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جائـزة الشارقة
ألطروحات الدكتوراه فـي العلوم اإلدارية واملالية
فـي الوطن العربي لعام 2018

مجلس أمناء جائزة الشارقة ألفضل أطروحة دكتوراه
اعتمــد مجلــس أمنــاء «جائــزة الشــارقة ألطروحــات الدكتــوراه ف ــي العلــوم اإلداريــة ف ــي الوطــن العربــي» تقري ــر هيئــة التحكيــم ونتائــج
التقييم الذي أسفر عن اختيار الفائزيـن بالجائزة فـي دورتها السابعة عشر لعام  .2018وتـرأس االجتماع أ .عبد هللا سالم الطريفـي ،رئيس
مجلس أمناء الجائزة ،وبحضور د .ناصر الهتالن القحطان ــي ،مدي ــر عام املنظمة العربية للتنمية اإلدارية (نائب رئيس مجلس األمناء)،
وأعضــاء مجلــس األمنــاء ،وأمي ــن عــام الجائــزة.
وقــد ناقــش املجلــس تقري ــر وتوصيــات لجنــة التحكيــم ،ومقت ــرحات ومبــادرات تطوي ــر وتحسي ــن الجائــزة .واعتمــد توصيــات لجنــة
التحكيــم وتــم اإلعــان عــن أســماء الفائزي ــن بالجائــزة عل ــى النحــو التال ــي:
فئة العلوم اإلدارية:
فاز باملركز األول الدكتورة /شذى عزت شفيق حوارنة (اإلمارات العربية املتحدة) عن أطروحة بعنوان «تأثيـر جائزة دبي للجودة
عل ــى األداء التنظيم ــي للمؤسســة من خالل اســتخدام العامل الوســيط ممارســات تطوي ــر املوارد البشـرية :بالتطبيق عل ــى املؤسســات ف ــي
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة» ،وفــاز باملركــز الثان ــي الدكتــورة /ماطــره ســالم ســليم القثام ــي (اململكــة العربيــة الســعودية) عــن أطروحــة
ً
بعنــوان « تأثي ــر كال مــن الت ــرسيخ الوظيف ــي والصـراع بي ــن العمــل والعائلــة وااللت ـزام التنظيم ــي عل ــى نيــة التســرب الوظيف ــي للممرضــات
السعوديات» ،وفاز باملركز الثالث الدكتور /قدري كمال قدري الزغل (دولة فلسطيـن) عن أطروحة بعنوان «نموذج نجاح الحاضنات
ودور أدوات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت كوســيط».
فئة العلوم املالية:
فــاز باملركــز األول الدكتــورة /ناريمــان إســماعيل أحمــد البـردون ــي (جمهوريــة مصــر العربيــة) عــن أطروحــة بعنــوان «مدخــل
مقت ــرح لإلفصــاح عــن أداء اســتدامة الشــركات املســجلة بالبورصــة املصريــة ف ــي ظــل التقري ــر املتكامــل وانعكاســه عل ــى قـرارات أصحــاب
املصالــح :دراســة مقارنــة» .وفــاز باملركــز الثان ــي الدكتــورة /الرا محمــد يحيــى رشــاد الحــداد (اململكــة األردنيــة الهاشــمية) عــن أطروحــة
بعنــوان «العالقــات بي ــن آليــات حوكمــة الشــركات ،إدارة األربــاح واألداء التشغيل ــي املستقبل ــي :دليــل مــن األردن» .وفــاز باملركــز الثالــث
الدكتــور /صــاح حســن الحســن (مملكــة البحري ــن) عــن أطروحــة بعنــوان «دور قانــون حوكمــة الشــركات وآثــاره عل ــى تحسي ــن قطــاع
الشــركات ف ــي مملكــة البحري ــن».
تأسســت الجائــزة عــام  2001بدعــم ورعايــة صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاسم ــي ،عضــو املجلــس األعل ــى،
حاكــم الشــارقة ،وبالتعــاون مــع املنظمــة العربيــة للتنميــة اإلداريــة.
ً
ملخصا ألطروحة الدكتوراه الفائزة باملركزالثالث فـي العلوم املالية:
وفيما يلـي
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دورقانون حوكمة الشركات
و آثاره علـى تحسيـن قطاع الشركات فـي مملكة البحريـن
د .صالح حسن الحسن
شؤون املوانئ واملالحة
وزارة املوصالت واالتصالت
اململكة البحرين

مقدمة
تهــدف إلــى دراســة العالقــة بيــن خصائــص حوكمــة الشــركات (لجنــة التدقيــق ومجلــس اإلدارة) وجــودة التدقيــق (مــن قبــل
التدقيــق الخارجــي) فــي تقييــد إدارة األربــاح فــي الشــركات البحرينيــة املدرجــة فــي ســوق البحريــن لــأوراق املاليــة (بورصــة البحريــن)
 ،ملســاعدة هــذه الشــركات فــي تحســين جــودة تقريرهــا املالــي .اهميتهــا كاالتــي .1 :تطويــر ممارســات قانــون حوكمــة الشــركات
فــي مملكــة البحريــن مــن خــال تطبيــق املبــادئ التوجيهيــة العمليــة ومراجعــة متطلبــات الحفــاظ علــى االســتقاللية الفعليــة
واملتصــورة للمــدراء الخارجييــن .2 .زيــادة الوعــي بفكــرة آليــات حوكمــة الشــركات ودورهــا فــي تطويــر اقتصــاد وســوق البحريــن.3 .
زيــادة أهميــة وجــود الخبــرة املاليــة فــي لجــان التدقيــق ووجــود أعضــاء مســتقلين وتواصــل إلزامــي مــع مدققيــن خارجييــن .4 .تعزيــز
كفــاءة املدقــق املســتقل وحــل القضايــا املوجــودة فــي ســوق التدقيــق البحرينــي .مبرراتهــا :ملعرفــة ومقارنــة الدراســات الســابقة
املتعلقــة بخصائــص حوكمــة الشــركات وجــودة التدقيــق وإدارة األربــاح التــي أجريــت فــي الواليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة.
تســاعد هــذه املقارنــة علــى فهــم األوضــاع املؤسســية املختلفــة للســوق فــي اململكــة املتحــدة ومملكــة البحريــن  ،وبالتالــي تحــد مــن
عموميــة نتائجهــا إلــى ســياقات خــارج الواليــات املتحــدة.

منهجية الدراسة
تعتبــر حوكمــة الشــركات ظاهــرة جديــدة فــي مملكــة البحريــن ولــم يتــم العثــور علــى أي أبحــاث حــول تدقيــق الجــودة
وحوكمــة الشــركات وإدارة األربــاح فــي البحريــن .لذلــك تبحــث هــذه الدراســة فــي العالقــة بيــن حوكمــة الشــركات وجــودة التدقيــق
وبيــن حوكمــة الشــركات وجــودة التدقيــق فيمــا يتعلــق بتقييــد إدارة األربــاح فــي الشــركات البحرينيــة .عــاوة علــى ذلــك  ،اعتمــد
هــذا البحــث علــى األســاليب الكميــة لزيــادة الثقــة فــي النتائــج .تتمثــل إحــدى الطــرق املهمــة ملحاولــة فهــم آليــات حوكمــة الشــركات
وممارســات إدارة األربــاح فــي املرحلــة األوليــة واملراجعــة الخارجيــة فــي اســتخدام طريقــة كميــة  ،كمــا هــو مطبــق فــي هــذه الدراســة.
باإلضافــة إلــى ذلــك  ،فــإن األســاليب الكميــة ليســت ذات معنــى فقــط مــن أجــل الحصــول علــى صــورة دقيقــة لطبيعــة القضيــة ،
ولكــن أيضــا لتوفيــر فهــم عيــب لهــذه الظاهــرة .علــى ســبيل املثــال  ،أن فهــم حوكمــة الشــركات يعتمــد علــى مجموعــة متنوعــة مــن
املعلومــات املنشــورة مثــل التقاريــر الســنوية للشــركات .لذلــك  ،ســيتم تبنــي أســاليب كميــة لتحســين جــودة البيانــات والســعي
إلــى ســد الفجــوة فــي األدبيــات .علــى وجــه الدقــة  ،مكنــت الطريقــة الكميــة فــى هــذا البحــث لفحــص النظريــة بحجــم عينــة كبيــرة
 ،ومكنتهــا مــن الحصــول علــى فهــم متعمــق ملشــاكل البحــث .املكــون األولــي للعينــات مــن بورصــة البحريــن لــأوراق املاليــة ل ـ 192
عملية رصد للسنة املالية  .2013-2010بعد إزالة بعض الشركات  ،لم يتم تدقيق الشركات املوقوفة عن العمل والشركات
مــن قبــل مراجعــي الحســابات األربعــة الكبــار ؛ العينــة النهائيــة مكونــة مــن  152و  112شــركة للدراســة .تــم جمــع البيانــات مــن
التقاريــر الســنوية للشــركات  Thomson One Banker ،وآخرهــا عبــر الهاتــف.

النتائج
بشــكل عــام  ،لخصــت هــذه الدراســة إلــى أن النتائــج تؤكــد نظريــة ( )agency theoryعلــى خصائــص مجلــس اإلدارة
املســتقل التــي تصــادق علــى وظيفــة املراقبــة مــن خــال املطالبــة بجــودة تدقيــق أعلــى مــن مراجعــي الحســابات  ،وأن مدققــي
الذيــن لديهــم الجــودة اعلــى يوفــرون قــدرة أعلــى علــى تقييــد األربــاح االنتهازيــة مقارنــة ملدقــق جــودة أقــل  ،ممــا يــودى إلــى تحســين
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جــودة التقاريــر املاليــة .يمكــن أن تعــزى هــذه النتيجــة إلــى االختالفــات فــي البيئــة التنظيميــة  ،والثقافــات الوطنيــة  ،والعالقــة بيــن
( ، )principals and agentsوالعوامــل املؤسســية األخــرى بيــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة واململكــة املتحــدة ومملكــة البحريــن.
ال توجــد عالقــات بيــن ( )principals and agentsفــي أمريــكا الجنوبيــة وجنــوب أوروبــا وآســيا  ،ولكــن مــن الصعــب تعميــم هــذا
املفهــوم علــى مملكــة البحريــن  ،بســبب العديــد مــن العوامــل بمــا فــي ذلــك النظــام القانونــي  ،ولوائــح حوكمــة الشــركات  ،الثقافــة
واإلطــار اإلســامي .بعــض الدراســات تنــص علــى أن نتائــج الدراســات الســابقة ال تنطبــق بالضــرورة علــى بعــض البلــدان حيــث
أن ممارســات حوكمــة الشــركات قــد تكــون مختلفــة بيــن الــدول كمــا هــو مذكــور فــي هــذه الدراســة .هنــاك مبــرر آخــر محتمــل
لالختــاف بيــن نتائــج هــذا البحــث وتلــك الخاصــة بالدراســات الســابقة وهــو أن املســتثمرين املؤسســيين البحرينييــن ال يتمتعــون
بنفــس الخصائــص  ،مثــل الثقافــة والخبــرة  ،كمســتثمرين مؤسســيين أوروبييــن  ،أو مســتثمرين مــن املؤسســات البريطانيــة  ،أو
مســتثمرين مــن املؤسســات األمريكيــة.

التوصيات

ً
أوال  ،تســتند نتائــج هــذه الدراســة إلــى تصــور تدابيــر جــودة التدقيــق التــي تنبــع مــن ســمعة نظريــة رأســمال املدققيــن .تدعــي
ً
بعــض الدراســات الســابقة أن جــودة التدقيــق يمكــن أن تت ـراوح مــن عاليــة جــدا إلــى منخفضــة  ،وأن فشــل التدقيــق يمكــن
ً
تصنيفــه علــى أنــه منخفــض جــدا فــى جــودة التدقيــق (الجــودة النهائيــة)  ،التــي تحتــوي علــى أشــكال مختلفــة  ،مثــل إعــادة بيــان
األرباح  ،فشــل الشــركة  ،العقوبات التنظيمية  ،والتقا�ضي .يتم تصنيف هذه األشــكال من فشــل التدقيق على أنها املقاييس
الفعليــة لجــودة التدقيــق .وبالتالــي  ،يجــب أن تــدرس الدراســات املســتقبلية كيــف أن اســتخدام املقاييــس الفعليــة لجــودة
ً
ً
التدقيــق يؤثــر علــى إدارة األربــاح وحوكمــة الشــركات  ،ويمكــن أن يكــون
مختلفــا مقارنــة بــإدراك مقاييــس جــودة التدقيــق .ثانيــا
 ،قــد يتــم توســيع البحــث فــي موضــوع هــذه الدراســة ليشــمل الــدول العربيــة األخــرى فــي مجلــس التعــاون الخليجــي مثــل اململكــة
العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة والكويــت وقطــر التــي لهــا خصائــص مماثلــة ململكــة البحريــن بغــرض توفيــر املزيــد
ً
مــن االدلةعلــى إدارة األربــاح .ثالثــا  ،باإلضافــة إلــى خصائــص الخبــرة املاليــة ُ ،يزعــم أن الخبـرات القويــة للصناعــة تزيــد مــن فهــم
بيئــة األعمــال التــي تســاعد علــى تحســين جــودة التقاريــر املاليــة .يدعــي أن لجنــة التدقيــق املجهــزة بخب ـرات الصناعــة  ،لديهــا
وصــول أفضــل للمــوارد التــي تســهم فــي قــدرة فائقــة علــى فهــم وشــرح أنشــطة املخاطــر واألعمــال التجاريــة  ،وســيكون لديهــم
ً
معرفــة تجاريــة محــددة .رابعــا  ،يمكــن دراســة الدراســات املتعلقــة بجــودة التدقيــق وحوكمــة الشــركات فــي تقييــد إدارة األربــاح
بمراعــاة طبيعــة األثــر املشــترك لــكل مــن آليــات جــودة التدقيــق وحوكمــة الشــركات .قــد يســهم هــذا البحــث فــي فهــم ســلوك آليــات
حوكمــة الشــركات ومدقيقيهــا باالشــتراك مــع جــودة التقاريــر املاليــة.
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ً
أوال  ،يســاهم فــي النقــاش حــول أهميــة قضايــا حوكمــة الشــركات وجــودة التدقيــق فــي أعقــاب فضائــح فشــل تدقيــق
الحســابات األخيــرة .تشــير نتائــج الدراســة التجريبيــة األولــى إلــى أن مجلــس اإلدارة املســتقل يســتخدم وظيفتــه اإلش ـرافية
للمطالبــة بجهــود مكثفــة للتدقيــق مــن مراجعــي الحســابات  ،ممــا يــؤدي إلــى ارتفــاع رســوم التدقيــق وجــودة التدقيــق املدركــة.
ويشــير الدليــل التجريبــي الثانــي إلــى أن شــركات التدقيــق الكبــرى وأتعــاب املدقيقيــن ذو خبــرة مرتبطــون بتخفيضــات األربــاح.
ً
تدعــم هــذه نتيجتــان معــا نظريــة ( )principals and agentsواالهتمــام التنظيمــي بــأن جــودة التدقيــق العاليــة ومجلــس اإلدارة
الفعــال مرتبطــان بتحســين جــودة التقاريــر املاليــة واإلشـراف عليهــاً .
ثانيــا  ،تســاهم األطروحــة الحاليــة فــي تنامــي األدبيــات حــول
دراســات إدارة األربــاح وحوكمــة الشــركات وجــودة التدقيــق .كمــا ذكرنــا فــي دوافــع الدراســة  ،فــإن معظــم األبحــاث الســابقة فــي
هــذه املناطــق قــد أجريــت فــي الواليــات املتحــدة  ،والتــي توفــر العديــد مــن حوافــز املدققيــن  ،وهيــاكل الحوكمــة  ،واإلعــدادات
املؤسســية  ،والتقا�ضــي البيئــي  ،وبالتالــي يحــد مــن تعميــم النتائــج علــى غيرهــا بلــدان .وأفضــل معرفــة للمؤلــف  ،ال توجــد
دراســات بحثــت العالقــة بيــن اختصاصيــي املدقــق فــي مجــال التدقيــق كدليــل علــى جــودة التدقيــق وفعاليــة لجنــة التدقيــق
ومجلــس اإلدارة فــي مملكــة البحريــن .وقــد أجريــت دراســات ســابقة فــي هــذا املجــال باســتخدام عينــات مــن أســتراليا والواليــات
املتحــدة .يقــوم البحــث بتوســيع األدبيــات املوجــودة مــن خــال تقديــم دليــل علــى ممارســة حوكمــة الشــركات والتقا�ضــي البيئــي
فــى املؤسســات املختلفــة  ،والتــي يمكــن أن يــؤدي كل منهــا  ،كمــا ادعــى  ،إلــى اختالفــات فــي الجــودة فــي التدقيــق.
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