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 ملخص:

أثــــر القــــدرة الماررــــة للمــــدعرر  الت اإلــــ عإل  علــــ  جــــ مة الل ــــا  قيــــا  هــــدلد الدراســــة  لــــ  
م حتــ  2002خــ ل الاتــرة مــ  غإلــر الماليــة بــالتي،إلع علــ  بيااــاك الاــركاك الســع م ة المحاســ، ، 

الــ ي  عتمــد  Demerjian et al. (2012)م. وتـ  قيــا  القــدرة الماررــة باســتجدام امــ ذ  2012
لقــد تم ــ  لــ  جــ مة التقــاررر  الل ــا  المحاســ، . أمــا DEAعلــ  أســل ل تحلإلــ  مبلــا ال،يااــاك 

د تـأخإلر تقررـر المراجعـة  تـالمالية )مقاسة بج مة حسـاباك اسسـتحقا ( والت تإلـد الم اسـق )مقاسـا  ب
 وعدم تماث  المعل ماك(. حج  التداولالعداع( وبإلئة معل ماك الاركة )مقاسة بوتأخإلر 

اتترال اسـبة القـدرة الماررـة للمـدعرر  الت اإلـ عإل  لـ  الاـركاك السـع م ة وت صلد الدراسة  ل  
لمدعرر  الت اإل عإل  ع تـة م جبـة مع م ي تها ل  الدراساك السابقة، وتد كان سرتااع القدرة الماررة ل

وتـد تـأخإلر ومع  رة مع ج مة حسـاباك اسسـتحقا  وحجـ  التـداول، بإل مـا كااـد سـل،ية ومع  رـة مـع 
العداع، ل  حإل  أاها كااد م جبة وغإلر مع  رة مع عدم تماث  المعل ماك. تقررر المراجعة وتأخإلر 

إل  جـ مة التقـاررر الماليـة والت تإلـد الم اسـق األمر ال ي  ع   أن القدرة الماررة تد ساهمد ل  تحس
 س أاهـــا لـــ  تســـاه  بـــ اح القـــدر لـــ  تحســـإل  بإلئـــة المعل مـــاك. وأوصـــد الدراســـة ب ـــرورة اسهتمـــام 
ــــق الل ــــا   ــــ  الاــــركاك الســــع م ة لتحســــإل  ج اا ــــ عإل  ل ــــة للمــــدعرر  الت اإل ــــدرة المارر بتيــــ رر الق

 المحاس، .
رـــة أوحـــك حـــ ل كي يـــة تـــأثإلر القـــدرة الماررـــة علـــ  وتســـاه  اتـــا ا هـــ   الدراســـة لـــ  تقـــد   ر  

الاـــركاك الســـع م ة لـــ  اـــ  تبـــاع  اثرا  حـــ ل مـــد  تـــأثإلر خ ـــا   لل ـــا  الج ااــق المجتلاـــة 
لــ  تحســإل  العدعــد مــ   محــدمة للمــدعرر  علــ  اتــا ا أعمــال الاــركة. كمــا تســاه  هــ   ال تــا ا أ  ــا  

 وواحع  السياساك.التي،يقاك الت  تجدم مجالح المارة والمست مرر  
، الت تإلـد الم اسـق، جـ مة التقـاررر الماليـة ،الل ـا  المحاسـ، القدرة الماررـة   الكلمات المفتاحية:

، اظررــة التعاتــد الاعــال، اظررــة اســتجرا  (DEAتحلإلــ  مبلــا ال،يااــاك )بإلئــة المعل مــاك  
حجــ  العــداع، تــأخإلر ، وتــد تــأخإلر تقررــر المراجعــة، جــ مة حســاباك اسســتحقا ، ال جــار
 ، عدم تماث  المعل ماك.التداول

 .JEL: M10, M49, M54, M40تصنيف 
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Abstract 

The study aimed to measure the impact of the managerial ability of the 

executives on the quality of accounting disclosure, using data of non-financial 

Saudi companies during the period from 2008 to 2018. Managerial ability was 

measured using the model of Demerjian et al. (2012) which employs data 

envelope analysis (DEA) method. The accounting disclosure contains three 

pillars are the financial reporting quality (measured by accruals quality), the 

timeliness (measured by the audit report lag and delayed filing with the Capital 

Market Authority of Saudi Arabia [CMA]), and the company information 

environment (measured by trading volume and information asymmetry). 

The study found that there is a similarity between the mean of managerial 

ability of executives in Saudi companies and the previous studies. With 

managerial ability of executives had a positive and significant relation with the 

accruals quality and trading volume, negative and significant with audit report 

lag and delayed filing with the Capital Market Authority of Saudi Arabia 

[CMA]), while it was positive and insignificant with no information asymmetry. 

This means that the managerial ability has contributed to improve the financial 

reporting quality and timeliness, but it has not contributed to the same extent in 

improving the information environment. The study recommended that to pay 

attention to developing the managerial ability of executives in Saudi companies 

to improve aspects of accounting disclosure. 

The results of this study contribute to providing a clearer insight on how the 

managerial ability affects the various aspects of Saudi companies' disclosure in 

light of the divergent opinions about the extent of the influence of specific 

characteristics of managers on the company's business results. These results also 

contribute to improving many of the applications that serve boards of directors, 

investors and policy makers. 
 

Key words: Managerial ability, accounting disclosure, timeliness, information 

environment, data envelopment analysis (DEA), efficient contracting, 

rent extraction, accruals quality, audit report lag, filing delay, trading 

volume, information asymmetry. 
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 : . اإلطار العام للدراسة1
 :مقدمة 1.1

علـــ  عمليـــة  عـــدام العدعـــد مـــ  الج ااـــق، والتـــ  س تاـــم  لقـــ   الل ـــا  المحاســـ، ت ـــم  ع
التقــاررر الماليــة و امــا تمتــد لتاــم  أ  ــا  ت تإلــد  عــدام هــ   التقــاررر وتأثإلراتهــا علــ  بإلئــة معل مــاك 

. وتد كـان جـ مة هـ   الج ااـق محـ  اهتمـام (Baik, Brockman, Farber, & Lee, 2018)الاركة 
 المحاس،ية.البحث المحاس،  اظرا  ألهمإلتها ومورها ل  تراراك مستجدم  المعل ماك 

وتم ــ  القــدرة الماررــة مجم عــة الج ــا   أو ال ــااك التــ  عتســ  بهــا المــدعرون الت اإلــ ع ن 
بالاركة، والت  تجعله  تـامرر  علـ  اتجـاذ مجتلـا القـراراك ب اـا ة ولعاليـة. وتـد حاولـد العدعـد مـ  

 Demerjian, Lev, & McVayالدراسـاك تقـد   مقـاعيح مجتلاـة ل يـا  القـدرة الماررـة، حتـ  تـام 

ام ذ  ل يا  ه   القدرة الماررة باسستاامة م  أحد أسـالإلق بحـ ا العمليـاك وهـ  بتي رر  (2012)
. وتـد م ـ  هـ ا ال مـ ذ  Data Envelopment Analysis (DEA)أسـل ل تحلإلـ  مبلـا ال،يااـاك 

الدراســاك  صــبك هــ  ال مــ ذ  المســتجدم تقرربــا  لــ  كــ أاقلــة ا ةيــة لــ  قيــا  القــدرة الماررــة بحإلــث 
التــ  تمــد بعــد  ل يــا  القــدرة الماررــة. وتــد لــتك هــ ا ال مــ ذ  يلاتــا  ك إلــرة للبحــث لــ  مجــال تــأثإلراك 

الل ــا  القــدرة الماررــة علــ  العدعــد مــ  الج ااــق والتــ  كــان مــ  بإل هــا الج ااــق المتعلقــة بعمليــة 
ركإلــً علــ  جــ مة األربــا  . وتــد كــان هــ ا التركإلــً أحيااــا  علــ  جااــق واحــد م هــا، م ــ  التالمحاســ، 

(Demerjian, Lev, Lewis, & McVay, 2013)  واحيااــا  علــ  مجم عــة مــ  الج ااــق م ــ ،
 .(Baik et al., 2018)بإلئة المعل ماك  ج ااقالتركإلً عل  

ول  الح يقة لان تأثإلر القـدرة الماررـة علـ  اتـا ا أعمـال الاـركة ب ـاة عامـة، ومـ  ثـ  علـ  
، أو حــ ل م حــ ع محــ  خــ و حــ ل وجــ م أو عــدم وجــ م هــ ا التــأثإلر ،الل ــا  المحاســ، جــ مة 

 . م ااية استجدام ه   القدرة الماررة ل  تحقإلع الم الع الاج ية للمدعرر 
الـــرأي األول أاـــ   م ـــ  سرتاـــاع القـــدرة الماررـــة أن عـــ مي  لـــ  تحســـإل  مجتلـــا ا ـــار أعـــر  

م التقــاررر الماليــة. ورعتمــد هــ ا الــرأي علــ  ج ااــق األما  لــد  الاــركة والتــ  مــ  بإل هــا عمليــة  عــدا
والتــ  تقــ م علــ  لــر  لأهميــة  efficient contracting” perspective“اظررــة لالتعاتــد الاعــالل 

، والــ ي  ع ــ  أن المــدعرر  الت اإلــ عإل  CEOs matter" hypothesis"المــدعرر  الت اإلــ عإل  ال"بــارل 
 ,Chemmanur)تحسـإل  كالـة ج ااـق أما  الاـركة علـ  تـدر أصحال القدرة الماررة العالية هـ  األ

Paeglis, & Simonyan, 2010; Choi, Han, Jung, & Kang, 2015; Mackey, 2008). 
ولــ  اـــ  هـــ ا الـــرأي، لـــان المـــدعرر  الت اإلــ عإل  أصـــحال القـــدرة الماررـــة العاليـــة   ـــ ن لـــدعه  

كما أاه     ا ا أك ر تـدرة  ،عم  لإلهامعرلة ومرا ة عالية وواسعة بي،يعة اااط الاركة وال،إلئة الت  ت
و مخالهـا حـم  امـاذ  ب ـا  التقـدعراك، األمـر الـ ي  المعل مـاك synthesizeعل  تجميـع أو تركإلـق 
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ع مي  ل  صياغة أح ام وتقدعراك أك ر متة وم ث قية م  المدعرر  األت  تدرة، وه  ما    ن ل  أثر 
 ســتييع ن اســتجدام المعرلــة التــ  تتــ الر لــدعه  ، وهــ  مــا  جعلهــ  الل ــا  المحاســ،   جــاب  علــ  

 Abernathy, Kubick, & Masli, 2018; Baik)ببر   ب غ أو  ع م المست مرر  باـ   لعـال 

et al., 2018; Baik, Choi, & Farber, 2019; Baik, Farber, & Lee, 2011; Demerjian 

et al., 2013; Demerjian et al., 2012; Malmendier & Tate, 2009). 
كما أن المدعرر  الت اإل عإل  أصحال القدرة الماررة العالية عتمتعـ ن بدرجـة عاليـة مـ  المرواـة 
ل  تي،إلع معاعإلر المحاسبة ع د اسختيار م  بإل  السياسـاك واليـر  أو ال،ـدا   المحاسـ،ية بالاـ   

ررر الـــ ي عـــ ثر علـــ  متـــة وم  مـــة المعل مـــاك المحاســـ،ية وكـــ  خيـــ اك  عـــدام وااـــر و عـــداع التقـــا
 ;Demerjian et al., 2013)الماليـــة، والتـــ  بـــدورها تـــ ثر علـــ  مســـتجدم  هـــ   المعل مـــاك 

McNichols, 2002; Plumlee & Yohn., 2010)  ولــ  هــ ا ال ــدم ت صــلد العدعــد مــ .
 ;Abernathy et al., 2018; Baik et al., 2018)الدراساك السابقة  ل  أن ه ا األثر كـان   جابيـا  

Demerjian et al., 2013; García-Meca & García-Sánchez, 2018)  . 

لإلر  أن القدرة الماررة للمدعرر  الت اإل عإل   م   أن ت" ن ذاك تأثإلر محدوم اثخر أما الرأي 
ً  ك،إلـر م هـا  لـ  خ ـا   الاـركة ااسـها.   عل  اتا ا أعمال الاركة، وأن ه   ال تا ا تع م لـ  جـ

أو تعظــي    rent extraction” perspective“تجرا  ال جــارل علــ  اظررــة لاســورعتمــد هــ ا الــرأي 
 ,Habib & Hasan)علـ  لـر  لمحدوم ـة أهميـة المـدعرر  الت اإلـ عإل  ال"بـارل  تقـ مالم اعـة، والتـ  

2017; Huang, Jiang, Liu, & Zhang, 2011). 
المـدعرر  الت اإلـ عإل   م ـ  أن    اـ ا أتـ  تجااسـا ، ورتاـاعل ن باـ   ول  ا  ه ا الـرأي، لـان 

وبالتـال  لـان أما  الاـركة . (Berk & Stanton, 2007)مجتلـا مـع اللـ ا ك والحـ الً المحييـة بهـ  
ااس   م   أن  ع م  ل  خ ا   الاركة ااسـها والع امـ  استت ـام ة المحييـة بهـا أك ـر م ـ   لـ  

 ,Francis, Huang, Rajgopalعرر  الت اإل عإل . ول  ه ا السيا  ت صلد مراسة القدرة الماررة للمد

& Zang (2008)   كااـد ذاك   –كأحـد مقـاعيح القـدرة الماررـة– لـ  أن سـمعة المـدعرر  الت اإلـ عإل
 عل  ج مة التقاررر المالية. تستجدم كم شر ر يحع تة سل،ية مع ج مة األربا ، والت  

حت  ل  ا  الرأي األول لان ارتااع القدرة الماررة للمدعرر  الت اإل عإل  م  ااحية أخر ، لاا  
األمــر الــ ي اسختيــار مــ  بــإل  السياســاك المحاســ،ية، تع ــ  ارتاــاع المرواــة التــ  عتمتعــ ن بهــا ع ــد 

بع ا ـــة أو ت جإلههـــا باـــ   ااتهـــازي لتحقإلـــع م ـــلحته  الاج ـــية علـــ  هـــا اسختيـــار بإل مـــ   م ــ ه  
 ,Graham, Harvey)همإل  وأصـحال الم ـلحة اثخـرر  المهتمـإل  بالاـركة حسال م لحة المسـا

& Puri, 2013; Yung & Chen, 2018)ــ علــ  تحقإلــع م ــلحته  العمــ   ه  م ــ   . كمــا أا
زرـامة غمـ   بإلئـة ع  طررـع  الل ا  المحاس، الاج ية م  خ ل أحعاو أو تج يض ج مة 
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. كمـا أاـ   م ـ  أن (Baik et al., 2018; Kalyta & Magnan, 2008)الل ـا  والتقـاررر الماليـة 
 عم  المدعرر  الت اإل عإل  أصحال القدرة الماررـة الم جا ـة علـ  تحقإلـع م ـالع شج ـية أ  ـا  مـ  

 Baik)الل ـا  المحاسـ،  جـ مة خ ل التقاررر المالية البام ة، األمر ال ي ع مي  لـ  أحـعاو 

et al., 2018). 
 :مشكلة الدراسة 1.0

 م ـ  أن تعـ م  لـ  خ ـا   الل ـا  المحاسـ،  مجـال جـ مة ل  ال"اا ة ال"لية للاركة  ن 
معرلـة مرجـة تـأثإلر لااـ    ـ ن مـ  المهـ  ك  م  المدعرر  الت اإل عإل  والاركة أ  ا  ل  ااح ال تد، 

ال ــااك أو الج ــا   الاج ــية للمــدعرر  الت اإلــ عإل  علــ  مجتلــا ج ااــق أما  الاــركة بمــا لإلهــا 
. لـ لك (Demerjian et al., 2013; Demerjian et al., 2012)ية  عـدام التقـاررر الماليـة ج مة عمل

تــد اــال اهتمــام بعـــض  الل ــا  المحاســـ، لــان م حــ ع تــأثإلر القــدرة الماررـــة علــ  تحســإل  جــ مة 
ورحتــا  هــ ا ، الدراســاك الســابقة لــ  اــ  بإلئــاك اتت ــام ة متقدمــة م ــ  ال س ــاك المتحــدة األمرر يــة

ًرــد مـ  الدراســة وخ  صـا  لــ  بإلئـاك اتت ــام ة مجتلاـة عــ  تلـك التــ  تمــد الم حـ  ع أ  ــا   لـ  م
 لإلها الدراساك السابقة م   بإلئة الممل"ة العربية السع م ة.

 التال : الر يح وعل  ذلك لاا   م   صياغة ما لة الدراسة ل  التسا ل
ي فددي المملكددة العر يددة مددا هددو أثددر القدددرة اإلداريددة علددى تحسددين جددودة اإلفصدداح المحاسددب

 السعودية؟
 ورتارع ع  ه ا التسا ل الر يح، مجم عة التسا سك الارةية التالية:

 ؟ج مة الل ا  المحاس، تع،ر ع  الت  ج ااق أه  الما ه   -
 كيف  م   قيا  القدرة الماررة للمدعرر  الت اإل عإل  ل  الاركاك السع م ة؟ -
للمــــدعرر  الت اإلـــــ عإل  علــــ  تحســـــإل  ج ااــــق الل ـــــا   الماررـــــةالقــــدرة كيــــف  م ـــــ  قيــــا  أثـــــر  -

 ؟المحاس، 
 :هدف الدراسة 1.3

علدددى للمددددنرين التنفيددذنين أثددر القددددرة اإلداريددة دراسدددة  :لدراســـة لــ الــر يح لهــدو العتم ــ  
 .في الشركات السعوديةتحسين جوانب اإلفصاح المحاسبي 

ليــر  قيــا  القــدرة الماررــة، وكــ لك  جــرا  مراســة اظررــة  خــ ل الهــدو مــ هــ ا ورــت  تحقإلــع 
 الل ا  المحاس، ، والمتم لـة لـ  جـ مة التقـاررر الماليـة والت تإلـد الم اسـق وبإلئـة معل مـاكج ااق 

. لإلل ا  المحاس، الج ااق المجتلاة ه   والع تة بإل  القدرة الماررة للمدعرر  الت اإل عإل  و الاركة، 
غإلــر الماليــة، وقيــا   الســع م ة الاــركاك القــدرة الماررــة للمــدعرر  الت اإلــ عإل  لــ  قيــا  بعــد ذلــك عــت  

 لإلل ا  المحاس، .أثر ه   القدرة عل  الج ااق المجتلاة 
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 :أهمية الدراسة 1.4
قيا  القدرة  ل   ثرا  الم تبة العربية بأحدا طر   الناحية النظريةم  الحالية تساه  الدراسة 

  ، حإلث تعت،ر هـDemerjian et al. (2012)، وه  ام ذ  وأك رها متة الماررة للمدعرر  الت اإل عإل 
التــــ  ت ــــيح الع تــــة بــــإل  القــــدرة الماررــــة والج ااــــق المجتلاــــة  -علــــ  الباحــــث لــــ  حــــدوم –األولـــ  

الم جـ مة حاليـا  حـ ل  الاجـ ةتساه  لـ  سـد ها لإال  الاركاك السع م ة. وبه ا  لإلل ا  المحاس، 
 .غإلر المالية ه   الع تة ل  ال،إلئة العربية بالتي،إلع عل  بياااك الاركاك السع م ة

وتتأثر ج ااق الل ا  المحاس،  بالعدعد م  الع ام  التـ  تـرتب  مـع األهـداو اسسـتراتيجية 
ًا ا الت السية للاـركة، و  الل ـا  ع امـ  س  م ـ  تبإلإلرهـا بسـه لة لتحسـإل  جـ مة حإلـث أن هـ   الوالم

بد    ع  ذلك أو بالت ازي مع   م   تحسـإل  جـ مة الل ـا  المحاسـ،  مـ  خـ ل المحاس، ، لاا  
تحســإل  القــراراك التاــبإللية للاــركة اتيجــة ارتاــاع القــدرة الماررــة للمــدعرر  الت اإلــ عإل ، والتــ  تجعلهــ  

مع تعقإلداك الما  ك التابإللية، األمر الـ ي عـ ع ح لـ  ال ها ـة علـ  عتعامل ن با   أك ر لعالية 
عـ  الاـركاك المماثلـة التـ  تعمـ  لـ  ااـح ال،إلئـة لهـ   الاـركاك تحسإل  ج مة الل ا  المحاسـ،  

 أو القياع. وه  ما ع،رز أهمية مراسة ه ا األثر بالتي،إلع عل  الاركاك السع م ة.
ًك الدراســاك الســابقة  قيــا  القــدرة الماررــة علــ  ج ااــق محــدمة مــ  مجــال  لــ ولــ  حــإل  ركــ

الدراســة الحاليــة تتمإلــً عــ  هــ   الدراســاك الســابقة  لــانج ااــق الل ــا  المحاســ،  كــ  علــ  حــدة، 
ًك علـــ  عـــدة ج ااـــق ب  اهـــا  جـــ مة تم لـــد لـــ  مجتمعـــة مـــ  ا ةيـــة الدراســـاك الاـــاملة، حإلـــث ركـــ

شــم س . و متــة الاــركة، ممــا  جعــ  اتا جهــا أك ــر  التقــاررر الماليــة والت تإلــد الم اســق وبإلئــة معل مــاك
القـدرة بـإل   موجبدةم  خ ل ت ثيقها لع تة ل   ثرا  األمل المحاس،  الدراسة الحالية اتا ا ُتساه  و 

ًاعـدا   . وباألخـ  لـ  اسعتبـار أن ه ـا والت تإلـد الم اسـقج مة التقاررر المالية الماررة وبإل    طلبـا  مت
 Abernathy et)علـ  تحسـإل  جـ مة لإلل ـا  المحاسـ، ، وان هـ ا اليلـق سيسـتمر لـ  المسـتق،  

al., 2018; Bryant‐Kutcher, Peng, & Weber, 2013)   لـان اتـا ا هـ   الدراسـة تلقـ  ال ـ ،
 مة عل  الدور الهام ال ي ع م   ارتااع القدرة الماررة للمدعرر  الت اإل عإل  عل  الج ااـق المجتلاـة لجـ

 الل ا  المحاس، ، وه  األمر ال ي  عم  بدور  عل  تج يض عدم تماث  المعل ماك.
اتـا ا هـ   الدراسـة ماإلـدة ألع ـا  مجلـح المارة ع ـد قيـامه   دعلت الناحية التطبيقيةأما م  

  عل  بتحلإل  ت"لاة وم الع المدعرر  الت اإل عإل  أو تقإلي  أما ه ، وذلك سن القدرة الماررة س ت ثر لق
عمليــاك الاــركة و امــا أ  ــا  علــ  جــ مة الل ــا  المحاســ، ، وهــ  األمــر الــ ي عــ ثر بالتب يــة علــ  
سعر سـه  الاـركة ومرجـة تعرحـها لجيـر التقاحـ . كمـا أن هـ ا األمـر ماإلـد أ  ـا  للمـراجعإل  ع ـد 

 عإل  لهـــ س  تقإلـــيمه  لجيـــر أعمـــال العمـــ   أخـــ ا  لـــ  اسعتبـــار أثـــر القـــدرة الماررـــة للمـــدعرر  الت اإلـــ
 العم   عل  تقإلي  ه ا الجير.
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 :الدراسة يةمنهج 1.5
مراجعــة وتحلإلــ  األمل المحاســ،  المتعلــع ل المــ ها اسســت باط تعتمــد الدراســة علــ  اســتجدام 

جـ مة التقـاررر الماليـة والت تإلـد الم اسـق والمتم لـة لـ  لل ا  المحاس،  ابالقدرة الماررة، وج ااق 
أثـر القـدرة الماررـة عـت  ب ـا  امـ ذ  ل يـا  ب ا  عل  ذلك و والع تة بإل هما. وبإلئة معل ماك الاركة، 

تي،إلـع . كمـا تسـتجدم الدراسـة المـ ها اسسـتقرا   ببـر  المجتلاـة لل ـا  المحاسـ، اعل  ج ااـق 
غإلـر  السـع م ةللاـركاك السـ  رة ستجرجة م  التقاررر الماليـة باستجدام ال،ياااك الم ال م ذ  المقتر  

 .المالية
 :تقسيم الدراسة 1.6

ً  التال   ل  بيان  ج مة التقاررر بأثر القدرة الماررة عل   ةالمتعلق ةال ظرر الج ااقعهدو الج
م هـــا لدراســـاك الســـابقة و لعر  ذلـــك اســـت علـــ الماليـــة والت تإلـــد الم اســـق وبإلئـــة معل مـــاك الاـــركة، 

تحلإل  وم اتاة ث  ، الدراسة وال م ذ  التي،يق  يةم هجبيان بعد ذلك عت  ث  ، الدراسة لرو تي رر 
 تا مة المراجع.ث  ، اتا ا وت صياك الدراسةواختبار الارو ، عل  ذلك عر  بياااك الدراسة  

 
 . الجوانب النظرية للدراسة:0

 القدرة اإلدارية:مفهوم  0.1
ماهـــ م القـــدرة الماررـــة  لـــ  مجم عـــة الج ـــا   وال ـــااك التـــ  عتســـ  بهـــا المـــدعرر   ُ اـــإلر

الت اإلــ عإل  بالاــركة م ــ  المســت   التعليمــ  والمعرلــة والج،ــرة المه يــة والســمعة والمهــاراك و م اايــاك 
الت اص  مـع اثخـرر  وأسـل ل  مارة وتحمـ  المجـاطر، وغإلرهـا. وتـ مي هـ   ال ـااك  لـ  أن   ـ ن 

المدعرر  عل  مرا ة ومعرلة أل   بي،يعة اااط الاركة وال،إلئة الت  تعم  لإلها والقياع ال ي ه س  
ت تم   لي ، وال،إلئة استت ام ة ال"لية عل  مست   الدولة. ور تا ع  ه   الدرا ة والمعرلة قيام ه س  

امي، وت زرــــع المـــدعرر  باـــ   أل ــــ  باتجـــاذ تـــراراك الاــــركة، والت ،ـــ  بمســـتق،لها وااــــاطها استت ـــ
تدر م  العراماك م  خ ل ه   الم ارم، وهـ  مـا عـ مي  لـ  أك،ر تحقإلع  واستب ل م ارمها، وأخإلرا  

ًا ـا ت السـية مسـتمرة للاـركة   ;Baik et al., 2018; Demerjian et al., 2013)تحقإلـع قيمـة وم

Demerjian et al., 2012;     مليجـــ   ; 2020; ع،دالمجإلـــد  2012; حســـإل   2017 بـــرا,ي
2012.) 

أمـــا ايمـــا  جـــ  جـــ مة ج ااـــق الل ـــا  المحاســـ،  لـــان القـــدرة الماررـــة للمـــدعرر  الت اإلـــ عإل  
ًرد م  المرواة، حإلث    ا ا أك ـر  تتم   ل  المعرلة والمهارة عل  له  وتي،إلع معاعإلر المحاسبة بم

و مخالها حم  اماذ  ب ا  التقدعراك، األمر ال ي عـ مي  لـ   تجميع أو تركإلق المعل ماكتدرة عل  
صياغة أح ام وتقدعراك أك ر متة وم ث قية مـ  المـدعرر  األتـ  تـدرة، وهـ  مـا   ـ ن لـ  أثـر   جـاب  
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علــ  كالــة اــ اح  الل ــا  المحاســ، ، مــ  خــ ل تــ الر خ ــا   جــ مة المعل مــاك لــ  التقــاررر 
مــ  الحــد األت ــ  المحــدم اظامــا ،  ت ــرأوااــرها و عــداعها لــ  وتــد  الماليــة و عــدام التقــاررر الماليــة

وزرامة متة ت ، اك المارة لألربـا ، وتج ـيض حـاسك عـدم تماثـ  المعل مـاك، وزرـامة  عـدام المحللـإل  
المالإلإل  ال ع  عتابع ن سه  الاركة، وزرامة متة ت ، اك المحللإل  المالإلإل  ع  طررع ارتااع مرجة أو 

 ,.Abernathy et al., 2018; Baik et al)   الت ، اك مع األرتام الاعلية ايما بعد،    اسبة اتاا  ه

2018; Demerjian et al., 2013; Demerjian et al., 2012). 
ال ظــر  لــ  القــدرة الماررــة للمــدعرر  الت اإلــ عإل  باعتبارهــا المعرلــة والمهــارة والج،ــراك التــ   ن 

للاركة عتاع  ل  حد ك،إلر مع وصا رأ  المـال الباـري أو الا"ـري  تتجسد ل  ألرام الاررع الماري 
( ال ظر  ل  أن القـدرة الماررـة تاـإلر  لـ  القـدراك ال"ام ـة 2012(. وُرلاد مليج  )2012) برا,ي ، 

والم ,بــة الماررــة والــدوالع وشج ــية المــدعرر  الت اإلــ عإل ، لــ  حــإل  أن الســمعة الماررــة تم ــ  تقإلــي  
جااــق األطــراو الجارجيــة للاــركة لــ  حــ   مــا عتــ الر لــدعه  مــ  معل مــاك  لــ لك  هــ   الع امــ  مــ 

 لاا  م  المت تع أن ع مي ارتااع القدرة الماررة  ل  تحسإل  السمعة الماررة.
 القدرة اإلدارية:أهمية  0.0

 & Hambrickالتـ  تـدمها  the upper echelons theoryالعليـا تـ   اظررـة المسـت راك 

Mason (1984) الع ام  السل كية  عل  أنbehavioral factors  ت ثر ل  القراراك المعقدة، وذلـك
–ل  سيا  الحدعث ع  الاركاك. وبا   عام، لان القراراك اسستراتيجية وال تا ا الت ظيمية  م ـ  

لقـد . و إل للمـدعرر  الت اإلـ عأن عـت  الت ،ـ  بهـا مـ  خـ ل السـماك أو ال ـااك الاج ـية  - ل  حد مـا
لــ  تــأثإلر  الســماك أو ال ــااك الاج ــية اــتا عــ  هــ   ال ظررــة تيــار بح ــ  تــدم أملــة علــ  أن هــ  

 ك،إلر عل  تراراك وسياساك وأما  الاركة.
 السماك أو ال ااك الاج ـيةوم  المجاسك الت  ت اولتها الدراساك السابقة وأاهرك أهمية 

 ,Andreou)اساك اسست مار والتم رـ  الرأسـمال  للمدعرر  عل  تراراك وسياساك وأما  الاركة، سي

Karasamani, Louca, & Ehrlich, 2017; Bertrand & Schoar, 2003; Gan, 2019; 

Habib & Hasan, 2017; Lee, Wang, Chiu, & Tien, 2018) وخيـاراك تاـ إل  محاظـة ،
 ,Milbourn, 2003; Rajgopal)، وحـ الً أو م الـ ك المارة (Baik et al., 2018)اسسـت ماراك 

Shevlin, & Zamora, 2006) وع ا ــد األسـه  وقيمــة الاــركة ،(Demerjian et al., 2012; 

Falato, Li, & Milbourn, 2015) وأما  الاـركة ،(Chang, Dasgupta, & Hilary, 2010; 

Chemmanur & Paeglis, 2005; Jian & Lee, 2011)  وت ، اك المارة لألربا ،(Baik et al., 

، (Krishnan & Wang, 2015)، وأتعـال المراجعـة (Baik et al., 2019)، وتمهإلـد الـدخ  (2011
 والت ـ يف اس تمـاا  للاـركة ،(Koester, Shevlin, & Wangerin, 2016) الج ااـق ال ـرر،يةو 
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(Cornaggia, Krishnan, & Wang, 2017) ومجــاطر الاــركة ،(Andreou, Philip, & 

Robejsek, 2016)، 
ًل المـدعرر   كما ُتساعد القدرة الماررـة أ  ـا  مجـالح المارة لـ  ماـاوراته  حـ ل تعإلـإل  أو عـ
الت اإل عإل ، حإلث أا   م ـ  الت تـع أن المـدعرر  الت اإلـ عإل  المرشـحإل  أصـحال القـدرة الماررـة العاليـة 

 .(Baik et al., 2018)ك ر ت اص   مع المست مرر  الجارجإلإل  أس و    ا ا أك ر شاااية و 
 طرق قياس القدرة اإلدارية: 0.3

تـــدمد الدراســـاك الســـابقة مجم عـــة مـــ  المقـــاعيح أو الم شـــراك التـــ  تســـتجدم ل يـــا  القـــدرة 
واثثار ، media citationالماررة للمدعرر  الت اإل عإل ، م ها معدل اسستاهاماك ل  وسا   الع م 

، والع ا ـــد التاررجيـــة علـــ  األســـه ، manager fixed effects)أو الج ـــا  ( ال ابتـــة للمـــدعرر  
ــــــ عإل  ــــــ عإل ، ومعــــــدل موران المــــــدعرر  الت اإل ــــــد مــــــع المــــــدعرر  الت اإل ــــــرة التعات وشــــــهرة أو ، وطــــــ ل لت

 ,.Bertrand & Schoar, 2003; Demerjian et al) المـدعرر  الت اإلـ عإل   reputationسـمعة

2013; Demerjian et al., 2012; Francis et al., 2008; Malmendier & Tate, 2009). 
أن ه   المقاعيح أو الم شراك تم   مقاعيح مركبة ل يا  القدرة الماررة م   وعل  الرغ  م 

خــ ل األخــ  لــ  اسعتبــار حجــ  ومعرلــة وتعلــي  وســمعة لررــع المارة وطــ ل لتــرة تعاتــده ، و,يم ــة 
بســـ،ق ت ـــمإل ها تـــ  متـــة أرة و  اتقـــاماك ك اهـــا غإلـــر مباشـــللقـــد تعرحـــد ، المـــدعر الت اإلـــ ي األعلـــ 

معل مــاك أو ج ااــق تجــر  عــ  ايــا  تح ــ  المــدعرر  الت اإلــ عإل ، وكــ لك ك اهــا غإلــر م تملــة وأتــ  ب
، ترابيا ، وس تـ لر معل مـاك عـ  ما,يـة الجاصـية أو الج ـا   الماررـة المـ ثرة لـ  القـدرة الماررـة

 ,Bertrand & Schoar)ة لقـ  كمـا أن بع ـها تـد ركـً لقـ  علـ  المـدعرر  الـ ع  عتركـ ن الاـرك

2003; Demerjian et al., 2013; Demerjian et al., 2012; Gan, 2019). 
 م ــ  كاــا ة بتيــ رر م يــا  مباشــر للقــدرة الماررــة  Demerjian et al. (2012)تــام وتــد 

 ت"ـ ن مـ  خ ـا   كـ   ت"اا ة ه   الن  ل   عراماك. واظرا  أل هاتح ر  م ارمالاركة وتدرتها عل  
ً  المتبقــ  هــ  بحإلــث   ــبك اســتبعام خ ــا   الاــركة تــ  مــ  المــدعرر  والاــركة ااســها، لقــد  الجــ

عـراماك تـدرا  أعلـ  مـ  ال م يا  القدرة الماررة. وتعت،ـر القـدرة الماررـة عاليـة ع ـدما  حقـع المـدعرر 
ســـت   مـــ  باســـتجدام مســـت   معـــإل  مـــ  المـــ ارم، أو تقلإلـــ  المـــ ارم المســـتجدمة لـــ  تحقإلـــع ااـــح الم

   العراماك.
مـرحلتإل  ل يـا  كاـا ة المـدعرر  الت اإلـ عإل  لـ   Demerjian et al. (2012)امـ ذ  ورت ـم  

اسـتجدام أسـل ل عـت  . ل  المرحلة األولـ  لتحقإلع أو تعظي  العراماك المدخ ككي ية اسستاامة م  
تحلإلــ  مبلــا ال،يااــاك بإجرا اتــ  الح ــا ية ل يــا  مرجــة كاــا ة كــ  شــركة، مــ  خــ ل مالــة تعظــي  

ع اصــر ســبعة لــ  هــ   المــدخ ك . وتــد تم لــد مــدخ كالمجرجــاك )وهــ  العــراماك( وتج ــيض ال
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وتـد تم لـد هـ    عـراماك.لإل ه تح يقس،إل  المدعرر  ل  ق م بها الت    تم    ل  حد ك،إلر اسختياراك
ًون )أو ت"لاــــة الب ــــاعة المباعــــة(، والم ــــرولاك العم ميــــة والماررــــة، الع اصــــر لــــ   ت"لاــــة المجــــ

، واألصــــ ل ال ابتــــة، والاــــهرة R&Dsوم ــــرولاك التــــأجإلر التاــــبإلل ، وااقــــاك البحــــ ا والتيــــ رر 
 الماتراة، واألص ل غإلر الملم سة األخر .

احــدار لدرجــة ال"اــا ة المســتجرجة لــ  المرحلــة األولــ   جــرا  اتــ  مــا لــ  المرحلــة ال اايــة، لقــد أ
أك ــر م هــا  لــ  خ ــا   الاــركة  لــ  خ ــا   اســ،تها علــ  مجم عــة مــ  الع اصــر التــ   م ــ  

. وتد تم لد هـ   الع اصـر لـ  سـتة ع اصـر هـ  حجـ  الاـركة، والح ـة السـ قية للاـركة، المدعرر 
ـــة الحـــرة، وتياعـــاك الت ـــدلقاك ال قد  ـــة، وعمـــر الاـــركة، والت ـــة األج ،ي اـــبإل  بالاـــركة، وم شـــر العمل

 حــالة  لــ  متبإلــر وهمــ   م ــ  الســ ة  وذلــك ببــر  اســتج م الع امــ  الماررــة مــ  خ ــا   
، وه  التـ  ه  قيمة ال، ات  ل  معاملة اساحدار MA-Scoreالاركة. وت" ن مرجة القدرة الماررة 

ً  م  كاا ة الاركة ال ي  م   اس،ت   ل  المدعر   .ر تم   الج
ًة وتتم    المقـاعيح األخـر  لـ  تدرتـ  علـ  أن  ع ـح ع امـ  محـدمة مقاراة به ا الم يا  مإل

للمــدعرر  باــ   م ا ــ  عــ  الع امــ  الجاصــة بالاــركة.  حــالة  لــ  ذلــك، لــان هــ ا الم يــا  للقــدرة 
ة ، والـــــ ي عت ـــــم  الج،ـــــر (1)للاررـــــع الماري بال"امـــــ  الماررـــــة  ع ـــــح ال"اـــــا ة والاتاجيـــــة الماررـــــة

والتجــارل الســابقة للمــدعرر  الت اإلــ عإل ، وال ــااك ال اســية أو الســي  ل جية، وال ــي  التــ  ع م ــ ن بهــا 
(Demerjian et al., 2012) . قد حدا تح ل ك،إلر ل  قيا  القدرة ، لواتيجة ألل لية ه ا الم يا

بعد تي رر ه ا الم يا ، بحإلث أصـبك هـ  المسـتجدم لـ  معظـ  الدراسـاك التـ  تمـد بعـد   الماررة
 ل يا  القدرة الماررة.

احتمــال وجــ م بعــض األخيــا  لــ   عإلبــ  الم يــا  وعلــ  الــرغ  مــ  هــ   األل ــلية، لــان هــ ا 
ة لـــ  تقـــدعر مرجـــة كاـــا  األولـــ الجيـــ ة لـــ   المســـتجدمةقيـــا  قيمـــة بعـــض المتبإلـــراك المحاســـ،ية 

ـــا ة الاـــركة اســـتبعاتجاهـــ  أو  واحتمـــالالاـــركاك،  ـــ ثر علـــ  كا م أو حـــ و بعـــض الع امـــ  التـــ  ت
.  حـالة ال ي عت  ل  الجي ة ال ااية اساحدار، ل  وتدرتها الماررة بس،ق عدم ت الر بعض ال،ياااك

تــ  س  لــ  أن قيمــة ال،ــ ات  )التــ  تســتجدم كم يــا  للقــدرة الماررــة( ربمــا تت ــم  بعــض الع امــ  ال
 .(Demerjian et al., 2012)  م    رجاعها مباشرة  ل  القدرة الماررة

                                              
أاــ  لــ  مجــال الل ــا  المحاســ،  س   ــ ن مــ  األل ــ  التركإلــً علــ  القــدرة  Francis et al. (2008)عــر   (1)

ً    ـــ ن علـــ  ت اإلـــ  اسســـتراتيجية ال"ليـــة  CEOالماررـــة للمـــدعر الت اإلـــ ي األعلـــ    overallاظـــرا  سن تركإلـــ

strategy المــال  اظــرا  ألاــ  هــ  الــ ي  للاـركة، بإل مــا   ــ ن مــ  األل ــ  التركإلــً علــ  القـدرة الماررــة للمــدعر
لــ  ال" إلــر مــ  أاــ    ــعق  Demerjian et al. (2012)عهــت  أك ــر بج ااــق الل ــا  المحاســ، . ورــر  

 الا   بإل  القدرة الماررة ل" هما.األحيان 
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 :مجاالت مساهمة القدرة اإلدارية في تحسين جودة اإلفصاح المحاسبي 0.4
عل  اتا ا الدراساك السابقة الت  ت صلد  ل  أن المدعرر  الت اإل عإل  أصـحال القـدرة  اعتماما  

قـــد تامـــد مراســـاك أخـــر  الماررـــة العاليـــة لهـــ  مور هـــام بال ســـبة لقـــراراك وسياســـاك وأما  الاـــركة، ل
ا  ذا كــان هــ س  المــدعرر  لــدعه  تــأثإلر أ  ــا  علــ  مــا ُ يلــع عليــ  تــراراك المســت   ال ــابم اتاـة مــا  

second-order decisions  . م ــ  تــراراك اختيــار سياســاك الاــركة الجاصــة بالمحاســبة والل ــا
بتتبـع المـدعرر  ع،ـر الاـركاك  Bamber, Jiang, & Wang (2010)علـ  سـ،إل  الم ـال، لقـد تـام 

ًم ، ووجـدوا أن الجل يـة العلميـة وخ،ـرة هـ س  المـدعرر  لهـا تـأثإلر متاـرم أو لررـد ومهـ  علـ   خ ل الـ
 سياساك الاركة الجاصة بالل ا  اسختياري.

وس تت ـم  عمليــة الل ــا  المحاسـ،  التقــاررر الماليــة لقـ ، و امــا تمتــد لتاـم  عمليــة  عــدام 
و صدار ه   التقاررر المالية وت تإلد  صدار تقررر المراجعة الجام بها وت تإلد  عـداع هـ   التقـاررر 

   التقـاررر علـ  اسـتجاباك وتـراراك مسـتجدم  المعل مـاك لد  هإلئة الس   المالية، وكـ لك تـأثإلر هـ
المســت مرر  والمحللــإل  المــالإلإل . لــ لك لــان قيــا  جــ مة الل ــا  المحاســ،  تحتــا   لــ   وخ  صــا  

قيا  ج مة الق  اك الرسمية وغإلر الرسمية لإلل ا ، حت   م   التبلق عل  الماـ  ك التي،ي يـة 
 ;Abernathy et al., 2018; Baik et al., 2018)دة المرتبيـة مـع اسـتجدام كـ  ت ـاة علـ  حـ

Bushman, Chen, Engel, & Smith, 2004) . 
ورم   بيان مور القدرة الماررة ل  تحسإل  مجاسك الل ا  ال  ثة الت  تركً عإلها الدراسة 

 عل  ال ح  التال : ،الحالية
 :جودة التقارير المالية 0.4.1

هـ  المجـاسك التـ  أ كان قيا  أثر القدرة الماررة عل  تحسإل  ج مة التقاررر المالية أول و  لقد
اهتمــد بهــا الدراســاك الســابقة. وتــد ت اولــد هــ   الدراســاك هــ ا األثــر مــ  خــ ل التركإلــً علــ  عــدة 
ج ااــــق اعت،ــــرك بم ابــــة مقــــاعيح علــــ  جــــ مة التقــــاررر الماليــــة. ومــــ  هــــ   الج ااــــق جــــ مة األربــــا  

 عد  ك الق ا   المالية و مارة األربا .وت
وبال سبة لج مة األربا ، لاا  اظرا  سن األربا  تم   أحـد المـدخ ك األساسـية الهامـة ل مـاذ  
التقإلــي  التــ   ســتجدمها كــ  مــ  المســت مرر  والــدا  إل  والمحللــإل  المــالإلإل  وغإلــره ، لــان ارتاــاع جــ مة 

 desired ــــد تحدعــــد الج ــــا   الما ــــلة لألربــــا  األربــــا   قــــدم  شــــاراك علــــ  أن المــــدعرر  ع

attributes of earnings   المسـتجدمإل  احتياجـاك  أخ ون ل  اعتبـاره  هـ س(Dechow, Ge, & 

Schrand, 2010; Demerjian et al., 2013) وُراـإلر .Dechow et al. (2010)   لـ  أن األربـا 
التاــبإلل  الحــال  للاــركة. ورــ ع ح ارتاــاع ت"ــ ن عاليــة الجــ مة اذا كااــد تع ــح باــ   متإلــع األما  
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جــ مة األربــا  علــ  ج ااــق عدعــدة أهمهــا ااجاــا  ت"لاــة رأ  المــال والتــأثإلراك ال جابيــة علــ  ســه  
 .(Francis, LaFond, Olsson, & Schipper, 2004)الاركة 

ًم   ًك الدراساك المحاس،ية ولاترة م  ال باـ   ك،إلـر علـ  تـأثر جـ مة األربـا  بج ـا   رك
، م ــ  حجــ  الاــركة. وتــد بــدأ اسهتمــام بدراســة تــأثر هــ   firm-specific characteristicsالاــركة 

. وتــد ت صــلد هــ   Bertrand & Schoar (2003)الجــ مة بج ــا   مــدعري الاــركة مــع مراســة 
اختيـاراك )أو تـراراك( الاـركة م ـ  تـراراك الدراسة  ل  أن المدعرر  الت اإلـ عإل    ـ ن لهـ  تـأثإلر علـ  

 لـ  أن القـدرة الماررـة  Demerjian et al. (2013)اسستح اذ وااقاك البحث والتي رر. كما ت ص  
العاليـــة للمـــدعرر  الت اإلـــ عإل  تع ـــ  ارتاـــاع معـــرلته  بي،يعـــة أعمـــال الاـــركة، األمـــر الـــ ي عـــ مي  لـــ  

 ال ي ع مي  ل  ارتااع ج مة األربا . أح امه  الاج ية، األمرتقدعراته  و تحسإل  
وبال ســبة ل يــا  جــ مة األربــا  لقــد تــ  قياســها مــ  خــ ل عــدة مقــا ح م ــ  اســتمراررة األربــا  
وج مة حساباك اسستحقا . وبال سبة لتقدعراك حساباك اسستحقا  الت   ق م بها المـدعرر  أصـحال 

أك ر متة مقاراة بالمدعرر  األتـ  تـدرة. وبـالتي،إلع علـ  تقـدعر مج ـ   القدرة الماررة العالية ت" ن 
 لـ  أن المـدعرر  أصـحال القـدرة الماررـة  Demerjian et al. (2013)ُ اـإلر  ،الدع ن الما    لإلها

الم جا ة  ق م ن باستجدام أو تي،إلـع المعـدل التـاررج  للـدع ن الماـ    لإلهـا والـ ي سـ،ع للاـركة 
راك السـابقة. بإل مـا علـ  الع ـح مـ  ذلـك لـان المـدعرر  الت اإلـ عإل  أصـحال القـدرة استجدام  لـ  الاتـ

الماررـــة العاليـــة عتمتعـــ ن بدرا ـــة ومعرلـــة عاليـــة، األمـــر الـــ ي  جعلهـــ  تـــامرون علـــ  ال يـــام بإمخـــال 
تعـد  ك علــ  هـ ا المعــدل التــاررج  لـ  حــ   خ ـا   عمــ   الاــركة واـروو استت ــام ال"لــ  

تمــ  لــ  الاــركة، بالحــالة  لــ  التبإلــراك لــ  تاعــدة بيااــاك عمــ   الاــركة. وهــ ا والقيــاع الــ ي ت 
األمــر ع ي،ــع أ  ــا  علــ  تقــدعر الم ــالع المســتق،لية المت تعــة مــ  اســتجدام أصــ ل الاــركة. وتتحســ  
 ه   القدرة مع زرامة تدرة ه س  المدعرر  عل  له  وتي،إلع معاعإلر المحاسبة وخ  صا  المعقدة م ها

(Demerjian et al., 2013; McNichols, 2002; Plumlee & Yohn., 2010;     حســإل
2012.) 

عتـأثر  مقدار حساباك اسستحقا   ل  أن Dejong & Ling (2013)ول  ه ا السيا  ت ص  
 رةم  خ ل ترارات  المتعلقة باختيـار السياسـاك التاـبإللية واسسـت مار  CEO الت اإل ي األعل المدعر ب

 م  خ ل ترارات  المتعلقة باختيار السياساك المحاس،ية. CFO المدعر المال بو والتم رلية، 
، لإاهـــا تم ـــ  م شـــرا  علـــ  ااجاـــا  جـــ مة restatements وبال ســـبة لتعـــد  ك القـــ ا   الماليـــة

األربـا ، لــ لك لــان الاــركاك التـ  تقــ م بهــ   التعــد  ك تمإلــ   لـ  م اجهــة تــأثإلراك اتت ــام ة ســل،ية 
 ,.Abernathy et al)التقــاررر الماليـة تعـدع  ســعر سـه  الاــركة ع ـد العـ ن عــ  ج هررـة علـ  

2018; Demerjian et al., 2013; Palmrose, Richardson, & Shultz, 2004)  وتـد ت صـ .
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Aier, Comprix, Gunlock, & Lee (2005)   لــ  أن ارتاــاع خ،ــرة المــدعر المــال  تــ مي  لــ 
 ااجاا  عملياك تعدع  الق ا   المالية.

أما بال سبة لمارة األربا ، لقـد ت صـلد بعـض الدراسـاك  لـ  أن ارتاـاع القـدرة الماررـة عـ مي 
 لــ  ااجاــا  لــ  ممارســاك  مارة األربــا ، وخ  صــا  تلــك التــ  تــت  مــ  خــ ل األااــية الح ي يــة 
(Demerjian, Lewis-Western & McVay, 2020; Huang & Sun, 2017; Li & Zaiats, 

2017). 
وبا    جمال ، لاا  م  المت تع أن المدعرر  الت اإل عإل  أصحال القدرة الماررة العالية س و 

    ن لدعه  تقاررر مالية ذاك ج مة عالية.
 :التوقيت المناسب 0.4.0

المعل ماك متاحة لمستجدمإلها ت،  أن تاقـد تـدرتها علـ   ُ اإلر الت تإلد الم اسق  ل  أن ت" ن 
 م ـ  أول رـة لس  اك عدعدة التأثإلر عل  القراراك. ولقد كان الت تإلد الم اسق لعدام التقاررر المالية 

 & Bryant‐Kutcher et al., 2013; Schmidt)بال سبة للم ظمإل  وواحع  المعاعإلر واألكام مإلإل  

Wilkins, 2013)ًزة. ل لك لا  enhancing ا   عت،ر أحد خ ا   الج مة ال  ةية الم ملة أو المع

qualitative characteristics .الت  تجع  معل ماك التقاررر المالية ماإلدة 
ولقـد أكـدك الدراسـاك الســابقة م ـ  وتـد ط رــ  علـ  أهميـة  عـدام التقــاررر الماليـة لـ  الت تإلــد 

أن اختيــاراك متجــ ي القــراراك وال تــا ا المترتبــة علإلهــا  Feltham (1972)الم اســق، حإلــث أوحــك 
 Lee, Mande, & Son (2015)تتأثر با   ك،إلر وج هري بت تإلد  عدام التقاررر المالية. كما عر  

 Kothariأن الل ـا  عــ  المعل مــاك لــ  وتــد مب ــر   ـ ن أك ــر م  مــة للمســت مرر . كمــا عــر  

جإلق أو تتــأثر بســرعة ع ــد الصــدار أو الل ــا  األولــ  أن األســعار الســ قية لألســه  تســت (2001)
ًرــد مــ  المعل مــاك ت ــ   لــ  الســ   خــ ل الاتــراك التــ  عــت  لإلهــا الل ــا ،  عــ  األربــا ، وأن الم
وذلك مقاراة باألوتاك األخر . ول  ه ا السيا  أ  ا  لان تأخر  ع ن األربا   م   أن ع مي  ل  

. ل لك، لان ارتااع الت تإلد (Schwartz & Soo, 1996)األسه  ااجاا  الع ا د غإلر العام ة عل  
تحسـإل  معل ماتيـة هـ   التقـاررر مـ  خـ ل الحـد مـ  عـدم تماثـ   لـ  الم اسق للتقاررر المالية عـ مي 

 Michaely, Rubin, & Vedrashkoورــر   .(Lee, Mande, & Son, 2009)المعل مــاك 

والمـدعر  CEOيـة عـت  اتجـاذ  مـ  ت،ـ  المـدعر الت اإلـ ي أن ترار الل ـا  عـ  التقـاررر المال (2014)
ــ لك لــان ه ــا  ع تــة ج هررــة  CFOالمــال   ارتاــاع القــدرة بــإل  بعــد التاــاور مــع لج ــة المراجعــة. ل

 الت تإلد الم اسق للتقاررر المالية.و الماررة للمدعرر  الت اإل عإل  
  خــ ل التركإلــً علــ  ث ثــة واظــرا  ل جــ م ج ااــق متعــدمة للت تإلــد الم اســق، اــيم   ت اولــ  مــ

وتـأخر تقررـر   earnings announcement lag (EAL)ج ااق هامة م   ه  تـأخر  عـ ن األربـا  
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 lateوتـأخر  عـداع التقـاررر الماليـة لـد  هإلئـة السـ   الماليـة  audit report lag (ARL)المراجعـة 

filing. 
ملـي   علـ  أن معظـ   Krishnan & Yang (2009)وبال سـبة لتـأخر  عـ ن األربـا  لقـد تـدم 

الاــركاك تا ــك عــ  األربــا  ت،ــ  اساتهــا  مــ  عمليــة المراجعــة، األمــر الــ ي   اــإلر  لــ  أن تــأخر 
  ع ن األربا  ع حك  ل  حد ما مرجة ثقة المدعرر  ل  اظام  عدام التقاررر المالية والرتابة علإلها.

ة التحقإلـع يالمراجعة  عت،ر بم ابة ت الر خاصوبال سبة لتأخر تقررر المراجعة، لان اار تقررر 
verification  والتأكإلــدconfirmation  لمــا تامــد المارة بالل ــا  ع ــ  مــ  معل مــاك. لــ لك لــان

لتــرة تــأخر تقررــر المراجعــة ُتعــد بم ابــة م شــر علــ  كاــا ة عمليــة المراجعــة، ومــد  تــدرة المارة علــ  
رــر المراجعــة أحــد أهـ  محــدماك الت تإلــد الم اســق لعــدام عمليــة. لــ لك  عت،ـر تــأخر تقر هــ   التسـهإل  

التقاررر المالية ألا  ُ قدم م ياسا  م ح ةيا  ومتاحا  للجمه ر ل يا  كاا ة الاركاك ل  اار التقاررر 
 عــدام التقــاررر الماليــة وبــإل  الماليـة التــ  تــ  مراجعتهــا، كمــا أاــ  م يــا   جمـع بــإل  تــدرة المارة علــ  

 ,Abernathy et al., 2018; Givoly & Palmon)هـ   التقـاررر الماليـةجعـة تسـهإل  عمليـة مرا

1982; Knechel & Payne, 2001). 
ـــاع معـــرلته  بي،يعـــة ااـــاط الاـــركة  ـــ عإل  وارتا ـــة للمـــدعرر  الت اإل ـــاع القـــدرة المارر ورـــ مي ارتا

المااوحـاك والقياع ال ي ت تم   لي ،  ل  تج يض مقدار ال تد المسـتبر  لـ  عمليـاك ال قاشـاك و 
الت  تت  مع المراجع الجارج  ح ل السياسـاك واليـر  أو ال،ـدا   المحاسـ،ية الج هررـة أو األساسـية 

. ورـ مي ذلـك  لـ  تج ــيض وتـد تـأخر تقررــر ، وغإلرهــا مـ  األمـ ر الماــابهةوالعمليـاك غإلـر العام ـة
ة الماليــة  لــ  أن ارتاــاع المعرلــ Baatwah, Salleh, & Ahmad (2015)المراجعــة. وتــد ت صــ  

للمدعر الت اإل ي األعل  والمدعر المال  ع مي  ل  زرامة الت تإلد الم اسق لتقررر المراجعـة. ولـ  هـ ا 
 لــ  أن المــراجعإل   ق مــ ن بتقإلــيمه  عم  هــ   Krishnan & Wang (2015)الســيا  لقــد ت صــ  

 ذا كان لدعه  لررع  ماري ذو تدرة عالية. باعتباره  أصحال خير مراجعة م جاض 
أما بال سبة لتأخر  عداع التقاررر المالية لد  هإلئة الس   المالية، لااـ   م ـ  م ياسـا  عـ  لاـ  

ذا كااـد المارة  المارة ل  الل ا  ع  التقاررر المالية ل  الت تإلد الم اسق. وررجع ذلك  ل  أاـ  
ة أتــ  مــ  المســت   تحــتاأ أو لــدعها عمليــاك واظــ  رتابــة أساســية علــ  عمليــة  عــدام التقــاررر الماليــ

ًرد ذلــك مــ  احتمــال تــأخر  عــداع هــ   التقــاررر. ورــ مي هــ ا التــأخر  لــ  التــأثإلر الســل،   األم ــ ، لســإل
ـــ عإل   م ـــ  أن عـــ مي  لـــ   ـــة للمـــدعرر  الت اإل ـــاع القـــدرة المارر ـــ لك لـــان ارتا ـــ  أســـعار األســـه . ل عل

لــ  ارتاــاع تــدرته  علــ   عــدام وذلــك اعتمــاما  ع ،تج ــيض احتمــال التــأخر لــ   عــداع التقــاررر الماليــة
تقاررر مالية عالية الج مة وتسهإل  عملية المراجعة وتج يض تأخر تقررر المراجعة، الـ ي عـ مي لـ  

 ;Abernathy et al., 2018)ال ها ـة  لـ  تسـررع عمليـة العـداع التـ  تـت  بعـد ااـر تقررـر المراجعـة 
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Impink, Lubberink, Praag, & David Veenman, 2012; Wang, Raghunandan, & 

McEwen, 2013). 
وبا    جمال ، لاا  م  المت تع أن المدعرر  الت اإل عإل  أصحال القدرة الماررة العالية س و 
   ن لدعه  ثقة عالية ل  ال ظام الداخل  لعـدام التقـاررر الماليـة وأن    اـ ا أك ـر تـدرة علـ  تسـهإل  

احتمـال التـأخر لـ  اسـت"مال  عـداع التقـاررر الماليـة   لـدعهعملية المراجعة باـ   لعـال، ومـ  ثـ   قـ  
 .ع  الم اعإلد المحدمة لدي هإلئة الس   المالية

 :بيئة المعلومات 0.4.3
معل مـــاك تـــأثإلراك المعل مـــاك الجاصـــة بالاـــركة علـــ  تـــراراك مســـتجدم  هـــ   الُ ق ـــد ب،إلئـــة 

ســيا  السـ   م ـ  المحللــإل  تاـتم  بإلئـة المعل مــاك علـ  العدعـد مــ  الج ااـق أهمهـا و و المعل مـاك. 
أن ه   الج ااق عامة س ترتب  مع بع ها با     جـاب  كمـا  Baik et al. (2018)المالإلإل . ورر  

أا  ع جد اخت لاك ك إلرة بإل ها ايما بإل  القياعاك المجتلاة. ب ا  عل  ذلك لااـ    ـ ن مـ  ال ـعق 
ال،إلئــة. لـــ لك   ـــ ن مـــ     بعـــام لهـــقيــا  بإلئـــة المعل مـــاك باــ   مباشـــر بســـ،ق الي،يعـــة متعــدمة األ

األل   قيا  ه   ال،إلئة م  خـ ل مجم عـة مـ  الم شـراك التـ  ت ـيح ج ااـق مجتلاـة م هـا. ومـ  
ه   الج ااق عدم المحللإل  المالإلإل  ال ع  عتابع ن سه  الاـركة ومتـة ت تعـاك هـ س  المحللـإل  وعـدم 

 تماث  المعل ماك وحج  التداول.
ن المحللــإل  المــالإلإل   ق مــ ن بــدور هــام ك ســيا  أاــ  اظــرا  أل Baik et al. (2018)ورــر  

معل مـــاك الاـــركة  لـــ  المســـت مرر ، لـــان التبييـــة  conveyللمعل مـــاك عـــ  طررـــع اقـــ  أو تح رـــ  
ب ا  علـ  و سه  الاركة  ع ح ارتااع تعقإلد بإلئة معل ماك الاركة. المرتاعة م  المحللإل  المالإلإل  أل

بتحلإلــ  التبــاع  لــ  ع ا ــد األســه  الا ــلية  Beyer, Cohen, Lys, & Walther (2010)قيــام 
ببر  ال ت و عل  المساهمة ال س،ية لم امر المعل ماك، ت صل ا  ل  أن كـ   مـ  ت ،ـ اك المارة 

٪ مـ  المعل مـاك المحاسـ،ية، 66و ع ااك األربا  )الت  عت  الل ا  ع ها اختياررا ( تاسـر حـ ال  
وهـــ ا مـــا معـــاه   لـــ  ٪ مــ  هـــ   المعل مـــاك. 22حللـــإل  المـــالإلإل  تاســـر حـــ ال  بإل مــا أن ت ،ـــ اك الم

عــ  طررــع المحللــإل  المــالإلإل   privateالح ــ ل علــ  المعل مــاك الماليــة الجاصــة اسســت تا  بــان 
  م   الم در ال اا  األك ر أهمية للمعل ماك المحاس،ية.

جـ م ع تـة سـالبة بـإل   لـ  و  Baik, Kang, & Morton (2010)ت صـ  ولـ  هـ ا السـيا  
 .Baik et alالمل"يـة الماررــة وعـدم المحللــإل  المـالإلإل  الــ ع  عتـابع ن ســه  الاــركة، بإل مـا ت صــ  

 ل  أن المل"ية الماررة الت  تترالع مع ارتاـاع القـدرة الماررـة  م ـ  أن ُتسـاعد لـ  تحسـإل   (2018)
 بإلئة معل ماك الاركة.
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ع ـح مـد  تـ الر معل مـاك تالإلإل ، لان متة هـ   الت تعـاك وبال سبة لدتة ت تعاك المحللإل  الم
. وبال ســبة لعـدم تماثــ  المعل مـاك، لااــ   م ـ  أحــد (Baik et al., 2018)الاـركة لـ  ســ   المـال 

مقاعيح ج مة بإلئة معل ماك الاركة، ورت  لـ  العـامة التع،إلـر ع ـ  مـ  خـ ل تحلإلـ  ااتاـار العـر  
 .(Baik et al., 2018)عل  سعر سه  الاركة  bid-ask spreadواليلق 

أما بال سبة لحج  التداول لاا   جسد أحد ع اصر أو ج ااق ج مة بإلئة معل مـاك الاـركة لـ  
 Li. ورـر  (Leuz & Verrecchia, 2000; Lo, Mamaysky, & Wang, 2004)تداوسك الس   

& Zaiats (2017) ر عـ  بإلئـة التـداول، والتـ  ت ـيح أن حج  التداول  م   أحـد المقـاعيح التـ  تع،ـ
والــ ي عــرتب  عــامة باــ     جــاب  مــع عــدم  low-frequency liquidityالســإل لة م جا ــة الت"ــرار 

 تماث  المعل ماك.
وباــ    جمــال ، لااــ  مــ  المت تــع أن ارتاــاع القــدرة الماررــة للمــدعرر  الت اإلــ عإل  عــ مي  لــ  

ن ســه  الاـــركة، وكــ لك متـــة ت تعــاته  وحجـــ  التـــداول، ارتاــاع عـــدم المحللــإل  المـــالإلإل  الــ ع  عتـــابع  
 وتج يض عدم تماث  المعل ماك.

الع تـة بـإل  القـدرة الماررـة وجـ مة الل ـا  المحاسـ،  ليسـد م كـدة لـان وم  ااحيـة أخـر ، 
ل  ك  األح ال، ألا  ول  ا  ثباك الع ام  األخر ، لاا  ع بب  عل  ك  المدعرر  أن    ن لدعه  

 عدام واار التقاررر المالية ل  الت تإلد الم اسق وتقلإل  عملية عدم تماث  المعل ماك مع الرغبة ل  
األطــراو الجارجيــة،  س أاــ  لــ  عتــ الر ل"ــ  المــدعرر  ااــح الاــرم لتحقإلــع ذلــك. وه ــا  العدعــد مــ  
الع امــــ  التــــ  تــــ ثر علــــ  جــــ مة الل ــــا  المحاســــ،  م ــــ  اــــ ع ال ــــ اعة التــــ  تمارســــها الاــــركة 

إلــداك التــ  عتســ  بــ  ااــاطها واها ــة الســ ة الماليــة وغإلرهــا مــ  الع امــ . وحإلــث أاــ  س  م ــ  والتعق
تعدع  هـ   الج ـا   بسـه لة لمجـرم لقـ  زرـامة جـ مة الل ـا  المحاسـ، ، لااـ   م ـ   رجـاع أي 

 ل  ج ق مع خ ا   الاركة  اخت و ل  ه   الج مة  ل  القدرة الماررة للمدعرر  الت اإل عإل  ج با  
 وخ ا   المراجعة، وه  ما تحاول الدراسة الحالية قياس .

 :Data Envelopment Analysis (DEA)أسلوب تحليل مغلف البيانات  0.5
 & ,Charnes, Cooperألول مــرة مــ  خــ ل مراســة  تحلإلــ  مبلــا ال،يااــاك اهــر أســل ل

Rhodes (1978)  تحلإل  الت  تستجدم أسل ل ال،رمجة الجيية ل   األمواك غإلر المعلميةأحد . وه
ــــا  ال"اــــا ة ال ســــ،ية ببــــر   frontierالحــــدوم  ل حــــداك اتجــــاذ القــــرار  relative efficiencyقي

decision-making units (DMUs) ووحـداك . عـ  طررـع تقإلـي  المـدخ ك اسـبة  لـ  المجرجـاك
ً يــــة ما خــــ  الاــــركاك أو المستاــــ ياك أو اتجــــاذ القــــرار تــــد ت"ــــ ن شــــركاك أو أتســــام أو وحــــداك ج

الجامعــاك وغإلرهــا. ور ــ ن ل"ــ  وحــدة لــ  العــامة مجم عــة مــ  المــدخ ك ومجم عــة مــ  المجرجــاك 
(Charnes et al., 1978) . ماخـ  القيـاع  الاـركةلـ  وحدة اتجاذ القرار ل  الدراسـة الحاليـة تتم   و
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ــــ  ــــ ي ت تمــــ   لي ــــاكور ــــ ا أســــل ل . ال ــــا ال،ياا ــــ  مبل ــــة  تحلإل ــــاك المرج ي كأحــــد وســــا   المقارا
benchmarking اظـرا  ألاــ  عتمإلـً بتحدعــد أل ــ  الاـركاك مقاراــة بالاــركاك األخـر  األتــ  كاــا ة ،

 .(Manzoni & Islam, 2009)باسعتمام عل  مدخ ك ومجرجاك متعدمة 
قيا  كاـا ة كـ  شـركة علـ  اـاتا تسـمة مجمـ ع المجرجـاك علـ  مجمـ ع المـدخ ك. رعتمد و 

ورت  مقاراة ااتا القسمة ل"  شركة مع مجم عة الاركاك الت  تعم  ل  ااح القياع، بحإلث    ن 
ه ا  تجااح بإل  ه   الاركاك. وع د ح  ل الاركة عل  أل ـ  اسـبة كاـا ة لإاهـا ت ـبك بم ابـة 

 . وتتـــراو  قيمـــة كاـــا ة الاـــركة بـــإل  ال يمـــة )واحـــد( والتـــ  تم ـــ efficient frontierحـــدوم ال"اـــا ة 
. ورــت  قيــا  عــدم ال"اــا ة مــ  (2)ال"اــا ة ال"املــة، وال يمــة )صــار( والتــ  تم ــ  عــدم ال"اــا ة ال"املــة

 خـــــ ل المســـــالة بـــــإل  مرجـــــة الاـــــركة وبـــــإل  الم ح ـــــ  الـــــ ي  م ـــــ  الاـــــركاك ذاك ال"اـــــا ة ال"املـــــة
(Charnes, Cooper, & Li, 1989; Charnes et al., 1978; Charnes, Cooper, & Rhodes, 

1981; Cooper, Seiford, & Tone, 2007). 
ثبـــاك التـــرا   علـــ  تحلإلـــ  مبلـــا ال،يااــاكأســـل ل األصـــل  أو البســـي  مــ  رقــ م ال مـــ ذ  و 

ًمام ، Constant Return to Scale (CRS)العا ــد  لــ  الحجــ   اســبة بــ اح أي أن المجرجــاك تــ
ًرـامة لـ  المـدخ ك وريلـع عليـ  امـ ذ   ،(Charnes et al., 1978)ال مـ ذ  المقتـر  مـ  ، وهـ  ال

CCR.  وتـد تـ  تيـ رر هـ ا ال مـ ذ  ب اسـيةBanker, Charnes, & Cooper (1984)  مـ  خـ ل
ًرــــامة  Variable Return to Scale (VRS)التــــرا  تبإلــــر العا ــــد علــــ  الحجــــ   ســــ ا  بال

Decreasing Returns to Scale (DRS)   أو بـال قIncreasing Returns to Scale (IRS) .
م ـ  ال مـ ذ  التجميعـ  ه ع  ال مـ ذجإل ، ع جـد امـاذ  أخـر  بج و و  .BCCعلي  ام ذ  وُريلع 

the additive model وال مـ ذ  الم ـاعا ،multiplicative model  وامـ ذ  التبـاط ،Slacks-

Based measures (SBM) (Cooper et al., 2007). 
باسـتجدام أسـل ل تحلإلـ  مبلـا ال،يااـاك ل يـا  القـدرة  Demerjian et al., (2012)وتـد تـام 

الماررة، واث،ت ا أن ه ا الم يا  تدرة أعي  اتا ا تا   ل  متتها المقـاعيح األخـر  للقـدرة الماررـة. 
أتعــال المراجعــة ولقــد تــ  اسســتاامة مــ  ذلــك لــ  مراســة القــدرة الماررــة مــع العدعــد مــ  الج ااــق م ــ  

(Krishnan & Wang, 2015)  ولعاليــة الرتابــة الداخليــة علــ  عمليــة التقررــر المــال ،(Lee, 

 ,Mishra)، وت"لاـة رأ  المـال (Hermalin & Weisbach, 2017)، وح كمـة الاـركاك (2015

 وغإلرها.(، 2012  مليج  )Habib & Hasan, 2017) ، وخير ااهيار سعر سه  الاركة(2014
 

                                              
ومــ  ه ــا جــا  اســ  هــ ا األســل ل، حإلــث أن الاــركاك ذاك ال"اــا ة العاليــة ت"ــ ن لــ  المقدمــة، وتبلــا أو ُتيــ    (2)

 الاركاك األخر  األت  كاا ة.
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 : . الدراسات السابقة ر ناء الفررض3
تقسي  الدراساك السابقة ل  مجال الع تة بإل  القدرة الماررة للمدعرر  الت اإل عإل  وجـ مة  م   

 الل ا  المحاس،   ل  ث ثة ج ااق ه :
 :أثر القدرة اإلدارية على جودة التقارير المالية 3.1

ً  األك،ـــر مـــ  اهتمـــام الدراســـاك الســـابقة والتـــ  بـــدأك مـــع مراســـة  لقـــد االـــد هـــ   الع تـــة الجـــ
Demerjian et al. (2013)  والتــ  هــدلد  لــ  مراســة أثــر القــدرة الماررــة، التــ  قياســها باســتجدام

ماـاهدة مـأخ ذة  72423، علـ  جـ مة األربـا  بـالتي،إلع علـ  Demerjian et al. (2012)امـ ذ  
. وت صلد هـ   الدراسـة  لـ  ارتبـاط 2002حت   1222م  التقاررر المالية للاركاك األمرر ية م  

مة األربا    جابيا وج هررا  مع القدرة الماررة، حإلث ارتب  مع ارتااع القدرة الماررة ااجاا  ل  ج  
تعــد  ك التقــاررر الماليــة، وارتاــاع لــ  اســتمراررة األربــا ، وااجاــا  لــ  مقــدار األخيــا  لــ  تقــدعر 

 مج   الدع ن الما    لإلها، وارتااع ل  ج مة حساباك اسستحقا .
مراســة أثــر القــدرة الماررــة علــ   مارة األربــا   لــ   Huang & Sun (2017) وهــدلد مراســة

ماـاهدة خـ ل الاتـرة  62422بالتي،إلع عل  عإل ة مـ  الاـركاك األمرر يـة بلبـد الح يقة  باألااية
، وت صــلد  لــ  ارتاــاع القــدرة الماررــة عــرتب  معــ  ااجاــا  لــ  ممارســاك 2012حتــ   1227مــ  

، كمــا أن ارتاــاع القــدرة الماررــة  ســاعد لــ  تج ــيض األثــر الســل،  الح يقــةباألااــية  مارة األربــا  
 Demerjian etول  ااح السيا  هدلد مراسة  عل  أما  الاركة. مارة األربا  باألااية الح يقةل

al. (2020)  لـ  مراسـة أثـر القـدرة الماررـة علـ  ممارسـة أااـية تمهإلـد الـدخ  بـالتي،إلع علـ  عإل ـة 
م. 2013حتـــ   1225شـــركة أمرر يـــة خـــ ل الاتـــرة مـــ   3523ماـــاهدة مـــ   13153م  اـــة مـــ  

وت صلد الدراسة  ل  أن ارتااع القدرة الماررـة عـرتب  معـ  ارتاـاع لـ  عمليـاك تمهإلـد الـدخ  وكـ لك 
   التابإلل  المستق،ل  للاركة.تحسإل  ل  األما

ــالتي،إلع علــ  عإل ــة م  اــة مــ  و ولــ  ســيا  الاــركاك الماليــة،  مول  2ب ــك مــ  بــإل   152ب
ـــرة مـــ   ـــة خـــ ل الات ماـــاهدة، ت صـــلد مراســـة  277بماـــاهداك بلبـــد  2010حتـــ   2004مجتلا

García-Meca & García-Sánchez (2018)   هامـا  لـ  جـ مة   لـ  أن القـدرة الماررـة تـ مي مورا
التقاررر المالية ل  ال،    م  خ ل تج يض حاسك  مارة األربا  با   ااتهـازي، والتـ  تـ مي  لـ  

 ارتااع ج مة األربا  ومست   التحاأ المحاس، .
 Demerjian et al. (2012)باسـتجدام امـ ذ  ولـ  ال،إلئـة الم ـررة، لقـد تامـد عـدة مراسـاك 

ع تتهــا بعــدة ج ااــق مــ  جــ مة الل ــا  المحاســ، . لقــد تــام  بــرا,ي   ل يــا  القــدرة الماررــة ومراســة
شـركة  122بالتي،إلع عل  عإل ـة م  اـة مـ  القدرة الماررة عل  ج مة األربا  ( بدراسة أثر 2017)

، وت صـ   لـ  وجـ م ع تـة ع سـية غإلـر ج هررـة 2013و 2012م ررة غإلر ماليـة خـ ل عـام  
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بإل  القدرة الماررة وحساباك اسستحقا  اسختياررة، وع تة   جابية وج هررة مع تمهإلـد الـدخ . كمـا 
باألااـية ( بدراسة أثر القدرة الماررة عل  تج ـيض األثـر السـل،  لمارة األربـا  2012تام حسإل  )

شــركة م ــررة  55الح ي يــة علــ  األما  المســتق،ل  للاــركة، وذلــك بــالتي،إلع علــ  عإل ــة م  اــة مــ  
. وت صلد الدراسة  ل  2015حت   2005غإلر مالية مقإلدة بس   المال الم ري خ ل الاترة م  

وج م ع تة   جابية وج هررة بإل  القـدرة الماررـة وأااـية  مارة األربـا  الح ي يـة، األمـر الـ ي  ع ـ  
  المسـتق،ل  للاـركة. ولـ  ااـح أن ارتااع القدرة الماررة كان ل  أثرا  سـل،يا  ولـيح ج هررـا  علـ  األما

التقـاررر الماليـة لعإل ـة م  اـة مـ   القدرة الماررـة علـ  جـ مة( بدراسة أثر 2012السيا  تام مليج  )
 342بماــــاهداك بلبــــد  2012حتــــ   2016شــــركة م ــــررة غإلــــر ماليــــة خــــ ل الاتــــرة مــــ   116

 .مع ج مة التقاررر المالية وت صلد  ل  أن القدرة الماررة ترتب  بع تة م جبة وج هررةمااهدة. 
، والجــام بــأثر القــدرة الاــر  األول للدراســةولــ  حــ   اتــا ا هــ   الدراســاك  م ــ  صــياغة 

 ، عل  ال ح  التال :الماررة عل  ج مة التقاررر المالية
 .ج مة التقاررر الماليةت ثر القدرة الماررة للمدعرر  الت اإل عإل  با     جاب  عل   الفرض األرل:

 :أثر القدرة اإلدارية على التوقيت المناسب 3.0
 Abernathy etأما بج  م أثر القدرة الماررة علـ  الت تإلـد الم اسـق، لقـد هـدلد مراسـة 

al. (2018)  امــ ذ   لــ  مراســة هــ ا األثــر باســتجدامDemerjian et al. (2012)  ل يــا  القــدرة
ماـــاهدة خـــ ل الاتـــرة مـــ   32476الماررـــة بـــالتي،إلع علـــ  عإل ـــة مـــ  الاـــركاك األمرر يـــة حـــمد 

. وت صلد  ل  أن ارتااع القدرة الماررة للمدعرر  الت اإل عإل  عرتب  مع  تق إلر 2014حت   2003
تـأخإلر لـ   عـداع لترة الع ن عـ  األربـا  وتق ـإلر لتـرة تـأخإلر تقررـر المراجعـة وااجاـا  احتمـال ال

 .SECالتقاررر المالية لد  هإلئة األورا  المالية وال، رصاك األمرر ية 
( أ  ــا   لــ  أن القــدرة الماررــة تــرتب  2012ولــ  ال،إلئــة الم ــررة، ت صــلد مراســة مليجــ  )
 بع تة م جبة وج هررة مع الت تإلد الم اسق لإلل ا .
، والجــام بــأثر القــدرة للدراســة ل ــاا االاــر  ولــ  حــ   اتــا ا هــ   الدراســاك  م ــ  صــياغة 

 ، عل  ال ح  التال :الت تإلد الم اسقالماررة عل  
 الت تإلـــد الم اســـقتـــ ثر القـــدرة الماررـــة للمـــدعرر  الت اإلـــ عإل  باـــ     جـــاب  علـــ   :الثدددانيالفدددرض 

 .للتقاررر المالية
 :أثر القدرة اإلدارية على بيئة المعلومات 3.3

 .Baik et al، لقــد هــدلد مراســة بإلئــة المعل مــاكاررــة علــ  أمــا بج ــ م أثــر القــدرة الم

بالحـالة  لـ  معـدل  Demerjian et al. (2012)امـ ذ   لـ  مراسـة هـ ا األثـر باسـتجدام  (2018)
العا ــد علــ  األصــ ل المعــدل بالقيــاع ال ــ اع ، ل يــا  القــدرة الماررــة بــالتي،إلع علــ  عإل ــة مــ  
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. وت صـلد  لـ  2010حتـ   1223خ ل الاتـرة مـ   مااهدة  15207الاركاك األمرر ية حمد 
وجـــ م ع تـــة م جبـــة بـــإل  القـــدرة الماررـــة وجـــ مة بإلئـــة معل مـــاك الاـــركة، كمـــا أن جـــ مة هـــ   ال،إلئـــة 
تتحســ  ع ــدما عــت  ملــع حــ الً المــدعرر  علــ  أســا  أســعار األســه ، كــ لك لــان اسل ــاحاك غإلــر 

   تحسإل  ج مة بإلئة معل ماك الاركة.الرسمية الت  تت  ب اسية ه س  المدعرر  تساعد ل
( أ  ــا   لــ  أن القــدرة الماررــة تــرتب  2012ولــ  ال،إلئــة الم ــررة، ت صــلد مراســة مليجــ  )

، ممــا بع تــة ســل،ية وج هررــة مــع عــدم تماثــ  المعل مــاك، التــ  تم ــ  أحــد ع اصــر بإلئــة المعل مــاك
 . ع   تحسإل  بإلئة المعل ماك

، والجــام بــأثر القــدرة للدراســة ال الــثالاــر    صــياغة ولــ  حــ   اتــا ا هــ   الدراســاك  م ــ
 ، عل  ال ح  التال :بإلئة المعل ماكالماررة عل  

 .بإلئة المعل ماكت ثر القدرة الماررة للمدعرر  الت اإل عإل  با     جاب  عل   الفرض الثالث:
 

 : منهجية الدراسة. 4
 :عينة الدراسة 4.1

لـ   الدراسـة جميـع الاـركاك المسـاهمة العامـة المسـجلة  م   المجتمع ال ي سح،د م ـ  عإل ـة 
م، 2012م حتــ  العــام 2002ســ   األورا  الماليــة لــ  الممل"ــة العربيــة الســع م ة خــ ل الاتــرة مــ  

ة، وهـ  لتـرة زم يـة ط رلـة باـ    سـاه  لـ  زرـامة متـة ال تـا ا سـ  11وذلك بسلسلة زم ية تمتـد  لـ  
تبعام الاـركاك الماليـة اظـرا  ألاهـا تج ـع لمعالجـاك محاسـ،ية . وتـد تـ  اسـلإلهـا الت   م   ال صـ ل 

، والاـركاك التـ  س متبإلراك الدراسةذاك ط،يعة خاصة، والاركاك الت  س عت الر ع ها بياااك ع  
اظـرا  ل ـع بة  (3)ع جد لها أسـعار سـ قية ااـية علـ  أسـهمها، والاـركاك التـ  تتبـع التقـ ر  الهجـري 

اك بات  الاـركاك األخـر . وبـ لك لقـد أصـبحد العإل ـة ال ها يـة ةبـارة عـ   مما  بياااتها حم  بياا
تيـاع مـ   17ت ـ  شـركاك مـ   شركة(-)س ة مااهدة 1332شركة بإجمال  مااهداك بلغ  122
 . م2017، طبقا  لت  يف الس   الجدعد ل  تياع تم   س   المال السع مي 20بإل  

ل"ــ  شــركة مــ  شــركاك  وتــد تــ  تجميــع بيااــاك الدراســة بــالرج ع  لــ  التقــاررر الماليــة الم اــ رة 
، وهـ  بالممل"ـة العربيـة السـع م ةبيااـاك الاـركاك العإل ة، والت  ت  الح  ل علإلها مـ  خـ ل م تـع 

الم تــع ، وأ  ــا  الرجــ ع  لــ   (4)شــركة الســ   الماليــة الســع م ة )تــداول( علــ  شــب ة الاتراــدم تــع 
( المتج  ـــان لـــ   (6)( و)أرتـــام (5)الل"ترواـــ  ل"ـــ  شـــركة علـــ  حـــدة،  حـــالة  لـــ  مـــ تع  )مباشـــر

                                              
. وتد تح لـد شـركة ج،ـ  عمـر التاإلإلد وال، ا هما بياااك شركة م ة وشركة ج،  عمر، اللتان ع تميان  ل  تياع  (3)

 م. وت  ت مإل ها لعإل ة الدراسة.2016 ل  استجدام التق ر  المي مي ابتدا  م  عام 
 .www.tadawul.com.saه :  اترادم تع هإلئة الس   المالية )تداول( عل  شب ة ال (4)
 .www.mubasher.infoه :  عل  شب ة الاترادمباشر م تع  (5)

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.mubasher.info/
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كما ت  الح  ل عل  أسعار األسه   تجميع ال،ياااك المجتلاة للاركاك العاملة ل  الم يقة العربية.
 تااصإل  عإل ة الدراسة.  (1جدول ). ور حك م  م تع )تداول( أ  ا  

 الدراسة:(: عينة 1جدرل )
 أ. على قطاعات السوق

   
 

 ب. على سنوات الدراسة

 القطاع
عدد 
الشركات

(7)
 

عدد 
 المشاهدات

 نسبةال
 

 السنة
عدد 

المشاهدات
(8)

 
 نسبةال

 92,3 44 4 الطاقة
 

,008 007 8200 
 992,3 445 ,4 المواد األساسية

 

,003 003 8205 
 3257 0,8 ,0 السلع الرأسمالية

 

,000 008 828, 
 0234 ,, , الخدمات التجارية والمهنية

 

,000 0,, 320, 
 9233 59 5 النقل

 

,00, 0,9 3203 
 9280 50 5 السلع طويلة األجل

 

,009 0,5 3294 
 5203 33 8 الخدمات االستهالكية

 

,004 0,5 3294 
 0234 ,, , اإلعالم

 

,005 0,5 3294 
 4270 39 3 تجزئة السلع الكمالية

 

,003 0,7 3243 
 92,0 49 4 تجزئة األغذية

 

,007 0,8 3257 
 3287 ,09 ,0 إنتاج األغذية

 

,008 0,3 3234 
 4240 53 3 الرعاية الصحية

 

 000 0998 إجمالي 
 ,028 00 0 األدوية

    

 92,3 44 4 االستثمار والتمويل
    

 92,0 49 4 االتصاالت
    

 0234 ,, , المرافق العامة
    

 3250 87 00 العقارات إدارة وتطوير
    

 000 0998 0,3 إجمالي
    

ـــة ( عت ـــك أن تيـــاع 1ومـــ  جـــدول ) المـــ ام األساســـية هـــ  أك ـــر القياعـــاك تم ـــي   لـــ  عإل 
.  مارة وتيـــ رر العقـــاراكثـــ  تيـــاع  الســـلع الرأســـمالية  اتـــا  األغ  ـــة ثـــ  تيـــاعتيـــاع الدراســـة عليـــ  

حإلـث كـان أك،رهـا بيااـاك  ،اـاهداك السـ  اك المجتلاـةم تقـارل اسـ،  بـإل  عـدم مُ   وجـوُر حأ أ  ا  
 .م2002وأتلها بياااك العام  2017العام 
 القدرة اإلدارية: المستقل:المتغير قياس  4.0

لـ  الـ  عـت  ، والـ ي Demerjian et al. (2012)تـ  قيـا  القـدرة الماررـة باسـتجدام امـ ذ  
 عل  مرحلتإل . managerial ability score (MA-Score)قيا  مرجة القدرة الماررة 

 :شركةالدرجة كفاءة المرحلة األرلى: قياس 
 اـركةالمرجة كاا ة ل يا   DEAاستجدام أسل ل تحلإل  مبلا ال،ياااك ل  ه   المرحلة عت  

ماخــ  القيــاع الــ ي ت تمــ  لــ ، وذلــك مــ  خــ ل مقاراــة أو العــراماك التــ  حققتهــا الاــركة )وتم ــ  
   الم ارم )أو المدخ ك( التـ  اسـتجدمتها الاـركة لتحقإلـع هـ   العـراماك. المجرجاك( وذلك ل  ح

                                                                                                                                     
 ..argaam.comwwwه :  عل  شب ة الاترادأرتام م تع  (6)
 م وه  يخر لترة الدراسة.2012عدم الاركاك ل  اها ة العام المال   (7)
 م   أن  جتلا عدم المااهداك ل  بعض الس  اك عـ  عـدم الاـركاك بسـ،ق التبإلـراك ال اتجـة عـ  تسـجإل  أو  (2)

  لبا  تسجإل  بعض الاركاك.

http://www.argaam.com/
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-multitude revenueوتتم ـ  المـ ارم أو المــدخ ك لـ  المــ ارم التـ  تســاه  لـ  تحقإلــع العـراماك 

generation resources   والتـ  عـرDemerjian et al. (2012)  ،أاهـا تتم ـ  لـ  سـبعة ع اصـر
عــت  قيــا  مـ  ثــ  تا مــة المركــً المـال  وأربعــة ع اصــر مـ  تا مــة الــدخ . و م هـا ث ثــة ع اصــر مـ  

 كاا ة الاركة م  خ ل ح  ما لة تعظي  األربا  التالية:
maxvθ  = Sales / (v1CoGS + v2SG&A + v3PPE + v4OpsLease + v5R&D 

+ v6Goodwill + v7OtherIntan) ................................................................. (1) 
: الم ــرولاك SG&A: ت"لاـة الب ـاعة المباعـة، CoGS،  مرجـة كاـا ة الاـركة: θحإلـث أن 

: ااقـاك البحــ ا والتيــ رر، R&D: م ـرولاك التــأجإلر التاــبإلل ، OpsLeaseالعم ميـة والماررــة، 
PPE ،األصــــ ل ال ابتــــة :Goodwill ،الاــــهرة الماــــتراة :OtherIntan األصــــ ل غإلــــر الملم ســــة :

 األخر .
ررر الماليــة للاــركاك الســع م ة، ت،ــإل  أن وع ــد الح ــ ل علــ  بيااــاك هــ   الع اصــر مــ  التقــا

هــ   الاــركاك خــ ل لتــرة الدراســة لــ  تا ــك عــ  بعــض هــ   الع اصــر علــ  الطــ   أو لــ  تا ــك 
، ااقـاك البحـ ا والتيـ ررع ها  س ل  عدم تلإل  م  المـراك، وهـ  م ـرولاك التـأجإلر التاـبإلل ، و 

 لك أصــبحد ماــ لة تعظــي  بــو ، (2)الســابقةمــ  المعاملــة  والاــهرة الماــتراة  لــ لك لقــد تــ  اســتبعامها
 األربا  عل  ال ح  التال :

maxvθ  = Sales / (v1CoGS + v2SG&A + v3PPE + v4OtherIntan) ............ (2) 
ال ص ل  ل  األوزان الم الية له   الم ارم المجتلاة ع  طررـع مقاراـة كـ  مـ رم مـ  هـ    ورت 

الم ارم ل"  شركة عل  حدة مع ه ا الم رم ل"  الاركاك األخر  ل  ااح القيـاع. واظـرا  سشـتمال 
، ومـ  ثـ  حسـال مرجـة الرعا ـة ال ـحيةعل  شركة واحـدة، لقـد تـ  حـمها  لـ  تيـاع  األمورةتياع 

 ة الاركاك السبعة معا .كاا 
تحلإلـــ  مبلـــا ال،يااـــاك تأخـــ  قيمـــا  تتـــراو  بـــإل  ال احـــد  ت ـــتا مـــ التـــ   مرجـــة كاـــا ة الاـــركةو 

وال ــار بالاــ   الــ ي  ع ــح القإلــ م علــ  براــاما الحــ  األم ــ  لماــ لة تعظــي  األربــا . والاــركاك 
  األم   أو المم   لـ  ( ه  الاركاك عالية ال"اا ة، وتم   حدوم م يقة الح1الت  تحقع ال يمة )

. أمـا الاـركاك ذاك frontier of set of possible input combinationsحـ   كـ  المـدخ ك 
ال ــي  األتــ  مــ  ال احــد لــان قيمتهــا تقــع تحــد هــ   الحــدوم. وتحتــا  الاــركاك ذاك ال ــي  األتــ  مــ  

 ال احد  ل  تج يض الت"اليف أو زرامة العراماك ببر  تحقإلع ال"اا ة.

                                              
 & ,Park, Ko, Jung، ومراسـة Akbari, Salehi, & Bagherpour Vlashani (2018)وهـ  ااـح مـا تـام بـ   (2)

Lee (2016)( 2020، ومراسة ع،دالمجإلد.) 
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 القدرة اإلدارية للشركة:درجة المرحلة الثانية: قياس 
ـــت   ـــة ع ـــ  علـــ  لـــ  هـــ   المرحل ـــة األول ـــا ة المســـتجرجة لـــ  المرحل  جـــرا  ااحـــدار لدرجـــة ال"ا

أك ـر م هـا  لـ  خ ـا   الاـركة ااسـها مجم عة م  الع اصر والت   م    رجاعها  ل  خ ا   
ذ  اساحــدار المســتجدم لــ لك علــ  الاــ   ، والتــ  تم لــد لــ  ســتة ع اصــر. وتــد كــان امــ  المــدعرر 

 التال :
Firm Efficiency = 𝛼0 + 𝛼1Ln(Total Assets) + 𝛼2Market Share + 𝛼3 Positive 

Free Cash Flow + 𝛼4Ln(Age) + 𝛼5BusinessSegmentConcentration + 𝛼6 

Foreign Currency Indicator + Year Indicators + ε ................................ (3) 

 Ln(Total، مرجــة ال"اــا ة المســتجرجة لــ  المرحلــة األولــ : Firm Efficiencyحإلــث أن 

Assets) ،الل غــاررت  الي،يعــ  لجمــال  األصــ ل والمســتجدم للتع،إلــر عــ  حجــ  الاــركة :Market 

Share ،الح ـــة الســـ قية للاـــركة :Positive Free Cash Flow ،ـــة الحـــرة : التـــدلقاك ال قد 
Ln(Age)الاـــــركة،  : الل غــــاررت  الي،يعـــــ  لعمــــرBusinessSegmentConcentration تياعـــــاك :

 Year Indicators: م شـر العملـة األج ،يـة، Foreign Currency Indicatorالتاـبإل  بالاـركة، 
، لقـد العملـة األج ،يـةو  تياعاك التابإل  بالاركةمتبإلر وهم   م   الس ة. واظرا  لعدم ت الر بياااك 

 ل ي أصبك عل  الا   التال :ت  استبعامها م  ام ذ  اساحدار، وا
Firm Efficiency = 𝛼0 + 𝛼1Ln(Total Assets) + 𝛼2Market Share + 𝛼3 Positive 

Free Cash Flow + 𝛼4Ln(Age) + Year Indicators + ε .............................. (4) 

اظرا  ألن المتبإلر التابع  Tobitباستجدام ام ذ  ااحدار  4وتد ت   جرا  معاملة اساحدار رت  
 أخ  قيما م ح رة بإل  ال ار وال احـد ال ـحيك. وتم ـ  قيمـة ال،ـ ات  لـ  معاملـة اساحـدار السـابقة 
الع ام  الت   م   اس،تها  ل  الاررع الماري للاركة، ل لك لإاها تعت،ر بم ابة مرجـة القـدرة الماررـة 

MA-Scoreة للمدعرر  الت اإل عإل  بالاـركة خـ ل السـ ة محـ  ، وه  الت  تم   م يا  القدرة المارر
 .MASالدراسة. ورت  الرمً له ا المتبإلر بالرمً 

 ات التابعة:المتغير قياس  4.3
 ل  ح   هدو الدراسة والارو  الم ح عة مح  اسختبار له ا  ث ثة متبإلراك تابعة ه :

 :ات قياس جودة التقارير الماليةالمتغير التابع األرل: متغير 
 ت  قيا  ج مة التقاررر المالية باستجدام م ياسإل  هما:

حساباك اسستحقا ، ج مة : ورستجدم ل يا  Dechow, Sloan, & Sweeney (1995)ام ذ  . 1
حساباك اسستحقا  قيا  ج مة المعدل. ول  ا  ه ا ال م ذ ، لاا  عت   Jonesوه  ام ذ  

 :املة التالية، طبقا  للمعdiscretionary accruals اسختياررة
    

   
 𝛼  𝛼 

 

     
 𝛼 

             

     
 𝛼 

     

     
     ..................... (5) 
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:  جمــــال  حســــاباك اسســــتحقا ، وتســــاوي الاــــر  بــــإل  صــــال  الــــدخ  TAitحإلــــث أن 
ـــرة CFO، Ait-1والتـــدلقاك ال قد ـــة مـــ  األااـــية التاـــبإللية   ، جمـــال  األصـــ ل لـــ  بدا ـــة الات

∆REVit التبإلر ل   جمال  العراماك، والت  ت  حسابها ع  طررع تسمة الار  بإل   عراماك :
: التبإلــــر لــــ  RECit∆ ،العــــام الحــــال  و عــــراماك العــــام الســــابع علــــ   عــــراماك العــــام الماحــــ 

الاــــر  بــــإل  ، والتــــ  تــــ  حســــابها عــــ  طررــــع تســــمة receivables جمــــال  حســــاباك ال ــــبض 
 جمـال  حســاباك ال ـبض العــام الحـال  و جمــال  حســاباك ال ـبض للعــام السـابع علــ   جمــال  

: الممتل"ـــاك والم ـــااع والمعـــداك لـــ  اها ـــة العـــام PPEit ،حســـاباك ال ـــبض للعـــام الماحـــ 
ورأخــ   .ε ال،ــ ات الحــال . وت"ــ ن ال يمــة الميلقــة لحســاباك اسســتحقا  اسختياررــة هــ  قيمــة 

 .DECه ا المتبإلر الرمً 
حساباك اسستحقا  ج مة : ورستجدم ل يا  Kothari, Leone, & Wasley (2005)ام ذ  . 2

 :طبقا  للمعاملة التاليةأ  ا  ول"  مع ترجيحها باألما ، 
     𝛼  𝛼 

 

     
 𝛼 

      

     
 𝛼 

     

     
           ............... (6) 

وت"ــ ن ال يمــة الميلقــة لحســاباك اسســتحقا   العا ــد علــ  األصــ ل. :ROAitأن  حإلــث
 .KOTورأخ  ه ا المتبإلر الرمً  .ε ال، ات اسختياررة ه  قيمة 

 Demerjian et al. (2013)وبال سبة للم ياسإل  المم لإل  لج مة التقاررر المالية وطبقا  لدراسة 
ســ  اك، ثــ  عــت  حــرل قيمــة اساحــراو  4ل،ــ ات  خــ ل لتــرة اساحــراو الم يــاري ل يمــة ا لقــد تــ  أخــ 

، بحإلـث تاـإلر ال يمـة العاليـة  لـ  ارتاـاع جـ مة التقـاررر 1–الم ياري ال اتا مـ  الجيـ ة السـابقة لـ  
 المالية.

 :المتغير التابع الثاني: متغيرات قياس التوقيت المناسب
 باستجدام م ياسإل ، هما: الت تإلد الم اسقت  قيا  

وه  ةبارة ع  عدم األ ام بإل  اها ة الس ة وتاررخ اار تقررر : تأخر تقررر المراجعةوتد . 1
 .ARLورأخ  ه ا المتبإلر الرمً  .(Abernathy et al., 2018)المراجعة 

 عداع وه  ةبارة ع  عدم األ ام بإل  اها ة الس ة وتاررخ : تأخر  عداع التقاررر الماليةوتد . 2
(Abernathy et al., 2018)التقاررر المالية 

 .FILورأخ  ه ا المتبإلر الرمً . (10)
 :متغيرات قياس بيئة المعلوماتالمتغير التابع الثالث: 

 باستجدام م ياسإل ، هما: بإلئة المعل ماكت  قيا  

                                              
، حإلــث عــت  تســمية الملــا بتــاررخ هإلئــة الســ   الماليــة )تــداول(الل"ترواــ  لم تــع الهــ   ال،يااــاك م جــ مة علــ   (10)

  عداع .
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وت  حساب  باعتبار  المت س  الس  ي  :عدم تماث  المعل ماك )أو ااتاار العر  واليلق(. 1
يلق الإل م  عل  سه  الاركة، وال ي ت  حساب  م  خ ل المعاملة ساتاار العر  وال

  :(Baik et al., 2018; Li & Zaiats, 2017)اثتية 
   –             

           

 
           

 
 
  ...................................................... (7) 

: سعر Bid: سعر اليلق، وه  أعل  سعر لسه  الاركة خ ل الإل م، Askحإلث 
 .BASورأخ  ه ا المتبإلر الرمً العر ، وه  أت  سعر لسه  الاركة خ ل الإل م. 

 Baik)وه  ةبارة ع  المت س  الس  ي لحج  التداول الإل م  عل  سه  الاركة : حج  التداول. 2

et al., 2018)  وتد ت  أخ  الل غاررت  الي،يع  ل ي  حج  التداول الإل م  للتجل  م .
 .VOLورأخ  ه ا المتبإلر الرمً رتام. ما لة ت ج  األ

 :المتغيرات الرقابية 4.4
أاها ذاك  السابقة ت م د اماذ  الدراسة بعض المتبإلراك الرتابية الت  أاهرك الدراساك

 .اك الت  تم   ج مة الل ا  المحاس، المتبإلر القدرة الماررة و تأثإلر عل  الع تة بإل  
 المتبإلراك الرتابية ل  المتبإلراك اثتية: وتد تم لد ه  

ًرد لإلها المتبإلراك الت  تم   ج مة . حج  الاركة: 1 حإلث عت تع أن الاركاك ذاك الحج  ال"،إلر ع
الل ا  المحاس، . وت  قيا  ه ا المتبإلر م  خ ل أخ  الل غاررت  الي،يع  لجمال  

 ,.Abernathy et al., 2018; Baik et al., 2018; Demerjian et al)األص ل أول الاترة 

 .SIZEورأخ  ه ا المتبإلر الرمً  .(2013
قيا  الرالعة  لها تأثإلراك مجتلاة عل  ج مة الل ا  المحاس، . وت  . الرالعة المالية: حإلث أن2

(  جمال  األص ل يخر الاترة( عل  ) جمال  الدع ن ط رلة األج المالية م  خ ل تسمة )
(Abernathy et al., 2018; Baik et al., 2018; Demerjian et al., 2013).  ورأخ  ه ا

 .LEVالمتبإلر الرمً 
حق   وت  قياس  باعتبار  صال  الدخ  ت،  ال،  م غإلر العام ة  ل  . العا د عل  حق   المل"ية: 3

 .ROEورأخ  ه ا المتبإلر الرمً  .(Abernathy et al., 2018)  المل"ية
وت  قياس  باعتبار  صال  الدخ  ت،  ال،  م غإلر العام ة  ل   جمال  : األص ل. العا د عل  4

 .ROAورأخ  ه ا المتبإلر الرمً  .(Baik et al., 2018)األص ل 
وه  ةبارة ع  اساحراو الم ياري للم،يعاك )مرجحة بإجمال  األص ل( : التقلق ل  الم،يعاك. 5

 .SVOLخ  ه ا المتبإلر الرمً ورأ .(Demerjian et al., 2013)خ ل يخر ث ا س  اك 
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وه  ةبارة ع  اساحراو الم ياري للتدلقاك  :م  األااية التابإللية التقلق ل  التدلقاك ال قد ة. 6
ال قد ة م  األااية التابإللية )مرجحة بإجمال  األص ل( خ ل يخر ث ا س  اك 

(Demerjian et al., 2013).  ًورأخ  ه ا المتبإلر الرمCVOL. 
. مورة التابإل : الل غاررت  الي،يع  لي ل لترة التابإل  بالاركة، والت  تساوي ط ل لترة اسحتااظ 7

ًون + ط ل لترة اسحتااظ بحساباك ال بض . ورأخ  (Demerjian et al., 2013) (11)بالمج
 .OPCه ا المتبإلر الرمً 

ذا حققد الاركة خسارة خ ل الس ة، وصار ل    1: وه  متبإلر وهم   أخ  ال يمة جسارةال. 2
ورأخ  ه ا  .(Abernathy et al., 2018; Demerjian et al., 2013)الحاسك األخر  

 .LOSSالمتبإلر الرمً 
اذا كان المراجع أحد شركاك المراجعة األربعة  1. ا ع المراجع: وه  متبإلر وهم   أخ  ال يمة 2

 Abernathy et al., 2018; Demerjian et)خر  ، وصار ل  الحاسك األBig4ال"بار 

al., 2013) . ًورأخ  ه ا المتبإلر الرمAUD. 
وه  ةبارة ع  الل غاررت  الي،يع  لعدم الس  اك الت  مرك م    مرا  الاركة : عمر الاركة. 10

 .AGEورأخ  ه ا المتبإلر الرمً . (Baik et al., 2018)ل  س   المال 
 inherent riskوت  التع،إلر ع  ذلك ب يا  الجير الي،يع  أو المتأص  : تعقد أعمال الاركة. 11

ل  عملية  عدام التقاررر المالية والل ا  المحاس، . وت  قياس  ع  طررع تس  مجم ع 
ًون عل   جمال  األص ل  ورأخ  ه ا  .(Abernathy et al., 2018)حساباك ال بض والمج

 .RISKالمتبإلر الرمً 
، وت  قياس  م  خ ل المعاملة SGRO:  أخ  ه ا المتبإلر الرمً الم،يعاك التبإلر ل  ام . 12

 :(Demerjian et al., 2013)اثتية 
       

       

        
 

         

        
 ............................................................... (8) 

تمهإلد الدخ : وه  ةبارة ع  تسمة اساحراو الم ياري للم،يعاك، مرجحة بإجمال  األص ل، . 13
عل  اساحراو الم ياري للتدلقاك ال قد ة م  األااية التابإللية، مرجحة أ  ا  بإجمال  

 .SMOورأخ  ه ا المتبإلر الرمً  .(Baik et al., 2018)األص ل 
لمت س  الس  ي للعا د غإلر العامي عل  سه  الاركة العا د غإلر العامي: وه  ةبارة ع  ا. 14

(Demerjian et al., 2013).  ًورأخ  ه ا المتبإلر الرمABN. 
، طبقا  McNichols (2002)حساباك اسستحقا : والت  ت  قياسها طبقا  ل م ذ  . ج مة 15

 :للمعاملة التالية
                                              

 ع م. 365ع م، ورم   حساب  عل  أسا  أا   360حسال ه ا المتبإلر عل  أسا  أن عدم أ ام العام  ت  (11)



(22) 

 

      𝛼  𝛼         𝛼       𝛼         𝛼        
𝛼           ............................................................................. (9) 

التدلقاك ال قد ة م  األااية : CFOالتبإلر ل  رأ  المال العام ،  :∆WCitأن  حإلث
ورأخـ   .ε ال،ـ ات التابإللية. وت" ن ال يمة الميلقة لحساباك اسستحقا  اسختياررـة هـ  قيمـة 

 .McNه ا المتبإلر الرمً 
 :ذج الدراسةانم 4.5

 :، ه الدراسة ال  ثة لرو ت  استجدام ام ذ  سختبار ك  لر  م  
 ، ورأخـــ  الاــــ   التــــال جــــ مة التقـــاررر الماليــــةالقـــدرة الماررــــة علـــ  سختبــــار أثــــر  النمدددوذج األرل:

(Demerjian et al., 2013): 
FRQit+1 = 𝛼0 + 𝛼1MASit + 𝛼2Sizeit + 𝛼3SVOLit-4 + 𝛼4CVOLit-4 + 𝛼5OPCit-4 + 

𝛼6LOSSit-4 + 𝛼7AUDit + 𝛼8SGROit + 𝛼9ABNit + εit .......................... (10) 

 .DEC, McN, KOTث ثة أش ال ه   FRQورأخ  متبإلر ج مة التقاررر المالية 
ــــة علــــ  سختبــــار أثــــر  :الثددددانيالنمددددوذج   ، ورأخــــ  الاــــ   التــــال الت تإلــــد الم اســــقالقــــدرة المارر

(Abernathy et al., 2018): 
Timelinessit = 𝛼0 + 𝛼1MASit + 𝛼2Sizeit + 𝛼3LEVit + 𝛼4ROEit + 𝛼5LOSSit + 

𝛼6RISKit + 𝛼7KOTit + 𝛼8AUDit + εit ................................................ (11) 

 .ARL, FILش لإل  هما  Timelinessورأخ  متبإلر الت تإلد الم اسق 
 ، ورأخـــ  الاـــ   التـــال الاـــركة بإلئـــة معل مـــاكالقـــدرة الماررـــة علـــ  سختبـــار أثـــر  :الثالدددثالنمدددوذج 

(Baik et al., 2018): 
Infoit = 𝛼0 + 𝛼1MASit-1 + 𝛼2SIZEit + 𝛼3RISKit + 𝛼aROAit + 𝛼5AGEit + 𝛼6LEVit 

+ 𝛼7McNit + 𝛼8SMOit + εit ............................................................... (12) 

 .BAS, VOLش لإل  هما  Infoورأخ  متبإلر بإلئة المعل ماك 
 

 راختبار الفررض: تحليل بيانات الدراسة .5
المتبإلر ي التحلإل  أحامو  ال صا  لمتبإلراك الدراسة الح ا  عهدو ه ا القس   ل  عر  

. وتد ت  استجدام برااما لرو  الدراسةث  تحلإل  اساحدار ببر  اختبار  )تحلإل  اسرتباط(
Eviews  حإلث عتعام  با   أل   مع بياااك  جرا  التحلي ك ال زمةل   10الصدار ،

ًم ية المقي ية  وتد ت م د بياااك  .لإلها بياااك الدراسةالت  ت تم    panel dataالس س  ال
وت  التعام  مع ه   ال ي  . extremeومتيرلة  outliersشاذة متبإلراك ام ذ  الدراسة قيما  

 .trimmed mean (Walfish, 2006) ال س  الم،ت رباست،دالها باستجدام طررقة 
ة، ت  التأكد م  ت الر ل  ك  متبإلر م  متبإلراك الدراس الااذة والمتيرلةوبعد معالجة ال ي  

 normal distribution  اختبار الت زرع الي،يع شروط ام ذ  اساحدار الجي  المتعدم م  خ ل 
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test المتعدم  الجي  اسرتباطاختبار ، وMulticollinearity تباع  الجيأ اخت و اختبار ، و
 Serialأو المتسلس   Autocorrelationال ات   اختبار اسرتباط، و Heteroskedasticityالعا ا   

Correlation ًم ية الس س  استقرار اختبار ، و  ;Time Series Stationary .(Gujarati, 2014ال

MacKinnon, 1996; Myers, 1990; Verbeek, 2017; Wooldridge, 2017). 
أسل ل التأثإلراك  باستجداملإاها  ما أن ت" ن اساحدار، اماذ  تقدعر ، لاا  بال سبة لوأخإلرا  

 Hausmanب ا  عل  اختبار  random effect أو أسل ل التأثإلراك العا ا ية fixed effectال ابتة 

وب ا  عل  أن قيمة ه ا اسختبار كااد مع  رة كما تظهر ل  جداول اماذ  اساحدار  .(1978)
لعا ا ية، وه  ما ع كد اأسل ل التأثإلراك (، لان ه ا  ع   عدم ص حية 7، و6، 5ال  ثة )أرتام 

 .ايما عدا حالتإل  لق ، أسل ل التأثإلراك ال ابتةعل  ص حية استجدام 
 اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة: 5.1

 .( الح ا اك ال ص ية لمتبإلراك الدراسة2جدول )ع حك 
 لدراسة:ا(: اإلحصاءات الوصفية لمتغيرات نموذج 0جدرل )

Variable n. Mean Median Max Min Std. Dev. Skewness Kurtosis 
MAS 1338 0.001 0.012 0.682 -0.846 0.233 -0.458 2.911 
MASH 697 0.184 0.188 0.682 0.001 0.109 0.549 3.797 
MASL 641 -0.197 -0.169 0.001 -0.846 0.157 -1.012 3.999 
DEC 1338 -0.049 -0.036 0.000 -0.486 0.052 -3.626 21.885 
KOT 1338 -0.050 -0.037 0.000 -0.486 0.052 -3.531 20.897 
ARL 1338 51.071 51 159 11 19.461 0.762 5.808 
FIL 1338 71.087 72 199 7 14.608 0.627 15.543 
BAS 1338 0.026 0.026 0.221 0.000 0.011 5.955 92.849 
VOL 1338 5.829 5.829 8.314 4.395 0.523 0.346 3.883 
SIZE 1338 14.592 14.430 19.957 11.087 1.559 0.748 3.912 
LEV 1338 0.160 0.116 0.684 0.000 0.150 1.267 4.083 
ROA 1338 0.055 0.051 0.471 -5.816 0.187 -23.209 727.173 
ROE 1338 0.061 0.052 0.395 -0.272 0.085 0.523 4.830 
SVOL 1338 0.064 0.036 2.025 0.000 0.131 9.931 130.979 
CVOL 1338 0.037 0.027 0.330 0.000 0.037 2.761 14.237 
OPC 1338 2.248 2.282 2.879 1.103 0.332 -0.629 3.035 
LOSS 1338 0.177 0.000 1.000 0.000 0.382 1.691 3.861 
AUD 1338 0.582 1.000 1.000 0.000 0.493 -0.333 1.111 
SGRO 1338 -0.021 -0.019 2.941 -2.905 0.423 -0.268 18.171 
AGE 1338 3.068 3.219 4.159 0.693 0.682 -1.030 3.836 
RISK 1338 0.217 0.159 3.365 0.000 0.204 3.506 44.682 
SMO 1338 -0.687 -0.604 57.726 -53.510 6.148 -0.429 36.899 
ABN 1338 -0.693 -0.695 6.322 -7.076 1.361 0.119 6.371 
McN 1338 -0.291 -0.104 0.000 -36.298 1.960 -16.173 273.987 

 0٫001–عت ــــك أاــــ  بال ســــبة لمتبإلــــر القــــدرة الماررــــة لقــــد بلــــغ مت ســــي  ( 2جــــدول )ومــــ  
مــع اتــا ا الدراســاك الســابقة كمــا عت ــك مــ  ك،إلــر  تــا ا  لــ  حــد هــ   الاــاب  ت. وت0٫010ووســيي  
متبإلــر القــدرة الماررــة لــ  الدراســة الحاليــة مــع اتــا ا بعــض بــإل  مقاراــة (، والــ ي عت ــم  3جــدول )

التــ  تمــد لــ  بإلئــاك مجتلاــة عــ  ال،إلئــة الســع م ة، وخــ ل لتــراك زم يــة مجتلاــة  الدراســاك الســابقة
( عت ــــك وجــــ م بعــــض 3جــــدول )ومــــ   أ  ــــا ، وباسعتمــــام علــــ  عــــدم ماــــاهداك مجتلــــا أ  ــــا .

اسخت لــــاك التــــ  عرجــــع ســــ،،ها  لــــ  اخــــت و ط،يعــــة ال اتــــع استت ــــامي للاــــركاك الســــع م ة عــــ  
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ًم يــة  الاــركاك التــ  أجررــد علإلهــا الدراســاك الســابقة، وكــ لك اسخت لــاك لــ  حجــ  العإل ــة والاتــرة ال
 الت  تبيإلها الدراسة.

 :ة الحالية مع نتائج بعض الدراسات السابقةمقارنة متغير القدرة اإلدارية في الدراس(: 3جدرل )
 period n. Mean Median Max Min الدراسة

 0.837- 0.667 0.010 0.001- 1338 2018-2008 الدراسة الحالية
Demerjian et al. (2012) 1980-2009 177,134 -0.004 -0.103 0.557 -0.415 
Demerjian et al. (2013) 1989-2009 78423 0.00 -0.01 NA NA 
Yung & Chen (2018) 1980-2014 131,037 0.00 -0.01 NA NA 
Lee et al. (2018) 1988-2015 159,448 -0.0008 -0.0164 NA NA 
Gan (2019) 1991-2013 20,323 0.010 0.001 NA NA 
Habib & Hasan (2017) 1987-2012 76,249 -0.01 -0.03 NA NA 
Karasamani (2015) 1978-2011 345,868 0.004 -0.002 NA NA 

 NA -0.1214 -0.7702 0.5046- 255 2013-2012 (007,إبراهيم )
 NA 0.696 NA 4.9517 0.0310 2015-2005 (008,حسين )

٪ 53,22تم ــ  حــ ال   MASH( أ  ــا  أن القــدرة الماررــة العاليــة 2جــدول )كمــا عت ــك مــ  
والتــ  بلبــد  MASLمــ  الماــاهداك، ممــا  ع ــ  أاهــا مت اجــدة أك ــر مــ  القــدرة الماررــة الم جا ــة 

٪. ومــــ  الجــــدول عت ــــك أ  ــــا  أن مت ســــ  القــــدرة الماررــــة العاليــــة تــــد بلــــغ 46,11اســــ،تها تقرربــــا  
أ  ــــا   (2جــــدول ) كمــــا ع حــــك .0٫127-، ومت ســــ  القــــدرة الماررــــة الم جا ــــة تــــد بلــــغ 0٫124
ور جــد بعــض التاــاب  لــ  خ ــا   ك إلــر مــ  هــ   وال ــابية.  التابعــةالمتبإلــراك ك بــات   ح ــا ا

 ;Abernathy et al., 2018; Baik et al., 2018)السـابقة، م ـ  دراسـاك الالمتبإلـراك وبـإل  اتـا ا 

Demerjian et al., 2013). 
 التحليل أحادي المتغير )تحليل االرتباط(: 5.0

 .الدراسةبإل  متبإلراك  Pearson( معام ك ارتباط بإلرس ن 4جدول )ع حك 
 :متغيرات الدراسةصفوفة معامالت االرتباط بين م(: 4جدرل )

  MAS  DEC KOT ARL  FIL  BAS  VOL  SIZE  LEV  ROA  

MAS  1                

DEC -0.076a 1              

KOT -0.050b 0.967a 1            

ARL  -0.156a -0.011 0.009 1          

FIL  -0.083a -0.051b -0.032 0.335a 1        

BAS  0.008 -0.148a -0.131a -0.037 0.061b 1      

VOL  -0.117a 0.017 0.006 -0.106a -0.053c 0.410a 1    

SIZE  -0.015 0.311a 0.308a -0.015 -0.123a -0.221a 0.257a 1     

LEV  -0.124a 0.173a 0.152a 0.024 -0.086a -0.017 0.318a 0.59a 1   

ROA  0.219a 0.168a 0.172a -0.117a -0.073a -0.069b -0.158a 0.006 -0.086a 1 

ROE  0.387a 0.013 0.024 -0.199a -0.172a -0.154a -0.370a -0.003 -0.233a 0.458a 

SVOL  0.084a -0.311a -0.303a -0.047c 0.034 0.101a -0.024 -0.157a -0.099a -0.306a 

CVOL  0.117a -0.530a -0.531a -0.008 0.050c 0.100a -0.059b -0.254a -0.186a -0.085a 

OPC  -0.217a 0.080a 0.054c 0.043 0.050c -0.045 0.007 -0.043 -0.049c -0.066b 

LOSS  -0.283a -0.099a -0.119a 0.160a 0.129a 0.120a 0.202a -0.095a 0.100a -0.352a 

AUD  0.061b 0.169a 0.164a -0.015 -0.069b -0.031 0.080a 0.381a 0.268a 0.122a 

SGRO  0.019 0.019 0.038 0.013 -0.010 -0.014 -0.036 -0.023 -0.056b 0.024 

AGE  -0.017 -0.037 0.020 0.062b 0.003 -0.085a -0.327a -0.168a -0.250a 0.028 

RISK  0.168a -0.166a -0.143a 0.126a 0.122a -0.022 -0.230a -0.188a -0.266a -0.337a 

SMO  -0.020 0.007 0.010 -0.038 -0.004 0.016 0.012 0.030 0.018 -0.015 

ABN  -0.014 0.069b 0.056b 0.018 -0.014 -0.088a -0.024 0.035 -0.023 -0.001 
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 :بين متغيرات الدراسةمصفوفة معامالت االرتباط (: 4تابع جدول )
  ROE  SVOL  CVOL  OPC  LOSS  AUD  SGRO  AGE  RISK  SMO  

ROE  1              

SVOL  0.043 1            

CVOL  0.107a 0.434a 1          

OPC  -0.205a -0.139a -0.039 1        

LOSS  -0.598a 0.017 -0.015 0.135a 1      

AUD  0.177a -0.048c -0.058b -0.102a -0.123a 1         

SGRO  0.040 -0.016 0.009 -0.025 -0.061 -0.011 1       

AGE  0.069b -0.021 0.009 -0.086a -0.143a -0.134a 0.060b 1     

RISK  0.050c 0.299a 0.279a 0.263a -0.028 0.048c -0.023 0.110a 1   

SMO  -0.018 0.028 0.008 -0.042 0.018 -0.008 0.004 -0.010 -0.001 1 

ABN  -0.005 -0.034 -0.009 -0.023 -0.049c 0.037 0.034 0.074a -0.021 -0.045c 

 عل  الترتإلق. 0,10، 0,05، 0,01تع   أن اسرتباط مع  ي ع د مست   مع  رة  a ،b ،cالرم ز  ملحوظة:
ارتباط سل،ية وج هررة بإل  المتبإلرر  األول وال الث م  ع تة وج م ( 4جدول )عت ك م  

، ل  حإل  كااد ع تة المتبإلر ال اا  القدرة الماررةمتبإلراك قيا  ج مة التقاررر المالية وبإل  
م جبة ول" ها غإلر ج هررة. أما ايما  ج  متبإلري الت تإلد الم اسق ل"ااد ع تة المتبإلرر  

ة. وايما  ج  متبإلري بإلئة المعل ماك لقد كااد ع تة اسرتباط سالبة وج هررة مع القدرة المارر
م جبة وغإلر ج هررة بال سبة لمتبإلر عدم تماث  المعل ماك مع القدرة الماررة، ل  حإل  كااد ه   

 الع تة سالبة وج هررة لمتبإلر حج  التداول.
 دراسة.أ  ا  ع تاك اسرتباط ومع  رتها بإل  بات  متبإلراك ال( 4جدول )ور حك 

 :تحليل االنحدار راختبار فررض الدراسة 5.3
عهدو ه ا القس   ل  بيان اتا ا تحلإل  اساحدار ل ماذ  الدراسة التي،ي ية ال  ثة ببر  

 اختبار لرو  الدراسة.
 :رجودة التقارير الماليةعالقة بين القدرة اإلدارية الاختبار الفرض األرل:  5.3.1

 ال اا .ذ  الدراسة   ل م( 10رت  )اساحدار ام ذ  ( اتا ا 5جدول )ع حك 
م جق عل  ج مة التقاررر المالية أن القدرة الماررة كااد ذاك أثر ( 5جدول )رت ك م  و 

(، 0٫000وذلك با   مع  ي )( 0٫055) Dechow et al. (1995)الت  ت  قياسها طبقا  ل م ذ  
(. وه  ما 0٫000وبا   مع  ي أ  ا  )( 0٫052) Kothari et al. (2005)وك لك طبقا  ل م ذ  

 ُ اإلر  ل  أن القدرة الماررة لها أثر م جق عل  ج مة التقاررر المالية ل  الاركاك السع م ة.
وع د  جرا  التحلي ك عل  أسا  القدرة الماررة المرتاعة كااد الع تة م جبة أ  ا  مع 

(،  س أن الع تة كااد غإلر 0٫024، 0٫027ج مة التقاررر المالية ل  ا  ك  ال م ذجإل  )
(. أما ع د  جرا  التحلي ك عل  أسا  القدرة الماررة 0٫376، 0٫322مع  رة ل  الحالتإل  )

، 0٫015الم جا ة م جبة مع ج مة التقاررر المالية ول" ها كااد بمعام  أت  ل  ك  الحالتإل  )
(، وه  ما عتاع مع ل"رة أن 0٫421، 0٫555(، كما أن عدم مع  رة الع تة كان أعل  )0٫012

ًرد مع  ج مة التقاررر المالية.  ارتااع القدرة الماررة ع
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 الدراسة األرل:ذج و (: نتائج تطبيق تحليل االنحدار باستخدام طريقة المر عات الصغرى لنم5جدرل )

Variables 
Expected 

sign 

 المتغير التابع: جودة التقارير المالية

 Kothari et al. (2005)نموذج  Dechow et al. (1995)نموذج 

MAS MASH MASL MAS MASH MASL 

C  
-0.124 

(0.189) 
1.153 

(0.000) 
0.189 

(0.454) 
-0.122 

(0.206) 
1.135 

(0.000) 
0.123 

(0.627) 

MAS + 
0.055 

(0.000) 
0.027 

(0.328) 
0.015 

(0.555) 
0.052 

(0.000) 
0.024 

(0.376) 
0.018 

(0.481) 

SIZE + 
0.003 

(0.578) 
-0.083 

(0.000) 
-0.018 

(0.281) 
0.003 

(0.634) 
-0.082 

(0.000) 
-0.014 

(0.411) 

SVOL – 
0.054 

(0.003) 
0.015 

(0.334) 
-0.003 

(0.963) 
0.054 

(0.004) 
0.015 

(0.322) 
-0.011 

(0.870) 

CVOL – 
0.026 

(0.665) 
-0.120 

(0.016) 
0.014 

(0.930) 
0.063 

(0.306) 
-0.118 

(0.017) 
0.032 

(0.839) 

OPC – 
0.008 

(0.407) 
0.010 

(0.326) 
0.014 

(0.302) 
0.009 

(0.331) 
0.011 

(0.286) 
0.015 

(0.258) 

LOSS – 
-0.002 

(0.736) 
0.001 

(0.905) 
-0.009 

(0.307) 
-0.003 

(0.567) 
0.000 

(0.953) 
-0.008 

(0.397) 

AUD + 
-0.003 

(0.546) 
0.002 

(0.821) 
-0.001 

(0.913) 
-0.004 

(0.357) 
0.002 

(0.806) 
-0.001 

(0.894) 

SGRO +/– 
-0.004 

(0.178) 
-0.006 

(0.082) 
-0.001 

(0.685) 
-0.004 

(0.169) 
-0.007 

(0.054) 
-0.002 

(0.599) 

ABN +/– 
0.001 

(0.330) 
0.001 

(0.425) 
0.001 

(0.356) 
0.001 

(0.477) 
0.001 

(0.450) 
0.001 

(0.346) 
R

2
 0.836 0.917 0.863 0.834 0.918 0.861 

Adjusted R
2
 0.788 0.882 0.797 0.785 0.883 0.795 

F-statistic 17.238 25.901 13.210 16.992 26.072 13.029 
Prob. (F-statistic) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Durbin-Watson 2.262 2.406 2.157 2.263 2.443 2.128 
Fixed Effect Yes Yes Yes Yes Yes Yes 
Hausman Test   Chi

2
 70.773 22.660 41.096 74.135 21.916 43.032 

                         Prob. 0.000 0.007 0.000 0.000 0.009 0.000 
اساحدار ل  حالة ( اتا ا معاملة MASالعم م األول ) ل  ا  ك  م يا  م  مقاعيح ج مة التقاررر المالية،  م   ملحوظة:

( ال تا ا ل  حالة اتت ار المتبإلر عل  القدرة الماررة العالية لق ، بإل ما MASHالقدرة الماررة كاملة، ورم   العم م ال اا  )
كما أن ال يمة األول  ل  ك   ( ال تا ا ل  حالة اتت ار المتبإلر عل  القدرة الماررة الم جا ة لق .MASL م   العم م ال الث )

 بإل  الق سإل  تم   مرجة المع  رة.لية تم   معام  اساحدار وال يمة خ
ول  المجم   م   الق ل أن الع تة بإل  القدرة الماررة وج مة التقاررر المالية كااد ع تة 

ت، ل الار  األول للدراسة، وه  أن القدرة وت مي ه   ال تيجة  ل  م جبة ل  الاركاك السع م ة. 
 وتتاع ه   ال تيجة مع اتا ا مراسة  جاب  عل  ج مة التقاررر المالية.  الماررة ذاك أثر

Demerjian et al. (2013) ومراسة ،García-Meca & García-Sánchez (2018)ومراسة ، 
، ول" ها تجتلا مع اتا ا (2012)مليج   ، ومراسة(2012)حسإل   ، ومراسة(2017) برا,ي  
 .Demerjian et al. (2020)مراسة 

 :التوقيت المناسبر عالقة بين القدرة اإلدارية ال: الثانياختبار الفرض  5.3.0
 ال اا .ذ  الدراسة   ل م (11رت  )اساحدار ام ذ  ( اتا ا 6جدول )ع حك 

لترة تأخإلر ( عل  2٫642-)سالق أثر أن القدرة الماررة كااد ذاك ( 6جدول )عت ك م  
( عل  1٫222-، كما كااد ذاك أثر سالق أ  ا  )(0٫031) وذلك با   مع  ي تقررر المراجعة 

. وه  ما ُ اإلر  ل  أن القدرة الماررة لها أثر (0٫572) مع  ي غإلر با   ل"  و لترة تأخإلر العداع 
  جاب  عل  الت تإلد الم اسق لإلل ا  المحاس،  ل  الاركاك السع م ة، حإلث أاها أمك  ل  
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ًم ية ال زمة لصدار تقر  رر المراجعة و عداع التقاررر المالية لد  هإلئة الس   تق إلر الاترة ال
 المالية.
 :الثانيالدراسة ذج و (: نتائج تطبيق تحليل االنحدار باستخدام طريقة المر عات الصغرى لنم6جدرل )

Variables 
Expected 

sign 

 المتغير التابع: التوقيت المناسب

 FIL اإليداع وقت تأخير  ARL وقت تأخير تقرير المراجعة 

MAS MASH MASL MAS MASH MASL 

C  
24.419 
(0.371) 

42.157 
(0.002) 

88.015 
(0.237) 

118.633 
(0.000) 

79.266 
(0.000) 

108.107 
(0.041) 

MAS – 
-8.648 

(0.031) 
-14.295 
(0.058) 

-18.739 
(0.042) 

-1.989 
(0.572) 

-2.380 
(0.667) 

-16.334 
(0.044) 

SIZE – 
2.110 

(0.265) 
0.492 

(0.600) 
-2.242 

(0.655) 
-3.140 

(0.053) 
-0.462 

(0.424) 
-2.676 

(0.453) 

LEV + 
-8.239 

(0.285) 
-0.342 

(0.967) 
-3.982 

(0.742) 
-2.070 

(0.751) 
-13.682 
(0.027) 

12.234 
(0.189) 

ROE + 
-44.209 
(0.000) 

-45.723 
(0.001) 

8.687 
(0.704) 

-22.302 
(0.044) 

-29.185 
(0.001) 

-1.031 
(0.961) 

LOSS + 
4.358 

(0.022) 
4.071 

(0.174) 
6.008 

(0.026) 
2.099 

(0.217) 
-1.678 

(0.475) 
4.004 

(0.117) 

RISK + 
6.656 

(0.131) 
20.917 
(0.000) 

-7.403 
(0.644) 

-0.717 
(0.857) 

8.293 
(0.018) 

-7.589 
(0.594) 

KOT + 
-2.935 

(0.855) 
-1.130 

(0.948) 
-29.962 
(0.236) 

-9.139 
(0.505) 

-7.857 
(0.510) 

-7.329 
(0.730) 

AUD – 
-2.105 

(0.200) 
-0.116 

(0.950) 
-5.054 

(0.037) 
-1.089 

(0.437) 
0.452 

(0.743) 
-2.728 

(0.180) 
R

2
 0.445 0.071 0.474 0.275 0.049 0.319 

Adjusted R
2
 0.375 0.060 0.346 0.183 0.038 0.152 

F-statistic 6.332 6.555 3.694 2.995 4.417 1.915 
Prob. (F-statistic) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Durbin-Watson 1.751 1.406 2.149 2.065 1.451 2.293 
Fixed Effect Yes No Yes Yes No Yes 
Hausman Test   Chi

2
 33.992 9.566 30.118 24.515 5.983 23.766 

                         Prob. 0.000 0.297 0.000 0.002 0.649 0.003 
( اتا ا معاملة اساحدار ل  حالة القدرة MASالعم م األول ) ،  م  الت تإلد الم اسقل  ا  ك  م يا  م  مقاعيح  ملحوظة:
لق ، بإل ما  م    العالية( ال تا ا ل  حالة اتت ار المتبإلر عل  القدرة الماررة MASH، ورم   العم م ال اا  )كاملةالماررة 

كما أن ال يمة األول  ل  ك  خلية  لق . المنخفضة( ال تا ا ل  حالة اتت ار المتبإلر عل  القدرة الماررة MASLالعم م ال الث )
 تم   معام  اساحدار وال يمة بإل  الق سإل  تم   مرجة المع  رة.

ع د  جرا  التحلي ك عل  أسا  القدرة الماررة المرتاعة لقد كان األثر سالبا  أ  ا  عل  و 
، وتد كان ه ا األثر سالبا  أ  ا  عل  (0٫052)( ومع  ي 14٫225-لترة تأخإلر تقررر المراجعة )

ا  أ  ا . أما ع د  جرا  التحلي ك عل  أس (667 0)( وغإلر مع  ي 2٫320-لترة تأخإلر العداع )
( 12٫732-لقد كان األثر سالبا  أ  ا  عل  لترة تأخإلر تقررر المراجعة ) القدرة الماررة الم جا ة

( ومع  ي 16٫334-، كما كان ه ا األثر سالبا  أ  ا  عل  لترة تأخإلر العداع )(042 0)ومع  ي 
 أ  ا . وتتاع ه   األرتام مع التحلإل  عل  أسا  متبإلر القدرة الماررة ك  . (0٫044)

وت مي ه   ال تيجة  ل  ت، ل الار  ال اا  للدراسة  وه  أن القدرة الماررة للمدعرر  
. وتتاع الت تإلد الم اسق لإلل ا  المحاس،  ل  الاركاك السع م ةالت اإل عإل  لها أثر   جاب  عل  

 (.2012مليج  )، ومراسة Abernathy et al. (2018)ه   ال تيجة مع اتا ا مراسة 

 : يئة المعلوماتر عالقة بين القدرة اإلدارية ال: الثالثاختبار الفرض  5.3.3
 ال اا .ذ  الدراسة   ل م( 12رت  )اساحدار ام ذ  ( اتا ا 7جدول )ع حك 
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 :الثالثالدراسة ذج و باستخدام طريقة المر عات الصغرى لنم (: نتائج تطبيق تحليل االنحدار7جدرل )

Variables 
Expected 

sign 

 المتغير التابع: بيئة المعلومات

 VOLحجم التداول  BASانتشار العرض والطلب 

MAS MASH MASL MAS MASH MASL 

C  
0.081 

(0.000) 
0.056 

(0.009) 
0.104 

(0.000) 
7.980 

(0.000) 
7.975 

(0.000) 
6.586 

(0.000) 

MAS –BAS 
+VOL 

0.003 
(0.127) 

0.015 
(0.027) 

0.001 
(0.849) 

0.122 
(0.082) 

0.707 
(0.003) 

0.013 
(0.938) 

SIZE –BAS 
+VOL 

-0.003 
(0.009) 

-0.002 
(0.322) 

-0.004 
(0.004) 

-0.088 
(0.015) 

-0.117 
(0.020) 

0.047 
(0.557) 

RISK +BAS 
+VOL 

-0.019 
(0.000) 

-0.023 
(0.000) 

-0.016 
(0.001) 

-0.066 
(0.615) 

-0.053 
(0.814) 

0.232 
(0.430) 

ROA –BAS 
+VOL 

-0.008 
(0.001) 

-0.005 
(0.644) 

-0.006 
(0.024) 

-0.047 
(0.552) 

-0.328 
(0.349) 

0.219 
(0.302) 

AGE +BAS 
–VOL 

-0.004 
(0.001) 

-0.001 
(0.654) 

-0.005 
(0.001) 

-0.290 
(0.000) 

-0.212 
(0.026) 

-0.461 
(0.000) 

LEV –BAS 
+VOL 

0.003 
(0.483) 

-0.008 
(0.246) 

0.012 
(0.002) 

0.044 
(0.751) 

-0.148 
(0.536) 

-0.033 
(0.870) 

MCN –BAS 
–VOL 

0.000 
(0.597) 

0.000 
(0.930) 

0.000 
(0.411) 

-0.001 
(0.885) 

-0.036 
(0.734) 

-0.013 
(0.266) 

SMO +BAS 
–VOL 

0.000 
(0.382) 

0.000 
(0.910) 

0.000 
(0.425) 

0.001 
(0.381) 

0.000 
(0.814) 

0.003 
(0.240) 

R
2
 0.246 0.266 0.361 0.732 0.737 0.773 

Adjusted R
2
 0.161 0.127 0.234 0.698 0.684 0.717 

F-statistic 2.886 1.913 2.849 21.495 13.943 13.907 
Prob. (F-statistic) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Durbin-Watson 1.918 2.390 1.659 1.947 2.270 1.857 
Fixed Effect Yes Yes Yes Yes Yes Yes 
Hausman Test   Chi

2
 63.158 25.147 29.108 106.226 98.774 17.400 

                         Prob. 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.026 
( اتا ا معاملة اساحدار ل  حالة القدرة MASالعم م األول ) ،  م  بإلئة المعل ماكل  ا  ك  م يا  م  مقاعيح  ملحوظة:
لق ، بإل ما  م    العالية( ال تا ا ل  حالة اتت ار المتبإلر عل  القدرة الماررة MASH، ورم   العم م ال اا  )كاملةالماررة 

كما أن ال يمة األول  ل  ك  خلية  لق . المنخفضة( ال تا ا ل  حالة اتت ار المتبإلر عل  القدرة الماررة MASLالعم م ال الث )
 تم   معام  اساحدار وال يمة بإل  الق سإل  تم   مرجة المع  رة.

ااتاار ( عل  0٫003أن القدرة الماررة كااد ذاك أثر م جق )( 7جدول )عت ك م  
 ح ما ه  مت تع م  أن ارتااع القدرة الماررة ع مي  ل  تقلإل  العر  واليلق، وذلك عل  ع

تد كان ه ا األثر غإلر و ااتاار العر  واليلق أو بمع   يخر تقلإل  عدم تماث  المعل ماك، 
. أما بال سبة لحج  التداول لقد كااد القدرة الماررة ذاك تأثإلر م جق أ  ا  (0٫127مع  ي )

با   عتاع مع ما ه  مت تع، وتد كان ه ا األثر تررق م   عل  حج  التداول، وذلك( 0٫122)
 .(0٫022)المع  رة 

وع د  جرا  التحلي ك عل  أسا  القدرة الماررة المرتاعة لقد كان األثر م جبا  أ  ا  عل  
، وتد كان ه ا األثر م جبا  أ  ا  عل  حج  (0٫027)( ومع  ي 0٫015ااتاار العر  واليلق )

أ  ا . أما ع د  جرا  التحلي ك عل  أسا  القدرة الماررة  (0٫003)( ومع  ي 0٫707التداول )
( وغإلر مع  ي 0٫001لقد كان األثر م جبا  أ  ا  عل  ااتاار العر  واليلق ) الم جا ة

 . وتتاع ه   األرتام مع التحلإل  عل  أسا  متبإلر القدرة الماررة ك  .(0٫242)

  ال الث  وه  أن القدرة الماررة للمدعرر  الت اإل عإل  لها الار رلض وت مي ه   ال تيجة  ل  
رتب  معها اتد ، حإلث أا  بالرغ  م  أن القدرة الماررة العالية بإلئة المعل ماكتأثإلر   جاب  عل  
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عدم تماث  رتااع ل  ارتب  مع  ا تدارتااع ل  حج  التداول عل  أسه  الاركة،  س أن ذلك 
وايما  ج  حج  . ل  ال ها ة  ل  تج يض ج مة بإلئة معل ماك الاركةالمعل ماك، وه  ما ع مي 

 ج  عدم تماث   اأما ايم، Baik et al. (2018)ة تتاع ه   ال تيجة مع اتا ا مراسالتداول 
 (.2012مليج  )ومراسة  Baik et al. (2018)لقد تعارحد ال تيجة مع اتا ا مراسة المعل ماك 

 مناقشة النتائج: 5.3.4
لقد أاهرك اتا ا الدراسة اتترال مت س  القدرة الماررة للمدعرر  الت اإل عإل  ل  الممل"ة 

 .Demerjian et alالعربية السع م ة مع م ي تها ل  الدول المتقدمة اتت ام ا  طبقا  ل م ذ  

(2012). 
إل  م  وتد ااع سد ه   القدرة الماررة للمدعرر  الت اإل عإل  با     جاب  عل  جاا،إل  مهم

ج مة التقاررر المالية الت  ت  مراستها ل  ه   الدراسة وهما  ج مة الل ا  المحاس، ج ااق 
وذلك با   عتاع مع اتا ا الدراساك السابقة ل  ه ا الج  م. ول  ه ا والت تإلد الم اسق، 

تظهر ، والت  الاركاك السع م ةالسيا   م   الق ل أن اظررة لالتعاتد الاعالل ه  السا دة ل  
 .تحسإل  ك  م  ج مة التقاررر المالية والت تإلد الم اسقأهمية المدعرر  الت اإل عإل  ل  

بإلئة معل ماك الاركة، حإلث أاها عل  ب اح القدر  س أن ه   القدرة الماررة ل  ت ع ح 
بالرغ  م  مساهمتها ل  زرامة حج  التداول  س أاها ل  تساه  ل  تج يض عدم تماث  المعل ماك 

 ع م ه ا اسخت و ل  ا استدل علي  م  ااتاار العر  واليلق عل  أسه  الاركة. ورم   أن كم
ًم ية الت  ت   ً  م    ل  ت مي  الدراساك ااسها م  حإلث قيا  متبإلراك الدراسة وط ل الاترة ال ج

ً  األساس  م  ه   ال تيجة المتعار  حة التي،إلع علإلها وك لك حج  العإل ة ل  ك  مراسة. أما الج
 ل  الظروو استت ام ة وطر  اختيار وتعإلإل  وم ك  مع اتا ا الدراساك السابقة ايم    رجاع 

الح الً للمدعرر  الت اإل عإل  ل  الممل"ة العربية السع م ة. ورم   تاسإلر ذلك أ  ا  بهيم ة اظررة 
حدوم جدا  لاستجرا  ال جارل عل  المدعرر  الت اإل عإل  ل  الاركاك السع م ة، مع وج م مور م

 Francis. وتتاع ه   التاسإلراك مع اتا ا مراسة بإلئة معل ماك الاركةلج ا  ه  ل  التأثإلر عل  

et al. (2008)  الت  ت صلد  ل  أن ارتااع شهرة المدعرر  الت اإل عإل  عرتب  مع  ااجاا  ل  ج مة
 .اظررة استجرا  ال جاراألربا ، وذلك با   عتاع مع 
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 :الدراسة رالدراسات المستقبلية نتائج رتوصيات. 6
 نتائج الدراسة: 6.1

 : ال تا ا اثتيةت صلد الدراسة  ل  
اتترال مت س  القدرة الماررة للمدعرر  الت اإل عإل  ل  الممل"ة العربية السع م ة مع م ي تها ل   –

 .Demerjian et al. (2012)الدول المتقدمة اتت ام ا  طبقا  ل م ذ  
ج مة التقاررر عل   ل  التأثإلر با     جاب  للمدعرر  الت اإل عإل  القدرة الماررة ع مي ارتااع  –

 مع اتا ا الدراساك السابقة.عتاع ، با   المالية
الت تإلد الم اسق،  عل   ل  التأثإلر با     جاب للمدعرر  الت اإل عإل  القدرة الماررة ع مي ارتااع  –

 با   عتاع مع اتا ا الدراساك السابقة.
عل   حج  التداولعل    ل  التأثإلر با     جاب للمدعرر  الت اإل عإل  القدرة الماررة ع مي ارتااع  –

  جماس، األمر ال ي  ع   عدم تماث  المعل ماك تج يضل  ع م  ل  أسه  الاركة،  س أا  
 با   عتعار  مع اتا ا الدراساك السابقة.عدم التأثإلر عل  بإلئة معل ماك الاركة، 

تس م اظررة ل التعاتد الاعالل عل  المدعرر  الت اإل عإل  ل  الاركاك السع م ة أك ر م  اظررة  –
 لاستجرا  ال جارل.

 توصيات الدراسة: 6.0
 ل  ح   ال تا ا الت  ت صلد  لإلها الدراسة لإا   م   الت صية بما عل : 

عرر  الت اإل عإل  ل  الممل"ة حرورة اسهتمام بتحسإل  عملياك اختيار وتعإلإل  وم ك الح الً للمد –
 العربية السع م ة.

بالج مة الميل بة  المعل ماكعلمية  اتا  وت صإل  حرورة اهتمام المدعرر  الت اإل عإل  بتحسإل   –
 ول  الت تإلد الم اسق.

حرورة عم  المدعرر  الت اإل عإل  عل  زرامة اسهتمام بم لحة المساهمإل  م  خ ل التقلإل  م   –
 . ماكعدم تماث  المعل

حرورة زرامة اهتمام المدعرر  الت اإل عإل  بعملياك تحدعد الارم اسست ماررة واتجاذ تراراك  –
 اسست مار المجتلاة بالا   ال ي  ساعد عل  تحسإل  استب ل م ام الاركة بالا   الم اسق.

 ،موررا  ج مة الج ااق المجتلاة لإلل ا  المحاس،  حرورة زرامة اهتمام المدعرر  الت اإل عإل  بتقإلي   –
 والعم  عل  تحسإل ها با   مستمر.
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 القيود على الدراسة رالمقترحات بدراسات مستقبلية: 6.3
ت ص  الدراسة الحالية ب رورة زرامة اسهتمام بدراسة الج ااق المجتلاة للقدرة الماررة، اظرا  

مإلتها ل  الدراساك باللبة العربية حت  اثن. ورم   أن تركً لعدم اسهتمام بها بالا   الم اسق أله
 الدراساك المستق،لية عل  العدعد م  الج ااق الت  ل  تت اولها الدراسة الحالية، والت  م ها ما عل :

أتعال المراجعة، ولعالية الرتابة مراسة أثر القدرة الماررة عل  المتبإلراك ذاك الع تة م    –
الل ا  ع  األربا ، وح كمة عل  ورم لع  الس   ملية التقررر المال ، و الداخلية عل  ع

الاركاك، وت"لاة رأ  المال، وخير ااهيار سعر سه  الاركة، وتج ق ال را ق، وأما  
الاركاك، وسل   الاركة تجا  تحم  المجاطر، وتحدعد خير اس تمان، وتحسإل  اسبت"ار 

أ بها لد  الاركة، والت  يف اس تماا  للاركة، ل  الاركاك، واألرصدة ال قد ة المحتا
وسياساك ، ولرم ال م ، ولعالية الت"اليف، والتبإلراك الت"  ل جية، وال ب ط المالية

 ومع ن الاركة، وال ق  ل  قيمة الاهرة. ،الت زرعاك ال قد ة
الت  تع،ر ع  ج ااق ج مة الل ا  المحاس،  المتبإلراك قيا  اعتمدك الدراسة الحالية عل   –

ل  ح   اتا ا الدراساك  المتبإلراك الرتابيةكما ت   مرا  مجم عة م  طبقا  ل ماذ  محدمة، 
أن تجتلا اتا ا الدراساك المستق،لية ع د تبإلإلر ه   المتبإلراك أو قياسها ورم    السابقة،

 با   مجتلا عما ت  اتباع  ل  الدراسة الحالية.
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