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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 فـــي العلــوم اإلداريــة فـــي الوطــن العربــي« تقريـــر هيئــة التحكيــم ونتائــج 
التقييــم الــذي أســفر عــن اختيــار الفائزيـــن بالجائــزة فـــي دورتهــا الســابعة عشــر لعــام 2018. وتـــرأس االجتمــاع األســتاذ/ عبــد هللا ســالم 
الطريفـي، رئيس مجلس أمناء الجائزة، وبحضور الدكتور/ ناصر الهتالن القحطانـي، مديـر عام املنظمة العربية للتنمية اإلدارية  )نائب 

رئيــس مجلــس األمنــاء(، وأعضــاء مجلــس األمنــاء، وأميـــن عــام الجائــزة.

وقــد ناقــش املجلــس تقريـــر وتوصيــات لجنــة التحكيــم، ومقتـــرحات ومبــادرات تطويـــر وتحسيـــن الجائــزة. واعتمــد توصيــات لجنــة 
التحكيــم وتــم اإلعــالن عــن أســماء الفائزيـــن بالجائــزة علـــى النحــو التالـــي: 

فئة العلوم اإلدارية:

 حيث فاز باملركز األول الدكتورة/ شذى عزت شفيق حوارنة )اإلمارات العربية املتحدة( عن أطروحة بعنوان »تأثيـر جائزة دبي 
للجودة علـى األداء التنظيمـي للمؤسسة من خالل استخدام العامل الوسيط ممارسات تطويـر املوارد البشرية: بالتطبيق علـى املؤسسات 
فـي دولة اإلمارات العربية املتحدة«، وفاز باملركز الثانـي الدكتورة/ ماطره سالم سليم القثامـي )اململكة العربية السعودية( عن أطروحة 
 مــن التـــرسيخ الوظيفـــي والصــراع بيـــن العمــل والعائلــة وااللتـــزام التنظيمـــي علـــى نيــة التســرب الوظيفـــي للممرضــات 

ً
بعنــوان »تأثيـــر كال

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:

 فقــد فــاز باملركــز األول الدكتــورة/ ناريمــان إســماعيل أحمــد البـردونـــي )جمهوريــة مصــر العربيــة( عــن أطروحــة بعنــوان »مدخــل 
مقتـــرح لإلفصــاح عــن أداء اســتدامة الشــركات املســجلة بالبورصــة املصريــة فـــي ظــل التقريـــر املتكامــل وانعكاســه علـــى قــرارات أصحــاب 
ــي الدكتــورة/ الرا محمــد يحيــى رشــاد الحــداد )اململكــة األردنيــة الهاشــمية( عــن أطروحــة  املصالــح: دراســة مقارنــة«، وفــاز باملركــز الثانـ
بعنــوان »العالقــات بيـــن آليــات حوكمــة الشــركات، إدارة األربــاح واألداء التشغيلـــي املستقبلـــي: دليــل مــن األردن«، وفــاز باملركــز الثالــث 
الدكتــور/ صــاح حســن الحســن )مملكــة البحريـــن( عــن أطروحــة بعنــوان »دور قانــون حوكمــة الشــركات وآثــاره علـــى تحسيـــن قطــاع 

الشــركات فـــي مملكــة البحريـــن«.

تأسســت الجائــزة عــام 2001 بدعــم ورعايــة صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاسمـــي، عضــو املجلــس األعلـــى، 
حاكــم الشــارقة، وبالتعــاون مــع املنظمــة العربيــة للتنميــة اإلداريــة. 

وفيما يلـي ملخًصا ألطروحة الدكتوراه الفائزة باملركز األول فـي العلوم املالية:
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 مدخل مقتـرح لإلفصاح عن أداء استدامة الشركات املسجلة بالبورصة املصرية 
 فـي ظل التقريـر املتكامل وانعكاسه علـى قرارات أصحاب املصالح 

»دراسة مقارنة«

د. ناريمان إسماعيل أحمد البـردونـي 
 قسم املحاسبة - كلية التجارة 

 جامعة القاهرة 
جمهورية مصر العربية

مقدمة

 بقضيــة االســتدامة، وأحقيــة الشــعوب فــي الحفــاظ علــى آدميتهــا, 
ً
 بالغــا

ً
شــهدت الســاحة االقتصاديــة العامليــة اهتمامــا

وتوفيــر ســبل العيــش الكريــم، وتحقيــق العدالــة االجتماعيــة، وهــو مــا أكــد عليــه الشــعب املصــري عندمــا قــام بثورتــي الـــ 25 مــن 
يناير2011 و الـ 30 من يونيو 2014، ومن ثم لم يعد املجال اختيارًيا أمام الشركات لبدء القيام بمشاركات مجتمعية وبيئية 
على نطاق واســع، دون إغفال دور تقنية املعلومات في تحقيق االســتدامة وتقييم أدائها في هذا املجال، خاصة وقد أوضحت 

الدراســات الســابقة أن البيئــة املصريــة تعانــى مــن ضعــف تنظيمــي فيمــا يتعلــق باإلفصــاح عــن أداء اســتدامة الشــركات.   

ومــن هــذا املنطلــق تــم صياغــة الهــدف الرئيــس لهــذا البحــث والــذي يتمثــل فــي اقتــراح مدخــل لإلفصــاح عــن أداء اســتدامة 
الشــركات املســجلة بالبورصــة املصريــة فــي ظــل التقريــر املتكامــل باالعتمــاد علــى االبتــكارات التكنولوجيــة الحديثــة فــي مجــال 
إعداد تقارير األعمال مثل نظام تخطيط موارد املنشأة ERP ولغة تقارير األعمال املوسعة XBRL، وبما يتوافق مع الضوابط 
البيئية واملجتمعية املصرية، األمر الذي يزيد من تنظيم وفعالية اإلفصاح عن أداء استدامة الشركات وينعكس بدوره على 

إدراك أصحــاب املصالــح لحقيقــة هــذا األداء، ومــن ثــم مــا يتخذونــه مــن قــرارات اســتثمارية.  

وقــد تــم اختبــار املدخــل املقتــرح مــن خــالل إجــراء دراســتين إحداهمــا تجريبيــة واألخــرى ميدانيــة، وتمثلــت عينــة الدراســة 
 مالًيا بمسميات وظيفيه مختلفة )محللون ماليون، مديرو حسابات عمالء، مديرو إدارات استثمار(، 

ً
التجريبية في 60 محلال

ينتمــون إلــى  25 شــركة تــداول أوراق ماليــة عاملــة فــي مصــر، فــي حيــن تمثلــت عينــة الدراســة امليدانيــة فــي 250 مفــردة بمســميات 
وظيفية مختلفة )عضو مجلس إدارة، مدير مالي، مدير إدارة ائتمان، محاسب مالي  بإدارة االئتمان(، وقد تم تجميع البيانات 

باســتخدام قائمة اســتقصاء، وبلغت نســبة االســتجابة 64 % بواقع 160 مفردة.

منهجية الدراسة

يجمــع املنهــج املقتــرح للبحــث بيــن كل مــن التحليــل النظــري ألهــم األدبيــات املختلفــة فــي الفكــر املحاســبي ذات العالقــة 
بموضــوع البحــث، واالعتبــارات التطبيقيــة والعمليــة، ومــن ثــم يرتكــز منهــج البحــث علــى محوريــن  أساســيين همــا: 

املحور األول

يتمثــل هــذا املحــور فــي الدراســة النظريــة, والتــي تقــوم خاللهــا الباحثــة بعــرض وتصنيــف وتحليــل الدراســات الســابقة ذات 
 عــن عــرض 

ً
العالقــة بموضــوع البحــث، باإلضافــة إلــى عــرض تأصيــل مفاهيمــي للمتغيــرات التــي يتناولهــا عنــوان البحــث، فضــال

املمارســات املختلفــة ملجموعــة مــن الــدول الرائــدة، والتــي كان لهــا الســبق فــي مجــال اســتدامة منظمــات األعمــال وإعــداد التقريــر  
املتكامل، ثم مقارنة تلك املمارسات بالوضع القائم في مصر بما يفيد في اقتراح مدخل لإلفصاح عن أداء استدامة الشركات 
املســجلة بالبورصــة املصريــة فــي ظــل التقريــر املتكامــل باالعتمــاد علــى االبتــكارات التكنولوجيــة الحديثــة فــي مجــال إعــداد تقاريــر 

األعمــال، وبمــا يتوافــق مــع الضوابــط البيئيــة واملجتمعيــة املصريــة.
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املحور الثاني

يتمثــل هــذا املحــور فــي الدراســة العمليــة، والتــي تهــدف مــن خاللهــا الباحثــة إلــى اختبــار فــروض البحــث فــي الواقــع العملــي، 
ويشــتمل هذا املحور على تحديد مجتمع وعينة الدراســة، وأســلوب جمع البيانات، واألســاليب اإلحصائية املالئمة، ثم ينتهي 

هــذا املحــور بعــرض ومناقشــة نتائــج التحليــل اإلحصائــي. 

النتائج

توصلت الباحثة من خالل دراستها النظرية وامليدانية إلى مجموعة من النتائج توجز أهمها في األتي:

لم يعد األداء املالي وحده كافًيا لتقييم أداء الشركات وتوجيه القرارات االستثمارية، بل أصبحت الشركات مطالبة  - 
باإلفصــاح عــن ممارســتها البيئيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة، ملــا لهــا مــن دور كبيــر فــي بقائهــا واســتمرارية أعمالهــا فــي 

األجــل الطويــل فيمــا يعــرف بــأداء اســتدامة الشــركات.

اعتلى مفهوم أداء اســتدامة الشــركات صدارة اهتمام الســاحة االقتصادية العاملية، والتي شــهدت زيادة مضطردة  - 
.)GRI( في تقارير االستدامة املعدة وفقا لإلرشادات التوجيهية الصادرة عن املبادرة العاملية إلعداد التقارير

أنشــطة الشــركة فــي مجــال االســتدامة ال تتــم بمعــزل عــن باقــي أنشــطة األعمــال، ملــا لهــا مــن دور كبيــر فــي زيــادة قــدرة  - 
الشــركة على تحقيق األرباح وبالتالي اإلفصاح عنها يجب أال يتم بمعزل عن األداء املالي، األمر الذي يؤدى إلى زيادة 

املنفعــة املتوقعــة مــن املعلومــات املفصــح عنهــا.

يعتبــر التقريــر املتكامــل بمثابــة وثيقــة إســتراتيجية رفيعــة املســتوى تعكــس أرقــى درجــات التكامــل بيــن األداء املالــي  - 
للشــركة وأداء اســتدامتها، علــى نحــو مــن شــأنه مســاعدة مســتخدمي التقريــر فــي اتخــاذ قــرارات اســتثمارية رشــيدة.

التقريــر املتكامــل ليــس مجــرد عمليــة انتقــاء للمعلومــات البيئيــة واالجتماعيــة وإدراجهــا فــي التقريــر املالــي الســنوي  - 
للشــركة، بل هو عملية مســتمرة لترســيخ مفهوم االســتدامة في آليات صنع القرار والتخطيط االســتراتيجي، ومن ثم 
التأكيد املستمر على استدامة أعمال الشركة وقدرتها على خلق قيمة مضافة سواء لنفسها أو ألصحاب املصالح، 

األمــر الــذي ينعكــس بــدوره علــى قراراتهــم االســتثمارية.   

تبنــى الشــركات لالبتــكارات التكنولوجيــة الحديثــة فــي مجــال إعــداد تقاريــر األعمــال بصفــة عامــة والتقريــر املتكامــل  - 
 ضرورًيا حال رغبتها في تحسين جودة املحتوى املعلوماتي املفصح عنه على نحو يمكنها 

ً
بصفة خاصة أصبح مطلبا

مــن تدعيــم العالقــة مــع أصحــاب املصالــح، ومــن ثــم التأثيــر علــى مــا يخذونــه مــن قــرارات اســتثمارية.

شــهدت بيئــة تقاريــر األعمــال العامليــة انتشــاًرا واســًعا الســتخدام كل مــن نظــام تخطيــط مــوارد املنشــأة )ERP(، ولغــة  - 
تقارير األعمال املوسعة )XBRL(، باعتبارهما من أحدث االبتكارات التكنولوجية في هذا املجال، وملا لهما من قدرة 

علــى تحســين جــودة املعلومــات املفصــح عنهــا.

 فــي مجــال اإلفصــاح عــن أداء االســتدامة بــدًءا بتأســيس املجلــس  - 
ً
 كبيــرا

ً
قطعــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة شــوطا

األمريكي ملعايير محاســبة االســتدامة )SASB(، ومروًرا بما أصدره من إرشــادات توجيهية لتنظيم اإلفصاح اإللزامي 
للشــركات عــن أداء اســتدامتها، وانتهــاًء بمحــاوالت إعــداد التقريــر املتكامــل والتــي مــن أهــم مظاهرهــا؛ انضمــام مجلــس 
معايير املحاسبة املالية األمريكي )FASB( لعضوية املجلس الدولي إلعداد التقرير املتكامل )IIRC(، وعقد تفاهم بين 

كل مــن املجلــس األمريكــي ملعاييــر محاســبة االســتدامة واملجلــس الدولــي إلعــداد التقريــر املتكامــل.

تعتبر جنوب إفريقيا من الدول األفضل في مجال إعداد التقرير املتكامل، فهي أول من شكل مجلس إلعداد التقرير  - 
املتكامل، وأول من ألزم الشركات املدرجة بالبورصة بإعداد هذا التقرير.

تعانى البيئة املصرية من الضعف التنظيمي لإلفصاح عن أداء استدامة الشركات مع عدم وجود نموذًجا محدًدا    -
لإلفصــاح، ممــا يســتوجب معــه وجــود حاجــة ملحــة القتــراح مدخــل لإلفصــاح عــن أداء اســتدامة الشــركات املصريــة 
فــي ضــوء مــا اســتجد علــى الســاحة االقتصاديــة العامليــة مــن تطــورات، وبمــا يتوافــق مــع الخصائــص البيئيــة والســمات 

املجتمعيــة املصريــة.
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يســهم اإلفصــاح عــن أداء اســتدامة الشــركات مــن خــالل التقريــر املتكامــل باالعتمــاد علــى االبتــكارات التكنولوجيــة    -
الحديثــة فــي التأثيــر علــى إدراك أصحــاب املصالــح لحقيقــة أداء اســتدامة الشــركات, ومــن ثــم مــا يتخذونــه مــن قــرارات 

استثمارية.

يسهم املدخل املقترح في زيادة فعالية اإلفصاح عن أداء استدامة الشركات املسجلة بالبورصة املصرية.   -

التوصيات

في ضوء النتائج التي خلصت إليها الباحثة، فإنها تو�صى باآلتي:

ضرورة التدخل الحكومي إلصدار قانون يلزم الشركات املدرجة بالبورصة املصرية باإلفصاح عن أداء االستدامة. - 

قيــام الهيئــة العامــة للرقابــة املاليــة بإصــدار إرشــادات توجيهيــة مصريــة تلــزم بهــا الشــركات املدرجــة باإلفصــاح عــن  - 
أداء االســتدامة مــن خــالل التقريــر املتكامــل بمــا يتوافــق مــع الخصائــص البيئيــة والســمات املجتمعيــة املصريــة.

تعديل القواعد الخاصة بإدراج الشــركات ضمن املؤشــر املصري للبيئة واملســئولية االجتماعية والحوكمة، بحيث  - 
ال يســمح إال بــإدراج الشــركات التــي تفصــح عــن أداء اســتدامتها مــن خــالل التقريــر املتكامــل, وتقتــرح الباحثــة تعديــل 

اســم املؤشــر ليصبح »املؤشــر املصري لالســتدامة«.

أن توفــر الهيئــة العامــة للرقابــة املاليــة برنامًجــا تدريبًيــا للشــركات يتعلــق باإلفصــاح عــن أداء االســتدامة مــن خــالل  - 
التقريــر املتكامــل.

إلــزام الهيئــة العامــة للرقابــة املاليــة الشــركات املدرجــة بالبورصــة املصريــة بتطبيــق نظــام تخطيــط مــوارد املنشــأة  - 
فــي البورصــة املصريــة. )ERP(، مــن خــالل تعديــل شــروط التســجيل 

للغــة تقاريــر األعمــال املوســعة  -  اللجنــة الدوليــة  فــي عضويــة  اشــتراك جمعيــات وهيئــات مهنــة املحاســبة املصريــة 
فــي هــذا املجــال. لالســتفادة مــن التجــارب الدوليــة 

التدخــل الحكومــي مــن قبــل الهيئــة العامــة للرقابــة املاليــة لوضــع قامــوس بيانــات مصــري إلعــداد التقريــر املتكامــل  - 
باســتخدام لغــة تقاريــر األعمــال املوســعة, مــع وضــع برنامــج للتطبيــق التدريجــي يبــدأ بالشــركات املدرجــة بمؤشــر 

البيئــة واملســئولية االجتماعيــة والحوكمــة.

مبــادرة أقســام املحاســبة بكليــات التجــارة بالجامعــات املصريــة بعقــد مؤتمــرات ونــدوات دوريــة ملناقشــة الجوانــب  - 
املتعلقــة بالتقريــر املتكامــل ونظــام تخطيــط مــوارد املنشــأة، ولغــة تقاريــر األعمــال املوســعة.  

الدروس املستفادة من الدراسة

ومن خالل الدراسة العملية أمكن للباحثة:

علــى -  باالعتمــاد  املتكامــل  التقريــر  مــن خــالل  الشــركات  اســتدامة  أداء  عــن  مــدى مســاهمة اإلفصــاح  تقييــم   -
ً
أوال

االبتــكارات التكنولوجيــة الحديثــة فــي التأثيــر علــى إدراك أصحــاب املصالــح لحقيقــة أداء اســتدامة الشــركات ومــن ثــم 
مــا يتخذونــه مــن قــرارات اســتثمارية.

املســجلة -  الشــركات  اســتدامة  أداء  عــن  اإلفصــاح  فعاليــة  زيــادة  فــي  املقتــرح  املدخــل  مســاهمة  مــدى  تقييــم  ثانًيــا- 
املصريــة.  بالبورصــة 

وذلــك مــن خــالل إجــراء دراســتين إحداهمــا تجريبيــة واألخــرى ميدانيــة. وقــد خلصــت منهمــا الباحثــة بالــدروس املســتفادة 
التاليــة:

إن تعزيــز االســتقرار املالــي للشــركات والســوق وتحقيــق التنميــة املســتدامة لــن يتــم مــا لــم يتــم تحســين االرتبــاط بيــن  - 
قطبيــن رئيســيين همــا قــرارات املســتثمرين وســلوك الشــركات، وهــذا لــن يتحقــق إال مــن خــالل تطويــر قطــب ثالــث أال 

وهــو التقاريــر املاليــة والوصــول بــه إلــى التقريــر املتكامل.
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إن لشكل ومحتوى اإلفصاح عن أداء االستدامة دور كبير في التأثير على القرارات االستثمارية ألصحاب املصالح،  - 
وهو ما يســتدعى ضرورة إعادة النظر في شــكل ومحتوى كل من التقرير املالي الســنوي وتقرير االســتدامة للشــركات 
على نحو يواكب ما استجد على الساحة االقتصادية العاملية من تطورات في هذا املجال، وذلك حتى ال تكون مثل 

هذه التقارير املنفصلة عقبة في طريق املســتثمرين تحول دون اتخاذهم قرارات اســتثمارية رشــيده.  

تبنــى الشــركات لتطبيــق نظــم تكنولوجيــة حديثــة مثــل نظــام تخطيــط مــوارد املنشــأة )ERP System( أصبــح أمــًرا ال  - 
مفــر منــه ملــا لهــا مــن دور كبيــر فــي تحســين أداء الشــركات مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى التأثيــر علــى القــرارات االســتثمارية 

ألصحــاب املصالــح.

قطــع العالــم شــوط كبيــر فــي مجــال تطبيــق لغــة تقاريــر األعمــال املوســعة XBRL وهــو مــا يســتدعى ضــرورة اتخــاذ  - 
إجــراءات جــاده نحــو تطبيقهــا وإال فســوف يأتــي وقــت وتجــد الشــركات املصريــة أن تقاريــر أعمالهــا مواجهــة بالرفــض 

فــي أســواق املــال العامليــة.

يســهم املدخــل املقتــرح وفقــا آلراء عينــة الدراســة امليدانيــة فــي زيــادة فعاليــة اإلفصــاح عــن أداء اســتدامة الشــركات  - 
املســجلة بالبورصــة املصريــة وهــو مــا يمكــن أن تســتعين بــه الشــركات فــي تنظيــم اإلفصــاح عــن أداء اســتدامتها.

كمــا تأتــى هــذه الدراســة كمحاولــة لرفــع كفــاءة أســواق املــال فــي الــدول العربيــة مــن خــالل رفــع كفــاءة املحتــوى املعلوماتــي 
للتقرير املالي والوصول به إلى ما يمكن وصفه بالتقرير املتكامل، ملا له من دور في التأثير على إدراك أصحاب املصالح لحقيقة 
أداء اســتدامة الشــركات وبالتالي ما يتخذونه من قرارات اســتثمارية وذلك كأحد عوامل جذب االســتثمار األجنبي التي تعكس 

ارتفاع الوعى املالي وتحسين بيئة االستثمار بصورة أكثر دقة وشفافية. 


