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امللخص:
تهدف هذه الدراسة إلى تبيان مستوى ممارسات التحفظ املحاسبي (سياسات الحيطة والحذر) في شركات املساهمة الجزائرية وهذا بعد
سنوات من تطبيق النظام املحاسبي املالي  SCFالذي تضمن مفهوم الحيطة والحذر ،ومعرفة مدى التباين في هذه املمارسة بين مختلف القطاعات في بيئة
األعمال الجزائرية ،ولتحقيق أهداف الدراسة شملت الدراسة عينة مكونة من  47شركة مساهمة للفترة  2015-2011موزعة على أربع قطاعات هي
قطاع األشغال والبناء ،املحروقات ،الصناعة ،الخدمات ،ولقياس مستوى ممارسة التحفظ املحاسبي تم استخدام ثالثة نماذج هي نموذج Jain and
) )Rezaee, 2004مقياس نسبة املستحقات لألرباح املحاسبية قبل البنود الغير العادية ،ونموذج املستحقات غير التشغيلية (Givoly and Hyan,
) ،2000ونموذج ) (Ball and Shivakumar, 2006االستحقاق غير املتماثل إلى التدفق النقدي ،وتوصلت الدراسة إلى أن جميع النماذج أثبتت
وجود مستويات مرتفعة في ممارسة التحفظ املحاسبي بنوعيه التحفظ املحاسبي املشروط وغير املشروط في القوائم املالية الصادرة عن شركات
املساهمة املدروسة ،إضافة إلى أن قطاع املحروقات سجل أعلى مستوى ملمارسة التحفظ املحاسبي بمقابل أقل ممارسة لقطاع الخدمات.
الكلمات املفتاحية :قياس ،تحفظ محاسبي ،حيطة وحذر ،نظام محاسبي مالي.
تصنيف .M41 : JEL

املقدمة:
يعتبر التحفظ املحاسبي من املفاهيم األولى التي ظهرت في علم املحاسبة وهو موضوع قديم جديد يشهد الكثير من االهتمام من قبل املفكرين
والباحثين املحاسبين حيث يعتبر من املفاهيم التي تثير الكثير من الجدل في األدب املحاسبي ،وارتبط هذا املفهوم مؤخرا بكثير من األحداث خاصة بعد
األزمة العاملية األخيرة حيث تناولت العديد من الدراسات التحفظ املحاسبي من خالل عالقته بمختلف املتغيرات املحاسبية واملالية التي كانت محل
دراسة قبل وخاصة بعد األزمة العاملية األخيرة ،وهذا بالتطرق إلى مدى الحاجة ملمارسة هذا املفهوم ودوافعه ،إضافة لتناول الكثير من الدراسات
ألهميته واآلثار املترتبة عنه.
وشهد العالم سنة  2008أزمة مالية غير مسبوقة نتجت عن مشكلة الرهن العقاري في الواليات املتحدة األمريكية ،والتي تسببت فيها القروض
العقارية الرديئة،ولم تكن مهنة املحاسبة ومعاييرها املهنية بمنأى عن تداعيات األزمة التي اجتاحت العالم ،حيث دعا الكثير من الفاعلين واملؤثرين في
مجال املحاسبة إلى إعطاء مفهوم التحفظ املحاسبي أهمية أكثر من أجل تدعيم موثوقية املعلومات املالية ،وهذا بعد قيام الشركات الكبرى التي كانت
وراء األزمة بالتصريح بأرباح على غير حقيقتها ،إال أن هذا الطرح ال يزال يشهد مقاومة من الكثير والذين يتهمونه بتشويه املعلومات املالية وإضعاف
درجة مالءمتها بسبب عدم اعترافه بأرباح متوقعة وإضعافه لخاصية القدرة على التنبؤ ،إضافة إلى تعارضه مع بعض املبادئ والفروض املحاسبية مثل
القيمة العادلة وفرض تغليب الجوهر االقتصادي على الشكل القانوني.

مشكلة الدراسة:
عرفت الجزائر إصالحا محاسبيا توج بتطبيق النظام املحاسبي املالي  SCFبداية من سنة  ،2010والذي ينص في الكثير من املواقع على اتخاذ
إجراءات الحيطة والحذر عند تقدير حاالت وظروف عدم الشك إضافة إلى تبنيه خيارات محاسبية تعتمد على التقدير الشخص ي للمحاسب ،وهو األمر
الذي يمكن اإلدارة باستخدامها حسب أهدافها الخاصة ،ومن خالل ما سبق نطرح اإلشكاليات الرئيسية للبحث في الشكل التالي:
 ما مدى ممارسة الشركات االقتصادية الجزائرية لسياسات محاسبية متحفظة؟
 ما مستوى التباين في ممارسة التحفظ املحاسبي بين القطاعات االقتصادية املختلفة؟
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فرضيات الدراسة:
لإلجابة على اإلشكالية الرئيسية للبحث نصيغ الفرضيات التالية:
 الفرضية األولى :تمارس شركات املساهمة الجزائرية بشكل كبير سياسات محاسبية متحفظة ،وتتفرع من هذه الفرضية ثالثة فرضيات فرعية
وهذا أجل تعزيز قياس مستويات التحفظ املحاسبي من خالل ثالثة نماذج قياسية:
 .1توجد دالالت إحصائية على وجود ممارسة للسياسات محاسبية متحفظة في القوائم املالية الصادرة عن الشركات املدروسة باستخدام
مقياس نسبة املستحقات لألرباح املحاسبية قبل البنود الغير العادية (Jain and Rezaee, 2004).
 .2توجد دالالت إحصائية على وجود ممارسة للسياسات محاسبية متحفظة في القوائم املالية الصادرة عن الشركات املدروسة باستخدام
مقياس املستحقات غير التشغيلية )(Givoly and Hyan, 2000
 .3توجد دالالت إحصائية على وجود ممارسة للسياسات محاسبية متحفظة في القوائم املالية الصادرة عن الشركات املدروسة باستخدام
مقياس االستحقاق الغير املتماثل إلى التدفق النقدي AACF.
 الفرضية الثانية :تتباين مستويات ممارسة التحفظ املحاسبي من قطاع إلى آخر حسب خصوصية كل قطاع بدرجات متفاوتة.

أهمية الدراسة:
تستمد الدراسة أهميتها كونها تتناول مفهوم التحفظ املحاسبي الذي يعتبر قليل الدراسة في الجزائر وهو الذي محل مناقشة علمية قديمة
وحديثة ،خاصة بعد األزمة املالية العاملية حيث عاد النقاش بحدة حول أهمية ممارسة هذا املفهوم من عدمه ،خاصة من جهة املؤيدين له الذين
يعتبرون أن انخفاض ممارسته ما قبل األزمة أعطى ملديري الشركات دافعا ملزيد من االنتهازية في التصريح بأرباح على غير حقيقتها مما يؤثر سلبا على
موثوقية املعلومات املالية ،حيث تسمح هذه الدراسة بتس ليط الضوء على واقع هذا املفهوم في بيئة األعمال الجزائرية وهذا بعد سنوات من تطبيق
النظام املحاسبي املالي .SCF

الدراسات السابقة:
 دراسة ( )D. Givoly, C. Hayn, 2000بعنوان" The changing time-series properties of earnings, cash flows and :
"accruals: Has financial reporting become more conservative

تهدف هذه الدراسة إلى قياس مستويات التحفظ املحاسبي وذلك بتطوير نموذج يعتمد على املستحقات السلبية من خالل العالقة بين
املستحقات التشغيلية وغير التشغيلية واألرباح املعلنة واملتراكمة عبر الزمن والتدفقات النقدية ،وذلك بافتراض أن التحفظ املحاسبي يؤدي إلى
مستحقات متراكمة تصبح أكثر سلبية ،ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بتطبيق النموذج على عينة مكونة من  896شركة بياناتها املالية متوفرة
لدى  CRSPمركز البحوث ألسعار األسهم للفترة  ،1998-1950وتوصلت الدراسة إلى انخفاض في املستحقات غير التشغيلية املتراكمة في عينة الدراسة
باملقابل تسجيل ارتفاع في املستحقات التشغيلية بالتالي يمثل مستحقات سالبة تدل على وجود تحفظ محاسبي ،إضافة إلى وجود تأثير سلبي للتحفظ
املحاسبي يؤدي إلى عدم تماثل املعلومات من خالل تأجيل االعتراف باألرباح.
 دراسة ( )R. Ball, L. Shivakumar, 2006بعنوان" Earnings quality in UK private firms: comparative loss :
"recognition timeliness

تهدف الدراسة إلى تقييم أثر التحفظ املحاسبي على األرباح كمؤشر لجودة التقارير املالية التي تعدها الشركات البريطانية العامة والخاصة ،وذلك
بدراسة أثر التحفظ على خصائص األرباح املتمثلة في مالئمة األرباح وقدرتها التنبؤية ،والعوامل املؤثرة عليها بحيث قام الباحث باستخدام مقياس
 Basu, 1997استجابة األرباح لألخبار السيئة نسبة الستجابتها لألخبار الجيدة ،باإلضافة إلى نموذج اقترحه الباحثان بالنسبة لشركات غير املساهمة
بسبب عدم وجود أسعار وأسهم سوقية لها ،يعتمد على نسبة املستحقات املحاسبية غير املتماثلة إلى التدفقات النقدية والذي يرمز له AACF
واشتملت الدراسة على عينة من الشركات البريطانية الخاصة مكونة من  37949شركة ،والعامة مكونة من  6208للفترة  ،2000-1990ومن أهم ما
توصلت إليه الدراسة هي أن ممارسة التحفظ املحاسبي بشكل مفرط قد يؤدي إلى نوع من التحيز في املعلومات املحاسبية وبالتالي يؤثر في بعض من
خصائص جودة املعلومات املالية ،إضافة إلى تأجيل أرباح إلى الفترات املقبلة ،وبالتالي ما من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض قدرتها على التنبؤ باألرباح
والتدفقات النقدية.
 دراسة ( )P. Jian, Z.Rezaee, 2004بعنوان" The Sarbanes-Oxley act of 2002 and Accounting Conservatism " :

تهدف الدراسة إلى معرفة مدى التغير في سياسات التحفظ املحاسبي عند إعداد القوائم املالية بعد صدور قانون  Sarbanes-Oxleyفي الواليات
املتحدة األمريكية سنة  ،2002والتي هي من أهم أهدافه زيادة جودة اإلفصاح املحاسبي وزيادة ثقة مستخدمي القوائم املالية ،وشملت الدراسة عينة
مكونة من  3546شركة أمريكية ،بحيث قسم الباحثان فترة الدراسة إلى سنتين قبل وبعد صدور القانون ،ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحثان
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باستخدام ثالثة نماذج لقياس مستوى التحفظ املحاسبي في العينة املدروسة هي نموذج ) (Basu, 1997الذي يعتمد على مدى استجابة األرباح لألخبار
السيئة نسبة الستجابتها لألخبار الجيدة ،ونموذج ) (Beaver and Ryan, 2000مقياس القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية ،إضافة إلى نموذج
قدمته الدراسة مطور لنموذج ( (Givoly, Hyan, 2000حيث اقترحت الدراسة مؤشر نسبة املستحقات اإلجمالية إلى األرباح قبل البنود غير العادية
عوض مؤشر املستحقات غير التشغيلية وهذا من أجل قياس التغير في مستويات التحفظ املحاسبي في عينة الدراسة خالل الفترتين قبل وبعد صدور
القانون ،وتوصلت الدراسة إلى أن النماذج الثالثة أشارت إلى ارتفاع طفيف في مستوى التحفظ املحاسبي في القوائم املالية على األقل في الوقت القصير
الذي تلى تطبيق القانون.
 دراسة (أحالم عكسة )2016 ،بعنوان « :أثر تغير املفاهيم واملمارسات املحاسبية على جودة القوائم املالية »
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى التغير في جودة القوائم املالية وذلك في ضوء ما أحدثته التغيرات األخيرة في املفاهيم واملمارسات املحاسبية
وفق النظام املحاسبي املالي ،حيث توصلت الدراسة إلى أن هناك تغير في تطبيق مفهوم مبدأ الحيطة والحذر أو ما يعرف بالتحفظ املحاسبي في النظام
املحاسبي املالي والذي لم يعد نفس املفهوم الذي كان عليه في املخطط املحاسبي الوطني ،والذي كان يمكن للمؤسسة بموجبه أن تقوم باحتساب األعباء
املتوقعة الحدوث وعدم احتساب اإليرادات املتوقعة الحدوث ،إذ أصبح املفهوم الجديد لهذا املبدأ حسب النظام املحاسبي وفي إطار الصورة الصادقة
يفيد بوجوب مراعاة درجة معقولة من الحذر عند ممارسة السلطة التقديرية الالزمة للتوصل إلى تقديرات في ظل ظروف عدم التأكد ،وهذه تعتبر نقطة
اختالف جذرية مقارنة بما كان عليه الحال في املخطط املحاسبي الوطني ،فهذا سوف يؤدي إلى استبعاد االستثمارات الوهمية أو ما يعرف باملصاريف
اإلعدادية في املخطط السابق ،حيث توصلت الدراسة في هذا الشأن أن املؤسسات محل الدراسة تلتزم بالحد األدنى من التحفظ املحاسبي عند إعداد
القوائم املالية في حدود ما يفرضه النظام املحاسبي املالي.

املبحث األول :اإلطارالنظري للتحفظ املحاسبي
املطلب األول :تعريف التحفظ املحاسبي وأنواعه
ا
أوال :تعريف التحفظ املحاسبي
تعددت تعاريف مفهوم التحفظ املحاسبي من قبل الباحثين في الشأن املحاسبي ومن قبل الهيئات املحاسبية الدولية واملحلية ،حيث يمكن ذكر
أهمها في الشكل التالي:
 .1تعريف ( :)G. Felthman,, J. Ohlson, 1995, PP. 692-693يعرفه على أنه توقع صافي األصول املعلن عنها سوف تكون أقل من قيمتها
السوقية على املدى الطويل ،لذا يميل املحاسبون إلى التقليل من قيمة األصول واإليرادات ،والزيادة في قيمة االلتزامات واملصروفات والخسائر.
 .2تعريف  :Hendriksenيرى أن مفهوم التحفظ املحاسبي قد جاء نتيجة لحالة عدم التأكد  Uncertaintyالتي يواجهها املحاسبون في العديد من
املواقف أثناء ممارستهم ملهنة املحاسبة ،ويعني هذا أن مفهوم التحفظ املحاسبي عبارة عن أداة يستخدمها املحاسبون ملواجهة حالة عدم التأكد
التي يواجهونها في مواقف عديدة (محمد ابراهيم سلطان عبيدات ،2004 ،ص.ص.)76 -73.
 .3تعريف ( :)Basu, 1997, P.07هي تلك املمارسات التي تؤدي إلى تخفيض اإليرادات وصافي الدخل نتيجة لتأثر باألخبار السيئة ،ومن جهة أخرى
عدم زيادتها نتيجة التأثر باألخبار الجيدة ،ويعبر عنه أيضا على أنه ميل املحاسبين لطلب درجة أكبر من األجل االعتراف باإليرادات ودرجة أقل
لالعتراف بالخسائر.
 .4تعريف هيئات املحاسبة الدولية ملفهوم التحفظ املحاسبي:
 تعريف مجلس مبادئ املحاسبة األمريكي ( :)APB, 1970, P.15عرفه من خالل البيان رقم  4أن التحفظ املحاسبي يعود إلى أن األصول
وااللتزامات مقاسه غالبا في ظروف حالة عدم التأكد ،ويفضل املديرين واملستثمرون واملحاسبون بشكل عام اختيار بدائل القياس الذي يؤدي إلى
تخفيض صافي الدخل وصافي األصول بدال من الزيادة بهما وذلك ملواجهة املخاطر املحتملة ،كاعتماد قاعة التكلفة أو السوق أو أيهما أقل على
سبيل املثال.
 تعريف مجلس معايير املحاسبة الدولية ( :)FASB, 1980, P.06التحفظ املحاسبي والذي هو مفهوم الحيطة  Prudenceحسب بيان مفاهيم
املحاسبة املالية رقم  2سنة  1980بأنه رد فعل حذر لضمان أن عدم التأكد واملخاطر املالزمة ملواقف األعمال تم أخذها بعين االعتبار بدرجة
كافية.
 تعريف مجلس معايير املحاسبة الدولية  :)IASC, 1989, P.84( IASBأشارت لجنة معايير املحاسبة الدولية  IASC 1989إلى أن التحفظ
املحاسبي هو اتخاذ الحذر وعدم املبالغة في تقييم األصول أو الدخل ،وعدم تقييم االلتزامات أو النفقات بأقل مما يجب.
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ا
ثانيا :أنواع التحفظ املحاسبي
ميزت أغلب الدراسات التي تناولت مفهوم التحفظ املحاسبي نوعين رئيسيين للتحفظ هما:
 .1التحفظ املحاسبي املشروط :هناك عدة تعاريف ملصطلح التحفظ املحاسبي املشروط ،مثله مثل أغلب املصطلحات املحاسبية ومن بين هذه
التعاريف نذكر ما يلي:
 تعريف ( :)Basu, 1997, P.08هو تسريع االعتراف باألخبار السيئة ،بمقابل تأخير االعتراف باألخبار الجيدة ،وهو من شأنه أن يعزز من املوثوقية
لألرباح املعلنة.
 تعريف ( :)R. Ball, L. Shivakumar, 2006, P.210هو تحفظ الحق لوقوع أحداث أو أخبار محددة مسبقا ،ويعبر إلى انخفاض القيم
الدفترية في ظل ظروف وأحداث سلبية تكون كافية لتسجيل االنخفاض والتي ال يمكن أن تتحسن بالرغم من حدوث أحداث ايجابية.
 .2التحفظ املحاسبي غير املشروط:
 تعريف ( :)D. Givoly, C. Hayn, 2000, P.291عرف التحفظ غير املشروط من خالل املستحقات السالبة التي تنتج عن استخدم املؤسسة
للسياسات واملبادئ املحاسبية التي تؤدي إلى تقليل األرباح.
 تعريف ( :)R. Ball, L. Shivakumar, 2006, P.210هو تحفظ مسبق ال يرتبط بوقوع أحداث أو أخبار ويعبر عن السياسات املحاسبية التي
تتبعها الشركة باالعتراف بالقيم األقل لألصول واإليرادات.
املطلب الثاني :املمارسة املحاسبية للتحفظ املحاسبي
ا
أوال :أهم طرق وسياسات التحفظ املحاسبي
أشار  Wehlen and Healyإلى العديد من املجاالت أو الطرق املتاحة أمام اإلدارة للممارسة التحفظ املحاسبي في إطار تطبيق بدائل السياسات
املحاسبية:
 تقدير عدد من األحداث االقتصادية املستقبلية ،مثل تقدير العمر اإلنتاجي لألصول ،القيمة االستردادية لألصول  ،Salvage Valuesالتزامات
منافع التقاعد واملعاشات ،الضرائب املؤجلة ،تقدير خسائر الديون املعدومة ،تخفيضات األصول Assets Impairments
 اختيار بدائل السياسات املحاسبية في إطار املبادئ املحاسبية املقبولة قبوال عاما  GAAPعن نفس الصفقات االقتصادية ،كما في اختيار طريقة
االهتالك ،تقييم املخزون السلعي.
 تطبيق اآلراء التي تحدد مستويات رأس املال العامل املرغوبة مثل تحديد مستويات املخزون ،التحكم في توقيتات عمليات الشحن أو شراء
البضاعة ،السياسات املتعلقة بسداد املدينين.
 اختيار القرارات اإلدارية التي تناسب املوقف مثل تخصيص التكلفة وصافي العائدات ،رسملة أو إنفاق بعض أنواع التكاليف مثل نفقات البحوث
والتطوير ،اإلعالن ،الصيانة.
 اختيار كيفية إنجاز بعض أنواع الصفقات مثل استخدام بدائل الطرق املحاسبية في حاالت االنضمام  ،Combinationsعقود التأجير التي
يمكن أن تتم على أنها حسابات خارج امليزانية ( OFF- Balance sheetمحمد سعيد محمد جنيدي ،2004 ،ص.)27
 تطبيق قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل عند تقييم (سابقا) املخزون السلعي.
 استخدام طرق االستهالك املتناقص أو املعجل لتحديد أقساط مصروف استهالك األصول الثابتة.
 استخدام طريقة الوارد أخيرا صادر أوال  LIFOفي تسعير حركة املخزون السلعي ،فهي طريقة متحفظة خصوصا في ظروف التضخم.
 عدم االعتراف بالشهرة املكونة ذاتيا داخليا ،وتسجل الشهرة فقط عندما يتم شراؤها ،ثم التعجيل بإطفائها ،رغم أن الشهرة أصل متزايد القيمة
وليس أصال متناقصا.
 إطفاء تكاليف التأسيس على عدد فترات أقل من عمر الشركة غالبا  5-3سنوات.
 اعتبار نفقات األبحاث والتطوير مصروفات في فترة إنفاقها لظروف عدم التأكد من امتداد منافعها للفترات املقبلة (محمود عرفات أحمد فياض،
 ،2012ص.).27.
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ا

ثانيا :املمارسة املحاسبية للتحفظ املحاسبي وفق النظام املحاسبي املالي الجزائري SCF

حسب املادة  14من املرسوم التنفيذي ( 156-08املرسوم التنفيذي رقم  28 ،156-08ماي  ،2008ص :)12.فإنه "يجب أن تستجيب املحاسبة
ملبدأ الحيطة الذي يؤدي إلى تقدير معقول للواقع في ظروف الشك قصد تفادي خطر تحول لشكوك موجودة إلى املستقبل من شأنها أنها أن تثقل
بالديون ممتلكات الكيان أو نتائجه"
" ينبغي أن ال يبالغ في تقدير قيمة األصول واملنتوجات ،كما يجب أن ال يقلل من قيمة الخصوم واألعباء".
" يجب أال يؤدي تطبيق مبدأ الحيطة هذا إلى تكوين احتياطات خفية أو مؤونات مبالغ فيها".
بالرغم من خلو اإلطار التصوري للنظام املحاسبي املالي  SCFمن مفهوم التحفظ املحاسبي كمبدأ من مبادئ املحاسبة العامة أو كخاصية من
الخصائص النوعية للمعلومة املالية على غرار اإلطار التصوري للمعايير املحاسبية الدولية  ،IAS/IFRSإال أنه من خالل املادة  14من املرسوم
التنفيذي  156-08نالحظ أن النظام املحاسبي املالي قد أشار إلى مفهوم التحفظ املحاسبي بمصطلح مبدأ الحيطة ،حيث تشير هذه املادة إلى ضرورة
تقدير معقول في ظروف الشك وعدم املبالغة في التقديرات الحذرة عن طريق االحتياطات واملؤونات املبالغ فيها.
حسب القرار املؤرخ في  26جويلية  :2008الذي يحدد قواعد التقييم واملحاسبة ومحتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات
وقواعد سيرها نجد في:
 الفصل األول من القرار "مبادئ عامة" حيث نجد في:
القسم األول :إدراج األصول والخصوم واألعباء واملنتوجات وإدراجها في الحسابات (العدد رقم  25 ،19مارس  ،2009قواعد تقييم األصول
والخصوم واألعباء وإدراجها في الحسابات ،ص)6.
 بخصوص تقييم األعباء الفقرة " 4.111يترتب عن األعباء املبينة بوضوح من حيث موضوعها واملحتملة بفعل أحداث طرأت أو جار حدوثها
من قبيل االحتمال تكوين احتياطات".
" تحول االحتياطات إلى النتائج عندما تزول األسباب التي دعت إلى تكوينها"
من خالل الفقرة السابقة نجد أن النظام املحاسبي املالي قد أشار إلى ظروف تكوين االحتياطات التي تكون عند توفر العوامل املؤدية إلى تحمل
تكاليف ،حيث تعتبر االحتياطات أحد أهم الخيارات املحاسبية املستخدمة في سياسات مفهوم التحفظ املحاسبي.
القسم الثاني :قواعد عامة للتقييم (العدد رقم  25 ،19مارس  ،2009قواعد تقييم األصول والخصوم واألعباء وإدراجها في الحسابات ،ص.ص)7-6.
 الفقرة " 7.112عندا تكون القيمة القابلة للتحصيل ألي أصل أقل من قيمته املحاسبية الصافية لالهتالك ،فإن هذه القيمة األخيرة يجب
إرجاعها إلى قيمتها القابلة للتحصيل .وحينئذ يشكل مبلغ فائض القيمة املحاسبية على القيمة القابلة للتحصيل ،خسارة في القيمة.
 الفقرة " 8.112تثبت خسارة قيمة أي أصل بانخفاض األصل املذكور وبإدراج عبئ في الحسابات".
تعتبر مسألة إعادة التقييم من أهم حاالت الشك وظروف عدم الـتأكد والتي من خاللها يمارس املحاسب الخيارات املحاسبية التي تندرج ضمن
سياسة الحيطة والحذر عند توقع انخفاض قيمة األصول ،حيث نجد أن النظام املحاسبي املالي قد أشار في الفقرة  7.112و 8.112إلى تسجيل قيمة
األصل القابلة للتحصيل التي تكون أقل من قيمتها الصافية كخسارة في القيمة وهو ما يعتبر جوهر ممارسة سياسة الحيطة والحذر التي تقض ي
باالعتراف بالخسائر املحتملة وتأجيل االعتراف باألرباح املتوقعة.
 الفصل الثاني من القرار "قواعد خاصة للتقييم واإلدراج في الحسابات" حيث نجد في:
القسم األول :التثبيتات العينية واملعنوية (العدد رقم  25 ،19مارس  ،2009قواعد تقييم األصول والخصوم واألعباء وإدراجها في الحسابات ،ص)9.
 الفقرة " 10.121إذا صارت القيمة القابلة للتحصيل ألي تثبيت أقل من قيمتها الصافية املحاسبية بعد االهتالكات ،فإن هذه القيمة تعود إلى
القيمة تعود القابلة للتحصيل عن طريق إثبات خسارة في القيمة".
تعتبر مسألة التقييم واإلدراج في حسابات امليزانية من أهم األساليب املحاسبية التي تؤثر على صورة وعدالة القوائم املالية ،ومن خالل ما سبق
نجد أن النظام املحاسبي في الفقرة  10.121على غرار الفقرة  8.112من نفس القرار قد أشار إلى حالة نقص القيمة القابلة للتحصيل ألي تثبيت عن
قيمته الصافية املحاسبية وذلك بتسجيلها خسارة في القيمة وهو ما يتوافق مع مفهوم الحيطة والحذر.
 الفقرة " 15.121تشكل نفقات البحث أو النفقات الناجمة عن طور البحث عن مشروع داخلي أعباء تدرج في الحسابات عندما تكون
مستحقة وال يمكن تثبيتها".
من خالل الفقرة  15.121نجد أن النظام املحاسبي املالي ال يعترف بالتثبيت املعنوي الناجم عن البحث والتطوير كأصل خالل فترة البحث بل
تدرج نفقاته كعبء فور إنفاقها ويسجل في جدول حسابات النتائج ،وهو ما يعتبر ممارسة واضحة لسياسة الحيطة والحذر التي تقض ي باالعتراف
بالخسائر املحتملة وتأجيل االعتراف باألرباح املتوقعة.
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القسم الثاني :أصول مالية غير جارية (تثبيتات مالية) ،سندات وحسابات دائمة
 الفقرة " 6.122يتم تقييم التوظيفات املالية التي تمت حيازتها حتى حلول استحقاقها وكذلك القروض والحسابات الدائنة التي يصدرها
الكيان لم تتم حيازتها ألغراض معاملة تجارية بالتكلفة املهتلكة .وتخضع كذلك عند إقفال كل سنة مالية الختيار تناقص في القيمة قصد
إثبات أي خسارة محتملة في القيمة ،وهذا طبقا للقواعد العامة لتقييم األصول".
القسم الثالث :املخزونات واملنتوجات قيد التنفيذ (العدد رقم  25 ،19مارس  ،2009قواعد تقييم األصول والخصوم واألعباء وإدراجها في
الحسابات ،ص.ص)13-9.
 الفقرة " 5.123عمال بمبدأ الحيطة ،فإن املخزونات تقيم بأقل تكلفتها وقيمة انجازها الصافية .وقيمة اإلنجاز الصافية هي سعر البيع املقدر
بعد طرح تكلفتي اإلتمام والتسويق.
 تدرج أية خسارة في قيمة املخزونات في الحساب كعبء في حساب النتائج عندما تكون كلفة مخزون ما أكثر من القيمة الصافية إلنجاز هذا
املخزون .وتحدد خسائر القيمة في املخزونات مادة بمادة أو في حالة أصول متعاوضة فئة بفئة.
من خالل الفقرة نرى أن النظام املحاسبي املالي لم يعطي الخيار بين التكلفة أو السوق أو أيهما أقل كما هو الحال في معايير املحاسبة الدولية
والذي يعتبره الكثير من املحاسبين ممارسة ملبدأ الحيطة والحذر ومن جهة أخرى خيارا محاسبيا إلدارة األرباح ،حيث نجد أن النظام املحاسبي املالي
ينص بشكل واضح على مبدأ الحيطة والحذر عند تقييم املخزونات وذلك بتسجيلها بأقل من تكلفتها الدفترية أو قيمة انجازها الصافية ،وتسجيل
النقص في قيمة املخزون كتكلفة في حسابات النتيجة.
ومن خالل ما سبق وبالرغم من أن النظام املحاس بي املالي لم يذكر مفهوم الحيطة والحذر (التحفظ املحاسبي) ضمن مبادئ املحاسبة أو ضمن
الخصائص النوعية للمعلومات املالية إال أن للنظام املحاسبي املالي ينص بوضوح على أن تستجيب املحاسبة ملبدأ الحيطة والحذر ويحدد كيفية
معالجة وتقدير حاالت عدم التأكد التي تواجه الشركة ،كما أن املواد والفقرات الواردة في النظام املحاسبي املالي التي تقض ي باالعتراف بالخسائر
املحتملة وتأجيل االعتراف باألرباح املتوقعة وهو ما يمثل جوهر التحفظ املحاسبي ،وتتوافق بشكل كبير مع معايير املحاسبة الدولية في مواجهة حاالت
عدم الــتأكد واالستجابة لها.
املطلب الثالث :اآلراء املؤيدة واملعارضة لسياسات التحفظ املحاسبي
ا
أوال :اآلراء املؤيدة
 وفق (ليت أكرم مفلح القضاة ،2014 ،ص )24.يلبي التحفظ املحاسبي رغبات املساهمين بحيث يحد التحفظ املحاسبي من تضخيم اإليرادات من
قبل اإلدارة غير املستندة لحدث مالي طبيعي ،لذلك فهم يحبذون استخدام القوائم املالية التي تتضمن أرقاما متدنية األصول واإليرادات وأرقاما
مبالغ بها لاللتزامات واملصروفات حتى يكون لديهم هامش أمان معقول ،ويساهم التحفظ املحاسبي في تجنيب املحاسبين مخاطر نشر معلومات
محاسبية قد يثبت فيما بعد عدم صحتها ،ومخاطر عدم نشر معلومات محاسبية قد يثبت فيما بعد أنها معلومات صحيحة.
 وفق ) (R. Lafond, R. watts, 2008, P.451استخدام التحفظ املحاسبي في مجال املحاسبة يؤدي ملخرجات محاسبية تمتاز باملوضوعية من
حيث عدم تحيز املخرجات املحاسبية ألهداف اإلدارة ،وهو األمر الذي يخدم مصالح املتعاملون في سوق األوراق املالية الذين زاد طلبهم على قوائم
مالية أكثر تحفظا ،حيث يعتبرون التحفظ له منفعة أكثر من مضاره بالرغم من تسببه في انخفاض األرباح املحاسبية وذلك بتوفيره قوائم مالية
أكثر معلوماتية وموثوقة.
 حسب ) (M. Bangoli, S. Watts, 2005, P.791إن تبني التحفظ يقلل من السلوك االنتهازي لإلدارة التي تسعى إلى تعظيم قيمة املؤسسة،
وبالتالي فإنه يساهم في تحسين جودة املعلومات املالية وجودة أربحاها من خالل تحسين موثوقيتها وذلك بزيادة توقع املعلومات املالية لألرباح
وقدرتها على التنبؤ بالتدفقات النقدية.
ا
ثانيا :اآلراء املعارضة
 ينتقد ) (Hendriksen, 1982مفهوم التحفظ املحاسبي ،ويعتبره أسلوبا ضعيفا ألخذ عنصر عدم التأكد في تقييم األصول والدخل في االعتبار
كما يرى أن مبدأ التحفظ املحاسبي يؤدي في أسوء صوره إلى تشويه كامل للمعلومات والبيانات املحاسبية ،ويتعارض هذا املفهوم مع هدف
اإلفصاح عن جميع املعلومات املالئمة (ليت أكرم مفلح القضاة ،2014 ،ص.)28.
 يرى ) (R. Lafond, R. watts, 2008, P.476أن ممارسة التحفظ املحاسبي من شأنه أن يتعارض مع بعض املبادئ والخصائص النوعية
الثانوية للمعلومات املحاسبية مثل الحيادية ،القابلية للمقارنة ،والثبات ،واملبالغة فيه يؤدي إلى الزيادة في مشكلة عدم تماثل املعلومات.
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 وفق ( )R. Ball, L. Shivakumar, 2006, P.218ممارسة التحفظ املحاسبي بشكل مبالغ فيه من شأنه أن يؤدي إلى تكوين احتياطات سرية
وهو ما يعتبر تالعبا باألرقام املحاسبية ،ويترتب عنه تأثيرات سلبية على جودة املعلومات املالية وانخفاض جودة أرباحها وقدرتها التنبؤية وهو ما
يعتبر ممارسات مضللة تؤثر على قرارات مستخدمي القوائم املالية خاصة املستثمرين واملراجعين .
 حسب (هدى محمد الشرقطلي ،2015 ،ص ) 16.قد يؤدي استخدام التحفظ املحاسبي لتشويه املعلومات املحاسبية من خالل املبالغة في
تخفيض قيم األصول واإليرادات واملبالغة أيضا في زيادة قيم االلتزامات واملصروفات إلى تحقيق نتائج عكسية مشابهة لعملية تضخيم األصول
واإليرادات واملبالغة في تخفيض قيم االلتزامات وبالتالي إظهار إيرادات ومصروفات املنشأة بقيم تختلف عن قيمتها الحقيقية.

املطلب الرابع :دو افع ممارسة التحفظ املحاسبي
ناقشت العديد من الدراسات دوافع ممارسة التحفظ املحاسبي أهمها دراسة(R. Watts, 2003) (S. (R. Lafond, R. watts, 2008) ,
) ،Basu, 1997وذكرت أغلبها أربع دوافع هي التعاقدات ،والدعاوى القضائية ،والضرائب ،والتنظيم (القواعد التنظيمية).
ا
أوال :الدور التعاقدي للمعلومات املحاسبية :يعتبر التحفظ املحاسبي جزءا مهما في كفاءة العقود واإليفاء بشروطها حيث ركزت الكثير من الدراسات
على نوعين من العقود هما:
 عقود املديونية :يرى كل من ) (K. Balakrishnan, R. Watts, L. Zuo, 2012, P.P.03-12أن الشركات التي قوائمها املالية أكثر تحفظا هي
األعلى حصوال على القروض وتتمتع بشروط أحسن لعقود الدين ،مما يجعلها أكثر تنفيذا للمشاريع الحدية  Marginal Projectsالتي تولد قيم
حالية صافية مما ينعكس بشكل ايجابي على قيمة الحقوق امللكية وقيمة الشركة.
 عقود مكافآت اإلدارة وتوزيع األرباح :وفق ) (R. Lafond, R. watts, 2008, P.451أن سمعة املدير ومكافآته وسعر أسهم الشركة ومستقبلها
ستتأثر بنسبة كبيرة بشكل القوائم املالية املفصح عنها وبالعقود املحاسبية ،مما يجعل الدوافع اإلدارية عامال يقيد ممارسة التحفظ املحاسبي أو
إدارة األرباح مما ينعكس بشكل متباين على جودة التقارير املالية.
ا
ثانيا :تزايد حاالت اإلفالس والتقاض ي :تعتبر دراسة ) (R. Watts, 2003, P.291من أهم الدراسات التي تناولت تفسيرات التحفظ املحاسبي حيث
أشارت إلى أن دافع التقاض ي يعد دافعا رئيسيا ملمارسة التحفظ املحاسبي حيث توصلت الدراسة إلى أن تكاليف التقاض ي تكون أكثر بكثير عند املبالغة
في تضخيم األرباح وصافي األصول املفصح عنها مقارنة بتكاليف التقاض ي عند التخفيض في األرباح وصافي األصول ،ويشير ( )Basu, 1997, P.26إلى أن
فترة املنازعات القضائية وفترات مخاطر املراجعة أظهرت وجود درجات أعلى للتحفظ املحاسبي مقارنة بباقي الفترات التي تسبق أو تكون بعد املنازعات
ومخاطر املراجعة.
ا
ثالثا :دافع التنظيم املحاسبي :في هذا اإلطار أشار كال من ) (R. Bushman, J. Piotroski, 2006, P.108إلى أن نوع وقوة وجودة النظم القانونية
والقضائية للدول تلعب دورا هاما في شكل القوائم املالية املفصح عنها الشركات ،حيث توصلت الدراسة إلى أن الدول التي فيها نظم قانونية وقضائية
قوية وفعالة مثل الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة قوائمها املالية تتمتع بمستويات أعلى للتحفظ املحاسبي مقارنة بالدول التي فيها نظم
قانونية وقضائية ضعيفة مثل األرجنتين وبلغاريا وشيلي.
رابعا :دافع الضرائب :في هذا الشأن أوضح ) (R. Watts, 2003, P.291أنه ال طاملا ارتبط مقدار الضريبة بالنتيجة املحققة سوف يكون هناك دائما
دافعا قويا لإلدارة للممارسة سياسات تندرج ضمن التحفظ املحاسبي من أجل تخفيض مقدار الضريبة املستحق ملصلحة الضرائب مادمت هذه
السياسات مقبولة لدى مصالح الضرائب ،وأشار ( (X. Qiang, 2007, P.765إلى أن السلطات الضريبية يمكن أن تقبل التحفظ الشرطي املرتبط
بأحداث معينة تشير إلى حدوث خسائر غير محققة مثل انخفاض قيمة األصول الثابتة عن التكلفة أو انخفاض القيمة السوقية للمخزون عن التكلفة،
أما فيما يتعلق بالتحفظ غير املشروط والغير املرتبط بأحداث معينة مثل تحميل تكاليف األصول غير امللموسة على قائمة الدخل في نفس السنة فإن
السلطات الضريبية ال تقبل به.
املطلب الخامس :عالقة التحفظ املحاسبي بأهم املفاهيم املحاسبية الحديثة
أوال :التحفظ املحاسبي ونظرية الوكالة :إن الفرض األساس ي لنظرية الوكالة هي أن كل طرف يقوم بتعظيم منفعته الخاصة ،وبذلك ينشأ التعارض في
املصالح بين املالك واملديرين حيث يختار املدراء البديل املحاسبي الذي يؤدي إلى تحقيق منفعته الخاصة في الوقت الذي يرغب املالك في تعظيم أرباحهم
الخاصة ،وتعرف على نظرية الوكالة أنها عالقة تعاقدية بين طرفين هما الوكيل واملوكل ويعمل الوكيل ملصلحة املوكل وفي هذا الشأن يقول (الشيرازي،
 ) 1990أنه من الطبيعي أن يسعى كل طرف من أطراف عقد الوكالة إلى تحقيق أقص ى ما يمكن من املنفعة لصالحه ،كما أن مصالح كل طرف قد تتفق
في بعض األمور كما قد تتعارض في أمور أخرى (محمد فالح السماره ،2009 ،ص ،)45.ويترتب عن هذه العالقة بعض التعارض في املصالح وينشأ عليها
مشاكل املعلومات غير املتماثلة التي تأتي نتيجة عدم امتالك املساهمين لجميع املعلومات املتوفرة لدى اإلدارة ويمنحها مجاال واسعا للتحرك بدون علم
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املساهمين بحيث تستخدم هذه املعلومات لتحقيق مصلحتها الشخصية حتى لو تعارضت مع مصلحة املساهمين (هدى محمد الشرقطلي،2015 ،
ص ،)33.ويضيف أيضا كل من ) (R. Lafond, R. watts, 2008, P.P.447-448في دراستهما أنه سوف يستمر الطلب على التحفظ املحاسبي والذي
قد يكون حال معقوال يخفض من مشكلة الوكالة وذلك من بواسطة التخفيض في تكاليف املعلومات املالية غير املتماثلة ،وحسب دراسة (R. Ball,
) 2001, P.P.173-174قد يقوم املساهمين بتخفيض رواتب املديرين من أجل تعويض الفرق الناش ئ جراء تغليب املديرين ملصالحهم الشخصية ،ومن
أجل تفادي هذا سيكون هناك دافعا للمديرين إلى تقديم معلومات مالية أكثر تحفظا وهذا باالعتراف املبكر للخسائر بدال من املبالغة باالعتراف باألرباح
كدليل لعدم تغليبهم ملصالحهم الشخصية.
ا
ثانيا :تعارض مفهوم التحفظ املحاسبي مع فرض تغليب الو اقع االقتصادي على الشكل القانوني :إن تطبيق مفهوم التحفظ املحاسبي قد يتعارض
مع فرض تغليب الجوهر االقتصادي في العديد من السياسات والقواعد املحاسبية التي تعتمدها املؤسسة والتي تظهر في القوائم املالية حسب طبيعتها
وحقيقتها املال ية واالقتصادية وليس فقط حسب ظاهرها القانوني ،فتطبيق هذا املبدأ يؤدي إلى التخلي على النظرة القانونية فقط والتي كانت في
املخطط الوطني املحاسبي  ،1975والذي على أساسه كانت تسجل األصول التي تمتلكه املؤسسة قانونيا وتستبعد األصول التي تستعملها وال تمتلكها
قانونيا ،وبموجب فرض تغليب الجوهر االقتصادي والذي ينص عليه النظام املحاسبي املالي فإنه بمقدور املحاسب تسجيل األصول املمتلكة وغير
املتملكة قانونيا التي تدر منافع اقتصادية للمؤسسة ،مثل األصول التي تتحصل عليها املؤسسة عن طريق عقد القرض اإليجاري  ،Credit- bailومنه
يؤدي تطبيق هذا املبدأ لالنتقال من محاسبة ذميه  Comptabilité Patrimonialeإلى محاسبة مالية أو اقتصادية  ،Comptabilité Financiereأين
تقوم املؤسسة بالتسجيل في امليزانية األصول التي تمتلكها قانونيا والتي تستفيد منها حتى وإن كانت ال تمتلكها قانونيا (أحالم عكسة ،2016 ،ص.)107.
ا
ثالثا :تعارض مفهوم التحفظ املحاسبي مع القيمة العادلة :تعد قضية املفاضلة بين مفهوم التكلفة التاريخية الذي يطبق وفقه التحفظ املحاسبي
بشكل واسع ومفهوم القيمة العادلة من ألهم القضايا املثارة في أدبيات الفكر املحاسبي في الوقت الراهن ،وعلى الرغم من أن مبدأ التكلفة التاريخية
يعتبر من األعمدة الرئيسية التي يقوم عليها النموذج املحاسبي إال أن االعتبارات الخاصة بمالئمة املحاسبية بالنسبة ملستخدمي القوائم املالية من
مستثمرين ودائنين وغيرهم قد أدت إلى الخروج عن هذا املبدأ من مواقف متعددة ،وحسب دراسة (هاني عبد خليل حسانين )2014 ،أن استخدام
مفهوم القيمة العادلة يعد من العيوب التي أصابت الثوابت املحاسبية تحت مضلة الحداثة وإمالءات السوق التي تعنى بمصالح رغبات أصحاب رؤوس
األموال ،وتم ذلك بشكل خاص تحت إسم املعايير املحاسبية الدولية ،فمعيار القيمة العادلة يحيط به ال كثير من املشكالت التي ترتبط بتقدير القيمة
العادلة ،ومشكلة كفاءة سوق املال ،مشكلة تقدير التدفقات النقدية وتوقيت تحصيلها ،باإلضافة إلى مشكلة اختالف املعالجة املحاسبية لإليراد الناتج
عن التغيرات في القيمة العادلة ومشكالت تالعب إدارة الشركات في القوائم املالية ،حيث كان في ظل التحفظ املحاسبي هو ملفهوم األكثر قبوال واألوسع
تطبيقا والذي في ظله ال يحتسب أو يسجل أي إيرادات أو مكاسب متوقعة وغير محققة (هاني عبد خليل حسانين ،2014 ،ص ،58.ص ،62.ص،)67.
وأشار كل من ) (R. LaFond, S. Roychowdhury, 2008, P.103في دراستهما إلى تعارض مفهوم التحفظ املحاسبي والقيمة العادلة واعتبرا أن
االنتقال نحو القيمة العادلة إلعداد التقارير املالية بسبب توجه معايير املحاسبة الدولية واألمريكية  FASBوبعيدا عن التحفظ املحاسبي سيعمل في
أغلب األحيان على تقليل فائدة املعلومات املحاسبية للمستخدمين وعلى رأسهم املساهمين.
ومن جهة يأخذنا هذا إلى معرفة عالقة القياس بالقيمة العادلة بمفهوم التحفظ املحاسبي الذي يصطدم بهذا املقياس الذي يعتبر لدى الكثيرين
من واضعي املعايير من أهم املقاييس الذي يعبر عن واقع الشركة الحقيقي في حاالت االنكماش والتضخم ،ويقدم املعلومات األكثر مالئمة ملستخدمي
القوائم املالية ملساعدتهم في اتخاذ قراراتهم املختلفة ،حيث أن مفهوم التحفظ يتناسب مع مبدأ التكلفة التاريخية والتي تقدم معلومات أقل مالئمة
ودقة حسب الكثير ،حيث تفقد هذه املعلومات الدقة تدريجيا مع مرور الوقت نتيجة االعتراف باألصول وااللتزامات بقيمتها التاريخية وتجاهل التغير
املستمر في مستوى األسعار.

املطلب السادس :قياس التحفظ املحاسبي
نميز خمسة نماذج شائعة االستخدام لقياس مستوى التحفظ املحاسبي وهي:
ا
أوال :نموذج ) (Basu,1997التوقيت غير املتماثل لألرباح Asymmetric Timeliness of Earnings, (AT):
أشار ) (Basu,1997إلى أن أرباح السهم خالل فترة زمنية تعكس ارتفاع في قيمة األصول ،وإلى أن الخسائر فيها تعكس انخفاضا في قيمة تلك
األصول ،وأشار كذلك ) (Basu,1997إلى أنه إذا كانت الخسائر تحتاج لدرجة تحقق أكثر انخفاضا من درجة التحقق الالزمة لالعتراف باملكاسب ،فإن
األرباح سوف تعكس الخسائر في صافي األصول بشكل أسرع من املكاسب في صافي تلك األصول ،ويترتب على ذلك ميل عوائد السهم واإليرادات
لالستجابة لخسائر صافي األصول في نفس الفترة ،ولكن عوائد السهم سوف تعكس مكاسب صافي األصول في وقت أطول في اإليرادات ،ويفترض نموذج
) (Basu, 1997أن أسعار األسهم تعكس كافة املعلومات ،السيما في ظل ارتفاع درجة كفاءة السوق ،وبالتالي ستنعكس األنباء السارة والغير السارة في
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شكل تغيرات موجبة وسالبة في أسعار األسهم ،لتصبح اإلشارات السالبة واملوجبة لعوائد األسهم بمثابة مؤشرات عن وقوع األنباء السارة والغير السارة
ومقاسة بعوائد األسهم على األرباح املحاسبية في توقيت نشر القوائم املالية (.)Basu, 1997, P.11
ا
ثانيا :نموذج ) (Givoly and Hyan 2000املستحقات السالبة Negative Accruals Measure (NA):
تركزت دراسة ( )D. Givoly, C. Hayn , 2000على قياس التحفظ املحاسبي عن طريق املستحقات غير التشغيلية كمجموعة فرعية من القيمة
الدفترية للشركة ،ويتم حساب املستحقات غير التشغيلية عن طريق طرح املستحقات التشغيلية من إجمالي املستحقات ،وتحسب إجمالي املستحقات
وفق مدخلين هما مدخل امليزانية ومدخل قائمة التدفقات عن طريق ط رح صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية من صافي الربح قبل اإلهتالك،
وتحسب املستحقات التشغيلية باستخدام مدخل امليزانية ( ،)D. Givoly, C. Hayn, 2000, P.300ويتميز مقياس املستحقات السلبية بأنه مقياس
للتحفظ خاص بالشركة ،ويعتبر سهل التطبيق عموما ألنه ال يتطل ب الكثير من البيانات باإلضافة ملا سبق فإن مقياس املستحقات السلبية ال يعتبر
مقياس سوقي ،األمر الذي يجعل من املمكن تطبيقه على نطاق واسع بالنسبة للشركات غير املدرجة في السوق املالي ،مقارنة باملقاييس التي تستند على
القيمة السوقية مثل نموذج ) (Basu, 1997و نموذج القيمة الدفترية إلى القيمة السوقية.
وتوجه للنموذج االنتقادات بخصوص تجاهله ملخصصات االهتالك والذي يعتبر عنصرا هاما في األرقام املحاسبية ،وبالرغم من وجود مبرر
الستبعاد اإلهالك من النموذج إال أن ذلك يتجاهل عنصرا مهما من محاسبة املستحقات.
ا
ثالثا :نموذج ) (Ball and Shivakumar, 2006االستحقاق غير املتماثل إلى التدفق النقدي Asymmetric Accruals to Cash Flow
(AACF):

قدم هذا النموذج من أجل تقدير حجم التحفظ املحاسبي في الشركات الخاصة غير املسجلة في البورصة ،حيث أن نموذج ) (Basu, 1997غير
مناسب لتقدير التحفظ املحاسبي في الشركات غير مسجلة في البورصة ،بسبب عدم وجود أسعار أسهم للشركات الخاصة ،لذلك كان دافعا لـ Ball and
) (Shivakumar, 2006لتقديم نموذج يعالج تلك املشكلة ،ومن حيث املتغيرات التابعة يستخدم نموذج  ATإجمالي األرباح في حين أن مقياس AACF
يعتمد على مكون املستحقات فقط من إجمالي األرباح ألن التحفظ املحاسبي من وجهة نظرهم يؤثر بشكل كبير جانب املستحقات في األرباح بدال من
التدفقات النقدية ،ويالحظ أن كال من نموذجيي ) (Basu, 1997و ) (Ball and Shivakumar, 2006بهما درجة عالية من التشابه حيث يستخدمان
عدم التماثل الزمني ويتم اشتقاقهم من مدخلين متشابهين وكالهما يقوم بعمل عالقة انحدار لألرباح باستخدام األخبار الجيدة واألخبار السيئة،
وكالهما يركز على التحليل  ، Cross Sectionalولكنهما يختلفان في مؤشر قياس األخبار الجيدة واألخبار السيئة حيث استخدم ) (Basu, 1997عائد
السهم كبديل لقياس األخبار الجيدة واألخبار السيئة ،أما ) (Ball and Shivakumar, 2006فقد استخدم التدفقات النقدية التشغيلية كمؤشر
.
لقياس األخبار الجيدة واألخبار السيئة
ا
رابعا :نموذج ( )Beaver-Ryan, 2002مقياس القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية
تتضمن القيم السوقية لألصول والخصوم التغير في صافي األصول كل فترة ،وهذه التغيرات ال تسجل بالكامل في الدفاتر املحاسبية وال تنعكس في
التقارير املالية ،وفي ظل وجود التحفظ املحاسبي فإن الزيادة في قيم األصول (املكاسب) التي ال يتوفر بشأنها قدر كاف من أدوات التحقق ال يتم تسجيلها
في الدفاتر املحاسبية ،ونتيجة لذلك فإن صافي األصول تكون مقومة بأقل من قيمتها السوقية ،ويعبر هذا االنخفاض عن قيمة صافي األصول عن مقدار
التحفظ املحاسبي ،وقد قام الباحثون بتقدير هذا االنخفاض في تقييم األصول باستخدام مجموعة من النماذج التي تقوم بتقييم أسهم الشركات أو
نسبة القيمة الدفترية لصافي األصول (حقوق امللكية) ،إلى القيمة السوقية لها ،أو العكس بنسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية (حميده محمد
عبد املجيد ،.2013 ،ص.)149.
الفكرة الكامنة خلف استخدام مقياس القيمة الدفترية السوقية كمقياس للتحفظ املحاسبي هو أن النظام املحاسبي املتحفظ يميل إلى خفض
القيمة الدفترية للشركة نسبة إلى قيمتها االقتصادية الحقيقية ،لذلك كلما انخفضت نسبة القيمة الدفترية السوقية  BTMكلما دل ذلك على وجود
درجة عالية من التحفظ املحاسبي والعكس صحيح (هدى محمد الشرقطلي ،2015 ،ص.)24.
ا
خامسا :نموذج ( )Penman and Zhang, 2002االحتياطات السرية
تم تطوير هذا املؤشر من قبل ) (Penman and Zhang, 2002ويهدف إلى قياس تأثير التحفظ املحاسبي على امليزانية ،وذلك بالنظر إلى نسبة
االحتياطات الخفية ) (hidden reservesإلى صافي األصول التشغيلية ،حيث تشير زيادة االحتياطات الخفية بنسبة أعلى من صافي األصول إلى أن
الشركة تستخدم سياسات محاسبية متحفظة عند اإلعالن عن قيمة أصولها (عالم محمد موس ى جمدان ،2012،ص ،)25.وطرح (Penman and
) Zhang, 2002رؤية مختلفة لقياس التحفظ املحاسبي تتلخص في أنه عندما تزيد الشركة من استثماراتها فإن التحفظ يؤدي إلى أن تكون األرباح
املعلنة أقل من تلك التي كانوا سيحصلون عليها فيما اتبعت اإلدارة خيارات محاسبية أكثر تحررا ،وهذا التخفيض في األرباح يخلق احتياطات غير
مسجلة أو خفية ،ويمكن لإلدارة زيادة هذه االحتياطات وبالتالي تخفيض األرباح من خالل زيادة االستثمار (إيهاب محمد أبو خزانة ،2011 ،ص،)87.
وتتطلب طريقة ) (Penman and Zhang, 2002مجموعة من البيانات التي يصعب الحصول عليها ،مثل مصاريف البحث والتطوير ومصاريف الدعاية
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واإلعالن ،مما يجعل حجم العينة حسب هذه الطريقة صغيرا مقارنة باملقاييس األخرى للتحفظ ،كما أن ذلك قد يجعل من الصعب تطبيق مقياس
االحتياطات السرية في الدراسات الدولية على التحفظ ألن التشريعات املحاسبية في العديد من الدول تتطلب اإلفصاح عن مصاريف البحث والتطوير
ومصاريف الدعاية واإلعالن (هدى محمد الشرقطلي ،2015 ،ص.)28.

املبحث الثاني :اإلطار التطبيقي للدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى تبيان دور ممارسة سياسات التحفظ املحاسبي على ممارسات إدارة األرباح جودة املعلومات املالية في ظل تطبيق النظام
املحاسبي املالي في بيئة األعمال الجزائرية ،ومن أجل التحقق فيما إذا كانت هناك عالقة بين ممارسة التحفظ املحاسبي وجودة املعلومات املالية ،سيتم
إجراء دراسة على عينة من الشركات املساهمة العاملة على املستوى الوطني والتي تتوفر بياناتها املالية ،ولتحقيق أهداف الدراسة سيتم استخدام املنهج
الوصفي التحليلي وذلك بالتطبيق على مجموعة من النماذج القياسية.
املطلب األول :مجتمع وعينة الدراسة وأساليب جمع البيانات
ا
أوال :مجتمع وعينة الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من شركات املساهمة العاملة في بيئة األعمال الجزائرية ،أما عينة الدراسة فقد شملت شركات مساهمة تنتمي إلى أربعة
نشاطات اقتصادية هي البناء واألشغال ،الصناعة ،الخدمات ،املحروقات ،حيث بلغت العينة املدروسة  47شركة ( 235مشاهدة) تتوفر فيها الشروط
التالية:
 توفر بياناتها املالية الالزمة إلجراء الدراسة واملتمثلة في قائمة األصول والخصوم ،وقائمة جدول حسابات النتيجة ،خالل الفترة املمتدة من
 ،2015-2010وقد تم اختيار هذه الفترة لتشمل أطول فترة ممكنة لتمكن الباحث من إجراء االختبارات اإلحصائية الالزمة من أجل الوصول
إلى أدق النتائج.
 وقد تم استثناء شركات القطاع املالي مثل شركات التأمين والبنوك نظرا لخصوصيتها ومسكها ملحاسبة خاصة.
ا
ثانيا :أساليب جمع البيانات
 املصادر األولية:
تم الحصول على املعلومات املالية الخاصة بعينة الدارسة من خالل املتوفر من القوائم املالية املنشورة في موقع السجل التجاري
 ،https://sidjilcom.cnrc.dzوبالرجوع إلى املواقع الرسمية التي تتوفر على القوائم املالية لبعض الشركات ،باإلضافة إلى االتصال املباشر ببعض
الشركات املدروسة.


املصادر الثانوية :تتمثل في املقاالت التطبيقية والدراسة السابقة املتعلقة بمتغيرات البحث.

املطلب الثاني :قياس مستوى ممارسة سياسات التحفظ املحاسبي في شركات املساهمة الجزائرية
من خالل هذا العنصر سوف نقوم باستعراض ثالثة نماذج شائعة االستخدام في قياس سياسات التحفظ املحاسبي وهذا لغرض دعم نتائج
القياس إضافة إلى تقييمه من عدة مناهج منهم نموذجين لقياس التحفظ املحاسبي املشروط هما نسبة املستحقات اإلجمالية إلى األرباح قبل البنود غير
العادية ،واملستحقات غير التشغيلية ،وبالنسبة للتحفظ املحاسبي غير املشروط نستخدم نموذج االستحقاق الغير املتماثل إلى التدفق النقدي.
ا
أوال :مقياس نسبة املستحقات لألرباح املحاسبية قبل البنود الغير العادية Jain and Rezaee, 2004.
استخدمت هذا املقياس العديد من الدراسات التي تناولت موضوع التحفظ املحاسبي على غرار كل من دراسة رجب سعيد محمود أبو جراد،
و(عالم محمد موس ى حمدان ،)2011 ،ودراسة ) ,(Lobo and Zhou, 2006) ,(Zhan,2008و) (Wakil, 2011حيث وفق دراسة (Jain and
) Rezaee, 2004والتي طورت نموذج ) (Givoly and Hyan 2000الذي يعتمد على املستحقات السالبة (غير التشغيلية) فإن التحفظ املحاسبي
يؤدي إلى استمرارية املستحقات السالبة عبر فترة زمنية طويلة ،حيث تؤدي املستحقات السالبة إلى تخفيض النتيجة ،وتزيد في الدخل عند أخذها
اإلشارة املوجبة ،ومنه تعتبر اإلشارة السالبة للمستحقات الكلية مؤشرا للممارسة الشركات لسياسة التحفظ املحاسبي عند اعترافها باألرباح واألصول
خالل إعدادها للقوائم املالية ،حيث وفق هذه الدراسة تعتبر الشركة أن سياستها املحاسبية متحفظة إذا كانت هذه النسبة أقل من الواحد صحيح.
واملعادلة التالية توضح كيفية قياس التحفظ من خالل هذا النموذج:
CONSERVATISM = TACC/ EBXT

حيث:
  :EXBTitاألرباح قبل البنود غير العادية للشركة  iفي السنة t :TACCit -مجموع املستحقات للشركة  iفي السنة t
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)TACCit = (ΔCAit - ΔCLit - ΔChach it + ΔSTDEPTit - DEPINit
  :ΔCAitالتغير في األصول الجارية للشركة  iفي السنة t  :ΔCLitالتغير في الخصوم الجارية للشركة  iفي السنة t  :ΔChach itالتغير في الخزينة للشركة  iفي السنة t :ΔSTDEPTit -التغير في الديون القصيرة األجل للشركة  iفي السنة t

  : :DEPINitمخصصات االهتالك ومخصصات املؤونات للشركة  iفي السنة .tا
ثانيا :مقياس املستحقات غير التشغيلية Givoly and Hyan 2000
املعادلة التالية توضح كيفية قياس التحفظ من خالل هذا النموذج:
NA = TACC – OPACC

حيث:
  :NAاملستحقات غير التشغيلية (املستحقات السالبة). :TACC -املستحقات اإلجمالية.

  :OPACCاملستحقات التشغيلية وتحسب من خالل:(التغير في املخزون  +التغير في املدينون  +التغيرفي األصول املتداولة األخرى – التغيرفي الدائنون – التغيرفي الخصوم املتداولة األخرى)
ويستند هذا املقياس إلى أن تأجيل االعتراف باملكاسب االقتصادية ،وتسريع االعتراف بالخسائر االقتصادية من خالل عملية تأخير األرباح وتسريع
الخسائر ،وبتكرار العملية فترة بعد أخرى ينتج عنه مستحقات غير تشغيلية سالبة تعتبر كمؤشر ملمارسة التحفظ.
وفق هذا النموذج تقسم عناصر املعادلة على مجموع األصول للشركة  iفي السنة  ،tوهذا لتجنب التشوهات االحصائية ،عند تصميم نماذج
االنحدار.
ا
ثالثا :مقياس االستحقاق الغير املتماثل إلى التدفق النقدي Asymmetric to Cash Flow, Ball and Shivakumar 2006 :AACF
املعادلة التالية توضح كيفية قياس التحفظ من خالل هذا النموذج:
ACCit= B0 + B1CFOit + B2DCFOit + B3CFOit * DCFOit + it
 :ACCit -املستحقات التشغيلية للشركة  iفي السنة  ،tوتقاس كالتالي:

(التغير في املخزون  +التغير في املدينون  +التغيرفي األصول املتداولة األخرى – التغيرفي الدائنون – التغيرفي الخصوم املتداولة األخرى –
مخصصات االهتالكات واملؤونات)

 : CFOit -التدفق النقدي للشركة  iفي السنة t

  :DCFOitمتغير وهمي ويساوي الصفر إذا كان  CFOأكبر أو يساوي الصفر ،ويساوي الواحد إذا كان أقل من الصفر  :B3ويمثل مؤشر التحفظ  ،AACFحيث من خالل معادلة االنحدار عندما يكون املعامل  B3مرتفعا فإن هذا يؤشر على وجود درجة عالية منالتحفظ املحاسبي والعكس صحيح.
وفق هذا النموذج تقسم عناصر املعادلة على متوسط إجمالي األصول ،وهذا لتجنب التشوهات االحصائية في معادلة االنحدار.
املطلب الثاني :نتائج قياس مستوى ممارسة سياسات التحفظ املحاسبي في شركات املساهمة الجزائرية
ا
أوال :نتائج مقياس نسبة املستحقات لألرباح املحاسبية قبل البنود الغير العادية Jain and Rezaee, 2004
اختبار One Sample Testلقياس ممارسات التحفظ املحاسبي:
سوف نستخدم في دراستنا اختبار  One Sample Testإلثبات فرضية ممارسة شركات املساهمة املدروسة لسياسات التحفظ املحاسبي في
األنشطة املدروسة وفي كامل العينة خالل فترة الدراسة  ، 2015-2011حيث يتم اختبار مدى اختالف متوسط نسبة املستحقات الكلية إلى إجمالي
األرباح عن ) ،(1لكل سنة من سنوات الدراسة.
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جدول( :)1يوضح اختبار One Sample Testلقياس التحفظ املحاسبي في إجمالي العينة املدروسة باستخدام مؤشرنسبة املستحقات لألرباح املحاسبية
قبل البنود الغيرالعادية ( )TACC/EXBTللفترة ()2015-2011
النشاط
إجمالي العينة املدروسة

السنة
2011
2012
2013
2014
2015

املتوسط الحسابي
8.0897.9334.27065.18717.010-

االنحراف املعياري
58.471
23.447
21.129
15.816
39.339

املحسوبة ()t
1.0662.6121.7102.6823.139-

الداللة املعنوية ()sig
0.2920.120.940.100.03-

املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات  SPSSنسخة 23
من خالل الجدول نالحظ أن متوسطات نسبة املستحقات اإلجمالية إلى األرباح قبل البنود غير العادية أخذت قيم سالبة وهو ما يؤشر على
ممارسة عينة الدراسة للخيارات والطرق املحاسبية التي تدخل ضمن مفهوم الحيطة والحذر (التحفظ املحاسبي) ،حيث بلغ متوسط نسبة املستحقات
اإلجمالية إلى األرباح قبل البنود غير العادية خالل فترة الدراسة  ،8.3691-واالنحراف املعياري  ،31.6397وقد سجلت أعلى قيمة نسبة املستحقات
اإلجمالية إلى األرباح قبل البنود غير العادية لفترة الدراسة ( ،)82.02سنة  ،2013وأدنى قيمة) )384.5500-سنة .2011
و من خالل الجدول أيضا نجد أن نتائج الدراسة أظهرت أنه توجد  t-testسالبة في السنوات  ،2015 ،2014 ،2012قدرت على التوالي ، 2.612-
 3.139- ، 2.682وبداللة معنوية ،ونجد أيضا أن  2011و 2013إشارة  t-testكانت سالبة قدرت بـ  1.066-و ، 1.710-ولكن بدون داللة معنوية،ونالحظ أيضا أن أعلى قيمة لـ  t-testسجلت سنة  ،2015وباملقابل سجلت أقل قيمة لـ  t-testسنة  ،2011ومن خالل ما سبق يمكننا القول أنه يوجد
مستوى للتحفظ املحاسبي في شركات املساهمة املدروسة وذلك نتيجة لإلشارات السالبة لـ  t-testخالل فترة الدراسة املمتدة من  2011إلى .2015
جدول ( :)2يوضح مقارنة اختبار  One Sample Testملستوى التحفظ املحاسبي بمؤشر ( )TACC/EXBTبين األنشطة املدروسة للفترة ()2015-2011
املتوسط الحسابي االنحراف املعياري
النشاط
19.52443
5.6530األشغال والبناء
30.02144
7.5279الصناعة
62.57192
16.7190الخدمات
11.44770
5.2991املحروقات
35.23894
8.4982إجمالي العينة املدروسة
املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات  SPSSنسخة 23

املحسوبة ()t
2.8512.3772.0023.6914.132-

الداللة املعنوية ()sig
006.
020.
051.
001.
000.

يتبين لنا من خالل الجدول أن معامالت  t-testالخاصة بقياس التحفظ املحاسبي في إجمالي العينة املدروسة ككل ولكل قطاع على حدا سالبة
والتي تعتبر مؤشرا للتحفظ املحاسبي حيث نجد أن:
 إشارة معامل  t-testفي نشاط األشغال والبناء سالب ،حيث بلغت 2.851-بمعنوية أقل من  0.05قدرت بـ  ،0.006و تشير اإلشارة السالبة إلى
وجود ممارسة للتحفظ املحاسبي في قطاع األشغال والبناء
 إشارة معامل  t-testفي نشاط الصناعة سالب ،حيث بلغت 2.377-بمعنوية أقل من  0.05قدرت بـ  ،0.020و تشير اإلشارة السالبة إلى وجود
ممارسة للتحفظ املحاسبي في قطاع الصناعة.
 إشارة معامل  t-testفي نشاط الخدمات سالب ،حيث بلغت  2.002-بمعنوية أعلى من  0.05قدرت بـ  ،0.051و تشير اإلشارة السالبة إلى
وجود ممارسة للتحفظ املحاسبي في قطاع الخدمات؛
 إشارة معامل  t-testفي نشاط املحروقات سالب ،حيث بلغت 3.691-بمعنوية أقل من  0.05قدرت بـ  ،0.001و تشير اإلشارة السالبة إلى
وجود ممارسة للتحفظ املحاسبي في قطاع املحروقات؛
 إشارة معامل  t-testفي إجمالي العينة املدروسة ،حيث بلغت 2.377-بمعنوية أقل من  0.05قدرت بـ  ،0.020و تشير اإلشارة السالبة إلى
وجود ممارسة للتحفظ املحاسبي في إجمالي العينة املدروسة.
ا
ثانيا :نتائج مقياس املستحقات غير التشغيلية  NOACCللفترة 2015-2011
اختبار One Sample Testلقياس ممارسات التحفظ املحاسبي
من أجل تعزيز إثبات فرضية وجود مستوى للتحفظ املحاسبي سوف نستخدم اختبار  One Sample Testلقياس مستوى التحفظ املحاسبي
في األنشطة املدروسة خالل فترة الدراسة  ،2015-2011حيث يتم اختبار مدى اختالف متوسط نسبة املستحقات غير التشغيلية عن( ،)0لكل سنة
من سنوات الدراسة ،.لكل سنة من سنوات الدراسة ،حيث وفق دراسة ( ،(Givoly and Hyan 2000أن املستحقات غير التشغيلية كلما أخذت
االتجاه السالب فذلك يدل على زيادة مستوى التحفظ املحاسبي في القوائم املالية.
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جدول ( :)3يوضح اختبار One Sample Testلقياس التحفظ املحاسبي في العينة املدروسة باستخدام مؤشر املستحقات غيرالتشغيلية  NOACCللفترة
()2015-2011
النشاط

السنة

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

املحسوبة ()t

الداللة املعنوية ()sig

إجمالي العينة املدروسة

2011
2012
2013
2014
2015

0.34570.22940.21230.21910.2366-

0.68466
0.23887
0.21701
0.27667
0.29854

3.4626.5836.7085.4305.433-

0.001
0.000
0.000
0.000
0.000

املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات  SPSSنسخة 23

من خالل الجدول نالحظ أن متوسطات املستحقات غير التشغيلية نسبة إلى إجمالي األصول أخذت قيم سالبة وهو ما يؤشر على ممارسة عينة
الدراسة للخيارات والطرق املحاسبية التي تدخل ضمن مفهوم الحيطة والحذر (التحفظ املحاسبي) ،حيث بلغ متوسط املستحقات غير التشغيلية
خالل فترة الدراسة  ،0.2486-واالنحراف املعياري  ،0.3431وقد سجلت أعلى قيمة للمستحقات غير التشغيلية لفترة الدراسة ( ،)0.3700سنة
 ،2015وأدنى قيمة ( )3.58000-سنة .2011
ومن خالل الجدول أيضا نالحظ أن نتائج الدراسة أظهرت أنه توجد  t-testسالبة في كل سنوات الدراسة ،2015 ،2014 ،2013 ،2012 ،2011
قدرت على التوالي 5.433- ،5.430- ،6.708- ،6.583- ،3.462-وبداللة معنوية ،ومنه يمكننا وتأتي هاته النتيجة لتدعم نتيجة مقياس نسبة
املستحقات اإلجمالية إلى األرباح ،ومنه يمكن القول أنه يوجد مستوى للتحفظ املحاسبي في شركات املساهمة املدروسة باستخدام مقياس املستحقات
غير التشغيلية نتيجة لإلشارات السالبة لـ  t-testخالل فترة الدراسة املمتدة من  2011إلى .2015
جدول( :)4يوضح مقارنة اختبار One Sample Testملستوى التحفظ املحاسبي باستخدام مؤشراملستحقات غير التشغيلية  NOACCبين األنشطة
املدروسة للفترة ()2015-2011
النشاط

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

املحسوبة ()t

الداللة املعنوية ()sig

األشغال والبناء
الصناعة
الخدمات
املحروقات
إجمالي العينة املدروسة

0.49831
0.16811
0.47190
0.23474
0.2486-

0.24500.11800.34440.35110.38423

4.1145.8735.16110.0359.920-

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات  SPSSنسخة 23

يتبين لنا من خالل الجدول أن معامالت  t-testالخاصة بقياس التحفظ املحاسبي في إجمالي العينة املدروسة ككل ولكل قطاع على حدا سالبة
والتي تعتبر مؤشرا للتحفظ املحاسبي حيث نجد أن:
 إشارة معامل  t-testفي نشاط األشغال والبناء سالب ،حيث بلغت 4.114-بمعنوية أقل من  0.05قدرت بـ  ،0.000و تشير اإلشارة السالبة إلى
وجود ممارسة للتحفظ املحاسبي في قطاع األشغال والبناء؛
 إشارة معامل  t-testفي نشاط الصناعة سالب ،حيث بلغت 5.873-بمعنوية أقل من  0.05قدرت بـ  ،0.000و تشير اإلشارة السالبة إلى وجود
ممارسة للتحفظ املحاسبي في قطاع الصناعة؛
 إشارة معامل  t-testفي نشاط الخدمات سالب ،حيث بلغت  5.161-بمعنوية أقل من  0.05قدرت بـ  ،0.000و تشير اإلشارة السالبة إلى وجود
ممارسة للتحفظ املحاسبي في قطاع الخدمات؛
 إشارة معامل  t-testفي نشاط املحروقات سالب ،حيث بلغت 10.35-بمعنوية أقل من  0.05قدرت بـ  ،0.000و تشير اإلشارة السالبة إلى
وجود ممارسة للتحفظ املحاسبي في قطاع املحروقات؛
 إشارة معامل  t-testفي إجمالي العينة املدروسة ،حيث بلغت 2.377-بمعنوية أقل من  9.920-قدرت بـ  ،0.000و تشير اإلشارة السالبة إلى
وجود ممارسة للتحفظ املحاسبي في إجمالي العينة املدروسة.
ا
ثالثا :نتائج مقياس االستحقاق الغير املتماثل إلى التدفق النقدي (التحفظ املحاسبي املشروط) ،نموذج :Ball and Shivakumar, 2006
وضح كل من  Ball and Shivakumarأن نموذجهم ي شير إلى الالتماثل في االعتراف بالخسائر من خالل معالجة املستحقات األكثر توقيتا من
معالجة األرباح ،وهذا يقوي العالقة بين الالتماثل للمستحقات للخسائر واألرباح ،وبالتالي فإن املستحقات تزيد من القوة التفسيرية للالتماثل باالعتراف
باألرباح والخسائر.
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ويتبين من خالل هذا النموذج أن املستحقات تظهر التحفظ املحاسبي املشروط باالعتراف باألرباح والخسائر ،حيث أن املستحقات توضح
التوقيت املناسب لالعتراف بالخسائر أكثر من األرباح ،حيث يمكن التنبؤ بالتحفظ املحاسبي املشروط من خالل ( B3محمد فالح السماره،2009 ،
ص.ص.)208-207.
it

ACCit= B0 + B1CFOit + B2 DCFOit + B3CFOit * DCFOit +

جدول( :)5يوضح تحليل االنحدار ANOVAملستويات التحفظ املحاسبي في النشاطات املدروسة مقاسا باستخدام طريقة االستحقاق الغيراملتماثل إلى
التدفق النقدي ()AACF
األنشطة

ANOVA
Sig

R-deux ajusté

R

R-deux

F

إجمالي العينة املدروسة

0.000b

19.820

0.194

0.205

0.452a

األشغال والبناء

0.000b

15.506

0.387

0.413

0.643a

الصناعة

0.000b

25.663

0.517

0.538

0.734a

الخدمات

0.004b

5.050

0.199

0.248

0.498a

املحروقات

0.000b

31.797

0.677

0.699

0.836a

املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات  SPSSنسخة 23

يتضح لنا من خالل الجدول أن القوة التفسيرية  R-deuxلكل العينة ولقطاع األشغال والبناء ،وقطاع الصناعة والخدمات واملحروقات بلغت على
التوالي حوالي  %69.9 ،%24.8 ،%53.8 ،%41.3 ،% 20.5والقوة التفسيرية املعدلة ملعامل التصحيح  R-deux ajustéبلغت على التوالي ،%19.4
 ،%67.7 ،%19.9 ،%51.7 ،%38.7وهو ما يشير إلى قدرة هذه النسب على شرح وتفسير املتغيرات املستخدمة في الدراسة لقياس مستوى التحفظ
املحاسبي املشروط في العينة الدراسة ككل وفي القطاع كل قطاع على حدا.
ويشير اختبار  ANOVAمن خالل الجدول الذي يقيس مدى مالئمة النموذج املستخدم ،بمعنى مدى صالحية املتغيرات املستقلة لتفسير التأثير
في املتغير التابع ،حيث أشارت قيمة اختبار  Fعلى التوالي أيضا إلى  31.797 ،5.050 ،25.663 ،15.506 ،19.820بمستوى معنوية ذو داللة إحصائية
أقل من  0.05ما يعني صالحية النموذج املستخدم ملعرفة مدى وجود ملستوى التحفظ املحاسبي املشروط في العينة املدروسة ككل وحسب كل قطاع
باستخدام طريقة االستحقاق الغير املتماثل إلى التدفق النقدي (.)AACF
جدول( :)6يوضح معامالت نموذج االنحداراملستخدم لقياس التحفظ املحاسبي في القطاعات املدروسة باستخدام طريقة االستحقاق الغيراملتماثل إلى
التدفق النقدي ( )AACFللفترة ()2015-2011
املعامل واملعنوية

األشغال والبناء

الصناعة

الخدمات

ملحروقات

إجمالي العينة

الثابت

α0
Sig

-0.088
0.114

-0.097
0.001

0.158
0.579

0.111
0.000

-0.043
0.399

CFOit

α1
Sig

-1.174
0.000

-0.540
0.000

-2.906
0.002

-0.876
0.000

-1.194
0.000

DCFOit

α2
Sig

-0.044
0.657

0.133
0.016

-.321
0.510

0.119
0.615

0.019
0.858

0.587
0.006

2.070
0.176

1.876
0.513

0.631
0.111

0.215
α3
CFOit * DCFOit
0.596
Sig
املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات  SPSSنسخة 23

يتبين لنا من خالل الجدول أن معامالت االنحدار الخاصة بمتغير تفاعل التدفقات النقدية مع املتغير الوهمي للتدفقات النقدية * CFOit

 DCFOitبالنسبة للعينة املدروسة ككل ولكل نشاط على حدا موجبة والتي تعتبر مؤشرا للتحفظ املحاسبي املشروط ،حيث نجد أن:
 إشارة معامل  CFOit * DCFOitفي نشاط األشغال والبناء موجب ،حيث بلغ  0.215 α3بمعنوية أعلى من  0.05قدرت بـ  ،0.596إال أن
اإلشارة تشير إلى وجود ممارسة للتحفظ املحاسبي املشروط في قطاع األشغال والبناء؛
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 إشارة معامل  CFOit * DCFOitفي نشاط الصناعة موجب ،حيث بلغ  0.587 α3بمعنوية أقل من  0.05قدرت بـ  ،0.006و تشير اإلشارة
املوجبة إلى وجود ممارسة للتحفظ املحاسبي املشروط في قطاع الصناعة؛
 إشارة معامل  CFOit * DCFOitفي نشاط الخدمات موجب ،حيث بلغ  2.070 α3بمعنوية أعلى من  0.05قدرت بـ  ،0.176إال أن اإلشارة
تشير إلى وجود ممارسة للتحفظ املحاسبي املشروط في الخدمات؛
 إشارة معامل  CFOit * DCFOitفي نشاط املحروقات موجب ،حيث بلغ  1.876 α3بمعنوية أعلى من  0.05قدرت بـ  ،0.513إال أن اإلشارة
تشير إلى وجود ممارسة للتحفظ املحاسبي املشروط في املحروقات؛
 إشارة معامل  CFOit * DCFOitفي إجمالي العينة املدروسة موجب ،حيث بلغ  0.631 α3بمعنوية أعلى من  0.05قدرت بـ  ،0.111إال أن
اإلشارة تشير إلى وجود ممارسة للتحفظ املحاسبي املشروط في إجمالي العينة املدروسة.

املطلب الثالث :مناقشة نتائج
من أجل الوقوف على واقع ممارسة مفهوم التحفظ املحاسبي أو ما يعرف بمبدأ الحيطة والحذر استخدمنا ثالثة نماذج لقياس مستويات
التحفظ املحاسبي في كل قطاع على حدة باإلضافة إلى إجمالي العينة بافتراض انتمائها وتمتعها بنفس خصائص القطاع االقتصادي ،حيث أثبتت جميع
النماذج لغرض قياس مستويات التحفظ املحاسبي وجود مستويات مرتفعة ملمارسة سياسات التحفظ املحاسبي في القوائم املالية الصادرة عن شركات
املساهمة املدروسة وذلك من خالل النتائج اإلحصائية التالية:
ا
أوال :نشاط األشغال والبناء
يوضح اختبار  one sample testملقياس نسبة املستحقات اإلجمالية إلى األرباح ومقياس املستحقات غير تشغيلية إلى أن إشارة معاملt-test

سالب ،بمعنوية أقل من  ،0.05و تشير اإلشارة السالبة إلى وجود ممارسة للتحفظ املحاسبي في نشاط األشغال والبناء ،باإلضافة إلى نتيجة نموذج
التحفظ املحاسبي املشروط بطريقة االستحقاق الغير املتماثل إلى التدفق النقدي والذي يعزز نتيجة املقياسين السابقين كانت إشارة معامل التفاعل
 α3موجبة ،وتشير جميع هذه النتائج اإلحصائية إلى وجود ممارسات لسياسات محاسبية متحفظة.
ا
ثانيا :نشاط الصناعة
يوضح اختبار  one sample testملقياس نسبة املستحقات اإلجمالية إلى األرباح ومقياس املستحقات غير تشغيلية إلى أن إشارة معاملt-test

سالب ،بمعنوية أقل من  ،0.05و تشير اإلشارة السالبة إلى وجود ممارسة للتحفظ املحاسبي في نشاط الصناعة ،باإلضافة إلى نتيجة نموذج التحفظ
املحاسبي املشروط بطريقة االستحقاق الغير املتماثل إلى التدفق النقدي والذي يعزز نتيجة املقياسين السابقين حيث كانت إشارة معامل التفاعل α3
موجبة ،وتوضح جميع هذه النتائج اإلحصائية إلى وجود ممارسات لسياسات محاسبية متحفظة.
ا
ثالثا :نشاط الخدمات
يشير اختبار  one sample testملقياس نسبة املستحقات اإلجمالية إلى األرباح أن إشارة معامل  t-testسالب بمعنوية أعلى من  0.05ويشير نفس
االختبار بالنسبة ملقياس املستحقات غير تشغيلية إلى أن إشارة معامل  t-testسالب بمعنوية أقل من  ،0.05وتشير اإلشارة السالبة إلى وجود ممارسة
للتحفظ املحاسبي في نشاط الخدمات ،باإلضافة إلى نتيجة نموذج التحفظ املحاسبي املشروط بطريقة االستحقاق الغير املتماثل إلى التدفق النقدي
والذي يعزز نتيجة املقياسين السابقين حيث كانت إشارة معامل التفاعل  α3موجبة ،لذا يمكننا القول أن هذه النتائج اإلحصائية توضح وجود
ممارسات لسياسات محاسبية متحفظة.
ا
رابعا :نشاط املحروقات
يوضح اختبار  one sample testملقياس نسبة املستحقات اإلجمالية إلى األرباح ومقياس املستحقات غير تشغيلية إلى أن إشارة معاملt-test

سالب ،بمعنوية أقل من  ،0.05و تشير اإلشارة السالبة إلى وجود ممارسة للتحفظ املحاسبي في نشاط املحروقات ،باإلضافة إلى نتيجة نموذج التحفظ
املحاسبي املشروط بطريقة االستحقاق الغير املتماثل إلى التدفق النقدي والذي يعزز نتيجة املقياسين السابقين كانت إشارة معامل التفاعل α3
موجبة ،وتشير جميع هذه النتائج اإلحصائية إلى وجود ممارسات لسياسات محاسبية متحفظة.
ا
خامسا :إجمالي العينة املدروسة
يوضح اختبار  one sample testملقياس نسبة املستحقات اإلجمالية إلى األرباح ومقياس املستحقات غير تشغيلية إلى أن إشارة معاملt-test

سالب ،بمعنوية أقل من  ،0.05و تشير اإلشارة السالبة إلى وجود ممارسة للتحفظ املحاسبي في العينة املدروسة ،باإلضافة إلى نتيجة نموذج التحفظ
املحاسبي املشروط بطريقة االستحقاق الغير املتماثل إلى التدفق النقدي والذي يعزز نتيجة املقياسين السابقين كانت إشارة معامل التفاعل α3
موجبة ،وتشير جميع هذه النتائج اإلحصائية إلى وجود ممارسات لسياسات محاسبية متحفظة.
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ومن خالل نتائج اختبار مقي اس ي التحفظ لكل من نموذج نسبة املستحقات اإلجمالية ونموذج املستحقات غير تشغيلية نجد أن نشاط
املحروقات سجل أعلى نسبة للتحفظ املحاسبي بين باقي النشاطات املدروسة وتأتي هاته النتيجة لتتوافق مع طبيعة نشاط املحروقات الذي يتميز
بالحذر عند تقدير التكاليف املتوقع تحملها والتي غالبا ما تكون صعبة التقدير ،حيث كثيرا ما يلجأ املحاسبين إلى املبالغة في تخصيص االحتياطات
واملؤونات ،باإلضافة إلى عدم التأكد الكافي لإليرادات املتوقع تحصيلها خالل دورة النشاط االقتصادي للشركة وذلك نظرا لحساسية طبيعة النشاط
البترولي وتأثره بعدة عوامل خارجية أبرزها التغير في أسعار البترول وسعر الصرف باإلضافة إلى عامل تحمل تكاليف اقتناء تكنولوجيات جديدة ملراحل
اإلنتاج ،ثم يليه نشاط األشغال والبناء ،ثم نشاط الصناعة ،وسجل نشاط الخدمات أقل نسبة للتحفظ املحاسبي من بين النشاطات.
وباإلضافة إلى ما سبق نجد أن نتائج مقياس االستحقاق الغير املتماثل إلى التدفق النقدي ( )AACFتوضح وجود ممارسة لنوع التحفظ املحاسبي
املشروط في كل نشاط على حدا وفي جميع العينة املدروسة بافتراض انتمائها لنفس النشاط ،باإلضافة إلى تدعيم هذه النتائج كال من مقياس نسبة
املستحقات اإلجمالية إلى األرباح ومقياس املستحقات غير التشغيلية من حيث وجود ممارسة محاسبية متحفظة في القوائم املالية للشركات املدروسة
املفصح عنها.
بعد استعراضنا لنتائج املقاييس الثالثة السابقة يمكننا القول أنه يوجد ممارسة للتحفظ املحاسبي في العينة املدروسة ككل وفي القطاعات
األربعة املدروسة ( األشغال والبناء ،والصناعة والخدمات ،واملحروقات) ،وهي نتائج متوقعة نظرا لوجود دوافع ممارسة التحفظ املحاسبي في البيئة
االقتصادية الجزائرية بمقابل نقص دوافع املبالغة في األرباح املعلنة ،والتي في غالبها تسعى الشركات الجزائرية إلى استخدام الطرق والسياسات
املحاسبية التي تؤدي إلى تخفيض النتيجة بهدف تخفيض الوعاء الخاضع للضريبة ،حيث تعتبر ممارسة سياسات التحفظ املحاسبي في البيئة الجزائرية
ناتجة عن طبيعة املحاسبة التي تتميز بالصبغة القانونية أكثر وعلى اإلثبات املادي عند تسجيل األحداث االقتصادية وهو ما يبرر عدم تسجيل
اإليرادات إال بعد حدوث العملية املنشأة لها وهو موروث محاسبي منذ االستقالل ،حيث نجد أن تبني النظام املحاسبي املالي  SCFالذي يوفر طرق
وخيارات محاسبية يمكن استخدامها في تسجيل إيرادات بمجرد توقعها لم يغير كثيرا في املمارسة املحاسبية التي ما زالت تحتفظ تقريبا بنفس التفكير
والعوامل السابقة وفق النظام املحاسبي القديم.

الخاتمة:
شهدت األبحاث في مجال االقتصاد خاصة في ميدان املحاسبة بعد األزمة املالية األخيرة عدة دراسات تتناول مسببات األزمة ومدى قصور مهنة
املحاسبة على تقديم معلومات مالية تساعد في التنبؤ باألخطار التي تحدق باستمرارية الشركة ومعرفة وضعيتها االقتصادية الحقيقية ،وحظي مفهوم
الحيطة والحذر بالكثير من االهتمام من قبل العديد الباحثين الذين اعتبروا أن األزمة املالية العاملية األخيرة أظهرت الحاجة إلى ممارسة هذا املفهوم من
أجل الحد من انتهازية مديري الشركات من اإلفصاح عن األرباح على غير حقيقتها ،وأهمية مساهمته في إعطاء معلومات مالية موثوقة تساعد
مستخدميها في اتخاذ مختلف قراراتهم املالية ،ومن جهة أخرى ينتقد الكثير من الباحثين الذين يعتبرون أن ممارسة التحفظ املحاسبي بشكل مبالغ فيه
من شأنه أن يؤدي إلى زيادة عدم تماثل املعلومات املالية ،ويفقدها قدرتها التنبؤية وبالتالي التأثير على درجة مالءمتها ،لذا سعينا في دراستنا هذه إلى
تسليط الضوء على املفهوم املعاصر للتحفظ املحاسبي ومدى أهمية استخدامه من قبل شركات املساهمة الجزائرية ،وذلك بتناولنا له من خالل
الجانب النظري الذي استعرضنا فيه الدراسات الحديثة في املوضوع باإلضافة إلى دوافع ممارسته واآلراء املؤيدة واملعارضة له ،إضافة إلى ذلك حاولنا
من خالل الدراسة التطبيقية تسليط الضوء على ممارسة هذا املفهوم في بيئة األعمال الجزائرية خاصة بعد سنوات من تطبيق النظام املحاسبي املالي
املستمد من املعايير املحاسبية الدولية.
نتائج الدراسة:
توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 توجد مؤشرات ذات داللة إحصائية لوجود ممارسة لسياسات التحفظ املحاسبي باستخدام مؤشر نسبة املستحقات اإلجمالية إلى األرباح قبل
البنود غير العادية في القوائم املالية الصادرة عنة شركات املساهمة الجزائرية املدروسة؛
 توجد مؤشرات ذات داللة إحصائية لوجود ممارسة لسياسات التحفظ املحاسبي باستخدام مؤشر املستحقات غير التشغيلية في القوائم املالية
الصادرة عنة شركات املساهمة الجزائرية املدروسة؛
 توجد مؤشرات وفق اإلشارات املوجبة ملعامل التفاعل  B3لوجود ممارسة لسياسات التحفظ املحاسبي باستخدام نموذج االستحقاق الغير
املتماثل إلى التدفق النقدي ( )AACFوالذي يعتبر مؤشرا لنوع التحفظ املشروط في القوائم املالية الصادرة عنة شركات املساهمة الجزائرية
املدروسة؛
 أشارت نتائج قياس التحفظ باستخدام مقياس نسبة املستحقات اإلجمالية لألرباح املحاسبية قبل البنود غير العادية ومقياس املستحقات غير
تشغيلية إلى أن نشاط املحروقات سجل أعلى مستوى للتحفظ املحاسبي مقارنة بباقي النشاطات.
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توصيات الدراسة:
توص ي الدراسة بأهم التوصيات التالية:
 محاولة ضبط تقديرات قيم املؤونات أكثر عند أعمال نهاية الدورة املحاسبية من أجل عدم املبالغة في تكاليف تكون غير مبررة الحقا؛
 الحرص على عدم اإلفراط في استخدام سياسات الحيطة والحذر وهذا بهدف تجنب تشويه املعلومات املالية بالتأثير على مالءمتتها في التنبؤ
بالتدفقات املستقبلية؛
 استغالل املرونة املحاسبية التي يقدمها النظام املحاسبي املالي  SCFفي حدود أخالقيات مهنة املحاسبية عند إعداد التقارير املالية من أجل إعطاء
صورة صادقة للوضعية املالية للشركات الجزائرية.
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Abstract:

This study aims to demonstrate the level of accounting conservatism practices (prudence
policies) in Algerian firms after years of adopting the accounting financial system SCF which included the
concept of Prudence, and determine the extent of variation in this practice between different sectors in the
Algerian affairs environment, The study included a sample of 47 companies during the period lasting from
2011 to 2015, Distributed in four sectors: construction, fuel, hydrocarbons, industry, services, and for the
measurement of accounting conservatism practice the study used three models, Jain and Rezaee 2004 model,
Givoly and Hyan, 2000 model, and Ball and Shivakumar,2006 model, and the results of the study found there
is an increase in the level of both conditional and unconditional accounting conservatism in financial
statements issued by Algerian firms, also found that hydrocarbons had the highest level of accounting
conservatism and the lowest practice in the service sector.
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