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I. تمھید:  
ت االقتصادیة اوجد تعارض في مجال تعظیم المنافع االقتصادیة لكل إن انفصال الملكیة عن اإلدارة في الكیانا

إلى الحفاظ على أصول الكیان التي یمتلكون نسبة من رأسمالھا ، كما أن ) المالك(طرف،  حیث یسعى المساھمین 
  . درونھایسعون إلى تعظیم مكافأتھم من خالل تحقیق اكبر مستوى من األرباح للكیانات التي ی) اإلدارة(المدیرین 

تعتبر نظریة الوكالة من أھم النظریات التي تفسر السلوكیات الناتجة عن عالقة المساھمین بالمدیرین،  و تعتبر 
المعلومة المحاسبیة والمالیة أھم رابط بینھما،  حیث یسعى المساھمین  من خالل االطالع على القوائم المالیة إلى 

دارة فتعتبر المشرف األساسي على عملیة إعداد وتحضیر القوائم المالیة،  كما أن المعرفة الوضعیة المالیة للكیان، أما اإل
لھم إمكانیة التأثیر على محتوى القوائم المالیة من اجل توجیھ قرارات المستثمرین بما یضمن تحقیق  تتوافرالمدیرین 

  .  بإدارة األرباح"  Schipper 1989" المنافع الخاصة بھم، یدعى ھذا السلوك حسب
إن التساؤل یكمن في بروز جوا قبول ممارسة سلوك إدارة األرباح ، حیث أصبح من المقبول إعالن إستراتجیة 

السعي إلى الحفاظ على الصورة المتمیزة للكیان من خالل تقریب : ذلك لعدة أسباب منھا  ویعودإدارة األرباح،  
تجانس المعلومات عدم  نشاط الممارس وباإلضافة إلى التقدیرات إلى األداء المعلن، وكذا قوة المنافسة وخصائص

  . المالیة
إن سلوك  إدارة األرباح  یدخل ضمن المقاربات البحثیة لنظریة االیجابیة في المحاسبة،  حیث تسعى ھذه األخیرة 

أثیر خصائص إلى تحلیل الخیارات المحاسبیة في الكیانات االقتصادیة ،  وذلك من خالل انجاز دراسات تجریبیة تفسر ت
   .في سلوك إدارة األرباح  بخصوص  القرارات المحاسبیة... ) بنود التعاقد، تكلفة السیاسة، اإلشارة(الكیان 

ابتدأ من ) SCF(تعتبر الكیانات االقتصادیة الجزائریة  ملزمة بتطبیق أحكام وقواعد النظام المحاسبي المالي
 قابلیة المعلومات المالیة للمقارنة من خالل إدراج عمود الدورة السابقة،  حیث یجب احترام مبدأ 2010الدورة المحاسبیة 

بما یتوافق مع أحكام وقواعد )  2009دورة (في القوائم المالیة، كما یلزم مدیري الكیانات بتعدیل المعلومات المتعلقة ب 
  : من ھنا تبرز إشكالیة جوھریة ، )SCF(النظام المحاسبي المالي

في الجزائر، ھل الكیانات االقتصادیة تمارس سلوك إدارة ) SCF(نظام المحاسبي المالي في سیاق تطبیق ال
  األرباح ؟، و ما مدى عالقة االرتباط بین خصائص االقتصادیة للكیان و ممارسة سلوك إدارة األرباح؟

لسلوك إدارة  تھدف الدراسة إلى توضیح مدى ممارسة الكیانات االقتصادیة الجزائریة :أھداف وأھمیة الدراسة
األرباح  في سیاق تطبیق النظام المحاسبي المالي من جھة، ومن جھة أخرى تفسیر عالقة االرتباط بین ممارسة سلوك 

أما  أھمیة الدراسة فتكمن ....). حجم الكیان، نسبة االستدانة وقطاع النشاط(االقتصادیة للكیان  وخصائصإدارة األرباح  
تبین مدى ممارسة سلوك إدارة األرباح  في الكیانات االقتصادیة الجزائریة، ) إحصائیة تجربة (في انجاز بحث تجریبي 

  .وتفسیر ارتباط ھذا السلوك ببعض الخصائص االقتصادیة في الكیان
  

_________________________ 
eMail : (*) Fouadseddiki@univ-ouargla.dz   

  
  ات االقتصادیة الجزائریة من أھم التحدیات التي تثیر انشغال أصحاب یعتبر سلوك إدارة األرباح في الكیان

، ھذه الدراسة تجیب على إشكالیة جوھریة حول سلوك إدارة األرباح في )المستثمرین و المقرضین(المصلحة خاصة 
 .الكیانات االقتصادیة الجزائریة في سیاق تطبیق النظام المحاسبي المالي

نات االقتصادیة الجزائریة  تمارس سلوك إدارة األرباح في سیاق تطبیق النظام المحاسبي خلصت الدراسة إلى أن الكیا
المالي،  وكذا وجود ارتباط معنوي بین فترات تطبیق النظام المحاسبي المالي وممارسة سلوك إدارة األرباح في الكیانات 

دارة األرباح و قطاع النشاط،  الحجم االقتصادیة،  كما خلصت إلى وجود ارتباط غیر معنوي بین ممارسة سلوك إ
  . والشكل القانوني للكیان

  

 ،نظریة الوكالة سلوك إدارة األرباح، نظام المحاسبي المالي، خیارات محاسبیة.  
  

JEL M41.  
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 :الدراسات السابقة 
 Les spécificités de la gestion des résultats des "، بعنوان )2008( (Sarra Elleuch Hamza) 1دراسة  -

entreprises tunisiennes à travers une analyse qualitative " ، تھدف ھذه الدراسة إلى تحدید أھم األھداف
ث  اإلجابة على التي تدفع بالكیانات االقتصادیة التونسیة إلى ممارسة سلوك إدارة األرباح، حیث حول الباح

إشكالیة الدراسة بانجاز مجموعة من المقابالت مع خبراء ومھنیین في مجال دراسة سلوك إدارة األرباح 
  . ..).محاسبین، محللین مالیین ومحافظي الحسابات ومدیرین(

  :إلى النتائج التالیة  الدراسةخلصت 
 مارس سلوك إدارة األرباح ألجل حمایة أسھم تسعى كیانات االقتصادیة المدرجة في البورصة التونسیة إلى م

إال أن السوق المالي التونسي یعتبر اقل نشطا،  حیث تمثل البنوك المالیة  مصدر .  وسندات الكیان من خسائر القیم
 .تمویل الكیانات في االقتصاد التونسي

   این مدى الكیانات الفروع حیث تتبوجود ارتباط بین سلوك إدارة األرباح وتركیبة الكیانات االقتصادیة من خالل
 . م نشاطات الكیانات االقتصادیةصرامة القوانین التي تنظ

  یعتبر حجم الكیانات عامل مھم في تفسیر سلوك إدارة األرباح حیث أن الكیانات الصغیرة والمتوسطة ھي أكثر
 .ممارسة لسلوك إلدارة األرباح

 ل ممارسة سلوك إدارة األرباح إلى تخفیض التكالیف الضریبیة وكذا تھدف  الكیانات االقتصادیة التونسیة من خال
 . تحسین ظروف الحصول على قروض

  تتمثل أھم  التقنیات المستخدمة  في ممارسة سلوك إدارة األرباح في تغییر معاییر تقدیر المخاطر االستغالل و طرق
 .تقییم عناصر المخزونات  و تأخیر وتسریع العملیات االستغالل

 

 Les déterminants des choix comptables. Étude des "، بعنوان )1995( (Saada Toufik) 2دراسة  -
pratiques françaises et comparaison franco-américaine " ، تھدف ھذه الدراسة إلى انجاز بحث تجریبي

، من خالل دراسة و تفسیر األمریكيالختبار النظریة المحاسبیة االیجابیة في سیاق الفرنسي مع المقارنة بالسیاق 
  . وك تحدید الخیارات المحاسبیة عند صیاغة إستراتجیة السیاسات المحاسبیةدوافع سل

كیان مدرج في البورصة، تتنوع نشاطاتھا  74على إشكالیة الدراسة من خالل عینة شملت  اإلجابةول الباحث اح
المعالجة باستخدام معطیات مع استثناء النشاطات البنكیة والتامین،  كانت ...) البناء التوزیع، البترول، صناعة السیارات(

، حیث كانت الخیارات المحاسبیة متعلقة باالھتالكات،  فارق االقتناء، المخزونات، )1991، 1990، 1989(مالیة لفترة 
  . تعھدات التقاعد
  :النتائج التالیة  إلىالدراسة  خلصت

  مع حجم الكیانات، حیث نجد الكیانات في السیاق األمریكي الخیارات المحاسبیة المتعلقة باالھتالكات تتأثر سلبا
الكبرى تحدد سیاسات االھتالك وفق طریقة االھتالك المتصاعد مقارنة باالھتالك الخطي وھذا یتوافق مع 

 الفرضیات النظریة، أما سیاق الكیانات الفرنسیة فكان التأثیر ایجابي بین حجم الكیان وخیارات طرق االھتالك؛ 
 ارات المحاسبیة المتعلقة بتقییم المخزونات تتأثر سلبا مع حجم الكیانات، أما سیاق الفرنسي في السیاق األمریكي الخی

 فال یوجد تأثیر ذو داللة على خیارات تقییم المخزونات؛   
  الخیارات المحاسبیة المتعلقة بالتعھدات التقاعد تتأثر إیجابا مع حجم الكیانات في السیاق األمریكي،  أما في سیاق

 سي فكان التأثیر سلبي بین حجم الكیان وخیارات طرق تحدید تعھدات التقاعد؛الفرن
  بصفة عامة الكیانات الكبرى الفرنسیة تسعى في اتجاه رفع النتیجة عند تحدید الخیارات المحاسبیة لصیاغة

 إستراتجیة السیاسات المحاسبیة؛
 ة على تحدید الخیارات المحاسبیة في الكیانات الفرنسیة یكون التأثیر ایجابیا  لتركیبة المساھمین و نسبة االستدان

 االقتصادیة،  حیث كانت نتیجة االختبار الفرضیة متفقة مع الفرضیة للنظریة االیجابیة في المحاسبة؛
   في سیاق الفرنسي كانت نتیجة اختبار فرضیة الحجم عكس الفرضیة النظریة االیجابیة،  كما أن اإلشكالیة تكمن في

 . النتائج عند استخدام رقم األعمال مقارنة باستخدام مجموع المیزانیة عند تحدید حجم الكیان تباین
 

أنشطة المراجعة الداخلیة ودورھا في الحد من  جودة" ، بعنوان )2010( ) 3الرفاعي إبراھیم مبارك(دراسة  -
في ھذه الدراسة الباحث حاول دراسة عالقة جودة ، "ممارسات إدارة األرباح دراسة تطبیقیة على البیئة السعودیة

المساھمة السعودیة، حیث اعتمد  في  الشركاتأنشطة المراجعة الداخلیة في الحد من ممارسات إدارة األرباح في 
أما بخصوص جودة المراجعة فاعتماد على أحد . تحدید مدى ممارسة الشركات إلدارة األرباح على نسبة ملیر

المؤھالت العلمیة للمراجع ، الشھادات المھنیة للمراجع ، التدریب ، الخبرة ، حجم قسم ( عشر مؤشر وھي 
لمرتبط باإلعداد وعرض التقاریر المعرفة بعملیات الشركة ، االستقاللیة المراجعة الداخلیة ، حجم العمل ا

التنظیمیة للمراجعة الداخلیة ، عدم المشاركة في عملیات الشركة ، التعددیة ، وجود دلیل لمراجعة الداخلیة ، وجود 
  ).نظام رقابة جودة أداء الوظائف المراجعة الداخلیة 
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من خالل القوائم المالیة المنشورة في الموقع الرسمي  2008إلى  2005ة  من ملیر للفترة الممتد نسبةتم تحدید 
شركة تمثل حجم المجتمع، وذلك  بعد استثناء  67شركة من أصل  35السعودیة، حیث شملت العینة  األسھملسوق 

  . محاسبة الخاصةالقطاعات البنوك،  التأمین،  والشركات الزراعیة التي تتمیز بخصائص 
  :النتائج ما یليكانت أھم 

  ذات داللة معنویة وتأثیر سلبي بین جودة المراجعة الداخلیة وممارسات إدارة األرباح،  في شركات  عالقةوجود
  المساھمة السعودیة؛

  حجم عمل المراجعة الداخلیة ھو ذات تأثیر معنوي عكسي على ممارسات إدارة األرباح؛ المتغیركما أن  
  السابقة منطقیة، حیث أن ممارسات إدارة األرباح تكون غالبا في مراحل إعداد وعرض أن النتیجة  الباحثأكد

إعداد (، مما یدل على أن فعالیة المراجعة الداخلیة تظھر عند ممارس مھامھا في ھذه المرحلة المالیةالتقاریر 
  .،حیث یساعد في كشف اكبر لممارسات إدارة األرباح والحد منھا)المالیةوعرض التقاریر 

إدارة األرباح بشكل واضح على المدى الطویل في الكیانات االقتصادیة، و تتعدد أشكالھ وفق الدوافع  سلوك یظھر
  :واألھداف حیث نجد 

  إن  دراسة  سلوك إدارة األرباح یجعل من المھم التطرق إلى األفكار والمقاربات النظریة التي اھتمت بتوضیحھ
 RONEN et AL( ،) RONEN et SADAN 1981( ،) BUCKMASTER 1992 .1977:(حیث نجد كل من 

1997( ،)HEALY et WAHLEN 1999( ،)JEANJEAN 2001( ،)FIELDS LYS et VINEENT 2001....(  
  تعتبر نظریة الوكالة من بین أھم النظریة التي تھتم بتفسیر سلوك إدارة األرباح من خالل توضیح طبیعة العالقة بین

،حیث تسعى اإلدارة إلى تعظیم المكافآت، أما المساھمین فیسعون إلى )المدیرین(و اإلدارة ) المساھمین(المالك 
  حمایة عناصر أصول الكیانات االقتصادي التي یمتلكونھا ؛

 من أوسع النظریات في تفسیر حجم ومجال مفھوم إدارة ) النظریات المالیة( 4تعتبر نظریة كفاءة السوق المالي
أن آلیات السوق ال یمكنھا : "األرباح من خالل التحلیل وفق آلیات كفاءة السوق، حیث كانت الفرضیة األساسیة ھي 

، كما أن النظریة المالیة السلوكیة تعتبر إدارة األرباح واضح بقوة في "واضح ومعقول إلدارة األرباحإثبات وجود 
  مع ھدف إیجاد إستراتجیة مالیة متكاملة في الكیان؛ الكیانات االقتصادیة غیر انھ ال یتماشى

  إلى التأثیر في توجیھ قرارات وفق النظریة االیجابیة في المحاسبة أن المدیرین یسعون من خالل إدارة األرباح
المستثمرین من اجل تجنب مخاطر تحویل الثروة  من كیان إلى أخر، كما آن مساھمة ھذه النظریة في مجال سلوك 

إدارة األرباح كانت مھمة وجوھریة من خالل وضع إطار تصوري یسمح بتصنیف مختلف أشكال ھذا السلوك،  
ة التي خلصت إلى وضع نماذج مختلفة  تسمح بقیاس مستوى إدارة األرباح وكذا انجاز العدید من األبحاث التجریبی

مقاس بربحیة كل سھم ( 5المستحقات الكلیة و متغیر مكافآت: في الكیانات االقتصادیة باستخدام مؤشرات مختلفة مثل
)BPA ( ( ومتغیر الھیكل المالي للكیان) اصة األموال الخ/نسبة االستدانة الصافیة...( 
 

 : مفھوم إدارة األرباح  .1
  :سلوك إدارة األرباح نظرا الختالف المواقف من ھذا األخیر حیث نجد  مفاھیمتتباین 

  2003( وفق (Scottعملیة اختیار المدیرین للسیاسات المحاسبیة المتاحة من أجل " 6الخیارات المحاسبیة سیاق  في
  ". تحقیق أھداف محددة مسبقًا 

  وفقCOPELAND 1968 7   وجود إمكانیة إلى رفع أو تخفیض مستوى النتیجة "یستخدم عنوان التالعب ویعرفھ
 .لكن عنوان التالعب یعتبر محدود الوضوح" الصافیة المعلن عنھا

 وفق )Healy and Whalen 1999(8استخدام اإلدارة ألحكامھا الخاصة في " ق تطبیق المعاییر المحاسبیة ھي في سیا
عملیة التقریر المالي والقیام بالصفقات بھدف تغییر التقاریر المالیة، إما لتضلیل أصحاب المصلحة فیما یتعلق 

تعتمد على األرقام  باألداء االقتصادي األساسي للكیان، أوفي إطار المنظور للتأثیر على النتائج التعاقدیة التي
  ". المحاسبیة التي یقرر عنھا

  وفق)SCHIPPER 1989(  ھو ذلك التدخل المستمر في إجراءات عرض المعلومات المالیة من اجل " 9یعرفھ
   ."تحقیق أھداف شخصیة 

  

 : فرضیات سلوك إدارة األرباح للنظریة االیجابیة  .2
یرون وجود ارتباط واضح بین سلوك إدارة األرباح وبعض  ZIMMERMAN. WATTS 1990 10 وفق

لكیان، نسبة االستدانة، مكافآت مجلس اإلدارة، تركیبة المساھمین،  المتغیرات في الكیان االقتصادي  مثل حجم ا
  .المساھمات األجنبیة

أن الكیانات كبیرة الحجم تقیس تكلفة السیاسة قبل    JENNJIAN 2002وفق 11:الفرضیة األولى تكلفة السیاسة )1
 ھا إلظھار أفضل وضعیة مالیة لھا ؛إعالن النتائج، حیث أن الكیانات الكبرى تسعى إلى إدارة أرباح
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أن انخفاض نسبة االستدانة یدل على انخفاض   ZIMMERMAN. WATTS 1990 12وفق : فرضیة االستدانة )2
مستوي المخاطر اإلفالس الكیان، حیث یسعى الكیان إلى إدارة األرباح  لتحسین إمكانیات االقتراض من خالل 

 برفع قیمة األموال الخاصة في القوائم المالیة للكیان؛تخفیض نسبة االستدانة 
حیث أن المدیرین یسعون إلى إدارة  ZIMMERMAN. WATTS  1978وفق : 13فرضیة مكافأة مجلس اإلدارة )3

فأة مجلس أن ارتفاع نسبة مكا   WIULLTAMS  200614األرباح بما یسمح بتعظیم مكافأتھم الخاصة كما أكد
 سلوك إدارة األرباح في الكیان االقتصادي؛ اإلدارة یؤدي إلى زیادة الدافع إلى

یمیلون إلى تقییم المرتفع أن المساھمین المؤسسین   HEAUY AL 1999وفق 15: فرضیة تركیبة المساھمین )4
      AL AZOFRA 2000وفق. لكیانوكذا ممارسة ضغوط كبیرة لتأثیر في إجراءات حوكمة اللعناصر األصول، 

 ان المساھمین المؤسسین یحافظون على مساھمتھم في اآلجال الطویلة والمتوسطة ؛
حیث أن وجود المستثمرین األجانب یدفع بالكیان إلى تبني معاییر المحاسبیة 16: فرضیة المساھمات األجنبیة )5

 .یب إدارة األرباح في الكیانات االقتصادیة، مما ینعكس على أسال)IAS/IFRS(الدولیة 
   

  :من أھمھا ما یلي  )SCF( مجاالت سلوك إدارة األرباح في النظام المحاسبي المالي .3
 :ھناك طریقتین :طرق تقییم تكلفة المخزونات  )1

 ؛)االنتاج مصاریف. ...(استخدام التكلفة المعیاریة من خالل قیم المواد األولیة زائد مصاریف ید العاملة 
 تطبیق سعر بیع المخزونات منسوب إلى ھامش اإلجمالي للربح . 

یعتمد في حساب تكلفة إخراج المخزون على طریقة التكلفة الوسطیة المرجحة، أو طریقة الوارد أوال الصادر  )2
 .أوال

 :طرق تحدید نسب التقدم عقود طویلة األجل  )3
  منتجات وفق نسبة التقدم العملیات االنجاز؛ یتم إدراج األعباء وال: طریقة مرجعیة 
  یتم تسجیل المنتجات بقیم تعادل األعباء المثبتة التي یكون تحصلھا محتمال: طریقة مرخص بھا. 

 :تقییم عناصر التثبیتات المعنویة والمادیة  )4
 استخدام التكلفة التاریخیة منقوص منھا مجموع االھتالكات وخسارة القیمة ؛ 
 إقفال الحسابات(تقییم وفق القیمة العادلة عند تاریخ إعادة التقییم  إعادة.( 

 :تكلفة االقتراض  )5
  من خالل التسجیل ضمن مصاریف الدورة التي تتحملھا؛ :معالجات مرجعیة 
 اإلدراج المباشرة في تكلفة االقتناء أو البناء أو اإلنتاج األصل المالي: معالجات مسموح بھا. 

 :محاسبة العقارات الموظفة تقییم و )6
 طریقة القیمة العادلة عند إقفال الدورة ؛ 
 طریقة التكلفة منقوص منھا مجموع االھتالكات وخسارة القیمة. 

أخرى مثل درجة تقدیر المؤونات التكالیف واألخطار، آجال اھتالك التثبیتات،  مؤشرات تحدید انخفاض  خیارات
  .قیم عناصر األصول

II. المستخدمة األدوات و قةیالطر: 
للكیانات  المالیة قوائمال تم االعتماد على الدراسة ھذه في :مجتمع وعینة الدراسة وأداة جمع البیانات -

من القوائم المالیة بشكل  مجموعةحیث تم جمع ، )SCF(االقتصادیة الجزائریة في فترات تطبیق النظام المحاسبي المالي 
  :ء بالخصائص التالیة وتمیزت عملیة االنتقا ، عشوائي
  وفق أحكام وقواعد النظام المحاسبي المالي  معدةالقوائم المالیة  تكونأن)SCF (؛ 
  ؛وكاالت التأمینات وك ومثل البن)قطاعیة (الكیانات التي تمسك محاسبة خاصة  استثناءتم 
  ؛الكیانات التي ال تتوفر على محاسبة منتظمة  استثناءتم  

حجم العینة في  ، حیث بلغعلى المعاییر المبینة أعاله الكیانات لقوائم المالیة والتأكد من توفرعد تجمیع وفحص لب
 في الجغرافي حسب االنتشار الكیانات ھذه تنوعت حیث ، مختلفة الحجم كیان) 61( ، تتعلق)مشاھدة 137(النھایة 

  ).الجزائر(مختلف أقطار الوطن 
قطاع  الشكل القانوني،  حجم الكیان،  :ة وھيخدام المتغیرات التالیتم است :عملیة الترمیز وطرق الحساب  -

  . ، ممارسة سلوك إدارة األرباح)SCF(فترات تطبیق النظام المحاسبي المالي  ، النشاط
  صنفت مشاھدات  العینة حسب ھذا المتغیر إلى  :الشكل القانونيSARL ،SPA ، حیث تعطى قیمة وھمیة لـSARL  

 ؛0قیمة  SPAلـ  ، 1بقیمة 
 ؛كیانتم حساب لوغاریتم لمجموع األصول عند فترة المشاھدة لكل  :الكیان  حجم 
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   اإلنتاج (تنشط في قطاع الصناعي  كیاناتالمتغیر إلى صنفت مشاھدات العینة حسب ھذا  :17قطاع النشاط
حیث تعطى ) التموینات  ، االتصاالت ، الصحة ، البناء(شاط الخدمي مثل وأخرى في قطاع الن. ) . الطاقة.الصناعي

 .0بقیمة  التي تنشط في قطاع الخدمات  كیاناتلا ، 1بقیمة  تنشط في قطاع الصناعي كیاناتقیمة وھمیة لـ 
  وتعطى لھا ) 2011 ، 2010 ، 2009:(ترمیز الفترات تطبیق بالفترة األولى  :تطبیق النظام المحاسبي المالي فترات

  . 0وتعطى لھا قیمة وھمیة )  2014 ، 2013 ، 2012:(الفترة الثانیة . 1قیمة وھمیة 
تم استخدام مؤشر المستحقات االختیاریة  لتحقق من ممارسات الكیانات  : مؤشر سلوك إدارة األرباح حساب -

 إلى تنقسم الكلیة المستحقات أنة مفادھا حیث تتأسس فرضیة أساسی ، االقتصادیة الجزائریة للسلوك أدارة األرباح
 .اختیاریة اختیاریة و مستحقات غیر مستحقات
خصائص  من تنتج حیث ، یصعب على المدیرین التأثیر فیھ الذي الجزء ذلك تمثل : اختیاریة غیر مستحقات -
  .نوعیة النشاط الكیانلالممیزة 
لھ من اجل التالعب والتأثیر في محتوى و مصداقیة الذي یتم استغال المجالتمثل ذلك : اختیاریة مستحقات -

الكیانات االقتصادیة للسلوك إدارة كما تمثل مؤشر أساسي یظھر مدى ممارسة مدیري  ، المعلومات المالیة والمحاسبیة
  . األرباح

  :یلي كماعملیة حساب المستحقات االختیاریة  تمت : حساب المستحقات االختیاریة مراحل -
  :الكلیة  حقاتالمستحساب . 1

 

 TA  الكلیة  المستحقاتتمثل 
 ∆Actif CT ة حیث یمثل التغییر في األصول المتداولة بین فتر t  و فترةt-1  الخاصة بالمنشاةi 
 Trésorerie∆  ة بین فتر المتاحاتحیث یمثل التغییر في t فترة  وt-1  الخاصة بالمنشاةi  
 Passif CT∆  ة التغییر في الخصوم المتداولة بین فتر یمثلحیث t  و فترةt-1  الخاصة بالمنشاةi  
 Portion CT dette LT∆  ة التغییر في الجزء الدیون قصیرة األجل ضمن الخصوم المتداولة بین فتر یمثلحیث t  و

   iالخاصة بالمنشاة  t-1فترة 
 Charges d’amortissement  حیث یمثل مخصصات االھتالك والمؤونات للفترةt  الخاصة بالمنشاةi 

ج ذوباستخدام نمو) ,B0, , B1,B2(تم تقدیر معلمات النموذج  المرحلةفي ھذه : تقدیر معلمات النموذج. 2
 )Jones (1991)  من خالل معادلة االنحدار التالیة)) 1995(المعدل:  

 
   = المستحقات الكلیة لفترةt  الخاصة بالمنشاةi  
  =ة التغییر في رقم األعمال بین  فتر t  و فترةt-1  الخاصة بالمنشاةi  
  = ة العمالء بین فتر حساباتالتغییر في t  و فترةt-1  الخاصة بالمنشاةi  
  = قیمة التثبیتات في نھایة فترةt  الخاصة بالمنشاةi 
 Ai,t-1 = مجموع األصول في نھایة لفترةt -1   الخاصة بالمنشاةi  
 ε i,t = مجال الخطاء عند الفترة tصة بالمنشاة الخاi  
 i تمثل منشاة  
 t  سنواتتمثل   

تم استخدام معلمات النموذج المقدرة في معادلة االنحدار في ھذه المرحلة :قیاس المستحقات غیر االختیاریة. 3
  :  في التنبؤ بمستوى المستحقات الغیر اختیاریة في المعادلة التالیة 

 

  :المعادلة التالیة  خاللمن : قیاس المستحقات االختیاریة. 4

  

ادي تم حساب متوسط المستحقات االختیاریة، ثم تحدید مدى ممارسة الكیان االقتص: مشاھدات العینة تصنیف. 5
 . نسبة المستحقات االختیاریة اكبر من النسبة المتوسطة كانتلسلوك إدارة األرباح خالل تلك الفترة، إذا 
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III. ومناقشتھا  النتائج:   
   :لمخرجات التحلیل اإلحصائيالنتائج ومناقشاھا وفقا  -1

لوك إدارة األرباح بلغت الكیانات االقتصادیة الجزائریة لس ممارسة نالحظ أن نسبة 01رقم من خالل الجدول 
الكیانات االقتصادیة  الممارسة عدم نسبة بلغت حین في الدراسة، فترة خالل مشاھدة (88) مقداره وبتكرار )64%(

  .مشاھدة )49( مقداره وبتكرار )%36(الجزائریة لسلوك إدارة األرباح
األرباح في سیاق تطبیق النظام  ھذا یجیب على فرضیة أن الكیانات االقتصادیة الجزائریة تمارس سلوك إدارة

   .المحاسبي المالي
  :نالحظ أن عینة الدراسة تتوزع كما یلي  02رقم من خالل الجدول 

 الشكل القانوني بین شركات ذات مسؤولیة محدودة  وفق)SARL( بنسبة )مشاھدة )38( مقداره وبتكرار )%27 ، 
 .مشاھدة )99( مقداره راروبتك )%72(نسبة  بلغت )SPA(أن شركات ذات أسھم حین في

 نشاط  نسبة بلغت حین في ، مشاھدة )81(  مقداره وبتكرار )%59( قطاع النشاط  بین النشاط الخدمي  بنسبة وفق
  .مشاھدة )56( مقداره وبتكرار )%41(اإلنتاج الصناعي 

 فترات تطبیق  وفق)SCF (بین الفترة األولى بنسبة )نسبة بلغت حین ، فيمشاھدة (85) مقداره وبتكرار )%62 
  .مشاھدة )52( مقداره وبتكرار )%38(الفترة الثانیة 

المتغیرات المستقلة لتحدید قیم المتغیر التابع ممارسة تقدیر نموذج  اجلمن  :نموذج االنحدار الخطي المتعدد
  :كاألتي المعادلة كونت) االختیاریةالمستحقات (ل مؤشر سلوك إدارة األرباح من خال

 
  :حیث 

 AND i,t:  لقیمة المستحقات االختیاریة منسوبة إلى مجموع األصول عند بدایة الفترة  المطلقةتمثل القیمةt  كیانل i 
 Activité i,t:  عند الفترة عند النشاط الصناعي  0عند النشاط الخدمي و 1 الوھمیةتمثل القیمةt  كیانل i 
 Application i,t:  عند الفترة الثانیة  0و) 2010،2011(األولىعند الفترة  1 الوھمیة القیمةتمثل

  i كیانل  t الفترةعند )2012،2013،2014(
 Forme i,t:  بالنسبة لشكل القانوني  1 وھمیةالتمثل القیمة)SARL (بالنسبة لشكل القانوني  0و)SPA ( عند الفترةt  

 i كیانل
 Taille i,t : وتقاس باللوغریتم لمجموع اصول عند  الفترة  الكیانتمثل حجمt  كیانل i   

  :نالحظ ان 03من الجدول رقم 
 ،  حجم الكیان، الشكل القانوني(المستقلة  تلمتغیراا عالقة أن على یدل مما ،)%41( بلغت قیمة معامل االرتباط -

 عالقة سلوك إدارة األرباح ھي التابع المتغیر مع ))SCF(فترات تطبیق النظام المحاسبي المالي  ، قطاع النشاط
 ؛)0.405(تساوي  العالقة ھذه قوة وأن طردیة،

قطاع  ،  حجم الكیان، الشكل القانوني( قلةالمست اتالمتغیر أن على یدل مما ،)%17( بلغتقیمة معامل التحدید  -
من التغییر الحاصل في المتغیر  0.164تفسر ما مقداره )،)SCF(فترات تطبیق النظام المحاسبي المالي  ، النشاط

 ؛من التغییرات تفسرھا متغیرات أخرى) %83(التابع سلوك إدارة األرباح في یبق 
 مما یدل على ان المتغیرات المستقلة، )0.05(یة عند مستوى اقل من وھي معنو) 6.469(تساوي   F-statisticقیمة  -

قادرة على التنبؤ ) SCF(فترات تطبیق النظام المحاسبي المالي  ، قطاع النشاطكیان، حجم ال ، الشكل القانوني(
 .بالمتغیر التابع سلوك إدارة األرباح

 :نالحظ أن 03من خالل الجدول رقم 
  بالنسبة المتغیر التابع ممارسة سلوك ) .8870(و غیر معنوي)0.60-(قطاع النشاط سالب  المستقلمعامل المتغیر

 ؛إدارة األرباح
  النظام المحاسبي المالي  فترة تطبیق المستقلمعامل المتغیر)SCF(  سالب)-بالنسبة )0.000(و معنوي )1.47

  ؛سلوك إدارة األرباح ممارسةالمتغیر التابع 
  بالنسبة المتغیر التابع ممارسة ) 0.298(و غیر معنوي ) 0.498(موجبالشكل القانوني  لالمستقمعامل المتغیر

  ؛سلوك إدارة األرباح
  بالنسبة المتغیر )0.42(و غیر معنوي ) 0.144-(سالب ) مجموع األصول(حجم الكیان المستقل  المتغیرمعامل

  .التابع ممارسة سلوك إدارة األرباح
حیث نالحظ انھ ال یوجد ، االرتباط بین جمیع المتغیرات وكذا معنویة االرتباط مصفوفة 04رقم  الجدولیبین 

  :، كما أن ارتباط تام بین كل متغیر مستقل ومتغیرات المستقلة  األخرى
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  تطبیق  فترات لمتغیر المستقلبالنسبة ل) .326(و غیر معنوي)-.039(معامل المتغیر المستقل قطاع النشاط سالب
 ؛)SCF(المالي  النظام المحاسبي

  ؛لمتغیر المستقل الشكل القانوني بالنسبة ل) .00(و معنوي ).25(معامل المتغیر المستقل قطاع النشاط موجب 
  ؛لمتغیر المستقل حجم الكیان بالنسبة ل) .00(و معنوي ).342(معامل المتغیر المستقل قطاع النشاط موجب 
 المحاسبي المالي النظام  معامل المتغیر المستقل فترة تطبیق)SCF(  سالب)بالنسبة .) 003( و معنوي) -.234

  ؛لمتغیر المستقل الشكل القانونيل
 النظام المحاسبي المالي  معامل المتغیر المستقل فترة تطبیق)SCF(  موجب)بالنسبة .)011( و معنوي) .195

  كیان؛لمتغیر المستقل حجم الل
 كیانلمتغیر المستقل حجم البالنسبة ل.) 00(و معنوي ) -.407(الب سالشكل القانوني المتغیر المستقل  معامل.  

 :معادلة خط االنحدار المقدرة والخطأ في التقدیر لكل معامل حیثنحصل على  03رقم جدول   خاللمن 

 
 مدرج تكراري یستخدم لتحقق من توزیع المعطیات حسب التوزیع الطبیعي، و نالحظ  یمثل :01الشكل البیاني رقم

  ار المقترح تتبع التوزیع الطبیعي؛الشكل أن المعطیات المتعلقة بالنموذج االنحد من
  شر حول الخط البیاني و نالحظ أن النقاط تنت ، لنقاط  حول الخط البیانيا انتشارشكل  : 02یمثل الشكل البیاني رقم

تتوزع حسب التوزیع ) واقيالب(مما یدل على أن البواقي تتبع التوزیع الطبیعي وان المعطیات ، عنھدون أن تبتعد 
  الطبیعي؛

  ضح  عدم وجود نمط معین النتشار حیث یت ، البواقي مع القیم المتوقعة االنتشارشكل  : 03الشكل البیاني رقم یمثل
 .لى  شرط الخطیةأي أن نموذج االنحدار المقترح یتوفر ع، النقاط في الشكل

   : لخصائص الكیانات اإلقتصادیة النتائج ومناقشاھا وفقا -2
إن الھدف من استخدام ھذا المتغیر ھو تفسیر العالقة بین زیادة عدد المساھمین  ومدى  :الشكل القانوني   .أ 

نعكاس ذلك على تشتت الرقابة للحد من سلوك االنتھازي ألعضاء مجالس اإلدارة خاصة فیما یتعلق بممارسة سلوك ا
شركات ذات  یمیز بین الشكل القانونياستخدام مؤشر ، حیث أن إدارة األرباح في الكیانات االقتصادیة الجزائریة

ا ھو أن أحكام القانون التجاري الجزائري تعتبر ، ومفاد ھذ)SPA(و شركات ذات أسھم ) SARL( مسؤولیة محدودة
و ال یمكن أن یتجاوز عدد ، عبارة على شركات تجاریة بسبب الشكل SARLالشركات من نوع ذات مسؤولیة محدودة 

 SPA، بینما الشركات من نوع شركات المساھمة  )قانون تجاري الجزائري 590المادة (عشرون شریك  20الشركاء 
 592المادة ( . قسم رأسمالھا إلى حصص وتتكون من شركاء ال یتحملون الخسائر إال بقدر حصتھمھي شركة التي ین

  . )غیر منتھي(حیث یتبین من التعریف السابق أن عدد الشركاء غیر محدد ) قانون تجاري الجزائري
  :یمكن تمیز خصائص الشكل القانوني في البیئة الجزائریة بما یلي 

لدولة و  18) 49/51(المملوكة بصفة كلیة أو جزئیة تشكل األغلبیة  كیاناتتمثل ال:  مومیةالع كیاناتلبالنسبة ل -
تمارس نشاطھا ضمن نطاق یشمل جمیع أقطار (ذات طابع وطني  كیاناتال إلىم إلى شركات مساھمة بالنسبة تقس

ق نشاطھا حدود الوالیة ال یتعدى نطا(ذات طابع محلي  كیانات، و شركات ذات مسؤولیة محدودة بالنسبة إلى )الوطن 
  ؛)احدة الو

خاصة أو  كیاناتالمملوكة بصفة كلیة أو جزئیة من طرف  كیاناتتمثل ال:  الخاصة كیاناتلبالنسبة ل -
الخاصة تمثل شركات ذات مسؤولیة محدودة  كیاناتأن معظم ال العشوائیةأفراد،حیث تبین من خالل عینة الدراسة 

SARL ،  كیاناتاألولى، مما یدل على أن معظم ال ن الدرجاتعالقة قرابة محیث تكون العالقة بین المساھمین تمثل 
  .عائلیةال كیاناتالخاصة تتمیز بخصائص ال

مما سبق نخلص إلى أن استخدام مؤشر الشكل القانوني لتوضیح انعكاس مستوى التشتت أو التركیز المساھمین 
ت أو تنفي فرضیة مفادھا أن عدد كما أن ھذه التجربة ال تثب ، على الحد من ممارسة سلوك إدارة األرباح غیر موفق

    . عالقة ارتباط معنویة بممارسة سلوك إدارة األرباح في بیئة الكیانات االقتصادیة الجزائریة لھالمساھمین 
والمتغیر التابع ممارسة سلوك إدارة ) الشكل القانوني(اإلحصائیة أن العالقة بین المتغیر المستقل  الدراسة بینت

مما یدل على عدم إمكانیة التنبؤ بقیم سلوك إدارة األرباح باستخدام قیم المتغیر  ، )Sig= 0.298(غیر معنویة األرباح 
  . )الشكل القانوني(المستقل 

  : فیمكن تمیز بین ما یلياالقتصادیة في الجزائر  الكیاناتتركیبة  عند تحلیل :كیانحجم ال  .ب 
حیث مجموع األصول من  جم حسب عینة الدراسة، وذلكالكیانات كبیرة الح تمثل األغلبیة :كیانات عمومیة  -

تجزئة و تقسیم عملیة تخضع حیث . الدولة مجلس مساھمات ،  كما أن الملكیة والتسییر یشرف علیھ وقیم االستثمارات
دف المسطر لمشروع مجلس أو الھ الجغرافیة  تجانس النشاط أو المناطق معیار إلىالكیانات العمومیة االقتصادیة 
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الھدف األساسي لعملیات  االقتصادیة العمومیة یمثل  الكیانات ممارسة رقابة فعالة على أنحیث  مات الدولة، مساھ
،  ال تخضع إلى آلیات السوق الكیاناتتركیبات التي تشمل عملیات التعدیل أي أن  .مالالرأس في التجزئة والتعدیل 

  . )goodwill(تناءقیم فرق االق ھاعن ال ینتجعملیات ودلیل ذلك أن ھذه ال
  ):محلیة و أجنبیة (كیانات خاصة  -

، حیث تمثل شركات عائلیة ال كیانات صغیرة ومتوسطةالمحلیة ھي في اغلبھا عبارة عن  الخاصةلكیانات عند ا
تخفیض التكالیف (تھتم إلى مجال تكلفة السیاسة بل الدافع إلى ممارسة سلوك إدارة األرباح ھو تقلیل الوعاء الضریبي

 ).  ضریبیةال
إطار  تدخل ضمنمرتبطة بمشروع متوسط اآلجال و تكونحیث خاصة، بخصائص  زمیتت األجنبیةالكیانات  عند

  .جال التعاون االقتصادي بین الدولاتفاقیات دولیة في م
)  مجموع األصول الصافیة(كیان من خالل مؤشر أن العالقة بین المتغیر المستقل حجم ال اإلحصائیةالدراسة  تبین

ال یمكن التنبؤ بقیم سلوك إدارة  ھمما یدل على أن) Sig= 20.4(والمتغیر التابع ممارسة سلوك إدارة األرباح غیر معنویة 
 باستخدامممارسة سلوك إدارة األرباح مما یدل على عدم إمكانیة تفسیر  ، )كیانحجم ال(األرباح باستخدام متغیر مستقل 

ة ال تدخل ضمن انشغاالت المدیرین أن تكلفة سیاسكما  ، )یة في المیزانیة الكیانمجموع األصول الصاف(معاییر الحجم 
   . في الكیانات االقتصادیة في البیئة الجزائریة

لمركز السجل  المشكلة للعینة حسب نوع النشاط وفق التقسیم اإلداري الكیاناتتم تقسیم  :قطاع النشاط   .ج 
نشاطات ،  حیث أن غیاب )نشاط تجارة بالتجزئة ، تجارة بالجملة نشاط، نشاط صناعي، نشاط خدمي :(التجاري

خدمي و النشاط جعل عملیة التقسیم عناصر العینة بین العینة العشوائیة للدراسة ال عنالتجارة بالجملة والتجزئة 
  .  صناعيال

ھو األرباح  و ممارسة سلوك إدارةقطاع النشاط نوعیة دراسة عالقة االرتباط بین  منالھدف األساسي  إن
  .ممارسة سلوك إدارة األرباحعلى قطاع نشاط  حسب كلتباین شدة المنافسة توضیح انعكاس 

والمتغیر التابع ممارسة سلوك إدارة ) قطاع النشاط(بین المتغیر المستقل  العالقةاإلحصائیة أن الدراسة  تبین
بؤ بقیم سلوك إدارة األرباح باستخدام قیم المتغیر مما یدل على عدم إمكانیة التن ، )Sig= 0.887(غیر معنویة األرباح 
  ).قطاع النشاط(المستقل 

من اجل ممارسة سلوك إدارة مثل دافعا للمدیرین ال تقطاع النشاط من خالل مما سبق نستنتج إلى أن نوعیة 
،  و إنتاج صناعيبالنسبة لكل النشاطات سوئ كان خدمي أ بشكل كبیر متجانسة كانتأن شدة المنافسة حیث    ،األرباح

تغطیة مختلف  عنأن االقتصاد الجزائري یتمیز بعجز الموارد االقتصادیة المتمثلة في عوامل اإلنتاج وتفسیر ذلك 
لي في تغطیة اعي تمثل مساھمة اإلنتاج المححیث في مجال قطاع الصن، االحتیاجات االقتصادیة للمجتمع ككل

 الكیانات :كما أن عملیة اإلنتاج تتمیز بخصائص االحتكار مثال،  رادیاالست جات الكلیة جزء المحدود مقارنة بحجماحتیاال
كما أن المشاریع الكبرى یتم توزعھا حسب حصة  ، العمومیة تلجئ إلى التعامل فیما بینھا في مجال المعامالت التجاریة

ھمة في األسواق طرة عن حصص معجز عن السیفان معظمھا یالخاصة  أما بخصوص الكیانات . كیان عموميكل 
  . الكیاناتنقص اإلمكانیات و ضعف القدرات اإلنتاجیة لتلك  ویعود ذلك إلىلیة المح
  :فترات تطبیق النظام إلى فترتین  تقسیمتم  ):SCF(فترات تطبیق النظام المحاسبي المالي   .د 

قواعد وأحكام النظام  الغموض و القصور في تطبیقھذه الفترة تمیزت ب ):2009، 2010،2011(األولى  الفترة -
المخطط الوطني المحاسبي من عملیة التحویل المباشر لحسابات بشكل مھم استخدام  ، كما تم )SCF(المحاسبي المالي 

)PCN(  مدونة الحسابات الخاصة بالنظام المحاسبي المالي إلى)SCF( بعد انجاز میزان المراجعة بعد الجرد، وذلك ، 
  .)PCN(لفترة تطبیق المخطط الوطني المحاسبي  كبیررة تعتبر مكملة إلى حد إذن یمكن القول أن ھذه الفت

قواعد النظام المحاسبي  ھذه الفترة تمیزت بتنامي مستوى الوضوح حول :)2012،2013،2014( الثانیةالفترة  -
اإلشكالیات زیادة حجم المعلومات المساعدة على فك الغموض وتجاوز واألكادیمیین، وكذا المالي لدى المھنیین 

 مجموعة منوكذا ضبط  ..).. دورات التكوین،المراجع، الملتقیات العلمیة(مرحلة االنتقالیة البیة التي میزة المحاس
 .)SCF(النظام المحاسبي المالي التي ال ینص علیھا العناصر بخاصة الالمعالجات المحاسبیة 

) 1.47-(سالب  )SCF(النظام المحاسبي المالي  طبیقاإلحصائیة أن معامل المتغیر المستقل لفترة ت الدراسةبینت 
أي كلما ، و ممارسات سلوك إدارة األرباح )SCF(النظام المحاسبي المالي  أي أن العالقة عكسیة بین فترات تطبیق

 تجوزت  فترات التطبیق الفترة االنتقالیة كلما زادت مستویات ممارسات سلوك إدارة األرباح في الكیانات االقتصادیة
أي یمكن التنبؤ بقیم المتغیر المستقل ممارسات سلوك إدارة األرباح من ) 0.000(كما أن العالقة معنویة  ، الجزائریة 

  ).SCF( خالل استخدام متغیر التابع  فترات تطبیق النظام المحاسبي المالي
  



______________________________________________________________________________________________________ ______________________ –152015  
 

 
- 169 - 

IV.  الخالصة: 
دیة الجزائریة في سیاق النظام المحاسبي المالي التطبیقیة لسلوك إدارة األرباح للكیانات اإلقتصامن خالل الدراسة 

   :یمكن استخالص النتائج التالیة 
 تباین في المقاربات التجریبیة للنظریة االیجابیة في المحاسبة حول ارتباط خصائص االقتصادیة للكیان  یوجد

  ؛. .. النشاطللكیان،  قطاع  والھیكل الماليبممارسة سلوك إدارة األرباح من خالل الحجم الكیان، 
  تطبیق النظام المحاسبي المالي سیاقفي(SCF)   تمارس سلوك إدارة األرباح،  الكیانات االقتصادیة الجزائریة فإن

التقییم  ةلبعض عملی  تعدد الخیارات المحاسبیةویتمثل ذلك في  ، إدارة األرباحلسلوك وجود مجال مما یدل على 
 ؛ (SCF)في تطبیق األحكام النظام المحاسبي الماليیات الترخیصات لبعض العملواإلدراج، وكذا 

 (النظام المحاسبي المالي  فترة تطبیقبین   )0.000( تأكید وجود ارتباط معنوي الدراسة إلى خلصتSCF(  و
أي یمكن استخدام متغیر فترة التطبیق في التنبؤ بقیم ممارسة سلوك إدارة األرباح،   ممارسات سلوك إدارة األرباح

النظام المحاسبي المالي  العالقة عكسیة بین فترات تطبیق مما یدل على ) 1.47-(سالب ا أن معامل التفسیر كم
)SCF( حیث تمیزت الفترة االنتقالیة بمستوى اقل لممارسة سلوك إدارة األرباح و ممارسات سلوك إدارة األرباح  ،

  من طرف الكیانات االقتصادیة الجزائریة؛
  نوعیة :رتباط معنویة بین ممارسة سلوك إدارة األرباح والخصائص االقتصادیة الممیزة للكیان مثل عالقة ا توجدال

  .في الكیانات االقتصادیة الجزائریة) 0.298(، الشكل القانوني )0.42(، حجم الكیان )0.887(قطاع النشاط 
  :یمكن تقدیم التوصیات التالیة النتائج المتوصل إلیھامن خالل  :التوصیات

 ؛آلیات الحوكمة في الكیانات االقتصادیة بما یسمح بالحد من ممارسات سلوك إدارة األرباح  المحاسبیة تفعیل  
 ؛تشریعات وقوانین تتعلق بحمایة أصحاب المصلحة من عملیات التالعب بالنتیجة المعلنة إصدار  
 ویر وظیفة المراجعة القانونیة من خالل في انجاز مشروع معاییر المراجعة الجزائریة الذي یساھم في تط اإلسراع

  ؛تحسین القدرات و الكفاءات المراجعین القانونین
 المناھج العلمیة في مجال المحاسبة والمالیة بما یساعد في كشف مختلف أشكال سلوك إدارة األرباح تحسین . 

 
   : ملحق الجداول واألشكال البیانیة  -

  
  لسلوك إدارة األرباح) عینة الدراسة(ارسة الكیانات االقتصادیة الجزائریة یوضح عدد ونسبة مم :(01)الجدول رقم 

  )مشاھدة(التكرارات %النسبة   النتائج/   البیان  
  88  64  ممارسة سلوك إدارة األرباح

  49  36  لم تمارس سلوك إدارة األرباح
  137  100  المجموع

  ائيمن إعداد الباحث بناء على مخرجات التحلیل اإلحص :المصدر
  

یوضح عدد ونسبة توزیع الكیانات االقتصادیة الجزائریة حسب الشكل القانوني وقطاع النشاط  :(02)الجدول رقم 
 )SCF(فترات تطبیق 

  0القیمة الوھمیة   1القیمة الوھمیة   
  مشاھدة التكرارات  % النسبة  التكرارات مشاھدة %النسبة 

 SARL/SPA(  27  38  72 99(الشكل القانوني 
  56  41  81  59  )إنتاج/خدمي(النشاط قطاع

  SCF(  62  85  38  52(فترات تطبیق 
  من إعداد الباحث بناء على مخرجات التحلیل اإلحصائي :المصدر

  
یوضح النتائج االحصائیة الرتباط خصائص االقتصادیة للكیان بالمتغیر المستقل سلوك ادارة  :(03)الجدول رقم 

 spss 22متعدد باستخدام برنامج تحلیل االرباح باستخدام االنحدار الخطي ال
Dependent Variable 

  Unstandardized Coefficients  
Sig T Std. Error B Independent Variables 
0.05 1.976 1.604 3.169 )Constante( 
0.887 -0.142  0.418 -0.060  قطاع النشاط 
0.000 -4.074  0.361 -1.470   (SCF (فترات تطبیق   
 الشكل القانوني 0.498 0.476 1.046 0.298
0.420 -0.809  0.178 -0.144  الحجم  

0.405 R 
0.164 R2 
6.469 F-statistic 
0.000 Sig 

  من إعداد الباحث بناء على مخرجات التحلیل اإلحصائي :المصدر
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تخدام االنحدار الخطي یوضح النتائج االحصائیة الرتباط بین خصائص االقتصادیة للكیان  باس  :(04)الجدول رقم 
  spss 22المتعدد باستخدام برنامج تحلیل 

 معدل االرتباط 
 الحجم الشكل القانوني )SCF(فترات تطبیق  قطاع النشاط سلوك إدارة األرباح 

  
  
Sig 

0.003- 1 سلوك إدارة األرباح  -0.375  0.212 -0.194  
0.39- 1 0.487 قطاع النشاط  0.25 0.342 

SCF( 0.000 0.326 1 -0.234(فترات تطبیق   0.195 
0.407- 1 0.003 0.002 0.007 الشكل القانوني  

 1 0.000 0.011 0.000 0.12  الحجم
  من إعداد الباحث بناء على مخرجات التحلیل اإلحصائي :المصدر

  
 انتشار النقاط حول الخط البیاني  03 مدرج تكراري التوزیع الطبیعي     الشكل رقم 02انتشار البواقي      الشكل رقم  01الشكل رقم 
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