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 ملخص:
تهدف هذه الدرا�سة اإىل قيا�س م�ستوى االلتزام بتطبيق قواعد 
ال�سورية،  املالية  واالأ�سواق  االأوراق  هيئة  يف  ال�رشكات  حوكمة 
التقارير املن�سورة لل�رشكات املدرجة يف هيئة  واختبار مدى متتع 
االأوراق واالأ�سواق املالية ال�سورية باجلودة، من خالل مدى ممار�سة 
قواعد  تطبيق  تاأثري  اختبار  ثم  ومن  االأرباح،  الإدارة  ال�رشكات  هذه 
تطبيق  جرى  وقد  املالية.  التقارير  جودة  يف  ال�رشكات  حوكمة 
الدرا�سة على عينة مكونة من )12( م�رشفًا مدرجًا يف هيئة االأوراق 
 ،)2015  -  2009( من  الفرتة  عن  ال�سورية  املالية  واالأ�سواق 
اإعداد موؤ�رش  الباحثة على  اعتمدت  الدرا�سة  اأهداف  ولغر�س حتقيق 
حلوكمة ال�رشكات يت�سمن البنود االأ�سا�سية لقواعد احلوكمة املطبقة 
القرار  على  باالعتماد  ال�سورية  املالية  واالأ�سواق  االأوراق  هيئة  يف 
الوزاري ال�سوري/31/ لعام )2008( الذي يت�سمن نظام ممار�سة 
كل  قواعد،   )8( على  املوؤ�رش  وا�ستمل  ال�رشكات  يف  ال�سليمة  االإدارة 
جونز  منوذج  وا�سُتخِدَم  كما  الفرعية،  البنود  من  عدداً  ت�سم  قاعدة 
والتي  الدرا�سة  عينة  امل�سارف  يف  االأرباح  اإدارة  لقيا�س  املعدل 
ت�ستخدم للداللة على جودة التقارير . ومن ثم اختربت تاأثري احلوكمة 
وقد  االنحدار،  حتليل  اأ�سلوب  با�ستخدام  املالية  التقارير  جودة  يف 
بن�سبة  احلوكمة  قواعد  بتطبيق  التزام  وجود  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت 
80 % واأن ال�رشكات تتمتع بجودة تقارير منخف�سة بن�سبة 42 %. 
يف  للحوكمة  اإح�سائية  داللة  ذي  اأثر  وجود  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت 

جودة التقارير املالية.
الكلمات املفتاحية: حوكمة ال�رشكات، جودة التقارير املالية

The impact of corporate governance on the quality 
of financial reporting

(An applied study on the Syrian Securities and Ex-
change Commission)

Abstract:

This study aims to measuring the level of 
compliance with the application of the rules of 
corporate governance in the Syrian Securities and 
Exchange Commission and testing the extent to which 
the published reports of the companies listed in the 
Syrian Securities and Exchange Commission enjoy 
quality through the extent of their practice to manage 
profits. Quality of financial reporting. The study was 
applied to a sample of (12) banks listed in the Syrian 
Securities and Exchange Commission for the period 
(2009 - 2015). In order to achieve the objectives of 
the study, the researcher adopted the preparation of 
acorporate governance index that includes the basic 
provisions of the applicable rules of governance in the 
Securities and Exchange Commission (8) base of each 
rule containing a number of sub-items. The researcher 

also used the modified Jones model to measure profit 
management in banks. The sample of the study, which 
is used to denote On the quality of the Reports. Thus, 
the impact of governance on the quality of financial 
reports was tested using regression analysis. The study 
found a commitment to apply the rules of governance by 
80% The study found a statistically significant impact 
of governance on the quality of financial reports.

Keywords: Corporate Governance, Quality of 
Financial Reporting

املقدمة:
القت  التي  املهمة،  احلديثة  املو�سوعات  من  احلوكمة  تعّد 
االأخري،  العقد  يف  خ�سو�سا  االأعمال،  منظمات  يف  وا�سعًا  انت�ساراً 
حدثت  التي  املالية  واالأزمات  االنهيارات  كرثة  اإىل  ذلك  ويعزى 
WorldCom وغريهما،  Enron و�رشكة  كما يف حالة �رشكة  موؤخراً 
اإ�سافة اإىل ما ح�سل موؤخراً من اأزمة مالية عاملية قادت العامل اإىل 
حالة ركود اقت�سادي، فاألقت بظاللها لي�س على عمليات اال�ستثمار، 

وامل�ستثمرين فح�سب بل على منط حياة ال�سخ�س االعتيادي.
اإن املتتبع ملا حدث من انهيارات مالية، يف االآونة االأخرية 
يف  ق�سور  عن  ناجم  اإداري  خللل  ح�سيلة  كان  ذلك  باأن  يدرك 
املتعلقة  االأمور  كافة  على  واالإ�رشاف  والرقابة  والتنظيم  التخطيط 
هذا  يتمثل  اإذ  املالية،  االأمور  اخل�سو�س  وجه  وعلى  ال�رشكة،  يف 
االلتزام  وعدم  املحا�سبية،  املعلومات  �سفافية  نق�س  يف  اخللل 
بتطبيق املبادئ واملعايري املحا�سبية ال�سليمة،  لذا جاءت احلوكمة 
بنموذجها املتجدد خالل العقد االأخري لت�سيف مزيداً من ال�سفافية 
يف االإدارة وتنظيم العالقة بني اأطراف ال�رشكة، وكذلك لت�سيف مزيداً 
تن�رشها  التي  املالية  التقارير  الواردة يف  املعلومات  اإىل  الثقة  من 
التقارير. هذه  يف  اجلودة  من  عاليًا  قدراً  لتحقق  ال�رشكات  هذه 

)اإ�سماعيل، 2010،�س2( 

مشكلة الدراسة:
وات�ساع  املناف�سة  حدة  وتزايد  االأعمال،  بيئة  تعقد  اأدى 
نطاقها، و�سعف ال�سفافية والرقابة، اإىل حدوث عدة انهيارات مالية 
امل�سالح  اأ�سحاب  حقوق  �سياع  اإىل  اأدى  ما  االأخرية،  االآونة  يف 
فيها، وب�سفة خا�سة امل�ستثمرين احلاليني، كما اأدى اإىل فقدان ثقة 
تت�سمنها  التي  املحا�سبية  املعلومات  يف  املرتقبني  امل�ستثمرين 

التقارير والقوائم املالية لهذه الوحدات.
اإذ كان االهتمام بتطبيق حوكمة ال�رشكات هو املخرج واحلل 
بعملها  االإدارة  قيام  ل�سمان  االأخطاء،  هذه  لكل  والفعال  املتكامل 
التقارير  جودة  عن  امل�سوؤولة  هي  االإدارة  اأن  باعتبار  �سليم،  ب�سكل 
لهذه  امل�ستخدمني  جميع  احتياجات  يلبي  الذي  بال�سكل  املالية 
حوكمة  م�ساهمة  كيفية  يف  الدرا�سة  م�سكلة  تتمثل  لذا  التقارير. 
التي  املن�ساأة  اإدارة  يف  الثقة  بث  يف  املختلفة  باأبعادها  ال�رشكات 
تقوم باإعداد التقارير املالية والذي �سينعك�س بدوره على جودة هذه 

التقارير. �تاأتي هذه الدرا�سة للإجابة على الت�سا�ؤل الآتي:
هل تطبق امل�سارف املدرجة يف هيئة االأ�سواق واالأوراق  ◄
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املالية ال�سورية قواعد احلوكمة؟
هل تتمتع التقارير املن�سورة للم�سارف املدرجة يف هيئة  ◄

االأوراق واالأ�سواق املالية ال�سورية باجلودة؟
ال�رشكات يف جودة  ◄ قواعد حوكمة  لتطبيق  اأثر  هل هناك 

واالأ�سواق  االأوراق  هيئة  يف  املدرجة  للم�سارف  املالية  التقارير 
املالية ال�سورية؟

أهمية الدراسة:
تاأتي اأهمية هذه الدرا�سة من حيث اأن االلتزام بتطبيق قواعد 
املعلومات  يف  واجلودة  ال�سفافية  من  املزيد  يحقق  �سوف  احلوكمة 
الواردة يف التقارير املالية وتوفريها للم�ستخدمني بالوقت املنا�سب 
حتى يتمكنوا من اال�ستفادة من هذه املعلومات بال�سكل االأمثل. كما 
الدور املهم واملالئم لت�سجيع تطبيق  اإبراز  الدرا�سة يف  وت�سهم هذه 
املالية  االأوراق  هيئة  يف  املدرجة  ال�رشكات  يف  احلوكمة  قواعد 
وبخا�سة اأن هذا ال�سوق يعترب عالمة هامة لتطوير واإنعا�س االقت�ساد 
امل�ستثمرين  من  لكل  واالإف�ساح  الثقة  توفر  يتطلب  ما  ال�سوري 
وم�ستخدمي التقارير املالية، ما يحقق الكثري من امليزات التي تعود 

على ال�رشكات من ناحية وعلى االقت�ساد ب�سكل عام.

أهداف الدراسة:
يف �سوء م�سكلة الدرا�سة يتمثل الهدف الرئي�سي لهذه الدرا�سة 
التقارير  جودة  يف  ال�رشكات  حوكمة  قواعد  تطبيق  اأثر  قيا�س  يف 
االأوراق  هيئة  يف  املدرجة  امل�سارف  من  لعينة  املن�سورة  املالية 
حتقيق  من  لبد  الهدف  هذا  �لتحقيق  ال�سورية  املالية  واالأ�سواق 

الأهداف الفرعية التالية:
ال�رشكات . 1 حوكمة  قواعد  بتطبيق  االلتزام  م�ستوى  قيا�س 

للم�سارف املدرجة يف هيئة االأوراق املالية.
قيا�س مدى ممار�سة امل�سارف املدرجة يف هيئة االأوراق . 2

واالأ�سواق املالية ال�سورية الإدارة االأرباح للحكم على جودة التقارير 
املالية املتعلقة بها.

معرفة اأثر تطبيق قواعد احلوكمة يف جودة التقارير املالية . 3
وذلك لتعزيز الثقة يف التقارير التي ت�سدرها ال�رشكات املدرجة يف 

هيئة االأوراق واالأ�سواق املالية ال�سورية.

حدود الدراسة:
1 . )2009( الفرتة من عام  الدرا�سة  الزمنية: تغطي  احلد�د 

حتى عام )2015(.
م�رشفًا . 2  )12( على  الدرا�سة  اقت�رشت  املكانية:  احلد�د   

مدرج يف هيئة االأوراق واالأ�سواق املالية ال�سورية.
حوكمة . 3 تاأثري  الدرا�سة  تناولت  املو�سوعية:  احلد�د 

ال�رشكات يف جودة التقارير املالية فقط دون اأخذ العوامل االأخرى 
املوؤثرة يف جودة التقارير املالية.

الدراسات السابقة:
درا�سة )اإ�سماعيل: 2010(:

هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعريف مببادئ احلاكمية املوؤ�س�سية 

املفاهيم  وببع�س  ببع�سهما،  وعالقتهما  املالية  التقارير  وجودة 
االأخرى املتمثلة يف جودة االأرباح وكفاءة ال�سوق املايل، واإىل اختبار 
مدى وجود عالقة بني م�ستوى التطبيق الفعلي للحاكمية املوؤ�س�سية 
وجودة التقارير املالية عن طريق القيا�س الكمي ملتغريات الدرا�سة.

ولتحقيق اأهداف الدرا�سة جرى اختبار بيانات 30 �رشكة من 
ال�رشكات املدرجة يف بور�سة عمان لالأوراق املالية يف القطاعني 
اأظهرت  2008(، وقد  ــ  الفرتة )2006  امل�رشيف وال�سناعي خالل 
االختبارات االإح�سائية وجود عالقة ذات داللة اإح�سائية بني ن�سبة 
مرات  وعدد  االإدارة،  جمل�س  يف  التنفيذين  غري  امل�ستقلني  االأع�ساء 
وبني  التدقيق  جلنة  اجتماع  مرات  وعدد  االإدارة،  جمل�س  اجتماع 
باحلاكمية  املتعلقة  االأخرى  اجلوانب  اأما  املالية،  التقارير  جودة 
املوؤ�س�سية فلم تدل االختبارات االإح�سائية على وجود عالقة بينها 

وبني جودة التقارير املالية.
درا�سة )اإبراهيم: 2011(:

من  العديد  اإفال�س  اإىل  اأدت  التي  املالية  الف�سائح  هزت 
امل�ساهمني  ثقة  العامل،  م�ستوى  على  الكربى  والبنوك  ال�رشكات 
واملودعني ورجال االأعمال، واأخذت ق�سية البحث عن �سبل وو�سائل 
على  نف�سها  تفر�س  والبنوك،  ال�رشكات  تلك  اأعمال  على  للرقابة 
ال�ساحة االقت�سادية الدولية من اأجل احلفاظ على حقوق املودعني 
وامل�ساهمني، ل�سمان قيام املوؤ�س�سات املالية واالقت�سادية بدورها، 
بعيداً عن الف�ساد املايل واالإداري. ما اأدى يف االآونة االأخرية اإىل ظهور 
ما يعرف باحلوكمة . ويهدف البحث لدرا�سة دور حوكمة ال�رشكات 
يف حت�سني جودة التقارير املالية، وقد جرى ذلك من خالل ا�ستبانة 
اأجابت عنها عينة من امل�ساركني يف �سوق دم�سق لالأوراق املالية. 

وا�ستخدام الربنامج االح�سائي )spss( يف حتليل البيانات.
درا�سة )اأبو حمام: 2009(:

قواعد  تطبيق  اأثر  واملناق�سة  بالتحليل  الدرا�سة  هذه  تناولت 
احلوكمة يف االإف�ساح املحا�سبي وجودة التقارير املالية. ولتحقيق 
�سوق  يف  املدرجة  امل�ساهمة  ال�رشكات  درا�سة  مت  الدرا�سة  هدف 
فل�سطني لالأوراق املالية العاملة يف فل�سطني. وقد ا�ستخدم الباحث 
املنهج الو�سفي التحليلي يف اإجراء الدرا�سة من خالل جمع البيانات 
من م�سادرها االأولية والثانوية ؛ اإذ جرى جمع البيانات من خالل 
التحليل  برنامج  وا�سُتخِدَم  الغر�س،  لهذا  خ�سي�سًا  اأعدت  ا�ستبانة 
وقد  الفر�سيات،  واختبار  البيانات  حتليل  يف   )spss( االإح�سائي 
قواعد  تطبيق  اأن  اأهمها:  النتائج  اإىل جمموعة من  الدرا�سة  تو�سلت 
املحا�سبي  االإف�ساح  دور  تعزيز  يف  كبري  ب�سكل  �ساهم  قد  احلوكمة 
انعك�س  احلوكمة  ثقافة  تطور  اأن  كما  املالية،  التقارير  وجودة 
ب�سكل رئي�سي على حت�سني موقع ال�رشكات وا�ستمراريتها نحو بلوغ 

اأهدافها.
درا�سة )عبداهلل: 2016(:

ال�رشكات  حوكمة  ظل  يف  املراجعة  جلان  الدرا�سة  تناولت 
تو�سيح  اإىل  الدرا�سة  هدفت  اإذ  املالية.  التقارير  جودة  يف  واأثرها 
ب�سكل  ال�رشكات  املراجعة يف ظل حوكمة  للجان  النظرية  املفاهيم 
على  الدرا�سة  اعتمدت  املالية.  التقارير  جودة  يف  ودورها  عام 
وتو�سلت  والو�سفي،  واال�ستقرائي  واال�ستنباطي  التاريخي  املنهج 
اإىل عدة نتائج اأهمها اأن جلان املراجعة تعمل على �سمان االإف�ساح 
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توافر  يف  التنا�سق  على  وتعمل  املالية،  القوائم  يف  وال�سمولية 
الرقابة  فعالية  لزيادة  وذلك  االإدارة  جمل�س  الأع�ساء  املعلومات 
على ت�رشفات االإدارة، وجلان املراجعة ت�ساعد جمال�س االإدارة يف 

النهو�س مب�سوؤولياتها القانونية جتاه ال�رشكة.
)kali :2011( :درا�سة

هدفت هذه الدرا�سة اإىل اختبار تاأثري اآليات حوكمة ال�رشكات 
املدرجة  التون�سية  ال�رشكات  لعينة من  املالية  التقارير  على جودة 
قيا�س  وجرى   .)2007 ــ   1997( الفرتة  خالل  تون�س  بور�سة  يف 
لل�رشكات  امللكية  وتركيبة  االإدارة  جمل�س  خالل  من  احلوكمة 
اآليات حوكمة  اأن  املدرجة يف البور�سة التون�سية. واأظهرت النتائج 
اأ�سحاب  ملكية  العائلية،  امللكية  االأجنبية،  )امللكية  ال�رشكات 
اآلية  اأما  املالية،  التقارير  جودة  من  تخف�س  الكبرية(  احل�س�س 
احلوكمة املتمثلة بامللكية احلكومية مرتتبط ب�سكل اإيجابي بجودة 

التقارير املالية.
:)Miko:2015( درا�سة

هدفت هذه الدرا�سة اإىل معرفة تاأثري قانون حوكمة ال�رشكات 
مت  الذي  ال�رشكات  حوكمة  قانون  ا�ستبدال  جرى  اإذ  نيجرييا؛  يف 
اآخر يف عام )2011(.تقوم هذه  اإدخاله يف عام )2003( بقانون 
الدرا�سة على درا�سة فرتتني وهما)2010ــ2011( وهي فرتة ما قيل 
القانون اجلديد وفرتة )2012ــ 2013( وهي فرتة ما بعد القانون 
اجلديد لعينة من ال�رشكات ال�سناعية يف نيجرييا. وخل�ست الدرا�سة 
االأرباح  اإدارة  ال�رشكات �سجعت على ممار�سة  اآليات حوكمة  اأن  اإىل 
يف الفرتة )2010ــ2011( وهي فرتة ما قبل القانون اجلديد. بينما 

فرتة ما بعد القانون قللت من ممار�سة اإدارة االأرباح.
:)Chalaki:2012( :درا�سة

ال�رشكات على  تاأثري حوكمة  اختبار  اإىل  الدرا�سة  هدفت هذه 
طهران  بور�سة  يف  املدرجة  ال�رشكات  يف  املالية  التقارير  جودة 
منوذج  الدرا�سة  هذه  وا�ستخدمت  الفرتة)2003ــ2011(  خالل 
  )Collins and Kothari, 1989( ومنوذجي    )McNichols, 2002(
لقيا�س جودة التقارير املالية ومت قيا�س احلوكمة من خالل )امللكية 
جمل�س  حجم  االإدارة،  جمل�س  ا�ستقاللية  امللكية،  تركز  املوؤ�س�سية، 

االإدارة(.
حوكمة  بني  عالقة  وجود  عدم  اإىل  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت 
ال�رشكات وجودة التقارير املالية، باالإ�سافة اإىل ذلك مل يتم العثور 
على اأي عالقة ذي داللة اإح�سائية بني )حجم التدقيق، حجم ال�رشكة، 

عمر ال�رشكة( وجودة التقارير املالية.
:)Akeju:2017( درا�سة 

هدفت هذه الدرا�سة اإىل فح�س العالقة بني حوكمة ال�رشكات 
وجودة التقارير املالية يف نيجرييا، واأجري هذا البحث با�ستخدام 
عينة من )40( �رشكة مدرجة يف بور�سة نيجرييا للفرتة )2006ـ 
)خ�سائ�س  خالل  من  ال�رشكات  حوكمة  قيا�س  وجرى   ،)2015
حجم  االإدارة،  جمل�س  ا�ستقاللية  املراجعة،  جلان  االإدارة،  جمل�س 
وجود  اإىل  املتعدد  االنحدار  حتليل  نتائج  االإدارة(.واأظهرت  جمل�س 
التقارير  وجودة  ال�رشكات  حوكمة  بني   )F=3.641( معنوية  عالقة 

املالية عند م�ستوى)0.05(.

ما مييز الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة:
للباحثة  بالن�سبة  البداية  نقطة  ال�سابقة  الدرا�سات  �سكلت 
واملرتكز الذي �ستعتمد عليه يف تكوين االإطار النظري للبحث، كما 
�ست�ستفيد من تلك الدرا�سات عند اإعداد الدرا�سة التطبيقية، اإل اأنه �من 

ناحية اأخرى متيز هذا البحث عن الدرا�سات ال�سابقة مبا يلي:
اختالف البيئة االقت�سادية؛ اإذ ركزت على قيا�س احلوكمة  ♦

يف هيئة االأوراق واالأ�سواق املالية ال�سورية والتي تختلف باالأنظمة 
والت�رشيعات عن االأ�سواق املالية االأخرى.

بتطبيق  ♦ االلتزام  م�ستوى  لقيا�س  موؤ�رش  الباحثة  اأعدت 
ومل  احلوكمة  قواعد  املوؤ�رش معظم  هذا  احلوكمة، حيث غطى  قواعد 
يقت�رش على قاعدة اأو اثنني مما يعطي نتائج اأكرث دقة ومو�سوعية.

أواًل: اإلطار النظري:

مفهوم �مبادئ حوكمة ال�رشكات:
 )CORPORATGOVERNANCE( ال�رشكات  تو�سف حوكمة 
باأنها االإطار الذي من خالله يتم متابعة ورقابة ال�رشكات، اأي و�سع 
اأهداف ال�رشكة ومراقبة اأدائها يف �سوء تلك االأهداف. وت�ساعد جودة 
احلوكمة على توفري احلافز للمجل�س واالإدارة على توا�سل االأهداف 
اإن  اآخر،  مبعنى  اأ�سهمها.  وحملة  ال�رشكة  اهتمامات  حمل  هي  التي 
ال�رشكة،  اإدارة  بني  العالقات  طبيعة  تو�سف  ال�رشكات  حوكمة 
اإنها  اأي  االآخرين.  امل�سالح  واأ�سحاب  اأ�سهمها  وحملة  جمل�سها، 
التي من خاللها يقوم املديرون واملراجعون مب�سوؤولياتهم  العملية 
جتاه حملة االأ�سهم والنطاق االأكرب من اأ�سحاب امل�سالح يف ال�رشكة. 

)عفيفي، 2008، �س 435(
اإغريقية قدمية تعرب عن قدرة  اإىل كلمة  لفظ احلوكمة  ويعود 
ربان ال�سفينة االإغريقية ومهاراته يف قيادة ال�سفينة و�سط االأمواج 
واالأعا�سري والعوا�سف وما ميتلكه من قيم واأخالق نبيلة و�سلوكيات 
وحماية  الركاب  وممتلكات  اأرواح  على  احلفاظ  يف  و�رشيفة  نزيهة 
لالأمانات والب�ساعة التي يف عهدته واإي�سالها الأ�سحابها ودفاعه 
اأثناء  يف  لها  تتعر�س  التي  االأخطار  و�سد  القرا�سنة  �سد  عنها 
االإبحار  ميناء  اإىل  عاد  ثم  الو�سول  ميناء  اإىل  و�سل  فاإذا  االإبحار، 
والتي   Good Governer الربان  هذا  على  اأطلق  �ساملًا  مهمته  من 
تعني املتحوكم اجليد، كما اأنه ال يوجد ترجمة عربية تنطبق متامًا 
Gover� االجنليزية باللغة  مبعناها  جاء  كما  احلوكمة  كلمة   للى 
nance، مما دفع بع�س الدول مثل اأملانيا وفرن�سا اإىل ا�ستخدام نف�س 

امل�سطلح االجنليزي مع تغيري يف طريقة لفظها ونطقها، اإال اأنه يف 
عام )2003( اأ�سدر جممع اللغة العربية اعتماده لهذا اللفظ احلوكمة. 
ويوجد اأكرث من تعريف حلوكمة ال�رشكات نتيجة الرتباط مو�سوع 
من  العديد  قام  حيث  خمتلفة،  واأطراف  مبجاالت  ال�رشكات  حوكمة 
الكتاب والباحثني بتقدمي تعريفات خمتلفة حلوكمة ال�رشكات انطلق 
كل منها من الزاوية اأو املجال املنتمي له، وذلك لتداخل هذا املفهوم 
والقانونية  واملالية  واالقت�سادية  التنظيمية  االأمور  من  العديد  يف 

لل�رشكات.)االأغا، 2011،�س13(.
جمموعة  باأنها  �س12(:   ،2015 )ال�سويداوي:  عرفها  فقد 
القوانني والقواعد واملعايري التي حتدد العالقة بني اإدارة ال�رشكة من 
لكي  اأخرى،  ناحية  من  امل�سالح  واأ�سحاب  املمولني  وبني  ناحية، 
ربحية،  وتعظيم  الأموالهم  االإدارة  ا�ستغالل  ح�سن  املمولون  ي�سمن 
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الفعالة  الرقابة  وحتقيق  الطويل،  املدى  على  ال�رشكة  اأ�سهم  وقيمة 
على االإدارة.

متكاماًل  نظامًا   :)188 �س   ،Al_Sufy 2013ــ( عرفها  كما 
ملوا�سلة  وخارجيًا  داخليًا  اأن�سئت  التي  وال�سوابط  االإجراءات  من 
اأ�سحاب  جميع  حقوق  حماية  اأجل  من  االقت�سادية  الوحدات  اإدارة 

امل�سالح يف ال�رشكة.
اأما منظمة التعاون االقت�سادي الدويل والتنمية )OECD( فقد 
والعالقات  القواعد  اأنها جمموعة من  على  للحوكمة  تعريفًا  اأوردت 
التي  االأطراف  وجميع  واملالك  االإدارة  وجمل�س  ال�رشكة  اإدارة  بني 
االإطار  اأو  الهيكل  يقدم  الذي  االأ�سلوب  وهو  ال�رشكة،  مع  عالقة  لها 
املنظم الذي يتم من خالله حتديد االأهداف وحتقيقها ومراقبة االأداء 
ال�سلطة  ملمار�سة  الناجح  واالأ�سلوب  والنتائج  الدقيق  واالإ�رشاف 
العليا  االإدارة واالإدارة  الالزمة ملجل�س  اأن يقدم احلوافز  الذي يجب 
ال�رشكة  م�سالح  خلدمة  املو�سوعة  االأهداف  لتحقيق  ال�سعي  يف 
واأ�سول  موارد  ال�ستخدام  اجليدة  املراقبة  وت�سهيل  وم�ساهميها 
ال�رشكات واملوؤ�س�سات بكفاءة وفاعلية.)اأبو حمام: 2009، �س15(.

مبادئ حوكمة الشركات:

غطت هذه املبادئ �الإر�سادات خم�سة جمالت هي: )اإبراهيم، 
2011، �س49(

1 .The Rights of Shareholders.  حماية حقوق امل�ساهمني
2 . The Equitable امل�ساهمني   جلميع  املتكافئة  املعاملة 

Treatment of Shareholders

3 .The Role of Stake� االأخرى   امل�سالح  اأ�سحاب  .وور 
holders in Companies

4 .Disclosure and Transparency.  ال�سفافية واالإف�ساح
5 . The Responsibilities of. االإدارة   جمل�س  م�سوؤوليات 
Board

ال�سفافية  منظمة  قبل  من  املبادئ  هذه  تدعيم  جرى  وقد 
الدولية وبنك كريدي لونيه، واأ�سبحت ت�سم �سبعة حمددات رئي�سية 

حلوكمة ال�رشكات املقبولة دوليًا وهي:
ال�سفافية. ♦
طريقة االإف�ساح املحا�سبي. ♦
املحتوى املعلوماتي لالإف�ساح. املحا�سبي. ♦
املراجعة. ♦
اال�ستقالل. ♦
العدالة. ♦
االن�سباط. ♦

جودة التقارير املالية وتأثرها بقواعد احلوكمة:

تعترب اجلودة اأحد العوامل الرئي�سية التي ت�ساهم يف رفع روح 
وبالتايل  املختلفة،  واخلدمات  وامل�سانع  ال�رشكات  بني  التناف�س 
اجلودة  ذات  اخلدمات  اختيار  يف  امل�ستهلكني  وعي  اإىل  النظر 
االأف�سل. ولهذا زاد االهتمام بحوكمة ال�رشكات وخا�سة من الناحية 

املحا�سبية واملالية واالقت�سادية واملتعلقة باإعداد التقارير والقوائم 
املالية املف�سح عنها، وبالتايل ال�سعي نحو حتقيق جودة املعلومات 
املحا�سبية التي تت�سمنها تلك التقارير، لذلك فاإن االلتزام بتحقيق 
تلك  على  مبا�رش  ب�سكل  ينعك�س  �سوف  للحوكمة  الفكرية  اجلوانب 

التقارير. )اأبو حمام: 2011، �س54(.
ويف هذا ال�سدد فاإن التقارير املالية من ناحية اجلودة تاأخذ 
عدة اأ�سكال حيث تعك�س اخل�سائ�س االأ�سا�سية للمعلومات املحا�سبية 

ب�سمنها وهي كاالآتي )ال�سامرائي: 2016،�س34 - 35(.
جودة �سياغة التقرير: تو�سيف بيانات التقرير ب�سكل جيد . 1

ومفهومة  وا�سحة  البيان  لو�سف  املختارة  الكلمات  تكون  بحيث 
ومعربة بدقة عن البيان ويتطلب هذا توافر خا�سية الو�سوح.

للبيانات . 2 ال�سحيحة  القيم  وجود  التقرير:  حمتوى  جودة 
ثالث  توافر  هذا  ويتطلب  اجلوهرية،  االأخطاء  من  التقرير  وخلو 

خ�سائ�س هي ال�سمول واالكتمال والدقة.
يف . 3 التقرير  على  احل�سول  �سهولة  التقرير:  عر�س  جودة 

اأو  متجان�سة  عناوين  حتت  املعلومات  عر�س  اأو  املنا�سب  الوقت 
ا�ستخدامها،  عند  والتو�سيح  التف�سري  من  للمزيد  حتتاج  ال  بطريقة 
الثبات واحلياد  اأو  االت�ساق  اأربع خ�سائ�س هي  توافر  ويتطلب هذا 

والتوقيت املنا�سب وال�سفافية.
النوعية  اخل�سائ�س  يف  التم�سك  اأن  اإىل  اال�سارة  من  والبد 
ذات جودة  مالية  تقارير  اإعداد  اأجل  من  اأ�سا�سيا  �رشطَا  للمعلومات 
عالية، اإذ اإّن اخل�سائ�س النوعية للمعلومات املحا�سبية هي ال�سمات 
التي جتعل التقارير املالية اأكرث فائدة للم�ستثمرين من اأجل اتخاذ 

القرارات اال�ستثمارية.)ال�سامرائي:2016،�س35(.
ومن ثّم فاإن هدف هيكل حوكمة ال�رشكات يتمثل يف حتقيق 
بذلك  املتعلقة  االأدوات  وتت�سمن  لل�رشكة،  واأخالقي  قانوين  التزام 
الرقابة  ونظم  املحا�سبية  ال�سيا�سات  جودة  اأن  من  التاأكد  عملية 
الداخلية باالإ�سافة للمراجعة اخلارجية يتم تفعليها با�ستمرار ملنع 
وذو  دقيق  اإف�ساح  وتعزيز  املالية  املخاطر  وتوقع  الغ�س  حدوث 
جودة مرتفعة ويف توقيت مالئم عن املعلومات املالية وغري املالية 
االآخرين  وامل�ستخدمني  وامل�ساهمني  االإدارة  جمل�س  اإىل  الهامة 

للمعلومات املالية. )الدايل،2014، �س36(
ال�رشكات،  حوكمة  نظام  فاعلية  زادت  كلما  فاإنه  ولذلك 
�سك  بال  وهذا  املالية.  التقارير  يف  املعلومات  جودة  حت�سنت  كلما 
اأن يروا املركز املايل  القدرة  القوائم املالية ذوي  يجعل م�ستخدمو 
احلقيقي لل�رشكة، كذلك يتعني االلتزام باالإف�ساح الكامل وال�سفافية 
عملية  ال�سفافية  تعزز  حيث  متبادل،  ب�سكل  املحا�سبية  وامل�ساءلة 
امل�ساءلة املحا�سبية مما ي�سفي مزيد من امل�سداقية واجلودة على 

التقارير املالية. )الدايل،2014، �س36(.

ثانياَ : الدراسة التطبيقية:

منهجية الدراسة:

اجلانب النظري: اعتمدت الباحثة فيه على املنهج الو�سفي  �
القائم على جمع املعلومات من الكتب والدوريات واالأبحاث العربية 

واالأجنبية ذات ال�سلة مبو�سوع البحث.
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أثر حوكمة الشركات في جودة التقارير املالية
السورية( املالية  واألسواق  األوراق  هيئة  على  تطبيقية  )دراسة 

د. رزان حسني شهيد 
أ. ضحى محمد العيسى

اجلانب العملي: اإذ قامت الباحثة باإجراء درا�سة تطبيقية  �
على عينة من امل�سارف املدرجة يف هيئة االأوراق واالأ�سواق املالية 
التقارير  ال�رشكات يف جودة  اأثر حوكمة  قيا�س  ال�سورية من خالل 

املالية.
البيانات  بجمع  الباحثة  قامت  البيانات:  جمع  اأ�سلوب 
الدورية  والن�رشات  املالية  والتقارير  القوائم  خالل  من  االأ�سا�سية 
املتوفرة على موقع هيئة االأوراق واالأ�سواق املالية ال�سورية، وكذلك 

تقارير احلوكمة املن�سورة على موقع الهيئة.
واختبار  البيانات  حتليل  مّت  البيانات:  حتليل  اأ�سلوب 
االإح�سائية  االأ�ساليب  من  جمموعة  على  باالعتماد  الفر�سيات 

)SPSS( و )EXCEL( با�ستخدام برناجمي
اأثر  ♦ لدرا�سة  الب�سيط  االنحدار  حتليل  اأ�سلوب  ا�ستخدام 

احلوكمة يف جودة التقارير املالية.

فرضيات الدراسة: 
للإجابة على ت�سا�ؤلت الدرا�سة �الو�سول اإىل نتائج �اأهداف 

الدرا�سة �ستقوم الدرا�سة باختبار الفر�سيات التالية:
هيئة  � يف  املدرجة  امل�سارف  تطبق  ال  الأ�ىل:  الفر�سية 

االأوراق واالأ�سواق املالية ال�سورية قواعد احلوكمة.
للم�سارف  � املن�سورة  التقارير  الثانية: ال تتمتع  الفر�سية 

املدرجة يف هيئة االأوراق واالأ�سواق املالية ال�سورية باجلودة.
حوكمة  � قواعد  لتطبيق  اأثر  يوجد  ال  الثالثة:  الفر�سية 

املدرجة  للم�سارف  املن�سورة  املالية  التقارير  جودة  يف  ال�رشكات 
يف هيئة االأوراق واالأ�سواق املالية ال�سورية.

متغريات الدراسة:

قياس املتغري املستقل:

جرى قيا�س املتغري امل�ستقل املتمثل بحوكمة ال�رشكات �فق 
اخلطوات الآتية:

اخلطوة الأ�ىل: قامت الباحثة باإعداد موؤ�رش خا�س لقيا�س  ●
متغري احلوكمة باالعتماد على القرار الوزاري ال�سوري /31/ لعام 
ال�رشكات  ال�سليمة يف  االإدارة  )2008( واملت�سمن نظام ممار�سات 
تت�سمن  �قد  ال�سورية  املالية  واالأ�سواق  االأوراق  هيئة  يف  امل�سجلة 

املوؤ�رش عدد من القواعد الأ�سا�سية �هي:
حقوق امل�ساهمني.. 1
االإف�ساح وال�سفافية. 2
جمل�س االإدارة.. 3
االإدارة التنفيذية.. 4
اللجان املنبثقة عن جمل�س االإدارة.. 5
جلنة التدقيق.. 6
مفت�سو احل�سابات. 7
املدقق الداخلي. 8

اإذ كل قاعدة اأ�سا�سية ت�سمنت عدد من القواعد الفرعية كما هو 
مو�سح يف امللحق رقم )1(.

واإدخالها  ● املوؤ�رش  بنود  جدولة  جرى  الثانية:  اخلطوة 
التي  للبند   1 القيمة  اإعطاء  جرى  اإذ  )EXCEL(؛  جداول  با�ستخدام 
للحوكمة  ال�سنوية  التقارير  يف  عنه  واملف�سح  ال�رشكة  فيه  تلتزم 
ال�سورية  املالية  واالأ�سواق  االأوراق  هيئة  موقع  على  واملن�سورة 
مل  وبالتايل  ال�رشكات  فيه  تلتزم  مل  التي  للبند   0 القيمة  واإعطاء 
لكل  وجدولتها  البيانات  تفريغ  كان  وقد  التقارير  يف  عنه  تف�سح 
م�رشف على حدة وخالل كل �سنة من �سنوات الدرا�سة وذلك ا�ستناداً 

اإىل درا�سة )املنا�سري، 2013(.
برنامج  ● يف  املوجودة  الدوال  با�ستخدام  الثالثة:  اخلطوة 

ب�سكل  للقواعد  املعطاة  للقيم  احل�سابي  املتو�سط  احُت�ِسَب   )EXCEL(
م�رشف  لكل  واأي�سًا  حدة،  على  اأ�سا�سية  قاعدة  لكل  ولي�س  اإجمايل 
ب�سكل  القواعد  عدد  بلغت  وقد  الدرا�سة  �سنوات  من  �سنة  كل  وخالل 

اإجمايل )26( قاعدة.
كان  ● اإذا  امل�رشف  على  احلكم  جرى  اإذ  الرابعة:  اخلطوة 

املتو�سط  خالل  من  املوؤ�رش  يت�سمنها  التي  احلوكمة  قواعد  يطبق 
احل�سابي الذي ح�سبناها على �سوء القيم املعطاة لكل قاعدة.

اخلطوة اخلام�سة: مت ح�ساب املتو�سط احل�سابي ب�سكل عام  ●
ن�سبة  الدرا�سة وذلك ملعرفة  �سنوات  العينة وخالل  جلميع م�سارف 

االلتزام العام بقواعد احلوكمة التي تت�سمنها املوؤ�رش.

قياس املتغري التابع: 

باالأرباح عن طريق  التالعب  االأرباح على عملية  اإدارة  تقوم 
اأو منخف�سة وذلك ح�سب ما  ال�سنة ب�سورة مرتفعة  اإظهار رقم ربح 
يخدم رغبات االإدارة م�ستفيدة بذلك من احلرية املتاحة يف املعايري 
املحا�سبية يف اإعداد التقارير املالية. حيث مت قيا�س املتغري التابع 
وهو جودة التقارير املالية عن طريق قيا�س مدى ممار�سة ال�رشكة 
بجزء  االإدارة  حتكم  مدى  على  التعرف  خالل  من  االأرباح،  الإدارة 
تتمتع  حيث  الكلية.  امل�ستحقات  اأ�سل  من  االختيارية  امل�ستحقات 
ال�رشكة بجودة التقارير املالية اإذا مل متار�س ظاهرة اإدارة االأرباح 
والعك�س �سحيح، على اعتبار اأن جودة التقارير املالية م�ستمدة من 
جودة االأرباح املعلنة يف هذه التقارير، وقد اعُتِمد على منوذج جونز 
�سيوعًا يف  االأكرث  كونه   )Dechow et al, 1995( قبل  املعدل   من 
جمال قيا�س اإدارة االأرباح، واأي�سًا البيانات فيه متوفرة يف التقارير 
امل�ستحقات  على  يعتمد  والذي  الدرا�سة،  عينة  للم�سارف  املن�سورة 

االختيارية كموؤ�رش على ممار�سة ال�رشكة اإدارة االأرباح.

جمتمع وعينة الدراسة:
يف  � املدرجة  ال�رشكات  جميع  من  البحث  جمتمع  يتكون 

هيئة االأوراق واالأ�سواق املالية ال�سورية وعددها )53(.
عينة  � وهي  م�رشف   )12( من  الدرا�سة  عينة  وت�سمنت 

ق�سدية قامت الباحثة بدرا�ستها نظرا اللتزامها بن�رش تقارير التزامها 
مببادئ احلوكمة على طول ال�سل�سلة الزمنية مو�سوع الدرا�سة دون 
انقطاع ومتثل ن�سبة العينة من املجتمع 22 % وهي ن�سبة مقبولة 

من الناحية االح�سائية.
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اختبار فرضيات الدراسة:
املدرجة يف  ♦ امل�سارف  تطبق  الأ�ىل: ال  الفر�سية  اختبار 

هيئة االأوراق واالأ�سواق املالية ال�سورية قواعد احلوكمة.
مدى  ملعرفة  الو�سفي  باالإح�ساء  املتعلقة  االختبارات  متت 
باتباع  حيث  الدرا�سة  عينة  امل�سارف  يف  احلوكمة  قواعد  تطبيق 
اخلطوات ال�سابقة لقيا�س حوكمة ال�رشكات مت احل�سول على النتائج 
االلتزام  ن�سبة  على  تدل  والتي  احل�سابية  باملتو�سطات  املتمثلة 

بقواعد احلوكمة، واجلدول االآتي يو�سح النتائج:
جدول رقم )1(

المتوسطات الحسابية لقواعد الحوكمة الكلية لكل مصرف وعلى مدار الفترة )2015-2009(

املتو�سط ال�سنةال�رشكة
املتو�سط ال�سنةال�رشكةاحل�سابي

احل�سابي

امل�رشف الدويل 
للتجارة والتمويل

20090.73

بنك بيبلو�س

20090.65

20100.8520100.77

20110.8520110.88

20120.8120120.88

20130.8520130.73

20140.8520140.77

20150.8520150.85

بنك �سوريا الدويل 
االإ�سالمي

20090.73

بنك االأردن

20090.73

20100.8520100.81

20110.9220110.81

20120.8820120.81

20130.8520130.81

20140.8820140.73

20150.8820150.77

�سوريا واملهجر

20090.73

بنك �سوريا 
واخلليج

20090.77

20100.8120100.85

20110.8120110.88

20120.8120120.88

20130.8520130.77

20140.8520140.77

20150.8520150.81

املتو�سط ال�سنةال�رشكة
املتو�سط ال�سنةال�رشكةاحل�سابي

احل�سابي

بنك عودة

20090.62

بنك ال�سام 
االإ�سالمي

20090.77

20100.7320100.85

20110.7720110.81

20120.7720120.81

20130.7720130.81

20140.8520140.85

20150.7720150.85

بنك بيمو

20090.62

فرن�سبنك

20090.65

20100.8120100.85

20110.8820110.88

20120.8820120.88

20130.8120130.77

20140.7720140.81

20150.8520150.85

البنك العربي

20090.73

بنك ال�رشق

20090.69

20100.7720100.85

20110.8520110.88

20120.8520120.88

20130.7320130.81

20140.7320140.81

20150.7720150.88

حوكمة  لقواعد  احل�سابية  املتو�سطات   )1( اجلدول  يبني 
ال�رشكات التي ا�ستخدمت يف املوؤ�رش مو�سوع الدرا�سة ب�سكل اإجمايل 
لكل �رشكة وعلى مدار الفرتة )2009 - 2015( ونالحظ اأن هناك 
عينة  امل�سارف  بني  احلوكمة  بقواعد  االلتزام  م�ستوى  يف  تباينا 
الدرا�سة اإذ كانت املتو�سطات احل�سابية ترتاوح بني )0.61 ــ 0.92( 
وب�سكل عام فقد حتقق تطبيق جميع قواعد حوكمة ال�رشكات لعينة 
الدرا�سة مبتو�سط ح�سابي )0.80( وهي ت�سري اأن 80 % من القواعد 
الدرا�سة وتف�سح  تلتزم بها امل�سارف عينة  املوؤ�رش  التي يت�سمنها 
عنها حيث اعتربت الباحثة باأن الن�سبة عالية طاملا اأنها تفوق 50 

% من التطبيق الكامل لقواعد املوؤ�رش.
االأوراق  هيئة  يف  املدرجة  امل�سارف  باأن  جند  عليه،  وبناء 
واالأ�سواق املالية ال�سورية تطبق قواعد احلوكمة. لذلك نرف�س فر�سية 
العدم ونقبل بالفر�سية البديلة اأي اأن امل�سارف عينة الدرا�سة تلتزم 

بتطبيق قواعد احلوكمة.
املن�سورة  ♦ التقارير  تتمتع  ال  الثانية:  الفر�سية  اختبار 

ال�سورية  املالية  واالأ�سواق  االأوراق  هيئة  يف  املدرجة  للم�سارف 
باجلودة.



272

أثر حوكمة الشركات في جودة التقارير املالية
السورية( املالية  واألسواق  األوراق  هيئة  على  تطبيقية  )دراسة 

د. رزان حسني شهيد 
أ. ضحى محمد العيسى

والتقارير  القوائم  من  امل�ستخرجة  البيانات  على  باالعتماد 
هيئة  موقع  على  واملن�سورة  الدرا�سة  عينة  بامل�سارف  اخلا�سة 
االأوراق واالأ�سواق املالية ال�سورية. اعتمدت الباحثة يف قيا�س جودة 
الذي  االأرباح  اإدارة  ال�رشكة  ممار�سة  م�ستوى  على  املالية  التقارير 
وفق  احت�سابه  و�سيتم  املعدل،  جونز  منوذج  طريق  عن  قيا�سه  يتم 

اخلطوات التالية:
اخلطوة  � هذه  يف  يتم  امل�ستحقات:  اإجمايل  قيا�س  اأ�لً: 

احت�ساب اإجمايل امل�ستحقات وفق مدخل التدفقات النقدية من خالل 
املعادلة التالية:)اإ�سماعيل، 2010، �س 61 - 62(

اإجمايل امل�ستحقات = �سايف الدخل من العمليات الت�سغيلية 
- التدفقات النقدية من العمليات الت�سغيلية

النمـوذج )A0,A1,A2,A3( من خالل  � تقدير معامل  ثانياً: 
معادلة االنحدار التالية )نريبي، 2014، �س86(:

TACCi,t-1=A0+A1(1/Ai,t-1)+A2(∆REVi,t-∆RECi,t) /Ai,t-
1+A3 (PPEi,t / Ai,t�1)+ ei,t

حيث :
 t خالل الفرتة i امل�ستحقات االإجمالية لل�رشكة =TACCi,t

t. خالل الفرتة i  التغري يف اإيرادات ال�رشكة = ∆REVi,t

t. خالل الفرتة i التغري يف الذمم املدينة لل�رشكة = ∆RECi,t

PPEi,t= اإجمايل االأ�سول الثابتة القابلة لال�سهتالك لل�رشكة  
t. خالل الفرتة i

t�1. عند نهاية الفرتة i  اإجمايل اأ�سول ال�رشكة =Ai,t�1

ei,t = اخلطاأ الع�سوائي.

�  )A0,A1,A2,A3( ثالثاً: ت�ستخدم معلمات معادلة النحدار
التي مت ح�سابها يف اخلطوة الثانية للتنبوؤ مب�ستوى امل�ستحقات غري 

االختيارية )NDACCi,t(، والتي حتت�سب من املعادلة التالية:

NDACCi,t /Ai,t-1= A0+A1 (1/Ai,t-1) +A2 (∆REV i,t-∆RECi,t) /
Ai,t�1 +A3( PPEi,t/Ai,t�1)

لكل  �  )DACCi,t( الختيارية  امل�ستحقات  احت�ساب  رابعاً: 
بني  بالفرق  الدرا�سة  �سنوات  من  �سنة  كل  وخالل  حدة  على  �رشكة 

امل�ستحقات الإجمالية �امل�ستحقات غري الختيارية كما يلي:
DACCi,t /Ai,t = TACCi,t /Ai,t � NDACCi,t /Ai,t

حيث:
. t خالل الفرتة i امل�ستحقات االختيارية لل�رشكة = DACCi,t 

 t خالل الفرتةi امل�ستحقات الكلية لل�رشكة =TACC i,t 
خالل   i لل�رشكة  االختيارية  غري  امل�ستحقات   =  NDACCi,t

الفرتة .
لكل  � االختيارية  امل�ستحقات  متو�سط  ح�ساب  خام�ساً: 

م�رشف خالل �سنوات الدرا�سة.
�ساد�ساً: قامت الباحثة بت�سنيف امل�سارف عينة الدرا�سة  �

الإدارة  ممار�سة  غري  وم�سارف  االأرباح  الإدارة  ممار�سة  مل�سارف 
كانت  اإذا  االأرباح  الإدارة  ممار�س  امل�رشف  يعترب  حيث  االأرباح، 
القيمة املطلقة للم�ستحقات االختيارية يف عام معني تفوق متو�سط 
يكون  واإال  الدرا�سة،  فرتة  خالل  للم�رشف  االختيارية  امل�ستحقات 
الرقم )1( للم�رشف  االأرباح، ويعطى  امل�رشف غري ممار�س الإدارة 
املمار�س الإدارة االأرباح، والرقم )0( للم�رشف غري املمار�س الإدارة 

االأرباح.
جدول رقم )2(

نتائج قياس إدارة األرباح وفق نموذج جونز المعدل للفترة )2009 ــ 2015(

ال�رشكة ال�سنة امل�ستحقات الكلية امل�ستحقات غري 
الختيارية

القيمة املطلقة 
للم�ستحقات الختيارية

القيمة املطلقة 
للمتو�سط احل�سابي

تدير اأ� 
لتدير

امل�رشف الدويل 
للتجارة والتمويل

2009 0.034968104 0.253764777 0.218796674

0.039183073

1

2010 0.099654672 0.205680698 0.089570373 1

2011 -0.013778044 0.135535747 0.005691893 0

2012 0.015608067 0.201695204 0.053978781 1

2013 -0.136694253 0.102975178 0.092545711 1

2014 0.181348274 0.27224102 0.039372783 1

2015 0.105537594 0.345107269 0.046533958 1

بنك �سوريا الدويل 
االإ�سالمي

2009 0.047351238 3.201661654 0.106026026

0.031553113

1

2010 -0.585774898 0.453687717 0.066284225 1

2011 0.175153607 0.283360291 0.179298519 1

2012 -1.748661168 1.532054894 0.069760408 1

2013 -0.2094644 0.96213311 0.035130636 1

2014 0.076257108 -0.013313265 0.070418667 1

2015 0.159077675 0.092793451 0.032640907 1
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ال�رشكة ال�سنة امل�ستحقات الكلية امل�ستحقات غري 
الختيارية

القيمة املطلقة 
للم�ستحقات الختيارية

القيمة املطلقة 
للمتو�سط احل�سابي

تدير اأ� 
لتدير

�سوريا واملهجر

2009 0.061649336 0.020000146 0.149313791

0.004069819

1

2010 -0.086962283 0.050440903 0.04164919 1

2011 0.025706722 0.008422312 0.00371362 0

2012 -0.112436208 0.015879999 0.083377442 1

2013 -0.011250301 0.028236932 0.021976554 1

2014 -0.0234867 0.012130044 0.001644228 0

2015 0.010503867 -0.083760811 0.07682184 1

بنك عودة

2009 0.458625244 0.260543644 0.186087136

0.012616785

1

2010 -0.160654582 0.181496229 0.137403187 1

2011 -0.267446873 -0.119141451 0.085717247 1

2012 0.029401091 0.035092984 0.057633657 1

2013 -0.190112492 -0.010813973 0.102509567 1

2014 -0.016430846 -0.012717226 0.063797996 1

2015 0.080494269 -0.005222978 0.053110352 1

بنك بيمو

2009 0.033162735 0.049169991 0.239669431

0.110381675

1

2010 0.038614945 0.04959294 0.01728441 0

2011 -0.152063552 0.101381283 0.016007256 0

2012 -0.100008852 0.066385509 0.146795082 1

2013 0.137054353 0.273365753 0.217969048 1

2014 -0.106924822 0.058104836 0.051030873 0

2015 0.051889086 0.176213497 0.118484446 1

البنك العربي

2009 -0.253083515 0.164262167 0.090892746

0.047393244

1

2010 -0.084140459 -0.030161678 0.128316206 1

2011 -0.104892149 -0.035131741 0.010977995 0

2012 0.053648959 -0.029728483 0.042826278 0

2013 0.029383975 -0.028249682 0.092036835 1

2014 -0.177225715 -0.030430633 0.014850598 0

2015 -0.070341449 -0.027515171 0.048147947 1

بنك بيبلو�س

2009 -0.090273218 -0.026122604 0.239569674

0.05230072

1

2010 -0.115530074 -0.019572378 0.039487232 0

2011 -0.238953034 -0.03529001 0.253444835 1

2012 -0.240370545 -0.026260163 0.064150614 1

2013 -0.058899838 -0.035991761 0.071938015 1

2014 -0.043100117 -0.037238442 0.093912404 1

2015 -0.128153328 -0.035607617 0.252521702 1



274

أثر حوكمة الشركات في جودة التقارير املالية
السورية( املالية  واألسواق  األوراق  هيئة  على  تطبيقية  )دراسة 

د. رزان حسني شهيد 
أ. ضحى محمد العيسى

ال�رشكة ال�سنة امل�ستحقات الكلية امل�ستحقات غري 
الختيارية

القيمة املطلقة 
للم�ستحقات الختيارية

القيمة املطلقة 
للمتو�سط احل�سابي

تدير اأ� 
لتدير

بنك االأردن

2009 -0.108939878 -0.073809242 3.154310416

0.496057108

1

2010 -0.028724396 -0.006747843 0.035616744 0

2011 0.024261051 -0.078248516 0.166394361 0

2012 -0.297672099 -0.079703051 0.095957696 0

2013 -0.141491711 -0.049454875 0.190371328 0

2014 0.120743555 0.04880554 0.016147542 0

2015 -0.178984598 0.01138673 0.154103247 0

بنك �سوريا 
واخلليج

2009 -0.129710355 -0.018713588 1.039462615

0.213258795

1

2010 -0.184987229 -0.093698288 0.094264678 0

2011 -0.211657395 0.019192576 0.136311401 0

2012 -0.138106741 0.087214719 0.203663024 0

2013 -0.009249579 0.030123204 0.110996767 0

2014 -0.019422798 -0.089841465 0.095394661 0

2015 0.039664732 0.038020504 0.001247772 0

بنك ال�سام 
االإ�سالمي

2009 -0.063616688 0.000181308 0.108206684

0.049282755

1

2010 -0.124469893 -0.07343902 0.198081601 1

2011 0.050475012 0.06532561 0.165029657 1

2012 -0.118478936 -0.024566531 0.214110381 1

2013 -0.011436418 -0.02758396 0.091288941 1

2014 -0.134218429 -0.038823769 0.000491041 0

2015 0.025308088 0.025799128 0.036065821 0

فرن�سبنك

2009 -0.10899554 -0.126175673 3.280716062

0.582218446

1

2010 -0.258953738 -0.113458174 0.342150811 0

2011 0.113339122 0.066805164 0.124324411 0

2012 0.095558064 0.062917157 0.022908077 0

2013 0.145020705 0.068198864 0.230849971 0

2014 0.119754885 0.066644533 0.017180133 0

2015 -0.054197298 0.064287148 0.091759921 0

بنك ال�رشق

2009 0.113332695 0.065184748 1.171597511

0.297935351

1

2010 0.318200447 0.065678744 0.148305421 0

2011 0.203504417 0.04940117 0.417345682 1

2012 0.063527319 0.064775092 0.005861675 0

2013 0.09990524 0.063839419 0.22532146 0

2014 -0.023014427 0.068745494 0.145495563 0

2015 0.082349928 0.053970075 0.028379852 0
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بعد ت�سنيف امل�سارف اإىل م�سارف ممار�سة الإدارة االأرباح 
وم�سارف غري ممار�سة مت ح�ساب املتو�سط احل�سابي للقيم املعطاة 
االأرباح  اإدارة  ممار�سة  وعدم  ممار�سة  ن�سبة  لتقدير  الت�سنيف  يف 
اأم ال. حيث  اإذا كانت تتمتع باجلودة  التقارير  وبالتايل احلكم على 
يالحظ من اجلدول اأعاله باأن امل�سارف عينة الدرا�سة املدرجة يف 
االأرباح  اإدارة  مار�ست  قد  ال�سورية  املالية  واالأ�سواق  االأوراق  هيئة 
عدم  واأن  تقريبًا    %  58 بن�سبة   )2015 ــ   2009( الفرتة  خالل 

ممار�سة اإدارة 
التقارير  اأن  على  يدل  ما   %  42 بن�سبة  كانت  فقد  االأرباح 
 )2015  -  2009( الفرتة  خالل  الدرا�سة  عينة  للم�سارف  املالية 

تتمتع باجلودة ولكن بن�سبة منخف�سة )عب�س، 2015، �س18(.
وعليه نرف�س فر�سية العدم ونقبل الفر�سية البديلة، وبالتايل، 
فاإن التقارير املالية املن�سورة للم�سارف املدرجة يف هيئة االأوراق 
منخف�سة  بن�سبة  ولكن  باجلودة  تتمتع  ال�سورية  املالية  واالأ�سواق 

قدرها 42 %.
قواعد  ♦ لتطبيق  اأثر  يوجد  ال  الثالثة:  الفر�سية  اختبار 

للم�سارف  املن�سورة  املالية  التقارير  جودة  يف  ال�رشكات  حوكمة 
املدرجة يف هيئة االأوراق واالأ�سواق املالية ال�سورية.

ملعرفة اأثر املتغري امل�ستقل يف املتغري التابع قامت الباحثة 
املتو�سطات  اأخذ  جرى  اإذ  املتغريين،  بني  االنحدار  حتليل  باإجراء 
باحلوكمة  اخلا�س  املوؤ�رش  خالل  من  معنا  نتجت  التي  احل�سابية  
ال�سنوات والواردة يف اجلدول )1( ون�سبة امل�ستحقات  لكل �سنة من 
 )2( رقم  اجلدول  يف  والظاهرة  املطلقة(  )بالقيمة  االختيارية 
واخلا�سة مبتغري جودة التقارير املالية. واجلدول التايل يظهر نتائج 

االنحدار كما ياأتي:
جدول )3( 

نتائج تحليل انحدار أثر الحوكمة في جودة التقارير المالية

FSigR2R

10.870.000.1170.34

من النتائج الظاهرة يف اجلدول رقم3(( نالحظ اأن: 
قيمة معامل االرتباط R بلغت )0.34(، مما يدل على اأن  �

املالية( هي  التقارير  )جودة  العالقة بني متغري)احلوكمة( ومتغري 
عالقة طردية، واأن قوة هذه العالقة ت�ساوي )0.34(.

قيمة  � وهي   ،)0.11( بلغت   R2 التحديد  معامل  قيمة 
اأن املتغري امل�ستقل )احلوكمة( يف�رش فقط ما  منخف�سة، وتدل على 

مقداره )11%( من التغري احلا�سل يف 
ن�سبته  ما  واأن  املالية(،  التقارير  )جودة  وهو  التابع  املتغري 

اأخرى. % ( ترجع اإىل عوامل   89(
)0.00( وهي  � )10.87( وم�ستوى معنوية  بلغت   F قيمة 

معنوية عند م�ستوى اأقل من )0.05(، مما يعني اأن املتغري امل�ستقل 
�سالح للتنبوؤ باملتغري التابع.

وعليه ومن خالل البنود الثالثة ال�سابقة ميكن رف�س الفر�سية 
اإح�سائية  اأثر ذو داللة  العدمية وقبول الفر�سية البديلة باأنه يوجد 
واالأ�سواق  االأوراق  هيئة  يف  املالية  التقارير  جودة  يف  للحوكمة 

املالية ال�سورية.

النتائج والتوصيات:

النتائج:

قواعد . 1 بتطبيق  املتعلقة  البيانات  حتليل  خالل  من 
اأن ن�سبة االلتزام بتطبيق قواعد احلوكمة للم�سارف  احلوكمة تبني 
هناك  )ولكن   2015  -  2009 فرتة(  خالل  تباينت  الدرا�سة  عينة 
اهتمام ملحوظ بتطبيق قواعد احلوكمة؛ اإذ بلغت ن�سبة االلتزام العام 

للحوكمة )80 %( وهي ن�سبة مرتفعة نوعًا ما.
اأن امل�سارف املدرجة يف هيئة االأوراق واالأ�سواق املالية . 2

املمتدة بني عامي  الفرتة  االأرباح خالل  اإدارة  قد مار�ست  ال�سورية 
)2009 - 2015( بن�سبة)58 %(، وبلغت ن�سبة عدم اإدارة االأرباح( 
42 % )من اإجمايل امل�ساهدات )12م�رشف* 7 �سنوات( وعليه فاإن 
بن�سبة  ولكن  باجلودة  تتمتع  للم�سارف  املن�سورة  املالية  التقارير 

منخف�سة باالعتماد على عدم ممار�سة امل�رشف الإدارة االأرباح.
حوكمة . 3 قواعد  لتطبيق  اإح�سائية  داللة  ذو  اأثر  يوجد 

ال�رشكات ككل يف جودة التقارير املالية اخلا�سة بامل�سارف عينة 
الدرا�سة واملدرجة يف هيئة االأوراق واالأ�سواق املالية ال�سورية، مما 
يدل على اأن االإدارة يف امل�سارف عينة الدرا�سة تطبق قواعد حوكمة 
ال�رشكات لكي تزيد وحت�سن يف جودة التقارير التي تن�رشها وبالتايل 
بث الثقة لدى امل�ستثمرين لالعتماد على املعلومات الواردة يف هذه 

التقارير.

التوصيات:
ال�رشكات . 1 حوكمة  قواعد  بتطبيق  االهتمام  على  العمل 

والرقابة على جميع ال�رشكات لتفعيل االلتزام بها، ل�سمان �سفافية 
االإدارة وكذلك �سفافية التقارير التي تقوم باإعدادها وم�سداقيتها.

العمل على اإيجاد موؤ�رش اأكرث دقة وو�سوح لقيا�س م�ستوى . 2
تطبيق قواعد احلوكمة يف جميع القطاعات، وذلك ل�سمان االت�ساق 

وي�سهل مقارنة تطبيقها يف �رشكة ما مع �رشكات اأخرى.
العمل على اإيجاد اآليات واإ�سدار قوانني وت�رشيعات رقابية . 3

يف هيئة االأوراق واالأ�سواق املالية ال�سورية ت�ساعد يف رفع م�ستوى 
ال�رشكات  واقع  تعك�س  لتجعلها  املن�سورة  املالية  التقارير  جودة 
ب�سدق و�سفافية اأكرث من ذلك، لرتتقي الهيئة اإىل م�ستوى اأعلى بني 

ال�رشكات واالأ�سواق املالية االأخرى.

املصادر واملراجع:

أوالً: املراجع باللغة العربية:

اإبراهيم، حممود، مكية، نغم اأحمد فوؤاد، )دور حوكمة ال�رشكات يف حت�سني . 1
ت�رشين  جامعة  جملة  ال�سورية(،  االأعمال  بيئة  يف  املالية  التقارير  جودة 

للبحوث والدرا�سات العملية، 2011،املجلد33 ، العدد3، �س 45ــ 58.
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االإف�ساح . 2 على  احلوكمة  قواعد  تطبيق  )اإثر  اإ�سماعيل،  ماجد  حمام،  اأبو 
املحا�سبي وجودة التقارير املالية(، )ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، كلية 

التجارة(، اجلامعة االإ�سالمية، غزة، فل�سطني، 2009.

التطبيق . 3 م�ستوى  بني  )العالقة  علي،  احلاج  اجلابر  عبد  علي  اإ�سماعيل، 
ماج�ستري  )ر�سالة  املالية(،  التقارير  وجودة  املوؤ�س�سية  للحاكمية  الفعلي 

غري من�سورة(، كلية االأعمال، جامعة ال�رشق االأو�سط، 2010.

ال�سلبي . 4 التاأثري  من  احلد  يف  ال�رشكات  حوكمة  )دور  �سليم،  عماد  االأغا، 
للمحا�سبة االإبداعية على موثوقية البيانات املالية(، )ر�سالة ماج�ستري غري 

من�سورة(، جامعة االأزهر، غزة، 2011.

على . 5 واأثرها  املحا�سبية  املعايري  )مرونة  ح�سني،  عا�سم  انت�سار  الدايل، 
جودة التقارير املالية(، )ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة(، جامعة املن�سورة، 

م�رش، 2014.

جودة . 6 على  الداخلية  الرقابة  نظام  )اأثر  جميد،  حامد  حممد  ال�سامرائي، 
ال�رشق  جامعة  من�سورة(،  غري  ماج�ستري  )ر�سالة  املالية(،  التقارير 

االأو�سط،2016.

ال�سويداوي، حممد م�رشف حماد، )احلاكمية املوؤ�س�سية واأثرها على م�ستوى . 7
من�سورة،  غري  ماج�ستري  ر�سالة  املحا�سبية(،  املعلومات  يف  االإالإف�ساح 

جامعة الزرقاء، االأردن، 2015.

جملة . 8 االأرباح(،  اإدارة  يف  املايل  الرفع  )اأثر  فاطمة،  عب�س،  رزان،  �سهيد، 
بحوث جامعة حلب، �سل�سلة العلوم االقت�سادية، 2015، العدد 16، �س18.

ال�رشكات . 9 حوكمة  ظل  يف  املراجعة  )جلان  علي،  ح�سني  انت�سار  عبداهلل، 
واأثرها على جودة التقارير املالية(، )اأطروحة دكتوراه غري من�سورة(، كلية 

الدرا�سات العليا والبحث العلمي، جامعة الرباط الوطني،2016.

عفيفي، هالل عبد الفتاح، )العالقة بني تطبيق حوكمة ال�رشكات وم�ستوى . 10
االإف�ساح االختياري يف التقارير ال�سنوية(، جملة البحوث التجارية، كلية 
429ــ  �س  عدد1،   ،30 جملد   ،2008 م�رش،  الزقازيق،  جامعة  التجارة، 

.498

على . 11 ال�رشكات  حوكمة  قواعد  تطبيق  )اأثر  فالح،  عي�سى  عمر  املنا�سري، 
االأردنية(، )ر�سالة ماج�ستري غري  العامة  اأداء �رشكات اخلدمات امل�ساهمة 

من�سورة(، اجلامعة الها�سمية، الزرقاء، االأردن،2013.

نريبي، حال عدنان، )اأثر ممار�سات اإدارة االأرباح على قرارات امل�ستثمرين(، . 12
�سوريا،  حلب،  جامعة  االقت�ساد،  كلية  من�سورة(،  غري  ماج�ستري  )ر�سالة 

.2014

ثانياً: املراجع باللغة األجنبية:
1. Akeju, J, B, Babatunde, A, A, (Corporate Governance and 

Financial Reporting Quality in Nigeria), International 

Journal of Information Research and Review, 2017 ,Vol. 4, 

Issue. 2, pp 3749-3753

2. Chalaki,Pari, D, Hamzeh, R, M, (Corporate Governance 

Attributes and Financial Reporting Quality), International 

Journal of Business and Social Science,2012 , Vol. 3, No. 

15,pp223-229

3. Klai, N, Abdelwahed, O, (Corporate Governance and 

Financial Reporting Quality), International Business 

Research, 2011 vol. 4,No. 1.pp158-166.

4. Miko,N U, Kamardin, H, (Corporate Governance and 

Financial Reporting Quality in Nigeria), International 

Journal of Emerging Science and Engineering (IJESE), 

2015,Vol. 4, Issue. 2.

5. Al_Sufy, F, J., (Corporate Governance and Its Impact on 

the Quality of Accounting Information in the Industrial 

Community Shareholding Companies Listed in Amman 

Financial Market- Jordan), International Journal of 

Humanities and Social Science, 2013 Vol. 3 No. 5,184-195.
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ملحق رقم )1(
مؤشر اإلفصاح عن القواعد اإلرشادية للحوكمة

القاعدةرقم البند

حقوق امل�ساهمني:القاعدة الأ�ىل:

احلق يف احل�سول على ن�سيب من االأرباح التي يتقرر توزيعها.1.

حق االأف�سلية يف االكتتاب باأية اإ�سدارات جديدة من االأ�سهم لل�رشكة قبل طرحها على االكتتاب العام وفقا الأحكام النظام االأ�سا�سي لل�رشكة.2.

حق احل�سول على كرا�س مطبوع يت�سمن التقرير ال�سنوي لل�رشكة الذي يحتوي تقرير جمل�س االإدارة.3.

وجود �سجل خا�س بامل�ساهمني وفق النموذج املعتمد.4.

الإف�ساح �ال�سفافية:القاعدة الثانية:

.5)IFRS(اإعداد قوائمها وبياناتها املالية وفقا ملعايري املحا�سبة الدولية

و�سع �سيا�سة مكتوبة لالإف�ساح اأو دليل للحوكمة يت�سمن �سيا�سة االف�ساح.6. 

حتديد متحدثني ر�سميني با�سم ال�رشكة.7.

 توفري معلومات جوهرية للم�ساهمني)االإف�ساحات الطارئة(.8.

جمل�س اإدارة ال�رشكة:القاعدة الثالثة:

اأن تكون اأغلبية اأع�ساء جمل�س االإدارة من االأع�ساء غري التنفيذيني.9.

اأال يقل عدد اأع�ساء جمل�س االدارة امل�ستقلني عن الثلث.10.

11ــ يجوز اأن ين�س النظام االأ�سا�سي على منح امل�ساهم الذي ميلك ما ال يقل عن 10 % من اأ�سهم ال�رشكة احلق بتعيني ع�سو اأو اأكرث يف جمل�س االإدارة11.

اأال يقل عدد اجتماعات جمل�س االدارة عن اأربع مرات �سنويًا.12. 12ــ 

جلنة التدقيق:القاعدة الرابعة:

اأن تتكون اللجنة من ثالثة اأع�ساء غري التنفيذيني على االأقل واأن يكونوا جميعًا اأع�ساء م�ستقلني13.

اأن تتوافر لدى اأحد اأع�ساء اللجنة على االأقل اخلربة املالية واملحا�سبية.14.

اأن تعقد اللجنة اأربعة اجتماعات على االأقل يف ال�سنة.15.

اأن جتتمع اللجنة مع مفت�سي ح�سابات ال�رشكة مرة واحدة على االقل يف ال�سنة.16.

الدارة التنفيذية لل�رشكة:القاعدة اخلام�سة:

يجب اأن تتمتع االدارة التنفيذية باملوؤهالت واخلربات املطلوبة الإدارة ال�رشكة وحماية حقوق امل�ساهمني.17.

اأال يجمع املدير التنفيذي بني من�سبه وع�سوية جمل�س االدارة.18.

اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة:القاعدة ال�ساد�سة:

جلنة التدقيق19.

جلنة احلوكمة20.

جلان اأخرى �رشورية21.

مفت�سو احل�ساباتالقاعدة ال�سابعة:

 تعني الهيئة العامة العادية ال�سنوية لل�رشكة مفت�س اأو مفت�سي ح�سابات ال�رشكة.22.

يعني مفت�س احل�سابات ل�سنة مالية واحدة، وال يتم تعيني ذات املفت�س الأكرث من اأربع �سنوات مالية متتالية23.

.24
اعتماد معايري التدقيق الدولية ال�سادرة عن االحتاد الدويل للمحا�سبني )IFAC( والقواعد املهنية املتعارف عليها عند قيامهم بتدقيق ح�سابات وبيانات 

ال�رشكة.
املدقق الداخلي:القاعدة الثامنة:

اأن يكون موظفًا ومتفرغًا يتمتع مبوؤهالت وخربات منا�سبة ولديه القدرة على التعامل مع االفراد وحتقيق االت�سال الفعال مع اجلهات املختلفة.25.

اأن يرفع التقرير النهائي لالإدارة التنفيذية وجلنة التدقيق وجمل�س االدارة.26.


