة وبعدىا
 فرض الرئيس إلى الفروض الفرعية اآلتية:التم تقسيم 
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  ال يوجددد فددرق ذو داللددة احصددائية فددي نسددبة التددداول قبددل زيددادة االلتددزام بآليددات الحوكمددة
 وبعدىا.

  جد فرق ذو داللة احصائية في نسبة صافي الربح إلدى اإليدرادات قبدل زيدادة االلتدزام ال يو
 بآليات الحوكمة وبعدىا.

  ال يوجدددد فدددرق ذو داللدددة احصدددائية فدددي نسدددبة الدددديون إلدددى إجمدددالي األصدددول قبدددل زيدددادة
 االلتزام بآليات الحوكمة وبعدىا.

  ق المسدداىمين قبددل زيددادة ال يوجددد فددرق ذو داللددة احصددائية فددي معدددل العائددد عمددى حقددو
 االلتزام بآليات الحوكمة وبعدىا.

  ال يوجددد فددرق ذو داللددة احصددائية فددي ربحيددة السدديم قبددل زيددادة االلتددزام بآليددات الحوكمددة
 وبعدىا.

  ال يوجد فدرق ذو داللدة احصدائية فدي نسدبة الدديون إلدى حقدوق الممكيدة قبدل زيدادة االلتدزام
 بآليات الحوكمة وبعدىا.

  ق ذو داللدددة احصدددائية فدددي معددددل العائدددد عمدددى األصدددول قبدددل زيدددادة االلتدددزام ال يوجدددد فدددر
 بآليات الحوكمة وبعدىا.

 متغيرات البحث: 
 :نوعين من المتغيرات ىي يتضمن البحث

  حماية حقوق المساىمين،  وىي: بآليات حوكمة الشركاتتمثل ت ةمستقم اتمتغير
ميام ومسؤوليات اإلدارة ، و جالس اإلدارة وىيكل الممكية، وماإلفصاح والشفافية

، الحسابات ومفتش، و لجان التدقيق، و المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة، و التنفيذية
 .المدققين الداخميينو 
  نسبة ، و نسبة التداول وىي: ستمراريةالالمتعمقة با بمؤشرات النسبتمثل ت ةتابع اتمتغير

العائد عمى حقوق ، و ألصولنسبة الديون إلى إجمالي ا، و صافي الربح إلى اإليرادات
 .معدل العائد عمى األصول، و نسبة الديون إلى حقوق الممكية، و ربحية السيم، و الممكية

 حدود البحث:
 تقسم حدود البحث إلى:
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:ن الفترة التي تغطييا تقارير الحوكمة والتقارير المالية لمشركات م حدود زمانية
رتين لمدراسة: الفترة األولى فتإلى  ياتقسيم وتم، 2016ولغاية عام  2014عام 

 . 2016و  2015، والفترة الثانية بين عامي 2015و 2014بين عامي 
:خاضع  شركة تأمين وأ صرفاً م (21) عمى سةالدرا صرتاقت حدود مكانية

  .سوريةالمالية ال سواقىيئة األوراق واألإلشراف ورقابة 
:زام بآليات الحوكمة عمى تأثير االلت التطبيقية عمى إجراء الدراسة حدود عممية

دراسة تقارير الحوكمة لمشركات خبلل من  استمرارية الشركات المساىمة السورية
مجتمع الدراسة بغية تحديد الشركات التي زادت درجة التزاميا بآليات الحوكمة 

 بعد ذلك تم حساب النسب المالية .2016ولغاية  2014وذلك بين األعوام 
وذلك لتحديد فيما إذا كان  2016ولغاية  2014ام لمشركات السابقة عن األعو 

ىناك عبلقة بين زيادة االلتزام بآليات الحوكمة وتحسن النسب المتعمقة 
 باالستمرارية فقط دون أخذ العوامل األخرى المؤثرة في استمرارية الشركات.

 الدراسات السابقة:
ة)دراسة مقارنة " مبادئ حوكمة الشركات في سوري :( بعنوان0212، ندَّهدراسة ) -1

 مع مصر واألردن("
 أدلة في القصور ونواحي الضعف نقاط عمى الضوء إلقاء إلى الدراسة ىدف

 مقارنة( وسورية واألردن، مصر،) الدراسة محل البمدان في الشركاتحوكمة  وقواعد
 .الحوكمة حول OECD والتنمية االقتصادي التعاون منظمة بمبادئ

 ومدى الثبلثة البمدان في الحوكمة مبادئ بنود بدراسة مقارناً  مدخبلً اتبعت الدراسة 
 أدلة في رئيسة مجاالت خمسة في (سؤاالً  47)تصميم خبلل من فييا، اإللزام شدة

. والمراجعة واإلفصاح، التنفيذية، واإلدارة األسيم، وحممة اإلدارة، مجمس: ىي الحوكمة
 بنود تبدي :يأتي كما جاءت يالت األسئمة ليذه التجميعية النتائج بعرض الباحث وقام
 مقارنة  %34 بنسبة OECDال مبادئ مع اتفاق عدم مصر في الشركات حوكمة دليل
 .المدروسة األسئمة مجموع من سورية في%49 و األردن في%45 بنحو
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 وأداء حوكمة الشركات آلياتبعنوان: "  ((Vijay and  Sharma, 2012دراسة -0
  . "اليندية لمشركات دراسة: الشركة

 الشزكاثلحىكمت  آلياث وثالث الشزكت أداء بين العالقت دراسة ىدفت الدراسة إلى

 من عينت باستخذام الملكيت وحقىق المالي إلفصاحوا اإلدارة مجلس ممارساث وهي

 .الزائذة الهنذيت الشزكاث

حقوق و  ،اإلدارة جمسم خصائص مثل الشركات آليات حوكمة أن ت الدراسةوجد
 مع تتماشى نتيجةال ىذهو  .الشركة أداء مع عبلقة وجود عدم عنتعبر فصاح واإل الممكية

 نلك .الشركة أداء فسرت ال الشركات حوكمة آليات أن إلى خمصت التي الدراسات تمك

 .المجال هذا في ثىالبح من لمزيذ قاعذة ىفزت الذراستهذه 
 زيادة ىعم ةالحوكم تآليا تطبيق تأثير قياس (: بعنوان "0215، السواحدراسة ) -3

 -ةالمصري ةالبورص في ةدالمقي تلمشركا ةالمحاسبي تلممعموما ةالتنبؤي ةدر الق
 "تطبيقية دراسة

ر تطبيق آليات الحوكمة عمى زيادة القدرة التنبؤية يأثتقياس  الدراسة تتناول 
مقاييس محاسبية مستمدة من التقارير المالية تعكس استخدمت لممعمومات المحاسبية، و 

 .بصورة واقعية لمشركات المقيدة بالبورصة المصرية يدار واإل يوالوضع المال أداء اإلدارة
توصمت الدراسة التطبيقية إلى وجود عبلقة ارتباط قوية ذات داللة احصائية بين 

زيادة القدرة التنبؤية لممعمومات المحاسبية لمشركات  ىقياس تطبيق آليات الحوكمة عم
 .المقيدة بالبورصة المصرية

تزام بتطبيق قواعد حوكمة لال قياس أثر ا"  ( بعنوان:0216، وعقل ؛النجاردراسة ) -4
دراسة تطبيقية عمى الشركات المساىمة العامة : داء المالياألالشركات عمى 

 المدرجة في بورصة فمسطين"
داء المالي أللتزام بقواعد حوكمة الشركات عمى اإلى قياس أثر االىدفت الدراسة 
المالي داء ألامقاييس وتمثمت  ،مة المدرجة في بورصة فمسطينلمشركات المساىمة العا

  .ة لمسيم، والقيمة السوقية لمشركةصول، ومعدل نمو المبيعات، والقيمة الدفتريألبالعائد عمى ا
بلل خ ط معينةشركة بعد تحقيقيا لشرو  (36)طبقت الدراسة عمى عينة مكونة من 

إلى وجود أثر إيجابي لقواعد حوكمة  توصمت الدراسةو ، ( 2014-2009) فترة الدراسة
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القيمة الدفترية لمسيم، والقيمة و صول، ألا الشركات عمى المقاييس المحاسبية: العائد عمى
 يوجد أثر لقواعد حوكمة الشركات عمى معدل نمو المبيعات.  الالسوقية لمشركات، و 

مأأأى تأأأأثير آليأأأات حوكمأأأة الشأأأركات ع  " :( بعنوانAl-Thuneibat,2016دراسة ) -5
   "إدارة األرباح: دليل من المممكة العربية السعودية

 متطمباتب السعودية المساىمة الشركات مدى التزام فحصىدفت الدراسة إلى 
 .األرباح إدارة عمى وأثرىا المالية السوق ىيئة مجمس عن الصادرة الشركات حوكمة

 إحصائية داللة ذي خطيتأثير  وجود عدمإلى  الدراسة نتائج أظيرت
 داللة ذو تأثير يوجد ال ذلك، إلى باإلضافة. الشركات حوكمة عمىبلستحقاقات التقديرية ل

 .األرباح إدارة حول اإلدارة ومجمس التدقيق لجنةو  الداخمية، الحسابات لمراجعة إحصائية
 لمحسابات الداخمية المراجعة لنطاق طفيف سمبي تأثير ىناك أن النتائج كشفت ذلك، ومع

 .االستحقاقات التقديرية عمى الحسابات ومراجعة التدقيق لجنة واستقبلل
 من لمشركة المالي األداء تحسين"  :( بعنوانKhan,& Ibrahim, 2017دراسة ) -6

 " ميدانية دراسة: ماليزيا في بورصة المدرجة الشركات في الشركات حوكمة آلية خالل
  ،اإلدارة سمجم اجتماع) الشركات حوكمة آلية تأثير فحصىدفت الدراسة إلى 

 عمى( بالتدقيق المتعمقة غير والرسوم ،األسيم حاممي ممكية ،تدقيقال لجنة استقبلليةو 
 .لمشركة المالي األداء

 المالي األداء عمى الشركات حوكمة آلية ل أثريتحمعمى  الدراسة ىذهاعتمدت 
 . 2014-2010 الفترة خبلل ماليزيا بورصة في مدرجة شركة 100 من لعينة لمشركة

 الصغرى المربعات بواسطة تحميميا تم التي النماذجإلى أن  الدراسة نتائج أظيرت
 مقاسة لمشركة المالي واألداء تدقيقال لجنة استقبللية بين كبيرة سمبية عبلقة وجود العادية،
جمالي و  حقوق الممكية أن النتائج أظيرتما ك ،السيم بسعر  تأثير ليا لشركةا أصولا 
 (. السيم سعر) لمشركة المالي اءاألد في كبير إيجابي
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أثر حوكمة الشركات في جودة التقارير "بعنوان:  (0218،)شييد؛ والعيسى دراسة -7
 ("دراسة تطبيقية عمى ىيئة األوراق واألسواق المالية السورية)المالية 

في  شركاتلا حوكمة االلتزام بتطبيق قواعد ستوىم سقيا لىإ سةىذه الدرا تدفى
 شركاتلم شورةمدى تمتع التقارير المن واختبار سورية،المالية ال سواقألاوراق و األىيئة 

 ىذه ممارسة مدى خبلل من بالجودة السورية المالية واألسواق قرااألو  المدرجة في ىيئة
 جودة في الشركات حوكمة قواعد تطبيق تأثير اختبار ثم ومن االرباح، إلدارة الشركات
  .المالية التقارير

 وأن 80% بنسبة الحوكمة قواعد بتطبيق امز الت وجود إلى سةراالد توصمت
 ذو أثر وجود إلىالدراسة  وتوصمت. 42% بنسبة منخفضة تقارير بجودة تتمتع الشركات

 .المالية التقارير جودة في لمحوكمة إحصائية داللة
أداء  ام بتطبيق مبادئ الحوكمة فيز أثر االلت" بعنوان:  (0218عمار،دراسة) -8

 "في سوق دمشق لألوراق المالية لُمدرجةالشركات ا
 المدرجة الّسورية العامة مةىالمسا الشركات تطبيق درجة تحديدىدفت الدراسة إلى 

 ذهى تطبيق وتأثير انعكاسات سةاودر  لحوكمة،ا لمعايير المالية قالؤلور  دمشق سوق في
ل الفترة وذلك خبل محل الدراسة، شركاتمل يموالتشغي المالي األداء ىمع المعايير

(2011-2016.) 
 الّسدورية العامدة مةىالمسدا الشدركات أن :أىميدا نتدائج عددة إلدى الدراسدة توصدمت

 يعكس، ذاىو  المتوسط المستوى عند عام وبوج الحوكمة قواعد تطبيقب تمتزم اسةر الد محل
 مدن وتتضمن بما الحوكمة، ممارسات تطبيق ميةىبأ الشركات ذهى اتر إدا وعي ة،يج من

 أخدرى، ةيدج ومن .يموالتشغي المالي األداء ىمع تنعكس ورقابية يةمتشغي اءاتر جا  و  قواعد
 سدورية ومصدرف الماليدة، واألسدواق اقر األو  يئدةى في ةمممث الرقابية اتيالج وديج يعكس

 الحوكمدة معدايير تطبيدق ىمدع ايحرصد خدبلل مدن التدأمين ىمدع افر االشد يئةىو  المركزي،
    .الّسورية مةىالمسا الشركات في
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تطبيأأأق آليأأات الحوكمأأة عمأأى كفأأأاءة أداء  أثأأر" ( بعنأأوان:Jabbar,2018) راسأأةد-9
ومسأأتوا اصفصأأاح فأأي التقأأارير الماليأأة: دراسأأة تطبيقيأأة عمأأى عينأأة مأأن  تأأدقيقال

 "الشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية
 عمدى الشدركات حوكمدة آليدات تطبيق عمى المترتبة اآلثار دراسةىدفت الدراسة إلى 

 آليددات بعددض دراسددة خددبلل مددن الماليددة التقددارير فددي اإلفصدداح ومسددتوى التدددقيق أداء كفدداءة
 فدي المدرجة الشركات من عينةبيا ل االلتزام مدى وتحديد لقياسيا والسعي الشركات حوكمة
 .المالية لؤلوراق العراق سوق

 في قانوني تشريع أو قانوني نص يوجد ال :أىميا نتائج عدة توصمت الدراسة إلى
 الموجودة النصوص بعض باستثناء الشركات حوكمة مبادئ أو بآليات يتعمق فيما العراق
 نتائجأظيرت كما . أخرى قوانين أو البنوك قانون أو الشركات قانون مثل القوانين داخل

 ليذه التزام أعمى حيث ،الحوكمة آليات بعض بتنفيذ البحث عينة شركات التزام الدراسة
 .األخرى القطاعات ميوي المصرفي عالقطا ىو اآلليات

 أداء عمى الشركات حوكمة خصائص تأثير" بعنوان: (Kamath,2019)دراسة -12
 "اليند في لمشركات الفكري رأسمال

 المددال رأس أداء عمدى وتأثيرىددا الشدركات حوكمدة خصددائص فدي الدراسددة ىدذه تبحدث
 .  اليند في الوطنية البورصة في مدرجة شركة 95 من لعينة الفكري

 المددديرين، واسدتقبللية المجمدس، حجدم خدبلل مدن الشدركات حوكمدة خصدائص تمثيدل تدم
 .المجمس وتكوين ،اإلدارة مجمس أعضاء ومكافأة اإلدارة، مجمس اجتماعات وتواتر

 7 لمددددة ومكوناتدددو الفكدددري المدددال رأس أداء عمدددى الخصدددائص ىدددذه تدددأثير دراسدددة تدددم
 .  االنحدارتحميل  استخدامب وذلك ،2017-2016 إلى 2011-2010 أي سنوات،

 أداء عمدى تدؤثر حوكمدة الشدركات خصدائص أن عمدى واضحة أدلة دراسةال نتائج توفر
 ،ذلددك علی وةعبلو. فقددط الينددد فددي الكبيددر المددال رأس ذات الشددركات مددن الفكددري المددال رأس
كمدا . رآلثاا مهبأ زونيتمي دارةإلا سمجل ءعضاأ استقبلليةو  دارةإلا سمجل محج أن لیإ ظرين
 .الكبيرة لمشركات الفكري المال رأس بأداء سمبي بشكل اإلدارة مجمس حجم رتبطي
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 الدراسات السابقة:عن  الحالي لبحثا ما يميز
مبادئ حوكمة الشركات وتأثيرىا في تحسين األداء تناولت الدراسات السابقة أىمية 

ي العديد اق المالية فأو إدارة األرباح أو جودة التقارير المالية لمشركات المدرجة في األسو 
 .من الدول ومنيا سورية

بأنو يتناول دراسة تأثير االلتزام بآليات الحوكمة عن الدراسات السابقة  البحث ىذا ميزتي
 مالتزا شرح مدىمن خبلل  في الشركات المساىمة السورية عمى استمرارية الشركات،

 وبما يتفق مع اللتزام بيا، بآليات ومبادئ الحوكمة وضرورة ا السورية مةىالمسا الشركات
 الذي ىيئة األوراق واألسواق المالية السورية الصادر عن 2008لعام / 31/ رقم لقرارا

، ( المساهمة الشركات حوكمة قواعد)ممارسة اإلدارة السليمة في الشركات نظام يتضمن
بشكل  اآللياتتوضيح األسباب التي أدت إلى عدم االلتزام بيذه وفي حال عدم االلتزام 

وتوضيح مفيوم وأىمية االستمرارية لمشركات  ،واضح في التقرير السنوي لمشركة
 تقييم عن اإلدارة الحوكمة وتحديد مسؤولية بآليات االلتزامالمساىمة في السوق نتيجة 

  .االستمرارية فرض

 منيج البحث:
 :أسموبين عمىلبحث عتمد اا

 الظاىرة أو الواقع دراسة عمى عتمدافيما يخص الجانب النظري:  وصفي أسموب  -1
ما كتب في الدوريات االطبلع عمى و  ،دقيقاً  وصفاً  بوصفيا ىتماو  الواقع في ىي كما

آليات حوكمة الشركات عمى االلتزام بتأثير والمراجع العممية المختصة حول 
 .السورية المساىمة استمرارية الشركات

  :يفيما يخص الجانب التطبيق تطبيقيةالدراسة ال أسموب -2
بغية تحديد  الحوكمة لمشركات مجتمع الدراسة في البداية تمت دراسة تقارير -

 2014بين األعوام  بآليات الحوكمة وذلك الشركات التي زادت درجة التزاميا
 .2016ولغاية 
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لمشركات السابقة عن  ةباالستمراريالمتعمقة  تم حساب النسب الماليةبعد ذلك  -
ك لتحديد فيما إذا كان ىناك عبلقة بين زيادة وذل 2016ولغاية  2014األعوام 
 الحوكمة وتحسن النسب المتعمقة باالستمرارية.  آلياتااللتزام ب

 :الجانب النظري
 : مفيوم الحوكمة -أوالا 

 االنضباط تحقق التي والقواعد والمعايير ضوابطجموعة من المحوكمة تمثل ال
 وأصحاب األسيم وحممة جية، من الشركة إدارة ينة ببلقديد العتح بللن خم المؤسسي
 الحوكمة ضوابط وتشمل كما .أخرى جية من شركةرتبطة باللمف ااألطرا أو المصالح
 حماية أفضل تحقق التي راءاتوالنظم واإلج ي كافة القواعدالمؤسس االنضباط ومعايير
 المصالح وأصحاب فييا، والمساىمين بيا والعاممين شركةح المصال بين التوازن وتحقق
  .(435، ص2008)عفيفي،شركةرتبطة بالالم األخرى

 والمساءلة والشفافية الثقة من بناء جو في ىو المساعدة الشركات حوكمة ىدف إن
 والذي العمل، المالي ونزاىة واالستقرار الطويل، المدى عمى لتشجيع االستثمار البلزمة
بحث آليات  تم لقد  الشركات واالستمرارية. النمو لحوكمة تحقيق إلى بالنتيجة يؤدي

 ومن أجل   2015 عام نيسان في OECD/G20منتدى الشركات في حوكمة ومبادئ
 بالتجارب المبادئ ىذه تدعيم تم فقد ألىميتيا ودقتيا، المبادئ ىذه استمرارية ضمان

واالستقرار  المستدام والنمو االقتصادية دعم الكفاءة بيدف العممية والتحميمية، وذلك
 مجمس وأعضاء لممساىمين المناسبة توفير الحوافز طريق عن ذلك قالمالي، ويتحق

 إطار في وذلك الخدمات الماليين ومقدمي الوسطاء وكذلك التنفيذيين اإلدارة والمديرين
  .الشأن بيذا الضوابط المتعمقة من

 :الحوكمة في الرئيسة األطراف -أ
 الشركة، اإلدارة مجمس من كل بين العبلقات تنظيم عمى الحوكمة مفيوم يقوم

 أو العضو التنفيذي، والرئيس التنفيذي، المدير أو العام لمشركة)المدير التنفيذية واإلدارة
وأصحاب  ،)ونوابيم الشركة بإدارة اإلدارة مجمس أعضاء قبل من المخول المنتدب

في  األسيم أصحاب ( المساىمين مثل الشركة مع مصمحة لو شخص المصالح] كل
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 ومدققي المحتممين[ والمستثمرين والموردين، والعمبلء، والدائنين، مين،والعام ،)الشركة
 في والوضوح الشفافية عمى الحوكمة في مفيوم العبلقات ىذه وترتكز جميع الحسابات،

 .(2009م،حما أبو )(و2008،سميمان)عنيا واإلعبلن البيانات نقل
 تعريف الحوكمة:  -ب

 ة الشركات من أىميا ما يأتي: ظير كثير من التعريفات المتنوعة لحوكم
مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تيدف إلى تحقيق الجودة والتمييز في  .1

األداء عن طريق اختيار األساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأىداف 
 .(Williamson, 2009, p:18) الشركة

 الشركة إدارة بين قةالعبل تحدد التي والمعايير والقواعد القوانين مجموعة .2
 دارةاإل استغبلل نسح الممولون منضي لكي الح،صالم حابصأ والممولين
 الرقابة وتحقيق الطويل المدى عمى الشركة يمسأ وقيمة ربحية وتعظيم ألمواليم
 .(12،ص2015)السويداوي،اإلدارة  عمى  الفعالة

و والتحكم في جيالتو  ايخبلل ميت التي ياتموالعم والممارسات القواعد من منظا .3
المنظمة، حيث أنيا تعمل عمى الجمع بين جميع أنواع المستفيدين وأصحاب 
المصالح بما في ذلك العمبلء والموردين واإلداريين وغيرىم)بيت التمويل الكويتي 

 (.4، ص2010
مجموعة الضوابط والمعايير واإلجراءات التي تحقق االنضباط المؤسسي في إدارة  .4

وذلك من خبلل تحديد مسؤوليات ، معايير واألساليب العمميةالشركات وفقًا لم
وواجبات أعضاء مجمس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لمشركة مع األخذ في االعتبار 

ىيئة األوراق )حماية حقوق المساىمين وأصحاب المصالح األخرى المرتبطة بيا
 .(2المالية والسمع في اإلمارات العربية المتحدة، ص

الحوكمة بأنيا: النظام الذي يتم من  IFCف مؤسسة التمويل الدولية كما ُتعر   .5
 خبللو إدارة الشركات والتحكم في أعماليا .



  2019لعام  41العدد                                                     البعثجامعة مجمة 

13 

 

من أبرز التعاريف وأقصرىا: تعريف لجنة كادبوري اإلنجميزية الشييرة في عام  .6
بأن حوكمة الشركات ىي "النظام الذي بموجبو تتم قيادة الشركة  1992

 .(Cadbury,1992,p.14)وتوجيييا"

مجموعة من العبلقات  بأنيا:عرَّفت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية الحوكمة  .7
ومجمس إدارتيا، والمساىمين  ،شركةلم التنفيذية دارةاإلفيما بين القائمين عمى 

 فييا، وغيرىم من األطراف المعنية وصاحبة المصمحة بصور مختمفة فييا
(OECD,2004,p11). 

من األنظمة مجموعة تعريف حوكمة الشركات بأنيا:  لمباحث مما سبق يمكن
 تحقيق يدفاآلليات التي تحكم العبلقات بين األطراف ذات العبلقة في الشركة بو 

تعمل عمى  الشركةومكافحة الفساد والتأكد من أن واالنضباط والعدالة الشفافية والوضوح 
 .تحقيق أىدافيا واستراتيجياتيا الطويمة األجل

 آليات ومبادئ حوكمة الشركات: تطبيقأىمية وفوائد  -ثانياا 
 رأس عمى الحصول فرص تحسين إلى يؤدي قوية حوكمة أليات ومبادئ وجود إن

 اجتماعية بأبعاد الشركات حوكمة تتمتع كما. االقتصادي النمو عمى ساعد، ويالمال
اىة النز  قيم تحقيق عمى يركز أن ينبغي لمحوكمة سميمة آليات ضع؛ لذا فو أوسع ومؤسسية

 تكون ولكي. والمساىمين المصمحة من أصحاب لكل لمسؤوليةة واوالمساءل شفافيةوال
 الممكية حقوق ضمان مثل صر، ومن ثم فإن توافر عنااألخبلقية القيم وتحكميا فعالة

 حوكمة ولوائح قوانين لترجمة ضرورياً  أمراً د يع فعال، قضائي نظام ووجود الخاصة،
ىيئة األوراق المالية والسمع في اإلمارات العربية )وعممية واقعية اتممارس إلى الشركات

 .(3المتحدة، ص
 لكل والعدالة الشفافية تحقيق آليات ومبادئ الحوكمة إلى تيدف خاص شكلوب

  :(3ىيئة األوراق المالية والسمع في اإلمارات العربية المتحدة، ص)تيةف اآلاألطرا
يساعد الشددركات عمى خمق بيئة عمل  الحوكمةآليات ومبادئ  تطبيق إن :شركاتال .1

سددميمة تعين الشركة عمى تحقيق أداء أفضل مع توافر اإلدارة الجيدة ولذا تكون القيمة 
أن الحوكمة الرشدديدة تساعد الشركات عمى  إلىاالقتصادية لمشددركة أكبر، باإلضافددة 
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كمفة أقل مما يعينيا عمى الوصول إلى أسواق المال والحصول عمددى التمويل البلزم بت
عندما و التوسع في نشاطيا، وتقميل المخاطر، وبناء الثقة مع أصحاب المصالح. 

نو يكافئيا إمبادئ الشفافية والعدالة والرقابة فآليات و مر بأن الشركة تعتمد ثيشعر المست
ذا لم تم تزم عمى ذلك بزيادة االستثمار فييا وبالتالي ورفع قيمة أسيميا في البورصة وا 

ن االلتزام إقبل الجيات الرقابية لذلك ف فإنيا تعرض نفسيا لمعقاب من المستثمر أوالً 
 .واستمراريتيا وبقائيا في السوق ميم لنمو الشركة اآلليات والمبادئبيذه 

 الحماية تحقيق ضمان في الشركات حوكمة تساىم المسأأتثمرون وحممة األسأأيم: .2
 باإلضافة العامة صمحةملاغير  في السمطة بللستغمن ا لحدة امراعا مع لممساىمين

 الرقابة أطر تحديد عبر الشركة أداء عمى شرافة الرقابة واإلعممي تسيل أنيا إلى
 يمكن والذي والشفافية اإلفصاح مبدأ وتطبيق صصةتخمن الالمجا وتشكيل الداخمية

 ضمنوت يا. كماممارسات عن الشركات ومساءلة المساىمينم أما اإلدارة محاسبة من
 في وحق المشاركةحق التصويت،  فيتمثمة لمة حقوقيم اكاف لممساىمين الحوكمة
 أيل عمى معمومات كافية حول والحصو  الشركة بإدارة المتعمقة الرئيسة القرارات
 قد تؤثر عمى أداء الشركة في المستقبل. جوىرية تغيرات أية تخص قرارات

مسددتوى كفاءة االقتصاد لما ليا من يرفع  آليات ومبادئ الحوكمة تطبيق إناالقتصاد:  .3
أىمية في المساعدة عمى اسددتقرار األسواق المالية ورفع مستوى الشفافية وجذب 

إلى تقميص حجم المخاطر  باإلضافةاالستثمارات من الخارج والداخل عمى حد سددواء، 
 التي تواجو النظام االقتصادي.

لى بناء عبلقددة وثيقة وقوية بين إدارة تسددعى الحوكمة إ أصحاب المصالح اآلخرين: .4
الشددركة والعامميددن بيا وموردييددا ودائنييا وغيرىم، فالحوكمة الرشدديدة تعزز مستوى ثقة 

 جميع المتعاممين لئلسيام في رفع مستوى أداء الشركة وتحقيق أىدافيا اإلستراتيجية.
 بادئ الحوكمة:بآليات وم السورية مةىالمسا الشركات مالتزا مدا -اا ثالث

ناجحة ومستمرة في عمميا  الشركة يتم إعداد التقارير المالية عمى افتراض أن
ويقوم المدققون بتحديد ما إن كانت الشركة شركة مستمرة من عدمو عند تدقيق البيانات 

بآليات ومبادئ  السورية المساىمة الشركات المالية في تاريخيا. ولتحديد مدى التزام
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باحث باالطبلع عمى القوائم المالية ودليل الحوكمة التي تصدرىا تمك قام ال الحوكمة
 األوراق ىيئة عن الشركات، وكذلك قام الباحث بدراسة دليل وتقارير الحوكمة الصادرة

 عمى اإلشراف وىيئة  2009المركزي  سورية ومصرف  2008السورية  المالية واألسواق
  .2007التأمين

إحدى الشركات غير ممتزمة  األسواق المالية السورية أنترى ىيئة األوراق و حينما و 
عندما و ا إعادة التواصل مع الشركة أو الجية لتنضبط أكثر بضوابط الحوكمة، يفيمكن

لكنو يعطي صورة عن أن الشركات التي تخضع  يو ليس ممزماً فيصدر التقرير لآلخرين 
 معظمو  ، ؤلوراق الماليةإلشراف الييئة وىي معظميا الشركات المدرجة في سوق دمشق ل

ذا كانت الشركات المدرجة  شركات لدييا ضوابط حوكمةىذه ال وممتزمة بيذه الضوابط وا 
أسيميا في البورصة ممتزمة بضوابط الحوكمة بمعنى أن عمميا شفاف ومؤسسي 

ىناك ارتياح لحاممي األسيم أن الشركة التي يحممون أسيميا تعمل  أنوقانوني، ما يعني 
 .اتي وقانونيبشكل مؤسس

 :لمشركات مفيوم االستمرارية -رابعاا 
 القوائم أساسيا عمى تعد التي المحاسبية الفروض أحد االستمرارية فرض يعد

 أعماليا مزاولة في مستمرة أنيا االستمرارية النظر إلى الشركة عمى فرض المالية. ويعني
 حجم تقميص أو لمتصفية النية لدييا يوجد وال مضطرة ليست وأنيا القريب، المستقبل في

 والموائح القوانين مع يتوافق بما الدائنين من لمحماية وسائل عن البحث أو أعماليا،

(ISA), No. 570). الشركة أن أساس عمى وااللتزامات األصول قيم يتم تسجيل ولذلك 
 ممارستيا خبلل من وتسوية التزاماتيا أصوليا تحقيق عمى والقدرة النية لدييا يكون سوف

عند  اإلدارة قيام ضرورة (1رقم ) الدولي المحاسبي المعيار يتطمب كما العادية ألنشطتيا
 االستمرار. عمى الشركة لقدرة تقييم بإجراء المالية التقارير إعداد

 المالي لمتقرير الدولية المعايير فييا بما المحاسبية والمعايير الموائح معظم إن
 مزاولة االستمرارية في عمى الشركة قدرة دارة بتقييمتقوم اإل أن التحديد وجو عمى تتطمب

 المالية( القوائم بعنوان )عرض (1رقم ) الدولي المحاسبة المعيار ينص حيث نشاطيا،
 الشركة لمقدرة تقييماً  تجري أن يجب اإلدارة فإن المالية القوائم إعداد يتم عندما أنو عمى
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 فرض أساس عمى المالية لقوائما تعد أن يجب حيث أعماليا، في عمى االستمرار
 .أعماليا عن تتوقف أو بتصفية الشركة والقيام اإلدارة تنو لم ما االستمرارية

( الخاص باالستمرارية واالتحاد الدولي 570لقد حدد معيار التدقيق الدولي رقم )
( بعض  International Federation of Accountants (IFAC) لممحاسبين )

ير إلى ضعف استمرارية الشركات، وقسمت إلى مؤشرات مالية، المؤشرات التي تش
ومؤشرات تشغيمية، ومؤشرات أخرى، ولكن ال يعد ىذا حصرًا كامبًل وشامبًل لكل 
المؤشرات، كما أن وجود واحد أو أكثر من ىذه المؤشرات ال يعني بالضرورة فشل الشركة 

 .(2008 ،شوباتو ؛المومني )وعدم قدرتيا عمى االستمرار
 المتعمقة بمتغيرات الدراسة:مؤشرات االستمرارية  -خامساا 

 تتمثل ىذه المؤشرات بالنسب اآلتية: 
يمة التي تدل عمى قدرة الشركة عمدى الوفداء مىي أحد المؤشرات النسبة التداول:  .1

ن ارتفدداع ىددذه النسددبة يزيددد مددن ىددامش األمددان لدددى  بالتزاماتيددا قصدديرة األجددل، وا 
 في استمراريتيا. الشركة مما يؤثر إيجاباً 

مدن المتغيدرات التدي تددل عمدى قددرة نسبة صافي الأربح إلأى اصيأرادات )الربحيأة(:  .2
الشركة عمى االستمرار حيث أن ىذه النسدبة ميمدة لكدل مدن المسدتثمرين الحداليين 
والمحتممين وارتفاع ىذه النسدبة يجعدل الشدركة تمثدل فرصدة اسدتثمارية لممسدتثمرين 

 المحتممين.
إن انخفدداض ىددذه النسددبة يدددل عمددى تحسددن ون إلأأى إجمأأالي األصأأول: نسأأبة الأأدي .3

الييكل التمويمي لمشركة باإلضافة إلى انخفاض تكمفة الدين مما يزيد مدن احتمدال 
 مرارية الشركة.تاس

يمدة التدي تددل عمدى مىدو أحدد المتغيدرات ال معدل العائد عمى حقوق المسأاىمين: .4
ألمدوال المسدتثمرة وارتفداع ىدذا المعددل قدرة الشركة عمى توليد عائد مناسب عمى ا

 يدل عمى حسن إدارة الشركة وبالتالي استمراريتيا.
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يقيس ىذا المتغير حجم األرباح التي يحصدل عمييدا المدبلك، حيدث ربحية السيم:  .5
أن ارتفدداع ىددذا المتغيدددر يزيددد مدددن احتمددال اسدددتمرارية الشددركات كدددون الددربح يمثدددل 

 ة.اليدف األساسي ألصحاب حقوق الممكي
إن انخفددداض قيمدددة ىدددذا المتغيدددر يددددل عمدددى نسأأأبة الأأأديون إلأأأى حقأأأوق الممكيأأأة:  .6

انخفددداض أعبددداء خدمدددة الددددين واسدددتقبللية الشدددركة بشدددكل أكبدددر فدددي إدارة مواردىدددا 
   وبالتالي استمراريتيا.

ة التي تدل عمى قددرة الشدركة ميمىو أحد المتغيرات المعدل العائد عمى األصول:  .7
مدددن اسدددتثمار أصدددوليا وارتفددداع ىدددذا المعددددل يددددل عمدددى عمدددى توليدددد عائدددد مناسدددب 

 حسن إدارة الشركة لؤلصول وبالتالي استمراريتيا.
 :تطبيقيالجانب ال

 عينة الدراسة:و مجتمع  -أوالا 
يتمثل مجتمع الدراسة في مجموعة المصارف وشركات التأمين الخاضعة إلشراف 

األوراق واألسواق المالية بإصدار  ىيئة األوراق واألسواق المالية السورية، حيث تقوم ىيئة
الحوكمة في جميع المحاور التي تغطييا  آلياتتقارير دورية سنوية عن مدى االلتزام ب

األنظمة الحاكمة لنشاط ىذه الشركات، كما تقوم ىذه الشركات أيضًا بإصدار تقارير 
شرات مؤ  دّمكن من حساب بعض النسب المالية التي تعمالية توفر إفصاحات كافية تُ 

 الستمرارية ىذه الشركات.
أما عينة الدراسة فتتمثل في مجموعة من المصارف وشركات التأمين الخاضعة 

 :تيةإلشراف الييئة والتي تحقق المعايير اآل
أن تتددوفر فددي تقددارير الحوكمددة الصددادرة عددن ىيئددة األوراق واألسددواق الماليددة درجددة  -1

 الحوكمة. آلياتبمقبولة من المعمومات حول التزام ىذه الشركات 
الحوكمددة،  آليدداتأن تكددون ىددذه الشددركات قددد حافظددت أو زادت مددن نسددبة التزاميددا ب -2

عندد  ليداتوبالتالي تم استبعاد الشركات التي انخفدض فييدا مؤشدر االلتدزام بيدذه اآل
 اختيار العينة من مجتمع الدراسة.
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كات مدددن عدددام تحددددد الفتدددرة التدددي تغطييدددا تقدددارير الحوكمدددة والتقدددارير الماليدددة لمشدددر  -3
، حيدث تدم تقسديم الفتدرة السدابقة لفتدرتين لمدراسدة: الفتدرة 2016ولغاية عدام  2014

 .  2016و  2015، والفترة الثانية بين عامي 2015و 2014األولى بين عامي 
 أسموب جمع بيانات الدراسة: -ثانياا 

سواق اعتمد الباحث عمى تقارير حوكمة الشركات المنشورة بموقع ىيئة األوراق واأل
المالية السورية، باإلضافة إلى التقارير المالية المنشورة بالمواقع االلكترونية لمشركات التي 

 . 2016ولغاية عام  2014تشمميا عينة الدراسة وذلك عن الفترة من عام 
 األدوات المستخدمة في الدراسة: -ثالثاا 

تحميل البيانات ل SPSSتم تحميل البيانات باستخدام الحزمة اإلحصائية لبرنامج 
الختبار الفروقات المعنوية بين  Tوالتعامل مع المتغيرات وذلك باستخدام االختبار 

(، حيث يستخدم ىذا Paired-samples T-Testالمتوسطات لعينتين غير مستقمتين )
االختبار لقياس الفرق المعنوي بين متوسطي عينتين مرتبطتين لمتغير واحد، حيث تم 

 مجموعة من قبل الباحث في البرنامج وذلك لمعينة محل الدراسة. تفريغ البيانات ال
 الحوكمة: آلياتالتزام الشركات ب درجة -رابعاا 

الحوكمة من خبلل إعداد جدول يتضمن  آلياتتم حساب درجة التزام الشركات ب
 وىي: لياتمجموعات من اآل 8الحوكمة والتي تتمثل في  آليات

 بحقوق المساىمين.الخاصة  لياتمدى االلتزام باآل 
 الخاصة باإلفصاح والشفافية. لياتمدى االلتزام باآل 
 الخاصة بمجالس اإلدارة وىيكل الممكية. لياتمدى االلتزام باآل 
 الخاصة بميام ومسؤوليات اإلدارة التنفيذية. لياتمدى االلتزام باآل 
 الخاصة بالمجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة. لياتمدى االلتزام باآل 

 الخاصة بمجان التدقيق. لياتمدى االلتزام باآل 
 الخاصة بمفتشي الحسابات. لياتمدى االلتزام باآل 

 الخاصة بالمدققين الداخميين. لياتمدى االلتزام باآل 
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لبللتزام  (1)فرعية وتم اختيار إحدى قيمتين  آلياتتم تقسيم ىذه المجموعات إلى 
ثم تم استخراج المتوسط الحسابي لمدى التزام  ومن ليةلعدم االلتزام باآل (0)و ليةباآل

الحوكمة، كما أضاف الباحث نقطة إضافية لمشركات التي التزمت  آلياتالشركات ب
 :يأتيوكانت النتائج كما  لياتبالحوكمة تعبر عن زيادة خبرة ىذه الشركات بيذه اآل

 2016ية ولغا 2014الحوكمة عن األعوام  آليات( نسبة االلتزام ب1الجدول رقم )
 2016 2015 2014 أو الشركة اسم المصرف

 %81 %88 %81 بنك الشرق
 %78 %77 %73 البنك العربي
 78% %77 %73 البنك األردن
 %81 %77 %85 سورية – بنك عوده
 %81 %85 %81 فرنسبنكمصرف 
 %78 %77 %73 بنك قطر

 %90 %89 %88 اإلسبلميالدولي البنك 
 %88 %85 %77 بنك بيمو

 %87 %86 %85 بنك الدولي لمتجارة والتمويلال
 %87 %86 %85 بنك سورية والميجر

 %88 %85 %77 بنك بيبموس
 %50 %58 %54 العقيمة لمتأمين
 %62 %77 %81 لمتأمين نيو االتحاد التعا

 %69 %77 %65 الشركة الكويتية لمتأمين
 %69 %78 %77 المشرق لمتأمين

 %81 %77 %73 شركة آروب لمتأمين
 %85 %62 %77 المتحدة لمتأمين

 %69 %81 %77 بنك الخميج
 %77 %85 %73 بنك البركة

 %81 %86 %85 الشركة الوطنية لمتأمين
 %81 %86 %85 اإلسبلمي بنك الشام

 فترتين لمدراسة:إلى  الفترة تقسيم تم
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 :4102و 4102الفترة األولى لمدراسة بين عامي 
زادت نسبة  2015و  2014نو بين عامي يبلحظ من خبلل الجدول السابق أ

الحوكمة حيث بمغ إجمالي عدد الشركات التي زادت  آلياتالتزام العديد من الشركات ب
أي أن نسبة الشركات التي  21شركة من أصل  18درجة التزاميا بإجراءات الحوكمة 

 % من إجمالي الشركات.86زادت التزاميا بمغت 
من الشركات انخفضت فييا نسبة االلتزام  بالمقابل يبلحظ أن ىناك عدد آخر

 الحوكمة وىي بنك عوده، االتحاد التعاوني لمتأمين، المتحدة لمتأمين. آلياتب
سورية خبلل عام  –فمثبًل يبلحظ أن غالبية أعضاء مجمس اإلدارة لبنك عوده  
 كانوا أعضاء غير تنفيذيين مستقمين بينما انخفض عدد األعضاء غير التنفيذيين 2014

الحوكمة،  آلياتمما أدى إلى انخفاض نسبة التزام البنك ب 2015المستقمين خبلل عام 
أما بالنسبة لبلتحاد التعاوني لمتأمين فقد لوحظ انخفاض عدد األعضاء غير التنفيذيين 
المستقمين ضمن لجنة التدقيق، وأخيرًا فإنو ال يوجد أي إشارة لوجود لجنة لمتدقيق في 

بينما كانت ىذه المجنة موجودة خبلل عام  2015أمين خبلل عام الشركة المتحدة لمت
 الحوكمة في ىذه الشركة. لياتمما يعني انخفاض درجة االمتثال آل 2014

 :4106و 4102الفترة الثانية لمدراسة بين عامي 
انخفضت نسبة  2016و  2015يبلحظ من خبلل الجدول السابق أنو بين عامي 

الحوكمة حيث بمغ إجمالي عدد الشركات التي حافظت أو  ياتآلالتزام عدد من الشركات ب
أي أن نسبة الشركات  21شركة من أصل  11الحوكمة فقط  آلياتزادت درجة التزاميا ب

 % من إجمالي الشركات.52التي حافظت أو زادت من نسبة التزاميا بمغت 
زام بالمقابل يبلحظ أن ىناك عدد آخر من الشركات انخفضت فييا نسبة االلت

الحوكمة وىي بنك الشرق، مصرف فرنسبنك، شركة العقيمة لمتأمين، االتحاد  آلياتب
التعاوني لمتأمين، الشركة الكويتية لمتأمين، شركة المشرق لمتأمين، بنك سورية والخميج، 

 بنك البركة، الشركة الوطنية لمتأمين، بنك الشام اإلسبلمي.
 وكمة في الشركات المشار إلييا:الح آلياتومن أىم مبلحظات عدم االلتزام ب
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  بالنسبة لبنك الشرق يبلحظ انخفاض عدد األعضاء المستقمين ضمن لجنة التددقيق، ممدا
 الحوكمة في ىذا البنك. لياتيعني انخفاض درجة االمتثال آل

  فددي  2016بالنسددبة لمصددرف فرنسددبنك يبلحددظ غيدداب اإلفصدداحات الطارئددة خددبلل عددام
 تقرير الحوكمة.

 شركة العقيمة لمتأمين لوحظ غياب الحق في الحصول عمى نصديب مدن األربداح بالنسبة ل
بينمدا تدم إجدراء  2016لممساىمين نتيجة لعدم إجراء الشدركة ألي توزيعدات خدبلل عدام 

 .2015ىذه التوزيعات خبلل عام 

  بالنسبة لبلتحاد التعاوني لمتدأمين لدوحظ عددم وجدود لجندة لمتددقيق فدي الشدركة خدبلل عدام
ممددا يعنددي انخفدداض درجددة  2015ينمددا كانددت ىددذه المجنددة موجددودة خددبلل عددام ب 2016

 الحوكمة في ىذه الشركة.  لياتاالمتثال آل

  بالنسددبة لمشددركة السددورية الكويتيددة لمتددأمين يبلحددظ أن عدددد اجتماعددات لجنددة التدددقيق كددان
 2015اجتماعددات خددبلل عددام  4بينمددا كددان  2016اجتماعددات خددبلل عددام  4أقددل مددن 
 الحوكمة في ىذه الشركة.  لياتني انخفاض درجة االمتثال آلمما يع

  بالنسبة لشدركة المشدرق لمتدأمين يبلحدظ أن عددد اجتماعدات لجندة التددقيق كاندت أقدل مدن
ممدددا  2015اجتماعدددات خدددبلل عدددام  4بينمدددا كاندددت  2016اجتماعدددات خدددبلل عدددام  4

 الحوكمة في ىذه الشركة.  لياتيعني انخفاض درجة االمتثال آل

 4النسبة لبنك سورية والخميج يبلحظ أن عددد اجتماعدات مجمدس اإلدارة كاندت أقدل مدن ب 
ممدا يعندي  2015اجتماعدات خدبلل عدام  4بينمدا كاندت  2016اجتماعات خدبلل عدام 

 الحوكمة في ىذه الشركة.  لياتانخفاض درجة االمتثال آل

  تدددقيق مددع مدددقق شددرط اجتمدداع لجنددة ال 2016بالنسددبة لبنددك البركددة لددم يحقددق خددبلل عددام
الحسدددابات مدددرة واحددددة عمدددى األقدددل خدددبلل العدددام ممدددا يعندددي انخفددداض درجدددة االمتثدددال 

 الحوكمة في ىذا البنك.   لياتآل

  2016بالنسددبة لمشددركة الوطنيددة لمتددأمين يبلحددظ غيدداب اإلفصدداحات الطارئددة خددبلل عددام 
 في تقرير الحوكمة.
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 اء مجمددددس اإلدارة خدددبلل عددددام بالنسدددبة لبندددك الشددددام اإلسدددبلمي يبلحددددظ أن غالبيدددة أعضددد
كدددانوا أعضددداء مسدددتقمين بينمدددا انخفدددض عددددد األعضددداء المسدددتقمين خدددبلل عدددام  2015
 الحوكمة. آلياتمما أدى إلى انخفاض نسبة التزام البنك ب 2016

 :الحوكمة آلياتلمشركات الممتزمة بالمتعمقة باالستمرارية دراسة النسب  -خامساا 
وشركات التأمين التي زادت درجة التزاميا  تم حساب النسب المالية لممصارف 

الحوكمة وتحسن  آلياتالحوكمة وذلك بغية دراسة العبلقة بين الزيادة بااللتزام ب آلياتب
 النسب المالية التي تتعمق باستمرارية ىذه الشركات. 

 2014بالنسبة لمفترة التي غطتيا ىذه الدراسة فيي الفترة األولى بين عامي 
بسبب أن عدد المشاىدات المدروسة لمنسب المشار إلييا تغطي أكثر  فقط وذلك 2015و

مشاىدة وىي من أحد شروط االختبارات المعممية خاصة في حال كانت البيانات  30من 
نما ىي قريبة من ىذا التوزيع لذلك يمكن التساىل في ىذا  ال تتبع لمتوزيع الطبيعي وا 

، (144ص ،2010،الفقي) ةمشاىد 30الشرط في حال كان عدد المشاىدات أكبر من 
مشاىدة خاصة بكل  36شركة ولعامين متتاليين ) 18حيث أن فترة الدراسة تغطي 

حيث بمغ  2016و  2015نسبة(، بينما ال يتحقق ىذا الشرط في الفترة الثانية بين عامي 
مما  21شركة فقط من أصل  11الحوكمة  آلياتعدد الشركات التي زاد فييا االلتزام ب

ي أن عدد المشاىدات لعامي الدراسة ال يحقق شرط االختبار المعممي مما أدى إلى يعن
و  2014استبعاد الفترة الثانية واالكتفاء بالفترة األولى لمدراسة والتي تغطي عامي 

2015. 
 اختبار الفروض: -سادساا 

الختبار الفروقات المعنوية بين المتوسطات  Tقام الباحث باستخدام االختبار 
( من النسب المالية عن عامي Paired-samples T-Testنتين غير مستقمتين )لعي

 آلياتلمجموعة المصارف وشركات التأمين والتي زادت نسبة التزاميا ب 2015و  2014
الحوكمة خبلل الفترة، حيث تم استخدم ىذا االختبار لقياس الفرق المعنوي بين متوسطي 

 : تيةاآلعينتي النسب لممصارف وشركات التأمين 
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سورية،  –سورية، مصرف فرنسبنك  –بنك الشرق، البنك العربي،  بنك األردن 
بنك قطر الوطني، بنك سورية الدولي اإلسبلمي، بنك بيمو السعودي الفرنسي، المصرف 

سورية، بنك الشام، بنك  –الدولي لمتجارة والتمويل، بنك سورية والميجر، بنك بيبموس
، السورية الوطنية لمتأمين، السورية الدولية لمتأمين )أروب سورية، بنك الخميج –البركة

 سورية(، السورية الكويتية لمتأمين، العقيمة لمتأمين التكافمي، شركة المشرق العربي لمتأمين.
)نسبة صافي الربح إلى اإليرادات(،  P)نسبة التداول(،  L: تيبافتراض الترميز اآل

D  ،)نسبة الديون إلى إجمالي األصول(R  ،)العائد عمى حقوق الممكية(S  ربحية(
 )معدل العائد عمى األصول(. F)نسبة الديون إلى حقوق الممكية(،  Eالسيم(، 

عمى النسب المالية لمشركات وذلك بغرض اختبار الفرض  Tبتطبيق اختبار 
 الرئيس كانت النتائج كما ىو موضح في الجدول اآلتي:

( بين عينتين من النسب T-Testعنوية بين المتوسطات )( اختبار الفروقات الم2الجدول رقم )
 لمجموعة المصارف وشركات التأمين  2015و  2014المالية عن عامي 

Sig T Correlation Std. 
deviation Mean Variables 

0.050 2.11 0.96 0.27 
1.22 L1 

L 
1.36 L2 

0.001 4.20 0.91 1.37 
0.90 P1 

P 
2.27 P2 

0.001 4.20 0.98 0.03 
0.75 D1 

D 
0.71 D2 

0.001 4.22 0.15 0.24 
0.10 R1 

R 
0.35 R2 

0.000 7.31 0.76 37.9 
27.33 S1 

S 
92.79 S2 

0.058 2.03 0.90 3.50 
6.55 E1 

E 
4.87 E2 

0.00 6.03 0.84 0.037 
0.37 F1 

F 
0.90 F2 
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 :يأتي يبلحظ من خبلل الجدول السابق ما
  بالنسدددبة لنسدددبة التدددداول: يبلحدددظ أندددو يوجدددد فدددرق ذو داللدددة إحصدددائية بدددين متوسدددط نسدددبة

وىدذا الفدرق يمثدل تزايدد فدي نسدبة  0.05التداول لمعينة موضوع الدراسة لكدون المعنويدة 
بددددليل زيدددادة المتوسدددط الحسدددابي لنسدددب التدددداول  2015و 2014التدددداول بدددين عدددامي 

 خبلل الفترة.

 الربحيدددة: يبلحدددظ أندددو يوجدددد فدددرق ذو داللدددة إحصدددائية بدددين متوسدددط نسدددبة  بالنسدددبة لنسدددبة
وىدددذا الفدددرق يمثدددل تزايدددد فدددي  0.001الربحيدددة لمعيندددة موضدددوع الدراسدددة لكدددون المعنويدددة 

بدددددليل زيددددادة المتوسددددط الحسددددابي لنسددددب  2015و 2014نسددددبة الربحيددددة بددددين عددددامي 
 الربحية خبلل الفترة.

 ألصددول: يبلحددظ أنددو يوجددد فددرق ذو داللددة إحصددائية بالنسددبة لنسددبة الددديون إلددى إجمددالي ا
بين متوسط نسبة الديون إلى إجمدالي األصدول لمعيندة موضدوع الدراسدة لكدون المعنويدة 

وىذا الفرق يمثل انخفداض فدي نسدبة الدديون إلدى إجمدالي األصدول بدين عدامي  0.001
صدول بدليل انخفاض المتوسط الحسابي لنسبة الديون إلى إجمدالي األ 2015و 2014

 خبلل الفترة.

  بالنسدددبة لمعائدددد عمدددى حقدددوق الممكيدددة: يبلحدددظ أندددو يوجدددد فدددرق ذو داللدددة إحصدددائية بدددين
وىدذا  0.001متوسط العائد عمى حقوق الممكية لمعينة موضوع الدراسة لكون المعنويدة 

بددددليل  2015و 2014الفدددرق يمثدددل تزايدددد فدددي العائدددد عمدددى حقدددوق الممكيدددة بدددين عدددامي 
 بي لمعائد عمى حقوق الممكية خبلل الفترة.زيادة المتوسط الحسا

  بالنسددبة لربحيدددة السدديم: يبلحدددظ أنددو يوجدددد فددرق ذو داللدددة إحصددائية بدددين متوسددط ربحيدددة
وىذا الفرق يمثل تزايد فدي ربحيدة  0.001السيم لمعينة موضوع الدراسة لكون المعنوية 

سديم خدبلل بدليل زيدادة المتوسدط الحسدابي لربحيدة ال 2015و 2014السيم بين عامي 
 الفترة.

  بالنسددبة لنسددبة الددديون إلددى حقددوق الممكيددة: يبلحددظ أنددو ال يوجددد فددرق ذو داللددة إحصددائية
 .0.050بين نسبة الديون إلى حقوق الممكية لمعينة موضوع الدراسة لكون المعنوية 
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  بالنسبة لمعائد عمى األصول: يبلحظ أنو يوجدد فدرق ذو داللدة إحصدائية بدين العائدد عمدى
وىددذا الفددرق يمثددل تزايددد فددي  0.000لمعينددة موضددوع الدراسددة لكددون المعنويددة  األصددول

بددليل زيدادة المتوسدط الحسدابي لمعائدد  2015و 2014العائد عمى األصول بين عامي 
 عمى األصول خبلل الفترة.

انطبلقًا مما سبق يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل وىو: يوجد فرق ذو 
 آلياتسب المالية التي تتعمق باستمرارية الشركة قبل زيادة االلتزام بداللة احصائية بين الن

الحوكمة وبعدىا وىذا الفرق يتمثل بالزيادة في متوسطات ىذه النسب بعد زيادة االلتزام 
 الحوكمة.   آلياتب

 النتائج:
خبلل الفترة بين بآليات الحوكمة  محل الدراسة زادت نسبة التزام العديد من الشركات .1

حيث بمغ إجمالي عدد الشركات التي زادت درجة التزاميا  2015و 2014 عامي
أي أن نسبة الشركات التي زادت  21شركة من أصل  18بإجراءات الحوكمة 

وبالمقابل يوجد عدد آخر من الشركات  % من إجمالي الشركات.86التزاميا بمغت 
تحاد التعاوني بنك عوده، اال :انخفضت فييا نسبة االلتزام بآليات الحوكمة وىي

 لمتأمين، المتحدة لمتأمين.
بلل الفترة خبآليات الحوكمة  محل الدراسة انخفضت نسبة التزام عدد من الشركات .2

حيث بمغ إجمالي عدد الشركات التي حافظت أو زادت  2016و 2015بين عامي 
أي أن نسبة الشركات  21شركة من أصل  11درجة التزاميا بآليات الحوكمة فقط 

 أما % من إجمالي الشركات.52افظت أو زادت من نسبة التزاميا بمغت التي ح
بنك الشرق،  :انخفضت فييا نسبة االلتزام بآليات الحوكمة ىيالتي الشركات 

مصرف فرنسبنك، شركة العقيمة لمتأمين، االتحاد التعاوني لمتأمين، الشركة الكويتية 
، بنك البركة، الشركة الوطنية لمتأمين، شركة المشرق لمتأمين، بنك سورية والخميج

 لمتأمين، بنك الشام اإلسبلمي.
النسب )التي تعبر عنيا مؤشرات استمرارية يوجد فرق ذو داللة احصائية بين  .3

الحوكمة  آلياتقبل زيادة االلتزام بالشركات المساىمة السورية محل الدراسة  (المالية
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 آلياتلنسب بعد زيادة االلتزام بوبعدىا وىذا الفرق يتمثل بالزيادة في متوسطات ىذه ا
 الحوكمة.  

 التوصيات:
 حافظت أوااللتزام بآليات الحوكمة لمشركات التي  ارر استم ضرورةب يوصي الباحث .1

 التي الشركاتفي  محوكمةل فّعال نظام تطويرو الحوكمة.  آلياتزادت درجة التزاميا ب
 من أو اينفس الشركات قبل من سواءً انخفضت فييا نسبة االلتزام بآليات الحوكمة 

 بما وذلك الدولية والمنظمات العبلقة ذات لرقابيةاإلشرافية وا الحكومية اتيالج قبل
 يةمعم في التدرج ضرورة مع الشركات كمت أعمال وطبيعة حجم مع يتماشى
 الناجحة الدولية التجارب من واالستفادة وباتمبمتط مةىالمسا الشركات امز لا  و  التطبيق

 .المجال ذاى في
 حالياً  بيا المعمول الحوكمة آليات تعزيز عمى العمل ضرورةيوصي الباحث ب .2

 من تمثمو لما السورية، المساىمة الشركات لدى العمل ثقافة لمستوى وتطويرىا
 نقاط تظير التي األزمات خبلل خاصة الصمة ذات واألطراف الشركات ليذه حماية

 ىذه أداء مؤشرات عمى مباشرة غير أو مباشرة بطريقة سينعكس ما الضعف
 في ويساعد االستمرار عمى الشركات ىذه بقدرة المستثمرين ثقة ويزيد الشركات

 لممفاضمة كمعيار الحوكمة آليات عمى اعتماداً  رشداً  أكثر استثمارية قرارات اتخاذ
 .المختمفة االستثمارية البدائل بين

 بتوعيةآليات الحوكمة  اإلشراقية والرقابية عمى تياالج قيام ضرورةيوصي الباحث ب .3
 ايلمبادئ الصحيحة الممارسة لضمان الحوكمةبآليات  امز االلت ميةىبأ المجتمع

 والمحافظة عمى بقاء واستمرارية الشركات في السوق.
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 المراجع:المصادر و 
 أوالا: المراجع العربية

 حإلفصاا عمى مةولحكا دعواق قبيطت رثأ (."2009سماعيل)إ دماج ،محما وبأ-1
الجامعة ، غير منشورة رماجستي سالةر لمالية".ا ريرلتقاا ودةجو سبيلمحاا

 .25ص اإلسبلمية، غزة، فمسطين،
 الحوكمة آليات تطبيق تأثير قياس". (2015) ، سمر أحمد السيد عبداهللالسواح-2

 البورصة في المقيدة لمشركات المحاسبية لممعمومات التنبؤية القدرة زيادة عمى
، كمية التجارة، جامعة رسالة ماجستير غير منشورةية". تطبيق دراسة -المصرية

 عين شمس، مصر.
 عمى (." الحاكمية المؤسسية وأثرىا2015حماد) مشرف محمد السويداوي، -3

 ،منشورة غير ماجستير رسالةمستوى اإلفصاح في المعمومات المحاسبية". 
 .األردن الزرقاء، جامعة

اصحصائي لمبيانات باستخدام  التحميل" .)2010)، إسماعيل؛ وآخرونالفقي -4
Spss-win."  ،مكتبة الممك فيد الوطنية لمنشر، المممكة العربية السعودية

 .144ص.
 عام في والتنمية االقتصادي التعاون منظمة وضعتيا التي الدولية المبادئ-5

 .2015 عام ثانية مرة تعديميا تم والتي 2004 عام في والمعدلة 1999
 مؤشرات اكتشاف عمى المراجع (. "قدرة2008زياد) ،شوباتو منذر ،المومني-6

 .141-227، ص1، العدد15. المجمدالمنارة مجمةالعمبلء".  باستمرارية الشك
تزام بتطبيق لقياس أثر اال"  (.2016عمي خميل)عقل،  جميل حسن؛النجار،  -7

دراسة تطبيقية عمى الشركات : داء المالياألقواعد حوكمة الشركات عمى 
مجمة جامعة فمسطين التقنية  .امة المدرجة في بورصة فمسطين"المساىمة الع

 .40-15.، ص2، العدد4المجمد ،بحاثألل
 .4(. دليل حوكمة الشركات، ص2010 ) ،الكويتي التمويل بيت-8
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 -المبادئ  – المفاىيم"  الشركات حوكمة(. 2005العال) عبد طارق،  حماد-9
 مصر.،  الجامعية الدار.  المصارف في الحوكمة تطبيقات"  التجارب

دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد (." 2008محمد مصطفى)سميمان،  -12
 .20، صمصر اإلسكندرية، ،الجامعية الدار "،المالي واصداري

أثر حوكمة الشركات (. " 2018ضحى محمد) العيسى، رزان حسين؛شييد،  -11
سواق المالية دراسة تطبيقية عمى ىيئة األوراق واأل)في جودة التقارير المالية 

العدد ، 2المجمد ،مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات (".السورية
 .277-265ص. ، الرابع واألربعون

 الشركات حوكمة تطبيق بين العالقة(."2008الفتاح) عبد ىبلل ،عفيفي -10
 التجارية، البحوث مجمة ".السنوية التقارير في االختياري اصفصاح ومستوا

 .498-429ص ،1، العدد30مجمد الزقازيق، جامعة رة،التجا كمية
أداء  ام بتطبيق مبادئ الحوكمة فيز أثر االلت" (. 2018قصي عمي)عمار، -13

 تشرين جامعة ". مجمةفي سوق دمشق لؤلوراق المالية الشركات الُمدرجة
 ،40 المجمد ،والقانونية االقتصادية العموم العممية، سمسمة والدراسات لمبحوث
 .124-103ص.  ،5 العدد

 مقارنة مع سورية)دراسة في الشركات حوكمة مبادئ"  (.2010كنان)، هدَّ ن -14
المجمد  ،مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية واألردن(". مصر
 .697-675ي، ص.العدد الثان ، 26

( المساىمة الشركات حوكمة قواعد) الشركات إلدارة السميمة الممارسات نظام-15
األوراق  ىيئة مفوضية مجمس عن الصادر 2008 لعام/  31/  لقراربا الصادر
 .السورية المالية واألسواق

دليل حوكمة الشركات المساىمة (. 2015ىيئة األوراق المالية والسمع) -16
 .3، اإلمارات العربية المتحدة، صالعامة
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Abstract: 
This research aims to study the effect of compliance with 

governance mechanisms on the continuity of Syrian shareholding 

companies. To achieve this objective, the researcher relied on studying 

the corporate governance reports published for the Syrian Securities and 

Markets Commission, in addition to the financial reports published on the 

websites for the companies covered by the study sample between 2014 - 

2016. The study sample was divided into two periods of study: the first 

period between 2014 to 2015, and the second period between 2015 to 

2016. 

The data were analyzed using the SPSS statistical package for 

analyzing and interacting with variables using T-test approach to test the 

differences between the averages of two non-independent samples 

(Paired-samples T-Test). 

The results of research showed that there is a sufficient level of 

compliance to governance mechanisms, where the degree of compliance 

to the governance mechanisms for many companies increased between 

2014 to 2015 by 86% of the total companies, and 52% of the total 

companies between 2015 to 2016. The results also showed an impact on 

compliance to governance mechanisms on all indicators of continuity 

studied in the study which are: The ratio of trading, the ratio of net profit 

to income, the ratio of debt to total assets, the return on equity, earnings 

per share, and debt to equity ratio. 

Key words: Corporate Governance, Compliance, Governance 

Mechanisms, Companies Continuity. 
 


