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امللخص:
تهدف هذه الدراسة إلى إختبار أثر الخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي في الجزائر على إدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية
للمؤسسات اإلقتصادية ،وذلك على عينة املجمع الصناعي إلسمنت الجزائر ( )GICAللفترة ( .)2016-2011توصلت نتائج الدراسة إلى وجود
مؤشرات جوهرية بشيوع ممارسات إدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية لدى مؤسسات املجمع الصناعي إلسمنت الجزائر( ،)GICAكما أثبتت
النتائج وجود فروقات ذات داللة إحصائية في مستوى ممارسات إدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية لدى مؤسسات املجمع الصناعي إلسمنت
الجزائر( )GICAنتيجة للخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي في الجزائر مما يشير إلى إرتفاع ممارسات إدارة األرباح للفترة الثانية من تطبيق
النظام املحاسبي املالي( )SCFحسب نماذج القياس األربعة املختلفة ،كما أظهرت النتائج وجود تأثير ذو فروقات جوهرية للعوامل (الخبرة املتراكمة
ملمارسة العمل املحاسبي ،مديونية الشركة ،معدل نمو الشركة) في توجيه ممارسات إدارة األرباح لدى املؤسسات اإلقتصادية الجزائرية ،في حين
لم يكن للعوامل (ربحية الشركة ،الحجم ،مستوى السيولة ،مخاطر االستغالل ،املدفوعات الضريبة ،التحفظ املحاسبي ،التدفق النقدي) أثر في
توجيه ممارسات إدارة األرباح لدى املؤسسات اإلقتصادية الجزائرية.
الكلمات املفتاحية :إدارة األرباح؛ خبرة متراكمة ملمارسة العمل املحاسبي؛ نظام محاسبي مالي.

املقدمة:
هناك العديد من النماذج السلوكية املثيرة للجدل والتي يصعب فيها التمييز املطلق ،من بينها ما تتخذه اإلدارة من قرارات تتحكم من خاللها في
املعلومات املحاسبية التي تعتمد عليها األطراف ذات العالقة بالشركة ،وقد تؤدي هذه القرارات إلى التأثير سلبا على األرباح املحاسبية طاملا توافر في هذا
السلوك صفة التعمد ،مما يعتبره البعض نوعا من التحايل أو التالعب في يد املحاسبة ،وذلك بهدف تضليل مستخدمي املعلومات املحاسبية حول
األداء الحقيقي للشركة لتحقيق مكاسب خاصة ،أو للتأثير على النتائج التعاقدية التي تعتمد على األرقام املحاسبية الواردة في التقارير املالية ،وتحاول
إدارة الشركة التحكم بمستوى األرباح من خالل املرونة املحاسبية املتاحة بتعدد الخيارات املسموح بها في نطاق املعايير املحاسبية امللزمة التطبيق،
وثانيا املرونة التشغيلية ،من خالل التحكم ببعض القرارات التشغيلية والتي من شأنها أن تنعكس على مستوى أرباح الفترة املحاسبية ،وإن إستخدام
هذه املرونة بنوعيها للوصول إلى صافي ربح مستهدف يؤدي إلى ما يعرف بإدارة األرباح.
تعرض املحاسب ة في اآلونة األخيرة لنوع من فقدان الثقة في املعلومات املحاسبية ،نتيجة العديد من الفضائح املالية وانهيارات كبرى الشركات
العاملية كشركة انرون ،وما أفرزته األزمة املالية العاملية األخيرة 2008م من تساؤالت حول إخفاء وتحريف للوضع املالي الحقيقي لهذه الدول ومؤسساتها،
من خالل نقص الشفافية وعجز املعايير املحاسبية الدولية بتغطية التطورات واإلبداع املستمر التي شهدته املنتجات املالية بشكل عام ،والتي كان لها
الدور املباشر وغير املباشر في انفجار هذه األزمات والفضائح املالية ،مما ترتب على تلك االنهيارات أضرار مادية واجتماعية واقتصادية عمقت من
االضطرابات وزيادة حالة عدم االستقرار لالقتصاد العاملي ،ناتجة من تضليل وطمس للحقائق وتالعبات في الكشوفات املالية باعتبارها الوسيلة
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األساسية التي تقدم بها املؤسسات املعلومات عن األداء واملركز املالي والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق امللكية ،ومن هنا بدأت الشكوك تثار حول
جودة الكشوفات املالية ،وما تتضمن من بيانات عن األرباح املحاسبية.
عند تحليل دور الخبرة املتراكمة للممارسة العمل املحاسبي في الجزائر ،أكدت بعض الدراسات في سياق اعتماد الجزائر للنظام املحاسبي املالي بما
يتوافق مع املعايير املحاسبة الدولية ( )IAS/IFRSبصدور القانون ( )11-07املتضمن النظام املحاسبي املالي ،والذي ألزمت الشركات الجزائرية به بداية
عام 2010م ،انقسمت نتائج البحوث التجريبية فيما بينها ،فيري البعض أن الفترة الثانية من اعتماد هذه املعايير توفر مرونة أكبر في الخيارات
املحاسبية بسبب معايير غامضة وخيارات علنية وخفية وتقديرات ذاتية ،أدت إلى زيادة ممارسات إدارة األرباح ،أما اإلدعاء الثاني لهذه الدراسات ،فيرى
أن الفترة األولى من اعتماد املعايير املحاسبة الدولية ( )IAS/IFRSبالشكل اإللزامي أو الطوعي كان بسبب حوافز زيادة شفافية التقارير املالية ،وبالتالي
إنخفاض ممارسات إدارة األرباح ،في حين يرى أصحاب اإلدعاء الثالث أن إنخفاض أو زيادة ممارسات إدارة األرباح ،ال يعكس على التوالي إنخفاض أو
زيادة مجال املرونة املتاحة لإلدارة للمناورة باألرباح املعلنة للشركات ،بل يعزى ذلك إلى الظروف السياسية واالقتصادية والقانونية ،وكذلك النظم
والتطبيقات املحاسبية القائمة في الدولة التي تحكم العمل املحاسبي ،ليبقى السؤال مفتوحا حول أثر الخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي في
الجزائر في ظل تطبيق النظام املحاسبي املالي ( )SCFاملتوافق مع املعايير املحاسبة الدولية ( )IAS/IFRSعلى ممارسات إدارة األرباح ذات الطبيعة
املحاسبية.
مشكلة الدراسة:
إنطالقا مما سبق يمكن طرح اإلشكالية الرئيسية التالية:
ما مدى أثرالخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي في الجزائرعلى إدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية؟
بغرض دراسة هذه اإلشكالية الرئيسية تم تقسيمها إلى إشكاليات فرعية على النحو التالي:
 .1هل هناك مؤشرات جوهرية بشيوع ممارسات إدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية لدى مؤسسات املجمع الصناعي إلسمنت الجزائر( )GICAللفترة
2016-2011؟
 .2هل هناك فروقات جوهرية في مستوى ممارسات إدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية قبل وبعد الخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي في
الجزائر؟
 .3هل هناك أثر ذو داللة إحصائية في العوامل اإلقتصادية املؤثر على ممارسات إدارة األرباح لدى املؤسسات اإلقتصادية الجزائرية نتيجة للخبرة
املتراكمة ملمارسه العمل املحاسبي في الجزائر؟
الفرضيات:
بغرض اإلجابة عن األسئلة السابقة يتم وضع اإلجابات االحتمالية التالية:
 .1ال توجد مؤشرات جوهرية بشيوع ممارسات إدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية لدى مؤسسات املجمع الصناعي إلسمنت الجزائر( )GICAللفترة
.2016-2011
 .2ال توجد فروقات جوهرية في مستوى ممارسات إدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية قبل وبعد الخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي في الجزائر.
 .3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية في العوامل اإلقتصادية املؤثر على ممارسات إدارة األرباح لدى املؤسسات اإلقتصادية الجزائرية نتيجة للخبرة
املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي في الجزائر.
الدراسات السابقة:
هناك العديد من الدراسات التي تطرقت للعالقة بين املعايير املحاسبية الدولية أو العوامل االقتصادية وممارسات إدارة األرباح ،وفيما يلي عرض
لبعض هذه الدراسات:
• استهدفت دراسة ) Hrichi (2013اختبار تأثيرات االعتماد اإللزامي ملعايير التقارير املالية الدولية على إدارة األرباح في الشركات الفرنسية ،من خالل
تحليل مقارن ملتوسطات املستحقات االختيارية كمقياس ملمارسات إدارة األرباح ،وأشارت النتائج إلى أن االعتماد اإللزامي ملعايير التقارير املالية
الدولية له عالقة ذات تأثيرات موجبة على ممارسات إدارة األرباح في الشركات الفرنسية ،مما يعني أن االعتماد اإللزامي ملعايير التقارير املالية
الدولية أدى إلى زيادة املستحقات االختيارية ،مما ينعكس سلبا على جودة املعلومات املحاسبية.
• وأيدتها دراسة ( Zhang et al, (2013التي تهدف هذه الدراسة إلى اختبار االعتماد اإللزامي للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية من خالل تطبيق
املعايير املحاسبية الجديدة املتقاربة مع املعايير املحاسبية الدولية في خفض ممارسات إدارة األرباح ،بفحص عينة تتكون من الشركات الصينية
املدرجة في بورصتي شنغهاي وشنتشن ( )Shanghai and Shenzhenللفترة املمتدة بين  ،2010-2001أشارت النتائج إلى أن املعايير املحاسبة هي
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العامل األكثر أهمية املرتبط بممارسات إدارة األرباح ،نتيجة لوجود عالقة إيجابية وذات داللة معنوية بين فترات التطبيق واملستحقات االختيارية،
حيث أن تبني املعايير املحاسبية الجديدة املتقاربة مع املعايير املحاسبية الدولية أدت إلى زيادة ممارسات إدارة األرباح بشكل ملحوظ ،كما تؤكد هذه
النتيجة أيضا الحجج القائمة بأن البيئة االقتصادية واملؤسسية الصينية ال تتفق مع اعتماد املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ،والتي تتيح
فرصا ومجاالت أكثر للتالعب باألرباح املفصح عنها.
• كما أيدتها دراسة صديقي ( )2016التي تهدف ملعالجة إشكالية الغموض النسبي ملمارسات النظام املحاسبي املالي( ،)SCFوالخصائص املالية
للمؤسسة على ممارسات إدارة أرباح ،لعينة تتكون من ( )61مؤسسة اقتصادية جزائرية خالل الفترة املمتدة بين ( .)2014- 2009تؤكد النتائج
شيوع ممارسات إدارة األرباح لدى املؤسسات اإلقتصادية الجزائرية ،حيث ينعكس الغموض النسبي ملمارسات النظام املحاسبي املالي ( ،)SCFعلى
كثافة إدارة أرباح ،مما يبين وجود انعكاس غير مباشر للغموض النسبي على موثوقية التقارير املالية ،كما خلصت الدراسة إلى عدم وجود تأثير

للخصائص املالية للمؤسسة على ممارسات إدارة األرباح.

• ودراسة شاوش ي (  )2016التي تهدف إلى اختبار أثر تطبيق املعايير املحاسبية الدولية في الحد من ممارسات إدارة األرباح في الشركات الجزائرية،
وذلك بعد التزامها بتطبيق النظام املحاسبي املالي بداية ( ،)2010على عينة من الشركات املساهمة في بورصة الجزائر خالل الفترة (،)2013-2006
أشارت نتائج االختبارات اإلحصائية وجود فروقات ذات داللة معنوية بين القيمة املطلقة للمستحقات اإلختيارية كمؤشر ملستويات إدارة األرباح ،مع
زيادة املستحقات اإلختيارية في الشركات الجزائرية عينة الدراسة ،نتيجة التحول نحو تطبيق النظام املحاسبي املتوافق مع املعايير املحاسبية
الدولية ،وهو ما يشير إلى زيادة ممارسات إدارة األرباح من قبل هذه الشركات في فترة ما بعد اإلعتماد.
• وعارضتها دراسة ( Khoo et al. (2015التي تهدف إلى اختبار حجم ممارسات إدارة األرباح قبل وبعد التقارب مع املعايير الدولية إلعداد التقارير
املالية ،مع اختبار الفروقات في مستويات خصائص مجلس اإلدارة (استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة ،حجم مجلس اإلدارة) ،وخصائص الشركة
(جودة التدقيق ،حجم الشركة ،مستوى املديونية ،الربحية ،نمو الشركة) ،قبل وبعد التقارب مع املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ،لعينة
مكونة من ( )231شركة مدرجة في البورصة املاليزية للفترة املمتدة بين ( .)2006-2005بينت نتائج الدراسة أن التقارب مع املعايير الدولية إلعداد
التقارير املالية خفض من حجم ممارسات إدارة األرباح للشركة املدرجة في البورصة املاليزية ،كما لم تظهر خصائص مجلس اإلدارة فروقات ذات
داللة إحصائية في التأثير على ممارسات إدارة األرباح نتيجة التقارب مع املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ،أما بالنسبة لخصائص الشركة يعتبر
متغير نمو الشركة هو الوحيد الذي أعطى تأثير ذو داللة إحصائية على ممارسات إدارة األرباح نتيجة التقارب مع املعايير الدولية إلعداد التقارير
املالية.
• ودراسة إدريس وصالح ( )2016فقد هدفت ملعرفة ما إذا كانت معايير إعداد التقارير الدولية بمفاهيمها وأدواتها قادرة على الحد من ممارسات
إدارة األرباح ،واختبار أثر تطبيق معايير إعداد التقارير املالية الدولية في اختيار السياسات املحاسبية في الحد من ممارسات إدارة األرباح وإنتاج
معلومات ذات كفاءة عالية ،وقد اعتمد الباحثان على االستبانة كأداة رئيسية لجمع املعلومات على عينة من املصارف السودانية املدرجة بسوق
الخرطوم لألوراق املالية .توصلت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين معايير إعداد التقارير املالية الدولية للحد من ممارسات إدارة
االرباح ،وغياب معايير التقارير املالية الدولية يؤدى إلى اختالف األسس التي تعالج العمليات واألحداث املالية للمنشآت ،كما توفر معايير التقارير
املالية معلومات محاسبية ذات جودة وقابلة للمقارنة.
• كما أن دراسة ( Palacios-Manzano and Martinez-Conesa (2014فقد بحثت عما إذا كان التكيف مع املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية قد
حول املبادئ املقبولة عموما املكسيكية إلى معايير عالية الجودة ،من خالل زيادة قابلية املقارنة مع املبادئ املحاسبية املقبولة عموما في الواليات
املتحدة ،وتخفيض ممارسات إدارة األرباح ،على عينة من الشركات املكسيكية غير املالية املدرجة في بورصة نيويورك خالل الفترة املمتدة بين
( )2008-1997واملفككة للفترة الخاضعة للمعايير املحلية املكسيكية ( ،)2004-1997والفترة التي تحكمها املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية
( .)2008-2005وتشير النتائج أن الجهود املبذولة للتقارب مع املعايير املحاسبية الدولية زادت من قابلية مقارنة األرباح املحاسبية ،ومع ذلك فإن
هذا التقارب مع املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية لم يؤدي إلى إنخفاض ممارسات إدارة األرباح مقارنة بمعايير املحاسبة املحلية املكسيكية.
• واستهدفت دراسة ( Lei et al. (2008اختبار تأثير اعتماد املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية وقوة إنفاذها (تطبيقها) على ممارسات إدارة األرباح
املحاسبية في التقارير املالية ،وذلك على عينة متعددة الجنسيات عبر ( )32دولة ،مقسمة إلى 22( :دولة تعتمد املعايير الدولة و 10دولة تحكمها
املعايير املحلية) ،للسنوات املالية املمتدة من ( .)2006-2000تشير النتائج عموما إلى إنخفاض مستويات إدارة األرباح بعد التحول للمعايير الدولية
إلعداد التقارير املالية ،مقارنة باملعايير املحلية ،كما أن البلدان التي تتمتع بدرجة تطبيق أقوى لديها مستويات أقل ملمارسات إدارة األرباح.
• بينما دراسة ( Fanani (2013اختبرت ما إذا كان اعتماد املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ،حجم الشركة ،والرافعة املالية ،لها تأثير على
ممارسات إدارة األرباح لعينة مكونة من ( )102شركة صناعية مدرجة في بورصة إندونيسيا خالل الفترة املمتدة بين ( .)2011-2006تشير النتائج أن
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اعتماد املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ليس لها تأثير على ممارسات إدارة األرباح ،في حين أن حجم الشركة والرافعة املالية لها تأثيرات قوية
على إدارة األرباح ،فالشركات كبيرة الحجم تشارك بدرجة أقل في ممارسات إدارة األرباح ،وأن الشركات ذات الرافعة املالية العالية ترتبط بدرجات
أكبر ملمارسات إدارة األرباح الذي يتفق مع فرضية الدوافع التعاقدية من أجل تجنب مخالفة اتفاقيات عقود الدين.
تناول الدراسات السابقة موضوع ممارسات إدارة األرباح وعالقتها باملعايير املحاسبة الدولية ( )IAS/IFRSمن منظور مالي ،معتمدة في ذلك على
القيمة املطلقة للمستحقات اإلختيارية للتعبير عن ممارسات إدارة األرباح ،والتي تستخدمها إدارة الشركة للتحكم بمستوى أرباح الفترة لتظليل
مستخدمي الكشوفات املالية ،أما بالنسبة للخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي في سياق تطبيق املعايير املحاسبة الدولية ( ،)IAS/IFRSفذهبت
الدراسات العتماد مستوى القياس اإلسمي ( )Nominalوالذي يمكن من خالله تجزئة وتصنيف املتغيرات إلى مجموعات أو فئات ،فيتم إعطاء القيمة
( )1للداللة على مجموعة الفترة قبل الخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي أو قبل تطبيق املعايير املحاسبة الدولية ( ،)IAS/IFRSوالقيمة ()2
للداللة على مجموعة الفترة بعد الخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي أو تطبيق املعايير املحاسبة الدولية ( ،)IAS/IFRSوتعترف الدراسات أن هذا
القياس ليس له قيمة بل رموز للتفرقة بي ن الفئات ،في حين أنه يساهم في بيان تكرار ونسبة كل فئة من فئات املتغير التابع.
تقدم البحوث السابقة ،والتي أجريت أغلبها في بيئات اقتصادية متطورة أدلة مختلفة حول ما إذا كان التحول إلى املعايير املحاسبة الدولية
( )IAS/IFRSيحد أو يساهم في زيادة ممارسات إدارة األرباح ،وهو ما توضحه التفاسير السائدة للنتائج املتضاربة ،أي ما مدى أثر فترات تطبيق املعايير
املحاسبة الدولية ( ،)IAS/IFRSأو التوافق معها على ممارسات إدارة األرباح؟
ولإلجابة على هذا السؤال ،جاءت هذه الدراسة التي أجريت في بيئة تختلف من حيث املتطلبات القانونية والتنظيمية ،مع اختالف مستوى تطور
السوق املالي فيها وخصائصه ،ومستوى اإلفصاح والشفافية فيها ،مقارنة بأغلب الدراسات التي أجريت أغلبها في بيئات اقتصادية متطورة ،بينما كانت
الدراسات التي تناولت املوضوع في البيئات األقل تطورا شحيحة خصوصا الدول العربية مثل حالة الجزائر ،ولهذه السبب ستقتدي الدراسة الحالية
باألبحاث التي تناولت موضوع إدارة األرباح وعالقتها بالنظام املحاسبي املالي ( )SCFاملتوافق مع املعايير املحاسبة الدولية ( )IAS/IFRSمن املنظور املالي،
كما يبرز موقع الدراسة الحالية كذلك ،من خالل محاولة التعرف على عالقة ممارسات إدارة األرباح مع العوامل اإلقتصادية املؤسسية للمؤسسات
اإلقتصادية الجزائرية ،باالعتماد على املؤشرات املالية الكمية كوكيل يعبر عن دوافع هذه املمارسات في بيئة األعمال الجزائرية.
هيكل الدراسة:
بغرض اإلجابة على األسئلة املطروحة ،سيتم التطرق في هذه الدراسة للمحاور اآلتية:
• املبحث األول :اإلطارالنظري واملفاهيمي ملمارسات إدارة األرباح؛
• املبحث الثاني :الطريقة واألدوات؛
• املبحث الثالث :تحليل ومناقشة نتائج الدراسة التطبيقية.

املبحث األول :الطرح النظري واملفاهيمي ملمارسات إدارة األرباح

ً
أوال :مفهوم إدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية:

ورد في األدب املحاسبي العديد من املصطلحات التي تشير إلى ممارسات التالعب باألرقام املحاسبية ،والتي قد تكون مرادفة ملصطلح إدارة األرباح،
أو شكل من أشكالها ،أو أحد مقاييسها ،حيث ال يوجد اتفاق عام بين الباحثين على تقديم تعريف موحد ومالئم لوصف ممارسات اإلدارة وتدخلها في
عملية القياس واإلفصاح املحاسبي لتقديم أرقام لألرباح املحاسبية بغير صورتها الحقيقية ،كما ظهرت تعريفات عديدة ويعود ذلك للفكر املحاسبي
الذي انتمى إليه هؤالء الباحثين ،وفيما يلي استعراض لعديد من هذه التعريفات:
حيث يعرف ) Schipper (1989ممارسات إدارة األرباح “بأنها تدخل متعمد في عملية إعداد التقارير املالية الخارجية بهدف تحقيق بعض املنافع
الشخصية" ) ،Jeanjean (2002بينما عرفها ) ) Degeorge et al 1999إدارة األرباح "بأنها استخدام املديرين للسلطة التقديرية في إعداد التقارير
املالية إما بغرض التأثير على توزيع النتائج ،أو التعتيم على القيمة الحقيقية للشركة" .وعرفها أيضا ( Partha (2003بأنها "التحريف املتعمد لألرباح،
األمر الذي يفض ي بدوره إلى أرقام محاسبية تختلف بشكل أساس ي عما يمكن أن تكون عليه في غياب التالعب ،وذلك عندما يتخذ املديرين قرارات ال
تخضع ألسباب استراتيجية بل ملجرد التأثير على األرباح " ).(Marie-Anne Verdier, 2016, P. 9-45
على الرغم من انه يمكن تعريف إدارة األرباح بطرق مختلفة ،من خالل استعراض التعريفات السابقة ،إال أن هناك اتفاق على أن إدارة األرباح
تؤدى إلى تحريف متعمد لألداء الحقيقي للشركة ،وبأخذ هذه التعريفات في االعتبار ،يمكن القول أن إدارة األرباح بأنها أنشطة متعمدة يقوم بها املدرين
بهدف تضليل مستخدمي املعلومات املحاسبية حول األداء الحقيقي للشركة لتحقيق مكاسب خاصة ،أو للتأثير على النتائج التعاقدية التي تعتمد على
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األرقام املحاسبية الواردة في التقارير املالية ،مستغلين املرونة املتاحة لهم لالختيار بين الطرق والسياسات املحاسبية ،وكذلك حاالت التقدير والحكم
الشخص ي لبعض عناصر التقارير املالية.
ً
ثانيا :النظام املحاسبي املالي ( )SCFودعمه ملمارسات إدارة األرباح في املؤسسات اإلقتصادية الجزائرية
ينبغي هنا اإلشارة إلى أن املخطط املحاسبي الوطني الجزائري نسخة  75/35املؤرخ في  1975/4/29وضع حسب معايير االقتصاد املوجه أو
املخطط ،ولتحقيق أهداف االقتصاد الكلي على مستوى التشغيل واإلنتاج ،وبالتالي لتلبية حاجيات املحاسبة الوطنية ،ونظرا للتحوالت العميقة التي
شهدتها الجزائر بفتح اقتصادها على اقتصاد السوق ،تحرير التجارة الخارجية ،فتح رأس املال اإلجتماعي للمؤسسات العمومية للخواص ،تحرير
األسعار ،إنشاء بورصة الجزائر ووجود بنوك خاصة ،حتمت على الجزائر توفير معلومات محاسبية ومالية ذات نوعية تساعد املستثمرين على إتخاذ
القرارات الرشيدة السيما تلك املتعلقة بالشركات املتعددة الجنسيات العاملة بالجزائر نتيجة لظهور جملة من النقائص في املخطط املحاسبي الوطني
والذي كان من الضروري القيام بتعديالت جوهرية عليه ،ومحاولة تكييفه مع املعايير املحاسبة الدولية (شنوف ،2008 ،ص.)19.
وتماشيا مع ذلك قامت الجزائر بانتهاج سياسة إصالح جذرية لنظامها املحاسبي وذلك من خالل تخليها عن املخطط املحاسبي الوطني ،واعتماد
النظام املحاسبي املالي املستوحى من املعايير املحاسبة الدولية بصدور القانون ( )11-07املتضمن النظام املحاسبي املالي ،والذي ألزمت الشركات
الجزائرية به بداية عام ( 2010شاوس ي ،2016 ،ص ،)03.سعيا ملا توفره عملية التوفيق العديد من املنافع التي يمكن الحصول عليها سواء كان على
املستوى الدولي أو اإلقليمي ،وتتمثل أهمية التوفيق املحاسبي في): (Saudagaran & Diga, 2003, PP.239-266
• تقريب املمارسات املحاسبية الوطنية بنظيرتها الدولية ،ورفع درجة موثوقية ومالءمة املعلومات املالية واالندماج في االقتصاد العاملي الذي أصبح
واقعا حتميا.
• إمكانية تخفيض التكاليف التي تتحمل الشركات متعددة الجنسية التي تباشر أعمالها في دول مختلفة وذلك عند تعديل التقارير املالية ملعالجة
اآلثار التي تنتج عن اختالف املمارسات املحاسبية املتعلقة بإعداد التقارير بين الدول املختلفة.
• إمكانية توفير التكاليف املتعلقة ببناء املعايير املحاسبية في الدول النامية من خالل تطبيقها للمعايير املحاسبية التي تم تطويرها في دول أخرى أو
بواسطة مجلس معايير املحاسبة الدولية مع ضرورة مراعاة املتغيرات البيئية املحيطة باملمارسات املحاسبية في تلك الدول عند تطبيق تلك
املعايير.
• إمكانية تطبيق أفضل املمارسات املحاسبية من خالل إتاحة الفرصة للدول التي تتميز ببيئة محاسبية الزالت في طور التكوين والنمو لالستفادة
من تجارب الدول التي تتميز ببيئة محاسبية متقدمة ).(Fry & Chandler, 2006, PP.147–162
بغض النظر عن املنافع املتوقعة من إستخدام املعايير املحاسبية الدولية كقاعدة لتطوير املعايير املحلية ،إال أنه ال يمكن تجاهل املرونة التي
تتيحها فيما يتعلق بتوفير قدرا كبيرا من السماح لإلدارة بإستخدام أحكامها التقديرية بشأن العديد من املعالجات املحاسبية لتعزيز جودة التقارير
املالية بما يضمن استفادة أصحاب املصالح املختلفة منها ،وتحسين القدرة التنافسية في سوق رأس املال العاملي ،وأيضا حتى يصبح االختيار متوافقا مع
ظروف الشركة ،إال أن املساحة املمنوحة لالختيار والتقدير الحكمي لإلدارة في العديد من األمور املحاسبية ،قد يقود إلى تشويش عملية التوصيل
املحاسبي من خالل التأثير على املعلومات املتضمنة في التقارير املالية بما يخدم مصالحها الشخصية وبما يتفق مع األهداف املرسومة لها ،وباإلسقاط
السابق اإلشارة إليه يمكن التعرف على مدى دعم النظام املحاسبي املالي ملمارسات إدارة األرباح بعرض املداخل والوسائل التالية:
 .1مدخل إدارة املستحقات في ظل النظام املحاسبي املالي :من املعروف أن أساس االستحقاق هو من األسس الرئيسية في تبني السياسات املحاسبية
واعتمادها ومن ثم في عرض البيانات املالية ،إضافة إلى أنه يمكن استخدام التقارير في أثر االستحقاق املحاسبي كمقياس ملساحة الحرية في اختيار
السياسات املحاسبية املستغلة من قبل اإلدارة للتأثير على األرباح املعلنة ،كما أن التقارير في أثر االستحقاق له تطبيقات مهمة في الدراسات املتعلقة
باكتشاف ممارسات إدارة األرباح ،إذن هو عملية محاسبية لالعتراف باألحداث والظروف غير النقدية التي ظهرت للوجود ويتطلب االستحقاق االعتراف
باإليرادات والزيادة في املوجودات واملصاريف واملطلوبات على أساس مبالغ متوقع لها أن تقبض أو تدفع عادة على شكل نقد في املستقبل (جاسم،
 ،2005ص.)453.
ويشكل أساس االستحقاق أو ما ورد تحت مسمى -محاسبة اإللتزام  -أحد أهم دعائم تطبيق النظام املحاسبي املالي ،الذي يستوجب اإلعتماد على
الكثير من التقديرات املحاسبية التي قد تستخدم للتأثير على األرباح املعلنة ،حيث نصت املادة ( )06من املرسوم التنفيذي رقم ( )156-08املؤرخ في
20جمادي األول عام 1429املوافق  2008/5/26املتضمن تطبيق أحكام القانون رقم ( ")11-07تتم محاسبة آثار املعامالت وغيرها من األحداث على
أساس محاسبة اإللتزام عند حدوث هذه املعامالت أو األحداث وتعرض في الكشوفات املالية التي ترتبط بها" ،وفي نفس السياق جاء في املادة ( ")34يعد
حساب النتائج وضعية ملخصة لألعباء واملنتوجات املحققة من طرف الكيان خالل السنة املالية ،وال يأخذ بعين االعتبار تاريخ التحصيل أو الدفع
ويظهر النتيجة الصافية للسنة املالية بإجراء عملية الطرح" (املرسوم التنفيذي رقم  ،156-08الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد ،27
 ،2008ص ص.)14-11.
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 .2مدخل التقديرات الحكمية :يتطلب إعداد الكشوفات املالية إجراء عمليات تقدير عن الظروف أو األحداث املستقبلية ،وطاملا أنه ال يمكن التأكد
من هذه الظروف واألحداث املستقبلية ،وآثارها على الكشوفات املالية ،فإن عملية التقدير تتطلب قدرا من الحكم الشخص ي ،ولقد تضمن تطبيق
النظام املحاسبي املالي أحكاما شخصية تركت لإلدارة الحرية في اختيار الطرق املحاسبية التي تطبق على الحدث االقتصادي أو وضع فترات محاسبية
تقديرية تمتاز باملرونة العالية ،مما يفسح املجال الستعمال تلك الفقرات من قبل الشركة كأحكام شخصية تؤدي إلى ممارسات إدارة اإلرباح،ومنها األتي
على سبيل املثال (القرار املؤرخ في  ،2008/7/23الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  ،2009 ،19ص :)11-06
• ترتكز طريقة تقييم العناصر املقيدة في الحسابات ،كقاعدة عامة في "أن يعتمد الكيان عند حلول أي تاريخ إقفال الحسابات إلى تقدير وتفحص
ما إذا كان هناك أي مؤشر يدل على أن أي أصل من األصول املالية لم يفقد قيمته ،وإذا ثبت وجود مثل هذا املؤشر ،فإن الكيان يقوم بتقدير
القيمة املمكن تحصيلها من األصل املالي".
• في إطار القواعد العامة للتقييم الفقرة (" )8تثبت خسارة قيمة أي أصل بانخفاض األصل املذكور وبإدراج عبء في الحسابات" ،وفي نفس اإلطار
الفقرة (" )9يقدر الكيان كل إقفال عند للحسابات ما إذا كان هناك مؤشر يدل على أن الخسارة في القيمة املدرجة في الحسابات بالنسبة إلى أصل
خالل السنوات املالية السابقة لم تعد موجودة أو أنها انخفضت"
• حسب قواعد النظام املحاسبي املالي الخاصة بالتقييم واإلدراج في الحسابات املتعلقة بالتثبيتات العينية واملعنوية فإنه " يجب أن تدرس دوريا،
طريقة اإلهتالك ،املدة النفعية والقيمة املتبقية في أعقاب املدة النفعية املطبقة على التثبيتات العينية ،ففي حالة حدوث تعديل مهم للوتيرة
املنتظرة من املنافع اإلقتصادية الناتجة عن تلك األصول ،تعدل التوقعات والتقديرات لكي تعكس هذا التغير في الوتيرة ،وإذا تبين أن مثل هذا
التغير أمر ضروري ،فإنه يدرج في الحسا بات كما لو كان تغير تقدير محاسبي ،ويضبط املبلغ املخصص إلهتالكات السنة املالية والسنوات
املستقبلية".
• وفي نفس السياق " إذا صارت القيمة القابلة للتحصيل ألي تثبيت أقل من قيمتها الصافية بعد اإلهتالك ،فإن هذه القيمة تعود إلى القيمة القابلة
للتحصيل عن طريق إثبات خسارة في القيمة" ،إال أن االعتراف بخسارة القيمة يترك العديد من األمور في يد اإلدارة مثل مؤشرات إنخفاض
القيمة ،التوقيت وتحديد القيمة القابلة للتحصيل
• في إطار تقييم التثبيتات وفق املعالجة األخرى املرخص بها "يدرج في الحسابات كل تثبيت معني بعد إدراجه األول باعتباره أصال ،باملبلغ املعاد
تقييمه أي بقيمته الحقيقية (القيمة العادلة) في تاريخ إعادة تقييمه منقوصا منها مجموع اإلهتالكات وخسائر القيمة الالحقة ،وتتم عمليات
إعادة التقييم بانتظامية كافية حتى ال تختلف القيمة املحاسبية للتثبيتات املعينة اختالفا كبيرا عن القيمة التي قد حددت باستعمال القيمة
الحقيقية في تاريخ اإلقفال ،والقيمة الحقيقية لألراض ي هي في العادة قيمتها في السوق ،وتحدد هذه القيمة استنادا إلى تقدير يجريه مقومون
محترفون ومؤهلون ،والقيمة الحقيقية ملنشآت اإلنتاج هي أيضا قيمتها في السوق وعند غياب مؤشرات تدل على قيمتها في السوق فإنها تقوم بكلفة
تعويضها الصافية من اإلهتالك" .ففي حالة عدم وجود سوق نشطة لكثير من األصول واألمور التي تقوم معالجتها على القيمة السوقية (القيمة
الحقيقية /العادلة) ،وهو ما عليه الحال بالنسبة لبيئة األعمال الجزائرية ،قد تلجأ إدارة الشركات إلى التقييم الذاتي مما يعطي فرصا للتالعبات
املتعمدة من خالل زيادة احتمال تحيز اإلدارة عند تطبيق نماذج القيمة العادلة.
• حسب قواعد النظام املحاسبي املالي الخاصة بالتقييم واإلدراج في الحسابات املتعلقة املخزونات واملستحقات فإنه "عندما ال يمكن تحديد كلفة
الشراء أو إنتاج بتطبيق القواعد العامة للتقييم ،فإن املخزونات يتم تقييمها بكلفة شراء أو إنتاج أصول مساوية لها تثبت أو تقدر في أقرب تاريخ
لشراء أو إنتاج األصول املذكورة".
• وفي نفس السياق "فإن املخزونات تقييم بأقل قيمة بين تكلفتها وقيمة إنجازها الصافية ،وقيمة اإلنجاز الصافية هي سعر البيع املقدر عقب طرح
كلفتي اإلتمام والتسويق ،وتدرج أية خسارة في قيمة املخزونات كعبء في حساب النتيجة عندما تكون كلفة مخزون ما أكثر من القيمة الصافية
إلنجاز هذا املخزون ،وتحدد خسارة القيمة في املخزون مادة بمادة ،أو في حالة أصول مالية مثلية فئة بفئة".
• عكس املخطط املحاسبي الوطني الجزائري السابق ،أقر النظام املحاسبي املالي بفرض الضرائب املؤجلة والتي تعبر عن مبلغ الضريبة عن األرباح
قابلة للدفع (ضريبة مؤجلة خصمية) أو قابلة للتحصيل (ضريبة مؤجلة أصلية) خالل سنوات ملية مستقبلية .تسجل في امليزانية وحساب النتائج
الضرائب املؤجلة الناجمة عن:
 .1اختالف زمني بين اإلثبات املحاسبي ملنتوج ما أو عبء ما وأخذه في الحسبان النتيجة الجبائية لسنة مالية الحقة في مستقبل متوقع.
 .2عجز جبائي أو قروض ضريبية قابلة للتأجيل إذا كانت نسبتها إلى أرباح جبائية أو ضريبية مستقبلية محتملة في مستقبل منظور.
 .3ترتيبات ،وإقصاء ،وإعادة معالجة تمت في إطار إعداد كشوف مالية مدمجة.
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وعند إقفال سنة مالية ،يدرج أصل أو خصم لضريبة مؤجلة في الحسابات بالنسبة إلى كل الفوارق الزمنية إذا كانت هذه الفوارق الزمنية يحتمل
أن يترتب عليها الحقا عبء أو منتوج ضريبي ،وفي مستوى تقديم الحسابات ،تميز الضرائب املؤجلة لألصول عن الحسابات الدائنة الضريبية الجارية،
ويميز الضرائب الخصمية املؤجلة عن ديون الضريبية الجارية.
واقترح (رمضان )2014 ،نقال عن ( )Philips et al, 2002إستخدام الضرائب املؤجلة الكتشاف وتحديد ممارسات إدارة األرباح ،والحافز
الستخدام الضرائب املؤجلة هو أن املديرين نموذجيا يقومون بالتقدير حسب املبادئ املحاسبية أكثر من القواعد الضريبية ،حيث أنه إذا قام املديرون
بإدارة األرباح باتجاه زيادتها فإنه يتوقع قيامهم باستغالل تقديرهم بظل املبادئ املحاسبية بشكل ال يؤثر على الدخل الضريبي الحالي ،وفي مثل تلك
الحالة ينتج عن هذه الخيارات الضريبية اختالفات ضريبية دفترية التي تزيد من الضرائب املؤجلة ،ويتم استخدامها لتقدير ممارسات إدارة األرباح من
خالل الضرائب املؤجلة للعام  tمثقلة باألصول الكلية في العام  ،t-1وهناك من الباحثين من يرى أن إستخدام الضرائب املؤجلة هي أفضل من
املستحقات اإلختيارية في اكتشاف ممارسات إدارة األرباح ،وذلك بالرغم من أن هذه املمارسات يتم تعريفها بأنها ممثلة بفن إستخدام املستحقات من أن
الضرائب املؤجلة أكثر قدرة من املستحقات اإلختيارية على حصر مضامين املستحقات املحددة.
 .3مدخل األهمية النسبية :يعد أحد املجاالت التي يمكن استخدامها بواسطة املحاسبين في التالعب باألرباح ،هو إساءة تطبيق مبدأ األهمية النسبية
عند إعداد الكشوفات املالية ،فلهذا املبدأ مفهوم واسع بشكل كبير ومرن وليس له مدى محدد لتحديد متى يكون العنصر جوهريا من عدمه ،وقد دعم
النظام املحاسبي املالي بشكل صريح هذا املبدأ من خالل املادة ( )11من املرسوم التنفيذي رقم ( )156-08املؤرخ في 20جمادي األول عام 1429املوافق
 2008/5/26املتضمن تطبيق أحكام القانون رقم ( ")11-07يجب أن تبرز الكشوفات املالية كل معلومة مهمة يمكن أن تؤثر على حكم مستعمليها تجاه
الكيا ن ،وبالتالي يمكن أال تطبق املعايير املحاسبية على العناصر قليلة األهمي ة" ،وبالتالي على الرغم من أهمية هذا املبدأ عند إعداد الكشوفات املالية،
إال أنه تطبيقه مرتبط باألحكام الشخصية مما يتيح املجال أمام ممارسات إدارة األرباح.
 .4مدخل التغيرات املحاسبية اإلختيارية :تمثل السياسات املحاسبية مجموعة من الطرق واإلجراءات التي تستعمل من إدارة الشركة في إنتاج
وتوصيل املعلومات املالية ،ويتضمن التغيير في طريقة محاسبية معينة ،والتحول من طريقة أو سياسة متعارف عليها إلى أخرى ،بإحداث آثار اختالفات
واضحة على النتائج املالية ،لذا فإن إدارة الشركات قد تلجأ في بعض األحيان إلى تغيير السياسات أو اإلجراءات املحاسبية في حدود املبادئ املحاسبية،
من أجل ممارسات إدارة األرباح ،وفي هذا الصدد فإن الباحث ال ينكر أن تعدد السياسات املحاسبية أحد مداخل ممارسات إدارة األرباح املتعارف عليها،
إال أن االعتماد عليها لتحقيق رقم الربح املرغوب فيه أقل من املداخل األخرى السابقة ،وذلك لسهولة اكتشافها في ظل ما تلزم به املعايير املحاسبية من
ضرورة اإلفصاح عن السياسات املستخدمة وعن أي تغيير يحدث فيها ومبررات هذا التغيير.
وعلى عكس املخطط املحاسبي الجزائري السابق ،والذي اعتمد على ثبات الطرق املحاسبية ،أقر النظام املحاسبي املالي أن يستثنى مبدأ ثبات طرق
التقييم في حالة الرغبة في تحسين نوعية الكشوفات املالية ،وهو ما جاء به القانون رقم ( )11-07املؤرخ في  2007/11/25واملتضمن النظام املحاسبي
املالي ،فيما يتعلق بتغيير التقديرات والطرق املحاسبية من خالل نص املواد التالية (القانون رقم  ،11-07الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد
 ،2009 ،74ص:)06.
• املادة ( " :)37يمكن أن يلجأ الكيان إلى تغيير التقديرات املحاسبية أو الطرق املحاسبية إذا كان الغرض منها تحسين نوعية الكشوفات املالية ".
• املادة ( " :)38يرتكز تغيير التقديرات املحاسبية على تغيير الظروف التي تم على أساسها التقدير أو على أحسن تجربة ،أو على معلومات جديدة،
والتي تسمح بتقديم معلومات موثوقة أكثر والحصول عليها".
• املادة ( " :)39تغيير الطرق املحاسبية يخص تغير املبادئ واألسس واالتفاقيات والقواعد واملمارسات الخاصة التي يطبقها الكيان بهدف إعداد
وعرض الكشوفات املالية ،وال يتم أي تغيير في الطرق املحاسبية إال إذا فرض في إطار تنظيم جديد أو إذا كان يسمح بتحسين عرض الكشوفات
املالية ".
وفي ما يلي عرض أله م الخيارات والطرق التي تحتويها القواعد املحاسبية للنظام املحاسبي املالي ،والتي تمثل مجال حرية يمكن استخدامها في
ممارسات إدارة األرباح (القرار املؤرخ في  ،2008/7/23الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  ،2009 ،19ص :)11-06
• طرق اهتالك التثبيتات :اإلهتالك هو استهالك املنافع اإلقتصادية املرتبطة بأصل عيني أو معنوي ،ويتم حسابه كعبء إال إذا كان مدمجا في القيمة
املحاسبية ألصل نتجه الكيان لنفسة ،إن طريقة اهتالك أي أصل هي انعكاس تطور استهالك الكيان للمنافع اإلقتصادية التي يدرها ذلك األصل،
ويمكن التمييز بين عدة أنواع من طرق اإلهتالك التي يسمح بتطبيقها وفق قواعد النظام املحاسبي املالي املتعلقة بقواعد التقييم واملحاسبة
ومحتوى الكشوف املالية وعرضها ،وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها الخاصة بالتقييم واإلدراج في الحسابات املتعلقة بالتثبيتات العينية
واملعنوية الفقرة ( )07وهي:
أ .طريقة اإلهتالك الخطي :وهي املعتمدة في حالة عدم التمكن من تحديد هذا التطور بصورة صادقة ،وتقود إلى عبء ثابت على املدة النفعية
لألصل.
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ب .الطريقة التناقصية :تؤدي إلى عبء متناقص على مدة األصل النفعية.
ج .الطريقة التزايدية :تؤدي إلى عبء يتنامى على املدة النفعية لألصل.
د .طريقة وحدات اإلنتاج :يترتب عليها عبء يقوم على االستعمال أو اإلنتاج املنتظر من األصل.
• طرق تقييم املخزونات :عمال بمبدأ الحيطة ،فإن املخزونات تقيم بأقل تكلفتها وقيمة إنجازها الصافية ،وقيمة اإلنتاج الصافية هي سعر البيع
املقدر بعد طرح تكلفتي اإلتمام والتسويق ،ويتم تقييم السلع املتعاوضة عند خروجها من املخازن أو عند الجرد إما:
أ .باعتبار السلعة األولى في الدخول هي األولى في الخروج (.)FIFO
ب .إما بمتوسط كلفة شراءها أو إنتاجها املرجحة.
• تقييم الحالة الخاصة بالعقارات املوظفة :يشكل أي عقار موظف ملكا عقاريا (أرض ،بناية )..مملوكا لتقاض ي أو تثمين رأس املال ،وبالتالي هو غير
موجه لالستعمال أو البيع في إطار النشاط العادي ،بعد أن يتم إدراج العقارات املوظفة في الحسابات األولية باعتبارها تثبيتا عينيا ،يمكن القيام
بتقييمها:
أ .إما بتكلفة يطرح منها مجموع اإلهتالكات ومجموع خسائر القيم حسب الطريقة املستعملة في اإلطار العام للتثبيتات العينية (طريقة الكلفة).
ب .وإما على أساس قيمتها الحقيقية (طريقة القيمة الحقيقية).
• تقييم الحالة الخاصة باألصل البيولوجي :تمثل كل عناصر األصول التي تتميز بالخصائص البيولوجية وتشمل (الحيوانات ،األشجار ،)...ويتم
تقييم أصل بيولوجي لدى إدراجه في الحسابات للمرة األولى وفي تاريخ كل إقفال للحسابات بـ:
أ .قيمته الحقيقية يطرح منها املصاريف املقدرة في نقطة البيع.
ب .أو تقييم هذه األصول البيولوجية بتكلفته منقوصا منها مجموع اإلهتالكات وخسائر القيمة حسب الطريقة املستعملة في اإلطار العام للتثبيتات
العينية (طريقة الكلفة) ،وهذا في حالة لم يمكن تقدير قيمته الحقيقية بصورة صادقة.
• تقييم تكاليف القروض :يندرج في تكاليف القروض ،الفوائد املترتبة على الكشوفات املصرفية والقروض ،اهتالك عالوات اإلصدار املتعلقة
بالقروض ،األعباء املالية التي تقتضيها عمليات اإليجار التمويلي وفوائد الصرف الناتجة عن القروض بالعمالت األجنبية ،حيث تدرج تكاليف
القروض في الحسابات إما:
أ .كأعباء مالية للسنة املالية املترتبة فيها.
ب .املعالجة األخرى املرخص بها أن تدمج كلفة اإلقتراض املنسوبة مباشرة إلى إقتناء أو بنا ء أو إنتاج أصل يتطلب مدة طويلة من التحضير (أكثر من
12شهرا).
ً
ثالثا :النظام املحاسبي املالي ومدى دعمه للحد من إدارة األرباح
بالرغم من مساحة االختيار التي أقر النظام املحاسبي املالي سواء من خالل إلزام الشركات بتطبيق أساس االستحقاق ،أو ترك العديد من األمور
للتقدير الحكمي ،أو من خالل التغييرات االختيارية ،إال أن ذلك ال يعنى عد موجود أي دور لهذه املعايير في الحد من هذه الظاهرة ،فمن خالل تحليل
قواعد التقييم واملحاسبة وفق ما تضمنه النظام املحاسبي املالي املعايير يمكن مالحظة تركيزها على عدة أشياء تعتبر هامة جدا للحد من ممارسات إدارة
األرباح من أهمها ما يلي:
• إعطاء صورة صادقة للوضعية املالية للكيان ،وأداء وتغيرات الوضعية املالية للكيان ،بمراعاة االلتزامات القانونية التي يجب على الوحدات
احترامها ،دون استثناء تنظيمها ،حجم وطبيعة نشاطها ،من خالل ما توفره املعلومة الواردة في الكشوف املالية املعدة وفق مبادئ النظام
املحاسبي املالي على الخصائص النوعية املالئمة والدقة وقابلية املقارنة والوضوح ،فقد نصت املادة ( )19املرسوم التنفيذي رقم ( )156-08املؤرخ
في  2008/05/26املتضمن تطبيق أحكام القانون رقم (" ،)11-07يجب أن تستجيب الكشوف املالية ونوعياتها وضمن احترام املبادئ والقواعد
املحاسبية إلى هد ف إعطاء صورة صادقة بمنح معلومات مناسبة عن الوضعية املالية والناجعة وتغير الوضعية املالية للكيان ،وفي الحالة التي
يتبين فيها أن تطبيق القاعدة املحاسبية غير مالئم لتقديم صورة صادقة عن الكيان ،من الضروري اإلشارة إلى أسباب ذلك ضمن ملحق الكشوف
املالية" (املرسوم التنفيذي رقم  ،156-08الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  ،2008 ،27ص.)13.
• دعم اإلفصاح عن األمور االختيارية لإلدارة من خالل املادة (" :)37يتضمن ملحق الكشوفات املالية معلومات ذات أهمية أو توفير في فهم
العمليات الواردة في هذه الكشوفات (كتحديد كيفيات أخذ تغير التقديرات والطرق املحاسبية املستعملة) ،حيث تكون املالحظات امللحقة في
الكشوفات املالية موضوع عرض منظم ،ويحيل لكل قسم من أقسام امليزانية وحساب النتائج وجدول سيولة الخزينة وجدول تغير رؤوس األموال
الخاصة إلى املعلومة املوافقة في املالحظات امللحقة الخاصة بالكيان" (املرسوم التنفيذي رقم  ،156-08الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،
العدد  ،2008 ،27ص.)15.
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شنين وآخرون

الخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي في الجزائروإدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية
إن بداية تطبيق النظام املحاسبي املالي ( ،)SCFأثرت بشكل كبير في الحد من ممارسات إدارة األرباح نظرا لعدة اعتبارات منها وجود بعض الغموض
في فقرات النظام املحاسبي املالي وتعقدها مع عدم وجود إرشادات واضحة بشأن كيفية تنفيذه ،باإلضافة إلى وجود تراث متنوع وكبير من املمارسات
املحاسبية القائمة في ظل فترات تطبيق املخطط الوطني املحاسبي ( )PCNالذي امتد العمل به ألكثر من  32سنة ( ،)2009-1976مما جعل املمارسين
املحاسبين ما زالوا يتأقلمون معه ،حيث أن من أساليب إستخدام املستحقات اإلختيارية ملمارسات إدارة األرباح أن تكون محاسبيا متمرس ومتمكن من
املمارسات املحاسبية للنظام املحاسبي الذي تمارسه.

املبحث الثاني :الطريقة واألدوات

ً
أوال :مجتمع وعينة الدراسة :يمثل مجتمع الدراسة باألساس في اثني عشرة مؤسسة (وحدة) إنتاجية تابعة للمجمع الصناعي إلسمنت الجزائر (،)GICA
ولقد تمت دراسة هذه املؤسسات خالل فترة ستة ( )06سنوات من سنة 2011إلى غاية .2016
تعتبر صناعة اإلسمنت من بين الصناعات التي أعطتها الدولة اهتماما كبيرا كونها من الصناعات األساسية في مجال قطاع البناء واألشغال
العمومية .حيث يعتبر املجمع الصناعي إلسمنت الجزائر ( )GICAمن ببين أهم الشركات الوطنية التي تساهم في املشاريع التنموية للدولة ،وتبرز أهميته
في تنمية االقتصاد الوطني للنهوض بالصناعة الوطنية والخروج من التبعية لقطاع املحروقات.
وعليه يمكن توضيح عينة الدراسة املتمثلة في محفظة فروع املؤسسات التابعة للشركة األم املجمع الصناعي إلسمنت الجزائر ( )GICAفي امللحق
رقم (.)1
ً
ثانيا :تحديد متغيرات الدراسة:
 .1املتغير التابع :يعتمد الكثير من مستخدمي القوائم املالية على األرقام املحاسبية املعلنة فيها إلتخاذ قراراتهم اإلقتصادية ،ولكن بوجود املرونة
املتاحة لإلدارة في إختيار الطرائق والسياسات املحاسبية وحاالت الحكم الشخص ي التي منحتها لها املعايير املحاسبية الدولية ،أصبح بإمكان اإلدارة
االختيار ما بين تلك الطرق والسياسات البديلة ،األمر الذي يؤثر على عدالة ومصداقية ما تعبر عنه التقارير املالية.
تعد املستحقات اإلختيارية من أكثر املداخل استخداما من قبل الباحثين لقياس ممارسات إدارة األرباح التي تقوم بها إدارة الشركات ،وذلك لكون
األساس املستخدم في املحاسبة املالية واملعتمد فيها هو أساس االستحقاق املحاسبي الذي يقوم على مبدأ مقابلة اإليرادات واملصروفات التي تخص
الفترة الحالية ،إال أنه بسبب االنتقادات املوجه لهذا األساس الذي يتطلب من املحاسب العديد من التقديرات واالجتهاد الشخص ي ،مما يتيح الفرصة
ملمارسات إدارة األرباح ،والتأثير في مبلغ الربح املحقق ،حيث تعرف املستحقات الكلية بأنه ذلك الجزء غير النقدي من األرباح ،ويقاس بالفرق بين صافي
األرباح على أساس االستحقاق والتدفقات النقدية من العمليات التشغيلية ،كما تتكون املستحقات الكلية من املستحقات غير اختيارية واملستحقات
اإلختيارية ،وتعتبر هذه األخيرة كمقياس ملمارسات إدارة األرباح والتي قد تدار عمدا نتيجة خضوعها للتقدير والحكم الشخص ي من طرف اإلدارة في إطار
السلطة املمنوحة لها واملرونة التي تنطوي عليها املعايير املحاسبية ،كما يستخدم هذا الجزء من املستحقات للكشف عن ممارسات إدارة األرباح ،وبالتالي
يتم حساب املستحقات اإلختيارية من خالل طرح الجزء غير االختياري من املستحقات الكلية ،وهناك عدة نماذج لقياس املستحقات اإلختيارية في ظل
بيئات أعمال مختلفة ،واملتمثلة أساسا في نموذج جونز) ،Modèle de Jones (1991نموذج جونز املعدل ) ،Modèle de Jones modifié (1995نموذج
ريس ( ،Modèle de Ress et al (1996نموذج كوتري وآخرون )،Modèle de S.P. Kothari et al (2005كورمييه ومارتينيز( Modèle de D. Cormier et
 ،]I. Martinez (2006فوفقا لهذه الدراسة ،سيتم قياس املستحقات اإلختيارية باالعتماد على هذه النماذج األخيرة ،نظرا الستخدامها على نطاق واسع
في معظم الدراسات الحديثة ،وتمر عملية قياس املستحقات اإلختيارية بأربعة مراحل نوردها فيما يلي:
• الخطوة األولى :خالل هذه املرحلة تم حساب املستحقات الكلية ( )Total des Accrualsللشركات عينة الدراسة ،وتمثل املستحقات الكلية في الفرق
بين صافي نتيجة الدورة املالية وصافي التدفقات النقدية من أنشطة االستغالل للشركة وذلك وفق املعادلة التالية:
TA i,t = NI i,t - CFO i,t

حيث أن:
 :TA i,tاملستحقات الكلية للشركة ( )iفي السنة ()t؛
 :NI i,tالنتيجة الصافية للشركة ( )iفي السنة ()t؛
 :CFO i,tالتدفقات النقدية من العمليات التشغيلية للشركة ( )iفي السنة (.)t

• الخطوة الثانية :في هذه املرحلة تم تقدير املعامالت ( )β4 ،β3 ،β2، β1لحساب املستحقات غير االختيارية ()Accruals non discrétionnaires
للشركات عينة الدراسة ،كما يتم في هذه املرحلة تحديد املستحقات غير االختيارية ( )Accruals non discrétionnairesلكل شركة من شركات العينة
على حدة ولكل سنة من سنوات الدراسة من خالل معالم النموذج املقدرة ( ،)β4 ،β3 ،β2،β1باستخدام معادلة االنحدار الخطي املتعدداعتمادا ثالثة
نماذج املوضحة وفق الصيغ التالية:
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شنين وآخرون

النموذج األول :نموذج جونز) Modèle de Jones (1991املعبر عنه وفق املعادلة التالية:
TAit /Ait-1 = β1(1/Ait-1) + β2(ΔREVit/Ait-1) + β3(PPEit/ Ait) + εit
)NDAit /Ait-1 = β1(1/Ait-1) + β2(ΔREVit/Ait-1) + β3(PPEit/ Ait

النموذج الثاني :نموذج جونز املعدل ) Modèle de Jones modifié (1995املعبر عنه وفق املعادلة التالية:
TAit /Ait-1 = β1(1/Ait-1) + β2[(ΔREVit -ΔRECit/Ait-1)] + β3(PPEit/ Ait) + εit
)NDAit /Ait-1 = β1(1/Ait-1) + β2[(ΔREVit -ΔRECit/Ait-1)] + β3(PPEit/ Ait

النموذج الثالث :نموذج ريس ) Modèle de Ress (1996املعبر عنه وفق املعادلة التالية:
TAit /Ait-1 = β1(1/Ait-1) + β2(ΔREVit/Ait-1) + β3(PPEit/ Ait) + β4(CFOit/Ait) + εit
NDAit /Ait-1 = β1(1/Ait-1) + β2(ΔREVit/Ait-1) + β3(PPEit/ Ait) + β4(CFOit/Ait) + εit
النموذج الرابع :نموذج كوثري وآخرون ) Modèle de S.P. Kothari et al (2005املعبر عنه وفق املعادلة التالية:
TAit /Ait-1 = β0+β1(1/Ait-1) + β2[(ΔREVit -ΔRECit/Ait-1)] + β3(PPEit/ Ait) + β4ROAit+ εit
NDAit /Ait-1 =β0+β1(1/Ait-1) + β2[(ΔREVit -ΔRECit/Ait-1)] + β3(PPEit/ Ait) + β4ROAit

حيث أن:
 :TAitاملستحقات الكلية للشركة ( )iفي السنة ()t؛
 :ΔREVitالتغير في املبيعات للشركة ( )iبين السنتين ( )tو ()t-1؛
 :PPEitاألصول الثابتة اإلجمالية للشركة ( )iفي السنة ()t؛
 :ΔRECitالتغير في رصيد حساب العمالء للشركة ( )iفي السنة ()t؛
 :CFOitالتدفق النقدي من األنشطة التشغيلية للشركة ( )iفي السنة ()t؛
 :ROAitمعدل العائد على األصول للشركة ( )iفي السنة ()t؛
 :Ait-1إجمالي األصول للشركة ( )iفي السنة (.)t-1
 :β4 ،β3 ،β2،β1معالم النموذج خاصة بالشركة يتم تقديرها ملجموعة مؤسسات العينة التي تنتمي لنفس قطاع النشاط وذلك لكل سنة من سنوات
الدراسة.
 :εitيمثل الخطأ العشوائي أو البواقي من النموذج املقدر والتي تعبر عن قيمة املستحقات اإلختيارية للشركة ( )iفي السنة ()t؛
 :NDAitاملستحقات الغير اختيارية للشركة ( )iفي السنة (.)t
• الخطوة الرابعة :تم احتساب فيها املستحقات اإلختيارية ( )Accruals discrétionnairesلكل شركة من شركات العينة على حدة ولكل سنة من
سنوات الدراسة من خالل الفرق بين املستحقات الكلية واملستحقات الغير اختيارية وفق كل نموذج وفق املعادلة التالية:
AT i,t = NDA i,t +DAC i,t

حيث أن:
 :AT i,tاملستحقات الكلية للشركة ( )iفي السنة ()t؛
 :NDA i,tاملستحقات غير االختيارية للشركة ( )iفي السنة ()t؛
 :DAC i;tاملستحقات اإلختيارية للشركة ( )iفي السنة (.)t
• الخطوة الخامسة :تم اعتماد تصنيف مؤسسات عينة الدراسة ملمارسة وغير ممارسة إلدارة األرباح ،باستخدام القيم املطلقة للمستحقات
اإلختيارية ،فإذا كانت القيمة املطلقة للمستحقات اإلختيارية في سنة معينة تفوق املتوسط الحسابي فإن الشركة ممارسة إلدارة األرباح فتعطى
القيمة الوهمية ( ،)1أما إذا كانت القيمة املطلقة للمستحقات اإلختيارية في سنة معينة تقل عن املتوسط فإن الشركة غير ممارسة إلدارة األرباح
خالل تلك السنة فتعطى القيمة الوهمية (.)2
 .2املتغيرات املستقلة :يتمثل املتغير املستقل في الخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي في الجزائر واملعبر عنها بفترات تطبيق النظام املحاسبي
املالي( )SCFاملستمدة مبادئه من املعايير املحاسبية الدولية ،وتم قياس هذا املتغير بطريقة القياس الثنائي القيمة ،حيث يأخذ القيمة واحد( )1خالل
الثالث السنوات قبل الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام املحاسبي املالي( )SCFأي خالل الفترة ( ،)2013-2011والقيمة إثنان ()2خالل الثالث سنوات بعد
الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام املحاسبي املالي( )SCFأي خالل الفترة ( ،)2016-2014إضافة إلى مجموعة من املتغيرات الضابطة املتمثلة فيبعض
العوامل املؤثرة على املتغير التابع ،ولكنها ال تدخل في نطاق الدراسة محل البحث ،وتم إضافتها من أجل ضبط العالقة بين املتغير التابع واملتغير
املستقل ،ومن أهم هذه املتغيرات ومقاييسها أنظر امللحق رقم (.)2
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املبحث الثالث :تحليل ومناقشة نتائج الدراسة التطبيقية
بعد تقدير معالم النماذج األربعة ،ولكل فترة على حدة ،تم احتساب املستحقات غير اإلختيارية لكل مؤسسة خالل كل سنة من سنوات الدراسة
قبل وبعد الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام املحاسبي املالي ( ،)SCFبإستخدام معالم النموذج املقدرة أعاله.
 .1تقدير املستحقات اإلختيارية :تم احتساب املستحقات اإلختيارية ( )Accruals discrétionnairesلكل مؤسسة من مؤسسات العينة على حدة
ولكل سنة من سنوات الدراسة من خالل الفرق بين املستحقات الكلية واملستحقات غير االختيارية وفق كل نموذج.
 .2وصف إتجاه ومستوى ممارسات إدارة األرباح :تم التعبير عن املتغير التابع للدراسة (ممارسات إدارة األرباح) بالقيمة املطلقة للمستحقات
اإلختيارية ،بحيث يتمثل الهدف األساس ي من إستخدام القيمة املطلقة وإهمال اإلشارة السالبة أو املوجبة للمستحقات اإلختيارية ،والتركيز فقط
على حجم التدخل اإلداري في العملية املحاسبية ،واتجاه املستحقات اإلختيارية قبل وبعد تطبيق النظام املحاسبي املالي ( ،)SCFفزيادة القيمة
املطلقة للمستحقات اإلختيارية منسوبة إلى إجمالي األصول يعني إتجاه الشركات نحو ممارسات إدارة األرباح والعكس صحيح ،ويعرض الجدول ()1
اإلحصاءات الوصفية للمستحقات اإلختيارية وفق كل نموذج كالتالي:
جدول( :)1اإلحصاءات الوصفية للمستحقات اإلختيارية إلى إجمالي األصول حسب كل نموذج
النماذج

نموذج جونز()1991
نموذج جونز املعدل()1995
نموذج ريس ()1996
نموذج كوتري ()2005

قبل الخبرة املتراكمة لتطبيق SCF

املتوسط
الحسابي
0.044
0.049
0.035
0.049

االنحراف
املعياري
0.037
0.037
0.036
0.036

أعلى
قيمة
0.141
0.153
0.132
0.149

بعد الخبرة املتراكمةلتطبيق SCF

أدنى قيمة
0.004
0.002
0.001
0.003

املتوسط
الحسابي
0.110
0.110
0.060
0.212

االنحراف
املعياري
0.094
0.094
0.033
0.169

أعلى قيمة

أدنى قيمة

0.445
0.446
0.150
0.666

0.006
0.007
0.005
0.007

املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على البرنامج اإلحصائي SPSS

يتضح من الجدول أعاله ،وجود إرتفاع كبير في املتوسط الحسابي للقيمة املطلقة للمستحقات اإلختيارية منسوبة إلى إجمالي األصول ،حسب
نموذج جونز في الفترة ما بعد الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام (،)SCFحيث بلغ متوسط املستحقات اإلختيارية خالل فترة الدراسة قبل الخبرة املتراكمة
لتطبيق النظام ( ،)2013-2011بـ ( )0.044بانحراف معياري ( )0.037في حين سجلت شركة ( )SCSEG-Bouiraأعلى مستوى للمستحقات اإلختيارية بـ
( )0.141خالل سنة ( ،)2011بينما حققت شركة ( )SCIS-SAIDAأدنى مستوياتها بـ ( )0.004خالل سنة ( ،)2013مقارنة بفترة الدراسة بعد الخبرة
املتراكمة لتطبيق النظام (،)2016-2014حيث بلغ متوسط املستحقات اإلختيارية خالل ( )0.11بانحراف معياري ( )0.094في حين سجلت شركة
()SCHB-Constantineأعلى مستوى للمستحقات اإلختيارية بـ ( )0.445خالل سنة ( ،)2014بينما حققت شركة ( )ECIDCH-CHLEFأدنى مستوياتها بـ
( )0.006خالل سنة ( ،)2014مما يعني إرتفاع مستوى ممارسات إدارة األرباح بعد تطبيق النظام املحاسبي املالي (،)SCFحسب نتائج نموذج جونز.
أما بالنسبة لنموذج جونز املعدل ،فتشير النتائج إلى وجود إرتفاع في املتوسط الحسابي للقيمة املطلقة للمستحقات اإلختيارية في الفترة ما بعد
الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام (،)SCFحيث بلغ متوسط املستحقات اإلختيارية خالل فترة الدراسة قبل الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام ( ،)SCFبـ
( )0.049بانحراف معياري ( )0.037في حين سجلت شركة ( )SCSEG-Bouiraأعلى مستوى للمستحقات اإلختيارية بـ ( )0.153خالل سنة ( ،)2011بينما
حققت شركة ( )SCIS-SAIDAأدنى مستوياتها بـ ( )0.002خالل سنة ( ،)2013مقارنة بفترة الدراسة بعد الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام (،)SCFحيث
بلغ متوسط املستحقات اإلختيارية خاللها ( )0.110بانحراف معياري ( )0.094في حين سجلت شركة ( )SCHB-Constantineأعلى مستوى للمستحقات
اإلختيارية بـ ( )0.446خالل سنة ( ،)2014بينما حققت شركة ( )ECIDCH-CHLEFأدنى مستوياتها بـ ( )0.007خالل سنة ( ،)2014مما يعني إرتفاع
مستوى ممارسات إدارة األرباح بعد الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام املحاسبي املالي ( ،)SCFحسب نتائج نموذج جونزاملعدل.
أما بالنسبة لنموذج ريس ،فتشير النتائج إلى وجود إرتفاع في املتوسط الحسابي للقيمة املطلقة للمستحقات اإلختيارية في الفترة ما بعد الخبرة
املتراكمة لتطبيق النظام (،)SCFحيث بلغ متوسط املستحقات اإلختيارية خالل فترة الدراسة قبل الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام ( ،)SCFبـ ()0.035
بانحراف معياري ( )0.036في حين سجلت شركة ( )SCSEG-Bouiraأعلى مستوى للمستحقات اإلختيارية بـ ( )0.132خالل سنة ( ،)2011بينما حققت
شركة ( )SCMI-Blidaأدنى مستوياتها بـ ( )0.001خالل سنة ( ،)2013مقارنة بفترة الدراسة بعد الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام (،)SCFحيث بلغ
متوسط املستحقات اإلختيارية خاللها ( )0.060بانحراف معياري ( )0.033في حين سجلت شركة ( )SCAL-Algerأعلى مستوى للمستحقات اإلختيارية بـ
( )0.150خالل سنة ( ،)2015بينما حققت شركة ( )SCHB-Constantineأدنى مستوياتها بـ ( )0.005خالل سنة ( ،)2014مما يعني إرتفاع مستوى
ممارسات إدارة األرباح بعد الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام املحاسبي املالي (،)SCFحسب نتائج نموذج ريس.
كما أكد نموذج كوتري هو اآلخر إرتفاع املتوسط الحسابي للقيمة املطلقة للمستحقات اإلختيارية في الفترة ما بعد الخبرة املتراكمة لتطبيق
النظام (،)SCFحيث بلغ متوسط املستحقات اإلختيارية خالل فترة الدراسة قبل الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام (،)SCFبـ ( )0.049بإنحراف معياري
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( )0.036في حين سجلت شركة ( )SCSEG-Bouiraأعلى مستوى للمستحقات اإلختيارية بـ ( )0.149خالل سنة ( ،)2011بينما حققت شركة
 )SAIDAأدنى مستوياتها بـ ( )0.003خالل سنة( ، )2011مقارنة بفترة الدراسة بعد الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام (،)SCFحيث بلغ متوسط
املستحقات اإلختيارية خاللها ()0.212بانحراف معياري ( )0.169في حين سجلت شركة ( )SCIS-SAIDAأعلى مستوى للمستحقات اإلختيارية بـ ()0.666
خالل سنة ( ،)2014بينما حققت شركة ( )SCIZ-MASCARAأدنى مستوياتها بـ ( )0.007خالل سنة ( ،)2015مما يعني إرتفاع مستوى ممارسات إدارة
األرباح بعد الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام املحاسبي املالي (،)SCFحسب نتائج نموذج كوثري.
تشير النتائج عموما ،إرتفاع املتوسط الحسابي للمستحقات اإلختيارية في الفترة ما بعد الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام املحاسبي املالي (،)SCF
حسب نماذج القياس األربعة املختلفة ،مما يعني ارتفاع اتجاه شركات عينة الدراسة ،نحو ممارسات إدارة األرباح بعد الخبرة املتراكمة تطبيق النظام
املحاسبي املالي ( ،)SCFكما أن هذه الفترة األخيرة ،األكثر تفاوتا في حجم ممارسات إدارة األرباح ،من خالل إرتفاع االنحراف املعياري لحجم املستحقات
اإلختيارية.
 .3تصنيف الشركات إلى ممارسة وغير ممارسة إلدارة األرباح :تم احتساب املتوسط الحسابي للقيمة املطلقة للمستحقات اإلختيارية ،لكل فترة على
حدى قبل وبعد الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام املحاسبي املالي (،)SCFحسب نماذج القياس األربعة املختلفة ،ولكل مؤسسة على إنفراد ،وذلك
لغرض تصنيف شركات العينة إلى ممارسة إلدارة األرباح ،أو غير ممارسة ،فإذا كانت القيمة املطلقة للمستحقات اإلختيارية في سنة معينة تفوق
املتوسط الحسابي فإن الشركة ممارسة إلدارة األرباح فتعطى القيمة الوهمية ( ،)1أما إذا كانت القيمة املطلقة للمستحقات اإلختيارية في سنة
معينة تقل عن املتوسط فإن الشركة غير ممارسة إلدارة األرباح خالل تلك السنة فتعطى القيمة الوهمية ( ،)2والجداول التالية تصف التكرارات
والنسب املؤوية حسب كل نموذج:
(SCIS-

جدول( :)2التكرارات والنسب املؤوية للشركات املمارسة وغير املمارسة إلدارة األرباح حسب نموذج جونز
البيان
نموذج جونز()1991

الشركات املمارسة
قبل الخبرة لـ SCF
بعد الخبرة لـ SCF

نموذج جونز املعدل()1995

قبل الخبرة لـ SCF
بعد الخبرة لـ SCF

نموذج ريس ()1996

قبل الخبرة لـ SCF
بعد الخبرة لـ SCF

نموذج كوتري ()2005

قبل الخبرة لـ SCF
بعد الخبرة لـ SCF

التكرار
15
16
15
16
15
16
13
15

النسبة
%42
%44
%42
%44
%42
%44
%36
%42

الشركات غير املمارسة
التكرار
21
20
21
20
21
20
23
21

النسبة
%58
%56
%58
%56
%58
%56
%64
%58

املجموع
التكرار
36
36
36
36
36
36
36
36

النسبة
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100

املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على البرنامج اإلحصائي SPSS

يالحظ من الجدول أعاله ،فحسب النماذج الثالثة لـ (نموذج جونز ( ،)1991نموذج جونز املعدل( ،)1995نموذج ريس ( )1996أن نسبة
الشركات املمارسة إلدارة األرباح للفترة قبل الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام املحاسبي املالي ( ،)SCFبلغت ( )%42وهي تمثل ( )15مشاهدة من إجمالي عدد
مشاهدات العينة البالغ ( )36مشاهدة ،وهي أقل من نسبة الشركات غير املمارسة إلدارة األرباح ،والتي بلغت ( )%58وهي تمثل ( )21مشاهدة من إجمالي
عدد مشاهدات العينة ،أما بالنسبة للفترة بعد الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام املحاسبي املالي ( ،)SCFفقد بلغت نسبة الشركات املمارسة إلدارة األرباح
( )%44وهي تمثل ( )16مشاهدة من إجمالي عدد مشاهدات العينة البالغ ( )36مشاهدة ،وهي أقل من نسبة الشركات غير املمارسة إلدارة األرباح ،والتي
بلغت ( )%56وهي تمثل ( )20مشاهدة من إجمالي عدد مشاهدات العينة.
أما حسب نموذج (كوتري ( )2005أن نسبة الشركات املمارسة إلدارة األرباح للفترة قبل الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام املحاسبي املالي (،)SCF
بلغت ( )%36وهي تمثل ( )13مشاهدة من إجمالي عدد مشاهدات العينة البالغ ( )36مشاهدة ،وهي أقل من نسبة الشركات غير املمارسة إلدارة األرباح،
والتي بلغت ( )%64وهي تمثل ( )23مشاهدة من إجمالي عدد مشاهدات العينة ،أما بالنسبة للفترة بعد الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام املحاسبي املالي
( ،)SCFفقد بلغت نسبة الشركات املمارسة إلدارة األرباح ( )%42وهي تمثل ( )15مشاهدة من إجمالي عدد مشاهدات العينة البالغ ( )36مشاهدة ،وهي
أقل من نسبة الشركات غير املمارسة إلدارة األرباح والتي بلغت ( )%58وهي تمثل ( )21مشاهدة من إجمالي عدد مشاهدات العينة.
تشير النتائج عموما ،إلى إرتفاع ممارسات إدارة األرباح ،حسب نماذج القياس األربعة املختلفة ،للفترة بعد الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام
املحاسبي املالي ( ،)SCFالذي يتوافق مع املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ،كما يالحظ إرتفاع نسبة الشركات غير املمارسة إلدارة األرباح في بيئة
األعمال الجزائرية ،مقارنة بالشركات املمارسة ،مما يعني تراجع إتجاه شركات عينة الدراسة نحو ممارسات إدارة األرباح قبل وبعد الخبرة املتراكمة
لتطبيق النظام املحاسبي املالي ( ،)SCFمما يعكس إنخفاض مجال املرونة املتاحة لإلدارة للمناورة باألرباح املعلنة للشركات ،أو أنه يعزى ذلك إلى الظروف
السياسية واالقتصادية والقانونية ،وكذلك النظم والتطبيقات املحاسبية القائمة في البيئة الجزائرية التي تحكم العمل املحاسبي.
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الفرع األول :اإلحصاءات االستداللية الختبارالفرضية األولى

بعد أن أظهرت اإلحصاءات الوصفة ،ظهور تكرار ملمارسة إدارة األرباح خالل فترة الدراسة مع إرتفاع نسبة الشركات غير املمارسة إلدارة األرباح في
بيئة األعمال الجزائرية ،مقارنة بالشركات املمارسة ،البد من التأكد من فرضية هذا اإلدعاء من خالل إجراء إختبار ذو الحدين ()Test binomial
الخاص بمدى شيوع ظاهرة ممارسات إدارة األرباح لدى املؤسسات اإلقتصادية الجزائرية خالل فترة الدراسة املمتدة بين ( ،)2016-2011يرجع إلى
سبب جوهري أو يمكن اعتباره نتيجة للصدفة ،وبالتالي هل هناك فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين الشركات املمارسة وغير املمارسة إلدارة
األرباح عن طريق املستحقات اإلختيارية ،والجدول رقم ( )9.4يبين نتائج هذا اإلختبار:
جدول( :)3نتائج اختبار ذو الحدين الخاص بمدى شيوع ممارسات إدارة األرباح لدى املؤسسات اإلقتصادية الجزائرية
البي ـ ــان
نموذج جونز()1991

الجموعة01
املجموعة02

نموذج جونز املعدل()1995

الجموعة01
املجموعة02

نموذج ريس ()1996

الجموعة01
املجموعة02

نموذج كوتري ()2005

الجموعة01
املجموعة02

N

النسب املالحظة

إختبار النسبة

غير املمارسة
املمارسة

41
31
72
41
31
72
41
31
72

%57
%43
%100
%57
%43
%100
%57
%43
%100

0.75

0.001

0.75

0.001

0.75

0.001

غير املمارسة
املمارسة

44
28
72

%61
%39
%100

ملجمـ ــوع
غير املمارسة
املمارسة
املجم ـ ـوع
غير املمارسة
املمارسة
املجمـ ــوع

املجمـ ــوع

0.75

الداللة اإلحصائية
)Sig. (bilatéral

0.006

املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على البرنامج اإلحصائي SPSS

نالحظ من الجدول أعاله شيوع ممارسات إدارة األرباح لدى الشركات الجزائرية خالل فترة الدراسة ( ،)2016-2011حسب نماذج القياس الثالثة
لـ (نموذج جونز ( ،)1991نموذج جونز املعدل( ،)1995نموذج ريس ( ))1996وبما نسبته ( ،)%43وذلك بعدد مشاهدات بلغ ( )31مشاهدة من أصل
( )72مشاهدة ،في حين بلغت نسبة عدم املمارسة ( ،)%57بعدد مشاهدات بلغت ( )42مشاهدة ،كما أكد نموذج (كوتري ( ))2005وجود ممارسات
إدارة األرباح وبما نسبيه ( )%39وذلك بعدد مشاهدات بلغ ( )28مشاهدة ،في حين بلغت نسبة عدم املمارسة( ،)%61بعدد مشاهدات ( )44مشاهدة.
بالنظر ملزايا هذا اإلختبار من حيث أنه يقارن توزيع املشاهدات الفعلية بتوزيع افتراض ي ( ،)%75من خالل افتراض أن نسبة املشاهدات في
املجموعة األولى للشركات غير املماسة أقل من ( ،)%75والتي عندها يكون مستوى املعنوية  Sigأقل من ( )%5مما تشير إلى أن توزيع املشاهدات يختلف
عن التوزيع االفتراض ي ،بمعنى أن نسبة ممارسة الشركات إلدارة األرباح أقل من نسبة عدم ممارسة الشركات إلدارة األرباح ،وبالتالي فالقيمة املعنوية Sig
املنخفضة حسب النماذج األربعة املعتمدة ،تؤيد الداللة اإلحصائية لهذه النتيجة ،وهذا يؤكد فرضية اإلدعاء بشيوع ظاهرة ممارسات إدارة األرباح لدى
الشركات الجزائرية خالل فترة الدراسة املمتدة بين (.)2016-2011
الفرع الثاني :نتائج إختبارالفرضية الثانية
تتعلق هذه الفرضية بمدى وجود فروقات جوهرية في مستوى ممارسات إدارة األرباح لدى املؤسسات اإلقتصادية الجزائرية قبل وبعد الخبرة
املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي في الجزائر واملعبر عنها بفترات تطبيق النظام املحاسبي املالي ( )SCFاملستمدة مبادئه من املعايير املحاسبية الدولية،
وقد صيغت هذه الفرضية في صورتها العديمة على النحو التالي" :ال توجد فروقات جوهرية في مستوى ممارسات إدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية
قبل وبعد الخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي في الجزائر ".
أظهرت اإلحصاءات الوصفة إلى إرتفاع ممارسات إدارة األرباح ،حسب نماذج القياس األربعة املختلفة ،للفترة الثانية من تطبيق النظام املحاسبي
املالي  ،SCFلتعزيز النتائج السابقة ،وملعرفة تطور حجم املستحقات االختيارية ،تم االعتماد على األشكال البيانية اآلتية:
بمالحظة األشكال البيانية أدناه ،نالحظ ارتفاع مستوى وحجم ممارسات إدارة األرباح للفترة الثانية من تطبيق النظام املحاسبي املالي  ،SCFمقارنة
بالفترة األولى لتطبيق النظام املحاسبي املالي  ،SCFوهذا يشير إلى زيادة اتجاه شركات عينة الدراسة نحو ممارسات إدارة األرباح حسب نماذج القياس
األربعة املختلفة نتيجة للخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي.
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شكل( : )1تطورحجم ممارسات إدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية قبل وبعد الخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي حسب نموذج جونز
املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على البرنامج اإلحصائي EVIEWS

شكل( :)2تطورحجم ممارسات إدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية قبل وبعد الخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي حسب نموذج جونز املعدل
املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على البرنامج اإلحصائي EVIEWS

شكل( :)3تطورحجم ممارسات إدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية قبل وبعد الخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي حسب نموذج ريس
املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على البرنامج اإلحصائي EVIEWS

شكل( :)4تطورحجم ممارسات إدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية قبل وبعد الخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي حسب نموذج كوتري
املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على البرنامج اإلحصائي EVIEWS

وبالتالي البد من التأكد من فرضية هذا اإلدعاء ،وذلك بإجراء إختبار "ت" لعينتين مستقلتين (الفترة قبل وبعد الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام
املحاسبي املالي( ،)SCFحيث تعطى القيمة الوهمية ( ،)1للفترة األولى لتطبيق النظام املحاسبي املالي ( ،)SCFوالقيمة الوهمية ( ،)2للفترة الثانية لتطبيق
النظام املحاسبي املالي (،)SCFوالجدول التالي يبين نتائج هذا اإلختبار:
جدول( :)4نتائج إختبار"ت" ملمارسات إدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية قبل وبعد الخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي
نماذج قياس املستحقات
اإلختيارية
نموذج جونز()1991

إختبار ليفين لتساوي التباين
قيمة اإلختبار F
0.002
10.266

مستوى املعنوية Sig

نموذج جونز املعدل()1995

9.373

0.003

نموذج ريس ()1996

0.208

0.650

نموذج كوتري ()2005

32,619

0.000

إختبار "ت" لتساوي املتوسطات لعينتين مستقلتين
درحة الحرية  ddlمستوى املعنوية
قيمة اإلختبارt
0.000
70
3.9340.000
45.472
3.934-

)sig. (bilatéral

3.657657
3.1673.1675.6585.658-

70
45.795
70
69.456
70
38.107

0.000
0.001
0.002
0.002
0.000
0.000

املصدر:من إعداد الباحثين باالعتماد على البرنامج اإلحصائي SPSS
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يالحظ من الجدول أن نتائج إختبار ليفين لتساوي التباين حسب نموذج جونز ،عدم تساوي التباين ،حيث كانت قيمة  Fلهذا اإلختبار تساوي إلى
 10.266عند مستوى معنوية إختبار  Sig=0.002وهي أقل من مستوى  α=0.05مما يعني عدم التجانس بين العينتين (الفترتين قبل وبعد الخبرة
املتراكمة لتطبيق النظام املحاسبي املالي) ،)SCFوبالتالي يتم قراءة إختبار "ت" الخاص بالفروق بين ممارسات إدارة األرباح للفترتين قبل وبعد الخبرة
املتراكمة لتطبيق النظام املحاسبي املالي ( ،)SCFمن السطر الثاني ،حيث من نتائج إختبار "ت" في حالة افتراض عدم التجانس ،نالحظ أن قيمة هذا
اإلختبار تساوي إلى  t=-3,934ودرجة الحرية  ddl=45,472عند مستوى معنوية إختبار  Sig=0.000وهي أقل من مستوى معنوية  α=0.05وعليه يتم
رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة ،والتي مفادها وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في مستويات ممارسات إدارة األرباح ،قبل
وبعد تطبيق النظام املحاسبي املالي ( )SCFفي بيئة األعمال الجزائرية ،مما يعني إرتفاع مستوى ممارسات إدارة األرباح ،حسب نموذج جونز ،بعد الخبرة
املتراكمة لتطبيق النظام املحاسبي املالي (.)SCF
بينما تشير نتائج إختبار ليفين لتساوي التباين حسب نموذج جونز املعدل ،عدم تساوي التباين ،حيث كانت قيمة  Fلهذا اإلختبار تساوي إلى
 9,373عند مستوى معنوية إختبار  Sig=0.003وهي أقل من مستوى معنوية  α=0.05مما يعني عدم تساوي تباين ممارسات إدارة األرباح للفترتين قبل
وبعد الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام املحاسبي املالي ،SCFوبا لتالي يتم قراءة إختبار "ت" من السطر الثاني ،ومن نتائج إختبار "ت" حالة افتراض عدم
التجانس ،نالحظ أن قيمة هذا اإلختبار تساوي إلى  t=-3,657ودرجة الحرية  ddl=45,795عند مستوى معنوية إختبار  Sig=0.001وهي أقل من
مستوى معنوية  α=0.05وعليه يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة ،والتي مفادها وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في
مستويات ممارسات إدارة األرباح ،قبل وبعد الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام املحاسبي املالي ( )SCFفي بيئة األعمال الجزائرية ،مما يعني إرتفاع مستوى
ممارسات إدارة األرباح،حسب نموذج جونزاملعدل ،بعد الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام املحاسبي املالي (.)SCF
بينما تشير نتائج إختبار ليفين لتساوي التباين حسب نموذج ريس ،بتساوي التباين ،حيث كانت قيمة Fلهذا اإلختبار تساوي إلى  0.208عند
مستوى معنوية إختبار  Sig=0,650وهي أكبر من مستوى معنوية  α=0.05مما يعني تساوي تباين ممارسات إدارة األرباح للفترتين قبل وبعد الخبرة
املتراكمة لتطبيق النظام املحاسبي املالي ،SCFوبالتالي يتم قراءة إختبار "ت" من السطر األول ،ومن نتائج إختبار "ت" حالة افتراض التجانس ،نالحظ أن
قيمة هذا اإلختبار تساوي إلى  t=-3,167ودرجة الحرية  ddl=70عند مستوى معنوية إختبار  Sig=0.002وهي أقل من مستوى معنوية  α=0.05وعليه
يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة ،والتي مفادها وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في مستويات ممارسات إدارة األرباح ،قبل
وبعد الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام املحاسبي املالي ( )SCFفي بيئة األعمال الجزائرية ،مما يعني إرتفاع مستوى ممارسات إدارة األرباح ،حسب نموذج
ريس ،بعد الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام املحاسبي املالي (.)SCF
أما نتائج إختبار ليفين لتساوي التباين حسب نموذج كوتري ،يبين هو اآلخر عدم تساوي التباين ،حيث كانت قيمة  Fلهذا اإلختبار تساوي إلى
 32,619عند مستوى معنوية إختبار  Sig=0.000وهي أقل من مستوى معنوية  α=0.05مما يعني عدم تساوي التباين بين الشركات املمارسة وغير
املمارسة إلدارة األرباح ،وبالتالي يتم قراءة إختبار "ت" من السطر الثاني ،أي سنعتمد على نتائج هذا األخير في حالة افتراض عدم التجانس ،حيث من
نتائج إختبار "ت" نالحظ أن قيمة هذا اإلختبار تساوي إلى  t=-5,658ودرجة الحرية  ddl=38,107عند مستوى معنوية إختبار  Sig=0.000وهي أقل من
مستوى معنوية  α=0.05وعليه يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة ،والتي مفادها وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في
مستويات ممارسات إدارة األرباح ،قبل وبعد الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام املحاسبي املالي ( )SCFفي بيئة األعمال الجزائرية ،مما يعني إرتفاع مستوى
ممارسات إدارة األرباح ،حسب نموذج كوتري ،بعد الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام املحاسبي املالي (.)SCF
لضمان دقة نتائج إختبار "ت" يحب أن تتوفر الشروط التالية:
• يجب أن تكون البيانات في كلتا العينتين مستقلة (ممارسة وغير ممارسة إلدارة األرباح).
• يجب أن تكون البيانات في كلتا العينتين كمية.
• يجب أن يكون للمجتمعين الذين استخرج منها العينتين نفس التباين ،وإذا لم يتحقق هذا الشرط ،فإن نتيجة إختبار "ت" غير دقيقة ،وفي هذه
الحاله ،يمكن قيمة تقديرية لإلحصائي "ت" ال يشترط لها مساواة التباين للعينتين.
• يجب أن تتوزع املجتمعين الذين استخرجت منها العينتان وفق توزيع طبيعي أو قريب منه.
إن البيانات في كلتا العينتين مستقلة وكمية ،وبالتالي الشرط األول والثاني لهذا اإلختبار متوفرة ،أما الشرط الثالث فيشير إلى عدم تجانس التباين ،في
حين سيتم اختبار شرط التوزيع طبيعي للبيانات ،وفق نتائج إختبار كوملوجروف -سميرنوف وشابيرو-ويلك واملوضحة في الجدول التالي:
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جدول( :)5نتائج اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات للمؤسسات اإلقتصادية املمارسة وغير املمارسة إلدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية قبل وبعد الخبرة
املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي
نموذج قياس املستحقات اإلختيارية

Shapiro-Wilk

Kolmogorov-Smirnova

درجة الحرية

مستوى املعنوية

ddl

Sig.

قبل الخبرة لـ SCF

0,209

36

0.000

0.851

36

0.000

قيمة اإلختبار

درجة الحرية

ddl

مستوى املعنوية

قيمة اإلختبار

Sig.

نموذج جونز()1991

بعد الخبرة لـ
نموذج جونز املعدل()1995

SCF

0,162

36

0.018

0.802

36

0.000

قبل الخبرة لـ SCF

0,145

36

0.054

0.908

36

0.006

قبل الخبرة لـ SCF

0,169
0,203

36
36

0.010
0.001

0.802
0.822

36
36

0.000
0.000

بعد الخبرة لـ SCF

0,107

36

0.200

0.973

36

0.501

قبل الخبرة لـ SCF

0,155
0,127

36
36

0.028
0.152

0.915
0.911

36
36

0.009
0.007

بعد الخبرة لـ SCF

نموذج ريس ()1996
نموذج كوتري ()2005

بعد الخبرة لـ SCF

املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على البرنامج اإلحصائي SPSS

من خالل جدول اختبار االعتدالية أعاله ،كوملوجروف-سيمروف ،وشابيرو-ويليك ،نالحظ أن مستوى معنوية إختبار  Sigهي أقل من مستوى
معنوية  α=0.05ملستويات إدارة األرباح قبل الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام املحاسبي املالي ( ،)SCFومنه نقبل الفرضية البديلة  H1القائلة بأن بيانات
مستوى إدارة األرباح قبل تطبيق النظام املحاسبي املالي ( ،)SCFمسحوبة من مجتمع بياناته ال تتبع التوزيع الطبيعي ،كما نالحظ أن مستوى معنوية
إختبار  Sigكوملوجروف-سيمروف وشابيرو-ويليك ،هي أقل من مستوى معنوية  α=0.05ملستويات إدارة األرباح بعد الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام
املحاسبي املالي ( ،)SCFومنه نقبل الفرضية البديلة  H1القائلة بأن بيانات مستوى إدارة األرباح بعد الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام املحاسبي املالي
( ،)SCFمسحوبة من مجتمع بياناته ال تتبع التوزيع الطبيعي.
بما أن البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي حسب نتائج اختبار االعتدالية ،كوملوجروف-سيمروفوشابيرو-ويليك ،وكذا عدم تساوي التباين حسب
نتائج إختبار ليفين ،أي لم يتوفر شروط إستخدام إختبار "ت" لعينتين مستقلتين ،ومنه تصبح نتائج إختبار هذا األخير مشكوك في صحتها ،ولضمان
دقة النتائج ،من املناسب استخدام اختبار ال معلمي من خالل إختبار مان وتني ،والجدول التالي يوضح نتائج هذا اإلختبار:
جدول ( :)6نتائج اختبارمان وتني (  )U de Mann-Whitneyالخاص بالفروق بين ممارسات إدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية قبل وبعد الخبرة املتراكمة
ملمارسة العمل املحاسبي
نماذج
قياس املستحقات اإلختيارية

متوسط املستحقات اإلختيارية
قبل الخبرة لـ SCF

بعد الخبرة لـ
SCF

نموذج جونز()1991
نموذج جونز املعدل()1995
نموذج ريس ()1996
نموذج كوتري ()2005

0.044
0.049
0.035
0.049

0.110
0.110
0.060
0.212

متوسط الرتبة ملستوى ممارسات إدارة
األرباح
بعد الخبرة لـ SCF
قبل الخبرة
لـ SCF
46.86
26.14
45.64
27.36
45.19
27.18
48.50
24.50

اختبارمان وتني
U de Mann-Whitney

قيمة

مستوى املعنوية

اإلختبارU

)(bilatéral

275.000
319.000
335.000
216.000

0.000
0.000
0.000
0.000

Sig.

املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على البرنامج اإلحصائي SPSS

من نتائج الجدول نالحظ أن متوسط الرتب ملستوى ممارسات إدارة األرباح قبل الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام املحاسبي املالي ،SCFحسب
نموذج جونز مساوي إلى  ،26.14بينما متوسط الرتب ملستوى ممارسات إدارة األرباح بعد الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام املحاسبي املالي ،SCFمساوي
إلى  46.86كما أن قيمة إختبار مان وتني تساوي إلى  U=275عند مستوى معنوية إختبار  Sig=0.000وهي أصغر من مستوى املعنوية  α=0.05واستنادا
إلى هذه النتائج ،سيتم رفض الفرضية الصفرية التي تنص على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في ملستويات ممارسات إدارة األرباح قبل وبعد
الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام املحاسبي املالي ( ،)SCFونقبل الفرضية البديلة ،القائلة أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في ملستويات ممارسات
إدارة األرباح قبل وبعد الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام املحاسبي املالي ( ،)SCFوالتي تأكد فرضية إدعاء اإلحصاءات الوصفية ،بارتفاع مستوى ممارسات
إدارة األرباح ،بعد الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام املحاسبي املالي ( ،)SCFحسب نموذج جونز املعدل.
تشير النتائج حسب نموذج جونز املعدل ،أن متوسط الرتب ملستوى ممارسات إدارة األرباح قبل تطبيق النظام املحاسبي املالي ،SCFمساوي إلى
 ،27.36بينما متوسط الرتب ملستوى ممارسات إدارة األرباح بعد تطبيق النظام املحاسبي املالي ،SCFمساوي إلى  45.64كما أن قيمة إختبار مان وتني
تساوي إلى  U=319عند مستوى معنوية إختبار  Sig=0.000وهي أصغر من مستوى املعنوية  α=0.05واستنادا إلى هذه النتائج ،فإنه توجد فروق ذات
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داللة إحصائية في ملستويات ممارسات إدارة األرباح قبل وبعد الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام املحاسبي املالي ( ،)SCFمما يعني بارتفاع مستوى ممارسات
إدارة األرباح ،بعد الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام املحاسبي املالي ( ،)SCFحسب نموذج جونزاملعدل.
تشير النتائج حسب نموذج ريس ،أن متوسط الرتب ملستوى ممارسات إدارة األرباح قبل الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام املحاسبي املالي،SCF
مساوي إلى  ،27.18بينما متوسط الرتب ملستوى ممارسات إدارة األرباح بعد الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام املحاسبي املالي ،SCFمساوي إلى  45.19كما
أن قيمة إختبار مان وتني تساوي إلى  U=335عند مستوى معنوية إختبار  Sig=0.000وهي أصغر من مستوى املعنوية  α=0.05واستنادا إلى هذه
النتائج ،فإنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في ملستويات ممارسات إدارة األرباح قبل وبعد الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام املحاسبي املالي (،)SCFمما
يعني بارتفاع مستوى ممارسات إدارة األرباح ،بعد الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام املحاسبي املالي ( ،)SCFحسب نموذج ريس.
تشير النتائج حسب نموذج كوتري ،أن متوسط الرتب ملستوى ممارسات إدارة األرباح قبل الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام املحاسبي املالي (،)SCF
مساوي إلى  ،24.50بينما متوسط الرتب ملستوى ممارسات إدارة األرباح بعد الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام املحاسبي املالي ( ،)SCFمساوي إلى 48.50
كما أن قيمة إختبار مان وتني تساوي إلى  U=216عند مستوى معنوية إختبار  Sig=0.000وهي أصغر من مستوى املعنوية  α=0.05واستنادا إلى هذه
النتائج ،فإنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في ملستويات ممارسات إدارة األرباح قبل وبعد الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام املحاسبي املالي ( ،)SCFمما
يعني بارتفاع مستوى ممارسات إدارة األرباح بعد الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام املحاسبي املالي ( ،)SCFحسب نموذج كوتري.
الفرع الثالث :تحليل أثرالخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي في الجزائرعلى إدارة األرباح
مما الشك فيه أن تحليل أثر الخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي في الجزائر على إدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية للمؤسسات
اإلقتصادية يحتاج إلى بيانات مقطعية التي تالئم الجانب التطبيقي من جهة ،ودقتها من جانب آخر ،حيث يعدان ركيزة أساسية في الوصول إلى نتائج
يمكن اإلعتماد عليها والركون إليها في أي عمل بحثي ،من خالل دراسة إدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية كمتغيرات تابعة ( )Yوتأثرها بالخبرة املتراكمة
للممارسة العمل املحاسبي في الجزائر وبعدد من املتغيرات التفسيرية الضابطة واملتمثلة أساسا في (مؤشر الربحية ،مؤشر املديونية ،مؤشر حجم
الشركة ومؤشر التحفظ املحاسبي ،ومؤشر املدفوعات الضريبية ،معدل النمو ،مؤشر خطر اإلستغالل ومؤشر السيولة) ،حيث شملت الدراسة
التطبيقية مؤسسات قطاع اإلسمنت البالغ عددها ( )12مؤسسة كبيانات مقطعية ( ،)N=12خالل الفترة الزمنية املمتدة بين ()T=06( )2016-2011
وبحجم عينة ( )72مشاهدة ( ،)N*Tوعليه لقياس هذه املحددات نتبع الخطوات التالية:
 .1تقدير نماذج السالسل الزمنية املقطعية باستخدام نموذج جونز :في هذا الجانب سيتم عرض النتائج الخاصة إلختبار أثر الخبرة املتراكمة
ملمارسة العمل املحاسبي في الجزائر على إدارة األرباح خالل الفترة املمتدة بين ( ،)2016-2011بداللة العوامل اإلقتصادية واملتمثلة في املتغيرات
الضابطة (الربحية ،والحجم ،وخطر االستغالل ،ومستوى السيولة ،واملديونية ،واملدفوعات الضريبة ،ومعدل النمو ،والتحفظ املحاسبي ،والتدفق
النقدي) ،وذلك بتقدير نماذج البيانات الطولية الثالثة ،وفق ما يوضحه الجدول التالي:
جدول ( :)7نتائج أثر الخبرة املتراكمة على إدارة األرباح باستخدام نموذج جونز
نموذج اإلنحدار التجميعي
االحتمالية
املعامل

البيان

Coefficient

الثابت
املتغيرات
التفسيرية

C

الخبرة املتراكمة
الربحية
حجم الشركة
خطر االستغالل
مستوى السيولة
املديونية
الضريبة
معدل النمو
التحفظ املحاسبي
التدفق النقدي
F-statistic
)Prob(F-statistic
R-squared

Durbin-Watson stat

Prob

0.4228
0.2040060.0002
0.070689
0.4604
0.193935
0.7720
0.002676
0.3337
0.0095760.4995
0.004075
0.0263
0.184865
0.9341
0.0705160.0280
0.1070930.7993
0.001537
0.1474
0.154598
3.121836
0.002820
0.338527
2.393000

ً
املصدر:من إعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات برنامج (.)Eviews9

نموذج التأثيرات الثابتة
االحتمالية
املعامل
Coefficient
Prob
0.1850
0.5843870.0017
0.065770
0.2001
0.498465
0.2563
0.020688
0.6300
0.0072040.8993
0.000945
0.8143
0.037561
0.9682
0.043494
0.0257
0.1192530.5727
0.0041350.2248
0.141720
1.626151
0.080587
0.405817
2.407771

نموذج التأثيرات العشوائية
االحتمالية
املعامل
Coefficient

Prob

0.4437
0.2040060.0003
0.070689
0.4806
0.193935
0.7802
0.002676
0.3556
0.0095760.5188
0.004075
0.0335
0.184865
0.9371
0.0705160.0355
0.1070930.8081
0.001537
0.1661
0.154598
3.121836
0.002820
0.338527
2.393000

بعد تقدير النماذج الثالثة للنموذج املدروس ،سوف ننتقل إلى إستخدام أساليب االختيار بين هذه النماذج الثالثة ،باالستعانة باختبارات
إحصائية هي :اختبار ( ،)Breusch-Pagan LM-Testواختبار( ،)Hausman-testويمكن شرح قاعدة املفاضلة بين النماذج السابقة وفق اآلتي:
Global Journal of Economics and Business, 9(2) (2020), 266-291

282

أثرالخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي في الجزائرعلى إدارة األرباح ذات الطبيعة...

شنين وآخرون

• إذا كانت القيمة االحتمالية إلختبار ( ،)Breusch-Pagan LM-Testأقل من ( ،)0.05يتم قبول الفرضية البديلة بأن نموذج التأثيرات الثابتة ()FE
والتأثيرات العشوائية ( )REأفضل من النموذج التجميعي.
• إذا كانت القيمة االحتمالية إلختبار ( ،)Hausman-testأقل من ( ،)0.05يتم قبول الفرضية البديلة بأن نموذج التأثيرات الثابتة ( )FEأفضل من
النموذج العشوائي (.)RE
للمفاضلة بين نموذجي نموذج التأثيرات الثابتة ( )FEأو التأثيرات العشوائية ( )REوالنموذج التجميعي ،تم إجراء إختبار (Breusch-Pagan LM-
 ،)Testحيث تعطى فرضيات هذا اإلختبار كالتالي:
 :H0نقبل النموذج التجميعي
 :H1نقبل النموذج التأثيرات الثابتة (/ )FEوالتأثيرات العشوائية ()RE
والجدول املوالي يوضح نتائج إختبار (:)Breusch-Pagan LM-Test
جدول ( :)8نتائج إختبار()Breusch-Pagan LM-Test
Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives
Test Hypothesis
Both

Time

Cross-section

6.083496

2.656099

3.427397

)(0.0136

)(0.1032

)(0.0641

Breusch-Pagan

ً
املصدر :من إعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات برنامج (.)Eviews9

من خالل الجدول أعاله ،نالحظ أن القيمة االحتمالية إلختبار ( ،)Breusch-Pagan LM-Testتساوي إلى ( )0.0641وهي أكبر من مستوى املعنوية
( ،)0.05وعلية يتم قبول الفرضية الصفرية التي تنص بأن النموذج التجميعي أفضل من نموذجي النموذج التأثيرات الثابتة ( )FEوالتأثيرات العشوائية
(.)RE
من خالل نتائج الجدول رقم ( ،)21-2نموذج اإلنحدار التجميعي إلختبار أثر الخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي في الجزائر على إدارة األرباح
خالل الفترة املمتدة بين ( ،)2016-2011بداللة العوامل اإلقتصادية واملتمثلة في املتغيرات الضابطة (الربحية ،الحجم ،خطر االستغالل ،مستوى
السيولة ،املديونية ،املدفوعات الضريبة ،معدل النمو ،التحفظ املحاسبي ،التدفق النقدي) نالحظ أن:
بلغت القيمة االحتمالية اإلحصائية الختبار فيشر لقياس املعنوية الكلية لنموذج اإلنحدار التجميعي املقدر Prob(F-statistic)=3.121836 ،عند
مستوى معنوية إختبار Prob(F-statistic)=0.002820وهي أقل من مستوى معنوية الفرضية الصفرية  H0α=0.05وعليه يتم رفض الفرضية الصفرية
وقبول الفرضية البديلة ،والتي مفادها أن هناك واحد على األ قل من معامالت نموذج اإلنحدار املقدر تختلف معنويا عن الصفر.
بلغت قيمة معامل اإلنحدار ملتغير الخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي في الجزائر( ،)B=0.070689عند مستوى معنوية إختبار
 Prob=0.0002وهي أقل من مستوى معنوية الفرضية الصفرية  α=0.05وعليه يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة ،والتي مفادها أن
بأن معامل اإلنحدار ( )βيختلف معنويا عن الصفر ،مما يعني أن الخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي في الجزائر واملعبر عنها بفترات تطبيق النظام
املحاسبي املالي ( )SCFاملستمدة مبادئه من املعايير املحاسبية الدولية ،أدى إلى زيادة حجم ممارسات إدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية.
بلغت قيمة معامل اإلنحدار ملتغير املديونية( ،)B=0.184865عند مستوى معنوية إختبار  Prob=0.0263وهي أقل من مستوى معنوية الفرضية
الصفرية  H0α=0.05وعليه يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة ،والتي مفادها أن بأن معامل اإلنحدار ( )βيختلف معنويا عن الصفر،
مما يعني أن املؤسسات التي لديها مستوى عال من املديونية هي األكثر دافعا نحو ممارسات إدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية.
بلغت قيمة معامل اإلنحدار ملتغير املديونية( ،)B=-0.107093عند مستوى معنوية إختبار  Prob=0.028وهي أقل من مستوى معنوية الفرضية
الصفرية  H0α=0.05وعليه يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة ،والتي مفادها أن بأن معامل اإلنحدار ( )βيختلف معنويا عن الصفر،
مما يعني أن املؤسسات التي تحقق مستويات عالية ملعدالت النمو أقل ميوال نحو ممارسات إدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية ،مقارنة باملؤسسات
ذات املستوى املنخفضة.
يتضح أن معامل التحديد ) R2(R-squaredيساوي إلى  ،0.34وهذا يعني أن املتغيرات املستقلة (الخبرة املتراكمة ،املديونية ومعدل النمو) تفسر
 %34من االنحرافات الكلية في ممارسات إدارة األرباح املعبر عنها بالقيمة املطلقة للمستحقات وهي تعبر عن جودة توفيق مقبولة ،في حين أن %66من
اإلنحرافات ترجع إلى عوامل اخرى لم يتضمنها النموذج املقدر.
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 .2تقدير نماذج السالسل الزمنية املقطعية باستخدام نموذج جونز املعدل :في هذا الجانب سيتم عرض النتائج الخاصة باختبار أثر الخبرة املتراكمة
ملمارسة العمل املحاسبي في الجزائر على إدارة األرباح خالل الفترة املمتدة بين ( ،)2016-2011بداللة العوامل اإلقتصادية واملتمثلة في املتغيرات
الضابطة (الربحية ،الحجم ،خطر االستغالل ،مستوى السيولة ،املديونية ،املدفوعات الضريبة ،معدل النمو ،التحفظ املحاسبي ،التدفق
النقدي) ،وذلك بتقدير نماذج البيانات الطولية الثالثة ،وفق ما يوضحه الجدول التالي:
جدول ( :)9نتائج أثر الخبرة املتراكمة على إدارة األرباح باستخدام نموذج جونز املعدل
البيان
الثابت
C
الخبرة املتراكمة
املتغيرات التفسيرية
الربحية
حجم الشركة
خطراالستغالل
مستوى السيولة
املديونية
الضريبة
معدل النمو
التحفظ املحاسبي
التدفق النقدي
F-statistic
)Prob(F-statistic
R-squared
Durbin-Watson stat

نموذج اإلنحدارالتجميعي
االحتمالية
املعامل
Prob
Coefficient
0.6433
0.1171800.0004
0.065331
0.3637
0.237989
0.9215
0.0009074586
0.0073020.4289
0.004758
0.0221
0.189934
0.9177
0.0878090.0507
0.0944510.8972
0.000778
0.1773
0.143259
2.969906
0.004155
0.327446
2.346359

ً
املصدر :من إعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات برنامج ()Eviews9

نموذج التأثيرات الثابتة
االحتمالية
املعامل
Prob
Coefficient
0.2672
0.4860340.0034
0.060699
0.1923
0.505457
0.3502
0.016925
0.7618
0.0045130.8365
0.001535
0.8159
0.037098
0.9953
0.0064020.0473
0.1051080.5371
0.0045080.2889
0.123137
1.559081
0.100024
0.395703
2.352752

نموذج التأثيرات العشوائية
االحتمالية
املعامل
Prob
Coefficient
0.6583
0.1171800.0007
0.065331
0.3854
0.237989
0.9250
0.0009070.4789
0.0073020.4498
0.004758
0.0285
0.189934
0.9214
0.0878090.0616
0.0944510.9018
0.000778
0.1972
0.143259
2.969906
0.004155
0.327446
2.346359

بعد تقدير النماذج الثالثة للنموذج املدروس ،سوف ننتقل إلى إستخدام أساليب االختيار بين هذه النماذج الثالثة ،باالستعانة باختبارات
إحصائية هي :إختبار ( ،)Breusch-Pagan LM-Testواختبار( )Hausman-testوفق اآلتي:
للمفاضلة بين نموذجي نموذج التأثيرات الثابتة ( )FEوالتأثيرات العشوائية ( )REأو النموذج التجميعي ،تم إجراء إختبار (Breusch-Pagan LM-
 ،)Testحيث تعطى فرضيات هذا اإلختبار كالتالي:
 :H0نقبل النموذج التجميعي
 :H1نقبل النموذج التأثيرات الثابتة (/ )FEوالتأثيرات العشوائية ()RE
والجدول املوالي يوضح نتائج إختبار (:)Breusch-Pagan LM-Test
جدول ( :)10نتائج إختبار()Breusch-Pagan LM-Test
Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives
Test Hypothesis
Both

Time

Cross-section

5.997032

2.744911

3.252122

)(0.0143

)(0.0976

)(0.0713

Breusch-Pagan

ً
املصدر :من إعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات برنامج ()Eviews9

من خالل الجدول أعاله ،نالحظ أن القيمة االحتمالية إلختبار ( ،)Breusch-Pagan LM-Testتساوي إلى ( )0.0713وهي أكبر من مستوى املعنوية
( ،)0.05وعلية يتم قبول الفرضية الصفرية التي تنص بأن النموذج التجميعي أفضل من نموذجي النموذج التأثيرات الثابتة ( )FEوالتأثيرات العشوائية
(.)RE
من خالل نتائج الجدول رقم ( ،)21-2نموذج اإلنحدار التجميعي إلختبار أثر الخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي في الجزائر على إدارة األرباح
خالل الفترة املمتدة بين ( ،)2016-2011بداللة العوامل اإلقتصادية واملتمثلة في املتغيرات الضابطة (الربحية ،الحجم ،خطر االستغالل ،مستوى
السيولة ،املديونية ،املدفوعات الضريبة ،معدل النمو ،التحفظ املحاسبي ،التدفق النقدي) نالحظ أن:
بلغت القيمة االحتمالية اإلحصائية الختبار فيشر لقياس املعنوية الكلية لنموذج اإلنحدار التجميعي املقدرProb(F-statistic)=2.969906 ،
عند مستوى معنوية إختبار  Prob(F-statistic)=0.004155وهي أقل من مستوى معنوية الفرضية الصفرية  H0α=0.05وعليه يتم رفض الفرضية
الصفرية وقبول الفرضية البديلة ،والتي مفادها أن هناك واحد على األقل من معامالت نموذج اإلنحدار املقدر تختلف معنويا عن الصفر.
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بلغت قيمة معامل اإلنحدار ملتغير الخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي في الجزائر ( ،)B=0.065331عند مستوى معنوية إختبار
 Prob=0.0004وهي أقل من مستوى معنوية الفرضية الصفرية  α=0.05وعليه يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة ،والتي مفادها
أن بأن معامل اإلنحدار ( )βيختلف معنويا عن الصفر ،مما يعني أن الخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي في الجزائر واملعبر عنها بفترات تطبيق
النظام املحاسبي املالي ( )SCFاملستمدة مبادئه من املعايير املحاسبية الدولية ،أدى إلى زيادة حجم ممارسات إدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية.
بلغت قيمة معامل اإلنحدار ملتغير املديونية( ،)B=0.189934عند مستوى معنوية إختبار  Prob=0.0221وهي أقل من مستوى معنوية الفرضية
الصفرية  H0α=0.05وعليه يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة ،والتي مفادها أن بأن معامل اإلنحدار ( )βيختلف معنويا عن الصفر،
مما يعني أن املؤسسات التي لديها مستوى عال من املديونية هي األكثر دافعا نحو ممارسات إدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية.
يتضح أن معامل التحديد) R2(R-squaredيساوي إلى  ،0.33وهذا يعني أن املتغيرات املستقلة (الخبرة املتراكمة،املديونية ومعدل النمو)تفسر
 % 33من اإلنحرافات الكلية في ممارسات إدارة األرباح املعبر عنها بالقيمة املطلقة للمستحقات وهي تعبر عن جودة توفيق مقبولة ،في حين أن %67من
اإلنحرافات ترجع إلى عوامل اخرى لم يتضمنها النموذج املقدر.
 .3تقدير نماذج السالسل الزمنية املقطعية باستخدام نموذج ريس :في هذا الجانب سيتم عرض النتائج الخاصة بإختبار أثر الخبرة املتراكمة ملمارسة
العمل املحاسبي في الجزائر على إدارة األرباح خالل الفترة املمتدة بين ( ،)2016-2011بداللة العوامل اإلقتصادية واملتمثلة في املتغيرات الضابطة
(الربحية،الحجم ،خطر االستغالل ،مستوى السيولة ،املديونية ،املدفوع ات الضريبة ،معدل النمو ،التحفظ املحاسبي ،التدفق النقدي) ،وذلك
بتقدير نماذج البيانات الطولية الثالثة ،وفق ما يوضحه الجدول التالي:
جدول ( :)11نتائج تقديرمعلمات نماذج البيانات الطولية لقياس محددات إدارة األرباح باستخدام نموذج ريس
البيان
الثابت
C
الخبرة املتراكمة
املتغيرات التفسيرية
الربحية
حجم الشركة
خطراالستغالل
مستوى السيولة
املديونية
الضريبة
معدل النمو
التحفظ املحاسبي
التدفق النقدي
F-statistic
)Prob(F-statistic
R-squared
Durbin-Watson stat

نموذج اإلنحدارالتجميعي
االحتمالية
املعامل
Prob
Coefficient
0.4464
0.090235
0.0003
0.031320
0.6158
0.061319
0.5097
0.002840
0.0165
0.0112870.6055
0.001450
0.1991
0.049083
0.1505
0.576065
0.0680
0.0411580.1355
0.004241
0.0699
0.0905243.286981
0.001853
0.350164
1.642270

ً
املصدر :من إعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات برنامج ()Eviews9

نموذج التأثيرات الثابتة
االحتمالية
املعامل
Prob
Coefficient
0.6350
0.090104
0.0004
0.032656
0.2446
0.195321
0.4240
0.0063020.0024
0.02206200.9098
0.0003670.1922
0.091249
0.1336
0.717600
0.0241
0.0523530.2688
0.003533
0.2924
0.0532372.318339
0.007688
0.493338
2.008370

نموذج التأثيرات العشوائية
االحتمالية
املعامل
Prob
Coefficient
0.4350
0.0902350.0002
0.031320
0.6069
0.061319
0.4991
0.002840
0.0141
0.0112870.5956
0.001450
0.1881
0.049083
0.1406
0.576065
0.0615
0.0411580.1260
0.004241
0.0633
0.0905243.286981
0.001853
0.350164
1.642270

بعد تقدير النماذج الثالثة للنموذج املدروس ،سوف ننتقل إلى إستخدام أساليب االختيار بين هذه النماذج الثالثة ،باالستعانة باختبارات
إحصائية هي :إختبار ( ،)Breusch-Pagan LM-Testواختبار( ،)Hausman-testوفق اآلتي:
للمفاضلة بين نموذجي نموذج التأثيرات الثابتة ( )FEوالتأثيرات العشوائية ( )REأو النموذج التجميعي ،تم إجراء إختبار (Breusch-Pagan LM-
 ،)Testحيث تعطى فرضيات هذا اإلختبار كالتالي:
 :H0نقبل النموذج التجميعي
 :H1نقبل النموذج التأثيرات الثابتة (/ )FEوالتأثيرات العشوائية ()RE
والجدول املوالي يوضح نتائج إختبار (:)Breusch-Pagan LM-Test
جدول ( :)12نتائج إختبار()Breusch-Pagan LM-Test
Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives
Test Hypothesis
Both

Time

Cross-section

1.693903

1.522386

0.171516

)(0.1931

)(0.2173

)(0.6788

Breusch-Pagan

ً
املصدر :من إعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات برنامج ()Eviews9
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من خالل الجدول أعاله ،نالحظ أن القيمة االحتمالية إلختبار ( ،)Breusch-Pagan LM-Testتساوي إلى ( )0.6788وهي أكبر من مستوى املعنوية
( ،)0.05وعلية يتم قبول الفرضية الصفرية التي تنص بأن النموذج التجميعي أفضل من نموذجي النموذج التأثيرات الثابتة ( )FEوالتأثيرات العشوائية
(.)RE
من خالل نتائج الجدول رقم ( ،)21-2نموذج اإلنحدار التجميعي إلختبار أثر الخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي في الجزائر على إدارة األرباح
خالل الفترة املمتدة بين ( ،)2016-2011بداللة العوامل اإلقتصادية واملتمثلة في املتغيرات الضابطة (الربحية ،الحجم ،خطر االستغالل ،مستوى
السيولة ،املديونية ،املدفوعات الضريبة ،معدل النمو ،التحفظ املحاسبي ،التدفق النقدي) نالحظ أن:
بلغت القيمة االحتمالية اإلحصائية الختبار فيشر لقياس املعنوية الكلية لنموذج اإلنحدار التجميعي املقدرProb(F-statistic)= 3.286981 ،
عند مستوى معنوية إختبار  Prob(F-statistic)=0.001853وهي أقل من مستوى معنوية الفرضية الصفرية α=0.05 H0وعليه يتم رفض الفرضية
الصفرية وقبول الفرض ية البديلة ،والتي مفادها أن هناك واحد على األقل من معامالت نموذج اإلنحدار املقدر تختلف معنويا عن الصفر.
بلغت قيمة معامل اإلنحدار ملتغير الخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي في الجزائر( ،)B=0.031320عند مستوى معنوية إختبار
 Prob=0.0003وهي أقل من مستوى معنوية الفرضية الصفرية α=0.05 H0وعليه يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة ،والتي مفادها
أن بأن معامل اإلنحدار ( )βيختلف معنويا عن الصفر ،مما يعني أن الخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي في الجزائر واملعبر عنها بفترات تطبيق
النظام املحاسبي املالي ( )SCFاملستمدة مبادئه من املعايير املحاسبية الدولية ،أدى إلى زيادة حجم ممارسات إدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية.
بلغت قيمة معامل اإلنحدار ملتغير خطر اإلستغالل( ،)B=-0.011287عند مستوى معنوية إختبار  Prob=0.0165وهي أقل من مستوى معنوية
الفرضية الصفرية  H0α=0.05وعليه يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة ،والتي مفادها أن بأن معامل اإلنحدار ( )βيختلف معنويا
عن الصفر ،مما يعني أن املؤسسات التي لديها مستوى عال من خطر اإلستغالل هي األقل دافعا نحو ممارسات إدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية.
يتضح أن معامل التحديد ) R2(R-squaredيساوي إلى  ،0.35وهذا يعني أن املتغيرات املستقلة (الخبرة املتراكمة ،خطر االستغالل) تفسر %35
من االنحرافات الكلية في ممارسات إدارة األرباح املعبر عنها بالقيمة املط لقة للمستحقات وهي تعبر عن جودة توفيق مقبولة ،في حين أن %65من
االنحرافات ترجع إلى عوامل اخرى لم يتضمنها النموذج املقدر.
 .4تقدير نماذج السالسل الزمنية املقطعية باستخدام نموذج كوثري :في هذا الجانب سيتم عرض النتائج الخاصة باختبار أثر الخبرة املتراكمة
ملمارسة العمل املحاسبي في الجزائر على إدارة األرباح خالل الفترة املمتدة بين ( ،)2016-2011بداللة العوامل اإلقتصادية واملتمثلة في املتغيرات
الضابطة (الربحية ،الحجم ،خطر االستغالل ،مستوى السيولة ،املديونية ،املدفوعات الضريبة ،معدل النمو ،التحفظ املحاسبي ،التدفق
النقدي) ،وذلك بتقدير نماذج البيانات الطولية الثالثة ،وفق ما يوضحه الجدول التالي:
جدول ( :)13نتائج تقديرمعلمات نماذج البيانات الطولية لقياس محددات إدارة األرباح باستخدام نموذج كوثري
البيان
الثابت
C
الخبرة املتراكمة
املتغيرات التفسيرية
ربحية الشركة
حجم الشركة
خطراالستغالل
مستوى السيولة
مديونية الشركة
الضريبة
معدل النمو
التحفظ املحاسبي
التدفق النقدي
F-statistic
)Prob(F-statistic
R-squared
Durbin-Watson stat

نموذج اإلنحدارالتجميعي
االحتمالية
املعامل
Prob
Coefficient
0.2913
0.4503740.0000
0.169135
0.0231
1.018287
0.8364
0.003191
0.1426
0.0244270.3915
0.008664
0.0340
0.294698
0.1249
2.212134
0.1742
0.1094490.8640
0.001732
0.3299
0.1731945.447003
0.000010
0.471724
2.025178

ً
املصدر :من إعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات برنا مج (.)Eviews9

نموذج التأثيرات الثابتة
االحتمالية
املعامل
Prob
Coefficient
0.0216
1.5864160.0000
0.176174
0.0039
1.789885
0.0677
0.051758
0.5059
0.0153200.4286
0.008083
0.3832
0.215322
0.7522
0.529767
0.1345
0.1214110.4256
0.0089990.2125
0.2240223.555885
0.000119
0.598953
2.300727

نموذج التأثيرات العشوائية
االحتمالية
املعامل
Prob
Coefficient
0.1050
0.8171820.0000
0.177151
0.0082
1.347898
0.3564
0.017303
0.1708
0.0246530.3483
0.009797
0.0295
0.34893
0.4070
1.271609
0.1569
0.1112180.8640
0.0017520.2500
0.2020445.702290
0.000006
0.483151
2.205227

بعد تقدير النماذج الثالثة للنموذج املدروس ،سوف ننتقل إلى إستخدام أساليب االختيار بين هذه النماذج الثالثة ،باالستعانة باختبارات
إحصائية هي :إختبار ( ،)Breusch-Pagan LM-Testواختبار( ،)Hausman-testوفق اآلتي:
للمفاضلة بين نموذجي نموذج التأثيرات الثابتة ( )FEوالتأثيرات العشوائية ( )REأو النموذج التجميعي ،تم إجراء إختبار (Breusch-Pagan LM-
 ،)Testحيث تعطى فرضيات هذا اإلختبار كالتالي:
 :H0نقبل النموذج التجميعي
 :H1نقبل النموذج التأثيرات الثابتة (/ )FEوالتأثيرات العشوائية ()RE
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والجدول املوالي يوضح نتائج إختبار (:)Breusch-Pagan LM-Test
جدول ( :)14نتائج إختبار()Breusch-Pagan LM-Test
Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives
Both
0.558303
)(0.4549

Test Hypothesis
Cross-section
Time
0.547237
)(0.4594

Breusch-Pagan

0.011066
)(0.9162

ً
املصدر :من إعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات برنامج ()Eviews9

من خالل الجدول أعاله ،نالحظ أن القيمة االحتمالية إلختبار ( ،)Breusch-Pagan LM-Testتساوي إلى ( )0.9162وهي أكبر من مستوى املعنوية
( ،)0.05وعلية يتم قبول الفرضية الصفرية التي تنص بأن النموذج التجميعي أفضل من نموذجي النموذج التأثيرات الثابتة ( )FEوالتأثيرات العشوائية
(.)RE
من خالل نتائج الجدول رقم ( ،)21-2نموذج اإلنحدار التجميعي إلختبار أثر الخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي في الجزائر على إدارة األرباح
خالل الفترة املمتدة بين ( ،)2016-2011بداللة العوامل اإلقتصادية واملتمثلة في املتغيرات الضابطة (الربحية ،الحجم ،خطر االستغالل ،مستوى
السيولة ،املديونية ،املدفوعات الضريبة ،معدل النمو ،التحفظ املحاسبي ،التدفق النقدي) نالحظ أن:
بلغت القيمة االحتمالية اإلحصائية الختبار فيشر لقياس املعنوية الكلية لنموذج اإلنحدار التجميعي املقدرProb(F-statistic)= 5.447003 ،
عند مستوى معنوية إختبار  Prob(F-statistic)=0.00001وهي أقل من مستوى معنوية الفرضية الصفرية  α=0.05وعليه يتم رفض الفرضية
الصفرية وقبول الفرضية البديلة ،والتي مفادها أن هناك واحد على األقل من معامالت نموذج اإلنحدار املقدر تختلف معنويا عن الصفر.
بلغت قيمة معامل اإلنحدار ملتغير الخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي في الجزائر ( ،)B=0.169135عند مستوى معنوية اختبار
 Prob=0.000وهي أقل من مستوى معنوية الفرضية الصفرية  α=0.05وعليه يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة ،والتي مفادها أن
بأن معامل االنحدار ( )βيختلف معنويا عن الصفر ،مما يعني أن الخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي في الجزائر واملعبر عنها بفترات تطبيق النظام
املحاسبي املالي ( )SCFاملستمدة مبادئه من املعايير املحاسبية الدولية ،أدى إلى زيادة حجم ممارسات إدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية.
بلغت قيمة معامل اإلنحدار ملتغير الربحية( ،)B=1.018287عند مستوى معنوية إختبار  Prob=0.0231وهي أقل من مستوى معنوية الفرضية
الصفرية  H0α=0.05وعليه يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة ،والتي مفادها أن بأن معامل اإلنحدار ( )βيختلف معنويا عن الصفر،
مما يعني أن املؤسسات التي تحقق مستويات عالية من الربحية هي األكثر دافعا نحو ممارسات إدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية.
بلغت قيمة معامل اإلنحدار ملتغير املديونية( ،)B=0.294697عند مستوى معنوية إختبار  Prob=0.034وهي أقل من مستوى معنوية الفرضية
الصفرية  H0α=0.05وعليه يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة ،والتي مفادها أن بأن معامل اإلنحدار ( )βيختلف معنويا عن الصفر،
مما يعني أن املؤسسات التي لديها مستويات عالية من املديونية األكثر ميوال نحو ممارسات إدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية ،مقارنة باملؤسسات
ذات املستوى املنخفضة.
يتضح أن معامل التحديد) R2(R-squaredيساوي إلى  ،0.47وهذا يعني أن املتغيرات املستقلة (الخبرة املتراكمة ،ومديونية الشركة)تفسر %47
من اإلنحرافات الكلية في ممارسات إدارة األرباح املعبر عنها بالقيمة امل طلقة للمستحقات وهي تعبر عن جودة توفيق مقبولة ،في حين أن %53من
اإلنحرافات ترجع إلى عوامل اخرى لم يتضمنها النموذج املقدر.

الخاتمة:
تناولت الدراسة فحص أثر الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام املحاسبي املالي ( )SCFاملتوافق مع املعايير املحاسبة الدولية ( )IAS/IFRSعلى
ممارسات إدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية ،على عينة املؤسسات اإلقتصادية للمجمع الصناعي إلسمنت الجزائر ( )GICAللفترة (،)2016-2011
إنطالقا من تطبيق اختبارات اإلحصاءات الوصفية واالستداللية ،وأظهرت النتائج التجريبية بشيوع ممارسات إدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية
عينة املؤسسات اإلقتصادية للمجمع الصناعي إلسمنت الجزائر ( )GICAللفترة ( ،)2016-2011لكن مع إرتفاع نسبة الشركات غير املمارسة إلدارة
األرباح مقارنة بالشركات املمارسة ،وهذا يعكس إنخفاض مجال املرونة املتاحة لإلدارة للمناورة باألرباح املعلنة للمؤسسات ،وانطالقا من هذه النتيجة
املتوصل إليها نرفض صحة الفرضية الصفرية القائلة ال توجد مؤشرات جوهرية بشيوع ممارسات إدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية لدى مؤسسات
املجمع الصناعي إلسمنت الجزائر( )GICAللفترة ( ،)2016-2011ونقبل الفرضية البديلة القائلة توجد مؤشرات جوهرية بشيوع ممارسات إدارة األرباح
ذات الطبيعة املحاسبية لدى مؤسسات املجمع الصناعي إلسمنت الجزائر( )GICAللفترة (.)2016-2011
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بينت نتائج اإلحصاء الوصفي إرتفاع ممارسات إدارة األرباح ،حسب نماذج القياس األربعة املختلفة ،للفترة الثانية من تطبيق النظام املحاسبي
املالي( ،)SCFبمالحظة األشكال البيانية  ،نالحظ إرتفاع مستوى وحجم ممارسات إدارة األرباح للفترة الثانية من تطبيق النظام املحاسبي املالي)، (SCF
مقارنة بالفترة األولى لتطبيق النظام املحاسبي املالي ) ،(SCFوهذا يشير إلى زيادة إتجاه شركات عينة الدراسة نحو ممارسات إدارة األرباح حسب نماذج
القياس األربعة املختلفة نتيجة للخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي ،وعليه تم إجراء إختبار "ت" لعينتين مستقلتين (t d'échantillons-Test
( )indépendantsالفترة قبل وبعد الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام املحاسبي املالي ،)SCFولضمان دقة نتائج هذا اإلختبار تم إرفاقه باالختبار الالمعلمي
ملان وتني (.)U de Mann-Whitney
أظهرت النتائج اإلحصاء االستداللي أن مستوى معنوية إختبار "ت" بلغ  Sig=0.000وهي أقل من مستوى معنوية  α =0.05في حين بلغ مستوى
معنوية إختبار "مان وتني"  Sig=0.001وهي أقل من مستوى معنوية  α =0.05وبالتالي هناك فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في مستويات ممارسات
إدارة األرباح قبل وبعد الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام املحاسبي املالي SCFفي بيئة األعمال الجزائرية ،مما يعني زيادة إتجاه شركات عينة الدراسة نحو
ممارسات إدارة األرباح حسب نماذج القياس األربعة املختلفة نتيجة للخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي في الجزائر ،وانطالقا من هذه النتيجة
املتوصل إليها ،نرفض صحة الفرضية الصفرية القائلة ال توجد فروقات جوهرية في مستوى ممارسات إدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية لدى
مؤسسات املجمع الصناعي إلسمنت الجزائر( )GICAقبل وبعد الخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي في الجزائر ،ونقبل الفرضية البديلة القائلة
توجد فروقات جوهرية في مستوى ممارسات إدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية لدى مؤسسات املجمع الصناعي إلسمنت الجزائر( )GICAقبل وبعد
الخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي في الجزائر.
أظهرت نتائج تقدير نماذج البيانات الطولية الثالثة (نموذج اإلنحدار التجميعي ،نموذج التأثيرات الثابتة ونموذج التأثيرات العشوائية) إلختبار أثر
الخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي في الجزائر على إدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية خالل الفترة املمتدة بين ( ،)2016-2011بداللة العوامل
اإلقتصادية واملتمثلة في املتغيرات املستقلة الضابطة (الربحية ،الحجم ،خطر اإلستغالل ،مستوى السيولة ،املديونية ،املدفوعات الضريبة ،معدل
النمو ،التحفظ املحاسبي ،التدفق النقدي) ،أن هناك إجماعا تاما حسب نماذج القياس األربعة حسب هذه الدراسة ،أنه ال يوجد أثر ذو فروقات
جوهرية في العوامل املؤثر على ممارسات إدارة األرباح للشركات اإلقتصادية الجزائرية واملتمثلة أساسا في (ربحية الشركة ،الحجم ،مستوى السيولة،
مخاطر اإلستغالل ،ملدفوعات الضريبة ،التحفظ املحاسبي ،التدفق النقدي) ،مما يعني أنه ال يوجد تأثير لهذه الدوافع في بيئة األعمال الجزائرية لتوجيه
الشركات نحو ممارسات إدارة األرباح سواءا قبل وبعد الخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي في الجزائر ،في حين أظهرت النتائج وجود تأثير ذو
فروقات جوهرية للعوامل (الخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي ،مديونية الشركة ،معدل نمو الشركة) على ممارسات إدارة األرباح في الشركات
اإلقتصادية الجزائرية ،حيث أن:
• توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين الخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي في الجزائر وممارسات إدارة األرباح ،مما يعني إرتفاع مستوى
وحجم ممارسات إدارة األرباح للفترة الثانية من تطبيق النظام املحاسبي املالي) ، (SCFمقارنة بالفترة األولى لتطبيق النظام املحاسبي املالي ) (SCF؛
• توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين مديونية الشركة وممارسات إدارة األرباح ،مما يعني أن زيادة مديونية الشركة تؤدي إلى زيادة
ممارسات إدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية؛
• توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين معدل نمو الشركة وممارسات إدارة األرباح ،مما يعني أن زيادة معدل نمو الشركة تؤدي إلى إرتفاع
ممارسات إدارة األرباح ذات الطبيعة املحاسبية.
وعليه يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة ،التي مفادها أن هناك أثر ذو فروقات جوهرية في العوامل املؤثر على ممارسات إدارة
األرباح للشركات االقتصادية الجزائرية (الخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي ،مديونية الشركة ومعدل نمو الشركة) نتيجة للخبرة املتراكمة ملمارسة
العمل املحاسبي في الجزائر في ظل تطبيق النظام املحاسبي املالي ()SCFاملستوحى من املعايير املحاسبية الدولية.
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Abstract: The study aims to test the impact of accumulated experience of accounting practice on the earnings
management in Algerian companies, on the sample of companies listed in the Algerian industrial cement group
during the period of (2011- 2016). The results of the study found that there were substantial indicators of the
prevalence of earnings management practices of an accounting nature of the companies of the industrial cement of
Algeria (GICA). The results also showed that there were statistically significant differences in the level of earnings
management practices of an accounting nature of the companies of the industrial cement of Algeria (GICA) as a
result of the accumulated experience of accounting, practice in Algeria, which indicates an increase in earnings
management practices for the second period of applying the financial accounting system (SCF) according to the four
different measurement models. The results also showed that there was a significant impact on factors (accumulated
experience of accounting practice, company indebtedness, company growth rate) in guiding earnings management
practices in Algerian companies, While the factors (company profitability, size, liquidity level, exploitation risk, tax
payments, accounting reservation, cash flow) had no effect in directing earnings management practices of Algerian
economic institutions.
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أثرالخبرة املتراكمة ملمارسة العمل املحاسبي في الجزائرعلى إدارة األرباح ذات الطبيعة...

شنين وآخرون

ملحق الجداول واألشكال
امللحق رقم ( :)1عينة الدراسة الشركات التابعة للشركة األم املجمع الصناعي إلسمنت الجزائر()GICA
إسم الشركة
شركة إسمنت تبسة )(SCT- Tebessa
شركة إسمنت عين الكبيرة -سطيف )(SCAEK-Sétif
شركة إسمنت الجزائر )(SCAL
شركة إسمنت سعيدة )(SCIS- Saida
شركة إسمنت بني صاف  -عين تيموشنت )(SCIBS-Ain Temouchent
شركة إسمنت الشلف )(ECDE- Ech-Cheliff

الرقم
07
08
09
10
11
12

إسم الشركة
شركة إسمنت سور الغزالن -البويرة )(SCSEG-Bouira
شركة إسمنت متيجة -البليدة )(SCMI-Blida
شركة إسمنت زهانة -معسكر )(SCIZ-Mascara
مؤسسة اإلسمنت حامة بوزيان )(SCHB-Constantine
شركة إسمنت عين التوتة -باتنة )(SCIMAT-Batna
شركة إسمنت حجار السود  -عنابة )(SCHS-Annaba

الرقم
01
02
03
04
05
06

املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على بيانات املجمع الصناعي إلسمنت الجزائر()GICA

امللحق رقم ( :)2املتغيرات املستقلة وطرق قياسها
املتغيرات املستقلة
الخبرة املتراكمة لتطبيق النظام
املحاسبي املالي ()SCF
ربحية الشركة
مديونية الشركة
حجم الشركة
مخاطر اإلستغالل
مؤشرالسيولة
معدل نمو الشركة
املدفوعات الضريبية
التحفظ املحاسبي
التدفق النقدي

طرق قياسها
بطريقة القياس الثنائي القيمة ،يأخذ القيمة واحد ( )1للفترة قبل الخبرة املتراكمة لتطبيق ( ،)SCFو ()2للفترة بعد الخبرة املتراكمة لتطبيق ()SCF
معدل العائد إلى مجموع األصول ROA

إجمالي االلتزامات إلى إجمالي األصول
اللوغاريتم الطبيعي إلجمالي األصول
االنحراف املعياري للتدفقات النقدية من العمليات التشغيلية إلى مجموع األصول
األصول املتداولة إلى الخصوم املتداولة
معدل النمو بقسمة التغير في مستوى رقم األعمال بين السنة الحالية والسنة السابقة على رقم أعمال املؤسسة في السنة السابقة.
الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية إلى إجمالي األصول
املستحقات الكلية إلى إجمالي األرباح الصافية
التدفق النقدي من العمليات التشغيلية إلى إجمالي األصول

املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على الدراسات السابقة
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