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على  ىدفت ىذه الدراسة إىل فحص مدى تأثًن حجم ادلؤسسة، قطاع النشاط، طبيعة ملكية ادلؤسسة، واإلدراج يف السوق ادلايل :ملخص
مشاىدة.  444، وكان عدد ادلشاىدات 3042و 3002مؤسسة بٌن  41مستويات إدارة األرباح يف ادلؤسسات اجلزائرية؛ وقد مشلت 

ة وقطاع وباالعتماد على ظلوذج لالضلدار اخلطي ادلتعدد، أشارت نتائج الدراسة إىل أن إدارة األرباح يف ادلؤسسات اجلزائرية تتحدد حبجم ادلؤسس
اإلدراج يف السوق ادلايل، حيث تبٌن وجود تأثًن ذلذه اخلصائص على مستويات إدارة األرباح، يف حٌن مل يتم تسجيل أي تأثًن لطبيعة النشاط و 

 ادللكية على مستويات إدارة األرباح.

 إدارة األرباح، ادلستحقات االختيارية، حجم ادلؤسسة، قطاع النشاط، ملكية ادلؤسسة. الكلمات المفتاحية:

Abstract: study included 14 companies over 2003 to 2015 (117 observations), depending 

on multiple leaner regression. The results show that earnings management in Algerian 

companies has determined by firm size, activity sector and the quotation in stock 

exchange. We find that these characteristics affect earnings management. However, we 

do not find any effect of firm property on earnings management. 

Key words: Earnings management, Discretionary accruals, Firm size, Activity sector, 

Firm property. 
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 مقدمـة
يهدف العمل احملاسيب إىل إعداد وعرض القوائم ادلالية، من أجل تلبية احتياجات ادلستخدمٌن من ادلعلومات، اليت 
تساعدىم يف ازباذ سلتلف القرارات ادلتعلقة بتخصيص مواردىم ادلالية، وتقييم مدى قدرة ادلؤسسة على الوفاء بالتزاماهتا وربقيق 

موعة من اإلجراءات يف إطار العمل احملاسيب، كما يتم اختيار وتطبيق السياسات احملاسبية، دبا يتيح تطلعاهتم. لذا يتم تنفيذ رل
ربديد أداء ادلؤسسة ومركزىا ادلايل؛ ورغم أن العمل احملاسيب ربكمو ادلبادئ واالتفاقيات احملددة يف اإلطار التصوري، كما أن اختيار 

عايًن أو القواعد احملاسبية، إال أن ادلسًنين غالبا ما يعتمدون على ادلرونة اليت تنطوي عليها وتطبيق السياسات احملاسبية يستند إىل ادل
 ادلمارسة احملاسبية للتحكم يف عملية إعداد وعرض القوائم ادلالية.

ئم تعترب إدارة األرباح من ادلمارسات اليت يقوم هبا ادلسًنون، سواء عن قصد أو عن غًن قصد، من أجل تكييف القوا
ادلالية، واإلفصاح عن مستويات معينة من األرباح؛ وتعتمد إدارة األرباح على رلموعة من األساليب والتقنيات، من خالل التحكم 
يف بعض البنود والعمليات، من أجل ربقيق أىداف زلددة أو استجابة لدوافع معينة؛ وقد أشارت الدراسات السابقة إىل أن إدارة 

من العوامل، تؤدي إىل اختالف مستويات إدارة األرباح بٌن ادلؤسسات، ومن بينها العوامل ادلتعلقة  األرباح تتحدد دبجموعة
 خبصائص ادلؤسسات، على غرار7 احلجم، النشاط، ادللكية، واإلدراج يف السوق ادلايل... إخل.

 

 مشكلة الدراسةأوال: 
ة األرباح يف ادلؤسسات اجلزائرية، وانطالقا من إىل وجود شلارسات إلدار  30431أشارت دراسة "كيموش وبوسنة" عام 

 تلك الدراسة مت صياغة إشكالية ىذه الدراسة يف التساؤل اآليت7
 هل هناك تأثير لخصائص المؤسسات الجزائرية في مستوى إدارة األرباح ؟

 فرضيات الدراسةثانيا: 
ل لبعض خصائص ادلؤسسات اجلزائرية يف لإلجابة على إشكالية الدراسة، مت وضع أربع فرضيات، تصف األثر احملتم

 مستوى إدارة األرباح، كاآليت7
 ىناك عالقة طردية بٌن حجم ادلؤسسات اجلزائرية ومستوى إدارة األرباح. :(1)الفرضية . 1
 ىناك تأثًن لقطاع النشاط على مستوى إدارة األرباح يف ادلؤسسات اجلزائرية. :(2)الفرضية . 2
 ت اخلاصة أكثر شلارسة إلدارة األرباح مقارنة بادلؤسسات العمومية.ادلؤسسا :(3)الفرضية . 3
 ادلؤسسات اجلزائرية ادلدرجة أكثر شلارسة إلدارة األرباح مقارنة بادلؤسسات غًن ادلدرجة. :(4)الفرضية . 4

 

ادلؤسسة، واإلدراج  هتدف الدراسة لفحص مدى تأثًن حجم ادلؤسسة، قطاع النشاط، طبيعة ملكية: هدف وأهمية الدراسةثالثا: 
يف السوق ادلايل على مستوى إدارة األرباح. وتنبع أعلية الدراسة من الدور الذي تلعبو شلارسات إدارة األرباح يف ربديد شكل 
وزلتوى القوائم ادلالية، شلا يتطلب فهم آليات ىذه ادلمارسات، وعالقتها دبختلف خصائص ادلؤسسات، دبا يساىم يف احلد منها، 

 زيادة موثوقية القوائم ادلالية. من أجل
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 اإلطار النظريالمحور األول: 
 مفهوم إدارة األرباح أوال:

( إدارة األرباح بأهنا "تدخل متعمد من طرف اإلدارة يف عملية إعداد ادلعلومات ادلالية لألطراف Schipperعرف )
األرباح تعرب عن "استخدام ادلرونة اإلدارية للتأثًن  فإن إدارة (.Degeorge et al؛ وحسب )2اخلارجية هبدف ربقيق منافع ذاتية"

"ارباد ادلصارف العربية" فعرف إدارة األرباح بأهنا "تدخل ىادف يف عملية إعداد التقارير ادلالية اخلارجية ؛ أما 3يف النتيجة ادلعلنة"
ستشمل كذلك إدارة األرباح احلقيقية حالة توسيع ذلك  ؛ ويرى "عبد الفتاح" أنو يف4بنية احلصول على بعض ادلكاسب اخلاصة"

 .5اليت سبارس من خالل تغيًن قرارات التمويل بغرض تعديل األرباح ادلقرر عنها أو تعديل بعض عناصرىا
( مصطلح "إدارة البيانات احملاسبية" للتعبًن عن إدارة األرباح، ويعرفانو بأنو "استغالل Stolowy et Bretonيستخدم )

سًنين فيما خيص االختيار احملاسيب أو ىيكلة العمليات، هبدف تغيًن سلاطر ربويل الثروة ادلرتبطة بادلؤسسة...، شلا ادلرونة ادلتاحة للم
؛ وحسبهما فإن إدارة البيانات احملاسبية ال تعترب خطأ زلاسبيا ألهنا تتم عن 6يؤثر سلبا على مصداقية نتيجة ادلؤسسة ومركزىا ادلايل"

 تعترب غشا ألهنا ال تتم من خالل خرق القوانٌن أو التنظيمات.  زبطيط مسبق، كما أهنا ال
تتفق التعاريف السابقة يف اعتبار إدارة األرباح "تدخل من طرف ادلسًنين يف عملية إعداد القوائم ادلالية"، غًن أهنا 

لب التعاريف تشًن إىل الدوافع زبتلف حول آليات ىذا التدخل، فيما إذا كانت إدارية أو زلاسبية أو االثنٌن معا؛ ورغم أن أغ
االنتهازية، إال أهنا زبتلف حول أىداف إدارة األرباح، كما زبتلف حول اعتبار إدارة األرباح سلوكا عاديا أو سلوكا سلبيا غلب 

 77سلتلف التعاريف، وصنفها ضمن ثالث مناطق كاآليت (Ronen and Yaariاحلد منو، ويف ىذا الصدد خلص )
ال ادلايل، من خالل إرسال تعرب إدارة األرباح عن استغالل خاصية ادلرونة احملاسبية ألغراض االتص اء:المنطقة البيض. 1

 دلستثمرين حول التدفقات النقدية ادلستقبلية.ا إشارات
 تعرب عن استخدام ادلرونة احملاسبية بشكل انتهازي لتحقيق منافع معينة. المنطقة الرمادية:. 2
 رب عن استخدام أساليب للتحايل تؤدي إىل ربريف كلي للتقارير ادلالية.تع المنطقة السوداء:. 3

ميكن القول أن إدارة األرباح تعرب عن القرارات ادلتخذة من طرف ادلسًنين، للتأثًن يف شكل وزلتوى القوائم ادلالية، 
لية )إدارة األرباح احملاسبية(، أو بعمليات والتحكم يف مستوى النتائج احملاسبية، وميكن أن ترتبط بعملية إعداد وعرض القوائم ادلا

 التشغيل واالستثمار والتمويل )إدارة األرباح احلقيقية(.
 أساليب إدارة األرباحثانيا: 

شكل ادلعلومات احملاسبية، أي ما  الجانب األولفإن أساليب إدارة األرباح تشمل جانبٌن، يتناول  8حسب "األشقر"
وىو األىم، فيتناول مضمون  الجانب الثانيالية، والتحكم يف مستوى ذبميع األرقام احملاسبية؛ أما يتعلق بتبويب وعرض القوائم ادل

 ادلعلومات احملاسبية ويضم ثالث مستويات7
يشمل األساليب اليت تعتمد على القرارات التشغيلية واالستثمارية والتمويلية للتالعب باإليرادات  المستوى األول:. 1

ل إحداث التأثًن ادلرغوب على نتيجة الدورة )إدارة األرباح احلقيقية(؛ وحسب "أبو ادلكارم" فإن ىذه وادلصروفات، من أج
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األساليب ينتج عنها تأثًن حقيقي على ادلعلومات احملاسبية، شلا يؤثر بدوره على صايف التدفقات النقدية، األمر الذي قد 
 كثًن من ادلؤسسات. تتجنبو

على ادلرونة اليت تنطوي عليها عملية اختيار وتطبيق السياسات احملاسبية، وذلك بطبيعة احلال يف  ويعتمد المستوى الثاني:. 2
ظل التوافق مع ادلبادئ احملاسبية ادلقبولة عموما؛ ويعرب ىذا ادلستوى عن إدارة األرباح احملاسبية اليت ترتكز على ادلستحقات، 

دلصروفات وتوزيعها على الفرتات، أو االعتماد على التقديرات من خالل التحكم يف توقيت االعرتاف باإليرادات وا
 واألحكام الشخصية.

فإن اإلدارة قد تنظر لبعض ادلعلومات بأهنا غًن مهمة نسبيا لذا ال تفصح عنها، كما قد تلجأ ( .Betty et alحسب )
إن ادلسًنين يقومون بإدارة األرباح من ( فWaymanإىل تأجيل االعرتاف بادلصروفات، أو تعجيل االعرتاف باإليرادات. وحسب )

عناصر عادية يف النتيجة، أو زبفيض سلصصات الدورة، أو عدم إدراج تكلفة اقتناء  خالل االعرتاف بعناصر استثنائية على أهنا
 .9األصول الثابتة وإدراج عقد إغلار وعلي تدفع مقابلو مصاريف إغلار ثابتة ألصل شللوك

ساليب تعتمد على عمليات وعلية، أو تتم من خالل اخلروج عن ادلبادئ احملاسبية ادلتعارف وىي أ المستوى الثالث:. 3
 ( فإن ذلك يعترب غشا فعليا.Jacksonعليها، وحسب )

 الدراسات السابقةالمحور الثاني: 
علها دراسة أجريت الدراسات األوىل حول العوامل ادلؤثرة يف إدارة األرباح يف الواليات ادلتحدة األمريكية؛ ومن أ

(Smith)  اليت وجدت أن ادلؤسسات اليت يسًنىا مدراء خبالف ادلالك أكثر ميال إلدارة األرباح مقارنة 464310عام ،
، اليت أثبتت اختالف مستويات إدارة األرباح 465111( عام Belkaoui and Picurبادلؤسسات اليت يسًنىا ادلالك، ودراسة )

، 4654( عام Moses، )465412عام  (Hagerman and Zmijewski)أثبتت دراسة بٌن ادلؤسسات وفقا ألنشطتها؛ كما 
 .13، أثر كل من حجم ادلؤسسة والرحبية وقطاع النشاط وجنسية ادلؤسسة يف إدارة األرباح4661عام ( .Ashari et alو)

1002عام  (Jeanjean)يف فرنسا، صلد دراسة 
 ادلؤسسات ادلدرجة، ، هبدف ربليل العوامل احملددة إلدارة األرباح يف14

؛ وحسب النتائج فإن افرتاضات 2888و 2884مؤسسة بٌن  634، وقد مشلت عينة مكونة من (Jones)باالعتماد على ظلوذج 
النظرية اإلغلابية غًن زلققة، نظرا الختالف الطابع االقتصادي واالجتماعي بٌن فرنسا والواليات ادلتحدة األمريكية. ومن جانبو 

1003ام ع (Mard)حاول 
، الرتكيز على العالقة بٌن إدارة األرباح يف ادلؤسسات الفرنسية ادلدرجة وبعض خصائصها، 15

، وقد وجد أن إدارة األرباح تتحدد حبجم (Jones)، وباالعتماد على ظلوذج 2887و 2883مؤسسة بٌن  153باستخدام 
1005عام  (.Aman et alادلؤسسة وقطاع النشاط. أما )

إدارة األرباح يف ادلؤسسات ادلاليزية ادلدرجة تتحدد ، فقد وجدوا أن 16
 .2888و 2884حبجم ادلؤسسة وىيكل ادللكية، وذلك بعد دراسة العالقة بٌن إدارة األرباح ورلموعة من العوامل خالل الفرتة بٌن 

1022( عام Kammoun et Bouaziziاىتمت دراسة )
سبية، بتحليل أثر ىيكل ادللكية على جودة األرباح احملا 17

مؤسسة تونسية غًن مالية بٌن  23معربا عنها بادلستحقات احملاسبية وقدرة األرباح على تفسًن العوائد السوقية، وقد مشلت الدراسة 
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؛ ومن أىم النتائج ادلتوصل إليها وجود تأثًن إغلايب دللكية اإلدارة يف رأس ادلال وتأثًن سليب دللكية ادلستثمرين 1005و 2888
 يف رأس ادلال على إدارة األرباح، يف حٌن مل يوجد أي تأثًن حلجم ادلؤسسة على إدارة األرباح.ادلؤسساتيٌن 

2883بالنسبة للدراسات العربية، صلد دراسة "ىويدي" عام 
، واليت اىتمت بالعوامل احملددة لتمهيد الدخل كأحد 18

الكويت خالل مدة مخس سنوات إىل غاية مؤسسة مساعلة مدرجة يف بورصة  32أشكال إدارة األرباح، وقد أجريت على 
؛ وحسب النتائج فإن ادلؤسسات الكويتية ادلدروسة قامت بتمهيد الدخل، مع وجود تأثًن مهم للرحبية وىيكل ادللكية، 2884

وتأثًن ضعيف حلجم ادلؤسسة، وعدم وجود أي تأثًن لقطاع النشاط على مستوى سبهيد الدخل، حيث تتميز ادلؤسسات ادلمهدة 
 خل بأهنا ذات رحبية عالية وصغًنة احلجم وتقل مساعلة الدولة يف رأمساذلا.للد

1020ثامي واخليال" عام ڤأما دراسة "الـ
، فكانت هبدف الكشف عن شلارسات إدارة األرباح يف ادلؤسسات ادلساعلة 19

مؤسسة مدرجة، باستخدام ظلوذج  67السعودية، واختبار مدى تأثًن بعض العوامل على اذباه ىذه ادلمارسة، وقد مت إجراؤىا على 
(Jones)  ادلعدل لقياس إدارة األرباح، وقد أشارت النتائج إىل شلارسة ادلؤسسات ادلساعلة السعودية إلدارة األرباح، مع عدم وجود

 أي تأثًن حلجم ادلؤسسة وقطاع النشاط على ىذه ادلمارسة، يف حٌن ىناك تأثًن للمديونية والرحبية عليها.
1021اسة "محدان" عام حاولت در 

اختبار مدى جودة األرباح احملاسبية للمؤسسات العامة الصناعية ادلدرجة يف  20
( وادلستحقات Persistanceبورصة عمان، واختبار تأثًن بعض العوامل عليها، ومت قياس جودة األرباح من خالل االستمرارية )

، وحسب النتائج فإن األرباح احملاسبية للمؤسسات ادلدروسة 3006و 3001مؤسسة بٌن  20االختيارية؛ وقد مشلت الدراسة 
 تتميز جبودة عالية، كما أثبتت النتائج وجود تأثًن حلجم ادلؤسسة وعقود الدين وجودة التدقيق على جودة األرباح احملاسبية.

ذا كانت ادلفاضلة ، واليت حاولت اختبار فيما إ304221( عام .Braam et alمن بٌن الدراسات احلديثة، صلد دراسة )
بٌن اسرتاتيجيات إدارة األرباح احلقيقية، وتلك ادلرتكزة على ادلستحقات، زبتلف بٌن ادلؤسسات اليت ذلا واليت ليس ذلا ارتباطات 

، أثبتت الدراسة أن ادلؤسسات اليت 3004و 4664بلدا بٌن  20مشاىدة دلؤسسات مدرجة يف  2162سياسية؛ وباالعتماد على 
 سياسية أكثر ميال إلدارة األرباح احلقيقية بدال من إدارة األرباح ادلرتكزة على ادلستحقات. ذلا ارتباطات

1025( عام Nagar and Senاىتم )
بدراسة مدى إدارة األرباح باالعتماد على الربح التشغيلي يف ادلؤسسات اذلندية  22

؛ وقد توصلت الدراسة إىل أن مديري ادلؤسسات 1022و 1005مشاىدة خالل الفرتة بٌن  14386ادلدرجة، وذلك انطالقا من 
اذلندية يركزون على الربح التشغيلي يف إدارة األرباح، من خالل ربويل وإعادة تصنيف ادلصاريف واإليرادات التشغيلية ضمن قائمة 

 ايل.الدخل من أجل تضخيم الربح التشغيلي، مع وجود تأثًن لبعض خصائص ادلؤسسة على ذلك ومن أعلها الوضع ادل
 منهجية الدراسةالمحور الثالث: 

اعتمدت ىذه الدراسة على ادلنهج الوصفي، وتستند إىل الطريقة اإلحصائية، فمن أجل اإلجابة على اإلشكالية، مت 
ختبار اختيار رلموعة من ادلؤسسات اجلزائرية اليت أمكن احلصول على قوائمها ادلالية، ومجع البيانات الضرورية لقياس ادلتغًنات، مث ا

 الفرضيات باالعتماد على الطرق اإلحصائية ادلناسبة.
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 نموذج الدراسةأوال: 
يأخذ ظلوذج الدراسة شكل االضلدار اخلطي ادلتعدد، يربط بٌن ادلتغًن التابع وىو إدارة األرباح، وادلتغًنات ادلفسرة شلثلة يف 

لكل خاصية على إدارة األرباح، وقياس قدرهتا على تفسًن خصائص ادلؤسسات، وذلك من أجل قياس األثر ادلشرتك واألثر ادلنفرد 
 اختالف مستويات إدارة األرباح بٌن ادلؤسسات.

EMit = a0 + a1SIZEit + a2SECit + a3PROit + a4COTit + a5NFSit + εit            (1) 

 حيث:
EMit: ( مستوى إدارة األرباح يف ادلؤسسةi( خالل الفرتة )t.) SECit: قطاع النش( اط للمؤسسةi.) 

SIZEit: ( حجم ادلؤسسةi( يف هناية الفرتة )t .)PROit: ( طبيعة ملكية ادلؤسسةi.) 
COTit: ( اإلدراج يف السوق ادلايل من عدمو بالنسبة للمؤسسةi( يف هناية الفرتة )t.) 
NFSit: ( طبيعة القوائم ادلالية للمؤسسةi( يف هناية الفرتة )t.) 

a0:  ى إدارة األرباح عند عدم وجود اختالف يف اخلصائص ادلفسرة بٌن ادلؤسسات.ثابت يعرب عن مستو 
a1 ،a2 ،a3 ،a4 ،a5:  ثوابت سبثل معامالت اضلدار النموذج، وتسمح باختيار طبيعة العالقة بٌن إدارة األرباح وخصائص

 ادلؤسسات، وقياس أثر ىذه اخلصائص على مستوى إدارة األرباح يف ادلؤسسات.
εit: عشوائي يعرب عن البواقي ادلعيارية.  متغًن 

 جمع البياناتثانيا: 
مؤسسة جزائرية، وذلك على أساس إمكانية  41يتطلب تقدير ظلوذج الدراسة مجع البيانات الضرورية، لذا مت اختيار 

، 3042و 3002احلصول على قوائمها ادلالية؛ وهبدف احلصول على عدد كاف من ادلشاىدات، مت أخذ أطول فرتة شلكنة بٌن 
 مشاىدة. 444حيث بلغ عدد ادلشاىدات 

 

 توزيع ادلؤسسات ادلدروسة خالل فرتة الدراسة. (:1الجدول )
 1024 1023 1022 1021 122 1020 1008 1007 1006 1005 1004 1003 1002 السنوات

 4 7 8 7 7 7 21 21 22 22 8 8 6 المؤسسات

 ٌن.الباحث :المصدر
 ح(إدارة األربا ) قياس المتغير التابع ثالثا:

تعترب إدارة األرباح احملاسبية األكثر شلارسة من طرف ادلسًنين مقارنة بإدارة األرباح احلقيقية، لسهولتها واطلفاض تكلفتها، 
ألهنا ترتكز على ادلستحقات من خالل استغالل ادلرونة احملاسبية ادلتاحة؛ ويف ىذا الصدد "تتضمن ادلستحقات احملاسبية كل البنود 

ليت تسمح االنتقال من زلاسبة اخلزينة إىل زلاسبة التعهد، وتعرب عن العمليات اليت ينتج عنها تغيًن سلطط النتائج احملاسبية عرب ا
( أول من استخدم ادلستحقات Healy. ويعترب )23الزمن، حيث تسمح للمسًنين بتحويل النتائج بٌن سلتلف الفرتات ادلالية"

، وقد عرفها باعتبارىا "رلموع التسويات احملاسبية على التدفقات النقدية، وادلسموح هبا 2874باح عام احملاسبية كمؤشر إلدارة األر 
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. وسبيز األدبيات بٌن ادلستحقات غًن االختيارية، اليت تعترب طبيعية بالنظر دلستوى 24من طرف اذليئات مصدرة ادلعايًن احملاسبية"
ناعة؛ وادلستحقات االختيارية اليت تنشأ نتيجة استغالل ادلسًنين للمرونة احملاسبية أداء ادلؤسسة، اسرتاتيجياهتا واتفاقيات الص

 واذلوامش ادلتاحة عند ازباذ القرارات احملاسبية، وتعترب حسب أغلب الدراسات أفضل مقياس إلدارة األرباح.
تقديرىا باالعتماد على ظلوذج من أجل قياس إدارة األرباح اعتمدت ىذه الدراسة على ادلستحقات االختيارية، وقد مت 

2884عام  (.Dechow et al)ادلعدل من طرف  "جونز"
، والذي يسمح باحلصول على نتائج أكثر موثوقية مقارنة بالنماذج 25

 األخرى، ويعطى بادلعادلة اآلتية7
TACіt/Aіt-1 = α1(l/Aіt-1) + α2[(ΔREVіt - ΔRECіt)/Aіt-1] + α3(PPEіt/Aіt-1) + eіt         (2) 

 حيث:
TACіt( 7 ادلستحقات الكلية للمؤسسةi( خالل الفرتة )t.) 

Aіt-1( 7 إمجايل أصول ادلؤسسةi( يف بداية الفرتة )t.) 
ΔREVіt( 7 التغًن يف رقم أعمال ادلؤسسةi( بٌن الفرتتٌن )t(و )- 1 t.) 
ΔRECіt( 7 التغًن يف زبائن ادلؤسسةi( بٌن الفرتتٌن )t(و )- 1 t.) 

PPEіt 7 إمجايل( التثبيتات العينية للمؤسسةi( يف هناية الفرتة )t.) 

 

eіt 7 اخلطأ العشوائي ويعرب عن قيمة
 ادلستحقات االختيارية.

α1 ،α2 ،α39 .معامالت االضلدار 

يف البداية مت حساب ادلستحقات الكلية لكل مؤسسة خالل كل سنة من  :(TACіt)حساب المستحقات الكلية . 1
 267د على ادلعادلة اآلتيةسنوات الدراسة باالعتما

TACit = ΔBFR + PRCit - DOTit            (3) 

 حيث:
ΔBFR9  التغًن يف احتياجات رأس ادلال العامل( للمؤسسةi( بٌن الفرتتٌن )tو )(- 1 t.) 
PRCit9  النواتج غًن النقدية( للمؤسسةi( خالل الفرتة )tوتشمل اإلنتاج ادلثبت، األعباء احملولة، اسرتجاع ،) ات االستغالل

 واالسرتجاعات ادلالية.
DOTit9  سلصصات االىتالكات وادلؤونات وخسائر القيمة( للمؤسسةi( خالل الفرتة )t.) 

 

بعد مجع البيانات الضرورية مت تقدير معامالت ظلوذج "جونز" ادلوضحة يف  تقدير معامالت نموذج "جونز" المعدل:. 2
اد على طريقة ادلربعات الصغرى، وباستخدام بيانات مجيع ادلؤسسات خالل  باالعتم ؛α3و α1 ،α2( وىي7 1ادلعادلة )

 (.Pooled regressionكامل فرتة الدراسة )
( ادلوضحة يف األسفل، وباالعتماد 1وذلك انطالقا من ادلعادلة ) :(NDACіt)حساب المستحقات غير االختيارية . 3

 .(α3و α1 ،α2)على معامالت ظلوذج "جونز" ادلقدرة 
 

NDACіt/Aіt-1 = α1(l/Aіt-1) + α2[(ΔREVіt - ΔRECіt)/Aіt-1] + α3(PPEіt/ Aіt-1)            (4) 
 



 أثر بعض خصائص المؤسسات الجزائرية في مستوى إدارة األرباح -، د. شرون عز الدين، موش باللد. كي
 - دراسة استكشافية -

 

  
   8102 سبتمبر/  السابعدد الع JFBE مجلة اقتصاديات المال واألعمال     521

( 2وسبثل الفرق بٌن ادلستحقات الكلية احملسوبة من خالل ادلعادلة ) :(DACіt)حساب المستحقات االختيارية . 4
 (.1وادلستحقات غًن االختيارية احملسوبة من خالل ادلعادلة )

( فإن البيانات ادلالية تتميز بالتشتت، لذا من اخلطأ اعتماد النماذج Herlinحسب ) :(EMіt)شر إدارة األرباح  . مؤشر5
؛ وعليو مت قياس مستوى إدارة األرباح 27ادلالية على افرتاض الطبيعية، وبالتايل ضرورة ربط البيانات ادلالية دبنحىن لوغاريتمي

 EMіt = LN(|DACіt|)            (5)      للمستحقات االختيارية أي7باللوغاريتم الطبيعي للقيمة ادلطلقة 

 

 قياس المتغيرات المفسرةرابعا: 
انطالقا من الربيعيات اخلاصة بإمجايل األصول، مت وضع مقياس فئوي، حيث مت تقسيم ادلشاىدات إىل  حجم المؤسسة:. 1

 أربع فئات متساوية، تضم كل فئة ربع ادلشاىدات.
 كيفية قياس متغًن حجم ادلؤسسة.  :(2الجدول )

 الربيعيات )دج( الفئات بغرض التحليل رمز الفئة
2 Ait => Q1 7 989 093  الربيع األول(Q1) 
1 Q1 > Ait => Q2 27 704 548  الربيع الثاين(Q2) 
2 Q2 > Ait => Q3 111 936 089 لثالربيع الثا (Q3) 
3 Ait < Q3 

 ٌن.الباحث :المصدر  

ىناك شكلٌن بارزين للملكية يف ادلؤسسات اجلزائرية، ينتج عنهما  اختالف كبًن يف نظام احلوكمة، وعلا  المؤسسة: ملكية. 2
" بالنسبة للمؤسسات 0ادللكية العمومية وادللكية اخلاصة؛ لذا فقد مت قياس متغًن ادللكية باعتباره متغًنا ثنائيا، يأخذ القيمة "

 للمؤسسات اخلاصة." بالنسبة 4العمومية، والقيمة "

يتطلب األمر االعتماد على مقياس امسي، حيث مت حصر ادلؤسسات ادلدروسة يف مخس قطاعات أساسية مت  قطاع النشاط:. 3
 ([.1" ]أنظر اجلدول )2" إىل "2ترقيمها من "

لنسبة للمؤسسات غًن ادلدرجة يف " با0مت تعريف ىذا ادلتغًن باعتباره متغًنا ثنائيا، يأخذ القيمة " اإلدراج في السوق المالي:. 4
 " بالنسبة للمؤسسات ادلدرجة.4بورصة اجلزائر، والقيمة "

ىناك اختالف بٌن القوائم ادلالية للمؤسسات ادلدروسة، نظرا لوجود قوائم مالية رلمعة وأخرى منفصلة،  طبيعة القوائم المالية:. 5
" يف حالة القوائم ادلالية ادلنفصلة، والقيمة 0تباره متغًنا ثنائيا يأخذ القيمة "لذا مت إضافة ىذا ادلتغًن كمتغًن رقايب، ومت تعريفو باع

 " يف حالة القوائم ادلالية اجملمعة.4"

 عرض ومناقشة النتائجالمحور الرابع: 
ادلعدل، ( تطور ادلستحقات احملاسبية ادلقدرة باالعتماد على ظلوذج "جونز" 4يوضح الشكل ): اإلحصاء الوصفي للبياناتأوال: 

، ادلستحقات غًن (TAC)معربا عنها بادلتوسط احلسايب خالل كل سنة من سنوات الدراسة لكل من7 ادلستحقات الكلية 
 .(DAC)وادلستحقات االختيارية  (NDAC)االختيارية 
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 تطور ادلستحقات احملاسبية للمؤسسات ادلدروسة. (:1الشكل )

 
 ٌن.الباحث :المصدر

أن حركة ادلستحقات االختيارية كانت معاكسة سباما حلركة ادلستحقات غًن االختيارية، بشكل عام يتضح من الشكل 
فقد كان مستوى ادلستحقات غًن  3041و 3005ىذه األخًنة كانت حركتها شلاثلة حلركة ادلستحقات الكلية، وباستثناء عامي 
لغالب سالبة، شلا يعين أن ادلؤسسات اجلزائرية سبارس االختيارية أكرب من مستوى ادلستحقات االختيارية، ىذه األخًنة كانت يف ا

 إدارة األرباح بشكل سالب يف ادلتوسط، من خالل التحكم يف ادلستحقات االختيارية وخفض ادلستحقات احملاسبية.
اإلحصاء الوصفي للمتغًن التابع، والذي يعرب عن مستوى إدارة األرباح فقط دون اذباىها، ألنو  (2)يوضح اجلدول 

 14,90اس بالقيمة ادلطلقة؛ ويتضح من اجلدول أن تشتت البيانات ضعيف، حيث بلغ ادلتوسط احلسايب للمتغًن التابع مق
، شلا يعين أن توزيع (14,47)والوسيط  (14,90)كما نالحظ وجود تقارب كبًن بٌن ادلتوسط احلسايب   ،2,60باضلراف معياري 

 البيانات قريب من الطبيعية.
 قاييس الوصفية للمتغًن التابع )إدارة األرباح(.ادل (:3الجدول )

 N Mean Median Std. Deviation Minimum Maximum 

EM 117 14,90 14,47 2,60 6,06 22,47 

 .(SPSS)سلرجات الربنامج اإلحصائي  :المصدر
 ترميزىا ( توزيع ادلشاىدات حسب قطاع النشاط، حيث مت ذبميع ادلؤسسات يف مخس قطاعات مت1يوضح اجلدول )

"، وقد مت تسجيل أعلى عدد من ادلشاىدات بالنسبة لقطاع اخلدمات، الذي ضم أربع مؤسسات وىي7 "اجلوية 2" إىل "4من "
اجلزائرية"، "األوراسي"، "سونلغاز" و"أليانس"؛ يليو قطاع احملروقات، الذي ضم أربع مؤسسات أيضا وىي7 "سوناطراك"، 

ENTP ،ENAFORو ،HYPROC SCاقي القطاعات فقد ضم كل واحد منها مؤسستٌن وىي على الرتتيب7 ؛ أما ب
SPA DAHLI وETRHB."سيفيتال" و"رويبة"، "صيدال" و"بيوفارم" ، 
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 توزيع ادلشاىدات حسب قطاع النشاط. (:4الجدول )
 7 صناعة األدوية2 7 الصناعات الغذائية1 7 األشغال العمومية2 7 احملروقات3 7 اخلدمات4 قطاع النشاط
 24 27 23 20 40 المشاهدات

 ٌن.الباحث :المصدر

مشاىدة للملكية العمومية،  40فيما خيص باقي ادلتغًنات، فقد مت توزيع ادلشاىدات توزيعا ثنائيا، حيث مت تسجيل 
مشاىدة  34يل مشاىدة للملكية اخلاصة، بالنسبة دلتغًن طبيعة ادللكية؛ وبالنسبة دلتغًن اإلدراج يف السوق ادلايل، فقد مت تسج 14و

 23مشاىدة للمؤسسات غًن ادلدرجة؛ أما بالنسبة دلتغًن طبيعة القوائم ادلالية، فقد مت تسجيل  23للمؤسسات ادلدرجة، مقابل 
 مشاىدة للقوائم ادلالية اجملمعة. 34مشاىدة للقوائم ادلالية ادلنفصلة، و

 ايل وطبيعة القوائم ادلالية.توزيع ادلشاىدات حسب ادللكية، اإلدراج يف السوق ادل (:5الجدول )
 المشاهدات طبيعة الملكية

 
 المشاهدات اإلدراج في السوق المالي

 
 المشاهدات طبيعة القوائم المالية

 23 7 منفصلة0 34 7 غًن مدرجة0 40 7 عمومية0
 34 7 رلمعة4 23 7 مدرجة4 14 7 خاصة4

 ٌن.الباحث :المصدر

 دراسة االرتباطثانيا: 
( بٌن متغًنات الدراسة، حيث يتضح من اجلدول عدم وجود Pearson( قيمة معامالت االرتباط )3) يلخص اجلدول

أي عالقة ارتباط خطي بٌن اإلدراج يف السوق ادلايل ومستوى إدارة األرباح، ألن معامل االرتباط بينهما مل يكن معنويا، كما 
( وقطاع النشاط 0,224من جهة، وطبيعة القوائم ادلالية ) يتضح وجود عالقيت ارتباط ضعيفتٌن بٌن مستوى إدارة األرباح

 على الرتتيب. %4و %2( من جهة أخرى، أين كان معاملي االرتباط معنويٌن عند مستوى 0,247)
 مصفوفة االرتباط بٌن متغًنات الدراسة. (:6الجدول )

 SIZE SEC PRO COT NFS 

EM ,764
**

 -,247
**

 -,356
**

 -,150 ,224
*
 

SIZE 1 -,188
*
 -,418

**
 -,096 ,326

**
 

SEC  1 ,355
**

 -,137 -,020 

PRO   1 -,262
**

 -,471
**

 

COT    1 ,439
**

 

N 117 117 117 117 117 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 .(SPSS)الربنامج اإلحصائي  سلرجات :المصدر
ومتوسطة، حيث  %4بالنسبة لعالقة االرتباط بٌن مستوى إدارة األرباح وطبيعة ادللكية، فقد كانت معنوية عند مستوى 

وبلغت  %4؛ يف حٌن كانت عالقة االرتباط بٌن حجم ادلؤسسة ومستوى إدارة األرباح قوية ومعنوية عند مستوى 0,356بلغت 



 أثر بعض خصائص المؤسسات الجزائرية في مستوى إدارة األرباح -، د. شرون عز الدين، موش باللد. كي
 - دراسة استكشافية -

 

  
   8102 سبتمبر/  السابعدد الع JFBE مجلة اقتصاديات المال واألعمال     524

، وبالنسبة لعالقات االرتباط بٌن ادلتغًنات ادلستقلة فلم تسجل أي عالقة ارتباط قوية ومعنوية يف الوقت نفسو، . يف األخًن0,764
 حيث كانت مجيع عالقات االرتباط إما معنوية ومتوسطة أو ضعيفة، وإما غًن معنوية سباما.

 القيم الشاذة )المتطرفة(ثالثا: 
، من خالل ربديد ادلشاىدات اليت (Casewise Diagnostics)اقي ادلعيارية"، مت االعتماد يف البداية على "ربليل البو 

ألن  34لديها بواقي معيارية تزيد عن ثالث مرات ادلدى الربيعي يف االذباىٌن السالب وادلوجب، حيث مت التخلي عن ادلشاىدة 
 [.-2, 2ذلا بواقي معيارية تقع خارج اجملال ]

 لتخلي عنها بعد ربليل البواقي ادلعيارية لبيانات الدراسة.ادلشاىدة اليت مت ا (:7الجدول )
Casewise Diagnostics

a
 

Case Number Std. Residual EM Predicted Value Residual 

27 -3,887 6,06684 12,5611068 -6,49426684 

a. Dependent Variable: EM 

 .(SPSS)سلرجات الربنامج اإلحصائي  :المصدر
( احملسوبة، حيث يتم التخلي عن مجيع Mahalanobis( على مسافات )Chi-squareاختبار ) كما مت تطبيق

-Chi( النتائج احملصل عليها، أين بلغت قيمة )5(؛ ويوضح اجلدول )Chi-squareادلشاىدات اليت ذلا مسافات أكرب من قيمة )

square )51,121 وقد كانت مجيع مس %،4، وكانت معنوية عند مستوى معنوية( افاتMahalanobis أقل من تلك )
 القيمة، شلا يعين عدم وجود أي مشاىدات شاذة.

 .(Mahalanobis)دلسافات  (Chi-square)اختبار  (:8الجدول )
 Mahalanobis Distance 

Chi-square 51,121
a
 

Df 26 

Asymp. Sig. ,002 

a. 27 cells (100,0%) have expected 

frequencies less than 5. The minimum 

expected cell frequency is 4,3. 

 .(SPSS)سلرجات الربنامج اإلحصائي  :المصدر
 دراسة صالحية نموذج الدراسةرابعا: 

يتطلب تقدير ظلوذج لالضلدار اخلطي ادلتعدد باالعتماد على طريقة ادلربعات الصغرى توفر أربع شروط وىي7 طبيعية 
 البواقي، االستقالل الذايت للبواقي، وعدم وجود ازدواج خطي بٌن ادلتغًنات ادلستقلة. التوزيع االحتمايل للبواقي، ذبانس

( Kolmogorov-Smirnov( أن مستوى ادلعنوية لكل من اختبار )6فيما خيص شرط الطبيعية، يتضح من اجلدول ). 1
فرض البديل، الذي ينص على %، لذا نرفض الفرض الصفري، ونقبل ال2( كانا أكرب من مستوى Shapiro-Wilkواختبار )

 التوزيع االحتمايل للبواقي الناذبة عن تقدير ظلوذج الدراسة يتبع التوزيع الطبيعي، وبالتايل فإن شرط الطبيعية متوفر.أن 
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 اختبار طبيعية التوزيع االحتمايل للبواقي. (:9الجدول )
 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Standardized Residual ,046 116 ,200
*
 ,993 116 ,844 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

 .(SPSS)سلرجات الربنامج اإلحصائي  :المصدر
ذي ينطلق من ترتيب البيانات تصاعديا وفق أحد (، الGoldfield - Quandtفيما خيص التجانس، مت تطبيق اختبار ). 2

من  %10من ادلشاىدات يف ادلنتصف، حيث تشمل السلسلة األوىل  %30ادلتغًنات، مث تقسيمها إىل سلسلتٌن بعد إلغاء 
ى من ادلشاىدات األخًنة، ليتم بعدىا تقدير ظلوذج الدراسة باالعتماد عل %10ادلشاىدات األوىل، وتشمل السلسلة الثانية 

(، واليت بلغت F(، ميكن حساب قيمة )40السلسلتٌن. وانطالقا من نتائج ربليل التباين يف احلالتٌن وادلوضحة يف اجلدول )
)عدد  2( عند درجات حرية Fisher-Snedecor( اجلدولية احملصل عليها من جدول )F، وىي أقل من قيمة )1,22

، وعيو ميكن احلكم 2,86من اجلهتٌن، واليت بلغت  %2,5توى معنوية )عدد ادلشاىدات(، وعند مس 46ادلتغًنات ادلفسرة( و
 على ذبانس البواقي الناذبة عن تقدير ظلوذج الدراسة، علما أن7

 1,22=  46,007÷  56,187( = 1)مجموع مربعات البواقي ( ÷ 2= مجموع مربعات البواقي ) Fقيمة 
 سلسلتٌن إحصائيتٌن.7 ربليل التباين بعد تقسيم البيانات إىل (11الجدول )

ANOVA
b
 

 السلسة األولى
 مشاهدة األولى( 46)

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 Regression 7,112 5 1,422 1,237 ,310
a
 

Residual 46,007 40 1,150   

Total 53,120 45    

 

 السلسة الثانية
 مشاهدة األخيرة( 47)

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 Regression 72,362 5 14,472 10,561 ,000
a
 

Residual 56,187 41 1,370   

Total 128,549 46    

a. Predictors: (Constant), NFS, COT, SEC, SIZE, PRO 

b. Dependent Variable: EM 

 .(SPSS)سلرجات الربنامج اإلحصائي  :المصدر
( احملسوبة بلغت Durbin-Watson( نالحظ أن قيمة )43ل الذايت للبواقي، وبالعودة إىل اجلدول )فيما خيص االستقال. 3

 ، علما أن2,3537وأقل من  3، وىي قريبة من 2,115
2,353 = 4 - du = 4 - 1,647 

du 7 ىي القيمة احلرجة العليا احملصل عليها من جدول(Durbin-Watson( عند عدد متغًنات مفسرة ،)k’ = 5 وعند عدد ،)
 من اجلهتٌن. %1(، وعند مستوى معنوية n = 100مشاىدات )
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 انطالقا من ىذه النتائج يتضح وجود استقالل ذايت للبواقي الناذبة عن تقدير ظلوذج الدراسة.
ادلفسرة   ( ادلتعلقة جبميع ادلتغًناتVIF( أن معامالت تضخم التباين )42بالنسبة لشرط االزدواج اخلطي، يبدو من اجلدول ). 4

، شلا يعين عدم وجود ازدواج خطي بٌن ادلتغًنات ادلفسرة، وبالتايل فإن عالقات االرتباط ادلسجلة 3كانت ضعيفة مل تتعدى 
بٌن ادلتغًنات ادلفسرة ال ميكن أن تؤثر على عالقاهتا بادلتغًن التابع، ألهنا إما غًن قوية أو غًن معنوية، وىو ما ميكن تأكيده من 

 (.3اجلدول )
بعد التأكد من توفر الشروط األربعة لتطبيق طريقة ادلربعات الصغرى بغرض تقدير ظلوذج الدراسة، يتضح صالحية 

 النموذج احملصل عليو الختبار فرضيات الدراسة.
 اختبار فرضيات الدراسةخامسا: 

نوية الختبار حيث كان مستوى ادلع %،4نالحظ أن ظلوذج الدراسة كان معنويا عند مستوى  (44من اجلدول )
(Fisher ) وبلغت قيمة  %،4أقل من(F) 36,737وىي أكرب من قيمة ، (F)  اجلدولية؛ وىو ما يعين أن معامل التحديد

لنموذج الدراسة خيتلف عن الصفر بشكل جوىري، وأن واحد على األقل من معامالت االضلدار معنوي وخيتلف عن الصفر؛ وبناء 
القول أن واحدة على األقل من خصائص ادلؤسسات ادلدروسة تؤثر يف مستوى إدارة األرباح، على نتائج ربليل التباين، ميكن 

 وتفسر جزء مهما من التغًنات اليت ربدث فيو خالل فرتة الدراسة.
ANOVA 7 ربليل التباين لنموذج الدراسة.(11الجدول )

b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

 Regression 442,084 5 88,417 36,737 ,000
a
 

Residual 264,746 110 2,407   

Total 706,831 115    

a. Predictors: (Constant), NFS, SEC, SIZE, COT, PRO 

b. Dependent Variable: EM 

 .(SPSS)سلرجات الربنامج اإلحصائي  :المصدر
أي أن %، 60,80غ معامل التحديد لنموذج الدراسة (، أين بل43ميكن تأكيد نتائج ربليل التباين من خالل اجلدول )

من التغًنات اليت مست مستوى إدارة األرباح خالل فرتة % 60,80خصائص ادلؤسسات ادلدروسة تفسر نسبة معتربة قدرىا 
 الدراسة، أما باقي التغًنات فرتجع للعوامل األخرى خبالف اخلصائص ادلدروسة ومن بينها األخطاء العشوائية.

Model Summary  7 ملخص ظلوذج الدراسة.(12) الجدول
b

 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

 ,791
a
 ,625 ,608 1,55138067 2,115 

a. Predictors: (Constant), NFS, SEC, SIZE, COT, PRO 

b. Dependent Variable: EM 

 .(SPSS)امج اإلحصائي سلرجات الربن :المصدر
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نتائج تقدير معامالت االضلدار لنموذج الدراسة، وادلتعلقة بكل متغًن مفسر، ومن اجلدول نالحظ  (42يلخص اجلدول )
أن معامل االضلدار ادلتعلق بطبيعة ادللكية، ومعامل االضلدار ادلتعلق بطبيعة القوائم ادلالية، مل يكونا معنويٌن، حيث كان مستوى 

طبيعة ملكية ادلؤسسات )خاصة أو عمومية( وطبيعة القوائم وىو ما يدل على أن  %،2أكرب من  (Studentة الختبار )ادلعنوي
ادلالية )منفصلة أو رلمعة( ال تؤثر يف مستوى إدارة األرباح، وعليو ميكن القول بعدم وجود اختالف يف مستوى إدارة األرباح بٌن 

قوائم ادلالية اجملمعة وادلنفصلة للمؤسسات. وميكن تفسًن ذلك بعدم وجود اختالف بٌن ادلؤسسات اخلاصة والعمومية، وبٌن ال
ادلؤسسات العمومية واخلاصة فيما خيص ادلرجعية احملاسبية، حيث تعتمد مجيع ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية خاصة أو عمومية  

يوفر نفس الفرص دلسًني ادلؤسسات بغرض إدارة األرباح؛ وتسمح  كانت على النظام احملاسيب ادلايل عند إعداد قوائمها ادلالية، شلا
ادلؤسسات اخلاصة ال تعترب أكثر شلارسة إلدارة األرباح مقارنة بادلؤسسات العمومية، نظرا ، ف(3الفرضية )ىذه النتائج بنفي صحة 

 .لعدم وجود اختالف بٌن ادلؤسسات اخلاصة والعمومية فيما خيص مستوى إدارة األرباح
، 1,516بلغت قيمتو و  %،4حظ من اجلدول أيضا أن معامل االضلدار ادلتعلق باحلجم كان معنويا عند مستوى نال

لذا ميكن القول أن حجم ادلؤسسات اجلزائرية يؤثر يف مستوى  %،4أقل من  (Studentحيث كان مستوى ادلعنوية الختبار )
وفقا حلجم ادلؤسسات، ودبا أن معامل االضلدار كان موجبا، فإن مستوى إدارة األرباح، أي ىناك اختالف يف مستوى إدارة األرباح 

إدارة األرباح يزيد كلما زاد حجم ادلؤسسات، شلا يعين أن ادلؤسسات الكبًنة ىي األكثر شلارسة إلدارة األرباح مقارنة بادلؤسسات 
ات اجلزائرية وإدارة األرباح. وتتفق ىذه ، أي ىناك عالقة طردية بٌن حجم ادلؤسس(1الفرضية )الصغًنة، وىو ما يؤكد صحة 

النتائج مع نظرية التكاليف السياسية، حيث تعترب ادلؤسسات كبًنة احلجم أكثر استهدافا من طرف السلطات، لذا يعمل ادلسًنون 
با على قيمة على التحكم يف مستوى األرباح دبا يتوافق مع األوضاع السائدة، وذبنب أي إجراءات تشريعية أو تنظيمية تؤثر سل

 ادلؤسسة، وميكن أن يكون ذلك هبدف زبفيف األعباء الضريبية، أو االستفادة من االمتيازات واإلعانات... إخل.
Coefficients 7 معامالت اضلدار ظلوذج الدراسة.(13الجدول )

a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

 (Constant) 12,080 ,598  20,215 ,000   

SIZE 1,516 ,156 ,682 9,752 ,000 ,696 1,437 

SEC -,264 ,112 -,152 -2,348 ,021 ,818 1,222 

PRO -,291 ,377 -,058 -,773 ,441 ,605 1,652 

COT -,638 ,342 -,129 -1,864 ,065 ,710 1,409 

NFS ,304 ,377 ,062 ,806 ,422 ,584 1,713 

a. Dependent Variable: EM 

 .(SPSS)سلرجات الربنامج اإلحصائي  :المصدر
مستوى ادلعنوية ، حيث كان %2معنويا عند مستوى ، وكان 0,264-معامل االضلدار ادلتعلق بقطاع النشاط بلغ 

ما يثبت وجود تأثًن لقطاع النشاط على مستوى إدارة األرباح يف ادلؤسسات  %،2وأقل من  %4أكرب من  (Studentالختبار )
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. وميكن تفسًن (2الفرضية )اجلزائرية، أي أن مستوى إدارة األرباح خيتلف بٌن ادلؤسسات يف سلتلف القطاعات، شلا يؤكد صحة 
نظرا الختالف العمليات االقتصادية بينها، ذلك بوجود بعض االختالفات بٌن القطاعات فيما خيص القواعد احملاسبية ادلطبقة، 

وكل تلك االختالفات تؤدي إىل اختالف اذلوامش احملاسبية ادلتاحة للمسًنين يف سلتلف القطاعات؛ وتتفق ىذه النتيجة مع ظلاذج 
 قياس إدارة األرباح، اليت تأخذ قطاع النشاط بعٌن االعتبار عند تقدير ادلستحقات احملاسبية.

حيث كان  %،40، وكان معنويا عند مستوى 0,638-ضلدار ادلتعلق باإلدراج يف السوق ادلايل فبلغ االأما معامل 
شلا يعين أن اإلدراج يف السوق ادلايل يؤثر يف مستوى إدارة  %،40وأقل من  %2أكرب من  (Studentمستوى ادلعنوية الختبار )

ت ادلدرجة وادلؤسسات غًن ادلدرجة يف بورصة اجلزائر، وتشًن إشارة األرباح، وىناك اختالف يف مستوى إدارة األرباح بٌن ادلؤسسا
معامل االضلدار إىل وجود تأثًن سالب لإلدراج يف السوق ادلايل على مستوى إدارة األرباح، أي أن ادلؤسسات غًن ادلدرجة يف 

، (4الفرضية )ه النتيجة بنفي صحة بورصة اجلزائر ىي األكثر شلارسة إلدارة األرباح مقارنة بادلؤسسات ادلدرجة. وتسمح ىذ
فنقيضها ىو األصح، أي أن ادلؤسسات اجلزائرية ادلدرجة أقل شلارسة إلدارة األرباح مقارنة بادلؤسسات غًن ادلدرجة، وميكن إرجاع 

ادلدرجة، وخاصة  ذلك إىل وجود آليات للرقابة اخلارجية أكثر فعالية يف ادلؤسسات ادلدرجة يف بورصة اجلزائر مقارنة بادلؤسسات غًن
(، كما أن ادلؤسسات ادلدرجة ملزمة بنشر قوائمها ادلالية COSOBالرقابة من طرف ىيئة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة )

 للجمهور، شلا يفرض عليها االلتزام حبد أدىن من الشفافية وعدالة اإلفصاح، وضمان مستوى معٌن من جود ادلعلومات ادلالية.
 الصة الدراسةخ

 إدارة األرباح من ادلمارسات ادلوجودة يف مجيع ادلؤسسات مهما كانت، بسبب وجود ىامش من ادلرونة احملاسبية، تعترب
يتيح للمسًنين ادلفاضلة بٌن البدائل احملاسبية، وإصدار التقديرات واألحكام الشخصية، عند اختيار وتطبيق السياسات احملاسبية، 

يهدف إىل إعداد وعرض القوائم ادلالية؛ إضافة إىل ادلرونة التشغيلية، اليت تتيح للمسًنين وذلك يف إطار العمل احملاسيب، الذي 
التحكم يف قرارات االستغالل واالستثمار والتمويل. وإىل جانب ذلك، ىناك العديد من العوامل اليت تدفع ادلسًنين إىل تبين 

 أو التنظيمية أو دوافع االتصال واإلشارة. سياسات إلدارة األرباح، سواء تعلق األمر بالدوافع التعاقدية
رغم أن إدارة األرباح تعترب شلارسة شائعة يف ادلؤسسات، إال أن مستويات إدارة األرباح زبتلف بٌن ادلؤسسات، حيث 
تتحدد دبجموعة من العوامل؛ ومن ىذا ادلنطلق جاءت ىذه الدراسة هبدف فحص مدى تأثًن بعض خصائص ادلؤسسات اجلزائرية 

ى مستوى إدارة األرباح، وتتمثل ىذه اخلصائص يف7 حجم ادلؤسسة، قطاع النشاط، طبيعة ملكية ادلؤسسة، واإلدراج يف السوق عل
ادلايل. ومن أجل ربقيق ىذا اذلدف، مت دراسة العالقة بٌن اخلصائص السابقة، ومستوى إدارة األرباح معربا عنها بادلستحقات 

 41لالضلدار اخلطي ادلتعدد؛ وقد مشلت الدراسة رلموعة من ادلؤسسات اجلزائرية، ضمت االختيارية، وذلك من خالل ظلوذج 
 مشاىدة خالل فرتة الدراسة. 444(، ليكون عدد ادلشاىدات الكلية ىو 3042و 3002سنة )بٌن  42مؤسسة خالل 

سوق ادلايل، حيث تبٌن حسب نتائج الدراسة فإن إدارة األرباح تتحدد حبجم ادلؤسسة وقطاع النشاط واإلدراج يف ال
وجود تأثًن ذلذه اخلصائص على مستويات إدارة األرباح يف ادلؤسسات، يف حٌن مل يتم تسجيل أي تأثًن لطبيعة ادللكية على 
مستويات إدارة األرباح، أي عدم وجود اختالف بٌن ادلؤسسات العمومية وادلؤسسات اخلاصة فيما خيص مستويات إدارة األرباح. 
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 (Hagerman and Zmijewski)، دراسة 4643عام  (Smithدراسة )لدراسة نتائج عدة دراسات، على غرار وتؤكد ىذه ا
عام  (.Ashari et al، دراسة )4654( عام Moses، دراسة )2873( عام Belkaoui and Picur، دراسة )4654عام 

عام ( Kammoun et Bouazizi، ودراسة )3003عام  (.Aman et al)دراسة ، 4661دراسة "ىويدي" عام ، 4661
وزبتلف مع ، واليت أثبت مجيعها تأثًن كل من حجم ادلؤسسة وطبيعة ادللكية وقطاع النشاط على مستوى إدارة األرباح. 3044
، 4661، اليت وجدت أن افرتاضات النظرية اإلغلابية غًن زلققة يف فرنسا، ودراسة "ىويدي" عام 3004عام  (Jeanjean)دراسة 

ثامي واخليال" ڤدراسة "الـأن قطاع النشاط ال يؤثر يف مستوى سبهيد الدخل يف ادلؤسسات الكويتية؛ كما زبتلف مع  واليت وجدت
إدارة األرباح يف ادلؤسسات  عدم وجود أي تأثًن حلجم ادلؤسسة وقطاع النشاط على مستوى شلارسات، واليت أثبتت 3040عام 
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