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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 

وَاللّهُ أَخْرَجَُكم مّن بُطُوِن   ﴿
جَعَلَ  أُمّهَاِتُكمْ الَ تَعْلَمُونَ شَيْئ ًا وَ 

فِْئدَةَ  وَاألَبْصَارَ وَاألَ  َلُكمُ السّْمعَ 
 ﴾ تَْشُكرُونَ لَعَلُّكمْ  

 
                                                                                 صدق اهلل العظيم        

 78سورة النحل، آية
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 وتقدير  شكر
أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدّي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني    رب"

"برحمتك في عبادك الصالحين  
الحمد والشكر هلل سبحانه وتعالى الذي أف اض علي من فضله وكرمه ونعمه الكثيرة التي ال تحصى، ويّسر لي األمور  

الذي  ث،  والعزيمة إلتمام هذا البحوالقوة  كلها ما علمت منها وما لم أعلم، ورسم لي طريق الصواب وأمدني بالصبر  
 .دالما تحقق من ذلك شيء، ف له الحمد حمدا كثيرا دائما وأبولوال توفيقه عز وجل  أبتغي به خالص وجهه الكريم، 

يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير ألستاذي الف اضل األستاذ الدكتور جبار محفوظ الذي شرفني كثيرا  
ديدة التي  حلمه ونصائحه القّيمة وتوجيهاته السبقبوله االشراف على هذا العمل، فكان خير معين من خالل صبره و 

 جزاه اهلل عني خير الجزاء.و ليبقى منارة للعلم  أطال اهلل عمره  ،  زادت من قيمة البحثت لي الطريق و أنار 

لتفّضلهم  ين و لمنحهم لنا جزء من وقتهم الثمكما أتقدم بأسمى معاني الشكر والعرف ان ألعضاء لجنة المناقشة الموقّرة  
 واإلرشاد، وإثرائه باقتراحاتهم القيّمة. بقبول مناقشة وتقييم العمل المقّدم بالنقد البنّ اء والنصح

ودعموني بمالحظاتهم   ،فيه  على ما بذلوه من جهد  إلى األساتذة األف اضل الذين شرفوني كثيرا بتحكيم االستبيان
 محلي كمال. والدكتور، وعلى رأسهم األستاذ الدكتور بالرقي تيجاني  غموضالقّيمة التي أزالت الكثير من ال

كما ال يفوتني أن أتقدم بخالص التقدير وكامل االمتنان إلى كل من قّدم لي يد العون في إتمام البحث وأخص  
بالذكر األستاذ الدكتور ملياني عبد الحكيم الذي رغم التزاماته لم يبخل علي بتوجيهاته في ضبط عبارات  

 على دعمه ونصحه وتحفيزه.  االستبيان باللغة الفرنسية. واألستاذ الدكتور روابحي عبد الناصر

توزيع    ا لي الصعاب بدعمهم فيذلّلو إلى كل عمال وموظفي شركات التأمين بوالية سطيف الذين رحبوا بي و 
، ترست، (، أليانسSAAاالستبيان رغم انشغاالتهم الكثيرة وعلى رأسهم مسؤولي المديريات الجهوية ل : شركة )

 للتأمينات.، سالمة  2a)(، شركة )CAATشركة )

( وأخص بالذكر مدير الوكالة السيد طبطوب مسعود الذي كان له الفضل  CIARشركة )وكالة  إلى موظفي    
 في توزيع االستبيان وتقييم فقراته.  الكثير

كما ال يفوتني أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرف ان إلى كل من وقف بجواري وشد من عزيمتي وكان نعم  
  معنويا  ساندوني  ي الذينزوجي األستاذ سبتي عزيز وجميع أفراد عائلتة إعداد البحث  بصبره وحلمه طيلالسند  

المتواصل. لكل من دعمني ولو بكلمة طيبة ودعاء من الق لب كان له األثر العميق في نفسي    دعاءبالتشجيع وال
 زميالتي وزمالئي األساتذة.

 .عني خير الجزاءجزاكم اهلل  و  كل الود واالحترام والتقديرإلى هؤالء جميعا  
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 اهداء
 

 إلى األرواح الطاهرة:

جعل مق امه  و برحمته الواسعة  رحمه اهلل   ذي غرس في نفسي حب العلم والتعلم....والدي العزيز ال
 ورزقه الفردوس األعلى.  في عليين

يا من تركت في نفسي حزنا ال تمحوه األيام غبت عني لكنك حي   ....ولدي الحبيب الغالي "هيثم"
 .لتأخذ بيدي إلى الجنة  في ق لبي ووجداني، جعلك اهلل ذخرا لي يوم القيامة

النور الذي يضيء لي طريقي ودعواتها التي ترافقني أينما كنت، أطال اهلل    ....إلى أمي الحبيبة
  في عمرها ورزقها من فضله وجميل كرمه وعطائه.

إلى من هم أقرب إلى روحي وقرة عيني "عائلتي الصغيرة " سائلة    ..... حياتيبهم  إلى الذين تسعد  
 المولى عزل وجل أن يحفظهم ويرعاهم.

 إلى إخوتي وأخواتي الذين تق اسمت معهم حلو الحياة ومرها.  

 إلى كل هؤالء أهدي ثمرة جهدي

 صبرينة                                                                                  
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 الملخص:

 ميثل التحفظ احملاسيب إحدى القضايا احملاسبية املعاصرة األكثر جدال يف أدبيات الفكر احملاسيب. فعلى الرغم من قدمه، جتّدد االهتمام          
ملفاهيم احملاسبية االبحثي هبذا املفهوم من خالل تزايد األحباث والدراسات النظرية والتطبيقية يف السنوات األخرية، حملاولة دراسة أثره على خمتلف 

األخرى. إن استخدام سياسة التحفظ احملاسيب اقرتن حباالت عدم التأكد اليت تتطلب احلكم الشخصي للمحاسب يف عمليات التقدير، لذا 
                                                                                                                القوائم املالية املنشورة وعلى اإلبالغ املايل الذي تنتجه هذه القوائم.  التقارير و فإن استخدامه يؤثر بشكل كبري على جودة 

هذه الدراسة الختبار  لذا تأيت، املالءمة واملوثوقية ن حيدثه استخدام التحفظ على خاصييتلقد تضاربت اآلراء حول األثر الذي ميكن أ         
إلطار املفاهيمي للمحاسبة لالتحفظ احملاسيب واخلصائص الرئيسية للمعلومة احملاسبية وفق التصنيف الصادر عن النموذج املوّحد العالقة بني 

م ومعد وفقا ملقياس )ليكرت( اخلماسي . ولتحقيق أهداف الدراسة مت تصميم استبيان حمكّ 0202( لسنة FASB/IASB) نيلـمجلسبني ا
شرحية  ستهدفنا من خالهلاا ، واليتوالية سطيفب املتواجدةزائرية اجلعلى األضرار تأمني الشركات مجيع على  بالتطبيق، الالزمة جلمع املعلومات

                                       دراسة.                                الختبار فرضيات ال واالرتباطاحملاسبني واملديرين بأقسام املالية واحملاسبة، باستخدام أسلوب االحندار اخلطي البسيط 

 ر إجيابيا على خاصييتمصاريف( يؤثّ  أظهرت نتائج الدراسة أن التحفظ احملاسيب جبوانبه التطبيقية األربعة )أصول، التزامات، إيرادات،        
صصات التقنية د بشكل واضح عرب تكوين املخمالءمة وموثوقية املعلومات احملاسبية، كما أن استخدام هذه السياسة يف شركات التأمني يتجسّ 

 ات املقّننة الضرورية للتسيري التقين.ؤونوامل

 .   عادلةة يمقفظ حماسيب، مالءمة املعلومات احملاسبية، موثوقية املعلومات احملاسبية، خمصصات التقنية، حتالكلمات المفتاحية: 

Abstract  

       The accounting conservatism represents one of the most controversial contemporary accounting issues 
in the literature of accounting thought. Despite it is quite old, research interest in this topic has been 
renewed by increasing research in theoretical and applied studies in recent years to study its impact on 
different accounting concepts. The use of the accounting conservatism policy is accompanied by 
uncertainties that require the judgment of the accountant in the estimation process. Therefore, its use 
significantly affects the quality of the financial statements published and the financial reporting produced. 
       There are conflicting views on the effect that the use of the conservatism may have on the interests of 
relevance and reliability. This study examines the relationship between the accounting conservatism and 
the main characteristics of the accounting information according to the classification of the (FASB / IASB). 
The study was designed in accordance with the scale of (Lickert) to collect the necessary informations, and 
was applied to Algerian damages  insurance companies active in the province of Setif through which we 
targeted the accountants and managers in financial and accounting departments by using simple linear 
regression method framework and correlation to test the hypotheses of the study. 
      The results of the study showed that the accounting conservatism in all four aspects (assets, liabilities, 
revenues and expenses) positively affects the relevance and reliability of accounting informations, and the 
use of this policy in the insurance companies is clearly reflected in the technical allocations and the required 
provisions for technical management. 
Key words: accounting conservatism, relevance of accounting information, reliability, technical 
provisions, fair value. 
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 مقدمة

ظهرت يف السنوات األخرية العديد من القضايا احملاسبية اهلامة اليت كان هلا األثر الواضح يف إثراء األدب احملاسيب، حيث كان       
نشأ بسبب و من أبرزها قضية التحفظ احملاسيب وآثاره االقتصادية املختلفة. ساد هذا املفهوم احملاسيب الشائع يف املمارسات العملية 

. كما اهتم به احملاسبون هعدم التأكد اليت حتيط بأعمال خمتلف املنشآت، وحتيط بالعمل احملاسيب يف حد ذاتة ظروف ارتبطت حبال
لقانونية ، وعملوا على األخذ به يف التطبيقات احملاسبية املختلفة محاية ألنفسهم من املساءلة اوهيئات وضع املعايري احلسابات وومراجع

 .الحقا ضون هلااليت قد يتعر  
يعترب التحفظ احملاسيب قضية حبثية قدمية ومعاصرة يف نفس الوقت، حيث الزم مهنة احملاسبة منذ بدايات ممارستها، ورغم قدمه       

واعتباره عرفا حماسبيا متعارفا عليه، إال أنه مع هناية القرن العشرين جتد د االهتمام البحثي مبحد د التحفظ من جانب الكثري من 
 ,Beaver, Wattsرين والباحثني أمثال )سات األكادميية، خاصة على املستوى الدويل، حيث اهتم العديد من املفك  األحباث والدرا

Basu, Rayn, Sterling  واململكة  كيةحدة األمري( وغريهم مبناقشة التحفظ احملاسيب يف خمتلف الدول، خاصة يف الواليات املت
ايد الطلب على إنتاج تز  يفأساسا  هذه األسباب تلمتث   وقد .سباب زيادة الطلب عليهأل واقعيةتفسريات أدلة و ، وتقدمي املت حدة

استخدام  تزايد اجلدل خاصة يف الواليات املتحدة األمريكية فيما خيص، و يجة النتشار ممارسات إدارة الربحقوائم مالية أكثر حتفظا نت
 القيمة العادلة يف تقييم األصول.

مبمارسة التحفظ احملاسيب ازدادت بشكل أكثر وضوحا يف أعقاب حاالت االهنيار، وانتشار الفضائح املالية ك إن أمهية التمس         
وحاالت اإلفالس اليت مس ت الشركات العمالقة على املستوى العاملي، ومنها الشركات األمريكية املشهورة. هذه احلالة املتأز مة خل فت 

نتيجة للممارسات االنتهازية الصادرة عن  ات العالقة مع الشركات املنهارة، ذخسائر ضخمة أحلقت الضرر بأصحاب املصاحل
ف وتبّن  سياسات حماسبية متحر رة وما ينجم عنها من تشويه وحتري ذه الشركات، كممارسة إدارة الربحاألطراف القائمة على إدارة ه

منذ بدايات القرن   مفهوم التحفظثر صرامة عن طريق تبّن  ألرقام األرباح. كل هذه النتائج دفعت حنو انتهاج سياسات حماسبية أك
احلايل. وقد نادت العديد من األصوات بضرورة الرجوع لسياسة احليطة واحلذر أو ما اصطلح عليه حديثا بالتحفظ احملاسيب، وهذا 

 حلماية مصاحل خمتلف اجلهات واليت تكون يف غالب األحيان متعارضة بعض الشيء. 
م دات احملاسبية ومن بني القيود اليت جيب على احملاسب مراعاهتا عند إعداد القوائلتحفظ احملاسيب من ضمن احملد  يصن ف ا       

ينعكس تأثري حاالت عدم التأكد املالزمة ملمارسة النشاط االقتصادي على احملتوى اإلعالمي للقوائم املالية. كما ال املالية، حىت 
سات احملاسبية الراسخة يف أدبيات الفكر احملاسيب، ويستمد هذه األمهية من أثره الواضح على درجة ينظر إليه على أنه من أهم السيا

يب اليت تقتضي وجود . وهذا يرجع بطبيعة احلال إىل فلسفة التحفظ احملاسيف القوائم املالءمة واملوثوقية للمعلومات احملاسبية املبل غ عنها
رتاف باألخبار اجلي دة واملتعلقة باإليرادات وخصوصا األرباح، ودرجة منخفضة من التحق ق درجة عالية من القابلية للتحق ق لالع

ار السياسات لذا فإن التحفظ من هذه الناحية يتضم ن اختي واملطلوبة لالعرتاف باألخبار السيئة املتعلقة باملصاريف وااللتزامات.
ما ا ينعكس بشكل واضح على جودة التقارير والقوائم املالية املنشورة و مماحملاسبية املتشد دة عند االعرتاف باملكاسب واألرباح، 

    نه من معلومات حماسبية تعد األساس يف صياغة خمتلف القرارات.تتضم  
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شاطها واألساس الذي تستند عليه يف أداء ن ألي منشأة مااهل صدرامل زالتملعلومات احملاسبية كانت وال ومما ال شك فيه أن ا        
 عماهلا واجتاهاهتا املستقبلية.أ ونتائج وإعادة التأمني التأمني لشركاتة باستمرار، حيث توض ح املركز املايل تيري  املعمال األيف ظل بيئة 

ذا فإن توفريها باستمرار، ل الشركاتهذه  نشاط اليت تالزموتنشأ احلاجة للمعلومات احملاسبية من نقص املعرفة وحالة عدم التأكد 
عرفة لديهم ويتيح ويزيد من مستوى امل ،السيما عند وضع القرارات ،وتقدميها ملستخدميها بالوقت املناسب خيف ف من أثر هذه احلالة
  مساحة أكرب لالختيار احملاسيب بني البدائل املتاحة للمحاسب.

ق اهلدف الذي أعدت مفيدة يف التحليل وحتق   لشركات التأمنييفرزها النظام احملاسيب وحىت تكون املعلومات احملاسبية اليت         
ز جبملة من اخلصائص اليت توصف بأهنا خصائص نوعية تؤثر يف جودة القرارات، وتعد مبثابة مسات أساسية ألجله، فالبد وأن تتمي  

ري اهلام واملباشر حتقيق منفعة املستخدمني هلا. ونظرا للتأث صف هبا يفميكن يف ضوئها احلكم على مدى مسامهة املعلومات اليت تت  
توى الدويل مات املهنية على املسخذي القرارات، فقد اهتمت املنظ  للمعلومات احملاسبية على عملية صنع القرار وعلى سلوك مت  

ري احملاسبة املالية األمريكي، الية كمجلس معايبتحديد اخلصائص اليت تساعد يف تقييم مستوى جودة املعلومات املبل غ عنها يف القوائم امل
ات احملاسبية، يف تسلسل هرمي واضح حيد د الرتتيب املوضوعي لألولويات اليت جيب تو فرها يف املعلوم ،ة الدوليةيعايري احملاسباملوجملس 

مريكي إىل أن زيادة حملاسبة املالية األحىت حتقق أكرب مستوى من املنفعة والفائدة ملستخدميها. يف هذا السياق أشار جملس معايري ا
 درجة اخلصائص النوعية الرئيسية للمعلومة احملاسبية يعترب أمرا ضروريا وهاما، حىت يكون لتلك املعلومات قيمة وحتقق الفائدة املرجو ة

 منها ملختلف األطراف ذات الصلة باملنشأة.
ءمة واملوثوقية اسا يف املاللة أسكايف واملطلوب، وافتقارها خلصائص اجلودة املتمث  إن عدم توف ر املعلومات احملاسبية باملستوى ال        

 فشل هذه القرارات ، وتعترب سببا يفاملختلفةقرارات الال تشك ل مدخالت أساسية يف صناعة أهنا يفقدها كفاءهتا وفع اليتها، كما 
ة تستدعي توافر اجلودة يف املعلومات احملاسبيمسألة نطلق جند أن وعدم جودهتا لو مت االعتماد عليها هبذه املواصفات. من هذا امل

 .تأمني وإعادة التأمنيالشركات كيا تسعى لبلوغه منشآت األعمال  الكثري من االهتمام، وتعترب هدفا أساس
 مشكلة البحث -1
ومستخدمي  لقراراتخذي ااجلارية ملت  واملالية عن األحداث االقتصادية حماسبية تلقى على احملاسب مسؤولية توفري معلومات         

تستدعي استخدام  اليت الشكوحبالة  يتم إجراؤهابتقديرات  -يف بعض اجلوانب-وعادة ما يرتبط قياس تلك األحداث  ،املعلومات
رباح بأقل ألسياسة حماسبية متحف ظة عند التقييم. على أال يفهم من أن اللجوء هلذه السياسة يف مواقف معينة يعّن تقدير األصول وا

من قيمتها، إمنا هو التزام احليطة عند قياس وتقييم تلك األحداث يف ظروف تت سم بعدم التأكد، لتوفري معلومات مالئمة وذات 
ية رغم أمهية هذه السياسة وحتمية إتباعها يف مثل هذه الظروف، أبدت بعض اهليئات املهن ق اهلدف الذي أعدت ألجله.موثوقية حتق  
( وجملس معايري FASBرضة صرحية هلا، على غرار املشروع املشرتك الذي قدمه كل من جملس معايري احملاسبة املالية )الدولية معا

بة هلذا املشروع هو غياب التحفظ كخاصية مرغو  املوح د . ما يثري االهتمام يف اإلطار املفاهيمي0202( سنة IASBاحملاسبة الدولية )
لومات، ويتعارض مع ز يف املعللمعلومات احملاسبية، وحذفه من اإلطار املفاهيمي للتقارير املالية بدعوى أنه حيدث نوعا من التحي  

دام سياسة التحفظ وهذا استخاحملاسبني واملديرين قد يباليون يف ، فخاصية احلياد اليت تعد إحدى مكونات وركائز خاصية املوثوقية
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على عناصر  ؤثر، ويسبية بعضا من خصائصها النوعيةمحاية ألنفسهم من خطر املساءالت القانونية، مما قد يفقد املعلومات احملا
 حملاسبية.ا اليت تصدرها شركات التأمني وإعادة التأمني. إضافة إىل أنه ينتج مشكلة الال متاثل يف املعلومات القوائم املالية املختلفة

وعلى النقيض من ذلك، أتت دراسات تطبيقية مؤي دة هلذه السياسة وأظهرت االنتشار الواسع ملمارسات التحفظ وحجم         
رجات حماسبية متتاز ينتج عنه خمبالقدر املعقول منافعه االقتصادية املتوقعة. كما أك دت على أن زيادة مستواه يف اجملال احملاسيب 

ات، فقد أدت باجمللس من خمتلف اجلهة الدولية معايري احملاسبجملس نظرا للضيوطات اليت تعر ض هلا و  دة واملوضوعية.خبصائص اجلو 
نة لسإلعداد التقارير املالية  وإدراجه من جديد ضمن إطاره املفاهيمي 0202إىل إعادة النظر يف قضية التحفظ احملاسيب بدء من سنة 

 .وبالتايل موثوقيتها املفهوم يدعم خاصية احلياد يف املعلومة احملاسبيةبعد تأكده من أن هذا  ،0202
حول لدويل، على املستوى ا الباحثني واألكادمييني وواضعي املعايري الصادرة عنأمام اجلدل الكبري وتعارض خمتلف اآلراء       

القة بني هذه ، وانطالقا من أمهية الععند تقييم عناصر األصول واخلصوم واملصاريف وااليرادات سياسة التحفظ احملاسيباستخدام 
 تربز معامل إشكالية البحث يف التساؤل العام التايل: احملاسبية لمعلوماتل الرئيسية صائصاخلالسياسة و 

استخدام سياسة التحفظ المحاسبي على مالءمة وموثوقية المعلومات المحاسبية المبّلغ عنها في القوائم المالية  أثرما 
 الجزائرية؟ على األضرار لشركات التأمين

 الفرعية التالية:ت ، ميكن إدراج التساؤالاألصول، االلتزامات، اإليرادات، املصاريف :للتحفظ األربعة التطبيقية ألبعاديف ضوء ا       
مالءمة  يتر على خاصيله أثعلى األضرار اجلزائرية  التأمني اتشركييم أصول فظة يف جمال تق سياسة حماسبية متح  هل أن تبّن  -1

 وموثوقية املعلومات احملاسبية؟
مالءمة  يته أثر على خاصيلاجلزائرية  على األضرار ات التأمنيشركالتزامات فظة يف جمال تقييم  سياسة حماسبية متح  هل أن تبّن   -2

 وموثوقية املعلومات احملاسبية؟
مالءمة  يتأثر على خاصي لهعلى األضرار اجلزائرية  ات التأمنيشركإيرادات  فظة يف جمال تقييم سياسة حماسبية متح  هل أن تبّن   -3

 وموثوقية املعلومات احملاسبية؟
مالءمة  يته أثر على خاصيلعلى األضرار اجلزائرية   ات التأمنيشركم مصاريف جمال تقييظة يف  سياسة حماسبية متحف  هل أن تبّن   -4

 وموثوقية املعلومات احملاسبية؟
 فرضيات البحث -2

إن الدراسة  املستقلة. ات التابعة واملتيرياتعادة ما يتم صياغة فرضيات البحث يف ضوء العالقة املفرتضة اليت تربط املتيري        
 اغتها بالشكل التايل:ساقا مع أهدافه، وقد متت صيقة مبشكلة البحث وات  تسعى الختبار جمموعة مرتابطة من الفرضيات املتعل  احلالية 

 األولى الرئيسية يةأوال: الفرض    
شركات التأمني على لاملبل غ عنها يف القوائم املالية  املعلومات احملاسبية مالءمةة سياسة التحفظ احملاسيب على خاصي * يؤثر استخدام
 .األضرار اجلزائرية

 على النحو التايل: الرئيسية إىل فرضيات فرعية ةأ الفرضيجتز  للجوانب التطبيقية األربعة لسياسة التحفظ احملاسيب، واستنادا 
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 .اجلزائرية التأمني اتركشية مالءمة املعلومات احملاسبية ليؤثر استخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم األصول على خاص -
    .ات التأمني اجلزائريةشركليؤثر استخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم االلتزامات على خاصية مالءمة املعلومات احملاسبية  -
 .التأمني اجلزائريةات شركليؤثر استخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم اإليرادات على خاصية مالءمة املعلومات احملاسبية  -
 .ات التأمني اجلزائريةشركليؤثر استخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم املصاريف على خاصية مالءمة املعلومات احملاسبية  -

 الثانية الرئيسية ية: الفرضثانيا
ية لشركات التأمني على املبل غ عنها يف القوائم املال املعلومات احملاسبيةوثوقية مة سياسة التحفظ احملاسيب على خاصي * يؤثر استخدام
 .األضرار اجلزائرية

 على النحو التايل: الرئيسية إىل فرضيات فرعية ةأ الفرضيجتز  للجوانب التطبيقية األربعة لسياسة التحفظ احملاسيب، واستنادا 
 .ات التأمني اجلزائريةشركلاملعلومات احملاسبية  موثوقيةيؤثر استخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم األصول على خاصية  -
 .ات التأمني اجلزائريةشركليؤثر استخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم االلتزامات على خاصية موثوقية املعلومات احملاسبية  -
 .ات التأمني اجلزائريةشركلة احملاسبي املعلوماتيؤثر استخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم اإليرادات على خاصية موثوقية  -
 .ات التأمني اجلزائريةشركليؤثر استخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم املصاريف على خاصية موثوقية املعلومات احملاسبية  -

 البحثأهمية  -3
يعترب موضوع التحفظ احملاسيب موضوعا جدليا، حيث تزايدت األحباث والدراسات املتعلقة به يف السنوات األخرية بشكل       

االقتصادية  نة يف التقارير والقوائم املالية. فتزايد املشاكلملحوظ، وذلك ملا له من أثر واضح على جودة املعلومات احملاسبية املتضم  
إعادة النظر ي احملاسبة م على منظ ري وممارسات املالية على املستوى الدويل وتداعياهتا على بيئة احملاسبة، كلها عوامل حتت  وظهور األزم

 .ودواعي تطبيقه يف جماالته املختلفة يف قضية التحفظ احملاسيب
لتحفظ، ومواجهة إشكالية احملاسيب بشأن ا تتجل ى أمهية البحث احلايل يف مناقشته لقضية حبثية معاصرة تتماشى مع اهتمامات الفكر

بية النامجة عن القرارات اآلثار السلات احملاسبية يف وضع القرارات و جودة التقارير والقوائم املالية، وهذا من واقع األمهية البالية للمعلوم
قرار. لذلك فإن خذي الخاصة مت  اليت ال تستند على أسس سليمة، ومدى الضرر الذي ميكن أن تلحقه مبستخدمي تلك املعلومات 

 أمهية البحث ينظر إليها من زاويتني:
 أوال: األهمية العلمية    

إن القوائم املالية جيب أن ختدم احتياجات مستخدميها من خالل ما حتتويه من معلومات حماسبية متنوعة تت سم باملالءمة         
كون هلا ز واألخطاء والتحريف والتضليل، وتت صف باالكتمال والشمول، ويحي  أن ختلو من التوثوقية. وحىت تكون كذلك، فالبد وامل

الدقة والعقالنية، وأكثر  خذة بعيدة عن. فيياب هاته اخلصائص جيعل من القرارات املت  وتوجيهه القدرة على التأثري يف قرار املستخدم
س به من اهتمامات زا ال بأاملعلومات احملاسبية ومستوى الثقة هبا حي  لقد نالت قضية مالءمة و ما تكون قرارات عقيمة ال جدوى منها. 

ة يف ظروف أن التحفظ احملاسيب يعد جزءا من املمارسات احملاسبية املطلوب مبارين، وهذا القرتاهنا جبودة املعلومات، و الباحثني واملفك  
علومات ودقة هذه احلسابات، وبالتايل على قيمة امل اقيةسيؤثر على مصد استخدامهعدم التأكد عند إعداد احلسابات السنوية، فإن 
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ومالءمتها من خالل مفهومه املعاصر. لذلك تأيت الدراسة احلالية لتشك ل إضافة علمية ومسامهة فكرية ألدبيات التحفظ احملاسيب،  
ومعرفة أثره على  ،فةاملختل بأبعاده اليت هتدف إىل معاجلة موضوع التحفظ احملاسبية ل حلقة وصل يف سلسلة البحوثكما متث  

يلة اليت تناولت وأن الدراسة تعد من البحوث القل، خاصة ل املادة اخلام لصنع القراراخلصائص الرئيسية للمعلومة احملاسبية اليت متث  
  .وإعادة التأمني شركات التأمنيمؤسسات األعمال كتطبيق التحفظ يف 

 العملية األهميةثانيا:       
من خالل  ،لالقتصاد اجلزائري وهو قطاع التأمني وإعادة التأمني اوهام احيوي اقطاع يستهدفيستمد البحث أمهيته من كونه         

وتؤث ر على منوه  هلا وزن كبري يف االقتصاد الوطّنتأمينات األضرار، واليت خص صة يف فروع تاملتأمني جزائرية الشركات  دراسة حالة
ات والتوظيفات حجم االستثمار  باإلضافة إىل .قطاعالق سنويا على مستوى ق  جم العمالة ورقم األعمال احملوهذا بالنظر حلوتطو ره، 

دعامة حقيقية  يصن ف يف املستوى الثاين بعد نشاط التأمني األساسي ويشك لو  ،استثماريا ال يستهان به انشاطاملتنو عة واليت تشك ل 
خلصائص اهلا، السيما يف حالة حتقيق نتائج تقنية سالبة على مستوى بعض فروع التأمني. وقد متت دراسة أثر التحفظ احملاسيب على 

اسبية ومعرفة مدى ن من تقييم سياساهتا احملىت تتمك  من هذه الشركات، ح هذا النوعلمعلومات احملاسبية بالتطبيق على الرئيسية ل
عود بالنفع على ، ومن مث اخلروج جبملة من النتائج والتوصيات اليت قد تظةمارسات حماسبية متحف  مبنتائج أعماهلا قوائمها املالية و ر تأث  

 الشركات املدروسة.
 أهداف البحث -4
يسية للمعلومات التحفظ احملاسيب واخلصائص الرئسياسة هتدف الدراسة احلالية بشكل أساسي إىل اختبار طبيعة العالقة بني         

 وميكن الوصول إىل حتقيق اهلدف العام من خالل األهداف الفرعية التالية:. املتمثلة يف املالءمة واملوثوقيةاحملاسبية 

ني سياسة وصياغة اجلوانب الفكرية له، وتوظيفها واالستفادة منها يف تفه م طبيعة العالقة املوجودة ب* مناقشة مفهوم التحفظ احملاسيب 
 التحفظ وخصائص املعلومة احملاسبية الرئيسية.

رع ملتخصصة بفا * اختبار العالقة بني التحفظ احملاسيب ومالءمة وموثوقية املعلومات احملاسبية على مستوى شركات التأمني اجلزائرية
 .تأمينات األضرار

، احملاسبية معلوماتلل الرئيسية صائصاخل* الكشف عن طبيعة األثر الذي قد ينتج عن ممارسة مستوى من التحفظ احملاسيب على 
 هذه السياسة.استخدام واالستفادة منه يف التخفيف من حالة اخلالف األكادميي بشأن تأييد أو معارضة 

( واجمللس FASBلنوعية للمعلومات احملاسبية يف إطار املشروع املشرتك بني اجمللس األمريكي )للخصائص ا خري* عرض التصنيف األ
 .0202هات اجلديدة جمللس املعايري الدويل بشأن التحفظ احملاسيب لياية سنة ، وإبراز التوج  0202( لسنة IASBالدويل )

اسيب، التأمني اجلزائرية واحملاسبني على وجه اخلصوص هبذا املفهوم احمل* الوقوف على مدى إدراك ومعرفة القائمني على إدارة شركات 
 ومدى مراعاته يف تقييم بعض عناصر القوائم املالية.

 * إبراز أمهية وخصوبة املوضوع وإمكانية مواصلة البحث فيه من جوانب أخرى مل يتم التطرق إليها يف إطار الدراسة احلالية.
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 الموضوعأسباب اختيار   -5    
 لألسباب املوضوعية والذاتية التالية: اختيار الباحثة هلذا املوضوع يرجع       

* لقي مفهوم التحفظ احملاسيب الكثري من االهتمام املتزايد يف السنوات األخرية على املستوى الدويل والعريب، وهو ما يعكس أمهيته 
 يف املمارسات العملية احملاسبية.

اليت تناولت موضوع التحفظ احملاسيب وعالقته خبصائص جودة املعلومات احملاسبية على واألحباث الدراسات  * حمدودية ونقص
 .وإعادة التأمني املستوى احمللي، خاصة يف جمال صناعة التأمني

يطي اجلوانب األخرى ترغبة الباحثة يف أن يفتح هذا املوضوع الباب واسعا أمام دراسات وأحباث تطبيقية أخرى يف املستقبل تثري و * 
 لسياسة التحفظ احملاسيب يف قطاعات أخرى.

 .لمواضيع احملاسبية اجلدلية، والرغبة يف التعرف عليها على مستوى األنظمة احملاسبية املتخصصة كمحاسبة التأمنيل* امليول الشخصي 
 عرض الدراسات السابقة -6
يعد موضوع التحفظ احملاسيب من بني املواضيع احملاسبية الشائعة بكثرة يف احلقل احملاسيب، واليت حظيت باهتمام كبري من         

نه و طرف املفكرين والباحثني واألكادمييني وهيئات وضع املعايري، وهذا المتداد أثره ملختلف املفاهيم االقتصادية، املالية، احملاسبية. وك
 0991( لسنة Basu. Sجتد د أكادمييا منذ تسعينيات القرن املاضي، وبالتحديد بعد دراسة: )قد إن االهتمام به موضوعا جدليا، ف

، ذا املفهومهاملشهورة، واليت كانت مرجعا هاما للدراسات الالحقة فيما بعد، حيث كانت حافزا للعديد من الباحثني إلعادة النظر يف 
حنو دراسته من زواياه املختلفة. وفيما يلي عرض موجز ألهم الدراسات املعتمدة بشكل أساسي وتوجيه البحوث احملاسبية مرة أخرى 

 يف إجناز هذا العمل:
 أوال: الدراسات العربية     

( أطروحة دكتوراه بعنوان: "أثر استخدام مفهوم التحفظ المحاسبي على مالءمة وموثوقية المعلومات 2004* دراسة عبيدات )
 .2004 ،جامعة عمان العربية، األردنالمحاسبية"، 

درس الباحث أثر وشكل تأثري مفهوم التحفظ احملاسيب على مالءمة وموثوقية املعلومات احملاسبية من خالل دراسة أثر املتيري         
قيتها. وألجل ذلك استخدم الباحث وموثو ل يف التحفظ احملاسيب على املتيريين التابعني ومها مالءمة املعلومات احملاسبية املستقل واملتمث  

أسلوب االحندار اخلطي البسيط وأسلوب االحندار اخلطي املتعد د الختبار فرضيات الدراسة، باالعتماد على استبيان معد وفقا ملقياس 
ود عالقة اجيابية بني ج. توصلت الدراسة لو وموز ع على عينة عشوائية مشلت احملاسبني واملدققني واملستثمرين واألكادمييني )ليكرت(

ذو داللة إحصائية جلميع جوانب التحفظ احملاسيب على اخلصائص الرئيسية للمعلومات  اإجيابي امتيريات النموذج، وأن هناك أثر 
إن الدراسة احلالية ختتلف عن دراسة )عبيدات( من حيث العينة املختارة واليت مشلت مجيع شركات التأمني على األضرار  احملاسبية.

اجلزائرية، إضافة العتماد التصنيف األخري خلصائص املعلومة واملتضم ن يف النموذج املوح د بني اجمللس األمريكي واجمللس الدويل لسنة 
0202. 
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( مقال بعنوان: " أثر قواعد حوكمة الشركات على درجة التحفظ المحاسبي في القوائم المالية 2011دراسة عبد الملك )* 
 . 2011، جامعة عين شمس، مصر 01لة بسوق المال المصري"، مجلة الفكر المحاسبي، العدد المسجّ المنشورة للشركات 

هدفت هذه الدراسة إىل حتديد دور احلوكمة يف احملافظة على التحفظ احملاسيب للحد من املمارسات املتحر رة لإلدارة يف حالة         
املفاضلة ما بني السياسات البديلة، مبا يعظ م منفعتها على حساب مصلحة األطراف األخرى ذوات العالقة. ولتحقيق ذلك اعتمدت 

شركة من الشركات املسج لة والناشطة يف البورصة املصرية، ومت استخدام مقياس  17وز عت على الدراسة على قائمة استقصاء 
 )ليكرت( اخلماسي لتحويل إدراكات املسؤولني الوصفية إىل قيم كمية، وخلصت الدراسة إىل النتائج التالية:

 حوكمة الشركات تؤثر على درجة التحفظ احملاسيب. -
 املالية االحتيالية من خالل التحفظ.حوكمة الشركات متنع التقارير  -
 هناك عالقة ارتباط اجيابية بني قواعد احلوكمة والتحفظ احملاسيب. -

( مقال بعنوان: " أثر التحفظ المحاسبي في تحسين جودة التقارير المالية: دراسة تطبيقية على 2011حمدان ) دراسة* 
 .2011، األردن 02الشركات الصناعية المساهمة في األردن"، مجلة دراسات، العدد 

اس عالقة التحفظ دنية، وقيهدفت الدراسة لقياس مستوى التحفظ احملاسيب يف التقارير املالية لشركات املسامهة العامة األر        
(، ومت اختبار 0222 -0220( شركة صناعية مسامهة عامة للفرتة )02بتحسني جودة التقارير املالية. اشتملت عينة الدراسة على )

 (.Logistic Regression) (، واختبارPooled data regressionالبيانات باستخدام )

ود عالقة مهمة احصائيا وج نتائجالتقارير الصادرة عن الشركات األردنية، كما بي نت التوصلت الدراسة الخنفاض مستوى التحفظ يف 
بني زيادة التحفظ احملاسيب وحتسني جودة التقارير املالية، وهو ما يشري إىل أن الشركات اليت التزمت بالتحفظ عند إعداد التقارير 

 املالية تلقت تقريرا نظيفا من مدقق احلسابات.

( مقال بعنوان:" العوامل المؤثّرة في درجة التحفظ المحاسبي عند إعداد التقارير المالية: دليل من 2012دان )دراسة حم* 
 . 2012، األردن 01األردن"، المجلة األردنية في إدارة األعمال، العدد 

ت البحث يف أهم كات األردنية، وحاولهدفت الدراسة إىل تقييم مستوى التحفظ احملاسيب عند إعداد التقارير املالية يف الشر         
العوامل املؤث رة يف درجة التحفظ يف تلك الشركات واملتمثلة يف: نشاط القطاع، حجم الشركة، املديونية. ولتحقيق هذه األهداف مت 

. توصلت (0222 – 0220)( شركة للفرتة املمتدة 007( للتحفظ احملاسيب لعينة من شركات أردنية عددها )Basuتقدير منوذج )
 الدراسة إىل مجلة من النتائج أمهها اخنفاض مستوى التحفظ احملاسيب يف التقارير املالية الصادرة عن الشركات األردنية، كما أن البنوك

هي األكثر حتفظا يف سياساهتا احملاسبية مقارنة بالقطاعات األخرى حمل الدراسة. وقد كان حلجم الشركة أثر يف مستوى التحفظ، 
الشركات صيرية احلجم تعترب األكثر حتفظا يف سياساهتا من الشركات كبرية احلجم، بينما مل يكن لعامل املديونية أثر واضح  حيث أن

 يف مستوى التحفظ عند إعداد التقارير املالية للشركات األردنية.
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قيمة ير المالية وأثره على البعنوان: "قياس مستوى التحفظ المحاسبي في القوائم والتقار  مقال (2014دراسة النجار )*
 .2014، جامعة عمان األهلية، األردن 02السوقية للسهم"، البلقاء للبحوث والدراسات، العدد 

هدفت الدراسة إىل قياس مستوى التحفظ يف التقارير املالية الصادرة عن شركات املسامهة العامة املدرجة يف بورصة فلسطني،         
ومنوذج  ،(Beaver & Ryan 2000) القيمة السوقية للسهم. ولتحقيق هدف الدراسة مت استخدام منوذجوبيان أثر التحفظ على 

(Basu1997( لقياس التحفظ احملاسيب. طب قت الدراسة على عينة مكونة من )شركة مدرجة يف بورصة فلسطني للفرتة 10 ))0220- 

بي نت  احملاسيب يف القوائم والتقارير املالية الصادرة عن هذه الشركات. و وقد أظهرت نتائج الدراسة اخنفاض مستوى التحفظ  .)0200
كذلك أن قطاع التأمني وقطاع البنوك تعترب أكثر القطاعات حتفظا، وأن مستوى التحفظ احملاسيب يؤثر إجيابيا على القيمة السوقية 

 للسهم.
التحفظ المحاسبي في التقارير المالية وتكلفة رأس  ( مقال بعنوان: "تحليل العالقة بين2014*دراسة إيمان سعد الدين )

 .2014، جامعة بني سويف، مصر 01المال وأثرها على قيمة المنشأة"، مجلة المحاسبة والمراجعة، العدد 
طبيق تاستهدفت الدراسة اختبار العالقة بني التحفظ احملاسيب وتكلفة رأس املال كأحد أهم اآلثار االقتصادية النامجة عن          

التحفظ بالقوائم املالية، وأثر هذه العالقة على قيمة املنشأة يف أسواق املال. ولتحقيق ذلك تضم ن البحث دراسة تطبيقية الختبار 
أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة  (.0200 - 0222لة بالبورصة خالل الفرتة )( شركة مصرية مسج  10الفروض لعينة مكونة من )

 ية بني درجة التحفظ بالتقارير املالية وتكلفة رأس املال، بينما توجد عالقة ارتباط طردية بني التحفظ احملاسيبارتباط معنوية عكس
 .0200ظة قد استطاعت احملافظة على قيمتها بعد عام وقيمة املنشأة. كما بي نت الدراسة أن الشركات املتحف  

المحاسبي في التقارير المالية في الحد من ممارسة إدارة األرباح ( مقال بعنوان:" دور التحفظ 2016شقور )عمر * دراسة 
(، هيوستن الواليات المتحدة COES&RJمركز ) ،03، العدد واالدارة "، مجلة األعمال في الشركات االستخراجية األردنية

  .2016األمريكية، 
باستخدام نسبة  األرباح، حيث مت قياس التحفظ احملاسيبحبثت هذه الدراسة يف طبيعة العالقة بني التحفظ احملاسيب وإدارة         

. تكو نت عينة الدراسة من 0992( املعد ل لسنة Jonesاملستحقات الكلية إىل جممل الربح، وقياس إدارة األرباح عن طريق منوذج )
أن مستوى التحفظ احملاسيب  بي نت نتائج الدراسة (.0207 – 0202مجيع الشركات االستخراجية املدرجة يف بورصة عمان للفرتة )

وأن  % 11ان هو منخفض، حيث بليت النسبة املئوية لدرجة ممارسة التحفظ يف الشركات االستخراجية املوجودة يف بورصة عم  
وقد خلصت الدراسة لوجود عالقة سالبة بني مستوى التحفظ احملاسيب يف  .%11النسبة املئوية لدرجة ممارسة إدارة األرباح كانت 

 ارير املالية للشركات االستخراجية الناشطة يف بورصة عمان ودرجة ممارستها إلدارة األرباح.التق
( مقال بعنوان: "أثر التحفظ المحاسبي المشروط في مالءمة قيمة األرباح المحاسبية والقيمة 2016دراسة ليلى الطويل ) *

 .2016، سوريا 05الدفترية للسهم في سوق أبو ظبي لألوراق المالية"، مجلة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، العدد 
سهم للشركات قيمة األرباح احملاسبية والقيمة الدفرتية لل اختربت الدراسة مدى تأثري سياسة التحفظ احملاسيب املشروط يف مالءمة

( لقياس مستوى التحفظ احملاسيب، وعلى Basuاخلدمية املدرجة يف سوق أبو ظيب لألوراق املالية. اعتمدت الدراسة على منوذج )
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ة خالل الفرتة املالية الربعية والسنوي ر يف أدبيات مالءمة القيمة، وذلك باستخدام املعلومات الواردة يف القوائممنوذج السعر املطو  
 قبي نت نتائج الدراسة اخنفاض مالءمة قيمة األرباح احملاسبية بشكل كبري يف الشركات اليت ال تطب   (.0207 – 0222املمتدة )

ألرباح ويف مالءمة االتحفظ، وعدم مالءمة القيم الدفرتية هلذه الشركات، مما يدل على تأثري سياسة التحفظ طرديا يف مالءمة قيمة 
 القيم الدفرتية لألسهم.

 ثانيا: الدراسات األجنبية     
                                                                      The conservatism principle and the asymmetric»مقال بعنوان:  1991لسنة  (.Basu S* دراسة )

timeliness of earnings», journal of Accounting and Economics, vol.24, Elsevier1997. 
كانت هذه الدراسة من أوىل احملاوالت لوضع مقياس للتحفظ احملاسيب مبّن على أساس أن االنعكاس الرئيسي للتحفظ         

عرتاف باألحداث اليت وتأجيل االاحملاسيب هو تعجيل عملية االعرتاف باألحداث اليت يتوقع منها حتقيق نتائج غري مرغوب فيها، 
يتوقع منها حتقيق نتائج مرغوب فيها. أي بتعبري آخر، األخبار غري السارة سوف تنعكس يف الربح احملاسيب بصورة أسرع من األخبار 

( بقياس التحفظ احملاسيب من خالل قياس السرعة اليت يعكس هبا الربح احملاسيب Basuالسارة. انطالقا من ذلك قام الباحث )
 األخبار غري السارة باملقارنة مع األخبار السارة. 

وعمال بفرضية سوق رأس املال الكفؤة واليت مفادها أن تستجيب أسعار أو عوائد األسهم للمفاجأة اليت حيملها الربح         
قدر ز )أي تستجيب إجيابيا لألخبار السارة اليت حيملها الربح احملاسيب، كما تستجيب سلبيا وبنفس الحي  احملاسيب بشكل غري مت

لألخبار غري السارة اليت حيملها الربح(، فقد قام الباحث بإقامة عالقة احندار بني الربح السنوي وعوائد األسهم، يكون الربح حملاسيب 
ه ل. وكانت نتائج الدراسة أن استجابة الربح السنوي للعوائد السالبة هي أسرع من استجابتمتيري تابع وعوائد األسهم متيري مستق
 ( على وجود مستوى من التحفظ يف الربح احملاسيب املعلن عنه.Basuللعوائد املوجبة، وهو ما استدل منه )

 Conservatism in Accounting part 1: Explanations and»:مقال بعنوان 2003( لسنة Watts R.L) *دراسة

Implications », Accounting Horizons,vol.17, N3, USA 2003.  

الدراسة من الدراسات الرائدة يف جمال نظرية احملاسبة، واليت نادت بضرورة اعتماد سياسة التحفظ احملاسيب يف  صن فت هذه        
زء الثاين األول مفس رات استخدام التحفظ يف احملاسبة، بينما ركز اجلنت جزأين أساسيني ، حيث ناقش اجلزء املمارسات العملية. تضم  

لتحفظ ا سياسة التحفظ وانتشاره، كما هدفت حملاولة إجياد دليل واضح على وجود وممارسة على بعض النتائج التطبيقية الستخدام
ياغة عقود الدين ص ام القوائم املالية كأساس عندالتحفظ احملاسيب تعود الستخد سةار مم درجةتوصلت الدراسة إىل أن زيادة احملاسيب. 

تطبيق معايري ائية من طرف املسامهني، ونتيجة لضرفع الدعاوى الق بت والتعويضات، وعند احتساب الضرائب، وبسبآوعقود املكاف
لتحفظ، حيث يزيد من ا احملاسبة. كما بي نت النتائج أن املقرضني بإمكاهنم وضع قرارات ائتمانية رشيدة يف إطار تطبيقات سياسة

ة فعالية الرقابة واملتابعة على الوفاء بعقود املديونية، كما أغفلت اجلهات املعارضة لسياسة التحفظ احملاسيب منافعه االقتصادية النامج
ألقل، وأن اخلصت الدراسة إىل أن الدليل املتوف ر يشري إىل أن احملاسبة تعد متحفظة ألسباب التعاقد والتقاضي على  عن تطبيقه.

هناك درجات ملمارسة التحفظ، حيث كلما زاد االختالف يف درجة التحقق املطلوبة لالعرتاف باملكاسب واخلسائر، يكون تطبيق 
 سياسة التحفظ احملاسيب بشكل أوسع وبدرجة أكرب.
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 Impact of conservatism on the Accounting“بعنوان: مقال  2013( لسنة Mohammad*دراسة )

information quality and decision making of the shareholders and the firms listed on the Tehran 
Stock Exchange” , International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and 

Management Sciences Vol.3, N3, 2013.  
هدفت هذه الدراسة يف األساس إىل اختبار أثر التحفظ احملاسيب على جودة ملعلومات احملاسبية وقرارات املسامهني والشركات         

مة، املوثوقية، ءعلى ثالث خصائص نوعية هي: املال ب حتديد أثر التحفظلة يف بورصة طهران. ولتحقيق هذا اهلدف، توج  املسج  
( ومت Cross-sectional correlation) تعترب هذه الدراسة تطبيقية يف مضموهنا، حيث اعتمدت على اختبار املالئم.التوقيت 

. وقد (0200-0222)احلصول على املعلومات املطلوبة من مجيع الشركات املدرجة يف بورصة طهران ملدة ست سنوات غطت الفرتة 
وجرى حتليل املعلومات باعتماد االحندار اخلطي  شركة 122ث يف النهاية مت انتقاء مت اختيار العينة عن طريق تقنية التصفية، حي

 عل كل من املوثوقية، جيايبوجود عالقة بني التحفظ احملاسيب وجودة املعلومات، وأن التحفظ له أثر اعن شفت النتائج ك  البسيط.
م مالية توصف د طلب التقارير يف الوقت املناسب وتوفري قوائمة، التوقيت املالئم، وبالتايل قد تصبح السوق أكثر كفاءة بعءاملال

 بالشفافية والكمال، مما ميكن املستثمرين واملسامهني يف البورصة من وضع قرارات مناسبة.

  ما يميز الدراسة الحالية 
ية السابقة اليت تناولت موضوع التحفظ احملاسيب وعالقته خبصائص املعلومات احملاسب اتقاطعت الدراسة احلالية مع الدراست        

، ودعم ج املعتمدواختيار املنه لت خلفية نظرية أساسية انطلقت منها الباحثة يف حتديد اإلطار العام للدراسةوجودهتا، حيث شك  
الدراسة ملتوصل إليها يف انتائج الالدراسات و هذه ت املمكنة بني نتائج التأصيل النظري هلذا املفهوم احملاسيب. إىل جانب إجراء املقارنا

رغم غزارة األحباث يف هذا اجملال اخلصب، إال أن الدراسات اليت تعر ضت الختبار العالقة بني حمدد التحفظ واخلصائص  ة.لتطبيقيا
ودة املعلومات وى العريب، حيث ركزت يف جمملها على جالرئيسية للمعلومات احملاسبية تعد قليلة وحمدودة نوعا ما، خاصة على املست

وعلى جودة التقارير املالية بشكل عام، وموقوتية استجابة األرباح لألخبار السيئة بشكل خاص. تعد هذه الدراسة استكماال 
كات، العوامل املؤثرة يف ر لألدبيات احملاسبية اليت ركزت على دراسة التحفظ احملاسيب من جوانب خمتلفة كدوافع التحفظ، حوكمة الش

 مستوى التحفظ، جودة التقارير املالية وغريها من العناصر.
ه ّن  هذالتحفظ، هو أهنا حاولت دراسة أثر تب وضوعإن ما ميي ز الدراسة احلالية عن سابقاهتا من الدراسات اليت تعرضت مل        

على اخلصائص الرئيسية للمعلومة احملاسبية، وما يزيدها اختالفا هو دراسة هذا األثر يف إطار التصنيف  سياسة التحفظ احملاسيب
ز . إضافة إىل ذلك، ترك  0202اجلديد هلذه اخلصائص وفق ما جاء يف اإلطار املفاهيمي اجلديد للمشروع املشرتك املوح د لسنة 

كس يف يريات األساسية للنموذج يف شركات تأمني جزائرية هلا خصوصية بارزة تنعالدراسة على اختبار العالقة االفرتاضية بني املت
األنشطة املمارسة، واليت متيزها عن باقي املؤسسات يف القطاعات األخرى. فضال عن ذلك، فإن غالبية الدراسات قد أجريت يف 

ج الدراسة احلالية ية. وتأمل الباحثة أن تساعد نتائدول متقدمة وأخرى عربية واليت ختتلف مساهتا عن مسات وخصائص البيئة اجلزائر 
  تبعادها وجتاهلها.أو اس ،ك بسياسة التحفظ عند إصدار األحكام ووضع التقديرات الالزمةعلى التقليل من اجلدل القائم بشأن التمس  
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 منهج البحث واألدوات المستخدمة -1    
وصفي يف جوانب على املنهج البشكل أساسي  ةالباحث تاملوضوع املعاجل، اعتمدساقا مع طبيعة حتقيقا ألهداف البحث وات          

الدراسة النظرية، من خالل استعراض وتقييم أدبيات احملاسبة فيما يتعلق بالتحفظ احملاسيب وجماالت استخدامه وأسباب التوجه 
ادة من الرصيد وخصائصها النوعية، وهذا بيية االستف ل ملفاهيم جودة املعلومات احملاسبيةإىل جانب عرض مفص   ومرب راته، ملمارسته

ف املراجع يب باستقراء خمتلعلى املسح املكت ةالباحث تالعلمي الذي تقدمه، وبناء اإلطار النظري للدراسة. ألجل ذلك، اعتمد
زت الباحثة رك  و  .ركات التأمنيلقطاع ششريعية املنظ مة والنصوص الت العربية واألجنبية، إىل جانب الدوريات واجملالت والقوانني تنيباللي

ن شبكة املستقاة مواألحباث الدراسات  املسح االلكرتوين من خالل يف مجع املعلومات من مصادرها الثانوية بشكل أكرب على
وم التحفظ همت توظيف املنهج التارخيي بالنسبة لألجزاء املرتبطة مبراحل التطور التارخيي ملفكما   االنرتنت لباحثني عرب وأجانب.

 .هالقوانني اليت حتكماإلطار العام لصناعة التأمني يف اجلزائر و ولدى عرض 
ملنهج الوصفي امنهج دراسة احلالة واملتعلقة بقطاع التأمني على األضرار يف اجلزائر و  استخدامعلى املستوى التطبيقي مت        

ية، وهذا ادرها األولمن خالل استخدام أداة االستبيان اليت تعد إحدى تقنيات االستقصاء ومجع املعلومات من مص ،التحليلي
وحتليل النتائج باستخدام  احصائيا راء عينة من املختصني واملهتمني مبجال احملاسبة. مث مت تفريغ البيانات ومعاجلتهاآللوقوف على 

 خصيةالش املقابلة أداة مت اللجوء الستخدام ،(. إضافة هلذه التقنيةSPSS version 24االجتماعية )للعلوم  ئيةاإلحصا احلزمة برنامج
  وتفسريها.  اليت تتعلق مبوضوع البحثاملختلفة  البيانات لدعم االستبيان يف مجع بشكل كبري

 حدود الدراسة -8   
 *حدود مكانية

تقتصر هذه الدراسة يف جانبها التطبيقي على دراسة العالقة بني استخدام سياسة التحفظ احملاسيب وخصائص املعلومات         
شركات  على مستوىة ورؤساء أقسام املالية واحملاسبمن احملاسبني واملديرين واالطارات املالية احملاسبية الرئيسية، وذلك على عينة خمتارة 

خاصة، عمومية، وخمتلطة. وقد وقع اختيارنا على هذه  وتضم شركات ذات رؤوس أموال ،والية سطيفعلى األضرار بتأمني ال
نتائج دراسة محيدة ه تكديف سياساهتا احملاسبية حسب ما أالشركات باعتبارها جزء من مؤسسات القطاع املايل، وتعد األكثر حتفظا 

 وغريها من الدراسات.( 0207(، ودراسة النجار لسنة )0201عبد اجمليد لسنة )
 حدود زمانية: *

وزيعه تو تصميم وإعداد االستبيان، الدراسة النظرية لياية ، وذلك بدء من 0202 سنة لياية 0202 امتدت فرتة الدراسة من سنة      
 .0202 لياية سنة 0202إضافة لدراسة جوانب التحفظ وخصائص املعلومة بالرتكيز على الفرتة ما بعد سنة  ومجعه ومعاجلته وحتليله.

 هيكل البحث -9   

عة، مت تقسيم بهبدف معاجلة مشكل الدراسة املطروح، واثبات صحة الفرضيات املوضوعة، ومتاشيا مع منهجية البحث املت          
 نت ما يلي:فصول نظرية وفصل تطبيقي تضم   ةالدراسة إىل ثالث
خصص للتعريف باإلطار العام للتحفظ احملاسيب من خالل التعرض لألساس املفاهيمي، والذي تضمن النشأة،  الفصل األول:
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التعاريف الصادرة عن خمتلف اهليئات املهنية الدولية والباحثني واملفكرين. إىل جانب ذلك مت شرح دوافع اللجوء للتحفظ احملاسيب 
 أهم العوامل املؤثرة فيه.وأهم النماذج الشائعة لقياسه، وحماولة حصر 

ويعرض األسس احملاسبية للتحفظ أين متت دراسة هذا املفهوم من النواحي احملاسبية وشرح أثره على عناصر القوائم  الفصل الثاني:
للتحفظ  دوليةلاملالية وأهم املمارسات التطبيقية له يف الواقع. ويف إطار حماولة فهم األساس احملاسيب للتحفظ، مت عرض نظرة املعايري ا

 احملاسيب، وتوضيح عالقته باملفاهيم احملاسبية األخرى كالقيمة العادلة وال متاثل املعلومات احملاسبية.
تناولنا من خالله عالقة التحفظ احملاسيب مبالءمة وموثوقية املعلومات احملاسبية، من خالل عرض أساسيات جودة  الفصل الثالث:

 ،0929 ،0922خلصائص النوعية هلذه املعلومات يف ضوء األطر املفاهيمية إلعداد القوائم املالية لسنوات املعلومات احملاسبية ودراسة ا
. مث حاولنا حتديد مدى األثر الذي ميكن أن حيدثه استخدام سياسة التحفظ على اخلصائص الرئيسية 0202، 0200، 0202

 ورد يف الدراسات السابقة للموضوع. للمعلومات حسب ما
  اجلزائرية بوالية سطيفشركات التأمني جلميعيتعلق بالدراسة التطبيقية، من خالله متت االستعانة باستبيان موج ه الفصل الرابع: 

كعينة   جمموعة من املختصني يف اجملال احملاسيب واملايل واالداري اختيار من خالهلا جرى واملمارسة لنشاط التأمني على األضرار، حيث
ن االستبيان جمموعة من الفقرات اليت تعكس جوهر املشكل املطروح ومتيريات الدراسة. ضمن هذا الفصل قمنا تضم   وقد للدراسة،

أوال بعرض خمتصر خلصوصيات احملاسبة يف شركات التأمني اجلزائرية مع الرتكيز على جوانب التحفظ فيها، إىل جانب عرض سوق 
على النتيجة احملققة و ، ورقم األعمال احملقق املستهدف الدراسة جمالتعاونيات باعتبارها التأمينات اجلزائرية وما تضم نته من شركات و 

 مت عرض اإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانية من خالل توضيح مراحل إعداد االستبيان بعد ذلك. الفرتة األخريةمستوى السوق يف 
 .الفرضيات اة، ليتم بعدها دراسة وحتليل نتائج االستبيان واختبار صحةالدراسة، مث اختبار صدق وثبات األد وعينة وتوزيعه، جمتمع

 صعوبات إنجاز البحث -10    
 الصعوبات اليت كان من أبرزها: ضلدى قيامنا بالدراسة احلالية واجهتنا بع        

ة تفه م مصطلح املوضوع يف حد ذاته وصعوبلعل أهم عائق واجهته الباحثة كان أثناء قيامها بالعمل امليداين، والناتج عن طبيعة  -
التحفظ احملاسيب وعدم وضوحه بالنسبة ملفردات العينة، حيث كانت هناك صعوبة يف إقناعهم بالتقييم األدىن لألصول وااليرادات 

ب إجراء طل  توالتقدير األعلى لاللتزامات واملصاريف يف ظروف عدم التأكد. وهذا األمر صع ب على الباحثة إجناز البحث، مما 
جانب  ، وهذا لشرح فقرات االستبيان وتبسيط املصطلحات الواردة فيه، إىلاملستجوبني العينة أفراد معظمالعديد من املقابالت مع 

ت بيياب بعض حىت أن الباحثة تفاجأ .ا تطل ب الكثري من اجلهد والوقتمم ،شرح مفص ل للتحفظ احملاسيب من زواياه املختلفة
 وغريها. بدأ حتقق االيرادمني ومنها القيمة العادلة، املخصصات التقنية املقننة، بحوثسبية بالنسبة لبعض األفراد املاملفاهيم احملا

 قطاعبشكل عام و  التأمني قطاع وباألخص يفحمدودية األدبيات اليت حاولت دراسة التحفظ احملاسيب يف مؤسسات القطاع املايل  -
ونقص املراجع اليت توض ح طبيعة العالقة بني ممارسة التحفظ واخلصائص الرئيسية للمعلومات ، بشكل خاص ات اجلزائريالتأمين

 احملاسبية.
 على مستوى وبعض املوظفني يف أقسام املالية واحملاسبة وبعض احملاسبني والقائمني على إدارة شركات التأمني رفض بعض املسؤولني -
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اإلجابة على فقرات االستبيان حبجة أهنم ال ميلكون فكرة عن املوضوع، وليس لديهم الوقت الكايف لالطالع  مصاحل املالية واحملاسبة
هوية، وإعداد على مستوى الوحدات اجل فرتةأهنا تزامنت مع أشيال وأعمال هناية الو  ،نظرا ملسؤولياهتم وانشياالهتم الكثريةعليها 

 توجيهنا مباشرة متوقد ض من عدد األفراد املستجوبني. ، مما خف  لوكاالت التابعة هلاعلى مستوى ا امليزانيات والكشوف الشهرية
 .ألقسام املالية واحملاسبة إلجراء املقابلة الشخصية مع األطراف املسؤولة عن إعداد احلسابات اخلتامية وتوزيع االستبيان

 بعض التعاريف االجرائية -11    
 (conservatism) التحفظ المحاسبي -

تبّن درجة من احلذر يف ممارسة األحكام الالزمة لعمل التقديرات املطلوبة يف ظروف عدم التأكد، أي التعامل مع عناصر القوائم 
املالية غري املؤكدة حبذر من خالل عدم تضخيم األصول )تأجيل االعرتاف باإليرادات واالرباح احملتملة(، وعدم ختفيض االلتزامات 

 سائر واملصاريف احملتملة(.)تعجيل االعرتاف باخل

 (Relevanceمالءمة المعلومات المحاسبية ) -
قدرة املعلومات احملاسبية على تييري القرار والتأثري عليه، من خالل مساعدة املستخدم يف تقييم األحداث املاضية أو احلالية أو 

 املستقبلية، وتصحيح أو تأكيد توقعاته السابقة.

 (Reliabilityالمحاسبية )موثوقية المعلومات  -
تعّن حيادية املعلومات احملاسبية وخلوها من األخطاء اهلامة والتحيز إىل حد معقول، إىل جانب اكتماهلا حبيث ميكن ملتخذ القرار 

 االعتماد عليها لتمثيل الواقع بصدق ووضع القرارات.

  عمليةتسوية التزام بني طرفني يفمتثل املقدار النقدي الذي جيرى على أساسه تبادل أصل أو  :(Fair Valueالقيمة العادلة ) -
 فهي سعر البيع يف سوق نشطة. تبادلية عن وعي ورغبة يف تاريخ القياس.
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 تمهيد:

ا ينادى وقد أصبح مطلبا مهم   ،يف السابق وحاليا أدبيات احملاسبة اليت تناولتهايعترب موضوع التحفظ احملاسيب من أقدم املوضوعات 
 هذا املفهوم تبين االقبال علىتزايد والقوائم املالية، حيث  املستخدمة للتقارير واألطراف جلهاتبضرورة تطبيقه خاصة من طرف ا

شركات العمالقة لعديد من املؤسسات الكربى والا مس تاالهنيارات واألزمات املالية املتتالية، واليت  عقببشكل كبري خاصة  وممارسته
االنتهازية والتالعب يف احلسابات بالشكل الذي أحلق أضرارا جسيمة بسبب املمارسات وهذا  ،عاملياملشهورة على املستوى ال

 .وخسائر ثقيلة بأصحاب املصاحل على مستوى هذه الشركات

من تحفظ احملاسيب ال مفهوم لدراسة من طرف خمتلف الكتاب والباحثني يف جمال احملاسبة بارز هتمام بشكلااليف هذا السياق تزايد 
أمهية  ن خالهلامواليت أكدوا  قاموا هبا، اليت الغزيرة ات والبحوث احملاسبيةالدراس من خالل هذا االهتمامجتس د و ، زواياه املختلفة

حفظ احملاسيب من بني إن الت .وعلى املركز املايل للمنشأة الواضح على جودة التقارير والقوائم املالية اوأثرهسياسة التحفظ احملاسيب 
التقييم  يعد املبدأ األكثر شيوعا وانتشارا على مستوى عملياتكما أكثرها قدما يف األدب احملاسيب،  املفاهيم احملاسبية األساسية و 

التحفظ  ، أنواعاسيباحمل هذا الفصل التعرف على هذا املفهوم يف سنحاول لذلك. وعند إعداد احلسابات اخلتامية يف املنشأة احملاسيب
ملباحث العوامل املؤثرة فيه، إىل جانب املداخل املعتمدة يف قياسه من خالل ااسيب، ومربرات التحفظ احملأمهيته، دوافع احملاسيب و 

 التالية:

 

 .المبحث األول: مفهوم التحفظ المحاسبي 

  .المبحث الثاني: مبّررات التحفظ المحاسبي 

 .المبحث الثالث: مداخل قياس التحفظ المحاسبي والعوامل المؤثرة فيه 
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 األول: مفهوم التحفظ المحاسبيالمبحث         

ع بحيظى القياس احملاسيب وفقا لسياسة التحفظ احملاسيب بأمهية كبرية ومبكانة هامة ضمن اإلطار التقليدي إلعداد القوائم املالية. واملتت
شكل واضح، لدرجة بألدبيات الفكر احملاسيب يالحظ أن أثر هذه السياسة ينعكس على العديد من التطبيقات واملمارسات احملاسبية 

أن فئة كبرية من احملاسبني، سواء على املستوى العملي احملاسيب أو على مستوى البحث األكادميي، يطلقون على التحفظ احملاسيب 
لقياس احملاسيب، د أو قيد على اتسمية "مبدأ احليطة واحلذر" أو "مبدأ التحفظ احملاسيب". لكن يف احلقيقة هو ليس سوى جمرد حمد  

ة وليس دخالله يسمح للمحاسب ببعض االستثناءات للخروج عن تطبيق بعض املبادئ احملاسبية، وهذا طبعا يف ظروف حمد  من 
دائما. وسنحاول من خالل هذا املبحث اإلحاطة مبفهوم التحفظ احملاسيب ومعرفة أشكاله املختلفة، إضافة إىل أمهيته يف املمارسات 

 احملاسبية. 

 فهوم السياسة المحاسبيةمالمطلب األول:      
املبادئ ، يةالسياسات احملاسب يف عديد من احلاالت واملواقف قد حيدث خلط أو تداخل بني مصطلحني مهمني يف احملاسبة مها:

ينبغي توضيح أن  طاراإل، ويف هذا ال احملاسيباجملهذين املصطلحني من بني أكثر املصطلحات احملاسبية استخداما يف  احملاسبية.
ارف عليها، كجزء من املبادئ احملاسبية املتع  –حسب رواد احملاسبة  -السياسات احملاسبية على اختالف أنواعها وتعددها، تعترب 

ها احملاسب كاستثناء بق ويلجأ إلياب من يعترب أن هذه السياسات ميكن أن تط  ليس هذا وحسب، فهناك من الباحثني واملهتمني والكت  
. اخلتامية والقوائم املالية ساباتيف ظروف معينة، ويعتربها كمحدد أو قيد يلتزم به لدى إعداد احل تعديل يف تطبيق تلك املبادئكأو  
تعد من  بولةادئ والقواعد احملاسبية املق" املب:أنإىل املصطلحني يف ضوء العالقة املوجودة بينهما، حيث  فقد أشار)طارق محاد(  أما

 .1ناء السياسة احملاسبية وإعدادها"أقدم وأهم مصادر ب

 سبيةالمحددات والقيود المحا -1    
ذه احملددات هي قيد على هاليت تعد مبثابة حمددات لتطبيق املبادئ احملاسبية.  مجلة من القيود احملاسبية هيكل النظرية احملاسبية يضم 

يها تلك ر مسألة اخلروج عن القواعد العامة اليت تنص علترب  تعكس أهدافا تعديلية و  جتب مراعاته لدى إعداد احلسابات، احملاسب
جند أن جملس  لذلك ملبادئ احملاسبية الرئيسية.املبادئ. وبالتايل ميكن اعتبارها كاستثناءات يسمح هبا للخروج عن تطبيق بعض ا

* وضمن إطاره املفاهيمي العام، وسعيا منه لعرض معلومات حماسبية ومالية تتوفر فيها  (FASB)يكي األمر معايري احملاسبة املالية 
 2خصائص اجلودة واإلفادة ملستخدميها، قد اختار حمددين أساسيني شائعني لتلك املعلومات جيب مراعاهتما:

 قاعدة المنفعة أكبر من التكلفة أوال:
( قيدا حاكما ميثل قاعدة عامة جيب مراعاهتا عند إنتاج وتوزيع املعلومات الختاذ القرار. FASB) املعايري هذه القاعدة يعتربها جملس

فاملعروف عند غالبية األشخاص أن هذه املعلومات تعترب سلعة دون تكلفة، لكن األمر ليس كذلك على اعتبار أنه البد من توافر 
ملعلومات، ا يتبني ضرورة املوازنة بني املنافع املمكن حتصيلها من استخداملذا  .وانتاجها الوسائل واألدوات واألشخاص الستخراجها

                                                           
 .11، ص 9002طارق عبد العال محاد، املدخل احلديث يف احملاسبة: حماسبة القيمة العادلة، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية،  1

*FASB: Financial Accounting standards Board. 
 .991، ص9002، دار وائل للنشر، عمان، 9رضوان حلوة حنان، النموذج احملاسيب املعاصر: من املبادئ إىل املعايري: دراسة معمقة يف نظرية احملاسبة، ط 2
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جيب أال  قوائم املاليةلتكلفة إنتاج املعلومات احملاسبية اليت يقوم احملاسب بإعدادها من خالل ا ،أو مبعىن آخر .وبني تكاليف تقدميها
  تزيد عن املنافع املتوقعة من استخدام هذه املعلومات.

 ( Materialityمحدد األهمية النسبية ) ثانيا:

د لكن الباحث يف أدبيات نظرية احملاسبة جي .فاهيمي تسمية " عتبة االعرتاف "ضمن إطاره امل (FASB)املعايري يطلق عليه جملس 
 1قيودا أخرى جيب مراعاهتا من قبل احملاسب لدى إعداد القوائم والكشوف املالية منها: 

 ما يعرف تقليديا بسياسة احليطة واحلذر. : وهوالتحفظ المحاسبي* 
يسمى هذا القيد أحيانا مبمارسات الصناعة، من خالله يعمل احملاسبون على مستوى الشركات املتماثلة  التطبيقات المماثلة:* 

 األنشطة على تطبيق الطرق واإلجراءات احملاسبية املتشاهبة حىت تكون هناك إمكانية للمقارنة بني هذه الشركات.
 :تغليب الجوهر االقتصادي على الشكل القانوني* 

(. ومن 53يف فقرته ) 1292هو قيد تعتمده هيئة معايري احملاسبة الدولية ضمن إطارها النظري إلعداد وعرض البيانات املالية لعام 
خالله تعرض املعلومات وفقا جلوهرها االقتصادي وليس وفقا لشكلها القانوين. مبعىن ليس من الضروري الوصول إىل مستوى 
االنسجام بني جوهر العمليات واألحداث األخرى مع شكلها القانوين، فعندما حيدث وأن يتعارض املضمون االقتصادي مع الشكل 

فهنا من الضروري أن يقوم احملاسب بتغليب املضمون االقتصادي. وهذا املوقف يأخذ به كل من  القانوين الذي تأخذه العملية،
  .*(IASCة الدولية )يعايري احملاسباملوجلنة  (FASB)األمريكي لس اجمل

 2رات نظرية للخروج عن تطبيق املبادئ احملاسبية العامة منها: ن هلذه احملددات عدة مرب  إ
 دة يف جمال األعمال.أن احملاسبة تنطبق على كافة الوحدات االقتصادية واليت تعكس أوضاعا خاصة معق   -
 مما يتطلب السماح باستثناءات كحاالت خاصة. ،سبية العامة يف ظروف عدم التأكدق احملاسبة املبادئ احملاتطب   -
ة، واندماج الشركات، وكذا استحداث طرق وآليات متويل جديد مع التطورات االقتصادية احلديثة وظاهرة التكتالت االقتصادية -

أصبح لزاما على احملاسبة جتاوز الشكل القانوين للمعامالت املالية واألخذ باجلوهر االقتصادي لتلك العمليات بعني االعتبار، خاصة 
 يف حالة حدوث التعارض بينهما.

  تعريف السياسة المحاسبية -2    
عها يف أوضاع ف، وهي جمموعة القواعد والتنظيمات املطلوب إتباأساليب معينة يف التصر  هي " كالتايل:ف السياسة مبعناها العام  تعر  

 أما السياسة مبفهومها احملاسيب، فقد وردت تعاريف كثرية منها: .3أو يف مواقف معينة

                                                           

 . 999، صمرجع سبق ذكره ،حنانرضوان حلوة  1 
* IASC : International Accounting Standards Committee 

  2 املرجع نفسه.
3 Amel El-Refai, Dictionary of business terms, 1st ed, Syria Ray publishing and science, 2008, P 424.  
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ديد املمارسات املتعلقة بإعداد وعرض القوائم املالية، جيرى من خالهلا حتدة من " تتعلق السياسة احملاسبية مبجموعة هامة ومتعد   -
  .1جمال التطبيق واحملتوى املفاهيمي واألهداف اليت قد تقود لوضعيات خمتلفة للمعاجلة احملاسبية"

 .1بأهنا " املعايري الصادرة عن هيئات مهنية معرتف هبا" ) ,al etMc cullers(فها وعر   -
( بالصيغة التالية: " تتمثل السياسات 09) ( من املعيار احملاسيب الدويل رقم03كما ورد مفهوم السياسة احملاسبية يف الفقرة )  -

. 2احملاسبية يف جمموعة املبادئ واألسس واألعراف والقواعد واملمارسات املتبعة من طرف الكيان يف إعداد وعرض البيانات املالية "
 Jacquesتعريف )ل بالرجوعل يف مضمون املصطلحات الواردة يف التعريف، و فإنه مل يفص   ( من املعيار الدويل03الفقرة )بالنظر لنص و 

Tremblay  نها التعريف السابق من خالل شرح كل واحد منها على (، فقد عمل على توضيح طبيعة املصطلحات اليت تضم
 3التوايل:
  :األساسية اليت جيب مراعاهتا عند إعداد القوائم املالية وعرضها.تتمثل يف جمموعة املبادئ  المبادئ 
  :واملقصود هبا األساس الرمسي لعرض املعلومة املالية واحملاسبية.األسس 
  :تنطوي على جمموعة من التوجيهات لتطبيق املبادئ.األعراف 
  :ائم املالية.نها القو جمموع اإلجراءات املستخدمة لتقييم املعلومات اليت تتضم  الممارسات 

 .واحملاسبية ملاليةسبان لدى عرض بياناهتا اب عليها مراعاة مجيع هذه املضامني وأخذها يف احلة يتوج  نشأيفهم من هذا التوضيح أن امل
اد احلسابات ولدى إعد ف يسلكه احملاسب يف عمله اليوميالسياسة احملاسبية على أهنا: " سلوك أو تصر  )حممد مطر(  كما وض ح

 .4اخلتامية لتحديد قائمة املركز املايل ونتيجة أعمال املنشأة، حتظى بقبول شبه عام لدى احملاسبني وتتميز مبرونتها يف التطبيق "
 خالل املختلفة ؤسسةوعرض أنشطة امل باختالف سلوك احملاسبني يف قياس واملقصود من ذلك أن تطبيق السياسات احملاسبية خيتلف

  دورة حماسبية معينة.

إتباع وانتهاج سياسة حماسبية حمددة ال يفهم منه اخلروج عن املبادئ احملاسبية املتعارف عليها، إمنا ينطوي على اختيار األسلوب  إن
سب وح ة ألخرى.ألخرى ومن فرت  نشأةوالطريقة اليت يراها احملاسب مالئمة بشكل أفضل للظروف احلالية، فهي إذن قد ختتلف من م

كمال النقيب(، يشري مصطلح السياسة احملاسبية يف األدب والفكر احملاسيب إىل: " رأي عام مستقر متعارف عليه من طرف )
 .5احملاسبني واملراجعني"

                                                           
1  Jean François, Olivier R., Politiques comptables des entreprises, Encyclopédie de comptabilité et Audit, Economica, Paris, 
2012, p1152. 
 1 Mc cullers, D.L & R. Schroeder, Accounting theory: text and reading, New York, 1987, p 23. 
2 IAS N:8 ; Accounting policies, changing in Accounting estimates and Errors, version 2013. 
3 Jacques Tremblay, changement des méthodes comptables en vertu des normes internationales d’information financière 
(Normes IFRS), Document de recherche, Institut Canadien des Actuaires, 2009, p 22. 

 .12، ص 9002، دار وائل للنشر، عمان، 1حممد مطر، التأصيل النظري للممارسات املهنية احملاسبية، ط 4 
 . 909، ص 9002 ، دار وائل للنشر، األردن،1كمال عبد العزيز النقيب، مقدمة يف نظرية احملاسبة، ط  5
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 بادئ، األسس، القواعدجمموعة امل فق على تعريف واحد للسياسة احملاسبية بوصفهاأهنا تت  ب، نرى أعاله يف ضوء التعاريف املدرجة
 مساملمارسات، واآلراء اليت ميكن أن تتبناها املؤسسة عند تقييم أصوهلا والتزاماهتا، ولدى إنتاج خمتلف املعلومات احملاسبية. فهي تت  و 

ى مصطلح طلق علبالنسبة للمشر ع اجلزائري أ ق حسب الظروف احمليطة بأعماهلا.وتطب   ،ختتلف من مؤسسة ألخرىو  مبرونة التطبيق
 نوفمرب 93املؤرخ يف  11-00 ( من القانون52" الطرق احملاسبية"، حيث بإمعان النظر يف نص املادة ) ة تسميةالسياسة احملاسبي

ت اخلاصة، اأن الطرق احملاسبية تتعلق باملبادئ واألسس واالتفاقيات والقواعد واملمارسبضح ، يت  املتضم ن للنظام احملاسيب املايل 9000
املؤرخ يف  132.09( من املرسوم رقم 03مث جاءت فيما بعد املادة ) .1هبدف إعداد وعرض الكشوف املالية لكيانقها اطب  يواليت 
النظام احملاسيب املايل، حيث أكدت على نفس التسمية واملتضم ن  11-00القانون واملتعلق بتطبيق أحكام  9009 ماي 92يوم 

ه األسس ، وأكدت على ضرورة تطبيق الكيان هلذلتطبيقات اخلصوصيةواملصطلحات مع استبدال " املمارسات اخلاصة" مبصطلح ا
ولقد أخذ املشر ع اجلزائري باملعايري احملاسبية  .2واملبادئ واالتفاقيات بشكل دائم من سنة ألخرى لدى إعداد وعرض الكشوف املالية

 الدولية التالية:

 ف الطرق احملاسبية.( والذي يعر  03( ضمن فقرته )09) املعيار احملاسيب الدويل رقم 
 ( خبصوص تغيري السياسات احملاسبية.12) ( ضمن فقرته09) حملاسيب الدويل رقما املعيار 
 ( واملتعلق بعرض التقارير املالية.12( ضمن فقرته )09) املعيار احملاسيب الدويل رقم 

من املعيار الدويل احملاسيب رقم  (91ألحكام الفقرة )بينما تسمي جلنة معايري احملاسبة الدولية هذه الطرق بالسياسات احملاسبية طبقا 
" املبادئ واألسس واألعراف والقواعد واملمارسات احملددة اليت تتبناها  :على أهنا عرض القوائم املالية، حيث يعرفها(: إعداد و 01)

  .3احملاسبية"املنشأة يف إعداد وعرض البيانات املالية، على أن يتم األخذ مببدأ دميومة الطرق 

اسي تم االستعانة به كمرشد يعتمد عليه أصحاب املهنة بشكل أستياسات احملاسبية أصبحت كعرف عام مما سبق، يتضح أن الس
  هلم كيفية تطبيق خمتلف اإلجراءات احملاسبية هبدف توفري معلومات حماسبية مفيدة ملستخدميهاحيث يبني   يف املمارسات العملية،

 توى جملس اإلدارةجيرى حتديدها على مسد لطريقة عمله و يف املنشأة واحملد   هذه السياسات متثل حمور النظام احملاسيب .وذات منفعة
 .وتنف ذ من خالل اإلدارات التنفيذية

 أهم السياسات المحاسبية -3

راءات احملاسبية بغية إنتاج اإلجتتعدد السياسات احملاسبية اليت تستخدم كمرشد لتوضيح الطريقة اليت ينتهجها احملاسب لتطبيق 
ا وتتم مراعاهتا د عمل احملاسب ويعمل يف ضوئهمعلومات حماسبية مفيدة وصادقة. إن هذه السياسات هي مبثابة حمددات حماسبية تقي  

سياسة ، نسبيةة السياسة األمهي، سياسة الثبات واالتساق، سياسة اإلفصاح التام تتمثل أهم السياسات احملاسبية يف: .4دون جتاوزها
                                                           

 .02، ص 9000.11.93 بتاريخ، 22، السنة 02العدد  املتضم ن للنظام احملاسيب املايل، 9000نوفمرب  93املؤرخ يف  11-00القانون اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، 1
، 23، السنة 90العدد املتعلق بتطبيق النظام احملاسيب املايل،  11-00القانون واملتعلق بتطبيق أحكام  9009ماي  92املؤرخ يف يوم  132.09املرسوم رقم  ،ةاجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائري 2

  .11، ص 9009.03.99بتاريخ 
 .120، ص 9013، 12بشرية "رماح"، األردن، عددرفيق بوشوندة، حممد احلبيب مرحوم، السياسات احملاسبية للنظام احملاسيب، جملة رماح للبحوث والدراسات، مركز البحث وتطوير املوارد ال 3 
 .20، ص 9002اليازوري للنشر، األردن،  طالل حممد اجلجاوي، ريان يوسف، حممد جعفر، مشتاق الشمري، أساسيات املعرفة احملاسبية، دار 4 
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ب آخرون يعتربون ا( وكت  وهقيب(، )الشباين(، )حلجاوي(، )الناجلالسياق إىل أن كل من )جتدر اإلشارة يف هذا و  التحفظ احملاسيب.
اإلفصاح والثبات واألمهية النسبية والتحفظ احملاسيب كسياسات يلتزم هبا احملاسب لدى إعداد احلسابات اخلتامية، ومن املفاهيم 

املهتمني باجملال اب والباحثني و من الكت   آخرباملقابل هناك فريق  يف نظرية احملاسبة منذ زمن طويل.احملاسبية واألعراف الراسخة 
(. Belkaoui, Watts, Basu) أساسية يف نظرية احملاسبة أمثال احملاسيب وباملمارسات احملاسبية يعتربون السياسات السابقة كمبادئ

، مع املالية إطارها لدى إعداد الكشوفويف حبثنا هذا ستتم معاجلتها على أساس أهنا سياسات حماسبية جيب احرتامها والعمل يف 
ار إعادة تصنيف اخلصائص النوعية للمعلومات يف إطار املشروع املشرتك بني جملس املعايري الدويل واجمللس اإلشارة إىل أنه يف إط

 األمريكي، مت اعتبار األمهية النسبية كخاصية ثانوية خلاصية املالءمة.

 أوال: سياسة اإلفصاح التام     

املالية،  وكامل ومنصف للمعلومات احملاسبية اليت تتضمنها القوائمهناك إمجاع يف احملاسبة على أنه جيب أن يكون هناك إفصاح تام 
ففي السنوات األخرية أصبحت سياسة اإلفصاح تام ذات أمهية كبرية ينادى بضرورة االلتزام بتطبيقها، وهذا ملساعدة مستخدمي 

ل أطرافا أخرى ام املالك واملسامهني فقط، بالقوائم املالية يف اختاذ قراراهتم بشكل صائب. وال تعد سياسة اإلفصاح التام حمل اهتم
 وعلى رأسهم املستثمرين اجلدد واحملتملني الذين من صاحلهم احلصول على كم ال بأس به من املعلومات احملاسبية الدقيقة، واملوضوعية.

قوائم صورة واضحة طاء قارئ هذه الالقوائم املالية على مجيع البيانات الضرورية الالزمة إلع أن تشملضرورة  اإلفصاح التامب واملقصود
سياسة اإلفصاح التام أو الشمول تنطوي على وجوب نشر كافة  وبالتايل فإن .وصحيحة عن نتيجة أعمال املنشأة ومركزها املايل

املعلومات املالية واحملاسبية الضرورية بشكل كامل وتام، وهذا بالشكل الذي جيعل من هذه التقارير واضحة ومفهومة لقارئها، بعيدة 
 عدم جواز حذف أي معلومات جوهرية.عن أي لبس أو كتمان أو تضليل، مع 

ة حبيث تصور الكشوف املالي" يتطلب بأن يتم تصميم وإعداد  :( أن اإلفصاح التاماويخيضيف )بل السياسة هكثر هلذولفهم أ 
. 1ة"لرت على املنشأة يف فرتة سابقة، وأن حتتوي على معلومات كافية وليست مضل  بشكل دقيق األحداث االقتصادية اليت أث  

املستثمر الختاذ قراراته، كما يهدف  من وجهة نظر اجوهري ااهتمام لفاإلفصاح يعين ضمنيا عدم حذف أو إخفاء معلومات تشك  
 ب التضليل يف عرض املعلومات املختلفة، ومساعدة مستخدمي القوائم املالية على صنع قرارات سليمة.   إلزالة الغموض وجتن  

 ثانيا: سياسة الثبات واالتساق )سياسة االنتظام(      

ة أو حمدد من قبل املستخدم يستهدف تسهيل وترشيد عملية اختاذ القرار، من خالل ضمان عنصر قابليتعد سياسة الثبات مبثابة قيد 
املقارنة يف الكشوف املالية ملنشأة ما مبرور الزمن، وبالشكل الذي يدعم منفعة الكشوف املالية. وهذا معناه أن تطبيق هذه السياسة 

بة لنشاط ارنة، وبالتايل إمكانية تطبيق أساليب إحصائية لتحديد اجتاه التطور بالنسجيعل من الكشوف املالية ذات قدرة أكرب على املق
ن فرتة ألخرى، استخدام نفس املبادئ احملاسبية بواسطة نفس الوحدة احملاسبية م يقصد بسياسة الثباتو  املنشأة يف احلاضر واملستقبل.

يرى )احليايل وآخرون( و  تبطة بنفس القوائم املالية ولنفس الفرتة الزمنية.واستخدام نفس األسس واملبادئ املتعلقة بالقياس للبنود املر 
                                                           

 .523، ص 9002اوي، تعريب: رياض العبد اهلل، نظرية حماسبية، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، خأمحد بل 1
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" تقوم على أساس أن اإلجراءات والطرق والسياسات واملبادئ اليت مت اختيارها من بني عدة إجراءات وطرق  :أن هذه السياسةب
 منو  .1اسبية ألخرى"دة من فرتة حمعنها بطريقة موح  ظمة وثابتة، حيث يتم اإلقرار توسياسات بديلة، جيب أن يتم إتباعها بصورة من

 ن: تضم  تالثبات خاصية أن بالتعاريف السابقة يتضح  خالل

  تطبيق نفس املفاهيم واإلجراءات وطرق القياس واملبادئ بالنسبة لكل عنصر من عناصر القوائم املالية خالل الفرتات
 احملاسبية املختلفة.

 على األحداث املماثلة يف املؤسسة الواحدة عرب الزمن من فرتة ألخرى. تطبيق نفس اإلجراءات احملاسبية 
 ظام ومواظبة املؤسسة يف تطبيق نفس السياساتتناة االنتظام"، وهذا من حيث وجوب سياس" بـ:هناك من يسمي هذه السياسة 

ات متتالية. بالشكل الذي يتيح سالمة املقارنة وصحتها بني القوائم املالية لسنو  ، السنوات املالية وخالل كل سنةواملبادئ احملاسبية عرب
باملقابل هناك من يطلق عليها تسمية " الثبات يف إتباع النسق الواحد" والذي ينطوي على تسجيل األحداث االقتصادية واإلقرار 

( من املرسوم التنفيذي 13) ادةئري عن هذه السياسة ضمن املحتدث املشر ع اجلزاولقد  قة موحدة من دورة حماسبية ألخرى.عنها بطري
، وأدرجها حتت تسمية "مبدأ دميومة الطرق"، 11-00واملتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم  9009ماي  92 املؤرخ يف 132-09 رقم

ق هذا املبدأ دوام تطبيق يستوجب تطبيوالذي يقضي بانسجام املعلومة احملاسبية وقابليتها للمقارنة خالل الفرتات املتعاقبة، حيث 
ا إال بالبحث عن ر أن اخلروج عن هذا املبدأ ليس مرب   املرسوموضح كما أتقييم العناصر وعرض املعلومات.  القواعد والطرق املتعلقة ب

 .املعلومة األفضل أو تغري يف التنظيم

ية من فرتة حماسبية والسياسات احملاسب بيق الطرق واإلجراءاتتساق يف تطوجتدر اإلشارة إىل أن االلتزام بتطبيق سياسة الثبات واال
 الالزمة تعديالتلاألخرى، ال يعين الثبات واجلمود واستحالة اخلروج عن هذه السياسة، إمنا تعد سياسة ثبات نسيب ويسمح بإجراء 

إمكانية التغيري يف املبادئ احملاسبية أو ( إىل 90) ( وفق الرأيFASBولقد أشار جملس املعايري )  طبقا للظروف اليت تستدعي ذلك.
 .2التقدير احملاسيب، شرط اإلفصاح عن التغيري واالستمرار يف تطبيقه للدورات الالحقة

 ثالثا: سياسة األهمية النسبية       

يسرتشد به لمحاسب  لمبدأ يراعى لدى إعداد القوائم املالية اخلتامية، ومبثابة مرشد ضمينأو تعترب األمهية النسبية كسياسة مهمة 
نفس من الناحية النظرية ويف جمال احملاسبة، جيب معاجلة مجيع البيانات بوائم. عند اختاذ القرار عما جيب اإلفصاح عنه يف هذه الق

تعلق ما إذا  اصةخالطريقة بغض النظر عن حجمها، لكن يف الواقع العملي غالبا ما يتم إمهال الطرق الصحيحة يف معاجلة البيانات، 
راف طلذا فإن مفهوم األمهية النسبية جيب أن خيتلف حسب الغرض من املعلومات احملاسبية، أو حسب األ األمر بقيم صغرية نسبيا.

طار األمهية إدورا هاما يف رسم وحتديد  باملنشأة واحلكم الشخصي للمحاسبكما أن للظروف احمليطة   ،املستفيدة من هذه املعلومات
 النسبية.

                                                           
 . 23، ص 9009وليد الناجي احليايل، بدر حممد علوان، احملاسبة املالية يف القياس واالعرتاف واإلفصاح احملاسيب، مطبعة الوراق، عمان،  1
 .902كمال عبد العزيز النقيب، مرجع سبق ذكره، ص   2 
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 ألهمية النسبيةمفهوم ا  -أ

وفقا هلذه السياسة، تكون املعلومات ذات أمهية نسبية إذا كان حذفها أو عرضها بصورة خاطئة يؤثر على القرارات االقتصادية 
 .1صورة خاطئةر يف الظروف اخلاصة حبذفه أو تقدميه بملستخدمي املعلومات، وتعتمد األمهية النسبية على حجم البند أو اخلطأ املقد  

 2جاوي( مضمون هذه السياسة من خالل النقاط التالية:اجل)ص خل  و 

 .يكون للعنصر الوارد يف القوائم املالية أمهية نسبية عندما يكون له تأثري يف قرارات مستخدمي املعلومات احملاسبية 
  اسبية سهلة.بطريقة حمتعاجل تشتق من الدورية، وتعين أن العمليات واألحداث ذات األثر االقتصادي غري املهم نسبيا 
 .ليس من الضروري اإلفصاح عن املعلومات واألحداث غري املهمة 
 .هذه السياسة يرتك أمر تطبيقها الجتهادات احملاسب 
 .التقرير عن املعلومات املهمة واجلوهرية اليت تؤثر يف قرارات مستخدمي املعلومات 

عيا، حيث جاء احملاسبية املتعارف عليها بتعريف األمهية النسبية كميا ونو لة بتطبيق املبادئ ولقد قامت هيئات القطاع اخلاص املخو  
" إن اجلملة، أو الشيء، أو البند يكون ماديا )مهما نسبيا( إذا كان إعطاء  ( التعريف التايل:00يف دراسة البحوث احملاسبية رقم )
أو حيدث  رأنه يؤث   حاإلفصاح عنه أو عن طريقة معاجلته يرج    أنه إذا ما متيبني   -كما هي حينئذ  -االهتمام الكامل للظروف احمليطة 

ن خالل مبدأ األمهية النسبية" مهذه السياسة حتت تسمية "مضمون ع اجلزائري املشر   بني  و  . 3فرقا يف حكم وعمل الشخص العادي"
 :4مايلي دا علىمؤك   132-09( من املرسوم التنفيذي 11نص املادة )

 املالية كل معلومة مهمة ميكن أن تؤثر على حكم مستعمليها جتاه الكيان.جيب أن تربز الكشوف  -
 ميكن مجع املبالغ غري املعتربة مع املبالغ اخلاصة بعناصر مماثلة هلا، من حيث الطبيعة أو الوظيفة. -
ية النسبية مهين للمعلومة اليت حيملوهنا عن الواقع واألجيب أن تعكس الصورة الصادقة للكشوف املالية معرفة املسري   -

 لة.لألحداث املسج  
 ق املعايري احملاسبية على العناصر قليلة األمهية.ميكن أال تطب   -

هذا إال أن له تأثريا واسع النطاق على مستوى األنشطة واملمارسات احملاسبية، ف ريف شامل ملفهوم األمهية النسبيةرغم عدم وجود تع
ية النسبية املالية. ومن مجلة التعاريف املقدمة نرى بأن األمه والتقارير املفهوم يؤثر على قياس وعرض املعلومات املقدمة يف القوائم

ه. لذا العنصر ال تتوقف على مقداره أو حجمه ولكن على طبيعت و حدث معني تعترب مسألة نسبية، حيث أن أمهيةأو بند لعنصر أ
ميكن احلكم على أمهية هذا العنصر إذا كان حذفه أو إدراجه سوف يؤثر على احلكم الشخصي لفرد عادي، باملقابل يكون غري هام 

 نسبيا إذا كان إدراجه أو حذفه لن يؤثر على متخذ القرار.

                                                           
1 Ahmed H.Gomaa, International Dictionary of Accounting and Audit, 1st  edition, Dar SAFA publishing & distribution, 
Amman, 2011, p:232. 

 .29-21جاوي وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص.ص طالل حممد اجل 2 
 .122، ص 9002ريتشارد شرويدر، مارتن كالرك، جاك كاثي، نظرية احملاسبة، دار املريخ، اململكة العربية السعودية،  3
 .99، مرجع سبق ذكره، ص 132-09( من املرسوم التنفيذي 11املادة ) اجلزائرية،اجلريدة الرمسية للجمهورية  4
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د حىت تكون هناك حاجة لإلفصاح عنه، فيجب أن يكون له األثر الواضح على التقديرات أو كنتيجة لذلك، فإن العنصر أو البن
معيار لتمييز العنصر اجلوهري عن العنصر غري اجلوهري. إن احملاسبني عادة ما يهتمون باملعلومات ذات املغزى، وال  هالقرارات، أي أن

 يارب أمرا نسبضئيال على القوائم املالية، حيث أن األمهية لعنصر معني يعتيهتمون بدرجة كبرية بالعناصر األخرى اليت يكون تأثريها 
األمهية النسبية  أن (Joseph,et al)يرى الباحث و  .وال يكون كذلك لدى مؤسسة أخرى لدى مؤسسة امهم افقد يكون عنصر 

ن تظهر مجيع العمليات " الكشوف املالية ال بد أيف جوهره ما يلي:  نتضم  وي، يف الفكر احملاسيب كمبدأ حماسيب متعارف عليهتعترب  
أمهية  أي إغفال أو عدم دقة أو خطأ يظهر يف احلسابات السنوية هو ذو لتقييم واختاذ القرارات، لذا فإنتؤثر أمهيتها على اقد اليت 

ويتوافق هذا التعريف . 1ث"ف بشكل خمتلف إذا كان على علم هبذه احلاالت الثالعندما يكون حمتمال أن مستخدم املعلومة يتصر  
ة املتاحة ، وأن األمهية النسبية تتعلق مبدى أمهية املعلومات احملاسبيلسابقة من ناحية املعىن واملضمونإىل حد كبري مع التعاريف ا

 وقدرهتا على تغيري قرارات مستخدميها.

 (APB)المبادئ المحاسبية ( ومجلس FASB) المعايير األمريكي مجلس من منظوراألهمية النسبية   -ب
مات واهليئات احملاسبية املسؤولة عن تنظيم مهنة احملاسبة تركت مسألة تطبيق األمهية النسبية ألحكام احملاسب الشخصية، إن املنظ  

ف يف ر وتقديره الشخصي ومدى خربته املهنية. فمعظم التعاريف املتعلقة مبوضوع األمهية النسبية تؤكد على أمهية دور احملاسب كط
( تعين األمهية 02) يره رقمر (* يف تقAPBواستنادا إىل جملس املبادئ احملاسبية ) ،تفسري ما هو مهم نسبيا وما هو غري مهم نسبيا

حته التعاريف وهو ما وض   .2أن اإلبالغ املايل يهتم فقط باملعلومات املهمة ذات التأثري امللموس على التقوميات والقرارات"النسبية:" 
وما متت اإلشارة إليه بالتفصيل من ناحية األثر الواضح على قرارات مستخدمي القوائم املالية. لكن باملقابل وبالنظر هلذا  السابقة

التعريف مقارنة مبا سبق عرضه، مل يدعم احملاسب لالسرتشاد به يف احلكم على العناصر املهمة ودرجة أمهيتها عن غريها، وأغفل 
حسب السياسة  عترب هذهت ،من جانب آخر ية والعنصر املهم مقارنة بغريه.وما هلا من دور يف حتديد تلك األمهاخلربة املهنية له 

 ممبوجبه تقس  و  ،حتت عنوان " عتبة االعرتاف" يدرجحماسيب ( كمحدد FASBإلطار املفاهيمي جمللس معايري احملاسبة املالية )ا
 :3املعلومات إىل

  :لوب تها حماسبيا بدقة وبأسعتبة أو حد االعرتاف، لذا من الضروري إدراجها ومعاجلتتجاوز معلومات هامة نسبيا
 وهذا ألهنا تؤثر يف قرار مستخدم املعلومة، فهي إذن معلومات مالئمة. صحيح

 :حماسبيا بطريقة  و معاجلتهاال تتجاوز عتبة االعرتاف، وبالتايل ليس هناك ضرورة إلدراجها أ معلومات غير هامة نسبيا
 ألهنا لن تؤثر يف قرار املستخدم، فهي إذن معلومات غري مالئمة. صحيحة

( ملفهوم األمهية النسبية، جنده قد وض ح بأن هناك ارتباط أو عالقة ظاهرية بني سياسة اإلفصاح FASBلس )اجملمن خالل نظرة 
على واملادي وس ساحملثر األإال إذا كان هلا  وسياسة األمهية النسبية، حيث طبقا هلذا القيد ينبغي عدم اإلفصاح عن أية معلومات

                                                           
1 Joseph A., Catherine D. , Traité de comptabilisation, 4em édition, De Boeck, Belgique, 2014, p: 47 
* APB : Accounting principles board. 

 .520مرجع سبق ذكره، ص ،اويخأمحد بل 2
 .991حنان، مرجع سبق ذكره، ص  هرضوان حلو  3
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صاح عنه يف التقارير لذا جيب اإلف امؤثر  او أمهية نسبية إذا كان بندبعبارة أخرى، ميكن اعتبار بند معني ذ راره.تقدير القارئ واختاذ ق
هو و ار. م معلومات مفيدة ومؤثرة يف اختاذ القرارات، وله القدرة على تغيري اجتاه القر نه يقد  أل نظرااملالية وإدراجه ومعاجلته حماسبيا، 

من  أن سياسة األمهية النسبية تعكس الوجه اآلخر لسياسة اإلفصاح،أحباثه، حيث أثبت  معرض يفحلوه( )كذلك  ما توص ل إليه
   .1ة من األمهيةحيث أن ما جيب اإلفصاح عنه البد وأن تتوافر فيه درجة مقبولة وكافي

 أهمية التحفظ المحاسبي، نشأة، تعريف المطلب الثاني:     

باعتباره كقيد يلتزم هذا و يعد التحفظ احملاسيب أحد أبرز املفاهيم األساسية واملهمة اليت قامت عليها نظرية احملاسبة منذ زمن طويل، 
عند االختيار بني السياسات احملاسبية وإعداد القوائم املالية يف بيئة األعمال الين يسودها الشك وعدم  إطارهاحملاسب بالعمل يف 

 .احملاسيب الفكرالتأكد. ولفهم أكثر هلذه السياسة، يتعني إدراج الظروف اليت أدت إىل نشأته واعتماده كعرف راسخ يف 

 نشأة التحفظ المحاسبي -1

يف  احملاسيب الغالب قدميا والسائد حاليا بدأأن التحفظ احملاسيب ميثل امل (.Sterling R) واألستاذ املتخصص يف املالية يرى الباحث
التحفظ  املتعارف عليه وسط احملاسبني واملراجعني واهليئات املهنية املهتمة مبجال احملاسبة، هو أنالشيء عمليات التقييم احملاسيب. ف

متتد جذور تطبيقه  ومالزمتها منذ بداية ممارستها، حيث احملاسبةمهنة احملاسيب يعد أحد األعراف احملاسبية القدمية اليت ارتبطت بظهور 
الظروف اليت  ومهما اختلفت ق يف مجيع احلاالتكمسل مة حماسبية أو كقاعدة عامة تطب    ، وال يعتربإىل بداية القرن الرابع عشر

يواجهها أصحاب املهنة. فهو كمفهوم تارخيي نشأ منذ زمن طويل نسبيا كنتيجة لظروف الشك ومشاكل القياس احملاسيب اليت تواجه 
 خالل عدم توزيع أرباح غري حمققة على املسامهني.  احملاسب والوحدة االقتصادية، وقد طب ق كطريقة حلماية الدائنني من

أن مفهوم التحفظ احملاسيب كان له األثر الواضح على نظرية  إىل 1220الصادر عام  العلمي ( يف مقالهBasu)الباحث  شارأو 
احملاسيب.  ات الطابعذاحملاسبة منذ فرتة طويلة، وكان يعد من بني البدائل واملمارسات اليت يستعني هبا احملاسب يف حل املشكالت 

عرب تطبيق سياسة حماسبية  ،ىيف العصور الوسط وبالتحديد يه يف أوروباوبالرجوع للوثائق التارخيية يتض ح بأن هذا املفهوم قد مت تبن  
)الرشيدي( أن هذا املفهوم قدمي النشأة وتطبيقه يرجع  يف هذا السياق ذكر. 2"قاعدة السوق أو التكلفة أيهما أقل" :متحفظة مثل

رسة احملاسبية منذ ماتأثري هذا املفهوم على املعلى د لعدة قرون مضت، وبالتحديد يف زمن القرون الوسطى، حيث توجد أدلة تؤك  
صاحب  ين حساباتفي بداية القرن الرابع عشر وجد يف كتاب " االقتصاد واالدارة" أنه جيب على مدو  ف  .3أكثر من مخسة قرون

م وفق قاعدة ملخزونات كانت تقي  املشروع أن يكونوا حذرين وأمناء، وأن السجالت املتبقية يف هذه الفرتة تضم نت إشارة إىل أن ا
أشارت إىل أن احملاسبة  13القرن  بداية املؤرخة يف للعمليات التجارية احملاسبيةسجال ت ال . كما أنلتكلفة أو السوق أيهما أقل ""ا

بسبب  1209و 1202أنه مت تسجيل خسائر عام  1221يف مقاله املنشور عام  (Littelonحيث ذكر ) يف أوربا كانت متحفظة،

                                                           
 .999حنان، مرجع سبق ذكره، ص هرضوان حلو  1

2 Basu S. the conservatism principle and the Asymmetric timeliness of earnings, journal of accounting and economics, vol.24, 
1997, p: 2, available at (bandi.stuff.fe.uns.ac.id), vu le 15.06.2015. 

  .19، ص 9011، 9ع، 93دراسة نظرية وميدانية، جملة البحوث التجارية املعاصرة، جامعة سوهاج، مج  :الرشيدي ممدوح صادق، تقييم التحفظ احملاسيب من منظور املستخدم 3
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الفرتة. وأضاف الكاتب أن تقييم املخزون بالتكلفة أو السوق أيهما أقل كان أحد متطلبات قانون اخنفاض قيم املخزون يف هذه 
 1019( لعام Savaryكما أن الكتاب الذي أل فه الباحث ). 19921 وقانون التجارة األملاين عام 1205 التجارة الفرنسي عام

األجنلوساكسوين  املصطلح وقد مت استبدالية والقيمة السوقية، ن نقاشا حول القيمة األقل املتضمنة بني التكلفة التارخيم  تض
(Conservatism( أي التحفظ احملاسيب بنظريه )Prudence )أو احلصافة يف النموذج األورويب احلذر أي .  

والشيء املالحظ أن التحفظ احملاسيب من بني القضايا احملاسبية القدمية واملعاصرة يف األدب احملاسيب بنفس الوقت، حيث اقرتنت 
أول من قدم تعريفا  (Bliss)يعترب الباحث الذي كان يستخدم للتعبري عن هذا املفهوم، و  التقليدي بمبدأ الحيطة والحذرفكرته 

ر وشرح مضمونه بوجوب االعرتاف باخلسائ ،" التسيري عرب احلسابات بعنوان " 1292واضحا للتحفظ احملاسيب يف كتابه املنشور عام 
ث ألحبابعض ا أيضا أشارت وقد .2لو كانت حمتملة، وتأجيل االعرتاف باملكاسب واإليرادات حىت تتحقق فعالو واألعباء حىت 

هذا املفهوم ، أين انتشر 1292والدراسات إىل أن مفهوم التحفظ احملاسيب قد اقرتن بشكل كبري بأزمة الكساد االقتصادي لعام 
الشركات إىل حاالت االهنيار واإلفالس بسبب تراجع أسعار خمتلف السلع وانتشار البطالة  من عديدالبشكل ملحوظ نتيجة تعر ض 

اإلفالس اليت شهدهتا العديد من الشركات العاملية املشهورة، عملت إدارة الوحدات االقتصادية آنذاك  وأمام تزايد حاالت .والكساد
على حماولة التسرت على الواقع، وإظهار الوضعية املالية بشكل أفضل مما هي عليه يف الواقع، من خالل اللجوء إىل تقييم األصول 

وهذا هبدف جذب املستثمرين وتشجيعهم لشراء أسهمها واالستثمار فيها،  .3باحبأكثر من قيمتها الفعلية، وبالتايل تضخيم األر 
 نتج عن ذلك ارتفاع خماطر اإلفالس ونشر قوائم مالية ال تعكس الواقع العملي للشركة، تسهيل احلصول على قروض ائتمانية.وكذا 
ر عنهم، ومحاية أنفسهم طمفهوم التحفظ احملاسيب لدرء املخا نها لقيم مبالغ فيها، مما أدى باحملاسبني واملراجعني إىل تبين  بتضم   وهذا

   .4من طرف الدائنني واملستثمرين لة ومن املخاطر املتعلقة بالدعاوى القضائية اليت قد يواجهوهناءمن املسا
خلص فيه ( AICPA)يف العيد اخلمسيين للمجم ع األمريكي للمحاسبني القانونيني  علميا ( حبثاGillertقدم ) 1250يف عام 

 ة منها:ظالكتابات اليت تناولت التحفظ احملاسيب منذ أوائل الثالثينات، حيث تضم ن البحث مجلة من املمارسات املتحف  

 .جيب أن يتضم ن الدخل األرباح احملققة فقط يف الفرتة اليت حتقق خالهلا 
 صايف الدخل. إذا وجدت خسائر حمتملة حىت إذا مل حتدث فعال جيب إدراجها قبل الوصول إىل 

سبية ا، اجتهت العديد من الدراسات والبحوث يف جمال احملاسبة حنو إجراء حبوث تطبيقية لقضايا حمالعشرينيف سبعينيات القرن  
قد و  ، وهذا لالستفسار عن الطرق احملاسبية اليت قد تؤدي لتضخيم األرباح وتضليل أصحاب املصاحل.هامة مشلت التحفظ احملاسيب

رغم  1205عام  (FASBأشار أحد الباحثني إىل أن ممارسة التحفظ قد ازدادت عقب تأسيس جملس معايري احملاسبة األمريكي )
االهتمام الكبري آنذاك وكانت معظم الدراسات واألحباث املتعلقة به حمدودة بشكل  املفهومهذا مل يلق  .5 عدم مسؤوليته عن ذلك

                                                           
 .15الرشيدي ممدوح صادق حممد، مرجع سبق ذكره، ص  1 

2 Basu S. , op, cit, pp: 7-8. 
 .252، ص 9002، دار الثقافة، عمان، 1رضوان حلوة حنان، تطور الفكر احملاسيب: مدخل نظرية احملاسبة، ط 3 
 .32 ، ص2901احملاسيب يف احلد من اآلثار السلبية لألزمة العاملية، جملة املدير الناجح، جامعة السويس، مصر،  خليل حسانني، دور التحفظ ،ي هاينحاجلار  4 
 10الرشيدي ممدوح صادق حممد، مرجع سبق ذكره، ص  5 
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ملحوظ، لغاية منتصف التسعينيات أين حظي باهتمام متزايد من قبل الباحثني من خالل تعر ضهم جلوانب التحفظ احملاسيب وعالقته 
  .مبواضيع حماسبية أخرى

 ملصطلح التحفظ، وكان مفهوم مبس طدراسة التحفظ احملاسيب وتزايدت أحباثهم لتقدمي اب بيف هذه الفرتة اهتم األكادمييون والكت  
ستاذ الباحث األدراسة  احلديثة األكادميية حباثواليت تعد كمصدر أساسي للعديد من األ بني أشهر الدراسات وأكثرها شيوعامن 

(Basu)  حف زت و  دراسته بشكل مفص لقياسه و وركزت على ، حيث اهتمت مبوضوع التحفظ 1229عام الذي بدأ دراسته البحثية
 Journal of)  قد مت هذه الدراسة ملؤمتر  املهتمني بالفكر احملاسيب على إعادة النظر يف هذا املفهوم وإعطائه النظرة املعاصرة.

Accounting & Economics ة اجمللة ورفضت يف املقابلة السنوي ، حيث خضعت لست جلسات للمراجعة من قبل1223( عام
هذه الدراسة هلا وزن كبري وأمهية  .12201يف هناية ها نشر عملت على ، إال أن اجمللة 1220( عام AAAجلمعية احملاسبة األمريكية )

ثني يف دراساهتم، حإضافة إىل كوهنا األساس الذي انطلق منه معظم البافأكرب يف أدبيات الفكر احملاسيب يف جمال التحفظ احملاسيب، 
   توجيه البحث احملاسيب حنو دراسة التحفظ بأبعاده املختلفة، وسيطرت على ذلك منذ نشرها إىل يومنا هذا.و  جتديد فقد سامهت يف

 تعريف التحفظ المحاسبي -2

يث املصطلحات ح إن الباحث يف أدبيات احملاسبة ميكن له أن يلمس االختالف الواضح يف بعض الكتب واألحباث والدراسات من
( تعبريا عن جتن ب Conservatismاملستخدمة يف جمال التحفظ احملاسيب، فهناك من الكت اب من استخدم مصطلح "التحف ظ" )

( تعبريا Prudenceاالعرتاف باملكاسب احملتملة ووجوب االعرتاف باخلسائر احملتملة. وهناك من وظ ف مصطلح "احليطة واحلذر" )
 ي الذي يبديه احملاسب عند االختيار بني الطرق احملاسبية. وهناك من اعترب التحفظ احملاسيب كامتداد وتطور ملبدأعن املوقف التشاؤم

لدى  اد احملاسبة األوائل مصطلح "احليطة واحلذر" للتعبري عن التحفظ احملاسيبكما استخدم رو   احملاسبة. احليطة واحلذر الراسخ يف
 العديد من القواعد احملاسبية والتطبيقات اليت تعترب جتسيدا هلذا املفهوم.  إعداد القوائم املالية، وقدموا

إن كل هذا التباين قد يوحي إىل وجود بعض االختالفات والتعارض بني املصطلحني، وأن لكل واحد منهما مفهومه اخلاص. 
 وضوعدراسات كثرية واملهتمة هبذا املد اختالف لغوي واصطالحي، حيث أشارت فحسب )الرشيدي( ال يعدو األمر أن يكون جمر  

إىل أن استخدام هذين املصطلحني لنفس املفهوم ال يعكس حتما مفهومني خمتلفني، لذا غالبا ما يستخدم مصطلح " التحفظ" 
ومل يقف االختالف عند هذا احلد، بل تضاربت اآلراء وتعد دت وجهات النظر حول  .2ومصطلح " احليطة واحلذر" كمرتادفني

نية تعريف التحفظ احملاسيب وحتديد طبيعته اخلاصة. فهناك من يعترب أن التحفظ احملاسيب جزء من املمارسات احملاسبية أو قاعدة إمكا
وهو  ،3حذر تطب ق لتفسري نتائج املقاييس احملاسبية، وليس كمبدأ حلساب األرباح الصافية، كما ال يعترب جزءا من اإلطار الفكري

                                                           
 .10الرشيدي ممدوح صادق حممد، مرجع سبق ذكره، ص  1 
 .نفسهاملرجع  2 

3 Hellman. N: Accounting conservatism under IFRS (Accounting in Europe), Social science research network, vol. 5, N:2, 
2008, p: 74 . Available at (https: //eclass.aueb.gr), vu le 20.06.2015. 
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اسيب ال أو معتقد حم د عرف يف احملاسبةالتحفظ احملاسيب جمر   يعترب وهناك من .1ريا يف املمارسات احملاسبيةر ظاهعرف حماسيب يؤث  
خاصة تلك  بيةل أبرز خصائص املعلومة احملاس، إمنا يشك  متفق عليه احماسبي اعليه أو معيار  امتعارف ايرقى ألن يكون مبدأ حماسبي

لى التحفظ احملاسيب معتقد حماسيب مييل احملاسبون إىل إتباعه يف التطبيق العملي، وميثل قيدا أساسيا عن إومن مث ف .2املتعلقة باألرباح
ث ينتج يتم تطبيقه من خالل اختيار البدائل احملاسبية األكثر صرامة، حبيو  ،احملاسيب يف ظل ظروف عدم التأكد القياس واإلفصاح

  عا يف االلتزامات واخلسائر.ارتفاعن تطبيقه اخنفاضا يف األصول واألرباح و 

)مليجي( أن التحفظ احملاسيب من أهم السياسات احملاسبية يف الفكر احملاسيب وله تأثري على جودة وض ح وتدعيما لآلراء السابقة 
طار نظرية احملاسبة، إالتقارير املالية املنشورة، وقد وصفه بأنه ال يعترب كمبدأ حماسيب النتفاء خصائص املبدأ فيه، وال يعترب كجزء من 

 .3اسبية عملية وسياسة حماسبيةإمنا ميكن اعتباره كممارسة حم

التحفظ من بني أهم احملددات والقيود احملاسبية ضمن املستوى الثالث لإلطار املفاهيمي للمحاسبة املالية )مفاهيم االعرتاف  يعد
 فاهيممن ضمن امل ألنه مراعاتهوجيب  ،4املعلومات احملاسبية رضوع ر عند تقدميوالقياس(، يتوجب على احملاسب أخذه بعني االعتبا

باملقابل ياس والبيئة احملاسبية. حالة القبها طبيعة تسمح بإعطاء تربير يف حال اخلروج عن املبادئ احملاسبية املقبولة حبدود تتطل  اليت 
د أو عرف، د  يعتربون التحفظ احملاسيب كسياسة أو حم جند بعض الكتاب والباحثني الذين أبدوا آراء خمالفة ملا سبق ذكره، حيث ال

ثر تأثريا يف التقييم كأطلق على هذا املفهوم اسم املبدأ احملاسيب األ فقد( يف حبثه حول التحفظ احملاسيب، (Sterling ما أوردهوهو 
 ى مستوى عملياتاملبادئ احملاسبية املهمة عل( على أنه من Basu. ووصفه )5ح أال يبالغ يف قيم األصول والدخلوالذي يرج   احملاسيب

ذ من التحفظ احملاسيب  خت  ا( Sterling( و)Basuكل من )  وهذا يدل على أن .6ويؤثر يف املمارسات العملية احملاسبية التقييم احملاسيب
ل وفق تقدير تسج   اليتو  غري املؤكدة عناصر األصول أو اخلصومل بالنسبةكمبدأ أساسي يطب ق وحيرتم يف ظروف حمددة، ويستخدم 

 .والتضليل، وحتقيقا ملزيد من الثقة يف املعلومات املنشورة ز واخلطأشخصي منعا للتحي  

ضم يمصطلح التحفظ  بأن ةرى الباحثتهتمني مبوضوع التحفظ احملاسيب، يف ضوء ما مت عرضه حول اختالف اآلراء ووجهات نظر امل
 :مرتابطني مها مفهومني أساسيني

                                                           
لة العلمية يف املعايري احملاسبية املصرية على جودة التقارير املالية للشركات املسجلة بالبورصة املصرية، اجمل عوض أمال حممد حممد، دراسة واختبار مدى تأثري تأثري التحفظ احملاسيب1

 .103، ص 9010، 9لالقتصاد والتجارة، جامعة عني مشس، مصر، ع 
، يونيو 5، مج 9، مصر، عجعة، جامعة بين سويفعبد الوهاب نصر، أمساء الصرييف، أثر مستوى االلتزام األخالقي للمحاسبني املاليني على جودة التقارير املالية، جملة احملاسبة واملرا 2

 .99، ص9013
. متوفر 03، ص9012، 3ع 3اسيب يف التقارير املالية، جملة اإلدارة العامة، جامعة بنها، مججمدي مليجي عبد احلكيم، أثر هيكل امللكية وخصائص جملس اإلدارة على التحفظ احمل 3

 .9012.01.13(، اطلع عليه بتاريخ www.bu.edu.egعلى املوقع )
ارية، جامعة الشركات املسامهة املدرجة يف سوق العراق لألوراق املالية، جملة العلوم االقتصادية واإلد بشرى جنم عبد اهلل املشهداين، أمنار حمسن محيد، قياس ممارسة التحفظ احملاسيب يف 4

 . 525، ص 9012، 99، ع 90بغداد، مج 
 .129ريتشارد شرويدر وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 5
، 9011، 9، ع59سة تطبيقية على الشركات الصناعية املسامهة يف األردن، جملة دراسات، مج عالم حممد موسى محدان، أثر التحفظ احملاسيب يف حتسني جودة التقارير املالية: درا 6

 .9012.01.13، تاريخ االطالع (iefpedia.com. متوفر على املوقع )212ص

http://www.bu.edu.eg/
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  القوائمو  : أحد احملددات أو القيود احملاسبية اليت جيب استخدامها لدى عرض البيانات املقيدة بالتقاريراألولالمفهوم 
 األصول واخلصوم. قيماحمليطة ببيئة األعمال حول تقدير و سم بالشك املالية، يف ظروف تت  

 ة متحفظة، حيث ينتج استخدام طرق حماسبيعرب نشأة التحفظ احملاسيب كسياسة ثابتة تنتهجها امليعترب : المفهوم الثاني
 بل.ض هلا يف املستقعن تطبيقها ختفيض قيم األصول مقارنة بقيمتها السوقية لتفادي خماطر قد تتعر  

 با للوقوع يف جدل واسع النطاق ليس له عالقة بالدراسة احلالية، فإننا سنعتمد مصطلح سياسة التحفظ يف الدراسة ككل.وجتن  

 ف التحفظ المحاسبي لغةأوال: تعري     
 :1املصطلحات التالية ورد يف معجم املعاين " اجلامع "

 أنه.ف بش(، واملقصود به حتفظ عن الشيء ومنه احرتز ومل يندفع يف التصر  ظَ ف  من الفعل )حتََ  ظ  ف  حتََ  -  
 مباله: أي صانه بعناية. ظَ ف  وحتََ  -  
 من األخبار اليت يسمعها: أي احرتز واحتاط وتوقى. ظَ ف  وحتََ  -  
 اسم(: ومعناه االحرتاس، احلذر، والتوق ي.) ظ  ف  حَ التَ  -  

 ثانيا: تعريف التحفظ المحاسبي اصطالحا     

احملاسب رة ختلي بضرو  -بشكل عام–، يقضي يف املمارسات احملاسبية على مستوى املنشأة جد هام احماسبي االتحفظ مفهوم يعد
عن نظرته التفاؤلية لدى االختيار بني بدائل السياسات احملاسبية، حيث ال تسج ل األرباح واإليرادات قبل حتققها فعال، حىت يف 
 وجود السند املؤيد هلا. باملقابل تسج ل اخلسائر واملصاريف قبل حتققها واالعرتاف هبا، حىت ولو كان السند املؤيد هلا ضعيفا، فالتحفظ

اسيب إذن سياسة حماسبية للتعامل مع حاالت عدم التأكد املرتبطة بنشاط الكيان. لقد وردت تعاريف كثرية يف هذا الشأن احمل
 :كما يليتجاوز التناقضات وتضارب اآلراء، ارتأينا تقسيم التعاريف  سعيا لوتسهيال للفهم و 

 تعريف التحفظ المحاسبي حسب رواد المحاسبة األوائل -أ
 القوائم املالية دون ل اخلسائر قبل حتققها واالعرتاف هبا يفيف مبدأ "احليطة واحلذر" والذي يقضي بأن تسج   اسيبالتحفظ احمل يتمثل

فحسب  .2استخدام املعايري األشد صرامة عند االعرتاف باألرباحبهذا املفهوم  . كما يقرتنواالعرتاف بالقيم الدنيا لألصول األرباح،
واملضمون،  مرادف ملصطلح احليطة واحلذر وهلما نفس املعىنك)رواد احملاسبة( غالبا ما يستخدم مصطلح التحفظ احملاسيب كبديل أو  

 :3وبالتدقيق يف مصطلح "احليطة واحلذر" ميكن النظر إليه من جانبني

يف املستقبل، وهذا سواء كانت  احملتملة التحققويتمثل يف احليطة واليت تدل على االحتياط من كل اخلسائر الجانب األول:  -
 قيمتها معروفة أو جمهولة، والعمل على االعرتاف هبا بأسرع وقت ممكن.

                                                           
 .2901جوان 50( تاريخ االطالع www.almaany.comمعجم املعاين اجلامع متوفر على املوقع )1
، سبتمرب 2، ع 39 اإلدارة العامة، مجعالم حممد موسى محدان، أثر خصائص جودة التدقيق يف حتسني مستوى التحفظ احملاسيب يف شركات املسامهة العامة الصناعية األردنية، جملة 2

 .9012.01.13، تاريخ االطالع (iefpedia.com. متوفر على)329، ص 9019
 .3، ص9013، مكتبة الوفاء القانونية، مصر، 1رشا الغول، التحفظ احملاسيب، ط 3

http://www.almaany.com/
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عرتاف هبا إال ي احلذر من االعرتاف باألرباح احملتملة يف املستقبل وجتن ب اال: ويتمثل يف احلذر، واملقصود به توخ  الجانب الثاني -
 تعكس الوضع احلقيقي لنشاط الشركة. قها فعال، وهذا حىتبتحق  

م )رواد احملاسبة( تفسريا هلذا املفهوم، حيث يف احلاالت اليت يصادف فيها احملاسب عدة خيارات مقبولة إلجراء معاجلة حماسبية وقد   
عند آخر مبعىن  .1لاألفضدة، فإن اخليار أو البديل احملاسيب الذي ينتج عنه أقل تأثري على حقوق أصحاب املصلحة هو اخليار حمد  

تقييم أصول والتزامات الشركة هبدف إعداد امليزانية وكان أمام احملاسب بديلني حماسبيني لقياس قيمة أصل حمدد، جيب على احملاسب 
ذ بالبديل خاختيار البديل الذي يعطي قيمة أقل لألصل. باملقابل، إذا واجه احملاسب بديلني حماسبيني لقياس قيمة التزام حمدد فإنه يأ

 ر احملتملة.ل مجيع املصاريف واخلسائالذي يعطي القيمة األعلى، وبالتايل ال يسج ل احملاسب أي إيرادات وأرباح متوقعة، ويسج  
 (FASBتعريف التحفظ المحاسبي حسب مجلس معايير المحاسبة المالية )  -ب

لمحاسبة املالية التعريف مشروع اإلطار الفكري ل ( ضمنFASB( الصادر عن جملس )09لقد جاء يف ملحق توصية املفاهيم رقم )
" التحفظ احملاسيب سلوك يت سم برد فعل حذر حيال عدم التأكد لضمان أن كافة املخاطر وعناصر عدم التأكد املالزمة  التايل:

بط على أن التحفظ احملاسيب كمفهوم يرت لساجملك د أالتعريف الوارد  بناء على. 2ألنشطة املؤسسة قد مت أخذها على النحو املناسب"
من و ، وأن يكون للمحاسب نظرة تشاؤمية وليس تفاؤلية عند إعداد القوائم املالية. يف هذا الصدد املمكنة حبالة الشك وعدم اليقني

ملالك واملسامهني، ق اإذا واجه احملاسب إجراءين حماسبيني فمن األفضل اختيار اإلجراء األقل إجيابية على حقو  ،رباب احليطة واحلذ
د مت ن اجمللس اعترب التحفظ كمحد  فإإلشارة ول .3وهذا بدافع عدم توزيع أرباح مل تتحقق بعد وجتن ب إحلاق الضرر حبقوق الدائنني

ضمن املستوى الثالث: االعرتاف والقياس جنبا إىل املبادئ  1202إدراجه ضمن اإلطار املفاهيمي للمحاسبة املالية وطو ر سنة 
 والفروض احملاسبية.

 ( IASBة الدولية )يمعايير المحاسبالمفهوم التحفظ المحاسبي حسب مجلس   -ج

ير دأشار اجمللس إىل أن مفهوم التحفظ احملاسيب يتضمن احلذر أو التحفظ لدى ممارسة التقديرات الالزمة، واليت تستدعي عدم تق
حسب هذا اجمللس، ف .4مبالغ األصول واألرباح بأكثر مما جيب، والتأكد من أن االلتزامات والتدفقات مل يتم تقديرها بأقل مما جيب

يستخدم التحفظ يف املواقف الصعبة اليت يكتنفها جانب الشك والغموض، واملتعلقة بتقدير قيم بعض عناصر األصول واخلصوم، 
اسة التحفظ وسعيا منه لتجسيد سي .تضخيم األصول واملداخيل وال تقليل االلتزامات واملصاريف استخدامه نحبيث ال ينتج ع

قياس ( اخلاص بال52، منها املعيار احملاسيب الدويل رقم )هذا املفهومعلى اليت ترك ز  عايرياحملاسيب قام اجمللس بإصدار عدد من امل
( وجملس FASBواستنادا لتعريف جملس ) .5جودة التقارير املالية املنشورةأمهيته وأثره على كتأكيد على   واالعرتاف باألدوات املالية

                                                           
 .13ص مرجع سبق ذكره، رشا الغول، التحفظ احملاسيب،  1
 .10جمدي مليجي عبد احلكيم، مرجع سبق ذكره، ص  2 
  .252رضوان حلوة حنان، تطور الفكر احملاسيب: مدخل نظرية احملاسبة، مرجع سبق ذكره، ص 3
. متوفر 91، ص 9012، 1 ، ع1طبيقية، جامعة احلدود الشمالية، مجعبد اهلل ثعيل العتييب، دراسة حتليلية ألثر التحفظ احملاسيب على جودة القوائم املالية املنشورة، جملة الشمال للعلوم األساسية والت 4

 .9010.09.15االطالع  تاريخ ،(www.nbu.edu.sa)املوقع  على
 .03جمدي مليجي عبد احلكيم، مرجع سبق ذكره، ص 5

http://www.nbu.edu.sa/
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(IASB نرى بأنه يعكس وجهة النظر الكالسيكية للتحفظ احملاسيب، واليت ال ختتلف كثريا عن التعريف )جاء الذي ألقدم للتحفظ ا
 (.Bliss) به الباحث

 لإلصدارات المحاسبية البريطانيةتعريف التحفظ المحاسبي وفقا   -د
معايري احملاسبة  جملسبادئ التقرير املايل الصادرة عن ( من قائمة م5/12أشارت اإلصدارات احملاسبية الربيطانية يف الفقرة رقم )

عداد إل ، أن التحفظ احملاسيب باستخدام مصطلح "احليطة واحلذر" يقصد به توخي احلذر عند اختاذ األحكام الالزمةالربيطاين
 .1التقديرات املطلوبة يف ظل ظروف عدم التأكد، حبيث ال تتم املبالغة يف تقييم األصول واملكاسب وال تدنية قيم االلتزامات واخلسائر

ملبالغة ث على عدم اعدم التأكد وحيبتت سم يف ظروف  احتذيري امن خالل هذا التعريف، يتضح أن التحفظ احملاسيب يتضمن مفهوم
 ه.يف استخدام

إن التأثري الكبري والواضح ملفهوم التحفظ على مصداقية القوائم املالية وما تتضمنه من معلومات، هو ما أدى إىل تعدد التعاريف  
عديد من الناشطة يف جمال احملاسبة. كما فتح الباب الجتهاد ال الدولية مات واهليئات املهنيةووجهات النظر الصادرة رمسيا عن املنظ  

  العنصر املوايل.، وهو ما سنعرضه يفله وتقدمي تعريف شامل وواضح ،الكتاب والباحثني واألكادمييني حملاولة اإلملام هبذا املفهوم

 الدراسات السابقةفي اب مختلف التعاريف الواردة عن الباحثين والكتّ   -هـ       

حفظ احملاسيب "، ونظرا الت "ف واملفاهيم حملاولة تعريف مصطلحدت التعاري، تعد  يف اجملال على مستوى األحباث والدراسات السابقة
ة وأكثرها شيوعا تعريف من أشهر التعاريف املتداول هذا اإلطار جند أن يف يف املضمون. منها التعاريف املتشاهبة هتا فإننا سنستبعدغزار ل

ائم " ميل احملاسبني لالعرتاف يف القو :بأنه ، حيث عرف التحفظ احملاسيب1220( الذي ورد يف مقالته الصادرة عام Basu)الباحث 
، فإن التحفظ يعين ضرورة وجود باحثال هذا . حسب تعريف2املالية باألنباء السيئة بصورة أسرع إذا ما قورنت باألنباء احلسنة "

ال تتطلب و  لالعرتاف باألنباء اجليدة واعتبارها كمكسب، فيما يعد االعرتاف باألنباء السيئة كخسارةدرجة كبرية من القابلية للتحقق 
املكاسب واألرباح  جأن نتائج اخلسارة هي أشد خطرا من نتائ سببويرب ر احملاسبون هذا االجتاه حنو التحفظ ب .درجة كبرية للتحقق

" التوقيت غري املتماثل النعكاس أثر كل من األنباء السارة وغري :على النحو التايل (Basuر )النجار( تعريف )ويفس   على املنشأة.
 . 3سارة"أثر األنباء غري السارة يكون بصورة أسرع من أثر األنباء الأن السارة على الربح احملاسيب املنشور يف القوائم املالية، حيث 

"التسجيل احملاسيب بالقيم الدنيا لألصول واإليرادات، وبالقيم العليا لاللتزامات  :( يفBelkaoui) ويتمثل هذا املفهوم حسب -
 مبعىن إعطاء القيمة األقل تفاؤال للمقبوضات والقيمة األكثر تفاؤال للمدفوعات. .4واملصاريف"

                                                           
، يونيو 3، ع9ج لعلوم ونشر األحباث، موليد الطيب عمر خالد، أثر حماسبة القيمة العادلة على سلوك واجتاهات إدارة األرباح يف القطاع املصريف يف السودان، اجمللة العربية ل 1

 .929، ص9012
2 Basu S, op.cit, p :8 

بورصة فلسطني(، جملة  سامهة املدرجة يفمجيل حسن النجار، قياس مستوى التحفظ احملاسيب يف القوائم والتقارير املالية وأثره على القيمة السوقية للسهم )دراسة حالة شركات امل 3
 . 9012.01.05(، تاريخ االطالع www.ammanu.edu.jo. متوفر على)199، ص9012، 9، ع10البلقاء للبحوث والدراسات، مج 

4 Belkaoui Ahmed, Accounting theory, 4th edition, Thomson learning, USA, 2000, p :179.  

http://www.ammanu.edu.jo/
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ل احملاسبية اليت بدائ( فإن التعريف األكثر وصفية للتحفظ احملاسيب هو:" معيار لالختيار بني الGivoly & Haynوحسب ) -
تؤدي لتقليل األرباح الرتاكمية املقر عنها، من خالل االعرتاف الفوري باملصاريف واالعرتاف املتأخر باإليرادات، وتقييم األصول 

 .1بأقل القيم وااللتزامات بأعلى القيم"
اف باألرباح التحققي املطلوب لالعرت " االختالف :( على التعريف التقليدي للتحفظ والذي يتمثل يفWatts حني اعتمد )يف -

 .2"وقع مجيع اخلسائرتنأرباح لكن  ةتوقع أينال  :تحفظمقابل اخلسائر، وأشار إىل أن أكثر أشكاله تطر فا هو العبارة املأثورة عن ال
حيث  ،يف ضوء التحفظ خلسائرا إليرادات وتعظيما( منها التأكيد على ختفيض Wattsومن املالحظ أن هذه املقولة العامة قصد )

أن توقع األرباح يقصد به االعرتاف هبا قبل توف ر الضمان القانوين لألحقية يف احلصول على اإليرادات الالزمة لتوليد تلك األرباح 
 .ةأي اعتماد احملاسب على أدلة أكثر حتققا لالعرتاف باألرباح عكس االعرتاف باخلسار  وقبل إمكانية التحقق من تلك اإليرادات.

حملاسبية " اختيار الطرق والتقديرات ا :( مت وصف التحفظ احملاسيب من منظور امليزانية بأنهPemman and Zhangويف دراسة لـ ) -
 حني يف     أي أن احملاسبة وفقا ملنهج التكلفة التارخيية تعد حتفظا.  .3اليت تبقي القيمة الدفرتية لصايف األصول منخفضة نسبيا"
 .4" خاصية مهمة للتقارير املالية ذات اجلودة العالية" باعتباره:هناك من ربط بني مفهوم التحفظ وجودة التقارير املالية 

واملتعلق  132-09( من املرسوم التنفيذي 12بالنسبة للمشر ع اجلزائري مل يغفل هذا املفهوم احملاسيب، فقد أشار إليه يف املادة ) -
الذي يؤدي إىل تقدير معقول للوقائع يف ظروف الشك، رورة اعتماد مبدأ احليطة أك د على ضو ، 11-00 بتطبيق أحكام القانون

تطبيقه إىل تكوين  وجيب أال يؤديمن خالل تفادي املبالغة يف تقدير قيم األصول واملنتوجات والتقليل من قيم اخلصوم واألعباء. 
فاض لتقييم من أهم املسائل اليت تستوجب تبين مفهوم التحفظ عند توق ع اخناحتياطات خفية أو مؤونات مبالغ فيها، وأن إعادة ا

 قيمة األصول وتسجيل خسارة القيمة واالعرتاف باخلسارة احملتملة.
من خالل ما مت عرضه من تعاريف وآراء، نالحظ بأهنا تتقارب إىل حد كبري من حيث اقرتان التحفظ احملاسيب حبالة الشك وعدم 

 احلاالت اليت ال يكون فيها يفحيث ف غري االعتيادية، لالختيار بني قيمتني ناجتتني عن بديلني يف عملية التقدير، التأكد والظرو 
 ال جمال لتطبيق هذا املفهوم. وحىت نعطي تعريفا شامال، فالبد من اجلمع بني األبعاد املختلفة ملفهوم التحفظ احملاسيب واليتفشك 
 وهي: أعاله نتها التعاريف الواردةتضم  
 حاالت عدم التأكدهذا املفهوم وهي  طبيقاحلالة اليت تستدعي االلتزام بت. 
  للخصوم  ألعلىاالقيمة الدفرتية لصايف األصول عن قيمتها السوقية، والقيم  تدنيةالذي ينحصر يف أثر تبين  هذه السياسة

 واملصاريف.

                                                           
 1Givoly D, Hayn C, the changing time-series properties of earnings cash flow and accruals: Has financial reporting become 
more conservative? Journal of accounting and economics, N.29, 2000, p292.  
2 Watts L. Ross, conservatism in Accounting, part 1: Explanation and Implication, accounting Horizons, vol.17, N:3, 2003, 
P:11. Available at (www.ekonomiportalen.se), vu 01.05.2015. 
3 Hellman N. , op.cit, p: 77 
4 Jing Jing xu, chang jiang Lu, Accounting conservatism: A study of market – level and firm – level explanatory factors, China 
journal of accounting research, vol.1, issue 1, Lexis Nexis, 2008, p: 14, Available at (www.cb.cityu.eduhk), vu le 04.12.2016. 

http://www.ekonomiportalen.se/
https://www.cb.cityu.eduhk)2008/
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 األكثر و  صرامة روم، وهي اختيار املبادئ احملاسبية واملبادئ األكثالكيفية اليت يتم من خالهلا تطبيق التحفظ احملاسيب كمفه
 االعرتاف باخلسائر واملصاريف. تعجيلواالعرتاف باملكاسب واإليرادات  تأخيرحبيث يتم  ،اتشّدد

  تشاؤمياألخذ برأي احملاسب وحكمه الشخصي بفرض موقف. 
  مشكلة عدم التأكد بطريقة عملية.اعتبار التحفظ كسياسة حماسبية تعكس موقف احملاسب ملعاجلة 

مما سبق نستنتج أن مضمون التحفظ احملاسيب ينطوي على أنه يف كثري من املواقف املتعلقة بتقييم األصول وحتديد الدخل وتقييم 
لقيمة اليت ا، ميكن أن يواجه احملاسب عدة قيم تعد مبثابة بدائل يف جمال التقييم، مما يضعه يف حالة ترد د حول واملصاريف اخلصوم

 تجيب اعتمادها وتسجيلها. إزاء هذا املوقف خيتار احملاسب البديل الذي حيق ق القيم الدنيا لألصول واإليرادات والقيم العليا لاللتزاما
خذ األرباح وذلك قبل حدوثها، واحلذر من أ خذ اخلسائر احملتملة يف االعتبارب عنها احليطة يف أواملصاريف. هذه القاعدة يرتت  

 واإليرادات املتوقعة يف احلسبان وذلك حىت تتحقق فعال. 

 االحتيال، التعسف، المحاسبي التحفظ مفهوم بين الجوهري الفرق  -و    
 هبذه السياسةا عالقة املصطلحات اليت هلبعض ، صادفتنا التحفظ احملاسيب فهوماخلاصة مبواآلراء  اريفبعد وقوفنا على أهم التع

    التعسف، االحتيال، واليت ميكن توضيح الفرق بينها على مستوى املضمون من خالل اجلدول التلخيصي التايل:: مثلاحملاسبية 
 التعسف، االحتيال من حيث المضمون، المحاسبي (: الفرق بين التحفظ1-1جدول رقم )

 الـــــــــــــاالحتي فــــــــــالتعسّ  يـــــــــالمحاسب التحفظ
 ملبادئ احملاسبية املتعارف عليهايتم يف ضوء ا

(GAAP ،) من خالله يتم االعرتاف املتزايد
املخصصات واالحتياطات، واملبالغة يف قيمة 

 مصاريف البحوث. املبالغة يف و 

 يتم يف ضوء املبادئ احملاسبية املتعارف
عليها، حيث يتم ختفيض عنصر 
 املخصصات واالحتياطات بطريقة

ن كمخصص الديو   جائرة تعسفية
 املعدومة وخمصصات أخرى.

ال يتم يف ظل املبادئ احملاسبية 
 املتعارف عليها، لكن يتم اخرتاقها

 بواسطة تسجيل مبيعات وانتهاكها
ملبالغة اومهية وقبل حتققها الفعلي، و 

قيمة املخزون من خالل تسجيل  يف
 .بنود ومهية للمخزونات

عبد امللك أمحد رجب، أثر قواعد حوكمة الشركات على درجة التحفظ احملاسيب يف القوائم املالية املنشورة للشركات املسجلة بسوق املال  المصدر:
 .95، ص9011، 1، ع13املصري، جملة الفكر احملاسيب، جامعة عني مشس، مصر، مج 

 أهمية التحفظ المحاسبي  -3       
ازدادت أمهيته و  القضايا احملاسبية املهمة واليت شكلت جدال واسعا بني احملاسبني واملهتمني باحملاسبة،التحفظ احملاسيب من  لقد بات

بشكل كبري مع بداية التسعينات، وهذا بالنظر ألثره الكبري على جودة القوائم املالية، وبالتايل أثره على قرارات مستخدمي املعلومات 
أن اعتماد  سبببنة يف هذه القوائم، وعلى قرارات املستثمرين بشكل خاص. وتكتسي سياسة التحفظ احملاسيب أمهية أكرب املتضم  

 املختلفة. رة يف اختيار السياسات احملاسبيةوتبين هذه السياسة ساعد على ضبط سلوك اإلدا

هبا مقبوال دون ما بني احملاسبني، بل كادت أن تصبح مذتلقى سياسة التحفظ احملاسيب يف قياس الدخل وعناصر امليزانية قبوال عا
منازع، وهذا ألهنا تقوم على التعامل العقالين ألخذ كل حاالت عدم التأكد واملخاطر املتوقعة يف املستقبل واملتعلقة بنشاط املنشأة 
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وحتسني  فادي تضخيم األرباحية التقدير لتلبعني االعتبار. فهي مبثابة موج ه للمحاسب يف احلاالت اليت يشوهبا الشك، واملتعلقة بعم
تقدير مدى إمكانية حتصيل الديون املشكوك فيها، تقييم و  :قد تتعلق ببعض األحداث مثلغالبية حاالت الشك إن  .املركز املايل

ول على قوائم مالية احلصهبدف و  .إخل...، تقدير مبالغ املؤوناتهناية السنةيف ي لآلالت، تقييم املخزون السلعي العمر االقتصاد
دم بشكل ختويف اعتقاد الكثريين أن هذه السياسة املتشد دة  ،ية اللجوء العتماد سياسة التحفظأمه تزدادتتضم ن عنصر املصداقية، 

 خاصة الدائنني منهم.  أكرب األطراف اخلارجية
أن سياسة التحفظ تعترب وسيلة هامة ملواجهة التفاؤل املفرط للمديرين واملالك يف تقييم أصول وخصوم  هو إن الشيء املتفق عليه

( فإن احملاسبني استخدموا Wattsالشركة، كما تستخدم كأداة ملواجهة حاالت عدم اليقني لدى احملاسب واملراجع. وحسب دراسة )
. ولقد 1رات اليت عملت على استمرار استخدامهااملعارضة، وهذا بالنظر للمرب   هذه السياسة على مر العصور رغم االنتقادات واآلراء

 1290( منع سياسة التحفظ احملاسيب حىت حيقق حيادية املعلومات، إال أنه يف عام FASBحاول جملس معايري احملاسبة املالية )
( أن النجاح يف استبعاد مفهوم التحفظ سيغري  من Watts، حيث بني  )2أصبح هذا املفهوم راسخا وعميقا يف املمارسات احملاسبية

السلوك اإلداري ويفرض تكاليف هامة على املستثمرين وعلى االقتصاد بوجه عام. وفيما يلي سنعرض أمهية سياسة التحفظ احملاسيب 
 :يف اجملال الدراسات واألحباث السابقةخمتلف حسب 

غة سهم من اإلدارة، واليت قد تتبع سياسات متفائلة ينجم عنها تضخيم ومباليف محاية مصاحل محلة األ هام لسياسة التحفظ دور -
سهم، ويعترب زيع أرباح غري حمققة على محلة األمن خالل جتن ب تو  ورا يف محاية مصاحل أصحاب الديونيف قيم األرباح. كما يلعب د

 .3ويأخذون املعلومات كما هي منشورة ن الذين ليس هلم املعرفة الكافيةبالنسبة للمستثمري أيضا ذو فائدة
 :4ما يلي وحسب دراسة )شقور( فإن التحفظ احملاسيب حيقق -

  تفادي نشر معلومات حماسبية من قبل احملاسبني قد يثبت فيما بعد عدم صحتها، وتفادي خماطر عدم نشر معلومات
 حماسبية قد يثبت فيما بعد صحتها.

  لبية للمعلومات غري هلم من أثر النتائج السبالنسبة مييل مستخدمو القوائم املالية للتقارير املالية املتحف ظة ألهنا هامش أمان
 املتحفظة.

  يعد استخدام سياسة حتفظية مفيدا لغايات ضريبة الدخل، وهذا ألن استخدام سياسة حتفظية يقود إلظهار إيرادات املنشأة
 حلقيقية.بأقل من قيمتها ا

 :5ويرى )النجار( أن أمهية التحفظ احملاسيب تظهر بشكل أوضح يف -

                                                           
1 Watts R.L., op.cit, p: 2. 

، 9012، 01 ع، 25( لقياس التحفظ احملاسيب لألرباح يف البنوك التجارية األردنية، جملة دراسات العلوم اإلدارية، األردن، مج Basuليث أكرم مفلح القضاه، عبد الستار الكبيسي، تطوير منوذج ) 2
 .9010.09.05اطلع عليه بتاريخ  (،platformalmanhal.com، متوفر على )315ص 

3 Beja A, Weiss D: Some informational aspects of conservatism, European Accounting review, vol.15, Issue 4, 2006, p: 592. 
Available at ( www.tand.fonline.com), vu le 02/08/2015. 

 Center of excellence for)  إدارة األعمال الصادرة عنعمر فريد شقور، دور التحفظ احملاسيب يف التقارير املالية يف احلد من ممارسة إدارة األرباح يف الشركات االستخراجية األردنية، جملة  4
scientific & research journalism110، ص9012، 5، ع2(، مج. 

 . 192مجيل حسن النجار، مرجع سبق ذكره، ص  5 

http://www.tand.fonline.com/
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  فرتات األزمات املالية اليت يواجهها االقتصاد العاملي من وقت آلخر، واليت أدت إىل اهنيار أشهر الشركات العاملية وزيادة
املتاحة،  رباح احلقيقية باستغالل املعلوماتأعباء الوكالة. هذا ما قاد مديري هذه الشركات إىل التالعب والتأثري على األ

أوقات  يف اصةل من حدة هذه املخاطر خة يقل  ظتحف  م سياسة وبالتايل زيادة خماطر املعلومات وخماطر الوكالة. لذا فإن تبين  
 األزمات.

   ظة تعطي إشارة ملتحف  اسم باجلودة والنوعية، وتليب احتياجات املستثمرين. فالقوائم املالية توفري معلومات حماسبية تت
ن الشركات اليت تتضم   . كما أناملطلوبة ملستخدمي القوائم املالية اخلارجيني بأن املعلومات املنشورة تتصف خبصائص اجلودة

 تكون أقل تأثرا الخنفاض قيمة أسهمها.سوف من التحفظ معقولة قوائمها املالية درجة 
سياسة التحفظ هلا أمهية بالغة يف حتسني بيئة املعلومات، من خالل ختفيض درجة إىل أن  دراسة )عبد الوهاب وآخرون( أشارتو  -

 ,Krami 2013, Zhang 2014 )رجها، حيث أن العديد من الدراساتاألطراف داخل املنشأة وخا خمتلف الالمتاثل باملعلومات بني

Kazemi 2011)   من قدرة  واحملاسبية من داخل وخارج املنشأة، وحتد من عملية تدفق املعلومات املاليةل نت أن هذه السياسة تسه  بي
 واملبالغة يف األداء املايل للمنشأة، مما يؤدي إىل اخنفاض ال فاء األحداث واألنباء غري السارة والتالعب يف األرقاماإلدارة على إخ
 . 1متاثل املعلومات

 :2جماالت عديدة منهايف تفيد سياسة التحفظ أن ( fond & Watts 2008Laدراسة ) بي نتو  -
  .احلد من اإلدارة االنتهازية لألرباح احملاسبية، ويعد أحد آليات احلوكمة 
 ملنشأة.على قيمة ا يارتبطة باملنشأة، مما ينعكس اجيابخفض حالة عدم متاثل املعلومات بني فئات التعاقد امل 
  يات للتمويل ويزيد من التدفقات النقدية عن العملخفض تكلفة رأمسال، مما يسه ل عملية احلصول على مصادر خارجية

 التمويلية.
( أن سياسة التحفظ ختف ض من حالة Biddle et al. 2013ويف سياق احلديث عن ظاهرة عدم متاثل املعلومات، أكدت دراسة )

ز هذا ت املناسب. ويعز  ل يف التوقيعدم متاثل املعلومات، من خالل التقرير عن األخبار غري السارة واملتعلقة بالربح احملاسيب واألصو 
الدور اإلخباري للتحفظ من التدفقات النقدية وخيفض من خماطر اإلفالس، حيث يوافق كل من املستثمرين واملقرضني ذوي املعلومات 

 .3األكثر على تقدمي التمويل مقابل تكلفة منخفضة عندما تتوافر لديهم املعلومات والدراية الكافية

أن التحفظ احملاسيب له دور أساسي يف التقليل من تكاليف الوكالة لكل من املسامهني والدائنني  يف دراستها الدين()سعد ذكرت و  -
 : 4بالشكل التايل

                                                           
 .10عبد الوهاب نصر، وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 1 

2 Lafond R, Watts R,L, the information role of conservatism, the accounting review, 2008, p: 9.  
3 Gary C.Biddle.Mary LZ, Frank M, Accounting conservatism and bankruptcy risk, working paper, Hong Kong University, 
July 2011, p: 9. Available at (http://ssrn.com), vu le 04/08/2015. 

، 1، ع9املالية وتكلفة رأمسال وأثرها على قيمة املنشأة، جملة احملاسبة واملراجعة، جامعة بين سويف، مصر، مجإميان حممد سعد الدين، حتليل العالقة بني التحفظ احملاسيب بالتقارير  4
 .9013.09.19(، تاريخ االطالع www.bsu.edu.eg.  متوفر على املوقع )599، ص 9012

http://www.bsu.edu.eg/
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 بار السارةر السيئة مقارنة باألخيرتبط املسامهون بعقود مكافآت وحوافز مع اإلدارة، حيث أن االعرتاف املبكر باألخبا 
وكالة بني الن مشاكل وحيد م كس بالسلب على تعظيم ثروة املالكحنو توجيه املوارد املتاحة، مبا ينعل من حوافز اإلدارة يقل  

 .ظالطرفني. باملقابل يتوقع املسامهون اخنفاض معدل العائد على رأمسال نتيجة التقرير املايل املتحف  
  كنهم من بإجراءات مت   املالك املسيطرونيرتبط املقرضون وأصحاب السندات بعقود مديونية مع الشركة، وعادة ما يقوم

باع مصادرة الثروة لفائدهتم. وينتج عن ختفيض الربح احملاسيب تقييد سياسات توزيع األرباح وفقا لعقود املديونية كنتيجة إلت
دة ئر أو الفشل املايل. باملقابل يقبل الدائنون احلصول على معدالت فال من خماطر التعث  ظة، مما يقل  سياسات متحف  

 يون.ل من تكاليف الوكالة حلق الدوبالتايل التقرير املايل املتحفظ يقل   من تكلفة الديون لمنخفضة، مما يقل  
  وعلى مستوى أسواق املال، نرى أن املتعاملني فيه يؤيدون سياسة التحفظ احملاسيب، وهذا ألن يف اعتقادهم أن القوائم

وماتية وصادقة. لذا فإن إدراك مستخدمي القوائم املالية للتحفظ احملاسيب املالية األكثر حتفظا عادة ما تكون أكثر معل
 ادي للمؤسسة.صجيعلهم يدركون عن قناعة أن االخنفاض يف قيمة األرباح احملاسبية ال يعكس بالضرورة اخنفاض األداء االقت

ات أن اجيابيات التحفظ احملاسيب تغطي بشكل كبري على سلبياته من حيث تشويه املعلوم وهيمة هانصل إىل نتيجة وبالتايل  
 .هلذه القوائم، مما يزيد من القيمة اإلعالمية احملاسبية املبل غ عنها يف خمتلف القوائم املعلن عنها

 أنواع التحفظ المحاسبي المطلب الثالث: 
املعايري املعتمد  اختلفتو  دتالتحفظ احملاسيب وحتديد أنواعه وتقسيماته، كما تعد  دت اآلراء ووجهات النظر خبصوص تصنيف تعد  

ملام بكافة عها جندها تتفق إىل حد كبري من حيث املضمون واملعىن. ولإلدها وتنو  عليها يف عملية التصنيف، لكن على الرغم من تعد  
باحثني يف هذا لكتاب واللى خمتلف الدراسات والبحوث ألهم ااألنواع املدرجة ضمن التحفظ احملاسيب كمفهوم عام، سوف نعتمد ع

 مت استخدام العديد من املصطلحات لإلشارة ألنواع التحفظ احملاسيب من طرف الباحثني واحملاسبني،لدراسات اجملم عة فحسب ااجملال. 
 :هي وأكثرها شيوعا يف التحليل استخداما هاإال أن أكثر 
 ( التحفظ املشروطConditional conservatism) 
 ( التحفظ غري املشروطInconditional conservatism) 

 التحفظ المشروط -1     
طلق ة، ي" تطبيق الطرق والسياسات احملاسبية اليت تعرتف بأثر األخبار السيئة على األرباح بصفة دوري:ف التحفظ املشروط بأنهيعر  

. يسمى التحفظ املشروط 1"(dependent Newsاملعتمد على األخبار )( أو التحفظ Ex.postالتحفظ الالحق )أحيانا  عليه
يم االقتصادية ارة، واملتمثلة يف ارتفاع أي من القبالتحفظ الالحق ألنه يكون من خالل تأجيل االعرتاف باألحداث املستقبلية الس  

ويرى  .2ارةري الس  التنبؤ باألحداث املستقبلية غ عة يف إطارل بأي من اخلسائر املتوق  إىل حني حتقق تلك الزيادة، واالعرتاف املعج  
)الرشيدي( أن هذا النوع يعتمد على األخبار وينطوي مفهومه على أن يتم ختفيض القيم الدفرتية لصايف األصول عند حدوث 

نبأ معني وعادة  وأحداث معينة غري مرغوبة، وبنفس الوقت ال تتم زيادة هذه القيم يف احلالة املعاكسة، فهو يتعلق حبدوث حدث أ
                                                           

 .115إميان حممد سعد الدين، مرجع سبق ذكره، ص 1
 2Garcia l. & J.M., Accounting conservatism and governance, review account studies, vol.14, N:1, 2009, p: 163. 
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هذا املفهوم على أنه االعرتاف جوهر )بشرى جنم وآخرون(  فس روت .1ما ينشأ لرفع كفاءة التعاقدات أو متطلبات احلوكمة يف الشركات
التأكد يف ظل  دميعترب وسيلة ملواجهة حاالت عو  ئة بشكل فوري مقارنة باألخبار اجليدة، يسمى أيضا بتحفظ األرباحباألخبار السي  

خسائر  ةلب من احملاسب االحتياط واالبتعاد عن املبالغة يف تقدير صايف األصول أو الدخل، واحلذر من أيتتط   ظروف وحاالت معينة
 .2متوقعة

 وإىل ميل احملاسبني لطلب ،3بالتحفظ املتعلق باألخبار، حيث يشري إىل عدم التماثل يف توقيت االعرتاف باملداخيل يسمى كذلك 
 يقوميرتبط بنظام للتقرير و  ،4درجة أعلى من التحقق لالعرتاف باألخبار اجليدة كأرباح، عوض االعرتاف باألنباء السيئة كخسائر

لسوق ميكن دخول منتوجات أكثر تنافسية ل تعكساألخبار اليت  حيث أن ،الدورةة يف هناية نشأاألخبار اليت حتوزها امل أساس على
ألنه يتضم ن دراسة عالقة أساسية لقائمة الدخل إن التحفظ املشروط هو حتفظ  .5أن تؤدي لتكوين مؤونة تدين قيمة املخزون

اثل بتوقيت الدخل حتفظ بعد احلدث ولألنباء التابعة )املعتمدة(، والالمتموجودة بني األرباح احملاسبية وأسعار األسهم يف السوق، فهو 
 املوجودات ينتج عن ممارسته ختفيض القيمة الدفرتية لصايف ، حيثالتحفظ البعديتسمية )مزيان( عليه  كما أطلق  (.Basuحسب )

  .6عند حدوث ظروف غري مرغوبة

رتاف باخلسارة االعمن خالل التعاريف السابقة يتضح أن التحفظ احملاسيب من النوع املشروط أو الشرطي يدل بشكل عام على 
ابل تأخري مق، خسائر القيمةمخصصات عند توقع حدوث خسارة اقتصادية كوقبل التأكد من حدوثها  بشكل مبك ر املتوقعة

ينتج عن تطبيقه ختفيض و  نباء السيئة قبل األنباء اجليدة.، مما يؤدي للحصول على أرباح تعكس األاالعرتاف باإليرادات حلني حتققها
ظ غري وحديثا بدأ الباحثون بوصف هذا النوع من التحفظ احملاسيب بالتحفالقيمة الدفرتية لألصول عند حدوث ظروف غري مواتية. 

االختياري، باعتباره ميثل نوعا من عدم توافر عنصر االختيار بني الطرق احملاسبية أمام اإلدارة عند معاجلة بعض عناصر القوائم 
 .7املالية

 التحفظ غير المشروط )غير الشرطي( -2     

رتية لصايف األصول من لدفض من األرباح والقيمة ايدل هذا النوع على اختيار اإلدارة لتطبيق الطرق والسياسات احملاسبية اليت ختف  
غري معلق على حدوث حدث معني، (. فهو Ex-anteلذا يسمى بالتحفظ املسبق ) ،وبعيدا عن األخبار االقتصادية املتاحة البداية

إمنا هو اختيار مسبق لطريقة حماسبية معينة ملعاجلة عنصر معني من عناصر القوائم املالية، وذلك عندما تكون هناك بدائل ملعاجلة 

                                                           
 .99الرشيدي ممدوح صادق حممد، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .523بشرى جنم عبد اهلل املشهداين وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  2

3 Antti fredriksson, the pricing of reporting conservatism in private firm loan contracts, Turku school of economics, 2008, p: 5. 
Available at (http://pdfs.sementicschoolar.org), vu le 10.08.2015. 
4 Henry Jarva, essays on accounting conservatism and good will write-offs, faculty of economics and business administration, 
University of Oulu, Finland, 2010, p:20.( www.jultikaoulu.fi ), vu 15.08.2015   
5 Ruch George w, Taylor G, accounting conservatism and its effects on financial reporting quality, a review of leterature, social 
science research network, working paper series, Culverhouse School of accountancy, Alabama University, 2011, p:8. 

 .552، ص9010، 05، ع 1القة بني التحفظ احملاسيب وكفاءة االستثمار، جملة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة تكريت، مج مزيان حممد فرهان، الع6
، ديسمرب 9ع، 1عودية، جملة احملاسبة واملراجعة، جامعة بين سويف مصر، مجمحيدة حممد عبد اجمليد، قياس مستوى التحفظ احملاسيب والعوامل املؤثرة عليه يف التقارير املالية لشركات التأمني الس 7

 .9013.09.19(، تاريخ االطالع www.academia.edu. متوفر على املوقع )123، ص9015

http://pdfs.sementicschoolar.org/
http://www.jultikaoulu.fi/
http://www.academia.edu/
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النوع من التحفظ وحديثا يوصف هذا  .1هلا طريقة معاجلة حماسبية واحدة هذا العنصر حماسبيا، لذا فهذا النوع ال خيتص بالعناصر اليت
بالتحفظ االختياري، حيث ميثل وجود فرصة أمام اإلدارة لالختيار من بني الطرق والتقديرات احملاسبية اليت تقع ضمن املبادئ احملاسبية 

رتة ف (، وتؤدي هذه االختيارات إىل اخنفاض مستمر يف األرباح املرتاكمة وصايف األصول الرتاكمية خاللGAAPsاملقبولة قبوال عاما )
 زمنية حمددة. 

من يصف التحفظ غري املشروط على أنه سياسة تدفع الشركات إىل حماسبة األصول واخلصوم على أساس التنبؤ بالتدفقات أيضا هناك 
وحسب دراسة )الرشيدي( فإن التحفظ  .2يسمى كذلك بالتحفظ السابقو النقدية املستقبلية، وهذا يف ظل تزايد حالة عدم التأكد، 

شروط هو حتفظ مستقل عن وقوع األحداث أو أنباء حمددة، من عوامل ضريبية، سياسية، أو متعلقة مبصاحل ذاتية لإلدارة. غري امل
ة لتلك االعرتاف باألصول، مما ينتج عنه قيم دفرتية تقل عن القيم السوقي فهو سياسة حماسبية يتم حتديد استخدامها عند بداية

كما ينشأ عن تطبيق املبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عاما، واليت تؤدي إىل ختفيض األرباح   .3األصول على مدار عمرها اإلنتاجي
 .4بشكل مستقل عن األخبار االقتصادية احلالية، ودون األخذ بعني االعتبار املعلومات واألحداث

تامية أو التحفظ املستقل،  بتحفظ امليزانية اخلإن التحفظ غري الشرطي هو التخفيض املنتظم يف قيم صايف األصول، يطلق عليه أحيانا  
كونه يتم بشكل مستقل عن طبيعة األنباء املستقبلية، ويتحقق من خالل حتميل النفقات على الفرتة احلالية بدال من رمسلتها، أو 

ية ظ على امليزان( فإن أدبيات احملاسبة تطلق على أثر التحفHellman) الباحث . وحسب وجهة نظر5تأجيل االعرتاف باإليراد
)التخفيض من قيمة صايف األصول( بالتحفظ غري الشرطي، أما التحفظ على جدول حسابات النتائج )التخفيض من مبلغ األرباح( 

، حيث ينحصر يف قيام احملاسب بالتقرير عن أقل قيمة ألصل معني من بني اخليارات املتاحة له، 6فيطلق عليه بالتحفظ الشرطي
  م من بني اخليارات املتاحة له.صو وأعلى قيمة للخ

سبية املقبولة غري املشروط هو التحفظ الذي ينجم عن تطبيق املبادئ احملا سابقة نستنتج أن التحفظ احملاسيبيف ضوء التعاريف ال
فيض األرباح ختض األرباح املستقلة عن األخبار االقتصادية احلالية؛ مبوجبه يتم ( أو السياسات احملاسبية اليت ختف  GAAPsعموما )

 اءلذا يعترب حتفظا قبل احلدث أو التحفظ املسبق أو التحفظ غري املعتمد على األنب تقل عن األخبار واألحداث املاليةبشكل مس
. ويدل من جهة أخرى على االختيار املسبق للطرق احملاسبية اخلاصة مبعاجلة األصول واخلصوم اليت ينتج عنها اخنفاضا اقبلي اوحتفظ
 صل.ال يستخدم إال املعلومات املتاحة عند بداية استعمال األفهو  يمة الدفرتية عن القيمة السوقية لصايف األصول. لذلكيف الق

 تايل:يف اجلدول الادراجها ميكن هناك حاالت عديدة يتم فيها استخدام التحفظ املشروط والتحفظ غري املشروط واليت 

                                                           
 .122ص مرجع سبق ذكره، ، محيدة حممد عبد اجمليد 1 

2 Garcia Lara et al, op.cit, p :163. 
 99الرشيدي ممدوح صادق حممد، مرجع سبق ذكره، ص 3

4 Antti frederiksson, op.cit, p :5. 
. متوفر على املوقع 922، ص9019، 1، ع99علي يوسف، أثر حمددات هيكل ملكية املنشأة يف حتفظ التقارير املالية، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، مج 5
(www.damascusuniversity.edu.sy اطلع عليه بتاريخ ،)9012.01.09. 

6 Hellman N., op.cit, p:80 

http://www.damascusuniversity.edu.sy/
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 والتحفظ غير المشروط (: أمثلة عن التحفظ المشروط2-1جدول رقم )

 نوع
  التحفظ 

 حــــاالت االستخــــدام

ظ 
حف

الت
وط

شر
الم

 

 .أقل للمحاسبة عن املخزون السلعي تطبيق أسلوب التكلفة أو السوق أيهما -
 االعرتاف خبسائر التدهور يف قيم األصول طويلة األجل واألصول غري امللموسة. -
 عدم تسجيل االرتفاع يف القيمة العادلة لألصول املعنوية. -

ير 
ظ غ

حف
الت

وط
شر

الم
 

 معاجلة تكلفة إنشاء العناصر غري امللموسة داخليا كمصاريف بدال من رمسلتها. -
 اليت حدثت فيها. لدورةيف اكمصروفات على الربح احملاسيب   وحتم ل، بدال من الرمسلة ث والتطويرالبح لنفقات طريقة االعرتاف الفوري -
 .ط الثابتعوض طريقة القس اهتالك األصول طويلة األجل بطريقة االهتالك املعج ل ومبعدالت تفوق معدل االهتالك االقتصادي هلا -
 االستمرار يف تطبيق أساس التكلفة التارخيية فيما يتعلق بتسجيل وإظهار األصول بقائمة املركز املايل.  -
 :باالعتماد علىمن إعداد الباحثة 

 .90، ص9013، 1رشا الغول، التحفظ احملاسيب، مكتبة الوفاء القانونية، ط  -1
 .11، ص9012، 3، ع3عة بنها، مججمدي مليجي عبد احلكيم، أثر هيكل امللكية وخصائص جملس اإلدارة على التحفظ احملاسيب يف التقارير املالية، جملة اإلدارة العامة، جام -9

3- Hellman N., accounting conservatism under IFRS, accounting in Europe, vol.5, issu 2, 2008, p :80. 

 العالقة بين أشكال التحفظ المحاسبي -3

( الصادر عن جملس مبادئ احملاسبة األمريكي، يقضي التحفظ احملاسيب باحتمال وجود أخطاء APB N° 4وفقا لإلرشاد الرابع )
احملاسيب، وتكون هذه األخطاء يف الغالب يف اجتاه التقدير بالنقص وليس التقدير بالزيادة لكل من صايف األصول ممكنة بالقياس 

 :1وصايف الدخل. ويف ضوء ذلك، فإن التحفظ احملاسيب له األثر الواضح على القوائم املالية من خالل بعدين أساسيني مها

يؤدي التحفظ احملاسيب إىل ختفيض درجة مالءمة احملتوى املعلومايت للميزانية، كنتيجة للتقدير بالنقص لكل من صايف  :أوال -  
 ق.، وهو ما يعرف بالتحفظ غري املشروط أو املسباالقتصادية هاقيمية حلقوق امللكية باملقارنة مع األصول أو القيمة الدفرت 

املتمثلة و  حتريف عملية قياس الدخل، من خالل تأجيل االعرتاف باألحداث السارة املستقبلية يؤدي التحفظ احملاسيب إىل: ثانيا - 
يف ارتفاع القيم االقتصادية حلني حتقق تلك الزيادة. كما يشج ع على تعجيل االعرتاف باخلسائر املتوقعة يف ضوء التنبؤ باألحداث 

 أو الالحق.املستقبلية غري السارة. وهو ما يعرف بالتحفظ املشروط 

يان أشارت يف معظمها إىل أن كال النوعني يشك الن معا التحفظ احملاسيب بوجه عام، ويؤد فقد ،استقراء خمتلف األحباث والدراساتوب
ومل تفر ق بني أشكال  زإىل النتائج نفسها من حيث اخنفاض الربح والقيمة الدفرتية حلقوق امللكية. وغالبية هذه الدراسات مل متي  

، مما ميكننا من القول أهنما غري مستقالن عن بعضهما البعض ومها وجهان لعملة واحدة، اسهالتحفظ احملاسيب املدرجة لدى عملية قي
أن أشكال ب( Zhangيف هذا السياق يرى ) ومن مث فإن سياسة التحفظ احملاسيب ال تتم إال بتوفر وتكامل الشكلني مع بعضهما.

خنفاض يف قيم األصول، لكنهما خيتلفان يف القدرة على توصيل املعلومات اجلديدة من خالل القوائم التحفظ السابقة تؤدي إىل ا
املالية، حيث أن االعرتاف باخلسائر بشكل فوري هو حتفظ مشروط يؤدي إىل اخنفاض مشروط بنوع األخبار. باملقابل تطبيق طرق 

                                                           
 .99رشا الغول، مرجع سبق ذكره، ص 1 
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ار العمر اإلنتاجي على مد من خالل التخصيص املنتظم للتكلفة يقود إىل االخنفاض –حتفظ غري املشروط  -حماسبية متحفظة 
، يكمن الفرق الرئيسي بني (Basu) ومن وجهة نظر .1دون أن يعكس معلومات جديدة عن التغريات يف قيم األصول لألصل

قابل يستخدم التحفظ ملالشكلني يف أن التحفظ املشروط يستخدم ويكشف عن املعلومات اليت يتم استالمها يف الفرتات الالحقة، با
لني يكو نان معا التحفظ كما أن كال النوعني يعتربان شقني متكام .2غري املشروط فقط املعلومات املعروفة يف بداية حياة األصل

سيب مقاييس التحفظ احملا ميقدمت تكما املسؤولية القانونية وغريها...،  ويرتبطان بنفس اجملموعة من الدوافع مثل: التعاقدات،  احملاسيب
عدم وجود استقاللية لكل شكل من أشكال ب( Beaver & Ryanدراسة )تتفق هذه الدراسة مع و . 3بوجه عام دون التمييز بينهما

كما أن جوهر االختالف بني التحفظ  ت،وكذا القيمة الدفرتية للموجودا التحفظ عن اآلخر، وكالمها يؤدي لتخفيض قيمة الربح
والتحفظ غري املشروط يكمن يف أن األول يستخدم املعلومات عندما يتم استالمها مستقبال مثل قاعدة " أيهما أقل"، أما املشروط 

الثاين فيستخدم املعلومات من البداية. لكن رغم ذلك هناك نوع من التكامل والرتابط بني النوعني وكالمها يعطي نفس النتائج 
 .4ومرتبط بنفس الدوافع

 ت أخرى للتحفظ المحاسبيتصنيفا  -4

نيف األكثر استخداما شروط يعترب التصاملتحفظ غري الشروط و املتحفظ الالتمييز بني أساس إن التصنيف السابق والذي يقوم على 
الوحيد صنيف . لكن هذا ال يعين أنه التعلى املستوى الدويل ث والدراسات األكادمييةحبااأل وسطيف اجملال العملي، واألكثر شيوعا 

 :5نذكر منها املعتمد، حيث هناك تصنيفات أخرى للتحفظ
 أوال: التحفظ اإللزامي والتحفظ االختياري         

 (Mandatory conservatismالتحفظ اإللزامي ) -أ
التحفظ الذي ينشأ عن هو ف ينتج من خالل إلزام املبادئ واملعايري احملاسبية امللزمة، واليت يطلق عليها املبادئ احملاسبية املتحفظة.

ون بناء على قرارات وبالنظر ملضمونه فإنه يك. مة للنشاط التجاري وغريهااالستجابة ملتطلبات تنظيم حماسيب معني، أو قوانني منظ  
 خارجة عن اختيار إدارة املنشأة.

 (Voluntary conservatismالتحفظ االختياري ) -ب
وم به من ده اإلدارة من خالل ما تقهو ذلك النوع الذي حتد  ، و للتحفظ غري املشروطاملرادف املصطلح إن التحفظ االختياري هو 

ينشأ عن قرارات ألنه  ولعكس النوع األ . يعترباحة يف عملية القياس أو اإلفصاحاختيارات حماسبية من بني بدائل الطرق احملاسبية املت
 دها إدارة الشركة هبدف حتقيق أهداف معينة.داخلية حتد  

                                                           
1 Jing Jing Zhang, accounting conservatism and private debt contracting, working paper, Northwestern university, February 
2008, p :6. Available at ( www.Kellogg.northwasterner.edu ).  Vu le 20.08.2015.  

 .523بشرى جنم عبد اهلل املشهداين وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  2 
لتطوير مهنة  )19(وة كات املقيدة يف سوق املال السعودي، الندإبراهيم السيد عبيد، دور االستثمار املؤسسي يف زيادة التحفظ احملاسيب يف القوائم املالية املنشورة، دراسة نظرية وميدانية على الشر  3 

 .9012.01.02، تاريخ االطالع )comiefpedia. ( . متوفر على املوقع12، ص 9010باململكة العربية السعودية، كلية إدارة األعمال، جامعة امللك سعود، ماي احملاسبة 
سات املالية واإلدارية العليا، ورة(، كلية الدراأثر التحفظ احملاسيب والالمتاثل باملعلومات على تكلفة التمويل يف شركات املسامهة العامة األردنية، أطروحة دكتوراه حماسبة )غري منش حممد فالح السمارة، 4

 .91، ص9002جامعة عمان العربية، األردن، 
 .50-92رشا الغول، مرجع سبق ذكره، ص.ص: 5

http://www.kellogg.northwasterner.edu/
http://www.tand.fonline.com/
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 (Balance sheet conservatism and earning conservatism) ثانيا: تحفظ الميزانية وتحفظ الربح     

اء إن التقدير بالقيم املنخفضة للقيم الدفرتية حلقوق امللكية يعرف بتحفظ امليزانية، باملقابل يعرف حتفظ األرباح بسرعة انعكاس األنب
 العالقة بني النوعني هي عالقة عكسية.فإن السيئة على الربح مقارنة باألنباء السارة، ولإلشارة 

 (Permanent conservatism, temporarily conservatism) ثالثا: التحفظ الدائم والتحفظ المؤقت    

يتمثل يف اختيارات اإلدارة اليت تكون بشكل دائم ومستمر مع مرور الزمن، وغالبا ما يتعلق بالتحفظات التحفظ الدائم:  -أ
ارة، أو غالبا ما تكون حتقق األهداف االسرتاتيجية لإلد أو اليت اإلجبارية اليت تفرضها املعايري احملاسبية املقبولة قبوال عاما،

 حتفظات إجبارية تفرضها جهات خارجية عن الشركة هلا سلطة اإللزام. 
يشمل اختيارات اإلدارة اليت مت تعديلها باختالف املواقف واألوضاع والقرارات اليت ستتخذ، وكذا  التحفظ المؤقت: -ب

 زمنية معينة. دة يف فرتاتخدام سياسات وطرق حماسبية لتحقيق أهداف حمد  ن يف الغالب استالظروف احمليطة. يتضم  
 (Absolute conservatism and Partial conservatism) رابعا: التحفظ الكلي والتحفظ الجزئي  

يتضمن اختيارات اإلدارة جلميع عناصر التحفظ احملاسيب كاإليرادات واملصاريف واخلسائر، األصول  :التحفظ الكلي -أ
وااللتزامات، يشتمل على التغريات احملاسبية بالكامل من سياسات وطرق حماسبية وحكم شخصي بغية جعل نظام 

 املعلومات احملاسيب أكثر حتفظا.
يتعلق باختيارات حماسبية حمددة لعناصر معينة ال تشمل كافة العناصر اليت ميكن تعديل قيمتها أو : التحفظ الجزئي -ب

 سب كالسيولة ورأستحكم يف بعض النظة للاختيار بدائل حماسبية متحف   مرحلية أو جزئية مثل: اتقديرها، مبا حيقق أهداف
 .الديون ل يف مرحلة إبرام عقوداملا

شكلني آخرين  دراجمت إآخر للتصنيف وهو معيار النتيجة وطبيعة التأثري، وعلى أساسه  اأضافت دراسة )بشرى فاضل( معيار كما 
 :1مها يتداخالن مع األشكال السابقة الذكر

 أوال: التحفظ المحاسبي لقائمة المركز المالي:        
ة ف بني القيمتني الدفرتيالختالهو االخنفاض املستمر يف تقييم حقوق امللكية، يقاس بنسبة القيمة السوقية إىل القيمة الدفرتية وا

 )حماسبيا( والسوقية )اقتصاديا( ينعكس على االخنفاض يف تقييم املوجودات.   

 ثانيا: التحفظ المحاسبي لقائمة الدخل       

للتحفظ احملاسيب، والذي يشري إىل اختالف مستوى التحقق املطلوب لالعرتاف  (Basuن تعريف )هذا النوع من التحفظ يتضم  
 السيئة، مقارنة بالتحقق املطلوب لالعرتاف باألرباح الناجتة عن األنباء اجليدة.باخلسائر الناجتة عن األنباء 

                                                           
ألوراق املالية، جملة العلوم اق لبشرى فاضل خضري الطائي، أثر استقاللية املدقق على ممارسة التحفظ احملاسيب: حبث تطبيقي يف شركات القطاع املايل املدرجة يف سوق العر  1

 . 9012.00.09 ، تاريخ االطالع(https: iasj.netع ). متوفر على املوق203، ص 9012، 92، ع99االقتصادية واإلدارية، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، مج
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 رات ودوافع استخدام التحفظ المحاسبيالمبحث الثاني: مبرّ       

إن الباحث يف أدبيات احملاسبة والفكر احملاسيب بشكل عام يالحظ تعدد الدراسات اليت حاولت حتديد الدوافع الكامنة وراء تبين 
ة اإلملام جبميع العوامل اب والباحثني حملاولسة التحفظ احملاسيب، فقد كانت هناك جهودا حثيثة يف السنوات األخرية من طرف الكت  سيا

فسريات النظرية اليت رات والتالضمنية اليت تتحكم يف درجة التحفظ احملاسيب زيادة أو نقصانا، وهذا سعيا للوقوف على أهم املرب  
( Wattsد أن دراسة )د الدراسات وكثرهتا وتنوعها يف هذا اجملال، جنتعد  ل بالنظرو  ظ يف التقارير املالية.اسيب املتحف  ر السلوك احملتفس  

سيب. كما لة الدوافع والتفسريات اخلاصة بسياسة التحفظ احملامج تضم نتتعترب أقدم وأبرز الدراسات املعتمدة، واليت  9005لسنة 
إجياد أدلة قاطعة على صحة هذه التفسريات، وأشار إىل أن تفسريات التحفظ احملاسيب اعتمدت على الباحث من خالهلا عمل 

احملاسبة يف تنظيم العالقة بني املنشأة واألطراف ذات العالقة، كاملؤسسات األخرى، املستثمرين، الدائنني،  استخدام مبدئيا على
حث عن رين واملضي قدما يف البعلى ضرورة استمرار الباحثني واملفك   مةاملقد   ( يف دراستهWattsديرين، محلة أسهم. وقد أكد )امل

ع األطراف قودها م، حيث يعتربه الباحثون كجزء من اآلليات الفع الة يف تنظيم الشركة وع1أدلة تتعلق بتفسريات التحفظ احملاسيب
 املختلفة.

 طرف جهات من داخل الشركة، واليت حتوز معلومات غرين تبين سياسة التحفظ مواجهة األخطار األخالقية املرتكبة من يتضم   
 ملعلوماتمنفعة ملختلف مستخدمي ا اوهل ةمفيد هذه السياسة احملاسبيةعترب تلذا  ،2متماثلة ومسؤوليات حمدودة ومكافآت غري متماثلة

 ني األطراف املتعاقدة.مات فيما ببالالمتاثل للمعلو  صحوبة، من خالل تسهيل عملية التعاقد وختفيض تكاليف الوكالة املاحملاسبية
التمييز بني لعمل على امن الضروري ف سياسة التحفظ احملاسيب واستيعاهبا بشكل مالئم، تبين   ومرب رات وبصدد حتليل أهم دوافع

ظامية املسؤولة عن اهليئات الن، احملاسب واملراجع، اهليئات املهنية املسؤولة عن إعداد املعايري احملاسبية، إدارة املنشأة :3كل من  سلوك
 باملعايري. زامتااللمتابعة 

فبالنظر لإلدارة فهي تأخذ بعني االعتبار صايف األصول احلايل واملستقبلي، ومن صاحلها عدم تبين هذه السياسة عند إعداد التقارير 
مضمون سياسة التحفظ ع مض يتعار و ما وه ،وقعةجيل األرباح املتوباملقابل تس ية إىل املستقبلاملالية من خالل ترحيل اخلسائر احلال

أما من جهة احملاسب، والذي يعترب الطرف األول واملسؤول عن إعداد القوائم املالية وعرض وتوفري املعلومات احملاسبية إىل  احملاسيب.
لوك اإلدارة، خاصة اكسا متاما لسجانب املراجع وهيئات إعداد املعايري احملاسبية وهيئات املتابعة، فهذه األطراف يعترب سلوكها مع

لي،  )أبو اخلري( أن هيئات وضع املعايري تتبىن سياسة التحفظ عند إعداد التقارير املالية على أساس قبوبني   عند االعرتاف باألرباح.
. ويف ظل 4ائم املاليةو بينما يتبناها احملاسب على أساس بعدي عند تطبيق تلك املعايري، مث تأيت هيئات املتابعة بعد إعداد ونشر الق

  استخدام سياسة التحفظ احملاسيب. راتتعدد األطراف اليت هلا عالقة بنشاط املنشأة تتعدد مرب  

                                                           
 . 52، ص 9002 جامعة عمان العربية،حممد إبراهيم عبيدات، أثر استخدام مفهوم التحفظ احملاسيب على مالئمة وموثوقية املعلومات احملاسبية، رسالة دكتوراه، )غري منشورة(،  1
 .9بشرى جنم عبد اهلل املشهداين وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .2-9ص -، ص9009، 01، ع 9أبو اخلري مدثر طه، املنظور املعاصر للتحفظ احملاسيب، اجمللة العلمية للتجارة والتمويل كلية التجارة، جامعة طنطا، مصر، مج  3
 .نفسهاملرجع  4
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ل: التعاقد، احملاسيب أسبابا عديدة وخمتلفة للتحفظ احملاسيب، وتوصلوا إىل أن العوامل املؤثرة مثألدب د الباحثون واملفكرون يف القد حد  
 املطب ق حملاسيبب اختالفات يف درجة التحفظ اضريبية قد تسب  العوامل السياسية، العوامل الاملسؤولية القانونية، عوامل التنظيم، 

. يف نفس السياق 1لتعاقد يعترب من أقدم التفسريات اليت أثرت على طبيعة التحفظوتشج ع على ممارسة بعض أنواعه، إال أن عامل ا
( على أنه يف الوقت الذي ظهرت اعتبارات التعاقدات لتفسري أصول التحفظ احملاسيب، فإن الضرائب، املسؤولية القانونية، Basu)أكد 

على تقدمي أربع تفسريات  (Watts) عمل ولقد. 2التحفظ احملاسيبالعملية السياسية قد عملت أيضا على التأثري على درجة ممارسة 
 ، وفيما يلي عرض هلذه التفسريات:3يهطلب املنشأة لتبن  واليت تعد األساس يف حتديد  جوهرية هلذا املفهوم

 (  Contracting explanationالتفسير التعاقدي للتحفظ المحاسبي ) المطلب األول:           

ظل  التعاقدي من أقدم التفسريات املقد مة على مستوى الفكر احملاسيب لتفسري التحفظ، كما أن املقرتحات املقدمة يف يعترب التفسري 
 هذا التفسري مت تطويرها بدرجة كبرية على يد الكثري من الباحثني يف األوقات املاضية. وباستقراء خمتلف األحباث ذات الصلة باملوضوع،

( وعقود حوافز اإلدارة Debt contractsعلى عقود الدين ) -يف جمال الدوافع التعاقدية  -ت جندها يف معظمها قد رك ز 
(Compensation contracts إضافة إىل حوكمة الشركات. وهذا ألنه يف ضوء التعاقدات يتجلى التحفظ احملاسيب كوسيلة ،)

ة لألرباح مقارنة احلصول على معايري حتقق أكثر صرامة بالنسبيتضمن  -يف جوهره-فعا لة يف إمتام هذه التعاقدات، على اعتبار أنه 
 وكنتيجة هلذا االختالف يف معايري التحقق، يتم تأجيل االعرتاف باملكاسب وتعجيل االعرتاف باخلسائر، مما يرتتب عليه باخلسائر.

ت لألرباح ختل ض احتمالية وجود توزيعااخنفاض احتمالية ظهور صايف األصول واألرباح بأكرب من قيمتها احلقيقية، ومن مث اخنفا
وبذلك يظهر التحفظ احملاسيب كجزء من التقنية الكفؤة املستخدمة يف تنظيم املنشأة، ويف  .4بالتعاقدات أو ختف ض من قيمة الشركة

 تنظيم عقودها مع املنشآت والشركات األخرى. 

األطراف، وأنه  كنتيجة لتقنية التعاقد بني املنشأة وخمتلف نشأ يوالذ، التفسريات اخلاصة مبفهوم التحفظ الدور التعاقدي أحد يعد
. 5ميكن أن يساعد على التحكم يف الصراع القائم بني اإلدارة واملسامهني، على غرار الصراع القائم بني محلة األسهم ومحلة السندات

 عاقدي.وهذا تسهيال لفهم التفسري الت وكالة وعالقتها بالتحفظ، ينبغي عرض نظرية الدافعهذا الوقبل التطرق ملضمون 

 نظرية الوكالة والتحفظ المحاسبي1-         

نظرية الوكالة هي إحدى نظريات علم االقتصاد اليت تستخدم كأساس للتنبؤ بسلوك األطراف داخل التنظيم، حيث تعتمد على 
 العالقات التعاقدية )القانونية( اليت حتكم أطراف عقد الوكالة، والذي من خالله يلتزم الوكيل بتمثيل ورعاية مصاحل املوك ل. ومع ظهور

                                                           
1 Sanna Haimalainen, the effect of institutional setting on accounting conservatism: empirical evidence from the Nordic 
countries and the transitional economies of Europe; PHD thesis; Lappeenranta University of technology, Finland, 2011, p: 51. 
Available at (www.doria.fi), Vu le 10.02.2016. 
2 Basu S., op.cit., p :9. 
3 Watts L,R, op.cit, p:12. 

 .120محيدة حممد عبد احلميد، مرجع سبق ذكره، ص 4
 .22-52ص حممد إبراهيم عبيدات، مرجع سبق ذكره، ص  5
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 :هي نظرية الوكالةو  .هبذا املفهوماحلاجة إىل تبين  سياسات متحفظة وتزايد معها اهتمام الكتاب واملفك رين نظرية الوكالة ازدادت 
. ومن الطبيعي أن يسعى كل طرف من أطراف 1"عالقة تعاقدية بني طرفني مها الوكيل واملوك ل، حيث يعمل الوكيل ملصلحة املوكل"

تعارض يف أخرى. فق يف بعض األمور وقد تنفعة لصاحله، كما أن مصاحل كل طرف قد تت  عقد الوكالة إىل حتقيق أقصى ما ميكن من امل
 إن تكاليف الوكالة تنشأ من دوافع املديرين اليت تتمثل يف املبالغة يف قيمة الشركة، من خالل املبالغة يف األرباح احلالية والتدفقات

 ن عادة ما ترتبط باألرباح. ن تعويضات املديريأل نظراالنقدية املستقبلية املتوقعة، 

نتيجة التحفظ احملاسيب يف التقارير املالية حلل مشاكل الوكالة الناشئة بني املديرين ومحلة األسهم ك سياسة ( يأيت تبين  Basuحسب )و 
فني إلدارة املديرين احملرت . فعملية الفصل هذه أدت إىل استعانة مالك الشركة ومحلة األسهم مبجموعة من 2للفصل بني امللكية واإلدارة

الشركة، والذين بدورهم عملوا على تعظيم منافعهم الذاتية على حساب محلة األسهم، مما أدى إىل فقدان التقارير املالية جلودهتا 
لتكلفة  دد األساسيالذي يعترب احمل املشاكل على منط هيكل امللكية حجم هذه ومصداقيتها، وبالتايل تزايد مشاكل الوكالة. ويتوقف

تة أو مرك زة، سواء كانت ملكية إدارية، أو مؤسسية، أو ملكية  هذا معناه أن املشاكل ختتلف من حيث كون امللكية مشت  . 3الوكالة
يف و  علومات احملاسبية.يطرهتا على املكبار املستثمرين أين تزداد احلاجة حلماية صغار املستثمرين من التصرفات االنتهازية لإلدارة لس

داقية، ك بالتحفظ احملاسيب إلعداد قوائم مالية تتصف باالعتمادية واملصع هيكل ملكية الشركات تزداد احلاجة إىل التمس  نو  ضوء ت
جلأ  ،لمسؤولية القانونيةبا لوكدليل على عدم تغليب مصلحتهم الشخصية وجتن   .جيعلها وسيلة أساسية للمستخدمني بالشكل الذيو 

  ات أكثر حتفظا.يرون لتقدمي معلومهؤالء املد

 مفهوم التفسير التعاقدي  2-       

سبق وأن ذكرنا أن تفسريات التحفظ احملاسيب تعتمد على استخدام احملاسبة يف جمال العقود، حيث أن التعاقدات جترى بني أطراف 
وتسعى  نشاطهااملهتمة ب ط متعدد األطرافباعتبار أن هذه األخرية تعمل يف حميوهذا خمتلفة ذات مصاحل متعارضة يف الشركة، 

لتحقيق مصاحلها الشخصية كاملسامهني، املقرضني املديرين، محلة األسهم، املستثمرين. يعد االستخدام التعاقدي يف احملاسبة من أقدم 
العالقة يف املنشأة   "الرتكيز على العقود الرمسية بني األطراف ذات :ويقصد به املصدر الرئيسي للتحفظ احملاسيب املواضيع، كما يعترب

لة، ولرتتيب اكعقود الدين وعقود املكافآت، ويعترب مطلبا من املسامهني واملقرضني بإعداد تقارير مالية متحفظة لتخفيض تكاليف الوك
 تقسيم العوائد بني األطراف املتعددة يف املنشأة، وكاناستخدمت ولعقود طويلة لاحملاسبة " ن:أ (Watts) يرىو  .4احلوافز اإلدارية "

سياسة هذه المن هذا املنظور، جند أن . 5لسياسة التحفظ احملاسيب األثر الكبري والواضح على عقود الدين وعقود مكافآت اإلدارة"
حاسب لتعلقة باطراف التعاقد واملتبني أتستعمل ملواجهة حالة عدم متاثل املعلومات من جهة، والتقليل من املشاكل اليت قد تظهر 

                                                           
 .23حممد فالح السمارة، مرجع سبق ذكره، ص  1
. متوفر على املوقع 190، ص9010، 122ع ، املالية، جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية الم حممد محدان، التحفظ احملاسيب وجودة األرباح يف سوق البحرين لألوراقع 2
(Researchgate.net)،  9012.09.12تاريخ االطالع. 
 .3جمدي مليجي عبد احلكيم، مرجع سبق ذكره، ص  3
. متوفر 205، ص9012، 2، ع99ة حالة شركات املسامهة يف األردن، جملة جامعة النجاح لألحباث، مجعمر اقبال، مأمون القضاة، أثر االزمات املالية على دعم سياسة التحفظ احملاسيب: دراس 4

 .9012.09.19(. تاريخ االطالع https://journals.najah.eduعلى املوقع )
5 Watts R,L, op.cit, p:4. 
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را مهما يف عملية من جانب العملية التعاقدية عنص من جهة أخرى، لذا فهي تقدم منفعة لألطراف املتعاقدة. ويعترب التحفظ احملاسيب
على تقليص  ة حماسبيةكسياس  يعمل التحفظ التعاقد الكفء، حيث عند التقرير عن األرقام احملاسبية املتعلقة بالعملية التعاقدية،

من خالل التقليل قدر اإلمكان من استغالل هذه األخرية لتحقيق مصاحلها الشخصية على حساب  وتقييد السلوك النفعي لإلدارة
 :نوعني من العقود عادة ما منيز بنيولتفسري ذلك . الدائنني واملسامهني

  الك والدائنين(عقود المديونية )التعارض في المصالح بين المأوال:    
 ن عقود املديونية، حيث أ1أن الدافع الرئيسي للتحفظ احملاسيب هو زيادة كفاءة عقود املديونية على (Ball et alأكدت دراسة )

 حتدد تتم يف إطار املعلومات احملاسبية الظاهرة يف القوائم املالية، ويف ضوء النسب املالية اليتو  مصادر التمويل للشركات متثل إحدى
قدرة الشركة على السداد. وقد حيدث وأن ينشأ نوع من التعارض يف املصاحل أو نزاع بني محلة األسهم الذين ميثلون فئة املالك، ومحلة 

ني إليهم؛ عرب لنقل الثروة من الدائن -عرب وكيل اإلدارة–محلة األسهم فئة سعى تثلون فئة الدائنني، وهذا عندما السندات الذين مي
األمر الذي يؤدي إىل حتو ل التخفيض من قيمة  ،2ل على ختفيض الديون اخلارجية للشركة والتأثري على قيمتها الكليةإجراءات تعم

 عقود فات االنتهازية للمالك، يلجأ الدائنون لوضع شروط يفالديون إىل زيادة حقوق امللكية. وحلماية أنفسهم ومصاحلهم ضد التصر  
 هتدف لتخفيض قيمة قروضهم.  الديون لتقييد هذه التصرفات اليت

(، وجدت أن هناك ارتباطا سلبيا بني سياسة التحفظ ونزاع املصاحل الذي ميكن أن يتولد بني املقرضني Peeck 2006)لـ ويف دراسة 
 ع أكدوا على أنه كلما طلب املقرضون تبين ممارسات حماسبية متحفظة، كلما قل نزا نيشارت إىل أن معظم الباحثواملسامهني، وأ

وتعترب الشروط املتعلقة بتوزيع األرباح واملنصوص عليها يف عقود الدين دليال على سياسة التحفظ  .3املصاحل بني خمتلف األطراف
األصول حلماية  من قيمة صايفممكن الذي يسعى إليه الدائنون، وهذا لضمان عدم االفراط يف توزيع األرباح واحملافظة على أدىن حد 

عادة ما يطلب املقرضون قوائم مالية متحفظة عند عملية التعاقد وبعده، ويعملون على وضع شروط  على ذلكزيادة . 4قروضهم
دة أقل كما مينحون الشركات املقرتضة اليت تقدم قوائم مالية متحفظة معدالت فائ  ،التحفظ يف األرقام احملاسبية ضمن عقود القروض

بأهنم يولون أمهية ملعرفة مقدار صايف أصول املؤسسة  ( سلوك الدائننيRuch) ر. وقد فس  5غري متحفظة عمن يقدمون قوائم مالية
ل ضمانا هلم السرتجاع أمواهلم، لذا فهم يشرتطون درجة عالية من التحقق بالنسبة للمعلومات اليت ترفع صايف األصول باعتباره يشك  

ابل فعال لتأكد من أن مبلغ صايف األصول الظاهر يف امليزانية قمقارنة باملعلومات اليت ختف ض من قيمتها لدى إبرام العقود، وهذا ل
 .6للتحويل إىل سيولة

                                                           
1 Ball Ray, Robin A, Sadka G: is financial reporting shaped by equity markets or by debt market? An international study of the 
timeliness and conservatism, A review of accounting studies, vol. 13, N°2, 2008, p :34. Available at (https:\\Scolar 
works.rit.edu/article), vu le 29 Novembre 2015. 

 .95حممد فالح السمارة، مرجع سبق ذكره، ص  2 
3 Zarai Med. A, Mourad A., Conservatisme comptable et cout de la Dette, Revue de Gouvernance, 2009, p :3. 

 .210عالم حممد موسى محدان، أثر التحفظ احملاسيب يف حتسني جودة التقارير املالية، مرجع سبق ذكره، ص 4 
5 Zhang J., the contracting of accounting conservatism to lenders and borrowers, journal of accounting and economics, vol. 45, 
2008, p:10. (www.citeseerx.ist.psv.edu). Vu le 20.02.2016. 
6 Ruch G. et al, op.cit, p :8. 

http://www.citeseerx.ist.psv.edu/
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إن زيادة كفاءة عقود الدين هي األثر االقتصادي األساسي للتحفظ، فالتقارير املالية املتحفظة توفر معلومات أكثر مالءمة ألصحاب 
در أقل من النقدية ومن مث متيل لالحتفاظ بق املرونة املالية للمنشأة، ترتفع الديون ومتنح هلم بعض حقوق الرقابة. وكنتيجة لذلك

 لمنشأة.أهداف وقائية للتحقيق . وهذا معناه أن زيادة التحفظ ترتبط بوجود قدر أقل من النقدية 1واستخدام الدين كمصدر متويل
اسبية على خالل زيادة قدرة املعلومات احمل من ءة عقود الدين وزيادة فاعليتهايضاف إىل ذلك، أن التحفظ له دور يف حتسني كفا

، وبالتايل يقدم ضمانا للدائنني فيما 2التنبؤ، ويضمن للدائنني سياسات حماسبية متشد دة لدى االعرتاف باألرباح وحيد من توزيعها
 يتعل ق بسداد خمتلف االلتزامات. 

، ة بني األطراف املتعاقدةكعقود رمسي  اسة وبني عقود املديونيةمن خالل ما مت عرضه ميكن استنتاج العالقة بني التحفظ احملاسيب كسي
فكما هو معروف تتضمن هذه السياسة تسريع االعرتاف باألحداث اليت يرتتب عنها اخنفاض الربح واألصول، وتأجيل االعرتاف 

ت انتهاك الشركة  تعجيل احتماالباألحداث اليت ينجر عنها زيادة الربح واألصول، مما ينتج عنه تسريع االعرتاف باخلسائر ومن مث
يد أنشطة الشركة قيمارسة حقوقهم التعاقدية وتمللشروط منح القروض اليت تتضمنها تلك العقود. وهو ما يتيح اجملال هلؤالء املقرضني 

ن قد ظهرت حلماية مصاحل أصحاب الدين من التوزيعات الزائدة املقر رة م ةاحملاسبيف سياسة التحفظ  لذلك فإن حلماية مصاحلهم.
ن إظة، فباح على أرباح حماسبيه متحفطرف اإلدارة لفائدة محلة األسهم العادية. وهذا معناه أنه إذا ما استندت قرارات توزيع األر 

ستندة إىل اية مصاحل محله األسهم من التوزيعات املاملسامهني ال حيصلون إال على القليل. باملقابل تعمل سياسة التحفظ على مح
باخلسائر غري املتحققة يف  قها يف الفرتة احلالية، فاالعرتافواليت مل يتم حتق   أي املكاسب املتوقعة يف املستقبلاملكاسب غري املتحققة 

 الدخل اخلاص بالفرتة احلالية حيمي محلة األسهم.

 ( والمديرين في المصالح بين المالك )التعارض عقود حوافز اإلدارةثانيا: 
تعتمد على مقاييس حماسبية لألداء وبشكل أساسي الربح، وهذا لتقييم األداء اإلداري وحتديد تسمى أيضا عقود املكافآت واليت 

زء ثابت ج مقدار احلوافز اإلدارية. فاإلدارة تؤدي عملها كوكيل عن املسامهني )املالك( مقابل احلصول على تعويضات تتمثل يف:
تمادها يف دة من الربح احملاسيب. معظم هذه العقود يتم اع)الرواتب(، حد أدىن للمكافآت، جزء متغري يعتمد على حتقيق نسبة حمد  

عملية تقييم أداء اإلدارة، ومن مث حتديد مقدار حوافزها. ويف إطار سياسة التحفظ، فإن كفاءة هذه العقود قد تزيد بزيادة درجة 
ا لزيادة ما حتصل عليه ذخالل احلد من دوافع اإلدارة للقيام بتصر فات انتهازية لزيادة قيمة الربح يف املدى القصري، وه التحفظ، من

اليت تؤدي و  ملشاريع ذات صايف قيمة حالية أقلقبول اأو كممارسات إدارة الربح اليت تعمل على زيادة الربح احملاسيب،   من حوافز
. 3املدى الطويل اليت تؤدي إىل زيادة األرباح يفو  اريع ذات صايف قيمة حالية أكربعلى حساب املش ،القصريلزيادة األرباح على املدى 

وهبذا الشكل، فإن سياسة التحفظ حتول دون دوافع إدارة الشركة اليت هلا خطط حوافز تكون أكثر ميال الستخدام الطرق احملاسبية 

                                                           
 1 نصر طه حسن، حوكمة الشركات والتحفظ احملاسيب والقرارات املالية: أدلة عملية من البيئة السعودية، اجمللة العلمية لالقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عني مشس، القاهرة، 

.52، ص9013، 5ع   
، جانفي 12، سنة 1، ع12املالية واملصرفية، مجعالم حممد موسى محدان، التحفظ احملاسيب يف األسواق املالية العربية، جملة الدراسات املالية واملصرفية، األكادميية العربية للعلوم  2

 .92، عمان، ص9011
 .10إبراهيم السيد عبيد، مرجع سبق ذكره، ص 3
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ستوى . فعلى ملتحقيق مصاحلها الشخصية على حساب املسامهنيوهذا إىل الفرتة احلالية، اليت حتو ل األرباح من الفرتات املستقبلية 
ويف غياب مقاييس أرباح قابلة للتحقق، قد حيصل املديرون على مبالغ أكثر مما يستحقون، وبالتايل ختفيض قيمة  عقود املكافآت

 مينح مكافآت أقل لإلدارة بناء على األداء املايل، ويؤخرالشركة. لكن يف احلالة املعاكسة، جند أن الدخل املقاس بتحفظ سوف 
ف باالنتهازي صالة يف تقييد سلوك املديرين الذي غالبا ما يت  إن سياسة التحفظ مفيدة وفع  . 1ستقبلية لوقتهامكافآت املشاريع امل

الل تقييد التوزيعات من خ فقط، وعن زيادة قيمة الشركةوجبة ز اإلدارة حنو اإلعالن عن األرباح امللدى إعداد التقارير املالية، وإزالة حتي  
االنتهازية من طرف اإلدارة. ويف حال ما مت تطبيق هذه السياسة بطريقة ثابتة ومتناسقة من فرتة ألخرى، فسوف يتم توزيع الزيادة 

 على بالنفع على املقرضنيالتحفظ يعود على أن  (Watts(ويف سياق ذلك أكد  .2على مجيع األطراف وحتقيق الرفاهية للجميع
  .3( الذي أثبت أن أثر هذه السياسة يرجع بالفائدة على الطرفني على حد سواء: املقرضني واملديننيZhangعكس )

لمسامهني )املالك( يضمن ل حيثفائدة جلميع أصحاب املصاحل، ق ال سياسة التحفظ احملاسيب حيقتبين  فإن ، ةحسب رأي الباحث
سياسات  استمرارية األرباح يف املستقبل وجودهتا. باملقابل، يوف ر للدائنني )املقرضني( ضمانا أكرب لسداد االلتزامات من خالل تبين  

ة إدارة األرباح عن . كما حيد من ميوالت املديرين حنو ممارسجتن ب توزيع أرباح غري حمققة وبالتايل أكثر تشد دا يف االعرتاف باألرباح
 طريق إدراج أرباح غري مؤك دة التحقق.

 (A litigation explanationتفسير التقاضي ) المطلب الثاني:      

 يسمى بعبارة أخرى املسؤولية القانونية أو املقاضاة أو التعر ض للتقاضي، ويعترب دافعا آخر وراء تبين سياسة التحفظ احملاسيب ومرب را
ض للمسؤولية القانونية، وهذا بالنسبة إلدارة الشركة أو مراجع احلسابات واحملاسب. فالدعاوى القضائية املرفوعة من لتفادي التعر  

أن  (Beaver, Watts)ت بعض الدراسات وقد أكد   ساسي من مصادر التحفظ.طرف املسامهني ضد املنشأة هي مصدر أ
 التقاضي لى التحفظ احملاسيب، وعلى عكس التفسري التعاقدي فإن تفسرياملسؤولية القانونية على مستوى عقود السندات تشج ع ع

 . 4مت تطبيقه حديثا يف الواليات املتحدة األمريكية

قد متس ك احملاسبون بسياسة التحفظ حلماية أنفسهم بسبب تزايد خماطر تقاضي احملاسبني واملراجعني، حيث أن ارتفاع حاالت ل
كس كان نتيجة القيود املفروضة يف عقود اإلقراض، وبالتايل كانت حمل اهتام بقبول قوائم مالية ال تعالدعاوى القضائية ضد هذه الفئة  

حقيقة الواقع الذي تنشط فيه املنشأة. إن التزام املؤسسات بسياسة التحفظ ميكن أن خيف ض من خماطر الدعاوى القضائية املتعلقة 
وتكلفته كسبب من أسباب تفاوت درجات تبين اإلدارة لسياسة التحفظ،  ويظهر خطر التقاضي ،5بأنشطة زيادة حقوق امللكية

حد أدىن يف مستوى  يت متثلحيث أن هذا اخلطر واحتمالية وقوعه يرتفع بشكل أكرب يف حالة املبالغة يف تقييم املوجودات، وال

                                                           
 .210التحفظ احملاسيب يف حتسني جودة التقارير املالية، مرجع سبق ذكره، ص عالم حممد موسى محدان، أثر  1

2 Sanna Haimailainen, op.cit, p.p 51-52. 
3 Zarai Med. et al, op.cit, p :3. 
4 Watts R,L, op.cit p.p 12-13. 

 .19رشا الغول، مرجع سبق ذكره، ص 5
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 نيالباحث ذلك قد أكدو  .1سياسة التحفظأكثر منها يف حالة اخنفاض تقييم املوجودات، واليت متثل مستوى أعلى يف تبين  التحفظ
(Beaver Watts, )احلقيقية يمتهاق من مة بأعلىاملسؤولية القانونية ترتفع عندما تكون األرباح وصايف األصول مقي   أن وأثبتا ،

 فظ احملاسيبمقارنة بتقييمها بأقل من قيمتها، وبالتايل زيادة مستوى التح املمارس مستوى التحفظيف هذه احلالة وبالتايل ينخفض 
. ومبا أن تكاليف التقاضي يف احلالة األوىل تكون أكرب منها يف احلالة الثانية، فهنا يكون لإلدارة )واحملاسب( دافعا للتقرير 2املمارس

نشأة نتيجة للمسؤولية لها املالعكسية بني التكاليف اليت تتحم  ضح العالقة عن قيم متحفظة لألرباح وصايف األصول، وبذلك تت  
أن على ( .Lara et al) ه دراسةأكدت هو ماالتعويض جتاه الغري، ودرجة التحفظ احملاسيب. و  لغانونية، واليت مت قياسها من مباالق

 .3ل من خطر التقاضي بشكل كبريالتحفظ ميكن أن يقل  

قيم أصوهلا  هو قيام املنشأة باملبالغة يف -بشكل عام-أن سبب التقاضي والدعاوى القضائية ، يظهر تأسيسا على ما سبق ذكره 
ونتائج نشاطها. ففي حالة اكتشاف هذه املغاالة سوف تتدهور القيمة السوقية للشركة بالشكل الذي يعود بالضرر على املسامهني، 

يقل خطر التقاضي إذا ما مت ختفيض األصول ونتائج األعمال،  مما يعرض ها ملشكلة الدعاوى القضائية بدرجة كبرية. والعكس،
ات متحفظة ملواجهة جه لاللتزام بسياسبالشكل الذي يرفع من قيمتها السوقية ويرجع بالفائدة على املسامهني. لذا جند أن اإلدارة تت  

 ظ.خطر الدعاوى القضائية، وهذا من خالل اإلعالن عن األرباح واألصول بشكل متحف  

دة حاول من خالهلا تفسري األسباب الكامنة وراء تزايد أو تضاؤل ممارسات التحفظ، حيث ( نظريات متعد  Wattsقد عرض )ول 
يف الواليات املتحدة األمريكية ربط بني التغري يف درجة ممارسة التحفظ والتغري يف حجم املسؤولية القانونية اليت حتددها خمتلف 

ل قد تتحم ل تكلفة ال متاثلية املعلومات بسبب الدعاوى القضائية اليت قد يرفعها املسامهني. وهذا يدالقوانني، وأكد على أن الشركة 
قة  سياسات حتفظية لدى إعداد القوائم املالية، فإن هذا سيقل ل من التكلفة اليت ستتحم لها واملتعلعلى أنه إذا كانت الشركة تتبىن  

ضات ركة ستكون أكرب. أما إذا عملت هذه األخرية على تضخيم قيمة أصوهلا، فستتحم ل تعويباملسؤولية القانونية، وبالتايل قيمة الش
( أن املسؤولني يف الشركة ميارسون التحفظ كوسيلة ملعاجلة خماطر ال متاثل املعلومات واملسؤولية Wattsقضائية كبرية. ويستخلص )

  .4القانونية

السنوات األخرية حاالت اإلفالس لشركات عاملية مشهورة، وكان السبيل أمام هذه الشركات لتضخيم أرباحها هو  لقد ارتفعت يف
ني أهم باملبالغة يف إعادة تقييم أصوهلا، بالشكل الذي يسمح باحلصول على القروض وجذب املستثمرين لشراء األسهم. من 

وتعود أسباب اهنيارها إىل العبث، الغش واألخطاء احملاسبية، املغاالة يف (، Enron, Global, Xerox) الشركات املتعثرة آنذاك:
 قيمة االستثماراتيف  ااخنفاض نتجوأهذا ما انعكس سلبا على أسواق املال الدولية . 5األرباح، إخفاء املعلومات وممارسة التضليل

                                                           
 .203بشرى فاضل خضري الطائي، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .120محيدة حممد عبد اجمليد، مرجع سبق ذكره، ص  2

3 Lara Garcia et al, op.cit, p :4. 
، 2، ع30جم ة،معهد اإلدارة العامة، اململكة العربية السعودي أمين أمحد شتيوي، تأثري خماطر الدعاوى القضائية على ممارسات التحفظ احملاسيب يف الشركات املتهمة بالتالعب، جملة اإلدارة العامة، 4 

 .2، ص9010إصدار سبتمرب 
 .92عبد اهلل ثعيل العتييب، مرجع سبق ذكره، ص 5 
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اسبة واملراجعة ط شركات احملتور  إىل جانب  .هلذه املنشآتتراجع الثقة واملصداقية يف القوائم املالية ، و هذه األسواق على مستوى
نت خمالفات مهنية جسيمة ومضل لة، مما أدى إىل ( يف قضايا مهنية، ونشر تقارير تضم  Arthur Andersonالكبرية على غرار )

ن السلوك املخالف رين. وللحد مرة، خاصة املستثمزيادة املخاطر اليت تعر ضت هلا شركات املراجعة كنتيجة ملقاضاة األطراف املتضر  
هلذه الشركات، قامت اهليئات املهنية واحلكومية بإصدار قوانني ونصوص تشريعية حتم ل من خالهلا هذه الشركات باملسؤولية القانونية 

 عن أية حماولة غش أو تدليس بالقوائم املالية.

، راجعةإىل رفع درجة التحفظ احملاسيب على مستوى شركات امل ثر املايل أدتمما سبق يتضح أن زيادة قضايا اإلفالس وحاالت التع  
سات إشارة لعالقة امن جانب آخر ورد يف بعض الدر  ض لنتائج سلبية أيضا.لضمان محاية نفسها من املساءلة القانونية والتعر   وهذا

أن خطر اليت أشار من خالهلا إىل ( .Bushman et al) احلاكمة يف البلد، منها دراسة واألنظمة طبيعة القواننيمستوى التحفظ ب
التقاضي خيتلف ويتفاوت من دولة ألخرى تبعا لقوة ووجود أنظمة للتقاضي. فالتفاوت الزمين الستجابة األرباح لألخبار السيئة 

يكون أكرب يف شركات البلدان اليت متلك نظام تقاضي جيد، على عكس شركات  بسرعة أكرب منها لالستجابة لألخبار اجليدة
انونية ع بنظم قأن الشركات الناشطة يف الدول اليت تتمت   أيضا وأثبتت الدراسة .البلدان اليت يكون فيها نظام التقاضي أقل جودة

(، تتمتع مبستوى أكرب من التحفظ احملاسيب مقارنة بالشركات يف الدول USAومهنية قوية، ولديها قوانني قوية حلماية املستثمر مثل )
  .1قانونية ضعيفة وبضعف قوانني محاية املستثمر مثل األرجنتني بلغاريا والشيلي اليت تتمت ع بنظم

 (Regulatory Explanationالتفسير التنظيمي للتحفظ المحاسبي ) المطلب الثالث:      

للقائمني على وضع ، ويعترب دافعا ومرب را واضحا 2إن شكل التنظيم وطبيعته ميكن أن يؤدي إىل تبين سياسات حماسبية أكثر حتفظا
الذي يشمل اجلهات سيب قصد بالتنظيم، التنظيم احملاوي مة واملسؤولني عن وضع املعايري احملاسبية ليكونوا أكثر حتفظا.القوانني املنظ  

ايري عاملعنية بتحديد شكل مهنة احملاسبة وكيفية إعداد املبادئ والسياسات احملاسبية. تتمثل هذه اجلهات يف جهات معنية بوضع امل
إن  لك املعايري.مبتابعة االلتزام بتاحملاسبية كأحد أشكال تنظيم السياسات احملاسبية على املستوى الدويل، وجهات أخرى معنية 

بشكل  رأساليب التنظيم احملاسيب هي أحد األسباب اليت أدت لزيادة درجة التحفظ احملاسيب، حيث أن إصدار املعايري احملاسبية يؤث  
  .3تعد التعليمات اخلاصة باإلبالغ املايل من دوافع التحفظلتحفظ بالزيادة أو النقصان، كما ارسة افع ال على مم

( وبالرغم من وضوح هذا الدافع لدى املشر عني حنو أن تكون احملاسبة أكثر حتفظا، فإنه ليس كذلك Watts)الباحث  من وجهة نظر
التنظيم . وبشكل عام فإن 4تكون املعلومات احملاسبية حيادية وليست متحفظة بالنسبة لواضعي املعايري، حيث يزداد النقاش حول أن

وفس رت  ت.قيم األصول وتزيد من االلتزاماوشج ع املشر عني على وضع قوانني ختف ض من الدخل ومن  جعل احملاسبة أكثر حتفظا

                                                           
1 Bushman, R.M, Joseph D., Piotroski, Financial reporting in incentives for conservative accounting: the influence of legal and 
political institutions, Journal of accounting and economics, vol. 42, 2006, p120. Available at (www.sciencedirect.com), vu le 
20.02.2016. 

 .315، مرجع سبق ذكره، صالقضاه وآخرونليث أكرم مفلح  2 
  3  عوض أمال حممد، مرجع سبق ذكره، ص115.

4 Watts R,L, op.cit, p:14. 
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اسيب أو صايف ائر النامجة عن تضخيم الربح احملأن اخلس من خالل ( جوهر العالقة بني التحفظ وجانب التنظيم احملاسيبجنم)بشرى 
ملعايري، أن معدي املعايري واملنظ مني يتحم لون مسؤولية سياسية نتيجة تطبيق تلك امبا األصول هلا آثار سلبية على اجملتمع ككل، و 

ياسة التحفظ من قبل سفهم سيضعون معايري حماسبية متحفظة لتفادي األضرار اليت قد تلحق بسمعتهم املهنية. لذلك تستخدم 
إن كل من  .1املنظ مني وواضعي املعايري كأداة حلماية مسعتهم من أثر املبالغة يف قيمة الشركة أو الدخل نتيجة تطبيق املعايري احملاسبية

لصايف األصول بدال يه يهم ملعايري حماسبية تشج ع على التقدير املبالغ فعني سيكونون أكثر عرضة للنقد عند تبن  واضعي املعايري واملشر  
إىل أن اخلسائر الناجتة عن املبالغة يف تقييم األصول  9005( يف دراسته لعام Watts. فقد أشار )2من ختفيض قيم صايف األصول

من املكاسب املضح ى هبا، والناجتة عن ختفيض الدخل أو تقييم  والدخل تؤخذ بعني االعتبار يف العملية السياسية بشكل أكرب
 .3ل من قيمتها. لذا فإن املنظ مني واحملاسبني وواضعي املعايري ينادون مبمارسة مستوى معني من التحفظ احملاسيباألصول بأق

أنظمة حماسبية و  تشريعاتت على وجود عالقة بني مستوى التحفظ احملاسيب ومدى تواجد وهناك العديد من الدراسات اليت أكد  
يد من التنظيم املهين جع مبستوى اليت أثبتت أن أرباح الشركات اليت تعمل يف دول تتمت  ذات جودة، من بينها دراسة )رشا الغول( 

 Ball. وحسب دراسة )4، تعترب أكثر حتفظا مقارنة بشركات تعمل يف دول أخرىتنظم اإلطار العملي وبوجود قوانني عامة واحملاسيب

et al ) كما . 5ن التكاليف املتعلقة بالتنظيم هي أقل مقارنة بالدول األخرىتصن ف من بني الدول األقل حتف ظا، وهذا ألاجنلرتا فإن
( أن مستوى التحفظ يف الدول اليت تتوىل فيها احلكومة وضع املعايري احملاسبية كفرنسا، أملانيا، اليابان، Paul, et alبي نت دراسة )

دة خالل الفرتة احملاسبية مثل أمريكا، كندا، اسرتاليا، واململكة املتحري يقل عن تلك الدول اليت يتوىل فيها القطاع اخلاص وضع املعاي
(1985-1995 )6. 

عرضه نستنتج أن هناك مرب رات للعمل وامليل حنو تبين  سياسة التحفظ احملاسيب لدى األطراف القائمة على إعداد وتنظيم  مما سبق
، كلما ل حتفظا بالشكل الذي يؤدي إىل تضخيم قيم األرباح واألصولالسياسات واملعايري احملاسبية. فكلما كانت هذه السياسات أق

اسبية النتقادات أكرب. لذا تساهم سياسة التحفظ يف ختفيض التكاليف السياسية نتيجة تطبيق املعايري احمل املسؤولة األطراف تتعر ض
 والتشريعات اإلجبارية.

 ( Income Tax Explanationالتفسير الضريبي ) المطلب الرابع:    
لطرق احملاسبية اليت ن األ، وهذا احملاسيب بشكل عام، توجد بعض القوانني الضريبية اليت تساهم يف رفع أو خفض درجة التحفظ

ظ احملاسيب يقوم على مبدأ . ومبا أن التحفاملستحقة الدفع ر على األرباح احملققة، وبالتايل على قيمة الضرائبتعتمدها املنشأة قد تؤث  
يل االعرتاف باملصاريف وااللتزامات، وتأجيل االعرتاف باألرباح واإليرادات، فهذا سيؤدي إىل تقليص حجم االلتزامات الضريبية تعج

                                                           
  1 بشرى جنم عبد اهلل املشهداين، وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 520.

2 Gotti Giorgio, conditional conservatism in accounting: New measure and tests of determinants, financial services forum 
publication, university of Massachusetts Boston, 2008, p:5. Available at (Scolarwork.umb.edu),vu le 20.02.2016. 
3 Watts R,L, op.cit, p.p 13-14 

  4 رشا الغول، مرجع سبق ذكره، ص 95.
5 Ball R, et al.: the effect of international institutional factors on properties of Accounting earnings, journal of accounting and 
economics, vol.29, 2000, p: 29, (www.sciencediract.com), vu 01.01. 2015. 
6 Paul A., Andrei F., Accounting Conservatism in Europe and the impact of mandatory IFRS adoption, Business school 
ESSEC, January 2012, p:5. Available at (research.mbs.as.uk), vu le 22.02.5016. 
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، حيث 1. فكما هو معروف، تؤثر الضريبة بشكل مباشر على عملية حساب األرباحيف السنة احملاسبية الواقعة على عاتق املنشأة
وهبدف ختفيض عبء الضريبة على الدخل املستحق على الشركة، تذهب الكثري من الشركات إىل  .املعلنةتتناسب طرديا مع األرباح 

لألرباح واخلسائر  إن االعرتاف غري املتماثل اإلعالن عن األرباح وقيم األصول.ختفيض مبلغ األرباح باستخدام سياسات حتفظية عند 
. كما أن ممارسة سياسة 2للضريبة، ومن مث تقليص عبء الضريبة ورفع قيمة الشركةيعترب مفيدا للغاية ألنه خيف ض من الدخل اخلاضع 

هذه السياسة تستلزم  اعتبار أنبالضريبة إىل فرتات مالية الحقة، التحفظ ال تعين إعفاء ضرييب للشركة، لكن تؤدي إىل تأجيل 
. وهذا معناه أن العالقة بني الضريبة ودرجة التحفظ املمارس 3ختفيض األرباح يف الفرتة احلالية وتعظيمها يف الفرتات املالية الالحقة

 ينظر إليها من جانبني مهمني، حيث أن:

 اسبية تؤدي إىل تأجيل األرباح احلالية إىل الدورات الالحقة بغرض تفادي فرض ضرائب مرتفعة يف الدورة احلالية.ة حمباع سياسإت-
 املمارسات الدول يعكس اختالف العوامل املؤثرة على التطبيق احملاسيب دوليا، وبالتايلاختالف القوانني والتشريعات الضريبية بني -

 احملاسبية املتحفظة.
(، فإن مبلغ الضريبة املدفوع من طرف املنشأة يشكل دافعا مهما هلا لتعديل الدخل احملاسيب حىت يتوافق مع Watts) من وجهة نظر

الرتباط يكون لديها دخل خاضع للضريبة ومدفوعات فوائد، وهنا ا -لدى حتقيق األرباح - اخلاضع للضريبة، حيث أن املنشأة الدخل
بني الدخل احملاسيب والدخل اخلاضع للضريبة يقود املنشأة لتأخري االعرتاف جبزء من هذا الدخل هبدف ختفيض القيمة احلالية ملبلغ 

 .4وسط إىل تقييم منخفض لصايف األصوليف املت الدافع على غرار الدافع التعاقديالضريبة. ويؤدي هذا 
ومن مث  بةي بدوره يؤث ر على مقدار الضرييفهم من ذلك أن الطرق احملاسبية هلا تأثري على الدخل الظاهر يف قائمة الدخل، والذ 

 لعليا لألصول.ان األرباح والقيم تفادي دفع ضرائب عن أرباح غري متحققة بعد. لذا يكون هناك نوع من التحفظ يف اإلعالن ع
وجتدر اإلشارة إىل أن بعض القوانني الضريبية تؤثر على درجة التحفظ احملاسيب بالزيادة أو النقصان، كطريقة القسط املتناقص يف 

  م يف دعم سياسة التحفظ احملاسيب.االعرتاف باالهتالك، حيث أن هذا األسلوب يساه

كال النوعني كاله، فإن التحفظ املشروط ينخفض من خالل التحفظ غري املشروط، و عالقة مرب رات التحفظ احملاسيب بأشب فيما يتعلقو 
ا يتم تطبيق يتم تطبيقه فقط ألغراض التعاقد والتقاضي، بينمأو الشرطي  خمتلف احتياجات الشركة، وأن التحفظ املشروط يليب  

حيث على  ذيدافع التقاضي )الدعاوى القضائية( الالتحفظ غري املشروط ألغراض التقاضي والتنظيم وألغراض الضريبة، لكن وحده 
اختبار مدى إمكانية تصنيف تفسريات التحفظ وتطبيقها على األنواع  9000( لسنة Qiang) . وقد حاولت دراسة5الشكلني معا

 :6أن الرئيسية للتحفظ، حيث توصلت إىل
                                                           
1 Watts R,L, op.cit, p:13. 
2 Gotti Giorgio, op.cit, p: 5. 

.21اجلارحي هاين عبده وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  3  
4 Watts R,L, op.cit, p:13. 
5 Ramona N, Ema M, Identifying accounting conservatism, a literature review, procedia economics and finance, vol 32, 2015, 
Pertru Marior university, Romania, p1118. Available at (www.sciencedirect.com)  vu le 22.02.2016.                                                    
6 Qiang X., the effect of contracting litigation, regulation, and tax costs on conditional & unconditional conservatism, the 
accounting review, vol.82, N3, 2007, p793.  
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 الدافع التعاقدي يسبب التحفظ الشرطي. 
 الشرطيالدافع التنظيمي يسبب التحفظ غري . 
 الدافع الضرييب يسبب التحفظ غري الشرطي. 
 دافع التقاضي يسبب التحفظ الشرطي وغري الشرطي. 

 خر يف عملية التعاقد، التنظيم ودافع الضريبة والتقاضي.زا عن اآلوخلصت الدراسة إىل أن كال النوعني يلعب دورا متمي  

 (Political Explanationالتفسير السياسي ) المطلب الخامس:    

حسب دراسات عديدة اهتمت مبجال التحفظ احملاسيب وكل ما يتعلق به، فإن دوافع هذه السياسة هي أربعة فقط واليت سبق ذكرها، 
لواقع العملي تبين سياسات متحفظة يف ااالقبال على إال أن بعض األحباث أشارت إىل وجود دافع آخر يفس ر األسباب الكامنة وراء 

لسياسية اليت بغية ختفيض حجم التكاليف ا ة بإمكاهنا اعتماد سياسات حتفظيةهذا الدافع يبني  أن املنشأ ي.السياسوهو الدافع 
ميكن أن تتعر ض هلا  وهذا ألن التكاليف السياسية اليت ،ميكن أن تتحم لها نتيجة بعض األرقام املعلن عنها يف التقارير والقوائم املالية

اس بعض املعلومات احملاسبية. وتعين زيادة قيم األرباح زيادة التكاليف السياسية الواقعة على عاتق الشركات،  املنشأة قد تزداد على أس
، إىل هنا الطرف الذي حيتمل أن يتعر ض لتكاليف سياسيةألكما أن هذا التفسري يظهر بشكل أكرب يف الشركات كبرية احلجم، 

. هذه الشركات ميكن أن تنتهج سياسات حماسبية أكثر حتفظا 1االحتكارية جانب الشركات ذات الربح غري العادي، والشركات
 هبدف ختفيض األرباح، ومن مث ختفيض احتمال تعر ضها هلذا النوع من التكاليف.

 تعترب التفسريات السابقة واليت مت عرضها لتربير استخدام سياسة التحفظ احملاسيب، األكثر شيوعا يف األدب احملاسيب حسب خمتلف
الدراسات اليت مت عرضها. وجتدر اإلشارة إىل أن طلبات أصحاب املصاحل ميكن أن تؤثر على درجة التحفظ ومستوياته، فمن ناحية 

ن عن تأثري ئار ينشابل تعجيل االعرتاف باخلسائاملستفيدين من التحفظ احملاسيب وأمهيته هلم، فإن تأخري االعرتاف باملكاسب مق
فأصحاب املصاحل لديهم  .2يف كثري من األحيان على التوقيت املناسب لالعرتاف باألرباح واخلسائرأصحاب املصاحل املتعارضة 

اهتمام بالتوقيت املناسب لالعرتاف باألرباح لكن يف اجتاهات متعارضة، مثل تفضيل الدائنني لتأخري االعرتاف باملكاسب لتقييد أو 
 حتديد التوزيعات. 

اضعو املعايري التحفظ على االعرتاف باملكاسب وهذا إلعاقة ميل املديرين الذين يكونون متفائلني  من جهة أخرى يطلب املشر عون وو 
األسهم تعجيل االعرتاف باملكاسب للحصول على التوقيت املناسب للمعلومات  لةقد يطلب محفكثريا. وعلى العكس من ذلك، 

كاسب لزيادة ها حماسيب. كما يفض ل املديرون تعجيل االعرتاف بامللفرص االستثمارات املرحبة، ولرتتيب حوافز املديرين اليت أساس
 . 3عالواهتم على أساس األداء، ويطلب املستثمرون التحفظ احملاسيب يف التقييم ألن من شأنه ختفيض الالمتاثل يف املعلومات

                                                           
 .11إبراهيم السيد عبيد، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .52حممد فالح السمارة، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .53حممد فالح السمارة، مرجع سبق ذكره، ص 3
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 هو أنه ميثل سة سياسة التحفظ احملاسيبر والدافع األساسي ملمار أن املرب  بإضافة ملا مت عرضه من دوافع وتفسريات، ميكن القول 
أحسن الطرق وأمثلها ملعاجلة حاالت عدم التأكد، ومواجهة الشكوك بشأن عملية التقييم والقياس احملاسيب املتعلق خاصة باألرباح 

 واألصول.  

 خل قياس التحفظ المحاسبي والعوامل المؤثرة فيهاالمبحث الثالث: مد       

اليب واملنهجيات دت الطرق واألسعلى قدر أمهية التحفظ احملاسيب سواء كمفهوم أو كسياسة ميارسها احملاسب يف ظروف معينة، تعد   
اليت مت استخدامها يف قياسه، وهذا بتعدد وجهات نظر أصحاهبا واملتغريات االقتصادية واإلحصائية املعتمد عليها يف عملية التحليل. 

املتوصل إليها، إال أن مجيعها تستند لفكرة أساسية وهي  تالف هذه املنهجيات أحيانا خاصة على مستوى النتائجلكن بالرغم من اخ
 أثر االعرتاف غري املتماثل بالنسبة لألرباح واخلسائر يف القوائم املالية.

ت قيم ت يف حماولة إجياد مقياس مبس ط وسهل التطبيق للتقرير عم ا إذا كانثلإن املشكلة اجلوهرية للدراسات احملاسبية املعاصرة مت 
يب على مستوى م البحث احملاسيف هذا السياق قد  من التحفظ احملاسيب أو غري ذلك. عناصر امليزانية وقائمة الدخل تتضم ن جانبا 

عار ألسهم املنشأة يف سوق األوراق املالية، واجملس دة بأسأسواق رأس املال حال هلذه املشكلة، من خالل االعتماد على القيم احلقيقية 
تلك السوق اليت تتمتع بقدر عال من املرونة،  " :واملقصود بالسوق الكفء .1األسهم السوقية يف ظل حتقق فرضية السوق الكفء

ملتدفقة إىل السوق، مبا يؤدي علومات اوتسمح بتحقيق استجابة سريعة يف أسعار األوراق املالية للتغريات يف نتائج حتليل البيانات وامل
 .2يف هناية األمر إىل حتقيق التعادل بني القيمة السوقية والقيمة احلقيقية للورقة املالية "

فؤة عندما ، ووفق هذه النظرية فإن أسعار األسهم تكون كالسوقية أو الكفاءة املعلوماتية مفهوم الكفاءة أحيانا بفرضية الكفاءة يسمى 
وهذا معناه أن تعريف كفاءة سوق األوراق املالية يف ظل حتقق فرضية السوق  .3عية هلاالقيمة احلقيقية لألسهم القيمة الواقتعكس 

 ومات املتاحة بسرعة وبدقةعلالكفء يفرتض توافر املعلومات جلميع املتعاملني يف السوق، حبيث تعكس أسعار األوراق املالية مجيع امل
تحصل عليها ي، يتغري سعر األوراق املالية بشكل فوري تبعا لطبيعة املعلومات اجلديدة اليت وبالتايلثل املعلومات. ادي ظاهرة عدم متالتف

حفظ تاألسعار السوقية لألسهم وتغرياهتا تعترب مقياسا مناسبا ملعرفة حجم تأثري سياسة ال فإن بناء على ذلك .املتعاملون يف السوق
ملناهج املستخدمة لقياس وا وبالرجوع للدراسات احملاسبية يف جمال أسواق املال، تتوفر العديد من النماذج .على القيم احملاسبية لألصول

مه الباحثون على املستوى األكادميي من مقاييس ( إىل أن ما قد  wattsأثر التحفظ على عناصر القوائم املالية، حيث أشارت دراسة )
 :4ئاتللتحفظ احملاسيب ميكن تصنيفه إىل ثالث ف

 .مقاييس تعتمد على العالقة بني األرباح وعوائد األسهم 

                                                           
 1 عبد اهلل ثعيل العتييب، مرجع سبق ذكره، ص99. 

 . متوفر على املوقع199، ص9010، قاصدي مرباح ورقلة، جامعة 0مفتاح صاحل، معاريف فريدة، متطلبات كفاءة سوق األوراق املالية، جملة الباحث، ع 2
(rcweb.Luedld.net)،  9012.09.92تاريخ االطالع. 

عار أسهم الوحدات االقتصادية املتداولة يف سوق فلسطني لألوراق املالية، جملة اجلامعة جرب إبراهيم الداعور، حممد نواف، أثر السياسات احملاسبية إلدارة املكاسب على أس 3
  . 910، ص9002، يناير 1، ع10مججامعة غزة اإلسالمية، فلسطني،  اإلسالمية،

4 Watts R,L, op.cit, p: 15. 
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 .مقاييس تعتمد على قيم صايف األصول 
 .مقاييس تعتمد على العالقة بني االستحقاقات واألرباح 

يف ضوء ذلك، سنحاول عرض أهم املقاييس األكثر شيوعا واستخداما يف اجملال احملاسيب، وسوف نقتصر على حتليل هذه املقاييس 
 اسيب.د العوامل املؤثرة يف مستوى التحفظ احملمن الناحية احملاسبية دون اخلوض يف اجلانب اإلحصائي والرياضي هلا*، مث حند  

 مداخل قياس التحفظ المحاسبي المطلب األول:     
       Feltham and)ة دراسملالية يف أسواق املال إىل ترجع الدراسات احملاسبية اليت عملت على جتسيد أثر خاصية حتفظ التقارير ا

(Ohlson  حيث عر فا التحفظ احملاسيب على أساس االختالف بني القيمة السوقية والقيمة الدفرتية حلقوق امللكية، 1223لسنة ،
تها السوقية يف أقل من قيم"التوقعات بأن صايف األصول املعلن عنها سوف تكون  بأنه:م املقد  صف التحفظ يف إطار النموذج ويو 

 وهذا يدل على أنه يف ظل تبين سياسة حماسبية متحفظة ال ميكن أن تتعادل القيمتني، وتكون القيمة الدفرتية حلقوق .1األجل الطويل"
بيق سياسة طلقد مت وضع مناذج عديدة ومقاييس خمتلفة سعيا إلمكانية قياس مدى التزام املنشأة بتو  امللكية أقل من قيمتها السوقية.

ح، ايف األربا ص ثالث مفاهيم حماسبية أساسية هي: التحفظ عند إعداد قوائمها املالية، وركزت معظم الدراسات اليت مت استقراؤها على
 :خمتلفة لقياس مستوى التحفظ احملاسيب، حيث أن أمههاعديدة و مداخل  توجد .حساب االستحقاق، صايف قيم األصول

  منوذج (Basu1997 :).يعتمد على العالقة بني األرباح وعوائد األسهم 
    منوذج قيم صايف األصول: قدمته دراسة(Beaver and Ryan 2000) 
 منوذج نسبة االحتياطي السري: قدمته دراسة (5 Penman & Zhang 200) 
  :منوذج االستحقاقات ( والذي قدمته دراسةGivoly and Hayn 2000). 

 على مستوى األحباث والدراسات التطبيقية: واستخداما القياس األكثر شيوعاوفيما يلي سندرج أهم مداخل 
 نماذج قياس ترّكز على األرباح وعائدات األسهم  -1      

 :امه بني األرباح احملاسبية وعائدات األسهم، تتضمن مقياسني أساسيني املوجودة العالقة أساس تقوم هذه النماذج على
  :أوال: نموذج التوقيت غير المتماثل لقياس مكونات الربح     

يوجد ترابط كبري بني أثر التحفظ احملاسيب على األرباح احملاسبية وأثره على صايف قيمة األصول، لكن البحوث املعاصرة على مستوى  
 .2لى قياس األصولاحملاسبية، ومقاييس أخرى تعتمد عأسواق املال عملت على التفرقة بني مقاييس للتحفظ تستند على قياس األرباح 

عباء املتوقعة بعني األوأخذ املصاريف و  ف باإليرادات إال إذا حتققت فعالمن بني املفاهيم اليت يقوم عليها التحفظ هو عدم االعرتا
 :3(*)األنباء بني نوعني من األخبار حىت يتسىن لنا فهم هذا النموذج ينبغي التفرقةو  االعتبار،

                                                           
 .(Beaver, Basu, Wattsومنها دراسة ) للدراسات األصلية ذات الصلة باملوضوع* لفهم النماذج الرياضية واالحصائية لكل مقياس بشكل مفص ل، ميكن الرجوع 

 .209ص ،، مرجع سبق ذكرههمأمون القضا عمر اقبال، 1

 2 علي يوسف، أثر حمددات هيكل ملكية املنشأة يف حتفظ التقارير املالية، مرجع سبق ذكره ص 922.
معلومات جديدة عن قيمة الشركة وأرباحها، فهي متثل الصدمات غري املتوقعة يف قيمة الشركة، وإذا كانت هذه الصدمات ( أن مصطلح األخبار يتضم ن وصف Wangيوض ح ) *

 .( Wang R. et al, A signaling theory of accounting conservatism, working paper, 2009, p8راجع: ) متوقعة فال تعترب من ضمن األخبار
 3  علي يوسف، مرجع سبق ذ كره، ص 920.
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 وتعكس األنباء الس  اإليرادات :( ارةGood news.) 
 وتعكس األنباء غري الس  المصاريف :( ارةBad news.) 

، هذا النموذج لقي قبوال واسعا وانتشارا كبريا بني ستجابة غري املتماثلةلال (Basu) املقاييس وفق هذا املدخل جند مقياس من أوىل 
 ,Ball)   من الك  الدويل، حيث أن أغلب الدراسات استندت عليه مبتغرياته وأساسياته. فنجد أنالباحثني واألكادمييني على املستوى 

Khotari et al 2000( اختربوا التحفظ احملاسيب يف سبع دول وفقا لتعريف )Basuللتحفظ، واعتمد )            (Giner & 

Rees 2001 .كل من  استخدمو ( على هذا النموذج وقاما بتطبيقه على شركات فرنسية، أملانية، بريطانية(Ruddock,Taylor 

دراسة  نهاميف أسرتاليا. إىل جانب دراسات عربية عديدة  نات من واقع بيئة العمل احملاسيب( على أساس بياBasu( مدخل )2003
استعانت هبذا النموذج  (، ودراسات أجنبية وعربية أخرى9013 ، العتييب9002 ، السهلي9019 ، علي يوسف9011)عالم محدان 

  باستمرار.
( مقياس العالقة بني األرباح وعوائد األسهم، ويعتمد على احلقيقة اليت مفادها أن احملاسبني مييلون إىل Basuيطلق على منوذج )

يتوقع أن تكون  -بليةبسبب احتوائها على اخلسائر املستق -الفرتة احلالية االعرتاف باخلسائر غري احملققة نظرا ألن األرباح احملققة يف 
هون لطلب درجة أعلى للتحقق لالعرتاف باألنباء السارة . أي أن احملاسبني يتوج  1أكثر حساسية لألنباء السيئة منها لألنباء احلسنة

( ونظرته للتحفظ، فإن األرباح تعكس األنباء غري Basu)الباحث وحسب  غري الس ارة يف القوائم املالية.مقارنة باالعرتاف باألنباء 
تنعكس األخبار السيئة يف األرباح بشكل أسرع من األخبار اجليدة، ونتيجة لذلك  أيالسارة بسرعة أكرب مما تعكسه األنباء السارة. 

ا يف الفرتات اليت تتصف األخبار السيئة، أكثر منهمن املتوقع أن تكون األرباح أكثر ارتباطا حبركة سعر السهم يف الفرتات اليت تتصف ب
ات عدم التماثل يف االعرتاف باألخبار يقود الختالفات يف التوقيت، واستمرارية األرباح بني فرت  إن هذا التفاوت أو .باألخبار اجليدة

 . 2األخبار السيئة وفرتات األخبار اجليدة
رباح ألاحملاسيب يف إطار أسواق املال يقوم على عالقة االحندار العكسي بني ا( منوذجا لقياس التحفظ Basuم )يف ضوء ذلك، قد  

ألرباح جتريبيا، وصاغ ااختبار التوقيت املناسب والتوقيت الغري املتماثل )حتفظ حماسيب( من  وقد استخدم ،احملاسبية وعوائد األسهم
بة كبديل متغريات مستقلة، مع اعتبار العوائد ذات اإلشارة املوجحندار تتضمن الربح احملاسيب كمتغري تابع وعوائد األسهم كمعادلة ا

عرتاف كلما ارة )السيئة(. فكلما ارتفعت درجة التباين يف االارة )اجليدة(، وذات اإلشارة السالبة كبديل لألخبار الغري الس  لألخبار الس  
أن مقياس التحفظ هو الفرق بني حركة سعر السهم وإشارة األرباح يف فرتات  إىل . وجتدر اإلشارة3اخنفضت قيمة صايف األصول

األخبار السيئة وعالقتها يف الفرتات اجليدة، حيث يتم التمييز بني الشركات اليت لديها حتفظ حماسيب، واليت ليس هلا ذلك بواسطة 
 .4إشارة العائدات

                                                           
 1 عبد اهلل ثعيل العتييب، مرجع سبق ذكره، ص 92.

2 Basu S, op. Cit, p: 4. 

 3ا ميان حممد سعد الدين، مرجع سبق ذكره، ص512.  
  4 عبد اهلل ثعيل العتييب، مرجع سبق ذكره، ص92.
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خاصة يف ظل ارتفاع درجة كفاءة السوق،  ألسهم تعكس كافة املعلوماتسعار ا( الشهري قائم على افرتاض أن أBasuإن منوذج ) 
ع وجود ارتباط قوي لألرباح وقد توق   ،1سارة يف شكل تغريات موجبة وسالبة يف أسعار األسهمالغري بالتايل تنعكس األخبار السارة و و 

  .االعرتاف باخلسائر واألرباحيف مع العوائد السالبة* مقارنة بالعوائد املوجبة نتيجة لعدم التماثل 
( wattsغري املتماثلة. ففي نظر )ريف التحفظ وإشكالية االستجابة ( من حيث تعBasu( مع )wattsفق )وعرب هذا التصور، يت  

ئر، االتحفظ يف جمال اإليرادات هو احلاجة إىل درجة حتقق عالية لالعرتاف باألرباح مقارنة بدرجة التحقق املطلوبة لالعرتاف باخلس
ختالفات ويبقى حتديد اال .نتيجة صايف األصول، بينما تعكس اخلسائر اخنفاض قيمة صايف األصول وحسب رأيه فإن األرباح تعين ارتفاع

من خالل مالحظة أوال األرباح واخلسائر احلقيقية يف صايف األصول عندما حتدث، مث حتديد ما إذا كان  يف درجة التحقق املطلوب
 . 2هناك اختالف يف سرعة االعرتاف باألرباح واخلسائر من جهة احملاسبني

لنظام احملاسيب يف ( تقوم على أساس أن السوق أسرع من اBasuوحسب دراسة )القضاه والكبيسي( فإن الفكرة األساسية لنموذج )
على صايف  وينعكس أثر تلك املعلومات ات كثرية للسوق ذات مصادر متنوعةاالستجابة لألخبار اجليدة والسيئة، حيث ترد معلوم

أصول الشركة بسرعة. فالسوق الكفء يستجيب فورا هلذه املعلومات ويعكسها يف األسعار قبل احلصول على القوائم املالية   للشركة، 
أن استجابة الربح السنوي للعوائد السلبية أسرع  تهانت نتائج دراسكو  ،3( عن هذا باالعتماد على االحندار العكسيBasu)وعرب  

 من استجابته للعوائد املوجبة، وهو ما استدل من خالله على وجود حتفظ يف الربح احملاسيب املنشور.

 (:Basuتقييم نموذج )    
( دليال تطبيقيا على أن التحفظ احملاسيب يؤدي إىل استجابة األرباح لألنباء السيئة بشكل أسرع من استجابتها Basuم منوذج )قد   

النقاط االجيابية  تلث  متحيث  ،ن يضيفها لقياس التحفظ احملاسيباليت ميكن أالعديدة للمزايا وقد مت اعتماده بكثرة نظرا لألنباء اجليدة، 
املستخدم لقياس التحفظ  -وملدة سبع سنوات يف الفكر احملاسيب-وجه اخلصوص يف كونه املقياس الوحيد على  النموذج نهااليت تضم  

رغم ذلك،  .4يف التقارير املالية باالعتماد على التوقيت غري املتماثل لألرباح، وقد مت اعتماده يف دراسات املقارنة على املستوى الدويل
 املنشأة واجهت العديد من االنتقادات منها: على مستوى التحفظ( املعتمدة يف قياس Basuإن منهجية )ف

  اعتمد على التغري يف عوائد األسهم يف هناية السنة كمقياس لألنباء اجليدة أو السيئة، وهو ما جيمل أثر كل األحداث
 .5همما يصع ب فصل أثر كل حدث على حد ،رة على عوائد األسهم اليت حدثت خالل السنةاملؤث  
 النتقادات يف جمملها بأخطاء القياس والتحيز اإلحصائي يف تقدير معامالت االحندار، مما يضعف من قدرة النموذج ترتبط ا

 على تفسري التحفظ احملاسيب.

                                                           
 1 الرشيدي ممدوح صادق حممد، مرجع سبق ذكره، ص92.

ة هي أخبار خالل الفرت الفرتة أن السوق استلم أخبارا سيئة تعامل معها فورا قبل تقرير األرباح، أما العوائد املوجبة فتعين أن األخبار اليت استلمها السوق * تعين العوائد السالبة عن 
.(10جيدة )راجع: أبو اخلري مدثر طه، مرجع سبق ذكره، ص   

2 Watts R.L, op.cit, p: 13. 
 .312مرجع سبق ذكره، صليث أكرم القضاه، عبد الستار الكبيسي، 3
  .909، ص 9019، 9، ع12دراسة تطبيقية، جملة الفكر احملاسيب، مصر، مج إطار مقرتح لقياس مستوى التحفظ احملاسيب لصناديق االستثمار: ،جابر خالد فتحي1

  5 ابراهيم السيد عبيد، مرجع سبق ذكره، ص 12.
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  ( يقوم منوذجBasu ،على فرضية كفاءة سوق املال، حيث يفرتض أن جتس د أسعار األسهم األنباء اجليدة واألنباء السيئة )
 ر يف األسواق املالية الناشئة.يتوف   األمر الذي قد ال

   سارة، األمر الذي قد يعكس معه بعض األنباء اليتالغري كمؤشر لألنباء السارة واألنباء استخدم النموذج عوائد األسهم 
ئد ة على عوار خترج عن نطاق القياس واإلفصاح احملاسيب. إضافة لعدم إمكانية إدراج وفرض الرقابة على مجيع العوامل املؤث  

 لى األرباحانعكاس بعض األنباء ع حتديد مدىهبدف  د جمال لتطبيق احلكم املهينمتغريات النموذج، ووجو األسهم ضمن 
 .1احملاسبية

 :2ىل أحد االجتاهنيإاالنتقادات توج ه البحث العلمي  ذكر )أبو اخلري( أن هذه ذلك سياقيف 
 واألرباح.: إما التخلي كليا عن منوذج استجابة السوق األول 
 أو استخدامه إىل جانب مقاييس أخرى للتحفظ مثل نسبة القيمة السوقية اىل القيمة الدفرتيةالثاني :. 

نت إدخال بعض التعديالت تضم   1220( لسنة Basuعلى أساس االنتقادات املوج هة للنموذج جاءت دراسات عقب دراسة )و 
نبؤاهتم بربح لون املاليون على تمن خالهلا بإحالل التعديالت اليت جيريها احملل  ( اليت قام Gott 2008دراسة )كعلى متغريات املقياس،  
 .سارةالغري ص( كمؤشر عن األنباء السارة أو الشركة بالزيادة )أو النق

 (C.Score)ثانيا: نموذج درجة التحفظ     
 منوذج قياس االحتياطات السرية. مت تطوير(، منوذج نسبة االحتياطي املسترت، C.Scoreمنوذج التحفظ ) منها له تسميات عديدة

كما هو فعلى امليزانية العمومية.  (، ويهدف لقياس تأثري التحفظ احملاسيبPenman and Zhang 2002هذا املؤشر من قبل )
معروف، تتأث ر امليزانية بسياسة احلفظ احملاسيب من خالل تأث ر قيم عناصر األصول واخلصوم، حيث أن األصول تقي م يف إطار هذه 

ينتج التحفظ إىل أن هما تيف دراس الباحثانالسياسة بالقيمة األقل، بينما تقي م اخلصوم وأساسا االلتزامات بالقيم األعلى. ولقد أشار 
حيث يؤدي إىل جعل قيم البنود املدرجة يف قائمة امليزانية أقل ، 3ز للمحاسبة يف ظل تطبيق منهج التكلفة التارخييةيق متحي  عن تطب

" من خالل التحفظ :النحو التايلزة. وبالتايل حد د الباحثان مفهوم التحفظ بالرجوع ملدخل امليزانية، على تحي  املمن قيمتها غري 
من جهته  .4اختيار الطرق احملاسبية والتقديرات احملاسبية اليت جتعل القيم الدفرتية لصايف األصول منخفضة نسبيا"احملاسيب فإننا نعين 

ية لإليرادات ل يف املقابلة الدور ( عن مرب رات أخرى العتماد مدخل امليزانية، وذكر أن جوهر احملاسبة مل يعد يتمث  Hellman)حتد ث 
ن يتمثل يف االعرتاف باألصول وااللتزامات وقياسهما بشكل مالئم، ومن مث تكون اخلطوة املوالية واملصاريف كما كان من قبل، لك

  .5(واملصاريف كتخفيض يف األصول )أو زيادة يف االلتزامات يف االلتزامات( ختفيضهي قياس اإليرادات كزيادة يف األصول )أو 

                                                           
  1 .50صادق حممد، مرجع سبق ذكره، ص الرشيدي ممدوح 

.19أبو اخلري مدثر طه، مرجع سبق ذكره، ص  2  
.929على يوسف، أثر حمددات هيكل ملكية املنشأة يف حتفظ التقارير املالية، مرجع سبق ذكره، ص   3  

4 Penman S., Zhang X., Accounting conservatism and the quality of earnings and stock returns, march 2001, p: 2 . Available at 
(www.cite seerx.ist.psu.edu). Vu le 26.02.2016.  
5 Hellman N., op.cit, p: 75. 

http://www.cite/
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مت إنشاؤها بناء على  اليت السرية( أثر تطبيق التحفظ احملاسيب على امليزانية، من خالل مستوى االحتياطات C.Scoreيقيس مؤشر )
بنسبة أعلى من صايف األصول التشغيلية* إىل  هذه االحتياطات. وتشري زيادة 1سياسة التحفظ نسبة إىل صايف األصول التشغيلية

( يعين زيادة درجة C.Scoreاإلعالن عن قيمة أصوهلا، وبالتايل ارتفاع مؤشر ) أن الشركة تستخدم سياسات حماسبية متحفظة عند
ن هذه الدراسة قد مت منوذجا لتحديد درجة التحفظ باالعتماد على حتديد ما إذا كانت القيمة الدفرتية لصايف إ .2التحفظ احملاسيب

عدل العائد الفرتة، فإن التحفظ لن يؤثر على األرباح يف البسط ملاألصول مبالغا فيها أو ال، حيث إذا مل يتغري صايف األصول طوال 
على األصول، وهذا ألن هذه األخرية تكون مقدرة بأقل قيمة. ويف إطار ذلك، فإن الفرق بني صايف قيمة األصول يف ظل التحفظ 

لما زادت قيمة مستوى كبالتايل  ية. و ات سرية يف األرباح احملاسبوقيمتها يف ظل سياسة حماسبية أقل حتفظا سيؤدي لوجود احتياط
 . 3هذه االحتياطات، كلما دل ذلك على زيادة االختيارات احملاسبية املتحفظة

تياطات سرية سياسة التحفظ ميكن أن تعمل على تكوين اح( أن Penman & Zhangمن النتائج املتوصل إليها من طرف )
ظ املمارس ه االحتياطات تعطي تفسريا واضحا لوجود مستوى عايل من التحف، حيث أن القيمة املرتفعة هلذتهتستخدم يف حتديد درج

رغم ذلك مت اعتماده من طرف بعض  ( الشهري،Basuمل يلق القبول الكبري كالذي لقيه منوذج )هذا النموذج . 4يف القوائم املالية
 Chau & Hsu 2013, Francis et al 2013, kim et al 2013)واألحباث مثل: )  احلديثة الدراسات

 مقاييس للتحفظ تعتمد على قيم صافي األصول  -2     
 Feltham andتوجد يف األدب احملاسيب حماوالت حبثية عديدة اعتمدت على مقياس قيم صايف األصول، لكن تعترب دراسة )

Ohlson 1995هي ( من أوىل الدراسات اليت اعتمدت على هذا املقياس. يسمى هذا النموذج بعدة تسميات : 

 ( Market-To-Book ratio MTBمنوذج نسبة القيمة السوقية اىل القيمة الدفرتية ) -   
 ( Book-To-Market ratio BTMمنوذج نسبة القيمة الدفرتية إىل القيمة السوقية ) -   

 .منوذج القيمة السوقية حلق امللكية    -

عدم  سائر واألرباحعرتاف بكل من اخلاختالف درجة التحقق املطلوبة لالكما مت التوضيح سابقا يف إطار سياسة التحفظ، ينتج عن 
ايف أصول مستوى قيم ص يف واالعرتاف بالكثري من اخلسائر، األمر الذي يؤدي الخنفاض ملحوظ االعرتاف بكثري من األرباح

  من منظور امليزانية، وعلى أساس( لتوضيح مفهوم التحفظ احملاسيب Feltham & ohlsonاملنشأة. من هذا املنطلق جاءت دراسة )
تمادا على القيم منوذجا لتقييم حقوق امللكية اعقدمت هذه الدراسة إن والقيمة السوقية حلقوق امللكية. العالقة بني القيمة الدفرتية 

قيمتها الدفرتية ال يساوي و  امللكيةني القيمة السوقية حلقوق "الفرق ب :احملاسبية الظاهرة يف امليزانية يف إطار التحفظ، وأشارت إىل أن
                                                           
1 Penman S. et al, p : 7. 

ظ ال يؤثر هذا ألهنا تق يم يف امليزانية بالقيمة السوقية، لذا فإن التحفصايف األصول التشغيلية هو القيمة الدفرتية لألصول التشغيلية مطروحا منها اخلصوم التشغيلية باستثناء األصول وااللتزامات املالية، و  *
 يف هذه البنود املالية.

.192ص  مجيل حسن النجار، مرجع سبق ذكره،  2  
  3 الرشيدي ممدوح صادق حممد، مرجع سبق ذكره، ص59.

4 Wang R., the Accounting conservation PHD thesis, Victoria University of Willington, 2009, p: 51. Available at (research 
archive-vuw.ac.nz), Vu le 02.03.2016. 
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استهدفت  دراسةأي أن هذه ال .1الصفر حىت يف األجل الطويل، مما يدل على أن القيمة السوقة ستظل أكرب من القيمة الدفرتية "
سة نشاطها ر تفسري االختالف الواضح بني القيم الدفرتية والقيم السوقية حلقوق امللكية، وأوضحت أنه مع استمرار املنشأة يف مما

فظة لدى معاجلة سبية متحوانتهاج سياسة حما السابقة بسبب تبين مفهوم التحفظ على املدى الطويل، سيبقى تواجد الفرق بني القيم
ب مييل لتخفيض العناصر ن احملاسألوهذا  سوقية والدفرتية لألصول املالية.مع افرتاض التساوي الدائم بني القيم ال ،األصول التشغيلية

 اإلجيابية يف القوائم املالية واليت تتمثل يف األصول واألرباح واإليرادات.
 لة امليزانية:تقود لتخفيض قيم األصول، وبالتايل القيمة الدفرتية حلقوق امللكية وفقا ملعاد لنظر للتحفظ احملاسيب كسياسة فهيباو 

 

يعتمد مقياس نسبة القيمة الدفرتية إىل القيمة السوقية )أو العكس( على دراسة العالقة بينهما، فالقيمة األوىل تنتج عن تطبيق  
. وهذا معناه أن القيمة الدفرتية 2السياسات واملبادئ احملاسبية، يف حني متثل القيمة الثانية األسعار السوقية على مستوى السوق

والقيمة  املبلغ الذي يظهر به أصل معني يف السجالت احملاسبية للشركة، وجيرى تقديرها باالستناد إىل قيمتها السابقة،تتمثل يف صايف 
محدان( أن القيمة الدفرتية وضح )أة السوقية أو اجلارية يف السوق. و اليت يتم تسجيلها يف الدفاتر احملاسبية عادة ما تكون أقل من القيم

عرب قسمة جمموع )حقوق امللكية مطروحا منها األسهم املمتازة( على املتوسط املرجح لعدد األسهم املكتتب حلقوق امللكية حتسب 
 . 3هبا، بينما تتمثل القيمة السوقية يف سعر اإلغالق للسهم يف السوق يف هناية أخر يوم تداول هلذا العام

ع قيمته لفحص قيمة سهم الشركة مبقارنة قيمته الدفرتية م بذلك فإن مدخل نسبة القيمة الدفرتية إىل القيمة السوقية يستخدم
تحفظة حنو االعرتاف م  استخدام املنشأة لسياسة حماسبيةالسوقية، واخنفاض هذه النسبة ألقل من الواحد الصحيح عرب الزمن، يبني  

ة النسبة دليل على ممارسة ة، وهنا تكون زيادميكن تطبيق النموذج بنسبة القيمة السوقية حلق امللكية إىل قيمتها الدفرتيكما باألرباح،  
وهناك من الباحثني الذين أشاروا إىل وجود متغريات أخرى هلا دور يف حتديد القيمة السوقية خبالف قيمتها الدفرتية، حيث  .4التحفظ

 يتم االعرتاف هبا أساسا ملتتضمن هذه املتغريات معلومات تتعلق باألصول اليت مت تقييمها بأقل من قيمتها احلقيقية، أو بأصول 
( تتمثل يف أنه كلما  MTB( أو )BTMإن نتيجة القياس باعتماد منوذج ) .5ضمن األصول يف امليزانية نتيجة تطبيق سياسة متحفظة

ان ، وكلما كتحفظك يشري إىل درجة عالية من الكان الفرق بني القيمتني كبريا )القيمة الدفرتية منخفضة عن القيمة السوقية(، فذل
  .الفرق كبريا بني القيمتني واملتمثل باخنفاض نسبة القيمة الدفرتية إىل القيمة السوقية، فإهنا إشارة كذلك على أن املنشأة أكثر حتفظا

                                                           
1 Feltham G, Ohlson JA, valuation and clean surplus accounting for operating and financial activities, contemporary Accounting 
research, vol.11, N2, spring1995, P :692. Available at (users.metu.edu.tr). 

 2 . 509شهداين وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص بشرى امل 
  .93عالم موسى محدان، التحفظ احملاسيب يف األسواق املالية العربية، مرجع سبق ذكره، ص   3

.192مجيل حسن النجار، مرجع سبق ذكره، ص   4  
 .99عبد اهلل ثعيل العتييب، مرجع سبق ذكره، ص 5

 االلتزامات = صافي قيمة األصول –حقوق الملكية = األصول 
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(، قام باحثون آخرون يف جمال قياس التحفظ بعمل دراسات اعتمدت على منهج قيم Feltham & Ohlsonإضافة لدراسة )
. من خالهلا قام الباحثان بقياس 9000( لعام Beaver & Ryanالدراسات األكثر شيوعا دراسة ) بنيمن  وكانت صايف األصول،

األثر املتجم ع  لىقامت فكرة النموذج ع ، حيث القيمة الدفرتية حلق امللكيةالتحفظ احملاسيب باستخدام نسبة القيمة السوقية إىل
تقييم بعض  ر الباحثان هذه النتيجة بسببعن الواحد الصحيح، وفس   والذي يظهر بوضوح عند زيادة النسبة للتحفظ احملاسيب

. وسعيا منهما إلجناح النموذج وجعله صاحلا للتطبيق، استخدم 1األصول بأقل من قيمتها الفعلية نتيجة تطبيق مفهوم التحفظ
ية يف السنة احلالية السوقية إىل القيمة الدفرت  الباحثان سالسل زمنية جمم عة وبيانات تقاطعية، وقاما بإجياد معادلة احندار نسبة القيمة

النتائج املتوصل إليها أنه كلما زادت نسبة القيمة السوقية إىل القيمة الدفرتية باستمرار،   بني وكان من. 2والسنوات اخلمس السابقة
 كان ذلك مؤشرا على زيادة درجة التحفظ احملاسيب بالقوائم املالية. 

 Roychow dhury and Watts 2007, Beatty et al) كمرجع أمثال:قياس  هذا املعلى دراسات كثرية  اعتمدتلإلشارة فقد 

2008, Artiach & Clarkson 2013). 

 تقييم نموذج قيم صافي األصول:     
وقية لألسهم، والقيمة السإن حماولة إجياد وتفسري عالقة الربط بني القيمة احلقيقية للمنشأة )صايف أصوهلا( املتمثلة يف األسعار 

ن نسبة القيمة الدفرتية أياس مستوى التحفظ احملاسيب، حيث يز أو اإلطار الذي من خالله جيرى قاحملاسبية لعناصر امليزانية ميثل احل  
ية ومتغريات يزانط وسهل التطبيق من خالل الربط بني عناصر املحلقوق امللكية إىل قيمتها السوقية أو العكس ميثل مقياس حتفظ مبس  

توصلت  س التحفظبتقييم مناذج ومقايي إن الدراسات والبحوث املهتمة ألخرى واليت تعترب أكثر تعقيدا.السوق، على عكس النماذج ا
    :3هامتنيإىل نقطتني 

ة كافللتعبري عن نتائج تطبيق   (Feltham & Ohlsonفق بعض الدراسات حول عدم كفاية مقياس معامل التحفظ بنموذج )تت   -
 تحفظ احملاسيب.للية اليت هلا عالقة بوجود مستوى الطرق احملاسب

تأييد  وجديهو سبب اختالف القيم السوقية عن القيم الدفرتية لصايف حقوق امللكية، لذا  احملاسيب هناك اتفاق على أن التحفظ -
 ( لصايف حقوق امللكية كمؤشر للتحفظ.MTBلالعتماد على نسبة )

 (Earnings & Accruals)مقاييس للتحفظ تعتمد على العالقة بين األرباح واالستحقاقات   -3           
تعين سياسة التحفظ احملاسيب بأن املكاسب متيل ألن تكون أكثر استمرارية من اخلسائر، نظرا ألن القوائم املالية ال تعرتف بالزيادة 

دية اليت تنتج عرتاف هبا يف الفرتات الالحقة عند حتقق التدفقات النقغري احملققة يف صايف األصول يف وقت حدوثها، لكن جيرى اال
. واملقصود من ذلك أنه إذا ارتفعت قيمة أصل معني بسبب أنه من املتوقع أن يتحقق عنه تدفقات نقدية إضافية يف 4هذه الزيادة

                                                           
 .513إميان سعد الدين، مرجع سبق ذكره، ص   1

2 Watts, R.L, op.cit, p: 18. 
 .59الرشيدي ممدوح حممد صادق، مرجع سبق ذكره، ص  3 

 .122محيدة حممد عبد اجمليد، مرجع سبق ذكره، ص  4 
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ة بالفعل، فاملستحقات دة يف التدفقات النقدياملستقبل، فإن املكاسب سوف يتم االعرتاف هبا يف املستقبل عندما تتحقق هذه الزيا
  النقدي التشغيلي وصايف األرباح. هي الفرق بني التدفق

( Givoly and Haynاعتمد هذا النموذج على العالقة بني االستحقاقات واألرباح، وكانت أول دراسة يف اجملال هي دراسة )
ومقاييس  )Basu(بناء على منوذج  (1229-1230)خالل الفرتة  دليال تطبيقيا على درجة التحفظ تم، حيث قد  9000لسنة 
م خيفض من الربح الرتاكمي، وأن إشارة املستحقات املرتاكمة وحج -مبرور الوقت-. والحظ الباحثان أن التحفظ احملاسيب 1أخرى

سياسة متحفظة بشكل  عدم تبين  يف حالة و مقاييس حقيقية للتحفظ احملاسيب. هذه املستحقات على مدار مدة زمنية معنية تعترب 
 . 2ثابت وملدة زمنية طويلة، متيل األرباح إىل االقرتاب من التدفقات النقدية وإىل أن املستحقات الدورية تقرتب من الصفر

وجود لبقيمة سالبة خالل فرتة زمنية معينة يدل على استمرارية التدفقات النقدية أكثر من األرباح، مما يشري  إن ظهور املستحقات
سياسات حماسبية متحفظة عملت على ختفيض األرباح املعلن عنها، بينما بقيت التدفقات النقدية مستمرة نتيجة لوجود أرباح جيدة 

بتعبري آخر، قياس التحفظ بناء على العالقة بني الربح احملاسيب احملسوب على أساس االستحقاق وصايف التدفق  .3اغري معرتف هب
فرق بني الربح ال) ، حيث أن اخنفاض مقدار االستحقاقية ميكن أن يستخدم لتحديد مستوى ممارسة التحفظمن األنشطة التشغيل

احملاسيب وصايف التدفق من األنشطة التشغيلية( من فرتة ألخرى، ميكن اعتباره كمؤشر عن زيادة التحفظ احملاسيب وزيادة درجته من 
أن التحفظ احملاسيب  املقدمة من خالل دراستهما (Givoly and Hayn) الباحثان الحظولقد  نشأة عند إعداد القوائم املالية.قبل امل

اه ر مستو تعطي إمكانية كبرية لتقدي ض من األرباح املعلن عنها مع مرور الزمن، وتوصال إىل أن إشارة املستحقات املرتاكمةخيف  
 . 4املمارس

ياس ميكن استخدامه ت على سلبياته، فاملقنة فيه غط  ولكن النقاط اإلجيابية املتضم   وذج االستحقاقات لبعض االنتقاداتض منتعر  
أساس السوق،  ب معلومات وبيانات كثرية، وغري قائم علىن املقياس ال يتطل  أل نظرالتحديد درجة التحفظ احملاسيب يف شركة حمددة، 

عقب هذه  .5أعطى قوة للمقياس وسهولة واضحة يف تطبيقه مما، فيمكن تطبيقه على الشركات غري املدرجة يف سوق األوراق املالية
، حيث 9003( لسنة Ball, and Shivakumarالدراسة، قام بعض الباحثني بإجراء تعديالت على النموذج السابق ومنها منوذج )

القائم على فكرة أن التحفظ احملاسيب يؤدي إىل اخنفاض الربح احملاسيب مقارنة مع  (Givoly and Hayn)عمال على تطوير منوذج 
صايف التدفق النقدي التشغيلي، ويقاس التحفظ احملاسيب من خالل العالقة بني الربح على أساس االستحقاق وصايف التدفق النقدي 

ار يستخدم لقياس التحفظ من خالل استخدام االحند . فهو مقياس لعدم متاثل املستحقات للتدفقات النقدية، حيث6التشغيلي

                                                           
 ،1، ع12يت، مجاإلدارية، جامعة الكو حممد سلطان السهلي، التحفظ احملاسيب عند إعداد التقارير املالية لشركات املسامهة السعودية: دراسة تطبيقية، اجمللة العربية للعلوم  1 

 .10، ص 9002
2 Watts, R.L, op.cit, p: 19. 

  لتغري يف الضرائب املستحقة.ا –التغري يف حساب الدائنون  –+ التغري يف املخزون + التغري يف املصاريف املدفوعة مقدما  نو نالتغري يف حساب املدي = تشغيليةالاملستحقات 
 .192مرجع سبق ذكره، ص مجيل حسن النجار،  3
 .905جابر خالد فتحي، مرجع سبق ذكره، ص  4 

5 Wang R. Zhe, Accounting conservatism, op.cit, p: 50. 
6 Ball R, Shivakumar L, Earnings quality in UK private firms, comparative loss recognition timeliness, December 2004, p: 4.  
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القائم على املستحقات والتدفقات النقدية. وعموما حبكم أن هذا املقياس جديد نسبيا مقارنة بالنماذج السابقة، فلم جيرى البحث 
 .1ة النتائج املتوصل إليهاصح ق من مدىعن اجلانب اإلجيايب والسليب يف املقياس على مستوى أدبيات احملاسبة، ولذلك مل يتم التحق  

ضح تعدد وتنوع املقاييس املوضوعة لتحديد مدى اعتماد املنشأة على سياسات متحفظة يف إطار العمل من خالل ما مت عرضه، يت  
قضية  ياحملاسيب اجلاري. ورغم اختالفها نوعا ما بالنظر ملتغريات كل منوذج وأساسياته، إال أهنا تشرتك مجيعها يف فكرة أساسية وه

 :2مة هناك مجلة من االستنتاجات اليت ميكن وضعها وهيعدم التماثل يف االعرتاف باألخبار، وانطالقا من املقاييس املقد  

بيعة د وتنوع طرق وأساليب القياس، مما يؤدي لنوع من االختالف يف طهبدف التوصل لقياس درجة التحفظ احملاسيب لوحظ تعد   -
 ،واالختالف دوهو سبب اهتمام كل منوذج وتركيزه على عناصر خمتلفة بالقوائم املالية. لكن رغم هذا التعد  النتائج املتوصل إليها، 

 حتليل أثر االعرتاف غري املتماثل لألرباح واخلسائر على القوائم والتقارير املالية، خاصة منوذجعلى فإن النماذج املعتمدة استندت 
 األرباح واالستحقاقات.صايف قيم األصول ومنوذج العالقة بني 

ري قابل اليت جتعله غ هةخاصة يف ضوء االنتقادات املوج   هناك نقطة اختالف حول مدى صالحية تطبيق كل منوذج قياس، -
 ياس.تظهر صعوبة تقييم مدى صالحية مناذج الق نظرية اقتصادية للتحفظ احملاسيب أنه يف ظل غياب (Beatty) للتعميم، ويرى

 1220سنة ل (Basu) لبحثية املتوفرة واالجتهادات احلثيثة لقياس مستوى التحفظ احملاسيب أكدت سيطرة منوذجإن احملاوالت ا -
واعتباره من أكثر النماذج تطبيقا وانتشارا، حيث أن الدراسات احملاسبية واملالية املعاصرة اعتمدت يف غالبيتها على أساسيات هذا 

 .(Basu)مل تلق نفس الدعم والتأييد الذي لقيه منوذج  فيما بعد، والنماذج اليت ظهرت فيه لةالنموذج رغم النقائص املسج  
د مناذج القياس كذلك على مدى دقة قياس مستوى التحفظ احملاسيب، لذا بإمكان أي منوذج حتديد درجة ينطوي اختالف وتعد   -

 التحفظ بالشكل الذي يدعم صالحية تطبيقه.

 العوامل المؤثرة في التحفظ المحاسبي المطلب الثاني:      

د أحيعد ن التحفظ احملاسيب نظرا ألر باحمليط أو البيئة احمليطة، و ر ويتأث  نظام للمعلومات يؤث   هي من األمور املتعارف عليها أن احملاسبة
دات الراسخة يف احملاسبة، فحتما سيؤثر يف البيئة من خالل أثره الواضح على القوائم ومن احملد   مكونات اإلطار الفكري احملاسيب

ليت توصف بأهنا عوامل ااملالية للمنشأة. باملقابل تتأثر سياسة التحفظ احملاسيب هي األخرى بالبيئة احمليطة، بفعل مجلة من العوامل 
 تنظيمية. 

اء الختالف املمكن يف مستويات التحفظ احملاسيب يف القوائم املالية، وهذا سو توجد دراسات وحبوث خمتلفة اهتمت بدراسة مدى ا
 أو بني الدول املختلفة، حيث توصلت هذه الدراسات إىل أن درجة تبين   ة الواحدة على مدار سنوات خمتلفةعلى مستوى املنشأ

نظيمية املتعلقة باملنشأة نتيجة العالقة الت الدويلوى اإلقليمي وعلى املستوى قد خيتلف فيما بني املنشآت على املست تحفظال أساس
 :هية عرب جمموعة من العوامل ط لنا أن هذا األخري يتأثر بالبيئة احمليختلف األحباث يف جمال التحفظ، تبني  مل لرجوعيف حد ذاهتا. وبا

لى حتديد هذه ع فقت  تومن بني الدراسات اليت  .قطاع النشاط )الصناعة( ،الامل قوانني سوق رأس ،نسبة املديونية ،حجم املنشأة
                                                           
1 Wang R. Zhe, Accounting conservatism, op.cit, p: 45. 

 .52مرجع سبق ذكره، ص ، ممدوح صادق الرشيدي 2 
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سعيا منا لتبسيط األمور و  (.9010)حممد حمسن دراسة و  (9013)رشا الغول دراسة و ( 9019محدان ) دراسة جنداملؤثرة العوامل 
على  احملاسيب التحفظأثري ، وبني تالتحفظ احملاسيبسياسة وعرضها بشكل واضح وسليم، فقد قمنا بالتمييز بني العوامل املؤثرة يف 

  واليت سريد ذكرها الحقا. األخرى خمتلف املتغريات

أظهرت العامل الضرييب والنظام القانوين والقضائي وحوكمة الشركات من ضمن العوامل املؤثرة،  األحباثإضافة إىل ذلك فإن بعض 
ن هذه العوامل تتداخل مع املرب رات املفس رة فإ -(Basu, Watts ) باالتفاق مع باحثني آخرين- ةإال أنه من وجهة نظر الباحث

وكمة الشركات فهي تدرج ضمن وبالنسبة حل .ري التعاقدي، الضرييب، النظامي..التفسكسابقا   احملاسيب، واليت مت التطرق إليهاللتحفظ 
  وسيأيت احلديث عنها الحقا.احملاسيب  تتأثر بالتحفظتؤثر و العوامل اليت 

 حجم المنشأة -1    
لنا وجود بعض  واليت حاولت حتليل أثر حجم املنشأة على ممارسة التحفظ احملاسيب، تبني   رةاملتوف   طبيقيةراء الدراسات التباستق

، حيث أن هناك دراسات أظهرت العالقة االجيابية بني املتغريين، وهناك من توصلت إىل عكس ذلك. وسنحاول والتعارض الغموض
 بني دراسات عربية وأخرى أجنبية وعرض النتائج املتوصل إليها. إدراج الدراسات املختلفة ما

(، فإنه وفق هذا العامل يتم تقسيم الشركات إىل شركات كبرية احلجم وشركات صغرية احلجم بناء 9019محدان حسب دراسة )
ر حتفظا مقارنة تعترب األكث على حجم أصوهلا، مث قياس درجة التحفظ لكل منهما. وقد أظهرت النتائج أن الشركات الكبرية احلجم

زيادة الرقابة رتفاع مستويات احلاكمية املؤسسية يف الشركات الكبرية، و ابذات احلجم الصغري، وبر ر الباحث النتائج املتوصل إليها ب
يجة ن تظهر نتأن كلني املاليني هلا. إضافة إىل رغبتها يف جتن ب التكاليف السياسية اليت مياملمارسة من طرف أجهزة الرقابة واحملل  

  .1إعالهنا عن أرباح مبالغ فيها

سوق املال السعودي، حيث أشار إىل وجود عالقة واضحة  اجملراة حول( 9002السهلي ) ( مع دراسة9019محدان ) وتتفق دراسة
جه ضغوطا سياسية اأن املنشآت اليت توصف بأهنا كبرية احلجم قد تو ب ذكربني حجم املنشأة وسياسة التحفظ احملاسيب املنتهجة، و 

ضغوط السياسية اليت هبدف تقليص ال مزيد من التحفظ وبدرجة أكرب،أكثر مما تتعر ض له نظرياهتا صغرية احلجم، مما يقودها ملمارسة 
نت أن الشركات كبرية احلجم عرضة لكثري من الضغوط ( واليت بي  9013دراسة )رشا الغول أيضا ما أكدته  و. وه2لهاقد تتحم  

السياسية، وأوضحت أن هذه األخرية تسمى بالتكاليف السياسية وتتمثل يف التدخل احلكومي لتسعري منتجات الشركة، أو للحد 
 .3من احتكار الشركة لسلعة ما

أما )مليجي( فريى أن حجم املنشأة من العوامل اهلامة اليت جيب أخذها بعني االعتبار عند حتديد مستوى التحفظ احملاسيب يف  
تقارير املالية املنشورة، حيث أن املنشآت األكرب حجما من احملتمل أن تتعرض لرتكيز سياسي أكثر )ضرائب مرتفعة، رقابة مشد دة ال

                                                           
 .59، ص 9019، 1، ع9اجمللة األردنية يف إدارة األعمال، اجلامعة األردنية، مج عالم حممد محدان، العوامل املؤثرة يف درجة التحفظ احملاسيب عند إعداد التقارير املالية،  1
 .11حممد سلطان السهلي، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .22رشا الغول، مرجع سبق ذكره، ص  3
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 يتعلى األسعار، مسؤولية اجتماعية وبيئية...( وهذا مقارنة بالشركات الصغرية، لذا فهي متيل الختيار السياسات والطرق احملاسبية ال
كما   .1ةألجل ختفيض تكاليفها السياسية اليت تواجهها، وختفيض األرباح وحتقيق وفورات ضريبي لتحفظ املمارسترفع من مستوى ا

حجم الشركة يؤثر على درجة ن إ. 2( وجود عالقة موجبة بني هذا املستوى للتحفظ وحجم الشركة9015دراسة )محيدة أظهرت 
 )الطائي( سب رأيات أكثر أو أقل حتفظا، وحاختلف الباحثون يف حتديد طبيعة احلجم الذي جيعل من الشرك لكن احملاسيب التحفظ

فإن الشركات الكبرية هلا تأثري أكثر يف سوق األسهم بالنظر لكرب حصتها السوقية، ومن مث فهي تستخدم سياسة حماسبية أكثر حتفظا 
 .3من الشركات األخرى هبدف ختفيض الربح

مبثابة مؤشر للتكاليف السياسية،  واعتربوه احلجمعامل  1292( يف دراستهما لعام Watts & Zimerman)كل من  ناقش يف حني
على اعتبار أن أكثر أمهية، و  اليت من احملتمل أن تتحم لها حيث كلما كانت املنشأة كبرية احلجم كلما كانت تكاليفها السياسية

لفعلي، فهذا التسجيل الفوري للخسائر املتوقعة وتأجيل االعرتاف باألرباح حلني حتققها ا جوهرهيتضم ن يف مفهوم التحفظ احملاسيب 
 & Laffondدراسة )قدمت و  .4ضها للتكاليف السياسيةومن مث درجة تعر   بتقليص نتائجها يف هناية الدورة يسمح للمنشآتس

Watts لتكاليف السياسيةبينها )أساسا( اومن  ،األسباب اليت تسمح بتفسري أثر احلجم على مستوى التحفظ احملاسيب 9009( لسنة 
 . 5احن املؤسسات األكرب حجما تظهر مستوى أعلى لتحفظ األربفإوعدم متاثل املعلومات. فحسب فرضية التكاليف السياسية، 

املالية، وأن  على درجة التحفظ يف القوائم امؤث ر و  اهام عاماليعها على أن حجم املنشأة يعترب فق مجاآلراء اليت مت عرضها تت  إن 
غم ذلك ر  جم التكاليف السياسية.حوهذا لتخفيض   سياسات متحفظةبين  الشركات ذات احلجم األكرب هي من متيل بشدة لت

( توصلت 9011)كساب  فحسب دراسة الدراسات السابقة.سا ملا جاء يف ظهرت دراسات أخرى واليت أبدت رأيا معارضا ومعاك
النتائج لوجود عالقة عكسية بني حجم املنشأة ودرجة التحفظ احملاسيب، وأشار الباحث يف دراسته إىل أن املنشآت صغرية احلجم 

جهها املنشآت ذات اليت تواهنا معر ضة ملشاكل بدرجة أكرب من املشاكل أل نظرا با ملخاطر الدعاوى القضائيةتلجأ إىل التحفظ جتن  
( واليت أجريت على مجيع الشركات الكويتية املدرجة يف سوق املال الكوييت 9011. يضاف إىل ذلك دراسة )محدان 6احلجم األكرب

نت التقارير املالية الصادرة عن هذه الشركات أهنا بي  ، حيث ( لقياس مستوى التحفظBasuباعتماد منوذج )( شركة، 993وعددها )
 .7متحفظة لكن الشركات الصغرية ذات املديونية املنخفضة أكثر حتفظا من غريها

ت ة أن مستوى ممارسة التحفظ احملاسيب هو أكرب يف املؤسسات الصغرية مقارنة باملؤسسايدانيأمريكا، أظهرت نتائج الدراسات امليف 
( Ding, Stolowy)        كل من يد الفرنسي اهتم  أما على الصع (.Watts, Basu, Ryanذلك كل من )على د الكبرية، وقد أك  

( 1222-1220بتحليل أثر عامل احلجم على درجة ممارسة التحفظ، والحظا خالل الفرتة ) (9002من خالل دراستهما لسنة )

                                                           
 .90جمدي مليجي عبد احلكيم، أثر هيكل امللكية وخصائص جملس اإلدارة على التحفظ احملاسيب يف التقارير املالية، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .122محيدة حممد عبد اجمليد، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .202 بشرى فاضل خضري الطائي، مرجع سبق ذكره، ص 3
 .903جابر خالد فتحي، مرجع سبق ذكره، ص  4

5 Laffond R, Watts R.L, The information role of conservatism, working paper, April 2007, p :39, available at 
(File://c/user/Mcd/SSRN.id ).vu le 02.03.2016. 

 .91مرجع سبق ذكره، ص تحفظ احملاسيب يف التقارير املالية، أثر هيكل امللكية وخصائص جملس اإلدارة على الجمدي مليجي عبد احلكيم،  6 
 .192-199عالم موسى محدان، التحفظ احملاسيب وجودة األرباح يف سوق البحرين لألوراق املالية، مرجع سبق ذكره، ص ص  7

file://c/user/Mcd/SSRN.id
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أكد  مت صلسياق يف و      .1أن املؤسسات الصغرية تظهر درجة حتفظ حماسيب أعلى باملقارنة مع املؤسسات الكبرية وهذا بفرنسا
(Basu) أن املنشآت صغرية احلجم تتعر ض ملخاطر أكرب، مما جيعل مديريها ومراجعيها عرضة ملشكل الدعاوى القضائية، ويف  على

. فيما أوضح 2 إدارة هذه املنشآت وكذا مراجعيها سياسات حماسبية أكثر حتفظاسبيل التقليل من خماطر هذه الدعاوى، تتبىن  
(Hyan أن احتمال )س بصورة لية واحتماالت اإلفالتعر ض املنشآت الصغرية للخسائر هو أكرب، لذا من املتوقع أن تواجه خماطر ما

( Brouwer املرجعية الدولية، الحظ )وعقب تبين   ألورويبعلى املستوى او  .3وهذا حتما سيقودها ملمارسة التحفظ بدرجة أكرب أشد
بامليزانية هي أكرب يف املؤسسات الكبرية منها يف املؤسسة الصغرية، وأن حجم ( أن درجة التحفظ 9003 - 1221خالل الفرتة )

 9002( لسنة Pae and Eastonر كذلك يف مستوى حتفظ األرباح بالقوائم املالية، وهذه النتائج هي معاكسة لنتائج )املؤسسة يؤث  
  .4وائم املالية جة حتفظ امليزانية وحتفظ األرباح يف القواللذان توصال يف دراستهما إىل أن حجم املنشأة ليس له تأثري قوي على در 

يف ضوء نتائج الدراسات السابقة وعلى الرغم من تباينها واختالفها بعض الشيء من ناحية أن الشركات الكربى أو الشركات الصغرية 
 مستوى التحفظ يعترب عامال مؤثرا يفهي األكثر ميال لتبين سياسة التحفظ احملاسيب، لكن تكاد جتمع كلها على أن حجم املنشأة 

 تكاليف السياسيةزيد من التحفظ للتخفيف من أثر الاملر. فالشركات الكبرية متيل لطلب املؤث   احملاسيب، إال أنه ليس العامل الوحيد
ا ملمارسة التحفظ هلوحتقيق الوفورات الضريبية من خالل ختفيض عنصر الربح يف هناية الدورة، أما الشركات صغرية احلجم يزيد إقبا

 احملاسيب هبدف جتن ب خطر املقاضاة بالنظر للمشاكل اليت قد تواجهها.

 نسبة المديونية  -2    
باختبار أثر مديونية الشركة )عقود الدين( على مستوى التحفظ احملاسيب، وكان التساؤل املطروح  9019اهتمت دراسة )محدان( لسنة 

لدراسة هذا األثر: هل يلزم الدائنون خمتلف الشركات مبستوى مرتفع من التحفظ للحفاظ على مصاحلهم؟ ولإلجابة عن هذا 
 :5(Leverage)فعة املالية أو الرفع املايل التساؤل، مت التمييز بني نوعني من الشركات بناء على نسبة الرا

 شركات ذات مديونية مرتفعة. 
 شركات ذات مديونية منخفضة. 

، أي بعبارة أخرى هو متويل األصول 6يشري مصطلح " الرفع املايل " إىل شراء األصول من األموال املقرتضة أو من إصدار أسهم ممتازة
ف املايل لزيادة حجم األرباح ودعم املوق دام املؤسسة ملصادر متويل خارجيةى استخعن طريق االقرتاض. كما ميثل الرفع املايل مد

الستثمارها، حيث يعكس نسبة املخاطرة النامجة عن عدم قدرة الشركة على مقابلة االلتزامات الواقعة على عاتقها جتاه هذا الدين، 

                                                           
1 Ding y, Stolowy H, Timeliness and conservatism: Changes over time in the properties of accounting income in France, 
working paper, 2006, p: 16, available at (https://studies2.hec.fr ), vu le 02.03. 2016. 
2 Basu S., Lee S. , Ching L., Differences in conservatism between big Eight and non- big Eight Auditors, working paper, 2001, 
p: 33. Available at (https: //papers.ssrn.com), vu 05.03.2016. 

 3 حممد سلطان السهلي، مرجع سبق ذكره، ص11.
4 Brouwer R, Accounting conservatism in Europe during the period (1991 - 2005), working paper, 2007, p: 22. Available At 
(http://repub.eur.nl ), vu le 05.03.2016. 

 .59 عند إعداد التقارير املالية، مرجع سبق ذكره، ص عالم حممد محدان، العوامل املؤثرة يف درجة التحفظ احملاسيب 5 
 .1020، مرجع سبق ذكره، ص وآخرون فالرت ميجس 6 

https://studies2.hec.fr/
http://repub.eur.nl/
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أة، وتعترب من ضمن بعها إدارة املنشكفاءة سياسات التمويل اليت تت  تستخدم نسبة الرفع املايل يف تقييم   .1دها خبطر اإلفالسمما يهد  
 فقا للعالقة:و املؤشرات اهلامة اليت يعتمد عليها يف تقدير املالءة املالية للمنشأة ومدى قدرهتا على أداء التزاماهتا، حيث حتسب 

 

 ادت النسبةوكلما ز  قدرة املنشأة على سداد الديون تما اخنفضت زاددرجة الرفع املايل يف املنشأة، فكلهذه النسبة على تدل 
امهوا فالدائنون يفض لون النسبة املنخفضة واليت تدل على أن نسبة امللكية مرتفعة وأن املالك قد س اخنفضت قدرهتا على سداد الديون.

د الدين بنسبة عقو  اسوتقض أصول الشركة للتدين. ر محاية أكرب للدائنني يف حال تعر  يوف  بالشكل الذي  ،بالقدر األكرب من األموال
 طرف الدائنني على جودة األرباح. واليت من خالهلا يتم قياس مدى تأثري الضغوطات املمارسة من الرفع املايل

إن األرقام والبيانات احملاسبية هلا دور إجيايب يف إبرام عقود املديونية مع الدائنني، حيث خيشى املقرضون إبرام هذه العقود عندما  
تكون صايف أصول املنشأة مبالغا فيها نتيجة تأجيل االعرتاف باخلسائر غري احملققة إىل الفرتات الالحقة وتعجيل االعرتاف باألرباح 

وبعد التعاقد يواجهون خطر اخنفاض قيمة صايف األصول عند زوال حالة الشك املتعلقة بتحق ق أو عدم حتق ق األرباح املتوقعة. 
ن إذا فلواخلسائر. يف هذه احلالة يصعب على املقرضني اسرتجاع أمواهلم بنفس القيمة والعائد املتفق عليه لدى إبرام عقد اإلقراض. 

 أن الدائنني . وهذا يبني  2أقدم آليات إبرام العقود يف احملاسبة، وكوسيلة حلماية مصاحل الدائنني سياسة التحفظ احملاسيب تعترب من
حلماية مصاحلهم اخلاصة ومواجهة خماطر اخنفاض قيمة األصول، سيضعون شروطا وقواعد أكثر حتفظا يف االعرتاف باخلسائر املتوقعة 

 د.اح احملتملة اليت مل تتحقق بعواألرب

ند ن حتافظ على شروط التعاقد واليت مبوجبها جيرى عقد اإلقراض، فعوأبد عمليات اإلقراض هو أن املنشأة الدة العامة يف إن القاع 
إبرام هذا األخري قد تفرض عليها األطراف املقرضة قيودا أو شروطا حمددة، حىت تضمن سداد مبالغ الدين. كما قد تفرض نسبة 

هي غري متحفظة يف ف األقصى املسموح به فاملنشأة اليت اقرتبت نسبة املديونية لديها من احلدمعينة للمديونية ال جيب جتاوزها، 
ء ستتفادى . وباختاذ هذا االجرا3ممارساهتا احملاسبية، وهذا للتقرير عن أرباح مرتفعة ترفع من إمجايل حقوق امللكية لتحسني تلك النسبة

ديها يكون مستوى املالءة ل  سياسات حماسبية متحفظةاملنشآت اليت تتبىن   أن( Zarai et al) يرىو  خرق شروط عقد اإلقراض.
ية ويضيف الباحث أن معدل املديونية للمنشأة جيب أن تكون له عالقة باملمارسات احملاسب .، وبالتايل تتحم ل تكلفة دين أقلامالئم

يعد  ناحية زيادة احتمالية فشلها وعسرها املايل، وهو ما ل ضغطا عليها منإن زيادة مبلغ الديون على عاتق املنشأة ميث   .4املتحفظة
سببا يف دفع املنشأة للمحافظة على مستوى معني من األرباح، وهبذا الشكل يتأثر مستوى التحفظ احملاسيب املمارس. والشيء املتوقع 

من إمكانية جتاوز شروط  لحىت تقل   أقل حتفظايون، مبمارسات حماسبية هو قيام املنشأة اليت متو ل اجلزء األكرب من أصوهلا بواسطة الد

                                                           
1 Caroline Selmen, Toute la fonction finance, Dunod, 2em édition, 2003, p: 116.  

 .90أبو اخلري مدثر طه، مرجع سبق ذكره، ص  2 
 .31رشا الغول، مرجع سبق ذكره، ص 3

4 Zarai et al, op.cit, p: 6. 

 الرفع المالي = إجمالي الديون / إجمالي األصول
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إن إعداد تقارير مالية  .2الشركات ذات املديونية املنخفضة . لذلك، تعترب الشركات ذات املديونية املرتفعة أقل حتفظا من1املديونية
كما أن التحفظ   ،اضمتحفظة هو مطلب كل من املسامهني واملقرضني، حيث أن هناك طلب على التحفظ احملاسيب يف عقود اإلقر 

   . 3يف التقارير املالية للمقرتضني حلظة اختاذ قرار منح القرض ذو أثر هام ومعرب  على عقود الدين من خالل تكلفة الدين

  -مسبقا-مح بتوفريوأن التسجيل املعج ل للخسائر يس ية تتأثر مبستوى التحفظ احملاسيباء على ما سبق، يتضح أن عقود املديونبن
سياسة تثمار و ى املديونية ومشاريع االسجديدة لتسعري القروض، ويعمل على تسريع مراجعة معدل املديونية، تقييد مستو  معلومات

 .4مشكل انتهاك وخرق شروط عقد االقرتاض املستندة لنسب ومعدالت حماسبية -الحقا-توزيع حصص األرباح . وهو ما مينع 
من املتوقع أن  نسبة املديونية اليت ترتفع فيها الشركاتفعلى مستوى التحفظ،  افإن الرافعة املالية يتوقع أن يكون تأثريها سلبي لذلك

تلجأ ملمارسة التحفظ احملاسيب طبقا للشروط الواردة يف  املنشأة املقرتضةن وهناك من يرى بأبىن سياسات حماسبية غري متحفظة. تت
قاقها، على الوفاء بالتزاماهتا وديوهنا وسداد مبالغ األقساط يف موعد استح هتان اجلهات املقرضة هتتم مبدى قدر أعقد القرض، حيث 

ومن مصلحتها أن تتبىن اجلهات املقرتضة سياسة التحفظ حىت تتمك ن من اسرتداد أمواهلا املمنوحة. كما حتتاج اجلهات املقرضة 
مة بأقل من ن األصول مقي  رام عقد الدين، لذا يكون من املناسب إبرام العقد عندما تكو لضمان بأن قيمة األصول لن تتدىن بعد إب

لوقت املناسب يف ام ( إىل أن سياسة التحفظ احملاسيب تساعد املقرضني يف إرسال إشارات حتذيرية هلZhang) أشاروهنا  قيمتها.
 .5عند انتهاك شروط عقد القرض

س، حيث ر وأن عالقتها هي عكسية مع مستوى التحفظ املمار أن املديونية تعترب كعامل مؤث  بضح يف ضوء الدراسات السابقة، يت  
اليت متو ل  املذكورة أن املؤسسات األحباثوقد أكدت خمتلف  الشركات مبستوى حمدد من التحفظ. أن الدائنني هلم سلطة يف إلزام

حتقق مزيدا من األرباح  حىت ون أقل حتفظا يف قوائمها املاليةع أن تكاجلزء األكرب من أصوهلا وعملياهتا بواسطة االقرتاض، من املتوق
 لتحفظإجيابية العالقة بني عامل املديونية ودرجة ا أخرى لتؤكد علىدراسات جاءت  كرغم ذل وتتجن ب انتهاك شروط عقد اإلقراض.

ا ة هي املنشآت اليت هلاملنشآت األكثر مديوني ، واليت بي نت أن9002( لسنة Khan & Watts، من بينها دراسة )املطب ق يف املنشأة
 . 6لتحفظ احملاسيبملمارسة اطلب أعلى 

اليت توصل ( 9019عدم وجود أثر لعامل املديونية على مستوى التحفظ ومنها دراسة )محدان  أسفرت علىباملقابل هناك دراسات  
ديونية تقاريرها املالية، وأظهرت الدراسة أن الشركة ذات امل من خالهلا إىل أن عامل املديونية ال يؤثر يف مستوى حتفظ الشركة يف

                                                           
 .19حممد سلطان السهلي، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .91مرجع سبق ذكره، ص أبو اخلري مدثر طه،  2

3 Jayanti S, Shyam S, Jingjing Z, Borower, conservatism and debt contracting, working paper, November 2008, p: 26. Available 
at (https://www.fisher.osu.edu). Vu le 06.03.2016. 
4 Ball R. et al, op.cit, p: 6 

 .192مجيل حسن النجار، مرجع سبق ذكره، ص  5
6 Khan M, Watts R.L, Estimation and Empirical properties of a firm - year measure of accounting conservatism, working paper, 
2009, p: 10. Available at (https://www.ssrn.com ), vu 09.03.2016. 

https://www.fisher.osu.edu/
https://www.ssrn.com/
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( أنه يف سوق املال األردين مل يكن 9011، كما أك دت دراسة )محدان 1املرتفعة وذات املديونية املنخفضة ال تتميز تقاريرها بالتحفظ
  سوق املال السعودي. ىعلى مستو مت التوصل إليها للدائنني سلطة قوية يف إلزام الشركات بالتحفظ احملاسيب، ونفس النتيجة 

الدراسات السابقة تباين اآلراء ووجهات النظر حول طبيعة العالقة بني سياسة التحفظ احملاسيب  عرض نتائج نستنتج من خالل
ناك من أكد بعدم وجود وهالعالقة بينهما سلبية، طبيعة وعامل املديونية، فهناك من يقر بإجيابية العالقة بينهما وهناك من يرى أن 

املديونية بشكل  ةن الشركات اليت ترتفع لديها نسبأل نظرالكن يف مجيع األحوال ال ميكن أن جنزم بعدم وجود عالقة  العالقة بينهما،
تبقى هناك عوامل و  وهذا يعين مستوى متدين للتحفظ. ،لتحسينها عن طريق رفع رقم األرباحالفت لالنتباه سوف تسعى جاهدة 

 .ودراستها ديدهايتعني حت درجة التحفظ يف القوائم املالية أخرى مؤثرة على

 مالال قوانين سوق رأس -3    

سوق تعترب  ذه الهمات املسؤولة عن مدى التزام الشركات باملعايري احملاسبية. وكما هو معروف، فإن ال أحد املنظ  امل يعترب سوق رأس
يف  وتقدميها للمشاريع واملستثمرين الراغبني يف متويل املشروعات اجلديدة، أو القيام بعملية توس عكأداة لتجميع املدخرات من األفراد 

 املدرجة تلشركاهت ا، كلما اجت  السارية زت بشدة وصرامة القواننيال كلما كانت كفؤة ونشطة ومتي  امل املشاريع املوجودة. وسوق رأس
أن  إىل أن فاعلية قوانني البورصة هي خمتلفة من بيئة ألخرى، حيث سة )عوض(دراوقد أشارت حنو سياسات حتفظية بشكل أكرب. 

القوانني الصارمة تعمل على تقليص تكاليف التعاقد، مما يقود لزيادة الطلب على املعلومات القابلة للتحقق، وهو ما يتماشى والتفسري 
املال السعودي إىل أن تأسيس هيئة السوق املالية قد جيعل ( يف سوق 9002. وتوصلت دراسة )السهلي 2التعاقدي للتحفظ احملاسيب

 .3من شركات املسامهة أكثر حتفظا، وهذا بالنظر للدور الرقايب واإلشرايف هلذه اهليئة

( من Lobo & Zhouما أظهرته دراسة ) هذاالتحفظ احملاسيب،  سياسة ال هي من ضمن العوامل املؤثرة يفامل قوانني سوق رأس تعد
ن م .4( قد أسهمت يف زيادة التحفظ يف التقارير املاليةSECمتطلبات هيئة األوراق املالية يف الواليات املتحدة األمريكية )حيث أن 

صة( أو ر جهة أخرى، خيتلف مستوى التحفظ احملاسيب يف التقارير املالية حسب نوع الشركة إن كانت شركة منفتحة )مدرجة يف البو 
( بالبحث عن جوهر العالقة Ball and Shivakumar) في بريطانيا قام كل منفالبورصة.  يف الشركة ة هذهشركة مغلقة، وحسب مكان

صة أظهرت مستوى درجة يف البور املغري  البورصة، وتوصال إىل أن الشركاتدرجة يف املغري تحفظ املمارس والشركات املدرجة و بني ال
أشارت فقد . أما يف أمريكا، 5وهذا رغم خضوعها لنفس القواعد احملاسبية لة يف البورصةأقل للتحفظ مقارنة مع الشركات املسج  

                                                           
 .59مل املؤثرة يف درجة التحفظ احملاسيب عند إعداد التقارير املالية، مرجع سبق ذكره، ص عالم حممد محدان موسى، العوا 1
 )Fr.scribd.com )متوفر على املوقع  .11، ص9010، جامعة قناة السويس، إلدارة املنشأة، ورقة حبث مقدمة حممد حمسن عوض، التحفظ احملاسيب ودوره يف احلد من املمارسات احملاسبية املتحررة 2 
 .19حممد سلطان السهلي، مرجع سبق ذكره، ص  3 

4 Lobo G, Zhou J, Did conservatism in financial reporting increase after sarbanes-oxley, 2006, Available at (aaapubs.org). Vu le 
10.30.216. 

Ball R, Shivakumar L., op.cit, p:2 5 

https://fr.scribd.com/
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الشركات بلة يف البورصة مقارنة إىل أن مستوى التحفظ هو أكثر وضوحا يف الشركات املسج   9010( لسنة lGivoly et aدراسة )
 . 1املغلقة أو غري املسجلة

تابعات تكون امل أينلة يف السوق األمريكي، الشركات الربيطانية املسج  أن إىل  9003( لسنة Huijgen et alت دراسة )توصلكما 
القضائية جارية، تعرض مستوى أعلى للتحفظ احملاسيب من املستوى الذي تعرضه الشركات املماثلة واملسج لة فقط يف السوق 

سوق حملي  مقارنة بالشركات املسج لة يف عادة ما تكون أكثر حتفظا الشركات املسج لة يف أكثر من سوقالربيطاين. وهذا معناه أن 
فقط. وقد بني  الباحث أن احمليط القانوين يف بريطانيا هو أكثر مرونة منه يف الواليات املتحدة األمريكية، واليت توصف بصرامة تطبيق 

 .2القوانني
على سرعة نشر  بورصةأسواق ال( بتحليل أثر خصائص Raonic et al 2004اهتمت دراسة ) فقد على الصعيد األورويب،أما 

وأظهرت  .(1222-1290بلد أورويب وخالل الفرتة ) 15نة من وعلى مستوى التحفظ احملاسيب، على أساس عينة مكو   املعلومات املالية
القة عحيث  ، حيث احتلت ايرلندا املرتبة األوىل مندراجبداللة بلد املوطن وسوق اإل النتائج أن مستوى التحفظ احملاسيب يتغري

باحثون فإن بورصة "نيويورك" أظهرت أعلى مستوى للتحفظ احملاسيب، واستنتج ال دراجأما بالنسبة ألسواق اإل ،التحفظ ببلد املوطن
( إىل أن الشركات األوروبية تعترب أكثر حتفظا وهذا لتحسني Basu. وأشار )3اس حلجم السوقبأن مستوى التحفظ هو غري حس  

هما ت حبوث أخرى أن الشركات اليت تصدر ديونا أو أسظهر على مستوى أسواق األسهم واإلقراض، فيما أ قدرهتا على رفع رأمساهلا
 .4يف أسواق أجنبية هي أكثر حتفظا مقارنة بالشركات اليت تعتمد على السوق احمللي فقط لتمويل نشاطها

تحفظ احملاسيب، وأن ر يف مستوى الاملال هي عامل مؤث   ضح أن أسواق، يت  طبيقية السابقةالدراسات الت نتائج انطالقا مما مت عرضه من
حفظ احملاسيب ميارس ث املختلفة نرى بأن التحباالشركات املدرجة يف البورصة تلتزم مبستوى أعلى للتحفظ احملاسيب. ومن خالل األ

 وتطب ق قوانني صارمة خاصة على مستوى البورصة، كما أن الشركات اليت لدول اليت تتميز بأنظمة ذات جودةبصورة واضحة يف ا
 ة.درجة أعلى للتحفظ يف احملاسب تظهر أ ال تعتمد على التمويل احمللي فقطتنشط يف أماكن خمتلفة من البورصة و 

 قطاع النشاط )الصناعة(  -4    
تلف والقطاعات االقتصادية، حيث أن بعض القطاعات ختإن املمارسات احملاسبية هي ليست نفسها بالنسبة ملختلف األنشطة 

اختالفا جوهريا من حيث طبيعة العمل احملاسيب واألسس اليت تقوم عليها، وهنا جند أن نوع النشاط والقطاع الذي تنتمي إليه املنشأة 
ذا االختالف على مستوى نتيجة هلو  املمارس. تتماشى وطبيعة النشاط اليت ق والسياسة احملاسبية املناسبةله دور فع ال يف اختيار الطر 

لتبين  -كم طبيعة نشاطهاحب -الواقع العملي، وتباين منهجيات العمل يف املنشآت التابعة لقطاعات خمتلفة، قد متيل بعض املنشآت 
ون املشكوك الدي صصاتظة على مستوى احملاسبة. ويظهر ذلك بشكل واضح من خالل ممارسة التحفظ يف تقدير خمممارسات متحف  

                                                           
1 Givoly D., Hayn C., Katz S., Does public ownership of equity improve Earnings quality ? Accounting review, vol.85, N.1, 
2010, p  : 218. Available at (econ.au.dk), vu le 15.03.2016. 
2 Huijgen C., Lubberink M., Earnings conservatism, Litigation and contracting: the case of cross- listed firms, working paper, 
2003, p :22. Available at (https://papers.ssrn.com). Vu le 15.03.2016. 
3 Souha Batli, l’influence des normes (IFRS) sur le conservatisme comptable : Le cas Français, Université de Québec à Montréal, 
Juillet 2013, p: 26.   
4 Ding Y et al, op.cit., p: 9. 

https://papers.ssrn.com/
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 (، تعترب البنوك9009بشكل أكرب يف قطاع املؤسسات املالية مقارنة باملنشآت الصناعية. فحسب دراسة )ياسني( لسنة ) يف حتصيلها
على مستوى دراسة )العتييب( إىل أن التحفظ  وتوصلت .1القطاع األكثر حتفظا يف سياساهتا احملاسبية وهذا بالنظر لطبيعة عملها

. وأكدت 2شركات القطاع العام، نتيجة الختالف اجلهات القائمة بالرقابة املاليةيف ة يف القطاع اخلاص هو أعلى منه شركات املسامه
أن القطاع املايل يعترب من أكثر القطاعات االقتصادية حتفظا يف سوق املال  ( اجملراة على الشركات الكويتية9011دراسة )محدان 

وهذا ألن القطاع املايل عادة ما تتميز التقارير املالية الصادرة عنه بالتحفظ نظرا خلصوصية القطاع ومتي ز نشاطه، مما يستدعي  ،3الكوييت
 عالن عن األرباح وتقييم األصول. درجة عالية من التحفظ عند اإل

لتحفظ أكثر من غريه من القطاعات وقد أوضحت ذلك دراسات أخرى وأجزمت بأن القطاع املايل يتميز بالقدر املناسب من ا
( لسنة Kwon et alحاولت دراسة )كما (. Lara et al 2005, Beaver and Ryan 2000, Osma et al 2007األخرى مثل: )

فحص اختالف مستويات التحفظ بني عينة من الشركات األمريكية املختلفة حسب طبيعة القطاع الذي تنشط فيه، وهذا  9002
وكانت من نتائج الدراسة أن التحفظ خيتلف بني الشركات تبعا لطبيعة الصناعة أو  .( لالعرتاف غري املتماثلBasu)باعتماد منوذج 

تتميز بقدر  يللوجيا كاالتصاالت واإلعالم اآلأن الشركات اليت تعمل يف الصناعات العالية التكنو و  ،الذي تنشط فيه الشركةالقطاع 
فرص وهذا بسبب متتع الشركات ذات التكنولوجيا العالية ب أكرب من التحفظ مقارنة بالشركات العاملة يف جمال الزراعة واألغذية،
 يعر ض الشركة ملخاطر الدعاوى القضائية بدرجة أكرب مما ا،أكثر للنمو، وبزيادة املخاطر النامجة عن أسعار األسهم األكثر تذبذب

 .   4ة من طرف املسامهنيواملرفوع

د قإىل أن التحفظ يف القوائم املالية للشركات األمريكية  9000يف دراستهما لعام  ( (Srivastava and Tseالباحثان كل من  وتوصل
ارتفع باستمرار مع مرور الزمن، خاصة بالنسبة للشركات اليت تعمل يف صناعات عالية التكنولوجيا أين يكون مستوى التحفظ يف 

. كما أظهرت نتائج دراسة )ناظم( واملتعلقة 5الغالب بدرجة أكرب من غريها من الشركات اليت يكون فيها مستوى التكنولوجيا متدين
القتصادية يف ممارسة بني القطاعات ا ابقياس ممارسة التحفظ لعينة من الشركات املدرجة يف سوق العراق لألوراق املالية، أن هناك تباين

كة مع خمتلف الة يف تنظيم عقود الشر إحدى اآلليات الفع   من بنيحفظة، ويرجع ذلك إىل كون التحفظ احملاسيب السياسات املت
 . 6األطراف األخرى، فضال عن جتن ب خماطر التقاضي إذا حدثت مبالغة يف األداء املايل وختفيض الضرائب اليت تتحم لها الشركة

                                                           
وأثره على جودة اإلفصاح عن البيانات املالية للبنوك التجارية األردنية، رسالة دكتوراه غري منشورة، األكادميية  ياسني حممد، قياس مستوى التحفظ يف السياسات احملاسبية يف ظل احلاكمية املؤسسية، 1 

 . 13، ص 9009العربية للعلوم املصرفية واملالية، عمان، 
 .52عتييب، مرجع سبق ذكره، ص عبد اهلل ثعيل ال 2 
 .881عالم حممد موسى محدان، التحفظ احملاسيب وجودة األرباح يف سوق البحرين، مرجع سبق ذكره، ص 3 

4 Kwon S. , Jennifer Q., Han J., the effect of differential accounting conservatism on the “Over- Valuation” of higt- tech firms 
relative to low- tech firms, Review of quantitive finance and accounting, vol.27, 2006, p  : 143. 
5 Srivastava A, Tse, S, What drive changes in accounting? The effect on the promptness of recognizing anticipated gains versus 
losses on conservatism, working paper, social science research. Network, 2007, p: 50, Available at (www.ssrn.com ).  

، جملة ن الشركات املدرجةدراسة لعينة مالية: ناظم شعالن جبار، قياس مستوى ممارسة التحفظ احملاسيب يف شركات املسامهة العراقية وآثارها على جودة اإلبالغ املايل يف التقارير امل 6
 .9010.19.92(، تاريخ االطالع muthjaes.net، متوفر على املوقع )9010، جامعة املثىن، 9، ع0املثىن للعلوم اإلدارية واالقتصادية، مج

http://www.ssrn.com/
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على عكس ألخرى امن القطاعات االقتصادية  علىتأمني( يف األردن والكويت مبستوى حتفظ أز القطاع املايل )بنوك / باملقابل متي  
( أن قطاع اخلدمات أكثر حتفظا من بني القطاعات 9011ما هو عليه يف سوق البحرين لألوراق املالية، حيث بينت دراسة )محدان 

ات تحفظ احملاسيب عند إعداد التقارير املالية بني القطاعيف مستوى ال ا( بينت أن هناك تباين9019األخرى. لكن دراسة )محدان 
وهو ، لصناعةااالقتصادية املختلفة، وكان قطاع البنوك أكثر القطاعات حتفظا مث يليه قطاع التأمني، مث قطاع اخلدمات وأخريا قطاع 

 .1يارات املفاجئةالية وأقلها عرضة لالهنما يعطي نظرة للمستثمرين عن القطاعات االقتصادية األكثر مصداقية يف عرض بياناهتا امل
الدراسات السابقة أن اختالف قطاع النشاط الذي تنتمي إليه الشركة قد يساهم يف رفع مستوى التحفظ احملاسيب، وأظهرت  تني  ب 

بأن قطاع  ىر النتائج تواجد اختالفات يف اآلراء، حيث هناك من يرى بأن القطاع املايل يعترب أكثر القطاعات حتفظا، وهناك من ي
إن قطاع البنوك وشركات ، فة هذه السياسة. وحسب رأي الباحثبقى قطاع الصناعة أقلها يف تبين  األكثر حتفظا، وي يعترب اخلدمات

التأمني يظهر مستويات أعلى للتحفظ وهذا لطبيعة ومتيز أساس النشاط يف هذه الوحدات، واملبين على حاالت عدم التأكد يف كثري 
 شركات ييم خمصصاهتا وباألخص املخصصات واالحتياطات التقنية يفمن األحيان، مما جيعلها تلجأ لسياسات حتفظية خاصة عند تق

، يا يف تاريخ اجلردوتكون مببالغ جد هامة سنو  ن املخصصات اليت ترتاكم مع الوقتمتيل إىل املبالغة يف تكوي األخريةالتأمني. هذه 
رية والذي من يقود لرتاكم االحتياطات السحتما س اوهذملطالب هبا بعد إقفال احلسابات. ملواجهة األخطار املتوقعة ولسداد املبالغ ا

وجهة النظر هذه  يدع مبالشكل الذي جيعل شركات التأمني أكثر حذرا يف مواجهة اخلسائر احملتملة. و  شأنه رفع مستوى التحفظ
ظ يف قطاع سياسة التحف أن جانب احليطة واحلذر موجود يف هذه الشركات، مما يدل على أمهية تبين  ب والذي يرى )محيدة( دراسة

د املخاطر اليت ميكن أن يواجهها هذا القطاع يرب ر بشكل صريح انتهاج هذه السياسة . كما أن تنو ع وتعد  2اس كقطاع التأمنيحس  
 .واخلصوم األصولعناصر  بعض لدى االعرتاف باألرباح واخلسائر، وعند تقييم

 ولاختالف مستوى التحفظ المحاسبي باختالف الد  -5     
التحفظ احملاسيب، هناك عامل آخر مل يرد احلديث عنه يف كثري من الدراسات ويتمثل يف سياسة إضافة للعوامل املدرجة ضمن إطار 

خيتلف من دولة ألخرى تبعا  التحفظ ( أن مفهومAAAالبلد الذي تنشط فيه املنشأة، حيث أشارت اجلمعية األمريكية للمحاسبة )
التحفظ بني الدول تبعا لتأثري العوامل السياسية تطبيق د اختالف يف درجات وجو  وهذا يدل على .3للقوانني واألنظمة النافدة

 خاصة التدخل احلكومي يف وضع املعايري احملاسبية، حيث أن التحفظ يف الدول اليت تتوىل فيها احلكومة وضع املعايري ،والنظامية
 (Ball et al) راسة أخرى لـ. ويف داحملاسبية تقل فيها درجة التحفظ مقارنة بالدول اليت يتوىل فيها القطاع اخلاص وضع هذه املعايري

نج كونج، : ماليزيا، هو هي واليت اهتمت بدراسة االختالفات يف مستويات التحفظ بني أربعة دول من شرق أسيا 9005لسنة 
 . 4توصلت إىل أن أكثر هذه الدول حتفظا هي هونج كونج، بينما كانت تايالند أقلها حتفظاتايالند، سنغافورة، 

                                                           
 .50ص كره، مرجع سبق ذ  عالم حممد موسى محدان، العوامل املؤثرة يف درجة التحفظ احملاسيب يف التقارير املالية، 1

 .121حممد محيدة عبد اجمليد، مرجع سبق ذكره، ص  2 
 .315وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص ه ليث أكرم مفلح القضا 3 
 .13إبراهيم السيد عبيد، مرجع سبق ذكره، ص  4 
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أن درجة التحفظ احملاسيب يف دول وسط وشرق أوروبا ختتلف من دولة ألخرى، تبعا  9000لسنة  (Tilli and al)وأظهرت دراسة 
ت مستوى واتيا، ليتوانيا، بولندا، رومانيا، روسيا، سلوفاكيا، أظهر الختالف املرحلة اليت متر هبا الدولة من مراحل النظام، حيث أن: كر 

أملانيا، فرنسا، اململكة املتحدة  :( على ثالث دول أوروبية هيGiner and Rees 2001هام ملمارسة التحفظ. وركزت دراسة )
(Uk  وتوصلت إىل أن اململكة املت ،) لى تسريع أملانيا، رغم أن الدول الثالث تعمل عحدة كانت أكثر الدول حتفظا، تليها فرنسا مث

 .1االعرتاف باألخبار السيئة مقارنة باألخبار اجليدة، وبالتايل فإن الفرق بني الدول مل يتم التعرف عليه يف إطار هذه الدراسة

رب درجة اليت أظهرت أكفإن اململكة املتحدة تعترب الدولة األوروبية األكثر حتفظا، و  9002( لسنة Garcia Laraحسب دراسة ) 
. وعلى مستوى دراسة 2، بلجيكاويسرا، هولندا، ايطاليا، اسبانيا، فرنسا، سالدول األوروبية األخرى: أملانيامن حتفظ األرباح مقارنة ب

(Mc Ley et al 2005 متت دراسة توقيت األخبار السيئة واجليدة يف األسواق الناشئة كدولة التشيك، حيث مل جيدوا أثرا )لتحفظ ل
رنة واالرتباط القوي القواعد احملاسبية غري امل :والشروط التنظيمية مثل قتصادياحملاسيب يف األرباح وأرجعوا األسباب إىل التحول اال

اهتمت مبحاولة فقد  9010( لسنة Ahmed et alأما دراسة ) .3باملتطلبات الضريبية اليت حتد من تأثريات األسواق على احملاسبة
من  حيث ،)أسرتاليا، هونج كونج، الفلبني، وجنوب أفريقيا( وروبيةاألغري  ى التحفظ لكل من الدول األوروبية والدولقياس مستو 

حا به بشكل أكرب يف الدول اليت تتميز ، وأصبح مصر  9003وجد الباحثون اخنفاضا يف توقيت االعرتاف باخلسائر بعد سنة  خالهلا
 .4تنظيماتالقوانني و البقوة 

أن هونج كونج هي أكثر الدول حتفظا متبوعة  9009( لسنة Fan H et alأثبتت النتائج التطبيقية لدراسة ) ،من جهة أخرى 
عترب مبثابة قوى يواحمليط التنظيمي ملختلف الدول  أن النظام القضائي )القانوين( على بدولة تايوان والصني، وقد أكدت الدراسة

التأكد من تواجد ممارسات حماسبية  9000( لسنة lLeonor et aيف حني حاولت دراسة ) .5احملاسيب التحفظ حمورية تدفع حنو تبين  
رة على ما كانت هذه املمارسات التحفظية تأثر يف قابلية املقارنة للمعلومات املالية املنشو  إذامتحفظة يف نظام احملاسبة الربتغايل، و 

كما   .وأملانيا أعلى للتحفظ احملاسيب باألرباح يف الشركات الربيطانية مقارنة بالربتغالمستوى الشركات. وبينت نتائج الدراسة مستوى 
أن الربتغال أظهرت مستوى أقل لتحفظ امليزانية مقارنة باململكة املتحدة، وهذا بسبب عدم كفاءة سوق األسهم بالربتغال بشكل  

  .6كايف

                                                           
1  Paulina K., Accounting conservatism in transitional economics, working paper, 2009, pp:47- 48. Available at 
(file://c:users/mcd). Vu le 26.03.2016. 
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أشار )رجب( إىل  ،لة بسوق األسهم السعودياحملاسيب يف الشركات املسج  يف دراسته حول حوكمة الشركات وعالقتها بالتحفظ و 
بة ناقشت ، حيث أن اجلمعية األمريكية للمحاسحتفظا يف إعداد التقارير املاليةأن الواليات املتحدة األمريكية تعد من أكثر الدول 

 يف التقرير عن صايف األصول نشأةبعها إدارة املواليت تت   األخالقية،مارسات احملاسبية غري أمهية ودور سياسة التحفظ يف التعويض عن امل
ى، وأنه حفظ احملاسيب ختتلف من البيئة احملاسبية بالدول الغربية عن الدول األخر توأشارت اجلمعية إىل أن ممارسة ال .)حقوق امللكية(

الشركات  على سوق املال السعودي أناجملراة )رجب( دراسة  أيضا ر محاية مقبولة للمستثمرين. وعلى املستوى العريب أكدتيوف  
 .1املسامهة السعودية حققت درجة عالية من التحفظ احملاسيب باملقارنة مع الدول العربية األخرى

يف املمارسات  درجة تبين سياسة التحفظ احملاسيب يف ختالفاال مدى الدراسات التطبيقية املشار إليها يتبني نتائج من منطلق 
العتماد  زعلى أن جودة األنظمة القضائية وصرامة القوانني املصدرة تعترب كعامل حمف   هافق معظماحملاسبية لكل دولة، ولكن تت  

ا النظام وقوة القوانني وة هذفالنظام القضائي حيكم عملية إبرام العقود املختلفة وعلى قدر قالتحفظ احملاسيب بأشكاله املعروفة. 
ن غالبية يضاف إىل ذلك أمة، تزداد درجة تطبيق سياسة التحفظ وهذا نتيجة خوف إدارة املنشأة من املساءلة القضائية. املنظ  

كية حدة األمريالواليات املتالدراسات احلديثة جتمع على أن اململكة املتحدة هي أكثر الدول حتفظا على املستوى األورويب؛ وأن 
 حتفظا على املستوى الدويل. هاأكثر 

 عالقة التحفظ المحاسبي بجودة األرباح، حوكمة الشركات، قانون أوكسلي. المطلب الثالث:      
أحباث كثرية إىل أن التحفظ احملاسيب يتأثر أساسا بعوامل: حجم املنشأة، معامل املديونية، قوانني سوق رأس املال، نتائج أشارت 

 وعلى اعتبار أن التحفظ يشك ل أحد عناصر اإلطار الفكري للمحاسبة، فهو يؤث ر يف الذي متارسه املنشأة. باملقابلطبيعة النشاط 
الشركات، األزمات  جودة األرباح، إدارة األرباح، حوكمة :مثل البيئة احملاسبية احمليطة عن طريق االجتاهات احلديثة يف الفكر احملاسيب

ار االقتصادية هلذه السياسة.  اآلثتبني  ممارسة التحفظ يف القوائم املالية، و  درجةتتطلب زيادة أو اخنفاض ل اليت املالية، وغريها من العوام
ونظرا لتعد د هذه العوامل وتشاهبها من حيث اآلثار يف بعض األحيان، سوف ندرج أهم العوامل اليت متت مناقشتها على مستوى 

 ر وشائع وهي:بشكل متوات الواردة يف اجملال األحباث

 أثر سياسة التحفظ المحاسبي على جودة األرباح -1       
تزايد اهتمام فئة املستثمرين بعنصر جودة األرباح يف السنوات األخرية عقب إعالن شركات عاملية عديدة عن مكاسب غري دائمة  

علومات ملاملنشأة أكثر حذرا عند التعامل مع اكجزء من تقاريرها الربع سنوية، مما جعل املستثمرين واألطراف ذات العالقة مع 
إن العديد  الية.قرارات مستخدمي القوائم املوهذا هبدف التعرف على حقيقة هذه األرباح ومدى تأثريها يف  ،احملاسبية خاصة األرباح

ملدخالت اهلامة ، كما تعترب من امن متخذي القرارات ينظرون إىل األرباح السنوية على أهنا العنصر األكثر أمهية يف القوائم املالية
الواجب مراعاهتا لدى بناء القرارات خصوصا القرارات املالية واالستثمارية، وتستخدم أيضا يف عملية تقييم أداء املنشآت. بناء على 

تلف الدراسات خم ل جودة األرباح عنصرا هاما يف تقييم الوضع املايل للمنشأة من طرف الدائنني واملستثمرين، وقد اتفقتذلك، متث  
                                                           

ويف، جلة بسوق األسهم السعودي، جملة احملاسبة واملراجعة، جامعة بين سسأمحد رجب عبد امللك، دراسة العالقة بني آليات حوكمة الشركات والتحفظ احملاسيب يف الشركات امل 1 
 .9012.05.90تاريخ االطالع  (،www.comm.bsu.edu.eg . متوفر على املوقع )992-913، ص ص 9010، ماي 9، ع3مصر، مج

http://www.comm.bsu.edu.eg/
http://www.comm.bsu.edu.eg/
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فرتات لاجملم عة على أن جودة األرباح تتأت ى من قدرة األرباح املفصح عنها يف التعبري عن األرباح احلقيقية للمنشأة، والتنبؤ باألرباح يف ا
 املستقبلية.

 أوال: مفهوم جودة األرباح     
 قياسها واإلفصاح تكون عالية اجلودة إذا متاحملاسبية ألرباح فاخيتلف مفهوم جودة األرباح باختالف أهداف مستخدمي القوائم املالية، 

 فق مع املبادئ احملاسبية املتعارف عليها. بينما ترى فئة الدائنني أن األرباح ينظر إليها على أهنا عالية اجلودة إذا متتع تعنها مبا يت  
الخنفاض  نود غري عادية يف األرباح املعلن عنها يقودالتحول إىل تدفقات نقدية، فيما ترى أطرافا أخرى أن وجود ب منبقدر أكرب 

  .1جودة األرباح

" مدى تعبري األرباح اليت تعلنها املنشأة بصدق وعدالة عن األرباح احلقيقية للمنشأة، وتقدمي صورة  :وتعرف جودة األرباح على أهنا
باألرباح املستقبلية هذا املفهوم  (Bellovary et al)الباحث  بينما ربط، 2حقيقية عن واقعها وقدرهتا على االستمرار يف املستقبل"

واليت تتمثل يف األرباح اليت ميكن حتديدها من خالل االطالع على البنود املوجودة يف قائمة الدخل للفرتة احلالية وتقدير هذه البنود 
" جانب هام من عملية تقييم الوضع املايل للمنشأة، تتعلق بقدرة األرباح املعلن عنها  :. فمن منظوره جودة األرباح هي3يف املستقبل

رباح بـ: استمرار، استقرار كما تتعل ق جودة األ  .ح يف التنبؤ باألرباح املستقبليةومنفعة هذه األربا  لى عكس األرباح احلقيقية للمنشأةع
رها أن أرباح املنشأة املنشورة تكون ذات وجود نقدي ملموس، وأن هذه األرقام األرباح املعلن عنها وعدم تذبذهبا، وتتضمن يف جوه

 . 4احتمالية" اأو أرقام ان مبالغة أو تالعبال تتضم  

 ( أن جودة األرباح هي واحدة من أهم خصائص اإلبالغ املايل اليت تعمل على حتسني كفاءة أسواق رأسEwert et alويرى )
ومستخدمي املعلومات يهتمون باملعلومات احملاسبية ذات اجلودة العالية، وهلذا فإن واضعي املعايري يسعون ال، حيث أن املستثمرين امل

( إىل أن جودة األرباح هي Dechow and Shraudوأشار كل من ) .لتطوير املعايري احملاسبية اليت تعمل على حتسني جودة األرباح
جملس  :مثل اسبيةاحمل األداء احلايل للشركة، وأن اجلهات املسؤولة عن وضع املعايريح كيف أن األرباح اجليدة تعكس يوض  هام مقياس 

(FASB( وجملس )IASB  طالبت يف املسو )أما  .5ةبضرورة أن تكون التقارير املالية ذات جودة عالي دة لإلطار املفاهيمي العام
وصف تاألرباح "       :صفة دميومة األرباح، حيث أنعلى ( فقد رك زا يف تعريف جودة األرباح Penman & Zhangبالنسبة لـ )

  .6ة العالية تعترب أرباحا مستدمية"بأهنا جيدة إذا كانت مؤشرا جيدا عن األرباح املستقبلية، وأن األرباح ذات اجلود

                                                           
 .159، ص9012املنظمة العربية للتنمية االدارية، مصر، اجمللة العربية لإلدارة، سامح حممد رياض، التحفظ احملاسيب وجودة قياس األرباح: دراسة تطبيقية على ش. املسامهة البحرينية، 1
 .  939، ص9012، 29جامعة بغداد، عفداء عدنان عبيد، يونس عباس أكرب، جودة األرباح وتأثريها يف القوائم املالية، جملة العلوم االقتصادية،  2

 .29، ص9013، 9، ع12مج جامعة السودان، ، االستحقاقات احملاسبية وعالقتها باألرباح املستقبلية، جملة العلوم االقتصادية،وآخرون الزين عبد اهلل بابكر 3 
4 Bellovary J.L, Don E, Michael D, Earnings quality : it’s time to measure and report, The CPA journal, vol. 75, No 11, 2005, 
p :32. Available at (epublications.marquette.edu), vu le 02.04. 2016. 
5 Ewert R, Wagenhofer A, Earning quality metrics and what they measure, working paper, Grez University, 2010, p: 2.    
Available at (mitsloan.mit.edu), vu le 02.04.2016. 
6 Penman S.H, Zhang X.J, accounting conservatism, the quality of earning, and stock returns, the accounting review, vol.77, 
N: 2, April; 2002, p237. Available at (jsinclaironline.com), vu 05.04.2016.  
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كل باحث ينظر هلذا و  تعريف موح د ملفهوم جودة األرباحعدم تقدمي هو فيها الشيء املالحظ بعد عرض خمتلف التعاريف السابقة، 
( يف دراسته عن جودة Hermanns. يف هذا السياق أوضح )سج لةدة، مما أدى لوجود بعض االختالفات املاملفهوم من زاوية حمد  

 .1اس مالئم هلاحمدد هلا وال يوجد حىت مقيووصف أهنا موضوع معق د نوعا ما، وال يوجد تعريف وعالقتها باملعلومات املالية باألرباح 
عادلة وصادقة  كن رغم االختالفات الواضحة تشرتك خمتلف التعاريف وتتمحور حول مدى قدرة األرباح احلالية على تقدمي صورةل

محلة األسهم و  رباح هي مطلب أساسي للمستثمرينجودة األف .عن األرباح احلقيقية للشركة، وكذا قدرهتا على االستمرار يف املستقبل
عكس ياصية يف رقم األرباح من شأنه أن يرفع مستوى الثقة يف احملتوى املعلومايت للقوائم املالية، و هذه اخلر توف  ألن أخرى،  اوأطراف

من ضمن أساسيات امة و من املدخالت اهل إذن قدرة األرباح على االستمرارية والتنبؤ يف املستقبل بأرباح املنشأة. فيمكن اعتبارها
  .م األداء احلايل واملستقبليوتقيياملايل، االستثماري،  بناء القرار

 دت( اليت أك  .Ma.Tكما أظهرت دراسات كثرية أن جودة األرباح هي عنصر مهم بالنسبة ملستخدمي القوائم املالية، ومنها دراسة )
أن التقارير املالية بشكل عام ومعلومة الربح احملاسيب بشكل خاص هي مصدر مهم للمعلومات بالنسبة للمستثمرين، وأن أكثر  على
  .2قراراهتم االستثمارية يفمنهم ينظرون ملعلومة الربح على أهنا العامل األكثر تأثريا  %01من 

 ا: جودة األرباح وإدارة األرباحنيثا     

لقد أشارت دراسات كثرية يف اجملال احملاسيب إىل وجود عالقة واضحة بني مفهوم جودة األرباح ومفهوم إدارة األرباح، وقد أمجعت 
" التقرير :( بأهناSEC) ( رئيس هيئة سوق املال األمريكيLevittوعر فها ) .3يف جودهتاعلى أن ممارسة إدارة األرباح تؤدي الخنفاض 

"أي حتريف أو إخفاء  ( إىل أهنا:ayv.cM. وأشار )4س األداء املايل احلقيقي للشركة"عكس رغبات اإلدارة وليعن الدخل بطريقة ت
نشأة وأدائها جتاه " سلوك حماسيب يقوم به املديرون لتحقيق أهداف انتهازية، أو لتحسني صورة امل:أهنا، و 5لألداء االقتصادي احلقيقي"

حملاسبية اليت تؤثر امع االلتزام باملعايري احملاسبية، حيث يستخدم املديرون احلرية املتاحة هلم لالختيار بني السياسات  أطراف خارجية
 . 6ستند إىل األرقام احملاسبية"يت تومن مث تضليل مستخدمي القوائم املالية فيما يتعلق باألداء، أو التأثري على التعاقدات ال على األرباح

عاريف السابقة يتضح أن إدارة األرباح هي ممارسة أو أسلوب تتدخل من خالله اإلدارة بشكل متعم د للتأثري على رقم يف ضوء الت
األرباح، بالشكل الذي يؤدي إىل تضليل أصحاب املصلحة. وقد يكون هذا التدخل يف نطاق السياسات احملاسبية املقبولة، أو 

ي. عرب استغالل املرونة املتاحة يف بعض السياسات احملاسبية وممارسة احلكم الشخصخمالفتها باستخدام بدائل وتقديرات شخصية 
املنشأة لتحقيق  عوهذا هبدف إعداد قوائم وتقارير مالية غري حقيقية تعطي النتائج املرغوب فيها، وتوجيه األطراف ذات العالقة م

                                                           
1 Hermanns S, Financial information and earning quality, a literature review, 25 April 2006, University of Namur.  

 .11، ص9011، ديسمرب 9، ع13مج الفكر احملاسيب، مصر،جملة أمال حممد عوض، حتليل العالقة بني جودة األرباح احملاسبية وظاهرة عدم متاثل املعلومات وأثرها على تكلفة رأس املال،  2
3 Akers M., Don G., Gissel, Earning management and its implications, the CPA journal, vol77, N°8,   2007, p: 65, available at 
(epublications.marquette.edu ). Vu le 21.03.2016. 
4 Magrath L, Well G.L, Abusive Earnings management and early warning signs, the CPA journal, vol.72, N°8, p :51 
5 Mc.vay, Earnings management using classification shifting: an examination of core earnings and special items, Accounting 
review, vol.81, N°3, 2006, New York university, p:501 .Available at  (Faculty.washington.edu). Vu le 23.03.2016. 

 .90وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص أمساء أمحد الصرييف  6
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األول بإجناز عمل النوع ، حيث يتعل ق املمارسة إدارة األرباح( بني نوعني من Akers et al)الباحث وقد مي ز  أهداف اإلدارة.
هري ااملنشأة للحصول على منو حقيقي مضبوط، بينما يتعلق النوع الثاين بتالعب مقصود باألرقام احملاسبية هبدف إجياد منو ظ

ق القوانني وجتاوز املعايري شكل من أشكال التالعب احملاسيب الذي ميارس دون خر  هي من جهة إذن إدارة األرباحف .1مقصود
ب املديرين أرباح شركاهتم يدير أغلحيث يف هذه احلالة مقبولة وقانونية، لذا تصبح  .ضوء املبادئ احملاسبية املقبولة يفاحملاسبية و 
بالغ األرباح ميت خذ البعض منهم مواقف غري قانونية عرب تضخيم قد  ومن جهة أخرى، هداف حمددة كتحسني قيمة املنشأة.لتحقيق أ

وقيمة املنشأة، كاالعرتاف املبكر باإليرادات قبل اكتساهبا فعليا وتأجيل االعرتاف باملصاريف، وهذا ما هو إال ممارسة غري قانونية 
 . 2(Earnings Manipulationتدعى بتالعب األرباح )

 أثر التحفظ المحاسبي على جودة األرباح وإدارة األرباحتحديد ا: ثالث      
ني، وقد جذبت مكانت حمل نقاش وجدل كبري بني املستثمرين واملنظ  اليت  امة اهلواضيع امل منجودة األرباح وجودة التقارير املالية  تعد

ح وضوع جودة األرباح كان نتيجة موجة الفضائمبألكادميي. هذا االهتمام الزائد الكثري من االهتمام خاصة على مستوى البحث ا
. إن تزايد وأساسا أرقام الربح احملاسيب كبرية باألرقام احملاسبيةالتالعبات الب واليت اقرتنت ،9000يف سنوات ت اليت حدثاحملاسبية 

دارة يف كثري من املنشآت نتج عنها جلوء اإل ،وتراجع الثقة يف املعلومات املتضمنة يف القوائم املالية الت االهنيار على املستوى الدويلحا
 ملفهوم التحفظ عند اإلفصاح احملاسيب عن أرباحها وحقيقة مركزها املايل، وهذا طبعا هبدف توفري معلومات ذات جودة عالية. 

جودة لى عدت األحباث اليت أكدت على وجود أثر ملفهوم التحفظ احملاسيب على جودة اإلفصاح، ومن مث تعد   يف هذا الشأن
فاع جودة االلتزام مبستوى معقول من التحفظ يف املمارسات احملاسبية قد يؤدي إىل ارتف .املعلومات املعلن عنها ومنها األرباح احملاسبية

. كما 3ليةومن مث حتسني جودة األرباح الك  تؤدي الخنفاض املستحقات الكليةاألرباح، حيث أن ارتفاع درجة التحفظ احملاسيب
( أن التحفظ احملاسيب يلعب دورا يف حتسني جودة األرباح، وهذا عن طريق منحها االستمرارية، Penman & Zhang) دراسةت ثبتأ

، وأن زيادة 4وأشار الباحثان إىل أن جودة األرباح تزداد مبمارسة سياسات متحفظة، وهذا ألنه بنمو االستثمار تنخفض األرباح فعليا
ن يض الربح يف الفرتة احلالية فقط، لكن يقود لتكوين احتياطات سرية متك ن مديري الشركات مالتحفظ احملاسيب ال يؤدي لتخف

م الشركة بتصفية ين تقو أ منو االستثمارات يف تلك الفرتات استغالهلا يف زيادة أرباح السنوات املقبلة، خاصة يف حالة اخنفاض معد ل
( أن األرباح Ball and Shivakumarدراسة )أظهرت وقد . 5على للعائدمما يؤدي لزيادة األرباح ومعدالت أ تلك االحتياطات،

تكون ذات جودة عالية إذا كانت أرباحا متحفظة حماسبيا، بينما تنخفض جودة األرباح إذا مارست إدارة املنشأة إدارة األرباح حنو 
 املالية تستند على قواعد االعرتاف باإليرادات عرب تبين  بر ر الباحثان ذلك من خالل أن القوائم . و 6املبالغة يف األرباح املفصح عنها

ع ق حول املعلومات املتعلقة باخنفاض التدفقات النقدية املتوقعة يف املستقبل )أي اخلسائر االقتصادية(، مقارنة ممعايري أدىن للتحق  
                                                           

 .113عمر فريد شقور، مرجع سبق ذكره، ص  1 
 .22حممد فالح السمارة، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .190مد رياض، مرجع سبق ذكره، ص سامح حم 3

4 Penman S.H, Zhang X.J, op.cit, p: 2.  
 .12أمين أمحد شتيوي، مرجع سبق ذكره، ص  5 
دس املفتوحة لألحباث جملة جامعة القرزان شهيد، فاطمة عبس، قياس التحفظ احملاسيب وبيان أثره يف جودة األرباح احملاسبية، دراسة تطبيقية على سوق دمشق لألوراق املالية،  6

 .159، ص9010، 29والدراسات، جامعة القدس املفتوحة، فلسطني، ع
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حملاسيب، يف أن يف عدم متاثل االعرتاف ا ويكمن السبب الرئيسي تقبلية )أي املكاسب االقتصادية(.زيادة التدفقات النقدية املس
املديرين هلم دوافع غري متماثلة يف الكشف عن معلوماهتم وبناء عليه، فإن توقيت االعرتاف غري املتماثل )أي التحفظ احملاسيب( هو 

ركات واتفاقيات مة الشخاصية هامة من خصائص جودة األرباح، ألنه جيعل القوائم املالية أكثر فائدة يف خمتلف اجملاالت مثل حوك
ضح أن هناك ارتباط بني سياسة التحفظ احملاسيب وجودة األرباح العالية، وهذا ألن التحفظ من خالل وجهة النظر هذه، يت  و  .1الدين

  لالعرتاف الزمين باملعلومات غري املفض لة واملتمثلة خصوصا يف اخلسائر.-املديرون واحملاسبون-مييل من خالله 

( أن سياسة التحفظ متثل أحد جوانب جودة األرباح، وأن Kazemi et al)أوضح ودة األرباح وعالقتها بالتحفظ ويف دراسته جل
من خالل اختبار جوهر العالقة بني خصائص جودة ف .2األرباح عالية اجلودة ميكن حتقيقها بواسطة تطبيق سياسة التحفظ احملاسيب

ة مالءمة القيمة والتوقيت املناسب( وسياسة التحفظ احملاسيب، توصل الباحث لوجود عالقاألرباح )االستمرارية، القابلية للتنبؤ، 
وهذا يشري إىل أن الكثريين يعملون على رفع .3مالءمة القيمة ،القابلية للتنبؤ ،استمرارية األرباح :موجبة بني سياسة التحفظ وكل من

ة يف الشركات اليت تتبىن  هذه السياسات يكون لديها استمرارية عالين أعرب استخدام سياسات متحفظة، كما جودة أرباح شركاهتم 
بية متحفظة بصورة ارسات حماس ممالشركات اليت تتبىن  ومن مث فإن  .ستخدم هذه السياسات بشكل أقلاألرباح مقارنة بتلك اليت ت

التفاؤل كات من ممارسة السلوك االنتهازي و ينتج لديها زيادة يف جودة األرباح، مما يدعم أمهية التحفظ يف منع مديري الشر  أكرب
 املفرط يف اإلعالن عن األرباح، وبالتايل اإلفصاح عن أرباح أكثر موثوقية.

رغم أن العديد من الدراسات اتفقت على أن التحفظ احملاسيب يقود ألرباح ذات جودة عالية، إال أن بعض األحباث أشارت إىل  
(، حيث أظهرت أن التحفظ يعمل على ختفيض جودة األرباح يف القوائم Nera et al)عكس ذلك، وهو ما توصلت إليه دراسة 

 توصلتو . 4املالية، وهذا ألن الشركات حتافظ على القيمة الدفرتية لصايف األصول منخفضة باختيار طرق حماسبية وتقديرات حمددة
تثماراهتا، خاصة عند رغبة الشركة يف زيادة اس سلبيةهي عالقة التحفظ جبودة األرباح طبيعة دراسة )عبد الرمحان وآخرون( إىل أن 

ر ترتة توف  يف الفرتة احلالية، مما ينجم عنه احتياطات مس ن عن أرباح بصورة أقل من الواقعسياسة التحفظ تؤدي إىل اإلعالوهذا ألن 
 . 5املرونة للمديرين لزيادة الربح يف الفرتة القادمة

ن جودة األرباح ترتبط مبمارسة إدارة األرباح واليت تؤدي الخنفاض جودهتا، فإن إدارة األرباح بدورها تتأثر مبستوى التحفظ نظرا ألو 
قبول ميكن أن يساهم ماحملاسيب املوجود يف الشركة لدى إعداد قوائمها. وقد أثبتت الدراسات أن تبين سياسات متحفظة ومبستوى 

ألن التحفظ حيد من التالعب باألرباح ويسه ل عملية تقييم املنشأة. ومبمارسة إدارة األرباح، تعمل  ،رباحثار إدارة األآيف احلد من 

                                                           
1 Ball R ; Shivakumar L, op.cit, p :5 
2 Kazemi H, Hemmati H, Farid V and R, Investigating the relationship between conservatism accounting and Earnings 
attributes, world applied sciences journal, IDOSI publications, vol. 12, N°9, 2011, p : 1386. Available at (https//: 
pdfs.semanticscholar.org), 16.03.2016. 
3 Ibid, pp. 1394-1395. 
3 Nera M.M et al, op.cit, p :311. 

 ، ع0(، جامعة النيلني، السودان، مجGCNUعبد الرمحان خليل، حممد قاسم العزايب، التحفظ احملاسيب يف ظل حوكمة الشركات وأثره على جودة األرباح، جملة الدراسات العليا )5
 .90/11/9010 بتاريخ (، اطلع عليهneelain.edu.sd) املوقع على. متوفر 500، ص9010جانفي ،92
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 الشركة على استغالل املرونة املتاحة يف املعايري واملبادئ احملاسبية وتستخدم السياسات احملاسبية اليت تتوافق مع أهدافها، لتفصح عن
 ، مما جيعل سياسة التحفظ احملاسيب معاكسة متاما ملضمون إدارة األرباح.علومات السيئةبشكل أكرب من امل املعلومات اجليدة

املسامهني قد نظرا ألن ، 1نه ميكن استخدام سياسة التحفظ احملاسيب للتقليل من مشكل إدارة األرباحأ( Watts) الباحث ويرى
( أك د من Nahandi et alويف دراسة لـ ) .وهذا لدعم السعر السوقي ألسهم الشركة يكون لديهم دافع قوي للتالعب باألرباح

خالهلا على وجود عالقة سلبية بني إدارة األرباح والتحفظ احملاسيب، حيث أن الشركات اليت لديها مستوى منخفض من إدارة األرباح 
دراسة أيضا هو ما اتفقت عليه و  .2رتفع من إدارة األرباحتكون فيها معامالت الالمتاثل أفضل من الشركات اليت لديها مستوى م

(Lara J) ومقاييس التالعب اسيببني التحفظ احمل اسلبي اأن هناك ترابطوذكرت  ،طبيعة االرتباط املوجود اليت أوضحت من خالهلا 
بني التحفظ احملاسيب وإدارة األرباح احلقيقية، حيث أن احتمال ممارسة إدارة األرباح يكون أقل يف  اموجب اوترابط باملستحقات

 .3الشركات األكثر حتفظا منه يف الشركات األقل حتفظا

ظة على أن ممارسة سياسات متحفب، ميكن القول يف إطار سياسة التحفظ يف ضوء ما مت عرضه حول جودة األرباح وإدارة األرباح
دة وأساسا سب، والتزام الصرامة والتشد د يف االعرتاف باألخبار اجلياالنحو السليم من خالل االعرتاف باألخبار السيئة يف الوقت املن

، كل ذلك من شأنه أن يعز ز من جودة األرباح ويساهم يف حتسينها وزيادهتا. كما يقل ل من ما مل يتوفر الدليل على حتققها األرباح
القدر املعقول من التحفظ إن التقيد ب ر بشكل واضح على جودة األرباح وبالتايل قيمة الشركة.الربح غري القانوين واليت تؤث   ممارسة إدارة

 احملاسيب من شأنه أن جيعل املنشأة أقل ميال للتالعب يف أرباحها احملاسبية وبالتايل ضمان جودهتا واستدامتها.

 حوكمة الشركاتالتحفظ المحاسبي كأحد آليات  -2      

األزمة املالية العاملية. إضافة و  عن التغريات االقتصادية احلديثة تعترب حوكمة الشركات من بني الوسائل اهلامة ملواجهة التأثريات النامجة
رقابة للالهنيارات املالية اليت مس ت شركات عاملية عديدة كانت سبب قضايا الفساد اإلداري واملايل واملمارسات غري السليمة ل

إن  .ختالالت على مستوى هياكل التمويل، وعدم االهتمام بتطبيق املبادئ احملاسبيةالإىل جانب نقص اخلربة واملهارة وا واإلشراف.
اخلروج عن إطار سياسة التحفظ احملاسيب إىل حد املمارسات احملاسبية املتعس فة هبدف التالعب وإعداد قوائم مالية مضل لة، يعترب 

اهنيار وإفالس العديد من الشركات. األمر الذي أدى جبهات الرقابة على املستوى الدويل إىل االهتمام بآليات حوكمة  السبب وراء
الة ملواجهة املمارسات احملاسبية غري املتحفظة، وتفعيل دور سياسة التحفظ احملاسيب يف حل مشاكل الوكالة. لذا الشركات كوسيلة فع  

ية بني احلوكمة والتحفظ احملاسيب، حيث أمجعت دراسات عديدة على أن زيادة فع الية آليات احلوكمة ضح جليا وجود عالقة أساسيت  
 التحفظ يف إعداد القوائم املالية. سياسةيزيد ويرفع من الطلب على تطبيق 

 أوال: مفهوم الحوكمة    

                                                           
1 Watts R.L, conservatism in accounting: Explanation and implication, Accounting horizons, vol.17, N° 3, 2003, P: 210. 
2 Nahandi Y.B, Baghbani S.M: Earnings management and accounting conservatism, the case of Iran, African journal of business 
and M., vol.6, N: 19, May 2012, p: 6009. Available at (www.academicjournals.org ).Vu le 19.03.2016. 
3 Lara Juan, Accounting conservatism and the limits to earnings management , PhD dissertation, university of Madrid, (LSE), 
June 2012 (abtract). Available at (www.Ise.ac.uk ). Vu le 22.03.2016.  

http://www.academicjournals.org/
http://www.ise.ac.uk/
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ارة الشركات، احلاكمية املؤسسية، احلكم الراشد، اإلدلغة العربية ضم عدة معاين منها: حوكمة إىل الإن مصطلح عندما مت تعريبه 
الرشيدة، اإلدارة النزيهة، احلكامة وغريها من املرادفات، لكن يعترب مصطلح احلوكمة وكأنه األكثر قبوال يف عمليات االجتهاد على 

العالقة بني إدارة املؤسسة  داملعايري اليت حتد  " جمموعة القواعد، القوانني، :وتعر ف احلوكمة بأهنا مستوى جمم ع اللغة العربية بالقاهرة.
حتقيق رقابة فعالة و واملسامهني وأصحاب املصاحل لضمان تطوير األداء واإلفصاح والشفافية، وكذا تعظيم رحبية وقيمة أسهم الشركة، 

 لقد تعددت التعاريف اخلاصة. 2" الطريقة اليت من خالهلا يتم توجيه وإدارة ومراقبة الشركة":وتعر ف كذلك بأهنا .1على اإلدارة"
( من أمشل التعاريف، حيث عر فت احلوكمة OECDويعترب التعريف اخلاص مبنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) مبصطلح احلوكمة

واملسؤوليات وق الذي يتم من خالله توزيع احلقإلشراف والرقابة على عملياهتا، و " النظام الذي تستخدمه الشركة يف عملية ا:على أهنا
 .3على خمتلف األطراف يف الشركة، مبا يف ذلك جملس اإلدارة واملديرين ومحلة األسهم وأصحاب املصاحل األخرى"

أن حوكمة الشركات تقوم على اإلفصاح والشفافية بني إدارة الشركة ومجيع األطراف ذات ب ميكن القولمن خالل التعاريف املدرجة،  
ة يف العديد من الفوائد عند تطبيق آلياهتا كتحقيق املساءلة والرقابة احملاسبية، وحل مشكلة فقدان الثق العالقة بنشاطها، فهي حتقق

 املعلومات احملاسبية.

 ثانيا: عالقة التحفظ المحاسبي بحوكمة الشركات     
احملاسيب وحوكمة  لتحفظ ا، اتضح وجود عالقة بنيذات الصلة باملوضوع من خالل استقراء خمتلف الدراسات النظرية والتطبيقية

 .ظة تساعد على التعاقد الكفء بني اإلدارة ومحلة األسهم يف ظل تواجد مشاكل الوكالةالتقارير املالية املتحف  حيث أن الشركات، 
سهيل تهذا الدور اهلام لكل من احلوكمة وسياسة التحفظ يف و مل الشركة يف صاحل محلة األسهم، احلوكمة تعمل على التأكد من عف

عملية التعاقد الفعا ل يؤدي للربط بينهما، كما أن االفرتاض األساسي للعالقة بني احلوكمة والتحفظ احملاسيب يقوم على أساس أن  
كليهما يساهم يف احملافظة على مصاحل األطراف ذات العالقة بالشركة. إن آلية احلوكمة الفع الة تعترب التحفظ كخاصية مرغوبة يف 

لرقابة وتطلب االعرتاف األسرع باألنباء السيئة، لذلك هناك عالقة اجيابية متوقعة بني دور ا اسبية، وتشج ع على تنفيذهااألرقام احمل
 .4لكل من احلوكمة والتحفظ، وأن حساسية األرباح لألخبار السيئة ستكون أعلى يف ظل وجود آليات حوكمة قوية

سامهة إىل ظهور مشاكل الوكالة أين تسعى إدارة الشركة لتعظيم مصاحلها على لقد أدى انفصال امللكية عن اإلدارة يف شركات امل
حساب مصاحل املسامهني. ولتحقيق ذلك تعمل اإلدارة على جتن ب ممارسة سياسة التحفظ احملاسيب ضمن عملها احملاسيب، أو ممارستها 

على حتجيم  وتعمل حتد من السلوك االنتهازي لإلدارة . من هذا املنطلق تبلور دور احلوكمة كإحدى آليات الرقابة اليت5بشكل أقل
أن ظ وأك د بأثر هيكل امللكية على سياسة التحف)مليجي(  قد ناقشو لتشجيع على تبين سياسات متحفظة. هذا السلوك، ومن مث ا

تحفظ احملاسيب مث زيادة درجة الامللكية املؤسسية هلا دور هام يف احلد من تصر فات اإلدارة االنتهازية وختفيض مشاكل الوكالة، ومن 
                                                           

 .122، ص 9013، جوان 9، ع 9احلوكمة املؤسسية يف القطاع املصريف، واقع تطبيقها يف الدول العربية، جملة األحباث االقتصادية جلامعة البليدة كركار مليكة، آليات  1
، 9ياف، املسيلة، عواحملاسبية، جامعة حممد بوضمخلي فريد، شوق فوزي، دور جلان املراجعة يف إرساء دعائم حوكمة الشركات وجودة التقارير املالية، جملة البحوث يف العلوم املالية  9

 .33، ص 9012
3 The organization for economic cooperation and development (OECD): principles of corporate Governance, 2004, p: 11. 

 . 19-02، ص ص 0139، عني مشسكلية التجارة، جامعة اجمللة العلمية لالقتصاد والتجارة،   أدلة عملية من البيئة السعودية، نصر طه حسن، حوكمة الشركات والتحفظ احملاسيب والقرارات املالية: 4
 .31رشا الغول، مرجع سبق ذكره، ص  5
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أشارت دراسات خمتلفة على  كما  .1من خالل دورها يف تفعيل آليات احلوكمة مثل: جملس اإلدارة، جلنة املراجعة ومراقب احلسابات
 ( إىل ضرورة التمس ك بسياسةChenglai 2012 ،Shuto & Takada 2010، 9009مستوى أدبيات الفكر احملاسيب مثل:) أبو اخلري 

أن الشركات اليت و  ،دارة هبدف محاية حقوق املسامهنيالتحفظ احملاسيب كأحد األدوات الرقابية اليت حتد من التصرفات االنتهازية لإل
تطبق آليات احلوكمة تلتزم بسياسات حماسبية متحفظة وأكثر هذه اآلليات استخداما: حجم جملس اإلدارة، استقاللية اجمللس، جلان 

ويدعم التحفظ حوكمة الشركات ويعود بالفائدة من  .2هذا يعكس ارتباط آليات احلوكمة اجيابيا بسياسة التحفظمراجعة مستقلة، و 
 :3ناحيتني

 .يساعد على منع املبالغة يف املدفوعات املقدمة للمديرين بشكل انتهازي 
   يس( هل للمديرين حتديد صايف القيمة احلاليةVANالسالبة للمشاريع )   ب الدخول فيها، وأخذ ويدفع اإلدارة لتجن

 ب اخلسارة.اإلجراءات التصحيحية الالزمة لتجن  
التحفظ احلوكمة  يتوقع وجود عالقة موجبة بينهما، حيث يدعم احملاسيب يف إطار حوكمة الشركات يف ضوء املزايا اليت يوف رها التحفظ

 ضد املمارسات االنتهازية لإلدارة عند ممارسة إدارة األرباح لتعظيم منفعتها. فاحلوكمة اجليدة تنتج من االختيارات األكثر حتفظا، كما
ن نظام دة على ذلك فإزيااملمارسات احملاسبية.  التحفظ يفأن الشركات اليت هبا نظام حوكمة قوي تستخدم باملقابل درجة عالية من 

أن الشركة كلما  و  ،هلد وآلياته يوف ر معلومات ذات جودة عالية مقي مة من خالل التحفظ احملاسيب، ومينع النتائج السلبية احلوكمة اجلي  
 . 4ل جيدكانت أكثر حتفظا يف إعداد قوائمها اخلتامية كلما كانت أكثر فعالية يف ممارسة احلوكمة بشك

( واليت أمجعت كلها على وجود نوع من التكامل بني Beeks, Lara, Ahmed & Duellmanتضاف للدراسات السابقة دراسة )
ظ احملاسيب سوف تطلب تبين سياسة التحف ركات اليت تتميز هبيكل حوكمة قويأن الش ظهرتنظام احلوكمة وسياسة التحفظ، وأ

عرب استخدام   وختفيض السلوك االنتهازي للمديرين مفيدة للتقليل من تكاليف الوكالةبشكل أوسع، وهذا ألن التحفظ يعترب أداة 
لتحفظ ر اإلجيابية لن هناك عالقة تكامل بني االثنني، فهذا حتما سيدعم وجهة النظأل ونظرا. 5معايري حتقق عالية لالعرتاف باألرباح

ر إشارة جمللس وف  فإن اإلسراع باالعرتاف باخلسائر ي ثر من ذلك، يف إطار مفهوم التحفظاحملاسيب ويغطي على جوانبه السلبية. وأك
 .6واستبعاد املشاريع ذات قيمة حالية سالبة ،اإلدارة واملسامهني للتحقق من أسباب هذه اخلسائر

لشركات، رغم ذلك حوكمة اوالعالقة اإلجيابية بني التحفظ يف احملاسبة و  وجود األثر الطردي أظهرتفة الذكر مجيع الدراسات السال
ركات أن التحفظ احملاسيب وحوكمة الشأكدوا على  ورأيا خمالفا، حيث وجهة نظر معاكسةالكثري من الباحثني الذين أبدوا هناك 

تحفظ يرتبط بضعف آليات نظام احلوكمة، وهبذا الشكل يتضح أن ال سيباحملا أي أن زيادة التحفظ .يوجد بينهما نوع من التعارض
                                                           

 .19جمدي مليجي عبد احلكيم، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .993-992محد رجب، مرجع سبق ذكره، ص ص أ 2

3 Sorin A, A Tanasin Pop, Cristina B, Alin I, le conservatisme de la comptabilité : Quelques approches dans la litterature 
économique, Studia universitatis, oeconomica, vol.54, N°1, 2009 ; p :31.  
4 Maali K, Anis J, Accounting conservatism and earning timeliness: Impact on corporate Governance Index, International 
journal of advanced research, vol.3, N°7, 2015, PP: 132-140.  Available at (www.journalijar.com ), vu le 28.03.2016. 
5 Dariush F, Hadi A, Zahra N.F, corporate Governance and conservatism (IJARFMS), vol.3, N°4, October 2013 , p: 69.   
Available at (harmars.com), vu le 28.03.2016. 
6 Watts R,L, op.cit, p :213. 

http://www.journalijar.com/
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 Francis et)الباحث دراسة  نتائج دع مته وهو ما .1يلعب دور البديل عن آليات احلوكمة يف التخفيف واحلد من مشاكل الوكالة

al ) ح أكثر يف السياسة يظهر بشكل صري ه حنو هذهأحد اآلليات البديلة حلوكمة الشركات، وأن التوج  كالتحفظ  واليت اعتربت
 . 2الشركات ضعيفة االلتزام مببادئ احلوكمة

، فالشركات اليت (يةعالقة إجياب)العالقة بني احلوكمة والتحفظ قد تكون عالقة تكامل  طبيعةنستنتج أن  مةيف ضوء الدراسات املقد  
ليات احلوكمة آل أساسي كون التحفظ احملاسيب كمكم لتتميز بآليات حوكمة قوية هي أكثر احتماال ملمارسة التحفظ، وبذلك ي

قوية حتس ن من مشاكل الوكالة. من ناحية أخرى فإن هياكل احلوكمة ال التخفيفحتقيق الرقابة و من خالل تسهيل  ويرتبط إجيابيا معها
عالقة بينهما عالقة بدائل تكون ال وقد  من التحفظ يف القوائم املالية.من تنفيذ السياسات احملاسبية املتحفظة، وترتبط بقدر أكرب

بني  االجتاهية لتجسيد العالقةو  لفا آلليات احلوكمة وبديال عنها.خمااحملاسيب ليكون بذلك التحفظ  ،عن سالبية االرتباط بينهما تعرب  
دارة كأحد جملس اإل خصائص من خالهلا إىل اختبار أثر الباحثان سعى( Amed & Duellman)أخرى لـ دراسة  املفهومني ظهرت

 .3وهو ما سيتم عرضه يف العنصر املوايلمات احلوكمة على سياسة التحفظ، مقو  

 ثالثا: أثر خصائص مجلس اإلدارة على مستوى التحفظ المحاسبي     
 ةيعترب جمس اإلدارة اهليكل املسؤول عن مراقبة ومتابعة تنفيذ أهداف الشركة اليت حد دهتا اجلمعية العامة للمسامهني، فهو مبثابة اهليئ

على  دوهذا ألنه يساع .4وخط الدفاع األول للمسامهني جتاه عدم كفاءة اإلدارة وممارساهتا االنتهازية العليا اليت تدير الشركة وحتكمها
ومدى اعتماده  ةاإلشرايف والرقايب جمللس اإلدار ومن مث محاية وضمان حقوق املسامهني. إن فعالية الدور  ،ع ورقابة سلوك املديرينتتب  

 :هي داتعلى سياسة التحفظ احملاسيب يف إعداد القوائم املالية يقوم على عدة حمد  
  حجم مجلس اإلدارة: -أ

ي يطلب كما أن جملس اإلدارة القوي هو الطرف الذ  ،تستخدم التحفظ كوسيلة للحوكمةا ع بقوة جملس إدارهتن الشركة اليت تتمت  إ
التحفظ ويعتربه كوسيلة لتقييم الرقابة على إدارة الشركة. فاجمللس الذي يكون أكثر فع الية يف احلد من ممارسات التالعب، ميكن أن 

 تحفظ احملاسيب، فقد جاءت النتائجاجمللس وسياسة الهذا وبالنسبة لعالقة حجم  .5يستغل بشكل أفضل فوائد ومزايا التحفظ
يادة . ز أو غري ذلك متعارضة، حيث هناك جدل واختالف نظري حول ما إذا كان حجم اجمللس يعترب من ضمن آليات احلوكمة

وى الدراسات ستم علىف .يادة عدد األعضاء أو احلجم األقلاحلجم الكبري بز  ك اختالف بشأن أيهما أفضل للشركةعلى ذلك، هنا
 سلبية أو عدم وجودها.  التطبيقية هناك تعارض يف النتائج املتوصل إليها بني وجود عالقة إجيابية أم

                                                           
1 Chi W, Liu C, Wang T, what affects Accounting conservatism: a corporate Governance perspective, working paper, 2007, 
p:1. Available at (citeseerx.ist.psu.edu), vu le 28.03.2016. 
2  Francis B, Hassan I, Wu Q, the benefits of conservative accounting to shareholders: Evidence from the financial crisis, Bank 
of Finland research, discussion paper, August 2013, p: 2. Available at (https://helda.helsinki.fi ), vu le 28.03.2016. 
3 Ahmed A, Duellman S, Accounting conservatism and board of director characteristics: An Empirical analysis, journal of 
accounting and economics, vol 43, 2-3, p: 1.  

  .15مرجع سبق ذكره، ص جمدي مليجي عبد احلكيم،  4 
5 Judson C, Volker L, corporate Governance, Accounting conservatism and Manipulation, working paper, 2014, pp:1-26. 
University of Texas at Austin. Available at (www.gsb.standford.edu), vu le 29.03.2016. 

https://helda.helsinki.fi/
http://www.gsb.standford.edu/
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على  ر( أن حجم جملس اإلدارة ال يدخل ضمن آليات احلوكمة الفع الة، ومن مث فهو ال يؤث  )نصريف هذا السياق أكدت دراسة 
د حجم جملس اإلدارة ال ميكن أن حيد   واليت ترى بأن(، Rahimaالتوصل إليها من طرف ). نفس النتيجة مت 1التحفظ احملاسيب

( أن حجم جملس اإلدارة ال يرتبط مع التحفظ احملاسيب Kamrau & Xuوأظهرت دراسة ) .2ممارسات التحفظ يف الشركات املاليزية
  .3اسيبفظ احملتحيرتبط بعالقة سلبية مع سياسة الالشركة إدارة نت أن حجم جملس بي  فقد ( Jooدراسة )نتائج أما . يف ماليزيا
ضح أنه ال يوجد اتفاق عام خبصوص احلجم املثايل جمللس اإلدارة، وحول ما إن كانت هناك الدراسات اليت مت عرضها، يت   بناء على

ى ممارسة دارة القوي والطلب علمن الرتابط بني جملس اإل اعالقة أم ال وما هي طبيعتها، لكن الشيء املتفق عليه أن هناك نوع
 الة ومفيدة للتخفيف من صراعات الوكالة احملتملة. ليات احلوكمة وأداة فع  آباعتباره من ضمن  ،التحفظ
 تركيبة المجلس والتحفظ المحاسبي:  -ب

عترب واحدة من ت هذا األخريأشارت بعض الدراسات إىل تركيبة جملس اإلدارة حتت عنوان استقاللية اجمللس، حيث أن استقاللية 
 تقاس برتكيبة اجمللس. ولضمان رقابة فعا لة للشركة، جيب أن يتكون هذا اجمللس من العدداليت عناصر حوكمة الشركات اهلامة و 

املناسب والصحيح للمديرين املستقلني غري التنفيذيني، فاجمللس يكون مستقال عندما تكون هناك نسبة هامة للمديرين املستقلني غري 
 .4يذيني، هؤالء هم أكثر فع الية يف رقابة املديرين ومحاية مصلحة املسامهني، والتخفيف من مشاكل الوكالةالتنف

( املديرين املستقلني بأهنم أطرافا مستقلة عن اإلدارة ومتحر رة من كل نشاط جتاري، أو أية Bursa Malaysia)اهليئة  توقد عر ف 
نسبة  ف لفائدة أصحاب املصلحة. ويتم حساباملستقلة، أو على قدرهتم على التصر   ر على ممارسة أحكامهمعالقة ميكن أن تؤث  

     .5املديرين املستقلني يف اجمللس بقسمة عدد املدراء املستقلني غري التنفيذيني ضمن اجمللس على العدد اإلمجايل ألعضاء اجمللس
، ويشك لوا على األقل مصداقية، كفاءة، خربة ييكونوا أشخاصا ذو نفيذيني جيب أن توصي التشريعات املختلفة بأن املديرين غري التو 
( من أعضاء اجمللس حىت يكون اجمللس فع اال. كما أن رفع نسبة األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة يساعد بشكل أفضل 1/5)

وأظهرت دراسات خمتلفة تواجد عالقة طردية موجبة بني نسبة األعضاء املستقلني غري التنفيذيني  .6على حتسني ممارسة التحفظ
تركيبة اجمللس تستخدم كوسيلة  واليت أثبتت أن (Ahmed & Duellmanمنها دراسة ) ،تحفظ احملاسيب بالتقارير املاليةالتبين  ودرجة 

 وى مرتفع للتحفظ احملاسيب.مع مستا أن ارتفاع نسبة املديرين املستقلني تتوافق للرقابة والتقليل من السلوك االنتهازي للمديرين، كم
باملقابل فإن اجمللس الذي تسيطر عليه اإلدارة ال يكون فع اال للتقليل من صراعات الوكالة، ومن مث ال يستخدم التحفظ بشكل 

                                                           
 .55حسن، مرجع سبق ذكره، ص نصر طه 1 

: the effect of  ownership concentration, board of directors, Audit committee and ethnicity on conservatism  Rahima M. Y 2

accounting, PhD thesis, school of accounting, Cowan university, 2011, p: 154. Available at (ro.ecu.edu.au), vu le 01.04.2016. 
3 Salami Suleiman, corporate Governance mecanisms and accounting conservatism, journal of management policies and 
practices, Published by (ARIPO), vol.2 N°2, June 2014, p :119, Available at (jmpp.net.com), vu le 01.02 .2016. 
4 Noor Afza A, Kamarul B.A.M , Board independence and accounting conservatism in Malaysian companies, ELSEVIER 
Prodecia, international conference on accounting studies, 18-19, August 2014, Kuala lampur, Malaysia, p: 405.  Available at  
5 Rahima M.Y, op.cit, p: 83. 
6 Noor Afza A, op.cit, p: 405. 
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، حيث ألمهية يف احلد من تضارب املصاحل بني املالك واملديرينهلا دور بالغ ا االدارة لسجماستقاللية  وهذا يقودنا للقول بأن. 1أكرب
  بيق سياسة التحفظ وزيادة مستواه.تعز ز من قيام جملس اإلدارة مبهامه اإلشرافية والرقابية وتط

لس جمل وجود عالقة طردية موجبة بني التشكيل الكفء لتبني   9015( لسنة Stergios et alجاءت دراسة ) وتأكيدا هلذه النتيجة
( من حيث Beeks et alز أعضاءه باالستقاللية، وزيادة درجة التحفظ احملاسيب. وتتفق يف ذلك مع دراسة )اإلدارة، والذي يتمي  

ونسبة التحفظ يف اململكة املتحدة، حيث أن الشركة  وجود عالقة طردية بني نسبة أعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذيني )اخلارجيني(
( أن lDechow et aكما أشارت دراسة ) .2لية من األعضاء غري التنفيذيني تعرتف باخلسائر يف الوقت املناسباليت تضم نسبة عا

ضة من قبل هيئة هي أقل عرضة للعقوبات املفرو  ،الشركات اليت متلك نسبة مرتفعة من األعضاء غري التنفيذيني يف جملس إدارهتا
. باملقابل، سيطرة األعضاء التنفيذيني )الداخليني( ميكن أن ينجم عنه حتويل 3وهذا اللتزامها بسياسة التحفظ األمريكيةاألوراق املالية 

 وهذا يدل على أن عالقة التحفظ بنسبة املديرين التنفيذيني هي عكسية. ،4الثروة للمديرين على حساب محلة األسهم

شأنه أن خيلق نوعا من  مناإلدارة جملس التنفيذيني بنسبة مرتفعة ضمن  ريوجود املديرين املستقلني غ تأسيسا على ما سبق، فإن
ن مستوى ممارسة ، ومن مثة الرفع موتسهيل مهام الرقابة واالشراف التوازن يف املصاحل املتعارضة ويساعد على استقالل جملس اإلدارة

 التحفظ احملاسيب بالقوائم املالية للشركة.

 التحفظ المحاسبي ولجنة المراجعة  -ج    
 ةتؤدي جلنة املراجعة دورا هاما يتمثل يف متابعة عملية املراجعة اخلارجية، واإلشراف على عملية التقرير املايل والتدقيق لعمل املراجع

لياهتا، حيث ن آالداخلية. زيادة على ذلك أمجعت دراسات خمتلفة على أهنا تشك ل عنصرا أساسيا حلوكمة الشركات وتعد من ضم
تساعد جملس اإلدارة على أداء مهامه ومسؤولياته املالية، وتفعيل دورها حتما سيدفع لتطبيق سياسة التحفظ احملاسيب، من خالل 

حلوكمة ا مراقبة سلوك اإلدارة للتأكد من اختيار السياسات والطرق احملاسبية اليت تؤدي لتعظيم منفعة محلة األسهم. وعمال بإرشادات
ارتباطا  احلوكمة وأكثرها، فإن وجود جلنة مراجعة مستقلة كأحد جلان جملس اإلدارة يعترب أحد أهم آليات املستوى الدويل على

 . 5، حيث أن زيادة جودة جلان املراجعة يعترب دافعا لطلب املزيد من التحفظ ويساهم يف تفعيل حوكمة الشركاتبالتحفظ

ع آليات احلوكمة اليت ويتكامل م طردياالنظر االجيابية يرتبط  ةوجهمن أن التحفظ احملاسيب ب ةرى الباحثتما مت عرضه، بناء على 
لرتابط املمكن االية يف حل اخلالفات املوجودة بني فئة املسامهني وفئة املديرين. ورغم اجلدل القائم حول طبيعة صف بالقوة والفع  تت  

تمثل لتحفظ احملاسيب تتأثريا على مستوى ا وأن أكثر قواعد احلوكمة العالقة بينهماعلى اجيابية  حباث، تؤكد غالبية األبني املفهومني
ة يف إطار السياسة املنتهجفضال عن ذلك، يلعب التحفظ دورا يف التأثري على سياسات االستثمار . يف استقاللية جملس اإلدارة

 باخلسائر االقتصادية يف الوقت املناسب، يساعد التحفظ على حتديد -سرعبصورة أ–االعرتاف من خالل منشأة، حيث العامة لل

                                                           
1 Salami Suleiman, op.cit, p: 119. 
2 Noor Afza A, op.cit, p: 405. 

 .12جمدي مليجي عبد احلكيم، مرجع سبق ذكره، ص 3
4 Dariuch F, op.cit, p :64.  

 .12نصر طه حسن، مرجع سبق ذكره، ص  5
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لس اإلدارة بإشارة ميد جم يف الوقت املناسب هلذه املشاريع وتعيني املشاريع املشاريع ذات األداء الضعيف، ومن مث فإن التحديد
 .1وحتديد وجهة االستثمار فيها للتحقيق يف مضمون وطبيعة هذه املشاريع

 التحفظ المحاسبي في ظل قانون ساربينز أوكسلي -3     
 9009أن الديون تشك ل أهم مصادر التمويل يف الواليات املتحدة األمريكية، وقد أنتجت األزمة املالية العاملية لسنة  من املعروف

بالسلب على قدرهتا على  نعكسعلى تقييم الشركات. فاهنيار البنوك واملؤسسات املالية ا احملاسيب منوذجا فريدا ألثر سياسة التحفظ
( أن Francis et al 2013, Watts and Zuo 2012)امليدانية  ةالبحثي الدراسات العديد منأظهرت  وقد االقرتاض أو متويل االستثمارات.

كانية تنفيذ استثمارات جديدة،  وبإم زت بقدرة ائتمانية عاليةالشركات األكثر حتفظا يف سياساهتا احملاسبية خالل فرتة األزمة املالية متي  
أن درجة التحفظ احملاسيب قد ازدادت عقب وقوع األزمة املالية دل على . وهذا ي2 القيمة أو عوائد األسهمكما مل تعاين من تدين  

 ظة مل تواجه مشكلة التقلبات يف عوائد أسهمها أثناء األزمة. أن الشركات املتحف  و العاملية، 
تلفة على أن أمهية التحفظ تظهر بشكل واضح يف أوقات األزمات املالية اليت تواجه االقتصاد العاملي، فقد أكدت دراسات خملقد 

تعر ضت الكثري من الشركات خلطر الفشل املايل وزيادة أعباء تكاليف الوكالة، مما نتج عنه توج ه مديري تلك الشركات إىل التالعب 
يت يعملون هبا. لذا فإن رة لديهم عن الشركات القيقية، بواسطة استغالل املعلومات اخلاصة املتوف  باألرقام والتأثري على قيمة األرباح احل
األزمات رتات فمن شأنه أن خيف ض من خماطر املعلومات، وخماطر الوكالة خالل  سم بالتحفظانتهاج سياسات حماسبية متشد دة تت  

حقق واليت تسعى هيئة األسواق املالية إللزام الشركات بتطبيقها، سوف لن تت لوصول للشفافية واإلفصاح املطلوب، كما أن ا3املالية
اطر ف ض من خمخينه ن األزمات املالية العاملية أكدت على استخدام التحفظ ألأهذا يعكس . 4يف ظل جتاهل سياسة التحفظ احملاسيب

تبين هذه السياسة بصورة  حنوالدويل . وقد تزايد االجتاه تعترب وسيلة أساسية ومطلوبة للنجاة بالنسبة للمحاسبنيو اهنيار الشركات، 
 واضحة نتيجة الضغوط املمارسة من طرف مكاتب التدقيق على الشركات، خاصة عقب األزمة العاملية.

 أوال: أسباب تشريع قانون ساربينز أوكسلي    
أشهرها  ى ت شركات كرب اليت مس   املتتاليةاملالية سلسلة من االهنيارات شهدت الواليات املتحدة األمريكية  9001يف أواخر سنة 

(Tico,World Com, Enron )  أسواقه املالية ز بكربوغريها. هذه االهنيارات أث رت بشكل كبري على االقتصاد األمريكي الذي يتمي 
ية هذه سبب وزن وأمهب األخرى كما أدت حلدوث كارثة أصابت األسواق املالية  ،وأكثرها تطورا وتنظيما على املستوى الدويل
. هذا األخري عرف سقوطا مدويا كما أمساه البعض، حيث هوى بشكل ENRON"5الشركات، خاصة عمالق الطاقة األمريكي "

ر ها تؤثويعترب إفالس عمالق الطاقة أكرب حالة إفالس يف أمريكا، مما جعل .9001 سنة مع أحداث سبتمربذلك سريع وتزامن 

                                                           
1 Ahmed and Duellman S, op.cit, p: 8. 
2 Francis B et al, op.cit, p :3. 

 .195مجيل حسن النجار، مرجع سبق ذكره، ص 3
لعلوم االقتصادية الدولية واحلوكمة العاملية، كلية اشنوف شعيب، زاوي أمساء، دور حماسبة القيمة العادلة يف األزمة املالية العاملية، امللتقى الدويل حول: األزمة املالية، واالقتصادية  4

 .09، ص 9002أكتوبر  91-90، أيام 1عة سطيفوعلوم التسيري، جام
، متوفر على املوقع 2، ص9011، 92جامعة بغداد، ع  علي الدوغجي حسني، أسامة عبد املنعم علي، دور قانون "ساربينز أوكسلي" يف رفع كفاءة مهنة التدقيق اخلارجي، جملة اإلدارة واالقتصاد، 5
(www.iasj.net)،  9012. 02.93اطلع عليه بتاريخ. 

http://www.iasj.net/
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ركة تدقيق ، تبعها إغالق أكرب شيف إجناز مهامها وأكدت فشل جهات الرقابة وإخفاقها بشكل واضح سلبيا على بيئة احملاسبة
 احلسابات يف العامل وهي شركة )آرثر أندرسون(. 

مليون دوالر، واهنارت بأصول  219 ـب آنذاك خبسائر قدرت 9001أكتوبر  12 بتاريخ( إفالسها رمسيا ENRONأعلنت شركة )
انت أسباب اإلفالس عديدة ومتداخلة، حيث أن الشركة وحسب آراء اخلرباء يف امليدان فقد ك .مليار دوالر 2.29ـ قدرت قيمتها ب

ألرقام من خالل إخفاء والتالعب يف ا غت يف قيم أصوهلا بإعادة تقييمهااملنهارة باشرت بتضخيم أرباحها وإدراج أرباح ومهية، كما بال
. إىل جانب النمو 1بتكرة سجلتها على شكل استثمارات، مث قامت باملضاربة يف أسواق املالالديون واخلسائر بأساليب حماسبية م

بذلك املعايري األمريكية  خمتلف أحناء العامل، لتخالف عرب( دولة 13اهلائل واملتسارع يف موجوداهتا، حيث أهنا امتلكت أصوال يف )
هنية، بسبب الضعف يف املعايري األخالقية امل الء برأي صادق وعادلسون" يف اإلديضاف إىل ذلك، فشل شركة "آرثر أندر . العامة

سألة ظر يف موعلى وقع اهنيار وإفالس أكرب شركة أمريكية، كانت هناك فرصة إلعادة الن  .2مما أدى الهنيارها وخروجها من املنافسة
لواليات املتحدة فكان هذا احلدث مبثابة دافع ملختلف الدول وعلى رأسها ا .ئة احملاسبنيوتوفري احلماية الالزمة لف تقنني مهنة احملاسبة

 األمريكية إلصدار قوانني جديدة تسيطر من خالهلا على اإلدارة بشكل السليم.
"وشركة التدقيق "آرثر أندرسون"، أظهرت وجود  ENRON "األمريكيإن جل التحليالت املتعلقة بأسباب إفالس عمالق الطاقة  

 لة من القواننيع األمريكي مجد بأخالقيات مهنة احملاسبة والتدقيق من قبل الشركتني. على إثر ذلك، أصدر املشر  تقي  دم وع خلل
د جدي قامت احلكومة األمريكية بتطوير تشريع 9009يوليو  50، حيث بتاريخ )احلوكمة( اليت كان أساسها احلاكمية املؤسسيةاهلامة و 

جاء هذا لقد  .3(SEC"، والذي يعد أهم تشريع أمريكي منذ إنشاء هيئة األوراق املالية ) actxley Sarbanes O حتت اسم "
فعل مباشر على اإلخفاقات املسج لة يف حق الشركات ومهنة احملاسبة، حيث كان اجلزء األكرب من هذه اإلخفاقات  القانون كرد

بسبب جمالس اإلدارة. يف هذا السياق ورد يف التقرير الصادر عن جملس الشيوخ األمريكي أن أسباب اهنيار عمالق الطاقة األمريكي 
 هام املنوطة به واملوكلة إليه من طرف املسامهني.يعود إىل فشل جملس إدارهتا يف أداء امل

 ؟ (Sarbanes Oxley act. sox) نيا: ما هو قانون ساربينز أوكسليثا      
، مت تشريعه عقب إخفاقات حماسبية 4أهم قانون لتنظيم األعمال يف الواليات املتحدة األمريكية 9009قانون "أوكسلي" لسنة يعد 

 ن بنودا هامة إلزالة املخاطر وحاالت عدم التأكد اليت تواجه احملاسب. يعرفتضم  ، عمالقة مالية متتالية لشركات أمريكية وفضائح
راجعة وقانون شركات امل" مساءلة باسم)يف جملس الشيوخ(، و  "أيضا باسم:" الشركة العامة للمحاسبة وإصالح قانون محاية املستثمر

)يف البيت األبيض(. فهو قانون احتادي للواليات املتحدة األمريكية، وضع معايري جديدة حمس نة جلميع لوحات الشركة  "املسؤولية
 مها عضوان يف الكوجنرسمسي هبذا االسم نسبة لألشخاص الذين قاموا بإعداده و و . 5األمريكية العامة وإدارة الشركات واحملاسبة العامة

انون إصالحات صارمة لتحسني اإلفصاح املايل للشركات األمريكية، ومنع الغش واالحتيال احملاسيب هذا القفرض لقد  األمريكي.
                                                           

 .202عمر اقبال وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  1 
 .10علي حسن الدوغجي وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .203، مرجع سبق ذكره، ص وآخرونعمر إقبال  3 

4 Lobo J.G, Zhang J, Did conservatism in financial reporting increase after the Sarbanes-oxley act? Initial evidence, accounting 
Horizons, vol. 20, N°1, 2006, p: 71.  Available at (www.proquest.com), vu le 25.04. 2016. 

  .9012.02.92، تاريخ االطالع )www.manufacturing.terms.comمتوفر على املوقع ) ،قانون ساربينز أوكسلي 5 

http://www.proquest.com/
http://www.manufacturing.terms.com/
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 الذين يقومون بتدقيق مراقبة أداء املدققنييف مهمتها تتمثل نص على تشكيل هيئة للرقابة كما  بتشديد العقوبات على هذه اجلرائم.
صدر ضمن يلزم إدارة الشركات أن تو نشاء جلنة تدقيق يف كل شركة عامة رة إبضرو  أيضايقضي و القوائم املالية للشركات العامة، 

 .1"تقرير الرقابة الداخلية"بـ تقاريرها السنوية املنشورة تقريرا يدعى 
"    يف أن يكون لديها على األقل عضوا واحدا يتمثلعلى ع جلان املراجعة يشجوت اجعةجودة املر تحسني لقد مت إقرار هذا القانون ل

دقة توى المساملستثمرين بالدرجة األوىل من خالل حتسني فئة محاية  يفوراء إصداره  من اهلدف األساسي ويكمن، 2اخلبري املايل"
. كما عمل على إعادة 3سنويا املالية اليت تنشرها الشركةوالتقارير إفصاح الشركة، وإعادة الثقة للمستثمرين بالقوائم و  وثوقيةاملو 

 واليت أكد تحدة األمريكية، يف الواليات املتاليت انتشرت املصداقية لنظام القوائم املالية الذي تأث ر بشكل سليب بالفضائح احملاسبية 
ية احملاسبمت تشريعه كرد فعل للفضائح  األمريكي (SOXيفهم من ذلك أن قانون ) .4على أمهية التحفظ احملاسيب يف القوائم املالية

لشركات أمريكية كربى، وهو موج ه أساسا حلماية املستثمرين من احتمال قيام الشركات العامة بأعمال حماسبية احتيالية، حيث 
. هذا ما يرب ر والتالعب يف احلسابات ن القانون يف طياته مجلة من اإلصالحات املتشد دة لتفادي حاالت االحتيال احملاسيبتضم  

تصاد األمريكي وعلى رت على االقملتمثلة أساسا يف املمارسات احملاسبية السيئة اليت أفرزت كارثة اقتصادية أث  أسباب تشريعه وا
 :5واملتصف ح حملتوى القانون جيد ثالث حماور أساسية متضم نة فيه وهي اقتصاديات أخرى.

ب ، واحلد من قيام مكاتاملراجعة والعالقات من خالل دعم استقاللية وسلطة جلنة املراجعة واالفصاح عن أتعاب المراجعة: -أ
املراجعة بتقدمي خدمات املراجعة واخلدمات االستشارية لنفس الشركة. إىل جانب تشكيل جملس أعلى لإلشراف احملاسيب يف الشركات 

 العامة وانشاء منظمة تشريعية تتوىل تطوير معايري املراجعة.
ية ي من رئيس اإلدارة التنفيذية ورئيس اإلدارة املالية على دقة التقارير املالتصديق شخص يقتضي القانون التقرير المالي:-ب

 ألزم الشركات برفع ،زيادة على ذلك .( أن تقوم مبراجعة القوائم املالية كل ثالث سنواتSEC، كما طلب من هيئة )للشركات
الفوري عن  فصاحإلاملصاحل، وا ومبادئ أصحاب دارةإلعمال بني األوا لتزامات التعاقديةالفصاح عن بنود امليزانية وامستوى اال

 .عمال املالية للشركاتألواالتغريات اهلامة يف الظروف 

أقر القانون بأنه جيب حرمان كل من رئيس اإلدارة التنفيذية ورئيس اإلدارة املالية من مكافآهتم إذا احتاجت  حوكمة الشركات: -ج
محلة األسهم  يف حالة تعر ض ، وأن مدير اإلدارة العليا يواجه عقوبات جنائية وعقوبات مدنيةالشركة إىل إعادة إعداد قوائمها املالية

 للغش، وكذا تقييم فع الية املراجعة الداخلية ورقابة إدارة املخاطر.

                                                           
 .09مرجع سبق ذكره، ص علي حسني الدوغجي وآخرون،  1 

2 The Sarbanes-Oxley at 10 enhancing the reliability of financial reporting audit quality, By building a better working world, 
2013, p: 4. Available at (www.ey.com ), vu le 25.04.2016. 
3 Lobo et al, op.cit, p: 58. 
4 Krishnan G, Visvanathan G, Does the SOX definition of an accounting expert matter ? The association between audit 
committee directors’s accounting expertise and a conservatism contemporary accounting research, vol.25, N°3, 2008, p.p 827-
828, available at (faculty.wwu.edu), vu le 26.04.2016. 

، ديسمرب 2م البواقي، عأ -دراسة حتليلية، جملة الدراسات املالية واحملاسبية واإلدارية، جامعة العريب بن مهيدي -احملاسبية  رمضان عارف رمضان حمروس، األزمات املالية وانعكاساهتا5
 .59، ص9012

http://www.ey.com/
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 ثالثا: أثر قانون ساربينز أوكسلي على مستوى التحفظ المحاسبي      
كبري على مسار مهنة احملاسبة وتدقيق احلسابات يف الواليات املتحدة األمريكية، ( بشكل  SOXإصدار القانون األمريكي )ر أث  

ذات و  فبصدوره أصبح لزاما على فئة احملاسبني، املديرين، احملللني املاليني، التقي د بأحكامه وتعليماته للحصول على معلومات مفيدة
توجيهات يات املتحدة األمريكية على أن حمتوى القانون من بنود و لقد أمجعت مكاتب التدقيق يف الوالو  موثوقية لفائدة مستخدميها.

ن تساهم يف إن سياسة التحفظ احملاسيب ميكن أ .والتدقيق خاصة على املدى الطويل ر باإلجياب على مهنة احملاسبةومبادئ، قد أث  
 WORLD( وشركة )ENRONكما حدث لشركة )  سوء استخدام املمارسات احملاسبيةختفيض خماطر اهنيار الشركات الناجتة عن 

COM( هذه األخرية أعلنت عن .)بليون دوالر من تكاليفها لتأجري شركة أخرى للشبكات، وقامت برمسلة التكاليف بصورة 502 )
تقبال سغري صحيحة بدال من االعرتاف هبا كمصروف، واد عت أن قيامها بعملية الرمسلة هو وجود طاقة غري مستغلة سيستفاد منها م

  .1ق هو األساس يف سياسة التحفظ)غري قابلة لإلثبات(، يف حني يعترب التحق  

الدليل على ذلك ما و التحفظ احملاسيب. اعتماد سياسة ويرفع من درجة التوج ه حنو  بشكل كبري حوكمة الشركاتهذا القانون يدعم و 
عمل على زيادة مستوى التحفظ احملاسيب بالنسبة للشركات قد ( SOX) ث إىل أن تطبيق القانون األمريكيبعض األحباإليه أشارت 

أن متطلباته قد و  سة التحفظ بعد تطبيق هذا القانونن هناك ارتفاعا يف ممار أراق املالية، حيث أظهرت النتائج املقي دة يف بورصة األو 
( فإن درجة التحفظ Lobo et alاسة )وحسب در . 2سامهت بوضوح يف تغيري سلوك اإلدارة وتوجيهها حنو حمدد التحفظ احملاسيب

م ارتفعت يف الفرتة اليت تلت صدور القانون مقارنة بالفرتة السابقة، حيث اجتهت إدارة الشركات لتخفيض قيقد يف القوائم املالية 
. 3هلامةا هلذه العناصر( على إجراءات التقييم املبالغ فيها بالنسبة SOXاألصول واألرباح، نظرا للعقوبات املفروضة يف إطار القانون )

ويف أعقاب تطبيق القانون السابق، تعمل الشركة على االعرتاف باخلسائر بسرعة أكرب مقارنة باملكاسب لدى االعرتاف باألرباح،  
 .4( قد عملت على تغيري سلوك اإلدارة حىت يكون أكثر حتفظاSECكما أن القانون ومتطلبات هيئة )

يتم حتميل املدير التنفيذي ومدير القطاع ل (SOX) مر ر الكونغرس األمريكي القانوننون دوما، يف إطار هذا القامن جانب آخر و  
، وإلزام املدير املتضم نة يف القوائم املالية باملعلومات وفساد ووجود تالعب عن إعالن بيانات مالية خاطئة املايل مسؤولية شخصية

ة، إىل جانب تعزيز وتقدمي شهادة عن الرقابة املالية املطب قة يف الشرك ،املالية املرحليةالتنفيذي واملدير املايل باملصادقة على البيانات 
ولذلك يف ظل هذا القانون يعاقب بالسجن وفرض غرامات مالية كل من هؤالء . 5العقوبات املتعلقة باجلرائم املالية واالختالسات

ة التحفظ اد وتالعب. من هذا املنطق تتأتى ضرورة االجتاه حنو سياسإذا ثبت يف حقهم أهنم قاموا بالتوقيع على قوائم تتضم ن فس
م بشكل واضح مسألة التشد د يف إعداد القوائم املالية، وبالتايل التقليل من خماطر املعلومات دع  قد  (SOX) احملاسيب، وأن القانون

  املفروضة مبوجبه.( ومراعاة العقوبات SOXمببادئ القانون )الصارم املمكنة يف حالة االلتزام 

                                                           
 .20 حممد فالح السمارة، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .29رشا الغول، مرجع سبق ذكره، ص  2

3 Lobo J.G, et al, op.cit, p: 64. 
4 Ibid., p: 57. 

 .05علي حسني الدوغجي وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  5 
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 خالصة الفصل 

نشأ مفهوم التحفظ احملاسيب بسبب ظروف الشك وحاالت عدم التأكد اليت حتيط باملمارسة احملاسبية، فهو يعترب من بني املفاهيم 
من  القياس واإلفصاح، وقد أصبح مفهوما راسخا وعميقا يف احملاسبة ابتداء اتاحملاسيب، خاصة على مستوى عملي ة يف العملاملهم  
يشار إليه على أنه  -لفرتة طويلة -مستوى الفكر احملاسيب، حيث ظل  التحفظ احملاسيب جمال واسع للجدل على يعد .1290سنة 

ألكادمييني، هتمام من قبل الباحثني، املهنيني وانال الكثري من االقد عليه، و  امتعارف اعرف أو معتقد حماسيب وليس مبدأ أو معيار 
 فات االنتهازية إلدارة الشركات، واحلد من انتشار ظاهرة إدارةالة املستخدمة يف احلد من التصر  وهذا العتباره أحد اآلليات الفع  

 املصاحل املتعارضة.األرباح، وكذا الصراع بني اإلدارة واألطراف األخرى، من خالل حتقيق وضمان نوع من التوازن بني 

دائل سم باحلذر والتعق ل للتعامل مع حاالت عدم التأكد وحاالت تعدد بانتهاج أسلوب يت   -كسياسة   –يتضمن التحفظ احملاسيب 
قل ألالقياس احملاسيب اليت تواجه احملاسب لدى قيامه بالتقييم احملاسيب لبعض بنود القوائم املالية، مما حيت م عليه التقرير عن القيم ا

لألصول واإليرادات، والقيم األعلى لاللتزامات واملصاريف، وكذا تأجيل مسألة االعرتاف باألرباح واإليرادات حلني حتققها الفعلي، 
 وتعجيل االعرتاف باخلسائر واألعباء احملتملة بشكل فوري.

لدين، رفع املرونة عليها كتحسني كفاءة عقود ادية والتحفظ يؤدي أدوارا هامة على مستوى املنشأة، ويعود بالكثري من املنافع االقتصا
، ال بالشكل الذي ينعكس باإلجياب على قيمة املنشأة. وعلى قدر أمهية سياسة التحفظ احملاسيبامل خفض تكلفة رأساملالية للشركة، 

رات النظرية ملرب  ف على اوالوقو  للبحث عن دوافع السياسة -السنوات األخرية-فقد كر س الكثري من الباحثني جهودهم خاصة يف 
هلا كاملربر التعاقدي، التقاضي وغريها. وملعرفة درجة تبين هذه السياسة واعتمادها لدى عملية التقييم، تعد دت مداخل القياس 

ياس أثر ق لتحديد منفعة التقارير املالية واستخداماهتا التعاقدية والتنظيمية والضريبية. ورغم اختالفها وتعد دها استندت مجيعها على
ة عاالعرتاف غري املتماثل باألرباح واخلسائر. إال أن املقاييس املستخدمة تأخذ بعني االعتبار العوامل املؤثرة يف التحفظ كاحلجم والراف

 ظة. واليت تساهم إىل حد كبري يف حتديد مدى إقبال املنشأة وميلها حنو سياسات متحف ،وحوكمة الشركات وغريها املالية وقطاع املنشأة

ة هلذا املفهوم ومعرفة م علينا دراسة اجلوانب احملاسبيأن سياسة التحفظ احملاسيب هي مفهوم حماسيب أكثر منه اقتصادي، فهذا حيت  مبا و 
ا سنحاول عرضه كاملعايري احملاسبية، القيمة العادلة وال متاثل املعلومات. وهذا متطبيقاته العملية وعالقته باملفاهيم احملاسبية األخرى  

 يف الفصل املوايل إن شاء اهلل.
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 تمهيد

لقد رأينا سابقا أن مفهوم سياسة التحفظ احملاسيب ينطوي على ضرورة تبّني احملاسب لوجهة نظر تشاؤمية، وهذا عند املفاضلة بني 
أن  جهة، وااللتزامات واملصاريف من جهة أخرى. وتفسري ذلكالبدائل احملاسبية اليت تستخدم يف معاجلة األصول واإليرادات من 

 سياسة التحفظ تقتضي إظهار املصاريف واخلسائر بشكل أسرع على عكس األرباح واملكاسب اليت يتم االعرتاف هبا بشكل متأخير.
 حالةوبة ضمن التقديرات املطل ويتعني على احملاسب التزام درجة معقولة من احليطة واحلذر يف القيام باألحكام الضرورية إلعداد

 الشك، من خالل عدم تقييم األصول بأكثر من قيمتها، وعدم تقييم اخلصوم وأساسا االلتزامات بأقل من قيمتها.

إن سياسة التحفظ احملاسيب ميكن أن يتم تطبيقها يف جمال األصول أو االلتزامات، كما ميكن أن تطبيق يف جمال املصاريف واإليرادات،  
، أو يف واحدة منها دون أن تشملها يميعا. وسنحاول من خالل هذا الفصل االتكن أن تعتمد كممارسة يف يمي  هذ  اجمكما مي

 عرب املباحث التالية: ،األخرى معاجلة مفهوم التحفظ من زوايا  احملاسبية وحتديد عالقته ببعض املفاهيم احملاسبية

 

  :عناصر القوائم المالية.أثر التحفظ المحاسبي على المبحث األول 
 
  :لتحفظ.لسياسة االمحاسبية  التطبيقاتبعض المبحث الثاني  

 
  :التحفظ المحاسبي في ضوء معايير المحاسبة الدولية، ال تماثل المعلومات، القيمة العادلة.المبحث الثالث 
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 عناصر القوائم المالية المبحث األول: أثر التحفظ المحاسبي على        
تد لتشمل تختلف عناصر د، إمنا متمتارس سياسة التحفظ على نطاق واس  يف اجمال احملاسيب، حيث ال يقتصر تطبيقها على جمال حمدي 

األصول واخلصوم، املصاريف وااليرادات. وهذا ألهنا تقرتن بوجود حاالت عدم التأكد وال تستخدم يف كافة األحوال والظروف، 
ارسة ح أغلب األحباث تواجد عالقة ارتباط بني العناصر األربعة، وبأن مموجد التحفظ باملقابل. وتوضي فمىت وجدت حالة عدم تأكد 

فمن املعروف أن  .1سياسة التحفظ يف واحدة من هذ  العناصر يؤدي إىل آثار متداخلة على الربح الصايف والقيمة الصافية للمنشأة
 جمال خنفاض األرباح الصافية للمنشأة، شأنه يف ذلك شأن ممارسة التحفظ يفتطبيق سياسة التحفظ يف جمال املصاريف يؤدي إىل ا

رسة ااإليرادات. باملقابل، ممارسة هذ  السياسة يف جمال األصول قد يؤدي إىل اخنفاض القيمة الصافية للمنشأة، شأنه يف ذلك شأن مم
جدول  هذ  السياسة على مستوى عناصر امليزانية وعناصر وجتدر اإلشارة إىل أن اهلدف من وراء تبّن التحفظ يف جمال االلتزامات.

حسابات النتائج، هو تفادي قيام احملاسبني واملديرين بتأجيل االعرتاف باملصاريف واخلسائر أو التقليل من قيمتها، وضمان عدم 
ا، رباح بأقل قيمة ممكنة هلتضخيم قيم األصول واإليرادات. كل ذلك من شأنه أن يؤدي إىل إظهار قيمة األصول واإليرادات واأل

 وإىل إظهار قيمة املصاريف وااللتزامات واخلسائر بأعلى قيمة ممكنة هلا.

 التفسير المحاسبي للتحفظالمطلب األول:               
لى عملية تقييم أثري كبري عله تأن أشار )فالرت ميجس وآخرون( إىل أن التحفظ احملاسيب كمفهوم ال يرتقي ملستوى املبادئ احملاسبية، و 

األمر بوض  تقديرات  قأصول املؤسسة ومستوى الدخل احملقق منذ زمن طويل نسبيا، وتبّني هذا املفهوم تكون له فائدة مرجوة إذا تعلي 
ال  م التقديرات اليت يقوم هبا احملاسب على املنطق السليم، وخيتار األساليب احملاسبية اليتو يف الواق  جيب أن تق .2وأحكام شخصية

ينتج عنها ذكر احلقائق بأكرب أو أقل من قيمتها الفعلية. وهذا يعّن أنه إذا كانت هناك حالة عدم يقني وشك عند تقييم أصول 
املؤسسة أو حول حتديد قيمة الدخل، فعلى احملاسب أن خيتار األسلوب احملاسيب الذي يؤدي بالنهاية إىل إظهار صايف الدخل احملقق 

 قيمة منخفضة، وكذا إظهار صايف املركز املايل بقيمة أكثر حتفظا.يف الدورة احلالية ب
جيب أخذ درجة معينة من احلذر، حبيث ال تكون األصول أو  إلعداد التقديرات يف ظروف الشك ولدى ممارسة األحكام الضرورية

( عن اجلانب احملاسيب Feltham )قد عربي و  .3النواتج مقديرة بأكثر من قيمتها، وال تكون اخلصوم أو األعباء مقديرة بأقل من قيمتها
رباح ن ميل احملاسب لتخفيض العناصر اإلجيابية يف القوائم املالية، واملتمثلة يف األصول واألللتحفظ بطريقة أخرى، حيث يتضمي 

خذ األ احملاسيب للتحفظن التفسري . كما يتضمي 4وااليرادات، وتعظيم قيم العناصر السلبية املتمثلة يف االلتزامات واخلسائر واملصاريف
وااللتزامات مؤكدة  راخلسائ –عند القياس  –وهذا تفاديا لنتائج غري حمققة، حيث يؤخذ بعني االعتبار  بالقيمة األقل عند القياس

 .5احلدوثتوقعة باملقابل ال تعطى تلك األمهية لألرباح واإليرادات امل .ائية، وتكوين املخصصات ملواجهتهاد بصفة هناحلدوث ومل تتحدي 
تطلب االختيار بني البدائل أن احليطة تعلى د ولتبسيط املفهوم احملاسيب للتحفظ مييز )الشباين( بني مفهومي احليطة واحلذر، حيث أكي 

                                                           
 .67حممد إبراهيم سلطان عبيدات، مرج  سبق ذكر ، ص 1
 .887فالرت ميجس وآخرون، مرج  سبق ذكر ، ص  2

3 Joseph Antoine et al, op.cit, p46. 
 .209عمر اقبال وآخرون، مرج  سبق ذكر ، ص 4
 .808، ص 9007حممود سيد الناغي، أسس احملاسبة، املكتبة العصرية، مصر،  5 
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اليت تؤدي إىل تقليل صايف الدخل وتكلفة األصول، وهذا من خالل العمل على حتميل الفرتة املالية احلالية باخلسائر احملتمل حدوثها 
ة ن يستحق الدف  يف الفرت . ومثال ذلك، كأن يتوقف أحد املدينني عن سداد دي1املستقبل، وناجتة عن حدث وق  يف الفرتة احلالية يف

املصاريف، فإن ومبدأ مقابلة اإليرادات ب ة احلالية. فحسب مفهوم االستحقاقوكان هذا الدين ناتج عن مبيعات الفرتة املالي الالحقة
الدورة احملاسبية حتميل فقط باإليرادات واملصاريف اليت ختصها، لكن بالتدقيق يف اخلسارة احملتملة جندها مل تتحقيق بعد وال تعترب 

ة املعروف على بلاملقا إىل جانب مبدأ: مفهوم االستحقاق، ومفهوم احليطة واحلذر، قية. وهنا سوف نكون أمام مفهومنيخسارة حقي
 مستوى احملاسبة.

رة احلالية، وأن هذ  اخلسارة احملتملة مرتبطة حبدث وق  يف الدو  من االحتياط ملا قد يق  مستقبال وحسب العرف احملاسيب، فال بد 
رادات أو األرباح اإليأن احلذر يقتضي عدم احتساب  إىل من زاوية أخرى أشار الكاتب ميلها للدورة احملاسبية احلالية.لذا جيب حت

اليت ختص الدورة ومل تتحقق بعد، ألن هذ  اإليرادات يرتبط حتقيقها يف املستقبل بسياسات املؤسسة، أو بأحداث قد تق  يف 
. وكمثال على ذلك، اخلصم على املشرتيات الذي ميكن أن تستفيد منه املؤسسة يف الدورة املقبلة رغم أنه خيص الفرتة 2املستقبل

اليت مت فيها الشراء. فعمال بالعرف احملاسيب، ال تؤخذ هذ  اإليرادات يف احلسبان ما مل تتحقق، وبالتايل سياسة التحفظ  احلالية
 ل املكاسب احملتملة حىت تتحقق يف الواق .احملاسيب تتجاهل األرباح اليت مل تتحقق فعليا وال تسجي 

تحقق التحفظ احملاسيب ومبدأ املقابلة، حيث أن اإليرادات ال ميكن أن تحمدد بني واضحة وجود عالقة  بنيي تأسيسا على ما سبق، يت
  ،وأن ارتفعت القيمة السوقية لسلعة ما مل يتم بيعها بعد، فحسب عرف التحفظ -مثال -فإذا حدث  .ء عملية البي إال بعد انتها

لتايل ال يوجد اعتبار أن السلعة مل يتم بيعها بعد، وباوهذا على  ع القيمة سوف لن يؤخذ يف احلسبانجند أن الربح احملقق من ارتفا 
خالصة  سيب.فظ احملاحتقيق وتطبيق سياسة التح يتعارض م ما ميكننا من القول بأن مبدأ املقابلة يف احملاسبة  هذاإيراد فعلي حمقق. 

عتبار لدى إعداد رباح احملتملة يف االالقول أن احملاسبني حىت حيديدوا قيمة األرباح بشكل مضبوط ودقيق، جيب عليهم عدم أخذ األ
خلسائر مل ، يتم أخذ اخلسائر املتوقعة بعني االعتبار بنفس الفرتة رغم أن هذ  اباملقابل .لية اخلتامية وإسقاطها من القياسالقوائم املا

 غالب األحيان باحلاالت يقرتن يفتتحقق بعد وبشكل فعلي يف الفرتة احلالية. وجتدر اإلشارة إىل أن التوجيه حنو سياسات متحفظة 
اليت تتيسم بعدم التأكد، أي توافر عدة بدائل من أساليب القياس أمام احملاسب واملمكن استخدامها يف قياس وتقييم كل بند أو 

 عنصر حماسيب من عناصر األصول أو االيرادات.

 الميزانية وقائمة الدخلأثر التحفظ المحاسبي على  المطلب الثاني:    
قد أشار جملس املبادئ احملاسبية عند حماولة توضيح مفهوم التحفظ إىل أن األصول وااللتزامات غالبا ما تقييم ضمن حالة عدم ل

تعد أن امليزانية  ىوهذا يدل عل التأكد، وإىل أن احملاسبني يستجيبون هلذ  احلالة من خالل استخدامهم لسياسة التحفظ احملاسيب.
ملمارسة خصبا عد جماال تاليت تتضمينها أن األصول وااللتزامات املالية تأثرا باستخدام سياسة التحفظ احملاسيب، و من أكثر القوائم 

أن يواجهوا حاالت الشك احمليطة واملالزمة لكثري من األحداث  –من املتوق   –، حيث أن معدي القوائم املالية سياسةهذ  ال

                                                           
 .76، ص9082وليد بن حممد الشباين، مبادئ احملاسبة والتقرير املايل، العبيكان للنشر،  1
 املرج  نفسه. 2
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فة ملطالبات بلية الديون املشكوك فيها للتحصيل، تقدير العمر اإلنتاجي لألصول الثابتة، باإلضاقا :والظروف اليت ال ميكن جتنيبها، مثل
رب ممارسة ع اإلفصاح عن طبيعتها ومدى تأثريهاالضمان اليت ميكن أن حتدث. ويعرتف مبثل هذ  احلاالت من عدم التأكد من خالل 

م تطبيقها بل متتد ليت فقط إن هذ  السياسة ال تطبيق على عناصر امليزانيةولإلشارة، ف. 1سياسة التحفظ لدى إعداد القوائم املالية
  ملتمثلة يف اإليرادات واملصاريف.وممارستها بالنسبة لعناصر قائمة الدخل وا

 من املعروف أن القوائم املالية متثل الناتج النهائي واألساسي ألي عمل حماسيب يف أي وحدة اقتصادية، فهي تنشأ نتيجة إجراء
جمموعة من املعاجلات احملاسبية على البيانات اليت ترتبط باألحداث واألنشطة اليت تقوم هبا املنشأة، هبدف تقدميها بصورة إيمالية 

. إن القوائم املالية على قدر كبري من األمهية، ويتحديد اهلدف العام منها من خالل اهلدف 2صة جلمي  األطراف املستخدمةوملخي 
، وذلك بتوفري البيانات واملعلومات املختلفة لألطراف ذات العالقة م  املنشأة لكي تستغلها يف جماالت عديدة األساسي للمحاسبة

 ومنها عملية اختاذ القرار من خالل:

 .حتديد قوة املركز املايل للمنشأة يف هناية السنة املالية 
  .حتديد نتيجة النشاط من ربح أو خسارة خالل الدورة 

 :زامية وتشملتعد إلحيث  ،من اثّن عشر شهرا كاملة -ب العرفحس –نة لقوائم يف هناية السنة املالية واملتكوي يتم إعداد هذ  ا
 )قائمة املركز املايل )امليزانية. 
 )قائمة الدخل )جدول حسابات النتائج. 
  زينةتدفقات اخلجدول. 
 .جدول تغري األموال اخلاصة أو حقوق امللكية 

اليت يتم إعدادها املنشأة، القوائم املالية امللحقة و  ف العامةهدااألواليت يعتمد عليها بشكل أساسي يف حتقيق  يضاف إىل هذ  القوائم
 السياسات احملاسبية والقواعد والطرق املعتمدة ملسك احملاسبة وإعداد الكشوف املالية ، حيث تبنيي إليهااعتمادا على درجة احلاجة 

طاب   باإلضافة ملعلومات تفصيلية أخرى ذاتانية وجدول حسابات النتائج والقوائم األخرى. لة حلسن فهم امليز وايضاحات مكمي 
 عام أو معلومات خاصة هبدف احلصول على صورة صادقة. 

 (IAS/IFRSجتدر اإلشارة إىل أن القوائم املالية املتضيمنة يف النظام احملاسيب املايل هي نفس القوائم املعمول هبا يف إطار معايري )
تطبيقية للتحفظ وتوافقا م  املضامني ال .، حيث مت عرضها بنفس الطريقةمالية م  اختالف بسيط يف التسمية وعددها مخسة قوائم

 .قائمة الدخلباعتبارها أهم القوائم إضافة إىل  سوف نركز على قائمة املركز املايل

 أثر سياسة التحفظ المحاسبي على عناصر الميزانية  -1       
ا يتم قائمة املركز املايل أو امليزانية إحدى القوائم املالية األساسية اليت تلتزم املنشأة بإعدادها يف هناية الدورة احملاسبية، من خالهلمتثل 

تعكس الوضعية املالية للوحدة احملاسبية يف تاريخ إعداد القوائم و من كل سنة.  89.78 تاريخ عرض يمي  ممتلكاهتا وكافة التزاماهتا يف

                                                           
 .90ممدوح صادق حممد الرشيدي، مرج  سبق ذكر ، ص 1 
 .92، ص 9088، الدار النموذجية للطباعة والنشر، بريوت، 8قاسم حمسن احلبيطي، زياد هاشم، حتليل ومناقشة القوائم املالية، ط 2 
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 القواعدو  وعة املبادئل إليها باستخدام جمماليت مت التوصو  ،يف دورة حماسبية حمددة ن امليزانية كافة أرصدة احلساباتتتضمي . املالية
موع اليت تشمل عمليات التسجيل والتبويب والرتحيل والعرض بعد إقفال احلسابات. ويتمثل املركز املايل يف جم السياسات احملاسبيةو 

متتلكها املنشأة وما عليها من التزامات جتا  األطراف األخرى، ويعربي الفرق بني األصول واخلصوم عن صايف املركز األصول اليت 
  املايل وميثل حقوق أصحاب املشروع.

 أوال: األصول     
 لى عناصر األصولعتعترب األصول من بني اجماالت األكثر صلة بتطبيق سياسة التحفظ احملاسيب، وقبل حتديد أثر هذ  السياسة 

 يتعني علينا تعريفها وإدراج تقسيماهتا، حىت تسهل عملية دراسة هذا األثر وحتديد جمال تطبيقه.  املختلفة

 (Assetsتعريف األصول وتصنيفها ) -أ
تصف امليزانية بشكل عام عناصر األصول واخلصوم واألموال اخلاصة كل على حد ، فاألصول تتشكل من موارد مراقبة من طرف 

. ومراقبة األصول هي القدرة على احلصول على مناف  1املنشأة نتيجة أحداث سابقة، واملوجيهة جللب مناف  اقتصادية هلا يف املستقبل
من خالل هذا التعريف نرى بأن النظام احملاسيب املايل قد أدخل مصطلح مراقبة األصول ف .2رها هذ  األصولاقتصادية مستقبلية توفي 

 عوض امللكية وهذا طبعا توافقا م  املعايري احملاسبية الدولية. 

. 3" موارد ختض  لسيطرة املؤسسة نتيجة أحداث سابقة، وتتوق  املؤسسة أن حتصل منها على مناف  مستقبلية":هنابأ كذلكف  تعري و 
نقد تتمثل املنفعة االقتصادية املستقبلية املتعلقة بأي أصل يف مسامهته سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة يف التدفقات املتوقعة من الو 

" جمموعة املمتلكات املادية وغري املادية الضرورية الستغالل املؤسسة كل واحدة من هذ  :يف األصول أو ما يعادله. كما تتمثل
( املتعلق باألصول الثابتة، فإنه يعرتف باملمتلكات كأصل عند احتمال 87وبالرجوع للمعيار ) .4بندا من بنود امليزانية" العناصر تشكيل

تدفيق املناف  إىل املشروع وميكن قياس تكلفتها، فهي حمازة بغرض استخدامها يف اإلنتاج أو االستهالك أو توريد السل  واخلدمات، 
 .5ويتوق  أن يستمر استخدامها ألكثر من فرتة مالية واحدةأو التأجري لآلخرين، 

يف ضوء التعاريف املدرجة أعال ، ميكن القول بأن األصول هي املوجودات اليت متتلكها املؤسسة يف تاريخ إعداد امليزانية، يطلق عليها 
اث سابقة. كما متثل  نتيجة عمليات أو أحد تسمية موجودات باعتبارها مناف  اقتصادية مستقبلية تسيطر عليها املؤسسة أو متتلكها

يتوق  منه  جاريوتعترب موردا هاما للعمل التكافة ممتلكات الوحدة االقتصادية اليت تستخدمها يف ممارسة نشاطها وحتقيق أهدافها، 
وس أو غري ملموس، محتقيق مناف  اقتصادية يف املستقبل يف شكل تدفقات نقدية واردة. هذ  املمتلكات قد يكون هلا شكل مادي مل

 لإلشارة فإن األصول ترتيب يف امليزانية بطريقة يسهل معها تفسري أو استخالص البيانات واملعلوماتو  مما يوجب ضرورة تصنيفها.

                                                           
1 Manuel de comptabilité financière « conforme à la loi 11-07 du 25.11.2007 portant système comptable financier, Ministre des 
finances, conseil national de comptabilité, ENAG édition, 2014, Alger, p: 23. 

 .87، ص ، مرج  سبق ذكر 827-08من املرسوم التنفيذي  90املادة  2
 .82، ص9002، 97الفصل الثالث، ع نقابة خرباء احملاسبة اجمازين يف لبنان، حممد سليم وهبة، السياسات املالية ومعايري احملاسبة الدولية، جملة احملاسب اجماز،  3

4 Khafrabi Med zine, Technique comptables, 6em édition, édition berti, Alger, 2006, p: 25. 
 .909، ص 9007ّن فان جريونج، معايري التقارير املالية الدولية: دليل التطبيق، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، مصر، هي 5
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األساسية منها. وقد جرت العادة يف عديد من الدول على تصنيف وترتيب املوجودات يف امليزانية حسب قابليتها للتحويل إىل نقد 
الدورة احملاسبية، حيث تظهر األصول املتداولة يف املقدمة مث تليها االستثمارات املالية مث املوجودات الثابتة. وفقا هلذ  الطريقة، خالل 

يف تبويب وتصنيف  منمبعيار الز  اسبية الدولية كفرنسا واجلزائراألنظمة احمل العديد منتسهل عملية دراسة سيولة املنشأة، بينما تأخذ 
 األصول أي تدرج األصول غري اجلارية أوال مث ،مراعاة قاعدة التدرج يف السيولة م امليزانية إىل جمموعات ذات أمهية معينة مفردات 

 .اتبساحلة بنفس التسلسل الذي تظهر فيه بدليل اوفقا هلذا األسلوب، تبويب املوجودات يف امليزاني. اجلارية

 األصول المتداولة -1
. ويف إطار املفهوم 1يف األصول اليت ميكن حتويلها إىل نقدية خالل السنة املالية أو دورة التشغيل أيهما أطولتتمثل األصول املتداولة 

 فهي تضم أصوال الوظيفي، تتعلق األصول املتداولة باحتياجات التمويل من األصول املتداولة لالستغالل ومن استخدامات اخلزينة،
دفوعات مقدمة ممستهلكة خالل فرتة الدورة احملاسبية وتشمل: املخزونات، التسبيقات، القروض، القيم املنقولة للسندات، النقدية 

" كافة املمتلكات اليت تستخدمها الوحدة االقتصادية يف ممارسة نشاطها  :ويعريف )قاسم( هذا النوع من األصول بأنه .2وغريها
أما النظام  .3ل الفرتة املالية املعنية م  إمكانية حتويل أي عنصر منها إىل نقدية سائلة خالل تلك الفرتة"اجلاري، يتم تداوهلا خال

احملاسيب املايل فقد اهتم هبذا النوع من األصول وأدرجها حتت تسمية " األصول اجلارية" واليت تتم حيازهتا أساسا ألغراض املعامالت 
 4يعترب األصل متداوال يف احلاالت التالية:، أي عشر شهرا االثّنيان حتقيقها خالل واليت يتوقي  الك ،أو ملدة قصرية

  كاملخزونات.العادية  موجيه لالستعمال أو البي  يف إطار دورة االستغالل 
  شهرا. 89تتم حيازته أساسا ألغراض املعامالت أو ملدة قصرية خالل 

، متداولة يتوق  حتويلها إىل نقد أو تستهلك خالل سنة واحدة من تاريخ امليزانيةبناء على ما سبق، األصول املتداولة هي موجودات 
ن النقد واالستثمارات اليت يستحق دفعها وتباع خالل السنة، حسابات املدينني من العمالء، املخزونات، وأصول أخرى. تتضمي 

وهلا  يا من بنود امليزانيةمهما وأساس ذا الشكل متثيل جانباتدرج يف امليزانية طبقا لدرجة سيولتها أو سرعة حتويلها إىل نقدية، وهي هب
 ر على رحبيتها. د درجة السيولة فيها، ومن مث تؤثي مكانة هامة يف املنشأة ألهنا حتدي 

، ألهنا حتتاج إىل معرفة ودراية كافية لتسيريها بشكل أمثل، وهذا على اعتبار ن أ إن إدارة هذا النوع من األصول ليس باألمر اهلنيي
ر السيولة ما هو إال داللة على أن املنشأة تواجه صعوبات ومشاكل يف سداد ديوهنا والتزاماهتا جتا  الغري يف زمن اخنفاض مؤشي 

االستحقاق. باملقابل ارتفاع هذا املؤشر ال يعكس أيضا الوض  اجليد واألمثل، ويدل على تراج  رحبية املنشأة وتفويت فرص االستثمار 
 استثمار األموال يف أوجه االستثمار املرحبة.املتاحة بعدم 

                                                           
 .77، ص9082، الشركة العربية املتحدة للتسويق، مصر، 8حممد تيسري الرجيب، حتليل القوائم املالية، ط 1

2 Cyrille Mandou, Comptabilité Générale de l’entreprise : Instruments et procédure, 2em édition, édition De boeck, Belgique, 
2008, P : 69. 

 .76قاسم حمسن احلبيطي، مرج  سبق ذكر ، ص 3
4 Anne le Mauh, Catherine M., Normes comptables internationales, 5 édition, édition Foucher, France, 2008, p: 16.  
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 األصول غير المتداولة  -2
  اليت مت اقتناؤها هبدف االستعمال واالستفادة وليس بغرض البي طويلة األجل تسمى كذلك األصول الثابتة أو األصول املعميرة

. 1ة بيعها"الشركة ألكثر من سنة واحدة، وال توجد نية إلعاد" املوارد املادية اليت تستخدم يف عمليات :، حيث تعرف على أهناواالجتار
 فاألصول الثابتة هبذا املعىن هي كافة املمتلكات اليت تستخدمها املنشأة لتسهيل القيام بأنشطتها املختلفة اليت تتجاوز السنة، وألهنا

ول الثابتة بوظيفة االستثمار هوم الوظيفي، تتعليق األصوحسب املف يف احملاسبة.املعروف غري موجيهة للبي ، فهي تقرتن مبفهوم االهتالك 
ل. وألهنا ال واملهمة لالستغال ةهة للبقاء بصفة دائميف املؤسسة، فهي جتم  األصول )قيم، حقوق، ممتلكات، سندات...( املوجي 

 . 2ق تقنية االهتالكفو  -حماسبيا-تندثر خالل دورة النشاط، فهي حتتفظ ببعض القيمة ويسجيل التدهور على مستوى قيمتها 
شهرا، حيث أن العقارات،  89األصول الثابتة هي األصول اليت ال تق  ضمن الدورة العادية لالستغالل وتتجاوز مدة حتصيلها  إن

 اإلنتاجي نخفض قيمتها خالل عمرهااملباين، واملعدات تدخل ضمن األصول الثابتة وتقديم خدمات للمنشأة لعدد من السنوات، وت
املتعلق بالنظام  88-06بيق أحكام القانون طاملتضمن ت 827-08( من القانون 98حت املادة )ماعدا األراضي. يف نفس السياق وضي 

ة نشاط املؤسسة بصفة دائمة تعترب أصوال غري جارية، وتغطي احتياجاهتا بصف أن عناصر األصول املوجيهة خلدمة احملاسيب املايل
  .3العينية الثابتة أو املعنوية، كما تتم حيازهتا لغرض توظيفها على املدى الطويلمستمرة مثل: األموال 

ومن املهم أن تعمل املنشأة جاهدة على أن تكون أصوهلا الثابتة يف حالة تشغيلية جيدة، باحملافظة عليها من خالل استبدال املتقادم 
يء املالحظ أن هناك الكثري من املنشآت اليت لديها استثمارات منها، وتوسي  قدرهتا اإلنتاجية كلما مسحت هلا الظروف. والش

كأصول ثابتة من إيمايل   %67ضخمة يف األصول الثابتة، حيث يف الواليات املتحدة األمريكية جند أن شركة ماكدونالدز حتوز على 
. 4 %27  من إيمايل أصوهلا، وشركة وول مارت بنسبة  %66األصول، بينما شركة الطريان تشكيل األصول الثابتة لديها نسبة 

 وتنقسم األصول الثابتة إىل:
  متثل يمي  املمتلكات اليت هلا وجود مادي، حيث ميكن ملسها وحتديدها بصورة فعلية ودقيقة  : األصول الثابتة الملموسة

م مناف  وخدمات للمنشأة ألكثر من سنة، كاألراضي، املباين، األثاث، املعدات، اآلالت، السيارات.... هذ  األصول تقد
وخدماهتا ومنافعها تتناقص تدرجييا م  مرور الزمن بسبب االستخدام والتقادم. يعتمد حتديد قيمة هذ  األصول على تكلفة 

 .ها يمي  املصاريف املتعلقة بذلكإلي ااحلصول عليها مضاف
 رقم حسب املعيار الدويل :األصول الثابتة غير الملموسة (IAS38 يعترب أصل غري ملموس كل أصل غري نقدي قابل ،)

حياة مدة هلا  هذ  األصول .5للتعيني ودون جوهر مادي ملموس، تتوق  املؤسسة من خالله تدفق مناف  اقتصادية مستقبلية
 .حمدودة ولذا تستلزم أن يتم إطفاؤها بطريقة منتظمة

                                                           
 .28نضال حممود الرحمي، مرج  سبق ذكر ، ص 1 

2 Cyrille Mandou, op.cit, p67. 
 )بتصرف( 87، مرج  سبق ذكر ، ص827-08( من املرسوم التنفيذي 98املادة ) 3
 .777وجيانت وآخرون، مرج  سبق ذكر ، ص  4

5 Maillet C, Baudrier  A, le Mauh, Normes comptables internationales (IAS/ IFRS),édition Berti, Alger, 2007, p45.  
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كيان من أجل العنصر واعترب  أصل غري نقدي قابل للتعريف وال معىن مادي له، حيوز  البالنسبة للنظام احملاسيب املايل فقد اهتم هبذا 
 .1اإلنتاج، تقدمي سل  وخدمات، التأجري أو االستعمال ألغراض إدارية

كن ليس هلا وجود مادي، حيث ال ميو  ال نراها من خالل ما سبق، يتضح أن األصول الثابتة غري امللموسة هي تلك األصول اليت
حسابات املنشأة، كما يف و  ااملتعلقة هب إمنا يكون هلا وجود فعلي يف املنشأة يظهر يف القيود احملاسبية ملسها وحتديدها بصورة فعلية

هذ  األصول مناف  وخدمات للمؤسسة ملدة تتجاوز السنة، من خالل مسامهتها يف حتقيق تقديم تنتج عن ملكية أصل طويل األجل. 
ول ذات . وتقوم املنشأة بتسجيل األصول الثابتة غري امللموسة بسعر التكلفة، وتصنيف إىل أصها عوائد مستقبليةويتوق  من اإليرادات

اإلطفاء  ى جير ما يسمى باإلطفاء، بينما ال عمر حمدد أين تقوم املنشأة بتوزي  تكلفتها على سنوات العمر اإلنتاجي املقدير هلا وهو
من خالل  ىر جيحساب التناقص التدرجيي للموجودات غري امللموسة إن . دعمر إنتاجي حمدي  لألصول غري امللموسة اليت ليس هلا

ة بدقة. ويظهر رصيد ومبا يضمن حساب النتيج ،ال من قيمة هذ  األصولأقساط اإلطفاء اليت حتيمل لكل فرتة مالية مبا تستفيد به فع
مكانية االستفادة الذي يتم تقدير  على املدى الزمّن إل، و قسط اإلطفاء بالقيمة الصافية بعد استبعاد املنشأة هذ  األصول يف ميزانية

 رتاع لشركة: براءات االخمثللة عديدة لألصول غري امللموسة يف احلياة الواقعية جند أمث ذلك األصل من حلظة احلصول عليه. من
(Microsoftوكاالت مطاع ،)م (Mc.Donalds العالمة التجارية لشركة ،)(Apple) ،حقوق النشر لـ (J.K Rowling يف مكتبة )
(Harry Potter.تكاليف البحث والتطوير وغريها ،) 

 االستثمارات طويلة األجل: -3
أقل من  تتمت  بقدر كبري من الضمان وجانبو  هلا وزن كبري ضمن اإلطار العام للسياسة االستثمارية للمنشأةاستثمارات هامة هي 

طويل األجل لاعلى مدار عمرها  مالية إىل حتقيق عوائد املنشأة ، هتدف من خالهلاجلّن األرباحاملخاطرة لكن تتطلب وقتا أطول 
يس خالل سنة ة لكن لاالستثمارات طويلة األجل من املمكن حتويلها إىل نقديأي أن وميكن حتويلها إىل نقدية بعد سنة فأكثر. 

 ن عدة أوجه نوجزها فيما يلي:تتضمي  مالية واحدة.

 األجل  ، أوراق جتارية طويلةوأذونات اخلزينة طويلة األجل االستثمارات يف األوراق املالية كالسندات واألسهم العادية
 :2تسمى كذلك باألصول الثابتة املالية. ويعترب أصل مايل كل أصل ممثل بـ

 * قرض تتجاوز مدة التسوية فيه السنة.           
 * سند أو قيمة مالية مماثلة واليت قريرت املنشأة االحتفاظ به ألكثر من سنة.           

 وهي جزء من األدوات املالية. مدة حيازة هذ  األصول تفوق السنةوبالتايل 
  بة.كاألراضي اململوكة بغرض املضار ال تستخدم يف التشغيل حاليا  استثمارات املنشأة يف أصول ثابتة ملموسة 
 مارات موضوعة يف صناديق استثمارية كصندوق التقاعد.استث 

                                                           
  1 اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، القرار املؤرخ يف 97 جويلية 9008، مرج  سبق ذكر ، ص87.

2 Manuel de comptabilité financière, op.cit, p:65. 
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رض ضمن ال تع صول قابلة للتداول بشكل فعلي لكنهناك العديد من االستثمارات طويلة األجل هي أومن اجلدير بالذكر أن 
اظ هبا لغرض املضاربة فجمموعة األصول املتداولة. فاملعيار املعتمد يف التصنيف يتوقف على نوايا إدارة املنشأة يف الرغبة يف االحت

 .1، فتكون بذلك أصوال متداولة، أو االحتفاظ هبا لغرض السيطرة ألجل طويل فتكون بذلك استثمارات طويلة األجلألجل قصري
 يد أثر سياسة التحفظ المحاسبي على عناصر األصولتحد  -ب  

حسب مضمون التحفظ احملاسيب، فإن احملاسب الذي تواجهه ظروف عدم التأكد عليه أن حيتاط لألمر عند إجراء القياس احملاسيب، 
املمكنة. وتعترب   القيموهذا من خالل اعتماد القيم األدىن عند تقييم األصول، أو بتعبري أدق قياس األصول بالقيمة األقل من بني

معظم عناصر األصول قابلة ملمارسة سياسة التحفظ احملاسيب لكن بدرجات متفاوتة، حيث باملقارنة بينها جند أن عناصر املخزون 
 فيماو  السلعي إىل جانب األصول الثابتة امللموسة وغري امللموسة ختض  بشكل أكرب وبدرجة أكثر ملمارسة سياسة التحفظ احملاسيب.

 يلي توضيح ألثر تبّن هذا املفهوم على أهم عناصر األصول:

 المخزونات -1
 :2دة بشكل واس  النطاق يف جمال املخزون السلعي، حيث أشار )شقور( إىل ضرورةهذ  السياسة املتشدي  تطبيقيتم 

 ( استخدام طريقة الوارد أخريا صادر أوالLIFOعند جرد املخزون السلعي ) .وهذا يف حالة التضخم االقتصادي 
 ( بينما تستخدم طريقة الوارد أوال الصادر أوالFIFO.يف حالة اخنفاض األسعار ) 

ويفسير )عبيدات( هذا األثر ويؤكيد على اقرتانه بالظروف االقتصادية اليت متتاز بالتضخم، حيث ينتج عن مقابلة اإليرادات احلالية 
( جند LIFO( وأسلوب )FIFOخم االقتصادي دخل منخفض ملدة زمنية معينة، ومبقارنة أسلوب )باملصروفات احلالية يف ظل التض

أن األسلوب األول أقل أساليب تدفق املخزون السلعي حتفظا، وهذا ألنه يستخدم التكلفة األقدم ويقابلها م  اإليرادات اخلاصة 
كثر حتفظا من بني أساليب تدفق املخزونات، ولذلك يستخدم يف ( األسلوب احملاسيب األLIFOبينما يعترب أسلوب ) .3بتلك الفرتة

ام يضاف إىل ذلك أن هناك اختالف بني األسلوبني السابقني من حيث أن استخد تسعري حركة املخزون السلعي يف ظروف التضخم.
 ظهور قيمة ن، مما يؤدي إىل( ينجم عنه تديني قيمة املخزون السلعي يف أوقات ارتفاع القيمة االستبدالية للمخزو LIFOأسلوب )

 ة. ياملخزون السلعي بقيمة تقل عن قيمته احلقيق

ظ احملاسيب بدرجة كبرية.  التحفتعترب أكثر حتفظا وتتبىني  "الوارد أخري الصادر أوال  "لذا ميكن القول أن املنشأة اليت تعتمد طريقة 
مة االستبدالية ظة خاصة عند ارتفاع القي"، واليت تعترب غري متحفي الوارد أوال الصادر أوال  طريقة "على عكس املنشأة اليت تعتمد 

منيز بني  ادة ماع بشيء من التفصيل زون السلعية التحفظ احملاسيب على عناصر املخولتوضيح درجة ممارس للمخزون السلعي.
 :4احلالتني التاليتني

                                                           
 .922رضوان حلو  حنان، النموذج احملاسيب املعاصر، مرج  سبق ذكر ، ص   1
 .888عمر فريد شقور، مرج  سبق ذكر ، ص  2
 .86حممد إبراهيم عبيدات، مرج  سبق ذكر ، ص 3
ة تطبيقية ملؤسسة ل التقييم وآثارها على القوائم احملاسبية، دراسرواحبي عبد الناصر، طبيب أسامة، مشكالت تقييم املخزونات باملؤسسات االقتصادية اجلزائرية يف ظل تعدد بدائ 4

    .722، ص9086، 86، ع 80رابيد اويل، جملة العلوم االقتصادية، جامعة حممد بوضياف املسيلة، مج



األساس المحاسبي للتحفظ                                                                   :   الفصل الثاني    
 

 
85 

 حالة ارتفاع األسعار : 
سعار وبالتايل تكون مرتفعة يف امليزانية مقارنة باألمة بأحدث األسعار املدة تكون مقيي تخزون آخر (: قيمة FIFOطريقة التقييم ) ←

 ر بأقدم األسعار وبالتايل زيادة الربح االيمايل.السابقة، بينما تكون تكلفة البضاعة املباعة منخفضة ألهنا تسعي 
ار األسعار وبالتايل تكون منخفضة يف امليزانية مقارنة باألسع(: قيمة تخزون آخر املدة تكون مقييمة بأقدم LIFOطريقة التقييم ) ←

ح بينما تكون تكلفة البضاعة املباعة مرتفعة ألهنا تسعير بأحدث األسعار وبالتايل الرب ،السابقة، مما يؤدي الخنفاض قيمة األصول
 .االيمايل يكون منخفضا

 :حالة انخفاض األسعار 
آخر املدة تكون مقييمة بأحدث األسعار وبالتايل تكون منخفضة يف امليزانية مقارنة (: قيمة تخزون FIFOطريقة التقييم ) ←

قدم األسعار وبالتايل ر بأباألسعار السابقة ومن مث اخنفاض قيمة األصول، بينما تكون تكلفة البضاعة املباعة مرتفعة ألهنا تسعي 
 ايل.اخنفاض الربح االيم

قارنة باألسعار م يف امليزانية ةرتفعتكون مبالتايل ر املدة تكون مقييمة بأقدم األسعار و (: قيمة تخزون آخLIFOطريقة التقييم ) ←
ح ، بينما تكون تكلفة البضاعة املباعة منخفضة ألهنا تسعير بأحدث األسعار وبالتايل الربقيمة األصول رتفاعالسابقة، مما يؤدي ال

 االيمايل يكون مرتفعا.
باملخزون تعلقة املجند  قد أعطى أمهية كبرية لعناصر املخزونات، حيث استوحى يمي  املفاهيم ( SCF) وبالرجوع للنظام احملاسيب املايل

(. 9قم )ر  من حيث االعرتاف هبا وتسجيلها وتقييمها يف هناية الدورة من املرجعية احملاسبية الدولية من خالل املعيار احملاسيب الدويل
كطرق مسموح هبا يف عملية التقييم على مستوى   (FIFO) ( وطريقةCMPUحة )املرجي وقد اعتمد طريقة التكلفة املتوسطة 

 :1( لألسباب التاليةLIFOاملؤسسات اجلزائرية، بينما استبعد طريقة التقييم )

 .تضليل مستخدمي القوائم املالية 
 .ال تعربي عن األرباح احلقيقية اخلاصة بالفرتة وال تناسب التدفق احلقيقي للوحدات 
 .تعطي صورة غري صادقة عن املؤسسة ونتائج أعماهلا 
املتعلق بتحديد قواعد  9008جويلية  97( من القرار املؤرخ يف 7.897إن االستبعاد الكلي هلذ  الطريقة ورد يف نص املادة )لإلشارة ف

ند خروجها من عكما يلي:" يتم تقييم السل  املتعاوضة  التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية ومدوينة احلسابات وقواعد سريها
. 2ة"حد إما باعتبار السلعة األوىل يف الدخول هي األوىل يف اخلروج، أو مبتوسط كلفة شرائها أو انتاجها املرجي املخزن أو عند اجلر 

فيما  (IAS2) احملاسيب الدويل عياراملتعليمات و  (SCFالنظام احملاسيب املايل ) ما جاء به بنيواضح وهذا يدل على وجود توافق 
  .9007وقد مت تغييب هذ  الطريقة عند مراجعة هذا املعيار الدويل سنة  خيص تقييم ومعاجلة املخزونات حماسبيا

                                                           
 .728ص مرج  سبق ذكر ، ،رواحبي عبد الناصر، طبيب أسامة 1
، 27 ة، السن82املتعلق بتحديد قواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية ومدونة احلسابات، العدد  9008جويلية  97القرار املؤرخ يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،  2

  .87، ص9002مارس  92إصدار 
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 المدينون -2   
بالنسبة للمدينون )الذمم املدينة( نرى بأهنا من أكثر بنود امليزانية تطبيقا لسياسة التحفظ احملاسيب، وهذا بالنظر لكون بعض الذمم 

م الديون " الديون املستحقة للمنشأة من طرف الغري وتض:ديون معدومة أو ديون مشكوك يف حتصيلها. وتتمثل الذمم املدينة يفهي 
فهي إذن  .1عن بي  البضاعة على احلساب، أوراق القبض )ديون مضمونة بأوراق جتارية(، ديون املوظفني وغريها" التجارية الناجتة

عمليات و وتقدمي اخلدمات على احلساب نتيجة عمليات البي  اآلجل سواء كانوا أفرادا أم مؤسسات الذمم املستحقة على الغري 
)أو غري املتداولة  داولةاألصول املت بند ضمن)القابلة للتحقق(  القيمة التحصيلية يظهر حساب املدينون يف امليزانية بصايفأخرى. 

لشك يف ونظرا لوجود حالة من ا بدقةولتحديد هذ  القيمة  .وهذا ألن لوجود شك يف حتصيل جزء منها حسب تاريخ االستحقاق(
وتقدير قيمة اخلسائر  اقيمة الديون املشكوك يف حتصيله نات الديون لتقديريتم دراسة مكوي حتصيل الديون املستحقة على املدينني، 

م املالية ، حيث أنه من الضروري جرد هذا احلساب بتاريخ إعداد القوائتلك الديون تطبيقا ملفهوم التحفظحتصيل املتوقعة من عدم 
ة املدينني دى قيامه بدراسة أرصدلاخلتامية من خالل مراجعة أرصدة املدينني، وذلك ملعرفة مدى صحتها وإمكانية حتصيلها. وهنا 

 ثالث حاالت ممكنة هي: احملاسب اجهيو 

 د تتعلق باملستحقات الواقعة على عاتق عمالء ميتازون مبركز مايل قوي وصلب وال يوج ينتظر حتصيلها، وجود ديون جيدة
 أي أن أمر حتصيلها مؤكد. أدىن شك يف حتصيلها.

 املواتية تتعلق بديون حيتمل عدم حتصيلها من الغري بسبب املماطلة أو ظروفه املالية غري وجود ديون مشكوك يف حتصيلها. 
 اريفة الدخل باملصلتحميل قائم الديون املشكوك يف حتصيلها" مؤونة"تعرف بـ  املقابلة هلا ؤونةاملرى تقدير قيمة جيلذا 

 هذ  الديون ترتاوح ما بني التحصيل وعدم التحصيل. متاشيا م  سياسة التحفظ. املرتبطة بإيرادات الفرتة
  فهي قادم الديونأو ت يتعذير حتصيلها من الغري بسبب اإلفالس أو الوفاة أو التوقف كليا عن النشاطوجود ديون معدومة .

 .مبثابة خسائر تتكبيدها املنشأة وحتميل حلساب النتيجة

اد على يف حتصيلها للتقدير واحلكم الشخصي للمديرين واحملاسبني باالعتم وغالبا ما ختض  عملية حتديد قيمة الديون املشكوك
حفظ احملاسيب، مييل م  مضمون سياسة التتوافقا . و ويتم تعديلها سنويا طبقا للتغريات احلادثة والظروف الطارئة خرباهتم السابقة

جة كبرية بسياسة يعكس تأثير هذا العنصر من امليزانية بدر  احملاسبون إىل املبالغة يف تعظيم قيمة هذ  الديون لدى حتديد قيمتها، مما
  ن.جرد وجود شكوك بسيطة بعدم القدرة على حتصيل قيمة تلك الديو مب اهبا يتم تكوينه ةاملتعلق ؤونةالتحفظ، خاصة وأن امل

نود القوائم املالية، ا أساسيا من بالديون املشكوك يف حتصيلها جانبا كبريا من األمهية وبند مؤونةإضافة إىل ما سبق ذكر ، تتضمين 
يب على مصداقية له عدة حماذير كالتأثري السل ؤوناتامل يف استخدام التحفظ عند تقدير هذ  رغم ذلك يرى بعض اخلرباء أن املبالغة
فية. وعلى املدى اشكل أكرب بالنسبة للمالك احلاليني، من خالل التأثري على األرباح الصالقوائم املالية للمنشأة وعدم عدالتها ب

إىل مكاسب حقيقية  وناتؤ الطويل فإن حالة التحفظ اإلجيايب ستفيد حتما املالك املستقبليني، وذلك عند زوال حالة الشك وحتويل امل

                                                           
 .28حممد تيسري الرجيب، مرج  سبق ذكر ، ص 1
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الديون املشكوك يف  ؤونةم. لذلك فإن عدالة القوائم املالية حسب املعايري احملاسبية الدولية تقضي باحلذر عند تقدير يف املستقبل
 .1حتصيلها

 األوراق المالية-3    
وجد بديلني لقياس كنتيجة لتغري ظروف عدم التأكد يضمن حمفظة االستثمارات املتنوعة و  املنشأة اليت حتوزها بالنسبة لألوراق املالية

 :2األوراقهذ  

 فاضخنباخلسارة احملتملة )تكوين تخصص التقييم وفق قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل، أي االعرتاف  :األولالبديل  ←
قيمة األوراق املالية( وعدم االعرتاف باملكاسب احملتملة. هذا املوقف ينسجم إىل حد كبري ومضمون سياسة التحفظ احملاسيب، 

ترتاج   تطبيق حاليا يف حالة القياس يف ظروف عدم التأكد، مث بدأت حيث يعكس معاجلة تقليدية سيطرت لزمن طويل والزالت
 لصاحل البديل الثاين.

من خالله يتم تقييم األوراق املالية تبعا لقيمتها السوقية العادلة، األمر الذي يؤدي إىل االعرتاف مبكاسب البديل الثاني:  ←
رصة األوراق يف هناية الفرتة. يطبيق هذا البديل يف حالة التعامل يف بو  أو خسائر حيازة األوراق املالية على حد سواء عند تقييمها

 املالية أين تتوافر األسعار املوثوق فيها.
بداهلا باعتماد مت استبعاد املعاجلة التقليدية اليت تتوافق م  سياسة التحفظ، واستقد من خالل البديل األول والبديل الثاين، نرى بأنه 

تبعد وثوقية يف القياس تسامل خاصية عند توافرأنه بلذا ميكن القول  .موثوقيةأكثر تج معلومات أكثر مالءمة و باعتبارها تنالقيم اجلارية 
ى املمارسات احملاسبية ألمهيته على مستو نظرا وسريد التفصيل يف هذا العنصر يف الصفحات املوالية . ةظاملتحفي  "سياسة " أيهما أقل

 .لسياسة التحفظ
 األصول طويلة األجل -4    

االهتالك  سياسة التحفظ احملاسيب، يتم استخدام طرقطبيقا لعلى مستوى األصول طويلة األجل أو ما يسمى باألصول الثابتة وت
. وهناك دراسات عديدة أثبتت أن سياسة التحفظ 3املتناقص أو االهتالك املعجيل لتحديد أقساط مصاريف اهتالك األصول الثابتة

قد أدت إىل ظهور مفهوم االهتالك الذي يأخذ بعني االعتبار تديني قيم بعض املوجودات، حيث جيب استخدام طريقة احملاسبية 
. فهذ  األساليب تصنيف من بني أكثر 4القسط املتناقص وجمموع أرقام السنني عند احتساب مصروف االهتالك لألصول الثابتة

صادي سياق أشار )عبيدات( إىل أنه يف بعض األحيان ميكن أن يعترب العمر االقتيف نفس ال ليب االهتالك حتفظا يف احملاسبة.أسا
على احلكم  ر بشكل يعتمدلألصل وسيلة أخرى تضاف ملمارسة سياسة متحفظة، وهذا ألن العمر االقتصادي لألصل غالبا ما يقدي 

تصادي حث إىل أنه كلما كان العمر االقالشخصي للخبري، مما ينتج عنه اختالف العمر االقتصادي لنفس األصل. وخيلص البا

                                                           
(، تاريخ االطالع WWW.ALEQT.COM، متوفر على املوق  )9080أكتوبر  92ادية الدولية، عبد الرمحن احلميد، تخصص الديون البنكية، جريدة العرب االقتص1

9087.07.80. 
 .920رضوان حلوة حنان، النموذج احملاسيب املعاصر، مرج  سبق ذكر ، ص 2
 .978ص  ، مرج  سبق ذكر ،رضوان حلوة حنان، النموذج احملاسيب املعاصر 3
 .888عمر فريد شقور، مرج  سبق ذكر ، ص  4
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. فاملنشآت اليت متيل ملمارسة التحفظ، تتعميد ختفيض العمر االقتصادي 1ر لألصل أقصر كلما كانت درجة التحفظ احملاسيب أكرباملقدي 
يل اخنفاض القيمة ااملقدير لكل أصل، ومن مث توزي  قيمة األصل على عدد من السنوات، مما ينتج عنه ارتفاع قسط االهتالك وبالت

الدفرتية لألصل. باملثل جند أن عملية ختفيض العمر االقتصادي لألصل يرف  من قيمة قسط االهتالك، مما ينتج عنه زيادة يف قيمة 
املصاريف وهذا ينقص بطبيعة احلال من قيمة أرباح املنشأة، وهبذا الشكل تتضح أمهية ممارسة سياسة التحفظ على مستوى األصول 

 تة وأهنا تعد جماال خصبا لذلك.الثاب

 الملموسةغير األصول  -5    
صول كلما  ، حيث كلما اخنفضت القيمة املستخدمة لالعرتاف بتكلفة هذ  األاحملاسيب تتأثير األصول غري امللموسة بسياسة التحفظ 

وفقا هلذ  السياسة ينبغي تقليل الفرتة الالزمة إلطفاء الشهرة، فمن املعروف أن  . كذلك2كانت احملاسبة املتعلقة هبا أكثر حتفظا
الدولية حىت احملاسبية سنة حسب املعايري  90األصول املعنوية أو غري امللموسة جيب أن يتم إطفاؤها خالل فرتة زمنية ال تزيد عن 

 هرة بشكل أساسي عندما تقوم منشأة بشراء منشأة أخرى بقيمة تزيدويستخدم التحفظ احملاسيب يف جمال الش .3يكون عمرها مفيدا
 90عن القيمة العادلة لصايف أصول املنشأة املشرتاة، ويف هذ  احلالة فإن املنشأة اليت تقوم بإطفاء هذ  الشهرة خالل مدة ال تتجاوز 

  .4عاما تعترب متحفظة
جيب  طبيقا هلذ  السياسةلتطوير، حيث تالبحث وا نفقاتصول املعنوية جند من بني أوجه تطبيق سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال األ

اعتبار نفقات األحباث مصاريف يف فرتة إنفاقها، وهذا نظرا لظروف عدم التأكد من امتداد منافعها للدورات املقبلة. أما نفقات 
عايري احملاسبية الدولية فيما فق النظام احملاسيب املايل وامليف هذا اإلطار يتي  التطوير فيجب أن ترمسل إذا ثبتت منفعتها للفرتات املقبلة.

 ز بني:ميي عن تكاليف البحث والتطوير، حيث  يتعلق باحملاسبة
 :ساب من خالل تسجيلها يف ح ل كمصروف مبجرد انفاقها وتعترب من ضمن مصاريف الدورةتسجي  تكاليف البحث

 األعباء لكوهنا ال تقدم مناف  اقتصادية.
 مستقبلية، كإمكانية تقييمها بصدق وحتقيق مناف   رت فيها شروط معينةترمسل كأصل معنوي إذا توفي  تطوير:نفقات ال 

 . نويةاملع ، لذلك تدرج ضمن عناصر األصولوهتتلك على أساس عمرها االفرتاضي على أال يتجاوز العشرون سنة

قدير العمر التحفظ احملاسيب بشكل واضح وصريح، وهذا عرب تكما تعترب األصول غري امللموسة من بني اجماالت اليت ميارس فيها 
االقتصادي هلذ  األصول، ومن خالل حتديد العمر القانوين هلا. فتخفيض العمر االقتصادي ينتج عنه زيادة قيمة اإلطفاء ومن مث 

الدورة على مدى  لى مصاريفح )حلو ( أن األصول غري امللموسة تستنفذ وحتميل عوضأالقيمة الدفرتية لتلك األصول. و  تنخفض
 .5سنوات 80-2 وعمال بسياسة احليطة واحلذر، مييل احملاسب الستنفاذها على مدى يرتاوح من سنة 20-2يرتاوح ما بني 

                                                           
 .88حممد إبراهيم عبيدات، مرج  سبق ذكر ، ص  1
 املرج  نفسه. 2
 .787هيّن فان جريونتج، مرج  سبق ذكر ، ص  3
 .88مد إبراهيم سلطان عبيدات، مرج  سبق ذكر ، صحم 4
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 (Liabilitiesثانيا: االلتزامات )     
يقا هلذ  السياسة. تعترب أقل تطبعلى عكس ما مت إدراجه بالنسبة لألصول وعالقتها بسياسة التحفظ احملاسيب، فإن االلتزامات 

فحسب دراسات عديدة، أوضحت أن األطراف املؤييدة لتبّني سياسات حتفظية تتيجه حنو جمال األصول مبختلف عناصرها بشكل 
كز ر أساسي، وهذا باعتبارها جماال مناسبا لتطبيق التحفظ بأنواعه. وتلجأ هذ  األطراف ملمارسة ذلك إذا كان هدفها التأثري على امل

استخدام فإن ابل، باملق لتأثري على نتائج إعمال املنشأة.املايل للمنشأة، مث تتجه حنو جمال اإليرادات واملصاريف إذا كان هدفها ا
سياسة التحفظ يف جمال االلتزامات له تأثري كذلك على نتائج أعمال املنشأة احملققة خالل الدورة احملاسبية، ولتحديد هذا األثر 

 رف على مفهوم االلتزامات وتصنيفاهتا أوال، وهذا تسهيال للفهم.سنحاول التع

 تعريف االلتزامات وتصنيفاتها: -أ
االلتزامات أو املطلوبات كما تسمى أحيانا هي الشق الثاين الذي يعكس جانب اخلصوم من ميزانية املؤسسة ومتثل مصدر ممتلكاهتا، 

" ديون متثل التدفيق النقدي املستقبلي :وااللتزامات هي .1عن أحداث سابقة"" التزام حايل للمؤسسة ناتج :فاخلصم يعريف على أنه
، هذ  2اخلارج من املشروع، وترتيب فقرات االلتزامات بامليزانية حسب األقرب للسداد، فهي متثل استحقاقات يف مقابل األصول"

من أحداث  نشأةتزامات تعكس مديونية حالية على املن االلأاملقرضني اخلارجيني. وهذا معنا  االستحقاقات قد تكون من الدائنني و 
" مبالغ مالية تدين هبا الشركة لشركات أخرى كالتزامات الشركة : وهناك من يرى بأهنا .سابقة يتطلب سدادها تدفقات خارجة

 .3بسداد قيمة السندات، واحلسابات املستحقة الدف "
واقعة على تتمثل يف الديون أو االلتزامات احلالية اليف زمن معني، خصوم املنشأة  تعكسيف ضوء ما مت عرضه نرى بأن االلتزامات 

عاتقها جتا  الغري، وجيب تسديدها خالل فرتة أو فرتات مالية الحقة. فهي إذن ديون مستحقة على املنشأة من أحداث سابقة، 
هناك بعض و  غالبا ما يكون عليها التزامات جتا  الغري.وهذا على اعتبار أن املنشأة مهما بلغ حجمها ودرجة جناحها حدا معينا، ف

، زمن حمديدب ، وحسب نظرهتم فإن اخلصوم متثل حقوقا مستحقة على املنشأة للغريربطوا مفهوم اخلصوم حبقوق الغرياب الذين الكتي 
 احلقوق توتعلق األمر برأس املال أو االحتياطات مسي حينئذ حقوق امللكية. وإذا تعلق اأو مسامه افإذا كان صاحب احلق شريك

 . التزامابالغري أو باحلسابات اجلارية الدائنة للشركاء مسي 
 88-06بيق أحكام القانون طاملتضمن ت 827-08من املرسوم التنفيذي ( 99أما النظام احملاسيب املايل فقد عريفها يف نص املادة )

 واليت ماضية أحداث عن الناجتة للكيان الراهنة االلتزامات من اخلصوم تتكوين على النحو التايل: " املتعلق بالنظام احملاسيب املايل
  ."4ممثيلة ملناف  اقتصادية موارد خروج يف للكيان بالنسبة انقضاؤها يتمثل

لذلك وبشكل عام ميكن القول بأن اخلصوم هي جمموع املناف  االقتصادية املتوق  التضحية هبا يف املستقبل نتيجة التزامات حالية  
زانية ضمن يهذ  االلتزامات يتم عرضها وتصنيفها وترتيبها يف املإن ختص املنشأة ومرتبطة بأحداث وعمليات أجرهتا يف السابق. 

                                                           
1 Khafrabi Med Zine, op.cit, p29. 

 .782طالل حممد اجلجاوي، مرج  سبق ذكر ، ص  2
3 Amel Amor K, op.cit, p: 335. 

 .87، مرج  سبق ذكر ، ص 827-08( من املرسوم التنفيذي 99املادة ) 4 
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 أي حسب درجة استحقاقها إضافة للتمييز بني سب فرتة السداد الالزمة لكل جمموعة من العناصرح جانب اخلصوم بالتسلسل
 . وتنقسم االلتزامات إىل فئتني أساسيتني ميكن عرضها يف امليزانية وفق الشكل التايل:العناصر غري اجلارية والعناصر اجلارية

 االلتزامات المتداولة:  - 1     
من معيار  لحدث حتوي  ففي ظل املمارسات املقبولة حالياإن معيار التداول هو السداد خالل السنة أو دورة التشغيل أيهما أطول. 

( يف معيار  السادس، ومبوجبه FASBالسنة الواحدة أو دورة التشغيل أيهما أطول"، والذي اعتمد  جملس ) "معيار السنة الواحدة إىل
لة متثيل النقدية واألصول األخرى اليت يتوق  حتويلها إىل نقدية أو بيعها خالل دورة تشغيل واحدة )حالة أصبحت األصول املتداو 

" التزام وتعهد :هي وااللتزامات املتداولة .1الدورة اليت تتجاوز السنة(، أو خالل السنة إذا كانت السنة تضم أكثر من دورة تشغيل
واحدة كحسابات املدينني، حساب رواتب املوظفني، مدفوعات الضرائب...، ويستخدم   منطقيا أن يتم سداد  خالل سنة يتوقي 

 إىل التزامات األصول املتداولة أو اللجوء املتداولة لإلشارة إىل االلتزامات اليت يتطلب الوفاء هبا عند استخدام اللتزاماتاصطالح ا
 :3االت التاليةيف احل صم متداوالاخلصوم املتداولة"، حيث يعترب وتدرج االلتزامات املتداولة حتت تسمية "اخل .2جديدة" متداولة
 .يتم تسويته يف إطار الدورة التشغيلية للمؤسسة، وهي حالة ديون املوردين 
  شهر. 89تتم تسويته خالل االثّن عشر شهرا، وهي حالة الديون املالية اليت تاريخ استحقاقها أقل من 
  جتارية.عندما يكون حمتفظا به ألغراض 
  شهر بعد تاريخ امليزانية. 89ليس لدى املنشأة احلق يف تأجيل تسوية االلتزامات على األقل 

بالنسبة للنظام احملاسيب املايل فقد أشار هلذا النوع من اخلصوم حتت تسمية " اخلصوم اجلارية" اليت ينتظر الكيان انقضاءها يف إطار 
  .4دائرة استغالله العادي

ق السداد خالل سنة جتا  الغري وتستحشأة رية األجل، واليت هي بذمة املنااللتزامات املتداولة هي كافة االلتزامات املالية قص مما سبق،
مالية واحدة. تشمل: الدائنون، الرواتب واألجور املستحقة الدف ، ديون قصرية األجل كالقروض البنكية املستحقة الدف ، الفوائد 

ب وغريها. وتدرج االلتزامات املتداولة ضمن قائمة املركز املايل جبانب اخلصوم وتبوي  ، مصاريف مستحقةوالضرائباملستحقة الدف  
 حبسب آجال حلول مواعيد تصفيتها أو سدادها.

 االلتزامات طويلة األجل:-2
السنة املالية الواحدة  اللخ   الوفاء هباتوقي تتمثل االلتزامات طويلة األجل أو االلتزامات غري املتداولة يف التعهدات والديون اليت ال ي

مثل: أوراق الدف ، مدفوعات الرهن، حسابات السندات وغريها. يطلق عليها تسمية الديون الطويلة املستحقة على املنشأة، وهذا 
نشأة أو عن عام واحد للمألن فرتة سدادها تستغرق أكثر من سنة، أي أن هذ  االلتزامات تزيد فرتة استحقاقها عن الدورة التشغيلية 

                                                           
 .700النموذج احملاسيب املعاصر، مرج  سبق ذكر ، ص  حنان،  رضوان حلو  1

.Amel Amor K, op.cit, p: 335 2   
3 Anne le Mauh, et al, op.cit, p :16. 

 .88، مرج  سبق ذكر ، ص 9008جويلية  97القرار املؤرخ يف  4



األساس المحاسبي للتحفظ                                                                   :   الفصل الثاني    
 

 
91 

-08 رقم القانون ( من97من خالل نص املادة ) ح مضمون هذا النوع من االلتزامات. أما املشريع اجلزائري فقد وضي 1أيهما أطول

 :2غري جارية إذا كان ا، حيث تعترب خصوماملتضمن النظام احملاسيب املايل 88-06 ن تطبيق أحكام القانوناملتضمي  827
 شهرا. 89استحقاقها األصلي أكثر من  -
 الكيان ينوي إعادة متويل االلتزام على املدى الطويل. -
 نة املالية.والية لتاريخ إقفال السامل 89تنتج عنها فوائد يف شكل خصوم غري جارية حىت وإن كان تسديدها سيتم خالل الشهور  -

 تحديد أثر سياسة التحفظ المحاسبي على االلتزامات -ب
س التحفظ احملاسيب بالنسبة لعناصر امليزانية إىل ضرورة التقييم املنخفض لألصول والتقييم املرتف  لاللتزامات، وهذا معنا  قيايشري 

االلتزامات بالقيمة األعلى من بني القيم املمكنة من خالل اختيار القيم األعلى هلا، أو استخدام الطرق واألساليب اليت تزيد وترف  
، ياسة التحفظوفقا لسأن القياس احملاسيب على مستوى قائمة املركز املايل  بقوله )حلو ( هو ما أكد عليهامات. و من قيمة االلتز 

 .3يستدعي قياس االلتزامات بالقيمة األعلى من بني القيم املمكنة
متثل االلتزامات بأنواعها املدرجة جماال مناسبا ملمارسة سياسة التحفظ احملاسيب من خالل املبالغة يف قيمها من جهة، ومن خالل  

متارس سياسة قها يف املستقبل. و ميل احملاسبني لالعرتاف هبا مبجرد حصوهلا، أو من خالل وجود مؤشرات تدل على احتمال حتقي 
ات املتداولة )قصرية األجل( من خالل تقييمها بالقيمة النقدية اليت ستدف  يف سبيل تسديدها، وعدم التحفظ بالنسبة لاللتزام

أن اخلصوم املتداولة ال ختض  للخصم كما هو احلال مبعىن   .4خصمها وفقا ملعدل اخلصم السائد يف السوق بتاريخ إعداد امليزانية
سبب القيمة املخصومة والقيمة غري املخصومة لتلك اخلصوم ال يعترب جوهريا ب بالنسبة للخصوم طويلة األجل، وهذا ألن الفرق بني

هذا النوع من االلتزامات غري خاض  للخصم، فهو يعترب نوعا من املمارسة الصرحية مبا أن . و 5قصر الفرتة الزمنية الالزمة لتسديدها
ح أن االلتزامات . وبذلك يتيضللخصم سريف  من قيمتهاألن ارتفاع قيمة اخلصوم املتداولة م  عدم خضوعها للتحفظ احملاسيب، 

سبب أن الفرق جتاهل معيار الزمن بمن خالل  قصرية األجل تظهر وفقا لقيمتها االمسية غري املخصومة وليس وفقا لقيمتها احلالية
 ا بشكل كبري.بني القيمتني ليس مهمي 

يتم خصمها  للمبالغ املنتظر دفعها، فهي ال تعتمد على القيمة االمسية وإمناالقيمة احلالية ب تسجيل بالنسبة لاللتزامات طويلة األجل
. وهبذا الشكل يتم أخذ معيار الزمن بعني 6السائد يف تاريخ نشأة هذ  االلتزامات -تكلفة التمويل-على أساس معدل اخلصم

ائد يف السوق، بالقيمة املخصومة وفقا ملعدل اخلصم الستسجيل االلتزامات طويلة األجل لذا بالتايل القيمة الزمنية للنقود. االعتبار، و 
ألسواق. وهي اوغالبا ما حيديد املعدل بطرق غري موضوعية، حيث يتم اختيار أقل معدل خصم يف حال تفاوت هذا املعديل بني 

ن فإذلك ء على بنا. 7قل خضوعا للتحفظ، ألن الفرق بني أعلى وأدىن معدل خصم عادة ما يكون حمدوداهبذ  الصورة تكون أ

                                                           

 .82حممد إبراهيم سلطان عبيدات، مرج  سبق ذكر ، ص 1 
 .87، مرج  سبق ذكر ، ص 827-08( من األمر 97املادة ) 2 
 .976حنان، النموذج احملاسيب املعاصر، مرج  سبق ذكر ، ص  رضوان حلو  3 
 .976، ص 9087، دار وائل للنشر، عمان، األردن، 7رضوان حلو  حنان، مدخل النظرية احملاسبية، ط 4 
 .098حممد إبراهيم سلطان عبيدات، مرج  سبق ذكر ، ص 5 
 .229رضوان حلوة حنان، النموذج احملاسيب املعاصر، مرج  سبق ذكر ، ص  6 
 .20حممد إبراهيم سلطان عبيدات، مرج  سبق ذكر ، ص 7
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مييل احملاسب إىل كما  ،الية للتدفقات النقدية املتوقعةااللتزامات طويلة األجل وفقا هلذ  السياسة يتم االعرتاف هبا وفقا للقيمة احل
  سرعة االعرتاف هبا مبجرد حصوهلا.

يمتها النقدية اليت من خالل تقييمها بق يتضح مما سبق، أن االلتزامات املتداولة تشكيل جماال هاما لتبّن سياسة التحفظ احملاسيب،
ستدف  مستقبال بتاريخ االستحقاق. باملقابل تقييم االلتزامات طويلة األجل بقيمتها احلالية اعتمادا على سعر الفائدة السائد يف 

 د بطرق غري موضوعية، مما جيعلها جماال أقل أمهية ملمارسة التحفظ.السوق، والذي حيدي 
 (Owner equityملكية )ثالثا: حقوق ال    

سمى كذلك ت ظة وصارمة، فهي تتمثل يف حقوق املالكني يف أصول املنشأة،تتأثر حقوق امللكية بسياسات املنشأة إذا كانت متحفي 
 (Pascalعريفها )قد و . الن صورة تختزلة مليزانية املنشأةاملصطلحني مها وجهان لعملة واحدة وميثي وهو ما يدل على أن  بصايف األصول

يطلق و  املوارد املستثمرة من طرف املالك. كما متثل 1ن االحتياطات، رأمسال واألرباح احملتجزة"تتضمي  "حصة املالك يف الشركة :بأهنا
حقوق امللكية هي االلتزامات املستحقة على املنشأة جتا  أصحاهبا أو مالكها،  إن .2حقوق محلة األسهم"" عليها يف شركات احملاسبة

واليت الك املمرها تشمل املبالغ اليت استث من أصول املنشأة بعد طرح خصومها، وما تبقى لزيادة يف قيمة األصول عن اخلصومومتثل ا
، واليت مل دورة احلاليةيف الدورات السابقة وال باإلضافة إىل األرباح الناجتة عن عملياهتا تظهر حماسبيا يف حساب رأس املال وتغرياته،

على اة حقوق الغري بعد مراع. وهبذا الشكل فهي احلق املتبقي للمالك وتظهر يف حساب االحتياطات إعادة استثمارهاع إمنا مت توزي 
 .حقوق الدائنني بعد استيفاء كافة حقوق أصحاب املنشأة )املالك( تأيتأن تأيت يف املقدمة، و  -قانونيا-اعتبار أن حقوق الدائنني 

 شركات ال، ويفامل ف شكل املنشأة، حيث يف املنشأة الفردية هناك حساب واحد لرأستتباين مكونات حقوق امللكية باختال
األشخاص هناك حساب رأمسال لكل شريك على حد ، بينما يف شركات املسامهة تنقسم حقوق امللكية إىل نوعني من حسابات 

إن ممارسة حقوق امللكية وتأثري  على ذمة املنشأة، فوعلى قدر أمهية عنصر  األرباح احملتفظ هبا أو احملتجزة.، رأمسال األسهم :هي
التحفظ احملاسيب له أثر  الواضح على هذا العنصر، حيث تقتضي هذ  السياسة قياس حقوق امللكية بالقيم األقل من بني القيم 

رادات واألرباح وتعجيل يح اخنفاض قيمة حقوق امللكية بانتهاج سياسات متحفظة تقتضي تأجيل االعرتاف باإلاملمكنة. وهو ما يوضي 
 االعرتاف باخلسائر واملصاريف، وختفيض قيم األصول وتعظيم قيم االلتزامات. 

 أثر سياسة التحفظ المحاسبي على عناصر قائمة الدخل -2      
الل فرتة زمنية خبشكل عام وكما هو متعارف عليه، فإن قائمة الدخل هي قائمة مالية تظهر اإليرادات واملصاريف املتعلقة باملنشأة 

يتم حتقيق  فات عن املصاريدة، يتم إعدادها هبدف حتديد وإظهار النجاح أو الفشل املايل للمنشأة، حيث يف حالة زيادة اإليرادحمدي 
سمى كذلك جدول تة، فهي حتقق عندئذ خسارة صافية. ربح صايف )صايف الدخل(، والعكس عندما تفوق املصاريف إيرادات املنشأ

سمح بتفسري دة يف صورة تراكم للتدفقات املرتبطة بالنشاط، ت" قائمة تلخص نشاط املؤسسة لفرتة حمدي :جة ويعرف بأنهحساب النتي
نية لة باألموال اخلاصة جبانب اخلصوم من امليزانية، تضم جمموع األعباء والنواتج دون إمكاتشكيل النتيجة احملاسبية الصافية املسجي 

                                                           
1 Pascal B, George G, Finance manuel et application, Dunod, Paris, 2007, p :197. 
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تربز و  اليت تعرض حسب الطبيعة أو حسب االجتا النتيجة جمموع النواتج واألعباء حيوصل حساب و . 1إجراء املقاصة بني عناصرمها"
يطلق على هاته القائمة أحيانا قائمة املكاسب كما هو سائد يف الواليات املتحدة األمريكية، أما .2النتيجة الصافية خالل مدة معينة

وهري من إعدادها ويكمن اهلدف اجل ويف اجلزائر مصطلح حساب النتائج. ئر،يستعمل مصطلح حساب األرباح واخلسافيف بريطانيا 
يف توفري معلومات مفيدة ملستخدميها يف عملية اختاذ القرار. كنتيجة لذلك، تعترب هذ  القائمة األهم من بني القوائم املالية األخرى، 

  لدورة الحقة.ألهنا مؤشر لرقم نتيجة أعمال دورة معينة وتساعد على حتديد االجتا  
 أوال: اإليرادات     

ذا تأثر هبي التحفظ احملاسيب، حيثسياسة ملمارسة  مالئمجد عترب جماال خصبا و ي ذيلدخل بعنصر اإليرادات اليبدأ إعداد قائمة ا
ساسية إن احملاسبة عن اإليرادات تتطلب اإلحاطة بثالثة جوانب أ. االيرادات الخنفاض قيمبالنهاية مما يؤدي  بدرجة كبرية املفهوم

قبل اخلوض يف و باإليراد: من حيث اكتسابه وقابليته للتحقق. تتعلق بطبيعة ومكونات االيراد، إمكانية قياسه، توقيت االعرتاف 
وهذا  حملاسبةومبدأ حتقق اإليراد يف ا رادإىل مفهوم اإلي أوال ى عنصر اإليرادات، ينبغي اإلشارةعل   السياسةهذتطبيق دراسة أثر 

 لعالقته م  مفهوم التحفظ احملاسيب.
 تعريف اإليرادات -أ

أة، واليت ينتج الناجتة عن النشاط العادي للمنش املناف  االقتصادية خالل الفرتة" إيمايل التدفقات الواردة من :اأهنب اتف اإليرادعري ت
يد التحصيل " يمي  املبالغ والقيم احملصيلة أو ق:يطلق عليها تسمية النواتج واليت تتمثل يف. وهناك من 3عنها زيادة يف حقوق امللكية"

نص  من خالل 827-08املرسوم التنفيذي " يف املنتوجات" كما ورد تعريف مصطلح .4من طرف املؤسسة والناجتة عن نشاطها"
تزايد املزايا االقتصادية اليت حتققت خالل السنة املالية يف شكل مداخيل أو زيادة يف األصول أو  تتمثل يفكالتايل: ...  (92)املادة 

منشأة، حيث مفهوم اإليراد بكل ما هو دخل لل بربط بعض املفكرين يف امليدان احملاسبةيف سياق ذلك، قام  .اخنفاض يف اخلصوم
 عاب،يشار إليه بعدة مسميات منها: مبيعات، أت املنشأة ألنشطتها العاديةممارسة " الدخل الذي ينشأ يف إطار :أنهب نور(عريفه )

ينتج اإليراد من املعامالت واألحداث التالية: بي  السل ، تقدمي اخلدمات، استخدام اآلخرين و  ،عوائد، توزيعات األرباح، إتاوات
 . 5أة مما يتولد عنها عائد، إتاواتألصول املنش

أن مفهوم اإليراد يتضمن قيمة إيمايل التدفق الداخل من املناف  االقتصادية اليت مت استالمها فعال،  ، يتبنيي سبقمن خالل ما 
واملستحقة للمنشأة. وال تعترب إيرادا املبالغ احملصيلة لفائدة طرف آخر كالضرائب على املبيعات، والضرائب على البضائ  واخلدمات، 

 يادة يف حقوق امللكية.نتج عنها ز ترب ضمن املناف  االقتصادية املتدفقة للمنشأة، كما ال يالقيمة املضافة، حيث أن هذ  املبالغ ال تع
ه على من خالل إعطاء وصف حمدد هلا بيين املكاسبمصطلح و اإليرادات مصطلح حلو ( الفرق اجلوهري بني يف هذا اإلطار وضيح )

 6:النحو التايل

                                                           
1 Cyrille Mandou, op.cit, p84. 
2 Anne le Mauh, et al, op.cit, p20. 
3 Ahmes Gomaa, op.cit, p :297. 
4 Bruno C., Pièrre A., Hubert T: Comptabilité financière : Normes IAS, IFRS, édition Peason Education, Paris, 2008, p :15. 

 .67-69، ص.ص 9002اإلسكندرية، أمحد نور، احملاسبة املالية، الدار اجلامعية،  5 
 .202حنان، النموذج احملاسيب املعاصر، مرج  سبق ذكر ، ص  رضوان حلو  6 
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 .تنتج فقط عن النشاط التشغيلي املعتاد واملستمر واملتكرير يف ذات الوقت اإليرادات: -    
 ر، ينتج عن أنشطة غري تشغيلية ثانوية. مبعىن أن املكاسب ال متثل مصدرأو غري متكري  دمتثل عائدا غري معتا المكاسب: -    

 دخل مستمر كوهنا تنتج عن أنشطة ثانوية غري متكررة. 
 )مبدأ االعتراف باإليراد(مبدأ تحقق اإليراد   -ب

بية املفاهيمي للمحاسبة املالية )مفاهيم القياس واالعرتاف(، ويعد من املبادئ احملاس اإلطاريندرج هذا املبدأ ضمن املستوى الثالث من 
 قابلة وفرض الدوريةالدولية املتعارف عليها واملقبولة قبوال عاما. يساعد هذا املبدأ احملاسيب على سالمة وصحة تطبيق كل من مبدأ امل

" حتديد :، فإن اإليراد جيب أن يتم االعرتاف به يف الفرتة اليت يتم عندها القيام بالبي . ويقصد بهمضمونهحسب ، و 1يف احملاسبة
املطروح يف . والسؤال 2النقطة أو التاريخ أو احلدث الذي عند  ميكن اعتبار اإليراد متحققا وقابال للتسجيل يف السجالت احملاسبية"

ميكن أن يكون  -أحيانا-ية للمنشأة؟ خاصة وأنه وبالتايل إمكانية إثباته يف السجالت التجار  طار: مىت يعترب اإليراد متحققاهذا اإل
( شرطني أساسيني لالعرتاف باإليرادات وإثباهتا يف FASBد بيان جملس )لقد حدي  بني تاريخ البي  وتاريخ السداد. هناك فاصل زمّن

اجلوهري بني  )حلو ( الفرق عرضوأن يكون حمقيقا أو قابال للتحقق. وي يث البد وأن يكون اإليراد مكتسبات التجارية، حالسجال
 :3املصطلحني موضيحا أن

 ح جاهزا.أن املنتج الذي حيقق اإليراد أصبو  يراد أو اقرتاهبا من االكتمال،: هو اكتمال عملية إنتاج وتوليد اإلاإليراد المكتسب* 
قدية )أوراق قبض، لنيقصد به حتويل األصول غري النقدية )املخزون السلعي مثال( إىل نقدية أو ما هو يف حكم ااإليراد المحقق:  *

 اأو خدمي اسلعي ا)من الغري للوحدة االقتصادية( يقابله تدفق اداخلي اأو نقدي امالي اميثيل تدفق أنولتحقق اإليراد فال بد ذمم مدنية(. 
 الوحدة االقتصادية للغري(. )من اخارجي

إن النقطة الزمنية اليت يتحقق عندها اإليراد يصطلح عليها باحلدث اجلوهري، وكقاعدة عامة تشكيل مرحلة البي  النقطة اليت يتحقق 
ي  يتمثل يف بلى صحة العندها اإليراد مبعزل عن استالم القيمة، طاملا أن املراحل األساسية لتحقق اإليراد قد أجنزت وهناك دليل ع

لتقليدية لالعرتاف باإليراد )نقطة . إن النقطة ا لذا يتم حماسبيا تسجيل قيد البي  بتاريخ إمتام صفقة البي  مدعيما بفاتورة البي الفاتورة.
ع وتنوي  دالبي ( تعد واحدة من عدة نقاط أخرى ممكنة خالل دورة النشاط، وبسبب تفاوت درجة التأكد املتعلقة بتحقق اإليراد وتعدي 

 عدة العامةاخلروج عن هذ  القاب مسحت يف الواق  العمليظهرت استثناءات  ،وكذا اختالف دوراهتا ،أنشطة الوحدات االقتصادية
االعرتاف  )أمني( أن توقيت شارأمن هذ  الزاوية يراد قبل أو بعد عملية البي . ، حيث يتحقق اإلواعتماد نقاط أخرى لالعرتاف

يطا، لكن املدخل األكثر استخداما هو االعرتاف باإليراد عند نقطة البي ، ألنه عند هذ  النقطة تكون أغلب باإليراد يعد أمرا بس
 .4جوانب عدم التأكد قد مت التغلب عليها ويتوافر دليل قابل للتحقق منه ومستمد من صفقة التبادل

                                                           
جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  ،زائرية للدراسات احملاسبية واملاليةظاهر شاهر القشي، حممد العقلة، أثر االلتزام مببدأ االعرتاف على مشكالت قياس مصادر الدخل يف القنوات الفضائية العربية، اجملة اجل1
 . 28، ص9082، 8ع
 .802، ص9006حممود السيد الناغي، أسس احملاسبة، املكتبة العصرية، مصر،  2
 .206حنان، النموذج احملاسيب املعاصر، مرج  سبق ذكر ، ص  رضوان حلو  3 
 .979أمني السيد أمحد لطفي، مرج  سبق ذكر ، ص  4



األساس المحاسبي للتحفظ                                                                   :   الفصل الثاني    
 

 
95 

إليراد عند اكتمال أن مبدأ حتقق اإليراد يقضي باالعرتاف بوجود ا على من الناحية احملاسبية، يتفق احملاسبون بالنسبة ملعظم املنشآت
. كنتيجة لذلك ال يتم إثبات أي من 1دورة اكتساب ذلك االيراد يف املنشأة، وتكتمل تلك الدورة عند القيام بعملية تبادل م  الغري

، توجد اجمالا يف هذ قدية أو أي أصول أخرى.على أصول ناإليرادات يف الدفاتر ما مل يكن هناك تبادل ينتج عنه حصول املنشأة 
التوازن بني  ، واليت يتوجيب عليهم عند املفاضلة بينها حتقيقأمام احملاسبني عدة بدائل لتحديد نقطة االعرتاف أو حتقق اإليرادات

 ط التايل:شكل املبسي ا يف الميكن تلخيصه خاصية املالءمة وخاصية املوثوقية للمعلومات اليت يوفيرها األساس البديل. هذ  البدائل

 (: نقاط االعتراف باإليراد1-1م )الشكل رق

 

"، وهي النقطة اليت عندها Point of saleفالنقطة اليت ميكن عندها اعتبار اإليرادات متحققة وينبغي تسجيلها هي نقطة البي  "
راد عند هذ  النقطة يعترب إن االعرتاف باإلي .2عما إذا كان العميل سديد نقدا أو وعد بالتسديد الحقايعرتف باإليراد بغض النظر 

كما تكون   ،قة من السل  واخلدمات املباعةألن املنشأة تكون قد أكملت عملية اكتساب اإليراد، ومن مث قياس القيمة احملقي  منطقيا
كن فقط . وهذا معنا  أنه يف أي وقت قبل نقطة البي  ميل معظم تكاليف إنتاجهحيازة املنتج قد انتقلت للطرف اآلخر ومت حتمي 

ية هي حتصيل قتقدير القيمة القابلة للتحقق من عملية البي  بناء على السعر احملديد يف الفواتري، وبعد نقطة البي  تكون اخلطوة املتب
 تحقق اإليراد عند مبادلة السل  واخلدمات م  الغري نقدا أو علىوبالتايل وفقا هلذا األساس )أساس البي ( ي النقود من الزبائن.

احلساب، وعند نقل ملكية السلعة أو اخلدمة إىل الزبون. هذ  القاعدة يسهل تطبيقها يف املؤسسات الصناعية والتجارية، وهذا 
 انتقال ملكية السلعة أو اخلدمة. الرتباط أساس البي  ب

 يف املنشآت اليت متارس أنشطة طويلة األجل كشركات املقاوالت أين يكون االعرتاف بتحقق باملقابل يصعب تطبيق أساس البي 
اخلدمة أو اإلنتاج ال  أن يف هذا النوع من املنشآت ذلك )الناغي( يربير. و 3اإليراد قبل إمتام عملية البي  واعتمادا على نسبة االجناز

ة وصادقة، حيث حتيتم انتقاله إال بعد فرتة تتجاوز السنة املالية، و  ميل السنوات االنتظار حىت البي  جيعل النتائج احملاسبية غري معربي
( أساس)قطة ناألوىل باملصاريف دون اإليرادات املرتبطة بالعملية اليت استغرقت سنوات عديدة. لذا أكيد احملاسبون على ضرورة اعتماد 

اإليراد كامال عند ب، فأساس االنتاج إذن هو االعرتاف ر إمتام عملية البي دون األخذ بعني االعتبا اإلنتاج عند االعرتاف باإليرادات
ريف اإلنتاج وبأسعار لتص ومنتظمة ، شرط توافر سوق نشطةنقطة االنتهاء من اإلنتاج دون االنتظار حلني إجراء التبادل والبي  للغري

  .4اعية وغريهاجات الزر ويطبق كذلك يف حالة إنتاج السل  الثمينة واملنت ،اإلنتاجال تتأثر كثريا بكمية ثابتة تنافسية 

                                                           
 .66أمحد نور، مرج  سبق ذكر ، ص  1
 .62فالرت ميجس، مرج  سبق ذكر ، ص  2
 .67حممد تيسري الرجيب، مرج  سبق ذكر ، ص  3
 .298حنان، النموذج احملاسيب املعاصر، مرج  سبق ذكر ، ص  و رضوان حل 4
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ويف حاالت أخرى مثل حاالت البي  بالنقد أو منشآت املهن احلرة، وجد احملاسبون أن بي  اخلدمة قد يسبق أو يلي دف  املقابل،  
بيق األساس البي  لن يعطي نتائج مضمونة، لذا يط ةطنقاعتماد فإن وقد ال تدف ، وهنا  ملية دف  املقابل قد متتد لسنواتكما أن ع

 لتحقق اإليراد. اأساسي اشرطرب أي أن احلصول على قيمة املنتوج أو اخلدمة يعت .1النقدي عند االعرتاف باإليرادات
  تحديد أثر سياسة التحفظ المحاسبي على عنصر اإليرادات  -ج       

ل املؤجي  بني البدائل احملاسبية اليت تؤدي إىل تدنية األرباح املعلنة، من خالل االعرتافيتضمين التحفظ احملاسيب" طريقة لالختيار 
 امناسب جماالتعد . من خالل هذا التوضيح يتبنيي أن اإليرادات 2" باإليرادات واملكاسب، واالعرتاف املعجيل باملصاريف واخلسائر

 :ميكن تطبيقهما من خالل أسلوبنيملمارسة التحفظ احملاسيب بشكل واس  النطاق، وهذا  اوهام
 .ممارسة سياسة التحفظ عرب استخدام األساليب احملاسبية اليت من شأهنا ختفيض قيمة اإليرادات إىل أقل قيمة ممكنة 
 .ممارسة سياسة التحفظ من خالل تأجيل االعرتاف باإليرادات إىل أطول فرتة ممكنة 

 بدال من أجيلهات اإليرادات واملكاسب بالقيم األقل وتفضيليقتضي القياس املتعلق بقائمة الدخل يف ضوء سياسة التحفظ قياس 
االعرتاف هبا مبكرا. أي أنه جيرى األخذ بالقيم األقل من بني القيم املتوقعة لإليرادات واملكاسب، أو عدم االعرتاف هبا وتأجيل 

وهري فق م  مضمون مبدأ حتقق اإليراد، حيث ال يعترب حمققا إال حبدوث احلدث اجلقق اإليرادات. وهو ما يتي عملية االعرتاف حلني حت
لنقدي يف فالتحفظ احملاسيب إذن يتوافق بشكل واضح م  األساس ا .مقابل تدفق نقدي وهو تسليم السلعة أو تقدمي اخلدمة للزبون

 ا لسياسة التحفظوفق -رتاف باإليراد يف حالة البي  بالتقسيط ال جيب أن يكون من جهة أخرى فإن االع اإليرادات. عناحملاسبة 
هي و  كثر نقطة توافق شروط عملية البي وكما مت التوضيح سابقا، فإن نقطة البي  هي أ .3إال عند استالم كامل املبلغ -احملاسيب

 الوقت األفضل لالعرتاف بتحقق اإليراد. 
يملة من التعقيدات املتعلقة بعملية البي ، بسبب ظهور العديد من املواقف اليت يعرتف مبوجبها باإليراد يف أوقات  رغم ذلك توجد

القول بأنه كلما زادت درجة من ننا ميكي ما  هذا .4سابقة أو الحقة لنقطة البي ، وهو ما يعتمد على درجة التأكد من حتقق اإليراد
. ركلما اخنفضت درجة التأكد كلما كان االعرتاف باإليرادات بشكل أبطأ ومتأخي باملقابل  أبكر،  التأكد كان االعرتاف باإليرادات

ال يرادات ما هي إبها النظام احملاسيب لالعرتاف باإللذا أشار العديد من الباحثني يف دراساهتم إىل أن درجة التأكيد العالية اليت يتطلي 
 .5االيراد يف حتديد اإليرادات املتحققة ما هو إال مظهر من مظاهر التحفظ وأن اتباع مبدأ حتقق ،ممارسة صرحية للتحفظ

هناك جماالت عديدة ملمارسة سياسة التحفظ على مستوى اإليرادات، واليت تكون نتيجة تأجيل االعرتاف بتحقق اإليرادات إىل فرتة 
ارسة هذ  باإليراد عند استالم كامل املبلغ. كما تربز ممالحقة لنقطة البي . فمثال إذا كان املبلغ يسدد على أقساط، يتم االعرتاف 

، حيث تتعاقد هذ  الشركات إلجناز مشاري  6السياسة بالنسبة لشركات املقاوالت باستخدام طريقة االجناز التام لالعرتاف باإليرادات

                                                           
 .802حممود السيد الناغي، مرج  سبق ذكر ، ص  1
 . 98الرشيدي ممدوح صادق حممد، مرج  سبق ذكر ، ص 2
 .888عمر فريد شقور، مرج  سبق ذكر ، ص 3
 .28حممد إبراهيم سلطان عبيدات، مرج  سبق ذكر ، ص 4
 .08، ص9009، 72عاق، جامعة املوصل، العر ايناس عبد حسن، مقداد اجلليلي، أشكال التحيز يف النظام احملاسيب املوحيد يف العراق، جملة تنمية الرافدين،  5
 .888عمر فريد شقور، مرج  سبق ذكر ، ص6
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ل يتم ة االجناز. ففي األسلوب األو أسلوب االجناز التام وأسلوب نسب :طويلة األجل وتواجه أسلوبان لالعرتاف باإليرادات مها
اف بالدخل يف حني يتم االعرت  .ا يدل على ممارسة مستوى مقبول من التحفظممدخل عند إجناز املشروع كامال، االعرتاف بكامل ال

عتماد مال، وال يتم امبعىن ال يعرتف باإليراد إال عند االنتهاء من اجناز املشروع كا .1وفق األسلوب الثاين أوال بأول م  تقديم املشروع
 طريقة نسبة االجناز املعروفة لدى احملاسبني واملطبيقة يف حال إمكانية تقدير التكاليف املتوقعة إلجناز املقاولة بدقة.

 (Expensesثانيا: المصاريف )     
اط املنشأة وضمان من أجل إمتام نش ،يرتكز مفهوم املصاريف بشكل أساسي على التضحيات االقتصادية واستنفاذ املوارد االقتصادية

ائمة املصاريف باعتبارها الشق الثاين واملكميل لعنصر اإليرادات يف قو . معينة دورةخالل استمراريته إىل جانب اكتساب اإليرادات 
خدام تالدخل، ختض  هي األخرى لتطبيق سياسة التحفظ احملاسيب بدرجة كبرية، حيث يتطليب استخدام هذ  السياسة ضرورة اس

قبل دراسة أثر و  دا يف بدائل القياس.إذا ما واجه احملاسب تعدي  إظهار املصاريف بأعلى قيمة ممكنةالطرق احملاسبية اليت من شأهنا 
 التحفظ على عنصر املصاريف، ينبغي التعرف على مضموهنا وطبيعتها، مث حتديد عالقتها مبمارسة سياسة التحفظ.

 تعريف المصاريف -أ    
النقص يف املناف  االقتصادية " :، ومتثل2تتمثل يف يمي  اخلدمات واملمتلكات املستهلكة من طرف املؤسسة خالل فرتة نشاطها"" -

كية، باستثناء د التزامات ينجم عنها اخنفاض يف حقوق امللخالل الفرتة احملاسبية يف شكل تدفقات صادرة، أو نفاذ لألصول، أو تكبي 
 .3ت على املشاركني يف حقوق امللكية"تلك املرتبطة بالتوزيعا

ويعريفها )اجلجاوي( بأهنا تلك املبالغ من موارد املشروع اليت أنفقت للحصول على اإليرادات خالل فرتة حمددة، فاملصروفات  -
إلعالن، االتشغيلية تكون إما مصروفات تسويقية )مبيعة( تشمل يمي  املصاريف املتعلقة بعملية بي  السل  واخلدمات كمصاريف 

الدعاية، أجور موظفي املبيعات، إجيار معارض البي  وغريها، أو قد تكون مصروفات إدارية تتعلق بإدارة املشروع كرواتب املوظفني، 
ضح أن من خالل تعريف هذا الكاتب، يتي ف.4إجيار مباين املشروع، اهتالك املباين، األثاث واملعدات، فواتري امليا  والكهرباء وغريها

ي هاملصاريف هي نقص يف املوارد اليت تنتج عن بي  السل  أو تقدمي اخلدمات، وتنفق لتحقيق اإليرادات خالل فرتة زمنية معينة، و 
ول على " تكلفة البضاعة واخلدمات املستخدمة يف عملية احلص:متثل )فالرت( أن املصاريف بينما وضيح حسب طبيعتها. ةتنوعم

ة دصاريف غالبا ما تقرتن بتحقيق اإليراد، حيث أن إيمايل املصاريف اليت تتحميلها املنشأة خالل فرتة حمدي ، وهذا معنا  أن امل5اإليراد"
 ق اإليراد. هي ضرورية جلذب العمالء وخدمتهم، وبذلك يتحقي 

املزايا االقتصادية  صأما النظام احملاسيب املايل فقد أدرج تسمية األعباء ضمن مكونات جدول حساب النتائج وعريفها كما يلي:" تناق
 تياطات أوالحتخصصات اتشمل  فاض األصول أو يف شكل ظهور خصوم،اليت حصلت خالل السنة املالية يف شكل خروج أو اخن

                                                           
 .86حممد إبراهيم سلطان عبيدات، مرج  سبق ذكر ، ص  1

2  Bruno Colmant, et al, op.cit, p: 15. 
3 Ahmed Gomaa, op.cit, p:141. 

 .782حممد طالل اجلجاوي، مرج  سبق ذكر ، ص  4 
 .828فالرت ميجس وآخرون، مرج  سبق ذكر ، ص  5 
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فقد  ،ماتواخلد قات صادرة عن املنشأة نتيجة إنتاج أو بي  السل كون املصاريف تدفي  . وزيادة على1االهتالكات، وخسارة القيمة
 املصاريف مدفوعة أو غري مدفوعة لكنها مستحقة على املنشأة.  هذ  تكون
" مبالغ من :افها على أهن، حيث يعري لدى إدراج مفهومها وحتديد طبيعتها د أثر املصاريف على حقوق امللكيةحدي من أيضا هناك 

يعات )تكلفة شيوعا تلك املتعلقة باملبموارد املشروع تق  خالل النشاط وهلا أثر ختفيض األموال اخلاصة وتعد املصاريف األكثر 
أن املصاريف تؤدي إىل اخنفاض حقوق  يبنيي . وهذا 2املبيعات(، األجور، االهتالكات، تخصصات املؤونات، املصاريف املالية وغريها"

خل، بينما تعترب دامللكية، حيث مبقارنة املصاريف باإليرادات، جند أن اإليراد ينظر إليه على أنه عامل موجب يف إنتاج صايف ال
 . اسلبي املصاريف عامال

تق  مصاريف شهر معني أو أي فرتة زمنية أخرى حتدث و فعالقة مهمة جيب مراعاهتا، وتعترب العالقة بني اإليرادات واملصاريف 
ايف الدخل، ص فق احملاسبون يف هذا الشأن على أنه لضمان دقة وصحة قياسيتي و ل نفس الفرتة. إلنتاج إيراد خالل نفس الشهر وخال

جيب أن يتم االعرتاف باإليراد عند اكتسابه، وأن املصاريف تسجل يف الفرتة اليت حدثت فيها. ويؤكد ذلك مبدأ مقابلة اإليرادات 
جتدر اإلشارة و باملصاريف يف احملاسبة، حيث يف قائمة الدخل جيب مقابلة إيرادات الفرتة املالية املتحققة م  مصاريفها لنفس الفرتة. 

أي التمييز بني  ،ف يف جدول حسابات النتائج حسب الطبيعة وحسب الوظيفةتصني يف إطار النظام احملاسيب املايل ىل أن األعباء إ
 النشاط، مما يتطلب اعتماد نظام للمحاسبة التحليلية. دورة لها خاللتختلف التكاليف اليت يتم حتمي 

 3النفقات الرأسمالية والنفقات االيرادية -ب
على قدر أمهيتها يف و  على مناف  وايرادات يف املستقبل، ل النفقات جممل التضحيات اليت تقوم هبا املنشأة للحصولعام متثي بشكل 

 تسيري نشاط املنشأة وتسهيله وضمان استمراريته، تأيت أمهية تصنيفها من الناحية احملاسبية، حيث تصنيف إىل:
ىل قيمة األصل ة يف سبيل احلصول على أصول ثابتة أو إضافة قيمة إاملنشأ اليت تدفعهامتثل جمموع املبالغ : النفقات الرأسمالية-1

ئدها لتشمل فرتات ومتتد فوا، وذلك بتحسينه أو تعديله أو زيادة الطاقة اإلنتاجية. ويستفاد من هذ  النفقات لعدة سنوات القائم
ر من فرتة مالية مثل: تساهم يف حتقيق اإليرادات ألكث رية احلجم نسبياحماسبية الحقة، مما جيعلها نفقات غري دورية وعالية القيمة وكب

مصاريف الشراء للحصول على أصل ثابت. حماسبيا ال يتم حتميل الفرتة املالية من هذ  النفقات إال باجلزء الذي استفادت منه الفرتة 
 ة.ة ويظهر الرصيد املتبقي يف امليزانياملالية عن طريق قسط االهتالك السنوي، والباقي جيرى ترحيله لسنوات موالي

تدفعها املنشأة لكي تستمر يف مزاولة أنشطتها بشكل عادي وتسيري أعماهلا اليومية واحملافظة  هي مبالغ النفقات االيرادية: -2
الهلا وتفرتض أن يتحقق املنفقة خ على الطاقة اإلنتاجية لألصول الثابتة. تساهم هذ  النفقات يف حتقيق اإليرادات يف نفس الفرتة

ايراد بسببها يف األجل القصري. لذلك فهي نفقات هلا طاب  الدورية والتكرار وتق  مببالغ صغرية نسبيا مثل: نفقات املتعلقة باألجور، 

                                                           
 .87، مرج  سبق ذكر ، ص827-08( من املرسوم التنفيذي 97املادة ) 1 

2 Anne le Mauh, et al, op.cit, p 20. 
 مت إعداد هذا العنصر باالعتماد على:  3
(، تاريخ االطالع www.aam.com. متوفر على املوق  )87، ص9088، 28احملاسب العريب، عحممد قيس القنربي، التفرقة بني النفقات الرأمسالية والنفقات االيرادية، جملة  -

9088.06.09. 
 .9088.06.09( اطل  عليه ww.almohasb1.comw، متوفر على )9002.02.87النفقات االيرادية والنفقات الرأمسالية، موق  احملاسب األول بتاريخ -

http://www.aam.com/
http://www.almohasb1.com/
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مارسات احملاسبية قد إن اخللط وعدم التمييز بني النوعني على مستوى امل الصيانة، االجيار، جتديد أجزاء من األصل الثابت وغريها.
عنه. لذا يتوجب على  ال تعكس حقيقة ما تعربي لقوائم املالية بصورة غري عادلة وإظهار ا ،للحقائق اينجم عنه آثارا سلبية وتشويه

ومراعاة ذلك أثناء إعداد احلسابات اخلتامية. ويكمن اهلدف من ذلك يف مراعاة مبدأ  ،احملاسب ضرورة التفرقة بني النفقات املذكورة
فلو أن  واستقاللية كل دورة حماسبية مبصاريفها وايراداهتا لتحديد نتيجة النشاط بصورة واقعية وحقيقية. ،استقاللية الدورات احملاسبية

خلسارة احملققة، على رقم التكلفة، ورقم الربح أو اوغري مرغوب  اثر سلبياحملاسب مل يراعي مسألة التمييز بينهما فحتما سيكون األ
 وقيمة األصول الثابتة يف امليزانية. إىل جانب ظهور أرباح صورية غري حقيقية وتكوين احتياطات سرية. 

أة ما ورأمسالية بالنسبة ملنشأة نسبة ملنشولإلشارة فإن طبيعة نشاط املنشأة حيديد املعاجلة احملاسبية للنفقة، فقد تكون النفقة ايرادية بال
أخرى، زيادة على كون السياسة املالية كعامل مؤثير يف تكييف النفقة، حيث أن بعض املنشآت الكبرية قد تعترب بعض النفقات 

النفقات هي ضئيلة  كالرأمسالية الصغرية كآالت احلاسبة نفقات ايرادية حتميل مباشرة حلساب النتائج، نظرا ألن األمهية النسبية لتل
 يرادية والنفقات الرأمسالية:ح األثر الذي ميكن أن ينتج عن عدم التمييز الواضح بني النفقات االواجلدول التايل يوضي  بالنسبة للمنشاة.

 ةات الرأسمالية والنفقات االيرادي(: أثر الخلط بين النفق1-2)الجدول رقم 
 معالجة نفقة ايرادية على أنها نفقة رأسمالية نفقة ايراديةمعالجة نفقة رأسمالية على أنها  العنصر

حتميل حلساب النتيجة بدال من أن تضاف لقيمة  المعالجة المحاسبية
 األصل بامليزانية

تضاف إىل قيمة األصل بدال من حتميلها حلساب 
 النتيجة

 أقل من تكلفته احلقيقية أكرب من تكلفته احلقيقية رقم التكلفة
 تضخيم الربح/ ختفيض اخلسائر ختفيض الربح/تضخيم اخلسائر رقم الربح

 تظهر بامليزانية بأعلى من قيمتها تظهر بامليزانية بأقل من قيمتها األصول الثابتة
 - ظهور احتياطات سرية االحتياطي السري

 زيادة الوعاء الضرييب ختفيض وعاء الضريبة وعاء الضريبة
 املوق  ، متوفر على9002.02.87النفقات االيرادية والنفقات الرأمسالية، موق  احملاسب األول بتاريخ  :باالعتماد علىمن إعداد الباحثة المصدر: 

(www.almohasb1.com)، 9088.06.09 بتاريخ اطل  عليه. 

 تحديد أثر سياسة التحفظ المحاسبي على عنصر المصاريف -ج   
االعرتاف باملصاريف بيقصد و  ن التحفظ احملاسيب ينتج عن تطبيق السياسات احملاسبية اليت تؤدي إىل تعجيل االعرتاف باملصاريف،إ

 ،حتديد النقطة الزمنية اليت تتحقق فيها املصاريف وجيرى اثباهتا يف السجالت احملاسبية. فاستنادا لتعريف املصاريف املذكور سابقا
 يرىو  .1راداتواحلصول على اإليا تستنفذ موارد املنشأة أو تستخدم يف سبيل حتقيق النشاط التشغيلي فإهنا تتحقق عندم

(Stéphane أن احملاسبة تستند على أساس التقدير احلذر لتجني ) القادرة ب خطر حتويل حاالت عدم التأكد احلالية للسنوات املقبلة و
من جانب  .2جيب على املنشأة تسجيل يمي  املصاريف احملتملة عند إقفال السنة على تثقيل الذمة املالية للمنشأة ونتائجها، لذا

 بدال منرا ا مبكي وتفضيل االعرتاف هبهلا خر ويف ضوء سياسة التحفظ، يكون قياس املصاريف ضمن قائمة الدخل بالقيمة األعلى آ
                                                           

 .220رضوان حلو  حنان، مرج  سبق ذكر ، النموذج احملاسيب املعاصر، ص 1
2 Stéphane P, Principe de prudence et précaution, Revue Française de comptabilité, N°467, Juil/Aout, 2013, p :33. 

http://www.almohasb1.com/
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األكثر قيمة للمصاريف )األعباء(، وهذا عند وجود ( من خالل ختصيص املبلغ Josephوهو ما أكد  ) تأجيلها للفرتات التالية.
 .1عدة طرق مقبولة للتقييم

إن قياس املصاريف بإتباع طرق حماسبية متحفظة يكون بقيمها األعلى، كما يفضيل االعرتاف الفوري هبا عوض تأجيلها إىل الفرتات 
، يف حني جيب اريف الفرتة وحتميلها لدورة حماسبية واحدةالالحقة. وهذا يعّن أنه يتم أخذ كافة املصاريف يف احلسبان واعتبارها مص

الية من التحقق ن التحفظ احملاسيب درجة عحتميلها على عدة فرتات بالنسبة ملصاريف الصيانة الرأمسالية. من زاوية أخرى، يتضمي 
ق واملطلوبة لالعرتاف منخفضة من التحق واملطلوبة لالعرتاف باألخبار اجليدة املتمثلة يف اإليرادات واألرباح، باملقابل يتضمن درجة

باألخبار السيئة اليت تتمثل يف املصاريف وااللتزامات، وهذا طبعا من باب األمان وتقليل حجم املخاطر املالزمة للقرارات اليت ميكن 
تقوم على أساس  يب، واستنادا لذلك فإن احملاسبة عن املصاريف وفق سياسة التحفظ احملاساختاذها يف ضوء املعلومات املتاحة

ا ما جيب صول غري النقدية إىل أصول نقدية، وهذحتويل األإمكانية لإلشارة فإن التحقق أو القابلية للتحقق تعّن  .االستحقاق
 مراعاته لدى االعرتاف بالعناصر املوجبة والسالبة يف القوائم املالية.

 من أوجه استخدامه جند أنه إذا كان من احملتمل اخنفاض أو تدهورو  ميارس التحفظ احملاسيب على نطاق واس  يف جمال املصاريف
 (Stéphane)ذلك على قيمة أحد األصول، فمن الضروري االعرتاف بذلك كمصروف أو خسارة وبشكل فوري. وقد أكد 

و ظهرت بعد هذا لموضيحا أنه وفقا لسياسة التحفظ، جيب على املنشأة تسجيل كافة املصاريف احملتملة عند إقفال السنة، حىت و 
 ، وهذا تفاديا ألن يكون هلا األثر املباشر على السنوات الالحقة.2التاريخ

، وحىت يتم املصاريف باعتبارها عنصرا هاما ومؤثرا على أرباح املنشأةعلى يتضح أثر ممارسة التحفظ احملاسيب  ا على ما سبقستأسي
 كافة املصاريف حىت ولو مل تتحقق فعال وكان احتمال وقوعها ضعيفا.  يف احلسبانخذ األصادق، فالبد من  ها بشكلحتديد

  أثر سياسة التحفظ المحاسبي على صافي الدخلثالثا:     
ملبلغ املتبقي بعد " ا :يسمى كذلك بصايف الربح ويتمثل كما هو معروف يف املبلغ الصايف إذا زادت اإليرادات عن املصاريف، وهو

ملكاسب ا تسمية أيضا ات اإليمالية، يطلق عليها"إيرادات املبيعات بعد حسم النفق: . كما ميثيل3خصم املصاريف من الدخل"
وصايف الربح عادة ما يقرتن مبفهوم اخلسارة، حيث أن نتيجة النشاط تساوي الفرق بني إيمايل النواتج واألعباء، فقد  .4الصافية"

ددة، علق نتيجة النشاط بالتغري يف األموال اخلاصة خالل دورة حماسبية حمتكون موجبة أو سالبة وبالتايل ينتج ربح أو خسارة. تت
  .تؤثير بالزيادة على حقوق امللكيةوهذا معنا  أن األرباح احملققة أثناء الدورة  .5وبالتايل التغري يف ذمة املؤسسة

رادات مطروحا منها اإلي يف إيمايلمن خالل ما سبق، يتبنيي أن الدخل الصايف يستعمل كمصطلح بديل للربح الصايف ويتمثل 
أدرج قد د  اسبية، جناخلسارة والتغري يف السياسات احمل ( املتعلق بصايف الربح/08وبالرجوع للمعيار احملاسيب الدويل رقم ) ،املصاريف

                                                           
1 Joseph Antoine, et al, op.cit, p: 46. 
2 Stéphane A, op.cit, p :33. 
3 Ahmed Gomaa, op.cit, p273. 
4 Amel Amor Elrefai, op.cit, p :587. 
5 Cyrille Mandou, op.cit, p :85. 
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ادية ويفصح عنها ري العالبنود غ ، إىل جانبأو اخلسارة من النشاطات العادية الربح اخلسارة للفرتة واملتمثلة يف أومكونات الربح 
 .1بشكل مستقل، وهي اليت ختتلف بشكل واضح عن النشاط العادي وغري املتكرر، تنشأ عن أحداث أو عمليات نادرة احلدوث

 فاض الربح الصايف للمنشأةإىل اخنما مت عرضه حول تبّن سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال اإليرادات واملصاريف، فإهنا تؤدي  يف ضوء
 التزامات قيمة املصاريف. من جهة أخرى فإن ختفيض قيم األصول واملبالغة يف خيفيض من مبالغ اإليراد ويعظيمعلى اعتبار أن التحفظ 

املتعلق بقيمة  أن القياسجند يف هذا اإلطار  وبالتايل تراج  أرباح املنشأة. ،املنشأة من شأنه أن يقود إىل اخنفاض صايف األصول
سياسة التحفظ يفرض ضرورة قياس صايف الدخل بالقيمة األقل من بني القيم املمكنة، مبعىن استخدام الطرق اليت الدخل يف إطار 

 Management)بعنوان  8292( يف كتابه املنشور عام Blissمه )ولعل التعريف الواضح الذي قدي  من شأهنا ختفيض صايف الدخل.

through accounts) ورة أن " هو مبدأ حماسيب يقضي بضر  :يعكس أثر سياسة التحفظ احملاسيب على األرباح، حيث جاء فيه
. مبعىن أن الدخل 2األرباح ما مل تكن حمققة بالفعل"يتوق  احملاسب كافة اخلسائر واألعباء احملتملة، م  عدم االعرتاف باإليرادات و 

ها قبل ة احملاسبية، وإذا وجدت خسائر متوقعة حىت ولو مل حتدث فعال فيجب إدراجيتضمن األرباح اليت مت حتقيقها فعال يف الدور 
صعيب عملية إجراء بالشكل الذي ي الية وتضخيم األرباح املستقبليةقد ينجر عنه تضخيم املصاريف احل مماالوصول لصايف الدخل، 

  شأة لسنوات متتالية.املقارنات ألرقام الربح اخلاصة باملن<
أن اهلدف الرئيسي لقائمة الدخل هو معرفة حجم األرباح احملققة خالل فرتة  ا، حيث أشار إىلمعاكس رأيا(  )حلو  بدىلكن أ

أن األرباح هي أساس اختاذ القرارات االستثمارية وأساس التنبؤات املستقبلية ألداء املنشأة، فإن استخدام سياسة التحفظ مبا دة، و حمدي 
. كما 3أكثر واقعية وتعربي عن أداء املنشأة يف عدم توق  أي أرباح، مما يعكس جوهر التحفظ احملاسيب احملاسيب جيعل من هذ  األرباح

اليت تؤثر يف و لتحفظ ل ممارسة فعلية ما هو إالأن االعرتاف الفوري بأية خسائر متوقعة نتيجة الدعاوى القضائية املرفوعة ضد املنشأة 
  مستوى األرباح.

نة مؤشرا هاما على رحبية املنشأة، حيث تزيد نسبة إقبال املستثمر على أسهم املنشأة اليت تكون أرباحها املعلإن الربح الصايف يعترب 
للجمهور مرتفعة، وهذا ما يساهم يف رف  القيمة السوقية لتلك األسهم. بناء على ذلك، فإن املنشآت والشركات اليت متارس سياسات 

الحقا، وهذا ألن هذ  السياسات تقلص من حجم األرباح يف الفرتة احلالية من خالل  حتفظية ستنخفض القيمة السوقية ألسهمها
. لذلك فإن األثر الواضح للتحفظ احملاسيب 4يف االعتبار كافة اخلسائر املتوقعة  -باملقابل-خذ أألهنا مل تتحقق بالفعل. وت هلهاجتا

احملاسبية املقبلة.  دة حلساب غريهم يف الدورات دورة حماسبية حمدي على حجم األرباح يتمثل يف أنه ينقص أرباح جيل من املسامهني يف
  .5ر"أرباح ولكن نتوق  يمي  اخلسائ ة" ال نتوق  أيمن خالل عبارته املشهورة: (Wattsد ذلك القول املأثور عن التحفظ للباحث )ويؤكي 

التمويلية من  حيث ترتاج  قدرهتا على طلب القروضكنتيجة لكل ذلك، ميتد أثر التحفظ احملاسيب لقدرة املنشأة على االقرتاض، 

                                                           
  .9087.2.70(، تاريخ االطالع www.infotechaccountants.com) املوق  ، متوفر على2(، ص08املعيار احملاسيب الدويل رقم ) 1
 .82الرشيدي ممدوح صادق حممد، مرج  سبق ذكر ، ص  2
 .970رضوان حلو  حنان، مدخل النظرية احملاسبية، مرج  سبق ذكر ، ص  3
 .76وليد بن حممد الشباين، مرج  سبق ذكر ، ص  4

5 Watts, R,L, op.cit, p :11. 

http://www.infotechaccountants.com/
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املقرضني وتختلف اجلهات، واليت ترتديد يف منح مبالغ القروض ملنشأة تكون أرباحها املعلن عنها منخفضة، ولو قبلت هذ  اجلهات 
 ستكون تكلفة الديون مرتفعة.     إقراض املنشأة فحتما

 لسياسة التحفظ المهّمة المبحث الثاني: بعض التطبيقات المحاسبية    
ن التحفظ هو معتقد أل نظرالقد سبق وأن بينا أني بعض عناصر القوائم املالية حتتاج لعملية التقدير خاصة التقدير الشخصي، وهذا 

الوض ،  احلاالت اليت يسودها جانب الشك وعدم التأكد. إزاء هذا ملواجهةحماسيب مييل احملاسبون إىل إتباعه يف التطبيق العملي 
نود على عض البالتفاؤل الشديد يف معاجلة وتقييم بعن جيب مراعاة جانب التحفظ واالبتعاد عن املبالغة والتضخيم الذي قد ينتج 

املالك، وبني ضغط التفاؤل املفرط لإلدارة و  فاحملاسب مييل للتحفظ من خالل افرتاض دور  يف املوازنة بنيمستوى القوائم املالية. 
التحفظ ميثل حجر الزاوية يف التطبيق أصبح ذلك ل. 1الدائنني ومستخدمي القوائم املالية من خارج املنشأة لتقييد هذا التفاؤل

 سؤوله الطرف املنأل ،احةتواملمارسات العملية، ويتطلب من احملاسب أن يتحلى بعدم التفاؤل لدى املفاضلة بني البدائل احملاسبية امل
 التقدير الشخصي لبعض البنود احملاسبية، وممارسة احلكم الشخصي يف جمال تقييم األصول واخلصوم.  عن

 : جند لعملية هلاا التطبيقات أهممن أن يف الواق  العملي هناك مواقف عديدة حتتيم على احملاسب االلتزام هبذ  السياسة، حيث 
  السوق أيهما أقل. آخر املدة بسعر التكلفة أو واألوراق املالية قصرية األجل يفتقييم املخزون السلعي 
  قيم األصول املتداولة. خبسائرتكوين املخصصات للخسائر احملتملة واملتعلقة 
 .تكوين االحتياطات لاللتزامات الطارئة 

 (Lower of Cost or Market LCM)عدة التكلفة أو السوق أيهما أقل قا المطلب األول:       
يعترب املخزون السلعي واحدا من أهم عناصر القوائم املالية يف الوحدات االقتصادية، وهذا ألنه ال يعد أحد عناصر األصول املتداولة 

أيضا أحد العناصر احملديدة لرقم الربح يف املنشأة. لذلك يويل احملاسبون عناية خاصة بشأن حماسبة املخزون، خاصة  يعد فحسب، بل
هو كل ما  عام واملخزون بشكل االفصاح عنه يف القوائم املالية.من حيث أسس تسجيله بالدفاتر والسجالت، وكذا طرق تقييمه و 

وميثل ، 2هبدف بيعها أو الستخدامها يف صن  منتوجات موجيهة للبي  وغريها ولية، منتجاتأمتلكه الشركة قانونيا من بضائ ، مواد 
  لـ: النسبة للمنشأة وهذاأمهية بالغة ب السنةاملخزون السلعي يف هناية  يكتسيو  قيمة األرصدة املتبقية من هذ  العناصر يف هناية السنة.

 ثانية. من جهةعها وتنوي وهذا بالنظر لكرب حجمها من جهة، وقيمتها  ات من أهم بنود األصول املتداولةتعد املخزون 
  تظهر املخزونات آخر املدة يف كل من قائمة الدخل وقائمة املركز املايل، وبالتايل أي خطأ يف قيمتها حتما سيؤثر على

 صايف الدخل وعلى قيمة عناصر األصول املتداولة يف امليزانية.
 يف تقييم املخزونات سوف ميتد للسنوات املقبلة، حيث أن تخزون آخر املدة للسنة احلالية  والشيء املؤكد أن هذا اخلطأ

  هو بطبيعة احلال تخزون أول مدة السنة املوالية.
عند حتديد نتيجة أعمال املنشأة وتقييم أصوهلا، قد تؤدي سياسة التحفظ احملاسيب إىل االبتعاد عن معاجلة حماسبية مقبولة عمليا أو 

ا. مبعىن أن هذ  السياسة غالبا ما تؤدي إىل معاجلات تشكيل نقاط اختالف كبرية م  املداخل النظرية املقبولة، وبالتايل فإن نظري
                                                           

 .90الرشيدي ممدوح صادق حممد، مرج  سبق ذكر ، ص 1
  2 طالل حممد اجلجاوي، مرج  سبق ذكر ، ص879.
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تطبيق املمارسات اخلاصة بسياسة التحفظ غالبا ما ينتج عنها استثناءات من تطبيق بعض املبادئ احملاسبية املتعارف عليها كتقييم 
ن تضمي هذ  القاعدة ما هي إال استثناء ملبدأ التكلفة التارخيية يف احملاسبة، حيث ي لفة أو السوق أيهما أقل"." بالتكاملخزون السلعي

جمال تقييم املخزون السلعي خروجا صرحيا عن مبدأ التكلفة التارخيية، والقاعدة العامة يف تقييم املخزون هي التكلفة أو السوق أيهما 
مد سعر التارخيية م  مبدأ التحفظ، جيب على احملاسب أن يتغاضى عن تطبيق التكلفة التارخيية ويعتأقل. ففي حال تعارض التكلفة 
 .1السوق األدىن من سعر التكلفة

وك من خالل إتباع سياسة التحفظ احملاسيب، وهذا ألنه عندما تثار الشك ظا يف تقييم املخزوناتمتثل هذ  القاعدة مدخال متحفي 
 جتنيب تضخيم يلفضيل احملاسب اختيار البديل الذي يتضمين التقييم األقل عوض التقييم األعلى، وبالتاحول تقييم أصل معني، ي

إن مبدأ التكلفة التارخيية يعترب األساس األنسب يف إثبات األصول املتداولة واألصول الثابتة على اختالف أنواعها،  األصول واألرباح.
تم اخلروج عن هذا املبدأ ترجيحا لعرف التحفظ احملاسيب. هذا األخري يقضي بأنه ميكن لكن العتبارات أخرى وعند الضرورة، قد ي

ها إذا ما مت بي  قإثبات قيمة املخزون السلعي )البضاعة( كأصل متداول بقيمة أقل من تكلفته، وذلك احتياطا للخسارة املتوقي  حتقي 
قاعدة إن  (.LCMدة املشهورة يف تقييم املخزون آخر املدة )املخزون السلعي بأسعار السوق املنخفضة. وهذا هو جوهر القاع

(LCM) ون سياسة بني احملاسبني وتتناسب م  مضمقبوال عاما األساس يف تقييم تخزون آخر املدة، فهي قاعدة مقبولة  تعترب
ا أقل، وقد أشار مث اختيار أيهم ن يف آخر املدة وحتديد سعر السوق، تقوم على أساس حتديد تكلفة املخزو بشكل كبري التحفظ
 . 2تعد من بني جماالت تطبيق مفهوم التحفظ احملاسيباملشهورة أن هذ  القاعدة  يف كتاباته إىل )فالرت(

 مضمون قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل ونشأتها -1    
دئ احملاسبة والعتبارات سياسة التحفظ، تتطلب مبا أن يكون مسجيال على أساس تكلفته عمال مببدأ التكلفة، فإن املخزون جيب

ا وهذا إذا كانت هذ  األخرية أقل من تكلفة املخزون، وهو م ية بسعر السوق أو القيمة السوقيةبأن يصريح عن املخزون يف امليزان
 يعرف بالتكلفة أو السوق أيهما أقل.

 أوال: مضمون القاعدة     
تم تقييمه ي قل، فإذا كانت تكلفة املخزون أقلتخزون آخر املدة بالتكلفة أو السوق أيهما أ تنص هذ  القاعدة على أن يتم تقييم

ة السوقية هي إذا كانت القيم االسوقية أو البيعية للمخزون. أم حسب التكلفة وال يؤخذ يف احلسبان أي زيادة حصلت يف القيمة
 هذا معنا  .عليه حساب تخصص تدين أسعار تخزون آخر املدة ص حساب بالفرق يطلقاألقل، فيؤخذ هبا دون سعر التكلفة وخيصي 

أن القاعدة العامة يف تقييم املخزون السلعي آخر املدة هي سعر التكلفة ألهنا القيمة األقل، لكن يف حالة اخنفاض سعر السوق عن 
ساس قاعدة التكلفة أو لتقييم على أيتم اعندئذ  ،سعر التكلفة الفعلية للمخزون يعترب الفرق بني السعرين خسارة متوق  حدوثها

يادة على ذلك ز الفرق بني سعر السوق وسعر التكلفة. قيمة لمخزون بل القيمة السوقية السوق أيهما أقل م  تكوين تخصص تدين
عر التكلفة سال يتم األخذ بعني االعتبار األرباح املتوقعة عندما تقل التكلفة عن سعر السوق، وتؤخذ اخلسائر يف احلسبان عند زيادة 

ر التكلفة، أن سعر السوق لن يقل عن سعمن عن سعر السوق، مما يعكس جوهر التحفظ احملاسيب. وبالطب  يف حالة تأكيد املنشأة 
                                                           

 .277رضوان حلوة حنان، تطور الفكر احملاسيب، مرج  سبق ذكر ، ص  1
 .266فالرت ميجس وآخرون، مرج  سبق ذكر ، ص  2



األساس المحاسبي للتحفظ                                                                   :   الفصل الثاني    
 

 
104 

قد حتدث بعض الظروف اليت جتعل من يضاف إىل ذلك أنه  ( وال يتم القيام بأي إجراء آخر.LCMفلن تلجأ العتماد قاعدة )
 أقل من تكلفته، والذي يقصد به ختفيض تكلفة املخزون بالقيمة اجلديدة متاشيا م  الظروف اليت دفعتالصواب تقييم املخزون ب

أنه يف ضوء قاعدة بل الفرق بني تكلفة املخزون والقيمة اجلديدة، حيث يرى )احليايل( املنشأة هلذا التخفيض، مما ينتج عنه خسارة متثي 
(LCM يتم حتميل اخلسارة النايمة عن )عي إن الدا .1اخنفاض قيمة املخزون على إيرادات نفس الفرتة اليت حدثت هبا اخلسارة

زون هو هبوط أسعار السل  يف السوق أو اخنفاض قيمته نتيجة التلف والتقادم، التغريات يف خاألساسي وراء ختفيض تكلفة امل
ن األفضل . وإزاء هذ  احلالة الطارئة قد جتد املنشأة أنه مالتكنولوجيا أو التصميم، بالتايل تكون قيمة املخزونات أدىن من تكلفتها

 (.LCMقياس تخزوهنا السلعي على أساس أكثر حتفظا باستخدام قاعدة )
لقد ورد تقييم عناصر املخزون يف هناية الدورة يف النظام احملاسيب املايل، حيث جيرى تقييمها بالتكلفة أو سعر البي  الصايف أيهما 

البي  الصايف قيمة اإلجناز الصافية. ويف حالة ما إذا كان سعر البي  الصايف أقل من تكلفة املخزون جيب تسجيل أقل، وميثل سعر 
 .2ة اخنفاض قيمة املخزونات واليت كانت تعرف سابقا مبؤونة تدهور قيمة املخزونخسار 
 (LCMثانيا: الجانب التاريخي لقاعدة )     

ت املتبقية من القرن  يف مقاله حول التحفظ (Basu)ذكر تارخييا ظهرت هذ  القاعدة منذ زمن طويل نسبيا، حيث  م 82أن السجالي
ية للعمليات ، وأوضحت السجالت التارخي"التكلفة أو السوق أيهما أقل" مت تقييمه وفقا لقاعدةقد وجد هبا ما يشري إىل أن املخزون 

 8762يف عام و  يف جمال تقييم املخزونات بشكل واس . مت ممارسة التحفظ احملاسيبقد م يف أوروبا أنه 82 القرنالتجارية يف بداية 
( على ضرورة التحفظ يف التطبيق احملاسيب، حيث أشار إىل أنه إذا بدأت قيمة البضاعة املشرتاة يف التدهور Savaryأكد الزعيم )

عني وجتار اجلملة تنخفض عن سعرها األصلي، فإنه جيب تسجيلها هبذا السعر وأصبحت متقادمة، أو كانت تقديرات املصني 
( أن تقييم املخزون بالتكلفة أو السوق أيهما أقل كان أحد متطلبات قانون التجارة الفرنسي Litteleton. كما أشار )3املنخفض

مات املعلن عليها، اما للمعلو وا الفئة األكثر استخد. ولقد كان الدائنون فيما مضى يهتمون بدرجة كبرية بامليزانية، وكان87674سنة 
( على أساس أهنا أكثر أمنا بالنسبة LCMمت حينها تربير قاعدة )قد و  ثر الكبري يف عملية تقييم األصولكان لسياسة التحفظ األو 

اليت ميكن أن تؤثير املخزونات و بات أسعار م املخزون بقيم منخفضة. كما تستخدم هبدف محاية املوردين من تقلي للدائنني حيث يقيي 
 .5على الوضعية املالية للمنشأة

نشأ نوع من عدم االقتناع هبذ  القاعدة، حيث إذا مت ختفيض تكلفة تخزون آخر الفرتة إىل أسعار البي   وم  ازدياد أمهية قائمة الدخل
مت إدراج بعض التعديالت  يف الفرتة الثانية. كنتيجة لذلك املعتادة، فهذا سيؤدي حتما خلسائر ومهية يف الفرتة األوىل وأرباح مبالغ فيها

ب "إذا كان من احملتمل بي  املخزون بأسعار حتقق رحبا عاديا، فإنه جي :( املتحفيظة وأصبحت على النحو التايلLCMعلى قاعدة )
 .6تقييم املخزون بالتكلفة حىت ولو كانت تكلفة اإلحالل اجلارية أقل"

                                                           
 . 926، ص9006، منشورات األكادميية العربية املفتوحة يف الدمنارك، 9وليد ناجي احليايل، أصول احملاسبة املالية، اجلزء  1

  2 عبد الرمحن عطية، احملاسبة العامة وفق النظام احملاسيب املايل، دار النشر جيطلي، الطبعة الثانية، 9088، اجلزائر، ص79.

 .87الرشيدي ممدوح صادق حممد، مرج  سبق ذكر ، ص 3
 .209جعفر عبد اإلله، مرج  سبق ذكر ، ص  4

5 What is lower of cost or market LCM? Available at (wwwsciencedirect.com), vu le 05.05.2016. 
 .268فالرت ميجس وآخرون، مرج  سبق ذكر ، ص  6 
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 (LCMقياس المخزون السلعي وفق قاعدة ) -2    

ئ ملخزون آخر له أثر بالغ على القوائم املالية، حيث أن التقييم اخلاط املختلفةالطرق السلعي بأنواع  مما ال شك فيه أن تقييم املخزون
كس هذا اخلطأ على عضال عن ذلك ينف .ادة أو النقص حسب طبيعة اخلطأاملدة سوف يرتتب عليه خطأ يف حتديد رقم الربح بالزي

اسيب يف املمارسة العملية مت قياس القيمة السوقية للمخزون السلعي وفق املعيار احمل. املنشأة ميزانيةة األصول الظاهرة يف إيمايل قيم
(، حيث يكمن االختالف بينهما يف تعريف كلمة FASB، واملعايري احملاسبية األمريكية جملس )8227( لعام 09الدويل رقم )

م املخزونات بالتكلفة أو القيمة تقيي " :ما يلي ( املتعلق باملخزون9) ( املعيار احملاسيب الدويل رقم7فقد ورد يف الفقرة ) ."السوق"
ري العادي للنشاط تخفيضا ر خالل السيعريف نفس املعيار القيمة الصافية للتحقق بأهنا مثن البي  املقدي و ، "الصافية للتحقق أيهما أقل

( يعتمد سعر 09الدويل رقم )احملاسيب . وهذا معنا  أن املعيار 1رة والضرورية لتحقيق البي رة لإلمتام والتكاليف املقدي املقدي  بالتكاليف
 اخلروج اجلاري واملتمثل يف سعر السوق.

 تقييم قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل.  -3    
طاق االستخدام يف املمارسات العملية املهنية، وتطبيق بشكل واس  الن بالسهولة وبساطةيف تقييم املخزونات ( LCMتتميز طريقة )

وال عاما، خر املدة(. ورغم شيوع استخدامها وسط احملاسبني، وكوهنا طريقة حماسبية مقبولة قبآم املخزون السلعي بتاريخ اجلرد )يف تقيي
 هاتضميننظرا لتلفة كانت حمل انتقادات تخخزون. هذ  الطريقة  إال أنه قد يتم التخلي عنها أحيانا واستبداهلا بطرق بديلة يف قياس امل

 العديد من أوجه الضعف والقصور أمهها:
فإنه جيرى االعرتاف بالقيمة املتدنية للمخزون السلعي آخر الفرتة يف حالة اخنفاض األسعار  (LCMحسب مضمون قاعدة ) -1

إىل ما دون أسعار التكلفة. باملقابل ال يتم االعرتاف بارتفاع األسعار يف حالة ما إذا كان سعر السوق أكرب من سعر التكلفة، وهو 
يه ختفيض أرباح لالعرتاف هبذ  الزيادة عند بي  األصل. األمر الذي يرتتب عم  جوهر سياسة التحفظ، ويتم ا يتوافق إىل حد كبريما 

 .2فيها تقييم املخزون السلعي لصاحل الفرتة اليت يتم فيها البي  ىالفرتة اليت جير 
 .3( على خلفية أهنا تؤدي إىل تناقض يف االعرتاف باألرباح واخلسائرLCM( تطبيق قاعدة التحفظ )Gower) انتقد -2
 ري سياسة التحفظ عند تقييم  لتأثختضية املتعلقة بالقياس والتحقق، و تبتعد القاعدة يف التطبيق عن القواعد واملبادئ احملاسب -3

املخزون. والشيء الواضح واألكيد أنه ال مان  من انتهاج هذ  الطريقة واعتمادها عند وجود مربير مادي على تدين قيمة املخزون 
 من شأنه إحداث خسائر يف الفرتات احملاسبية التالية. السلعي يف السوق، والذي

اعدة قهتتم ال تعرتف باخلسارة احملققة، يف حني ( CMP, LIFO, FIFOإن الطرق األخرى املستخدمة يف تقييم املخزونات ) -4
(LCM هبذ  اخلسارة وتعمل على جتنيبها واالعرتاف هبا عندما تكون التكلفة األصلية أكرب من القيمة )4ية للمخزونالسوق. 

                                                           
 .822هيّن فان جريوننج، مرج  سبق ذكر ، ص  1
 .927وليد ناجي احليايل، مرج  سبق ذكر ، ص 2
 .82الرشيدي حممود صادق حممد، مرج  سبق ذكر ، ص  3 

4 What is lower of cost or market (LCM)? Op.cit. 
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يؤدي استخدام هذ  القاعدة إىل إظهار املخزون بامليزانية بأقل من قيمته احلقيقية، خاصة عند اجتا  األسعار حنو االرتفاع، وهذا  -5
 يضر مبصاحل املالك واإلدارة.

 ات تدني القيم والخسائر المحتملة واألعباءؤونتكوين م المطلب الثاني:       
يتضمين التحفظ احملاسيب يف األساس األخذ بالقيمة األقل عند القياس وهذا تفاديا لنتائج غري حمقيقة، حيث يؤخذ بعني االعتبار  

عطى تلك األمهية ملواجهتها. باملقابل ال ت ؤوناتعند القياس اخلسائر وااللتزامات مؤكيدة احلدوث ومل تتحدد بصفة هنائية وتكوين م
داولة، كأوراق ات تدين قيم األصول املتؤونظهور م من بني مظاهر تطبيق سياسة التحفظات املتوقعة احلدوث. إن لألرباح واإليراد

ين ا مبختلف أنواعها يقودات ؤونتكوين هذ  املاألوراق املالية، حيث أن و القبض واملدينون   اأهنو التحفظ،  ياسةس استخدام حنوملسريي
من بني التطبيقات الدالة على مفهوم التحفظ احملاسيب  زيادة على ذلك فإن. 1تستخدم بكثرة كأداة من أدوات السياسة احملاسبية

  .تخصص الديون املشكوك فيها :تكوين املخصصات واالحتياطات ملواجهة االرتفاع املتوق  يف التزامات املنشأة مثل
ستوى املنشأة، ات باختالف أنواعها على مؤونأساسية بني ممارسة سياسة التحفظ وتكوين املما سبق، يتبني وجود عالقة بناء على 

االحتياط وتوخيي احلذر من أية خسارة حمتملة. هذ  السياسة تعد من بني السياسات احملاسبية األكثر شيوعا واستخداما  بداف وهذا 
تلف التحفظ احملاسيب عرب تكوين تخ أساستطبيق  حيث أن ،ةعدم التأكد وحاالت الشك املمكن ألن هلا عالقة واضحة بظروف

ملغاالة يف تقدير قيم اليس اهلدف منه ختفيض صايف األرباح احملاسبية أو قيمة عناصر األصول، إمنا جيرى هبدف تفادي  اتؤونامل
  .تؤوناتكوين هذ  املتربير  س يصعب، وبدون هذا األسا2ةتوزي  أرباح ومهي جتنيبملقبلة، و األصول يف الفرتات ا

على أهنا حتققت لذا  وتعاجل ،تؤخذ اخلسائر احملتملة الوقوع يف احلسبان أنه يف ظل عدم التأكد إىل يف هذا السياق أشار )النقيب(
الذي يتم يراد يكوين احملاسب هلا تخصص، بينما ال حتسب األرباح وكذا اإليرادات إال بعد حتققها فعال، وهذا التزاما مببدأ حتقق اإل

 3:هي أن من بني املخصصات اليت ميكن تكوينها ملعاجلة هذا املوقف باحثويذكر ال عند حتقق البي .
 .تخصص تدين قيمة املخزون السلعي 
 تخصص تدين أسعار األوراق املالية. 
 .تخصص الديون املشكوك فيها 

ند القياس احملاسيب اسيب كنتيجة لتطبيق ممارسات التحفظ. فعات واالحتياطات املعروفة يف احملاسبة، قد ظهرت يف اجمال احملؤونإن امل
تظهر االحتماالت املختلفة املتعلقة باألحداث املستقبلية، حيث ميكن أن تكون مؤكدة احلدوث بدرجة عالية أو حمتملة احلدوث 

يصعب  اأو أحداث ية من الدقة،بنسبة قليلة. ومن حيث إمكانية حتديد قيمتها، فقد تكون أحداث يسهل حتديد قيمتها بدرجة كاف
 ح بالتفصيل تختلف األحداث املمكنة واحتماالت القياس:حتديد قيمتها بدقة، والشكل التايل يوضي 

                                                           
1 Jeans François et al, op.cit, p :1162.  
2 Serge Evraert, Christian P, Cristine C, les documents de synthèse : Bilan, compte de résultat, Annexe, E-thèque, Paris, 2002, 
p :8. 

 .902كمال عبد العزيز النقيب، مرج  سبق ذكر ، ص   3 
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 (: طبيعة األحداث المستقبلية في المدى القصير2-2شكل رقم )

 

 .28، ص 9082، مكتبة الوفاء القانونية، مصر،8رشا الغول، التحفظ احملاسيب، ط المصدر:

ج حيدث وأن تتعريض أصول وخصوم املنشأة للتغريي يف قيمتها احملاسبية بالشكل الذي يؤثر على قيمتها احلقيقية. هذا التغري قد ينت قد
تغري يطرأ على أسعار األصول حسب ظروف السوق السائدة، احتياط املنشأة لبعض عمالئها الذين  :عن أسباب تختلفة، منها

  املستقبل القريب.ئر احملتملة يفمن اخلسا اتتعامل معهم وتشك يف قدرهتم على االلتزام بالسداد يف املوعد املطلوب، أو تتوق  عدد
لتقليل من حجم املخاطر واخلسائر اليت قد تتعريض هلا، من خالل عملية كنتيجة لكل هذ  االحتماالت الواردة، تسعى املنشأة ل

 تكوين املخصصات أو ما يسمى باملؤونات الالزمة حسب الظروف اليت دعت لذلك.
 مفهوم المؤونة وتمييزها عن االحتياطي  -1    

جم تأثريمها على نتيجة واملالية اهلامة، وهذا نظرا حليعترب مفهوم املخصصات واالحتياطات وأمهية التفريق بينهما من املواضي  احملاسبية 
 أعمال املنشأة، وأمهية كل عنصر منها يف القوائم املالية.

 والهدف من تكوينها المؤونة طبيعة أوال:     
عتمد ا حيث أن النظام احملاسيب املايلتعرف املؤونة مبصطلح آخر أكثر شيوعا واستخداما يف احلقل احملاسيب هو "املخصص"، 

ري اجلارية اليت تدرج غاجلارية اليت تصنيف ضمن اجمموعة الرابعة "حسابات الغري" واخلصوم تعليق األمر باخلصوم ويمصطلح املؤونة 
الذي يشاع استخدامه بكثرة على مستوى و ستعمل مصطلح تخصص اوهناك من  .اجمموعة األوىل "حسابات رؤوس األموال"ضمن 

هو ختصيص و  وأحيانا أخرى يستخدم املصطلحان للداللة على نفس املفهوم ،ى باملخصص التقّنشركات التأمني ضمن ما يسم
بان " تعديل القيمة املسجيلة ألصل معني ليأخذ يف احلس:. فاملخصص هومبالغ ملواجهة أعباء والتزامات حمتملة أو مؤكدة احلدوث

األحداث المستقبلية في 
األجل القصير

غير مؤكدة الحدوث 
(محتملة)

يصعب تحديد 
قيمتها

ال تؤخذ في 
االعتبار 

يمكن تحديد 
قيمتها

يكون لها 
احتياطي

مؤكدة الحدوث

يصعب تحديد 
قيمتها

يكون لها 
مخصص

يمكن تحديد 
قيمتها

تعتبر من 
المصاريف 
وااللتزامات
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ت تتعلق بأعباء تتضمين بعض عدم التأكد سواء بالنسبة ؤونا، وامل1العوامل اليت ميكن أن تقليل من قيمة األصل بالنسبة للمنشأة"
نهاية السنة حىت تكون ا بيملبلغها وأحيانا بالنسبة لوجودها. فهي أعباء حمتملة لكن تظهر خالل الدورة، مما يستلزم تقييدها حماسب

احلاالت اليت تستدعي تكوين  من خالل إدراج بدقةهذا املفهوم ( Simonet) حبينما وضي  .2نتيجة أعمال املؤسسة أكثر دقة
 توجيه إلثبات: تصحيحات حماسبية يف تاريخ اجلرد ":أهنافهو يرى بت، ؤوناامل

 .نقص القيمة ألحد األصول، وهذا من خالل مؤونة التدين 
 .خسارة أو عبء مرتقب، وهذا من خالل مؤونة املخاطر واألعباء 
  3خالل املخصصات التقنية لشركات التأمني"دين مؤكد ومقدير جتا  الغري، وهذا من. 

" عبء على اإليرادات ملقابلة التزامات أو خسائر مؤكدة احلدوث يف املستقبل، وقد يتم :كما عريفت )رشا الغول( املخصص بأنه
 يف جزئه األول فإنه يتضمين التعريفوفقا هلذا . 4تكوينه باحتجاز جزء من صايف الربح ملواجهة خسارة حمتملة أو متوقعة احلدوث"

اطه حبالة عدم التأكد يف الرتب ويف جزئه الثاين تعريف االحتياطي وهذا الرتباطه بعنصر التأكد يف حدوث اخلسارة، تعريف املؤونة
 بالرجوعو  .ل السنةالها نتائج أعمجيب أن تتحمي و  على وجه الدقةأعباء يصعب حتديد مبالغها متثل املخصصات ف. حدوث اخلسارة

غري مؤكد  " التزام:( واملتعلق باملخصصات، االلتزامات احملتملة، واألصول احملتملة، فإن املخصص76لمعيار احملاسيب الدويل رقم )ل
من ناحية توقيت حدوثه أو مبلغه، وميكن متييز املخصصات عن االلتزامات األخرى كاملبالغ الناجتة عن معامالت جتارية يتم سدادها 

، وكذا املستحقات، وذلك ألن املخصصات تكون بسبب وجود عدم التأكد بشأن التوقيت أو املبلغ املتعليق بالنفقات فيما بعد
    ومن أكثر التعاريف قبوال لدى احملاسبني ما ورد يف قانون الشركات اإلجنليزي والذي جاء فيه: .5املستقبلية املطلوبة عند التسوية"

مة أي أصل أو ملقابلة نقص يف قي ن اإليرادات ملقابلة استهالك أو جتديد األصول الثابتة أو" املخصص هو كل مبلغ يستقط  م
 .6بدقة" ملقابلة أي التزام أو خسارة معلومة لكن ال ميكن حتديد قيمتها

يف ضوء التعاريف السابقة يتضح أن املخصصات أو ما يسمى باملؤونات هي مبالغ مالية ختصيص ملواجهة أو ملقابلة النقص الفعلي 
أو  مؤكدة أعباءو  ، أو ملقابلة االلتزاماتولكن ال ميكن حتديد قيمتها بدقة ؤكدة احلدوثمسارة خيف قيم بعض األصول، أو ملقابلة 

ح أو ت إلزامية وواجبة التكوين قبل الوصول إىل نتيجة أعمال املنشأة من رباملؤونا. وتعترب اسة التحفظطبقا لسي تملة احلدوثحم
قيمة احلقيقية يسمح بتحديد الهناية السنة املالية احلسابات يف يف ا هعت الضرورة لذلك ألن إدراجخسارة، ويتم تشكيلها كلما د

 بدقة كافية. ملختلف عناصر األصول واخلصوم، وحتديد النتيجة
رب استخداما للربح عكس االحتياطات اليت تعت جيب أن حتميل على إيرادات الفرتةات مصاريف )أعباء( ؤونحماسبيا، تعترب مبالغ امل 

غ تستقط  من االيراد هذ  املبال .، وهذا ألهنا تتضمين رصد مبالغ مالية يف حسابات حمديدة ملقابلة نفقات متوقعةوليس عبئا عليه

                                                           
1 Ahmed Gomaa, op.cit, p: 277. 
2 Khafrabi Med Zine, op.cit, p: 349. 
3 Guy Simonet, comptabilité des entreprises d’assurance, ed. ARGUS, 5èm édition, 1998, p.140. 

 .22رشا الغول، مرج  سبق ذكر ، ص  4
 .702-707هيّن فان جريوننج، مرج  سبق ذكر ، ص ص  5
ة، شورى لالستشارات لفقهي الراب  للمؤسسات املالية اإلسالميعصام عبد اهلادي أبو النصر، األسس احملاسبية واألحكام الفقهية للمخصصات يف املصارف اإلسالمية وأثرها على توزي  األرباح، املؤمتر ا 6

 .8، ص9088سبتمرب  98/99الشرعية، أيام
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ا االحتمال سائر. وهنا جند أنه إذا حتقق هذاخللنظر عن نتيجة الدورة وتشكيل تكاليف يتم حساهبا ملقابلة احتمال وقوع بغض ا
ألنه ال ظرا ن يتحقق االحتمال تسرتج  املؤونات يف الدورة املوالية لت مبا تستحقه من أعباء، وإن ملتكون الدورة احملاسبية قد حتمي 

ة عن  إىل حماولة الوصول ألفضل النتائجولذلك فإن احملاسب يهدف من وراء تشكيل املؤونات يف هناية السنة  مربير لوجودها. املعربي
 مت سداد قيمها مقدما، أو واليت فيها نتيجة النشاط واملركز املايل للشركة، من خالل حتميل السنة املالية باملصاريف واخلسائر املتحققة

توزي  لي حلني حتقق عملية البي  بالنسبة للخسائر املتحققة. فضال عن ذلك، تعد املؤونات وسيلة فعالة مل حتديد قيمتها بشكل فعل
اخلسائر والتكاليف على عدد من السنوات، وهذا لتجنيب حتميلها لسنة واحدة فقط وتثقيل حساب النتائج لدورة واحدة بالشكل 

 .1الذي حيدث اختالال ماليا كبريا
 المؤونات في الميزانية: طريقة إظهار      

ملعاجلة ، ولذا جيب التأكد من سالمة ابشكل كبري املكونة يف هناية السنة حيكمها عامل التقديرمن املعروف أن مبالغ املؤونات 
ون املشكوك املناسبة. فاملؤونات املرتبطة بأصول حمديدة كمؤونة الدي د مت تقديرها وفقا للطرق واألساليباحملاسبية للمؤونات، وأنه ق

يف حتصيلها ومؤونة تدين قيم املخزونات وغريها، جيب أن تظهر مطروحة من األصول املرتبطة هبا يف جانب األصول من امليزانية. 
صوم من امليزانية، وهذا جانب اخلفتظهر يف دقة معقولة وبالنسبة للمؤونات املكوينة ملقابلة التزامات معلومة وال ميكن حتديد مقدارها ب

  ألغراض اإلفصاح احملاسيب.
 مفهوم المؤونة ومفهوم االحتياطي ثانيا: التمييز بين      
يم جند املؤونة واالحتياطي. من بني هذ  املفاهفتختلفة يف املضمون،  هايق  خلط بني املفاهيم اليت تكون متقاربة بالعادة لكنقد أحيانا 

ات ميكن متييزها عن االحتياطات من حيث أساس املصدر الذي تكوين منه األموال، حيث أن املبالغ اليت ختصم من إن املؤون
ح احملقيقة تدخل ا األموال اليت يتم احتجازها من األربيف حني أن ات، ؤونامل دائرةاإليرادات قبل حتديد مبلغ األرباح تدخل ضمن 

فالقياس  ،وحىت يسهل علينا التفرقة بني املصطلحني بشكل أدق، جيب معرفة احلالة اليت يتم فيها القياس االحتياطات.حييز ضمن 
عدم  ات، أما القياس املنجز يف إطار ظروفمؤون الذي يتم يف ظروف املخاطرة، تكون جمموع املبالغ املكوينة يف إطار  عبارة عن

ينجر عنه حجز مبالغ يف شكل احتياطات للتصدي حلاالت الشك املمكنة. إىل جانب ما مت ذكر  ميكن االستعانة بالنقاط  التأكد،
 :2التالية للفصل الدقيق بني املفاهيم الواردة كالتايل

 هابذلك يتم تكوينو  تكلفة يتم حتميلها على اإليراد وذلك قبل حتديد الربح أو اخلسارة لنتيجة أعمال املنشأة، ؤونةعترب املت 
 على نتيجة نشاط املنشأة. ادون أن يتوقف تكوينه لذلكحسب الظروف اليت دعت 

 هة كون يف غالب األحيان ملواجت ؤونةعن االحتياطي حسب الغاية من تكوين كل منهما، حيث أن امل ؤونةتلف املخت
كوينه كدة أو حمتملة. عكس االحتياطي الذي يتم تالتزامات أكيدة، أو ملقابلة النقص يف قيم األصول أو ملقابلة خسائر مؤ 

 لتعزيز املركز املايل للمنشأة أو جتسيدا لسياسة إدارية حمددة.

                                                           
ة املوصل، العراق، عتكوين املخصصات واالحتياطات يف شركات التأمني بالتطبيق على شركة التأمني الوطنية العراقية، جملة حبوث مستقبلية، كلية احلدباء، جام لقمان حممد أيوب، العوامل املؤثرة يف 1
 .9087.08.88(، بتاريخ www.iasj.net) . متوفر على املوق 77، ص9007، 87ع
 .9087.08.88، تاريخ االطالع (www.almohasib1.com، متوفير على )9080.09.98موق  احملاسب األول بتاريخ  2 

http://www.iasj.net/
http://www.almohasib1.com/
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 فهي  ات باعتبارها عبء على إيراد املنشأةؤونمن حيث موق  كل منهما يف قائمة الدخل وقائمة املركز املايل، حيث أن امل
ات أو يف جانب األصول مطروحة من األصول املتعلقة هبا. أما االحتياط تظهر يف حساب النتيجة وتظهر يف جانب اخلصوم

 تظهر يف حساب التوزي  نظرا ألهنا تعد استخداما للربح، كما تظهر دوما يف جانب اخلصوم من امليزانية.
 أو موجودات.  أية حقوق اقابلهتال ف و ملواجهة خسائر حمتملة،أ وين ملقابلة النقص يف قيم األصولكت ؤونةن املأل نظرا

 بالنسبة لالحتياطي فهو أرباح حمتجزة يعاد استثمارها يف أصول أو استثمارات متعددة، وبالتايل يقابله أصول حقيقية.
اسبية حمددة، إىل خاص بدورة حممما سبق ميكن القول بأن أمهية التمييز بني االحتياطي واملؤونة تكمن يف إظهار رقم ربح حقيقي 

 نية نشوء احتياطات سرية إذا مت تكوين مبالغ املخصصات من حساب النتائج بينما هي يف األصل احتياطات حمتجزة. إمكاجانب 
 المالي واالقتصادي للمؤونات ثالثا: تقييم الدور     

يتم تقليص ربح ا ميكين تكوين املؤونات من ضبط وتسوية امليزانية من خالل إظهار قيم التدين ومبالغ الديون احملتملة. فمن خالهل
الدورة، حيث حتفظ ضمن األصول املبالغ النقدية املهيأة للخروج، وبفضل عملية التكوين هذ  يتم تفادي أن تكون نتيجة الدورة 

ات هي تصحيحات حماسبية يف هناية السنة يقوم بعملها احملاسب على وجه التحديد، ؤونرغم أن امل .املوالية مثقلة باخلسائر والتكاليف
السلبيات على أساس  تعرض يملة من إال أهنانصب على تعديل قيم األصول املتدنية وإثبات املقابل لاللتزامات واألعباء واخلسائر، وت

 :1هذ  السلبيات يف وتتمثلالشكوك اليت تتعلق باملبالغ وآجال استحقاق اخلسائر والتكاليف املتوقعة، 
 لتكلفة أو اخلسارة اليت تثقل نتيجة الدورة املوالية.مبلغ املؤونة غري الكايف يرتك حصة بالغة من ا 
 .خيفيض الفائض على مستوى املؤونة املكونة من نتيجة الدورة فيجعلها خاطئة وغري صحيحة     

 ال جيب أن تتم بشكل عشوائي وغري دقيق، أو بناء على اخلربة السابقة للمنشأة، ولكن جيب ؤونةوهذا معنا  أن عملية قياس مبلغ امل
ار أكد املعيار باعتماد طرق حمددة. يف هذا اإلط اوحتديد مبلغه هادراسة وحتليل الظروف واحلاالت املختلفة اليت تستدعي تكوين

 :2مبا يلي -س املخصص املكيونعند قيا-( على ضرورة قيام املنشأة 76احملاسيب الدويل رقم )
 عدم التأكد يف االعتبار، لكن عدم التأكيد ال يربير إنشاء تخصصات زائدة، أو املبالغة املتعميدة يف  التأخذ املخاطر وحا

 املطلوبات.
 واليت  باستخدام سعر )أو أسعار اخلصم( ما قبل الضريبة لزمنية للنقود مادياخصم املخصصات، حيث يكون تأثري القيمة ا

تعكس التقييمات احلالية يف السوق للقيمة الزمنية للنقود، وحيث يتم استعمال اخلصم يتم االعرتاف بالزيادة يف املخصص 
 نتيجة ملرور الوقت على أنه مصروف فائدة.

 .األخذ يف االعتبار األحداث املستقبلية مثل التغيريات يف القانون، التغيريات التقنية 
   طا بشكل وثيق ف املتوق  مرتباالعتبار املكاسب من التصرف املتوق  يف املوجودات، حىت ولو كان التصري عدم األخذ يف

 باحلدث الذي تسبب يف نشوء املخصص.     
 أنه جيب أن تتم مراجعة املخصصات يف تاريخ كل ميزانية وتعديلها إلظهار أفضل تقدير حايل. (76)الدويل  ويضيف املعيار  

                                                           
1 Khafrabi Med Zine, op.cit, pp :358-352. 
2 Information technology accountants, IAS37, p :3, available at (www.infotechaccountants.com). 
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 التي يجب تكوينها في إطار سياسة التحفظ ؤوناتأنواع الم -2
سم يتعلق جبانب إىل قسمني رئيسيني، قاحملاسيب  وفقا ملتطلبات سياسة التحفظ املمكن تشكيلها ف املؤوناتبشكل عام تصني 

 .وقسم يتعلق جبانب اخلصوم األصول،
  أوال: مؤونات تدني قيم األصول    

 درج ضمن هذ  الفئة األنواع التالية:نوق  على مستوى قيم األصول، حيث ياملتتكوين هذ  املؤونات ملواجهة التدين 
 مؤونة تدني قيم المخزونات   -أ    
حيدث وأن تنخفض أسعار السل  واملنتجات تبعا لقدم السل  واملنتجات واالتالفات الطارئة، مما جيعل أن تكون القيمة احلقيقية  قد

 هلذ  املمتلكات بتاريخ اجلرد أقل من تكلفة شرائها أو إنتاجها. األمر الذي يلزم احملاسب بتخصيص مبلغ ملقابلة االخنفاض الطارئ
موعة الثالثة وأدرجها ضمن اجم هلذا النوع من املؤوناتولقد تعريض املشروع اجلزائري  نة تدين قيم املخزونات"." مؤو ـ:يدعى ب والذي

املتعلق بتحديد قوائم  9008جويلية  97قرار مبوجب  وهذا ،(: خسائر القيمة عن املخزونات واملنتجات قيد التنفيذ72باحلساب )
" عمال مببدأ (:2الفقرة ) (897)التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية ومدونة احلسابات وقواعد سريها، حيث جاء يف املادة 

عد طرح باحليطة، فإن املخزونات تقييم بأقل تكلفتها وقيمة إجنازها الصافية، حيث تتمثل قيمة اإلجناز الصافية يف سعر البي  املقدير 
تكلفيت اإلمتام والتسويق. وتدرج أية خسارة يف قيمة املخزونات يف احلساب كعبء يف حساب النتائج عندما تكون تكلفة املخزون 

 .1د خسائر هذ  القيمة يف املخزونات مادة مبادة"أكثر من القيمة الصافية إلجناز هذا املخزون، وحتدي 
وأن اخنفض  ، حيث يف هناية السنة إذا حدثاملتحفظة عتمد طريقة "أيهما أقل"اع اجلزائري املشري  جند أن يف ضوء نص املادة املذكورة 

سعر بي  بعض عناصر املخزونات عن تكلفة شرائها أو تكلفة إنتاجها، جيب على املنشأة تشكيل مؤونة تعرف باخلسارة عن قيمة 
على اإليرادات حيميل حلساب النتائج، ويكون اهلدف من وراء تكوينها هو تغطية أي خسارة قد تتحقق  ئااملخزون، واليت تعترب عب

 .لتحفظ احملاسيب. وهذا االجراء ما هو إال ممارسة صرحية للية بسعر يقل عن تكلفته األصليةإذا ما مت بي  املخزون املعّن يف السنة املوا
م فية واملذكورة يف املادة السابقة يقصد هبا القيمة الصافية القابلة للتحقق، وبالتايل تقييجتدر اإلشارة إىل أن قيمة اإلجناز الصا

لعي بالفارق بني تدين قيم املخزون السلاملخزونات وفق التكلفة أو القيمة الصافية القابلة للتحقق أيهما أقل م  تشكيل تخصص 
 م املايل احملاسيب وفقا ملا ورد يف املعايري احملاسبية الدولية. كنتيجة لذلك فإن املخزونات تقيم يف إطار النظا  األسعار.

 مؤونة تدني قيم األوراق المالية  -ب
إن مصطلح األوراق املالية القابلة للتداول يستخدم يف معظم الدول ليشري إىل السندات اليت تصدرها احلكومة، والسندات واألسهم 

وراق أن االستثمار يف هذ  الصيغ يعترب من األصول السائلة إلمكانية بيعه يف سوق األاليت تصدرها شركات املسامهة الكبرية، حيث 
ر لقد أشاعة تسييلها. و ية حبكم إمكانية سر ولذلك يشاع بكثرة أن االستثمار يف هذ  األنواع يعترب املصدر الثاين للنقد .املالية بسرعة

وجوب تقومي استثمارات األوراق املالية القابلة للتداول يف ميزانية املنشأة، ( ب89رقم ) (FASBتقرير جملس معايري احملاسبة املالية )
االعرتاف  يفيكمن  اهلدف األساسي من وراء تطبيق هذ  القاعدة إن. 2وهذا وفقا ألسلوب التكلفة أو سعر السوق أيهما أقل

                                                           
 .87، مرج  سبق ذكر ، ص 9008جويلية  97اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، قرار  1
 .226فالرت ميجس، مرج  سبق ذكر ، ص 2
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ل على ارتفاع هذا السعر عن سعر التكلفة، مما يدقة عن تراج  سعر السوق، وعدم االعرتاف باملكاسب يف حالة باخلسائر احملقي 
توافق القاعدة م  سياسة التحفظ املعروفة. فعند تطبيق هذ  القاعدة، تتم مقارنة التكلفة اإليمالية لألوراق املالية القابلة للتداول 

اق املالية أدىن من تكلفتها قيمة السوقية لألور بقيمتها السوقية اجلارية، ويستخدم املبلغ األول أساسا للتقييم يف امليزانية. فإذا كانت ال
 األصلية فهذا يعّن أن هناك خسائر غري حمققة جيب أن تؤخذ يف احلسبان عند حتديد صايف الدخل، وهذا ال يكون إال بتشكيل

 تدين قيم األوراق املالية".  مؤونة"تسمىتقومي  مؤونة

 ا:لى أهنع عريفما تكشكليا من حساب األوراق املالية جبانب األصول.   -زانيةيف املي -طرح تحسابا مقابال لألصل، و  املؤونة عتربت
"حساب تقومي وحساب مقابل يستخدم لتخفيض قيمة األوراق املالية إىل القيمة السوقية األقل من التكلفة، يتم تعديله يف تاريخ 

وهذا معنا ، إذا حدث وأن كانت القيمة السوقية حملتويات حمفظة األوراق املالية أقل من التكلفة، فالبد  .1إعداد امليزانية اخلتامية"
حىت تظهر األوراق ونة ؤ ويف هناية كل دورة حماسبية يعديل رصيد امل. عادل م  قيمتها السوقية احلاليةمن ختفيض قيمة احملفظة حىت تت
  اإلطار يواجه احملاسب حالتني مها:قاعدة "أيهما أقل"، يف هذا املالية يف امليزانية اخلتامية وفقا ل

 تدين قيمة األوراق املالية كنتيجة ملزيد من االخنفاض يف القيمة السوقية، فيجب إجراء قيد  ؤونةإذا كان األمر يقتضي زيادة م
 التسوية لالعرتاف باخلسائر اإلضافية غري احملققة.

  اق املالية أو تدين قيم الور  مؤونةيخ آخر ميزانية، فال بد من عمل قيد تسوية لتخفيض أما إذا ارتف  سعر السوق بعد تار
 استدراك للخسائر غري احملققة. اعلى اعتبار أهن اترصيده

حيح لتص ا(: خسائر القيمة عن األصول املالية اجلارية، ويعترب حساب22) ساباحلتدين قيم األوراق املالية ضمن  ؤونةمت إدراج ملقد 
 -لى غرار باقي األصولع -القيمة يسمح بإعادة القيمة احملاسبية ألحد األصول إىل قيمته القابلة للتحصيل، حيث أن األصول املالية 

واليت ال يعاد تقييمها حسب قيمتها الصحيحة عند إقفال الدورة، تفقد قيمتها إذا كانت قيمتها احملاسبية أعلى من قيمتها القابلة 
(: 787) ( مقابل احلساب22) يتم تقييدها يف احلسابات املالية الدائنة للحساب عند إثبات اخلسارة يف القيمةو . 2للتحصيل

بط وتعديل شرط أن يتم ض والذي جيعل مدينا مببلغ اخلسارة للعناصر املالية، ملؤونات وخسائر القيمةتخصصات االهتالكات، ا
 .اية كل دورة ماليةب مايل يف هنحساب املؤونة املتعلق بكل حسا

 تدني قيم العمالء  ؤونةم -ج
عض العمالء هي غري  هلا أن حسابات بقد يتبنيي  –بالنسبة للمنشأة اليت تبي  بضائعها وتقديم خدماهتا ألجل –يف بعض األوقات 

مح بعض األحداث تسقابلة للتحصيل، مما جيعل الديون الواقعة على عاتق هذ  الفئة هي أيضا معريضة لنقص القيمة وهذا عندما 
. 3والتصريفات بالشك يف قدرة املدين على الوفاء بديونه. بالتايل جيرى تقدير باخلسارة احملتملة واحملديدة بنسبة مئوية من مبلغ الدين

إن بعضا من هذ  الديون قد ينشأ نتيجة أخطاء يف التقدير، أو بسبب حدوث تطورات غري متوقعة، لذا يق  على عاتق قسم 

                                                           
  .277 فالرت ميجس وآخرون، مرج  سابق ذكر ، 1
 67، مرج  سبق ذكر ، ص9008جويلية  97القرار املؤرخ يف  2

3 Khafrabi Med Zin, op, cit , p349 
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ان يف املنشأة مسؤولية فحص ومتابعة حسابات العمالء، حيث إذا كان متحفظا بدرجة كبرية من جانب احلكم على العمالء االئتم
 وتفاديا للخسارة، فهذا سيقابله تراجعا يف رحبية املنشأة نتيجة رفضها منح االئتمان لعدد من العمالء. 

 معالجة الديون المشكوك في تحصيلها في القوائم المالية -1
ترب الديون املشكوك يف حتصيلها من اخلسائر املتوقعة واليت جيب االحتياط هلا يف إطار سياسة التحفظ، وسبب وجودها هو بي  عت

بضائ  لبعض العمالء بأجل ويتوق  عدم قدرهتم على سداد الديون املستحقة عليهم. هذ  الديون يتوجيب حتميلها للسنة اليت مت فيها 
احلالية كديون ملالية اقصد من ذلك أن حيميل الدين على إيراد السنة الو .  إعدام الدين يف السنة املالية املواليةبي  البضاعة حىت ولو مت

ظ احملاسيب هلا أثرها ن سياسة التحفهبذا الشكل فإ مشكوك يف حتصيلها، باعتبارها خسارة متوقعة متعلقة بعمليات السنة احلالية.
د حنا أن التحفظ عند إعداد امليزانية يتضمين اجتاها حنو حل مشكلة عدم التأكفقد سبق أن وضي  الواضح عند تقييم حساب العمالء،

لدى تقييم األصول، عرب إظهارها بالقيم األدىن من القيم املعقولة عوض حتديد القيم وإظهارها بشكل موضوعي. يف هذا السياق 
أنه   زاء عملية تقييم األصول، وعلى مستوى حسابات العمالء يتيضح سياسة متحفظة واحلذر إمييل احملاسب ومدير األعمال لتبّني 

الديون املشكوك يف حتصيلها، كلما كان التقييم الصايف حلساب العمالء منخفضا، وهو ما يعكس  مؤونةكلما زاد مقدار حساب 
جتاهات بقيم متحفيظة تعد من اال -خاصة حسابات الغري- مالء. لذلك جند أن تقييم األصولأثر التحفظ على قيمة حساب الع

التقليدية والراسخة يف الفكر احملاسيب، وقد ظهر هذا االجتا  حنو التحفظ نتيجة كون شرحية الدائنني تعترب الفئة األكثر استخداما 
 .1وبشكل أساسي للقوائم املالية

بال، تعمل على املستحقة على املدينني مستق مما سبق نستخلص أنه عند وجود احتمال بعدم إمكانية حتصيل املنشأة لبعض حقوقها
بالتايل الوصول لتحديد و  ية مبا خيصها من مصاريف وإيراداتللديون املشكوك يف حتصيلها، وهذا حىت تتحميل الفرتة املال مؤونةتكوين 

 نتيجة النشاط بدقة كافية.  
 التحفظ في إطار سياسةالديون المشكوك في تحصيلها  ؤونةم -2

 مبلغ الديون املشكوك يف حتصيلها هي حمتملة الوقوع يف املستقبل وغري معروفة بدقة، لذلك وتطبيقا لسياسة التحفظ إن اخلسارة عن
 لديون املشكوك يف حتصيلها".ا مؤونة"دعى تملقابلتها عند حدوثها فعال  مؤونةيف احملاسبة يتم االحتياط هلا وأخذها بني االعتبار بعمل 

"مبالغ حمتجزة ملواجهة اخلسارة املتوقعة الناجتة عن احتمال توقف بعض املدينني عن سداد ديوهنم  :هذا املخصص بأنه عريفوقد 
لة و املستحقة عليهم يف مواعيد استحقاقها اليت تلي تاريخ هناية السنة املالية، وهذا حىت تظهر امليزانية األرصدة احلقيقية لألصول املتدا

يوجيه ملقابلة جزء الديون اليت ختاطر املنشأة بعدم حتصيلها كليا أو ؤونة وهذا معنا  أن مبلغ امل .2م  استبعاد أثر اخلسائر احملتملة "
جزئيا، مما جيعل عملية حتصيلها غري أكيدة، كما أن جانب عدم التأكد بشأن حتصيل هاته القروض ناجم عن ظروف معينة  

أن  إىل وأشار )فالرت( .3العمالء للمبالغ املستحقة عليهم، نزاعكاإلفالس، عدم قدرة املدين على الوفاء بديونه، صعوبات سداد 

                                                           
  1 فالرت ميجس، مرج  سبق ذكر ، ص260

 .22رشا الغول مرج  سيق ذكر ، ص  2
3 Joseph Antoine et al, op. cit, p : 250. 
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، أو حساب تقييم ذو رصيد دائن يطرح (contra- asset)حساب مقابل ألصل معني  يالديون املشكوك يف حتصيلها ه مؤونة
 .1شكليا من حساب العمالء يف امليزانية

تتعلق  ااسيب وهذا ألهنالتحفظ احمل استنادا ألساس احتصيلها يتم تكوينهالديون املشكوك يف مؤونة تأسيسا على ما سبق، يتيضح أن 
العتبارها  أن الديون املشكوك يف حتصيلها ال يوجد دليل قاط ب. وهنا جيب التوضيح وقعةواجهة خسارة عن العميل غري مؤكدة ومتمب

من املدينني كالرسائل الربيدية، املكاملات  ، حيث أن املنشأة تتخذ عدة إجراءات لتحيصل ديوهنا2معدومة بشكل هنائي اديون
واإلجراءات القانونية، وعندما تستنفذ يمي  اإلجراءات ويتبنيي عدم قدرهتا على حتصيل مبالغ الديون، تتخذ قرار شطب هذ  الديون 

ملايل املثبت العسر ا الديون خالل الدورة هي ديون مفقودة بشكل هنائي بسبب هذ  وإدراجها ضمن فئة الديون املعدومة. لذا فإن
 . 3يف حق املدين، مما يربير ضرورة إرجاع قيمتها للصفر بتاريخ اجلرد

" عند إثبات خسارة :، حيث جاء فيه9008جويلية  97قد مت حتديد املعاجلة احملاسبية خلسائر حسابات العمالء يف القرار املؤرخ يف ل
: خسائر القيمة عن حسابات الغري(. يف املقابل يتم القيد 22ئن للحسابات )القيمة عن حسابات الغري، يتم تقييدها يف اجلانب الدا

يف  ، ويضبط حساب خسارة القيمة املتعلق بكل حساب للغريالتكاليف )تخصصات خسائر القيمة( يف اجلانب املدين حلسابات
عن طريق  فإن اخلسارة املثبتة سابقا ترصيدهناية كل سنة مالية. وعند حلول أجل سداد الدين الذي كان موضوع اخلسارة يف القيمة، 

وعندما يتيضح أن الدين غري قابل لالسرتداد  سائر القيمة واملؤونات(خ: االسرتجاعات عن 68القيد يف اجلانب الدائن من احلساب )
  .4ري قابلة للتحصيل: خسائر عن احلسابات الدائنة غ722تقييد خسارة القيمة يف مبلغ الدين ويقييد الفارق احملتمل يف احلساب )

 :حملاسيبا مؤونات األصول املكونة يف إطار سياسة التحفظ ظهريف ضوء ما مت عرضه ميكن إدراج اجلدول التلخيصي التايل والذي ي

 في إطار سياسة التحفظ (: مؤونات تدني قيم األصول3-2جدول رقم )

 المؤونة المكونة األصل المقّيم

 املخزونمؤونة تدين أسعار  املخزونات

 مؤونة تدين أسعار األوراق املالية األوراق املالية

 مؤونة الديون املشكوك يف حتصيلها املدينون

 : من إعداد الباحثةالمصدر

 
 

                                                           
 .222فالرت ميجس، مرج  سبق ذكر ، ص 1

2 Joseph Antoine et al, op. cit, p: 250. 
3 Ibid, p : 222. 
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 ثانيا: مؤونات متعلقة بالخصوم                                                                        
النوع من املؤونات على مستوى املنشأة ملواجهة االلتزامات املؤكيدة واحملتملة. وفيه منيز بني املؤونات املكوينة يف إطار هذا  يكوين 

 اخلصوم اجلارية، وتلك املكوينة يف إطار اخلصوم غري اجلارية.  
 مؤونات األخطار واألعباء )الخصوم غير الجارية( .أ

التحفظ احملاسيب يف هناية الدورة، وهذا لتغطية املنشأة ضد األخطار أو األعباء الناجتة عن يتم تكوين هذ  املؤونات عمال بسياسة 
أهنا:  )Joseph( الباحث يرىو . 1مؤكيد ها للتحقق، مبعىن أن حتقيقها غريأحداث مرتبطة بنشاط االستغالل وحتقيقت أو يف طريق

ون حمتملة أو دة حسب طبيعتها بوضوح، ولكن يف هناية الدورة قد تكاحملدي "املؤونات اليت تكوين بغرض تغطية اخلسائر وأعباء املنشأة 
ن مؤونات األخطار واألعباء تسجيل مبالغ الديون اليت تعرض طابعا عشوائيا سواء على أي أ .2أكيدة ويبقى مبلغها غري حمدد"

ملنشأة الشبيه إن ا وتعترب كعنصر من عناصر ذمة ،وقبل حدوث اخلطر أو حتقق املصروفقها أو على مستوى مبلغها، مستوى حتقي 
أن يستجيب ملعايري احليطة واحلذر وحسن النية والصدق، وبناء على طرق حتديدها و باألموال اخلاصة، وتكوينها البد  صح القول

 :3هيتدعي تشكيلها تس يةاملنشأة، كما أهنا ال تتعلق بنتيجة الدورة املالية. وتستجيب مؤونة األخطار واألعباء لثالثة شروط جوهر 
 .اخلطر أو العبء ال بد وأن يكون حمددا يف موضوعه 
 .حتقيق اخلطر أو العبء ليس مؤكدا، لكن هناك أحداث وقعت أو يف طريقها للحدوث جتعله حمتمال 
 .آجال خروج املوارد ومبلغها ليست معروفة بدقة، لكن ميكن تقديرها بشكل كايف 

هذ  املؤونات هلا أمهيتها خاصة على املستوى املايل، حيث تلعب دورا أساسيا يف إعداد ميزانية املنشأة. فاملبالغة يف تقديرها يقود 
بذلك فهي تسمح و لتقليص مقدار الربح، والتقليل من قيمتها ميكن أن يولد تضخيما ظاهريا أو مصطنعا لنتيجة املنشأة الضعيفة. 

، ويبقى اهلدف األساسي من تكوين هذا النوع من املؤونات على مستوى 4ة باملنشأة وتغيري ظاهر امليزانيةحبجب احلقائق اخلاص
اخلصوم هو االحتياط لعبء حمتمل، وبالتايل جتنيب حتميل الدورات املستقبلية للمنشأة باألعباء احملتملة الصادرة عن قرارات أو 

تظهر بطاب  و  لغها وتاريخ استحقاقها غري أكيد فهي تشكيل ديونا حمتملة واليت مبهبذا املعىنخطار تظهر خالل الدورة احلالية. أ
 د األعباء املستقبلية احملتملة. من خالل السيماح للمنشأة بتشكيل سيولة موجيهة لسدا االحتياطات

( ألهنا من ضمن عناصر اخلصوم غري اجلارية، ومتت 82تدرج مؤونة األخطار واألعباء ضمن احلساب )يف إطار النظام احملاسيب املايل 
"مؤونات األعباء هي خصوم يكون  :، حيث جاء فيها9008جويلية  97من قرار األوىل  الفقرة( 892)اإلشارة إليها يف املادة 

 استحقاقها أو مبلغها غري مؤكد، تدرج يف احلسابات يف احلاالت التالية: 
 انوين/ ضمّن( ناتج عن حادث مضى.عندما يكون لكيان التزام راهن )ق 
 عندما يكون من احملتمل أن يكون خروج موارد أمرا ضروريا إلطفاء هذا االلتزام.  

                                                           
1 Cyrille Mandou, op. cit, p :74 
2 Joseph Antoine et al, op.cit, p281 
3 Guide comptable et budgétaire des provisions pour risque et charges, bureau El -1/3, commité de fiabilité des comptes locaux, 
octobre 2015, p :4, disponible sur site (www.collectivites-locale-gouv.fr), vu le 12.05.2016. 
4 Cyrille Mandou , op. cit, pp :73- 74 

http://www.collectivites-locale-gouv.fr/
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  1هذا االلتزام تقديرا موثوقا منه"عندما ميكن تقدير.  
الية هو أفضل السنة امل( بيينت أن املبلغ املدرج يف احلسابات على سبيل مؤونات األعباء يف هناية 7ويف نفس املادة ضمن الفقرة )

وعموما  .تقدير للنفقات الواجب حتميلها حىت تالشي االلتزام املعّن، وتكون املؤونات حمال لتقدير جديد عند إقفال كل سنة مالية
 مؤونات، ةت املعاشات وااللتزامات املماثلمؤونااألعباء يف: تتمثيل املؤونات الفرعية اليت تنضوي حتت حساب مؤونة األخطار و 

 مؤونات أخطار وأعباء كربى. ، عمليات اإلصالح والصيانة الكربى مؤونات، األعباء الضريبية
واملذكورة  فق إىل حد كبري م  املعايري احملاسبية الدولية يف معاجلة هذا النوع من املؤوناتالنظام احملاسيب املايل يتي  جتدر اإلشارة إىل أن

تصنيف هذ  املؤونة يق  ضمن اخلصوم غري اجلارية بسبب أن حتقق األعباء املرتبطة هبا قد يكون بعد  (، كما أنIAS37يف املعيار )
فرتة تتجاوز السنة، ويف حالة حتقق األعباء اليت كونت من أجلها يتم ترصيد حساب املؤونة مباشرة. إضافة إىل ذلك، يتم استخدام 

 ه طاب  السنوية، لكن ميتد لعدة سنوات أو دورات حماسبية، وتسميى عندئذ "مؤونةمؤونة األخطار واألعباء لتوزي  العبء الذي ليس ل
األعباء الواجب توزيعها على عدة سنوات". هذ  األخرية تتعليق باألعباء املتوقيعة واهلامة مثل: تكاليف عمليات الصيانة الكربى أو 

الل فضال عن ذلك، توجيه املؤونة حتديدا لتغطية أعباء االستغ .املراجعات الضخمة، واليت ال ميكن لدورة نشاط واحدة أن تتحميلها
املهمة، واليت يكون موضوعها واحد وهو التسيري اجلييد للتجهيزات وصيانتها بدون متديد دورة حياهتا فوق املدة املتوقعة يف البداية.  

يتمثيل يف أن  . إن املربير اجلوهري هلذ  املؤونة2نةكما أن املصاريف الطارئة املرتبطة بعقود الصيانة ال تدخل ضمن وعاء هذ  املؤو 
حتميل تكلفتها لنتيجة  -يف ظل تطبيق مبدأ االستقاللية الدورات احملاسبية  -أمهية املبلغ املتعليق بأعمال الصيانة واإلصالح مين  

 .3دورة واحدة وهي دورة االجناز
 مؤونة الخصوم الجارية  -ب      

ها غري ، عند إقفال حسابات اخلصوم اليت يكون مبلغاحملدد لقواعد التقييم واحملاسبة والكشوف املالية 9008جويلية  97مبوجب قرار 
: 288) شهرا، تكون موضوع تسجيل حماسيب يف اجلانب الدائن من احلساب  89مؤكيد ومن احملتمل أن يق  استحقاقها خالل 

: تخصصات االهتالكات واملؤونات وخسائر 78عن طريق القيد يف اجلانب املدين حلساب التكاليف ) مؤونات اخلصوم اجلارية(
 . 4القيمة(، ويتم اسرتداد املؤونة إذا تبني أنه ال مربير لوجودها

ن م بعد عرض أنواع املؤونات اليت جيرى تكوينها مبوجب تطبيق سياسة التحفظ، ميكن القول بأن املؤونات عنصر مهم وأساسي
هنا ترتبط حباالت ألو  ،هة خسائر وأعباء حمتملة أو مؤكدةتكوينها يعد إلزاميا ألهنا تنطوي على مواج، حيث أن عناصر القوائم املالية

لبيا على القوائم ونظرا ألمهيتها فإن تقييمها مببالغ غري دقيقة ينتج أثرا س .عدم التأكد اليت تقود احملاسبني لالحتياط من هذ  اخلسائر
باملقابل فإن املبالغة  كوينه.فيها مبقدار ما مل يتم تمبالغ ينتج عنه أرباحا حماسبية أو عدم تكوينها مببالغ أقل مما جيب  هاتكوينفاملالية، 

نه حتيز يف القياس احملاسيب يصنيف على أو ، النتائج مبقدار اجلزء املبالغ فيه يف تكوينها خيفيض من الربح أو يرف  من اخلسارة حبساب
ملايل . وكل ذلك جيعل من امليزانية مضليلة وال تعكس حقيقة املركز اغري مرغوب فيه وخروج عن التطبيق السليم ألساس التحفظ

                                                           
 .82، مرج  سبق ذكر ، ص9008جويلية  97القرار املؤريخ يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،  1 

2 Guide comptable et budgétaire des provisions pour risque et charges, op.cit, p :4. 
3 Joseph Antoine et al, op.cit, p :287 

 .60، مرج  سبق ذكر ، ص9008جويلية  97القرار املؤرخ يف  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، 4 
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اف حسب املبلغ املتعلق باملؤونات قد مت ختصيصه بشكل كن على احملاسب التأكد من أن فإ)يوسف(  وجهة نظرل استناداو  للمنشأة.
 كما من قيمتها احلقيقية، بأقل األصول املرتبطة هبا فالزيادة غري الضرورية تنتج احتياطي سري )مسترت( وظهور ه إليه،الغرض املوجي 

القيمة  كس علىباح احملاسبية، مما ينعتتأثر مكانة املنشأة ومسعتها يف السوق، حيث أن املبالغة يف التقدير ينقص من مقدار األر 
من  العكس من جانب آخر وعلى على قدرهتا االقرتاضية وجذب املستثمر. بطبيعة احلال وينعكس ،السوقية لألسهم يف السوق

بالغ مل املتدين. ويف يمي  األحوال فإن املبالغة أو التقييم 1عدم بقاء رأس املال سليما ، فإن النقص يف قيمة املؤونات يرتتب عليهذلك
 .النتائج بصدق عن حقيقة تعربي غري حقيقية وال  القوائم املاليةاملؤونات املشكيلة جيعل من 

 تكوين االحتياطات في إطار سياسة التحفظ المحاسبيالمطلب الثالث:      
املخاطر املتوقعة و  احلذر ألخذ كل حاالت عدم التأكد بعض الدراسات اليت على أن مفهوم التحفظ احملاسيب يقتضي التعاملأكيدت 

يف املستقبل واملتعلقة بنشاط املؤسسة بعني االعتبار، مما يوضيح أنه يف ظروف الشك جيب على احملاسب االحتياط للخسائر 
ياطات يتم رصدها االحت أنمبا وااللتزامات الطارئة يف املستقبل، وتكوين مبالغ احتياطية جاهزة ملواجهة هذ  احلاالت العرضية. و 

نتهجها املنشأة يف مبوجب سياسات حتفظية ت تكوينلكن من املمكن حتديد قيمتها، فهي  عة وغري مؤكيدة التحققملقابلة أحداث متوقي 
 .ظأن االحتياطات على اختالف أنواعها قد ظهرت يف اجمال احملاسيب كنتيجة ملمارسة سياسة التحفبظروف معينة. لذا ميكن القول 

 المفهوم  المحاسبي لالحتياطيات -1     
انني ، األمر الذي جعل املشريع يتدخل من خالل القو وعلى مكانتها يف السوق إن االحتياطات هلا أمهية بالغة على مستوى املنشأة

ظور تعترب ة وكذا دائنيها محاية إضافية من أثر وق  اخلسائر احملتملة. فهي هبذا املنأعطاء املنشإلحديدها، وهذا والتشريعات املختلفة لت
ح معهد وقد وضي  تعاقدية.لاقانونية، أو الويتم تكوينها طبقا لألحكام التشريعية، التنظيمية، مبالغ جيرى حجزها من األرباح احملقيقة، 

قابلة أغراض يستخدم يف الغالب للداللة على املبالغ احملتجزة من األرباح الصافية ملاحملاسبني القانونيني األمريكي أن لفظ االحتياطي 
 .2معينة أو لتحقيق أهداف حمددة

 أوال: تعريف االحتياطات     
    هم التعاريف:وفيما يلي عرض ألاب، لقد جرى تعريف االحتياطي من وجهة النظر احملاسبية من قبل العديد من الباحثني والكتي 

االحتياطي هو" املبالغ احملتفظ هبا لتغطية التزامات حمتملة، أي االلتزام الذي مل يتبلور بعد، أو ملتطلبات قانونية والناشئة عن  -
رأمسال املسامهني أو عن مسامهات األعضاء ومن الفائض املرتاكم. وتشكيل االحتياطات جزءا من األموال اململوكة عكس املخصصات 

 .3ت املرتتبة على الشركة جلهات أخرى غري املسامهني واملالك"اليت تدعم املطلوبا
 . 4صة بشكل دائم للمؤسسة ما مل يصدر قرار تخالف من طرف األجهزة املختصة"" أرباح تخصي : تعريف االحتياطات على أهناو  -

                                                           
، 82، ع اجمم  العريب للمحاسبني القانونيني يوسف حممد جربوع، سامل عبد اهلل، املخصصات واالحتياطات واملشاكل النايمة عن استخدامها وموقف مراج  احلسابات اخلارجي املستقل منها، 1

 . 9086.09.02(، بتاريخ .orgwww.ascasociety. متوفر على املوق  )2، ص9007
بورصة فلسطني،  اسة تطبيقية على شركات التأمني املدرجة يفيميل حسن النجار، مدى استخدام االحتياطات السرية كأداة إلدارة األرباح هبدف التأثري على نسبة كفاية رأس املال والقيمة السوقية: در  2

  .6، ص9086، 2، ع92ج جملة االقتصاد واألعمال، اجلامعة اإلسالمية غزة، م
 .02، ص9002، 92التأمني، رقم مايكل هيفمان، كريج شوربرين، املنهج األساسي ملشريف التأمني: كفاية رأمسال واملالءة املالية، اجلمعية الدولية هليئات اإلشراف على  3

4 Herve jahier, pascal lépine, comptabilité approfondie et révision, édition ellipses, paris 1999, p :275. 

http://www.ascasociety.org/
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 . 1"هي أموال تقوم الشركات برصدها ملواجهة نفقات طارئة" كالتايل:  ضمن مصطلح أموال احتياطية )Amel(ها تعريفكما   -
ت هي مبالغ حمتجزة " االحتياطا:كوينه من خالل التعريف التايلرات تهذا املفهوم احملاسيب بتقدمي مربي جوهر ويوضيح )الواعظ(  -

مكني املنشأة من كت  حتقيقا ألهداف معينةدامات، وهذا من الفائض الذي يظهر  حساب النشاط اجلاري بعد مقابلة املوارد باالستخ
 . 2جتاوز املخاطر واخلسائر يف املستقبل، فضال عن تعزيز استقالهلا املايل من خالل قيامها بتمويل استثماراهتا املختلفة بأمواهلا اخلاصة

هلا دور أساسي يف و عة، ة غري املوزي قكما تعترب احتياطات املؤسسة جزءا من خصوم ميزانيتها، تتم تغذيتها سنويا عرب األرباح احملقي -
 .  3با لألخطار املتعلقة بنشاط االستغاللدعم الصالبة املالية للمنشأة، وجيرى تكوينها حتسي 

صافية للشركة الاحملاسبية أن االحتياطات هي عبء على األرباح باب والباحثني، يتضح الكتي  يف ضوء ما مت عرضه من وجهات نظر
و تطبيقا أ تقوم املنشأة بتكوينها بناء على سياساهتا وخططها املسطيرة يف ضوء التوقعات املستقبلية لألحداث يف سنة مالية حمددة

جهة خسائر حمتملة أو ملوا بغرض تعزيز املركز املايل وهذا بدال من توزيعهاحيتجز جزء من هذ  األرباح ولتكوينها  .لقوانني سارية
طبيعتها، فإن . وبالنظر لهتددها يف املستقبل القريبقد املايل للمنشأة خشية وقوع تخاطر  وقفامل من خالل دعم ،احلدوث الحقا

حتديدها يرتبط بشكل كبري بنتيجة املنشأة وتعد ملكا هلا، كما تعترب أحد عناصر حقوق امللكية وتظهر يف امليزانية ضمن جانب 
  .شكل دائموتعزيزا الستقالهلا املايل ب روف خارجية غري متوقعةاخلصوم، تكويهنا املنشأة حلماية نفسها ضد أي طارئ ناجم عن ظ

  .نشأةملكما تشكل فائدة للدائنني بزيادة ضماهنم وتعزيز ثقتهم با
نص على ، حيث 9008جويلية  97أشار املشريع اجلزائري ملفهوم االحتياطات من الناحية احملاسبية من خالل القرار املؤريخ يف لقد 

أرباح تخصيصة بشكل دائم وهي من حيث املبدأ  احتياطات( :807لحساب )ل الدائن قييد يف اجلانبت مبالغ: " هي االحتياطات أن
ما يتم توزيعه  لدجمات برأمسااملمن  (807) يقيد يف اجلانب املدين للحسابو  ،رار تخالف من األجهزة املختصةللكيان ما مل يصدر ق

وأشار . 4" حصص النتائج الصافية اليت حيتفظ هبا الكيان"متثل أيضا:. و "على الشركاء، ما يتم اقتطاعه من أجل اهتالك اخلسائر
 املشرع إىل أن األعباء احملتملة بفعل أحداث طرأت يرتتيب عنها تكوين االحتياطات، مما يعكس جانبا من ممارسة التحفظ.

باستمرار دون أن يتم  ف املنشأةاحتجازها وتكون حتت تصري  ىومها احملاسيب الواس ، مبالغ جير ن االحتياطات مبفهبناء على ذلك فإ
ر جملس اإلدارة عكس ذلك مبوجب نص خاص. لذا فهي أموال موجيهة لدعم القدرة املالية إال إذا قري  ،الامل توزيعها أو إضافتها لرأس

ة ممكن من اليسر املايل واالستقاللية املالية جتا  الغري، وكذا التصديي لألحداث العرضية املفاجئ للمنشأة، وهذا باكتساهبا ألكرب قدر
  واحملتملة يف املستقبل، إىل جانب امتصاص اخلسائر احملققة يف دورات سابقة.

 ثانيا: األهمية االقتصادية والمالية لتكوين االحتياطات    

ح الصافية احملققة خالل الدورة احملاسبية يف شكل احتياطات بالنظر ألمهيتها املالية بشكل عام، جيرى جتنيب جزء من األربا 
 واالقتصادية، سواء بالنسبة للمنشأة أو بالنسبة للغري، خاصة الدائنني. وميكن إدراج هذ  األمهية يف النقاط التالية:

                                                           
1 Amel Amor. R, op. cit, p :467. 

 .970، ص ،9088، الدار النموذجية للنشر، بريوت، 8رزاق نور عمران، النظام احملاسيب املوحد وتطبيقاته يف الوحدات االقتصادية، ططالب الواعظ  2
3 Que sont les réserves d’une entreprise, 31.03.2014, disponible sur site (wwwl-expert-comptable.com), vu le 15.05.2016. 

 .82 -27، مرج  سبق ذكر ، ص ص9008جويلية  97القرار املؤرخ يف  4

http://www.l-expert-comptable.com/


األساس المحاسبي للتحفظ                                                                   :   الفصل الثاني    
 

 
119 

  ا، األرباح يف شكل احتياطات يسمح بتنميتهتندرج االحتياطات ضمن فئة األموال اخلاصة، لذا فإن توظيف جزء من
 وهو ما حيسين من هيكل امليزانية وحساب تختلف نسب التحليل املايل.

  تغذيتها من صايف األرباح من أجل مواجهة الطوارئ، فهي جبمي  أنواعها املعروفة تعترب اقتطاعا مباشرا من أرباح املنشأة  ىجير
 .1الدولةوبنسب تعيينها القوانني والتشريعات يف 

  تستعمل االحتياطات كآلية للتصدي لألحداث املتوقعة، فأحيانا جيرى استغالل االحتياطي االختياري برمسلته ليصبح جزءا
 من رأمسال املؤسسة يف حالة صدور قرار رف  رأمساهلا، أو سداد بعض االلتزامات الطارئة.

 صيص جزء أو كل النتيجة الصافية احملققة يف شكل تشكيل هامش أمان مايل، وعلى عكس توزي  األرباح، فإن قرار خت
 .2احتياطات ال ينجم عنه تدفق من اخلزينة

 يتم امتصاصها عرب احتياطي هام. ة أعمال خسارة يف سنة من السنواتإن حتقيق نتيج 
  القتصادية.اض طويلة األجل مثل: قروض السندات، وبالتايل تعزيز ثقة األطراف املمولة للوحدة إمكانية تسديد القرو 
 .ميكن للوحدة االقتصادية استخدام مبالغ االحتياطات اجمميعة واستغالهلا يف احملافظة على استقرار أسهمها يف األسواق 
 أنواع االحتياطات المكّونة  -2   

)املقنن(، االحتياطي النظاميهناك العديد من أنواع االحتياطات اليت يتم تكوينها على مستوى احملاسبة ألغراض حمددة، منها االحتياطي 
التأسيسي، االحتياطي التعاقدي، واحتياطات أخرى قد يتم ختصيص مبالغها إذا دعت الظروف اليت تعمل فيها املنشاة إىل ذلك. 
يمي  هذ  االحتياطات املذكورة يتم تغذيتها بكل حرية استنادا لقرارات الشركاء، عكس االحتياطي القانوين والذي يكتسب صفة 

فاملنشأة عند حتقيق نتائج إجيابية، بإمكاهنا االختيار بني ختصيصها حلساب االحتياطي: القانوين، النظامي،  .3لزام يف تكوينهاإل
  االختياري، الرتحيل من جديد، أو توزيعها يف شكل أرباح.

ذ  املعايري ر...اخل، لكن مهما تعديدت هتوجد معايري عديدة لتصنيف االحتياطات منها: معيار اإللزام، اهلدف، اإلفصاح، معيار املصد
 هناك بعض التداخل فيما بينها، لذا ولتجاوز هذا التداخل سنركيز على ذكر االحتياطات اليت يتم تكوينها مبوجب سياسة التحفظ.

 أوال: االحتياطي القانوني     
سابقة اليت مل ت، حيث متثل نتائج السنوات املالية التتعليق االحتياطات بكل بساطة جبزء األرباح املعاد استثمارها من طرف الشركا 

من النتيجة  %)2جير توزيعها على الشركاء. فإذا كانت النتيجة الصافية بعد مبلغ الضريبة موجبة جيب ختصيص ما نسبته على األقل )
إذا مل يتم حتقيق أرباح صافية يف  باملقابل .4من رأمسال االجتماعي %80الصافية لتغذية حساب االحتياطي القانوين لغاية بلوغ نسبة 

يعترب هذا االحتياطي من أهم االحتياطات الواجب تكوينها، وعنصرا من  نوين.الدورة، فال ضرورة من تغذية حساب االحتياطي القا

                                                           
 .9087.02.82(، تاريخ االطالع www.aliahmedali.comأنواع االحتياطات، جريدة احملاسبني، متوفير على املوق  ) 1 

2  Les réserves en trois questions, 15 aout 2016, disponible sur site (www.creer-gerer.entreprendre.fr),  
3 Marie- laure Bouchet, qu’est- ce que la réserve légale en comptabilité, 26-04-2016, disponible sur site (www.expert-
comptable-tpe.fr), vu le 12-02-2016. 
4 Marie-laure Bouchet, op.cit. 

http://www.aliahmedali.com/
http://www.creer-gerer.entreprendre.fr/
http://www.expert-comptable-tpe.fr/
http://www.expert-comptable-tpe.fr/
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يم أعمال الشركات يف تنظق بعناصر اخلصوم وموردا هاما للمنشأة، حيث ميثيل األموال اليت حتتجز من األرباح طبقا لنص قانوين متعلي 
 .1الدولة، يكوين هبدف مواجهة اخلسائر غري العادية اليت ميكن أن تواجهها املنشأة نتيجة ظروف غري متوقعة

استنادا ملا سبق يتضح الطاب  اإللزامي لتكوين هذا االحتياطي، حيث فرضت معظم التشريعات يف تختلف الدول على شركات املسامهة 
حتياطي يعود بالفائدة على الشركة وعلى الغري على حد سواء. فالشركة جيب أن يكون هلا بعد نظر من خالل ضرورة تكوين مال ا

وهبذا  .الالحقة يف السنوات ادخار جزء من األموال املتحققة يف سنوات الرخاء والربح، حتسيبا ملا قد يصيبها من أزمة مالية اقتصادية
( أن هذا Hervéشركات امللزمة بتكوينه يوضيح )لل بالنسبةو  الشكل فهي تضمن مكانتها وحقوق دائنيها وكذا احملافظة على رأمساهلا.

االحتياطي نص عليه القانون اخلاص بالشركات، فهو احتياطي رأمسايل غري قابل للتوزي  على املسامهني ويكوين من طرف شركات 
من األرباح إجباريا وختصص يف حساب االحتياطي القانوين. وبالتايل  %2ات املسؤولية احملدودة، أين تقتط  نسبة األسهم والشركات ذ

املبالغ املوجيهة حلساب  مبا أنو  .2فهو غري موجود يف شركات األشخاص، حيث تشكيل األمالك اخلاصة للشركاء ضمانا كافيا للغري
 %80من تكوينها هو حتفيز املؤسسات على تقوية اجلانب املايل هلا، ورغم النسبة الرمزية ) االحتياطي القانوين هي إجبارية، فاهلدف

هامش أمان و  احقيقي ال ضمانال االجتماعي كحد أقصى( يسمح هذا االحتياطي برف  األموال اخلاصة للشركة، مما يشكي امل من رأس
 وضمان ثباته، إىل جانب ضمان حقوق حلماية ودعم رأمسال الشركة خر وجد االحتياطي القانوينآ. أي بتعبري 3للشركاء والدائنني

 الدائنني وزيادة هذا الضمان. لذلك عند اقتطاع مبالغ االحتياطي جيب مراعاة:

  أن يعاد إىل رصيد االحتياطي القانوين ما أخذ منه يف حالة حتقيق أرباح يف السنوات املقبلة، يف حالة إذا ما قل عن احلد
 املطلوب.األدىن 

 خر، وقبل إجراء أي توزي  للمسامهني.آحتياطي اإللزامي قبل أي احتياطي حيسب هذا اال 
 ليا أن جيرى خصمها من أرباح السنة احلالية، إما جزئيا أو كالسنة املالية السابقة، فالبد و  إذا مت حتقيق نتيجة خسارة يف

 حسب حجم اخلسارة ومقدار األرباح احملققة.

 تياطي النظاميثانيا: االح   
عليه القانون األساسي  ينصيسمى كذلك باالحتياطي التأسيسي، يتمثل يف املبالغ اليت جيرى حجزها من األرباح الصافية وفقا ملا 

وللشركاء اخليار  لشركةل يسمى باالحتياطي النظامي نسبة لنظام الشركة. هذا االحتياطي يتم حتديد طرقه يف القوانني األساسية، و للشركة
. وتتم تغذية رصيد  وفق ما مت حتديد  يف القوانني األساسية، حيث ميكن يف حالة عدم ذكرها يف 4فيما يتعلق بالتخصيص السنوي

 النظام األساسي للشركة عند التأسيس، تقرير االحتياطات اليت تراها ضرورية كلما دعت احلاجة إىل ذلك بإدخاهلا لنظام الشركة،
 ا يتم تشكيل هذا االحتياطي ملواجهة احلاالت اليت حتديدها الشركة.وعادة م

                                                           
 .9087.02.82، تاريخ االطالع dirblogspot.com-(www.arabcc (شرح كامل لالحتياطات، مدونة احملاسب العريب، متوفر على املوق   1

2 Hervé jahier, et al, op,cit, p: 275. 
3 Marie-laure Bouchet ,op. cit. 
4 La réserve légale d’une société, disposible sur site (www.L-expertcomptable.com), vu le 16.05.2016. 

http://www.l-expert/
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 ثالثا: االحتياطي االختياري    
 ند ختصيص النتيجة.ع تهمتتم تغذية رصيد  وفقا ملوافقالشركاء،  ة العامة للمسامهني أوهو احتياطي ميكن إنشاؤ  عند اجتماع اجلمعي

إىل جانب االحتياطات السابقة، ميكن للقوانني األساسية للشركة أن ترخيص للجمعية العامة ختصيص جزء أو كل األرباح الصافية  
احملقيقة لتكوين احتياطات أخرى: مثل احتياطات تعاقدية، احتياطات غري عادية، احتياطات عامة وغريها. وهذا يرج  لسياسة الشركة 

ة  ميزانيهي احتياطات معلن عنها يف ايمي  االحتياطات املذكورة سابق إن واألهداف اليت تسعى لبلوغها. هاوالظروف اليت تواجه
هو ما و  ح عنها وتسمى باالحتياطات السريةاحتياطات ال يفص توجدلكن من جانب آخر،  ،الشركة ويتم اإلفصاح عن قيمتها

 سنتناوله يف العنصر املوايل.

 السريرابعا: االحتياطي      
كن استنتاجها لكن مي ،يف دفاتر املنشأة وغري ظاهرةاحتياطات غري معلنة  يف الغالب مفهوم غامض ألهنا االحتياطات السرية هي

. فهي ال تظهر يف امليزانية وال يظهر هلا حساب بالدفاتر، حيث تنشأ عن اتباع أسلوب حماسيب بواسطة جمموعة من األدلة والقرائن
ل من جانب آخر أرباحا مسترتة حتققت بواسطة زيادة اخلصوم املعلنة من خالل زيادة النفقات، أو احملاسبية. ومتثي  يتناىف م  املبادئ

تتب  الشركة طرقا ملتوية غري واضحة وصرحية لعدم إظهارها. كما تنشأ نتيجة ، أو 1تقليل األصول املعلنة من خالل ختفيض االيرادات
هذ  االحتياطات غالبا ما تلجأ إليها . 2قيمتها احلقيقية من ق املسامهني يف امليزانية بأقلإلظهار حقو استخدام اإلدارة لوسائل تؤدي 

تند آت لإلدارة ال تسوصرف مكاف ،أو إجراء توزيعات على املسامهني حتسني الرحبية أو تقليل اخلسائر وتسيئ استخدامها هبدفاإلدارة 
  .على نتائج أعمال فعلية

 االحتياطات السريةأهداف تكوين  -أ
 :3إن املنشأة اليت يظهر لديها أرباحا خفية غري ظاهرة وغري معلن عنها يف امليزانية تسعى لتحقيق ما يلي

 .التهرب من دف  ضرائب على األرباح الفعلية 
 األسهم مصلحة عاجلة تتمثل يف احلصول على أرباح مرتفعة وبي إخفاء بعض األرباح عن املسامهني الذين يسعون لتحقيق  

 بسعر مرتف .
 .عدم اطالع املنافسني على حقيقة الوض  املايل للمنشأة 
 سوق تنخفض أسعار األسهم يف ال فرصة التالعب مبالية املنشأة من طرف جملس اإلدارة، حيث إذا قلت األرباح املوزيعة

إىل بي  أسهمهم خوفا من اخنفاض متزايد. األمر الذي يشجي  أعضاء جملس اإلدارة على شراء املايل، ومييل بعض املسامهني 
وهذا يعّن حرمان املسامهني من استيفاء نصيبهم من األرباح  هذ  األسهم وأخذ نصيبها من األرباح السرية ألنفسهم.

 احلقيقية.

                                                           
 .6ج  سبق ذكر ، صيميل حسن النجار، مدى استخدام االحتياطات السرية كأداة إلدارة األرباح هبدف التأثري على نسبة كفاية رأس املال والقيمة السوقية، مر  1
 ذكر . مدونة احملاسب العريب، مرج  سبق 2
 .8يميل حسن النجار، مرج  سبق ذكر ، ص  3
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 أنواع االحتياطات السرية: -ب
  :1يث منيز بنيواملعاجلات والطرق احملاسبية املعتمدة، حتتنوع االحتياطات السرية اليت ميكن أن تظهر يف فرتة ما وفقا لنوايا اإلدارة 

فعل الظروف تنشأ بهي تلك االحتياطات اليت ال تكون اإلدارة سببا يف تكوينها، إمنا  احتياطات سرية غير مقصودة: -1
استمرارها يف استغالل األصول الثابتة بعد اهتالكها دفرتيا، التضخم الذي يؤدي إىل ارتفاع القيمة ة مثل: احمليطة باملنشأ

 . إضافة ملعاجلة املصاريف الرأمسالية على أهنا مصاريف إيرادية وعدم االعرتاف باألصول غري امللموسة.السوقية ألصول املنشأة
ك عمدا، ون اإلدارة سببا يف تكوينها مثل: املغاالة يف نسبة االهتالهي تلك االحتياطات اليت تك احتياطات سرية مقصودة: -2

 تضخيم قيم االلتزامات، املبالغة يف قيم االحتياطات واملخصصات.
 طرق تكوين االحتياطات السرية -ج 

كأعضاء جملس اإلدارة   ،نظرا حلساسية االحتياطات السرية وكوهنا مبالغ خفية غري مفصح عنها وال يعلم هبا إال فئة قليلة يف املنشأة
تعلق باألصول ومنها منها ما ي توجد طريقتان أساسيتان يف تكوين االحتياطات السريةومن هم على قمة اهلرم اإلداري التنفيذي، فإنه 

 :2وهي ما يتعلق بااللتزامات

 إظهار األصول بأقل من قيمتها الحقيقية والذي يمكن أن يتحقق من خالل: -1
 الرأمسالية األمر الذي يؤدي إىل معاجلة النفقات الرأمسالية على أهنا نفقات إيراديةالنفقات يرادية و اخللط بني النفقات اال. 
 .املغاالة يف تقدير أقساط االهتالك وبالتايل اهتالك األصول قبل انتهاء عمرها اإلنتاجي 
 كمخصص الديون املشكوك يف حتصيلها  املغاالة يف تخصصات األصول املتداولة. 
  قيم املخزون السلعي واستثمارات األوراق املالية عن قيمتها احلقيقية.ختفيض 
  ورات.داهتالك النفقات االيرادية املؤجلة يف فرتة حدوثها بدال من ظهورها كأصل يف امليزانية تستفيد من خدماته لعدة 
  األصول املتداولة.بعض التحفظ الشديد يف تقييم 
 الحقيقية من خالل:إظهار االلتزامات بأكبر من قيمتها  -2
 املغاالة يف تقدير االلتزامات عن طريق تضخيم قيم االلتزامات املتوقعة، وبالتايل يتم تكوين تخصصات مبالغ فيها.  -
 عدم ترحيل أرصدة املخصصات اليت استنفذت أغراضها إىل االحتياطات، ومن مث جيب أن تظهر ضمن حقوق امللكية.  -

 :نذكر دي لوجود االحتياطات السريةأن تؤ  أيضا من األمور اليت ميكنو 

 إطفاء املصاريف الرأمسالية مرة واحدة من األرباح، أو على عدد من السنوات أقل من تلك السنوات اليت تنتف  باملصاريف. -   
 إثبات األصول الثابتة بأقل من قيمتها الفعلية. -   
 إظهار مطلوبات ومهية غري موجودة أصال -   

                                                           
 .8يميل حسن النجار، مرج  سبق ذكر ، ص  1
 .80-2ص ص ، املرج  السابق 2
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    االعرتاف باإليرادات.تأخري  -   
ياسة التحفظ احملاسيب، مما يؤكيد أن من بني االنتقادات الشائعة لس سياسات بإمعان النظر يف احلاالت املذكورة، فإهنا تشري جلوهر

)الرشيدي(  أشار ياق ذلكويف سالتحفظ هو أنه يساعد على خلق احتياطات سرية، وبالتايل يتيح فرصة التالعب باألرقام احملاسبية. 
أثرا سلبيا على  هأن وجود االحتياطات السريية نتيجة ملمارسة التحفظ احملاسيب يرتتب علييف دراسته حول تقييم سياسة التحفظ، إىل 

تخدمني ومن مث إعداد تقارير مالية مضليلة تؤثير على دقة قرارات املس ،األرباح وصعوبة إجراء التنبؤاتواخنفاض جودة  بيئة املعلومات
يار تتضاربت اآلراء حول تكوين االحتياطات السرية ومدى الفوائد اليت حتقيقها للمنشأة، فهناك قد و  .1ومنهم املراجعني واملستثمرين

أة حلجب خسائرها تؤدي باملنش ال تتفق م  قواعد حوكمة الشركات وسياسة اإلفصاح احملاسيب، حيث يعارض تكوينها على أساس أهنا
وبالتايل تضرير األطراف  ،وال تعكس حقيقة نتائج أعمال املنشأة مةءية الثقة واملالاملتوقعة الحقا، وينجري عنها قوائم مالية تفتقد خلاص

وتضارب  مصدرا لتعارضيعد مارسة إدارة األرباح و مل اجماليفتح هذا النوع من االحتياطات  ،زيادة على ذلك. ذات العالقة باملنشأة
، كما ميكن إلدارة املنشأة أن تلجأ الستخدام مبالغ االحتياطي السري يف تغطية اخلسائر النايمة عن سوء املصاحل بني اإلدارة واملالك

  .دون إظهارها يف احلسابات التسيري
ا عامل مهم ومصدر أساسي لقوة املنشأة، ألهناملساند لتكوين هذا النوع من االحتياطات أهنا  تياريرى ال وعلى النقيض من ذلك،

 . كمارضها لإلفالسقبل تع ااهت، وضمان استمرار نشاطها وسداد التزامواألزمات املالية على مواجهة املشاكل املتوقعة هتاتؤدي لرف  قدر 
السنوات اليت تكون  عن طريق إجراء توزي  األرباح املعتادة يف ،السنوات تختلف باح ثابتة عربر تستخدم للمحافظة على نسبة توزيعات أ

 .ن هذ  االحتياطات تكتسي مزاياها املتعديدة من انسجامها م  مضمون سياسة التحفظ احملاسيبولذا فإ، فيها األرباح احملققة غري كافية
فيض دة درجة التحفظ احملاسيب ال ينجم عنه ختأن زيا إىل موضيحا من هذ  الزاوية، حيث أشار انتقد )عبيد( سياسة التحفظولقد 

ربح الشركة يف الفرتة احلالية فقط، إمنا يؤدي كذلك لتكوين احتياطات مسترتة ميكن إلدارة الشركة استغالهلا يف زيادة أرباح الفرتات 
 . 2الالحقة، خاصة يف حال اخنفاض معدل النمو يف االستثمارات يف تلك الفرتات

املمارسات غري الثابتة عرب السنوات املختلفة أثناء تطبيق القواعد املتحفيظة، خاصة يف حالة منو االستثمارات  فضال عن ذلك فإن
تدنية قيم األصول، ليس ليتضمين مبالغ غري مربيرة لتضخيم األرباح أو  ،سوف تؤدي إىل تكوين احتياطي سري غري ظاهر يف امليزانية

لسياسة متحفيظة  ( أن تبّني املنشأةZhang, PenmanShivakumar ,)كل من وبنيي  . 3الغ فيهاهذا فحسب، إمنا تؤدي إىل تخصصات مب
 يعّن مقابلة اإليرادات يف الفرتة احلالية م  بعض املصاريف اليت ختص الفرتات الالحقة، مما يؤدي الخنفاض الربح يف الفرتة احلالية ويف

  .4ذات الوقت تكوين احتياطات سرية
ىل خلق احتياطات سرية أو إوحىت يتم تطبيق سياسة التحفظ احملاسيب على حنو سليم، فيجب أال يؤدي اعتمادها يف العمل احملاسيب 

ت مسمى االحتياطات حت وعالقتها بالتحفظ هلذ  االحتياطاتيف هذا اإلطار وردت إشارة  .تخصصات مبالغ يف قيمتها بأكثر مما جيب

                                                           
 .77الرشيدي ممدوح صادق حممد، مرج  سبق ذكر ، ص 1
 .87ابراهيم السيد عبيد، مرج  سبق ذكر ، ص  2
 .22رشا الغول، مرج  سبق ذكر ، ص  3
 .98العتييب، مرج  سبق ذكر ، ص عبد اهلل ثعيل  4



األساس المحاسبي للتحفظ                                                                   :   الفصل الثاني    
 

 
124 

 ....واليت جاء فيها:"، 88-06 القانوناملتضمين تطبيق أحكام  827-08 من املرسوم التنفيذي رقم (82املادة ) مبوجبوذلك  ،اخلفية
ر ضرورة ممارسة التحفظ بتعقل وهذا يفسي  .1جيب أال يؤدي تطبيق مبدأ احليطة إىل تكوين احتياطات خفية أو مؤونات مبالغ فيها"

 لتفادي ظهور هذ  االحتياطات.
الثالث: التحفظ المحاسبي في ضوء المعايير المحاسبية الدولية، ال تماثل المعلومات، القيمة العادلةالمبحث   

إضافة ملا مت توضيحه حول اجلوانب احملاسبية للتحفظ ودراسة تختلف آثار  على عناصر القوائم املالية، هناك اعتبارات حماسبية أخرى 
 احملاسبية بعني االعتبار لفهم صحيح هلذ  السياسة. تتمثل هذ  االعتبارات يف: املعايري هامة، واليت جيب تسليط الضوء عليها وأخذها

 الدولية، ظاهرة ال متاثل املعلومات، والقيمة العادلة.
    التحفظ المحاسبي في إطار المعايير المحاسبية الدولية  المطلب األول:     
لقد أدى االنتشار الواس  والكبري الستخدام معايري احملاسبة الدولية إىل تغيري وجهة نظر الباحثني واألكادمييني لسياسة التحفظ  

أمهيتها يف املمارسات احملاسبية، يتم إتباعها يف إعداد القوائم املالية من طرف احملاسب، خاصة يف  قدر احملاسيب. هذ  األخرية على
ري متيل إىل تبّني لتحفظ احملاسيب، فاجلهات املصدرة للمعايلجديدة  بنظرةاألورويب. لقد جاءت املعايري احملاسبية الدولية  إطار النموذج

معايري تتيسم بالتحفظ، وهذا لتفادي احتماالت التعريض ألضرار تؤثير على مسعتها املهنية وعلى اجمتم  نتيجة تضخيم قيم األرباح 
 على أن إصدار املعايري احملاسبية يؤثير بشكل فعال على ممارسة التحفظ احملاسيب بالزيادة أو االخنفاض.، مما يدل 2واألصول

التحفظ المحاسبي على مستوى المبادئ والفروض المحاسبية  -1      
تبعة يف إثبات واإلجراءات املكما هو متعارف عليه، متثيل املبادئ احملاسبية اإلطار الفكري للمحاسبة، فهي إطار عام حيكم الطرق 

العمليات املالية وإعداد القوائم املالية، وتعد تعميمات ومرشدات توجيهية عامة تتصف بالشمول واملالءمة، بينما تعريف الفروض 
ىن عليه ب" استنتاج يعربي عن فكرة موضوعية متعارف عليها بني املهتمني باحملاسبة ويعترب األساس الذي يستمد منه أو ت:على أهنا

ض مفهوم التحفظ احملاسيب النتقادات عديدة وكان حمل جدل كبري وسط املهنيني واحملاسبني، من حيث  . لقد تعري 3املبادئ العلمية"
 فق م  املبادئ والفروض األخرى.كونه يتعارض م  بعض املبادئ احملاسبية املعروفة رغم أنه يتي 

أوال: مبدأ اإلفصاح والشمول        
اإلعالم احملاسيب تزويد متخذي القرارات باملعلومات احملاسبية املالئمة واملؤثيرة على حتديد الربح واملركز املايل. وتعد القوائم يتطلب 

من  ااملالية أساس عملية اإلفصاح، حيث يراعى يف إعدادها املبادئ احملاسبية املقبولة.  واستنادا ملضمون مبدأ اإلفصاح يوجد نوع
وبني سياسة التحفظ احملاسيب، حيث أن هذ  السياسة تتضمين إظهار القيمة األقل من بني القيم احملتملة لألصول التعارض بينه 

أرباحها، بذلك يتم إخفاء جزء من أصول املنشأة و و واإليرادات، وإظهار القيمة األعلى من بني القيم احملتملة للمصاريف وااللتزامات. 
ما رب بصدق عن نتيجة النشاط، وإذا ما تشديد احملاسب يف تطبيق سياسة التحفظ فهذا حتة ال تعي مما يدل على أن احلسابات اخلتامي

                                                           
 .89، مرج  سبق ذكر ، ص827-08( من املرسوم التنفيذي 82املادة ) 1

2  Gotti G. ; Op.cit, p :5 
، )بدون تاريخ(، 7معة زيان عاشور باجللفة، عحمصول نعمان، التأصيل النظري للمحاسبة وفق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية، جملة إدارة األعمال والدراسات االقتصادية جا 3
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سينجم عنه تقارير وقوائم مضليلة ال تعكس حقيقة الوض  املايل للمنشأة. وتأكيدا على ذلك أشار)الصبيان( إىل أن قاعدة )أيهما( 
إن استخدام التحفظ  .1ل من قيمته احلقيقية، خاصة يف حالة ارتفاع األسعارتؤدي إلظهار املخزون السلعي بقائمة املركز املايل بأق

هلا وجود دفرتي ومن شأهنا  وليس ،يف املعاجلات احملاسبية املختلفة قد يؤدي لظهور احتياطات سرية غري معلن عنها يف ميزانية املنشأة
 ض م  مبدأ اإلفصاح احملاسيب.إظهار حقوق املسامهني بقيمة تقل عن قيمتها احلقيقية، وهو ما يتعار 

 ثانيا: مبدأ الثبات     
يف  ارأينا سابقا أن تطبيق مبدأ الثبات يتيح إمكانية أكرب للمقارنة بني الكشوف املالية، كما أن االمتثال للمعايري احملاسبية الدولية مب 

ذلك اإلفصاح عن أثر تغيري السياسات احملاسبية سيساعد يف حتقيق القابلية للمقارنة. وهذا معنا  أن القوائم املالية جيب إعدادها 
أساس الثبات يف تطبيق اإلجراءات احملاسبية مبرور الزمن. إن انتهاج سياسة متحفظة يف إعداد قوائم املنشأة من شأنه أن يؤدي على 

التكلفة أو السوق  عي"من جهة أخرى، اعتماد طريقة تقييم املخزون السل اد صعوبة يف تقييم أداء املنشأة.لتشويه املقارنات وإجي
تقييم املخزون أحيانا بسعر التكلفة، وأحيانا أخرى بسعر السوق السائد، وهو ما خيالف جوهر مبدأ الثبات  قد يؤدي إىل أيهما أقل"

ومنتظم. يف هذا  وعلى حنو ثابت ،الذي يقضي بضرورة استخدام نفس األسس واملبادئ املتعلقة بالقياس من فرتة حماسبية ألخرى
ييم من ظة ختالف بشكل صريح مبدأ الثبات احملاسيب، حيث يتم تغيري أساس التقفي أن هذ  القاعدة املتحإىل )الصبان(  شارأالسياق 

 .2فرتة ألخرى
 ثالثا: مبدأ مقابلة اإليرادات بالمصاريف     

يقتضي مبدأ املقابلة بأنه جيب االعرتاف باملصاريف يف نفس الفرتة اليت يعرتف هبا باإليرادات، وهي عموما املصاريف املصاحبة 
لإليرادات واملتعلقة هبا، مما يدل على ضرورة وجود عالقة سببية بني اإليرادات واملصاريف حىت ميكن حتميلها على الفرتة املالية. ويف 

كطريقة  كلفةاستخدام إحدى طرق توزي  التارتباط واضح بني اإليرادات واملصاريف لتحقيق املقابلة بينهما، يتم حالة عدم وجود 
مللموسة على فرتات ااإلهتالك لتوزي  تكلفة األصول الثابتة لتقريب املقابلة بني العنصرين، واحلال نفسه بالنسبة إلطفاء األصول غري 

وبيينت اجلمعية األمريكية للمحاسبة مضمون هذا املبدأ على النحو التايل:" املقابلة بني اإليرادات واملصاريف هي نشاط  زمنية معينة.
دوري يقوم به احملاسب لتحديد نتيجة الدورة من ربح أو خسارة، ويشرتط يف إجراء املقابلة التجانس وارتباطها مبدة حمديدة وبنشاط 

ل خيل مببدأ املقابلة، حيث أن االعرتاف الفوري خبسائر الفرتات املستقبلية يف قائمة الدخ يب كسياسةإن التحفظ احملاس. 3حمدد"
احلالية سينجم عنه ظهور األرباح احلالية واملستقبلية بشكل غري حقيقي، ويؤدي ملقابلة إيرادات حالية مبصاريف متوقعة يف فرتات 

رباح ذا املبدأ نتيجة عدم التماثل يف توقيت االعرتاف، مما يؤدي لتغيري األالتحفظ هبتطبيق سياسة الحقة. من جانب آخر خيل 
 ن احملاسب يتبىني إفذلك،  فضال عن رهتا على التنبؤ واخنفاض جودهتا.وعدم ثباهتا من فرتة حماسبية ألخرى، ومن مث اخنفاض قد

ذ يف ج عن بعض املبادئ كمبدأ املقابلة، حيث أن عدم األخاالجتا  املتشائم لدى عرض القوائم املالية، مما يؤدي إىل اإلخالل واخلرو 
ات داحلسبان األرباح املتوقعة التحقق يف الفرتة الالحقة حىت ولو حتقق جزء منها يف الفرتة احلالية، وعدم االعرتاف بأية أجزاء من اإليرا

                                                           
 .790، ص9087ان، كمال الدين الدهراوي، عبد اهلل هالل، القياس والتحليل احملاسيب، دار التعليم اجلامعي للنشر والتوزي ، اإلسكندرية،حممد مسري الصب 1
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ؤدي لعدم االعرتاف هبا لفرتة الحقة، كل ذلك ياليت حتققت خالل الفرتة احلالية واعتبار قيمة اإليرادات كوحدة واحدة، وتأجيل 
 لدى إعداد القوائم املالية. اخلروج عنهو  ياسة التحفظمراعاة هذا املبدأ يف إطار س

 رابعا: فرض الدورية      
ملنشأة االعمر االقتصادي للشركة لفرتات زمنية متماثلة، ونظرا للحاجة إىل توفري بيانات بشكل دوري ومنتظم عن عادة ما يقسيم 

يف النظرة  متساوية. إن إفراط احملاسب حماسبية هبدف إعداد القوائم املالية واختاذ القرارات، يتم تقسيم العمر الكلي إىل دورات
التشاؤمية من خالل اعتماد القيم األعلى للخصوم واملصاريف، والقيم األدىن لألصول واإليرادات يتناقض م  فرض الدورية يف 

سيؤدي إىل  – جوهر  يف -يقضي بضرورة حتديد نتيجة نشاط كل دورة حماسبية على حدة بشكل دقيق. فالتحفظ  احملاسبة، والذي
 ختفيض أرباح املسامهني يف الفرتة احلالية لصاحل غريهم يف الدورات احملاسبية الالحقة.

 خامسا: فرض االستمرارية      
تها إىل أجل غري حمدد، مما ينعكس على تنظيم األعمال احملاسبية وإعداد مبوجب هذا الفرض، فإن الشركة مستمرة يف ممارسة أنشط

. وهذا معنا  أن املنشأة يتعني عليها إعداد قوائمها املالية يف إطار التتاب  العادي لنشاطها، مما جينيب املديرين التفكري يف حل 1القوائم
نيب تضخيم التحفظ احملاسيب تنطوي على االحتياط للخسائر املتوقعة وجتأن سياسة مبا املنشأة وتصفيتها يف ظل الظروف العادية. و 

األرباح، فهذا يدل على توافق هذ  السياسة وفرض االستمرارية، فاالحتياط للخسارة احملتملة يفرض حتميلها للدورة احلالية نتيجة 
د تق  يف حقق فعليا، وأن حتققها مرهون بأحداث قوقوع احلدث يف نفس الدورة. كما أن احلذر من املبالغة يف األرباح اليت مل تت
 املستقبل، يضمن السري العادي للمنشأة واالستمرار يف نشاطها بشكل جيد.

 على مستوى اإلطار المفاهيمي لمجلس المعايير المحاسبية المحاسبي سياسة التحفظ  - 2     
نظام متجانس من األهداف واألساسيات " :)النظري( بأنه اإلطار املفاهيمي (FASB)عريف جملس معايري احملاسبة املالية األمريكي 

املعلومات و  صف من خالل أساس نظري قوي، طبيعة وظيفة وحدود القوائم املاليةسق، وياليت هتدف إىل معايري موضوعة بشكل متي 
جملس  )SFAC2(( 09طبقا لقائمة املفاهيم رقم ) ولقد تغريت نظرة اإلطار املفاهيمي للتحفظ احملاسيب باستمرار، حيث .2احملاسبية"

، وهذا ما جعله ميثل حجر 3، كان التحفظ ميثل أحد عناصر مصداقية املعلومات احملاسبية8280معايري احملاسبة املالية األمريكي لعام 
: (IAS1)أخذ باجتا  التحفظ، حيث جاء يف املعيار  قد (IASB)الزاوية يف املمارسة العملية. لذا فإن جملس معايري احملاسبة الدولية 

" إذا كانت نتائج الصفقات غري مؤكدة، فإنه جيب تطبيق التحفظ احملاسيب عند إعداد القوائم املالية، على أال يكون ذلك مربيرا 
 كأحد اخلصائص النوعيةفقد كان ينظر إليه   8289( لسنة IASCأما يف إطار دراسة جلنة املعايري ) .4"لتكوين احتياطات سرية

بعد ذلك وابتداء من سنوات  .8282للمعلومة احملاسبية، مث كخاصية ثانوية للموثوقية يف إطار دراسة جملس املعايري الدويل لسنة 
كأحد ة واحلذر  للحيط(، ويف سياق اإلطار املفاهيمي وضمن اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية، أصبح ال يوجد مكان 9000)

                                                           
 .28طالل حممد اجلجاوي، مرج  سبق ذكر ، ص 1 
  .9، ص98/09/9087-96ليبيا"، طرابلس عماد علي السويح، احلاجة إىل إطار مفاهيمي للمحاسبة، يف ليبيا، ورقة عمل مقدمة يف املؤمتر العلمي الثالث: "واق  مهنة احملاسبة يف  2 

3  Lana.L.S., lapa de Melo, Paulo R, the Relationship between auditing quality and accounting conservatism in Brazilian 
companies, REPEC, journal of education and research in accounting, Brasilia, vol 7, n:3, jul/ sep. 2013, p:295, available at 
(repec.org.br).vu le 03.06.2016.     

 . 87، ص9088ري منشورة(، جامعة قناة السويس، وليد أمحد زغلول، دراسة اختيارية لقياس أثر التحفظ احملاسيب على جودة التقارير املالية يف ضوء املعايري املصرية، رسالة دكتورا  )غ4
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سلوك حذر عند  اخلصائص النوعية جلودة املعلومات، إال أنه ذكر كوسيلة لتشجي  القائمني على إعداد القوائم املالية على تبّني 
فممارسة التحفظ بشكل مبالغ فيه ومفرط يقود إىل . 1سك به واللجوء إليهقيامهم بتقييم األصول واخلصوم، م  عدم املبالغة يف التمي 

"احلياد"،  اة بـملسمي ا م  خصائص املعلومة النوعية اواضح ابالغة يف تقييم عناصر اخلصوم، مما يشكيل تعارضتدين قيم األصول وامل
  ز.ل األصول واخلصوم، النواتج واألعباء حماسبيا ويتم قياسها دون حتيي واليت تتطلب أن تسجي 

حيث أن:" األطراف القائمة على إعداد حاالت عدم  (IASB)( من اإلطار املفاهيمي جملس 76حت ذلك الفقرة )قد وضي ول
التأكد واليت حتيط مبختلف املواقف، كإمكانية حتصيل الديون املشكوك فيها، العمر اإلنتاجي املتوق  للتجهيزات، عدد حاالت 

ومداها، وكذلك بتطبيق  ااملطالبات املتوق  حدوثها، مثل هذ  احلاالت لعدم التأكد يتم االعرتاف هبا عن طريق اإلفصاح عن طبيعته
التحفظ لدى إعداد القوائم املالية. فالتحفظ هو توخيي درجة من احلذر عند ممارسة األحكام املتعلقة بإجراء تقديرات يف ظروف 
عدم التأكد. م  ذلك جيب مراعاة أال يؤدي تطبيق التحفظ إىل خلق احتياطات سرية أو تخصصات بأكثر مما جيب، أو التخفيض 

د للخصوم واملصاريف، حيث ينتج عن ذلك عدم حيادية القوائم املالية، ومن مث لألصول واإليرادات، أو التضخيم املتعمي  املتعمد
  .2غياب خاصية املوثوقية"
 ل واحلذر عند إصداراحملاسيب حبالة التعقي  التحفظ قد ربط جوهر (IASB)أن جملس معايري احملاسبة بضح استنادا لنص الفقرة، يتي 

 مه الشخصياحملاسب عند ممارسة حكاها أو سياسة يتبني  د حماسيبجمرد قيد أو حمدي  فهو، األحكام وإجراء التقديرات يف ظروف الشك
 (IASB)قرير كل من جملس 9002يف جوان و  .ب آثار  السلبية على املعلومة، على أن ميارس حبذر لتجني واملهّن إزاء مواقف معينة

ة نمبدأ التحفظ وشطبه من اخلصائص النوعية للمعلومة، لكونه خاصية غري مرغوبة للمعلومات املتضمي التخلي عن  FASB) (وجملس
اهلدف األساسي للمحاسبة هو احلصول على معلومات ذات منفعة ومفيدة يف اختاذ القرار، وهذا ال  ، حيث أن3يف القوائم املالية

اصية احلياد يف املعلومة تحقق إال بتوفر ختهذ  اخلاصية األخرية ال مها: املالءمة واملوثوقية،  أساسيتني يتحقق إال بتوفري خاصيتني
 تعارض م  سياسة التحفظ احملاسيب.واليت ت

حملاسبية ز يف املعلومة اإىل أن التحفظ احملاسيب يؤدي لوجود نوع من التحيي  (FASB)وجملس  (IASB)( أشار جملس 9007يف عام )
عرب القوائم املالية، وهو ما يتعارض م  اخلصائص األساسية جلودة املعلومة وأمهها، احليادية والقابلية للمقارنة، التمثيل الصادق املنشورة 
(، أكيد كال اجملسني 9007أنه يف إطار النقاش اجمرى حول حتسني اإلطار املفاهيمي سنة )إىل  Hellman)( أشارقد و  .4والعادل

( ويف ظل اإلطار 9080ابتداء من سبتمرب )و  .5يف التقارير املالية الواردةعلى أن احليطة واحلذر ال تعد خاصية مرغوبة للمعلومة 
إصدار ، مت  (FASB)وجملس معايري احملاسبة املالية (IASB)للمشروع املشرتك بني جملس معايري احملاسبة الدولية  املوحيد املفاهيمي

                                                           
1  Gilbert G, que reste-t-il du principe de prudence, évolution historique et questionnement, revue française de comptabilité, n 
454, mai 2012, p :48. 
2 Hellman N, op.cit, p76. 
3 Demaria S, Dufour D, les choix d’options comptables lors de la transition aux normes IAS/IFRS: quel rôle pour la prudence? 
comptabilité- contrôle- audit, association francophone de comptabilité Vuibert, 2007, p: 8, sur site (https ://halshs.archives-
ouvert.fr).   

  .98عبد اهلل ثعيل العتييب، مرج  سبق ذكر ، ص 4 
5 Hellman N, op.cit, p :71. 
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اإلطار املفاهيمي اخلاص بإعداد التقارير املالية الذي جاء ليحل حمل إطار إعداد وعرض البيانات املالية، حيث مت وضعه من طرف 
 :1اهليئة السابقة للمجلس*، وهذا ليساعد جملس معايري احملاسبة الدولية يف

 حلالية.راجعة املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية اتطوير املعايري الدولية لإلعداد التقارير املالية املستقبلية، وم 
  السعي لزيادة التوافق بني تختلف األنظمة واملعايري واإلجراءات احملاسبية املتعلقة بإعداد التقارير املالية، من خالل توفري

 األساس لتخفيض عدد أساليب املعاجلات احملاسبية البديلة اليت يسمح هبا املعيار.
 مدققي احلسابات يف تشكيل رأي حول ما إذا كانت البيانات املالية متوافقة م  املعايري احملاسبية الدولية. مساعدة 

( يف ضوء سعي اجملسني لتوحيد املمارسات FASBوجملس ) (IASBإن البيئة احملاسبية الدولية تشهد حاليا تقاربا بني جملس )
 عن طريقوهذا  ،سنياليت تتضمينها إصدارات اجمل ب )التوافق( بني املمارسات احملاسبيةاحملاسبية، من خالل التأكيد على أمهية التقار 

املشروع املشرتك املوحيد لإلطار املفاهيمي للمحاسبة. تضمين املشروع اجلديد توحيدا ألهداف احملاسبة واالبالغ املايل، وتوحيدا 
ورغم أن  .2خلصائص جودة املعلومات وعناصر القوائم املالية، إضافة للفرضيات واملبادئ والقيود والتعاريف املتعلقة مبحتويات اإلطار

( ختلى عن بعض التحفظ FASB املزيد من التحفظ، إال أن جملس )وين والنظامي يوجيه هيئات إعداد املعايري حنو تبّني الغطاء القان
  املشروع املشرتك.يف إطار  يف إطار اخلطة االسرتاتيجية اليت تطمح للتوافق م  معايري احملاسبة الدولية

 للنموذج الدويل والنموذج األمريكي، وقد مت بناؤ  يف ظل املعيار الدويلما هو إال إعادة صياغة  هلذا املشروعإن اإلطار اجلديد 
(IFRS1 ومن خالله متت اإلشارة إىل أن التمثيل الصادق للمعلومات ال يتضمن التحفظ احملاسيب، فهو خاصية غري مرغوبة يف ،)

اختاذ موقفا  من التحييز، ومن مث جيدر باملنضيدين املعلومة احملاسبية، وذلك ألنه سيكون متعارضا م  حيادية املعلومات ويوليد نوعا
. يتيضح من ذلك، وجهة النظر املعارضة لسياسة التحفظ احملاسيب، وذلك على أساس 3حمايدا عند التعامل م  حاالت عدم التأكد

ظري ذفه من اإلطار النإىل ح (FASB)أهنا تؤدي لوجود حتييز يف املعلومة كنتيجة لتخفيض األرباح وقيم األصول، مما حدا مبجلس 
،  املنشأةوما ينجر عنه من عدم متاثل املعلومات بني املستثمرين يف ،بدعوى أنه خاصية غري مرغوب فيها إلعداد وعرض القوائم املالية

  ففي دورات حماسبية معينة خيفيض من مقدار األرباح ويف دورات أخرى يرف  من هذا املقدار.

 اإلفصاح عن السياسات المحاسبية :(SSAP-2) تطبيق المعيار البريطانيالتحفظ المحاسبي في ظل  -3
ضها. ويعترب هذا املعتمدة يف إعداد البيانات املالية وطريقة عر  اح عن السياسات احملاسبية املهمةموضوع اإلفصالربيطاين تناول املعيار 

نات أخرى. ألنه يتناول املعلومات املالية املنشورة يف شكل حسابات أو أي بيا ،املعيار أساسا لكل هيكل املعايري احملاسبية الربيطانية
لقد استحدث هذا املعيار لتوعية مستخدمي القوائم املالية باالفرتاضات الرئيسية اليت تقوم عليها تلك القوائم، ومساعدهتم على فهم 

 وض مات املفصح عنها، ومن مث إمكانية تقييم األداء والوتفسري القوائم من خالل التشجي  على إحداث حتسني يف جودة املعلو 

                                                           
  .07، ص9087، لقانونيني، عماناريب للمحاسبني تريمة اجممي  الدويل الع ،أ:"إطار املفاهيم واملتطلبات" املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية، مؤسسة املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية، اجلزء 1

 .8282* وضعته اهليئة السابقة للمجلس يف جويلية 
  .820، ص 9089، 77 دراسة نظرية حتليلية، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، ع :خالد يمال اجلعارات، وض  منوذج مقرتح خلصائص املعلومات احملاسبية املالية ذات اجلودة العالية 2

3 Lana L.S, et al, op.cit, p : 295 
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حديد املعيار .  1بضرورة اإلفصاح عن كافة السياسات اهلامة الضرورية لتقدمي وجهة نظر صادقة وعادلة املايل للمنشأة. ويتحقيق ذلك
(SSAP-2) أنه  جندإطار   يفو  ،دوري منها" مبدأ احليطة واحلذر" مبادئ حماسبية تعترب أساس إعداد البيانات املالية بشكل ةأربع

إذا توفيرت أكثر من طريقة ملعاجلة أي عنصر من عناصر القوائم املالية، فإن الطريقة الواجب إتباعها هي تلك اليت توفير جانب احليطة 
 .2واحلذر عند التوصل للقيمة املعروضة يف البيانات املالية

صادية، عدم التأكد قد حتيط مبختلف األنشطة االقت تسياسة احليطة واحلذر أن جمموع املخاطر وحااليستفاد من تطبيق واعتماد  
وأن اإليرادات يفرتض أال تؤخذ يف احلسبان على أساس التدفقات، وأن يتم التعريف عليها فقط عند حتققها نقدا، أو يف صورة أصل 

ظار نه يف حالة توق  اخلسائر، فيجب أن جيرى تقديرها وحيتاط هلا دون انتر هذ  السياسة أآخر قابل للتحويل إىل نقد. كما تقدي 
ملفهوم التحقق ضمن  (SSAP -2)من جانب آخر، أشار املعيار الربيطاين  .وقوعها بالفعل كتكوين تخصص الديون املشكوك فيها

لتحويل شكل نقدية أو أصول أخرى قابلة ل حيث نص على أن اإليرادات أو األرباح مادامت حمققة يف ،تعريف مفهوم احليطة واحلذر
 وجب املعيارأو  .3إىل نقدية بدرجة معقولة من التأكد، فإنه ينبغي أن تدرج هذ  اإليرادات واألرباح ضمن حساب األرباح واخلسائر

بأنه يف حالة وجود تعارض بني أساس االستحقاق وخاصية التحفظ احملاسيب عند تطبيق مبدأ مقابلة اإليرادات باملصاريف،  أيضا
 وبالتايل ، وهذا ألن االعرتاف باإليرادات يستند لألساس النقدي.4فيجب األخذ بالتحفظ احملاسيب وتغليبه على أساس االستحقاق

 ل العتماد هذا املفهوم بشكل أساسي ضمن حاالت عدم التأكد كأفضل وسيلة ملعاجلتها.ضح أن املعيار الربيطاين ميييتي 
 األمريكية في الواليات المتحدة (GAAP)حفظ في ظل تطبيق المبادئ المحاسبية المقبولة قبوال عاما الت - 4    

، فهي مبثابة تلفةتخ تتضمينه من فروض ومبادئ وأساليبتشكيل املبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عاما اإلطار النظري للمحاسبة مبا 
ت األكادميية واملهنية مامعايري اسرتشادية عند القيام باإلجراءات وإعداد القوائم املالية. توض  هذ  املعايري من طرف اهليئات واملنظي 

ورد يف العديد من  عام وبشكل معايري احملاسبة الدولية.، جملس مثل: جملس معايري احملاسبة املالية، هيئة تنظيم تداول األوراق املالية
يب احملاسبية املقبولة النماذج والقواعد واألسال هي "ومت تعريفها بالشكل التايل: ئ احملاسبية املقبولة قبوال عامالمباداألحباث وصف ل
هي معايري حماسبية أمريكية تعرف اختصارا بـ ف ،5"ب  يف تسجيل وتلخيص الصفقات املالية ويف إعداد البيانات املاليةعموما، واليت تتي 

(US.GAAP)  ند اختيار الطرق احملاسبية دليل املهنة احملاسبية عل ملالية ومتثل املصدر الرئيسي هلا، كما متثي تتضمين كل معايري احملاسبة او
 .وإعداد القوائم املالية بالطريقة اليت يعتقد بأهنا ممارسة حماسبية جيدة

عملية اختيار السياسة  حيكم و كقيدأالتحفظ احملاسيب يف إطار املبادئ احملاسبية املقبولة يف الواليات املتحدة األمريكية كمحديد يعترب 
 خيتار البديل  احملاسبة،يف د، فعمال مببدأ التحفظحمدي  أو بند فإذا واجه احملاسب بديلني مقبولني للتقرير املايل على عنصر .احملاسبية
ينتج عنه دخال أقل وقيمة أصول أقل. يف إطار هذ  املبادئ، يعترب التحفظ احملاسيب مبدأ من املبادئ احملاسبية األساسية، والذي الذي 

                                                           
، 9087، سنة 9، الفصل 97، ع08نوري خلف، منوذج مقرتح لتفعيل دور اهليئات املنظمة ملهنة التدقيق يف حتقيق جودة التدقيق، جملة دراسات مالية وحماسبية، مجإسراء كاظم اللهييب، صالح  1

 .9087.07.09، تاريخ االطالع  (www.iasj.net)، متوفر على املوق 976ص
 .9087.07.09، تاريخ االطالع (repesitory.ons.edu.sd)، متوفر على املوق  86، ص9006حممد بابكر إبراهيم، اإلطار النظري للمحاسبة،  2
 .(https://accdiscussion.com)املعايري احملاسبية الربيطانية، منتدى احملاسب العريب، متوفر على املوق   3
 .87مرج  سبق ذكر ، ص وليد أمحد زغلول، 4

5 Amel et Refay,.op.ci, p:  257 



األساس المحاسبي للتحفظ                                                                   :   الفصل الثاني    
 

 
130 

وخيلو اإلطار  .1يؤدي إىل االعرتاف والقياس عن اخلسائر ذات الطاب  احملتمل، وعدم االعرتاف والقياس عن األرباح اليت يتوق  حتققها
 توجد رغم ذلك ،من اإلشارة بشكل صريح للتحفظ  (SFAC8)يف قائمة املفاهيم  (FASB)رتح من جانب جملساملفاهيمي املق

ممارسة  وتدل على أن تتميسك بالتحفظ وتطبيقه عند اعداد التقارير املالية، (GAAP) العديد من املعاجلات احملاسبية يف صلب معايري
أشارت إىل  حباثوالدليل على ذلك أن بعض األ .2وجدت ممارسة ضارة إلدارة األرباحالتحفظ احملاسيب مازالت وهي مستمرة لطاملا 

   :3أهم هذ  املمارسات جندمن بتطبيق التحفظ لدى إعداد احلسابات اخلتامية، و تتمسيك  )GAAP (مبادئأن 
 التكلفة أو السوق أيهما أقل"، حيث يتم قياس املخزون  اإلفصاح عن تخزون أخر املدة وفق الطريقة املتحفظة "

 السلعي بالقيمة األقل ما بني التكلفة والقيمة السوقية. 
  طريقة(LIFO) موح ، ألهنا تعد الطريقة املستقييم املخزون السلعي املتحفظة هي مقبولة وغري مستبعدة يف

 باستخدامها ألغراض الضريبة.
  علقة لها يف نفس الدورة ماعدا املصاريف املتيتم حتمي  والتطوير كمصروف إيرادياالعرتاف بكافة نفقات البحث

 إذا ثبتت مناف  هذ  الربامج.بأجهزة احلاسوب واليت يسمح برمسلتها 
 .يسمح باستخدام طريقة االهتالك املعجيل لتحديد أقساط اهتالك األصول الثابتة 
 ة، الناجتة عن عمليات البي  مث االستئجار ضمن إيرادات الفرت  باملكاسبو  عدم االعرتاف الفوري باملكاسب احملتملة

 لكن يتم تأجيلها واستنفاذها.

 (IFRS)ومعايير التقارير المالية الدولية  (IAS)التحفظ المحاسبي في ظل تطبيق معايير المحاسبة الدولية  -5    
ريد قيد وهذا لكونه جم يب، فهو ال يشغل إال حيزا ثانويااهتماما كبريا للتحفظ احملاس (IASB)اإلطار املفاهيمي للمجلس  مل يول

 9080لسنة . وكما سبقت اإلشارة، فإن اإلطار املفاهيمي 4للحصول على جودة أساسية يف املعلومةيطبق يف أوقات معينة ضروري 
عاجلات رغم ذلك ميكن إجياد أثر  ضمن جمموعة من امل ،ن نصا صرحيا حول هذا املفهومومل يتضمي  قام باستبعاد التحفظ احملاسيب

 :5املعايري وهذا بسبببعض احملاسبية يف نصوص 
 .تارخيي: وهو أن املعايري احملاسبية هي أقدم من اإلطار املفاهيمي 
  ال تزال املعايري احملاسبية يف كثري من املواقف تعاجل حاالت الشك وعدم التأكد واليت تقتضي إجراء تقديرات حماسبية، وهذا

 على اعتبار أنه حيثما كانت هناك حالة عدم تأكد، فالبد من تبّني سياسة متحفظة. 

                                                           
 1 رضوان حلو  حنان، النموذج احملاسيب املعاصر، مرج  سبق ذكر ، ص976.   

  .78، ص9002صالح حسن علي سالمة، منوذج مقرتح لقياس وتفسري مستوى التحفظ عند إعداد التقارير املالية، دار النهضة العربية، القاهرة،  2
 باالعتماد على:  9
يب يف العلمي الدويل الثالث حول: اإلصالح احملاسكرمية نسرين، عرض وتقييم جتارب بعض البلدان األجنبية يف تنظيم مهنة احملاسبة: فرنسا، إجنلرتا، أملانيا، أمريكا، اليابان، املؤمتر   -

  اجلزائر، يومي 92-70 نوفمرب 9088، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ص86. 
- Ernst and young: US GAAP versus (IFRS) the basics, December 2011, P: 13.available at (www.ey.com). Vu le 03.06.2016. 
4 Raffournier, les oppositions françaises à l’adoption des (IFRS): examen critique et tentative d’explication, revue, comptabilité, 
contrôle, audit(CCA), vol,13, N:3, 2007, pp :28-29 

دولية يف تفعيل أداء املؤسسات ري احملاسبة البديسي فهيمة، بوجلنيب عادل، تأثري التحفظ على جودة املعلومة املالية يف ظل معايري احملاسبة الدولية، امللتقى الدويل حول" دور معاي 5
 .926، ص9082نوفمرب  92.92ات، اجتاهات النظام احملاسيب اجلزائري على ضوء التجارب الدولية، املنعقد يف جامعة قاصدي مرباح ورقلة، يومي واحلكوم

http://www.ey.com/
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 أوال: خلفية نظرية حول المعايير المحاسبية الدولية    
معايري احملاسبة الدولية ومعايري اإلبالغ املايل أمهيتها يف السنوات املاضية، وازدادت هذ  األمهية بظهور احلاجة إىل توحيد اكتسبت 

املمارسات احملاسبية واإلجراءات اخلاصة بإعداد التقارير املالية وطرق عرضها. وقد أصبح ذلك واحدا من املتطلبات اهلامة اليت 
يس منظمات سقتصادية املتسارعة على الصعيد الدويل، ومتطلبات الولوج ألسواق املال. هذا ما قاد حنو تأتستدعيها التطورات اال
حل املشاكل و تأخذ على عاتقها مهمة إصدار معايري حماسبية تعد مبثابة مرشد حقيقي إلعداد القوائم املالية،  ،مهنية ذات طاب  عاملي

تاجها احملاسبية من خالل تصور مفاد  أن القوائم املالية جيب أن توفير املعلومة الضرورية اليت حيلقد بدأت املعايري  احملاسبية املطروحة.
اسبية ، خاصة فئة الدائنني واملسامهني يف عملية التقييم واختاذ القرارات. وظهرت فكرة املعايري احملذات العالقة باملنشأة تختلف األطراف

 .1ت جلنة املعايري احملاسبية الدولية التعامل م  كافة املوضوعاتعندما حاول 8262ز الوجود عام إىل حيي 
 تعريف المعيار المحاسبي -أ

ة " مناذج أو إرشادات عامة تؤدي إىل توجيه وترشيد املمارسة العملية يف احملاسب :يعريف املعيار من وجهة النظر احملاسبية على أنه
والتدقيق أو مراجعة احلسابات، وبذلك فهي ختتلف عن اإلجراءات، حيث أن املعايري هلا صفة اإلرشاد العام والتوجيه، بينما تتناول 

" مقياس أو منوذج يهدف إىل حتديد :وعريف كذلك بأنه .2عينة"اإلجراءات الصيغة التنفيذية هلذ  املعايري على حاالت تطبيقية م
أساس الطريقة الصحيحة لتحديد وقياس وعرض عناصر القوائم املالية واإلفصاح عنها، وتأثري العمليات واألحداث والظروف على 

حماسبية أو  تنظيمية رمسية  تصدر  هيئة" بيان كتايب:أن املعيار احملاسيبب)اجلجاوي(  يرى. و 3املركز املايل للمنشأة ونتائج أعماهلا"
أسلوب  ديتعلق هذا البيان بعناصر القوائم املالية أو نوع العمليات أو األحداث اخلاصة باملركز املايل ونتائج األعمال، وحيدي  ،مهنية

 .4ف أو التوصيل املناسب"القياس أو العرض أو التصري 
توجيهي،  على أن املعايري احملاسبية الدولية هي مقاييس أو مناذج ذات طاب  إرشاديها يف جمملاستنادا للتعاريف السابقة، جندها تتفق 

ية وقابلة للفهم جمموعة متكاملة من معايري ذات جودة عالأيضا تسهيل املمارسة العملية يف جمال احملاسبة والتدقيق. متثل هذ  املعايري 
 وتليب متطلبات الشفافية والقابلية للمقارنة على مستوى القوائم املالية. ،والتطبيق
 الحاجة إلى معايير محاسبية دولية -ب

رغم أن البيانات املالية قد تبدو متشاهبة من دولة إىل أخرى، لكن هناك فروقات واختالفات فيما بينها بسبب عوامل اجتماعية، 
اف والقياس استخدام معايري تختلفة يف االعرت ، و ام تعاريف ومصطلحات تقنية تختلفةداستخ أدى إىلوهو ما  اقتصادية، قانونية،

والعمل على الوصول ملستوى معني من  ،حلصر تلك الفوارق وتطبيقها )IASB(الدولية احملاسبية . ويسعى جملس املعايري 5واإلفصاح

                                                           
 .887حممد إبراهيم سلطان عبيدات، مرج  سبق ذكر ، ص 1
(،"التواصل" يف االقتصاد، اإلدارة 8) نظم املعلومات احملاسبية: إشارة للمعيار الدويليف تطبيق تخرجات  (IAS/IFRS) صالح الدين سوامل، مسامهة معايري احملاسبة الدولية2

تاريخ  )www.asjp.cerist.dz (، متوفر على املوق 82، ص9082، جوان 78والقانون، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سوق أهراس، ع
 .9087.07.02:طالعاال
العليا، جامعة النيلني  سبية، جملة الدراساتمىن جباي شعراين، أثر التوافق بني معايري احملاسبة للمؤسسات اإلسالمية ومعايري التقارير املالية الدولية على جودة املعلومات احملا 3 

 . 9086.02.07تاريخ االطالع ، (neelin.edu.sd)، متوفر على املوق  9087، فيفري 82، ع2السودان، مج
 2، ص9007ريا،طالل اجلجاوي، عبد الناصر نور، املعايري احملاسبية الدولية والبيئة األردنية: متطلبات التوافق والتطبيق، جملة أحباث جامعة حلب، سو  4 

 .9087.07.02تاريخ ب ،)www.asca.sy( ، متوفر على املوق 08، ص9088مسري الريشاين، مقدمة يف معايري احملاسبة الدولية، يمعية احملاسبني القانونيني،  5

https://www.asjp.cerist.dz/
http://www.asca.sy/
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التوافق لتلبية احتياجات املستخدمني. لقد جاءت هذ  املعايري نتيجة جمهودات وأحباث أجراها عدد من خرباء احملاسبة واملراجعة 
ل إىل و يت دفعت الدذكرت )مىن كامل( أن أحد أهم األسباب اليف سياق ذلك ذوي كفاءة وخربة عالية على املستوى الدويل، و 

 :1ين هبدفاملال يف العقدين األخري تطبيق معايري دولية يف احملاسبة هي التطورات اهلامة اليت شهدهتا أسواق  التوجيه حنو
 .محاية املستثمر احمللي من املمارسات احملاسبية غري السليمة للشركات األجنبية الوافدة 
  .محاية املستثمر األجنيب من املمارسات احملاسبية غري السليمة للشركات احمللية 

يضاف إىل ذلك أنه من بني األسباب الداعية وراء الضغوط الدولية لتبّن جمموعة واحدة من املعايري الدولية هو منو حركة االستثمارات  
وجب أي دولة يتطيلب أن تتوفر للمستثمرين قوائم مالية أعدت مب املالية عرب تختلف الدول، حيث أن محاية هذ  االستثمارات يف

 صف بقابليتها للمقارنة بغض النظر عن دولة الشركة املصدرة هلذ  القوائم. معايري ذات جودة عاملية مرتفعة، وتتي 
 أهمية المعايير المحاسبية الدولية   -ج   

ق النظم واملعايري احملاسبية حماسبية مقبولة قبوال كبريا على الصعيد العاملي، فهي حتسين وتنسي تعترب املعايري احملاسبية الدولية مبثابة مبادئ 
ية مواإلجراءات املتعلقة بالطرق اليت تعرض فيها املنشأة قوائمها املالية. إن وض  معايري حماسبية دولية ميثل أداة مفيدة لدعم بيئة تنظي

لقد اكتسبت هذ   .2ر معيارا متماسكا فيما خيص إدراج املعلومات املالية يف التقارير املاليةدولية مستقرة وأكثر أمنا، كما أهنا توفي 
املعايري أمهيتها ومصداقيتها من خالل أهدافها الرامية إىل التوفيق بني متطلبات املستثمرين الدوليني، وحاجة املؤسسات من األسواق 

 االقتصادي الذي أفرز توجيه الشركات املختلفة إىل خارج حدودها احمللية، حبثا عن املالية الدولية. وهذا جتاوبا م  موجة االنفتاح
يوضيح أن أمهية هذ  املعايري تكمن يف الوصول لتحقيق مستوى  ما هذا. 3رة واالستفادة من رؤوس األموالالتسعري يف البورصات املتطوي 
الة غياب مثل هذ  ويفسير )تيقاوي( أنه يف ح .املالية تقاريراالستفادة من الل من خالوالتقارب العاملي من التوافق احملاسيب الدويل 

املعايري، يتم استخدام طرق حماسبية تختلفة ينجم عنها كشوف وتقارير مالية يصعب فهمها واالستفادة منها، نظرا لتباين األسس 
. لذا يسعى واضعو املعايري 4نات الالزمة بني تختلف الشركاتاليت تعاجل تختلف العمليات واألحداث احملاسبية، مما يصعيب إجراء املقار 

اس ساق بني الدول املطبيقة للمعايري يف جمال إعداد القوائم املالية، واليت تتضمين معلومات مالية قابلة للمقارنة وتعد كأسإىل حتقيق االتي 
  .5يف عملية بناء القرار

مبجلس  9000قبل أن يتم استبداهلا يف هناية عام  (IASC)جلنة معايري احملاسبة الدولية   (IAS)يتوىل إصدار املعايري احملاسبية الدولية
ستمر واملراجعة الشاملة ، ويف إطار سياسة التحسني امل8267معيارا عام  28حيث أصدرت اللجنة  ،(IASB)معايري احملاسبة الدولية 

                                                           
(، جملة بغداد للعلوم 88) العراقية رقم( والقاعدة احملاسبية 28) لدويل رقممىن كامل محد، أمهية التوافق م  املعايري احملاسبية الدولية للمحاسبة يف النشاط الزراعي، دراسة حتليلية مقارنة للمعيار احملاسيب ا 1

 .9087.07.02تاريخ االطالع  ،(www.iasj.net)، متوفر على املوق  722، ص9087، 77االقتصادية اجلامعة، ع
حديات والطموح، جامعة ريب السنوي، العام األول: واق  مهنة احملاسبة بني التمىن كامل، صفاء أمحد العاين، دور تبّن معايري اإلبالغ املايل الدولية املوجهة حنو القيمة العادلة يف األزمة العاملية، املؤمتر الع 2 

 .9087.07.02، تاريخ االطالع (workspace.unpan.org)، متوفر على املوق  07، ص9082أبريل  86-87بغداد، أيام 
 .972، ص9087مبؤمتر الكلية، آالء مصطفى األسعد، املعايري احملاسبية والتغريات يف بيئة األعمال املعاصرة، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، عدد خاص  3 
ى الدويل حول: بات التوافق م  املعايري الدولية للمحاسبة وحتديات التطبيق م  البيئة اجلزائرية، ورقة عمل مقدمة يف امللتقتيقاوي العريب، النظام احملاسيب اجلزائري اجلديد بني متطل 4 

 .08، ص9088ديسمرب 82-87النظام احملاسيب املايل يف مواجهة املعايري الدولية للمحاسبة واملراجعة، جامعة البليدة، 
، )https://app.box.com(، متوفير على املوق  7، ص9082، مطبوعة جامعية، مطبعة جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 9082عايري الدولية خالد يمال اجلعارات، تختصر امل 5 

 .9087.07.82تاريخ االطالع 

https://app.box.com/
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معيارا دوليا  98عددها إىل  بذلك ايري يف معايري أخرى، فاخنفضمت إعادة صياغة وحذف بعض املعايري، ودمج بعض املع والدائمة
 .1حماسبيا قابال للتطبيق

 التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  -د    
تسمى كذلك و  ، (IFRS)لقد أعيد تسمية املعايري احملاسبية الدولية لتصبح التسمية اجلديدة: املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية

هذا ما يدل على أن التسمية السابقة ، 9008أفريل 90يف  (IASB)الصادرة عن جملس معايري احملاسبة الدولية  معايري اإلبالغ املايل
 ةملعايري احملاسبة الدولية سوف ختتفي من األدب احملاسيب تدرجييا لتحل حملها التسمية اجلديدة م  اإلصدارات والتعديالت احملتمل

( IFRSمعايري التقارير املالية الدولية )مصطلح ( و IASمعايري احملاسبة الدولية ) أن مصطلح (جربيرى )و  املعايري النافذة املفعول. على
( IASيستخدمان بشكل تباديل، حيث أن كالمها يشري إىل نفس املعىن. أما إذا استخدما كمصطلحني تختلفني فإن مصطلح معايري )

( IFRS) عايريم املعايري املتعلقة باالعرتاف والقياس للبنود ذات األمهية االقتصادية. يف حني يشري مصطلحيدل بشكل خاص على 
 . 2إىل املعايري اخلاصة بالعرض واالفصاح للبنود املعرتف هبا واملقاسة يف التقارير املالية

فرض االحتاد األورويب استخدام هذ   9009(، حيث حبلول عام IFRS) هناك اجتا  عاملي لالمتثال ملعايريالشيء املالحظ أن و 
وصل عدد  9006يف عام و . 9002املعايري على يمي  الشركات املدرجة يف بورصات األوراق املالية، ووضعها موض  التنفيذ عام 

: أسرتاليا. كما قامت الصني دولة منها 890وصل إىل أكثر من  9080دولة، ويف سنة  70الدول املمتثلة هلذ  املعايري ألكثر من 
 9089وحبلول عام  ،9006( عام IFRSاليت مسحت باعتماد معايري )بالتوافق بني هذ  املعايري ومعايريها احمللية، إضافة إىل )و.م.أ( 

طريق  اقرتاحا خبارطة 9008يف أوت ( يف )و.م.أ( SECقدمت هيئة )كما . 3دولة بتطبيق املعايري اجلديدة 8008التزمت أكثر من 
معايري حماسبية هتدف إىل توفري معايري حماسبية على هي  )IFRS (املعايري الدوليةإن  .90824 احلر هلذ  املعايري يف عام يقضي بالتبّني 

املستوى العاملي ذات جودة عالية وقابلة للفهم، وهي قواعد عامة من نتاج جلنة متخصصة حتديد السياسات واملعاجلات احملاسبية 
 :وتتضمن (IASB)لس يضاف إىل ذلك، أهنا تفسريات تبنياها اجمملختلف األحداث االقتصادية لتوفري معلومات ذات موضوعية. 

 املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية. -  
 معايري احملاسبة الدولية.  -  
 . (SIC)أو جلنة التفسريات الدائمة السابقة  ،IFRIC))الدولية التفسريات الصادرة عن جلنة تفسريات املعايري  -  

  (IFRS)باستثناء املعيار 9082 -8 -8وكلها سارية يف  9082 سبتمربلغاية   (IFRS)املعايري الدولية من معيارا 82وقد صدر 
طالب  ، حيث5 8/8/9088املتعلق باألدوات املالية اعتبارا من  )IAS39( ( املتعلق باألدوات املالية، والذي حل حمل املعيار2رقم )

                                                           
والقواعد احملاسبية احمللية العراقية، جملة الكوت للعلوم االقتصادية واإلدارية، كلية اإلدارة  (IAS)سعود جايد مشكور، حتديد مدى عالقة االرتباط بني املعايري احملاسبية الدولية  1 

 .9087.07.88، تاريخ االطالع )www.uowasit.edu.iq (، متوفر على982، ص9086، آذار 92واالقتصاد جامعة واسط، ع
مال، اجلامعة اإلسالمية غزة، د واألعاملواءمة بني املعايري احملاسبية اإلسالمية واملعايري احملاسبية الدولية: مواجهة التحديات القائمة يف الدول العربية، جملة االقتصارائد جرب يميل، 2

 .72، ص9086، 2، ع 92فلسطني، مج 
م للمؤمتر األكادميي السنوي اخلامس "احملاسبة ( على تعزيز كفاءة اIFRSمىن حسن الشرقاوي، أثر االمتثال ملعايري ) 3 ستثمار رأس املال يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، حبث مقدي

"، كلية التجارة، جامعة القاهرة،   .02، ص9082عامل متغريي
4 Zhang J., the effect of (IFRS) adoption on accounting conservatism –new Zealand perspective, working Paper, 2011, p9. 

 .07خالد يمال اجلعارات، مرج  سبق ذكر ، ص 5 

http://www.uowasit.edu.iq/
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اعتماد  جتدر اإلشارة إىل أمهيةو  ولة والبساطة.بإصدار معيار إبالغ مايل جديد حول األدوات املالية يتميز بالسه (IASB)اجملس 
  معايري التقارير املالية الدولية يف املمارسة العملية، وقد جرت عليها تعديالت كثرية مستمرة م  مرور الزمن لضمان فعيالية وكفاءة هذ

ة املنشورة، ومن مث زيادة جودة لياملعايري، واليت يؤدي تطبيقها إىل زيادة الشفافية وعدالة اإلفصاح والقابلية للمقارنة يف املعلومات املا
 التقارير املالية. 

   (IAS/ IFRS)الدولية  المحاسبية ثانيا: دراسة عالقة التحفظ المحاسبي بالمعايير      
  األورويبالنموذج حيث أن  ،ملمارسني لسياسة التحفظ احملاسيبالباحثني واآراء  من إن انتشار تبّني املعايري احملاسبية الدولية قد غريي 

سابات اخلتامية. الراسخة والواجب مراعاهتا لدى إعداد احل احملاسبية من بني املبادئعلى أنه مبدأ حماسيب لتحفظ احملاسيب ينظر لكان 
يف هذا  ي التمسك به.ودواع لكن مل تبق تلك النظرة هلذ  السياسة، حيث أتت املعايري احملاسبية الدولية بتصور آخر هلذا املفهوم

اق أكيدت تختلف الدراسات على أن العمل هبذ  السياسة ال يزال مستمرا ومتواصال على مستوى املعايري الدولية للمحاسبة، السي
من معايري  "احلذر" أو وهذا فيما يتعليق مبختلف النواحي املرتبطة حباالت عدم التأكد. وعلى الرغم من غياب مصطلح "التحفظ"

يطرة عّن بأن سياسة التحفظ مل يعد باإلمكان تطبيقها، بل ال تزال قابلة للتطبيق ومسفهذا ال يية، اإلبالغ املايل واحملاسبة الدول
  . 1بالنسبة ملواقف معينة رغم اجتا  املعايري الدولية حنو منهج القيمة العادلة

اإلطار املفاهيمي الذي حيكم إعداد املعايري الدولية خيلو من نص صريح حول التحفظ، إال أنه توجد بعض األحباث اليت أكدت  إن
دا على ذلك وتأكيعلى وجود جمموعة من املعاجلات احملاسبية ضمن نصوص هذ  املعايري تتمسيك بأساس التحفظ احملاسيب. 

بالرغم من التوسي  يف  ،باستمرار لدى واضعي املعايري احملاسبية حنو تبّني التحفظ احملاسيب نه مازال هناك توجيهأب  (Hellman)يرى
، وإن  العديد من جوانب التحفظ يف نصوصها تتضمين املعايري احملاسبية الدوليةو . 2تطبيق حماسبة القيمة العادلة يف القياس احملاسيب
بالنسبة لبعض  احملاسيب حفظالت ممارسات حتديدسوف حناول ف، املعايري الربيطانيةية و كانت هذ  املعايري أقل حتفظا من املعايري األمريك

، IAS2ايري يف: تتمثل هذ  املع ، حيثسة بشكل واضح حسب تختلف الدراساتاليت يظهر فيها أثر هذ  السيااملعايري الدولية و 

IAS36 ،IAS37 ،IAS38 ،IAS11، باإلضافة ملعيار اإلبالغ املايل الدويل (IFRS3) .ن يف التحفظ متضمي  لكن هذا ال يعّن بأن
، IAS1 ،IAS17بل توجد معايري أخرى ورد فيها ذكر هلذ  السياسة ولكن بشكل تختصر مثل: فقط، نصوص املعايري املذكورة 

IAS18 ،IAS39،  معيار اإلبالغ املايل الدويلإىل باإلضافة (IFRS4) ،.(IFRS5) 
 (: "المخزونات"2)المعيار المحاسبي الدولي رقم  -أ

املخزون السلعي يصنيف ضمن جمموعة األصول املتداولة، لذلك فإن إشكالية قياسه وحتديد تكلفته تتطلب الكثري أن لقد رأينا سابقا 
 .نظرا ملا لذلك من أثر هام على حتديد تكلفة املبيعات واملنتجات، وبالتايل على حتديد نتيجة الدورة وقياس الدخل ،من االهتمام

 " أصل مقتىن للبي :املخزون بأنهمصطلح املعيار هذا عريف ، حيث (inventory)( باملخزون 9يتعليق املعيار احملاسيب الدويل رقم )و 
 .3"يف مسار العمل العادي، أو حتت اإلنتاج لغاية البي  أو يكون على شكل مواد تستخدم يف عملية اإلنتاج أو تقدمي اخلدمات

                                                           
 .78حممد فالح السمارة، مرج  سبق ذكر ، ص 1 
 .789إميان حممد سعد الدين، مرج  سبق ذكر ، ص 2 

3  IAS2 : Inventories, available at (www.iasplus.com), vu le 20.06.2016. 

http://www.iasplus.com/
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مواد ، لة يف اإلنتاجواد اخلام املستعمامل، بضاعة حتت التصني ، عة اجلاهزة واملقتناة لغرض بيعهاالبضا: يتضمن املخزون السلعيو 
بوصف املعاجلة احملاسبية للمخزون   (IAS2)املعيارهتم اوقد  استهالكية تساهم يف حتقيق اإليراد: كمواد الصيانة وقط  الغيار وغريها.

ة الذي جيب تكمن املسألة األساسية يف حماسبة املخزون السلعي يف حتديد مبلغ التكلفحيث  إطار نظام التكلفة التارخيية، السلعي يف
كما يتم وض  يملة من اإلرشادات لتحديد تكلفة   ،1أن يعرتف به كأصل ويدرج يف امليزانية، حىت يتم االعرتاف باإليرادات املتعلقة به

واألدوات املالية  (IAS11)دة. ينطبق هذا املعيار على كافة أنواع املخزونات باستثناء ما يرتبط بعقود البناء هذا املخزون يف آخر امل
(IAS39)، معيار اإلبالغ املايل الدويل (IFRS7) ،(IAS32) واألصول البيولوجية ،(IAS41).  

ا من سياسة التحفظ جانب األمهية، وهذا نظرا لتضمينهاينظر الكثري من املختصني ألساليب تدفق وتقييم املخزون السلعي بعني 
)الوارد أخريا الصادر أوال( يف تقييم بـ  املعروف (LIFO) فقد استبعدت استخدام أسلوب وليةوبالرجوع ملعايري احملاسبة الد ،احملاسيب

والذي يعترب األسلوب األكثر حتفظا كما أشرنا سابقا، ويقييم املخزون يف إطار هذا املعيار بالتكلفة أو  ،9007سنة  املخزون السلعي
(، أشار املعيار إىل أن تقدير القيمة القابلة للتحقق يكون بناء على األسعار 7) وحسب فقرته .ة للتحقق أيهما أقلابلالقيمة الق صايف

 .2من قيمته القابلة للتحصيل نتيجة االستخدام أو البي السوقية، حيث ال يظهر األصل بأكثر 
( LIFOتستخدم أسلوب ) اليت ضح أن املعايري احملاسبية الدولية هي أقل حتفظا من املعايري احملاسبية األمريكيةانطالقا مما سبق، يتي 

حيث أن ، فق م  املعايري احملاسبية الربيطانية اليت تستخدم هذا األسلوب يف القياس احملاسيبوتتي ، يف حتديد تكلفة تخزون آخر املدة
 ملخزونات.وليست أصيلة يف تقييم ا مبثابة طريقة بديلةالتقييم يف سلوب األ هذا املعايري احملاسبية الدولية اعتربت

 (: "االنخفاض في قيم األصول"33) المعيار المحاسبي الدولي رقم  -ب
 يعربي . ل ومتثيل إعادة تقييم سلبيةهي تدهور مفاجئ يف القيمة الدفرتية لألصو ( Impairment Lossإن االخنفاض يف قيم األصول )

وتنتج هذ  اخلسارة  .3خبسارة اخنفاض القيمة واليت تعّن:" زيادة املبلغ املسجيل ألصل معني عن مبلغه القابل لالسرتداد"عنه كذلك 
بسبب اخنفاض القيمة السوقية لألصل، تغريات يف احمليط التقّن للمنشأة والتطور التكنولوجي، التقادم، وكذا ارتفاع نسب الفائدة يف 
السوق وما ينتج عنه من تضيخمات يف نسب التحيني )اخلصم( املستخدمة يف حساب قيمة منفعة األصل والقيمة احلالية للتدفقات 

احملاسيب  تطريق املعيارلقد . 4نقدية املستقبلية، مما ينتج عنه اخنفاض كبري يف القيمة القابلة لالسرتداد وبالتايل زيادة خسارة القيمةال
وأن األصول غري املتداولة جيب أال تظهر مبا ال يزيد عن قيمتها  عنهام األصول واإلفصاح إىل االخنفاض يف قي (IAS36) الدويل

، حيث بنيي يف نصوصه ما جيب على احملاسب فعله يف مواقف معينة وكيفية حساب اخلسارة الناجتة عن عدم اسرتداد القابلة لالسرتداد
اض يف قيمة اف باخلسارة النايمة عن االخنفاالعرت  هذا املعيار علىنص  خبسائر االضمحالل. فقد أيضا تكلفة األصول واليت تدعى

 " قيمة األصل أيهما األعلى،:. ويعرف املبلغ القابل لالسرتداد بأنه5األصول، وال يتم تسجيلها مبا ال يزيد عن املبلغ القابل لالسرتداد

                                                           
 .28، ص9087، 8وليد عبد القادر، حسام الدين خداش، املعايري احملاسبية الدولية، الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات، ط 1

2 Measuring cost of inventory (pk) a/c. available at (pakaccountants.com), vu le 15.06.2016. 
3 Gomaa A, op.cit, p192. 

 .22ص اجلزائر، ،9080ام يمعة، احملاسبة املعمقة وفق النظام احملاسيب املايل اجلديد واملعايري احملاسبية الدولية، ديوان املطبوعات اجلامعية، هو  4
 .28خالد يمال اجلعارات، مرج  سبق ذكر ، ص 5
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 *ي  األصل أو قيمته املستخدمةصايف سعر ب -بعبارة أخرى- . أي أنه1القيمة العادلة ناقص مصاريف البي ، أو قيمته االستعمالية"
الوحدة  قيمة االسرتداد لألصل عن قيمته املثبتة يف دفاتر اخنفاضفإنه يف حالة  ،املعيار نص ا جاء يفواستنادا مل أيهما أعلى.

 املعيار نصطبيق ي .كخسارةاالخنفاض   فإن احملاسب يعاجل مقدار ،االقتصادية )القيمة الصافية لألصل بعد طرح جممي  االهتالك(
 :2ممتلكات، منشآت ومعدات، أصول غري ملموسة وغريها ماعدا من: على كافة األصول بطبيعة احلال )IAS36( احملاسيب الدويل
 (.9املخزونات )مبوجب املعيار احملاسيب الدويل رقم 
 (.88األصول الناشئة عن عقود اإلنشاء )مبوجب املعيار الدويل رقم 
  (.89األصول الضريبية املؤجيلة )مبوجب املعيار احملاسيب الدويل رقم 
 ( 72األصول املالية ضمن نطاق املعيار احملاسيب الدويل رقم.) 
 (.28األصول البيولوجية املتعلقة بالنشاط الزراعي )مبوجب املعيار رقم 
  مبوجب املعيار( األصول اليت تظهر مبوجب عقود التأمنيIFRS 4.) 
  مبوجب املعيار(  األصول غري املتداولة واملقتناة للبيIFRS5.) 

إن هذا املعيار يهدف أساسا لبيان كيفية معاجلة تدين قيمة األصول، ويقوم على مبدأ ضرورة عدم تسجيل زيادة على ما ذكر، ف
رتية ن االخنفاض يف قيمة األصول طويلة األجل حيدث عندما تكون القيمة الدفإ مة تزيد عن القيمة احلقيقية له.صل دفرتيا بقياأل

)القرا( تفسريا مشاهبا للتوضيح السابق،  قديمو . 3لالسرتداد املرحيلة لألصل عن املبلغ القابللألصل غري مسرتدية، أي عندما تزيد القيمة 
صل( قيمة األصل عندما يزيد املبلغ املسجيل )القيمة الدفرتية لأليتطليب االعرتاف باخلسارة يف اخنفاض  (IAS36)حيث أن املعيار 

عن مبلغه القابل لالسرتداد، وجيب االعرتاف باخلسارة يف اخنفاض القيمة يف بيان الدخل للموجودات املسجيلة مبقدار تكلفتها، 
 .4ومعاجلتها على أهنا اخنفاض يف إعادة تقييم أصول سجلت مبقدار مبلغ أعيد تقييمه

( يهدف إىل التأكد من عدم تسجيل األصل بقيمة تزيد عن مبلغه 77) رقم ضح أن املعيار الدويل احملاسيب، يتي خالل ما سبق من
القابل لالسرتداد، فلو كان األصل مسجيال بقيمته الدفرتية واليت تزيد عن مبلغ االسرتداد، فهنا جيرى االعرتاف باخلسارة والتديني يف 

الفوري واملعجيل  فعلى ضرورة االعرتا (IAS36) املعيار نص، ويف إطار ذلكخلسارة التدين.  مؤونةتكوين قيمة األصول، ومن مث 
للخسائر املتعلقة باخنفاض قيمة األصول، وتأجيل االعرتاف باألرباح يف قائمة الدخل حلني حتققها الفعلي وإدراجها مؤقتا يف حساب 

جود مستوى عايل و مدى تعكس و  ذراحلسياسة م  مضمون بشكل واضح فق تتي فائض إعادة التقييم. كل هذ  املعاجلات احملاسبية 

                                                           
 .9087.07.86، تاريخ االطالع ae.linkedin.com)، متوفر على املوق  ) 97/88/9082، (FCT)، 77سعيد سامل، معيار احملاسبة الدويل 1

تمثل القيمة املستخدمة يف لص، وت* صايف سعر البي  هو املبلغ الذي ميكن احلصول عليه من بي  أصل يف عملية جتارية بني أطراف مطيلعة وراغبة بعد خصم مصاريف عملية التخ
رة،   اليت يتوق  أن تنشأ من االستخدام املستمر لألصل ومن بيعه يف هناية عمر .القيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املقدي

، جملة دفاتر بوادكس، جامعة عبد احلميد بن باديس، (SCFقادري عبد القادر، قياس اخنفاض قيمة األصول وفقا ملعايري احملاسبة الدولية )دراسة مقارنة م  النظام احملاسيب املايل  2
 .9087.07.88تاريخ االطالع  ،www.asjp.cerist.dz)، متوفر على املوق  )78-76.ص، ص9087، 7مستغامن، ع

، متوفر 97، ص9087، 8"اخنفاض قيمة األصول" يف شركات املسامهة العامة األردنية، جملة االقتصاد واألعمال، ع 77نواف عبيدات، حممد احلجايا، واق  تطبيق املعيار الدويل  3
 .9087.07.88تاريخ االطالع ، (https://ac.els-cdn.com)على املوق ، 

، متوفر على املوق  9اخنفاض قيمة املوجودات، مدوينة صاحل القرا للعلوم املالية واإلدارية، )بدون تاريخ(، ص :77 صاحل حممد القرا، املعيار الدويل احملاسيب 4
qarra.wordpress.com)( .9087.07.88 االطالع تاريخ. 
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ت واعتبارات التحفظ احملاسيب، م  وجود درجة مرتفعة من التقدير الشخصي املهّن عند حتديد مقدار التغري يف القيمة من ممارسا
 الدفرتية لألصل، والتغري يف قيمته االسرتدادية. 

 (: المخصصات وااللتزامات واألصول المحتملة33) المعيار المحاسبي الدولي رقم  -ج    
د التطبيقات العملية لسياسة التحفيظ يف احملاسبة، وهذا القرتاهنا بعنصر عدم التأكد من حيث صعوبة حتديتعد املخصصات من بني 

( فإن مبدأ احليطة واحلذر يعترب مبثابة ممارسة IAS37، وبالرجوع للمعيار احملاسيب الدويل )قيمة املبالغ املتعليقة هبا وتوقيت حدوثها
 ظروف عدم التأكد، حبيث ال يكون هناك مبالغة يف تقدير قيم املوجودات أو الدخل سلطة تقديرية للتوصل إىل تقديرات يف

 عناصر: لمعاجلة احملاسبية املالئمة واإلفصاحات املطلوبة لكل منلوصف  (IAS37) الدويل املعيار جاء يفوقد  )االيرادات(.
ات وتسجيلها اف باملخصصالظروف اليت تؤدي إىل االعرت ح جمموعة يوضتحملتملة، األصول احملتملة، و املخصصات، االلتزامات ا

كما يهدف إىل ضمان تطبيق مقاييس االعرتاف وأسس االعرتاف احملاسبية على املخصصات وااللتزامات واألصول احملتملة،   حماسبيا.
قيقه. لكن عندما قد يستحيل حت حيث ال يتم االعرتاف باألصول احملتملة يف القوائم املالية، وهذا ألنه يؤدي إىل االعرتاف بإيراد

  .1يكون حتقق اإليراد مؤكيدا، يكون األصل املرتبط به ليس أصال حمتمال، ويكون من املناسب االعرتاف به
بأخذ املخاطر وحاالت عدم التأكد يف االعتبار، لكن عدم  -عند قياس املخصص–وجوب قيام املنشأة  املذكور املعيار تضمين

التأكد ال يربير إنشاء تخصصات زائدة أو املبالغة املتعميدة يف املطلوبات. وهذا يفسير أن حاالت عدم التأكد تستدعي وجود مستوى 
 رتاف باألصول احملتملة وأخذ حاالت عدم التأكيد يف احلسبان، هي كلها مؤشيراتيتيضح أن عدم االع ،مما تقديمو من التحفظ.  انمعيي 

تدل على وجود ممارسة عالية للتحفظ احملاسيب، ووجود حييز مقبول للحكم الشخصي للمحاسب فيما خيص تقييم التدفقات  جيدة
 للمناف  املستقبلية لتلك األصول احملتملة.

 (: األصول غير الملموسة 33قم )المعيار المحاسبي الدولي ر   -د   
 (IAS38) احملاسيب الدويل أصل غري نقدي وليس له جوهر مادي، وقد اهتم املعيار -كما هو معروف–األصل غري امللموس  يعترب

قياس كيفية   دبالقياس واإلفصاح عن هذا النوع من األصول، حيث يهدف إىل وصف املعاجلة احملاسبية لألصول غري امللموسة، وحيدي 
داخليا من الشهرة، العالمات التجارية، البيانات اإلدارية وغريها جيب وانشاؤ  . وذكر املعيار أن ما مت توليد  2جلة هلاالقيمة املسي 

ليت ال اغرار معايري احملاسبة األمريكية على  التحفظ احملاسيب يف هذا املعيار . وهو ما يوضيح جانب3عدم االعرتاف هبا كموجودات
يتم تكوينها و إن األصول اليت يتم تكوينها داخليا هي األصول غري املشرتاة،  باألصول غري امللموسة املطويرة داخليا كأصول.تعرتف 

ها ثل مصاريف التطوير األساس يف تكوينها. لذا فإن الشهرة اليت جيرى توليدداخليا وتنشأ من خالل قسم البحوث والتطوير ومت
يست قابلة ال تعترب موردا قابال للتحديد أو التمييز، ول وهذا ألنه استنادا خلصائص األصل املعنوي ،لداخليا ال تعاجل على أهنا أص

 .حملدد هلا، وال يعرتف هبا لعدم وجود العملية املالية واليت متثيل بصدق املبلغ الالنفصال كما ال ينشأ عنها حقوق تعاقدية أو قانونية

                                                           
 .62رشا الغول، مرج  سبق ذكر ، ص 1
، متوفر على 9088، (IASCA)اجمم  الدويل العريب للمحاسبني القانونيني  (IAS/IFRS)(: األصول غري امللموسة، ملخصات فنية عن 78معيار احملاسبة الدويل رقم ) 2

 .9088.09.82االطالع  ، تاريخ)www.ascasociety.org(املوق 
 .09مدونة صاحل القرا، مرج  سبق ذكر ، ص 3

http://www.ascasociety.org/
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( ينادي بضرورة اعتبار نفقات البحث كمصروف يعرتف به فور حتميله، وبضرورة إمكانية 78رقم ) الدويل يضاف إىل ذلك، أن املعيار
له يتم القيام به  استقصاء أصلي وتخطط" :. ويقصد بالبحثلذلك رمسلة مصاريف التطوير عندما تتوافر اإلمكانية الفنية والتجارية

على أن  ط اهلادف إىل اكتشاف معرفة جديدةالفحص املخطي : "وهو أيضا. 1هبدف احلصول على معرفة وفهم علميني جديدين"
 :أما التطوير فهو ."اكتشاف حتسني جوهري ملنتج موجود أو خدمة جديدة، أو يف ملعرفة مفيدة يف تطوير منتج جديدتكون تلك ا

نة مات جديدة أو حمسي أو خد تريمة نتائج البحث يف شكل خطة أو تصميم ملنتج، ويعّن استخدام املعرفة التقنية إلنتاج منتجات"
تحداث منتجات جديدة، اس من اهلدف من ورائه يف ابتكار طرقم يكهذا معنا  أن التطوير يعترب مبثابة نشاط منظي  .2بصورة جوهرية"

بينما ينحصر مضمون البحث يف حتقيق معارف جديدة تعد أساس عملية وخدمات جديدة، ادخال حتسينات جوهرية وغريها، 
  التطوير.

تضم تكاليف البحث والتطوير كل ما يتعلق مبراحل القيام بالبحث وتطوير ، من مرتبات الباحثني ومساعديهم وتكاليف األدوات 
مقدار الدخل املتوق  من و  د هذ  التكاليف بدراسة العالقة بني املبالغ اليت تنفق على البحثواألجهزة اليت يعملون عليها. وحتدي 

إعداد املعايري  بني احملاسبني وهيئات قد أثارت املعاجلة احملاسبية لتكاليف البحث والتطوير جدال واسعالو  .3استخدام نتائج البحث
هذ  التكاليف  لعقبات يف معاجلةإن أهم ا .لموسة، أم جيب استنفاذها كمصاريفمن حيث معاجلتها على أهنا أصول غري م احملاسبية

ر معها ة عالية، يتعذي فعندما تكون املناف  غري مؤكيدة بدرج ،وتوقيتها بدرجة تأكد معقولة تملةالتعريف على املناف  االقتصادية احمل يه
وهذا معنا  بتعبري آخر أن طريقة التعامل م  هذ  التكاليف هي متباينة بني تختلف الدول من حيث  .4تربير رمسلة هذ  التكاليف

 خصمهافتجب حينئذ رمسلتها وإطفاؤها بشكل منتظم و  ر العمر املقديرلالهتالك على مدا، أو أهنا أصل قابل دورة اعتبارها مصاريف
 من إيرادات الفرتة احلالية. وهنا جند أن سياسة التحفظ احملاسيب اليت يفرضها منوذج التكلفة التارخيية تتطلب استنفاذ تكاليف البحث

 والتطوير وحتميلها على قائمة الدخل.
  البحث والتطويرتكاليف التوجهات المختلفة في معالجة 

( يعترب نفقات البحث 78املعاجلات احملاسبية لعنصر البحث والتطوير هي تختلفة بني الدول، فاملعيار الدويل رقم ) أن ذكرنا سابقا
ظرا ذلك لعدم الوصول إىل مرحلة تطوير األصل غري امللموس، ونجيب معاجلتها ضمن قائمة الدخل، و أحد عناصر املصاريف اليت يتو 

هي اليت  -حصرا- ( نفقات التطوير78) . يف حني اعترب املعيار الدويل رقم5عدم التأكد من امتداد منافعها للدورات املقبلةلظروف 
ابقا سترمسل بعد التأكد من أن األصل جمدي تقنيا وجتاريا يف البي  أو االستخدام. يف هذ  احلالة ختض  نفقات التطوير املرمسلة 

 ىالتطوير كمصاريف جير فقات البحث و ناعترب لمعيار األمريكي ل بالنسبة ق سياسة التحفظ.حيث تطبي  سنوياالختبار تدين القيمة 
 6 إثباهتا فور حدوثها )االستنفاذ الفوري(، حيث سويغ هذا البديل على أساس:

                                                           
1 Gomaa A, op.cit, p294. 

 .888، ص9080، يونيو8، ع70علي عبد الغّن الاليذ، إهلام الشاوي، احملاسبة عن تكاليف البحث والتطوير، اجملة العربية لإلدارة، مج 2
 .77، ص9086، 02عدنان مقدم، حماسبة األصول املعنوية وفق النظام احملاسيب املايل، جملة البديل االقتصادي، جامعة زيان عاشور اجللفة، ع 3 
 .882علي عبد الغّن الاليذ وآخرون، مرج  سبق ذكر ، ص 4
 .972سعود جايد مشكور، مرج  سبق ذكر ، ص 5
 .886سبق ذكر ، صعلي عبد الغّن الاليذ وآخرون، مرج   6
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 .عدم التأكد الذي تنطوي عليه املناف  املستقبلية احملتملة ملشروع البحث والتطوير 
  .االفتقار إىل العالقة السببية املباشرة بني تكاليف البحث والتطوير واملناف  الناجتة عنها 

وبالتايل حسب املدخل األمريكي، نفقات البحث والتطوير ليست أصوال ويصعب حتديد درجة اليقني من تقدير الفوائد االقتصادية 
 خلروج عناأن حتميل هذ  التكاليف على أكثر من سنة مالية حيتاج إىل ب أنصار هذا االجتا  يرون إناليت ستعود منها يف املستقبل. 

نسب تقيد التحفظ، وليس على أساس استحقاقها للفرتات القادمة. لذا فإن املعيار األمريكي يعترب هذا النوع من التكاليف مصاريف 
  ستزيد من صايف األصول. وأن رمسلتها لكوهنا ال تقدم مناف  اقتصادية مستقبلية، للدورة اليت حدثت فيها

على مستوى املعيار الربيطاين، يفرض الرمسلة االختيارية من خالل إثبات تكاليف البحث كمصاريف فور حدوثها، ورمسلة تكاليف 
اليت  س الفرتةكنتيجة لذلك حتميل تكاليف البحث يف نف. 1التطوير إذا توافرت شروط معينة، مث إطفاؤها على مدار فرتة زمنية معينة

الدويل  حملاسيبا وهذا معنا  أن املعيار يف ظل شروط معينة. أما تكاليف التطوير فيمكن أن تؤجل للفرتات الالحقة ،وقعت فيها
 .بشأن معاجلة هذ  التكاليف فق م  املعيار الربيطاين بشكل واضحلألصول غري امللموسة يتي 

اجلة األصول هي أقل حتفظا من املعايري األمريكية، وهذا على مستوى معالدولية تأسيسا على ما سبق، يتضح لنا أن املعايري احملاسبية 
  البحث والتطوير. تكاليفغري امللموسة وخصوصا 

 عقود االنشاء (:11) المعيار المحاسبي الدولي رقم -ه      
از ، أي أن مدة تاريخ بداية العقد وتاريخ إجن وهذا نظرا الختالفطويلة األجل عقود املقاوالت ختتلف طبيعة نشاط املنشأة يف إطار 

تقدمي  ألهنا تتعلق بعقود البناء وعقود إصالح حالة األصول وعقود اإلجناز يف هذ  العقود غالبا ما تتجاوز الدورة احملاسبية الواحدة
يف  العقود هبذ املعاجلة احملاسبية لإليرادات واملصاريف املرتبطة  وصف ( إىلIAS11)ق املعيار احملاسيب الدويل تطري . لذلك اخلدمات

 القوائم املالية من قبل املتعاقد لتنفيذ العقد، حيث نص املعيار على أن يتم االعرتاف باإليرادات والتكاليف استنادا لنسبة اإلجناز يف
طريقة حتقق االيراد،  . وتتمثل نسبة اإلجناز يفوذلك عندما ميكن تقدير العقد بدرجة كافية من املوثوقية ،تاريخ هناية الدورة احملاسبية

. مبعىن أن احملاسب يعاجل األرباح ويفصح 2مبوجبها يتم االعرتاف باإليراد بنسبة معينة من اجناز العقد اليت تقدر على أساس تراكمي
 .عنها توافقا م  نسبة اجناز املشاري 

إن مبدأ التحفظ يف احملاسبة يقضي بأن أرباح مشاري  املقاوالت ليست هنائية ومؤكدة إال بعد اجناز العمل واعتماد  من مهندسي 
يق مبدأ مقابلة ألنه عند ذلك ميكن تطب ،العميل. فإذا مت اجناز املشروع خالل السنة املالية اجلارية فال توجد أية صعوبات حماسبية

 وحتديد نتيجة الدورة )ربح/ خسارة املشروع(. لكن إذا انتهت السنة املالية لشركة املقاوالت وال تزال بعض يفاإليرادات باملصار 
حتساب أرباح شركات . لذلك طوير احملاسبون طريقتني يف ااملشكلة بالنسبة لقياس أرباح هذ  املشاري  ق املشاري  قيد التنفيذ، هنا ت

 :3املقاوالت مها

                                                           
 886علي عبد الغّن الاليذ وآخرون، مرج  سبق ذكر ، ص 1
 .78-70خالد يمال اجلعارات، مرج  سبق ذكرهن ص ص  2
 .20-27، ص ص 9087حامد داود الطحلة، حماسبة املقاوالت بني النظرية والتطبيق، دار اليازوري للنشر والتوزي ، عمان األردن،  3
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سب أرباح حتيتم االعرتاف باإليرادات واملصاريف اليت تنسب للجزء املنجز من العمل، و  مبوجبها اإلنجاز:طريقة نسبة  -1
يفضيل أن و  ل إىل قائمة نتيجة األعمال شرط أن يكون اجلزء التام من املشروع كبريا،وترحي  املشاري  اليت مازالت قيد التنفيذ

فأكثر، حىت ال تؤثر نتيجة األجزاء غري املنتهية للمشروع  %20 املالية القوائماجناز املشروع حىت تاريخ إعداد تكون نسبة 
ب هذ  الطريقة إمكانية تقدير تكاليف املشروع الكلية بشكل صحيح ألهنا أساس على النتيجة النهائية له. كما تتطلي 

 حتديد نتيجة املشروع غري التام.
عد إمتامها ومبوجبها ال حتتسب أية أرباح ملشاري  املقاوالت إال ب التام االجنازطريقة  كذلك  تسمىطريقة المقاولة المنتهية:  -2

ز املشروع وإمتامه يف حالة إجناو  ل،أو تصبح شبه تامة، وعمليات املشاري  غري املنتهية ال تؤثر على قائمة نتيجة األعما
يث ال يتم حساب يقة أهنا تعطي نتائج واقعية، حنقارن تكاليفه م  قيمة املشروع للتوصل إىل النتيجة. من مميزات هذ  الطر 

عمال شركة وبذلك نتجنيب تأثريات عنصر عدم التأكد على نتائج أ ،األرباح إال بعد إمتام املشروع ومعرفة تكلفته الفعلية
ليت حتتاج ألكثر ااملقاوالت. كما أهنا ال تظهر نتيجة املشروع غري التام يف هناية الدورة احملاسبية، خاصة بالنسبة للمشاري  

 . وهذا يعّن عدم توزي  أرباح املشروع بني الفرتات احملاسبية اخلاصة بتنفيذ .من سنة إلجنازها وتنفيذها
يف  فإن املفاضلة بينهما تعتمد على األمهية اليت يوليها املقاول للعناصر غري املؤكدة واملرتبطة بالتقديرات من خالل عرض الطريقتني

التقدم( ر العناصر الالزمة إلعداد تقديرات دقيقة وبشكل موثوق تطبيق طريقة نسبة االجناز )إيراداهتا. فعندما تتوفي تكاليف املشاري  و 
هذا ما  .حلساب إيرادات املشروع، أما يف حالة عدم التأكد وكانت التقديرات غري صادقة ودقيقة جيرى اعتماد طريقة املقاولة املنتهية

الثانية هي أكثر حتفظا من الطريقة األوىل الرتباطها حبالة عدم التأكد، حيث من خالهلا تكون  يعكس بشكل واضح أن الطريقة
طار الطريقة األوىل قها فعال يف إقيمة صايف األصول واألرباح أقل خالل فرتة العقد، كما أنه يسمح باالعرتاف باإليرادات قبل حتقي 

 يري احملاسبية الدولية هي أقل حتفظا باعتمادها طريقة نسبة اإلجناز. وهو ما يتعارض ومضمون التحفظ. لذلك نرى بأن املعا
 (IFRS) إلعداد التقارير المالية التحفظ المحاسبي في إطار المعايير الدولية -و      

 (IFRS) الدولية عايرياملعالقة  اليت ناقشت واألحباث دراساتال تقل (IFRS) على مستوى املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية
على أن هذ  املعايري ا من خالهلاب والباحثني أكد معظم الكتي فقد سياسة التحفظ احملاسيب، لكن حسب الدراسات القليلة املتوفيرة ب

إثبات ب هي أقل حتفظا مقارنة باملعايري األوروبية. وهذا الرأي قائم على أساس التوسي  يف تطبيق منهج القيمة العادلة الذي يسمح
فإن التحفظ قد  )Paul(وحسب دراسة  .1كذلك ال تعترب هذ  املعايري التحفظ احملاسيب كمبدأ حماسيب  ،فوائض القيم غري احملققة

من جهة أخرى  .2يف عدة دول: فرنسا، أملانيا، الربتغال، سويسرا )IFRS(اخنفض يف مستوا  بعد تبّني معايري إعداد التقارير الدولية 
صل ملستوى أدىن ، وقد و (IFRS) أن مستوى التحفظ احملاسيب قد اخنفض بعد التطبيق اإللزامي ملعايري (Luc)أظهرت دراسة 

م . وهذا يدعي 3ةالعاملي (، لكن ابتداء من هذ  السنة بالتحديد ارتف  مستوا  بوضوح بسبب األزمة املالية9008) بالتحديد قبل سنة
  ن مستوى صدق املعلومة.احملاسيب يعد مبثابة آلية فعيالة للرف  مفكرة أن تقوية وتعزيز التحفظ 

                                                           
1 Raffournier B., op, cit, p :28 
2 Paul A, et al, op, cit, p:2 
3 Lu c., Trabelsi S., information asymmetry and accounting conservatism under (IFRS) adoption, working Paper, 2013, p :31, 
available at (http://pdf.semanticscholar.org), vu le 18.06.2016.  

http://pdf.semanticscholar.org/
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أن التحفظ قد ارتف   (Zhang)للنتائج السابقة، حيث أثبتت دراسة متاما  رضةعلى العكس من ذلك، جاءت بعض الدراسات معا
على  IFRS)( الدولية عايرياملأن حتليل أثر تبّني  )Brouwer( . وأكيدت دراسة1يف نيوزيلندا )IFRS(بعد إصدار وتبّني معايري 

، وحتفظ األرباح بني درجة حتفظ امليزانيةمن درجة التحفظ مل يبنيي أن هذا التوجيه حنو تبّني املعايري الدولية قد خفيض بشكل هام 
 .2تقارير تختلف الشركات األوروبية

 النتائج املتوصل إليها من طرف تختلف الباحثني، إال أنه توجد بعض املعاجلات احملاسبية ضمن نصوص من رغمبالأنه  ةرى الباحثت 
" اندماج منشآت (IFRS3)الدويل  وهو ما تضمينه املعيار ك به،وحتث على التمسي  هذ  املعايري تتبىني مفهوم التحفظ احملاسيب

باالعرتاف باالضمحالل )االخنفاض( يف قيمتها عند ظهور مؤشرات دالة األعمال"، حيث حذف اهتالك عنصر الشهرة واستبدهلا 
على  )IFRS3( ( من املعيار6فقد نصت املادة ) .3دادعلى ارتفاع القيمة الدفرتية لألصل املسبيب للشهرة عن قيمته القابلة لالسرت 

فاؤها سنويا بل يتم ة لصايف األصول املقتناة، وال يتم إطد بزيادة تكلفة الشراء عن القيمة العادلاملعاملة احملاسبية للشهرة، حيث تتحدي 
فحصها سنويا لتحديد االخنفاض يف قيمتها، ويعرتف باالخنفاض كخسارة يف قائمة الدخل، مما يوحي بوجود درجة من التحفظ 

يت تطبيق املعايري ات اليضاف إىل ما سبق، أن الشركددة يف ظروف وفرتة زمنية معينة. باستخدام بدائل حماسبية حتقق أهدافا حم
 .4(IFRSة )املاليداد إلع (، تطبيق التحفظ احملاسيب بدرجة أكرب من الشركات اليت تطبيق املعايري الدوليةGAAPاحملاسبية األمريكية )

وهذا بالنظر  ،لدوليةاضح أن معايري احملاسبة األمريكية هي أكثر حتفظا يف إعداد التقارير احملاسبية من املعايري احملاسبية مما تقدم، يتي 
ملستوى التحفظ املمارس واملتضمين يف نصوص املعايري السابقة. ولعل السبب الرئيسي يتمثل يف االلتزام القانوين والنظامي الناشئ 

 ( فقد اكتسبIASB) املعايري احملاسبية الدولية ( كيان وطّن، أما جملسFASB)املالية األمريكي  ةمعايري احملاسب عن كون جملس
املعايري صدار اد. لذلك فإن الكثري من الدول ومنها: اجنلرتا، أسرتاليا، مصر، تعيد شرعيته من القبول العاملي العام دون إلزام وطّن حمدي 

 ، وهذا حىت تتالءم م  خصائص البيئة احمللية.5الدولية بعد األخذ يف االعتبار املتطلبات القانونية والنظامية احمللية
 أثر التحفظ المحاسبي على ظاهرة ال تماثل المعلومات الثاني:المطلب       

 معلومات احملاسبيةوهذا باعتبارها مصدرا هاما لل لومات املوجيهة لفئات املستخدمنيحتتوي القوائم والتقارير املالية على تختلف املع
درجة عدم  بالشفافية، كلما ساعدت على ختفيضسمت واتي  نيملتضمينة بالكم والنوعية املطلوب. فكلما كانت املعلومات اواملالية

إعالن التقارير إن جوهر الشفافية يكمن يف التحفظ احملاسيب و  التأكد وقليصت من فجوة ال متاثل املعلومات بني اإلدارة واملستثمرين.
املعلومات بني  متاثليف موعدها، حيث يؤدي إىل جودة يف املعلومات املفصح عنها من قبل الشركة، ويساعد يف حل مشكلة عدم 

تعد ظاهرة ال متاثل املعلومات فرض من فروض نظرية الوكالة، حيث يؤكد الواق  العملي على أن الوكيل  .6املديرين ومسامهي الشركة
طات ميكن أن ميارس نوعا من الضغو  -اختالف أهداف ورغبات اإلدارة باملقارنة م  رغبات وأهداف محلة األسهم وبسبب-)اإلدارة( 

                                                           
1 Zhang J, op.cit, p :29. 
2 Brouwer R, op, cit, p:23. 

  3 اميان سعد الدين، مرج  سبق ذكر ، ص789.
 .828محيدة حممد عبد اجميد، مرج  سبق ذكر ، ص 4
 .02أبو اخلري مدثر طه، مرج  سبق ذكر ، ص  5
 .877األرباح، مرج  سبق ذكر ، صسامح حممد رياض، التحفظ احملاسيب وجودة قياس 7
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ى الطرف املوكيل )املالك( من خالل حجب معلومات مهمة عنه، بسبب سلوكه االنتهازي يف التهريب من العمل وتعظيم منفعته عل
الشخصية، وحتقيق مصاحله حىت ولو تعارضت م  مصاحل الطرف املوكل. هذا الفعل الصادر عن الطرف الوكيل يعرف بال متاثل 

ارة جيعل محلة األسهم يف موقف ال ميكن من خالله فهم ومالحظة يمي  تصريفات وقرارات إن انفصال امللكية عن اإلد .1املعلومات
تج عن انفصال ن دلقهذا ما يصعيب عليهم حتديد ومعرفة الوض  املستقبلي للشركة، خاصة إذا كانت املعلومات حمدودة.  املديرين.

ئة صصة من املديرين، وجود اختالف جوهري يف املعلومات بني فوتفويض املوكيل حق إدارة الشركة جمموعة متخ امللكية عن اإلدارة
املالك وفئة املديرين، ومن مث ظهور مشكلة عدم متاثل املعلومات، واليت دفعت املالك إىل حتميل تكاليف مرتفعة للوكالة من جهة، 

 . 2جهة أخرى واتباع سياسة متحفظة يف إعداد القوائم املالية لتقليص الفجوة بني الوكيل واملوكيل من
 تفسير ظاهرة ال تماثل المعلومات  -1     

تعد ظاهرة ال متاثل املعلومات من الظواهر األساسية اليت تواجه أسواق رأس املال يف ظل ما تتيسم به الشركات من انفصال امللكية 
 متاثل هذ  السوق. ويظهر مشكل العن اإلدارة، وظهور الشركات متعددة اجلنسيات، وسيادة تعارض املصاحل بني املتعاملني يف 

املعلومات عندما يكون لدى املستثمرين اختالف باالطالع واملعرفة عن قيمة الشركة، حيث أن املستثمرين الذين ميلكون معلومات 
 ومات، حيثستوى االقتصادي باملعلاقرتن هذا املصطلح على امللقد  ة هبا على حساب مستثمرين آخرين.خاصة ميكنهم املتاجر 

.  3"عدم إملام أحد أطراف الصفقة باملعلومات الكافية عن الطرف اآلخر يف الصفقة، مما مينعه من اختاذ القرار السليم" :عريف بأنه
وتتمثل ظاهرة عدم متاثل  .4" احلالة اليت تتمييز بامتالك األشخاص املختلفة ملعلومات متباينة خبصوص شيء معني" :كما يقصد به
" حيازة اإلدارة أو األطراف الداخلية ملعلومات حول األداء االقتصادي احلايل واملستقبلي للشركة بشكل أكثر من  :املعلومات يف

 .5املستثمرين، الدائنني، احملللني وغريهم من املتعاملني يف السوق" :حيازة األطراف اخلارجية هلا مثل
ن ال متاثل املعلومات هو ظاهرة ترتبط بالوض  الذي ال يتم فيه إتاحة اجمال للمستثمرين اخلارجيني للحصول بناء على ما سبق، فإ

اعلية سيما املعلومات الداخلية، مما يؤدي لعدم فبالشركة، وليس يمي  املعلومات السوى على جزء بسيط من املعلومات املتعلقة 
حالة عدم  ظاهرة حتدث إما يفهذ  الن إالختاذ القرارات الصائبة.  دم وجود إمكانيةسوق املال بسبب نقص االطالع واملعرفة، ولع

املساواة بامتالك معلومات معينة بني االدارة واألطراف الداخلية من جهة، واألطراف اخلارجية من جهة أخرى، أو يف حالة عدم 
  .املساواة يف املعلومات بني األطراف اخلارجية بعضها البعض

 عالقة التحفظ المحاسبي بظاهرة ال تماثل المعلومات - 2     
، ال يزال ملنشورةا راء املعارضة لسياسة التحفظ احملاسيب بسبب أثرها على مصداقية القوائمتلفة إىل أنه رغم اآلأشارت دراسات تخ

اف  إدارة الشركة تفيد يف احلد من دو  -كآلية   -ن سياسة التحفظ أل. وهذا احملاسبية التمسيك هبا مستمرا من طرف واضعي املعايري
                                                           

  .77ص ،8، ع82مج ، اجلزائر، HECجملة العلوم التجارية، هشام صلواتشي، أمهية تطبيق مبادئ احلوكمة يف ختفيض مشكلة تضارب املصاحل يف ظل املشروع االستثماري، 8
  2جمدي مليجي عبد احلكيم، مرج  سبق ذكر ، ص 88. 

، 9086سبتمرب ،7عوالتسيري، األحباث يف االقتصاد  ملفات، (IFRS) ثل املعلومات وتكلفة رأمسال يف إطار املعايري الدوليةاالتحفظ احملاسيب على ختفيض عدم متعبد الرمحان حممد رشوان، أثر  3
 .9086.89.96االطالع ، تاريخ www.redoreg.com)) ، متوفر على املوق 780ص

االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية، املركز اجلامعي   املمارسات احملاسبية اخلاطئة لظاهرة عدم متاثل املعلومات وانعكاساته على جودة األرباح احملاسبية، جملةعبد الرمحان حممد سليمان، قياس أثر 4
  .9086.89.96تاريخ االطالع  ،http://www.asjp.cerist.dz)، متوفر على املوق  )287، ص9086، جانفي 88بتمنراست، ع

 5 أمال حممد عوض، حتليل العالقة بني جودة األرباح احملاسبية وظاهرة عدم متاثل املعلومات، مرج  سبق ذكر ، ص82. 
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ة لعدم إىل جانب التخفيف من اآلثار السلبيالتالعب باألرباح احملاسبية، وحجب معلومات جوهرية عن األطراف اخلارجية،  حنو
د يزيد من قألطراف الداخلية واملستثمرين متاثل املعلومات بني ا عدمإىل أن  يف معرض أحباثه (watts)وقد أشار  .1متاثل املعلومات

ظاهرة ال متاثل املعلومات، حيث  )Lafond & watts(كل من  كما ناقش .2قدرة إدارة الشركة على التالعب باألرقام احملاسبية
ومبا أن التحفظ  ،ملعلوماتا ر على درجة ال متاثلأكيدا على أن االعرتاف غري املتماثل للمكاسب واخلسائر يف القوائم املالية احلالية يؤثي 

يمة املنشأة وتدفقاهتا قيعد من بني آليات احلوكمة، فهو خيفيض من قدرة املديرين على التالعب يف األداء املايل وتضخيمه، ويزيد من 
اتية اليت حيدثها ممتاثل باملعلومات ويساهم يف حل مشاكل الوكالة، ومن مث تقليل الفجوة املعلو  لذا فهو حيد من ظاهرة الال النقدية.

  .3تباين املعلومات احملاسبية

متاثل باملعلومات بني مصدري حق امللكية واملستثمرين املرتقبني يف أسواق املال وقت الطرح املومسي لألسهم، ينعكس  إن مشكلة الال
ين اجلدد ضد تخاطر حتويط املستثمر يف صورة رد فعل سليب ممثال يف تدهور دائم يف سعر إصدار السهم. ويكمن الداف  وراء ذلك يف 

حجب اإلدارة ملعلومات متمييزة لصاحل فئة املسامهني احلاليني على حساهبم. يف هذا اجمال تساعد سياسة التحفظ احملاسيب يف 
ملديرين إلخفاء االتخفيف من التداعيات السلبية هلذ  الظاهرة، بتزويد املستثمرين بأفضل الوسائل ملراقبة اإلدارة والتقليل من دواف  

. وبذلك فإن ال متاثل املعلومات يوليد التحفظ يف القوائم املالية، والذي يعمل على حتسني بيئة 4املعلومات واملبالغة يف القوائم املالية
على  عايلأن التحفظ احملاسيب كسياسة هلا دور ف إىل وأشارت )رشا الغول( يف هذا السياقلومات اليت ينشط فيها املصدرين. املع

 .5مستوى سوق املال اليت تسودها هذ  املشكلة، حيث تلعب دور املرشد وتنذر مبدى وجود عدم متاثل يف املعلومات
إشارات   إرساليف االعرتاف باألخبار السيئة يف الوقت املناسب وعدم إخفائها التحفظ، يساهم سياسةويف ضوء  من جانب آخر 

ارة للمحافظة هم من تعزيز الرقابة على اإلدارة الختاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة، أو تغيري اإلدحتذيرية وتنبيهية للمسامهني، مبا ميكين
قيق ضمن حتت اوهذا ألهن عالقة باملنشأةسياسة منفعة ملختلف األطراف اليت هلا هذ  الحتقيق زيادة على ذلك،  .6على قيمة املنشأة

ات غري املربيرة يف تكوين املمي املالك من حتدرجة مقبولة من الشفافية، و  ل ذلك يعكس مدى ات والتقديرات احملاسبية، وكؤونالتغريي
 لية ملواجهة مشكلة عدم متاثل املعلومات.آواستخدامه ك احملاسيب الية التحفظفعي 

 (Lara)ا دراسة هلقد تعديدت الدراسات اليت أكيدت على الدور االجيايب للتحفظ يف التقليل من ظاهرة عدم متاثل املعلومات، ومن
اليت أثبتت أن رف  مستوى التحفظ يف الفرتة احلالية حيسين من بيئة املعلومات يف الشركة، ومن مث خيفيض ال متاثل املعلومات بني 

 ىال متاثل املعلومات يف سوق املال يقود لرف  مستو ظهور . هذا ما يدل على أن 7املديرين واملستثمرين اخلارجيني يف السنة املوالية
املعلومات أقل بني يكون لديها ال متاثل ب تستخدم سياسة التحفظ يف حساباهتاالتحفظ احملاسيب يف الشركة، وأن الشركات اليت 

                                                           
  1 عبد الرمحان حممد رشوان، مرج  سبق ذكر ، ص789.

  2 عبد الرمحان حممد رشوان، مرج  سبق ذكر ، ص 787.
3 Lafond R ,watts R ,L, op.cit, p :447. 
4 Kim et al, op.cit, p :1. 

  5 رشا الغول، مرج  سبق ذكر ، ص72. 
  6 إميان حممد سعد الدين مرج  سبق ذكر  ص787. 

7 Lara Garcia JM ;Osma B.G Penelva F, information consequences of accounting conservatism; European Accounting Review; 
vol.23, N:2, 2014, p:195.Avaible at (www.tandfondline.com), vu le 22.06.2016. 
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علومات ال متاثل امل ظاهرة ذا كان التحفظ ينتجإهناك جدل قائم حول ما  فضال عن ذلك،اف الداخلية واألطراف اخلارجية. األطر 
ال متاثل الن جند أ (Lafond)الباحث دراسة ل بالرجوعف .التحفظ احملاسيب املزيد من باملعلومات يقود ملمارسةمتاثل  أن نشوء الالأم 
إىل التغري يف التحفظ  متاثل باملعلومات حتما سيؤدي ينتج التحفظ احملاسيب، وأن التغري يف الال على مستوى سوق املال املعلوماتيف 

رص االستثمار، التحفظ احملاسيب يكون كرد فعل للتغري يف ال متاثل املعلومات بسبب التغريات يف فاحملاسيب. أي أن التغري يف مستوى 
باملقابل، هناك اجتا  آخر يقضي بأن التحفظ احملاسيب هو الذي ينتج ال متاثل  .1تغريات يف األرباح، ممتلكات الشركة واستثماراهتا

اجياد احلجج وهذا من أجل  ،(FASB)جاء يف اإلطار املفاهيمي جملس  مثل ما بشكل فوري، أو يف السنة املواليةاملعلومات إما 
ال  أنه يؤدي لتشويه األرقام احملاسبية وجعلها غري قابلة للتحقيق، ومن مث يرف  من مشكلة بدليل من اإلطار هذفواألدلة الكافية حل

  ات بني املستثمرين وليس ختفيضها.متاثل املعلوم
مىت وجدت  أكيدت غالبية الدراسات على أنهفقد رغم تعارض االجتاهني حول طبيعة العالقة بني التحفظ وعدم متاثل املعلومات، 

دت ذلك دراسة وقد أكوتقليص حجم الفجوة املعلوماتية. كوسيلة للحد منها   احملاسيب ظاهرة ال متاثل املعلومات، وجد التحفظ
)Qiang(2نهايزداد باملقابل الطلب على تطبيق التحفظ احملاسيب للتقليل م ال متاثل باملعلوماتكلة مشهناك  تذا كان، حيث إ .

قد استبعد التحفظ  (IASB)جملس و  (FASB)لكل من جملس لتوحيد اإلطار املفاهيمي  9080لسنة  ورغم أن املشروع املشرتك
ألن التحفظ له  يها ال تدعم تصرحيات هذا املشروعبشكل صريح من اخلصائص النوعية للمعلومة احملاسبية، فإن النتائج املتوصل إل

لزيادة  لية سيقودإجيابية. كما أن ال متاثل املعلومة يف الفرتة احلا عالقة دور يف ختفيض ظاهرة ال متاثل املعلومات، والعالقة بينهما هي
خفيف من والت ،ال متاثل املعلوماتظاهرة  يف ختفيض وال يستهان به إن دور التحفظ هو هام. 3التحفظ احملاسيب يف الفرتة الالحقة

   .4بدواف  قوية ملباشرة آليات احلوكمةكتلة املالك املسيطرين هذ  املشكلة يكون من خالل تزويد  

املصاريف و  ب وااليرادات ال يبالغ يف قيمتهااملكاسفإن  إىل أنه يف ظل حتفظ األرباح من خالهلا أشار (Wang) للباحث دراسة ويف
 كثر حدة وخطورةومات عندما يكون أواخلسائر ال تقييم بأقل من قيمتها، مما يشكيل محاية متاحة لألطراف اخلارجية. فعدم متاثل املعل

يطلب املستثمرون أكرب محاية، أي أن أرباح الشركة جيب أن تكون أكثر حتفظا. وبذلك فإن تغري ال متاثل املعلومات يقود للتحفظ 
إن الرتكيز على القوائم املالية اليت أعدت وفقا للتحفظ احملاسيب ويف إطار املعايري  .5الذي خيفيض من هذ  الظاهرة يف الفرتة املوالية

، تضمن توفري معلومات ذات شفافية ومصداقية تستعمل كوسيلة لتخفيض عدم متاثل املعلومات وجذب (IFRS)لدولية ااحملاسبية 
   .6نيب فئة احملاسبني تخاطر نشر معلومات غري صحيحة وصادقةجين التحفظ ألال، امل أموال املستثمرين يف سوق رأس

                                                           
1 Lafond R et al, op.cit. pp :447-449. 

 2 الرشيدي ممدوح حممد صادق، مرج  سبق ذكر ، ص 02.
3 Chi w, wang ch, information asymmetry and accounting conservatism: Evidence from Taiwan, working paper, may 2008, p: 
13, available at (cite seerx.ist.psu.edu), vu le 22.06.2016. 
4 Kang j.k yin H Zhang H, accounting conservatism information Asymmetry, and corporate Governance: Evidence from block 
acquisitions, working paper, p: 18, available at (www.sinoss.net)vue ), vu le 22.06.2016. 
5 Wang J. l, Accounting Conservatism and information asymmetry: Evidence from Taiwan IBR published by Canadian center 
of science and education, vol.6, N 7, 2013, p:34. Available at (www.ccsenet.org), vu 23.06.2016. 

  6عبد الرمحان حممد رشوان، مرج  سبق ذكر ، ص787.  

http://www.sinoss.net)vue/
http://www.ccsenet.org/
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وتكاليف  ماتىل ختفيض ال متاثل املعلو إدي التحفظ احملاسيب ميكن أن يؤ أن بمن جهة أخرى فإن واضعي املعايري الدولية يرون  
 . 1التقاضي، وهذا من خالل اإلفصاح التام عن أثر األخبار السيئة يف الوقت املناسب

بالنظر آلثارها املال، و  أسواقيف ة اليت قد تظهر أن ظاهرة عدم متاثل املعلومات تعد من بني الظواهر املهمي بيتضح  بناء على ما سبق
لى الرغم من اآلراء ع كسياسة التحفظ احملاسيب. هذ  األخريةها  جوء لوسائل معينة للحد من، فهذا يستدعي اللالسلبية املختلفة

ل الذي فيض من تداعياهتا على تختلف األطراف، بالشكخيد من ظاهرة ال متاثل املعلومات و فإن استخدامها ميكن أن حياملناهضة هلا 
 مستثمرين بتعيني االستثمارات املرحبة واختيار البدائل االستثمارية يف سوق املال بصواب ورشادة.يسمح لل

 أثر التوّجه نحو منهج القيمة العادلة على التحفظ المحاسبي المطلب الثالث:        
خاصة يف  نتقادات عديدةتعريض الفقد استخدم منهج التكلفة التارخيية كمبدأ سائد للقياس احملاسيب لفرتة طويلة نسبيا، رغم ذلك 

ا أن أين تصبح التكلفة التارخيية غري واقعية، وبالتايل ال تعكس امليزانية حقيقة املركز املايل للمنشأة. كم حاالت التضخم االقتصادي
وعلى تم خصمها. لدائنة اليت يدينة واامليزانية يتم إعدادها يف ظل جتاهل القيمة احلالية لألصول، نظرا ألن هناك العديد من الذمم امل

ات احلادثة يف األسعار من فرتة ألخرى، وعدم توفري معلومات  إثر االنتقادات املوجيهة ملنهج التكلفة التارخيية الذي يتجاهل التغريي
اآلراء املؤييدة ملنهج  تزايدتكما  طرق وأساليب حماسبية جديدة للقياس احملاسيب،  ىل االهتمام بتبّني إمفيدة ملستخدميها، بدأ التوجيه 

احملاسبة على أساس القيمة العادلة. هذ  األخرية أصبحت كمطلب أساسي يف معاجلة األحداث والعمليات املالية واالقتصادية، حىت 
  ية.مة واملوثوقءلذي جيعل املعلومات تتيسم باملالتكون أكثر دقة وأقرب للواق  يف ظل الظروف السائدة، وبالشكل ا

نهج التكلفة التارخيية واليت متثيل الواق  الفعلي للحدث وقت وقوعه حلظة التبادل، ليست موض  شك يف دقتها وصحتها ن حقيقة مإ
حلظة االكتساب والتمليك، إمنا يظهر التشكيك يف سالمة املبدأ بعد التمليك، حيث يصبح املبلغ املسجيل شيء من املاضي الذي ال 

ة ومتقليبة باستمرار بتغريي الظروف النظرا ألة لقصور هذا املنهج، و كنتيجو  .2يتوافق م  قيمته احلالية سائدة، ن الظروف االقتصادية متغريي
  يف القياس احملاسيب قيمة العادلةال منهجوالتوجيه لتطبيق  التقليدينادت اجلهات املهنية واحملاسبية الدولية بضرورة اخلروج عن هذا املبدأ 

املالية واالفصاح دوات األتقييم الثغرات املتضمينة يف احملاسبة التقليدية، خاصة على مستوى قياس و هبدف سد  ،كأساس مستحدث
 إىل جانب توفري قوائم مالية تتضمين معلومات مالئمة ومفيدة ملستخدميها تعد املدخل األساسي يف وض  القرارات املختلفة. .عنها

 ((Fair valueمفهوم القيمة العادلة  -1      
ق يدخل مصطلح القيمة العادلة إىل أغلب املعايري احملاسبية الدولية املعديلة، ويتيجه التطور العاملي اجلديد حنو التوسي  يف جماالت تطب 

 ةعرض البيانات املالية. ويرج  هذا االهتمام لعوامل تختلفة أمهيها التغريي املستمر يف القدرة الشرائيو معايري القيمة العادلة يف إعداد 

                                                           
1 Josipa M, nino s, davor M, Conservatism and Accounting asymmetry in international accounting, working paper, 2012, p:4. 
Available at (https:bib.irb.hv), vu le 24.06.2016. 

، 27لمية، جامعة اإلسكندرية، مج عاحملاسبة حنو القيمة العادلة على اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية يف ظل األزمة املالية العاملية، جملة كلية التجارة للبحث الرضا ابراهيم صاحل، أثر توجيه معايري 9 
 .9087.06.07تاريخ االطالع (، ief.pedia.comاملوق  ) . متوفر على08، ص9002، يوليو 9 ع
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ورد تعريف  لقدو  .1إىل جانب األزمات املالية اليت واجهت بعض الشركات األمريكية ،الذي يعد أساس القياس احملاسيب لوحدة النقد
 :على النحو التايل ات املسؤولة عن وض  املعايري احملاسبيةهليئهذا املفهوم من طرف ا

  (IASB)ة الدولية يمعايير المحاسبالأوال: بالنسبة لمجلس      
"املبلغ الذي ميكن أن تتم مبادلة األصل أو سداد االلتزام به، بني أطراف مطيلعة وراغبة  :عريف هذا اجملس القيمة العادلة على أهنا

الذي جيب استالمه من  ل املبلغ. كما متثي ةيف التعامل على أساس تبادل جتاري حبت، فهي سعر البي  أو قيمة اخلروج يف سوق نشط
وهذا معنا  أن اجملس استخدم مصطلح القيمة السوقية كمرادف للقيمة  .2األصل أو حتويل االلتزام يف صفقة منتظمة" عملية بي 

 العادلة يف سوق نشطة تتضمن تبادل األصول واخلصوم بني أطراف متلك تختلف املعلومات حول الصفقة اجمراة.
 (113ثانيا: بالنسبة لمعيار المحاسبة األمريكي رقم )     

ون " قيمة تبادل األصل يف عملية تبادلية حقيقية بني أطراف راغبة يف التعامل، دون أن تككالتايل:  عريف هذا املعيار القيمة العادلة
خيتلف هذا التعريف عن التعريف السابق يف أنه ركيز على الظروف اليت تتم فيها  .3هذ  العملية يف حاالت التصفية أو البي  اجلربي"

صفقة التبادل، حيث يشرتط أن تكون عادية وبصورة طبيعية وال تتم يف إطار التصفية أو البي  حتت الضغط، ألنه يف هذ  احلالة 
 لقيمة العادلة لألصل.  جيرب البائ  على البي  احرتاما لعامل الوقت، وبالتايل ال ميكن حتديد ا

 (FASB)ثالثا: مجلس معايير المحاسبة المالية      
من أهم اإلصدارات اليت حديدت األسس واإلرشادات الواضحة لتطبيق  (FASB, FASN:157)( 826يعترب املعيار احملاسيب رقم )

ومل خيرج إىل حييز  قيد التجريب ألكثر من سنةأنه ظل ، إال 9007حماسبة القيمة العادلة. ورغم أن املعيار قد صدر يف سبتمرب 
مه البائ  عند "السعر الذي يستليتمثل يف: العادلة، حيث  . ضم املعيار تعريفا وحيدا ملصطلح القيمة90064 التطبيق إال يف نوفمرب

طبقا لتعريف ف .5"سلقيابي  أحد األصول أو يدفعه عند حتويله ألحد االلتزامات يف عملية منتظمة بني شركاء السوق يف تاريخ ا
ليس و  كيز على السعر الذي سيتم استالمه مقابل بي  أصل، أو السعر الذي سيتم دفعه مقابل حتويل التزامر  جند  قد( 826) املعيار

. كما أن تاريخ القياس يعّن أن القيمة العادلة جيب أن تعكس ظروف السوق السعر الذي جيب سداد  لالستحواذ على األصل
 :6التالية صفاتالبتاريخ امليزانية، أما املشاركني يف السوق فهم املشرتون والبائعون الذين تتوفير فيهم 

  لني عند إعداد التقارير.ؤو وال يكون هلم أي عالقات م  املسأن يكونوا مستقلني 
  الكافية عن مواصفات األصل أو االلتزام الذي سيجرى تقييمه.لديهم املعرفة 
 .أن يكون لدى طريف العالقة الرغبة يف نقل ملكية األصل أو االلتزام 

                                                           
. متوفر 722، ص9086، يناير08، ع2مج يف، مصر،اجلرف، أثر استخدام احملاسبة عن القيمة العادلة على دقة التنبؤات احملاسبية، جملة احملاسبة واملراجعة، كلية التجارة، جامعة بّن سو ياسر أمحد 1

  .9086.89.07ع تاريخ االطال(، www.comm.bsu.edu.egاملوق  ) على
2 Lan san, fair value and its economic consequences on the volatility measures of earnings stock price and government Debt 
yield, scientific research publishing inc, December 2014 p: 912. 

 3 رضا ابراهيم صاحل، مرج  سبق ذكر ، ص 97.
، 9089، يناير 09، مج 8ث التجارية، جامعة بنها، عغنيمي، حماسبة القيمة العادلة بني املعارضة والتأييد يف ضوء األزمة املالية املعاصرة: دراسة نظرية اختبارية، جملة الدراسات والبحو سامي أمحد 4

 .9087.06.07االطالع ، تاريخ )www.bu.edu.eg( املوق  . متوفر على87ص
5 Financial accounting standards board, FAS157, 2006, p: 8, available at (http://www.fasb.org), vu le 03.07.2016. 

  .02ص  ،9087، جوان 2ع جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ، للتنمية االقلة اجلزائرية مد زرقون، فارس بن يدير واق  تطبيق حماسبة القيمة العادلة يف البيئة احملاسبية اجلزائرية، اجمحم 8

http://www.comm.bsu.edu.eg/
http://www.bu.edu.eg/
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 والدراية الكاملة حول قرار االستثمار. التعامل م  األصول وااللتزاماتاخلربة الكافية يف ، 
 ية.ة يف سوق األوراق املالية بالنسبة ألصوهلا املالية، أصوهلا والتزاماهتا غري املال( يف الشركات األمريكية املسجيل826)مت تطبيق املعيار

 (IFRS13) اإلبالغ المالي الدوليةمعايير رابعا:     
"السعر الذي جيب استالمه لبي  األصل أو دفعه لتحويل التزام يف  :بأهنا (IFRS13يف إطار املعيار الدويل ) عريفت القيمة العادلة

من طرف  9088يف ماي  )IFRS13(الدويل  لقد مت إصدار املعيار .1صفقة منتظمة بني املشاركني يف السوق يف تاريخ القياس''
من تاريخ اإلصدار بشكل  ، وأعطيت امكانية تطبيقه ابتداء9087جانفي  08وأصبح حييز التنفيذ ابتداء من  (IASB)لس جم

وجند أن هذا التعريف مشابه متاما  .2تدرجيي، حيث تضمين ارشادات عامة حول كيفية تقدير القيمة العادلة لألصول وااللتزامات
 وركز يف مضمونه على سعر السوق يف بي  األصل أو حتويل االلتزام.  (826لتعريف املعيار األمريكي رقم )

ات املبادلة اليت حول عنصــــــــــرين أســــــــــاســــــــــيني يف عمليظاهريا  فقتتي بعد عرض أهم التعاريف املتعلقة مبفهوم القيمة العادلة نرى بأهنا 
فرضــــية االســــتمرار دون  يف ظل املنتظمة تســــتند على القيمة العادلة، ومها وجود مشــــرتي وبائ  ميلكان الرغبة يف إمتام صــــفقة التبادل

أخذ مبفهوم ســـــعر د قن هذا األســـــاس يف القياس إ .، وتوفير معلومات حول الظروف احمليطة بتلك الصـــــفقةأو البي  اجلربي التصـــــفية
قيمة العادلة لإلشــارة فإن مفهوم الو  .وأمهل ســعر الدخول )التكلفة اجلارية( ،نشــطة ســوقيف  وهو ســعر التبادل اخلروج )ســعر البي (

الذي ميكن  القيمة العادلة وهي املبلغ ة،ســــعار املعلنة يف ســــوق نشــــطأي األ الســــوقيةالقيمة  ىل الســــوق وهي:إم تســــتند قييتضــــمين 
  ىل الســـوق وهي:إم ال تســـتند بالضـــرورة ، قيلعة وراغبة يف معاملة مباشـــرةمطي و تأدية مطلوبات بني جهات أمبوجبه تبادل موجودات 

وهذا معنا  أن القيمة العادلة أوســـ  نطاق وأمل من مفهوم . 3االســـتبداليةيمة الق، القيمة القابلة لالســـرتداد، القيمة من االســـتعمال
القيمة الســـوقية، حيث أن القيمة الســـوقية تتضـــمين الســـعر املعلن يف الســـوق ســـواء كانت هذ  الســـوق نشـــطة )كفؤة( أو غري نشـــطة 

وتتأثر  وق نشــــطةالعادلة بالســــعر املعلن يف ســــ، بينما تتعلق القيمة وتتحدد اســــتنادا لعوامل العرض والطلب يف البورصــــة )غري كفؤة(
 .4خرآويل الدين ملدين سيتم سداد  لتح تعريف القيمة العادلة بـاملبلغ الذي ،ال اخلصومأما بالنسبة جم. بالعوامل املؤثرة يف البورصة

 خامسا: القيمة العادلة في إطار النظام المحاسبي المالي    
فق إىل ويتي  ،جها حتت تسمية "القيمة احلقيقية"فقد تبىني منوذج القيمة العادلة من خالل إدرا (SCF)بالنسبة للنظام احملاسيب املايل 

اعترب السوق النشطة كأحد املقويمات اليت يرتكز عليها منهج حيث ، (IASB) املعايري احملاسبية الدولية حد كبري م  تعريف جملس
 :5التالية األساسية الشروطأهنا السوق اليت تتوفير فيها بالقيمة العادلة، و 

  .جتانس العناصر املتفاوض عليها يف هذ  السوق 
 .ميكن أن يوجد هبا يف كل وقت مشرتون وبائعون متفقون 

                                                           
1 Ernst and young, IFRS13 fair value Measurement, November 2012 p: 15, available at (www.ey.com), vu le 03.07.2016. 
2 Andrew w, information financière internationale, plein feux sur les IFRS, L’IASB publie une nouvelle norme sur l’évaluation 
a la juste valeur et les information a fournir au bureau mondial des IFRS, Deloitte, Mai 2011, P :2 

 .02، ص 9002لة واالبالغ املايل، حماضرة غري منشورة مقدمة يف املركز الثقايف العريب، سوريا، سابا خوري، القيمة العاد منعيـ 3
4 Michel M, comptabilisation à la juste valeur et crise financière : rôle indicatif ou contributif ? série scientifique Montréal, 2009, 
Mai, P :2. 

 5 اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، قرار 97.جويلية 9008، مرج  سبق ذكر ، ص86.  

http://www.ey.com/


األساس المحاسبي للتحفظ                                                                   :   الفصل الثاني    
 

 
148 

 .تكون األسعار موضوعة يف متناول اجلمهور 
الذي أشار إىل أنه يف حالة وجود أسواق نشطة، فإن األسعار  (IAS39) إن التوضيح السابق يتفق م  مضمون املعيار الدويل

وإذا مل توجد أسواق نشطة فإن تقدير القيمة  .املأخوذة منها متثل أفضل شاهد على القيمة العادلة وتستخدم كأساس لتحديدها
وم هلا سعار األصول أو اخلصالعادلة يكون على أساس أفضل املعلومات املتاحة، وذلك باللجوء لتحليل مقارن بناء على أساس أ

. إن اهلدف من 1واليت من أمهها مناذج القيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية ، أو اللجوء لنماذج تقييم داخليةخصائص مشاهبة
املشاركني يف بني  ضمن عملية منظيمة جترى ،استخدام مناذج تقنيات التقييم هو تقدير السعر املناسب لبي  األصول أو لنقل االلتزام

 السوق يف تاريخ القياس ويف ظل الظروف احلالية للسوق.
 أهمية القياس وفقا للقيمة العادلة سادسا:     

تعكس التغريات ما كلألوضاع االقتصادية السائدة،   تتمثل أمهية القياس وفقا ملدخل القيمة العادلة يف أهنا تعكس تقديرات األسواق
تنب  أمهية القيمة العادلة يف أهنا هتدف إلظهار عناصر امليزانية وقائمة و  .2النايمة عن التغريات االقتصاديةيف القيمة العادلة اآلثار 

ألهنا من  ةومات مالئمة حول األدوات املاليالدخل بالقيمة األقرب إىل الواق  يف تاريخ إعداد القوائم املالية، ومتكين من توفري معل
تعكس يف الوقت املناسب األحداث والظروف االقتصادية املرتبطة باملنشأة، وتقديم أساسا جيدا للتحليل والتنبؤ بالتدفقات  جهة

هلذا السبب أخذت التوجيهات حنو إظهار امليزانية وبيانات قائمة الدخل وفقا للمفهوم و  .3النقدية املستقبلية من جهة أخرى
 .4لقيمة العادلة، وهذا لتضييق الفجوة املمكنة بني القيمة احملاسبية والقيمة االقتصاديةاالقتصادي القائم على استخدام ا

 القيمة العادلة والتحفظ المحاسبي -2
مة املعلومات ءعلى مال ا بسبب تأثري هذا املفهوملقد لوحظ تزايد اهتمام الباحثني يف جمال احملاسبة مبوضوع التحفظ احملاسيب، وهذ 

كبري. إىل جانب زيادة وترية اجلدل بشأن استخدام القيمة العادلة كأسلوب للقياس والتقييم احملاسيب. فرغم غياب بشكل  احملاسبية 
مصطلح التحفظ احملاسيب من معايري اإلبالغ املايل واحملاسبة الدولية، ال تزال سياسة التحفظ احملاسيب سائدة وتؤخذ بعني االعتبار 

الدولية ومعايري  حملاسبيةا رغم أن املعايري بشأن تقييم بعض عناصر القوائم املالية،  تواجه احملاسبت عدم التأكد اليتحاال مواجهة يف
ايري األمريكية نهج على الصعيد الدويل وتوجيه املعهذا املكما أن االنتقال حنو  القيمة العادلة.منهج جه حنو استخدام اإلبالغ املايل تتي 

 ية للمسامهني. ت احملاسبتحفظ احملاسيب، سيعمل يف الغالب على تقليل فائدة املعلوماالاستبعاد و  الستخدامه يف القياس
خر، أبدت اهليئات املهنية والتنظيمية القائمة على تنظيم املمارسة العملية احملاسبية حماولة للحد من املمارسات احملاسبية آمن جانب 

 لساجمو  (FASB) األمريكي لساجمظة، كما يف األخذ مبفهوم القيمة العادلة يف العديد من املعايري احملاسبية الصادرة عن املتحفي 
  .5، والذي ميكن اعتبار  منحا مغايرا لسياسة التحفظ احملاسيب)IASB( الدويل

                                                           
1 Hamdi B. eddine El abidi H: l’informaion comptable en juste valeur: quelle utilité pour les investisseurs ?publié dans la place 
de la dimension européenne de la comptabilité ,contrôle audit, Strasbourg, 2009, p :7. 

إلدارة املؤمتر العلمي األول للجامعة العراقية، كلية ا على جودة األرباح: دراسة تطبيقية يف مصرف الشرق األوسط العراقي،مىن كامل حممد، منوذج القيمة العادلة وانعكاساته  2
 . 876، ص9088 واالقتصاد،

3 Hamdi Badreddine et al, p :3.  
  4 اخلوري نعيم سابا، القيمة العادلة واإلبالغ املايل، حبث مقدم إىل يمعية احملاسبني القانونيني سوريا، 9006، ص06.     

 5 علي يوسف، أثر حمددات هيكل ملكية املنشأة يف حتفظ التقارير املالية، مرج  سبق ذكر ، ص922. 
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ن الباحثني للقياس احملاسيب، أعطى انطباعا لدى العديد مإن توسي  جملس املعايري الدولية يف استخدام مفهوم القيمة العادلة كأساس 
على أن اجملس لديه توجيه للتحويل الكلي حنو هذا األساس. رغم ذلك، فإن الشيء الراسخ لدى اجملس هو أن القيمة العادلة هي 

زراعة. لكن العقارات وال :مثللكثري من عناصر األصول وااللتزامات، وبعض األصول اليت هلا أسواق حاضرة  ومالئم مقياس مناسب
وتعترب  ،1مالءمة القيمة العادلة للقياس احملاسيب تتالشى كليا بالنسبة لبعض األصول اليت ال تتوافر هلا متطلبات القياس بالقيمة العادلة

 . 2األوراق املالية هي أصلح املوجودات للقياس بالقيمة العادلة نظرا لتوفير أسواق هلا
ت العديد من الدعوات الستخدام مدخل القيمة العادلة يف القياس احملاسيب باعتبار  األكثر مالءمة، حيث القت ظهر يف هذا السياق 

بها هذا املدخل بإصدار عدد من املعايري اليت تتضمين يف صل تتويج ن طرف واضعي املعايري احملاسبيةهذ  الدعوات استحسانا كبريا م
باالعرتاف اخلاص  (IAS39) املعيار ،اخلاص باألصول املعنوية (IAS38)الدويل  املعيار، العادلة( اخلاص بالقيمة 826) املعيار :منها

 إال داللة على التوجيه حنو التوسي  يفهو وهذا ما  وغريها. ( اخلاص باألصول البيولوجية28)الدويل املعيار  ، ،وقياس األدوات املالية
املعيار الدويل ك  تصدير هذا املنهج واجهة ومضمون املعايري احملاسبية الدولية الصادرة حديثا زيادة علىاستخدام القيمة العادلة، 

(IFRS4( واملعيار الدويل )IFRS9).  
يمة ل امليزانية ال تعكس الق، وجيعيف جمال احملاسبة إن تقييم أصول املنشأة وفق منهج التكلفة التارخيية يعترب كقاعدة عامة للتقييم

نشأة يؤدي أن استخدام هذا املبدأ يف تقييم أصول امل أيويظهرها بقيمة أقل من قيمتها احلقيقية،  احلقيقية للمنشأة االقتصادية
ج التكلفة يدل على أن استخدام منه ، مماخاصة يف فرتات التضخم ول بقيمة تقل عن قيمتها احلقيقيةإلظهار قيمة تلك األص

يمة تزيد عن قيمتها احلقيقية.  بقالتارخيية يف تقييم أصول املنشأة يتضمين قدرا كبريا من التحفظ احملاسيب، إىل جانب اظهار االلتزامات 
بقيم متحفيظة يف قائمة  اأن جتاهل االرتفاع يف أسعار األصول واالستمرار بتقوميها وفق تكلفتها التارخيية سوف يؤدي إلظهارهكما 

أصبح حمل ، والذي ارزبفإن التكلفة التارخيية تعترب كأسلوب منوذجي يتضمين مفهوم التحفظ احملاسيب بشكل وبالتايل  ،3املركز املايل
 .4غري حتفظي افإن خيار القيمة العادلة يعترب اختيار لذا لقيمة العادلة، ألساس انقاش كبري بعد التوجيه 

 لمحاسبي في ضوء سياسة التحفظ أسس القياس ا -3
ديد البيان رقم حيتمثل القياس احملاسيب بشكل عام يف إعطاء قيم نقدية للبنود أو العناصر املعرتف هبا يف الكشوف املالية، حيث 

التكلفة  ثل يفتمي إىل جانب األساس الرئيسي امل القوائم املاليةأربعة أسس لقياس عناصر  (FASB) جملس ( لإلطار املفاهيمي08)
 التكلفة اجلارية.، ة املتوقعةالية للتدفقات النقديالقيمة احل، البيعية أو التحصيلية ةصايف القيم، القيمة السوقية العادلة التارخيية وهي:

( فإن 826) رقم وطبقا للمعيار .يشمل القيم املذكورة سابقا العادلة هو مفهوم واس  وليس ضيق هذا معنا  أن مفهوم القيمة
صول أو التزامات أل ةوق نشطباستخدام أسعار اسرتشادية معلنة يف س قياس يكون مناسبا يف بعض املواقفخدام مدخل واحد للاست

بالنسبة لإلطار و  .5مواقف أخرى من املناسب استخدام مداخل قياس متعديدة للوصول لقياس مناسب للقيمة العادلة ، بينما يفمماثلة
                                                           

 1 ياسر أمحد السيد اجلرف، مرج  ذكر ، ص 722.
 2 مىن كامل، صفاء أمحد العاين مرج  سبق ذكر  ص 80.

 3 رضوان حلو   حنان، النموذج احملاسيب املعاصر، مرج  سبق ذكر  ، ص 222.
4 Samira Demaria, dominique D, first time adoption of IFRS, fair value option, conservatism: evidences from French listed 
companies, working paper, 2008, p :7. Available at (http://halshs.archives-ouvertes.fr), vu le 15.07.2016. 

  5 ياسر أمحد السيد اجلرف، مرج  ذكر ، ص778.

http://halshs.archives-ouvertes.fr/
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ب املتنوعة، واليت تستخدم اليوم بتوليفات تختلفة حس فقد أقر جمموعة من قواعد القياس 9088لسنة  إلعداد التقارير املالية املفاهيمي
كن يف ظل بعض الظروف ميإمنا ، أساس قياس عن آخر ليفضي  مل أن اإلطار ، لكن الشيء املالحظالظروف اليت تستدعي ذلك

 .1مفيدة أكثر من غري ألساس قياس معني أن يوفير معلومات 
 (Historical cost)أوال: التكلفة التاريخية      

، وتعترب أساس ئهاليت تدف  للحصول على األصل وامتالكه يف تاريخ اقتنا مبلغ النقدية )أو ما يعادهلا( تتمثيل التكلفة التارخيية يف
زون إن املمتلكات، املباين، املعدات، وبعض أنواع املخ أخرى.القياس األكثر استخداما اليوم، لكن عادة ما تستخدم م  قواعد قياس 

السلعي تسجيل بتكلفتها التارخيية ويفصح عنها يف القوائم املالية طبقا هلذا املبدأ، وجيرى تعديل هذ  التكلفة عقب عملية االمتالك 
تكلفة احلاالت خروجا واضحا عن مبدأ اليم املخزون السلعي يف بعض يبواسطة اإلهتالك أو اإلطفاء. رغم ذلك يتضمين جمال تق

ل. أق هي التكلفة أو القيمة القابلة للتحقيق أيهما (IAS2) الدويل التارخيية. فالقاعدة العامة يف تقييم املخزون السلعي حسب املعيار
زامات اليت مت االلتخر تسجيل آ حالة ارتفاع األسعار. من جانب هذ  القاعدة متثل مدخال متحفظا يف تقييم املخزون، خاصة يف

 :2استالمها عند حدوث االلتزام بالتكلفة التارخيية م  إمكانية إجراء التسويات احملاسبية املرتبطة هبا حيث
  .تظهر االلتزامات قصرية األجل بقيمتها االمسية غري املخصومة ومن مث جتاهل معيار الزمن 
 يار الزمن.ية يف القيمة احلالية للمبالغ املنتظر دفعها م  مراعاة معيف حالة االلتزامات طويلة األجل، تتمثل تكلفتها التارخي 

تأسيسا على ما سبق، يظهر بأن استخدام منهج التكلفة التارخيية يف تقييم بعض أصول والتزامات املنشأة يتضمين قدرا كبريا من 
 التكلفة التارخيية هي حماسبة متحفيظة.، وأن احملاسبة وفق منهج خاصة يف أوقات التضخم ممارسة التحفظ احملاسيب

 (Current/fair market value)ثانيا: القيمة السوقية العادلة      
أو  واألصول واليت تدف  للحصول على االستثمارات ،رأينا سابقا أن القيمة السوقية العادلة تتمثل يف مبلغ النقدية أو ما يعادهلا

تعكس هذ  القيمة ظروف السوق السائدة وتسمح باملقارنة بني قيمة األصول املقتناة يف أوقات يف الدورة العادية للمؤسسة.  اخلصوم
قيمة العادلة، األسهم والسندات من األصول اليت يناسبها القياس وفقا للك االستثمارات يف األوراق املالية يف هذا اإلطار تعتربتختلفة. 

 :3صول املالية كالتايلكيفية تصنيف وقياس األ  )IAS39(حيث حدد املعيار 
 ،ف حتقيق الربحل فعيال وبيعها هبدة إدارهتا بشكأصول مالية مقتناة بغرض املتاجرة، هي أوراق مالية مشرتاة بنيي (: 1) المجموعة -أ 

 (FASB)املعايري جملس  طالبلقد ضحا عن مبدأ التكلفة التارخيية. خروجا وا واليت متثيل صول اجلارية بقيمتها العادلةتقييم هذ  األ
دخل ايف العن املكاسب أو اخلسائر غري احملققة كجزء من ص بضرورة تعديل هذ  األصول يف تاريخ كل عملية تقرير مايل، م  التقرير

  ضمن جدول حسابات النتائج.

                                                           
1 IFRS news, special edition, Grant thornton June 2018, p : 8. 

 2 رضوان حلو  حنان، النموذج احملاسيب املعاصر، مرج  سبق ذكر ، ص229.
 باالعتماد على:  3
 92، ع 8مج  الكوفة،دارية، ، الكلية التقنية اإلجملة الغري للعلوم االقتصادية واالداريةابراهيم عبد موسى، زيد عائد مردان، القيمة العادلة وتأثري استعماهلا يف مؤشر األداء املايل يف املصارف التجارية،  -

 . 979-978، ص ص 9089
.808خالد يمال اجلعارات، مرج  سبق ذكر ، ص  -  
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 .أوراق مالية للديون تظهر بالقيمة العادلة يف امليزانية هيو تتمثل يف األصول املالية املتاحة للبي ، (: 2المجموعة ) -ب 
لالحتفاظ هبا  ةهي أوراق يكون للمستثمر القدرة والنيو تشمل األوراق املالية احملتفظ هبا لتاريخ االستحقاق،  (:3المجموعة ) -ج 

ثل خروجا مما يبنيي أن أساس القياس ال ميلكة*، تهلتكلفة املتظهر باو  تكون قصرية األجل أو طويلة األجلقد  .حلني موعد سدادها
 عن مبدأ التكلفة التارخيية.

يف سوق  د وغري متداولةالقروض واملديونيات اليت تعربي عن أصول مالية غري مشتقة ذات تاريخ سداد حمدي (: 4المجموعة )-د 
 ة الفائدة الفعلية.باستخدام طريقلكة تهملبعد ذلك بالتكلفة ا نشطة، حيث تقاس بالقيمة العادلة عند االعرتاف األويل، مث تقاس

إن العديد من أصول وخصوم املنشأة ال جيرى تداوهلا يف أسواق نشطة، لذا فإن حتديد قيمتها العادلة يتم بواسطة مناذج التقييم  
بب أن متغريات هذ  النماذج بس ، وهذاب عدم دقة النتائج املتوصل إليهاالداخلية اليت تتمييز بالتعقيد وتتطليب خربة كافية، إىل جان

خاضعة للتقدير الشخصي وليس لقوانني قائمة على التحليل اإلحصائي العلمي، مما يصعيب عملية التحقيق من صحة التقديرات 
لألصل املايل تستخدم أساليب التقييم  ة( أنه يف حالة غياب سوق نشطPauline) تذكر . و 1ومن مثة عدم قابليتها للتحقق واملقارنة

 التقّن لقياس القيمة العادلة، واليت من بينها االستناد إىل القيمة السوقية العادلة ألداة مالية أخرى مشاهبة بشكل جوهري لألداة حمل
  .2التقييم، أو االستناد إىل التدفقات النقدية املخصومة املتوقعة من األداة موضوع التقييم

اجد ، شرط تو النتائج لة م  تسجيل الفرق يف جدول حسابلألصول املعنوية بتسجيلها بقيمتها العاد (IAS38) املعيار مسح لقد
بإمكانية استخدام قياس القيمة العادلة لالستثمارات العقارية واملمتلكات   (IAS40)املعيار مسح  سوق نشطة هلذ  األصول. كما

، حيث يعترب السعر السوقي (IAS41) لألصل البيولوجي وفق املعيار أيضا بالنسبة قياسهذا الد اوميكن اعتم. كبديل للقياس
  .3املعروض يف سوق نشط أفضل أساس موثوق لتحديد القيمة العادلة لألصل

حملاسيب، ان طريقة القياس وفق أسلوب القيمة السوقية العادلة بعيدة كليا عن أية ممارسة لسياسة التحفظ يف ضوء ما سبق نرى بأ
بية، ويؤخذ سحيث تستخدم يف جمال تقييم األصول اليت من املتوق  بيعها بأسعار تقل عن املبالغ املسجيلة هبا يف السجالت احملا

 وعدم قابلية األصل املقييم يف إطارها للتحقق. عليها عدم موضوعيتها
  (Current cost)ثالثا: التكلفة الجارية     

 (عادهلاالتكلفة التجارية أو تكلفة االستبدال، واليت متثيل مبلغ النقدية )أو ما يأساس بعض أنواع املخزون السلعي يتم قياسها وفق 
لبه أو مبلغ النقد غري املخصوم الذي ميكن ط ،صل مماثل ومعادل يف الوقت احلايلالذي جيب دفعه إذا مت شراء نفس األصل أو أ

 لىاألصول عن طريق التعرف ع عناصر لعنصر من حساهبا رىمتثيل أيضا سعر الدخول اجلاري وجي .4لتسوية التزام يف الوقت احلايل

                                                           
تخصوصا منه  ه أووحا منه دفعات تسديد املبلغ األصلي مضافا إلي* تسمى كذلك بالتكلفة املطفأة ألصل مايل أو التزام مايل، وهي املبلغ الذي يقاس مبقدار  األصل أو االلتزام عند االعرتاف االويل مطر 

 (.06االهتالك )االطفاء( اجميم ، )راج  وليد شحاتة حممد قاسم، ص 
1 Cormier Denis. Le référentiel comptable international IFRS et la comptabilité a la juste valeur: fiabilité et pertinence pour les 
investisseurs, cahier de recherche ,ESG(UQAM), Novembre 2009, p : 5. 
2 Pauline Wallace, International financial reporting standard IAS 39-achieving hedge accounting in practice price water house 
coopers, December 2005, p: 8, available at (http://www.pwc.com/gx), vu le 08.07. 2016.  

 3 خالد يمال اجلعارات، مرج  سبق ذكر ، ص 889-880. 
4 Ahmed H Gomaa, op.cit, p: 100. 

http://www.pwc.com/gx
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لتقييم بعض األصول، قد يكون هذا األسلوب مالئما  .1تكلفة اقتناء األصل املماثل لألصل الذي حتوز  املنشأة عند إعادة التقييم
ة ممارسة واضحة ال يتضمين أي لذا فهولكن يؤخذ عليه عدم وجود سوق جاهزة لبعض األصول، وبالتايل صعوبة تقييم ذلك األصل. 

 لسياسة التحفظ احملاسيب، وتكون القيمة احملديدة يف إطار  غري قابلة للتحقق.
  (Net Realizable value) رابعا: صافي القيمة التحصيلية    

بعض احلسابات املدينة مستحقة القبض قصرية األجل وبعض أنواع املخزون السلعي ميكن قياسها واإلفصاح عنها وفقا لصايف قيمتها 
تسمى  و  .(IAS2حسب ما ورد يف املعيار احملاسيب الدويل ) قأو صايف القيمة القابلة للتحقي  ،تحصيلية )القيمة املمكن حتصيلها(ال

 لألصل، وتعّن اجلاري سعر البي وهي ( IAS36يف إطار املعيار احملاسيب الدويل )كذلك بصايف القيمة البيعية )سعر اخلروج اجلاري( 
 .ملية البي مطروحا منه املصاريف الالزمة إلمتام عأو سداد التزام الذي ميكن احلصول عليه حاليا إذا مت بي  األصل يف السوق  املبلغ

إن أرصدة املدينني تظهر يف امليزانية وفق صايف القيمة املنتظر حتصيلها بعد إمتام عملية البي ، حيث تظهر املبالغ املستحقية على 
 مؤونةملبالغ املستحقة حيسم من تلك او العمالء والناجتة عن املبيعات اآلجلة. فهي إذن مبالغ ينتظر حتصيلها خالل الفرتات املقبلة، 

كوك يف حتصيلها. هذا األسلوب ال يتضمين أية ممارسة ملفهوم التحفظ احملاسيب، وال يصلح لتقييم كافة أصول والتزامات الديون املش
 .اأكثر حتييز يكون و  املنشأة، كما أن اعتماد  يف كثري من األحيان على جانب التقدير جيعله بعيدا عن املوضوعية

 (Present (discounted) value of future cash flows) المستقبليةللدفعات النقدية  القيمة الحالية خامسا: 

اء الدورة العادية وحتديد بالتقدير اجلاري لصايف قيمة التدفقات النقدية املستقبلية املخصومة أثنأو القيمة النفعية القيمة احمليينة بتسمى 
دل وقياسها حسب قيمتها احلالية أو املخصومة على أساس معيتم اإلفصاح عن املبالغ املستحقة القبض طويلة األجل ، و 2للمنشأة

ة األجل على أساس تسجيل االلتزامات طويلة. لية لصايف التدفقات النقدية الداخل القيمة احلالاخلصم السائد يف السوق، واليت متثي 
ن عام أو على الدورة التشغيلية تزام خالل فرتة تزيد عمتثيل القيمة احلالية للتدفقات النقدية اخلارجة املطلوبة لتغطية االلو قيمتها احلالية، 

يؤخذ على هذ  الطريقة قيامها على التقدير الشخصي سواء فيما يتعلق بالدفعات النقدية املستقبلية، أو فيما  .3للمنشأة أيهما أطول
 يتعليق مبعدل اخلصم الذي ختصم على أساسه تلك التدفقات، رغم أهنا ال تتضمين يف جوهرها أية ممارسة ملفهوم التحفظ احملاسيب. 

ل وقية بشكفة التارخيية يف تقييم أصول وخصوم املنشأة يتيسم باملوضوعية نسبيا وباملوثيف ضوء ما مت عرضه، يتيضح أن منهج التكل
م ميتاز بقابلية األصل اخلاض  للتقييم للتحقق، لكن يؤخذ عليه استناد  للممارسة الواسعة ملفهو كما أكرب مقارنة م  الطرق األخرى.  

يضاف  حقيقي. ، وأن املركز املايل غريحقيقة القيمة االقتصادية للمنشأة التحفظ احملاسيب، وهذا ما يدل على أن امليزانية ال تعكس
ساحة مقبولة مأسلوب القيمة العادلة هي بعيدة عن ممارسة التحفظ احملاسيب وتتضمن  ضمنإىل ذلك، أن يمي  الطرق اليت تندرج 

م واخلصو  ولالقيمة العادلة كأساس لقياس األص حلكم والتقدير الشخصي. وبشكل عام تستعمل املعايري احملاسبية الدوليةامارسة مل
فاظ فظ هبا لغرض البي ، باملقابل يستخدم أساس التكلفة التارخيية إذا كانت نية املنشأة هي االحتتاليت تتاجر فيها املنشأة واحمل

 باألصل أو حتميل التزام حىت حلول موعد استحقاقه.

                                                           
 .92، ص9087/9086رة، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، محدي فلة، تأثري استخدام حماسبة القيمة العادلة على املؤشرات املالية يف املؤسسة االقتصادية، أطروحة دكتورا  يف احملاسبة غري منشو  1

2 Gomaa A, op.cit, p :268. 
 3 حممد ابراهيم سلطان عبيدات، مرج  سبق ذكر ، ص 889.
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 الفصل: خالصة

ليت أن سياسة التحفظ احملاسيب تعد من بني اجماالت احملاسبية املهمة ابمن خالل ما مت عرضه يف طيات هذا الفصل ميكن القول 
خلصوم من جهة، ول واعلى تقييم بعض عناصر األص توى البحثي، وهذا ألن أثرها واضحتستدعي الكثري من االهتمام على املس

خاصة  وائم املاليةة متس أهم عناصر القهذ  السياسسبيا وعلى قدر كبري من األمهية. رى حديثة نملواضي  حماسبية أخ ولكوهنا متتد
ونظرا ألمهية أثرها توجد تطبيقات عملية هلا كتكوين املخصصات  ت واملصاريف، االلتزامات وغريها.املخزونات، اإليرادا

 ."ىل جانب قاعدة "أيهما" املتحفظةواالحتياطات، إ
لكونه ميثيل  وهذا ،(IFRS, IAS)لقد مت استبعاد مفهوم التحفظ احملاسيب من اإلطار املفاهيمي الذي حيكم إعداد املعايري الدولية  

قي التحفظ كعرف راسخ رغم ذلك برب إحدى ركائز خاصية املوثوقية. نوعا من التحييز يف القياس ويتعارض م  خاصية احلياد اليت تعت
 يراعيه احملاسب يف املمارسة العملية احملاسبية، وهذا الرتباطه حبالة عدم التأكد. األمر الذي جعلحتمي قيد كو يف الفكر احملاسيب 

 بعض املعايري احملاسبية الدولية تتضمنيه وتأخذ  بعني االعتبار يف بعض احلاالت واملواقف.
وكنتيجة لزيادة النقاش واتساع اجلدل بشأن التوجيه ملفهوم القيمة العادلة يف تقييم أصول وخصوم املنشأة، ازدادت ميوالت واهتمامات  

مات احملاسبية، ولدور  مة املعلو ءوهذا ملا له من أثر واضح على مالاملهنيني وواضعي املعايري والباحثني مبوضوع التحفظ احملاسيب، 
التخفيف من ظاهرة ال متاثل املعلومات. ويتحقق ذلك إذا ما مت التقييد به بشكل مقبول ودون افراط. لكن إذا ما متت  الفعيال يف

جة كبرية غري ر ممارسة هذ  السياسة بدرجة أكرب تتجاوز فيها احلد املعقول، فهل من املمكن أن تكون القوائم املالية املتحفظة بد
        ؟ هذا ما سنحاول اإلجابة عنه يف الفصل املوايل.وصدق التعبري واملوثوقيةب وانمالئمة وتفتقد جل
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 :تمهيد

اي ملمتثل املعلومات احملاسبية اليت تقدمها التقارير املالية املنشورة مصدرا أساسيا الختاذ القرارات الرشيدة، وهذا ألهنا توضح املركز ا
الحظات يكمن حقائق ودالالت وم هي -كما هو معروف  -للمنشأة ونتائج أعماهلا واجتاهاهتا يف املستقبل. فاملعلومات احملاسبية 

دف من إعدادها وإنتاجها يف زيادة مستوى املعرفة لدى مستخدميها، ومساعدهتم على الفهم والدراية حول وضع معني. وحىت اهل
ني من اجلودة. هذه صف مبستوى معتت   تكون مفيدة يف التحليل، فالبد أنحتقق املعلومات احملاسبية اهلدف الذي أعدت ألجله، و 

فادة واملنفعة احملققة من االست ىايري ميكن يف ضوئها احلكم على مداليت تعترب كمع النوعية ق عرب مجلة من اخلصائصاألخرية تتحق
حتليل املعلومات املتاحة. إن مستخدمي املعلومات احملاسبية ينظرون بعني األمهية إىل ضرورة إعداد معلومات حماسبية تتس م خبصائص 

دى اس اختاذ القرارات الصائبة. فضال عن ذلك، فإن املعلومات اليت تفتقد إلحاملالءمة واملوثوقية بشكل أساسي، وهذا ألهنا تعد أس
تما ستكون خالت لذلك، فحداخلاصيتني أو كليهما، ال ميكن االعتماد عليها يف بناء القرارات املختلفة، وإن مت استخدامها كم

 مضل لة وغري مفيدة مهما بلغت كفاءة وقدرة مستخدم املعلومات.
قا أن سياسة التحفظ احملاسيب تقرتن يف غالب األحيان حباالت عدم التأكد اليت تواجه عمل احملاسب، وعلى اعتبار لقد رأينا ساب

مة واملوثوقية هو هدف كل مستخدم للقوائم املالية، فمن الضروري معرفة مدى تأثري ءأن توفري معلومات ذات جودة تتصف باملال
لرئيسية، خاصة يف ظل تضارب اآلراء وتعد د وجهات النظر حول املستوى املطلوب استخدام سياسة متحفظة على هذه اخلصائص ا

 لتحفظ. ألجل ذلك سنحاول عرب هذا الفصل دراسة املباحث التالية:من ا
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 جودة المعلومة المحاسبيةلالمبحث األول: مدخل      
تعترب جودة املعلومات احملاسبية من القضايا املهمة يف احلقل احملاسيب ويف جمال اختاذ القرارات، خاصة يف السنوات األخرية اليت 

خدمني ملعلومات. وتأيت هذه األمهية من تأثري املعلومات احملاسبية يف حد ذاهتا على قرارات فئة املستشهدت تطورا كبريا لتكنولوجيا ا
هلا. إن الشيء املتفق عليه هو أن املعلومات احملاسبية باكتساهبا لعنصر اجلودة العالية، تصبح ذات فائدة وحتق ق منافع عديدة 

وبشكل  ختلفة، والتنبؤ هبا. كما تساعد املستثمرين يف اختاذ قراراهتم االستثماريةللمستخدمني يف قياس حجم املخاطر بأنواعها امل
 سليم، إىل جانب منافع أخرى.

يتضح وجود عالقة وثيقة بني جودة املعلومات احملاسبية واختاذ القرارات. فهذه األخرية هي عملية مستمرة ومتواصلة  بناء على ذلك،
حيث قد ينتج عن القرار املتخذ مواقف حمد دة تؤدي الختاذ قرارات أخرى. ومن املعروف أن عملية  وال تنتهي مبجرد اختاذ قرار معني،

 اختاذ القرارات تستند يف مجيع مراحلها على ما حيوزه متخذ القرار من املعلومات، وهنا نرى بأن املعلومات املتاحة تزداد أمهيتها كلما
ري( أن درجة جودة املعلومات تؤثر بصورة واضحة على درجة جودة القرار، وأن ات سمت باجلودة. يف هذا السياق أشار )البدي

 .1املعلومات املفيدة تعمل على ختفيض عنصر املخاطرة
 جودة المعلومات المحاسبية في الفكر المحاسبي المطلب األول:    

 إعداد وعر  القوائم ظى بأمهية خاصة لتأثريها يفتعد جودة املعلومات احملاسبية من املفاهيم احلديثة نسبيا يف الفكر احملاسيب، وحت
غر  توفري باحملاسبية املنشورة . فاملنشأة تسعى لتحقيق عنصر اجلودة يف معلوماهتا 2والتقارير املالية لتحقيق متطلبات اإلفصاح

وم سوف ندرج أوال طة هبذا املفهولإلحانفعة ملستخدمي القوائم املالية. معلومات كافية من حيث النوعية والكمية، وحتقيق فائدة وم
دة اتعريف املعلومات احملاسبية، وحتديد الفرق بينها وبني مفهوم البيانات، وهذا على اعتبار أن البيانات واملعلومات احملاسبية تشك ل امل

 األساسية الختاذ خمتلف القرارات.
 مفهوم البيانات، المعلومات المحاسبية والعالقة بينهما  -1

 لمحاسبةحتقيق الوظائف املعاصرة لن هدف كما أخذ مهما كان نوعه.  علومات املصدر املهم واألساس الضروري ألي قرار يت  تشك ل امل
نطوي على إنتاج ي يى من أي نظام حماسيب، والذواملتمثلة أساسا يف القياس واإلفصاح احملاسيب، يصب يف حتقيق اهلدف العام املتوخ  

قرارات، وبناء لاملبل غ عنها يف القوائم املالية. وهذا بغر  تقدميها ملستخدميها وتوظيفها ألغرا  اختاذ ااحملاسبية  اتوتوفري املعلوم
بأحداث مالية وأحداث  قإىل جانب ممارسة العمل الرقايب على استخدام املوارد وغريها. إن املعلومات املتاحة تتعل  ، اخلطط املستقبلية

، لتارخيية، كما قد تكون يف شكل تقديرات وتوقعات متعلقة بأحداث ستقع يف املستقب اقتصادية سابقة، لذلك تسمى بيانات
لقد اقرتن استخدام مفهوم البيانات واملعلومات يف احلياة العملية بشكل متكر ر كمرادفني لوصف  وتسمى عندئذ معلومات حماسبية.

 االختالف الواضح يف مضمون ومعىن كل منهما. فمصطلحرغم  واضح بني املصطلحنيالتقارب نوع من الهناك  كما أن شيء واحد،
البيانات يعرب  عن حقائق جمر دة ليست ذات معىن أو داللة يف ذاهتا، مبعىن أهنا لو تركت على حاهلا فلن تضيف شيئا إىل معرفة 
                                                           

امعة ادية واإلدارية، جلة الغري للعلوم االقتصحسني مجال البديري، أثر جودة املعلومات احملاسبية يف القوائم املالية على قرارات مستخدميها: دراسة جمموعة من الشركات العراقية، جم 1
 .7142.44.71، تاريخ االطالع )www.uokufa.edu.iq (متوفر على املوقع  863-863، ص ص 7142، 14، ع 41، مج العراق الكوفة

ة العلوم حالة الشركات املدرجة يف سوق العراق لألوراق املالية، جملة كلي اهلادي آدم إبراهيم، جميد عبد احلسني، أثر أساليب احملاسبة اإلبداعية على جودة املعلومات احملاسبية: 2 
 .7142.44.77(، تاريخ االطالع www.ashargahlia.edu.sd. متوفر على )62، ص7142، 4اإلدارية، جامعة افريقيا العاملية، السودان، ع 

http://www.uokufa.edu.iq/
http://www.ashargahlia.edu.sd/
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. وهذا 1صبح ذات معىنا حىت تمستخدميها مبا يؤثر على سلوكهم يف اختاذ القرار. أما املعلومات فهي بيانات مت تنظيمها ومعاجلته
على أن املعلومات تعر  الناتج النهائي من عملية تشكيل البيانات، وتعرب  عن بيانات مرت بة ومبو بة توج ه  واضحيدل بشكل 

 لالستخدام لغر  حمدد.
 أوال: البيانات المحاسبية    

 تعر ف البيانات يف جمال احملاسبة على أهنا:
واألرقام اليت متت مالحظتها، ومتثل املادة اخلام اليت منها يتم احلصول على املعلومات، كما متثل مدخالت  "هي جمموعة من احلقائق -

 .3" هي األرقام واألعداد غري املفس رة واملطلوب معاجلتها بواسطة النظام "و .2نظام املعلومات"
كن نقلها بني تها أو معرفتها يف جمال معني، حبيث ميعن طريق مالحظاملختلفة للوقائع واملالحظات  متثل البيانات تسجيال"و -

 .4األفراد واملؤسسة"
تكون يف صورة  يةاسية إلنتاج املعلومات احملاسبتعرب  عن املادة اخلام األس بشكل عام ضح أن البياناتيف ضوء التعاريف املدرجة، يت  

الالت هلا د . هذه البياناتف حدثا ما أو موضوعا حمد داتص ،إشارات أولية غري مبو بة ،مةظ  أرقام غري منرموز، أرقام، حروف، 
رة يف بناء القرارات، وتوظيفها مباشإال أنه ال ميكن االستفادة منها  رغم توف رهاو  ،تارخيية بشكل أكرب وقيمتها االقتصادية بسيطة

اليت  قائقأحيانا باحل ياناتبتعريف الكما يقرتن . حىت حتق ق الغر  منها عها وتسجيلها وتصنيفها ومعاجلتهاجتمي ب ضرورةتطل  وت
ة، أما البيانات ريق املالحظتبي نت صدفة عن طتعرب  عن أحداث معينة تقع وميكن مالحظتها، فاحلقائق هي جمموعة من األشياء 

     مث ترمجتها. ودجمهارتيبها د حلني تصنيفها وتمل تعاجل بعد وتبقى يف شكلها اجملر  مادة خام فهي 
 المعلومات المحاسبيةثانيا:      

 ،(informatio( بأن مفهوم املعلومات واسع وله العديد من التعاريف ويعود للمصطلح الالتيين )Yozoيرى الباحث الصيين )
ة لتكون أساسا جلتها بطريقة هادفاوالذي يعين عملية توصيل أو شيء جيرى توصيله. واملعلومات بشكل عام هي بيانات متت مع

ح مت مجعها عن موضوع معني، وإذا متت معاجلتها وترتيبها وإعادة تنظيمها بشكل صحي، فهي وليدة البيانات اليت الختاذ القرارات
" بيانات متت  :ف املعلومات بأهناتعر  . و 5ستعمل على تغيري أو تعديل احلالة املعرفية للشخص وبالتاي ستؤثر يف عملية اختاذ القرار

، وأن عالقة املعلومات يف اختاذ قرارات مستقبلية لمستقبل، واليت هلا قيمة االستخدام احلاي أومعاجلتها لتصبح بشكل أكثر نفعا ل
علقة " كل البيانات املالية وغري املالية املت :تعرف بأهناف أما املعلومات احملاسبية .6بالبيانات تشبه عالقة املواد اخلام باملنتج النهائي "

د، منشأة، متثل الوسيلة اليت تتمك ن من خالهلا مهنة احملاسبة املالية من ممارسة وظائفها الثالث )حتديباألحداث االقتصادية واملالية لل
قياس، تسجيل، توصيل( بتحويل تلك البيانات إىل معلومات ممثلة بالتقارير والقوائم، حيث تستخدم من طرف جهات داخلية 
                                                           

، 7141، 23، ع 71، مقداد أمحد النعيمي، دور اجلانب األخالقي للمحاسب اإلداري يف جودة املعلومات احملاسبية، جملة العلوم االقتصادية واإلدارية، مج عبد خلف اجلنايب - 1
 . 7146. 12. 81(، تاريخ االطالع www.iasj.net. متوفر على املوقع )141ص 

 .81، ص 4331، الكويتمنشورات ذات السالسل، ، لرحيم وآخرون، أساسيات التكاليف واحملاسبة اإلداريةعلي عبد ا 2
 .11، ص 7111 ، األردن،نعما والتوزيع،حكمت الراوي، نظم املعلومات احملاسبية واملنظمة، مكتبة دار الثقافة للنشر  3

4 Jean- Pierre B., Système d’information industrielle en gestion, Hèmes science publication, paris, 2003, p : 92. 
 . 3، جامعة حممد بوضياف املسيلة، ص7146/7142حماضرات يف أنظمة املعلومات احملاسبية، للموسم اجلامعي  5
، ع 46دسية، مج د املصارف احلكومية، جملة القادسية للعلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة القاجمبل داوي امساعيل، أثر أساليب احملاسبة اإلبداعية يف موثوقية املعلومات احملاسبية: حبث تطبيقي يف أح 6
 .7146.12.78االطالع ( تاريخ www.iasj.net) املوقع . متوفر على713، ص 7141، 8

http://www.iasj.net/
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، تشك ل املادة احلية اليت ميكن التعامل معها حتليال ت املصادر املختلفةك املعلومات ذاهي تلو  .1وخارجية الختاذ قرارات رشيدة"
 .2وتفسريا وشرحا ووصفا ملعاجلتها وإخراجها يف شكل معلومات مفيدة

 من خالل عرض التعاريف السابقة يمكن القول بأن:        
فيدة ومفهومة وهلا ا وحتليلها بالشكل الذي جيعلها ماملعلومات احملاسبية هي بيانات متعلقة بأحداث ووقائع اقتصادية متت معاجلته 

واملعرفة الناجتة عن  يف احلصول على احلقائقتتمثل كما   يف بناء القرارات ووضع التنبؤات.معىن، ليتم استخدامها الحتياجات اإلدارة 
 عن ومها البسيط تعرب  مبفه فهي .القراراقتصادية وتشك ل مدخالت  بيانات منظ مة هلا أمهية لتكون، اجملم عة تشغيل البيانات اخلام

( أن املعلومات ما هي إال تكييف مقصود للبيانات، مما يدل على وجود knethاملنتج النهائي للمادة اخلام )البيانات(. وقد ذكر )
 عالقة جوهرية بني املفهومني ملعنيني خمتلفني، ومن خالل اجلدول التاي ميكن توضيح أوجه االختالف بينهما:

 (: أوجه االختالف بين البيانات والمعلومات المحاسبية1-3لجدول رقم )ا

 المعلومات المحاسبية البيانات أوجه االختالف
 قيم وحقائق هنائية تامة املعاجلة بواسطة النظام مواد خام متثل قيم وحقائق أولية مل تتم معاجلتها طبيعتها

موقعها في النظام 
 المحاسبي

 متثل خمرجات النظام متثل مدخالت النظام

يتم احلصول عليها من املستويات الدنيا داخل النظام  مصدرها
 وخارجه

يتم احلصول عليها من املستويات العليا من 
 داخل النظام

 ذات داللة تنبؤية املستقبل ذات داللة تارخيية بدرجة كبرية داللتها
ذ القرار وال يتخ داريةري مباشر على القرارات اإلليس هلا تأث أثرها على القرارات

 بناء عليها
 هلا تأثري مباشر يف اختاذ القرارات وترشيدها

 مرتبطة ببعضها البعض بعالقة تبادلية متشابكة ط بينهاابارتمفردات مستقلة عن بعضها البعض وال يوجد  العالقة بين مفرداتها

 ق،االعر  ،امعة الكوفةج واإلدارية، ، جملة الغري للعلوم االقتصاديةملالية على قرارات مستخدميهاالبديري، أثر جودة املعلومات احملاسبية يف القوائم ا حسني المصدر:
 .862، ص 7142، 4، ع41اجمللد 

 ثالثا: العالقة األساسية بين البيانات والمعلومات المحاسبية    
ماضية يانات )قاسم( إىل أن املعلومات هي ب أشار ،البيانات ومصطلح املعلومات احملاسبية صطلحمتوضيح العالقة بني  فيما خيص
، وتغيري سلوكه يد منهاالشخص املستف وإدراك إلنتاج معلومات تعمل على زيادة معرفة وترمجتها عن طريق اخلربة واملعرفة مت تشغيلها

 :3مها أساسيني عنصرين وفس ر جوهر العالقة بينهما من خالل
 . إضافة معرفية لدى الشخص املتلقي حتو لت إىل معلومات: إذا أدت البيانات إىلاإلضافة المعرفية -أ

                                                           
 .144عبد خلف اجلنايب، مرجع سبق ذكره، ص  1
حول اإلصالح احملاسيب  األول (، مداخلة ضمن فعاليات امللتقى الدويSCFجتربة اجلزائر اسيب على جودة املعلومات احملاسبية واملالية: )منر حممد اخلطيب، صديقي فؤاد، مدى انعكاس اإلصالح احمل 2

 .8، ص7144نوفمرب  73/81، ، جامعة قاصدي مرباح ورقلةيف اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيريالدوي 
 .48، ص7111حتليل وتصميم نظم املعلومات احملاسبية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، عبد الرزاق حممد قاسم،  3
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ذ، فهي إما أن تؤدي خت   يتم اختاذ قرار بشأنه وتؤثر يف القرار امل: تعترب البيانات معلومات إذا ارتبطت حبدث معني  االرتباط -ب
 الختاذ قرار سليم، أو أن تؤدي لتغيري القرار أو تعديله، فهي إذن جزء من املعلومات.

املالزمة  الشكو  احلاجة إىل املعلومات احملاسبية تنشأ من نقص املعرفة وحالة عدم التأكد ه ميكن القول بأنإن عن ذلك، ففضال
أن توفري املعلومات أصبح يقرتن بتحقيق شرطني أساسيني )أو أحدمها على األقل( عند استخدامها و  ،باستمرار للنشاط االقتصادي

 :1خذ القرار ومهامن طرف مت  
 املتاحة أمامه من خالل تقليل عدد البدائل ،من درجة عدم التأكد لدى متخذ القراراملعلومات الناجتة ب أن تقلل جي. 
 املعلومات الناجتة من معرفة متخذ القرار وذلك يف حالة عدم حتقيق الشرط األول، حيث ميكن االستفادة من  جيب أن تزيد

 ملستقبل.املعرفة املضافة يف اختاذ قرارات أخرى يف ا
 ي:احملاسبية من خالل الشكل التاالعالقة بني البيانات واملعلومات جوهر يف ضوء الشروط السابقة الذكر ميكن توضيح 
 اسبيةالبيانات والمعلومات المح العالقة بين(: 1-3الشكل رقم )

 
 .73، ص7118نشر، كلية احلدباء، جامعة املوصل العراق، كاظم إبراهيم وآخرون، نظام املعلومات احملاسيب، وحدة احلدباء للطباعة وال المصدر:

فإن البيانات  و كالمهاق أحد الشرطني أبني البيانات واملعلومات احملاسبية، حيث أنه إذا حتق   الوثيقة ضح العالقةت  تمن خالل الشكل 
قييم األداء وحتديد قرارات وألغرا  الرقابة وتتستخدم الختاذ الو  ،تتحول إىل معلومات حماسبية متضم نة يف القوائم والتقارير املالية

أما إذا مل يتحقق أحد أو كال الشرطني فال ميكن أن يكون ناتج العمليات التشغيلية على البيانات مبثابة معلومات،  مسؤولية األفراد.
  بل هي جمرد بيانات مرت بة ميكن ختزينها واستخدامها كمدخالت للنظام احملاسيب من جديد.

احملل لون ن، رضو املالك، املقإدارة الشركة، مثل:  د األطراف املستخدمة للمعلومات احملاسبية سواء بشكل مباشر أو غري مباشروتتعد  
يزيد . وما وهو ما يعكس أمهيتها ومنفعتها يف صياغة القراراتوغريها،  ،اجلهات احلكومية املوردون، املوظفون،، املاليون، املستثمرون

دث عن أحداث اقتصادية وصفقات وتعامالت حت وتعرب   ،علومات ملستخدميها هو كوهنا مقاسة بوحدات نقديةلك املمن أمهية ت

                                                           
متوفر على املوقع  .73، ص7118كاظم إبراهيم وآخرون، نظام املعلومات احملاسيب، وحدة احلدباء للطباعة والنشر، كلية احلدباء، جامعة املوصل العراق،   1
(www.infotechaccountants.com) 7146.12.78، تاريخ االطالع. 

http://www.infotechaccountants.com/
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وظيفة بو  ،ختلفةهتتم بوظيفة القياس احملاسيب لألحداث املإذن . فاحملاسبة على مستوى الوحدات االقتصادية وباستمرار بشكل متكر ر
. قتصاديةوقت احلاجة إليها الختاذ القرارات اخلاصة بالوحدة االاسبية ملستخدميها االتصال احملاسيب من خالل توفري املعلومات احمل

 وميكن جتسيد هذه العالقة عرب الشكل التاي:

 (: العالقة بين المحاسبة ومستخدمي المعلومات المحاسبية2-3الشكل رقم )

 لقرارات االداريةاتخاذ ا                                                          

 

 إيصال المعلومات المحاسبية                                                          

 

 النظام المحاسبي                             الماليةالمعامالت القياس المحاسبي لألحداث االقتصادية و    

حملاسبية يف القوائم املالية على قرارات مستخدميها: دراسة جمموعة من الشركات العراقية، جملة الغري للعلوم حسني مجال البديري، أثر جودة املعلومات ا :المصدر
 .863 ، ص7142، 14، ع 41، مج العراق االقتصادية واإلدارية، جامعة الكوفة

 أهمية المعلومات المحاسبية:    
 املعلومات الناجتة وتقدمي ،املعامالت املختلفة للمنشأةاألحداث و ل تعترب احملاسبة نظام معلومات متكامل يعمل على قياس وتسجي

الواردة  اسبيةاملعلومات احمل من املعروف أنعن حتليل ومعاجلة البيانات إىل اجلهات املستفيدة منها يف مواجهة حالة عدم التأكد. و 
نافع املرتبطة حكم هنائي جملموعة من العمليات املصم مة لبيان امل القرار هويف بناء القرارات، ف تؤدي دورا هاما وحموريا يف القوائم املالية

بعدد البدائل املتاحة واليت تتضم ن اختيار األفضل. هذا يدل على أن القرار يتضم ن كافة األشياء والنشاطات املطلوبة لتحديد البديل 
 هو مبا أن القرارو  يار لبلوغ األهداف احملددة مسبقا،تاألكثر منفعة. إن عملية صياغة القرار ال خترج عن كوهنا عملية مفاضلة واخ

عمل إنساين قبل أن يكون عمال فنيا، فإن واضع القرار يهدف لتحقيق نتائج معينة تشعره باألمان وهذا طبعا ال يتحقق إال على 
مفيدة  قرار من معلومات وحىت تكونخذ المت   على ما حيوزهيف مراحلها  . وتعتمد عملية بناء القرارات1أساس حقائق ثابتة غري مضل لة

 وختف ض من مستوى املخاطرة، فالبد من مجع املعلومات األفضل باستمرار حول البدائل املتاحة. 
لقد أثبتت نتائج خمتلف األحباث أن املعلومات احملاسبية على قدر كبري من األمهية وينظر إليها مستخدمو القوائم املالية بكثري من 

ملستثمرون والدائنون. إن هذه الفئة لديها ردة فعل فورية وإجيابية إزاء أية معلومات جديدة يبل غ عنها يف التقارير، االهتمام خاصة ا
ماري، رغم ذلك ر يف بناء القرار االستثث  ؤ يف هذا الصدد أشار )اجلميلي( إىل أن املعلومات احملاسبية ليست هي العنصر الوحيد امل

 :2التاليةلألسباب فهي مهم ة وأساسية 

                                                           
 .863 صمرجع سبق ذكره، حسني مجال البديري،  1
 .(www.kitabat.com)  ، متوفر على املوقع7146ياسر خلف اجلميلي، أمهية املعلومات احملاسبية يف ترشيد قرارات املستثمرين يف سوق األوراق املالية، أغسطس  2

مستخدمي المعلومات 

 المحاسبية
الوحدة 

 االقتصادية

 تشغيل البيانات المحاسبية واستخالص النتائج

http://www.kitabat.com/
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  ئات من املستخدمني ثالث فأساسا تعترب املعلومات احملاسبية الواردة يف القوائم املالية من أهم مصادر املعلومات اليت يستخدمها
 األفراد املستثمرون، مؤسسات االستثمار، احملللون املاليون. :هم
 على  وكفؤ للمعلومات يساعد فئة مستخدمي املعلومات األسواق املالية لن تقوم بدورها بكفاءة وفعالية ما مل يوجد نظام جيد

 املفاضلة بني البدائل االستثمارية واختيار أفضلها.
 تعترب املعلومات احملاسبية األساس يف حتديد أسعار األوراق املالية والتنبؤ باملؤشرات املستقبلية. 
 مفهوم جودة المعلومات المحاسبية وقياسها -2    

علومات احملاسبية من املفاهيم احملاسبية الشائعة على مستوى اإلطار النظري للمحاسبة، ويعد أحد السمات يعترب مصطلح جودة امل
األساسية للمعلومات. فهو مفهوم متعد د األوجه، ويتوقف على ما يعتقده مستخدمي القوائم املالية حول دقة وكفاية املعلومات 

ال يوجد ال أنه إالدراسات واألحباث اليت حاولت توضيح جوهر هذا املصطلح احملاسيب، د ورغم تعد   يف القوائم املالية. املفصح عنها
( جودة املعلومات احملاسبية بأهنا مفهوم غامض وال verleunيف هذا اإلطار تصف ) وموح د بني الباحثني للتعريف به.اتفاق عام 

 قدرة املقاييس احملاسبية على مبستخدمي املعلومات، ويبني  فق عليه خبصوصه، حيث يرتبط بتفسريات خمتلفة تتعلق يوجد تعريف مت  
ديد من املختصني يف جمال ونظرا ألمهية جودة املعلومات احملاسبية، فقد جعلت الع .1عكس الواقع واألداء االقتصادي للمنشأة

اهتم يف اختاذ القرار جبميع فئ ة واملراجعة يهتمون بتحليل العالقة بني خصائص جودة املعلومات وأثرها على املستثمريناحملاسب
النسبية  لذا يبقى هذا املفهوم عنصرا أساسيا يف تقييم املنفعة االستثماري الصائب، إضافة إىل أثرها على أسعار األصول احلالية.

 حملتوي القوائم والتقارير املالية.
على  حيث تقي م منفعة املعلومات، 2لقرارات وترشيدهاإن املعلومات احملاسبية اجليدة هي املعلومات األكثر نفعا وفائدة يف اختاذ ا

ليت جتعلها كما أن خصائص املعلومات ا  تها باألغرا  اليت جيب أن ختدمها.عالق أساس األهداف املتعلقة بالقوائم املالية ومن خالل
ون املنفعة لن تكون القرار، وبد سلعة مرغوبة ميكن أن ينظر إىل أهنا تتم مبراعاة تسلسل اخلصائص حسب أمهيتها ومنفعتها الختاذ

د مفاهيم جودة املعلومات احملاسبية جمموعة اخلصائص اليت جيب أن تت سم حتد  بشكل عام و . 3هناك فائدة مرجوة يف املعلومة احملاسبية
. وملا  تخدم النهائيساليت تناسب حاجة امل هبا املعلومات املفيدة، أو القواعد الواجب استخدامها لتقييم نوعية املعلومات احملاسبية

با إلصدار دة ومالئمة يوف ر جماال خصبا ومناسكانت إدارة املنشأة تعتمد على هذه املعلومات بشكل أساسي، فإن توافرها بصورة جي  
ل جودة املعلومات املعيار الذي ميكن على أساسه احلكم على مدى حتقيق املعلومات فضال عن ذلك، متث  يح. قراراهتا بشكل صح

  .4اف، حيث تقاس بتوافر جمموعة اخلصائص النوعية اليت جتعلها قادرة على أن تكون كأساس للمفاضلة بني األساليب احملاسبيةلألهد
تقارب بينهما من حيث املعىن، لكن يف الواقع رغم ال مرتادفنيكجودة املعلومات احملاسبية وخصائصها   من الباحثني من اعتربواهناك 

                                                           
1 Verleun M. et al, the Sarbanes-Oxley act and accounting quality: a comprehensive examination, International journal of 
economics and Finance, Amsterdam university, vol. 3, N:5, 2011,P : 50. Available at (https˸// pure.uva.nl), vu le 24.07.2016. 

صارف العامة بفلسطني، امل تامر آغا، العالقة بني أمهية القياس احملاسيب املستند إىل القيمة العادلة وتعظيم اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية: دراسة حالة موسى درغام، رماه 2
 .47، ص 7148ع االقتصادي العريب وخيارات املستقبل"، املنعقد باجلامعة اإلسالمية غزة، فلسطني، ورقة عمل مقدمة يف املؤمتر العلمي التاسع حول "الوض

 .441، ص7147، 7، ع 47عو  اهلل جعفر احلسني، أمهية وجودة اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية، جملة العلوم والتقانة، مج 3
، 4ويف، مج س دلة واخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية يف إطار املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية، جملة احملاسبة واملراجعة، جامعة بينأمال حممد عو ، حتليل العالقة بني حماسبة القيمة العا 4
 .411، ص 7148، 4ع
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ادها كأساس يف املعلومات لرتتفع إىل مستوى اجلودة، وبالتاي اعتمالنوعية تتمث ل يف مدى توافر اخلصائص إال أن جودة املعلومات 
يف بناء القرارات. بينما تتمثل اخلصائص النوعية فيما جيب أن تكون عليه هذه املعلومات، فقد تتاح اخلصائص وتكون موجودة لكن 

 .1مبفهوم اجلودة على أنه املطابقة مع رغبات واحتياجات املستخدم إذا ما أخذنايف املعلومات ال تتوفر اجلودة 
  أوال: تعريف جودة المعلومات المحاسبية     

وا عنه  أشارت بعض األحباث إىل أن مصطلح اجلودة قد مت تعريفه منذ القدم وتعود أوىل التعاريف لعهد فالسفة اليونان الذين عرب 
 يظهر بأن جودة املعلومات تعين تلك املعلومات املتمي زة وذات الكفاءة العالية يف حتقيق أهداف مبصطلح "التمي ز". ومن هذا املنظور

إن مفهوم جودة املعلومات الواردة يف اإلبالغ املاي يعترب غامضا بعض الشيء، وقد مت تطوير عدة مصطلحات لوصف هذا املنشأة. 
( مصطلحات أخرى للتعبري عن مفهوم FASBس معايري احملاسبة املالية )( جملل17، حيث استخدمت توصية املفاهيم رقم )2املفهوم

ومات لجودة املعلومات احملاسبية منها: جودة القوائم املالية، جودة الربح، جودة املعايري احملاسبية، جودة احملاسبة، القيمة املالئمة للمع
مة اهيم السابقة مثل جودة االستحقاق أمثال )الرشيدي(، القيوهناك باحثني يف اجملال استخدموا مفاهيم تقرتب من املف. 3املالية

 املالئمة للمعلومات أمثال )يوسف علي(.

فها  هلا. فهناك من عر  ع املستخدمنيدت التعاريف يف هذا اإلطار بتعد د الغر  الذي تستخدم من أجله املعلومات احملاسبية، وتنو  تعد  
( Bruceأما ) .4ملالية معلومات صادقة وعادلة حول أداء الوحدة االقتصادية ومركزها املاي"ر فيه الكشوفات ا" املدى الذي توف   :بأهنا

" مدى دقة املعلومات احملاسبية يف عكس األداء التشغيلي احلاي للمنشأة، ومدى قدرهتا على التنبؤ باألداء  :ها بأهناوصففقد 
أمشل التعاريف وهذا لتوفره على ثالث عناصر أساسية وهامة هي: دقة  يعترب هذا التعريف من .5املستقبلي وحتديد قيمة املنشأة "

ملستخدمني ااملعلومات يف التعبري عن األداء التشغيلي، قدرهتا على التنبؤ، حتديد قيمة املنشأة. هذه العناصر هتم بشكل كبري أغلب 
  للمعلومات احملاسبية.

اسبية حبقيقة أداء الشركة من خالل تقدمي التعريف التاي: "جودة املعلومات احمل)الطويل( بنفس الطريقة عالقة جودة املعلومات فس ر و 
واقعها االقتصادي و  هي املدى الذي تكون فيه املؤشرات أو املقاييس احملاسبية متثل مقاييس موثوقة ألداء الشركة وتعرب  عن حقيقة أدائها

منفعة للمستخدمني،  قه منع به املعلومات من مصداقية وما حتق  " ما تتمت  :تويعين بتعبري آخر مفهوم جودة املعلوما .6ونتائج أعماهلا"
 رتذكو  .7وأن ختلو من التحريف والتضليل ويتم إعدادها يف ضوء جمموعة من املعايري مبا يساعد على حتقيق اهلدف من استخدامها"

تملني إىل أي مدى ميكن للمستثمرين احلاليني واحمل "حتديد :أن جودة املعلومات تتمثل يفمة من خالل دراستها املقد  )مىن جباي( 
                                                           

وحة دكتوراه علومات احملاسبية يف الشركات املدرجة يف سوق اخلرطوم لألوراق املالية، أطر كفاح صالح إبراهيم اجليلي، أثر حماسبة القيمة العادلة على ممارسات احملاسبة اإلبداعية وحتسني خصائص امل 1
 .421، ص7142)غري منشورة(، جامعة النيلني، السودان، 

2 Cheung E. et al, an historical review of quality in financial reporting in Australia, pacific accounting review, vol. 22, N: 2, 
2010, P: 149, available at (www.researchgate.net), vu le 23.07.2016. 

، 7املراجعة، جامعة بنها، مج ال السعودية، جملة احملاسبة و يئة األعمجمدي مليجي عبد احلكيم، أثر التحول إىل معايري التقارير املالية الدولية على جودة املعلومات احملاسبية وقيمة الشركات املسجلة يف ب 3
 .7146.12.78(، تاريخ االطالع bu.edu.eg، متوفر على املوقع )13، ص 7141، ديسمرب 7ع 

4 Ahmed G. op.cit, P: 238. 
5 Bruce P., Measuring Accounting Quality Financial reporting, Strategic finance, May 2013, P: 18. 

. متوفر على املوقع 742، ص 7143، 14، ع77عصام الطويل، أثر القياس واالفصاح عن رأس املال الفكري يف حتسني جودة املعلومات احملاسبية، جملة جامعة األقصى غزة، فلسطني، مج  6
(www.alaqsa.edu.ps تاريخ االطالع ،)7143.16.81. 
 .32، ص 7146، 12ة، عصادية اجلامعاحملاسبية على اختاذ القرارات االستثمارية: دراسة عينة من املؤسسات بوالية قسنطينة، جملة كلية بغداد للعلوم االقت مجام حممود وآخرون، تأثري جودة املعلومات 7

http://www.researchgate.net/
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" الوجه الشفاف للتقارير والقوائم املالية الذي يعكس طبيعة :ف كذلك بأهنا. وتعر  1قراءة وتفسري املعلومات احملاسبية بسهولة "
ودة املعلومات احملاسبية تتمثل يف كما أشارت دراسات أخرى إىل أن ج .2املنظمة، مما ميك ن املستثمرين من اختاذ القرارات الرشيدة"

مثل بالربح احملاسيب عن عمليات الشركة، خاصة فيما يتاملختلفة الدقة اليت جيب أن تتميز هبا القوائم املالية عند توصيلها املعلومات 
   .3والتدفقات النقدية املتوقعة ملختلف شرائح املستخدمني

 على أن جودة املعلومات احملاسبية تنطوي على مدى صدق ودقة وموضوعية املعلوماتق فتت   من منطلق التعاريف املقدمة، نرى بأهنا
يف إيصال الصورة احلقيقية ألعمال املنشأة، من خالل توفري معلومات يسهل على املستخدم وخصوصا املستثمر قراءهتا وفهمها 

كون مفيدة وتساعد صف بالدقة واملنفعة كي تن تت  ع هذه املعلومات باخلصائص النوعية، وأوتفسريها. وبشكل عام، تعين أن تتمت  
مستخدم املعلومات على تقليل حالة عدم التأكد لديه، وترشيده حنو القرارات السليمة. وهذا على اعتبار أن خصائص املعلومة هلا 

  املتاحة.األثر الكبري على القائمني على وضع املعايري وإعداد القوائم املالية، وعلى تقييم نوعية املعلومات 

 4361لت جودة املعلومات احملاسبية ولفرتة طويلة إحدى االنشغاالت اهلامة هليئات إعداد املعايري احملاسبية، فمنذ سنة لقد شك  

ة، حيث األساسي الذي وج ه األفكار احملاسبي ركاحمل كانت معرفة احتياجات مستخدمي املعلومات يف الواليات املتحدة األمريكية
ات األخرية عقب  يف السنو بصورة أكربحباث حول منفعة املعلومة احملاسبية الختاذ القرارات. وتأكدت هذه االنشغاالت أدت إلجراء أ

 ,Enron, Maxwell, Alcatel) على غرار وروبيةاألمريكية و األلشركات اليت مس ت أشهر اسلسلة االهنيارات والفضائح املالية 

Parmalat) ، جاء يف اإلطار املفاهيمي جمللس املعايري قد و . 4صف باالكتمال والصدقمعلومات حماسبية تت   دا أمهية توفريأثبتت جمد  و
املفيدة،  باختاذ القرارات االقتصادية هاالسماح ملستخدمياملنشورة هي  األدوار األساسية للقوائم املالية أن من بني (IASBالدوي )

دمني آخرين رضني، ومستخجيب أن تزو د فئات املستثمرين، املق املصدرة اليةامل تقارير( على أن الFASB) بينما نص جملس املعايري
 حمتملني باملعلومات املفيدة الختاذ القرارات الرشيدة يف جمال االستثمار واالقرا  وغريها من اجملاالت.حاليني أو 

بشكل كبري يف  ري هذه املواصفات يساهمتوفري معلومات حماسبية مبواصفات اجلودة املطلوبة، حيث أن توفضح أمهية من هنا تت   
املالية  وائمق، عن طريق تسهيل إعداد امليزانية وجدول حساب النتائج وغريها من الاملنشأةتسهيل املمارسات احملاسبية على مستوى 

  ودة العالية.ن املعلومات احملاسبية تزداد أمهيتها وتكون أكثر فائدة لدى مستخدميها كلما امتازت باجلفإوبذلك  األساسية.
 
 
 ثانيا: االتجاهات المختلفة لتوضيح مفهوم جودة المعلومات المحاسبية    

                                                           
سسات املالية العاملة دة املعلومات احملاسبية: دراسة ميدانية على الشركات واملؤ أثر التوافق بني معايري احملاسبة للمؤسسات اإلسالمية ومعايري التقارير املالية الدولية على جو مىن جباي يوسف شعراين،  1

 . 71، ص 7146، 41، ع1بالسودان، جملة الدراسات العليا، جامعة النيلني، السودان، مج
2 Nashwa G, audit Committee: the solution to quality financial reporting? the cpa journal, December 2003, available at 
(archives.cpa.journal.com), vu le 26.07.2016. 

عة الرباط روحة دكتوراه غري منشورة، ختصص حماسبة، جامانتصار حسني عبد اهلل، جلان املراجعة يف ظل حوكمة الشركات وأثرها على جودة التقارير املالية: دراسة عينة من املصارف السودانية، أط 3
 .412ص ، 7146الوطين، 

4 Guy D., qualité de de l’information comptable et décision des parties prenantes, thèse de doctorat, université de Bordeaux, 
2015, pp :7-8. Disponible sur site (.archives-ouvertes.fr), vu le 28.07.2016. 
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 :1تعد دت وجهات النظر لتحديد مضمون اجلودة يف املعلومات احملاسبية، وقد ظهرت اجتاهات خمتلفة حملاولة اإلملام هبذا املفهوم
ومات احملاسبية هي درجة التفصيل اليت تكون عندها مفردات املعلومات : يرى أصحاب هذا االجتاه أن جودة املعلاالتجاه األول -أ

 املطلوب اإلفصاح عنها. ويف إطار هذا االجتاه، تعترب جودة املعلومة مرادفا لكثافة اإلفصاح احملاسيب.
ارير املالية، وضة يف التقيرى أصحاب هذا االجتاه أن جودة املعلومات تستند إىل كمية ونوعية املعلومات املعر  :االتجاه الثاني -ب

 ع يف اإلفصاح احملاسيب.وبذلك طبقا هلذا االجتاه تعترب جودة املعلومات مرادفا للتوس  
ينظر لعنصر اجلودة يف املعلومة احملاسبية على أنه كمية ونوعية املعلومات اليت تغطي حدود اإلشراف والقياس،  :االتجاه الثالث -جـ

للفئات املستخدمة واملعلومات اليت تعطي تلك الفئات صورة صادقة وصحيحة عن عمليات املنشأة. حىت توفر املعلومات املالئمة 
 ز هذا االجتاه مرادفا ملفهوم الشفافية والشمولية يف اإلفصاح.وتعترب جودة املعلومات يف حي  

فها )محدان( لومات احملاسبية، حيث وصهناك عدد من الباحثني الذين وظ فوا مصطلح جودة التقارير املالية للداللة على جودة املع
. ويرى )رجب وآخرون( أن 2" خلو التقارير املالية من التحريفات اجلوهرية وإعطائها صورة حقيقية وعادلة عن املركز املاي":بأهنا

اسبية والبعد عن حملجودة التقارير املالية تعتمد بشكل كبري على خلو التقارير من التحريفات، وهذا يتطلب ضبط عملية التقديرات ا
( فإن جودة التقارير تعين الوضوح FAFلني املاليني )االحتاد الدوي للمحل   من وجهة نظرو  .3ز عند إعداد هذه التقديراتالتحي  

 .4والشفافية وتوافر املعلومات يف التوقيت املناسب
به املعلومات  عاملعلومات احملاسبية تعكس ما تتمت   دت اآلراء وتباينت وجهات النظر، فالقاسم املشرتك بينها هو أن جودةمهما تعد  

اسبية اليت . فاملعلومات احملحريفز والتوخلوها من التحي   ووضوحها رئيسية وأخرى معز زة، ومدى مصداقيتها نوعية من خصائص
عايري احملاسبية، مليتم إعدادها يف ضوء جمموعة من اهي تلك املعلومات اليت تناسب حاجات مستخدميها، و تكتسي عنصر اجلودة 

 .وحقيقة مركزها املاي يف فرتة زمنية معينة القانونية، الرقابية، لتظهر حقيقة األداء االقتصادي للمنشأة
 ثالثا: أهمية توفر عنصر الجودة في المعلومة المحاسبية       

مالية. هذه األخرية تعد  ة وإخراجها يف شكل قوائممتثل املعلومات احملاسبية ناتج نظام املعلومات الذي تتم تغذيته بالبيانات املختلف
مبثابة حمرك لإلدارة، حيث تستخدمها يف تسري مشاريعها واختاذ قراراهتا، كما أن فع الية اإلدارة تتوقف على مدى توف ر هذه املعلومات 

 ا وإجناز عملية اختاذ القرارات بنجاح، فإن. وحىت تتمك ن إدارة املنشأة من حتقيق أهدافه5الالزمة ألغرا  التخطيط، التوجيه، الرقابة
 .6القاعدة العامة اليت جيب التقيد هبا هي أن تتضمن املعلومات احملاسبية حدا أدىن من اخلصائص املكو نة جلودة املعلومات

ييميا من خالله ورا تقد يث تؤدي دورين مهمنيجودة املعلومات احملاسبية بدرجة كبرية باخلصائص النوعية يف املعلومة، حتتعلق 

                                                           
 .71مىن جباي يوسف شعراين، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .13عالم موسى محدان، أثر التحفظ احملاسيب يف حتسني جودة التقارير املالية، مرجع سبق ذكره، ص  2
ة، جملة أما راباك، ياملدرجة يف سوق اخلرطوم لألوراق املال أمحد رجب عبد املك، أسامة صاحل، مدى إسهام دقة التقديرات احملاسبية يف حتسني جودة التقارير املالية، دراسة لعينة من شركة املسامهة 3

 .477، ص7146، 78، ع 2األكادميية األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا، مج 
 .621، ص 7141، 1، ع41ألردنية، مج رشا محادة، قياس أثر اإلفصاح االختياري يف جودة التقارير املالية: دراسة بورصة عمان، اجمللة األردنية يف إدارة األعمال، اجلامعة ا 4
 .17منر حممد اخلطيب، صديقي فؤاد، مرجع سبق ذكره، ص 5 
 .28، ص 7113مداحي عثمان، دور املعلومات احملاسبية يف اختاذ القرارات االقتصادية، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة اجلزائر،  6
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اإلشرايف والذي يعتمد من  عة. إىل جانب الدوريستخدم املستثمرون احملتملون التقارير املالية يف تقدير التوزيعات املستقبلية املتوق  
ة بعملي. ويف كثري من األحيان تقرتن جودة املعلومات 1خالله محلة األسهم احلاليني على نفس التقارير ملراقبة جتن ب املدير للمخاطر

( أن املعلومات احملاسبية تكون ذات جودة عالية إذا كانت هلا القدرة على دعم عملية اختاذ Bagaeva) اختاذ القرار، حيث يرى
القرار، ومن مث فإن اهلدف من املعلومات احملاسبية البد وأن يتوافق مع فائدة متخذ القرار. مثال ذلك املنشآت اليت تواجه املستثمرين 

يف هيكل ملكيتها، حيث تطو ر نظم معلومات التكلفة حىت تكون يف مستوى إنتاج معلومات جبودة عالية. ويرجع ذلك الدوليني 
( لتحقيق معلومات حماسبية جبودة عالية IFRSإىل أن األجانب يطالبون بضرورة االلتزام باملعايري الدولية إلعداد التقارير املالية )

وتتحقق جودة املعلومات احملاسبية عندما يكون هدف احملاسبة إنتاج املعلومات الالزمة خلدمة  .2واستقطاب أفضل للمستثمر األجنيب
دة من القرارات االقتصادية. لذلك جيب حتديد املعلومات املالئمة لكل نوع من القرارات، عرب توسيع نطاق وظيفة القياس أنواع حمد  

القيمة  قق ذلك عن طريق استخدام أسس قياس بديلة كالقيمة احلالية، صايفع يف اإلفصاح احملاسيب. ويتحاحملاسيب كأساس للتوس  
 ر معلومات ناجتة عن نظم حماسبية نافعة الختاذ القرارات.ن هذه األسس توف  أل وغريها نظراالقابلة للتحقق، 

لتنبؤات، حيث رارات ووضع ا مدى أمهية اكتساب املعلومات لعنصر اجلودة، خاصة يف جمال اختاذ القتأسيسا على ما سبق، يتبني  
نوات أخرية متاشيا مع يف السبالتحديد  ترس خ يدانيةألحباث العلمية والدراسات املأن االهتمام الكبري جبودة املعلومات على مستوى ا

ضة إلحداث تأثريات ر . فاألرقام املتعلقة باألرباح تبقى عممارسات إدارة الربحانتشار و  ،التغريات احلادثة على املستوى الدوي باستمرار
دة عليها، وهذا نتيجة ملا تسمح به املبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عاما من حرية كبرية يف استخدام التقديرات احملاسبية. إىل متعم  

غري  ار جانب قدرة اإلدارة على التحكم يف توقيت بعض األنشطة عند حساب أرباح املنشأة. لذا فإن إدارة األرباح ترتتب عليها آثا
 .3مرغوبة، خاصة على مستوى جودة املعلومات احملاسبية املنشورة

 رابعا: تقييم وقياس جودة المعلومات المحاسبية   

 تقييم جودة المعلومات المحاسبية -أ
الصادرة  لية القراراتاميكن حتديد قيمة املعلومات املتوفرة مبدى استخدامها يف الوقت احلاي ومستقبال، إىل جانب مدى كفاءة وفع  

بناء على تلك املعلومات، وبالتاي القيمة املضافة اليت حتدثها على مستوى مراكز القرار. لذلك يتم الرتكيز على القيمة التفاضلية 
ن حتديد قيمة املنفعة إال أ دير تكلفة املعلومات قد يتم بدقةهو التكلفة واملنفعة، حيث أن تقيدخل يف ذلك عامل مهم و  للمعلومات

. تستمد املعلومات احملاسبية قيمتها من جودهتا، وقد مت حتديد 4د استخدامات تلك املعلوماتيتم بسهولة، وهذا نظرا لتعد   قد ال
 ،ا عن املعلوماترجة الرضد ،منفعة املعلومات :ثالث عوامل حتدد درجة جودة املعلومات للمستخدمني ومتخذي القرارات، تتمثل يف

واليت إذا  فةاحملاسبية ينجر عنه حتم ل تكل إن احلصول على املعلومات .تاج ومعاجلة ونقل املعلوماتز يف إندرجة األخطاء والتحي  

                                                           
 .13اسبية وقيمة الشركات املسجلة يف بيئة األعمال السعودية، مرجع سبق ذكره، صجمدي مليجي، أثر التحول إىل معايري التقارير املالية الدولية على جودة املعلومات احمل 1

2 Bagaeva A, An examination of the effect of international investors on accounting informations quality in Russia, Advances in 
accounting (IAIA), ELSEVIER, vol. 24, 2008, p:160. 

 .411بق ذكره، ص تقارير املالية، مرجع سمال حممد عو ، حتليل العالقة بني حماسبة القيمة العادلة واخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية يف إطار املعايري الدولية إلعداد الأ 3
 .47ماهر موسى درغام وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  4 
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 :1زادت عن قيمة هذه املعلومات نكون أمام بديلني اثنني
 .إما زيادة قيمة املعلومات عرب زيادة درجة صحتها أو رفع املنافع املتحصل عليها منها 
 لومات عرب ختفيض درجة صحتها أو التقليل من املنافع املستمدة منها.تدنية تكلفة احلصول على املع أو 

قيمة املعلومات قيمة التغري يف القرار، حيث إذا مل تؤدي املعلومات احملاسبية اجلديدة إىل تغيري واضح يف القرار املصدر يف تعكس 
 الفرتة السابقة، فإن قيمة هذه املعلومات تساوي صفر.

 المحاسبية قياس جودة المعلومات  -ب
رغم أن عالية اجلودة ومفيدة ملتخذي القرارات. و حماسبية إن اهلدف األساسي من إعداد التقارير املالية يكمن يف توفري معلومات 

دا على أمهية توفر عنصر اجلودة يف املعلومات ( أك  IASBالدولية ) احملاسبية ( وجملس املعايريFASBجملس املعايري األمريكي )
هذه التقارير، إال أن مسألة قياس اجلودة هي واحدة من أهم املشاكل يف احلقل احملاسيب وهي مهمة ألن توفرها ميك ن  يفنة املتضم  

 احمللي والدوي. من إجراء املقارنات للشركات على املستوى
ا يف التقارير والقوائم املالية نهيرى الكثري من الباحثني بأنه توجد صعوبة يف قياس مستوى اجلودة يف املعلومات احملاسبية املعلن ع 

فق عليه، عدم وجود تعريف مت  إضافة ل ،2بشكل مباشر، وقد وصفها البعض هبذه الصعوبة نظرا القرتاهنا مبفهوم غامض وغري واضح
أهنا بة و ( عملية قياس جودة املعلومات احملاسبية باملعق دBagaeva) صفقد و و  .ومتنو عة مما جعل مداخل قياس هذه اجلودة متعددة

صف باجلودة رها يف املعلومات احملاسبية حىت تت  ن مؤشرات القياس عددا من اخلصائص الواجب توف  صعبة التحقيق، حيث تتضم  
مة، املوضوعية، التحفظ احملاسيب. مع ذلك ميكن قياس جودة املعلومات بطريقة غري مباشرة من خالل التحقيق يف دوافع ءمنها: املال

اسبية، وهذا على اعتبار أن طلب املعلومات يأيت من مصادر خمتلفة مبا يف ذلك املستثمرين، املسريين، املقرضني، معدي املعلومات احمل
  .3العمالء، احلكومات، اجلمهور املوردين، املوظفني،

ارير املالية وتعكس لتقإن املدخل األكثر شيوعا يف قياس اجلودة هو ذلك املدخل الذي يعتمد على أرقام معينة متضم نة يف القوائم وا
ومات. س جلودة القوائم باالعتماد على أنواع حمد دة من املعليياتلف الدراسات ببناء مقجوانب خمتلفة هلذه اجلودة، حيث قامت خم

 ،ات االستحقاقنقدية وحسابالتدفقات ال :ومكوناته املتمثلة يف وكانت من أهم املعلومات اليت نالت اهتماما كبريا معلومة الربح
مقاييس أهم تتمثل عموما و . 4وركزت معظم الدراسات على مدى توافر خصائص معينة يف مثل هذه األرقام حىت تتصف باجلودة

 :5جودة املعلومات احملاسبية يف
 كمقياس لجودة المعلومات ة الدق -1

                                                           
ملية الومات احملاسبية يف إدارة األزمة املالية العاملية، ورقة حبث مقدمة للمؤمتر العلمي الدوي السابع حول" تداعيات األزمة املالية العبوعشة مبارك، بوشوشة هبة، دور جودة أمن املع 1 

 .11، جامعة الزرقاء اخلاصة، األردن، ص 7113نوفمرب  1-8على منظمات األعمال"، يومي 
 ،4ارة، جامعة بنها، ع والبحوث، كلية التج يف تنسيق العالقة بني آليات احلوكمة يف شركات املسامهة املصرية، جملة الدراسات زكريا عبده السيد، مقومات تفعيل جلنة املراجعة 2

 .713، ص 7116
3 Bagaeva A, op.cit, p :157. 

، 8، مجثمارية للشركات املصرية، جملة احملاسبة واملراجعة، كلية التجارة، جامعة بين سويف، مصرعماد سعد الصايغ، محيدة حممد عبد اجمليد، قياس أثر جودة التقارير املالية على كفاءة القرارات االست 4
 .1، ص7141، 4ع
 .821-828حسني مجيل البديري، مرجع سبق ذكره، ص ص  5
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قل الصورة الصادقة عن نلوسيلة حقيقية يشري مفهوم جودة املعلومات احملاسبية إىل درجة الدقة يف املعلومات بالشكل الذي جيعلها 
. اختاذ قرارات استثمارية سليمةو  الشركة للمستخدمني خاصة املستثمرين يف األسهم، وهذا لتقدير التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة

 هتا.كلما ازدادت جودت  ومايف املعل ت الدقةارتفعجودهتا، حيث أنه كلما تعترب درجة الدقة يف املعلومات مقياسا مهما للتعبري عن 
ما تتعلق باملستقبل،  خذة غالباوعلى الرغم من أمهية هذا املقياس، إال أنه يصعب حتقيقه نظرا ألن املعلومات املتعلقة بالقرارات املت  

 اذ القرارات.خت املعلومات املالئمة الريلذا فهي على درجة من عدم التأكد. يف هذه احلالة غالبا ما يتم التضحية بالدقة عند توف
 المنفعة كمقياس لجودة المعلومات-2

 تتمثل املنفعة يف عنصرين أساسني مها: صحة املعلومة احملاسبية وسهولة استخدامها، وتأخذ املنفعة عدة صور:
 : وتعين تطابق شكل املعلومات وحمتواها مع متطلبات متخذ القرار.منفعة شكلية -   
 ر املعلومة ملتخذ القرار عند احلاجة إليها.: ويقصد هبا توفمنفعة زمنية -   
 تتعلق بسهولة احلصول على املعلومات الالزمة. منفعة مكانية: -   
 تتضمن مدى قدرة املعلومات على التقييم وتصحيح نتائج تنفيذ القرارات. منفعة تقييمية: -   

 الفاعلية كمقياس لجودة المعلومات- 3
ات احملاسبية دة، وتتضمن على مستوى املعلومات مدى حتقيق املعلومألهدافها بواسطة املوارد احملد   تعين الفاعلية مدى حتقيق املنشأة

انت هذه خذ القرار مراده، كلما كفكلما بلغت املنشأة أهدافها وحقق مت   .القرار باستخدام املوارد املتاحةألهداف املنشأة أو متخذ 
 املعلومات على درجة كافية من اجلودة.

 بؤ كمقياس لجودة المعلوماتالتن-4
التنبؤ من ضمن الوسائل اليت بواسطتها يتم استخدام معلومات املاضي واحلاضر يف التنبؤ باملستقبل، خاصة فيما يتعلق بعملية يعد 

ا  هلالتخطيط واختاذ القرارات. لذلك تعكس جودة املعلومات مدى قدرهتا على التنبؤ وختفيض حالة عدم التأكد، وهذا عند استعما
 كمدخالت لنماذج التنبؤ.

 الكفاءة كمقياس لجودة المعلومات-5
يقصد بالكفاءة مدى بلوغ األهداف وحتقيقها من طرف املنشأة بأقل استخدام ممكن للموارد، وتطبيق مبدأ اقتصاد املعلومات الذي 

 تلك املعلومات. يهدف لتعظيم جودة املعلومات بأقل تكاليف ممكنة، واليت من املفرو  أال تزيد عن قيمة 
مداخل رئيسية   فتها ضمن ثالثدت مناذج لقياسها، حيث صن  إضافة ملا سبق، هناك دراسات تناولت جودة املعلومات احملاسبية وحد  

 :1كالتاي
 :مدخل جودة األرباح 

راف ذات العالقة مع سبة لألطإن اجلهات املؤيدة هلذا املدخل ترى بأن األرباح احملاسبية متثل أكثر املعلومات احملاسبية أمهية بالن
نماذج وكفاءة اإلدارة يف تشغيلها والفرص االقتصادية املتوقعة. من أشهر ال رقام الربح حبجم املوارد املتاحةاملنشأة، ويتعلق إنتاج أ

 منوذج لقياس استمرارية األرباح، إىل جانب 4332( سنة Kormendi & Lipeاملوضوعة جند منوذج احندار األرباح الذي وضعه )
                                                           

 .41املسجلة يف بيئة األعمال السعودية، مرجع سبق ذكره، ص، أثر التحول إىل معايري التقارير املالية الدولية على جودة املعلومات احملاسبية وقيمة الشركات جمدي مليجي 1
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(francis سنة )ت هة هلذه النماذج هو اعتمادها على بياناحول قياس القدرة التنبؤية لألرباح. من بني االنتقادات املوج   7118
 سالسل زمنية لفرتة طويلة قد تصل لعشرين سنة.

 :مدخل جودة االستحقاقات 
ن أشهر النماذج من األرباح والتدفق النقدي التشغيلي. م ر فيه االستحقاقات احملاسبية حتقق كلح هذا املدخل املدى الذي تفس  يوض  

وقد مت وصفه بأنه أكثر النماذج دقة  7117( سنة Mc.Nicholsmالذي وضعه ) منوذج جودة االستحقاق املعد ل املوجودة
 وموضوعية.
 :مدخل توقيت االعتراف باألرباح والخسائر  

أو املصاريف وبالتاي األرباح واخلسائر يف التوقيت املناسب، يضعف من  يرى مؤيدو هذا املدخل بأن عدم االعرتاف باإليرادات
ـ ل  ر سلبا على جودة املعلومات احملاسبية. من أهم النماذج الواردة يف اجملال جند منوذج خاصية وقتية الربح جودة األرباح ومن مث يؤث  

(Ball et al سنة )7118. 
، فكل منوذج قياسلد النماذج املوضوعة لمداخل قياس جودة املعلومات احملاسبية بتعد   داستنادا للنماذج السابقة، يتضح مدى تعد  

ثرها شيوعا ، لكن يبقى مدخل جودة الربح أكاملطلوب له متغرياته وخصوصياته ومؤشراته اليت هتدف لتحقيق مستوى اجلودة
 ب املصاحل املختلفة.واستخداما الرتباطه برقم الربح الذي ينظر إليه بعني األمهية من طرف أصحا

 المعايير والعوامل المؤثرة على جودة المعلومات المحاسبيةالمطلب الثاني:      
علومات التعريف مبصطلح جودة امل قدر املستطاعاب وباحثني حاولوا يف اآلراء ووجهات النظر لكت   ارأينا سابقا أن هناك تعدد

نة هذا املفهوم دة. وهذا أمر طبيعي قد يرجع إىل مرو ة واملنفعة يف املعلومات اجلي  احملاسبية، وأن آراءهم رك زت بشكل أساسي على الدق
سات متثل جودة املعلومات هدف تسعى لبلوغه وحتقيقه خمتلف املنشآت ومؤس يف حد ذاته من جهة وتطوره باستمرار من جهة أخرى.

د اهتمت بالنظر ألمهيته وامتداد أثره هلذه القوائم والتقارير، فقاألعمال على مستوى األرقام الواردة يف قوائمها وتقاريرها املالية، و 
س لأحباث خمتلفة بدراسة معايري اجلودة يف املعلومة والعوامل املؤثرة فيها، واليت وضعتها خمتلف اهليئات املهتمة كاإلطار املفاهيمي جمل

اءات دة متثل األدوات واإلجر عوامل واملعايري احملد  ( إىل جانب جهات وهيئات أخرى متخصصة يف اجملال. هذه الFASB) املعايري
 املستخدمة يف إطار النظام احملاسيب لبلوغ أهدافه.

 معايير جودة المعلومات المحاسبية -1     
كون ت ميكن ملستخدم املعلومات احملاسبية استغالل التقارير والقوائم املالية ذات اجلودة العالية كمدخالت الختاذ أهم القرارات، وحىت

 :1هذه القوائم والتقارير هبذه الصورة ويتم حتقيق عنصر اجلودة فيها، فالبد من مراعاة املعايري التالية
 رقابيةالمعايير الأوال:    

دد يعترب عامل الرقابة أحد الركائز اليت يعتمد عليها جملس اإلدارة واملستثمرين يف أداء املهام، ويقرتن جناح هذا العامل بوجود رقابة حت
 دور كل من جلان املراجعة وأجهزة الرقابة املالية واإلدارية يف تنظيم املعاجلة املالية، وكذا دور املسامهني واألطراف ذات العالقة يف

                                                           
ة، ورقة عمل ؤسسات الصناعيعائشة سلمى كيحلي، راضية كروش، أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات على جودة املعلومات احملاسبية واإلفصاح احملاسيب: حالة جمموعة من امل 1

 .7146.12.71(، تاريخ االطالع dspace.univ-ourgla.dz) ، متوفر على املوقع286، ص 7141مقدمة، 
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ف باملصداقية. مع صذ بفاعلية، وأن معلوماهتا تت  تطبيق قواعد احلوكمة بواسطة أجهزة رقابية للتأكد من أن سياساهتا وإجراءاهتا تنف  
 ود تغذية مستمرة وتقييم املخاطر ومدى االلتزام بالقواعد والقوانني.وج
 قانونية المعايير الثانيا:      

عرب وضع  اللتزام هباا تسعى العديد من املؤسسات املهنية يف كثري من الدول لتطوير معايري جلودة القوائم والتقارير املالية، وحتقيق
ط رة لعمل خمتلف املنشآت، مع توفري هيكل تنظيمي فع ال يضبط جوانب األداء فيها قوانني واضحة وسن تشريعات منظ مة ومؤ 

 بالشكل الذي يتيح إمكانية اإلفصاح الكايف عن أدائها.
 مهنية  المعايير الثالثا:     

حملاسبية. وهو ما قاد لظهور مفهوم اهتتم اهليئات واجملالس املهنية احملاسبية املختلفة بإعداد معايري احملاسبة واملراجعة لضبط أداء العملية 
باألمانة  عمساءلة اإلدارة من طرف املالك لالطمئنان على استثماراهتم، مما أدى كذلك إىل ظهور احلاجة إىل إعداد تقارير مالية تتمت  

 والنزاهة يف املضمون.
 فنية المعايير الرابعا:     

ثقة لدى علومات وبالتاي جودة القوائم والتقارير املالية، مما يزيد من مستوى اليؤدي توفر املعايري الفنية إىل تطوير مفهوم جودة امل
 املسامهني واملستثمرين وأصحاب املصاحل يف املنشأة، وبالتاي الرفع من مستوى االستثمار.

 اأمر يعد ية، وأن مراعاهتا سببناء على ذلك، فإن املعايري املذكورة تكتسي أمهية بالغة لتحقيق مستوى جودة عاي يف املعلومات احملا
 .قوائمدم فيما تصدره املنشآت من لنجاح املمارسة احملاسبية ودعم ثقة املستخ اضروري

 العوامل المؤثرة على جودة المعلومات المحاسبية -2     
ضا جمموعة من توجد أي إىل جانب املعايري العامة املذكورة سابقا واليت تساعد على حتقيق جودة املعلومات والرفع من مستواها، 

 مثل يف:ت، ويتعني أخذها بعني االعتبار يف حتديد هذا املفهوم احملاسيب وتاملطلوب العوامل اليت ميكن أن تؤثر يف مستوى اجلودة
  قةأوال: جودة المعايير المحاسبية المطب      

( قد تعمل IFRSلدولية )ا اإلبالغ املايحيث أن معايري ختتلف جودة املعلومات احملاسبية باختالف جودة املعايري احملاسبية املطبقة، 
على احلد من ممارسات إدارة الربح وعدم متاثل املعلومات، وهذا بدرجة أكرب من املعايري املعتمدة حمليا. ولضمان عنصر اجلودة يف 

مجلة من الشروط الضرورية الواجب التقيد هبا  (SECدت اهليئة األمريكية لألوراق املالية )املعايري احملاسبية حملية كانت أم دولية، حد  
دى ملوهي: وجود تنظيم جيد للهيئة أو اجلهة املسؤولة عن إصدار املعايري، توافر املوارد التقنية والبشرية مبستوى عاي، الرقابة الفع الة 

تنظيم مشكلة  داد القوائم املالية، وتظهر أمهيتها يفإن املعايري احملاسبية مبثابة قيود على سلوك اإلدارة يف إع .1التزام الشركات باملعايري
االختيار بني القواعد احملاسبية ودعم الثقة يف القوائم املنشورة حىت ميكن االعتماد عليها. وعلى ذلك فإن غياب هذه املعايري يفتح 

مصداقية وموضوعية  بية، وبالتاي عدمالباب واسعا لالجتهادات الشخصية وممارسة احلكم الشخصي يف اختيار وتطبيق القواعد احملاس
أن املعايري احملاسبية اجليدة ينتج عن تطبيقها صورة جيدة وواضحة ودقيقة عن املنشأة، وال  ح )رجب(وضأو  .2املعلومات احملاسبية

                                                           
 .13بق ذكره، صمرجع س ، أثر التحول إىل معايري التقارير املالية الدولية على جودة املعلومات احملاسبية وقيمة الشركات املسجلة يف بيئة األعمال السعودية،جمدي مليجي 1
 .47، ص 7116، املكتبة العربية، 4تطبيقي، ج طارق عبد العال وآخرون، معايري احملاسبة املصرية: إطار نظري 2
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شويه صورة املنشأة ت قة غري جيدة فحتما ستؤدي إىلتسمح بالتالعب باألرقام احملاسبية ومتهيد الدخل. أما إذا كانت املعايري املطب  
د تعد  قد يتيح و  .1وإعطاء نظرة خاطئة عنها، لذا فإن أساس اجلودة يف القوائم والتقارير املالية يتمثل يف توفري معايري حماسبية جيدة

ى صايف األرباح لبدائل تطبيق السياسات احملاسبية يف املعايري احملاسبية اجملال أمام إدارة املنشآت ملمارسة إدارة األرباح والتأثري ع
 .ليةااحملاسبية بطرق ملتوية، لذا فإن ضبط املعايري احملاسبية يقود لتنظيم املمارسات احملاسبية ومن مث حتسني جودة القوائم والتقارير امل

هليئات إصدار املعايري  يضاف إىل ذلك، أن العالقة الوثيقة بني املعايري احملاسبية وجودة القوائم والتقارير املالية يؤكدها االهتمام الكبري
 يةلاحملاسبية على املستوى الدوي بتطوير وحتسني اإلطار العام إلعداد املعايري، واليت هي حمل تطوير ومتابعة مستمرة. هذه املعايري الدو 

 .2مقارنةلحتسينها باستمرار هبدف حصر املعاجلات احملاسبية البديلة يف املعايري وتوفري معلومات قابلة لمراجعتها و  جترى
ة يف القوائم نأن هناك عالقة واضحة بني جودة املعايري احملاسبية وجودة املعلومات احملاسبية املتضم  ب ةى الباحثتر يف ضوء ما مت عرضه، 

بح وعدم ر املالية. فاملعايري احملاسبية ذات اجلودة العالية حتد من إمكانية التالعب باألرقام الظاهرة وتضي ق من دائرة ممارسة إدارة ال
ة عالية املعلومات املفصح عنها ذات جودمن ضبط املعلومات احملاسبية بالشكل الذي جيعل إىل جانب التماثل يف املعلومات، 
 ومفيدة الختاذ القرارات.

 دوافع اإلدارة ثانيا:     
ة ومعاجلة بعض وعمل التقديرات احملاسبيأن املرونة املتاحة أمام إدارة الشركة يف االختيار بني السياسات احملاسبية بيرى )مليجي( 
قد تدفعها لسوء استغالهلا مبا حيقق مصاحلها الشخصية على حساب مصاحل األطراف األخرى ذات الصلة باملنشأة،  ،البنود احملاسبية

 وحتما سيكون اليةتقارير املإن اإلدارة هي الطرف املسؤول عن إعداد القوائم وال. 3ل بشكل واضح من جودة املعلوماتوهو ما يقل  
جودهتا، فعندما يكون هناك نظام للحوافز مرتبط بتحديد مستوى معني لألرباح، قد تلجأ إدارة املنشأة يف هذه احلالة  لىهلا تأثري ع
جودة املعلومات ى علانتهازية بغر  حتقيق مصاحلها الشخصية، وهذا سيؤثر باملقابل على جودة األرباح ومن مث  تإىل سلوكيا

زيادة على ذلك توجد بعض املمارسات احملاسبية اخلاطئة عند إعداد القوائم املالية، واليت قد تلجأ إليها بعض  بية بشكل عام.احملاس
الشركات إلعطاء صورة غري واقعية عن نتائج أعماهلا ومركزها املاي. وتتم هذه املمارسات عن طريق التالعب يف أسس االعرتاف 

إىل جانب التالعب يف تكوين املخصصات واستخداماهتا إما من خالل  ختفيضها أو تضخيمها، بغر  واملصاريف تباإليرادا
األرباح خاصة إذا كان  . وقد تقوم إدارة الشركة بزيادةيف هناية الدورة املغاالة يف تقديرها أو ختفيض قيمتها للتأثري على عنصر الربح

. مجيع هذه 4رباح، وهذا حملاولة إخفاء أية خمالفات واإلبقاء على مسعة الشركةتقييم أداء اإلدارة جيرى على أساس معدل النمو يف األ
املمارسات املنافية للمبادئ احملاسبية من شأهنا أن جتعل من املعلومات املتوف رة حول واقع الشركة غري حقيقية ومضللة وتفتقد خلصائص 

  املعلومة األساسية. 

                                                           
 .62، ص7116، 41 ع ة للبحوث والدراسات التجارية،أمحد رجب عبد املك، إطار مقرتح للتقارير املالية املنشورة يف ظل حتقيق الشفافية املنشودة يف بورصة األوراق املالية، اجمللة العلمي 1
 .244انتصار حسني عبد اهلل، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .13السعودية، مرجع سبق ذكره، ص جمدي مليجي، أثر التحول إىل معايري التقارير املالية الدولية على جودة املعلومات احملاسبية وقيمة الشركات املسجلة يف بيئة األعمال 3
التأمني املدرجة يف سوق  عينة من شركاتلرير املالية املنشورة للشركات املسامهة العامة العراقية، دراسة عالء حسن كرمي الشرع، دور جلان التدقيق يف احلد من ممارسات إدارة األرباح وأثرها على جودة التقا 4

، تاريخ (http://muthjaes.netعلى املوقع )متوفر . 87، ص7142، 4، ع2العراق لألوراق املالية، جملة املثىن للعلوم اإلدارية واالقتصادية، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة املثىن العراق، مج 
  .7143.12.18االطالع 

http://muthjaes.net/
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 ة عن تنظيم المهنةثالثا: المنظمات والجهات المسؤول     
ر النظم القانونية والتشريعات الصادرة على جودة التقارير واملعلومات احملاسبية، وهذا من خالل دورها يف ضبط ممارسات العمل تؤث  

خصصة أن وجود هيئات وتنظيمات مهنية متإىل  احملاسيب على مستوى املنشآت ومؤسسات األعمال. يف هذا السياق أشار )مليجي(
ه من لوائح منظ مة من خالل ما تصدر  احملاسبية اليت ينتجها النظام احملاسيب وقوية، يؤث ر بشكل واضح على جودة املعلوماتوكفؤة 

ة، إىل جانب حتديد أسس وقواعد املمارسة احملاسبية السليمة  .1وقوانني مشرفة ومسري 
ة ب ةرى الباحثت ع أسس واملاي للوحدات االقتصادية املختلفة، من خالل وض حتدد إطار العمل احملاسيبأن النظم القانونية املسري 

كلما كانت  يئات. هذه النظم واهلوتقييم خمتلف عناصر األصول واخلصوم وسريها وقواعد تنظيم احملاسبة وكيفية إعداد احلسابات
ضمن ذلك، خمرجات النظام. وحىت ت العمل احملاسيب ومن مث ممارسات قوية وكفؤة يف أداء مهامها كلما كان هلا األثر اإلجيايب على

 يفرت  سن تشريعات وقوانني حتكم عملية اختيار السياسات احملاسبية، وهو ما يؤث ر على جودة املعلومات احملاسبية.
 رابعا: حوكمة الشركات    

ات احلوكمة من خالل آلير بشكل إجيايب على جودة املعلومات احملاسبية، وهذا ث  ؤ الدراسات إىل أن حوكمة الشركات تأشارت معظم 
املعروفة: جودة جلان املراجعة، جملس اإلدارة، وغريها. يف هذا اإلطار ويف ضوء طبيعة األبعاد احملاسبية حلوكمة الشركات )املساءلة 

ح )إبراهيم( أن ( وض  اوالرقابة احملاسبية، االلتزام بتطبيق معايري احملاسبة واملراجعة، حتقيق اإلفصاح والشفافية، دور جلان املراجعة وغريه
 :2مراحل من العمل احملاسيب ةهذه األبعاد تغطي ثالث

 ن رقابة قبلية ورقابة بعدية للعمل احملاسيب.مرحلة الرقابة على العمل احملاسيب، حيث تتضم   -
داء وإدارة األرباح، لغاية اإلفصاح ألمرحلة املمارسة الفعلية للعمل احملاسيب، بداية من االلتزام بتطبيق معايري احملاسبة وتقومي ومتابعة ا -

 عن نتيجة هذه املمارسة يف صورة قوائم وتقارير مالية.
علومات ملمرحلة ما بعد املمارسة الفعلية، وتشمل دور جلان املراجعة واملراجعة اخلارجية وما ميكن أن حتق قه من الثقة واملصداقية يف ا -

ستخدامات اة ذات هو إنتاج معلومات حماسبينتيجة النهائية لألبعاد احملاسبية السابقة وأوضح الباحث أن ال احملاسبية املعلن عنها.
دة وموج هة لألطراف ذات العالقة باملنشأة، حيث من خالهلا ميكن احملافظة على حقوقهم. األمر الذي يتطل ب ضرورة أن يتم متعد  

 إعداد هذه املعلومات جبودة عالية حىت ميكن االعتماد عليها.
ات احملاسبية، ل املدخل الفع ال لتحقيق جودة املعلومأن التطبيق السليم حلوكمة الشركات ميث  باء على رأي الباحث، ميكن القول بن

بية العالقة بني حوكمة ا يفس ر إجيا، مموأن تطبيق آليات احلكومة يساهم يف حتقيق هذه اجلودة، وإعادة الثقة يف املعلومات احملاسبية
 إليه توصلتهو ما و  متتاز بالدقة والشفافية.عالية  املعلومات احملاسبية وكالمها يؤدي إىل إنتاج قوائم مالية جبودةالشركات وجودة 
ليت من اإلجراءات ا أن حوكمة الشركات تعمل على الرفع من جودة املعلومات باالعتماد على جمموعة وبي نت دراسة )كيحلي(
ول على ومن خالل تقرير املراجع اخلارجي، ميكن احلص ة الداخلية يف تدعيم االستقالليةفمن خالل مسامهة املراجع ،تساهم يف ذلك

                                                           
 .13السعودية، مرجع سبق ذكره، ص جمدي مليجي، أثر التحول إىل معايري التقارير املالية الدولية على جودة املعلومات احملاسبية وقيمة الشركات املسجلة يف بيئة األعمال 1
جارة ، جامعة جملة الدراسات والبحوث التجارة، كلية الت ليل: دور حوكمة الشركات يف حتقيق جودة املعلومات احملاسبية وانعكاسها على سوق األوراق املالية: دراسة تطبيقية، ،حممد أمحد إبراهيم خ 2

 .41، ص7111 بنها،
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. كما أن دور احلوكمة يف احلد من سلطة اإلدارة يف عملية إدارة األرباح سوف ينعكس إجيابيا 1ع باملصداقية والثقةمعلومات تتمت  
  .2على حتقيق جودة املعلومات احملاسبية

العنصرين ينظر إليها من زاويتني، من جانب احلوكمة حيث تعز ز من خصائص املعلومة لتحقيق اجلودة املطلوبة،  إن العالقة بني هذين
الرقابة على  رة ملمارسةومن جانب املعلومة احملاسبية، حيث أن حتقيق أهداف حوكمة الشركات يتم على أساس املعلومات املتوف  

ها عم ثقة املستخدم يف املنشأة بتحقيق العدالة والشفافية واإلفصاح الكايف يف قوائمخمتلف نواحي األداء االقتصادي للمنشأة، ود
ودة دات احلوكمة داخلية كانت أم خارجية مبثابة ضوابط لتحقيق جمعظم حمد  تعترب وعموما  ة ويف املمارسة احملاسبية ككل.املالي

وير املمارسات احملاسبية ع يف تطبيق مفهوم احلوكمة واالستفادة منه يف تطاملعلومات احملاسبية املطلوبة، وينبغي التأكيد على أمهية التوس  
 لضمان جودة أكثر يف املعلومات احملاسبية.

 خامسا: جودة عملية المراجعة    
تمد عتؤدي جلان املراجعة دورا حموريا يف ضمان جودة القوائم املالية والتقارير، وتضفي عليها مزيدا من املوضوعية والثقة، حيث ت

أفضل ممارسة ملفهوم حوكمة الشركات على الدور الذي تؤديه جلنة املراجعة، وهذا لكوهنا النقطة املركزية يف تطوير القوائم والتقارير 
. إن جودة عملية املراجعة إىل جانب كفاءة واستقاللية املراجع اخلارجي، حيد بشكل كبري من املمارسات االحتيالية إلدارة 3املالية

وقد أظهرت خمتلف  .4، ويؤثر على مستوى التحفظ احملاسيب بالشكل الذي ينعكس إجيابيا على جودة املعلومات احملاسبيةالشركة
الدراسات أن جودة جلان املراجعة هي خطوة هامة لضمان جودة التقارير والقوائم املالية، ومن مث املعلومات املتضمنة فيها، حيث 

جع اي وزيادة فاعلية الرقابة الداخلية ومساءلة اإلدارة، واحلد من اخلالفات اليت تنشأ بني اإلدارة واملراهتدف ملراقبة عمليات التقرير امل
 .5اخلارجي

فضال عن ذلك، تضفي جلان املراجعة الشفافية يف التقارير املالية من خالل زيادة الثقة واملوضوعية، ويضمن تشكيل هذه اللجان  
د من شفافية يف القوائم املالية ومحاية املستثمر خاصة يف ظل تزايد الفضائح واالهنيارات املالية للعديالتأكد من وجود ضوابط تكفل ال

داد تقارير عالشركات العاملية املعروفة. وهو ما قاد لرتكيز االنتباه حنو جودة التقارير والقوائم املالية وأمهية جلان املراجعة يف الوقاية من إ
نظ مني واملهتمني جبودة التقارير املالية قد تزايدت بضرورة وجود جلان مراجعة أكثر فعالية واستقاللية، حيث نداءات امل إن .احتيالية

سني جودة التقارير حتن نظرا ألأن مراقبة عملية إعداد هذه التقارير والقوائم عن طريق جلان املراجعة يضمن موضوعيتها ومصداقيتها، 
الدور الذي يلعبه املراجع  . يضاف إىل ذلك6لة هو هدف رئيسي للجنة املراجعة تسعى لتحقيقهة مضل  املالية والوقاية من تقارير مالي

أن املراجعة بوهنا ميكن القول . 7الداخلي يف تفعيل الرقابة املالية واإلدارية وحتسني بيئة إعداد التقارير املالية على مستوى املنشأة

                                                           
 .211عائشة سلمى كيحلي وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .48ع سبق ذكره، ص حممد أمحد إبراهيم خليل، مرج 2
 .461انتصار حسني عبد اهلل، مرجع سبق ذكره، ص 3
 .13بق ذكره، صمرجع س ، أثر التحول إىل معايري التقارير املالية الدولية على جودة املعلومات احملاسبية وقيمة الشركات املسجلة يف بيئة األعمال السعودية،جمدي مليجي 4
. متوفر على املوقع 11ملو، أثر خصائص جلان املراجعة على نوع الرأي بتقرير مراقب احلسابات: دراسة تطبيقية على البيئة السعودية، ورقة عمل مقدمة، ص  جمدي مليجي عبد احلكيم، عالء حممد 5
(www.bu.edu.eg تاريخ االطالع ،)7142.سبتمرب.48. 
لوم بية وحتقيق الشفافية يف التقارير املالية يف املصارف التجارية السودانية، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة السودان للعأنس عبد اهلل حممد أمني، أثر جلان املراجعة يف تنظيم السياسات احملاس 6

 .7142.12.41(، تاريخ االطالع repository.sustech.edu، متوفر على املوقع )718، ص 7146والتكنولوجيا، 
 .463انتصار حسني عبد اهلل، مرجع سبق ذكره، ص  7
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ليومية اخلاصة هبا، ق يف مجيع العمليات ارير املالية، حيث أهنا وظيفة دائمة يف الشركة تدق  د جلودة التقاالداخلية هلا أمهيتها كمحد  
 بالشكل الذي حيس ن من جودة املعلومة. 

ر الثقة ن املراجعة اخلارجية تعمل على إضفاء عنصوهذا أل من جانب آخر ترتبط جودة املعلومات احملاسبية بعمل املراجع اخلارجي،
 .1الية عرب إبداء رأي فين حمايد عن مدى عدالة القوائم املالية ومدى تعبريها بصدق عن املركز املاي ونتيجة أعمال املنشأةيف القوائم امل

نت دراسة )صديق وآخرون( أن الدور احلوكمي للمرجع اخلارجي يضمن مالءمة املعلومات احملاسبية وموثوقيتها، وأن املراجعة وبي  
 .2ر معلومات موثوقة للجهات ذات العالقة يف صورة تغذية راجعةلى جودة التقارير املالية وتوف  ر إجيابيا عاخلارجية تؤث  

أن املراجع اخلارجي كشخص مستقل عن األطراف الداخلية للشركة يؤث ر على بيئة املعلومات احملاسبية وبالتاي جودة ب ةرى الباحثت
ارس شركة املختلفة. وحىت يكون تأثري عمله إجيابيا على جودة املعلومة، جيب أن ميالتقارير املالية، من خالل إبداء رأيه حول أنشطة ال

ناك من يرى ه مهمة املراجعة بكفاءة واستقاللية كاملة ويف ظل تواجد جلنة املراجعة اليت تضمن استقالليته وحياده. يف هذا اإلطار
د أتعابه، ة املراجع اخلارجي، وذلك من خالل دورها يف اختياره وحتدياال يف زيادة فاعلية واستقالليأن جلنة املراجعة تلعب دورا فع  ب

والعمل على حل املشاكل بينه وبني إدارة الشركة على مستوى النواحي احملاسبية، مما يرفع من جودة املراجعة اخلارجية ويزيد من 
 .3مستوى الثقة يف تقرير املراجع اخلارجي

علومات يتوقف على تحقيق هذه الصفة يف املفاملعلومة احملاسبية، جودة مستوى  يفل املؤثرة د العوامضح تعد  بناء على ما سبق، يت  
التكامل بني نظام حوكمة فع ال وكفاءة عملية املراجعة، إىل جانب ضرورة تواجد أجهزة متخصصة وقوية تنظ م مهنة احملاسبة واملراجعة 

بية. كما وهذا لتضمن ممارسة سليمة وصحيحة للسياسة احملاس ،عاليةالودة اجلعرب إصدار خمتلف التعليمات والقوانني واملعايري ذات 
جتدر اإلشارة لوجود عوامل أخرى مؤثرة يسميها البعض عوامل اقتصادية، سياسية، اجتماعية، ثقافية، لكن العوامل املذكورة أعاله 

 إعداد املعلومة احملاسبية.هي العوامل األكثر شيوعا وسط املهنيني واألكادمييني واألكثر مراعاة يف 
 ر تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية على جودة المعلومات المحاسبيةأث المطلب الثالث:     

( من األدوات املعاصرة يف الفكر IFRSتعترب معايري اإلبالغ املاي الدولية أو كما يسميها البعض معايري التقارير املالية الدولية )
والذي يشهد تطورات متسارعة ومتزايدة باستمرار. وقد مت استحداث هذه املعايري استجابة لتعاظم وتنامي الدور احملاسيب احلديث، 

االسرتاتيجي ملهنة احملاسبة يف دعم تنافسية املنشآت وجناحها االسرتاتيجي، يف ظل تداعيات األزمة املالية الدولية وآثارها السلبية 
(، نتيجة IASBعايري الصادرة عن جملس املعايري احملاسبية الدولية )هذه املخمتلف الدول بتبين على اقتصاديات الدول. لقد باشرت 

ذا على اعتبار أن وه ،دة اجلنسياتلتسارع االستثمارات األجنبية عرب البحار من خالل الشركات العابرة للقارات أو الشركات متعد  
ظهرت نتيجة قد ( IFRS)لإلبالغ املاي املعايري الدولية جند أن بذلك  .4لمنشآتالتحول التدرجيي هلذه املعايري سيحقق مزايا كثرية ل

ضرورة  لوحدات االقتصاديةا التطور املستمر لقطاع األعمال، ولكي تستجيب للتغريات االقتصادية العاملية احلديثة. هذا ما حيت م على

                                                           
 .463انتصار حسني عبد اهلل، مرجع سبق ذكره، ص  1
، متوفر على 31، ص 7142، 14، ع43، جامعة النيلني، مج حممد صديق عبد العزيز، عبد الرمحان خليل، الدور احلوكمي للمراجع اخلارجي وأثره على جودة التقارير املالية، جملة العلوم االقتصادية 2

 .7142.12.78(، تاريخ االطالع journal.sustech.edu-https://scientificاملوقع )
 .63أنس عبد اهلل حممد أمني، مرجع سبق ذكره، ص   3
دمي املعلومات: دراسة حتليلية للمصارف األهلية مبحافظة النجف، جملة الغري ( من منظور مستخIFRSإنعام حمسن املوسوي، تشخيص حمددات ومزايا التحول إىل معايري التقارير املالية الدولية ) 4

 .7146.12.71(، تاريخ االطالع www.iasj.net، متوفر على املوقع )838، ص 7141، 86، ع 48، مج 44اإلدارية، جامعة الكوفة، السنة  للعلوم االقتصادية

https://scientific-journal.sustech.edu/
http://www.iasj.net/
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 وى جودة مقبول.تطوير نظمها وممارساهتا احملاسبية، لتنتج معلومات حماسبية مبست
لومات احملاسبية ومن مث ة املعدسوف ينعكس باإلجياب على جو  اإلبالغ املاي الدولية  اإللزامي ملعايريبناء على ما سبق، فإن التبين  

 جودة القوائم والتقارير املالية، حيث أشارت دراسات حبثية عديدة إىل حتس ن جودة املعلومات عقب تطبيق معايري اإلبالغ املاي
دت على أن املعلومات احملاسبية املعد ة على أساس تطبيق أحكام ومعايري ( واليت أك  Lantto 2006منها دراسة )و (، IFRSالدولية )

(IFRSهي أكثر مال )كما توصلت دراسة . 1ت من مالءمة املعلومة احملاسبية يف فنلندانوثوقية، وأن هذه املعايري قد حس  مة ومء 
(Julioوآخرون إىل أن )   تبين( املعايري الدولية ومنها معايري اإلبالغ املاي IFRSكان ) مة املعلومات ءله األثر اإلجيايب على قيمة مال

وفق املعايري الدولية  وهذا يعين أن من مزايا تطبيق هذه املعايري هو حتسني جودة املعلومات اليت ينتجها النظام احملاسيب .2احملاسبية
 7148( لسنة Ahmed et alوعلى العكس من ذلك، أظهرت دراسة )خذ القرار. تليب احتياجات مت   والوصول ملعلومات مالئمة

 .3(IFRS)  اإللزامي ملعايريبعد التبين   جودة احملاسبة اخنفا 
 عرض موجز لمعايير اإلبالغ المالي الدولية  -1     

التطورات  ية يف ظل االقتصاد العاملي وعوملة أسواق رأس املال، وكذااحلاجة إىل معايري اإلبالغ املاي الدول يف السنوات األخرية تزايدت
لتطوير  7114( ابتداء من سنة IASBجملس املعايري احملاسبية الدولية ) دفعوهو ما  املتزايدة يف تكنولوجيا املعلومات باستمرار.

والكاملة،  ليت تعد إحدى ضوابط إنتاج املعلومة الشفافةجمموعة موح دة ذات جودة عالية ومقبولة دوليا من معايري التقارير املالية، وا
قيما أن معايري اإلبالغ املاي الدولية تعترب تر  ثاينلقد ذكرنا فيما سبق ضمن الفصل ال .4وتعكس بوضوح الوضعية احلقيقية للمنشأة

ويصدر من معايري  ون وحمتوى ما صدرجديدا ملعايري احملاسبة الدولية لتمييزها عن بعضها البعض، وهي تطور وامتداد طبيعي ملضم
ة اإلبالغ ، وهذا ألهنا صيغال حمالة ضرورياإجراء يها يعترب ( يعد أمرا يف غاية األمهية وتبن  IFRS) حماسبة دولية. إن التحول ملعايري

مت إصدار هذه قد ل يها.ل عملية الدخول إلاملاي العاملية اليت جتعل خمتلف مؤسسات األعمال أكثر قربا من السوق العاملية وتسه  
( IFRS) املعايري هبدف تزويد الشركات بإطار مفاهيمي عام عن كيفية إعداد قوائمها املالية واإلفصاح عنها، حيث توف ر معايري

 .5التقارير املالية ، عوضا عن وضع قواعد خاصة هباو القوائم إلعداد وتعطي توجيها عاما دليال عاما 
(، وتعديل وإصدار بعض املعايري الدولية IASلة من التعديالت على عدد من معايري احملاسبة الدولية )( بإجراء مجIASBقام جملس )

( ومتطلبات معايري IASB( الصادرة عن جملس )IFRS) (، وذلك هبدف زيادة التناغم بني متطلبات املعايريIFRS) لإلبالغ املاي
إعادة  أو اعتماد املعايري الدولية املصدرة و .  ويف دول كثرية مت تبين  6(FASB( الصادرة عن جملس )GAAPاحملاسبة األمريكية )

                                                           
1 Lantto A, Does IFRS improve the usefulness of accounting information in code-law country? Working paper, 2006, p :25, 
available at (https://papers.ssrn.com), vu 25.07.2016. 
2 Julio C, J,J oӑo F., Hudson T, Effects of (IFRS) on accounting information quality: Evidence for brazil, International journal 
of economics and finance, vol. 9, N:5, 2017, published by (CCSE), p:53, available at (ccsenet.org) vu 01.12.2017. 
3 Ana M,D, et al, IFRS adoption and quality: a review, journal of business and economic policy, vol. 2, N:2, June 
2015, p:114, available at (jbepnet.com), vu 25.07.2016. 

 .18يئة األعمال السعودية، مرجع سبق ذكره، صجمدي مليجي عبد احلكيم، أثر التحول إىل معايري التقارير املالية الدولية على جودة املعلومات احملاسبية وقيمة الشركات املسجلة يف ب 4
5 International Financial reporting standards, available at (whatis.techtarget.com), vu le 26.07.2016. 

( AS/IFRSI)على إدارة األرباح، ورقة حبث مقدمة للملتقى الدوي حول " دور معايري احملاسبة الدولية  (IFRS)والء ربيع عبد العظيم وآخرون، تأثري تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية  6
 .416، ص 7141نوفمرب  71-71يف تفعيل أداء املؤسسات واحلكومات" املنعقد جبامعة ورقلة يومي 
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. 1ومستخدمي املعلومات لنيا شك ل حتدي كبري أمام معدي القوائم املالية واحملل  مم إصدار معايريها احمللية لتتالءم مع املعايري اجلديدة،
ك هذه الدول ولية وفقا ألوضاعها االقتصادية والسياسية الراهنة. فقد تشار املعايري الد واعتماد شركاهتا بتبين  تلزم العديد من الدول  إن

 رييف صناعة وإعداد املعايري أو إصدار معايري حملية تتواءم مع املعايري الدولية، كما قد تقوم بإصدار معايري حملية مل تتناوهلا املعاي
تطبيقها كدولة . وقد باشرت بعض الدول العربية برجة يف البورصةالدولية، أو حىت إصدار معايري حملية بالنسبة للشركات غري املد

 ةاالمارات العربية املتحدة، األردن، لبنان، قطر، البحرين وغريها، كما سعت اململكة العربية السعودية للتحو ل لتطبيق املعايري الدولي
دة يف سوق األوراق املالية واخلاضعة امهة العامة املقي  بالنسبة لشركات املس ، وهذا7142إلعداد التقارير املالية منذ الفاتح جانفي

كات تلك وسوف تطب ق باقي الشر  مثل صناديق االستثمار. أو يف طريقها لإلدراج أو املنشآت املالية ،إلشراف هيئة سوق املال
 :ز معايري اإلبالغ املاي الدوليةبإجيا وفيما يلي نستعر . 71432جانفي  14املعايري ابتداء من 

 2113(: معايير اإلبالغ المالي الدولية لغاية 2-3) جدول رقم

 هدف المعيار تاريخ اإلصدار اسم المعيار
(1IFRS:) 

تبين املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية 
 للمرة األوىل

  
4/14/7111 

تتضمن البيانات املالية األوىل للمنشأة معلومات ذات جودة عالية، وأن تكون واضحة 
 ستخدمني وقابلة للمقارنة وتوفر بتكلفة ال تتجاوز املنافع احملققة للمستخدمني.للم

(2IFRS:) 
 الدفع على أساس األسهم

   
14/14/7111 

يوضح املعاجلة احملاسبية للعمليات اليت تستلم مبوجبها الشركة السلع واخلدمات مقابل 
ادي أو السوقية للسهم الع أسهم الشركة، أو مقابل التزام حيدد مبلغه على أساس القيمة

 املمتاز.
(3IFRS:) 

 اندماج األعمال
   

18/7111 
 7113طبق بداية من 

( يهدف إىل استخدام أسلوب الشراء يف احملاسبة 22IASحل حمل املعيار احملاسيب الدوي )
عن كافة عمليات االندماج وقياس تكلفة االندماج بالقيمة العادلة، حتديد أسس االعرتاف 

 احملل، االعرتاف باملوجودات أو األصول وااللتزامات عند االندماج. بشهرة 
(4IFRS:) 

 عقود التأمني
14/11/7111 

 7111طب ق بداية من 
حتديد أساليب إعداد التقارير املالية لعقود التامني، وإدخال تعديالت على حماسبة عقود 

 التأمني.
(5IFRS:) 

 األصول غري املتداولة واحملتفظ هبا برسم
 البيع والعمليات املتوقعة

  
 

14/14/7111  
 

(، يهدف لقياس املوجودات واألصول احملتفظ هبا برسم البيع 25IASحل حمل املعيار )
باملبلغ املسجل أو القيمة العادلة مطروحا منها التكاليف لغاية البيع أيهما اقل، يعاجل 

 ائمة الدخل.املوجودات املتوقفة عن اخلدمة وعر  نتائجها بالتفصيل يف ق

(6IFRS:)                       
 استكشاف وتقييم املوارد املعدنية

14/14/7116  
 7116طبق بداية من 

حتديد التقارير املالية الستكشاف وتقييم املوارد املعدنية ومعاجلة تكاليف االستكشاف 
 والتقييم. 

(7IFRS:) 
 )األدوات املالية(اإلفصاح 

ة عن البيانات املالية لتمكني املستفيدين من تقييم أمهية األدوات املاليتقدمي افصاحات  13/7111
بالنسبة للمركز املاي للشركة وأدائها، وحتديد طبيعة املخاطرة اليت قد تتعر  هلا، والنامجة 

 عن األدوات املالية وكيفية إدارهتا.
(8IFRS:) 

 القطاعات التشغيلية
 

14/14/7113  
، حل املاي للمنشأة وتقييم طبيعة النشاطات التجارية وآثارها املاليةتقدمي تقرير عن األداء 

 (.14IASهذا املعيار حمل )
(9IFRS:) 

 األدوات املالية
 وضع مبادئ إلعداد التقارير املالية وااللتزامات املالية 14/13/7113

(10IFRS:) 
 البيانات املالية املوح دة

 
14/14/7148 

(، حيث يف حالة ما إذا سيطرت شركة على الشركة تابعة 27SIAحيل جزئيا حمل املعيار )
 بامتالك أغلبية حقوق التصويت، فال يتغري مفهوم التوحيد أو األساليب.

                                                           
ة دكتوراه غري منشورة، جامعة حي يف شركات التامني األردنية، أطرو السعيد معتز أمني، أثر اإلفصاح باستخدام مفهوم القيمة العادلة يف ضوء التغريات يف معايري اإلبالغ املاي الدولية على اإلبالغ املا 1

 .11، ص7113عمان العربية، 
 .12، ص7142(، أبريل SOCPAالتحول إىل املعايري الدولية، اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني ) 2
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(11IFRS:) 
 الرتتيبات املشرتكة

(، يتطلب تسجيل حصة الشركة يف املشاريع املشرتكة كاستثمار ودمج 31IASحيل حمل ) 14/14/7148
 قة حساب امللكية.احلسابات باستخدام طري

(12IFRS:) 
 اإلفصاح عن احلصص يف املنشآت األخرى

 
14/14/7148 

االفصاحات املتعلقة باالستثمارات يف الشركات التابعة والشركات الزميلة واملهيكلة، يوضح 
 املعلومات اليت متك ن مستخدمي املعلومات من تقييم أساس السيطرة. 

(13IFRS:) 
 قياس القيمة العادلة

7144.11.47 
 14/14/7148طبق يف 

يهدف لتزويد الشركة بتوفري معلومات حول كيفية قياس القيمة العادلة وفق معايري 
(IFRS.يف حال كوهنا إلزامية أو اختيارية ) 

ات: دراسة حتليلية للمصارف ( من منظور مستخدمي املعلومIFRSحمسن املوسوي: تشخيص حمددات ومزايا التحول إىل معايري ) إنعام- : باالعتماد على:المصدر
 .111-111، ص7141، 86، ع 48مبحافظة النجف، جملة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة الكوفة، مج 

-Veronica P, IFRS in your pocket, Deloite, 2015, p :106. 

( ومعايري IFRSاء تعديالت على معايري )، صدرت معايري دولية أخرى من خالل إجر 7148إضافة هلذه املعايري واملصدرة لغاية 
. هذه التعديالت مت 1االعرتاف، القياس، العر  اإلفصاح :مس ت جوانب خمتلفة من احملاسبة مثل ، واليت(IASاحملاسبة الدولية )
 :ةوختص املعايري التالي 7142إجراؤها يف سنة 

 2110( لسنة IFRS(: أهم التعديالت الخاصة بمعايير )3-3الجدول رقم )

 هدف المعيار تاريخ التطبيق اسم المعيار
(14IFRS:) 

 النظامية املؤجلةاحلسابات 
 

14/14/7146 
يهدف لتحديد متطلبات التقرير املاي ألرصدة احلسابات املؤجلة ألسباب 
تنظيمية واليت تنشأ عندما تقدم املنشأة سلعا أو خدمات للعمالء بسعر أو 

مت إصداره كحل مؤقت   جربي للسلع() تسعري معدل خيضع لتنظيم األسعار
 (.IASBريثما تتم مراجعة شاملة للسعر النظامي من طرف جملس )

(15IFRS:) 
 إيرادات العقود مع العمالء 

 
 

14/14/7143 
 

اإليراد. يهدف : (18IAS)املعيارو  (: عقود اإلنشاء11IASحل حمل املعيار )
وات حتديد حتديد خطقود، و لتوفري قواعد أكثر دقة لالعرتاف باإليراد من الع

القيم اليت جيب االعرتاف هبا كإيراد وهي: حتديد العقد، حتديد التزامات األداء، 
حتديد سعر املعاملة، االعرتاف باإليراد، كما يصف احملاسبة عن املداخيل 

 الناجتة عن بيع السلع وأداء اخلدمات للمستهلك. 
(16IFRS:) 

 عقود اإلجيار
 

14/14/7143 
(: اإلجيارات، يعر  االعرتاف والقياس والعر  17IASاملعيار ) حل حمل

واإلفصاح عن عقود اإلجيار هبدف ضمان أن يقدم املستأجرون واملؤجرون 
 معلومات مالئمة بطريقة تعرب بصدق عن تلك املعامالت.

(17IFRS:) 
 عقود التأمني

 
14/14/7174 

. يهدف املعيار 1117(: عقود التأمني الصادر يف 4IFRSحل حمل املعيار )
لتوضيح مبادئ االعرتاف والقياس، العر  واإلفصاح اخلاصة بعقود التأمني 

 وإعادة التامني وعقود االستثمار.
(9IFRS:) 

 األدوات املالية
 

14/14/7143 
وضع املبادئ اخلاصة بالتقرير املاي عن األصول املالية وااللتزامات املالية الذي 

فيدة ملستخدمي القوائم املالية، عند تقوميهم سيعر  معلومات مالئمة وم
ملبالغ التدفقات النقدية املستقبلية للمنشأة وتوقيتها. حل هذا املعيار حمل 

 (.39IAS) املعيار الدوي
 باالعتماد على: ةمن إعداد الباحث :المصدر

 .1427ية للتقارير املالية، ترمجة اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني، سنة صادرة عن مؤسسة املعايري الدول، 41 ،3 ،46:رقم املعيار الدوي للتقرير املاي 4
France, P: 36  , KPMGjanvier 2017erRéférentiel (IFRS) applicable aux exercices ouverts à compter du 1 2 

                                                           
1 IFRS core tools: IFRS update of standards and interpretations in issue at 30 June 2017, Ey, 31mars 2017, p :3, available at 
(www.ey.com), vu le 30.12.2017. 
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), vu le www.casplus.comAvailable at (48. -43 :PPVeronica pool, IFRS in your pocket, 2017,  3
30.03.2018.  

 (IFRS)اإلبالغ المالي جودة المعلومات المحاسبية في ظل تبني معايير   -2    
( حتسني جودة وشفافية املعلومة احملاسبية، حبيث IFRS( من إصدار معايري )IASB) هدف جملس معايري احملاسبة الدولية كان

األداء االقتصادي واملركز املاي احلقيقي للمنشأة، على أن تكون القوائم املالية املتاحة للمستثمر أكثر قابلية للمقارنة. ومبا أن  تعكس
( استهدف بالتحديد جودة املعلومات احملاسبية، فقد حاول زيادة مقدرهتا التفسريية عرب وضع سلسلة من اإلجراءات IASBجملس )

 يلي:  فيما اليت ميكن توضيحها
نت تعديالت على اخلصائص النوعية للمعلومات املالية، بالشكل تضم   7141( يف سبتمرب13أصدر اجمللس قائمة املفاهيم رقم ) -1

 :1ة منها للمستخدمني، حيث مشلت خصائص مدرجة يف فئتنيالذي جيعلها أكثر نفعا وحتقق الفائدة املرجو  

 مثيل الصادق.مة والتء: تتعلق باملالخصائص أساسية -
 : وتضم القابلية للمقارنة، القابلية للتحقق، الوقت املالئم، القابلية للفهم.زة للخصائص األساسيةخصائص معز   -

ا، ر اجلودة كمتطلب أساسي يف املعلومة احملاسبية يتوقف على حتديد اخلصائص السابقة والعمل على املوازنة بينهوبالتاي، فإن توف  
 خذي القرار يعتمد عليها يف إجراء التنبؤات وصياغة القرارات.بإتاحة مؤشرات ملت  بالشكل الذي يسمح 

املتطلبات  ن هذا املعيار بعض: "التصنيف والقياس"، حيث تضم  ( واملتعلق باألدوات املالية9IFRSاملعيار ) الدوي أصدر اجمللس -2
(، وهذا هبدف حتسني قدرة املستخدم 39IASنة باملعيار السابق )اليت سامهت يف تبسيط إجراءات احملاسبة عن األدوات املالية مقار 

، حيث مسح بإمكانية قيام املؤسسات بإعادة 2من خالل تقليص عدد فئات التصنيفقارير املالية لألدوات املالية على فهم إعداد الت
لدول األوروبية حكومات ا من لى طلبتصنيف أصوهلا املالية من استثمارات بقصد املتاجرة إىل استثمارات متاحة للبيع بناء ع

ع كما هدف اجمللس من خالله إىل حتسني أساليب االعرتاف والقياس احملاسيب ورف لضمان توافق البيانات بينها وبني دول أمريكا.
  :4ية( اجلوانب احملاسبية التالية لألدوات املال9IFRS) سيجمع املعيارو . 3مصداقية القوائم املالية وجعلها أكثر شفافية

 إلغاء االعرتاف باملوجودات واملطلوبات املالية. -    
 تصنيف وقياس األصول. -     
 اخنفا  القيمة وقياس اخلسائر للموجودات املالية. -     
 ط للمخاطر املالية وغري املالية.حماسبة التحوط متاشيا مع أنشطة إدارة املخاطر عند التحو  -     

، حيث يطب ق على كافة 7144ماي  47( بعنوان " قياس القيمة العادلة " يف 13IFRSعيار )املدار ( بإصASBIلس )اجملقام  - 3
اإلصدارات واملعايري احملاسبية اليت تتطلب أو تسمح بقياس القيمة العادلة والصادرة من طرف اجمللس. وقد أظهرت دراسات عديدة 
                                                           

 .44مرجع سبق ذكره، صجمدي مليجي عبد احلكيم،  1
 .467لومات احملاسبية يف إطار املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية، مرجع سبق ذكره، ص أمال حممد عو ، حتليل العالقة بني حماسبة القيمة العادلة واخلصائص النوعية للمع 2
 .746، ص7141، 17جامعة قسنطينة، عفريال منال عزي، أمهية اعتماد معايري احملاسبة واالبالغ املاي الدولية عن حماسبة التحوط وكيفية تطبيقها، جملة العلوم اإلنسانية،  3
، متوفر على املوقع 7142اجملمع العريب للمحاسبني القانونيني،  ،(41( واملعيار الدوي إلعداد التقارير املالية)3املعيار الدوي إلعداد التقارير املالية ) ،خلطيبحممود ا 4
(www.mohasaba.com تاريخ االطالع ،)7142ديسمرب  71. 
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ائص ات احملاسبية خاصة فيما يتعلق بالقياس واإلفصاح، كما يعز ز من اخلصاألثر االجيايب ملنهج القيمة العادلة على جودة املعلوم
أثبتت تلك الدراسات أيضا أن القيمة املالئمة للمعلومات قد ارتفعت يف ظل تطبيق قد ، و 1النوعية هلا وجيعلها أكثر تفسريا وشفافية

 .2(IFRSمعايري )
ة كبرية استخدام هذا املفهوم د بدرجع يف استخدامها، وتؤي  مة العادلة وتنادي بالتوس  إن معايري التقارير املالية الدولية تدعم حماسبة القي

لذا ، 3يف قياس بعض عناصر األصول واخلصوم، وهذا ألهنا حتقق خاصية القابلية للمقارنة وتوف ر معلومات أكثر مالءمة للمستثمرين
اجيايب على اخلصائص النوعية للمعلومات، خاصة املالءمة واملوثوقية هة حنو القيمة العادلة بشكل ( املوج  IFRSيؤثر تطبيق معايري )

وميكن التحقق من دور هذا املعيار يف حتسني جودة املعلومات احملاسبية من خالل نتائج األحباث يف هذا  واملقارنة.والقابلية للفهم 
 ر معلومات أكثر مالءمة للمستخدمنيلة ظهرت لتوف  ( اليت أشارت إىل أن حماسبة القيمة العادZhangدراسة )نتائج اجملال، ومنها 

(، مما IFRSدراسة )مليجي( أن زيادة التوجه حنو قياس القيمة العادلة يزداد يف ظل معايري )نتائج أظهرت كما . 4الختاذ القرارات
 .5حيس ن من اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية

 فقط لإلفصاح املتعلق باملخاطر الناجتة عن التعامل باألدوات املالية، وتعترب صهي( وختص7IFRSكذلك، أصدر اجمللس املعيار ) -4
ة يمتطلبات هذا املعيار مكم لة للمبادئ اخلاصة باالعرتاف والقياس وعر  األصول املالية وااللتزامات املالية الواردة يف املعايري الدول

(39IAS( )32IASوهذا هبدف تدعيم وتعزيز خاصية املالءمة ،) 6يف التقارير املالية. 
( واملتعلق باإليرادات الناجتة عن العقود مع العمالء، فعلى اعتبار أن احملاسبني حيتاجون إىل 15IFRSأصدر اجمللس املعيار ) - 5

ر هبا العقد ن ميأد و ىل اخلطوات األساسية اليت البمعرفة الكيفية اليت يتم هبا االعرتاف باإليراد، فقد أشار هذا املعيار بالتفصيل إ
للتقرير عن  ب على املنشأة تطبيقهااليت يتوج   إلثبات اإليراد. واستهدف اجمللس من إصدار هذا املعيار تقدمي األسس واملبادئ

معلومات مفيدة ملستخدمي القوائم املالية خاصة بطبيعة ووقت ومدى الشك يف حتقق اإليرادات، والتدفقات النقدية الواردة من 
 .7الءالعقود مع العم

( حول اندماج األعمال هبدف تعزيز املالءمة واملوثوقية والقدرة على املقارنة اليت 3IFRSاملعيار )بإصدار اجمللس قام كذلك،   - 6
 تقد مها املؤسسة حول اندماج األعمال وتأثرياته يف قوائمها املالية. 

 اسبية املبل غ عنها بالقوائم والتقارير املالية يبقى حمل جدل ونقاش( على جودة املعلومات احملIFRS املعايري الدولية )إن دراسة أثر تبين  

                                                           
 .44رير املالية الدولية على جودة املعلومات احملاسبية وقيمة الشركات املسجلة يف بيئة األعمال السعودية، مرجع سبق ذكره، صجمدي مليجي عبد احلكيم، أثر التحول إىل معايري التقا 1

2 Fatima A., Paul S.F., the value relevance of international reporting standards: empirical evidence in an emerging market, 
ELSEVIER, (IJA), vol. 47, 2012, P: 85. Available at (isiarticles.com), vu le 26.07.2016. 
3 Cairns D. et al, IFRS fair value measurement and accounting policy choice in uk and Australia, the British accounting review, 
vol. 43, 2011, p: 17, available at (observatori.ifrs.cl), vu le 26.07.2016. 
4 Zhang Y. et al ,Accounting as An instrument of Neoliberalisation Exploring the adoption of fair value accounting in china, 
research online Accounting & Auditing & accountability, university of Wollongong Australia, vol. 25, N:8, 2012, P:6, available 
at (ro.uow.edu.au), vu le 26.07.2016. 

 .82ذكره، ص جمدي مليجي عبد احلكيم، مرجع سبق  5
اي اجلزائري ومطابقته مع معايري ات تطبيق النظام احملاسيب املصباحيي نوال، أثر اإلفصاح وفق معايري احملاسبة الدولية على جودة املعلومة احملاسبية، مداخلة مقدمة للملتقى الدوي الثالث حول "آلي 6

(، تاريخ االطالع bouira.dz/ar-www.univ، متوفرة على املوقع )83-82، ص ص 7148فريل  3-2احملاسبة الدولية وتأثريه على جودة املعلومات احملاسبية"، جامعة الوادي يومي 
7146.12.72. 

 .7146.12.72(، تاريخ االطالع maqaloty.com(، متوفر على املوقع )41ر بن حيدرة، معيار احملاسبة الدوي اجلديد رقم )صاحل عم 7

http://www.univ-bouira.dz/ar
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. وباستقراء خمتلف األحباث املنشورة ذات الصلة باملوضوع، تبني  أن أغلب الدراسات أكد ت على أن واملهتمنيواسع وسط الباحثني 
 وذات اعتمادية عالية. ذ القراراتة تكون أكثر مالءمة الختااملعلومات احملاسبية املبنية على أساس تطبيق معايري اإلبالغ املاي الدولي

حس نت من القيمة التنبؤية والتوقيت املناسب للمعلومات قد ( IFRS( أن معايري )Kao et alدراسة )نتائج  بي نت يف هذا السياق
ملعلومات، أن تطبيق هذه املعايري ( على بيئة اIFRS( من خالل دراسة أثر تبين معايري )Joanneدراسة ) كما توصلت  .1احملاسبية

 ،يق جودة عالية يف املعلومات حتققد ساعد يف احلد من التالعب يف األرباح احملاسبية وحس ن من قابلية القوائم املالية للمقارنة، وبالتاي
د ق الدولية إلعداد التقاريرري عايامل أن تبين  إىل ( try et alوأشارت دراسة ) .2وهذا حتما سيؤدي لتحسني بيئة املعلومات يف الشركة

حس ن من جودة التقارير املالية، حيث أن اخلصائص النوعية للمالءمة والقابلية للفهم والقابلية للمقارنة ارتفع مستواها عقب تطبيق 
ور املعايري هي تطفضال عن ذلك، ف ، جودة عالية يف القوائم املالية( هتدف لتوفريIFRSالباحث أن معايري ) ذكراملعايري السابقة. و 

القائمة على أساس املبادئ خبالف املعايري القائمة على أساس القواعد، كما متنح الشركة مرونة أكثر يف اختيار السياسة احملاسبية 
  .3والتقديرات احملاسبية األفضل

عايري الدولية ول أثر تبين املحدراسة )بوداح(  ورد يف، حيث ة للدراسات السابقةكسا عإىل نتائج مدراسات أخرى  توصلت رغم ذلك
( قد متنح فرصة أكرب للمحاسبيني واملديرين للتالعب باألرباح وإدارهتا IFRSأن املرونة اليت تتميز هبا معايري )على جودة املعلومة 

ملدرجة يف ا يف حتسني جودة املعلومة ال يالحظ إال من خالل الشركات عايريهذه املن جناح أالباحث  أضافبأساليب غري سليمة، و 
أخرى ترى بضرورة اختبار  تطبيقيةهناك أحباث و  .4بورصة األوراق املالية، حيث أن تطبيق هذه املعايري يف هذه الشركات يعترب إلزاميا

ريره اد العاملي يف تقأشار منتدى االقتص حيثالعالقة بني جودة املعلومة وقوانني الدولة اليت هلا عالقة باالستثمار ومحاية املستثمر، 
أن بعض الدول تتميز حبماية قانونية ضعيفة جتاه املستثمر مثل: أملانيا، فرنسا،  إىل 7148-7147املتعلق بالتنافسية العاملية لسنة 

( يف هذه الدول قد حيس ن من جودة املعلومات احملاسبية IFRS)معايري اإلبالغ املاي الدولية ن إلزامية تطبيق إسويسرا، وبالتاي ف
 .5ويرفعها

( هو إجراء IFRS) أن التحول التدرجيي ملعايريب ةرى الباحثتخمتلف اآلراء ووجهات النظر،  يف ضوءو بناء على ما سبق توضيحه 
ضروري سيكون ذا فائدة للمنشآت املختلفة، وحيقق مزايا عديدة على املستوى احملاسيب رغم اآلثار السلبية لتطبيق هذه املعايري 

 جودة ، حيث حتس ن من جودة املعلومات احملاسبية ومن مثواضحرتفعة. لكن تبقى مزاياها بارزة بشكل واملعوقات والتكاليف امل
روفها السياسية وظاالقتصادية التقارير املالية، إال أن هذا سيكون بدرجات متفاوتة بني خمتلف الدول، وهذا باختالف أنظمتها 

 : مها اسبية وجناعتها تستند على عاملني أساسينيولذلك فإن جودة املعلومات احمل ومستوى التطور لديها.
                                                           
1 Kao H.S, wei T.H, the effect of IFRS, information asymmetry and corporate governance on the quality of accounting 
information, Asian economic and financial review, vol 4, N:2, 2014, P:226, available at (www.aessweb.com), vu le 30.07.2016. 
2 Joanne H, et al, Does Mandatory IFRS adoption improve the information environment? DASH, working paper, 2012, p :1, 
available at (https://dashhavard.edu), vu le 27.07.2016. 
3 try y ,Evita P, financial reporting Quality before and after IFRS adoption: using NICE & c measurement, prodecia-social and 
behavioral sciences, 2015, PP:645-650. 

 .18، ص 7146 ،11ع لعلوم اإلنسانية، جامعة قسنطينة،( وأثره على جودة املعلومات احملاسبية والقوائم املالية: إشارة لبعض الدول، جملة اIFRSبوداح عبد اجلليل، إلزامية تطبيق )4
IFRS adoption improve information quality in low investor protection countries ? Muhammad. N,H. ,et al, Does Mandatory  5

Working paper, 2013, P :2 , available at (https://papers.ssrn.com) ,vu le 27.07.2016. 

file:///C:/Users/kima%20computer/Desktop/Downloads/www.aessweb.com
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  ودة املعايري احملاسبية املطب قةج ( واملتمثلة حاليا يف معايريIFRS  املوجودة واملعد ) لة، واملطبقة بشكل إلزامي على مستوى الشركات
 املدرجة بسوق األوراق املالية.

 قدمي املعلومات املفيدة على ت ات اإلدارية احملاسبية يف الشركةتوى اجلهمدى استعداد منتجي وموز عي املعلومات احملاسبية على مس
  ز يف املعلومات بالشكل الذي حيقق توافق مصاحل خمتلف األطراف.واملالئمة وقت احلاجة إليها، وجتن ب التحي  

 ملبحث املواي.نا لدراسة اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية وعالقتها جبودة املعلومات ضمن اقودوهو ما ي
 المبحث الثاني: دراسة الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية      

إن املعلومات احملاسبية املنشورة يف القوائم املالية والتقارير هلا هدف أساسي يتمثل يف منفعة متخذي القرارات، واليت تعد إحدى 
من مجلة لومات طابع اإلفادة وختدم من حيتاج إليها، جيب أن تتضأهداف اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية. وحىت تكتسي هذه املع

لومة حىت ". هذه اخلصائص متثل العناصر املطلوبة يف املعللمعلومات احملاسبية"اخلصائص النوعية  بـ: من اخلصائص عادة ما تسمى
جيب أن تت سم  ة موضوع الصفات اليتوردت دراسات كثرية حاولت معاجليف هذا اجملال اجلودة وحتقق منفعة ملستخدميها. تتميز ب

هبا املعلومات حىت تكون يف مستوى اجلودة املقبول، وعملت على حصرها ودراستها باستمرار ومتابعة التطورات احلادثة على مستوى 
ا يف ذكرهن اخلصائص النوعية هي من ضمن اهتمامات اجمللس وجاء أل(؛ وهذا IASBاملعايري احملاسبية الدولية وإصدارات جملس )

يف كمن ياهلدف الرئيسي من حتديد جمموعة اخلصائص النوعية للمعلومة احملاسبية لذا ميكن القول بأن  اإلطار املفاهيمي باستمرار.
 ، وبالتاي مدى فائدهتا وفعاليتها يف اختاذ القرارات.1استخدامها كأساس لتقييم مستوى جودة املعلومة

 لنوعية للمعلومات المحاسبيةالخصائص امفهوم  المطلب األول:    
حتقيق املصداقية لتحقيق أغرا  اجلودة و  يف كل وقت مما ال شك فيه أن للمعلومات احملاسبية خصائص نوعية البد وأن تكون متوف رة

 عيف الدخل احملاسيب. األمر الذي يتطلب معه البحث باستمرار عن هذه اخلصائص، وهذا لعر  نتيجة أعمال املنشأة بصورة تشج  
خذي القرار على االعتماد عليها، خاصة وأن قياس الدخل احملاسيب يف ظل تطورات معايري احملاسبة يعتمد أساسا على قياس مت  

واق ومناذج التسعري تذبذب األس ظلاح عن القيم الواقعية لألصول يف القيمة العادلة أكثر من التكلفة التارخيية. وهذا من أجل اإلفص
 .2املطو رة

ت جهات حماسبية متخصصة حتديد ماهية خصائص وجودة املعلومات احملاسبية، ومن أفضل النتائج اليت مت التوصل إليها  لقد حاول
الذي جاء لسد الفجوة بني  (17(، حيث قام بإصدار املفهوم احملاسيب رقم )FASB) اليةكانت من قبل جملس معايري احملاسبة امل

حقة. وقد قام اجمللس بتغطية شاملة ألسس االعرتاف والقياس واإلفصاح لعناصر القوائم ( واملفاهيم األخرى الال14املفهوم رقم )
 نافعة؟ ع هبا املعلومات احملاسبية حىت تصبحما هي الصفات اليت جيب أن تتمت   :املالية حماوال اإلجابة عن التساؤل التاي

وأكد  املعلومات احملاسبية حىت تكون مالئمة وموثوقا هبا. أهم اخلصائص اليت جيب أن تتمت ع هبا 7116( سنة FASBلس )اجملد حد  
تتعلق  خرىأ على أن مستوى جودة املعلومات احملاسبية ال يعتمد على اخلصائص الذاتية للمعلومات فقط، بل يشمل خصائص

                                                           
ر ة من وجهة نظر املستثمرين: دراسة سوق عمان املاي، حبث مقدم إىل املؤمتخليل الرفاعي، نضال الرحمي، حممود جالل، أثر استخدام احلاسوب على خصائص املعلومات احملاسبي 1

 .12، ص 7113العلمي الدوي السابع لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة عمان العربية، األردن، 
، متوفر 41، ص7141على دقة قياس القيمة العادلة، ورقة عمل مقدمة، يونيو  نبيل عبد الرؤوف إبراهيم، داللة العالقة بني خصائص جودة املعلومات احملاسبية والعوامل املؤثرة 2

 .7146.12.81 (، تاريخ االطالعwww.academia.eduعلى املوقع )

http://www.academia.edu/
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طبيعة مصادر املعلومات،  ام،خذي القرار على عوامل خمتلفة تتعلق مبجال االستخدوتعتمد فائدة املعلومات ملت   مبستخدمي املعلومات.
 .ي املعلوماتستخدممدراك لدى مقدار ونوعية املعلومات املتوف رة، إضافة إىل القدرة على حتليل املعلومات ومستوى الدراية والفهم واإل

 الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبيةتعريف   -1      
يف األطر الدولية تمثل ت غالبا مام اقتباسها من األطر احملاسبية اليت تسمى كذلك الصفات النوعية للمعلومات احملاسبية، حيث يت

واألمريكية، وهو ما يعطي انطباعا عن هذه الصفات ومدى تأثرها بالبيئة االقتصادية يف الدول املتقدمة. تدرج هذه اخلصائص ضمن 
إحدى األركان  عية وعناصر القوائم املالية، وتعترب كذلكاملستوى الثاين من اإلطار النظري للمحاسبة املالية الذي حيد د اخلصائص النو 

شكل عام ب املرحلة األوىل من هذا املشروع. األساسية يف النموذج املوح د لإلطار املفاهيمي للمشروع املشرتك، وقد مت إقرارها يف
واملعلومات ات بنجاح، مهة يف اختاذ القرار يستخدم هذا املصطلح يف اجملال احملاسيب للتفرقة بني املعلومات احملاسبية اجليدة واملسا

وهو ما يفر  على معدي القوائم املالية ضرورة اختيار البدائل والسياسات احملاسبية اليت ترفع من قيمة هذه  ،احملاسبية غري اجليدة
مة اإلعالمية هلذه قيويقصد باخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية جمموعة اخلصائص واملميزات اليت جتعل من ال املعلومات.

ف بأهنا:" صفات جتعل املعلومات املعروضة يف القوائم املالية ذات فائدة تعر  كما  ،1املعلومات كبرية من وجهة نظر مستخدميها
، 3ها"مات والصفات اخلاصة باملعلومات احملاسبية واليت ترفع من منفعتها وفع اليت" الس   أيضا: . ومتث ل2ملستخدميها، وذات جودة عالية"

 .4" خصائص جتعل املعلومات املزو دة يف اإلبالغ املاي مفيدة للمستخدمني العاقلني" :كذلكوهي  

املعروضة يف القوائم  بيةاحملاس مسات تتميز هبا املعلوماتو  قول بأن اخلصائص النوعية هي صفاتيف ضوء التعاريف السابقة، ميكن ال
عترب ستخدامها كأساس سليم الختاذ القرارات املتعلقة باملنشأة من قبل املستخدمني. كما توالتقارير املالية، حىت تكون مفيدة وميكن ا

هذه اخلصائص من ضمن املكونات األساسية لإلطار النظري للمحاسبة املالية، ومتث ل حلقة الوصل بني أهداف اإلبالغ املاي 
" اخلواص اليت تفر ق  ما يلي: (FASB) األمريكياملعايري ن جملس ومفاهيم االعرتاف والقياس. وقد جاء يف قائمة املفاهيم الصادرة ع

يدل  ما. وهذا 5املعلومات األكثر إفادة من املعلومات األقل إفادة هي املالءمة واملوثوقية، مع بعض اخلواص األخرى املتفر عة عنهما"
ها يف خمرجات أي ر خرى ثانوية يتوج ب توف  ل يف خصائص رئيسية وأتتمث  للمعلومات على وجود جمموعتني من اخلصائص النوعية 

 ن مفيدة وهلا منفعة للمستخدمني.نظام حماسيب، حىت تكو 

ويف إطار احلديث عن اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية واعتمادا على نظرية احملاسبة، أخذت عدة جمالس حماسبية وهيئات  
توضيح املضامني و  ودعمها ساهم بشكل واضح يف توفري هذه اخلصائصأخرى متخص صة على عاتقها مهمة إصدار معايري حماسبية ت

 ، وهو ما سيتم توضيحه يف العنصر املواي.علقة هبااملت

                                                           
 يف اجلزائر، النظام احملاسيب املاي، املؤمتر العلمي الدوي حول اإلصالح احملاسيب هواري سويسي، بدر الزمان مخقاين، منوذج مقرتح لتقييم مستوى جودة املعلومات املقدمة من تطبيق 1

  .16، ص 7144نوفمرب  81-73جامعة قاصدي مرباح ورقلة، يومي 
  .12، ص1137أبو نصار محيدات، حممد مجعة، معايري احملاسبة واإلبالغ املاي الدولية: اجلوانب النظرية والعملية، دار وائل للنشر، عمان،  2

3  Habibolah. N, et al, surveying the effect of qualitative characteristics of accounting information on improvement of 
management decisions, IRJABS VOL.8, N: 6, 2014, p :645. Available at (www.irjabs.com ), vu le 30.07.2016.  

 .12معتز أمني السعيد وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  4 
  .63، ص7118، دار املريخ للنشر، الريا ، (8)، ط4ج ،كيسو، دونالد، جريي، جنت، احملاسبة املتوسطة )ترمجة أمحد حجاج، سلطان السلطان(  5

http://www.irjabs.com/
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 لمحة تاريخية عن مفهوم الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية  -2      
و توف ر البعض منها أ بة املالية، فعدم توف رهاللمحاس تعترب اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية من أبرز مقومات اإلطار الفكري

 مام كبريوبالتاي يؤدي إىل تقييم خاطئ للشركة. لقد حظي هذا املفهوم باهت القوائم املالية،الواردة يف  قد يؤث ر على جودة املعلومة
 وإلبراز ذلك .تمرة بينهاساملنقاشات الر يف جمال احملاسبة وكان حمو  واهليئات املهنية واجلمعيات املتخصصة الدولية من طرف املنظ مات

 :1سوف نورد اهتمام هذه اجلهات وحماوالهتا يف التعريف هبذه اخلصائص حسب تطورها التارخيي
 1666أوال: سنة    

" بيان حول النظرية األساسية للمحاسبة"، حددت :( واليت جاءت بعنوانAAAتتعلق هذه الدراسة باجلمعية األمريكية للمحاسبة )
 ن خالهلا أربعة معايري لتقييم جودة املعلومات هي: املالءمة، اخللو من التحي ز، القابلية للتحقق، القابلية للقياس.م

 1601ثانيا: سنة    
" املفاهيم األساسية :( حتت عنوان11( بإصدار البيان رقم )AICPAخالل هذه السنة قام املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني )

ابلية : املالءمة، القهي صف هبا املعلومةالبيان سبعة خصائص تت   حملاسبية اليت حتكم القوائم املالية ملنشآت األعمال"، تضم نواملبادئ ا
 للتحقق، القابلية للفهم، القابلية للمقارنة، عدم التحيز، التوقيت املالئم، االكتمال.

 1606ثالثا: سنة     
، حيث بي نت إمكانية حدوث تعار  بني خصائص 4326( لسنة FASBملالية األمريكي )تتعلق بدراسة جملس معايري احملاسبة ا 

م التضحية بقليل من الثقة،  يت تت سم املعلومات باملالءمة أكثر ، مما جيعل خيار املفاضلة بينهما أمرا ضروريا. فحىتاحملاسبية املعلومة
 املعلومة، دامت هذه الدراسة أربعة سنوات.كما ميكن التضحية بقدر من املالءمة لزيادة خاصية الثقة يف 

  1691رابعا: سنة    
فات النوعية للمعلومات احملاسبية، من خالله متت ( اخلاص بالص  17( البيان رقم )FASB)األمريكي يف هذه السنة أصدر اجمللس 

يف اخلصائص الرئيسية  تلث  متطار هذا البيان يف إثانوية. ال املعلومة التفرقة بني خصائص املعلومة الرئيسية وأخرى فرعية هلا وخصائص
أشهرها و اخلصائص الثانوية يف القابلية للمقارنة وخاصية الثبات. تعد هذه الدراسة من أبرز احملاوالت  لتثاملوثوقية واملالءمة، بينما مت

العرتاف والقياس واإلفصاح؛ ( الذي تضم ن تغطية شاملة آللية ا17يف هذا اجملال، حيث مسيت كذلك باملفهوم احملاسيب رقم )
 ومازالت متث ل املرجعية األولية يف تقييم وتطوير املمارسات احملاسبية.

 1692خامسا: سنة     
ت لخصائص رئيسية للمعلومات احملاسبية متث   ة( بتحديد أربعIASCمن خالل هذه الدراسة، قامت جلنة معايري احملاسبة الدولية ) 

: احلياد، احليطة واحلذر، لت يفية للمقارنة، املالءمة، املوثوقية. وحد دت اللجنة خصائص أخرى ثانوية متث  يف: القابلية للفهم، القابل
تاج وإيصال إناالكتمال، التمثيل الصادق، اجلوهر فوق الشكل. كما وضعت اللجنة قيودا على خاصية املالءمة واملوثوقية عند 

 سب، املوازنة بني التكلفة والعائد، املوازنة بني اخلصائص النوعية.التوقيت املنا :لت يفمتث   املعلومة احملاسبية

                                                           
، 7113، 21ا يف تقييم أضرار احلرب: دراسة يف الشركة العامة لصناعة البطاريات، جملة اإلدارة واالقتصاد، جامعة املستنصرية، ع زينب عباس محيدي، اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية وأثره 1

  .7141.11.47(، تاريخ االطالع www.iasj.net، متوفر على املوقع )11ص
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 1696سادسا: سنة     
" اإلطار املفاهيمي إلعداد وعر  القوائم املالية"، :( دراسة بعنوانIASCيف هذه السنة أصدرت جلنة معايري احملاسبة الدولية ) 

دت قيودا على املعلومات وحد   .1املالءمة، املصداقية، القابلية للمقارنة لفهم،لالقابلية  :أوضحت فيها أن خصائص املعلومة تتمثل يف
 األمهية النسبية، التوقيت، التوازن بني التكلفة واملنفعة. :لت يفاحملاسبية متث  

  2116سابعا: سنة     
سبب افتقادها لعاملية الكربى بنظرا للتطورات احلادثة على مستوى األسواق املالية وموجة الفضائح املالية اليت هز ت الشركات ا

بني  7116للمعلومات الصادقة يف تقاريرها وقوائمها املالية، مت طرح مشروع إطار فكري خيص املعلومات احملاسبية خالل جويلية 
نظر ل(. من بني النقاط اليت كانت حمور النقاش اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية، وإعادة اIASBلس )اجمل( و FASBلس )اجمل

 .2يف التسلسل اهلرمي هلذه اخلصائص مبا يتماشى والتطورات اجلديدة على املستوى الدوي، إىل جانب أهداف التقارير املالية
  2119ثامنا: سنة     

يه من ردود على املشروع ( تناولت األهداف واخلصائص يف ضوء ما مت تلق  EDمت إصدار مسو دة العر  ) 7113ماي  73 بتاريخ
. وقد أكد اجمللسني السابق ذكرمها يف هذه املسو دة أن اإلطار املشرتك سيتم بناؤه يف ضوء اإلطارين األمريكي 7116يف عام  الصادر

مريكي ، وأن اإلطار املشرتك سيوضع يف فصول كما يف اإلطار األ املعايري للمرة األوىلاملتعلق بتبين   (1IFRSوالدوي واملعيار الدوي )
 .3إصداره، مث جيمع يف وثيقة واحدة كما يف اإلطار الدوي احلاي مع مراحل

 2111تاسعا: سنة     
مت االنتهاء من املرحلة األوىل لإلطار الفكري، وصدر فصل جديد حيتوي على األهداف واخلصائص  7141سبتمرب  73 بتاريخ

اخلصائص النوعية للمعلومات املالية املفيدة" " :( بعنوان13( قائمة املفاهيم رقم )IASBالنوعية للمعلومات، حيث أصدر جملس )
( Qc4وقد أشارت الفقرة ) .4أعلن من خالهلا عن تعديالت على اخلصائص النوعية للمعلومات حىت تكون أكثر فائدة ملستخدميها

ت احملاسبية ذات ( إىل أنه حىت تكون املعلوماFASB)اجمللس ( و IASB)اجمللس من اإلطار املفاهيمي الصادر للمشروع املشرتك بني 
: هي ى ثانوية: املالءمة، التمثيل الصادق، وأخر هي جودة فيجب أن تتوافر فيها جمموعة من اخلصائص تتمثل يف خصائص رئيسية

 .5ق، التوقيت املناسب، القابلية للفهمالقابلية للمقارنة، القابلية للتحق  
ضامني خلصائص النوعية برتتيب خمتلف عما سبق، وإن مل تتغري املصن ف اقد ملشروع املشرتك الصادر عن اهذا يدل على أن اإلطار 

 من عرضهيف ضوء ما سبق و  واملفاهيم األساسية جملموع اخلصائص املذكورة، فقد مت التغيري حبسب ما تقتضيه األمهية النسبية للفائدة.
اشيا مع التغريات احلادثة ومتواصلة مت عديل مستمرةأنه مهما كانت عملية التب ةى الباحثتر ، احملاسبية تطور تارخيي خلصائص املعلومة

جيب  للمحاسبة املالية يميطار املفاهإليف ا وراسختنياملالءمة واملوثوقية خاصيتني رئيسيتني  يتتبقى خاصي ،الدوي ستوىامل على
                                                           

  .81، ص7148، 3 زائري، األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية ، عة جودة املعلومة احملاسبية يف النظام احملاسيب املاي اجلبنوي احلاج، مقار  1
    68مداحي عثمان، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .12، ص7113، 8بين سويف ع، جملة الدراسات املالية والتجارية، كلية التجارة، جامعة (FASB( و)IASBحممد األرضي تقييم وتطوير اإلطار الفكري املشرتك للمحاسبة املالية الصادر عن جملس ) 3
 .41كره، ص مرجع سبق ذ  ، أثر التحول إىل معايري التقارير املالية الدولية على جودة املعلومات احملاسبية وقيمة الشركات املسجلة يف بنية األعمال السعودية،عبد احلكيم جمدي مليجي 4
، 82، ع4يف التقارير املالية املرحلية على جودة املعلومات احملاسبية، جملة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية، جامعة تكريت، مجزيتو عوال أبو بكر وآخرون، أثر اإلفصاح عن املعلومات القطاعية  5

   .861 – 813، ص ص 7142
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صائص ثانوية تزيد من املعز زة فهي خ . أما اخلصائصومنفعتها توافرمها يف املعلومات احملاسبية، ومن دوهنما تفقد هذه األخرية قيمتها
 ق ذكره، جاء يفوتأكيدا على ما سبيف هذا السياق  تفقد املعلومات قيمتها بشكل عام.جودة املعلومة وحتس نها، لكن بفقداهنا ال 

ت التوقي أن جودة أو منفعة املعلومات تزداد إذا توف رت فيها عناصر: الدقة، 4321( لعام Mader & Hagin)الباحثني دراسة 
أن نظام املعلومات  واليت أك دت (Black)وتت فق وجهة النظر هذه مع ما ورد يف دراسة املناسب، املوثوقية، املالءمة واالكتمال. 

احملاسيب جيب أن يوف ر معلومات مالئمة ومأمونة ومتزامنة ليس ملساعدة املستويات اإلدارية املختلفة يف وضع القرارات املناسبة، لكن 
 .1ية احتياجات املستخدمني اخلارجينيلتلب

 ( IASB) ومجلس (FASB)مجلس حسب دراسة المحاسبية مكونات الخصائص النوعية للمعلومات  -3      
إن اخلصائص النوعية املرتبطة باملعلومات احملاسبية هي خصائص أساسية ال ميكن فصلها عن املعلومة احملاسبية وال ميكن النظر هلذه 

 املعلومات. ت عن جدوى وفائدة هذهع هبا، وهذا ألهنا تعطي دالالت ومؤشرال عن هذه اخلصائص اليت جيب أن تتمت  األخرية مبعز 
 رهذه اخلصائص النوعية تنطبق على املعلومات الواردة يف التقارير والقوائم املالية، باإلضافة إىل املعلومات اليت يتم توفريها من مصاد

عد البيان رقم ي لف نشاطها ومهما اختلفت أهدافها.ها يف مجيع املؤسسات والشركات مهما اختأخرى خمتلفة. كما ميكن تطبيق
 "اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية" الدراسة األكثر أمهية :بعنوان 4331( عام FASB)األمريكي لس اجمل( الصادر عن 17)

 :ات النوعية كالتايمت حتديد الصف فقد ، واستنادا إلطاره املفاهيمييف هذا اجملال

   تتضمن قابلية الفهم والنفعية " منافع املستخدمني".دة للمستخدمين: الصفات النوعية المحد 
  :)املوثوقية.، املالءمةالصفات النوعية الرئيسية )األساسية 

 مكونات الصفات األساسية: 
 قدرة التنبؤية، التغذية العكسية.التوقيت املناسب، ال المالءمة: -
 احليادية، التمثيل الصادق، قابلية التحقق.وقية: الموث -

  :االتساق، القابلية للمقارنة.الصفات النوعية الثانوية 
  :املنفعة والتكاليف، األمهية النسبية.القيود 

 يف شكل تسلسل هرمي ميكن توضيحه يف الشكل التاي:السابقة وقد مت إدراج اخلصائص النوعية 

 

                                                           
، 71املدققني، العراق، مج ، جملة احملاسب للعلوم احملاسبية والتدقيقية، نقابة احملاسبني و مىن حيدر عبد اجلبار، رافد عبيد النواس، دور التدقيق الداخلي يف زيادة كفاءة وفاعلية املعلومات والتقارير املالية 1

 .7142.47.73اطلع عليه بتاريخ  (، account.comwww.journal.of (املوقع . متوفر على6-1، ص ص 7142، يوليو 13ع 

http://www.journal.of/
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 (FASBمجلس ) وفقا لدراسة ة(: الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبي3-3) شكل رقمال

 

                 
 
 

(، حبث مقدم يف SCFجتربة اجلزائر)-: منر حممد اخلطيب، صديقي فؤاد، مدى انعكاس اإلصالح احملاسيب على جودة املعلومات احملاسبية واملاليةالمصدر
 .18، ص 7144وفمرب ن 81-73ح احملاسيب واملعايري احملاسبية الدولية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، يومي امللتقى الوطين حول اإلصال

 

أصدر اخلصائص النوعية يف ترتيب هرمي لتحديد الرتتيب املوضوعي لألولويات  (FASB) لساجملضح أن من خالل الشكل يت  
ل التوضيحي منها ملستخدمي القرارات. فقد مت وضع هذا الشك نتظرةدة املرها يف املعلومات احملاسبية، حىت تؤدي الفائالواجب توف  

بالنظر ملستخدمي املعلومات ومدى قدرهتم على فهم وإدراك هذه املعلومات، حيث أن الفائدة املرجوة منها قد مت إدراجها بعد 
وضع القرارات  مرا ضروريا لالستفادة منها يفمعيار مستوى الفهم لدى املستخدم، مما يدل على أن مستوى الفهم للمعلومات يعترب أ

دة منها والذي ال ميكنه فهمها هي معلومات عدمية األثر، ألنه ال ميكن االستفا احملاسبية املتاحة ملتخذ القرار إن املعلومات املختلفة.

متخذو القرارات وخصائصهم

التكلفة< المنفعة 

القابلية للفهم

المنفعة للقرار

الموثوقية

الحيادية قالتمثيل الصاد قابلية التحقق

المالءمة

التوقيت 
المناسب

ةالقيمة التنبؤي تغذية عكسية

 مستخدمو المعلومات

: قيد حاكم1القيد   

 خاصية متعلقة بالمستخدم

ماتمعيار استخدام المعلو  

 خصائص أساسية

 خصائص ثانوية

 األهمية النسبية

 االتساق القابلية للمقارنة

: عتبة أو حد االنحراف2القيد   
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ا من الصفات ومات، وأهنر وجود خاصية "القابلية للفهم" ضمن خصائص مستخدمي املعليف تقليص عنصر عدم التأكد، مما يفس  
 أنه قد مت إدراج عنصر منفعة القرار كمؤشر الختيار الطرق احملاسبية وتقييم (، يتبني  17وبالرجوع لقائمة املفاهيم رقم ) األساسية.

ذكر ات الالزمة. و ر املعلومات الواجب نشرها يف القوائم املالية. فمنفعة القرار تعين بصورة أخرى فائدة املعلومات احملاسبية الختاذ القرا
)كيسو وآخرون( أن فائدة املعلومات تتحقق من خالل تقليل حاالت عدم التأكد لدى متخذ القرار، وزيادة درجة املعرفة لديه، لذا 

 .1البد وأن تكون هذه املعلومات قابلة للفهم من طرفه
األساسية  فقط باالعتماد على خصائص املعلوماتيتضح كذلك من اهلرم التسلسلي السابق أن جودة املعلومات احملاسبية ال تقاس 

والثانوية، بل تستند كذلك على خصائص متعل قة باملستخدم للمعلومات من حيث إدراكه وفهمه هلا ومدى قدرته على حتليلها 
 وتفسريها.

 :2( تتمثل يفIASBالدولية ) احملاسبية أما اخلصائص )الصفات( النوعية من وجهة نظر جملس املعايري
 املالءمة، املوثوقية، القابلية للفهم، قابلية املقارنة.صفات األساسية: ال 
 :مكونات الصفات األساسية 

  القيمة التأكيدية: األمهية النسبية، القدرة التنبؤية، المالءمة . 
 :احليادية، التمثيل الصادق، احليطة واحلذر، اجلوهر فوق الشكل، االكتمال.  الموثوقية 
  :دل، املنفعة والتكاليف، التوقيت املناسب، املوازنة بني الصفات النوعية.العر  العاالقيود 

الواجب  زت على اخلصائص والصفات األساسية فقطك  ر وبالنظر للخصائص النوعية املتضم نة يف النموذج الدوي جند أن الدراسة 
 الثانوية مل يرد ذكر أو حتديد للخصائص ، يف حنيوقد جاءت متعد دة )أربع خصائص أساسية( توفريها يف املعلومة احملاسبية

 وذج األمريكي.دة مقارنة بالنم، كما أن القيود املفروضة على انتاج املعلومات كانت متعد  واخلصائص احملد دة ملستخدمي املعلومات
هلا، ولذا ميكن القول  ةوعلى الرغم من إدراج القابلية للمقارنة والقابلية للفهم كخصائص أساسية إال أنه مل يتم حتديد صفات فرعي

 4331( لسنة FASBولتسهيل املقارنة بني دراسة جملس ) .بسط يف عرضه مقارنة بالنموذج األمريكييعد األأن النموذج الدوي ب
 :نورد اجلدول التوضيحي التاي 4337( لسنة IASBودراسة جملس )

 

 

 

 
 

                                                           
  .63ص  كيسو وآخرون، مرجع سبق ذكره،  1
 .431خالد مجال اجلعارات، مرجع سبق ذكره، ص  2



عالقة التحفظ المحاسبي بمالءمة وموثوقية المعلومات المحاسبية                            الفصل الثالث    
 

 
187 

 (IASB( ومجلس )FASBب دراسة مجلس )حس ائص النوعية للمعلومات المحاسبية(: الخص4 -3الجدول رقم )

 (FASB) مجلس حسب رأي (IASB)مجلس حسب رأي  الخصائص النوعية
 المالءمة
 الموثوقية

 قابلية المقارنة
 االتساق )الثبات(

 األهمية النسبية
 ية()قيمة تأكيد قيمة التغذية العكسية

 القدرة التنبؤية
 التوقيت المناسب

 الحيادية
 التمثيل الصادق

 والحذر الحيطة
 العرض العادل
 قابلية التحقق

 التكلفة والمنفعة
 الموازنة بين الخصائص النوعية

 قابلية الفهم
 للمستخدمين المنفعة

 خاصية أساسية
 خاصية أساسية
 خاصية أساسية

 مل ترد ضمن اخلصائص النوعية
 مكون خاصية أساسية )املالءمة(
 مكون خاصية أساسية )املالءمة(

 املالءمة(مكون خاصية أساسية )
 قيد

 مكون صفة أساسية )املوثوقية(
 مكون صفة أساسية )املوثوقية(
 مكون صفة أساسية )املوثوقية(

 قيد
 مل ترد ضمن اخلصائص

 قيد
 قيد

 خاصية أساسية
 مل ترد ضمن اخلصائص النوعية

 خاصية أساسية
 خاصية أساسية
 خاصية ثانوية
 خاصية ثانوية

 قيد
 مكون خاصية أساسية )املالءمة(

 ون خاصية أساسية )املالءمة(مك
 مكون خاصية أساسية )املالءمة(
 مكون خاصية أساسية )املوثوقية(
 مكون خاصية أساسية )املوثوقية(
 مل ترد ضمن اخلصائص النوعية
 مل ترد ضمن اخلصائص النوعية

 مكون خاصية أساسية )املوثوقية(
 قيد

 مل ترد ضمن اخلصائص النوعية
 منيمستخدلخاصية نوعية حمددة ل
 مستخدمنيلخاصية نوعية حمددة ل

القتصادية اجلامعة، اخالد مجال اجلعارات، وضع منوذج مقرتح خلصائص املعلومات املالية ذات اجلودة العالية: دراسة نظرية حتليلية، جملة كلية بغداد للعلوم  :المصدر
 .436، ص 7147، 88ع
( ابتداء من IAS)الدولية  احملاسبية املعايري( و IFRS) عايري اإلبالغ املايم لقد ذكرنا سابقا أن كثريا من دول العامل سعت لتطبيق

( النتقادات خمتلفة مفادها أن اإلطار املفاهيمي حباجة لبعض التحسينات واإلضافات، IASB، رغم ذلك تعر   جملس )7111سنة 
لية يف حتسني درجة بة أساس يدعم مستخدمي القوائم املاحىت يكون مقبوال كمرشد عند وضع املعايري احملاسبية، إضافة إىل اعتباره مبثا

املوازاة مع التطورات وسعيا منه لتحديث اإلطار املفاهيمي ب قوائم. واستجابة لتلك االنتقاداتالفهم واالستيعاب، وتعزيز ثقتهم هبذه ال
، معد ال من خالله اخلصائص 7141 سبتمرب ( على إصدار اإلطار املفاهيمي اجلديد يفIASBلس )اجملاملتسارعة ملهنة احملاسبة، عمل 

. 1خذ القراراحتياجات مت   وإظهارها يف شكلها اجلديد، حيث تكون أكثر فائدة وأكثر نفعا وتليب   املفيدة احملاسبية النوعية للمعلومات
 ار نظات احملاسبية، وفاعلية املعلومل الدراسة األكثر أمهية، حيث ميكن األخذ به لزيادة منفعة إن اإلطار املفاهيمي املشرتك اجلديد مث  

تضم ن النموذج املوح د للخصائص    .2مبثابة الرابط بني أهداف اإلبالغ املاي ومفاهيم االعرتاف والقياس ن اخلصائص النوعية تعدأل
  :3اخلصائص التالية النوعية للمعلومات احملاسبية

  :)املالءمة والتمثيل الصادقالخصائص الجوهرية )األساسية. 

                                                           
 . 411لتقارير املالية، مرجع سبق ذكره، ص أمال حممد عو ، حتليل العالقة بني حماسبة القيمة العادلة واخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية يف إطار املعايري الدولية إلعداد ا 1
the SLA-لعشرين )ا، دراسة حتليلية لواقع اإلفصاح الطوعي عن املعلومات يف املصارف العراقية ومدى تأثره بتطبيق آليات احلوكمة من قبل، امللتقى السنوي لقمان حممد أيوب الدباغ، ليث إبراهيم 2

AGC)  18، ص 7141مارس  72-71املنعقد بالدوحة، أيام( متوفر على .www.qscience.com ،)  7146.12.73اطلع عليه بتاريخ. 
3 Conceptual framework for financial reporting, Exposure. Draft (ED /2015/3), IFRS foundation, May 2015, p: 27. 
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 :األمهية النسبية، قيمة التغذية العكسية )القيمة التأكيدية(، القدرة التنبؤية. مكونات المالءمة 
  :احليادية، اخللو من األخطاء. ،االكتمالمكونات التمثيل الصادق 
 :قابلية املقارنة، قابلية التحقق، التوقيت املناسب، القابلية للفهم. الخصائص المعز زة 

 نة يف النموذج املشرتك: اخلصائص النوعية املتضم  واجلدول التاي يبني

 2111النموذج المشترك لسنة حسب  (: الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية5 -3الجدول رقم )               

 النموذج المشترك الخاصية
 أساسية صفة جوهرية املالءمة

 مت استبداهلا بالتمثيل الصادق املوثوقية
 خاصية معز زة نةالقابلية للمقار 

 مل ترد ضمن اخلصائص النوعية االتساق )الثبات(

 مكون خاصية أساسية )املالءمة( األمهية النسبية

 مكون خاصية أساسية )املالءمة( قيمة التغذية العكسية

 مكون خاصية أساسية )املالءمة( القدرة التنبؤية

 خاصية معز زة التوقيت املناسب

 ساسية )التمثيل الصادق(مكون خاصية أ احليادية

 خاصية أساسية بدل املوثوقية التمثيل الصادق

 مل ترد ضمن اخلصائص النوعية احليطة واحلذر

 مل ترد ضمن اخلصائص النوعية اجلوهر فوق الشكل

 مل ترد ضمن اخلصائص النوعية العر  العادل

 خاصية معز زة قابلية التحقق

 قيد التكلفة واملنافع

 مل ترد ضمن اخلصائص النوعية  اخلصائص النوعيةاملوازنة بني
 خاصية معز زة قابلية الفهم

 مل ترد ضمن اخلصائص النوعية املنفعة للمستخدمني

 : استنتاج الباحثة بناء على ما مت عرضهالمصدر

جوهرية ني خصائص التمييز بب اخلصائص النوعية موذج الدوي مع إعادة تصنيف بعضدجما للنموذج األمريكي والن هذا النموذجميث ل 
صائص النوعية مبا مت اختصار اخلوباملقارنة بني النماذج الثالث نلمس االختالف الواضح بينها، حيث  .زةوأخرى ثانوية معز   أساسية
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 :يمن خالل حذف صفتان وردت يف النموذج األمريكي ه، )املشرتك( يف إطار النموذج املوح د فيها القيود على إنتاج املعلومات
وأربع صفات تضم نها النموذج الدوي هي: احليطة واحلذر، اجلوهر فوق الشكل، العر  العادل،  مستخدمني،ساق واملنفعة للاالت  

ني النموذجني األمريكي الصفة املشرتكة بوهي كما مت استبدال املوثوقية املوازنة بني اخلصائص النوعية رغم أمهية تواجدها يف املعلومة.  
الصادر ي وبالنظر للنموذج املوح د جنده يقرتب أكثر للنموذج الدو . يف النموذج املوحد صية التمثيل الصادق للمعلوماتوالدوي خبا

 .(واجلوهر فوق الشكل ومن حيث مكونات املوثوقية )احلياد واالكتمال الءمة،( من حيث مكونات خاصية املIASBجملس )عن 
 زم املعلومات املنشورةتالأساسية خصائص كلألحداث املالية االقتصادية  متثيل املعلومات وصدق املالءمة  ورغم إعادة التصنيف تبقى

  إدخاهلا كالشفافية يفرت  على النموذج املشرتك أنه يفتقد خلصائص جديدة وقيود أخرىكذلك والشيء املالحظ   .يف القوائم املالية
والشكل التاي يلخص  .دية املتسارعة واألزمات املالية على املستوى الدوييف املعلومات تزامنا مع التغريات االقتصاواالتساق الداخلي 

 التصنيف اجلديد للخصائص النوعية يف إطار املشروع املشرتك:
 (IASB -FASBمجلس ) للنموذج الموح د وفقا (: الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية4-3الشكل رقم )

 مزو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باالعتماد على دراسة: ةمن اعداد الباحث :المصدر
Kieso, Weygandt, Warfield, Intermediate accounting,14th edition, vol2, Wiley, 2011, P :16. 

( IASB) لساجملمت عر  هذه اخلصائص حسب تسلسلها كما أوردها  قد أنه النوعيةمن خالل الشكل اهلرمي للخصائص ضح يت   
د . وتتحد  7143، 7141، 7148، وبعده اإلطار املفاهيمي لسنة 7141الصادر يف  إلعداد التقارير املاليةضمن اإلطار املفاهيمي 
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قرار، كما أن توفري املعلومات زة( ملنفعة الجودة املعلومات احملاسبية يف إطار تعزيز اخلصائص النوعية الرئيسية واخلصائص الثانوية )املعز  
تهدف أن تعرب  عنه، صف باملالءمة وتعرب  بصدق عما تسدة بقيد شائع هو قيد التكلفة. وجيب أن تت  فيدة لإلبالغ املاي تكون حمد  امل

 نوما يعز ز فائدة املعلومات هو قابليتها للمقارنة وقابليتها للتحقق وتوفريها يف الوقت املالئم واملناسب، إىل جانب قابليتها للفهم م
 تخدم هلا.جانب املس

 تصنيف الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية المطلب الثاني:       
اجمللس الدوي يف  لإن جودة القوائم املالية والتقارير املنشورة تقاس من خالل جودة املعلومات احملاسبية اليت تتضم نها، لذلك تدخ  

رجات النظام احملاسيب صف هبا خماخلصائص اليت جيب أن تت   ا مت حتديدومن خالهل ،معايري اإلبالغ املاي الدولية يدحدهذا اإلطار بت
ية وارتفاع القيمة يؤدي لتحسني جودة القوائم املال سوف ليعز ز دورها اهلام يف ترشيد القرارات. وهذا ألن التحول هلذه املعايري الدولية

. ويف ضوء اإلطار أمهية وأكثر خذي القراراتلومات أكثر فائدة ملت  املالئمة للمعلومات احملاسبية، كما أن االلتزام بتطبيقها جيعل املع
 ف اخلصائص النوعية كالتاي:(، تصن  7143، 7141، 7148)وبعده  7141املفاهيمي للمشروع املشرتك لسنة 

 الخصائص النوعية األساسية -1      
( إىل أن املعلومات احملاسبية تكون IASB / FASB( من اإلطار املفاهيمي الصادر عن املشروع املشرتك )Qc4الفقرة ) أشارت

( من نفس اإلطار اخلصائص Qc5ل بصدق الظواهر واألحداث املتعلقة هبا. كما حد دت الفقرة )مفيدة عندما تكون مالئمة ومتث  
يمي للتقرير املاي أشارت مسو دة العر  لإلطار املفاهوقد . 1األساسية للمعلومات احملاسبية خباصييت املالءمة والتمثيل الصادق

   .2إىل اخلصائص السابقة 7141الصادرة سنة 
 (Relevanceأوال: المالءمة )     

( من اإلطار املفاهيمي الصادر عن املشروع املشرتك أن املعلومات املالئمة هي تلك املعلومات Qc6 – Qc10أشارت الفقرات )
ق إذا  وتكون هذه املعلومات قادرة على إحداث هذا الفر  ،ها املستخدمونلقرارات اليت يت خذالقادرة على إحداث فرق )تغيري( يف ا

ة .3كانت هلا قيمة تنبؤية، تأكيدية أو كالمها معا يفهم من نص الفقرات السابقة أن  .4أي أن تكون متعلقة مبوضوع القرار ومعرب 
والشيء  ية اختاذ القرار،بة املالية وبعملستمدة من احملاسمالءمة املعلومات احملاسبية تتعلق أساسا بوجود عالقة وثيقة بني املعلومات امل

( 7( يت فق مع املفهوم الوارد يف قائمة املفاهيم رقم )IASBاملالحظ كذلك أن مفهوم املالءمة يف اإلطار املفاهيمي جمللس املعايري )
 (.FASBجمللس املعايري األمريكي )

 تعريف خاصية المالءمة -أ
ألحباث احملاسبية سابقا يف إطار اباستمرار أهم اخلصائص النوعية للمعلومة احملاسبية اليت مت البحث فيها تعترب خاصية املالءمة من 

ويف السنوات األخرية بشكل بارز، وهذا لتحديد ما إذا كانت القوائم والتقارير املالية توف ر معلومات مالئمة ومفيدة تفي باحتياجات 

                                                           
1 Conceptual framework for financial reporting 2010, CPA Hong Kong institute of CPA, issued October 2010, p: 14. 
2 Conceptual framework for financial reporting, Exposure draft (ED /2015/3), IFRS foundation, May 2015, p: 27. 
3 Conceptual framework for financial reporting 2010, CPA, op.cit p: 14.  

بية، جملة جامعة أثر ذلك على جودة احملتوى املعلومايت هلا: دراسة تطبيقية على املصارف الليعبد اهلل حممد امهلهل وآخرون، االلتزام باملعايري الدولية إلعداد وعر  القوائم املالية وقواعد اإلفصاح عنها و  4
 .831، ص7142، ديسمرب 17، ع12سرت العلمية، مج 
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مح كم على السياسات واملبادئ احملاسبية اليت تعتمدها يف املمارسات العملية املختلفة، مما يسخمتلف األطراف، وبالتاي إمكانية احل
ها على أمهية عنصر مات املهنية وتأكيدد كذلك اهتمام املنظ  هذا ما يؤك  من منفعتها يف اختاذ القرارات.  بتطوير هذه السياسات ويرفع

  لتحقيق منفعة أكرب. وبشكل خاص أرقام الربح احملاسيب ،املالءمة وزيادة قيمته يف املعلومة احملاسبية
د لقرارات واجلي   " توف ر األساس املنطقي:على أهنا تعر فمصطلح املالءمة، حيث لإلحاطة مبفهوم وردت تعاريف كثرية  يف هذا الشأن

توصف املعلومات  مبعىن، 1م املستقبلية"املستخدمني، وأن تؤكد أو تعد ل من التوقعات السابقة وتساعد متخذي القرارات لوضع تنبؤاهت
من  .نته من تعزيز التوقعات احلالية أو إحداث تغيري فيها، وتقييم نتائج القرارات السابقةبأهنا مالئمة إذا ساعدت متخذ القرار ومك  

م البدائل لقرار على تقيي"خاصية جتعل املعلومات احملاسبية قادرة على أن تساعد متخذ ا :أن املالءمةبترى )أمال عو ( جهة أخرى 
شار أ، حيث إذا مل تسهم املعلومات يف حتديد البديل األمثل لدى متخذ القرار، فال تعد مالئمة له. و 2اليت يتعلق هبا القرار"

 .3"ةنبؤيون هلا قيمة مؤكدة، وقيمة ت"أن تكون املعلومات على صلة بالقرار الذي سيتم اختاذه وتك أن املالءمة هي: إىل )اجلعارات(
فقة مع احتياجات ع منها، وتكون مت  :" املالءمة هي أن تكون املعلومات احملاسبية مرتبطة باالستخدام املتوق  هناك من عرفها كالتايو 

 .4مستخدمي التقارير املالية"
فيدين اخلارجيني املست"قدرة املعلومات احملاسبية على مساعدة  :من عر ف املالءمة بأهنامن الباحثني يف جمال احملاسبة أيضا هناك 

الرئيسيني الذين ميتلكون جزء من حقوق امللكية يف الشركة، من اختاذ القرارات املتعلقة باالحتفاظ بالعالقة احلالية مع الشركة أو 
الية مع أن املعلومات تكون مالئمة إذا ساعدت مستخدميها على تقييم البدائل اليت تتعلق باالحتفاظ بعالقاهتم احل، مبعىن 5تغيريها"

من وصف ا أيض من الكت اب وهناك من الشركة.هنائيا االستثمار بشكل كبري أو االنسحاب الشركة أو تكوين عالقات جديدة، أي 
حالة  " القدرة على خدمة قرار معني، إما من خالل ختفيضبالرتكيز على جانب املعرفة لدى املستخدم، حيث تتمث ل يف: املالءمة

وبذلك فإن املعلومات تكون  .6القرار، أو زيادة املعرفة لديه خبصوص املوقف الذي يتخذ القرار بشأنه" عدم املعرفة لدى متخذ
 مالئمة إذا كان عدم وجودها من شأنه أن يؤدي الختاذ قرار خمتلف عن الذي ميكن أن يت خذ يف حالة وجودها.

، كما يت ضح وجود لومات احملاسبية املتاحة وبني القرار حمل الدراسةبني املع امنطقي اأن هناك ارتباطباستنادا للتعاريف السابقة يت ضح 
عالقة وثيقة بني املعلومات واهلدف من إنتاجها. ومن خالل خاصية املالءمة ميكن ضمان أن تكون املعلومات مفيدة أو العكس. 

تخذ القرار قي أن تكون املعلومات مفيدة مللذا ميكن القول بأن املعلومات تكون مفيدة حني تكون مالئمة حلاجة متخذ القرار، فمنط
املعلومة يف ضوء التعاريف املدرجة وبناء على العالقة املنطقية بني القرار و و  لى إحداث اختالف وفرق يف القرار.فقط إذا كانت قادرة ع

الذين ال ميلكون  تخدمنيات املسرار قالتأثري وإحداث تغيري يف اجتاه احملاسبية، ميكن تعريف املالءمة بأهنا مدى قدرة املعلومات على 
كد  تغيري درجة التأ، وحىتعليهاليت هلا ارتباط بقرار معني وهلا تأثري  املعلومات ، وأن املعلومات املالئمة هيمعلومات من قبلهذه 

                                                           
1 Habibollah N, et al, op.cit, p: 646. 

 .416اسبية يف إطار املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية مرجع سبق ذكره، ص أمال حممد عو ، حتليل العالقة بني حماسبة القيمة العادلة واخلصائص النوعية للمعلومات احمل 2
 . 48، مرجع سبق ذكره، ص 7141خالد مجال اجلعارات، خمتصر املعايري احملاسبية الدولية  3
 .46، ص 7116السعودي، ورقة عمل مقدمة،  عادل عبد الفتاح امليهي، احملتوى اإلعالمي للمعلومات احملاسبية األولية بالتطبيق على سوق األسهم 4
 .7142.12.71(، بتاريخ https://accdisscussion.com ) احلوكمة ودورها يف حتقيق جودة املعلومات احملاسبية، منتدى احملاسب العريب، متوفر على املوقع 5 
 .44نظم املعلومات احملاسبية، دار النهضة للطباعة والنشر بريوت، لبنان، )بدون طبعة(، ص عصفت سيد أمحد عاشور، دراسات يف 6 

https://accdisscussion.com/
https://accdisscussion.com/
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ية وهو " اسبجتدر اإلشارة إىل وجود مصطلح آخر قريب من مصطلح مالءمة املعلومات احملكما   .بالنسبة للقرار موضوع الدراسة
وق ومدى قدرة املعلومات احملاسبية على تفسري سلوك أسعار األسهم يف الس " الذي يرتبط بالقيمة السوقية للسهمالءمة امل القيمة
مة ئالاملالقيمة و . 1ع مع القيم السوقية للسهم"" لديه ارتباط متوق   :، حيث يوصف الرقم احملاسيب بأنه مالئم القيمة إذا كاناملاي

" حماولة ربط األرقام احملاسبية :، كما تعين2قدرة املعلومات املفصح عنها بالقوائم املالية على تلخيص وإظهار قيمة الشركة" ":كستع
الطريقة اليت ميكن من خالهلا للمعلومة املتاحة يف القوائم املالية " :. ويتعلق هذا املفهوم كذلك بـ3بالقيمة السوقية لألسهم العادية"

هذا معناه بتعبري آخر أن  .4يف أسعار األسهم، وترك ز على منذجة العالقة بني القيم السوقية للشركة واملعلومات احملاسبية"أن تؤثر 
مة تعكس مدى قدرة املعلومات احملاسبية على تفسري وشرح التغريات املمكنة يف قيم األسهم، وأن املعلومات احملاسبية ئالاملالقيمة 

األكثر مالءمة. فهي تكشف عما إذا كانت املعلومات اخلاصة باألرباح بإمكاهنا أن تفس ر القيمة السوقية األكثر تفسريا تعترب 
 توض ح ذلكوتأكيدا لبية املعلن عنها. لألسهم، وبالتاي هل هناك عالقة ارتباط معنوي بني أسعار األسهم واملعلومات احملاس

(Mary أنه ميكن قياس ) 5ر السهمبالقوة التفسريية للعالقة املمكنة بني األرقام احملاسبية وسعاحملاسبية  للمعلوماتمة ئالاملالقيمة. 

 الخصائص الفرعية للمالءمة -ب    
 هناك من ينظر خلاصية املالءمة على أهنا تلك املعلومات اليت تتيح ملتخذ القرار إمكانية التنبؤ مبا سيقع يف املستقبل بناء على نتائج

درة املعلومات أن خاصية املالءمة تتمثل من جانب آخر يف ق وهذا معناه. تنبؤاته لتاي تقييم وحتديد مدى جناحوبا املاضي واحلاضر،
سني قدرة . فاملعلومات احملاسبية ميكن هلا أن توجد فرقا يف القرار بواسطة حتوغياهبا يؤدي لقرارات خاطئة على إجياد فرق يف القرار
( من Qc7) قرةالفوميكن تأكيد ذلك بالرجوع لنص . التحكم يف احلاضر واستيعاب املاضي من خالل ،متخذ القرار على التنبؤ

إىل أنه ميكن للمعلومات القدرة على تغيري القرارات إذا كان هلا قيمة تنبؤية  ، حيث أشارت(IASBFASB /اإلطار املفاهيمي )
 ر ع عنها خصائص أخرى تتمثل يف:تفأن خاصية املالءمة ي يستدل من ذلك علىوبالتاي  .6وقيمة تأكيدية

 القيمة التنبؤية:-1    
، وبالنظر لصعوبة حتديد ما هو مالئم وما هو غري مالئم من 7إن مفهوم القيمة التنبؤية مت اشتقاقه من مناذج تقييم االستثمارات

للمعلومات  تكونو  بؤية.قيمة )القدرة( التنال واليت تتمث ل يفمت حتديد مقو مات أساسية تستند عليها خاصية املالءمة، فقد املعلومات، 

                                                           
الية، جملة جامعة تشرين للبحوث ألوراق املليلى الطويل، سوسن شاهني، أثر التحفظ احملاسيب املشروط يف مالءمة قيمة األرباح احملاسبية والقيمة الدفرتية للسهم يف سوق أبو ظيب ل  1

  .461، ص7146، 1، ع 83مج  جامعة تشرين، سوريا، راسات العلمية، سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية،والد
2 Sibel K., Impact of (IFRS) on the Value relevance of accounting information: Evidence from Turkish firms, (IJEF), vol. 5; 
N4, 2013, p :71. Available at (ccsenet.org), vu le 02.08.2012. 
3 Basil A., et al, Investigation on the relevance of accounting information: Evidence from incorporated companies in the 
Singapore capital market, (IMFI), vol. 13, N3, 2016, p: 9. Available at (business perspectives.org), vu le 02.08.2016. 
4 IOAN- Bogdan R et al., the Relevance of financial information under the influence of country risks, case of the Indian listed 
companies, (REBS), vol. 9, Issue 2, 2016, p:79. Available at ( www.degruy.com), vu le 02.08.2012. 
5 Mary E. Ken Li, Evolution in value Relevance of accounting information, working paper, 2017, p :2 
6 Conceptual framework for financial reporting 2010, op.cit, p: 14. 

 سبية يف رفع كفاءة التخطيط والرقابة يف املؤسسات املالية السودانية، جملة العلوم االقتصادية، جامعةبدر الدين سامل، نصر الدين حامد، دور اخلصائص النوعية للمعلومات احملا 7
 .37، ص 7148، 4، ع41السودان، مج
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، 1النتائج املستقبليةبعة من املستخدمني للتنبؤ باحملاسبية قيمة تنبؤية عندما متتلك القدرة على استخدامها كمدخالت للعمليات املت  
اين( أن املعلومات اليت يتم )املشهدوترى .2وعندما تساعد متخذي القرار على التنبؤ بنتائج األحداث املاضية واحلالية بدقة أكرب

ذها مستخدمو خاإلبالغ عنها يف القوائم املالية احلالية تساعد على التنبؤ بالتدفقات النقدية املستقبلية، وأن القرارات االقتصادية اليت يت  
 .3ه التدفقاتذالقوائم املالية تتطل ب تقييم قدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية وما يعادهلا، وتوقيت ودرجة تأكيد ه

نافسة وحالة من خذ يف ظروف املإن مستخدم املعلومات احملاسبية ميارس عملية التنبؤ عند وضع قراراته، ومعظم هذه القرارات تت  
عدم التأكد، مما يقتضي ضرورة توفري معلومات تساعد متخذ القرار على التنبؤ باملستقبل وتقليص حجم املخاطرة احمليطة بالقرارات. 

ة على التنبؤ وضع وال تعين القدر تكون أكثر مالءمة ملتخذ القرار. ميكن القول بأن املعلومات اليت تتميز بقدرة تنبؤية أكرب وهنا 
 ، لكن تعين إعطاء مؤشرات قوية عن املستقبل وحاالت عدم التأكد يف الظروف الطبيعية، حيث كلما كانت%411احتمال بنسبة 

كما  .4كلما كانت أكثر مالءمة ألهنا متك ن املستخدم من معرفة االحنرافات وتداركها وتصحيحها  هذه املؤشرات قوية وأقرب للواقع
وقعات حول ميكن أن توف ر أساسا مفيدا لوضع الت ،ن املعلومات املتعلقة باملوارد احلالية للشركة أو التزاماهتا أو أدائها يف السابقأ

  .5املستقبل، مما يعكس امتالكها لقيمة تنبؤية

أن القيمة التنبؤية كخاصية فرعية للمالءمة تعين قيمة املعلومات احملاسبية كأساس للتنبؤ بالتدفقات النقدية والنتائج ب ةى الباحثتر  
وبناء توقعات حول  خذي القرار على التوقع بالنتائجتكتسي املعلومات صفة التنبؤ فهذا يعين دعم ومساعدة مت   أناملستقبلية، و 

تساعد على جتن ب  فاملعلومات اليت تتميز بقدرهتا على التنبؤ باملستقبل مث تقليل جانب املخاطرة وحتسني قراراهتم.املستقبل، ومن 
وترفع من مستوى الثقة والدقة يف املخصصات الواجب تكوينها حتس با للمستقبل ملواجهة احتماالت تدين  ،حدوث خسائر حمتملة

 هاما يقود التنبؤ يف نظرية احملاسبة ميثل مدخال لذا فإن األخذ مبفهوم القدرة علىيهما. قيم األصول أو ارتفاع قيم اخلصوم أو كل
 لتطوير تقارير مالية مالئمة.

 (Confirmatory valueالقيمة التأكيدية ) -2    
يكون هلا قيمة تأكيدية  إىل أن املعلومات احملاسبية 7141من اإلطار املفاهيمي إلعداد التقارير املالية لسنة  (Qc9أشارت الفقرة )

أن املعلومة احملاسبية متتلك قيمة اسرتجاعية  أي؛ 6ر تغذية راجعة )تأكيدات أو تغيريات( حول عمليات التقييم السابقةعندما توف  
 عندما يكون هلا القدرة على تغيري التوقعات احلالية أو املستقبلية وتصحيحها. 

فاهيم املالءمة، بينما أشارت قائمة امل التنبؤية والقيمة التأكيدية كعناصر مكونة خلاصية القيمة 4333لقد حد د إطار املفاهيم لسنة 
 ولذلك ،توصل اجمللس إىل أن القيمة التأكيدية والتغذية العكسية هلما نفس املعىن. وإىل القيمة التنبؤية والتغذية العكسية (7)رقم 

ى التقييم ( أو القدرة علfeed-back valueلقدرة على التغذية العكسية )جاعية أو ارت القيمة التأكيدية بالتغذية االس ىتسم  
                                                           
1 Conceptual framework of financial reporting 2010, op.cit, p:14. 
2 Nicolai, Bazley, Jones, Intermediate accounting, 11th edition, 2010, Cengage learning, p :47. 

صادية واإلدارية جامعة اسبية: مدخل حتليلي، جملة العلوم االقتبشرى جنم املشهداين، سالمة إبراهيم علي، دور اإلبالغ املاي عن اخنفا  قيمة األصول املتداولة يف تعزيز خصيصة مالءمة املعلومات احمل 3 
 .7146.16.41(، تاريخ االطالع www.iasj.net) ر على املوقع، متوف122، ص 7141، 23، ع71بغداد، مج

 . 731، ص 7147، 41ع قورين حاج قويدر، أثر تطبيق النظام احملاسيب املاي على تكلفة وجودة املعلومات احملاسبية يف ظل تكنولوجيا املعلومات، جملة الباحث، 4 
5 Wahlen, Jones, Pagach, Intermediate accounting, 2end edition, (CL), Canada 2015, p :12. Available at (books.google.dz), vu 
le 03.08.2016. 
6 Conceptual framework of financial reporting 2010, op.cit, p :15. 

http://www.iasj.net/


عالقة التحفظ المحاسبي بمالءمة وموثوقية المعلومات المحاسبية                            الفصل الثالث    
 

 
194 

" يكون للمعلومات القدرة على تقييم األداء ودراسة مدى الرشد الذي استخدم يف :بقة، وتتحقق عندمالسااالرتدادي للتنبؤات ا
قييم ة، حيث تساعد مستخدم املعلومات يف ت. فاملعلومات هلا دور هام يف تعزيز أو تصحيح التوقعات السابق1القرارات السابقة"

د )اجلعارات( على أن وأك ليت وضعت على أساس هذه التوقعات.نتائج مدى صحة توقعاته السابقة، ومن مث تقييم نتائج القرارات ا
اضي، أي تصحيح هذه الصفة تتعل ق مبراقبة التنفيذ وتعين استخدام املعلومات للتأكد من صحة ما مت تقديره أو التنبؤ به يف امل

لقيامها على فكرة املقارنة بني اخلطة  ولذلك هناك من يسميها بالقيمة الرقابية .2التوقعات السابقة باستخدام املعلومات احملاسبية
 دف التحسنيحتديد االحنراف بينهما بالشكل الذي يعكس التقييم املستمر هب، مث املسط رة والتنبؤ وبني عملية التنفيذ وما جرى فعال

 .3املستمر
ييم القرار من التحقق من صحة التوقعات املاضية، وتق متخذ نتاملعلومات احملاسبية بأهنا مالئمة إذا مك  توصف  ،من كل ما سبق

خذة على أساسها. وهبذا الشكل فهي ترتد مرة أخرى للنظام احملاسيب لتفيد يف عمل تصحيحات للتوقعات السابقة، وهذا قراراته املت  
ن اهلدف األساسي من إ ر أن معرفة النتائج املتعلقة باألحداث السابقة مينح متخذ القرار إمكانية كبرية للتنبؤ باملستقبل.على اعتبا

ضرورة تواجد هذه اخلاصية يكمن يف معرفة ما إذا كان األسلوب أو الطريقة املعتمدة يف أداء العمل تتوافق إىل حد كبري مع ما مت 
 هولة وسرعة تصحيح األخطاء اليت من احملتمل حدوثها.التخطيط له، مما يسمح بس

من خالل  اضح بينهماالرتابط الو التقارب و ظهر مدى يو ، احملاسبية هذه اخلاصية ال تقل أمهية عن خاصية القيمة التنبؤية للمعلومات
هلا قيمة تنبؤية غالبا ما تكون املعلومة اليت " :حيث جاء فيها، 7148لسنة  ( من اإلطار املفاهيميQc10فقرة )ورد يف نص ال ما

مثال ذلك املعلومة املتعلقة بالربح يف السنة احلالية، واليت ميكن أن تستعمل كأساس للتنبؤ باألرباح يف السنوات  .4"هلا قيمة تأكيدية
نتائج هذه املقارنات حتما و الالحقة، ميكن أيضا أن تتم مقارنتها بتنبؤات األرباح للسنة احلالية واليت مت وضعها يف السنوات السابقة، 

ة هلا دور لذلك ميكن القول أن املعلومات احملاسبي ملستخدمة سابقا إلجراء التنبؤات.ستساعد على تصحيح وحتسني العمليات ا
رف على نتائج ن باألحداث املستقبلية دون التعمزدوج بتقدميها قيمة تنبؤية وقيمة تأكيدية بنفس الوقت، حيث يصعب التكه  

ل يعترب عمل غري بعما سيحدث يف املستقث املاضية، وأن معرفة النتائج املتعلقة بأحداث املاضي دون األخذ بعني االعتبار األحدا
 ويصعب فصلهما عن بعضهما البعض.  هاتني اخلاصيتني متالزمتنيوتبقى  ،5جمدي وغري هادف

قراؤه من ية )التغذية العكسية( أساسها ما مت التنبؤ به واستأن القيمة التأكيد إىل خبصوص هذه العالقة الوثيقة )اجلعارات( أشارو 
إضافة لضرورة  ،واقع املعلومات احلالية، ويكون دور التغذية العكسية بأن ما مت وضعه من معايري وخطط قد مت تنفيذها كما رمست

ن خطط استنادا م إىل أن ما مت وضعهمبا يف ذلك املساءلة عن التقصري واإلمهال وعدم الدقة. وخيلص الباحث  تصحيح االحنرافات
 .6يتم مراقبته باستخدام التغذية العكسية للقدرة التنبؤية

                                                           
، 81، ع:3 قرارات املستثمرين يف ظل تطبيق حماسبة التنمية املستدامة، جملة الدراسات العليا، جامعة النيلني، السودان، مج مصطفى جنم البشاري، مصعب الطيب، أثر جودة املعلومات احملاسبية على 1 

 .783، ص 7142
 .741خالد مجال اجلعارات، وضع منوذج مقرتح خلصائص املعلومات املالية ذات اجلودة العالية، مرجع سبق ذكره، ص  2 
 . 66، ص7142، 1النظام احملاسيب املاي يف حتقيق اخلصائص النوعية للمعلومات املالية، جملة جماميع املعرفة، املركز اجلامعي بتندوف، عحنان قسوم، اسهامات  3 

4 A review of the conceptual framework for financial reporting, Discussion paper (DP/2013/1), IASB, July 2013, p :200. 
Available at (www.ey.com), vu le 03.08.2016. 

 .38بدر الدين سامل وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  5
 .741خالد مجال اجلعارات، وضع منوذج مقرتح خلصائص املعلومات املالية ذات اجلودة العالية، مرجع سبق ذكره، ص  6

http://www.ey.com/
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 (Materialityاألهمية النسبية ) -3     
فاهيمية للمحاسبة، ر يف األطر املسمى باألمهية النسبية الذي ورد بشكل متكر  ياملعلومات مبفهوم املادية أو ما ترتبط نظرية مالءمة 

يعترب السند ماديا أو ذو أمهية نسبية " التاي:على النحو ( ضمن اإلطار املفاهيمي Qc11( يف الفقرة )IASBفها جملس )حيث عر  
. إن أي بند من 1إذا كان حذفه أو عرضه بشكل خاطئ سيؤثر يف قرارات املستخدمني االقتصادية املبنية على واقع القوائم املالية"

ة يعد مهما إدراجه أو حذفه إذا كان سيؤثر يف قرار املستخدم، لذا جيب اإلفصاح عن هذا السند يف القوائم بنود التقارير والقوائم املالي
. فاملعلومة تكون مفيدة ومهمة إذا كان اخفاؤها وعدم اإلفصاح عنها سيؤثر على قرار املستخدم، وذلك 2وهذا ألمهيته النسبية املالية

 .3غري كاملة، ويف حالة حتريفها سوف تنتج معلومات حمر فة ومضللةألنه يف حالة حذفها سوف تنتج معلومات 
 لمجلسل( 17لقد سبق وأن متت اإلشارة هلذا املفهوم واعتباره كسياسة أو قيد على إعداد القوائم املالية وهذا يف إطار البيان رقم )

وبعده  4333ة"، فإن اإلطار املفاهيمي لسنة . ورغم أن املفاهيم مل تتغري بشأن "األمهية النسبي4331( لسنة FASB) األمريكي
ناقش األمهية النسبية بوصفها جانبا من جوانب املالءمة، وذلك ألن املعلومات قد  7143و 3714و 7141اإلطار املفاهيمي لسنة 

د تطوير املعايري، لذلك ناألمهية النسبية عبقرارات املستخدم. فضال عن ذلك، فإن واضعي املعايري مل يعتربوا  يفغري املادية ال تؤثر 
 . 4ل أحد جوانب املالءمةاتفق اجمللس مع تلك اآلراء واستنتج أن األمهية النسبية متث  

م سكمفهوم، يضع حدا فاصال للمالءمة بوصفها خاصية أساسية جيب للمعلومات أن تت   بأن األمهية النسبية ةى الباحثتر وبالتاي 
ر بشكل كبري ضرورة عر  البنود ذات األمهية النسبية فقط واليت تؤث يف املعلومة تقتضي ه الصفةكما أن هذ  هبا حىت تكون مفيدة.

 على قرارات املستثمرين والدائنني وغريهم، ويتم حتديد األمهية النسبية ألي بند من بنود امليزانية مبقارنته بإمجاي األصول أو إمجاي
وجود إىل  جتدر اإلشارةو  ل للمحاسبني لتحديد بدقة ما جيب تسجيله وعرضه.وبذلك فهي تعترب مبثابة املرشد والدلي االلتزامات،

ال تؤث ر على صدق ي عادة فهمهم ة  غرياملتعلقة بالقياس واليت تكون  أن األخطاءحيث خاصية املوثوقية، و األمهية النسبية بني عالقة 
  الواردة يف التقارير والقوائم املالية. املعلومات

ن يعطي احملاسب أمهية خاصة للعمليات األكثر أمهية، حبيث يتناسب اجلهد املبذول يف القياس والدقة فيه طرديا لقد كان منطقيا أ
شخص من فئة مراقيب  418نة مكو نة من مع درجة أمهية العنصر حمل القياس. ويف اختبار أجري يف الواليات املتحدة على عي  

األمهية النسبية تتحد د على أساس صلة العنصر بالدخل  منهم على أن %82سبية، أجاب واحملللني املاليني حول األمهية الن احلسابات
األمهية  وهذا معناه أن. 5وإذا قلت عن ذلك اعترب العنصر عاديا اعترب العنصر مهما %1اجلاري بعد الضريبة، فإذا بلغت تلك النسبة 

قائمة الدخل )جدول  ستوىم ة يتوقف على مدى أمهيتها النسبية علىالنسبية تعين أن االهتمام مبعاجلة وحتليل املعلومات احملاسبي
س الطريقة واألسلوب، لكن بنف املتضم نة يف القوائم ( وامليزانية. ففي إطار نظرية احملاسبة جيب معاجلة مجيع العناصرحساب النتائج

 ة نسبيا.عمليا غالبا ما يتم إمهال الطريقة الصحيحة للمعاجلة عند ارتباطها مببالغ صغري 

                                                           
1 The conceptual framework for financial reporting, IFRS foundation, MASB, 2011, p :13.  

 .18، ص7114، 6 مشكور سعود جايد، منذر جبار، األمهية النسبية وعالقتها مبالءمة املعلومات احملاسبية، جملة الرافدين، اجلامعة للعلوم، بغداد، ع 2
 .813زيتو عوال أبوبكر، مرجع سبق ذكره، ص  3

4 The conceptual framework for financial reporting 2010, op.cit, pp : 58 – 59. 
 .(kantakji.com، اجمللس العام للنوك اإلسالمية، متوفر على املوقع )7143اإلطار العام لنظرية احملاسبة وجماالت تطبيقه، جملة االقتصاد اإلسالمي العاملية، أغسطس  5
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اول إعطاء أكرب قدر ممكن ، حيث حيختضع لتقديرات شخصية للمحاسبلة نسبية بية يف إطار احملاسبة املالية مسأتعترب األمهية النس
ر أو عناصر معينة من صختتلف األمهية النسبية لعنو رة على قرارات املستخدم، املؤث  و من االهتمام للعناصر الظاهرة يف القوائم املالية 

عر  احملاسب  ر يفوهذا ألن طبيعة عمل املنشأة وأسلوب اإلدارة املنتهج واألنشطة املمارسة كلها عوامل داخلية تؤث   ،ب آلخرحماس
. وبالتاي فإن البيئة 1ل العوامل اخلارجية يف حميط املنشأة الذي يشمل متغريات سياسية، اقتصادية، اجتماعيةللمعلومة. بينما تتمث  

  بني حماسب وآخر يف حتديد األمهية النسبية لعناصر القوائم املالية. اجعلت االختالف واضح الداخلية واخلارجية
  (Reliabilityثانيا: الموثوقية )   

، جند أن مناقشة خاصية التمثيل الصادق يف ضوء هذا اإلطار 7141لسنة اجلديد ( من اإلطار املفاهيمي 193Bc.) بالرجوع للفقرة
    :2من جانبنياملفاهيمية السابقة وهذا ختتلف عنها يف األطر 

 مصطلح التمثيل الصادق بدال من مصطلح املوثوقية. 7141لسنة  التقارير املاليةإلعداد يستخدم اإلطار املفاهيمي  -
     م قاجلوهر على الشكل، التحفظ، إمكانية التحقق، واليت كانت متثل جوانب خاصية املوثوقية يف ضوء قائمة املفاهيم ر  غليبت -
 ، مل تعترب من ضمن جوانب خاصية التمثيل الصادق.4333واإلطار املفاهيمي لسنة  4331( لسنة 17)

كن ل ،استخدما مصطلح املوثوقية لوصف ما يسمى اآلن بالتمثيل الصادق 4333( واإلطار العام لسنة 17إن قائمة املفاهيم رقم )
قد كان هناك جدل كبري ف .راء املشاركنيآا لتعد د وتضارب نظر  ،ح معىن املوثوقيةاجلديد بوضو  املفاهيمي لسوء احلظ مل ينقل اإلطار

وسط املستجوبني الذين رك ز البعض منهم على القابلية للتحقق واخللو من األخطاء لتربير استخدام املوثوقية، يف حني رك ز البعض 
( ولفرتات خمتلفة أن ينقل بوضوح أكثر املعىن املقصود من IASBسعى اجمللس ) ذا. هلاآلخر على التمثيل الصادق املقرتن باحلياد

بعد نقاشات  يجة هذا البحثنت -صادية يف التقارير املاليةالتمثيل الصادق للظاهرة االقت- ة، وقد كان مصطلح التمثيل الصادقاملوثوقي
احلياد، اخللو من األخطاء ) خلاصية املوثوقيةالسابقة كجوانب نتها األطر . ويشمل هذا املصطلح اخلصائص الرئيسية اليت تضم  لةمطو  

  .واالكتمال(
يعتمد عليها املستخدمون لتمثيل  نوعية كانت خاصية 4333لسنة  يطار املفاهيماإلوحسب خرباء يف امليدان، فإن املوثوقية يف 

يعين ( BC.2.30نص الفقرة ) حسبفإن التمثيل الصادق  7143ر لسنة املطو   املفاهيمي عي متثيله. أما يف اإلطاربصدق ما تد  
لى قراره يف استبدال أكد اجمللس عوكنتيجة لتقارب املصطلحات، ذلك ل لها.أهنا متث   متثيل الظاهرة االقتصادية بصدق واليت تدعي

دة على زيا .3واالحتفاظ هبذا املصطلح على أنه التسمية ملا كان يسمى سابقا خباصية املوثوقية ثيل الصادقمصطلح املوثوقية بالتم
ملوثوقية من خالل الثقة اصطلح مينظر اجمللس إىل  ،املوثوقية ومصطلح التمثيل الصادقبني مصطلح  املمكن التقارب خبصوصذلك و 
 :4من زاويتنيهذا يف القياس واليت ترتبط مبدى صدق القياس يف متثيل ما يدعي على أنه ميث له، و والدقة 

                                                           
، 8 ع،74القتصاد، العراق، مج اإلدارة وا قرارات االستثمار يف أسهم الشركات املدرجة يف سوق العراق، جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، كلية فراس خضري الزبيدي، أثر املعلومات احملاسبية يف1

 . 11/13/7146(، تاريخ االطالع www.iasj.net، متوفر على )441، ص 7141
2 The conceptual framework for financial reporting 2010, op.cit, p :59. 
3 The conceptual framework for financial reporting 2018, revised, June 2018, CPA Hongkong, pp: 29-30.  

. متوفر على املوقع 773، ص 7148(، 11الفصل)، 71، ع3ة دراسات حماسبية ومالية، جامعة بغداد، مجزيد مروان، إبراهيم السعربي، القيمة العادلة وتأثري استعماهلا يف جودة التقارير املالية، جمل 4
(www.iasj.net تاريخ االطالع ،)7146.13.71. 

http://www.iasj.net/
http://www.iasj.net/
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 :من أجله.استخدم إجناز العمل الذي  إمكانية االعتماد على القياس يف األولى 
 :يا صحيحا ملوقف أو حلدث أو شيء حقيقي ميث له يف القياس.قياس ما هو موثوق به إذا كان ميثل وصفا كم   الثانية 

حملاسبية "حىت تكون املعلومات ا ، حيث وض ح من خالله أنه:كما ربط )سليمان( بني املصطلحني من خالل التعريف الذي أورده
يوافقه الرأي الباحث و  .1 عنها وتصورها"يجب أن تعرب  بصدق عن العمليات املالية واألحداث والظواهر الواجب أن تعرب  ف موثوقة

(Gomaa يف أن املعلومات احملاسبية تكتسي خاصية املوثوقية عندما ختلو من األخطاء اهلامة والتحي ز وميكن للمستخدمني االعتماد )
ية م وإمكانو تقارب بني املصطلحني من حيث املفهيوض ح مدى الما وهذا  .2له أو ما يتوق ع أن متث له بأمانةعليها لتمثيل ما تقصد متثي

  ن حيث التسميةم ولكن ملقتضيات الدراسة سوف نبقي على مصطلح املوثوقية إحالل خاصية التمثيل الصادق حمل خاصية املوثوقية،
لسنة   اإلطار املفاهيميالوارد يفدام اخلصائص الفرعية اجلديدة وفقا للتصنيف ، واستخيف البحث متغري أساسيككخاصية رئيسية و 

7141.  
وجتن ب االلتباس  ،طلح املوثوقيةملص والوضوح جتدر اإلشارة إىل أن السبب الرئيسي يف تغيري املصطلح كان يتعل ق بنقص الفهم املشرتك

استخدام قياس القيمة العادلة له الدور الكبري يف استبدال مصطلح  ، إضافة إىل ذلك فإن التوس ع يف3خبصوص معىن هذا املصطلح
املوثوقية، حيث أن املشكلة األساسية يف هذا القياس تكمن يف عدم فعاليته وكفاءته يف حتقيق خاصية املوثوقية، وأن خاصية التمثيل 

( حنو اعتماد IASB( وجملس )FASBكل من جملس )  لذا اجته الصادق متوافقة أكثر مع القيمة العادلة أكثر من التكلفة التارخيية.
نظرا الستحالة قة وليست مطلزيادة على ذلك فإن التمثيل الصادق يعترب خاصية نسبية  التمثيل الصادق كخاصية أكثر وضوحا.

تمال واخللو كوحىت تكون املعلومات ذات ثقة، جيب تعظيم خصائص احلياد واال  دير الشخصي يف احملاسبة.عن عنصر التق االستغناء
 من األخطاء، وهي مسات مشرتكة بني املصطلحني.

 )الموثوقية( خاصية التمثيل الصادق مفهوم -أ     
االقتصادية  متثيل املعلومات احملاسبية للواقع العملي الذي يعكس األحداث بشكل عام صدق التعبري والذي يعيناصية خبكذلك تسمى  

و موجود ه . ويتعلق بثقة املستخدم باملعلومات احملاسبية وبأن األرقام واألوصاف تعكس مانشأةت املالية اليت متارسها املواملعامال
حسب ما  -     أيضا تعرب  هذه اخلاصيةكما .4جلميع املعلومات الالزمة للمستخدم لفهم ظاهرة معينة كامال  ا، ويشمل تصور فعال

جلعل  اوريضر  اأمر  الذي يعدالية يف التعبري عن الظواهر االقتصادية، و عن صدق القوائم امل - 7141اإلطار املفاهيمي لسنة ورد يف 
 املعلومات احملاسبية مفيدة.

ل التقارير املالية الظواهر االقتصادية بالكلمات واألرقام، وحىت كالتاي:" متث    7141( من اإلطار املفاهيمي لسنة 41وعر فتها الفقرة )
. فالتمثيل 5ثيلها."ل بصدق الظواهر اليت تقصد متولكن جيب أيضا أن متث   لظواهر املالئمة فقطب أال متثل اتكون املعلومة مفيدة، فيج

                                                           
جملة جامعة القدس املفتوحة لألحباث والدراسات اإلدارية جنوم يف األردن، ( 11سليمان مصطفى الدالمهة، أثر نظم املعلومات احملاسبية يف ختفيض تكلفة اخلدمة يف فنادق ) 1

 (http://journals.qou.edu) . متوفر على املوقع 13، ص7146 ، 1، ع7مج، واالقتصادية
2 Gomaa A, op.cit, p :292. 
3 Conceptual framework for financial reporting (ED/2015/3), op.cit, p: 25.( BC2.24). 

املفاهيمي املشرتك للمحاسبة املالية، جملة الكوت للعلوم االقتصادية واإلدارية، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة واسط، العراق،  اإلطارهاين محيد مشجل، مدى استجابة املمارسات احملاسبية للتغريات يف  4
 .3، ص7142، 71ع

5 Conceptual framework for financial reporting (ED/2015/3), op.cit, p :29. 
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 بصدق عن وإعداد املعلومات حبيث تعرب   ات والظواهر املراد التقرير عنهاالصادق يعين وجود درجة عالية من التطابق بني املعلوم
أن هذه اخلاصية تتعلق:" بوجود توافق وتطابق  يف دراستها أمال عو (وذكرت ) .1الظواهر واألحداث وصدق متثيل اجلوهر والشكل

عر ف )خلف( هذه اخلاصية حتت مصطلح األمانة يف التعبري كما . 2بني املقاييس والظواهر املراد التقرير عنها يف اجلوهر واملضمون"
وأية  ،لها هذه األرقامثبني مصادرها أو األحداث اليت مت  "وجود التوافق واملطابقات بني األرقام واألوصاف احملاسبية و  :واليت يقصد هبا

 .3معلومات تفتقد هلذه اخلاصية ال ميكن االعتماد عليها يف اختاذ القرارات االستثمارية"
فهي خاصية ضرورية  ،ت حمل اخلاصية السابقة حتت تسمية املوثوقيةضح أن خاصية التمثيل الصادق هي خاصية بديلة حل  مما سبق يت  

ها كذلك بأمانة التعبري، . يعرب  عنحية األفراد الذين ال يتوافر لديهم الوقت أو اخلربة الالزمة لتقييم احملتوى الفعلي للمعلوماتلشر 
أن  ، حيث أن التمثيل الصادق يقصد بهايات يبقى املفهوم واحددت املسم  صدق العر ، صدق التمثيل وغريها، ومهما تعد  

أن تعر  بأمانة وصدق ودون حتريف أو تزييف أو أخطاء، وهذا لتعرب  بصدق عن األحداث االقتصادية املعلومات احملاسبية البد و 
والعمليات املنجزة عنها. وحىت يتحقق ذلك، البد من عرضها وفقا جلوهرها وليس شكلها القانوين فقط. وهناك من ينظر إىل هذا 

  أرقام املعلومات املقدمة عنها. عاملفهوم على أنه ينحصر يف مدى تطابق العملية املالية م
د عالقة ظاهرية صرحية بني خاصية التمثيل الصادق واجلوهر فوق الشكل، حيث أن العمليات املالية واألحداث االقتصادية جتو 

ها تاملرتبطة باملنشأة حىت متث ل بصدق من طرف املعلومات احملاسبية، فالبد أن تعر  وتتم احملاسبة عنها طبقا جلوهرها وحقيق
االقتصادية وليس طبقا لشكلها القانوين فقط. وهذا ألن جوهر العمليات املالية اليت تقوم هبا املنشأة ال يكون متطابقا يف غالب 

 416-13من املرسوم التنفيذي  43وقد حتدث عن ذلك النظام احملاسيب واملاي يف املادة . 4األوقات مع الظاهرة يف شكلها القانوين

من  ، حيث جاء فيها:" تقي د العمليات يف احملاسبة وتعر  ضاملاين النظام احملاسيب واملتضم   44-12ق أحكام القانون تطبيب املتعل ق
عايري اإلبالغ املاي وعلى مستوى م كشوف مالية طبقا لطبيعتها ولواقعها املاي واالقتصادي دون التمس ك فقط مبظهرها القانوين".

ونظرا  .5ا لرتكيزها على التطورات والعمليات املالية وفقا جلوهرها وليس شكلها القانوين فقطفقد حظيت بقبول دوي واسع وهذ
كون املعلومات ت خاصية املالءمة مع انتفاء خاصية صدق التمثيل تاملعلومة احملاسبية، فحىت ولو حتقق  يف ألمهية تواجد هذه اخلاصية 

  .هلا غري مفيدة وال حتقق منفعة املستخدم
املتعلق بتحديد قواعد التقييم  7113جويلية  76عرب  عن املوثوقية مبصطلح املصداقية يف القرار املؤر خ يف فقد للمشر ع اجلزائري  بالنسبة

، حيث عر فها بأهنا:" جودة املعلومة عندما تكون خالية من األخطاء واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية وعرضها ومدونة احلسابات
و ما ميكن أن ينتظر مه، أواليت ميكن أن يوليها املستعملون ثقتهم بتقدمي صورة صادقة عما هو مفرت  أن تقد  أو احلكم املسبق، 

                                                           
 .18، ص7113نوفمرب  77-74مهيدي، يومي  هوام مجعة، دور حوكمة الشركات يف حتقيق جودة املعلومات احملاسبية، امللتقى الوطين حول احلوكمة احملاسبية للمؤسسة، جامعة العريب بن 1
 .416النوعية للمعلومات احملاسبية يف إطار املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية، مرجع سبق ذكره، ص  يمة العادلة واخلصائصقأمال حممد عو ، حتليل العالقة بني حماسبة ال 2 
 .141عبد خلف اجلناين وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  3 
 .81رضا إبراهيم صاحل، مرجع سبق ذكره، ص  4
يف جودة خمرجات النظام احملاسيب لشركات التأمني األردنية، جملة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية، جامعة  3اي الدوي رقمفراس إمساعيل مسعود، حممود فوزي شاكر، أثر تطبيق معيار اإلبالغ امل 5

 .8، ص7142، 8، ع42الزرقاء، األردن، مج
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وبالنظر للتعريف الذي جاء يف نص املادة املذكورة جند أن املشر ع قد رك ز على اخلصائص الفرعية  .1" مه بصورة معقولةمنها أن تقد  
 األخطاء وعدم التحي ز وصدق التمثيل حىت يثق هبا من هم حباجة إليها.  للموثوقية واليت تتمث ل يف اخللو من

املالية السنوية ورغبة إدارة املنشأة يف إظهار وضعها على حنو يؤدي  قوائمإن اختالف األساليب احملاسبية املعتمدة يف إعداد ال
وصف احلقيقي وثوقية يف املعلومات ومدى قدرهتا على الالستمرارها وتعزيز ثقة املالكني، أدى إىل التأكيد بصورة أكرب على جانب امل

ألعمال املنشأة، ومدى تأثري استعمال أساليب احملاسبية االبداعية على نتائجها احملققة. لذا أصبح لزاما على مدققي هذه القوائم 
ملركز املاي والتنبؤ عليها يف حتليل ايعتمد  ،اختاذ إجراءات تزيد من ثقة أصحاب املصاحل مبا يتم تقدميه من معلومات ذات موثوقية

   .2بنتائج املستقبل
 ، فيجب أن يوصف احلدث أو العملية املالية بنفس الدقة يفمراحل الدورة احملاسبية كاملةالتمثيل الصادق يرافق من جانب آخر، 

متطابقا رقميا و ى ذلك ا مبستندات دالة عل، وعند إثباته يف الدفاتر احملاسبية جيب أن يكون مؤيدلتأثري على احلسابات ذات العالقةا
افة التسويات الالزمة حال جراء كإوصوال إىل الرتصيد الصحيح و ، حملاسبية جبانبيه املدين والدائنووصفيا مع ما مت قيده يف الدفاتر ا

ث عن األرقام، بل حد  ل الصادق بالتوال يقتصر التمثي .لواقع ما مت يف املنشأةواملمث لة ة ، مث إنتاج املعلومة الصادقة املعرب  وجودها
طارئة واألحداث : كااللتزامات العلومات النوعية والكمية احملتملةى ذلك إىل اإلفصاح الالزم الذي جيب أن تذكر فيه كافة امليتعد  

 .3ع هلا أن حتدثالالحقة لتاريخ االبالغ املاي كما حدثت أو يتوق  
ت بعض االنتقادات ضم نت حىت تكون ذات جودة، إال أهنا تصفة أساسية يف املعلوما على مستوى تقييم هذه اخلاصية، فرغم كوهنا

ر والتخمني حسب ، حيث أن التقديل بصدق واقع احلال يف املنشأةاملعلومات الواردة يف قوائم اإلبالغ املاي ال متث   ت منجعلاليت 
ر أخرى شكوك فيها، وتقدير قيم املخزونات باإلضافة لعناصرأي )اجلعارات( يتناىف مع مضمون اخلاصية كتقدير خمصص الديون امل

ال  ن جانب االجتهاد والطرق احلكمية املختلفة اليت تستند على احلكم الشخصييف امليزانية. من هذا املنطلق فإن أي قيمة تتضم  
ال تعد صفة  ذه الناحيةمن ه لمعلومات، لذا فإن خاصية التمثيل الصادق لتعترب ممث لة بصدق لألحداث والعمليات املالية يف املنشأة

 .4عن استخدام التقدير يف احملاسبة التخليمطلقة ألنه ال ميكن 
 الخصائص الفرعية للتمثيل الصادق  -ب      

على أنه حىت يكون التمثيل صادقا بشكل تام، فيجب أن  7141( من اإلطار املفاهيمي للتقارير املالية لسنة Qc15الفقرة ) تنص
ح ملعىن هذه اخلصائص وفيما يلي توضي .5خاليا من األخطاءو ، أن يكون حمايدا ،أن يكون كامال :ثالث خصائص فرعية هيصف بيت  

 صية التمثيل الصادق للمعلومات.وعالقتها خبا

 

                                                           
 .31اسبة وحمتوى الكشوف املالية ومدونة احلسابات وقواعد سريها، مرجع سبق ذكره، ص املتعلق بقواعد التقييم واحمل 7113جويلية  76اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، القرار املؤرخ يف  1
 .31، ص7142، 8، ع47مج علي خلف اجلبوري، موثوقية املعلومات املالية الواردة يف القوائم املالية الختاذ القرارات االستثمارية، جملة جامعة ذي قار، العراق، 2
 .712ذج مقرتح خلصائص املعلومات املالية ذات اجلودة العالية، مرجع سبق ذكره، صخالد مجال اجلعارات، وضع منو  3
 .713ص املرجع السابق، 4

5 The conceptual framework for financial reporting (ED/2015/3), 2015, op.cit, p :29.  
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 ( Completenessخاصية االكتمال )  -1     
أن تكون  قبشكل دقي كاملية املعلومات وتعينخاصية االكتمال جانبا مهما من خاصية التمثيل الصادق، تدعى كذلك ت متثل

و عرب أ كان ذلك من خالل القوائمسواء   ،يف القوائم املالية كاملة غري منقوصة بعدم حذف أو إلغاء أي جزء منها الواردةاملعلومات 
ب توصيفات ا يتطل  ملوصوفة، وهذاملالحظات التفسريية. وتكون املعلومة احملاسبية كاملة إذا متك ن املستخدم من خالهلا فهم الظاهرة ا

ة ضرورية كل معلومة ماديبم املالية أي تضمني املعلومات احملاسبية املبل غ عنها يف القوائ .1وتفسريات على غرار الوصف العددي
اهيم هامة وتتضمن عدم إغفال أية مفملا تكون املعلومات مت صفة هبذه اخلاصية وبدرجة كافية  بالتايو  .2للتمثيل الصادق للظاهرة

  بصدق. فهي حتما ستضمن متثيل األحداث االقتصاديةتتعلق باألحداث اليت جيرى قياسها، 
كون سيذلك  ألناملعلومات،  ق بشكل مطلق لوجود حالة عدم التأكد ولصعوبة عر  كلإن خاصية االكتمال نادرا ما تتحق  

(، والتماس أكرب قدر ممكن من Qc12) ممكن ( تعظيم هذه اخلصائص إىل أعلى حدIASBلكن استهدف جملس ) .فامكل  
، فإن الوصف الكامل جملموعة من األصول مثال 7148( من اإلطار املفاهيمي لسنة Qc13لفقرة )لنص ااالكتمال. وبالرجوع 

ف الرقمي عنه الوص يشمل كحد أدىن: وصفا لطبيعة األصول يف اجملموعة، ووصفا رقميا جلميع األصول يف اجملموعة، ووصفا ملا يعرب  
لة أو القيمة العادلة( زمة توفري كل املعلومات الال يف جوهرهن م  تضياالكتمال عنصر . لذلك فإن 3)مثال التكلفة األصلية، التكلفة املعد 

، وتزويده باإلفصاح الكايف أو الكامل عن كل املعلومات الضرورية ومجيع التفسريات لفهم 4للمستخدم ليفهم الظواهر املوصوفة"
 .5رةالظاه

تأسيسا على ما سبق ميكن القول بأن خاصية االكتمال تقتضي بأن تكون املعلومات الواردة يف القوائم والتقارير املالية كاملة بشكل 
يرتبط  إن اكتمال املعلومات .علها غري صادقة ومضللةن أي حذف أو إغفال بالشكل الذي جي، وال تتضم  وبدرجة كافية نسيب

 ة، فلكي تكون املعلومات احملاسبية ذات فائدة مرجوة جتاه مستخدميها البد وأن حتتوي على العناصر األساسيةخباصية األمهية النسبي
كون هذه خر، حىت تمن جانب آ املعلومة ودورها يف وضع القرارات.واجلوهرية اليت حيتاجها متخذ القرار، وذلك طبقا ألمهية 

ية لذلك جيب االهتمام واألخذ بعني االعتبار خاص حدود األمهية النسبية.  املعلومات ذات مصداقية فيجب أن تكون كاملة ضمن
مة، بل جيب لتحقيق أمانة التعبري وصدق املعلو اصية هذه اخلال تكفي لكن  األمهية النسبية ومراعاة تداخلها مع اكتمال املعلومات.

 ر خصائص أخرى ضرورية وهي احلياد واخللو من األخطاء.توف  
 (Neutralityالحياد )خاصية  -2    

تكون املعلومات حمايدة عندما ال متيل لعر  حالة املنشأة بأفضل مما هي عليه أو أسوأ من الظروف الفعلية املوجودة، وهذا حىت ال 
رت أث وتفتقد القوائم املالية خلاصية احلياد إذا حدث وأن .6دة مسبقاهبدف حتديد نتيجة حمد   ر على وضع القرار أو إصدار احلكمتؤث  

                                                           
1 Ruslana Kuzina, conceptual framework for financial reporting: current state, Development and application outlook in 
UKRAINE, socio-economic research bulletin, issue 3, N: 50, 2013, p :88, available at (oneu.edu-ua), vu le 12.08.2016. 
2 Lie DP, Qualitative characteristic of accounting information, aug. 2009, available at (accounting-financial-tax.com). 
3 The conceptual framework for financial reporting, 2013, p :200. 

 .44، ص7142 عراق،لا اإلدارة واالقتصاد، جامعة البصرة،عالء عبد احلسني الساعدي، مروة عبد اهلل، أثر االخنفا  يف قيمة املوجودات الثابتة على اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية، كلية  4
5 Shyam SK, Qualitative characteristic of financial reporting, working paper, (ACCA) study, 2017, available at 
(www.linkedin.com), vu le 30.12.2017.  
6 Gary P, et al, Using financial accounting information, 7th ed, Cengage learning sowth western, 2011, p :64.              

http://www.linkedin.com/


عالقة التحفظ المحاسبي بمالءمة وموثوقية المعلومات المحاسبية                            الفصل الثالث    
 

 
201 

صفة ف ا، بواسطة عر  املعلومات أو انتقائها. ومت تعريسلفدة يف اختاذ القرارات وإصدار األحكام هبدف احلصول على نتيجة حمد  
ز املقصود من املعلومات يف احلصول على نتائج أهنا:" غياب التحي  على ( 17( يف البيان رقم )FASBاحليادية من طرف جملس )

 على حساب طرف آخر ما لطرفز البعد عن التحي  تعكس  هبذه الصورة. فهي 1حداث نوع من السلوك"، أو إمسبقبشكل دة حمد  
 هناك منو  .وميكن الوثوق هبا واالعتماد عليها حىت ال تفضي إىل بيانات مغرضة ونتيجة مسبقة، والتحر ر من الرأي الشخصي

ز يعين أنه جيب تركيز تحي  عدم ال، حيث أن زصفة عدم التحي  متثل احليادية :" التاي وصفها بالشكل الباحثني يف اجملال احملاسيب من
إن هذا التعريف . 2االهتمام على موضوعية املعلومات احملاسبية عند تطبيق املعايري احملاسبية، حىت ختدم مجيع األطراف املستفيدة منها"

ال ميكن أن  لومات املنشورة، وأن العالقة بينهما هي طردية، حيثح مدى الرتابط املوجود بني احلياد والقابلية للتحقق يف املعيوض  
ف باحلياد واملوضوعية ومتت صر صفة القابلية للتحقق ما مل تتوفر احليادية. لذا إذا كانت البيانات املثبتة يف دفاتر املنشأة تت  تتوف  

 عن واقع املنشأة. يجعل من املعلومات صادقة يف التعبريسز، فإن هذا معاجلتها بعيدا عن التحي  
اسبية وعند إعداد ز واالختيار احملايد بني البدائل احملأن خاصية احلياد تقرتن بصفة عدم التحي  ب ةرى الباحثت، ما مت عرضهيف ضوء 

كما   .دوعر  املعلومات، هبدف جتن ب الوصول لنتائج مسبقة، أو هبدف جتن ب التأثري على سلوك مستخدم املعلومات يف اجتاه حمد  
تقتضي جتن ب انتقاء املعلومات بشكل يؤدي لتفضيل جهة مستفيدة معينة على حساب أخرى. فهي خاصية مالزمة للتمثيل 

 ز وعرضها اليالصادق، وهذا ألن املعلومات ذات الثقة والصدق هي معلومات حمايدة نزيهة وبعيدة عن التمييز، خالية من أي حت  
الحتياجات لتوجيهها لفائدة االحتياجات العامة واملشرتكة ملستخدمي املعلومات، وليس ، ويتم خرآدون  امعين اجيب أن خيدم طرف

العكس، بغري أن الوصف احملايد للمعلومات ال يعين أهنا دون غر  أو ال تؤثر يف سلوك األفراد، بل  اخلاصة ملستخدمني حمددين.
ذي القرار لكن خذ القرارات، وبالتاي فهي تؤثر يف سلوك مت  حيث أن املعلومات احملاسبية يتم إعدادها حىت تكون مفيدة يف اختا

  ألرقام والتحديد املسبق للنتائج.ليس يف اجتاه التالعب با
إن املعلومات احملاسبية هتم أطرافا خمتلفة مبصاحل متعارضة أحيانا، وهذا التعار  جيب أال يستدعي من احملاسب أو مراجع احلسابات 

د أمثلة عديدة في الواقع جنف جهة حمددة على حساب باقي اجلهات. وفحصها واملصادقة عليها لصاحلبات أن ينحاز يف إعداد احلسا
ختفيض  مها ، وجهات أخرى يهو واحلصول على القر  ين اجلددز، حيث هناك جهات يهمها رفع األرباح جلذب املستثمر عن التحي  

مستمر و التأكيد على أنه البد من االلتزام مبعيار احلياد بشكل دائم  لكن يف مجيع األحوال جيب .العكس األرباح وأطرافا أخرى ترى
لومات صادقة وميكن حىت تكون املعلذلك له. وبصدق ما متث   احىت ميكن الوثوق هبوجتن ب التحيز يف إعداد املعلومات احملاسبية 

 :3التالية زالتحي  ع ا نو أب الوثوق هبا جيب جتن  
 
 

                                                           
 .713خالد مجال اجلعارات، مرجع سبق ذكره، ص 1
 . 743، ص 7142، 11ستنصرية العراق، السنة د، جامعة املعبد الرضا شفيق البصري، بيداء فاضل جاسم، دور اإلفصاح الوارد بالقوائم املالية يف ترشيد قرارات املستثمرين، جملة اإلدارة واالقتصا 2
 باالعتماد على: 3 

 .63مداحي عثمان، مرجع سبق ذكره، ص  -  
 .748رضوان حلوة حنان، النموذج احملاسيب املعاصر، مرجع سبق ذكره، ص  -  
 .482وليد ناجي احياي، مرجع سبق ذكره، ص -  



عالقة التحفظ المحاسبي بمالءمة وموثوقية المعلومات المحاسبية                            الفصل الثالث    
 

 
202 

  :التحيز في عملية القياس 
حتكم  ترتبط أسبابه مبجموعة من املفاهيم واملبادئ والفرو  واألعراف احملاسبية اليتكذلك بتحيز قواعد القياس احملاسيب، يسمى  

رط لسياسة التحفظ م املفأو االستخدا ساليب القياس كالتكلفة التارخييةوفيه يتم استخدام أسلوب من أعملية القياس احملاسيب. 
نظرا  زبري يف املعلومة. فرغم أن البيانات املعدة على أساس منهج التكلفة التارخيية هي خالية من التحي  ز كيؤدي لتحي   مما ،احملاسيب

من  .عها بدرجة كبرية من املوثوقية، إال أهنا قد تكون أقل ارتباطا بطبيعة املعلومات اليت تليب احتياجات مستخدمي القوائم املاليةلتمت  
دون  التارخييةلفة كلتا رتات التضخم واالنكماش طبقا ملبدأوالتقارير املعدة يف فويه القوائم املالية أبرز صوره حتيز القياس الذي حتت

 مراعاة عملية التعديل آلثار التضخم أو االنكماش.
   ز من طرف القائم بعملية القياستحي 

ري ون حتيزا مقصودا. كما قد يكون غز ناتج عن نقص درجة األمانة للشخص املسؤول عن القياس، عندئذ يكهذا النوع من التحي  
مقصود يف ظل نقص املعرفة والدراية واخلربة. فمن املعروف أن املعلومات احملاسبية اليت يعدها احملاسب توفر اخلدمة ألطراف عديدة 

حدى اجلهات. ا إلز وجلهات خمتلفة، وبالنظر هلذه اجلهات فقد ختتلف مصاحلها وتتعار ، مما قد يؤدي باحملاسب ألن يكون متحي  
مصدره احملاسب من خالل أن قواعد القياس على درجة كاملة من احليادية واملوضوعية، لكن باملقابل يكون ى التحيز الذي ويتجل  

وكمثال  .يوظ ف احملاسب هذه القواعد بشكل مغلوط أو مبالغ فيه، مما يؤدي يف النهاية لظهور حتيز مرتبط به وليس بنظام القياس
ف جمموعة من احملاسبني يف حتديد خمصص االهتالك ألصل ثابت وباستخدام نفس األسلوب )القسط الثابت على ذلك اختال

األساس لسوء ز يرجع بمثال(، فهذا التحي ز قد يعود الختالف تقدير العمر اإلنتاجي لألصل مثال. لذا فإن هذا النوع من التحي  
 استخدام احملاسب لقاعدة القياس.

 :التحيز المشترك 
ل وعملية )نظام( القياس يف نشوئه، وذلك من خال-اجلهة املسؤولة عن القياس- هذا النوع من التحيز يشارك كل من احملاسبيف

ز الناجم عن النظام مبعىن أن التحي عدم حيادية نظام القياس احملاسيب بدرجة كاملة، إضافة لنقص حيادية احملاسب يف عملية القياس.
، و قاعدة القياسأ ز الناجم عن احملاسب بسبب سوء استخدام النظامالتكلفة التارخيية إذا ما اقرتن بالتحي   احملاسيب القائم على أساس

ال ميكن أن يكون  زنة فيها. لذا ميكن اجلزم بأن مصدر التحي  فحتما ستكون النتائج سلبية على القوائم املالية واملعلومات املتضم  
د حتيز القياس من بني صوره جن ديدة جمتمعة أمهها النظام احملاسيب والقائم بعملية القياس.واحدا، إمنا هو نتيجة حتمية ألسباب ع

ود  هذه السياسة من طرف احملاسبني بدرجات خمتلفة ومبستويات متفاوتة يقاملرافق الستخدام سياسة التحفظ، حيث أن تبين  
 الختالف يف قيم حتيز القياس الذي يصيب املعلومات احملاسبية.

ة املعلومات  ن حياديأربط بني احليادية والتمثيل الصادق، حيث أشاروا إىل العالقة  حد دواجانب آخر هناك من الباحثني من  من 
 ثوق هبازة هي معلومات ال ميكن الو ن املعلومات املتحي  ألكخاصية مرغوبة تصف عدم التحيز وتتداخل مع أمانة املعلومات، وهذا 

أن تت صف هذه املعلومات بالنزاهة واخللو من التحيز وتضع خاصية احلياد على عاتق املسؤولني عن وضع واالعتماد عليها. ولذا جيب 
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ة التمثيل خلاصي وهبذه الصورة يتأكد لنا من أن احليادية هي إحدى اخلصائص الفرعية الضرورية .1معايري احملاسبة وإعداد املعلومات
  وأمينة.تكون املعلومات صادقة  الصادق حىت

 (Free from errorالخلو من األخطاء ) -3    
خلو املعلومات من األخطاء ال يعين الدقة الكاملة يف املعلومات، إمنا يقصد به أنه ال توجد أخطاء يف األسلوب املستخدم إلنتاج 

دير سعر أو قيمة غري على أن تق 7141( من اإلطار املفاهيمي لسنة 43لقد نصت الفقرة ) .2املعلومة وال توجد أخطاء يف وصفها
قابلة للرصد ال ميكن حتديده ليكون دقيقا أو غري دقيق. رغم ذلك ميكن أن يكون التعبري عن هذا التقدير صادقا إذا وصف املبلغ 

املناسب  ومل حتدث أخطاء يف اختيار األسلوب ضيح طبيعة عملية التقدير وحدودهابوضوح وبدقة على أنه تقديري، وإذا مت تو 
  .4. فاملعلومات تكون صادقة إذا كانت خالية من األخطاء ويثق فيها املستخدم3لتطوير التقديروتطبيقه 

خدم ، وأن األسلوب املستبشكل نسيب ويعين اخللو من األخطاء أيضا عدم وجود أخطاء أو سهو يف وصف الظواهر االقتصادية
يت علومات وتوصف بأقصى دقة ممكنة باستخدام اإلجراءات الإلنتاج املعلومات قد مت اختياره وتطبيقه دون أخطاء، وأن تقاس امل

( والذي Accuracy)اجلعارات( تفسريا هلذه اخلاصية ضمن مصطلح الدقة ) للتوضيح أكثر قد مو  .تعكس أفضل املدخالت املتاحة
واقعية بعيدة عن و ون تضخيم " أن املعلومات تكون خالية من اخلطأ والتحريف والتزوير والتشويه والغش، وموصوفة كما هي د :يعين

"درجة خلو املعلومات من األخطاء سواء كانت لغوية أو رقمية،  :بـدقة املعلومات  وصف )الصرن( سياق متصليف و . 5اخليالية"
وتكون واضحة ومفهومة وتعكس املعاين األساسية للبيانات اليت تعتمد عليها، فاملعلومات الدقيقة جيب أن تنقل صورة دقيقة 

 .6خدم هلا"للمست
، وهذا قخلو املعلومات من األخطاء هي خاصية أساسية جيب توف رها يف املعلومة حتقيقا خلاصية التمثيل الصاد بأن ترى الباحثة

. فاملعلومات حا دون أخطاءومتثيله متثيال صحي والذي يعين مدى مطابقة املعلومات للواقع املراد التعبري عنه ألهنا تقرتن بعنصر الدقة
أية أخطاء يف  نال تتضم  مفهومة و  متثيلها، لذا جيب أن تكون واضحة يقة يفرت  أن تنقل صورة صادقة عن الظاهرة املرادالدق

 ما على منه (13نصت املادة )فقد  ،44-12 أحكام القانون تطبيق ناملتضم   416-13وصفها. وبالرجوع للمرسوم التنفيذي رقم 
، وهو ما 7ارنة والوضوح"ملقامة والدقة وقابلية ءمالللف املالية على اخلصائص النوعية يف الكشو :" جيب أن تتوفر املعلومة الواردة يلي
 كأساس للثقة وصدق التعبري.  هاتوف ر  مهيةأل قد ركز على جانب الدقة يف املعلومةاجلزائري أن املشر ع  يبني  

ر أخطاء بشكل وعدم ظهو  وبشكل تام يف مجيع النواحي أن حتقيق هذه اخلاصية ال يعين أن الدقة مطلوبة لكن جتدر اإلشارة إىل 
، كما أن العديد من األرقام املفصح عنها 8مطلق، خاصة عند عمل التقديرات اليت توضع على أساس واقعي وليس بشكل عشوائي

                                                           
 .63مداحي عثمان، مرجع سبق ذكره، ص  1

2 Ruzlana Kuzina, op.cit, p: 88. 
3  The conceptual framework for financial reporting, 2015, op.cit, p: 30. 

( يف ظل املعايري الدولية، SCFحول )امللتقى الدوي األول  ،( IAS/IFRSسعد بوراوي، األسس واملبادئ احملاسبية يف النظام احملاسيب املاي اجلزائري مع اإلشارة إىل حاالت التقارب مع اإلطار الفكري )4
 .41 ، ص7141جانفي  43-42املركز اجلامعي الوادي، يومي 

 .741خالد مجال اجلعارات، وضع منوذج مقرتح خلصائص املعلومة املالية ذات اجلودة العالية، مرجع سبق ذكره، ص 5
 .473، ص7148، 4، ع73جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، مجرغد الصرن، عوامل قياس اجلودة يف نظم املعلومات املطبقة يف شركة االتصاالت،  6
 47، مرجع سبق ذكره، ص 44-12املتضمن تطبيق أحكام القانون  416-13( من املرسوم التنفيذي، رقم 13املادة )  7

8 Shyam SK, op.cit, 
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 ب مشكلة السهوكن جتن  لذا ال مي .كتقدير مبالغ املؤونات واالحتياطات وغريها  يتم تقديرها على أساس توقعات للنتائج املستقبلية
سعى اجلهات ت أو حدوث بعض األخطاء يف وصف الظواهر واألحداث، وتبقى مسألة حتقيق خاصية الدقة أمرا نسبيا وليس مطلقا

    .وتعظيمه مىت كان ذلك ممكنا املسؤولة عن إعداد القوائم والتقارير املالية لتحقيقه ضمن املستويات املعقولة

 بين الخصائص النوعية الرئيسيةثالثا: العالقة       
ثيل الصادق عن متكون مفيدة، حيث ال يساعد التحىت املالءمة والتمثيل الصادق خبصائص صف املعلومات احملاسبية جيب أن تت  

 صائصدة. وتكون عملية تطبيق اخلاملستخدمني لوضع قرارات جي   مةئالتمثيل غري الصادق عن ظاهرة مالوال  ظاهرة غري مالءمة
 يتائص املعز زة وقيد التكلفة، وال: )مع مراعاة آثار اخلص1عندما تكون على النحو التاي اليةألساسية أكثر كفاءة وأكثر فع  وعية االن

 مل يتم أخذها بعني االعتبار(
 .حتديد ظاهرة اقتصادية ممكن أن تكون مفيدة ملستخدمي املعلومات الواردة بالتقارير 
 لظاهرة واليت ستكون أكثر مالءمة إذا كانت متاحة، وميكن التعبري عنها بصدق.حتديد نوع املعلومات عن تلك ا 
 .حتديد ما إذا كانت املعلومات متاحة وميكن التعبري عنها بصدق 

بية علومات احملاسوهو الوضع األمثل لتصبح امليعد أمرا مرغوبا للغاية،  قية معا وبدرجة عالية من التأكدإن توافر خاصية املالءمة واملوثو 
ملثاي. ، لكن يف الواقع العملي نادرا ما تتوافر هذه احلالة يف شكلها اوباإلمكان االعتماد عليها أكثر نفعا وفائدة يف بناء القرارات

لقد أمجعت دراسات خمتلفة على أنه ال ميكن االستغناء عن اخلاصيتني لذا يقتضي األمر املوازنة بينهما؛ حيث يف بعض املواقف 
مة أهم من املوثوقية، والعكس يف مواقف أخرى. رغم ذلك أشارت بعض األحباث إىل ضرورة إعطاء األولوية للمالءمة تكون املالء

( أنه لكي تكون املعلومات احملاسبية مفيدة، جيب أن يتوافر ه)حلو . يف هذا الشأن أوضح 2لى حساب اخلصائص األخرى للمعلومةع
قية يف نفس الوقت، ونظرا لوجود بعض التعار  بينهما يف غالب األحيان، يكون من القدر املعقول من خاصية املالءمة واملوثو 

  .3الضروري للوصول إىل قدر أكرب من املالءمة أن نضحي بقدر من املوثوقية، حيث يصعب حتقيقهما معا بنفس الدرجة
دث فيها انتقال قطة البيع، وهي النقطة اليت حييف أحسن صورها عند االعرتاف باإليراد عند ناملوثوقية و ملالءمة اتكون العالقة بني 

بالتاي قبل و تتم عملية املبادلة ويعرتف باإليراد، وعندها تتحقق اخلواص الرئيسية للمعلومة.  وفيهاامللكية من البائع إىل املشرتي، 
وقية حلساب املالءمة. ذلك نضحي باملوثخذ القرار، لوال نستطيع إخفاء املعلومة عن مت   نستطيع معرفة اإليراد وتأكيدهنقطة البيع ال 

وقد تكون هذه النسبة  ،مثل ما وض حنا سابقا بينما يف أعمال املقاوالت واستخراج املعادن جيرى االعرتاف باإليراد بنسبة ما مت إجنازه
وية لتصحيح األخطاء سغري دقيقة وختضع ألخطاء التقدير. ويتم اكتشاف ذلك بعد إمتام عملية البيع ليتم بعدها إجراء قيود الت

ن معلومات التكلفة التارخيية هي على درجة كافية من إ. 4الناجتة عن التقدير، وهو ما يزيد من درجة املوثوقية على حساب املالءمة
اقع و ز مقصود، لكن تتميز خبليط غري متجانس من مكونات خاصية املوثوقية، فهي غالبا ما تكون أقل متثيال للالثقة وختلو من أي حتي  

                                                           
1 The conceptual framework for financial reporting, 2015, op.cit, p :30. 

، 7148، 8، ع13ينية، اجمللة األردنية يف إدارة األعمال، مجمجيل حسن النجار، أثر تطبيق حماسبة القيمة العادلة على موثوقية ومالءمة معلومات القوائم املالية الصادرة عن شركات املسامهة الفلسط 2 
 .7146.13.41(، تاريخ االطالع journals.ju.edu.johttps//:. متوفر على )127ص 

 .23، ص 7113، دار وائل للنشر، عمان، 7رضوان حلوة حنان، مدخل النظرية احملاسبية: اإلطار الفكري والتطبيقات العملية، ط 3
 .61-13مرجع سبق ذكره، ص ص حيدر حممد عطا،  4 

https://journals.ju.edu.jo/
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املوثوقية على حساب خاصية املالءمة عند استخدام طريقة القياس تزيد أن  لكن ميكن .1 عنهاوال تعكس حقيقية الظواهر املعرب  
احملاسيب وفقا ملنهج التكلفة التارخيية. لذلك، ولتجاوز التعار  بني مالءمة املعلومات وموثوقيتها، فإن األمر يتطلب ضرورة املوازنة 

 .2يق أهداف القوائم املاليةبينهما لتحق
 ستوىية وقدر من املالءمة وباململوثوقر خدمة ملستخدميها، فالبد وأن تتوفر على قدر من اأن املعلومات احملاسبية حىت توف  ب ةرى الباحثت

اقف اليت تكون فيها و بينهما. ففي امل ةوازنمالسعي للضرورة ب ا يتطل  ممألنه ال ميكن االستغناء عن كلتا اخلاصيتني،  نظرا املقبول
لى أنه ليس ع يدل بطبيعة احلال هذا ما .املوثوقية، والعكس يف مواقف أخرىاملالءمة أهم، يتم تغليب هذه اخلاصية على حساب 

 .لضمان انتاج معلومات ميكن االعتماد عليها يف وضع القرارات من املمكن التضحية بأي من الصفتني كليا
 معز زةالخصائص النوعية ال  -2     

( مسألة ضرورة تواجد خصائص أخرى إىل جانب اخلصائص الرئيسية املذكورة FASB( وجملس )IASBجملس )كل من لقد ناقش  
من خالهلا واعتربها مبثابة خصائص مكم لة للخصائص الرئيسية للمعلومة احملاسبية، و  لق عليها تسمية اخلصائص املعز زةآنفا، حيث أط

ات األكثر إفادة من املعلومات األقل إفادة. هذه الصفات املعز زة جيب توافرها يف املعلومة لكن ليس بنفس ميكن التمييز بني املعلوم
على أن القابلية  7143( من اإلطار املفاهيمي لسنة 43درجة أمهية املعلومات اجلوهرية )املالءمة، املوثوقية(، حيث نصت الفقرة )

 مة املالئمة واملعرب  عنها بصدقو ز من فائدة املعلناسب، والقابلية للفهم هي خصائص نوعية تعز  للمقارنة، القابلية للتحقق، التوقيت امل
إن اخلصائص النوعية املعز زة هي خصائص ثانوية، تسمى كذلك  .3لكن ال جتعل املعلومات غري املفيدة جمدية ونافعة الختاذ القرار

والتمثيل : املالءمة ةاألساسيز من فائدة اخلصائص يعز  كما أن وجودها علومات،  توف رها فائدة أكرب للم باخلصائص الداعمة اليت يتيح
وعية مت وضعها لتحديد نقد و  األساسيةهناك من يعترب أن هذه اخلصائص هي إضافية للخصائص زيادة على ذلك  .الصادق

 صدرلقد  سليمة.ف قراراته بطريقة صحيحة و لحىت يتمك ن من صياغة خمت خذ القرارتوفري قدر من الدعم ملت  و  ،املعلومات احملاسبية
بغر  اختيار اخلصائص النوعية اليت جتعل املعلومات أكثر فائدة  4331( سنة FASB( الصادر عن جملس )17البيان رقم )

لقوائم املالية، اجاء البيان ليمك ن من االختيار بني هذه البدائل املمكنة حملتوى  *دة وخمتلفةللمستخدم، وملا كانت بدائل القياس متعد  
 :4حيث حدد
 .خصائص رئيسية تتمثل يف املنفعة للمعلومات احملاسبية 
 .خصائص أساسية تتمثل يف املالءمة واملوثوقية 
 .خصائص ثانوية تتمثل يف القابلية للمقارنة واالتساق 

                                                           
 .741مرجع سبق ذكره، ص رضوان حلوة حنان، النموذج احملاسيب املعاصر،  1 
امعة املستنصرية، العراق، بني واملدققني(، جملة اإلدارة واالقتصاد، جكرمية علي جوهر، العالقة بني اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية وقواعد احلوكمة جمللس اإلدارة )دراسة حتليلية لوجهات نظر احملاس  2

 .441، ص 7144، 31، ع81السنة 
3 Conceptual framework for financial reporting 2018, available at (www.iasplus.com), vu le 10.04.2018. 

 ها. غري * تتمثل بدائل القياس احملاسيب يف: التكلفة التارخيية، القيمة الصافية القابلة للتحقق، الطرق املختلفة لإلهتالك، القيمة اجلارية و 
 .443، ص 7147، 7، ع47عو  اهلل جعفر احلسني، أمهية وجودة اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية، جملة العلوم والثقافة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، مج 4

http://www.iasplus.com/
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مت  7143طار مفاهيمي لسنة اإل ، وحديثا7141، 7148 اإلطار املفاهيمي لسنة وبعده 7141لسنة واستنادا لإلطار املفاهيمي 
إجراء تغيريات على الرتتيب اهلرمي هلذه اخلصائص وأصبحت اخلصائص الثانوية تسمى خصائص معز زة، حيث تتمثل يف: القابلية 

 :فيما يلي عر  خمتصر هلذه اخلصائصللمقارنة، القابلية للتحقق، التوقيت املناسب، القابلية للفهم. و 
 (Comparabilityمقارنة )أوال: القابلية لل       

(، لكن اختلفت 17وقائمة املفاهيم رقم ) 4333كانت خاصية القابلية للمقارنة مفهوما هاما يف كل من اإلطار املفاهيمي لسنة 
اعترب أن القابلية للمقارنة ال تقل أمهية عن  4333، حيث أن اإلطار املفاهيمي لسنة ة املفهوممهيأل من حيث نظرهتاهذه األطر 

 العالقة بني اثنني أو أكثر من أجزاء املعلومات نوع منوصفت القابلية للمقارنة كفقد ( 17)رقم  . أما قائمة املفاهيمواملوثوقيةالءمة امل
مثيل الصادق أكثر وتعترب املعلومات املالئمة وذات الت .واملوثوقيةاليت على الرغم من أمهيتها، فهي ثانوية بالنسبة خلاصية املالءمة 

ا يف ومن طرف املنشأة نفسه ،لة مبل غ عنها من طرف منشآت أخرىة إذا كان من املمكن مقارنتها بسهولة مع معلومات مماثفائد
( مطلوبة هي زيادة IFRS) الدولية دورات أخرى، مع اإلشارة إىل أن واحدة من أهم األسباب اليت جعلت معايري اإلبالغ املاي

  .1عنها غقابلية املقارنة للمعلومات املبل  

، كما يعرب  عنها 2"متكني املستخدمني من حتديد وفهم أوجه التشابه واالختالف بني بنود القوائم املالية" :تعين القابلية للمقارنة
دمون خبإمكانية مقارنة القوائم املالية لفرتة مالية معينة مع القوائم املالية لفرتة أو فرتات أخرى سابقة لنفس املنشأة، حيث يستفيد املست
ارنة مع قمن إجراء املقارنة ألغرا  بناء القرارات املتعلقة بالتمويل واالستثمار، ومتابعة التطور يف أداء املنشأة ومركزها املاي إلجراء امل

 ، وكذلك الثباتادون تغيريه وتقتضي عملية املقارنة الثبات يف استخدام السياسات احملاسبية من فرتة ألخرى .3املنشآت األخرى
يف أسلوب عر  القوائم املالية من فرتة ألخرى، حيث ال يسمح للمنشأة بتغيري سياساهتا احملاسبية إال يف ظروف معينة  واالت ساق

والغاية من ذلك  (.8IASق من خالهلا خاصية املالءمة واملوثوقية، أو كمتطلب تشريعي حملي، أو استجابة ملعيار دوي )املعيار حتق  
 ملعلومات احملاسبية من إجراء املقارنات املهم ة واملناسبة. هو متكني مستخدمي ا

نه خاصية املقارنة هو إعالم مستخدمي املعلومات عن سياسات احملاسبة املستخدمة يف إعداد القوائم املالية وعن إن أهم ما تتضم  
د على حتقيق القابلية عن السياسات احملاسبية يساع أي تغيري فيها، كما أن االلتزام مبعايري اإلبالغ املاي الدولية مبا يف ذلك اإلفصاح

رغم أهنما مرتبطان ن لك، ويوجد بينهما نوع من التكامل هناك تداخل بني الثبات والقابلية للمقارنة ضح جليا أنلذلك يت   .4للمقارنة
ات( أن صفة الثبات أو االت ساق )اجلعار  ويضيف. 5فإن القابلية للمقارنة تشمل اهلدف، بينما يساعد الثبات يف بلوغ هذا اهلدف

ن دورة م هي خاصية توج ه يف الغالب لداخل املنشأة وتتعلق مبدى استمرار احملاسبني يف تطبيق نفس األسس والقواعد احملاسبية

                                                           
1  The conceptual framework for financial reporting, 2010, op.cit, p: 62. 

 .44خرون، مرجع سبق ذكره، ص عالء عبد احلسني الساعدي وآ 2
 .7146.13.46تاريخ االطالع  ،(www.ascasociety.org. متوفر على املوقع )44، ص7148مجعة محيدات، حسام خداش، احملاسبة، اجملمع العريب للمحاسبني القانونيني، عمان، األردن،  3
اي، جملة كلية التجارة رجة يف سوق عمان املخرون، أثر تطبيق معاير اإلبالغ املاي الدولية على جودة املعلومات احملاسبية الواردة يف القوائم املالية للشركات االستثمارية املدمعتز أمني السعيد، وآ 4 

 .7146.13.12(، تاريخ االطالع twww.researchgate.ne. متوفر على املوقع )11، ص7148، يناير 4، ع11للبحوث العلمية، جامعة اإلسكندرية، مج
5 Conceptual framework for financial reporting, 2013, op.cit, p: 202. 

http://www.ascasociety.org/
http://www.researchgate.net/
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يف  ق. أما قابلية املعلومات للمقارنة فهي موج هة على األرجح لألطراف اخلارجية للوقوف على مدى تطبيق االتساحماسبية ألخرى
 .1املنشاة

جوهر العالقة بني هذه اخلاصية واخلصائص األساسية، فحىت لو   7141لسنة  إلعداد التقارير املالية ح اإلطار املفاهيميوض  لقد 
كانت املعلومات غري قابلة للمقارنة بسهولة، فإن املعلومات املالئمة وذات التمثيل الصادق ال تزال مفيدة. من جهة أخرى، فإن 

لظواهر واألحداث ا ل بصدقيستخدمها إذا مل متث  سل من ت القابلة للمقارنة ليست مفيدة إذا مل تكن مالئمة وميكن أن تضل  املعلوما
 .2خاصية أساسيةك اعتبارها بدال من، ولذلك اعتربت القابلية للمقارنة كخاصية نوعية معز زة يف الواقع

 (Verifiabilityثانيا: القابلية للتحقق )     
بشكل واضح وكجانب من جوانب خاصية القابلية للتحقق  4333( لسنة IASBجملس ) نالصادر ع م ن اإلطار املفاهيميمل يتض

زة للخصائص ( الصادرة عن اجمللس األمريكي. وخالفا لذلك فقد جاءت كخاصية معز  7املوثوقية، على عكس قائمة املفاهيم رقم )
، فعدم بثقة منهااليت ميكن التحقق  األخري تضم ن إمكانية استخدام املعلومات األساسية ضمن اإلطار املفاهيمي املشرتك. هذا

لذا تبقى   .ولكن جيب على املستخدمني أن يكونوا أكثر حذراوغري جمدية عدمية الفائدة بالضرورة التحقق ال جيعل املعلومات 
  .3بالضرورةمطلوبة كخاصية مرغوبة للغاية ولكن ليست 

لية للتحقق وجود درجة عالية من االتفاق بني احملاسبني عند قياس حدث معني، حيث يتم الوصول إىل القابب يقصدبشكل عام 
فاق بني األفراد تعين:" درجة االتو النتائج نفسها عرب استخدام الطرق واألساليب نفسها اليت استخدمت يف قياس تلك األحداث. 

 تخدام نفس أساليب القياس. أي مدى وجود درجة عالية من اإلمجاع بنياملستقلني واملط لعني الذين يقومون بعملية القياس باس
احملاسبني املستقلني عند استخدامهم نفس طرق القياس، واخلروج بنتائج متشاهبة لألحداث االقتصادية، حبيث تتحقق خاصية التمثيل 

املعلومات  " إمكانية التحقق من أن:تمث ل يفتخاصية معز زة  هي، وترى )أمال عو ( أن قابلية املعلومات للتحقق 4الصادق كذلك"
  .5ل بصدق الظاهرة االقتصادية اليت يقصد متثيلها"متث  

لومات احملاسبية، التثبت من سالمة وموضوعية املعأن قابلية املعلومات للتحقق تعين ب ةرى الباحثت بناء على التوضيحات املقدمة
ها ضوع الدراسة من طرف عدة حماسبني مستقلني، فإهنم سيتوصلون للنتائج نفسأنه لو مت إعادة القياس احملاسيب للحدث مو  حيث

كصفة   تهاتنبع أمهيو  ولذلك فهي خاصية هامة لتجن ب عملية االحنياز والتأثري الشخصي يف عملية القياس احملاسيب.وبصورة مستقلة. 
وقد  ملوصوفة.يز أو خطأ عن الظاهرة اتعرب  بأمانة ودون حتمعز زة من أهنا متك ن املستخدمني من التأكد بأن املعلومات املفصح عنها 

تكون قابلية التحقق بشكل مباشر واليت يقصد هبا التحقق من قيمة أو بند معني باملشاهدة املباشرة كجرد النقدية، أو بشكل غري 

                                                           
 .748خالد مجال اجلعارات، وضع منوذج مقرتح خلصائص املعلومات املالية ذات اجلودة العالية، مرجع سبق ذكره، ص 1 

2 Conceptual framework for financial reporting, 2011, op.cit, p: 62. 
3 Conceptual framework for financial reporting, 2011, op.cit, pp: 62-68. 

 .44مجعة محيدات، حسام خداش، مرجع سبق ذكره، ص  4 
 . 416ئص النوعية للمعلومات احملاسبية يف إطار املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية، مرجع سبق ذكره، ص أمال حممد عو ، حتليل العالقة بني حماسبة القيمة العادلة واخلصا 5 
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ب باستخدام نفس األسالي وإعادة احتساب املخرجات من مدخالت مناذج القياس احملاسيبت والتأكد مباشر من خالل التثب  
 .1والطرق

 (Timelinessثالثا: التوقيت المناسب )     
اعتربت كخاصية و  تسمى هذه اخلاصية كذلك بالوقتية، التزامن، املوقوتية، وقد الزمت باستمرار اخلصائص النوعية للمعلومة احملاسبية

 خيتلف يف كل مرة رغم ثبات مضموهنا، حيث ناقش جملس تصنيفها كان إال أن .راسخة ضمن اإلطار املفاهيمي إلعداد التقارير
 خاصية التوقيت املناسب كخاصية فرعية للمالءمة، عكس جملس 4331( يف اإلطار املفاهيمي لسنة FASB) املعايري األمريكي

صاهلا. أما اإلطار كقيد أساسي على إنتاج املعلومات واي  4333( الذي صن فها يف إطاره املفاهيمي لسنة IASB) املعايري الدوي
الءمة حتس ن وتعز ز من فائدة املعلومات احملاسبية ذات امل للخصائص الرئيسية فقد اعتربها كخاصية معز زة 7141املفاهيمي لسنة 
  .والتمثيل الصادق

ت احملاسبية يعين مدى توف ر املعلوما 7143من اإلطار املفاهيمي لسنة  (7.88كما جاء يف الفقرة )والتوقيت املناسب ببساطة  
:" تكون املعلومات التايككما عر فها )الساعدي(  . اهتمخذي القرار يف الوقت املناسب، وقبل أن تفقد قدرهتا على التأثري يف قرار ملت  

وهذا يوض ح أمهية عنصر الزمن يف توفري  .2متاحة لصنع القرارات يف الوقت الذي تكون هلا القدرة على التأثري يف تلك القرارات"
علومات، حيث كما هو معروف تفقد املعلومات قيمتها ومنفعتها بسرعة إذا مل تكن متاحة عند احلاجة إليها، أو مت الرتاخي يف امل

ت املناسب للمعلومات ن التوقييتضم  و تقدميها لفرتة طويلة وبعد وقوع األحداث املتعلقة هبا، خاصة يف ميدان التجارة وعامل املال. 
 :3مها ينياملنشورة عنصرين أساس

  :فرتة اإلعداد.بتسمى و يتعلق بالفرتة الزمنية اليت تعد عنها وتغطيها التقارير املالية األول 
 :طلق يتعلق بالفرتة الزمنية اليت تنقضي من هناية فرتة إعداد التقارير املالية حىت نشر هذه التقارير واستخدامها، ي الثاني

 عليها بفرتة التأخري.
تقارير كلما حتس نت خاصية التوقيت املالئم، أي كلما قلت فرتة اإلعداد وفرتة تأخري نشر ال  ومات بشكل سريعما مت توصيل املعلفكل

أخري منفعة القوائم والتقارير املالية كلما مت اإلعالن عنها يف وقت قصري وسريع والعكس إذا مت تتتزايد كقاعدة عامة، و والقوائم املالية. 
على ضرورة أن  لدوليةااحملاسبية واألزمات املالية  ملالية تعترب أساس وضع القرارات، فقد أك دت الفضائحنشرها. ونظرا ألن القوائم ا

 تتمتع القوائم املالية بالدقة والشمولية والعدالة، إىل جانب تقدميها يف الوقت املناسب. وهذا ال يتحقق إال إذا مت إعدادها على أساس
. وقد أثبتت العديد من األحباث أن خاصية التوقيت املناسب ال تعد جمرد 4م يف مجيع أحناء العاملمعايري حماسبية حتظى بالقبول العا

                                                           
 .44مجعة محيدات، حسام خداش، مرجع سبق ذكره، ص  1 
 .44عالء عبد احلسني الساعدي، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .42عادل عبد الفتاح امليهي، مرجع سبق ذكره، ص  3

4 Yalkin Y et al, International financial reporting standards (IFRS) and the development of financial reporting standards in 
Turkey, Research in Accounting regulatory, Vol. 20, 2008, p:17. 



عالقة التحفظ المحاسبي بمالءمة وموثوقية المعلومات المحاسبية                            الفصل الثالث    
 

 
209 

تعبري وصفي يتعل ق بالوصول حلجم معني من املعلومات يف الزمن املالئم لوضع القرارات، إمنا تساعد أيضا يف القياس الكم ي للخسارة 
   . 1ة ملستخدميها وعدم مراعاة الوقتاملمكنة نتيجة تأخري إيصال املعلومات احملاسبي

تعد خاصية التوقيت املناسب جد مرغوبة لكن ليس بنفس ( BC3.39وحسب نص الفقرة ) 7141ويف ضوء اإلطار املفاهيمي لسنة 
ئمة ، فتوفري املعلومات يف الزمن املناسب يعد مفيدا فقط إذا كانت هذه املعلومات مالتمثيل الصادقالقدر كخاصية املالءمة وال

لة بصدق. باملقابل ميكن للمعلومات املالئمة واملعرب  عنها بصدق أن تبقى مفيدة )خاصة ألغرا  التأكيد(، حىت ولو مل يتم وممث  
ية مل تعد خاصية فرع احملاسبية وهذا نظرا ألن وقتية املعلومات .2اليت جيب أن توصف هبااإلبالغ عنها يف الوقت املناسب وبالطريقة 

علومات امل فائدة دعم تساعد علىزة بل أصبحت خاصية معز   ،يف إطار النموذج األمريكي ءمة كما كان معموال به سابقالتحقيق املال
صور يف لالستفادة منها يف وضع القرارات املتعلقة مبعاجلة اخللل وأوجه القكذا و  ،وتؤكد سالمة القرار املت خذ فيها املوثوقالئمة و امل

 .بأقل جهد وأدىن مستوى من التكاليف واخلسائر ،ودون تأخري الوقت املناسب

ومبا أن عملية اختاذ القرارات وصياغتها عادة ما تتحد د مبجال زمين معني، فإن هذا اجملال املناسب خيتلف باختالف طبيعة القرارات،  
توقيت وآخرون إىل أن ال وقد أشارت )مىن حيدر( حيث هناك قرارات تتطلب سرعة أكثر من غريها يف توفري معلومات مالئمة.

املناسب يتأثر بالتكلفة واملنفعة، حيث تزيد التكلفة للمصدر وتزيد املنفعة للمتلقي كلما أصدرت املعلومات بسرعة شرط عدم تأثر 
صدرة إذا ما وتنخفض معها تكلفة اجلهة امل جوهرها هبذه السرعة وإال ستصبح ضارة. والعكس جند أن منفعة املتلقي قد تنخفض

 . لذا يف مجيع األحوال جيب توفري املعلومات للمستفيدين عند احلاجة إليها باعتبارها أساس بناء القرارات.3خر إصدار املعلوماتتأ
 (Understandabilityرابعا: القابلية للفهم )     

بتعبري  ، أي هي4ة لديهم"عرفتعين القابلية للفهم:" قابلية املعلومات للفهم من قبل املستخدمني شرط توفري مستوى معقول من امل
( من اإلطار املفاهيمي QC30وحسب نص الفقرة ) .5:" تصنيف، متييز، عر  املعلومات بشكل واضح وموجز جيعلها مفهومة"أدق

تعترب علها مفهومة. بالشكل الذي جي ،تصنيف وتوصيف وتقدمي املعلومات بوضوح وباختصار تعين فإن القابلية للفهم 7141لسنة 
من اخلصائص املعز زة للثقة يف املعلومات ومالءمتها، بعدما كانت خاصية أساسية تتعلق مبستخدمي املعلومات يف ظل  اصيةهذه اخل

(. وعلى قدر أمهيتها هناك من يعتربها حلقة وصل بني خصائص املعلومات وخصائص FASB( جمللس )17قائمة املفاهيم رقم )
عتبار هذه اخلاصية ال تعتمد على اخلصائص املتعلقة باملعلومات فقط، إمنا تأخذ بعني اال فإنمستخدمي املعلومات احملاسبية. ولذلك 

القابلية ي أن أ خصائص مستخدم املعلومة مثل درجة ومستوى التعليم، مستوى اإلدراك، حجم املعلومات اليت حيوزون عليها....
  خدمني.بوضوح، وإمنا ميكن أن يتم فهمها أيضا من طرف املستللفهم توحي بأن املعلومات املختارة ال جيب أن تكون فقط مفهومة 

رت  :" أن يتم تصنيف وعر  املعلومات بشكل واضح ودقيق، ويفبـقابلية املعلومات للفهم )محيدات(  ويف سياق متصل وصف
ديه الرغبة يف بذل تصادية، ولأن يكون لدى املستخدم مستوى معقول من املعرفة يف جمال احملاسبة ويف أعمال املنشأة ونشاطاهتا االق

                                                           
 .43عادل عبد الفتاح امليهي، مرجع سبق ذكره، ص  1

2 The conceptual framework for financial reporting, 2010, op.cit, p: 63. 
  3 مىن حيدر عبد اجلبار وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص13.

 . 416لتقارير املالية، مرجع سبق ذكره، ص أمال حممد عو ، حتليل العالقة بيم حماسبة القيمة العادلة واخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية يف إطار املعايري الدولية إلعداد ا 4
 .11معتز أمني السعيد وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  5
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. كما جيب أن تكون املعلومات املعروضة بعيدة عن الصعوبة والتعقيد، لكن هذا ال يعين عدم عر  املعلومات تهااجلهد الكايف لدراس
خاصية تتأثر و . 1املتعل قة بالعمليات املعق دة كما يف العمليات املالية )املشتقات املالية(، إمنا جيب عرضها بشكل واضح ومفهوم"

     . وخربة من يقوم بإعداد هذه املعلومات، ومهارة وخربة مستخدميها مها: مهارةأساسيني قابلية الفهم جبانبني 
 :2شرات هامة هيعلى مؤ  أساسا دخاصية قابلية املعلومات للفهم واالستفادة تعتم يف ضوء التعاريف السابقة ميكن القول بأن 

 صاح يف عر  املعلومات احملاسبية.درجة الوضوح والبساطة واالف 
 .مستوى الوعي واالدراك والفهم لدى مستخدمي تلك املعلومات 
  يف التقارير السنوية وسهولة التعبري عنها وطريقة تصنيفها تنظيم املعلوماتمدى. 
  .أمهية وجود أشكال وجداول وخمططات لتحسني الفهم وتوضيح العالقات 
  عمول هبا لزيادة قابلية فهم املعلومة.وضع مسرد للمصطلحات التقنية امل 

تحقيق االستفادة ، وهذا لتوافر التجانس بني مجيع هذه املؤشرات البد منف منفعةذات  املتاحة وحىت تكون املعلومات احملاسبية
 والتأثري على متخذ القرار.بشكل أفضل 

قيق خاصية القابلية فإن حتاألساس ري احملاسبية، وعلى هذا املرشد والدليل لوضع املعاييعترب اإلطار املفاهيمي من جانب آخر فإن  
واضيع ملللفهم للمعلومة احملاسبية يعترب مطلبا أساسيا لواضعي املعايري، حىت يتأكدوا من أن املعايري املوضوعة واملعايري املطو رة ملعاجلة ا

أن تصنيف،  7148لسنة  إلعداد التقارير املالية املفاهيمي لقد ورد يف اإلطارو . 3احلس اسة تنتج إبالغا ماليا وإفصاحا ماليا مفهوما
وال  لاحملاسبية بشكل واضح وموجز جيعلها قابلة للفهم، لكن هناك بعض الظواهر معق دة بشكل متأص  املعلومات عر ، توصيف 

خبصوص هذه  م املعلوماتميكن جعلها قابلة للفهم، لذلك حيتاج املستخدمون املط لعون واجلادون إىل مساعدة املستشارين لفه
( أن بعض الظواهر معق دة بطبيعتها وليس  Qc32 –Qc30يف فقراته ) 7143. كما أشار اإلطار املفاهيمي لسنة 4الظواهر املعقدة

م ئمن السهل فهمها، فاستبعاد مثل هذه املعلومات ميكن أن جيعل من القوائم املالية غري كاملة ومضل لة، آخذين يف االعتبار أن القوا
راجعون املعلومات لون وياملالية يتم إعدادها للمستخدمني الذين لديهم معرفة معقولة عن األعمال واألنشطة االقتصادية، والذين حيل  

 .5حبذر
ضح مدى تأثري هاته اخلاصية على فائدة املعلومات اليت حيوزها املستخدم، فعدم فهمه ملا ميتلكه من بيانات ومعلومات، مما تقدم، يت  

رات غري سليمة. وإن مت وضعها فحتما ستكون قرا ن الصعوبة وضع القرارات املختلفةدم قدرته على تفسريها وحتليلها، جيعل موع
 تعلق بتصنيفواستيعاهبا، وت املتاحة للمستخدم لذا ولتفادي هذا الوضع، هناك جمموعة من اإلجراءات اليت تسه ل فهم املعلومات

ملستخدميها وليس للمحاسبني فقط. إىل جانب االستعانة بعناوين واضحة املغزى وسهلة الفهم،  البيانات يف جمموعات ذات مغزى

                                                           
 .47مجعة محيدات وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  1

2 Ferdy Van Beest et al, quality of financial reporting: measuring qualitative characteristics, Nijmegen center for economics, 
Radboud University, working paper, 2009, p: 14, available at (www.ru.nl), vu le 03.06.2018.  

 .13معتز أمني السعيد وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  3 
4 The conceptual framework for financial reporting, 2018, op.cit. p: 203. 
5 The conceptual framework for financial reporting, 2018, op.cit. 

http://www.ru.nl/
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ويضيف  .1ووضع البيانات املرتابطة مقابل بعضها البعض، وتقدمي األرقام الدالة على املؤشرات اليت يرغب املستخدمون يف معرفتها
 من احملتمل أن يكون من املناسبفنت اعتبارات القابلية للفهم أساسية، ( أنه إذا كا17( يف فقرته )7141)لسنة اإلطار املفاهيمي 

لية عنها بصدق. لذلك فإن إدراج القاب اجتن ب نشر معلومات حول أمور جد معق دة، حىت ولو كانت هذه املعلومات مالئمة ومعرب  
رضها بأكرب فهمها البد وأن يتم شرحها وعللفهم من ضمن اخلصائص النوعية املعز زة كان هبدف توضيح أن املعلومة اليت يصعب 

  ، وهذا حىت يسهل اختيار البديل املناسب للقرار املت خذ.2قدر ممكن من الوضوح
  خامسا: تطبيق الخصائص المعز زة للمعلومة المحاسبية     

حد  قصىعلومات إىل أاخلصائص النوعية املعز زة للم تعظيمجيب  7148اإلطار املفاهيمي لسنة ( من QC33نص الفقرة )حسب 
ال ميكن أن جتعل املعلومات مفيدة إذا كانت تلك  -سواء بشكل فردي أو كمجموعة- املعز زة هذه اخلصائصفإن ذلك  معممكن، 

الصادق  التمثيلخاصية واملقصود من ذلك أن املعلومة إذا كانت تفتقد خلاصية املالءمة و . 3لة بصدقاملعلومات غري مالئمة أو غري ممث  
معلومة عدمية النفع حىت ولو كانت قابلة للمقارنة والتحقق ومفهومة ومتاحة يف الوقت املناسب. لذا فإن املعلومة احملاسبية  فهي

ص النوعية املعز زة هي إن تطبيق اخلصائ من اخلصائص املعز زة. بعضااملالئمة وذات التمثيل الصادق تبقى مفيدة حىت ولو مل متتلك 
ية نوعية أخرى. فمثال زة لتعظيم خاصختفيض خاصية نوعية معز   قد يكون من الضروريبع ترتيبا حمددا، فأحيانا رة وال تت  عملية مكر  

قد يكون من املفيد التخفيض املؤقت خلاصية القابلية للمقارنة كنتيجة للتطبيق بأثر مستقبلي ملعيار اإلبالغ املاي اجلديد، وهذا 
 .4ق يف املدى الطويل، وميكن أن تعو   اإلفصاحات املناسبة جزئيا عدم القابلية للمقارنةلتحسني مالءمة املعلومة وعرضها الصاد

. 5يف حالة وجود تعار  بني اخلصائص النوعية للمعلومة يتم اإلحالل اجلزئي أو املبادلة اجلزئية لتحقيق الفائدة من املعلوماتولذلك 
 نوعية جند احتمالية التعار  بني اخلصائص املعز زة، كأن حيدث تعار رغم ذلك من بني املشاكل الشائعة الستخدام اخلصائص ال

حمتمل بني خاصية التوقيت املناسب والقدرة على التنبؤ للمعلومات، حيث قد تكون هذه األخرية متاحة يف الزمن املالئم لكنها 
كلفة التارخيية. كما لومات املعدة على أساس التتفتقد للقدرة على التنبؤ، أو ال تتوفر على هذه اخلاصية بشكل كايف. وهي حالة املع

وقد  كتماهلا.ن قدر الثقة هبا ودرجة ا قد يتم إعداد املعلومات بالسرعة املطلوبة ووقت طلبها، لكن سيكون على حساب التقليص م
دراك والتحليل، هم واإلل بصدق الظاهرة املدروسة، لكن قد تكون هذه املعلومات صعبة الفتكون املعلومات مالئمة ومتث  أن حيدث و 

 رغبات خذي القرارات املالية مهمة التوفيق بنيويصعب على املستخدم توظيفها يف منوذج القرارات. لذلك يقع على عاتق مت  
 .6دة واملختلفة هلم، واملعلومات اليت جيرى اإلفصاح عنهاوالصفات املتعد   احملاسبية مستخدمي املعلومات

 
 

                                                           
 . 86، ص7148عمان العربية، فواز فاضل الشمري، أثر املعايري االئتمانية على حتسني جودة املعلومات احملاسبية، رسالة ماجستري )غري منشورة( كلية األعمال: جامعة  1 

2 The conceptual framework for financial reporting, 2010, op.cit. p :64. 
3 The conceptual framework for financial reporting, 2018, op.cit. p :203. 
4  The conceptual framework for financial reporting, 2018, op.cit. p :203. 

 .28مداحي عثمان، مرجع سبق ذكره، ص  5
اإلفصاح الواردة يف معايري احملاسبة الدولية وتعليمات هيئة األوراق املالية، رسالة دكتوراه )غري منشورة(، جامعة عم ان محيدات مجعة، مدى التزام الشركات الصناعية املدرجة يف بورصة عمان مبعايري  6

 .63، ص 7111العربية للدراسات العليا، عمان 
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 لتقارير المالية المفيدةقيد التكلفة على ا -3    
م حتم ل فإن إنتاجها يستلز ( املعلومات بأهنا سلعة مثلها مثل أي سلعة أو خدمة، وأهنا تشرتى وتستهلك، لذا Hiltonصف )و 

دمة بتعبري أدق ال تعد خاصية نوعية للمعلومات، إمنا هي مسة من مسات العملية املستخ فالتكلفة واستخدامها يول د منافع. تكاليف
ب مراعاته هو أال تتجاوز جيلكن الشيء الذي  املنتجة، احملاسبية القيد الرئيسي على املعلوماتأيضا هي و  قدمي املعلومات املختلفة.لت

تكاليف إنتاج هذه املعلومات املنافع املستخرجة منها. فالقاعدة العامة يف هذا اإلطار هو أن املعلومات احملاسبية ال تنتج وال توز ع 
 .1ادت منفعتها عن تكلفتها، وإال فإن املنشأة ستتحم ل خسارة عند اإلفصاح عن تلك املعلوماتإال إذا ز 

( إىل أن التكلفة تعترب قيدا شائعا على املعلومات اليت Qc36 – Qc35يف الفقرات ) 7148أشار اإلطار املفاهيمي لسنة كما 
من خالل  يفر  تكاليف واليت من املهم أن تكون تكاليف مرب رة، ميكن توفريها من خالل التقرير املاي. فالتقرير عن املعلومات

منافع التقرير عن تلك املعلومات. وينفق معدي املعلومات احملاسبية معظم اجلهد املبذول يف مجع املعلومات ومعاجلتها والتحقق منها 
املعلومات اليت  فإذا تعذ ر احلصول على بعض ونشرها، لكن يتحم ل مستخدمو املعلومات تكاليف حتليل وتفسري املعلومات املقدمة،

من خالل نص الفقرة السابق، تت ضح ف .2هم حباجة إليها، فسيتحم لون تكاليف إضافية للحصول عليها من مكان آخر أو تقديرها
إىل )محيدات(  أشار ذاتهق ويف السياعة حىت تكون املعلومات مفيدة. أمهية دراسة العالقة اجلوهرية بني عنصر التكلفة واملنفعة املتوق  

تكاليف واملنافع، وهذا ظة باستمرار للعالقة بني الجيب أن تبقى متيق  احملاسبية املختلفة أن اهليئة القائمة على إعداد ووضع املعايري 
ة اجتهادية ياملنفعة( لكل احلاالت، وهذا لكوهنا عمل-عندما تصدر معيارا جديدا. كما ال يوجد معيار ثابت الختبار قيد )التكلفة 

. فتقييم حجم املنافع والتكلفة يعتمد بشكل كبري على التقدير الشخصي للمحاسب، لذا تكثر املشاكل 3لكل موقف على حده
 املتعلقة بالقياس الكمي لتكاليف ومنافع املعلومات احملاسبية، مما جيعل معدي القوائم واجلهات القائمة على إصدار املعايري احملاسبية

إن التكاليف املتعلقة باملعلومات احملاسبية تتضمن يف  .4كبري يتمث ل يف مدى إمكانية حتقيق املوازنة بني هذين احلدينأمام حتدي  
تكاليف التجميع، التشغيل، التخزين واسرتجاع املعلومات، تكاليف املراجعة والتدقيق وغريها، وهي العادة جمموعة من العناصر مثل: 

 :5بشكل عام تقس م إىل نوعني
  بيانات ة والبد منها يف سبيل احلصول على املوارد البشرية واملادية الضرورية لتشغيل ال: هي تكلفة مهم  تكلفة المعلومة األساسية

 وإنتاج املعلومات.
   :قرار  لومات الالزمة الختاذإعداد املعو تضم مجيع التكاليف الناجتة عن عملية جتميع وحتليل البيانات تكلفة المعلومات االضافية

تحم لها ي. يتوقف حدوث هذه التكلفة على القيمة االضافية للمعلومة والعائد املرتبط هبذه القيمة. أما التكاليف اليت دحمد  
 ا.ل يف تكاليف احلصول على القوائم املالية، وتكاليف االستشارات اخلاصة خبرباء التحليل املاي وغريهتتمث  ف مستخدمو القوائم

 

                                                           
 .781زيد مردان وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  1

2 The conceptual framework for financial reporting 2013, op.cit, p p: 203 – 204. 
 .47مجعة محيدات وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  3 
 .83نوي احلاج، مرجع سبق ذكره، ص  4 

  5 قسوم حنان، مرجع سبق ذكره، ص 63.
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 المالءمة والموثوقية في ظل تطبيق محاسبة القيمة العادلة لث:المطلب الثا     
التكلفة  أاجتهت اهليئات واملنظ مات املهنية واملعايري احملاسبية الدولية يف الفكر احملاسيب إىل املطالبة بالتحول يف القياس احملاسيب من مبد

ات العقارية. ملالية واملطلوبات املالية، وكذا املمتلكات واالستثمار التارخيية إىل منهج القيمة العادلة، كمقياس أفضل لتقييم األدوات ا
املعايري  أوصى جملس لقدو . 1وذلك بسبب النتائج السلبية املرتتبة عن افرتا  ثبات وحدة النقد يف ظل الظروف االقتصادية املختلفة

خصائص  ةقياس احملاسيب يتطلب اختبار أثرها على أربعبأن اعتماد القيمة العادلة كأساس لل ،املطو لة خالل نقاشاته (IASB) الدوي
ية للمقارنة، القابلية خاصية املالءمة، املوثوقية، القابل املالية وهي: من شأهنا أن جتعل املعلومة احملاسبية مفيدة ملستخدمي القوائم نوعية
  على خاصية املالءمة واملوثوقية. حهذا ما يدل على أن القياس وفقا حملاسبة القيمة العادلة له أثره الواض. 2للفهم

أن استخدام منهج القيمة العادلة ينتج عنه دقة أعلى يف القياس، وهذا ألن كل من املستخدم واحملاسب يالحظ بيرى )أبو اخلري( 
 نتائج ىلاألسعار السوقية لألصول وااللتزامات يف تاريخ القياس، مما يسمح بتحقيق مصداقية أكرب للمعلومات ومن مث الوصول إ

. فالقيمة املالئمة ينظر إليها كمرادف لوجود ارتباط كبري مع البيانات السوقية، حيث كلما  3أكثر دقة وصياغة القرارات بشكل سليم
  .4كانت البيانات احملاسبية أكثر ترابطا مع األسعار السوقية، كلما كانت مالءمة البيانات احملاسبية أكرب

هنا ظرا ألنتسبت يف السنوات األخرية دعما من املسؤولني احلكوميني واملهنيني وواضعي املعايري احملاسبية، إن حماسبة القيمة العادلة اك
تملة. د متخذي القرار بالقيم السوقية السائدة والقدرة التنبؤية بالنتائج احملوتزو   ،ة بصورة أفضلتعكس الوضع االقتصادي للمنشأ

 مات احملاسبية يف ظل التضخم إذا كانت معدة طبقا ملنهج التكلفة التارخيية. هذا األخري أثبتحمدودية درجة مالءمة املعلو إضافة إىل 
لتضخم ه حنو استخدام طرق تتضم ن تعديال يعكس آثار اوضرورة التوج   ،البيانات يف ظروف التضخم معاجلة عدم صالحيته يف

( بأن املقرضني بضمانة أمالك الشركة chambersر )قول املفك   ذلك. ويؤكد 5وتأخذ يف احلسبان التغري يف املستوى العام لألسعار
مهتمون باألسعار السوقية هلذه األمالك ألهنا تشك ل الضمان والغطاء الوحيد لديوهنم، ودون هذه القيم تصبح اخلطورة كبرية يف عدم 

 .6اسرتداد حقوقهم
األعمال  كلفة التارخيية أكثرها استخداما على مستوى منشآتدة وخمتلفة، رغم ذلك يبقى أساس التإن أسس القياس احملاسيب متعد  

ألهنا ترك ز على إقامة  ذا، وهتارخيية متتاز بزيادة الثقة فيهاة على أساس التكلفة الاملعلومات املعد  فإىل جانب أسس القياس األخرى. 
ذا األساس أقل داللة ة السوقية. باملقابل يعترب هبات القيمالدليل املوضوعي على البيانات احملاسبية وال تأخذ بعني االعتبار تقل  

ا يؤدي لفقدان عنصر املالءمة يف املعلومات مم، 7وواقعية، وجيعل املعلومات الواردة يف القوائم املالية أقل حقيقة بسبب ارتباطها باملاضي
فاع العام ملستوى النقد يف ظل االرت كما ينجم عن تطبيق هذا املنهج أخطاء يف قياس الدخل بسبب فرضية ثبات وحدة  احملاسبية.

                                                           
 .461، ص 7148 ،1، ع76ف التجارية العراقية اخلاصة، جملة التقي، مجسارة عبد امللك، سعد سلمان املعيين، أثر القيمة العادلة يف نتائج النشاط للمصارف التجارية األهلية، دراسة لعينة من املصار 1 

2 Ernst and Young, Accounting for the credit crisis, 2008, p: 2, available at (www.ey.com/ifrs), vu le 16.08.2016. 
 .746، ص 7113، 7، ع4لقيمة العادلة عن األصول غري املتداولة: دراسة ميدانية، اجمللة العلمية للتجارة والتمويل، جامعة طنطا، مجأبو اخلري مدثر طه، التقرير احملاسيب ل 3

4 Andrei F, Raffournier B, the value relevance of earning, in a transition economy: the case of Romania, the (IJA), ELSEVEIR, 
vol.45, N79, 2010, p: 77. Available at (www.sciencedirect.com ), vu le 19.08.2016.   

ة اإلدارة واالقتصاد، جامعة جملة جامعة املثىن، كلي حملاسبة،ثائر عمران موسى، علي فاحل خلف، أثر تطبيق حماسبة القيمة العادلة على اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية وانعكاساهتا على مهنة ا 5
 .21، ص7143، 7، ع3املثىن، العراق، مج

 .423، صمرجع سبق ذكرهكفاح صالح إبراهيم اجليلي،   6
، 18، ع13العامة الفلسطينية، اجمللة األردنية يف إدارة األعمال، مجمجيل حسن النجار، أثر تطبيق حماسبة القيمة العادلة على موثوقية ومالءمة معلومات القوائم املالية الصادرة عن شركات املسامهة  7

 .7146.13.71(، تاريخ االطالع https://journals.ju.edu.jo، متوفر على )162، ص 7148

http://www.ey.com/ifrs
http://www.sciencedirect.com/
https://journals.ju.edu.jo/
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وبالتاي عدم متثيل  ،األسعار، حيث تصبح وحدة القياس املستخدمة غري متجانسة بالنسبة للفرتات املالية بسبب التغري يف قيمتها
وهذا  الفهم ة يعد سهل االستخدام وبسيطلتكلفة التارخييملنهج اأساس القياس وفقا  وعلى الرغم من أن .األحداث متثيال صحيحا

 . 1لقيامه على أسعار ثابتة ومعروفة دائما، لكن ال يعكس الواقع والوضعية احلالية للسوق
لقد فر  منهج القيمة العادلة كأساس للقياس احملاسيب جدال واسعا يف احلقل احملاسيب، رغم ذلك أمجعت خمتلف الدراسات على 

ية. لمستخدمني تت سم باملالءمة بشكل أكرب، على عكس منهج التكلفة التارخير معلومات حماسبية لأن حماسبة القيمة العادلة توف  
ى غرار حماسبة التكلفة عل عادلة على حتقيق خاصية املوثوقيةفاملشكلة األساسية تكمن يف عدم كفاءة بعض أساليب قياس القيمة ال

 .2ألكثر موثوقيةشطة يعد أفضل املقاييس للقيمة العادلة واالتارخيية، لذا جند أن معظم املعايري رك زت على أن السعر السوقي يف سوق ن
فة التارخيية، مقارنة مبعلومات التكل الحتياجات املستخدمني ضح أن معلومات القيمة العادلة هي أكثر مالءمةاستنادا ملا سبق، يت  و 

األرباح  أكثر واقعية ومالءمة لكل منوهذا ألن مقياس القيمة العادلة يعكس بشكل أفضل الوضع احلاي للمنشأة ويعترب مقياسا 
 بؤات.لذا فهو يوف ر أساسا مالئما للمستثمرين واحملللني والدائنني وغريهم الختاذ القرارات وإجراء التن والتدفقات النقدية املستقبلية،

ن هذا املنظور فإن املعلومات م ه.عترب مقياسا غري موثوق بيمن معلومات التكلفة التارخيية و  أقل موثوقيةأنه  يؤخذ عليهلكن باملقابل 
 حىت ولو كانت تت صف باملالءمة فهي تعترب عدمية النفع والفائدة إذا مل يتوفر فيها جانب الثقة والصدق. 

( ملفهوم القيمة العادلة كان من منطلق خاصية املالءمة، حيث يعترب أن القيمة العادلة هي FASBاألمريكي ) املعايري جملستأييد  إن
 املعايري احملاسبية توىعلى مسالقيمة العادلة قياس اس األكثر مالءمة لقياس األصول وااللتزامات. كما أن التزايد املستمر يف تبين  املقي

 . 3خلدمة املستثمرين ورفع درجة مالءمة املعلومات احملاسبية احملاسبية ميل واضعي املعايريمدى يدل على  الدولية
ألن هلا  كنتيجة  ،ز معلومات القيمة العادلة باملالءمة بشكل أكربي  متتوس ع يف تطبيق هذا املنهج كان بدافع حنو الاالجتاه املتزايد  إن

القيمة  لذلك جند أن غالبية األحباث أشارت إىل أن أنصار قدرة تنبؤية أكثر ناجتة عن أهنا تعكس التأثريات االقتصادية اجلارية.
نصار القيمة ة يقر ون بأمهية توافر خاصييت املالءمة واملوثوقية يف املعلومة احملاسبية، رغم ذلك فإن أالعادلة ومؤيدو منهج التكلفة التارخيي

 رخيية على املوثوقية بدرجة أكرب.زون بشكل أكرب على خاصية املالءمة، بينما يرك ز أنصار التكلفة التاالعادلة يرك  
لقيمة العادلة غالبا ما تعترب أكثر مالءمة الحتياجات املستخدمني، أن حماسبة اعلى ( Penman) الباحث أك د يف نفس السياق،

        .4ختص املاضي باليةو  د على آذان السامعني، بينما توحي عبارة "تكلفة تارخيية" بأهنا عتيقةألن عبارة "قيمة عادلة" هلا وقع جي  
لى ا، مبعىن مدى وجود أدلة إثبات بشكل يساعد عن املشكلة األساسية يف تقديرات القيمة العادلة تكمن يف مدى موثوقيتهإ

ة، مما جيعل دا يف طرق وأساليب القياس لألصول وااللتزامات املاليتسجيلها يف الدفاتر، حيث أن تقدير القيمة العادلة يتضم ن تعد  
فة التارخيية يعترب ج التكلبا يف ظل عدم وجود سوق كفؤة. وقد أمجعت خمتلف األحباث على أن منهاملعلومات احملاسبية أكثر تقل  

                                                           
1 Paul J, fair value Accounting vs Historical cost Accounting, Review of business information system, Quarter 2013, vol.17, N1, 
p:2. Available at (https://cluteinstutute.com ), vu le 25.08.2016. 

 .88رضا صاحل إبراهيم، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .811 – 818ياسر اجلرف، مرجع سبق ذكره، ص  3

4 Penman. S. H., Financial reporting Quality: is Fair value a plus or a minus? Accounting and business research, vol.37, Issue 01, 
2007, p: 33. Available at (https://www.tandfonline.com ), vu le 30.08.2016. 

https://cluteinstutute.com/
https://www.tandfonline.com/
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التقديرات بدرجة  ، وهذا العتماده علىاألكثر موضوعيةيعد و  األعلى من حيث القابلية للتحقق من البيانات التارخيية وبدقة كبرية
ات عديدة . عكس القيمة العادلة اليت تتضم ن تقدير وجود الوثائق املؤيدة هلالوألن األسعار معروفة مسبقا عند إبرام الصفقة و  أقل

ف بالسيولة، مما صالت خصم مناسبة، وذلك يف حالة عدم وجود أسواق تت  مثل: تقديرات التدفقات النقدية املستقبلية واختيار معد  
 .1القياس يف يعر ضها بشكل أكرب ألخطاء

ر مالءمة من أن هذا املنهج أكثإىل أن مؤيدي حماسبة القيمة العادلة أثبتوا يف دراسته حول حماسبة القيمة العادلة ( Volha) وأشار 
شكل بالتكلفة التارخيية ألنه يوف ر معلومات حديثة مت سقة مع السوق، وبذلك يرفع من الشفافية ويشج ع على األعمال التصحيحية 

لألصل ة اجلارية ألسعار السوقيألنه يعكس ا ،ويضيف الباحث أن قياس القيمة العادلة أكثر مالءمة للمستثمرين واملقرضني ي.فور 
مة م املعلومات املقد  دعكس حماسبة التكلفة التارخيية اليت ال توف ر معلومات مالئمة حبكم ق ،االلتزام ويوف ر قيمة اسرتجاعية أفضل أو

باملقابل تقديرات القيمة العادلة على أساس سوق غري نشطة ميكن أن تثبت بأهنا غري موثوق فيها، بينما املبالغ املسج لة  يف إطارها.
عندما تكون السوق غري نشطة، ال متك ن  لكلذو . 2فق منهج التكلفة التارخيية هي ذات ثقة وخالية من األخطاء ومن حتيز اإلدارةو 

. فالكثري من األصول وااللتزامات ليس هلا سوق نشطة، مما جيعل 3حماسبة القيمة العادلة من قياس أسعار املعامالت بشكل موثوق
دراسة ذلك نتائج ت ك دكما أموثوقية.  دقة و وبالتاي تقييمات أقل  ختضع لالجتهاد واحلكم الشخصي، طرق تقدير قيمتها العادلة

 أن حماسبة التكلفة التارخيية توف ر درجة كبرية من املوضوعية يف القياس وتعطي درجة عالية من الثقة يفوتوصلت إىل )رمي وآخرون( 
 . 4املعلومات

مبدأ تقليديا راسخا ال ميكن  وتعترب من أساسيات احملاسبةتعد أن التكلفة التارخيية ب ةرى الباحثت، بناء على نتائج خمتلف الدراسات
لراهن ا التخلي عنه كوهنا تقد م معلومات أكثر موثوقية، واليت تعترب من أهم مرب رات تأييدها. لكن مع الوقت تصبح خمالفة للواقع

 تعادل بينهما جمرد مصادفةيصبح ال هذا التاريخبعد  فقط لكن رتادفان يف حلظة التبادلممها ، على اعتبار أن القيمة والتكلفة للمنشأة
كوهنا ، وهذا لت االستثماريةوال لبناء القرارا خيية لتوفري معلومات تعكس الواقع. لذا ال تصلح التكلفة التار وخيتلفان يف غالب األحيان

ويف  لهي مالئمة فقط وقت اقتناء األص، ولذلك فال أكثر عمليةتتعلق بأحداث مضت وتعكس الظروف السوقية وقت حدوث ال
  .ظل ثبات األسعار

 لذلك ظهر منهج أو حماسبة القيمة العادلة كوسيلة قياس بديلة يتوخ ى منها سالمة اإلفصاح احملاسيب وجودة املعلومات كنتيجة
ها يف نصوص العديد من املعايري. لكن يعاب ( الستخدامها وإدماجIASB( وجملس )FASB) جلسأدى مب ، وهذا مااحملاسبية

على هذا املنهج درجة الثقة يف املعلومات املنتجة على أساسه، خاصة يف حالة عدم تواجد سوق نشطة لبنود القوائم املالية حمل 
ياب املستندات غوكنتيجة لنقص جانب الثقة يف املعلومات، فإن اعتماد هذا املنهج يتيح فرص التالعب بشكل كبري بسبب  القياس.

                                                           
 .7146.13.81(، تاريخ االطالع www.scribd.com/doc/) . متوفر على1، ص7141سن عو ، القيمة العادلة بني الرباءة واالهتام، حبث مقدم، جامعة قناة السويس، حممد حم 1 

2 Volha Sham Kuts, Fair value Accounting, working paper, university of Iceland, January 2010, pp: 16-17. 
 .463عبد امللك وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص سارة  3 
، 13، ع71( منوذجا، جملة احملاسب، نقابة املدققني واحملاسبني، العراق، مج13IFRSرمي حمسن، مىن كامل، مشكالت القياس احملاسيب يف ظل تبين معايري اإلبالغ املاي الدولية ) 4 

 .7143.17.18(، تاريخ االطالع www.journalofaccountant.com . متوفر على املوقع )421، ص7142

https://www.journalofaccountant.com/
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ونظرا ألنه ال ميكن التنازل عن أي من اخلاصيتني املذكورتني، فإنه يف بعض الفرتات ويف ظل  .1الثبوتية وبالتاي غياب املصداقية
  منهج القيمة العادلة.استخدام ظروف معينة يتم تفضيل مدخل التكلفة التارخيية، ويف فرتات أخرى يفض ل 

إمكانية املوازنة بني املدخلني وحماولة إجياد مدخل خمتلط جيمع بينهما. فالدراسة اليت أجرهتا مجعية قد تزايدت النقاشات حول ل 
املدخل  لتوصلت إىل أن نظام القياس املختلط القائم على أساس القياس بالتكلفة وسعر السوق، ميث   4333الصيارفة األمريكيني عام 

ات، حيث يعد مفهوما لدرجة كبرية ويتيح إمكانية إجراء املقارنات بني خمتلف الشرك األكثر مالءمة لتوصيل املعلومات للمستخدمني،
كما يعد منوذج   .2وأن أساس القيمة العادلة لوحده لن يوف ر معلومات مفيدة ملستخدميها حول املركز املاي واألداء املاي للمصرف

ن أن تقد العديد من واضعي املعايري واألكادمييني واملستثمريالقياس املختلط األنسب من وجهة نظر مديري البنوك، ورغم ذلك يع
 . 3اتباع منهج أقرب لقياس القيمة العادلة سيكون األفضل

 
 التحفظ المحاسبياستخدام لموثوقية في ضوء المبحث الثالث: المالءمة وا      

اسبية املبل غ عنها ءمة واملوثوقية يف املعلومات احمللقد متت اإلشارة سابقا إىل أن احملاسب تلقى على عاتقه مهمة حتسني مستوى املال
يف القوائم املالية، وعليه أن يعمل جاهدا للتوازن بينهما يف حالة التعار . وهذا جلعل املعلومات احملاسبية أكثر فائدة وختدم منفعة 

اسبية يف التوصل ملختلف املقاييس احمل يتم ل كبري. من جانب آخرمتخذي القرارات، السيما وأن حالة التعار  ممكنة وواردة بشك
يل بعض الطرق أو د عليه لتفضعتمظروف عدم التأكد، ويف مثل هذه الظروف يقدم قيد التحفظ احملاسيب أساسا مناسبا وفع اال ي

 املقاييس أو التقديرات البديلة عند إعداد التقارير والقوائم املالية.

النوعية للمعلومات  ر على اخلصائصالبحث يف قضية هل أن التحفظ احملاسيب يؤث   ثةاألحباث والدراسات احلدي لقد حاولت خمتلف
احملاسبية؟ وهل أن هذا األثر هو أثر إجيايب أم أثر سليب يف حالة وجوده. وهنا جيب اإلشارة إىل أن موضوع التحفظ احملاسيب هو 

ة وعية للمعلومة وبالتاي خاصية املالءمة وخاصيموضوع جدي بشكل عام، كما أنه جدي من حيث تأثريه على اخلصائص الن
 . ، ويصعب كذلك حتديد طبيعة هذا األثرعلى املستوى النظري املوثوقية، حيث يصعب اجلزم بوجود األثر أو عدم وجوده

حملاسبية، وهذا الذلك فقد أتت نتائج األحباث ذات الصلة باملوضوع متباينة ومتفاوتة حول عالقة التحفظ احملاسيب جبودة املعلومات 
لتحفظ احملاسيب ياسة اسبي نت هذه األحباث وجود تيارين خمتلفني، أحدمها مؤي د لوقد  باختالف املتغريات املستعملة يف التعبري عنه.

لسياسة   املوثوقية واملالءمة. أما التيار اآلخر يشك ل الطرف املعار خاصييت وميث ل النظرة اإلجيابية له من خالل أثره اإلجيايب على 

                                                           
، قسم العلوم االقتصادية نسانيةالقياس احملاسيب وفق النظام احملاسيب املاي ظل التضخم االقتصادي، األكادميية للدراسات االجتماعية واإل، حممد أمني موزارين عبد اجمليد، بربري 1
 .7143.41.71(، تاريخ االطالع chlef.dz-https://www.univ. متوفر على املوقع )68، ص7143، 43عالقانونية، جامعة الشلف، و 
 .41مىن كامل وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 2 

3 Sander Sheffer, Fair value Accounting: Villain or Innocent Victim - Exploring the Links Between Fair Value 
Accounting, Bank Regulatory capital and the recent financial crisis, working paper, 2010, p:9. Available at 
(https://papers.ssrn.com) Vu le 25.10.2018. 
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ذلك، أشارت غالبية  وأثره السليب على اخلاصيتني املذكورتني. رغماحملاسيب ل النظرة السلبية للتحفظ التحفظ احملاسيب، والذي ميث  
 النتائج بوضوح وبشكل أكرب لالجتاه السليب هلذه السياسة.

لصعوبة  هذا األثر على املستوى النظري، وذلك معظم األحباث والدراسات اليت كان التحفظ احملاسيب حمور النقاش فيها مل حتد د
قياسه وحتديد متغرياته، وأن حتديده ما هو إال استباق للنتائج. لذلك اقتصرت على دراسة العالقة بني التحفظ واخلصائص النوعية 

ركات املدرجة يف البورصة شالرئيسية على املستوى التطبيقي فقط، من خالل بناء مناذج إحصائية قياسية تعتمد على حتليل معلومات ال
(، ومنوذج نسبة Basu1997وحتديد األثر احملتمل احصائيا. وقد كان من أكثر النماذج استخداما يف الدراسات التطبيقية منوذج )

ت تأييدا ي( باعتبارها أكثر النماذج انتشارا على املستوى الدوي، ومن أكثر النماذج اليت لقMTBالقيمة السوقية إىل القيمة الدفرتية )
عر  تفسري جوهر العالقة بني هذه املتغريات على املستوى النظري بيف الصفحات املوالية لذلك سنحاول  واسعا. دولياوقبوال 

 وجهات النظر السائدة يف هذا اإلطار وحتليلها. 
 إن حماور اجلدل املثارة حول التحفظ احملاسيب رك زت على ثالث نقاط أساسية هي:

 فظ احملاسيب على احملتوى اإلعالمي للقوائم املالية.أثر سياسة التح 
 .أثر سياسة التحفظ احملاسيب على مالءمة املعلومات احملاسبية الحتياجات متخذي القرار 
  .أثر سياسة التحفظ احملاسيب على موثوقية املعلومات احملاسبية 

 

 ة المعلومات المحاسبيةياألثر السلبي للتحفظ المحاسبي على مالءمة وموثوق المطلب األول:    
، من خالل 4333( سنة IASB)املعايري أحد مكونات خاصية املوثوقية ضمن اإلطار املفاهيمي جمللس احملاسيب  لقد كان التحفظ

غييب التأكد. فيما بعد مت ت مع التقديرات املطلوبة يف ظروف عدممارسة األحكام الالزمة يف وض لدى تضمني درجة من احلذر
(، IASB) الدويلس اجمل( و FASB)األمريكي لس اجمل( بني 7141لتحفظ من اإلطار املفاهيمي للمشروع املشرتك لسنة )اواستبعاد 

( لتطوير معايري اإلبالغ املاي مل جيد ترحيبا للتحفظ احملاسيب كأحد احملددات احملاسبية. فاالدعاءات اليت 13حيث أن البيان رقم )
ة احلياد، وانعكاس لت يف تعارضه مع خاصيمن اإلطار املفاهيمي إلعداد وعر  القوائم املالية متث   احملاسيبرافقت استبعاد التحفظ 

( من GAAPوقد فس ر رئيس اجمللس استبعاد هذا املفهوم حبجة التقارب مع املبادئ األمريكية ). 1ذلك على موثوقية املعلومات
 علىإىل إعطاء اجمللس األولوية حليادية املعلومات  ظاهريا وهذا يشري. 2جهة، وأنه أصبح يستخدم عمليا كذريعة إلدارة األرباح

 التحفظ.  حساب

 ،بداله مببدأ احليادويسعون للتخلي عنه واست بية الدولية غري مقتنعني بالتحفظ( أن واضعي املعايري احملاسWangأظهرت دراسة )كما 
ائص املعلومة  ح الصايف املعلن عنه. فالتحفظ احملاسيب يتعار  مع خصوالذي إذا مت االلتزام به فسوف لن يكون هناك حتي ز يف الرب

                                                           
، 48(، اجمللة العراقية للعلوم اإلدارية مجIVR( باإلشارة إىل البعد السادس )Hofstede) مارسة احملاسبية من منظور األبعاد الثقافية لـطالل علي احلجاوي، ابتهاج امساعيل، التحفظ احملاسيب يف امل 1

 .7142.47.81(، بتاريخ iq-www.iadsj. متوفر على )11، ص7142، 17ع
2 Richard B. conservatism prudence and the IASB’s conceptual frame work, Accounting and business Research, vol.45(4),2015, 
p517. 
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توفري ز يف عر  األداء االقتصادي وظروف الشركة بز، عكس احلياد الذي يقوم على عدم التحي  كالتمثيل الصادق بسبب التحي  
 اسبةيف احمل ض تبين  سياسة التحفظعلى أن األساس يف رفواضحة ا هو إال داللة موهذا  .1موثوقيةأكثر معلومات أكثر مالءمة و 

 احلياد كخاصية فرعية للموثوقية. هو التعار  الواضح بينها وبني خاصية 

مل تقف االعرتاضات عند هذا احلد، بل أتت نتائج العديد من الدراسات معارضة هلذا املفهوم، حيث يرى )سلمان وآخرون( أن 
 مما ينتج عنه معلومات مشو هة تفتقد لبعض خصائصها النوعية كاملوثوقية هناك إمكانية لتعار  التحفظ مع اإلفصاح الكامل،

ل من مدى مالءمة . وهو ما أكدته دراسة )نصر وآخرون( بأن التحفظ يقل  2اةواملالءمة، وبالتاي ال يعز ز جودة اإلبالغ املاي املتوخ  
 Hendriksonكما يعترب ) .3علومات اليت جيرى اإلفصاح عنهااملعلومات احملاسبية ألغرا  قياس القيمة، نظرا ألنه حيد من كمية امل

& Bredaالتأكد اليت  أن النتيجة احلتمية لتبين  التحفظ يف ظروف عدمب، ويرون احملاسبية ( من املعارضني البارزين هلذه السياسة
يعترب يف أفضل أحواله  بل غ عنها. فالتحفظهي تشويه املعلومات امل ،وتقييم األصول وااللتزامات تواجه احملاسبني عند حتديد األرباح

الية مطريقة ضعيفة جدا ملعاجلة عدم التأكد يف تقييم الدخل، ويف أسوأ أحواله يقود لتشويه املعلومات وحتويل األرباح من فرتة 
عن قيمتها  فتشويه املعلومات احملاسبية قد يكون بسبب إظهارها بقيم ختتلأن مسألة  ذلك من خالل وبر ر )عوجة(. 4ألخرى

 . 5 التحفظ يتعار  يف األساس مع خاصية احلياد، الثبات، التمثيل الصادق للمعلوماتاحلقيقية، وأن تبين  

( على مستوى النموذج 17يف األطر املفاهيمية السابقة إىل جانب قائمة املفاهيم رقم )واليت تعين املوثوقية  هذه اخلاصية األخرية
ملختلفة ا لكونه يؤدي لتخفيض دخل الفرتة احلالية من خالل سرعة االعرتاف باخلسائر واملصاريف، تتعار  مع التحفظ األمريكي
الفرتة  )أرباح( ليخادملزيادة  بالنهاية وزيادة قيم االلتزامات )املطلوبات(، مما يقود )األصول( ، وتقليل قيم املوجوداتيف املنشأة

 .6الالحقة
هناك تضارب يف  أن التحفظ احملاسيب وآثاره على القيمة املالئمة للمعلومات احملاسبية، حول دراسة )أمرية مهدي(نتائج وأظهرت 

 Stern أمثال )فاملمارسني .املمارس مالءمة املعلومات احملاسبية ينسب لزيادة درجة التحفظيف  خنفا الااآلراء خبصوص ما إذا كان 

Stewartالذي جيعل و يرجع بشكل مباشر لزيادة تطبيق التحفظ احملاسيب،  يةاحملاسب ( يرون بأن االخنفا  يف مالءمة املعلومات
نه ليس هناك مكان ( فإهوحسب وجهة نظر )حلو  .7املعلومات احملاسبية املتحفظة واملبل غ عنها ال تعترب مادة إلجراء التفسري املالئم

                                                           
1 Wang R., Accounting conservatism, op.cit, p: 14. 

 ،7142، 34، ع77امعة بغداد، مجادية واإلدارية جسلمان حسني عبد اهلل، ميسون داود، استعمال مفهومي التحفظ واالستحقاق وانعكاسهما يف تعزيز جودة اإلبالغ املاي، جملة العلوم االقتص 2
 .7142.47.81، تاريخ االطالع (www.iasj.net. متوفر على املوقع )184ص

 .43عبد الوهاب نصر وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  3
4 Qintao F, quality, Zhang X.J, Accounting conservatism, Aggregation, and information quality, working paper, 2012, p: 1, 
available at (www.haas.berkeley.edu), vu le 29.12.2017. 

 . 773، ص 7142، 4، ع43قتصادية، جامعة القادسية، مجحسنني كاظم عوجة، التحفظ احملاسيب وأثره يف تقييم أداء املصارف العراقية اخلاصة، جملة القادسية للعلوم اإلدارية واال 5
، 83، ع8(، جملة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية، جامعة تكريت، مجBasuتانيا قادر وآخرون، تقدير درجة التحفظ احملاسيب للقوائم املالية يف الشركات املدرجة يف بورصة عمان باستخدام منوذج ) 6

 .7142.47.81( تاريخ االطالع www.iasj.net)، متوفر على 861، ص 7142
يس، اة السو وأثره على القيمة املالئمة للمعلومات احملاسبية، رسالة دكتوراه غ منشورة، جامعة قن الجتاهات احلديثة للفكر احملاسيباملنظور املعاصر للتحفظ احملاسيب يف ضوء امرية مهدي حسنني، أ 7 

 .47ص  ،7147

http://www.iasj.net/
http://www.haas.berkeley.edu/
http://www.iasj.net/
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ية املالءمة واملوثوقية ، فاعتماد خاصاحملاسبية وماتكأحد اخلصائص النوعية جلودة املعل  احملاسيب التحفظأو ما يسمى بللحيطة واحلذر 
 :1ما يلي ذلك من خالل يؤدي الستبعاد التحفظ تدرجييا وتقليص أمهيته يف املمارسة العملية، وبر ر

ليت تقتضي ا تعار  مع متطلبات خاصية املالءمةينتج عن تطبيق التحفظ أرقاما حماسبية مشو هة أكثرها تارخيي، وهو ما ي -
  معلومات حديثة تتماشى والتغريات اجلارية.توفري

ضمون ميف القياس احملاسيب بتفضيل فئة من املستخدمني على فئة أخرى، وهو ما يتعار  و واضحا متث ل هذه السياسة حتيزا  -
 ها.فيخاصية احلياد، وبالتاي جيعل املعلومات غري موثوق 

 وقية.ات غري قابلة للمقارنة، مما يؤث ر سلبا على املالءمة واملوثيتعار  التحفظ مع خاصية الثبات، حيث تصبح املعلوم -
  ،تقدم سياسة التحفظ قياسا غري متحفظ للدخل الدوري عكس ما يتم االدعاء له، حيث أن التخفيض يف قياس األصول -    

 ه يف الواقع.مما هو علي الدورة التالية بأكثردخل وبالتاي الدخل يف الدورة احلالية، سوف يؤدي تلقائيا إىل تضخيم 
 لعدم حملاسبيةا جعلت التحفظ يؤث ر بشكل سليب على مستوى اجلودة يف املعلومات -حسب رأي الباحث-مجيع هذه األسباب 

 ، وبالتاي تكون هذه املعلومات غري مفيدة ملستخدمي القوائم املالية والتقارير.حتقق خاصية املالءمة واملوثوقية
سياسة على األخطاء املرتكبة يف القياس، حيث أن هذه ال قضية تبين  سياسة متحفظة بالرتكيزومأمون(  القاضي) وناقش كل من

مع دورية القياس احملاسيب ألنه يؤدي إىل إنقاص أرباح املسامهني يف السنة األوىل لفائدة املسامهني يف الدورات بشكل واضح تتناقض 
وث أخطاء فإن هذه السياسة ستؤدي حلد ،ول أو خروج مسامهني جدد. كنتيجة لذلكبعضهم نتيجة دخوالذين قد يتضر ر  ،املوالية

يف القياس احملاسيب وإنقاص قيمة املعلومات احملاسبية بالشكل الذي جيعلها غري صاحلة لبناء القرارات، وهذا ألهنا بعيدة عن الواقع 
وبالتاي بانتفاء خاصية الدقة واخللو من األخطاء تفتقد  .2الربح االقتصادي سواء بالنسبة لتقييم األصول واخلصوم، أو بالنسبة لقياس

حفظ يف طرح )القضاه( إشكالية تبين  سياسة التكما   جلانب الثقة فيها ألهنا ال تعطي صورة صادقة عن واقع املنشأة. املعلومات
يها ضمن حاالت ات التقدير اليت جير دراسته وبني  أن هذا املفهوم يتوقف بدرجة كبرية على الرأي الشخصي للمحاسب يف عملي

ة على ذلك يادز  يقوم على التقييم العلمي احلقيقي.عدم التأكد، حيث أن استخدامه يقود للتحي ز يف القوائم والتقارير املالية وال 
 .3التمثيل الصادق واحلياد والقابلية للتحقق تعارضه الواضح مع خصائص

وحسب آراء  حملاسبيةا ة للمعايريمن طرف اجلهات املعد   احملاسيب رة السلبية للتحفظيف ضوء ما مت عرضه، يت ضح أن أساس النظ
يل األحداث كخاصية أساسية يف املعلومة حىت ميكن الوثوق هبا واالعتماد عليها يف متث يكمن يف تعارضه مع احلياد ،خمتلف الباحثني

إىل احنراف القيمة الدفرتية ؤدي وي ،املعلومات املتضم نة يف القوائم املالية يفكبريا زا  نظرا ألن غياب احليادية ينتج حتي  وهذا  املختلفة.
كما ر االقتصادية.  احلياد تفقد املعلومة موثوقيتها ومتثيلها الصادق للظواه صفة وبانتفاء. لصايف األصول عن قيمتها السوقية باستمرار

 ت. االختاذ القرار  مفيدة، وبالتاي تصبح غري قللتحقوجود هذه اخلاصية جيعل من املعلومات غري قابلة أن عدم 
 

                                                           
 .746رضوان حلوة حنان، النموذج احملاسيب املعاصر، مرجع سبق ذكره، ص  1 
 .144، ص7148حسني القاضي، مأمون محدان، نظرية احملاسبة، منشورات جامعة دمشق، جامعة دمشق،  2
 .46، ص7143(، أطروحة دكتوراه )غري منشورة(، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، SCFتطبيق نظام )قزال إمساعيل، دراسة تأثري سياسات التحفظ احملاسيب على جودة املعلومات املالية يف ظل  3
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 األثر اإليجابي للتحفظ المحاسبي على مالءمة وموثوقية المعلومات المحاسبية المطلب الثاني:    
 يعكس األثر اإلجيايب لسياسة التحفظ احملاسيب النظرة اإلجيابية للتحفظ من جانب األطراف املؤيدة له، حيث أن ممارسة هذه السياسة

 معظم الدراساتباستقراء و  احملاسبية. ينتج عنها حتس ن يف اخلصائص النوعية للمعلومةوضمن املستوى املقبول يف احلدود املعقولة 
عرف إىل أن التحفظ احملاسيب على الرغم من قدمه وأنه مضى وقت طويل على استخدامه ك نتائجها قد أشارتف ،التطبيقية يف اجملال

 النسبة جلهات الرقابةسواء بينادى بتطبيقه يف مواقف معينة إال أنه مازال مطلبا مهما يف السنوات األخرية حماسيب متعارف عليه، 
يف  ملبل غ عنهاااحملاسبية وكل من له صلة أو منفعة يف املعلومات  ، أو مراجعي احلساباتواملنظ مات الدوليةأو اهليئات واالشراف 

ا إلطار ذكر )أبو اخلري( أنه هناك جدل كبري يدور حاليا حول مالءمة املعلومات احملاسبية اليت تنتجهيف هذا ا القوائم والتقارير املالية.
ما يدل على  ذا. ه1مفاهيم وأساليب القياس التقليدية، وكذلك املسؤوليات امللقاة على عاتق املعنيني بإعداد القوائم املالية واملنظ مني

 منها. األساسيةائص املعلومة احملاسبية خاصة خبص اسة وتوضيح عالقة التحفظأمهية در 
 تفسير األثر اإليجابي للتحفظ  -1     

وض ح  ية، حيثدورا إجيابيا يف رفع وتعزيز جودة املعلومات احملاسب ذه السياسةأن هل احملاسيب يرى أصحاب النظرة اإلجيابية للتحفظ
(Guay et al)  ن اخلارجيني، وهذا ألنه يساعد يف إعطاء صورة واضحة عن أن التحفظ مطلوب من طرف املستثمرييف دراسته

 .2نقاط الضعف والقوة بالنسبة للمنشأة، وبالتاي يوف ر أرضية خصبة لتلك الفئة لوضع قراراهتا االستثمارية
ائم القو  ومات الواردة يفأن سياسة التحفظ تعز ز من درجة اإلفصاح عن املعل إىل (Lara et alأشارت دراسة ) ويف سياق متصل

ل ني وتوقعاهتم ويقل  لوحتس ن من بيئة املعلومات، حيث أن الرفع من مستوى التحفظ احملاسيب يقود إىل حتس ن دقة تنبؤات احملل   املالية
 . إن احلاجة إىل التحفظ احملاسيب ترتبط باحلاجة إىل زيادة املوثوقية باملعلومات احملاسبية، حيث أن التحفظ يف اإلعالن3من تشتتها

( أن االعرتاف Givoley)أك د . من جهته 4عن النتائج اجليدة للشركة سيزيد املعلومات احملاسبية ثقة وقدرة على التنبؤ باملستقبل
شركة، كما أن ويوف ر معلومات أفضل للمستثمرين فيما خيص ديون ال ،املبك ر باخلسائر جين ب الشركة الدخول يف استثمارات ضعيفة

 .5جيعل املعلومات احملاسبية أكثر مصداقية، وبالتاي يزيد من مدى مالءمتها ألغرا  قياس القيمةزيادة مستوى التحفظ 
( إشكالية تبين  التحفظ يف املمارسات احملاسبية، Lafond & Wattsتعزيز جودة املعلومات احملاسبية، ناقش كل من ) إطارويف 

ره م التأكد، ويسهم يف حل مشكلة عدم متاثل املعلومات من خالل دو حيث مت وصفه بأنه أداة مناسبة ومهمة يف ظروف تت سم بعد
وهو ما أدى مبجلس معايري احملاسبة الربيطاين إىل التأكيد على ضرورة التمس ك بالتحفظ  ،6الفع ال يف تقدمي معلومات موثوق هبا

 .م املاليةاحملاسيب كخاصية مؤث رة يف املعلومات احملاسبية تزيد من موثوقية ومصداقية القوائ

                                                           
 .41.132714.ع (، تاريخ االطالhttps://maisamir77.blogspot.com، متوف ر على املوقع )7148أبو اخلري مدثر طه، املنظور املعاصر للتحفظ احملاسيب،  1
 .718مة، بوجلنيب عادل، مرجع سبق ذكره، ص يبديسي فه 2 

3 Lara Garcia J.M, et al, information consequences of Accounting conservatism, op.cit., p : 195. 
 .71عالم موسى محدان، التحفظ احملاسيب يف األسواق املالية العربية، مرجع سبق ذكره، ص  4 
 .43لوهاب نصر وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص عبد ا 5 
 .711علي يوسف، أثر حمددات هيكل ملكية املنشأة يف حتفظ التقارير املالية، مرجع سبق ذكره، ص  6 

https://maisamir77.blogspot.com/
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)ناظم( تفسري هذا  حاول حيثوهناك من الباحثني من ربط األثر اإلجيايب للتحفظ بتنامي ظاهرة الغش والتالعب يف احلسابات، 
جلعل مستخدمي اسيا أسكان سببا وهو ما  األثر بزيادة حاالت التالعب يف حسابات الشركات اليت قادت لتعث ر وإفالس العديد منها، 

فع مستوى ك به سيساهم يف دعم مصداقية القوائم املالية ور ة أكثر ميال الستخدام التحفظ احملاسيب، حبجة أن التمس  القوائم املالي
على أمهية تبين  سلوك حتفظي يف املمارسات العملية، حيث ال ينحصر دور  بوضوحوهذا يدل . 1املالءمة باملعلومات املتضم نة فيها

 عي لإلدارة وحسب، لكن حيس ن من جودة املعلومات وجودة األرباح على وجه التحديد. فالتحفظالتحفظ يف التقليل من السلوك النف
( أن القدرة على Ruch et alيزيد من قدرة األرباح احلالية على التنبؤ بالتدفقات النقدية يف الفرتات املستقبلية. يف هذا اإلطار يرى )

ملستقبل على اعتبار أن هدف املستثمر األساسي هو معرفة التدفقات النقدية يف ا ،املالءمةالتنبؤ بالتدفقات النقدية حتق ق خاصية 
 .2لوضع قراراته

، يف احملاسبة هذه السياسة ن فيه يؤي دون بشكل كبري تبين  و املتعاملفيلعب التحفظ احملاسيب دورا بارزا على مستوى سوق األوراق املالية، 
 لقوائم للتحفظإن إدراك مستخدمي ا. اصدقأكثر ثر حتفظا عادة ما تكون أكثر معلوماتية و وتعتقد غالبيتهم أن القوائم املالية األك

أن اخنفا  األرباح احملاسبية ال يعكس بالضرورة اخنفا  األداء االقتصادي للشركة، وقد أكدت بعض األحباث  أيضا جيعلهم يدركون
. لذلك 3صح عنها، مما يزيد من القيمة اإلعالمية هلذه القوائمعلى أن منفعة التحفظ تفوق مضاره من حيث تشويه املعلومات املف

جن ب التضليل والغش، وأن لتوحتديد نتيجة النشاط من احملد دات اليت تؤخذ بعني االعتبار عند إعداد القوائم املالية يعد فإن التحفظ 
 .4الفصاح، مما يسهم يف زيادة مستوى ادد  املوعد احمليف تطبيقه يوف ر قدرا من املوثوقية يف املعلومات عرب اإلفصاح عنها 

اختبار العالقة بني سياسة التحفظ احملاسيب والقيمة املالئمة  7144( لسنة Balachandran et alحاولت دراسة )ويف سياق مت صل  
 على القيمة املالئمة يباملتعلقة باألرباح، وذلك يف حماولة حلسم اجلدل القائم حول مدى تأثري التحفظ احملاس للمعلومات احملاسبية

 (Compustat Annual Industrial Data baseمدرجة يف )للمعلومات احملاسبية. وجرت الدراسة على عينة من شركات أمريكية 
ط، )مرتفع، متوس إىل ثالث فئات حسب درجة التحفظ احملاسيب املمارس هامت تقسيمو  سنة 71عن طريق سلسلة زمنية ملدة 

ة االختالف يف القيمة املالئمة للمعلومات خالل فرتة الدراسة. وقد جاءت النتائج خمالفة لدراسات أخرى ، وهذا لدراسمنخفض(
يف امليدان، حيث أن ارتفاع مستوى التحفظ يف املعلومات احملاسبية ال يرتبط باخنفا  قدرة األرباح احملاسبية على تفسري سلوك 

ينما أظهرت دراسة ب مة لألرباح احملاسبية.على القيمة املالئ أعلى للتحفظ ال يؤث رى  مستو . وهو ما يدل على أن تبين  5أسعار األسهم
(Reyad 2012 حول عالقة التحفظ احملاسيب جبودة عملية املراجعة أن املستوى املرتفع ملمارسة التحفظ احملاسيب يساهم حتما يف )

                                                           
قية لعينة من شركات ئم املالية، دراسة تطبيناظم شعالن جبار، العالقة بني التحفظ احملاسيب والقيمة املالئمة للمعلومات احملاسبية وانعكاسها على جودة اإلبالغ املاي يف القوا 1

، متوفر على املوقع 381، ص 7142، 18، رقم71(، مجIJIASاملسامهة املدرجة يف سوق العراق لألوراق املالية، اجمللة الدولية لإلبداع والدراسات التطبيقية )
(www.research.proquestتا ،) 7143.14.12ريخ االطالع. 

2 Ruch G. et al, op.cit, p: 22. 
 .83الرشيدي ممدوح صادق حممد، مرجع سبق ذكره، ص  3
ية، جملة الكوت للعلوم املالجة يف سوق العراق لألوراق ماهر ناجي علي، أمري شاكر، أثر التحفظ احملاسيب يف شفافية اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية: دراسة لعينة من الشركات الصناعية املدر  4

 .7143.14.41( اطلع عليه بتاريخ (https://www.iasj.net، متوفر على املوقع 41، ص7142، 71االقتصادية واإلدارية، جامعة واسط، ع
 .68، ص7148دة األرباح احملاسبية: دراسة تطبيقية، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة عني مشس، مصر، حممد إبراهيم حسني، قياس وحتليل تأثري التحفظ يف التقارير املالية على جو  5

http://www.research.proquest/
https://www.iasj.net)/
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، أي أن الباحث استهدف 1يف املستقبل وترشيد قرارات االستثمارتعزيز مصداقية القوائم املالية، ويساعد يف القدرة على التنبؤ 
  املعلومات احملاسبية.والقدرة على التنبؤ كخاصية فرعية للمالءمة يف ة،ا عنها باملصداقياخلاصيتني معا يف نفس الوقت ومها املوثوقية معرب  

اليت أشار من خالهلا إىل أن التحفظ احملاسيب يتطلب ( Watts 2003) الباحث دراسةجند  يف هذا اجملالأمهية دراسات أكثر المن 
ة أكثر موثوقي  إنتاج معلوماتدرجة عالية من القابلية للتحقق بالشكل الذي يقل ل من احتمال حدوث أخطاء يف القياس، وبالتاي

شكل كايف، باالقتصادية  ل بصدق الظاهرةمتث  فس ر الباحث ذلك من خالل أن املعلومات غري املتحقق منها، لن . و وأكثر مالءمة
وهذا  .2حملاسيبا وهذا قد خيف ض من مالءمة هذه املعلومات وبالتاي منفعتها، مما جيعل هناك عالقة ربط إجيابية بني املالءمة والتحفظ

املعلومات  ةدت على أن زيادة ممارسة التحفظ احملاسيب تقد م فوائد خمتلفة منها زيادة مالءم( أك  Wattsدراسة )نتائج ن أ يدل على
 إجيابية. هي احملاسبية، مما جيعل طبيعة العالقة بني التحفظ واملالءمة

اليت فس ر من  4332لسنة ( Basuلمعلومة احملاسبية، جاءت دراسة )لالرئيسية صائص اخلولفهم أكثر لطبيعة العالقة بني التحفظ و 
يد األرباح سبون للحصول على مستويات أعلى من املوثوقية لتحدخالهلا جوهر التحفظ احملاسيب على أنه إجراء مييل من خالله احملا

 واألخبار اجليدة )املتفائلة(، ودرجة أقل من املوثوقية لالعرتاف باخلسائر واألخبار السيئة )املتشائمة(؛ وهذا على اعتبار أن األرباح
 يتطلبسب هذا الباحث فإن استخدام التحفظ وبالتاي ح .3)املكاسب( هي أسرع استجابة لألخبار السيئة منها لألخبار اجليدة

ى عكس اخلسائر أي تقاس بشكل دقيق، عل ال تسجل إال بتحققها فعالعلى اعتبار أهنا  األرباح، لرقمأعلى بالنسبة  موثوقية درجة
 .عيفاض وهذا ألهنا تسجل حىت ولو كان السند املؤيد هلا أقل،درجة موثوقية درجة حتقق كبرية وبالتاي اليت ال تتطلب 

طبيعة عالقتهما مع التحفظ، حيث وض ح الباحث أن التحفظ  حد دت( بني اخلاصيتني و Mohammad et alمجعت دراسة )قد و 
علومات فكلما كانت امل .ليةاملا والتقارير أي أن التحفظ يرفع من موثوقية املعلومات بالقوائم ،سيب واملوثوقية عالقتهما إجيابيةاحملا

كلما عز زت من اخلاصية النوعية للموثوقية. من جهة أخرى توصلت الدراسة إلجيابية العالقة بني التحفظ  حتفظا املبل غ عنها أكثر
واملالءمة، وبالتاي املعلومات احملاسبية األكثر حتفظا تعز ز خاصية املالءمة، مما جيعل معظم الشركات متيل ألن تكون أكثر حتفظا يف 

 .4عر  معلوماهتا
اسيب ظ احملاسيب ميتد ليشمل كذلك املعلومات املتعلقة باألرباح، وقد سبق وأن بي نا طبيعة العالقة بني سياسة التحفظ احملإن أثر التحف 

 مستقبال  األرباحيفواستدامة قد ينتج عنها استمرارية  –حسب بعض األحباث  –وجودة األرباح، حيث أشرنا إىل أن ممارسة التحفظ 
 ، إىل جانب حتس ن القيمة املالئمة لألرباح يف الشركة.الحقااألرباح  وقابلية كبرية للتنبؤ هبذه

                                                           
1 Reda Reyad et al., Accounting conservatism and Auditing quality: An Applied study on Egyptian corporation, European 
journal of business and management, vol. 4, N:21, 2012, p: 113. Available at (http://citeseerx.ist.psu.edu), vu le 12.01.2018. 
2 Felix UO, Rebecca UI, theory of conservatism and value relevance of Accounting information, journal of Accounting & 
Marketing vol. 4, Issue 01, 2015, p :17, available at (omicsonline.org), vu le 10.01.2018. 
3 Mohammad Reza H, Albert B, the effect of conservatism on the reliability of information and Timeliness of Disclosure among 
the listed companies in Tehran stock exchange, journal of Natural and social science, vol.4, N:1, 2015, p:1748. Available at 
(european-science.com), vu le 11.01.2018. 
4 Mohammad H.K, et al, Impact of conservatism on the Accounting information quality and Decision Making of the 
shareholder and the first listed on the Tehran stock Exchange, (IJARAFMS), vol. 3, N :3, July 2013, P: 195, available at 
(hrmas.com), vu le 11.01.2018. 
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لمالءمة وهي القدرة ز على إحدى اخلصائص الفرعية لك  قد ر يار املؤيد لتبين  سياسة التحفظ تأسيسا على ما مت عرضه، يت ضح أن الت
 فاهلا يف حتديد األثرة النسبية والقيمة التأكيدية مت إغاألمهيخصائص ، لكن احملاسبية أي القيمة التنبؤية للمعلومات على التنبؤ فقط

على اإلطار املفاهيمي  7141ن خاصية األمهية النسبية مل تكن من ضمن اخلصائص الفرعية خلاصية املالءمة قبل تعديالت نظرا أل
ضمن  –علومة احملاسبية ربير موثوقية امل. من زاوية أخرى مت تللمشروع املشرتك وأهنا كانت مبثابة قيد على إنتاج املعلومات احملاسبية

ناصر اإلجيابية يف ودقة القياس بالنسبة للع يف: اخللو من األخطاءأساسا باالعتماد على اخلاصية الفرعية هلا واملتمث لة  –هذا التيار 
، إىل اهاته وقراراتهيها يف حتديد اجتز ثقة املستخدم وبإمكانه االعتماد عل، وهذا ألن املعلومات الصحيحة والدقيقة تعز  القوائم املالية

التوقيت املناسب لالعرتاف باخلسائر واألرباح يف الوقت املالئم هلا. يف حني مت إغفال االكتمال كجانب خصائص ثانوية معز زة  
  اد التيار املعار  هلذه السياسة.واحلياد كخصائص فرعية أساسية للموثوقية، وهذا ألهنا أساس انتق

إىل أن بعض الدراسات بي نت أن اجتاه العالقة بني خاصية املالءمة والتحفظ احملاسيب هي غري واضحة، وهذا ألن  جتدر اإلشارة
 يف حني أظهرت دراسة .1بني خاصييت املالءمة واملوثوقية (off-Trade)أو املبادلة  املفاضلةاملعاجلات احملاسبية تتم أحيانا يف إطار 

(Bandyopadhyay 2010أن التحف )ظ احملاسيب يرتبط بشكل إجيايب مع خاصية مالءمة املعلومات احملاسبية املتعلقة باألرباح احلالية 
يفهم من ذلك أن الباحث ركز على إمكانية  .2وهذا مبا يتماشى ومفهوم املبادلة بني اخلاصيتني ،ويرتبط سلبيا خباصية املوثوقية

ية وهذا ث بزيادة هذه األخرية ينخفض مستوى املوثوقية يف املعلومات احملاسبحدوث التعار  بني موثوقية املعلومات ومالءمتها، حي
 ة.التحفظ املمارس على مستوى املنشأ يف إطار

 2119 لسنة إلعداد التقارير المالية ضمن اإلطار المفاهيمي النظرة الجديدة للتحفظ المحاسبي -2     
( توج ها IASB) املعايري ، أبدى جملس7141فظ، مبدئيا ويف شهر ماي عام بعد موجة االنتقادات واملعارضة الشديدة لسياسة التح

. إن إعادة إدخال 71413( يف إطاره املفاهيمي لسنة Prudenceأو كما أمساه احلذر ) احملاسيب اإلشارة للتحفظإعادة جديدا حنو 
التقارير  عدادإل ( لإلطار املفاهيمي7141) سنة ا قبليف املمارسة احملاسبية تعين بطريقة أخرى العودة ملرحلة م من جديد هذا املفهوم

ولتحقيق هذا اهلدف . 4، وحاليا مت ربطه خباصية احلياد فقطوعنصرا من عناصرها مرتبطا باملوثوقية حينها ، حيث كان التحفظاملالية
مت قد  يةكخاصية فرعية للموثوقة احلياد  ( إعادة تقدمي إشارة صرحية ملفهوم التحفظ، وذكرت أن خاصيEDاقرتحت مسو دة العر  )
املعايري الدوي  جملسالحظ  7141اإلطار املفاهيمي لسنة مراجعة وتنقيح عند و  .هذا املفهوم بدرجة معينةدعمها من خالل ممارسة 

(IASB) مت مني للتحفظ إىل التمييز بني مفهو  تأد ،خمتلفة أن أصحاب املصاحل يطب قون مفهوم التحفظ للتعبري عن عدة معاين
  :7143لسنة  قاش على مستوى اإلطار املفاهيمياعتمادمها يف الن

                                                           
1Lawani IR. Et al., Conservatism and value Relevance of accounting information quoted firms in Nigeria, (IJFA), vol. 4, N:1, 2015, p:21.  
2 Bandyopadhyay S.P et al., Accounting conservatism and the Temporal Trends in current Earnings Ability to predict Future cash flows versus 
Future Earnings, working paper 2010, p:5. Available at (http://citeseerx.ist.psu.edu), vu le 11.01.2018. 

، 41ردنية يف إدارة األعمال، مجة حتليلية، اجمللة األمحد، حممد عبد اهلل، أثر التحفظ احملاسيب يف إدارة خماطر هبوط التدفقات النقدية التشغيلية يف الشركات املدرجة يف بورصة عمان: دراس مخيسآمنة  3 
 . 7143.18.17(، تاريخ االطالع journals.ju.edu.joملوقع )، متوفر على ا31، ص 7143، 4ع

4 André P., Andrei F , Another look at prudence / conservatism in France works, in standards, in practice, and in academia, 
ESSEC Business school, 5émétats généraux de la recherche comptable, 11.12.2015, p :32. 
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من  ،وطبقا ملضمونه ال يتعار  مع خاصية احلياد يسمى حتفظ اجمللس :(Cautious prudence) / التعق لالتحفظ الحذر -
ام يد من احلذر يف األحكملز الستخدام اي احلذر عند إصدار األحكام يف ظروف عدم التأكد، لكن دون احلاجة جيب توخ   خالله

 النظر يف قضيةإعادة  على اجمللس عمل . من هذا املنطلق1من تلك املتعلقة باخلسائر وااللتزاماتأكثر املتعلقة باملكاسب واألصول، 
نشأة شاط املاليت تالزم ن زاء حاالت عدم التأكدإ على أنه ردة الفعل احلريصة والعقالنية وإدخاله ضمن إطاره املفاهيمي حفظالت

وال  لكن دون أن تتم املبالغة يف زيادة قيم األصول واملداخيل باستمرار، وهذا لضمان أنه قد مت أخذها يف احلسبان وبشكل كايف.
 املبالغة يف ختفيض قيم اخلصوم واخلسائر واملصاريف.

ة فعل ميكن ثل رديرادات واملصاريف، وميعامال مهما يف حتديد خاصية التمثيل الصادق لألصول وااللتزامات، اإل يعترب التحفظ احلذر
لس يف ز اإلدارة حنو التفاؤل املفرط. كما يساعد اجملإعداد القوائم واملراجعني واملنظ مني يف مواجهة حتي   لىأن تساعد املسؤولني ع

ون هذا املفهوم جنده أقرب بالنظر ملضمو  .2يز، وبالتاي حتقيق حيادية املعلوماتتطوير معايري صارمة ميكن هلا أن تواجه هذا التح  
 ة يف املعلومات احملاسبيةز واخلطأ بالشكل الذي حيقق الثقللتعريف الذي أوردته اإلصدارات احملاسبية الربيطانية وأن العمل به مينع التحي  

 .وصدق التعبري
ف واملصارياخلسائر  احلاجة إىل عدم التماثل املنهجي، حيث أن ووه: (Asymmetric prudenceالتحفظ غير المتماثل ) -

عدم التماثل يف وقتية االعرتاف باألرباح يعكس هذا املفهوم وبتعبري آخر  ،3يتم االعرتاف هبا يف مرحلة مبكرة مقارنة باملكاسب
 ظاملشهورة حول قياس التحف يف دراسته( Basu)الباحث واخلسائر املتوقعة. هذا املفهوم يتوافق إىل حد كبري مع التعريف الذي أورده 

ر يف ل جوهر التحفظ املشروط، حيث يصف التفسري التقليدي للتحفظ بشكل أكث، وينظر إليه الكثريون على أنه ميث  4332لسنة 
 .4املمارسة احملاسبية من خالل تطبيق درجة حتقق عالية لالعرتاف باألرباح أكثر من اخلسائر

د فيها ( لإلطار املفاهيمي حد  ED/2015/3دة العر  )بنشر مسو   7141( يف سنة IASB) املعايري الدوي بعدها قام جملس
شرح اجمللس قراراته بشأن خاصية التمثيل الصادق واحلياد، وكشف  7141التنقيحات املقرتحة، وبعد مراجعة اإلطار املفاهيمي لسنة 

وال تزال  لى حاهلات عمبينا أن املبادئ األساسية للتحفظ بقي ،عن أسباب تضمني التحفظ كجانب من جوانب التمثيل الصادق
وأوضح أيضا أن من األسباب الرامية إلعادة إدراج مفهوم احلذر  .5(IFRS) اإلبالغ املاي الدولية متأص لة بشكل كبري يف معايري

ار جمد دا تأكيد أن يتضم ن اإلط قر ر اجمللس 7146ماي  43يف و ضمن اإلطار املفاهيمي للمجلس هو نتائج األزمة املالية وتداعياها.
اب النقاش أمام فتح ب أدى إىل هذا مامتت مناقشتها يف مسو دة العر .  املنق ح إشارة واضحة للتحفظ ردا على االقرتاحات اليت

 دالعديد من املستثمرين، الذين رأوا بأن اإلشارة الواضحة للتحفظ ميكن أن تساعد يف التصدي لتفاؤل املديرين، وبأنه يعز ز من التقي  
 .6احلياد يف اإلبالغ املاي احلقيقي مببدأ

                                                           
1 Conceptual framework for financial reporting: 7143, op.cit, p: 31. (BC.2.37) 
2 Alfred W., The Never Ending story of Prudence and IFRS, IFAC, October 2015. 
3 Conceptual framework for financial reporting: Summary of tentative decisions, IFRS foundation, June2012, p: 7. 
4 Richard Barker, IASB Exposure Draft ED/2015/3, November 2015, p :3. 
5 Lesley M., Perspective on prudence, July 2015, available at (icaew.com), vu le 02.01.2018. 
6 Steve Cooper : A tale of prudent : Investors perspectives, IFRS, June 2015, p :2. 
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ضمن ( إدخال مفهوم التحفظ احملاسيب IASBوضمن اإلطار املفاهيمي املنق ح لنفس السنة، أعاد اجمللس ) 7143مع مطلع سنة 
 دعميواملتعلق باخلصائص النوعية للمعلومات املالية املفيدة، مع توضيح معناه بدقة وتأكيد بأن ممارسة التحفظ  الفصل الثاين لإلطار

أي أن تطبيق التحفظ احلذر ميكن أن يساعد على حتقيق خاصية  .1غ عنها يف القوائم املاليةاملبل   احليادية يف املعلومات بشكل واضح
احلياد يف تطبيق السياسات احملاسبية، وبالتاي ميكن أن يساعد على حتقيق التمثيل الصادق لألصول وااللتزامات وحقوق امللكية 

جند أن فهم التحفظ  7143لسنة إلعداد التقارير املالية من اإلطار املفاهيمي  (BC2.38وبالرجوع للفقرة ) ريف.والدخل واملصا
 :2)احلذر( يرتبط بفهم مصطلح احلياد، حيث حد د اجمللس جانبني للحياد مها

 ي ز.ودون حت ةالتطبيق احملايد للسياسات احملاسبية، أي تطبيق السياسات احملاسبية املختارة بطريقة حمايد 
  ،ثيلها.مالئمة ومتث ل بصدق البنود اليت تقصد متحماسبية تقدمي معلومات من أجل اختيار السياسات احملاسبية احملايدة 

يف  حبجة تعارضه مع احلياد 7141بأن إزالة التحفظ من تنقيحات اإلطار املفاهيمي لسنة  (IASB)املعايري الدوي جملس لقد وجد 
من  فظأن استبعاد التحبكما الحظ أصحاب املصلحة   ق نوعا من الغمو  وااللتباس يف استخدام املصطلح.قد خل ،املعلومات

 إلبالغ املايا قد أدى إىل عدم حيادية املعلومات املعدة على أساس معايرياملمارسة احملاسبية وفقا ملا نص عليه اإلطار املفاهيمي، 
(IFRS )ظ فمن الضروري إعادة تقدمي التحف واخللط مجلس أنه لتجن ب هذا الغمو انت غري متحفظة. لذلك تأكد للوقد ك

 . 7143وتفسريه بوضوح ضمن إطار املفاهيم لسنة 

يف وم التحفظ مبفهمن جديد ن التعديالت األخرية اجملراة كانت بعد نقاشات مطو لة للمجلس، واليت أسفرت عن إعادة االعرتاف إ
ارسة احلذر عند تضم ن املفهوم اجلديد للتحفظ ممو ا كان مستبعدا لفرتة تفوق العشر سنوات. بعد م "احلذراحملاسبة حتت تسمية "

وضع األحكام يف ظروف الشك وعدم التأكد، أي بتعبري آخر ردة الفعل العقالنية ملعاجلة ومواجهة هذه الظروف، على أن جترى 
ساسا بعدم اجلديد ختل ى عن النظرة التقليدية للتحفظ واملتعلقة أ كما أن املفهومز.  ممارسة التحفظ بطريقة حذرة وحمايدة ودون حتي  

ت عدم أشبه ببذل العناية املهنية عند إجراء التقدير يف حاالاحلذر احليطة و  تالتماثل يف االعرتاف باألرباح واخلسائر، وأصبح
 .3التأكد

املصداقية  ائم اإلبالغ املاي من شأنه أن يضفي نوعا من التحفظ احملاسيب من جديد ومراعاته يف إعداد قو تبين   والشيء املالحظ أن
( من BC2.40دة )د مبفهومه احملدد بدقة يف نص املاويدعم جانب الثقة فيها بشكل أفضل، وهذا ال يتحقق إال بالتقي   يف املعلومات

يف  متاثل ات الالمتطلبالسابق ألن  إلطارايتم تضمينه يف تماثل مل غري امل يف حني جند أن التحفظ. 7143اإلطار املفاهيمي لسنة 
بية تتوفر تعار  أحيانا مع احلاجة ملعلومات حماستاملعاجلة احملاسبية ملختلف عناصر األصول وااللتزامات أو الدخل واملصاريف قد 

 فيها خصائص املالءمة والتمثيل الصادق للمعلومات.

اء على نتائج الدراسات وبن اسيب على اخلصائص الرئيسية للمعلوماتانطالقا من عر  األثر السليب واألثر االجيايب للتحفظ احمل 
ألثره وهذا حفظ ممارسة الت فيضختقد جاءت متباينة بعض الشيء ما بني وجوب  األكادميينيضح أن وجهات نظر ، يت  املختلفة

                                                           
1 IASB publishes revised conceptual framework, 29 Mars 2018, Available at (www.iasplus.com), vu 4.Avril.2018. 
2 Conceptual framework for financial reporting: 7143, op.cit, p: 31. 

ورقة عمل مقدمة، متوفر على املوقع  ، قياس وحتليل مستوى التحفظ املشروط وغري املشروط عند إعداد التقارير املالية على خماطر هبوط التدفقات النقدية التشغيلية،تامر سعيد عبد املنعم 3 
(http// :atasu.journals.ekb.eg) 7143.44.71، تاريخ االطالع. 

http://www.iasplus.com/
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يف  ةرى الباحثتة. و تدعو إللغائه كانت قليلالسليب على جودة املعلومات، وبني ضرورة التمس ك به ألثره االجيايب. إال أن اآلراء اليت 
أحد املتطلبات كبأنه إذا مل يتم اعتبار التحفظ كخاصية مرغوبة ضمن خصائص املعلومات احملاسبية، فيمكن اعتباره  هذا الشأن 

. على أن يراعى ملنشورةال يف املعلومات قبو املودة اجلاألساسية وأحد القيود احملاسبية الالزمة يف املمارسات العملية لتحقيق مستوى 
حباث يف جمال التحفظ ز يف املعلومات. ولقد أوصت خمتلف األهذا القيد يف احلدود املعقولة، وتفادي اإلفراط يف تطبيقه جتن با للتحي  

 نة ألخرىس ي عنه عند إعداد القوائم املالية، شرط أن يكون االلتزام بالقواعد املتحفظة مت سقا منبضرورة التمس ك به وعدم التخل  
  حىت ال حيدث تالعب يف األرباح احملاسبية. ثابتوتتم ممارسته على حنو 

( أن املبالغة يف تطبيق التحفظ احملاسيب عند إعداد التقارير املالية قد Konsenidis 2009أظهرت دراسة ) ، فقدا ذكرودعما مل
( أن ممارسة التحفظ احملاسيب Ball & Shivakumar 2006يدم ر خاصية املالءمة لألرباح احملاسبية، يف حني أشارت دراسة )

شار أبشكل مفرط قد يقود للتالعب والتحي ز يف املعلومات احملاسبية، ومن مث فهو يؤث ر سلبيا يف بعض اخلصائص النوعية للمعلومة. و 
(Watts) ه صعوبات كون املنشأة تواج  إىل أن اللجوء املفرط لسياسة التحفظ من شأنه إرسال إشارات خاطئة يف حالة يف دراسته

ستنادا للتفسري ا الباحث أن التحفظ حيس ن ويرفع من جودة املعلومات أكدموثوقية املعلومات ومالءمتها. و  ر علىمالية، مما يؤث  
  .1، حيث يعمل على تقليص دوافع اإلدارة حنو التالعب باألرقام احملاسبية املنشورةذا املفهومالتعاقدي هل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .718 – 717بديسي فهيمة وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص ص  1 
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 صة الفصلخال

ا بني املنشأة نه من معلومات حماسبية أساس صياغة القرارات املختلفة، وأداة االتصال األكثر تأثري تعترب القوائم املالية وما تتضم  
وحتديد  م املنشأةحيث بواسطتها يتم تقيي تكتسي هذه املعلومات أمهية كبرية لدى األطراف ذات العالقة باملنشأة،وحميطها اخلارج. 

هات قرارات االستثمار فيها. وحىت تكون هذه القرارات سليمة ويتم وضعها بشكل صحيح، يشرتط توافر جمموعة من اخلصائص اجتا
رها حيث بتوف   ،أو ما أصبح يسمى حاليا بالتمثيل الصادق للمعلومات النوعية يف املعلومات املتاحة أمهها خاصية املالءمة واملوثوقية

بعض  . رغم ذلك فإن املمارسة العملية يف إعداد القوائم املالية قد تواجهوتكون أكثر إفادة ملستخدميها تتحقق اجلودة يف املعلومات
قيق نوع من التوازن بينهما م ضرورة حتالصعوبات واملشاكل احملاسبية على مستوى حتقيق هاتني اخلاصيتني يف نفس الوقت، مما حيت  

هلا خاصة القابلية زة إىل جانب تعظيم اخلصائص املعز   قدر املستطاع.ملالءمة واملوثوقية ا تتوافر فيها خصائصإلنتاج معلومات والسعي 
   للتحقق والقابلية للفهم.

ومبا أن التحفظ احملاسيب يعترب قيدا على احملاسب عند إعداد القوائم املالية، فمن املفرو  أن يكون تأثريه واضحا على اخلصائص 
ول حتديد هذا األثر حوجهات النظر اصة املوثوقية واملالءمة. يف هذا الشأن تضاربت اآلراء واختلفت خ للمعلومة احملاسبية النوعية

التنب ؤ إمكانية  د الستخدام التحفظ احملاسيب رك ز على جانبفالتيار املؤي  وطبيعته ما بني مؤيد ومعار ، ولكل تيار حججه يف ذلك. 
ومن مث  ريأخطاء القياس، مما جيعل املعلومات أكثر دقة وأكثر صدقا يف التعبختفيض و وتقليل ظاهرة ال متاثل املعلومات  باملستقبل

. أما الطرف املعار  الستخدام هذه السياسة فريى اجلانب السليب فيها من خالل ما يفرزه احملاسبية حتسني مالءمة املعلومات
ل بصدق جوهر هة وال متث  ي جيعل من املعلومات مشو  ويتناىف مع خاصية احلياد بالشكل الذ ،التحفظ من حتي ز يف املعلومات

، إال أن الشيء أو إجيابيته على املالءمة واملوثوقية يف املعلومة احملاسبية احملاسيب لذا ال ميكننا اجلزم بسالبية أثر التحفظ .األحداث
،  سياسة متحفظةاملوج هة لتبينتقادات ائج مرضية وختف ف من االنأن ممارسة التحفظ باعتدال ميكن أن تأيت بنتواألكيد الواضح 

 (.IASB) جملس معايري احملاسبة الدوي( و FASB) األمريكي خاصة تلك الصادرة عن جملس معايري احملاسبة

ولعل دراسة وحتليل هذا األثر على املستوى التطبيقي سيمك ننا من حتديد مدى تأثري سياسة التحفظ احملاسيب على خاصية املالءمة 
 ملوثوقية يف املعلومات احملاسبية. هذا ما سنحاول اإلجابة عليه يف الفصل الالحق إن شاء اهلل.اخاصية و 
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 تمهيد

عرضنا يف الفصول السابقة األسس النظرية لسياسة التحفظ احملاسيب إىل جانب شرح وتفسري املفاهيم املتعلقة باخلصائص النوعية 
 بشكل عام وبغض النظر عن نوع املنشأة وخصوصية النشاطللمعلومات احملاسبية وجودهتا. ومت حتديد هذا اإلطار املفاهيمي 

، وسنعمل ةى مستوى شركات التأمني اجلزائريعلاحملاسيب  سنحاول من خالل الفصل التطبيقي عرض هذا املفهوم املمارس فيها.
شريعية والنصوص تعلى إظهار جوانب سياسة التحفظ يف ممارسة العمل احملاسيب على مستوى نشاط التأمني، يف ضوء األحكام ال

 لسببني: اتهتل هيمية هك ر على مستوى ططاع التأمني ومسسسحتاملنّظمة هلذا النشاط. إن دراسة موضوع التحفظ احملاسيب  التنظيمية
     : كون هن شركات التأمني هي مسسسات مالية متارس هنشطة مزدوجة وتعد إحدى ههم ركائز االطتصاد الوطين.األول
 بيئة األعمال اليت تتواجد هبا شركات التأمني من حيث القوانني والنصوص التشريعية اليت يتم سنها بشكل مستمر: اختالف الثاني

 حد ذاته. إىل جانب اختالف طبيعة النشاط التأميين املمارس يف م، وهذا خلصوصية القطاع وحساسيتهوجيرى حتيينها بشكل دائ
حملاسبية ا النظام احملاسيب املعمول به يف هذه الشركات، وعلى طبيعة املعاجلات يعة احلال علىبهذا االختالف الواضح ينعكس بط

لعناصر القوائم املختلفة وحمتوى التقارير والقوائم املالية اليت تصدرها. وهو ما طادنا لدراسة مواطن التحفظ املمكنة على مستوى 
وتعّدد األخطار  متحفظة يف ططاع التأمني من هيمية وحجم وتّنوع شركات التأمني اجلزائرية. فضال عن ذلك، تنبع هيمية تبيّن سياسة

 باستمرار. داليت تغطيها شركات التأمني، مما جيعلها يف حالة عدم تأك
يتها يف لتحليل هثر التحفظ احملاسيب على مالءمة املعلومات وموثوط لتطبيقيةسنحاول ع ر صفحات هذا الفصل عرض الدراسة ا 

لتأمني وهثرها على اسبة احمطبيعة  سنعرض. لكن طبل ذلك املتخصصة بفروع التأمينات على األضرار شركات التأمني اجلزائرية
على اعتبار ههنا متثّل  يهلشركات الناشطة فلتعّرف على بنية السوق والمث تقدمي سوق التأمينات اجلزائرية ، احملاسيب سياسة التحفظ

 من خالل املباحث التالية: يف السنوات األخرية  يف اجلزائر خصائص السوق التأمينيةههم عرض كذا و ، الدراسة ميدان

 

 :المحاسبة في شركات التأمين الجزائرية والتحفظ المحاسبي. المبحث األول 
 
 :التطبيقية اإلطار المنهجي للدراسة المبحث الثاني 

 
   واختبار الفرضياتالدراسة نتائج تحليل  :المبحث الثالث 
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 المبحث األول: المحاسبة في شركات التأمين الجزائرية والتحفظ المحاسبي    
شركات التأمني هي هيئات مرّخصة من طرف السلطات العمومية، تتحصل على االعتماد اإلجباري ملمارسة عمليات تأمني حمددة 

خامة رهمساهلا لض نظراشركات هي شركات جتارية وهغلبها شركات مسايمة، هذه ال. إن معظم تتضّمنها القائمة امللحقة باالعتماد
شركات خدمية ذات رؤوس هموال ضخمة ختضع بصفة مباشرة للقانون التجاري وطانون التأمينات،  كما تعد.1ولطول مدة حياهتا

خدمات التأمني من  بتقدمينشاطها األساسي واملتعلق  التأمني مني. متارس شركاتأططاع التعلى ولرطابة هيئات اإلشراف والرطابة 
ب هبا، األفراد املعّرضني ألخطار معينة، مقابل حتصيل مبالغ هطساط التأمني املكتتو  املسسساتخالل عرض منتوجاهتا املتنّوعة على 

أمني مع هطراف ههنا تعمل على ابرام خمتلف عقود التمبا املسمن ضده. و واليت تعطي هلم احلق يف التعويض يف حالة حتقق اخلطر 
 ، فهي تدرج ضمن إطار املسسسات املالية التعاطدية.خمتلفةعديدة و 

إىل جانب نشاطها األساسي، متارس شركات التأمني نشاطا آخر ثانوي يدرج يف املستوى الثاين بعد نشاطها التأميين ويشّكل 
حالة عجز الفروع التأمينية، حيث يتمثل يف النشاط املايل الذي جيعل من شركات التأمني مكونا رئيسيا من دعامة هامة هلا يف 

ن شركات التأمني تصّنف على مستوى اطتصاديات خمتلف إ. بذلك ف2مكونات القطاع املايل وآلية لتحويل األخطار احملتملة الوطوع
ص متّكن القطاعات االطتصادية عموما واألفراد على وجه اخلصو  ألهنالالطتصاد،  سيةواألسا الدول على ههنا من إحدى الركائز اهلامة
 ف جتاهها.من تقليل حماذير املستقبل وحسن التصرّ 

لقد تطورت صناعة التأمني يف السنوات األخرية بشكل ملفت لالنتباه لتصبح من بني الصناعات األكثر طوة واألكثر انتشارا 
عة وواسعة تتخطى حدود الدول وتساعد على محاية األفراد واملسسسات وخمتلف ألهنا تقدم خدمات متنوّ  واتساعا يف العامل، وهذا

لومات . إن هذه املكانة استقطبت اهتمام مستخدمي التقارير والقوائم املالية باملعن استمراريتهااهليئات ضد األخطار احملتملة وتضم
شركات حظ هن لكن الشيء املال واطع األحداث اجلارية على مستوى شركات التأمني.احملاسبية املنشورة ومدى همانتها يف تصوير 

روضة خبصوصية احملاسبة فيها واليت ترجع هساسا إىل طبيعة النشاط التأميين املمارس من جهة، وإىل القيود التنظيمية املفتتميز التأمني 
د حتما دراسة هذه اخلصوصية يف فهم طبيعة النشاط مبا على هذه الشركات من طرف طانون التأمينات من جهة هخرى. وتساع

 خيدم هيكل النظام احملاسيب املعتمد يف هذه الشركات.
 خصوصية محاسبة التأمين وأثرها على التحفظ المحاسبي المطلب األول:    

ادئ واملفاهيم جهة، واألصول واملبمتثل حماسبة التأمني مزجيا من األصول واملفاهيم والقواعد والسياسات والفروض احملاسبية من 
التأمينية من جهة هخرى. ومن مث فان اإلحاطة والدراية واخل رة باألصول والتطبيقات التأمينية تشكل ركيزة هساسية إلرساء وتصميم 

الوطت، مما جعلها  سالتأميين يف نفالفكر ن حماسبة التأمني متزج بني الفكر احملاسيب و إ. بذلك ف3النظام احملاسيب يف شركات التأمني
اعتبارها التأمني، حيث تعد عصب احلياة يف شركة التأمني ب هعمالتكتسي طابعا خاصا ومنفردا يتناسب مع طبيعة وخصوصية 

 كل وطت لمعلومات احملاسبية اليت توفّرها هلذه اهلياكل يفل التقنية واإلدارية من جهة، ومصدر حلقة وصل بني خمتلف املديريات ا
ىل إى. فاملسرّي واملسسول يستخدم معطيات حماسبة التأمني يف صياغة القرارات وتصحيح وتقومي القرارات السابقة، من جهة هخر 

                                                           
1 Sain rapt Christian, le dictionnaire général de l’assurance, édition ARCATUR, paris, 1996, P :1287. 

 . 186، ص 6116، جوان 11سعد اهلل همال، الرطابة على ططاع التأمني يف التشريع اجلزائري، جملة دفاتر السياسة والقانون، جامعة طاصدي مرباح ورطلة، ع  2
 .01، ص6111احملاسبة يف شركات التأمني: املسسسة العامة للتدريب التقين واملهين، اململكة العربية السعودية،  3
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ات االسرتاتيجية هملواجهة املشاكل املطروحة خاصة على مستوى النشاط التقين للشركة، وحتديد التوجّ التنبسات املختلفة  وضع جانب
اسبة التأمني يف شركات التأمني اجلزائرية حتديد جمموعة من املسشرات اهلامة اليت تسمح فضال عن ذلك، تسّهل حماجلديدة هلا. 

ملتخذ القرار باكتساب فكرة شاملة عن التطور العام للشركة مثل نتيجة الفروع التقنية )التأمينية(، نتيجة النشاط املايل، نتائج نشاط 
 وغريها من املعلومات اهلامة لضمان السري العادي للشركة.  ياطاتتالحا، طوة إعادة التأمني، وضعية القروض وهعباء التسيري

 طبيعة المحاسبة في شركات التأمين الجزائرية -1     
نظرا ألن احملاسبة يف شركات التأمني البد وهن تتناسب مع خصوصيات نشاط التأمني، فهي غالبا ما توصف بالتعّقد وبصعوبة 

ركات طسطا  حسابات هذه الشتتضّمن  هي إال انعكاس هلذه اخلصوصيات.القوائم املالية ما الفهم والتفسري، حيث هن مكونات
كبريا من االلتزامات العالقة اليت مل تتم تسويتها بعد، وغالبا ما ختص كوارث حدثت يف السنوات السابقة وال تزال سارية املفعول 

الواضح  التأمينية السارية املفعول بعد تاريخ اجلرد. إن هذا التداخل يف السنة اجلارية، هو طد ختص التزامات الشركة بشأن الوثائق
بني السنوات املالية وامتداد الدورات التأمينية ألكثر من سنة، يصّعب إجراءات التسجيل احملاسيب من جهة وال يسمح بقراءة 

 :1تتمثل ههم اخلصائص يف صحيحة وحقيقية حلسابات شركة التأمني ومعرفة وضعها املايل يف سنة حمّددة. وعموما
  انعكاس دورة اإلنتاج: أوال:    

يتميز نشاط التأمني بانعكاس دورة اإلنتاج، واليت تعين هن سعر بيع اخلدمات التأمينية واملتمثل يف مبلغ طسط التأمني حيصل فور 
ة ال تعرف إال فإن مداخيل الشرك بالتايل، بينما جيرى سداد مبلغ التعويض الحقا. )كليا هو على دفعات متتالية( إبرام العقد

مستقبال، ألن التزاماهتا جتاه املسمن هلم ال تنّفذ إال يف السنوات املوالية لسنة االكتتاب. ويرتتب عن ذلك هيضا هن نتيجة النشاط 
ا السنة املالية اليت هبرمت هتواملركز املايل للشركة غالبا ما يكونان غري حقيقيني، بسبب هن غالبية عقود التأمني امل رمة تتخطى مد

وبسبب تأثري هطساط التأمني طيد التحصيل عن وثائق جارية ومسجلة للسنة املوالية، واألطساط املدفوعة مسبقا عن الوثائق  ،فيها
من  مة.التأمينية. لذلك فإن نتيجة الدورة جيرى حتديدها بشكل تقديري وال ميكن التحقق منها إال بعد انقضاء آجال العقود امل ر 

جانب آخر، تتميز بعض هنشطة التأمني بطول مدهتا، فالنتيجة اخلاصة بعملية معينة ال تظهر يف احلسابات إال بعد عدة سنوات 
هين يكون مشكل تداخل السنوات هكثر حدة. لذا جند هن النتيجة التقنية لشركة التأمني على  متتالية، وهي حالة تأمينات احلياة

نا لاحلياة ماهي إال جتميع لألرباح املتعلقة بإنتاج السنوات املاضية وال تأخذ بعني االعتبار األرباح املستقبلية اليت ستحققها، مما جيع
 ي مردودية األعمال احملققة يف السنة املالية.نستخلص هن النتيجة السنوية ال تعكس بشكل حقيق

دا حماسبيا يعدم التوافق الزمين بني سنة حدوث الكارثة )حتقق احلادث( وسنة تسوية وسداد مبلغ التعويض، مما يستدعي تقيثانيا: 
ات تقنية تكوين خمصصمزدوجا، وهذا استنادا لسنة حدوث الكارثة والتصريح عنها واستنادا لسنة التسديد. إىل جانب ضرورة 

 .يف الفرتات الالحقة ملواجهة عبء الكوارث املتحققة ومبالغ التعويضات الواجبة التسديد
خدام عدم التوافق الزمين بني سنة التسجيل احملاسيب للقسط املكتتب له وسنة التسجيل احملاسيب للكارثة احملققة، مما يوجب است ثالثا:

                                                           
 د على:باالعتما 1
  .، اجلزائر11جامعة سطيف 6116 /6111حماضرات األستاذة شراطة ص رينة يف مقياس اطتصاد التأمينات للموسم اجلامعي  -

Murielle Paulin, Economie et organisation de l’assurance, éditions SEFI, France, 2007, P :116. -  

 شركة التأمني ملدة حمدودة من الزمن يلتزم فيها بدفع طسط دوري هو طسط وحيد مقابل تعهد الشركة بدفع ايراد هو رهس املال احملدد يتضمن تعاطد الشخص مع  لتأمني على احلياةا
 .يف العقد يف هناية املدة مضافا له الفوائد اجملّمعة حسب االتفاق امل رم
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 يف خمصص األخطار السارية يف تأمينات األضرار، واملخصص الرياضي يف تأمينات احلياة. حساب توزيع النواتج والذي يتمّثل
عنصر املخاطرة وعدم التأكد جعل شركات التأمني تعتمد هساسا على نظرية االحتماالت عند حساب األطساط  رابعا:

تقنية احملاسبني كاملخصصات ال والتعويضات، مما هدى لظهور عناصر خاصة بنشاط التأمني حظيت باهتمام كبري من طرف
 واالحتياطات املقننة.

يازة وطوع اخلطر حمل التأمني مّكن شركات التأمني من حاريخ الفارق الزمين املمكن بني تاريخ إصدار العقد التأميين وت خامسا:
بل تسوية الشركة ملدة طواليت مصدرها مبالغ األطساط احملّصلة من املسمن هلم. هذه األخرية تبقى حتت تصرف  ،هموال ضخمة

التوظيف اآلمنة  ، مما جيعلها ملزمة بتسيريها وتوظيفها يف خمتلف طنواتوإعادة دفعها للمسمن هلم املتضررين واملستفيدين التزاماهتا
ق يوحتقتعويضات لا، هبدف توفري األموال الالزمة لدفع سواء على مستوى هسواق املال هو يف سوق العقارات اليت يسمح هبا القانون

موال اجملّمعة جند هن هيمية األ ،من جانب آخر عوائد للمسايمني. وهي هبذا الشكل متارس دور الوسيط املايل يف سوق التوظيفات.
 خلام.من خالل مسايمة ططاع التأمني يف الناتج احمللي ا هامة على الصفقات املالية للدولةمن طرف شركات التأمني تنتج آثارا 

والذي يكون تابعا  ،لعدم حتّكم شركات التأمني يف سعر التكلفةراجع هساسا ير سعر اخلدمات التأمينية وهذا صعوبة تقد سادسا:
قّدر يّدد و حي )طسط األساس يف حساب سعر خدمة التأمني( طسط اخلطرهن  حيث تكلفتها املتوسطة،لحلدوث الكوارث وتكرارها و 

ىل جانب متخصص يف رياضيات التأمني(، إشخص هبا اكتواري التأمني )بناء على فرضيات ودراسات إحصائية اكتوارية يقوم 
 طواعد حساب االحتماالت.

 كثرة التسويات اجلردية يف هناية السنة املالية، حيث تتطّلب حماسبة التأمني إجراء العديد من هذه التسويات يف هناية الفرتة  سابعا:
بسبب إبرام عقود طويلة األجل تتخطى السنة املالية كتأمينات احلياة. فضال عن ذلك، عدم توافق تاريخ بداية وهناية العديد من 

من كل سنة. لذلك  01/16وتنتهي يف  11/11املالية للشركة، واليت تبده من  سنةمع تاريخ بداية وهناية ال وثائق تأمينات األضرار
 يراعي حماسب التأمني املبادئ األساسية للتسويات اجلردية )املستحقات واملقّدمات( عند إعداد حساب النتيجة يف تاريخ اجلرد.

ة التأمني ذات طابع خاص يتماشى مع طبيعة نشاط التأمني واألنشطة الداعم مجيع هذه اخلصوصيات جعلت من احملاسبة يف جمال
له، كما هن انفرادها ببعض اخلصائص غالبا ما جيعل من املعلومات احملاسبية اليت ينتجها النظام احملاسيب هلذه الشركات خمتلفة نوعا 

 ما عن تلك املعلومات املتعلقة بباطي األنشطة االطتصادية.
 (IFRS17)المعيار و  (IFRS4) بة شركات التأمين الجزائرية في ضوء المعيارمحاس -2   

حىت تواكب سوق التأمينات اجلزائرية التغريات املتسارعة على املستوى الدويل يف جمال صناعة التأمني، تبّنت كافة مسسسات القطاع 
، وهو ما 6110.11.61الصادر يف  11-10لقانون ل( طبقا SCFAالنظام احملاسيب املايل للتأمينات ) 6111ابتداءا من سنة 

(. إن من بني اهتمامات جملس معايري احملاسبة IFRS/IASهعطى نظرة حديثة للقطاع وإخضاعه للمعايري احملاسبية الدولية )
طاع والذي قكّرس اجمللس معيارا خاصا مبحاسبة هذا ال النظر خلصوصيتهبططاع التأمني وإعادة التأمني، فكانت ( IASBالدولية )

( بعنوان: عقود التأمني، حيث مّثل املرحلة األوىل من مرحلتني ملشروع احملاسبة يف جمال IFRS4يعد هول معيار دويل للتقرير املايل )
قد مت تقدمي املعيار لو  .1التأمينات، كما يعت ر مع را للخطوة الثانية من دون تأخري ومبجرد استكمال كافة اإلجراءات بشكل سليم

                                                           
 .16، ص 6111دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان  ،1ط اإلفصاح، حماسبة عقود التأمني: االعرتاف القياس، حلمي مجعة،همحد  1
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ات سللسماح لشركات التأمني باالمتثال لتبيّن املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية، إلضفاء مجلة من التحسينات احملدودة على املمار 
 .1احملاسبية السائدة وفهم اجلوانب املهمة يف إطار حماسبة التأمني

هتم التأمينات، حيث يطّبق على مجيع عقود التأمني وي ( من طرف املرجعية احملاسبية الدولية لقطاعIFRS4عيار )امل مت ختصيص
ملعيار على هساس حالة عدم التأكد اليت حتيط بعقد التأمني. كما هدف ا القائمبطريقة تسجيلها انطالطا من طبيعة نشاط التأمني 

 مشروع حماسبة عقود التأمني. لثانية منإىل حتديد كيفية التقرير عن عقود التأمني املصدرة يف انتظار إهناء اجمللس لرتتيبات املرحلة ا
ن التقارير والقوائم واليت تعين ه ،من جهة هخرى، متثّلت الدوافع األساسية إلصدار هذا املعيار يف الطبيعة الفريدة لعقود التأمني

 :روع املعيار ع ر مرحلتني، وطد بده التحضري ملش2املالية لشركات التأمني نادرا ما ميكن مقارنتها مع مثيلتها يف الصناعات األخرى
 (IFRS4) الدولي المرحلة األولى من المعيار أوال:    

(، ويف إطار هذه املرحلة تتم احملاسبة عن خصوم IFRS4( املرحلة األوىل من املعيار الدويل )IASBهصدر اجمللس ) 6112يف سنة 
والتعديالت   بشكل واضح وكبري، مما هدى لوجود بعض القيود خمتلفةشركات التأمني حسب املعايري احملاسبية احمللية اليت كانت 

 .3كتصنيف عقود التأمني وصعوبة مقارنة القوائم املالية بني الشركات. شّكلت املرحلة األوىل مرحلة انتقالية للمرحلة الثانية للمعيار
 (IFRS4المرحلة الثانية من المعيار ) ثانيا:    

، خاصة من طرف الشركات األوروبية املدرجة يف 6111.11.11ودخوهلا حّيز التنفيذ يف  6112بعد إصدار املرحلة األوىل سنة 
، باشر اجمللس الرابعلدويل ا والصعوبات اليت كانت تعيق عملية تطبيق املعيار البورصة، ونظرا للنقائص اليت عرفتها هذه املرحلة

(IASBبإجراءات تصحيحية يف إطار املرحلة الثانية من املع )( يارIFRS4 واليت من املنتظر هن تكون آثارها اجيابية على حماسبة ،)
 بتاريخ( IFRS17عقود التأمني وتتماشى والتغريات الدولية. من خالل هذه املرحلة مت إصدار املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية )

يساعد حتما املستثمرين ومستخدمي املعلومات  سوف، و 4بعنوان عقود التأمني، ليحل بذلك حمل املعيار السابق 6110ماي  18
املالية على فهم املعاجلة احملاسبية لعقود التأمني اليت تصدرها شركات التأمني واملخاطر اليت تتعرض هلا، ومدى تأثريها على رحبيتها 

ل الشركة ذاهتا، بشكل خمتلف داخ افية القوائم والتقارير واملالية، من خالل اعتماد مبادئ تقييم واضحة وزيادة شفومركزها املايل
هن شركات  يبنّي وهذا .5مما صّعب األمر على املستثمرين واحملّللني حول حتديد هي العقود التأمينية املرحبة وهي منها تشّكل خسارة

سبة، بالشكل االتأمني بتطبيقها هلذا املعيار سيجعل من عقود التأمني وإعادة التأمني اليت تصدرها تستند على هساس موّحد للمح
 الذي جيعل من طوائمها املالية طابلة للمقارنة، ويعّزز من جودة املعلومات ومالءمتها. 

 ،فضال عن ذلك، تّتسم احملاسبة عن التزامات عقود التأمني باستخدام القيم اجلارية يف ضوء املعيار اجلديد بدال من التكلفة التارخيية
 يتيح إمكانية إنتاج معلومات هكثر فائدة ملستخدميها. لذي بالشكل ا شرط حتديث هذه القيم بانتظام

                                                           
-علي، جامعة حسيبة بن بو "الصناعة التأمينية، الواطع العملي وآفاق التطوير" :حماسبة شركات التأمني من منظور معايري احملاسبة الدولية، امللتقى الدويل السابع حول حنون بو نعجة، نبيل بو فليح،س 1

 .11ص ،6116ديسم ر  0/2 يومي –الشلف 
املوطع  متوفر على .160ص ،6116 1ع ،11جملة جامعة ذي طار مج  ،(IFRS4) طارإلعقود التأمني احمللية يف  باإليرادمة تطبيق مبده االعرتاف ءمدى مال ان،شحسني حو  فوان طصي،ص 2

(vtq.edu.iq)،  6118.10.16تاريخ االطالع. 
ديسم ر  ،8على احملاسبة يف شركات التأمني، جملة الدراسات املالية واحملاسبية واإلدارية، ع( 6) ( املرحلةIFRS4ومعيار ) (6) ةءمن نظام املال زواتنية عبد القادر، هثر تطبيق كل الل شيخي،ب 3 

 .6118.10.16، تاريخ االطالع (oeb.dz-www.univ، متوفر على املوطع )700، ص6110
4 Impact of IFRS17 insurance contracts accounting standards: consideration for data, systems and processes, Ey, 2017, P: 4. 

 .6118.10.11(، تاريخ االطالع www.safap.org.sy، متوفر على املوطع )6118( نقابة املهن املالية احملاسبية، سوريا، IFRS17خالد الصباغ، املعيار اجلديد ) 5 

http://www.univ-oeb.dz/
http://www.safap.org.sy/
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ضمن هذه املرحلة هيضا مت إدخال مفاهيم جديدة وطواعد خاصة حتكم حماسبة عقود التأمني، كما ههنا جاءت برؤية مستقبلية 
ل تقدير لاللتزامات" "هفض للتدفقات النقدية، حيث فرضت مسّودة اإلعالن تقييما خاصا يتعلق بعقود التأمني يقوم على هساس

تعلقة هبا( بناء على التعويضات واملصاريف املالكوارث، األطساط، )لعقود التأمني والناجم عن حتيني التدفقات النقدية املستقبلية 
 . 1االحتماالت املالئمة

 ،مات شركة التأمنياللتزا تقديرإن اهتمامات جملس املعايري يف هذا اإلطار كانت منصّبة حنو إرساء طواعد طياس ينتج عنها هفضل 
زامات متوافقة عل من هذه االلتالذي جي (Best estimateوهساسا املسونات التقنية اليت جيرى تقييمها بقيمتها العادلة وفق منوذج )

طرق رياضية وردت بمع طيمها احلقيقية. واملقصود بأفضل تقدير القيمة احلالية املتوطّعة للتدفقات النقدية املستقبلية، وجيرى حسابه 
: يتمّثل هامش املخاطر يف .ب هامش املخاطر واهلامش املتبقيإىل جان : املتطلبات الكمية،(11( يف الركيزة )16يف نظام املالءة )

"احلد األطصى للمبالغ اليت ستكون شركة التأمني مستعدة لدفعها للتخلص من هذا اخلطر، بينما ميثل اهلامش املتبقي الفرق بني 
. وهذا معناه هنه يف ظل املرجعية احملاسبية 2ط األويل املستلم والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية مكّملة هلامش املخاطر"القس

( مت اعتماد النظرة االطتصادية يف تقييم االلتزامات التقنية لشركة التأمني من خالل هفضل تقدير لاللتزامات IFRS17الدولية )
 اخلطر واهلامش املتبقي.مضافا له هامش 

على  إعادة التأمنيو  منوذج حماسيب هكثر فائدة وهكثر اتساطا لعقود التأمني اليت تصدرها شركات التأمني وضعهدف املعيار لكما 
هكثر عنها  غ، وكذا جعل املعلومات املبلّ هذه العقودوتوفري معلومات حديثة عن التزامات وخماطر وهداء ورحبية  ،3املستوى الدويل

 : وهيمنيأمجيع هنواع عقود الت ق املعيار اجلديد علىيطبّ  لني ثقة هك ر يف فهم صناعة التأمني.شفافية واليت ستمنح املستثمرين واحمللّ 
 .4عقود االستثمار ،التأمني احملتفظ هباعقود إعادة  ،مبا يف ذلك عقود التأمني التأمني املصدرة عقود

قات التدف املنشورة، حيث يتطلب خصم( سيعمل على حتسني جودة املعلومات IFRS17املعيار )يضاف إىل ما سبق ذكره هن 
النقدية الناشئة عن التزامات عقود التأمني طويلة األجل باستخدام معدالت خصم حالية تعكس خصائصها، وهذا ما هو إال 

 11 تاريخ يق ابتداءا مننافذا للتطبالدويل يكون املعيار وس ممارسة واضحة لسياسة التحفظ احملاسيب يف جمال حماسبة عقود التأمني.
( حول األدوات IFRS9بشرط هن تكون شركة التأمني مطّبقة للمعيار الدويل ) للمعيار ر، مع السماح بالتطبيق املبكّ 6161جانفي 

ح مسار مشروع حماسبة عقود التايل يوضّ والشكل  .5( املتعّلق باإليرادات من العقود مع العمالءIFRS15املالية واملعيار الدويل )
 :لمعيارلالتأمني ع ر خمتلف املراحل واخلطوات اليت مر هبا بدء باألعمال املبكرة لغاية التطبيق االلزامي 

 

 

                                                           
1 Stéphane M. L’activité de l’assurance : Aspects économiques, comptables, Actuariels, édition ECONOMICA Paris, 2012, p :8. 

 2 بالل شيخي، زواتنية عبد القادر، مرجع سبق ذكره، ص 816.
3 IASB issues: IFRS17-the new standard for insurance contracts, May 2017, ey (Bbww), pp:1-2. 
4 IFRS17, what does it mean for you? Deloitte IFRS, Available at (www.deloitte.com), vu le 05.03.2018. 
5 IFRS17 : Insurance contracts, IFRS, 2017, P :12, Available at (www.ifrs.org), vu le 05.03.2018. 

http://www.ifrs.org/
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 (: خطوات مشروع المحاسبة عن عقود التأمين1-4الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( DP) ورقة المناقشة

آلراء أولية تّضمنت 

 خطاب تعليق 162

( معيار IASBأصدر مجلس )

(IFRS4 كمرحلة انتقالية )

لمشروع المعيار للحد من 

 المحاسبيةفوضى المعالجات 

إنشاء مجلس معايير 

المحاسبة الدولية محل 

( IASCاللجنة السابقة )

 ويواصل مشروع المعيار

بدأت لجنة معايير 

المحاسبة الدولية في وضع 

مشروع معيار عقود 

 التأمين

ورقة : (3) الخطوة

 المناقشة

( 1) (: المرحلة2) الخطوة

 (IFRS4) يارإصدار المع
(: إعادة 1الخطوة )

 الهيكلة
لبداية: أعمال مبكرةا  

 مارس: 2002 سبتمبر: 2001  أفريل: 1991

مسودة  :(5) الخطوة مسودة العرض :(2الخطوة )

 لةالعرض المعد  

 جويلية: 2013 جوان: 2010 ماي: 2001

 ماي: 2011 جانفي: 2021 2011 - 2020

( للمعيار 01المسّودة رقم )

خطاب  253بناء على طلب 

 تعليق

( للمعيار 02المسّودة رقم )

خطاب  194بناء على 

 تعليق

( IIالمرحلة ) :(6الخطوة)

 (IFRS17) إصدار المعيار
  ( التطبيق8) الخطوة (: فترة التحول1الخطوة )

 اإللزامي

إصدار المعيار الدولي 

(IFRS17) 

فترة االستعداد ودراسة 

 اآلثار والتطبيق الطوعي

موعد التطبيق األولي  2021جانفي  01

 IFRS17اإللزامي للمعيار الجديد 

  من إعداد الباحثة باالعتماد على: المصدر:
 .6118.10.11(، تاريخ االطالع www.elmohasb.com، متوفر على املوطع )10، ص6110، نوفم ر  IFRS17املعيار الدويل، سالمة ياسر -
(، AUJAAملراجعة )امحيدة حممد عبد اجمليد، طياس التحفظ احملاسيب والعوامل املسثرة عليه يف التقارير املالية لشركات التأمني السعودية جملة احملاسبة و  -

 .116 ص، 6110، 6، ع11جامعة بين سويف، مصر، مج
 

[Citez votre source ici.] 
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من خالل الشكل يتضح هن مشروع احملاسبة عن عمليات التأمني وإعادة التأمني يعد من ضمن املشاريع الضخمة اليت استغرطت 
دامت الفرتة عشرون سنة من النقاشات والتعديالت، (، حيث IFRS17وطتا طويال بعد سنوات حتدي كبري إلصدار املعيار )

وهي هطول فرتة استغرطت لصناعة معيار حماسيب تبادل العمل عليه هجياال من صناّع املعايري، ليتوّج يف النهاية بإصدار معيار جديد 
ر جتانسا يساعد يف ا هكثساق الذي يعت ر مبده هساسيا يف حماسبة عقود التأمني، ويوفّر طياسلتحقيق هدف االتّ  خصيصا صّمم

 الرفع من طابلية املقارنة على مستوى شركات التأمني، وجيعل من صناعة التأمني هكثر جاذبية للمستثمرين على اختالف فئاهتم.

يقها بإن املعايري احملاسبية الدولية ومعايري اإلبالغ املايل شهدت طبوال دوليا واسعا، وهذا من خالل إطبال العديد من الدول على تط
واعتمادها كأساس حماسيب مالئم ومناسب يستدل به يف ممارسة مهنة احملاسبة، وطد سارت اجلزائر على نفس النهج على غرار 

 (PCA) للتأمينات بتحديث املخطط احملاسيب 6110خمتلف الدول يف العامل من خالل طيامها بإصالح نظامها احملاسيب منذ سنة 
 إصدار جمموعة من القوانني املنّظمةمن خالل  6111ابتداء من سنة  (SCFAاجلديد لقطاع التأمينات ) املايل النظام احملاسيب وتبيّن 
الصادر يف  116-18واملرسوم التنفيذي رطم  ،املتضّمن النظام احملاسيب املايل 6110.11.61الصادر يف  11-10القانون : منها

 66 يف تاريخيت هنشأت مبوجب املرسوم الصادر األحكام الإىل جانب . 11-10 املتضمن تطبيق هحكام القانون 6118.11.66
طواعد سري مبدونة و ( املتعلق 87) اإلشعار رطموسري احلسابات، و  احملدد لقواعد التقييم واحملاسبة والكشوف املالية 6118جويلية 

 .الصادر احلسابات وعرض القوائم املالية لشركات التأمني وإعادة التأمني

ذلك وحسب دراسات خمتلفة يف اجملال، فإن هناك ضعفا يف طدرة املسسسات اجلزائرية وشركات التأمني اجلزائرية على وجه رغم  
( الذي مضى 12اخلصوص لتبيّن معايري اإلبالغ املايل الدولية، إىل جانب الصعوبات الكبرية العتماد معيار اإلبالغ املايل رطم )

ما يعكس التأخر الكبري يف مسايرة التغريات احلادثة على املستوى الدويل وبطء وترية اإلصالحات هذا  سنة تقريبا. 12على إصداره 
 :1يف ميدان احملاسبة لعدة هسباب منها

 عدم وجود سوق مايل حقيقي باجلزائر وطلة عدد شركات التأمني الناشطة فيه، حيث تتمثل فقط يف شركة هليانس للتأمني. -
 (.IFRSقة ملعايري اإلبالغ املايل الدولية )تباين واختالف البيئة االطتصادية اجلزائرية عن بيئة الدول املطبّ  -
 شركات التأمني اجلزائرية من اعتماد هذه املعايري الدولية ومقاومتها للتغيري.ختوف إدارات  -

ة يف املستمر  غريات احلالية يف بيئة األعمال الدولية والتطوراتوهو ما جيعل شركات التأمني اجلزائرية همام حتدي كبري، حيث هن الت 
(، نظرا لدورها الفّعال يف حتسني بيئة املعلومات IFRSّتم عليها ضرورة اإلطبال على تبيّن معايري )حتميدان احملاسبة واملراجعة، 

بل كل شيء ط يكون إال بتطوير السوق املايل احملاسبية وزيادة جودهتا، واحلد من املخاطر وإدارهتا على النحو السليم. وهذا ال
عي إىل جانب الس ( يعد إلزاميا بالنسبة للشركات املدرجة بالبورصة.IFRS املعايري الدولية )اعتبار هن تبيّن بوهتيئته بشكل هفضل، 

لتطبيق هذه املعايري بشكل تدرجيي ع ر إرساء القواعد األساسية لضمان جناحها، كتأطري العنصر البشري وتكوينه يف هذا اجملال، 
 ه ويستفاد منه يف عملية التطبيق.وكذا اختاذ من جتارب الدول املطّبقة منوذجا حيتذى ب

 

                                                           
 .087ص ،6110/6112، 1سطيفجامعة  هطروحة دكتوراه غري منشورة، دور حماسبة الشركات التأمني يف اختاذ القرارات وفق معايري اإلبالغ املايل الدولية، ،ةيبيابليمة طس 1
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 التأمين الجزائرية على التحفظ المحاسبيأثر طبيعة المحاسبة في شركات  -3     
عادة ما تالزم نشاط التأمني حاالت املخاطرة وعدم التأكد بشكل دائم ومستمر، حيث هن عملية تقدير هطساط التأمني )مقابل 

حصاء، إلاخلدمة التأمينية( واملخصصات التقنية )حقوق محلة وثائق التامني( تقوم يف األساس على نظرية االحتماالت ومبادئ ا
وهن احملاسبة يف هذه الشركات تعتمد بشكل كبري على عنصر التقدير سواء يف عملياهتا التأمينية هو عند إعداد تقاريرها وطوائمها 
املالية اخلتامية. من جانب آخر، حتيط بشركات التأمني هخطارا عديدة مثل: خماطر السوق، خماطر االئتمان، خماطر هسعار الفائدة، 

على ههبة واستعداد للتصدي دوما ، هذا ما جيعلها 1وغريها هخطار التوظيفر صرف العمالت، خماطر إعادة التأمني، خماطر هسعا
لقد رهينا سابقا هن سياسة التحفظ احملاسيب تقرتن حبالة عدم التأكد وتتعّلق بأحكام و األخطار ذات الطابع االحتمايل.  هلذه

سياسة على مستوى هذه الهيمية تبيّن  نسكد علىاحتمالية وتقديرات خاصة جيريها احملاسب يف ظروف معينة، األمر الذي جيعلنا 
عني املصاريف وتقليص حجم النواتج جيب هخذه ب نشاط شركات التأمني، حيث هن حالة عدم التأكد واليت طد تسدي لتضخيم

  االعتبار عند حساب نتائج هعمال شركات التأمني.
لتقدير غالبا ما ن املبالغة يف األ نظراشركات تستدعي الكثري من االهتمام، هذه إن تطبيق سياسة التحفظ على مستوى نشاط 

اسة يف ير وتقليل عنصر املخاطرة. وميكن حتديد مدى تواجد هذه السيتسدي إىل زيادة اخلطر، بينما يقود التحفظ إىل سالمة التقد
 نشاط التأمني على النحو التايل:ل املمارسات العملية

 التقنيةالمؤونات  تكوينأوال:      
لقواعد اضرورة توفري محاية خاصة لشركات التأمني مسألة معروفة عامليا، هذه احلماية تتلّخص بشكل رئيسي يف جمموعة من تعد 

اليت ختضع هلا شركات التأمني بشكل عام وشركات التأمني اجلزائرية بشكل خاص، هبدف تأطري نشاط التأمني وضمان همن العقود 
حقيق ذلك متتثل . ولتمن جهة هخرى ضد خماطر العسر املايل للمسّمننيواملستفيدين من العقود محاية املسمن هلم و  ،من جهة امل رمة

 صصاتخمتلفة تتعّلق هساسا مبستوى األموال اخلاصة اليت جيب هن متتلكها، إضافة إىل تكوين خمتنظيمية تطلبات شركات التأمني مل
 تقنية كافية ومتثيلها بأصول معادلة.  هو مسونات

زارة و  شركات التأمني مسسسات مالية خاضعة بصفة مباشرة لرطابة الدولة من خالل هياكلها املختلفة واملتمثلة هساسا يف:تعت ر 
تتم رطابة الدولة على و  املالية )الوزارة الوصية(، اجمللس الوطين للتأمينات، جلنة االشراف على التأمينات، واهليئة املركزية لألخطار. 

مسسسات هذا القطاع من خالل وضع جمموعة من األحكام والقوانني اليت يصدرها املشرّع اجلزائري هبدف تنظيم حماسبتها ونشاطها 
 هلذه ألنشطة التأمني. ويعود سبب تدخل املشرّع يف تنظيم سري العمل احملاسيب واملنفرد املايل، آخذا يف احلسبان الطابع املمّيز

الشركات إىل رغبته يف دعم الرطابة واالشراف عليها، خاصة وههنا تتوفّر على كتلة هامة من رؤوس األموال اليت تعود يف األساس 
ود التأمني. ويأيت هذا التدخل من خالل فرض إنشاء جمموعة من الوثائق االجبارية املتداولة، إىل جانب للمسمن هلم ومحلة عق

فاتر د اعتماد دليل خاص حبسابات التأمني ميّثل خطة رطمية يعتمد عليها احملاسب يف تصنيف وتبويب احلسابات املفتوحة يف
ن هتّدد موعة من األخطار العامة اليت ميكن هجملات التأمني معّرضة باستمرار شركفإن ، ممارس كأي نشاطو   األستاذ واليومية العامة.

لى محاية لذلك جيب هن تكون شركات التأمني طادرة ع ،اإلفالسالتعثّر و  وجودها واستقرارها، ويف احلاالت القصوى تسدي هبا إىل

                                                           
1 Murielle Paulin, op.cit, P: 46. 
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 نفسها ضد جسامة األخطار احمليطة هبا وترّكزها وتكرارها.
املتعلق  112-10وضع املشرّع اجلزائري عددا من القواعد االحرتازية الواجبة التطبيق ومنها املرسوم التنفيذي رطم  طاريف هذا اإل 

بااللتزامات املقنّنة )التنظيمية( لشركات التأمني وإعادة التأمني، حيث مبوجبه تلزم هذه الشركات بتسجيل التزاماهتا التنظيمية 
 (Provisions techniques) ( واملخصصات التقنيةProvisions réglementéesالتنظيمية )ت سونااملمن هساسا واملشّكلة 

 مّيز بني:و االلتزامات التنظيمية د هذا املرسوم الظروف اليت تستدعي تكوين . حدّ 1يف جانب اخلصوم من ميزانيتها
 (Provisions réglementées déductiblesالتنظيمية المقتطعة ) المؤونات -أ    

 التخصيصات رجألنه جيرى بنص التشريع، حيث تدوتشّكل حىت يف حالة غياب األرباح ات إجباريا سونيعد تكوين هذا النوع من امل
طبيق النصوص نة بتهذا احلساب األموال املكوّ يعرض ات تنظيمية )مقنّنة( جبانب اخلصوم من امليزانية. سون(: م12) ضمن احلساب

. 2منيالتأمني وإعادة التأمني لتغطية العجز احملتمل يف االلتزامات التقنية لشركات التأمني وإعادة التأالتشريعية والتنظيمية لنشاط 
يف ههنا تقرتب من االحتياطات هكثر منها خمصصات مقتطعة، وهذا ألن هلا طابع طويل  اخاص اهلا طابعبأن ات سوناملتتمّيز هذه 

تتمثل يف املعاجلة  اتسونجعل خصوصية هذه املا ، ممعبئا على السنة املاليةشّكل تهبا  ةاملتعلقاالطتطاعات املدى من جهة، وألن 
لتزامات هبدف تقوية مالءة شركة التأمني وضمان مستوى هدىن للتغطية، وكذلك ملواجهة ا املقنّنة اتسونتكوين امل جيرى احملاسبية هلا.

نص وطد  .3حمتملة غري مسكدة يف املستقبل، كما متثل حقا من حقوق املسايمني حيق هلم املطالبة هبا إذا جتاوزت النسبة القانونية
 بااللتزامات التنظيمية لشركات التأمني واملتعلق 6110.10.68الصادر يف  112-10املشرّع اجلزائري يف إطار املرسوم التنفيذي رطم 

 :4على األشكال التالية وإعادة التأمني
 ( Provision de garantie) الضمان ؤونةم -1    

هتا جتاه املسمن على تغطية التزاماالتأمني شركة لتقوية وتعزيز طدرة  سونةامل هيوّجه مبلغ هذ 112-10( من املرسوم 11حسب املادة )
باطتطاع سنوي جيرى بنسبة  درصيالويغذى املقتطع عبئا على الدورة احملاسبية  سونةيشكل مبلغ املحيث هلم واملستفيدين من العقود، 

نة ملبالغ إعادة تضمّ ئة من مبالغ األطساط )هو االشرتاكات( املصدرة خالل السنة املالية والصافية من اإللغاءات والرسوم واملبامل 1
عندما يساوي اجملموع  سونةامل هريع، فهي تتوطف عن تغذية رصيد هذالتأمني. ونظرا ألن شركات التأمني اجلزائرية مقّيدة بأحكام التش

 ورهس املال االجتماعي املبلغ األكثر ارتفاعا واملستخرج من إحدى النسب التالية:ه املسونة هذمن املكّون 
 من إمجايل املخصصات التقنية. % 1 -   
 من إمجايل مبالغ األطساط املصدرة خالل السنة األخرية والصافية من االلغاءات والرسوم. 0.1% -   
 يتها خالل الثالث سنوات األخرية.من املتوسط السنوي لعبء الكوارث اليت متت تسو  % 11 -   
 المتّمم اإلجباري لمخصصات الكوارث قيد التسديد ؤونةم -2    

غري الكايف ملخصصات الكوارث طيد التسديد لشركة التأمني وحاالت التصريح بالكوارث احملققة بعد إطفال السنة املالية إن التقييم 
                                                           
1 Manel Brahimi , Engagements Réglementés des sociétés d’assurances, AssurAl,11.04.2012, disponible sur site (www.cna.dz), vu le 
04.03.2018. 
2 Avis N°89 portant plan et règles de fonctionnement des comptes et présentation des états financiers des entités d’Assurance et/ou de 
réassurances, Ministère des finances, conseil national de la comptabilité, Algérie, 2011, p:28. 

 .6118.10.11( تاريخ االطالع www.insurance4arab.com، متوفر على موطع )6111 طيس السيد علي، املخصصات الفنية يف شركات التأمني، جامعة دمشق، 3 
4 Décret exécutif N° 13-114 correspondant au 28.03.2013 relatif aux engagements réglementés des sociétés d’assurance et/ou de réassurance, 
journal officiel de la République Algérienne N°18, 31.03.2013, P :5. 

http://www.cna.dz/
http://www.insurance4arab.com/
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لواطعة على عاتق الشركة. ا ومصاريف التسيري املتعلقة هبا، تستدعي تكوين خمصص إضايف سنوي يعد مبثابة متّمم للديون التقنية
( من املرسوم السابق، يكّون هذا املخصص بغرض تغطية العجز احملتمل على مستوى خمصص الكوارث 16فحسب نص املادة )

 من مبلغ الكوارث طيد التسديد، على هن يعّدل سنويا نسبة ملبلغ % 1طيد التسديد، ويغّذى رصيده باطتطاع جتريه الشركة بنسبة 
 الكوارث. يشكل االطتطاع املتعلق هبذا املخصص عبئا على الدورة احملاسبية.هذه 

 (Provision pour risques catastrophiquesاألخطار الكارثية ) ؤونةم -3   
واملتعلق بااللتزامات التقنية الناجتة عن  6112هوت  67يف الصادر  606-12( من املرسوم التنفيذي رطم 16) مبوجب نص املادة

مليات للتصدي ألعباء الكوارث االستثنائية الناجتة عن ع ةموّجههي األخطار الكارثية  مسونةتأمني آثار الكوارث الطبيعية، فإن 
تطاع سنوي يساوي باط ااملتعلق هب رصيداليغّذى  .كوارث احلادة ذات الطابع الكارثيمواجهة ال هي ،تأمني آثار الكوارث الطبيعية

 .1قيق نتائج سلبيةقق بالفرع عند حتلتعويض العجز احمل وهذا من النتيجة التقنية )ربح( احملققة بفرع الكوارث الطبيعية، % 71
 (Provision pour risques d’exigibilité) مخصص أخطار استحقاق االلتزامات التنظيمية -4    

فيدين واملست من إمجايل خصوم ميزانيتها واليت متثل حقوق املسمن هلم %01متثل األموال اليت حتوزها شركات التأمني اجلزائرية طرابة 
، وهي نسبة هامة تقودها لضرورة حتريكها وضخها يف خمتلف طنوات االستثمار املمكنة ملواجهة االلتزامات احملتملة من العقود

هجل ذلك تدخل املشرّع اجلزائري لتحديد طائمة التوظيفات املختلفة لشركات التأمني، وهذا ألهنا ملزمة  وحتقيق هامش ربح. من
 بتغطية التزاماهتا التنظيمية بعناصر هصول مقبولة يف كل وطت من السنة بواسطة توظيف تلك األموال اجملّمعة. 

( 11ل معادلة مبوجب طانون التأمينات من خالل املادة )يف هذا اإلطار هدخل مفهوم تغطية بعض عناصر اخلصوم بعناصر هصو 
ألوضاع ، وهذا هبدف التحكم يف اواملتعلق بااللتزامات التنظيمية لشركات التأمني 1771.11.01الصادر يف  026-71من املرسوم 

ن جزء منها مدرج يف خاصة وه. باملقابل تتعّرض طيم هذه التوظيفات واالستثمارات لتقلبات وتذبذبات باستمرار 2الصعبة التسيري
يفرض على شركات  مما جعل املشرّع الشركة املرتبطة هبذه التوظيفات غري مغطاة بشكل كايف، التزاماتوتصبح عندئذ  البورصة،

 -قملواجهة االلتزامات يف حالة نقص طيم جمموع األصول املمثلة اللتزاماهتا التنظيمية. ويتعلق بالفر  مسونةالتأمني ضرورة تكوين 
قيمة احملاسبية الصافية بني املبلغ اإلمجايل للقيمة السوطية واملبلغ اإلمجايل لل -ل هذه االلتزاماتاحملسوب بالنسبة للتوظيفات اليت متثّ 

 للتوظيفات املعنية، وذلك عندما يكون الفرق سلبيا. 
مبلغ الفرق  يعّدل سنويا بالتناسب معونة س حتّدد القيمة السوطية بشكل منفصل لكل عنصر من عناصر األصول، كما هن مبلغ امل

تمل يف طيم احمل النقصلتفادي حاالت  سونةامل هري هلزم شركات التأمني بتكوين هذاملشرّع اجلزائ وهذا معناه هن. 3املذكور هعاله
قيمة احملاسبية الصافية هي نقص القيمة املسترت والناتج عن ارتفاع ال نها هصول الشركة واملقّيمة بالقيمة السوطية،التوظيفات اليت تتضمّ 

 ة الشركةوثائق التأمني بقدر  ملةحلمبثابة ضمان رئيسي  هذه التوظيفات بار هنوهذا على اعت للتوظيفات املعنية عن طيمتها السوطية،
 بالتزاماهتا ويف الوطت احملدد.ء بكامل على الوفا

 تكّوهنا سنويا لضمان واليت ،اجلزائرية وإعادة التأمني التنظيمية املقتطعة إلزاما طانونيا على شركات التأمنيت سوناتشّكل جمموع امل 
                                                           
1 Décret exécutif N° 04-272 correspondant au 29.08.2004, relatif aux engagements techniques nés de l’assurance des effets des 
catastrophes naturelles, journal officiel de la République Algérienne N°55, 01.09.2004, P: 9. 
  2 اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميوطراطية الشعبية، العدد 61، الصادرة يف تاريخ 1771.11.01، املرسوم التنفيذي رطم 71-026 املتعلق بااللتزامات التنظيمية لشركات التأمني، ص10.

3 Décret exécutif N° 13-114, op.cit, p: 6  
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 ا السنة املاليةاخلصوم غري اجلارية الطرتاهنا بأعباء تتجاوز مدهتفئة السري العادي واحلسن لنشاطها التأميين، وتصنيفها يقع ضمن 
 .باالحتياطات التنظيمية الفرنسي احملاسيب للتأميناتوتسمى يف إطار املخطط  ،الواحدة

 (Provisions réglementées non déductiblesة غير المقتطعة )نظيميت التؤوناالم -ب    
" تلتزم شركات التأمني بتسجيل يف جانب اخلصوم من ميزانيتها  :112-10( من املرسوم التنفيذي رطم 17حسب نص املادة )

. وهنا يتعلق األمر بإمجايل الديون اليت ختص نشاط 1مببادرة من هيئاهتا املختصة وفقا للتنظيم املعمول به"هي خمصص آخر يكون 
دورة احلالية وغري ح هبا يف الالتأمني وإعادة التأمني ويع ّر عنها مبصطلح املخصصات التقنية، حيث تشمل كل الكوارث املصرّ 

اليت سابقة ومل تتم تسويتها بعد، إىل جانب جزء األطساط اليت ختص الدورات الالحقة و ح هبا يف السنوات الاملسددة بعد، هو املصرّ 
لشركة يف عرض كافة التزامات ا يفيتوّجب على الشركة ختصيصها من ميزانية السنة اجلارية. ويكمن اهلدف األساسي من ذلك 

 . العقود يف خصوم ميزانيتها واملستفيدين من د جتاه املسمن هلمتاريخ حمدّ 
 تعريف المخصصات التقنية  -1    

تنفرد شركات التأمني هبذا العنصر احملاسيب دون غريها من املسسسات الناشطة يف ططاعات هخرى، حيث تشّكل إحدى اجلوانب 
نظرا ألهنا و األكثر حساسية يف حماسبة شركات التأمني، وتكوينها يعد همرا حيويا وذا هيمية بالغة نتيجة لطبيعة عمليات التأمني. 

. 2وبطرق تقييمها تتطّلب توخي درجة كبرية من احلذر لدى تقييمها وتقديرها، فقد اهتم املشرّع اجلزائري بشكل خاص هبذه البنود
، تظهر يف 3املخصصات التقنية هي:" هموال موّجهة للتسوية الكلية اللتزامات الشركة جتاه مسمنيها واملستفيدين من العقود"إن 

لى عاتقها نها من تسوية الكوارث امللقاة عمن ميزانية الشركة ويتم حتديد مبلغها بشكل تقديري وبطريقة متكّ  جانب اخلصوم
قنية ت . تسمى باملخصصات التقنية ألن تقديرها وحساهبا يكون على هساس طواعد4ومواجهة األخطار احملتملة بعد تاريخ اجلرد

 . 5من إمجايل خصوم شركة التأمني % 81إىل  % 10 طرابةحبتة، ومتثل 
رتبط بتقنية التأمني ذاهتا، يفرضها التنظيم وت، حيث يف تاريخ اجلرد جترى املخصصات التقنية تصحيحات حماسبية حماسبيا تعت ر

يد دتتضمن جتنيب جزء من إيرادات الشركة واملتمثلة هساسا يف هطساط التأمني ملقابلة التزامات مسكدة احلدوث لكن يصعب حت
لذا  .فة احلصول على اإليرادمتّثل تكل طيمتها وتوطيتها بدطة على مستوى عمليات التأمني. فهي ال تتوطف على نتيجة النشاط، إمنا

ضمن بالغها مميكن القول بأهنا نفقات مستقبلية واجبة اخلصم من اإليراد طبل الوصول لصايف الربح احملقق يف الدورة احلالية. تدرج 
إن مبالغ هذه املخصصات  (.07،08،00،06،01،01الثة من الدليل احملاسيب لقطاع التأمينات وتشمل احلسابات )اجملموعة الث

تعت ر حقا من حقوق محلة الوثائق وليست من حقوق املسايمني، وتكوينها سنويا يرفع من كفاءة شركة التأمني وطدرهتا على الوفاء 
  الصورة الذهنية للمسمن هلم عن شركتهم إذا ما ظهرت مببالغ كافية.بالتزاماهتا احملتملة، وبالتايل حيّسن من 

(، ويدرج Life) على احلياةأمينات الت( وفرع non Lifeعلى مستوى نشاط التأمني عادة ما منّيز بني فرع التأمينات على األضرار )

                                                           
1 Décret exécutif N° 13-114, op.cit, p: 6  
2 Avis N°89, op.cit, p :44. 
3 Grant thorntou, Newsletter N :7, 2013, P :5. 
4 Pierre therond, contrôle de la solvabilité des compagnies d’assurances : évolutions récentes, Séminaire « gestion des risque 
»    DIAF Hanoi, Jwa Actuaire, le 28.02.2005. 
5 Hocine Belhimer, la gestion Actif-passif dans une compagnie d’assurance colloque international : les sociétés d’assurance 
traditionnelles et les sociétés d’assurance takaful ,25-26 avril 2011, université de Sétif, p :6. 
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 املخصصات التقنية املكّونة.  لتأمينية تتعّدد وتتنوعضمن كل فئة فروع ثانوية تشكل كلها حمفظة تأمني شركة التأمني، وبتعّدد الفروع ا
مسألة تكوين هذه املخصصات للنصوص التنظيمية بالدرجة األوىل، إىل جانب ترك مساحة لشركات التأمني لتكوين رجع ت

املخصصات اليت تراها مناسبة الحتياجاهتا، وضمانا لتوازهنا واستقرارها املايل. لذلك سنركز على ذكر املخصصات الواجبة التكوين 
وف املنّظمة للتسيري التقين لشركات التأمني اجلزائرية، وطبل ذلك ساحلالية اإلصدارات  باعتباره آخر 112-10يف ضوء املرسوم رطم 

نية املعمول هبا يف حسب الفروع التأمييف شركات التأمني  ندرج اجلدول التايل الذي يلّخص األنواع املختلفة للمخصصات التقنية
 .تسيريلااملخصصات األكثر هيمية يف  عرض اجلزائر، مث نسلط الضوء على

 المخصصات التقنية في شركات التأمين الجزائريةطبيعة (: 1-4الجدول رقم )

 مخصصات تأمينات األضرار مخصصات تأمينات األشخاص طبيعة المخصص
 مخصص األقساط:

 كوارث حمتملة
 املخصص الرياضي -
 خمصص األطساط غري املكتسبة -

 خمصص األطساط غري املكتسبة -
 خمصص األخطار السارية -

 خصص الكوارث:م
 كوارث حمققة

 خمصص الكوارث طيد التسديد 

 خمصص الكوارث طيد التسديد -
 )فرع تأمينات السيارات(

صص الكوارث طيد التسديد بفروع خم -
 تأمينات األضرار عدا السيارات

 مخصصات أخرى:
لتعديل األخطار لفرتة هطول ولتعديل 

 النتائج
 خمصص التسوية )تأمينات احلياة( 

 خمصص التسوية )خماطر دورية( -
خمصص املوازنة )تأمني القرض  -

 والكفالة(
مشاركة محلة الوثائق يف األرباح املالية 

 والتقنية اليت مل توزّع
                        صص املشاركة يف األرباح خم - يةركة يف األرباح التقنية واملالخمصص املشا

 واالسرتجاعات
 .لشركات التأمني وإعادة التأمني واملتعلق بااللتزامات التنظيمية 6110.10.68الصادر يف  112-10 رطم من إعداد الباحثة باالعتماد على املرسوم المصدر:

 وى التسيير التقني لشركة التأمينأهم المخصصات التقنية على مست -2    
اجلدول السابق مهمة الستقرار الشركة املايل، كما تصّنف من ضمن وسائل التوازن املايل تعد مجيع املخصصات املذكورة يف 

على املخصصات  زنركّ األضرار وتأمينات األشخاص، فسوف ن املخصصات املكونة تتشابه يف فرع تأمينات نظرا ألالداخلية، و 
 وهي:يف اجملال احملاسيب األكثر شيوعا 

 (provision pour primes non acquisesالمكتسبة )* مخصص األقساط غير    
اريخ ال تتوافق تواريخ إصدار هذه العقود مع ت ما مني ملدة سنة تبده من تاريخ إصدار العقد، لكن غالباأعادة ما يصدر عقد الت

عد إطفال السنة املالية لشركة فعول ببداية السنة املالية، مما ينتج عنه تواجد عدد كبري من العقود امل رمة اليت تبقى مستمرة وسارية امل
التأمني. هذا معناه تواجد جزء من مدة العقد ساري يف السنة املالية احلالية وجزء آخر خيص السنة املوالية، لذلك يأخذ هذا اجلزء 

ة غري املكتسبة ر ، والذي يتعّلق جبزء األطساط املصد"كتسبةاملغري خمصص األطساط "شكل خمصص يف ميزانية السنة احلالية يدعى 
ملوالية. ، من خالل ترحيلها يف شكل إيرادات مسجلة للسنة ايف السنة اجلارية واملوّجهة لتغطية األخطار السارية بعد تاريخ اجلرد
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يصّنف هذا النوع من املخصصات ضمن خمصصات األطساط وهذا ألهنا متثل جزء القسط التأميين املوافق اللتزام شركة التأمني 
 لفرتة املمتدة ما بني تاريخ اجلرد وتاريخ استحقاق عقد التأمني.بالنسبة ل

 ( provision pour sinistres à payer* مخصص الكوارث قيد التسديد )    
" ميثل ل: شركة التأمني، حيث ميثّ اجلارية لصوم اخليعد من بني املخصصات األكثر هيمية واألكثر وزنا وحساسية على مستوى 

ري املّسددة بعد يف غللمصاريف األساسية واملصاريف امللحقة هبا والضرورية لتسوية مجيع الكوارث* املصرّح هبا و  القيمة التقديرية
ن هذا املخصص ملقابلة التعويضات عن احلوادث اليت مت اإلبالغ عنها طبل انتهاء السنة املالية لكن ال تزال يكوّ  .1"تاريخ اجلرد

سارية بعد انتهائها، وكذا التعويضات عن احلوادث اليت حدثت بالفعل لكن مل تبّلغ الشركة عنها حىت تاريخ إعداد امليزانية. وهذا 
اعتبار هنه مل جير سدادها بتسوية التعويضات اخلاصة باملتضّررين عن الفرتة املالية املنقضية، معناه هن مبالغ هذه املخصصات موّجهة ل

 وحىت يتم التأكد من حيثيات احلادث ومسبباته. ،يف تلك الفرتة نظرا لطول اإلجراءات
، حيث يقل على مستوى طرإن الفارق الزمين املتاح بني تاريخ التصريح باحلادث وتاريخ إصالح الضرر يتغري حبسب طبيعة اخل 

األضرار املادية ويطول بالنسبة لألضرار اجلسمانية، لذلك جند هن هذا املخصص هو هطل هيمية على مستوى تأمينات احلريق هين 
جيرى تسديد االلتزامات بسرعة، على عكس تأمينات السيارات اليت تتطلب آجال تسوية مطّولة نسبيا خاصة عند حتديد تقاسم 

 ن الناحيةم بني األطراف يف تأمينات املسسولية املدنية، وهذا يعكس ثقل وهيمية خمصصات الكوارث يف هذا الفرع. املسسولية
لتعويضات حتميل ميزانية السنة املالية اليت وطعت فيها هذه الكوارث مببالغ ا يفيكمن اهلدف من تكوين هذه املخصصات ة اسبياحمل

تطاع الحق دون احلاجة لرتحيلها مليزانية السنة املوالية، وهذا من خالل طيام شركة التأمني باطاملستحقة عنها، واليت ستدفع يف وطت 
لإلشارة فإن حتديد هذه  .مبلغ من ميزانية السنة املالية احلالية اليت وطعت فيها الكوارث ومل يتم سدادها حىت تاريخ اجلرد

املخصصات يكون من البداية عند التصريح عن احلادث، مث جيرى تصحيح طيمة املخصصات املكونة عند استالم تقرير اخلبري 
 الذي يقّدر القيمة بدطة. 

 (provision mathématique* المخصص الرياضي )    
ستطيع تقدير مدى ، حيث من خالله تعلى احلياة التأمينية لشركة التأمنيل هذا املخصص عنصرا هساسيا يف تنظيم العمليات يشكّ 

بني القيمة احلالية ملبلغ  " الفرق:االحتياطي احلسايب وهوبيسمى كذلك استقرار وضعها املايل وضمان تغطية التزاماهتا املستقبلية. 
ة اليت يلتزم هبا املسمن العقود، والقيمة احلالية لألطساط املستقبليالتأمني الذي تلتزم شركة التأمني بسداده للمسمن هلم واملستفيدين من 

، حيث هن التزامات املسمن له تتناطص من سنة ألخرى وتصبح معدومة بعد سداد القسط السنوي األخري، 2له بسدادها للشركة"
د. ومن مث فإن ند حلول هجل العقعلى عكس التزامات شركة الـتأمني اليت تتزايد تدرجييا من سنة ألخرى حىت تصبح هعظمية ع

هلم  دون احلاجة لتغيري طسط التأمني احملّصل عليه من املسمن ،مبلغ هذا املخصص يسمح للشركة مبواجهة خطر متزايد مع الزمن
ما ن هجل تغطية م ميثل املخصص الرياضي الفائض الذي دفعه املسمن له آلخر، مبعىن بتغري احتمال الوفاة مع التقدم يف العمر.

                                                           
  يف فرتة التغطية.حمل التأمني احلادثق )حالة املسسولية املدنية( بسبب حتق ر من طرف املسمن له هو الضحيةي احملرّ ائهو القض الودي ( بأهنا التصريحsinistreالكارثة )الفرنسي التأمينات طانون يعرف *

1 Grant Thorntou, op .cit, p: 9. 
  ( بناء على مقابلة جمراة مع نائب مدير املديرية اجلهوية لشركةSAA ) 6118.11.10بسطيف بتاريخ. 

2 Décret exécutif N° 13-114, op.cit, p: 7 
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معادال  مطرد حىت يصبح يف السنوات األخرية للتأمني جيب احلصول عليه من تعويضات هو دفعات سنوية، حيث ينمو بشكل
ألن حتديده جيرى على هساس خ رة االكتواري الذي يستعمل االكتواريا  سايبباملخصص احل كذلك  يسمى .1لرهمسال املسمن له

إن  خصص.ملقيمة اللوصول للتقدير الصحيح ل املختلفة واألساليب اإلحصائية وحساب االحتماالت وجداول الوفاة واحلياة،
 يعد من املصاريف الواجب حتميلها حلساب النتائج ويظهر كبند خصوم يف امليزانية ويعاد تشكيله سنويا.املخصص املكّون 

رية التقنية بالنسبة لكل وتعمل املدي ،اجلاريةمجيع هذه املخصصات غري املقتطعة البد وهن تكون مببالغ كافية يف كل وطت من السنة 
 .فرع تأميين على مراجعتها سنويا بالنسبة ملبالغ املخصصات اليت مل تسدد بعد وجتاوزت مدهتا السنة

 أثر الممارسات المحاسبية لنشاط التأمين على سياسة التحفظ المحاسبي  ثانيا:     
 التقنيةعلى مستوى المؤونات )المخصصات(  -أ      

عليه التشريع  حسب ما نص يف ضوء التصنيفات املدرجة للمخصصات التقنية الواجب تكوينها يف شركات التأمني اجلزائرية
ة لتغطية خسائر ه، وهذا ألن مبالغ هذه املخصصات موجّ املالزمة لنشاطها باستمرار ضح ههنا تقرتن حبالة عدم التأكديتّ  اجلزائري،

ر املسونات التقنية بعنصهتتم شركات التأمني من جهة هخرى  .دة القيمةلكن غري مسكدة التوطيت وغري حمدّ  والتزامات مسكدة احلدوث
قابلة خسائر حمتملة على مالءهتا املالية وسري نشاطها بشكل عام، ونظرا ألن تكوينها جيرى مل التأثريه بشكل كبري وهذا املقتطعة

ة، على مستوى وحدة املقر لشركة التأمني بالنسبة ملخصص األخطار الكارثيتكوينها  يتمهذا النوع من املسونات  .يف املستقبل
. مجيع هذه املسونات تعت ر من مظاهر تطبيق سياسة املقتطعة ت التنظيميةسوناوعلى مستوى املديريات اجلهوية بالنسبة لباطي امل

 التحفظ.

 ،سياسةذه الطبيقا هلت بأنواعها املختلفة املخصصات التقنية تكوينلذلك جيرى التحفظ احملاسيب من خماطر عدم التأكد، يقّلل 
وهذا من  ،اليت تقتضي ضرورة هخذ كافة اخلسائر وااللتزامات )الفعلية/ احملتملة( يف احلسبان عند طياس نتائج هعمال شركة التأمنيو 

يرتّتب على  لكوارث طيد التسديد، حيث. وتظهر ممارسة التحفظ بشكل واضح عند تقدير خمصص اباب االحتياط هلذه اخلسائر
ون عدم دطة احلسابات املالية والتقنية للشركة. فتقديره بقيمة هطل من الالزم ينجم عنه تضخيم األرباح وتك تقديره بدطة كافيةعدم 

ليات هو هخطار هو تعهدات و هرباحا ويمية غري م رّرة، باملقابل تنتج عن املبالغة يف تقديره كمزيد من احليطة واحلذر وحتّسبا ألية مسس 
ن تقدير مبلغ هذا املخصص يف تاريخ اجلرد يستدعي ممارسة إ. لذا ف2حمتملة يف املستقبل، ختفيض األرباح وتكوين احتياطات سرية

 درجة معقولة من التحفظ احملاسيب حىت يع ّر عن حقيقة التزامات شركة التأمني وحقيقة األرباح احملققة يف الدورة.
 اتوازهنلضرورية لتحقيق ا ت واملسونات التقنيةملخصصارضه يّتضح هن شركات التأمني اجلزائرية متتلك جمموعة متنّوعة من امما سبق ع

ة هذه مبواجهة التزامات مستقبلية متوطّعة. غالبي يف األساس رتبطوهي ت، وسليم ها بشكل عادينشاط سريلضمان املايل و 
، مما ا سيقع يف املستقبلمب الشركةإدارة نات وتكهّ توطعات إىل جانب  املخصصات تعتمد يف تقييمها على اخل رة املكتسبة يف اجملال

وف يسدي لظهور يرها س. لذلك فإن املبالغة يف تقدبصورة كبرية جيعل طيمها خاضعة للتقديرات الشخصية واألحكام الذاتية

                                                           
 .107، ص6111سامر مظهر طنطقجي، التأمني اإلسالمي التكافلي: هسسه وحماسبته، دار شعاع للنشر والعلوم، سوريا،  1
 ( بناء على مقابلة جمراة مع مدير املالية واحملاسبة لشركة(SAA  2018.05.18.بسطيف بتاريخ 
  ( بناء على مقابلة جمراة مع مدير املالية واحملاسبة باملديرية اجلهوية لشركةAlliance)  7.2018.05.1بسطيف بتاريخ 
 .  01احملاسبة يف شركات التأمني، مرجع سبق ذكره، ص  2
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ن احتفاظ شركات التأمني أب، مما ميكننا من القول ب من دفع الضرائبمقصودة تستغل بغية ختفيض األرباح والتهرّ احتياطات سرية 
 الحتياطات له هثره الواضح على حيادية املعلومات احملاسبية وبالتايل موثوطيتها.هبذه ا

 على مستوى االستثمارات  -ب    
داءات للمستفيدين لتواجد جمال زمين ال باس به متاح بني تاريخ حتصيل األطساط من املسمن هلم وتاريخ سداد التعويضات واألنظرا 

، هبدف حتقيق عوائد هة لالستثمار والتوظيفمن العقود، فإنه يتوافر لدى شركات التأمني اجلزائرية همواال حاضرة ضخمة موجّ 
د تتعّرض ط الستثمارات والتوظيفاتمن هذه ابعضا وهوامش ربح جمزية يف ظل توافر مبادئ: السيولة، األمان، املردودية. إن 

الخنفاض يف القيمة، حيث بالنسبة للعقارات جيرى حساب خمصص االهتالك السنوي للعقارات املوجودة يف كل فرع تأميين يظهر 
 القيمة، تدين هسعار األوراق املالية ملواجهة النقص يف سونةقائمة الدخل. هما بالنسبة لألوراق املالية يتم تكوين مضمن املصاريف ب

 بات سياسة التحفظ احملاسيب.دخل ضمن متطلّ وي وهو بند من بنود املصاريف
 على مستوى الديون المشكوك في تحصيلها -ج    

، يوما 181ع ّر عن املبالغ املستحقة على املسمن هلم واليت جتاوزت آجاهلا مدة تالديون املشكوك يف حتصيلها ل مسونةيتم تكوين 
لى اخل رة السابقة(، بقيمة تلك الديون )بناء ع سونةاملاية كل سنة تقوم الشركة بتكوين يف هن حماسبياوهذا كمزيد من احليطة واحلذر. 
هن املبالغة يف  لدراساتاولقد هكد  حتصيلها من محلة وثائق التأمني ومن غري املتوطع اسرتدادها. واليت تعت ر يف حكم املشكوك يف

 ات:ونس واجلدول املوايل يوّضح معدل تكوين هذه املمظاهر تطبيق سياسة التحفظ احملاسيب. إحدى  دتقييم هذه املسونة تع

 لهمت على ديون المؤمن ؤونا(: معدل تكوين الم2-4الجدول رقم )

 مالحظات اتؤونمعدل الم نوع الديون
 ترتبط بتاريخ االستحقاق % 1 أقل من ستة أشهر ديون جارية

 ديون مشكوك فيها )متنازع فيها(:
 شهر 16إىل هشهر  6 من -
 سنة 6 إىل شهر 16 من -

 
01 %  

 % 81إىل  % 11من 

 
 تحصيل(الوفقا لدرجة االحتمال املقّررة من طرف اهلياكل التقنية )خطر عدم 

 ديون تحت الخطر:
 سنة 6 هكثر من

 
111 % 

يف حالة احلكم بأهنا حتت اخلطر وغري طابلة للتحصيل هنائيا، جيب تكوين 
 ملف إللغائها هنائيا من طرف املديرية العامة.

ختصص حماسبة،  غري منشورة، (، مذكرة ماجستريCAARطايلب فاتح، حماسبة شركات التأمني يف ظل املعايري احملاسبية الدولية: دراسة حالة شركة ) المصدر:
 .666، ص 6112/6111جامعة هحممد بوطرة بومرداس، 

من خالل اجلدول يتضح هن نسبة التخصيص تكون وفقا ملدة وعمر الديون املستحقة على املسمن هلم، حيث كلما طال عمر 
 .% 111املبلغ بنسبة  كّوني، فإذا جتاوز الدين السنتني باملقابل الدين ارتفعت احتمالية عدم حتصيله وبالتايل يزداد مبلغ املخصص

، لذا ومبوجب سياسة نشاطها التأميين خاللاليت تواجه شركات التأمني  تعت ر الديون املشكوك يف حتصيلها من اخلسائر املتوطعة

                                                           
 ودائع ألجل مبسسسة بنكية،  % 61سندات حكومية،  %11واملتعلق بتمثيل االلتزامات التنظيمية لشركات التأمني فإن نسب التوظيف حّددت كالتايل:  6116ماي  14حسب القرار الصادر يف

 Arrête duظيفات هخرى كالسوق النقدي. )راجع: )النسبة من مبلغ االلتزامات التنظيمية(، إىل جانب تو  %11، عقارات مبنية وططع هراضي ال تتجاوز % 61طيم منقولة ال تتجاوز 
14.05.2016 relatif à la représentation des engagements réglementées, journal officiel de la R. Algérienne N° 66, 09.11.2016, P : 23)  

   6118.11.16اجلزائر بتاريخ بناء على مقابلة مع مدير املالية واحملاسبة باملديرية اجلهوية لشركة ترست. 
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 هكلما زاد مبلغ هذ  ملسمن هلم، حيثات ااخنفاض القيمة على حساب مسونةالتحفظ احملاسيب حيتاط احملاسب هلذه اخلسائر بتكوين 
 كلما طل تقييم حساب املسمن هلم )العمالء(، مما يعكس األثر الواضح ملمارسة التحفظ على هذا احلساب. سونةامل
 تقديم سوق التأمينات الجزائرية  المطلب الثاني:     

 نبذة حول سوق التأمينات في الجزائر -1
يعت ر ططاع التأمينات يف اجلزائر من بني القطاعات اهلامة اليت عرفت إصالحات جذرية باستمرار، حيث بعد فشل التجربة القائمة 

 بداية مع بداية الثمانينات، دخلت اجلزائر يف سلسلة من اإلصالحات نتهجةاملعلى سياسة التخطيط املركزي والصناعات الثقيلة 
ت ططاع التأمني من خالل إعادة هيكلة هطدم مسسسة مالية للتأمني يف ، واليت مسّ 1781هكتوبر  12 تاريخ بإعادة اهليكلة يف

(. بعدها واصلت CAATالشركة اجلزائرية للتأمينات )ب، نتج عنها آنذاك شركة جديدة تسمى حاليا اجلزائر وهي شركة الكار
يف جمملها  القوانني املختلفة يف هناية الثمانينات، واليت هدفتاجلزائر سلسلة اإلصالحات االطتصادية من خالل صدور تشكيلة من 

 لتهيئة االطتصاد الوطين وتوجيهه حنو مرحلة اطتصاد السوق، وإهناء مرحلة التسيري االشرتاكي اليت دامت طرابة ثالث عقود.
لدخول  إعطائه ديناميكية جديدةلقد كان اهلدف اجلوهري من طوانني استقاللية مسسسات ططاع التأمني هو إنعاش هذا األخري و 

من  . ابتداء1787.16.11 بتاريخ هلاممرحلة السوق احلرة، من خالل إلغاء التخصص وإهناء مرحلة احتكار الدولة هلذا القطاع ا
 يمت رمسيا فتح سوق التأمينات اجلزائرية طانونيا همام رهس املال اخلاص سواء وطنيا هو هجنبيا، ضمن إصالح حقيق 1771جانفي 
. هذا القانون يعت ر حدثا هاما يف تاريخ ططاع 1واملتعلق بالتأمينات 1771.11.61الصادر يف  10-71مبوجب األمر رطم للقطاع 

كان هول طانون تأمينات   والذي ،1781.18.17يف تاريخ  10-81ثاين تشريع جزائري بعد إصدار القانون  دالتأمينات اجلزائري ويع
 وتطوير مسسساته يف إطار نظام اشرتاكي حمض. اتجزائري هدف لتسيري وتنظيم ططاع التأمين

ا كانت بعدم يف السوق ودفع شركات التأمني اجلزائرية خلوض املنافسة 2االحتكار هنائياسياسة مت إلغاء  10-71مبوجب القانون  
ها جمرد هياكل إدارية متارس هنشطة روتينية بعيدا عن املنافسة وروح اإلبداع. فتح هذا تنشط حتت غطاء االحتكار، والذي جعل من

اجملال همام املستثمرين اخلواص ومتكينهم من تأسيس شركات ملمارسة عمليات التأمني وإعادة التأمني طبقا لشروط االعتماد  القانون
كان من طد  و ة ويف فرتة ال تتجاوز السنتني من إصدار القانون. املنصوص عليها، مما هدى إىل ظهور العديد من الشركات اخلاص

سمى تهوىل الشركات الناشطة يف السوق: ترست اجلزائر، اجلزائرية للتأمينات، الشركة الدولية للتأمني وإعادة التأمني، ال ركة واألمان )
اية احتكار التأمني من ممارسة نشاط إداري حتت مح حاليا سالمة للتأمينات اجلزائر(. وبالتايل يف ضوء هذا القانون حتّولت شركات

  الدولة إىل ممارسة نشاط جتاري طائم على هساس املنافسة وترطية وتطوير اخلدمات املقدمة للمسمن هلم.
 تاريخ يفالصادر  12-16ل ومتّمم للقانون السابق وهو األمر معدّ  آخر بعد ذلك مت تعميق هذه اإلصالحات بإصدار طانون

، إضافة إىل تطوير فرع تأمينات األشخاص بفصله 10-71نة يف القانون ، والذي جاء لسد الثغرات القانونية املتضمّ 6116.16.61
خيص لوكاالت البنوك واملسسسات املالية وشبكات توزيع هخرى لبيع وثائق التأمني لعمالئها يف إطار اومنح تر  عن تأمينات األضرار

(. إىل جانب تقوية وسائل العمل الرطايب وإعادة تنظيم عملية االشراف على bancassuranceمني )ما يسمى خبدمة صريفة التأ
                                                           

 (. CAARشركة الكار: الشركة اجلزائرية للتأمني وإعادة التأمني )* 
 ( اجلزائر.11، جامعة سطيف )6116-6111حماضرات األستاذة شراطة ص رينة يف مقياس نظام التأمينات يف اجلزائر للموسم اجلامعي  1

2 Bouaziz Cheikh, L’histoire de l’assurance en Algérie, Assurances et gestion des risques, vol. 81(3-4), octobre-décembre 
2013, P : 288. Disponible sur site (http://www.revueassurances.ca), vu le 05.03.2018. 

http://www.revueassurances.ca/
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        .1ن من عقود التأمنيواملستفيدي ، كل ذلك هبدف توفري محاية هك ر حلملة وثائق التأمنيسوقالططاع التأمينات وحتسني تأطري 
وضة من االعتبار التحديات اجلديدة اليت يواجهها االطتصاد اجلزائري، واملفر إن صدور هذا القانون تعّلق بتفكري شامل يأخذ بعني 

 اجلزائريةني كما هعطى نوعا من التجديد لصناعة التأم  .ال يستهان به زا هاماحيّ ل فيها نشاط التأمني غخالل عوملة األسواق اليت يش
الشركات بعد  ع ر إنشاء فروع هلا ومكاتب متثيل ،اجلزائرمنحت من خالله الفرصة لشركات التأمني األجنبية لتمارس نشاطها يف و 

 . موافقة وزير املالية

 البنية الحالية لسوق التأمينات -2     
 -منذ فتح السوق-طورمة للقطاع، وطد تظّ باستمرار بالتزامن مع صدور القوانني التشريعية املن ات اجلزائريةر هيكل سوق التأمينتأثّ 

، تطور العدد 6111شركة سنة  12و *(SAA-CAAR) 1766شركتني فقط سنة  صيكان حي  بشكل متسارع، حيث بعدما
وكالة  011و ،منيأمسسار ت 08و ،)نقطة بيع( مباشرةتأمني  وكالة 6661، و 6110شركة ناشطة يف السوق سنة  62 إىل ليصل

مة يف شكل شركات هسهم عامة هو خاصة، منظّ  تأمني شركات. إن الشركات املتواجدة يف السوق هي 2منيأبنكية متارس صريفة الت
(SPA( هو تعاونيات )Mutuelle( حيث تعرض وتقدم حوايل ،)منتوج تأميين يف خمتلف فروع الت111 )3منيأ. 

  2112الناشطة حتى سنة التأمين شركات أوال:     

إذا كان  تأمني جند تأمينات األضرار، حيثاملعتمدة يف نشاط المن ههم التقسيمات الرئيسية شركات التأمين على األضرار:  -
هذا النوع من  .ر يف الذمة املالية للمسمن له نكون عندئذ بصدد تأمني على األضرارال ويسثّ املاخلطر املسمن ضده ينصب على 

 مبمتلكاتاألخطار اليت طد تلحق  تغطي هذه الشركات .4التأمينات يهدف ملعاجلة وإصالح نتائج حادث ضار ميس ذمة املسمن له
ومسسولية املسمن هلم، هبدف محاية هذه املمتلكات عقب تدهورها وضمان األضرار اليت طد يلحقها املسمن هلم بالغري ويكونوا 

ل املعدّ  12-16. وطد هوجب القانون ، السرطة، هخطار النقل واحلوادث، املسسولية املدنية وغريها، كتأمينات احلريقمسسولني عنها
مليار دج حىت تتمكن من ممارسة نشاط التأمني على األضرار يف  6االجتماعي األدىن  اهن يكون رهمساهل 10-71 واملتّمم للقانون

 :6116حىت سنة رية التأمينات اجلزائسوق أمني على األضرار املتواجدة يف . واجلدول التايل يوضح شركات التجبميع فروعه اجلزائر
 
 
 
 
 

                                                           
1 Loi n° 06-04 du 20 février 2006 modifiant et complétant l’ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances, 
Journal officiel de la République Algérienne N° 15, 12.03.2006, p :3. 

 ل الرتبية والثقافة.تأمني عمايف  الثانيةتنشط حيث تنشط األوىل يف األخطار الفالحية و (، MAATEC( و )CNMA( حاليا تسمى )CCRMA* إىل جانب تعاونيتني يما )
2 Vers la révision de la loi sur les assurances, centre de presse d’el Moudjahid, 14.02.2017, p: 9. 
3 Guide Investir en Algérie, KPMG 2017, Janvier 2017, P: 269, disponible sur site (ww.mfa.gov.ir), vu le 06.03.2018. 
4 François couilbault, et al, Les grands principes de l’assurance, 9² édition, ARGUS, France, 2009, p :70. 
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 على األضرار(: شركات التأمين 3-4الجدول رقم )

 الشكل الشعار الشركة
 (CAAR) الشركة اجلزائرية للتأمني وإعادة التأمني

 (SAA) الشركة الوطنية للتأمني
 (CAAT) الشركة اجلزائرية للتأمينات

 (CASH) شركة تأمني احملروطات
  

 (CIAR) الشركة الدولية للتأمني وإعادة التأمني
 (2a) اجلزائرية للتأمينات

 (Alliance Assurances) تأميناتهليانس 
 (Trust Algérie) ست اجلزائرتر 

 (Salama Assuranses) سالمة للتأمينات اجلزائر
 (GAM Assurance) ةيالعامة للتأمينات املتوسط

 (AXA) -هضرار  -اجلزائر  تأمينات هكسا
 (MAATEC) تعاضدية تأمني عمال الرتبية والثقافة

 (CNMA) الفالحيالصندوق الوطين للتعاون 

 
 

 

 (SPA) رؤوس هموال عمومية
 (SPA) رؤوس هموال عمومية
 (SPA) رؤوس هموال عمومية
 (SPA) رؤوس هموال عمومية

 
 (SPA) رؤوس هموال خاصة وطنية

 (SPA)خاصة وطنية رؤوس هموال 
 (SPA)خاصة وطنية رؤوس هموال 

 (SPA) رؤوس هموال خاصة هجنبية
 (SPA) هجنبية رؤوس هموال خاصة

 (SPA) رؤوس هموال خاصة هجنبية
 (SPA) رؤوس هموال خمتلطة وطنية وهجنبية

 تعاضدية )تعاونية(
 تعاضدية فالحية

 جتميع الباحثة من خمتلف املصادر. المصدر:

منها  6116شركة سنة  10ضح هن عدد شركات التأمني اليت تغطي فرع تأمينات األضرار يف اجلزائر بلغ من خالل اجلدول يتّ 
 خاصة هجنبية وهخرى خمتلطة. وهذاتأمني شركات حملية برؤوس هموال عمومية وهخرى برؤوس هموال خاصة، إىل جانب شركات 
 ،10-71املعّدل واملتّمم للقانون  12-16متاشيا مع طرار الفصل بني تأمينات األضرار وتأمينات األشخاص الذي جاء به القانون 

االدخارية  ز الغطاء التأميين املتعلق به، على اعتبار هنه من بني ههم األوعيةينات األشخاص وتوسيع حيّ هبدف دعم وترطية فرع تأم
 اليت تستقطب هموال املسمن هلم، مما يساهم يف زيادة نسبة االدخار الوطين.

 مين:أشركة واحدة إلعادة الت -     
ليت حتتفظ اق بني األخطار القابلة للتأمني هك ر طدر ممكن من التناسوالوسائل اليت حتقق  من ههم األدوات تعت ر إعادة التأمني
 ،نشاطها د. وتظهر هيمية هذه األداة يف التقليل من خطر فروق احلسابات االحتمالية الذي يهدّ لنفسها هبا شركات التأمني

هذه الشركات من جهة،  عإىل استقرار واستمرار وتوسّ  يسدي ، مماوبالتايل يعّزز احتياطاهتا وطدرهتا املالية وزيادة طاطتها االستيعابية
 وحفظ حقوق املسمن هلم وكسب ثقتهم من جهة هخرى.

من خالل طلب  ،تتميز بطابعها العاملي الذي يتخطى حدود الدول زن اخلارجيةهي وسيلة من وسائل التوا تقنية إعادة التأمني
التغطية التأمينية من شركات إعادة تأمني دولية متخصصة، وهذا بالنسبة لألخطار الك رى واملعّقدة واألخطار اجلديدة اليت ال 
                                                           

  :احملرتفة لتغطية األخطار الك رى اليت يصعب على املسمن حتّملها مبفرده. دى شركات إعادة التأمنيل)شركة التأمني(  متثل تأمني املسمن إعادة التأمين 
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حمتكرة من  منيأة التإعاد نشاط ما تزال صفقاتاجلزائرية التأمينات سوق ني خ رة يف تسعريها. على مستوى متلك شركات التأم
لى خروج العملة ع ة الدولةفرض رطابهبدف ، وهذا لالستثمار وممارسة هذا النشاط املعّقد فتح اجملال للخواصي طرف الدولة ومل

، إىل جانب الدفاع عن االستقاللية االطتصادية من خالل رفع معدل االحتفاظ الصعبة وتقليص نزيف األموال حنو اخلارج
(: CCR) د الوطينيمني يف اجلزائر املعأم برطابة وتسيري سوق إعادة التلذلك يقو  باألطساط املكتتب هبا داخل السوق احمللي.

ن ممارسة نشاط وحىت تتمكن م .السوق الدويلمني، ويعت ر كهيئة مسهلة ملمارسة عمليات اإلعادة مع أالشركة املركزية إلعادة الت
 مليار دج. 1يعادل على األطل اجتماعي إعادة التأمني يف اجلزائر جيب هن تتوفر على رهمسال 

  مين على األشخاص:أشركات الت -      
تأمني على لاد ذات األفراد يف حياهتم هو يف كياهنم املادي وسالمة هجسامهم نكون عندئذ بصدد إذا كان اخلطر املسمن ضده يهدّ 

لتغطية اوغريها. وهذا يعين بطريقة هخرى هن العجز عن العمل األشخاص، مثل خطر: املوت، املرض، اإلصابات اجلسمانية، 
ألخطار اجلسمانية  ن تأمني الألشخاص هبدف محايتهم من األخطار اليت طد تلحق حبياهتم وذاهتم، حيث تتضمّ متنح التأمينية 

احلياة   حالةيف كأخطار املرض واحلوادث والعجز ومصاريف العالج، وتتضمن تأمينات احلياة واليت تشمل تأمني الوفاة وتأمني
 12-16 فرع تأمينات األشخاص مبوجب القانونعن فرع تأمينات األضرار  الذي ميّيزقرار اليف اجلزائر صدر  واالدخار وغريها....

 هلزم، حيث 6110( من طانون املالية لسنة 02لة باملادة )( واملعدّ 62، وطد نصت عليه املادة )6116فيفري  61الصادر يف تاريخ 
ختتص هبذا  اهل مجيع شركات التأمني الناشطة يف اجلزائر بإنشاء شركات موازية للشركات األم هو شركات هخرى فرعيةهذا القانون 

مث مت متديد املدة ليتم ، 6111.10.10إىل غاية  6116.10.10يف هجل هطصاه مخس سنوات ابتداء من  ، وذلكالتأميين الفرع
 . 6111جويلية 1 ريختا طرار الفصل ابتداء من تطبيق

انون اجلديد، مطالبة بإعادة هيكلة تنظيمها مبا يتوافق والقمن التطبيق الفعلي للقرار الصادر، فهي هذه الشركات  وحىت تتمكن
حىت تتمكن من ممارسة نشاط التأمني على األشخاص، مع السماح هلا باستغالل  ،مليار دج 1ورفع رهمساهلا االجتماعي األدىن إىل 

. واجلدول 1شبكات توزيع الشركات األم لتسويق منتجات التأمني على األشخاص مبدئيا حلني إنشاء شبكات توزيع خاصة هبا
بعد  يف اجلزائر اط التأمني على األشخاصاملوايل يوّضح شركات التأمني اليت استوفت الشروط وحتّصلت على االعتماد ملمارسة نش

 :6116حىت سنة  ، وهذاانقضاء اآلجال احملّددة لعملية الفصل
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 حماضرات األستاذة شراطة ص رينة يف مقياس نظام التأمينات يف اجلزائر، مرجع سبق ذكره. 1
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 مين على األشخاصأ(: شركات الت4-4)  الجدول رقم

 الشكل الشعار الشركة
 (TALA) شركة التأمني على احلياة "تاال"

 (CAARAMA) شركة كرامة للتأمينات
 (AMANA) همانة تأمينات

 (Cardif El-Djazair) كارديف اجلزائر
 (MACIR-Vie) حياة-ماسري
 (AXA-vie) -حياة-اجلزائر تأمينات اكسا

 (le Mutualiste) التعاوين
 (AGLIC) الشركة اخلليجية اجلزائرية للتأمني على احلياة

  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 (SPA) رؤوس هموال عمومية
 (SPA) رؤوس هموال عمومية

 (SPA) هموال خمتلطة وطنية وهجنبيةرؤوس 
 (SPA) رؤوس هموال خاصة هجنبية

 (SPA) يةوطنرؤوس هموال خاصة 
 (SPA) رؤوس هموال خمتلطة وطنية وهجنبية

 (CNMA) فرع هنشأ من طرف تعاونية
 (SPA) رؤوس هموال خمتلطة وطنية وهجنبية

 جتميع الباحثة من خمتلف املصادر :المصدر

ما بني شركات عمومية وهخرى هجنبية خمتلطة  6116ضح هن عدد شركات التأمني على األشخاص بلغ مثانية سنة من اجلدول يتّ 
 هبدف حتسني عرض وتسيري منتجات التأمني على األشخاص، وخلق ،يف إطار التحالفات االسرتاتيجية مع متدخلني هجانب

هرت املتجّددة باستمرار. وبالنظر لعدد الشركات الناشطة واليت ظ حاجات ومتطلبات املسمن هلم املتزايدة و منتجات جديدة تليّب 
ا وتطورا ملحوظا نأن فرع تأمينات األشخاص طد عرف حتسّ بيف فرتة ال تتجاوز اخلمس سنوات من تنفيذ طرار الفصل، ميكن القول 

 .   خذة لتمييزه عن تأمينات األضرار طد دعّمت هذا الفرع بشكل كبريمقارنة مبا كان عليه طبل صدور القرار، وهن التدابري املتّ 

وشركة ضمان القرض  (،CAGEX) عددها اثنان، الشركة اجلزائرية لتأمني وضمان الصادرات مين متخصصة:أشركات ت -    
  (.SGCI) العقاري

اجلزائر  مني يفأوحسب التقارير السنوية لصناعة الت ،شركة ناشطة يف خمتلف الفروع التأمينية 62بذلك فإن سوق التأمينات تضم 
 ,CASH) تقليدية عمومية منيأشركات تمخس هتيمن عليها  اجلزائرية ن السوقإف (CNA) الصادرة عن اجمللس الوطين للتأمينات

CNMA, CAAR, CAAT, SAA اخلاصة التأمني شركات من إمجايل احلصص السوطية، هما  % 60( وتستحوذ على نسبة
ر اليت متارس نشاط التأمني املباش شركاتال. واجلدول التايل يلّخص ترتيب 1من اإلنتاج اإلمجايل احملقق % 00 نسبة تسيطر على

 :حسب رطم األعمال

 

 

              

                                                           
1 Algérie Assurance, 2018, sur site (www.algerieassurance.com), vu le 06.03.2018. 

http://www.algerieassurance.com/
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              2112(: ترتيب شركات التأمين الجزائرية حسب رقم األعمال المحقق لسنة 5-4لجدول رقم )ا
 الفالوحدة: آ                                                                                                                    

 (%) الحصص السوقية األقساط المصدرة )دج( اسم الشركة
 (SAAللتأمني ) لوطنيةالشركة ا

 (CAATالشركة اجلزائرية للتأمينات )
 (CAARاجلزائرية للتأمني وإعادة التأمني )الشركة 

 (CNMAالصندوق الوطين للتعاون الفالحي )
 (CASH) شركة تأمني احملروطات

 (CIAR) الشركة الدولية للتأمني وإعادة التأمني
 سالمة للتأمينات اجلزائر

 هليانس تأمينات
 (2aاجلزائرية للتأمينات )

 (GAMالعامة للتأمينات املتوسطية )
 (AXA Assurance Dommagesتأمني هضرار )هكسا 

 ترست اجلزائر 
 (MAATECتعاضدية )

66.801.111 
66.611.111 
11.186.111 
16.627.111 
7.880.111 
7.186.111 
1.117.111 
2.161.111 
0.660.111 
0.067.111 
6.167.111 
6.210.111 
267.111                 

61.0 
10.1 
11.6 
7.8 
0.6 
0.1 
0.7 
0.1 
6.8 
6.1 
6 

1.7 
1.2 

 31.3 110.321.111 مجموع تأمينات األضرار
 (TALA)اجلزائر شركة التأمني على احلياة 

 (CAARAMA) شركة كرامة للتأمينات
 كارديف اجلزائر

 (AMANA) همانة تأمينات
 -حياة- اجلزائر تأمينات اكسا 

 حياة-ماسري
 التعاوين

 (AGLIC) الشركة اخلليجية اجلزائرية للتأمني على احلياة

6.171.111 
6.167.111 
1.068.111 
1.670.111 
1.111.111 
1.268.111 
110.111 
01.111 

1.67 
1.61 
1.06 
1.01 
1.17 
1.11 
1.07 
1.16 

 0.8 11.241.111 مجموع تأمينات األشخاص
 111 123.521.111 المجموع العام

), vu le 06.03.2018mag.net-www.atlas( nvier 2018, disponible sur siteAtlas Magazine, Ja :Source 

 نسبة( بCAAT) مث تليها شركة % 61.0 نسبة( الصدارة بSAAحتتل شركة ) ،6116لسنة من حيث رطم األعمال احملقق  
وشركة  % 7.8 ـ( بCNMAتعاونية الفالحة )يف املرتبة الثالثة مث  % 11.6 نسبة( بCAARيف املرتبة الثانية، وشركة ) 10.1%

هذا التقاسم  .واليت يتمثل انتاجها يف جمموع األطساط املكتتب هبا من طرف شركة سونطراك % 0.6 ـ( بCASH)تأمني احملروطات 
لى صالبة عيف احلصص يوضح استمرار هذه الشركات بفرض سيطرهتا على السوق بسبب خ رهتا الكبرية يف جمال األخطار وتوفّرها 

 جمال هخطار خاصة يف ،تسّهلها جلذب هك ر طدر ممكن من املكتتبني مالية ال بأس هبا تسمح هلا باكتساب ثقة مالية عالية

http://www.atlas-mag.net/
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( CIARبينما حتتل شركة ) إىل يومنا هذا. 6110وطد حافظت سوق التأمينات اجلزائرية على هذا الرتتيب منذ سنة  .املسسسات
وهي حصة جد مقبولة وطد حققتها الشركة بعد مضي  %0.1ركات اخلاصة حبصة سوطية تعادل الصدارة على رهس طائمة الش

 . 6111حافظت على هذا الرتتيب منذ سنة طد و  عشرون سنة على تأسيسها
هما على مستوى سوق تأمينات األشخاص فهي التزال سوطا ضّيقة وحتتاج لسنوات هخرى حىت حتقق مستويات النمو املطلوبة، 

 7حتّسنت النسبة يف ظرف مخس سنوات لتقارب  6116طبل طرار الفصل لسنة  % 6فبعد هن كانت حتوز على نسبة ال تتجاوز 

ه الفرد اجلزائري من طيد إلزامية التأمني فقط على املمتلكات كالسيارات وإطبال، وهي نسبة توحي ببداية حتّرر 6116يف سنة  %
ة للشركات هن معظم الشركات اجلديدة املكّونة والفروع التابعمبا على خدمات التأمني املستحدثة بفرع التأمينات على األشخاص. و 

. %6، فإن حصصها السوطية هي متقاربة هيضا ومجيعها ال تتجاوز 6111مت إنشاؤها يف وطت متقارب ابتداء من سنة طد األم 

سوق من حيث احلصص ال( هوىل الشركات يف CAARAMAوشركة كرامة ) (TALA) "تأمني اليف اجلزائر"لكن تبقى شركة 
العنصر البشري املتخصص ( وطد مت تسيريها انطالطا من CAAR, CAATالسوطية احملققة، ألهنا فروع تابعة للشركات األم العتيقة )

  لوطين.ة تضمن هلا تغطية واسعة ع ر الرتاب ايف تأمينات األشخاص هبذه الشركات، إىل جانب امتالكها لشبكات توزيع مهمّ 
 6111( احتلت الصدارة يف سوق تأمينات األشخاص لسنة TALAهن شركة ) اق هشار خمتصون يف جمال التأمنييف هذا السي

يف حني حققت  .1مليار دج حمققة بفرع تأمينات األشخاص 0من بني  مليار دج 6هي ما يعادل  % 61حبصة سوطية طدرت بـ 
          .6111حلداثة تكوينها، حيث تأّسست يف سنة  انظر  ( هدىن حصة سوطيةAGLICالشركة اجلزائرية اخلليجية للتأمني على احلياة )

2112الجزائرية لسنة الحصص السوقية لشركات التأمين (: 2-4الشكل رقم )

 
                                                           
1 Karim Sabeur, l’assurance de personne en Algérie, Maghreb émergent, le 15.01.2017, disponible sur 
(www.maghrebemergent.info), vu le 10.13.2018.  
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 شركات التأمني اجلزائرية كالتايل:  يأيت ترتيبهما من حيث النتيجة الصافية احملققة،  
   2112(: ترتيب شركات التأمين الجزائرية حسب النتيجة الصافية المحققة في سنة 2-4لجدول رقم )ا

 الوحدة: آالف                                                                                                                                                  
 (%النسبة ) النتيجة الصافية )دج( اسم الشركة

 (SAAللتأمني ) لوطنيةالشركة ا
 (CAATللتأمينات )الشركة اجلزائرية 

 (CASH) شركة تأمني احملروطات
 (        CNMAالصندوق الوطين للتعاون الفالحي )

 (CAARالشركة اجلزائرية للتأمني وإعادة التأمني )
 هليانس تأمينات

 (CIAR) الشركة الدولية للتأمني وإعادة التأمني
 ترست اجلزائر 

 سالمة للتأمينات اجلزائر
 (2a)اجلزائرية للتأمينات 

 كارديف اجلزائر
 (GAMالعامة للتأمينات املتوسطية )

 (AMANA) همانة تأمينات
 (CAARAMA) شركة كرامة للتأمينات

 (TALA)اجلزائر شركة التأمني على احلياة 
 حياة-ماسري

 التعاوين
 -حياة-اجلزائر تأمينات كساه

 (AXA Assurance Dommages) األضرار اتهكسا تأمين
 (AGLIC) اجلزائرية للتأمني على احلياةالشركة اخلليجية 

 (MAATECتعاضدية )

0.166.111 
6.008.111 
1.180.111 

026.111    
611.111    
266.111    
677.111    
601.111    
611.111    
617.111    
100.111    
102.111    
126.111    
110.111    

71.111      
62.111      
18.111      
61.111      

- 0.111           
  - 67.111           

- 

01 
60 

11.8 
0.00 

6 
2.17 

0 
6.00 
6.1 

6.10 
1.01 
1.06 
1.21  
1.16  
1.87  
1.60  
1.10  
1.62  

-  
-  
- 

 111 11.128.111 مجموع ال
), vu le 06.03.2018.mag.net-www.atlas( nvier 2018, disponible sur siteAtlas Magazine, Ja: Source  

تأيت الشركة ، حيث للنتيجة احملققة بعد االطتطاع الضرييب ظرعلى ضوء معطيات اجلدول، تبقى الشركات العمومية حتتل الصدارة بالن
 صايف بـقيمة وهبامش تأمني %01وبنسبة  مليار دينار 0.16( يف املرتبة األوىل بنتيجة صافية طدرت بـ SAAية للتأمني )وطنال

وهذا نتيجة تراجع خمزون الكوارث طيد التسديد خاصة على مستوى تأمينات السيارات واخنفاض مبالغ مليار دينار،  11.6
وارتفاع هامش  % 6، إىل جانب ارتفاع عوائد التوظيفات بنسبة 6111مقارنة بسنة  % 11التعويضات الواجبة التسديد بنسبة 

سنوات  عشرومنذ هكثر من  التأمينات باستمرار سوقائدة يف الشركة الر  (SAA)وبذلك تبقى  .1% 11.20أمني بنسبة ـــالت

                                                           
1 Rapport annuel 2016, SAA Assurance, p :4. 

http://www.atlas-mag.net/
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بنسبة  مليون دينار 266ـ اخلاصة وبنتيجة طدرت بالتأمني شركات خلاصة يف املرتبة األوىل من بني . بينما تأيت شركة هليانس امتتالية
 .من إمجايل السوق %0 ( اليت تستحوذ على ما يعادلCIARمقارنة بشركة ) % 0رة بنسبة رغم صغر حصتها السوطية واملقدّ  2%

 الفروع التأمينية ثانيا:    
ف صجند سيطرة كبرية لفرع تأمينات السيارات على السوق، حيث يستحوذ على هكثر من ن مني حسب الفروعأبالرجوع لنشاط الت

 أمنيت يليه فرع .رغم ما شهده من تباطس يف النمو بسب اخنفاض واردات اجلزائر من السيارات ،% 11السوق بنسبة تتجاوز 
 السماح بإنشاء شركات متخصصة يف عقبعرف تقدما ملحوظا السيما ي ذي، مث فرع تأمينات األشخاص المتلكاتهخطار امل

  .حلساب فرع تأمينات األشخاص 6111، مث فرع تأمينات النقل الذي تراجع ابتداء من سنة ألشخاصخمتلف فروع تأمينات ا
سوق التأمينات اجلزائرية دوما بسيطرة فرع تأمينات السيارات على حساب الفروع األخرى منذ هكثر من عشرين سنة، حيث زت متيّ 

وهذا باملوازاة مع نصف الارتفعت النسبة لتفوق ، 1771لعقود امل رمة يف السوق سنة من إمجايل ا % 08بعدما كان يستحوذ على 
تصادم، سرطة، حريق، ال)هضرار  للسيارات الطبال على االكتتاب بعقود الضمانات االختياريةارتفاع احلظرية الوطنية للسيارات، وا

ح يوضّ  التايل واجلدول .1778سنة  %21وارتفاعها بنسبة  إىل جانب مراجعة تسعرية التأمني على املسسولية املدنية انقالب...(.
 :املختلفة حسب الفروع التأمينيةعمال احملقق رطم األ

  2112لسنة  نيةلتأمي(: رقم األعمال حسب الفروع ا8-4) جدول
 الوحدة: آالف                                                                                                                                                  

 السوقيةالحصص  رقم األعمال بالدينار الفروع التأمينية
 السيارات

 هضرار املمتلكات
 النقل

 هخطار فالحية
 تأمينات القرض

61.118.111 
22.626.111 
6.612.111 
6.610.111 

11.111 

50.3 % 
34.1 % 
5.2 % 
1.7 % 
0.0 % 

 % 91.3 110.321.111 مجموع تأمينات األضرار
 حوادث

 املرض
 املساعدة

 وفاة-حياة
 رمسلة

 احتياط مجاعي

1.176.111 
107.111      

6.861.111 
0.702.111 

- 
6.601.111 

 

1.2 % 
0.4 % 
2.2 % 
3.1 % 
- 
1.8 % 

 % 10.8 11.241.111 مجموع تأمينات األشخاص
Source : Atlas Magazine, Janvier 2018, disponible sur site (www.atlas-mag.net), vu le 06.03.2018 

متّيزت بركود فرع تأمينات األضرار، خاصة  6116على ضوء معطيات اجلدول وحسب خ راء يف ميدان التأمني، يتضح هن سنة 
، مورد هام لشركات التأمنيكواليت تعت ر   6111( يف سنة % 11-عقب االخنفاض احلاد يف واردات اجلزائر من السيارات )

لقطاع بشكل عام على سري ا تهثّر  كلها عوامل،  وكذا تراجع املداخيل اخلارجية تواجهها البالد حالياوالصعوبات االطتصادية اليت 

http://www.atlas-mag.net/
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 11.6. عكس تأمينات األشخاص اليت تستمر يف النمو برطم هعمال طّدر بـ % 71لكن يبقى يسيطر على السوق بنسبة تتجاوز 
 .% 0ة وفاة( بنسب -، مع سيطرة فرع )حياةارغم الصعوبات اليت تعرتض تطوره %7بنسبة تقارب تطّدر مليار دج وحبصة سوطية 

 خصائص سوق التأمينات الجزائرية في الفترة األخيرة -3   
ه الصناعة طياسا سبيل النهوض بصناعة التأمني يف اجلزائر، تبقى هذيف رغم التدابري املتخذة واإلجراءات والقوانني الصادرة باستمرار 

صني يف جمال التأمني بشهادة العديد من اخل راء واملختوهذا  التأمني على املستوى العاملي بعيدة عن املعايري الدولية املقبولة،بصناعة 
 الكلية سشراتهذه امل .ومنها مسشر كثافة التأمني ومعدل االخرتاقبذلك  ن مجيع املسشرات األدائية توحيه حيث، وإعادة التأمني

يب الفرد من حجم األطساط متوسط نصالتأمني مسشر كثافة  بنّي حيث ي ية االطتصادية الكلية لسوق التأمني،تستعمل لتقييم الوضع
 .1وحيسب بقسمة هطساط التأمني إىل إمجايل عدد السكان بةتاملكت

بعدما كان  ،دوالر 661 ـمقابل متوسط عاملي يقدر ب دوالر 06.10ما يعادل هي دج  0601 ـب هذا املسشر رطدّ  6111يف سنة  
 .6112دج سنة  0618و (10-71)سنة تعديل القانون  6116دج سنة  1087مببلغ و )سنة حترير السوق(  1771دج سنة  201

وهذا يوّضح هن الكثافة التأمينية طد عرفت منوا ملحوظا باستمرار خاصة يف السنوات األخرية نتيجة ارتفاع حجم األطساط التأمينية 
هن إنفاق الفرد  تبنّي و منخفضة عموما احملققة  نسبال تبقى املكتتب هبا من جهة، وتزايد عدد السكان من جهة هخرى. رغم ذلك

                        وال يوجد إطبال كبري لطلب هذا النوع من اخلدمات عدا ما هو إلزامي بقوة القانون. ،التأمني منخفض جدااجلزائري على منتوج 
نه يبقى إف (،PIB) مني يف الناتج احمللي اخلامأ عن نسبة مسايمة ططاع الت)معدل النفاذية( والذي يع ّر  من حيث معدل االخرتاقو 

مث حتّسن  6116سنة  % 1.11إىل  1771سنة  % 1.60 مناملعدل حيث انتقل ، % 1.8 نسبة وال يتجاوز اومتذبذب ضعيفا
يف  % 0ويقارب  % 0ر بنسبة تتجاوز مقابل متوسط عاملي يقدّ  ،6111سنة  % 1.06و 6112سنة  % 1.00 نسبة ليصل إىل

  .2)تونس واملغرب( دول اجلوار
ة العربية وعلى قطمع اجلزائري من بني هطل الشعوب طلبا للتغطية التأمينية يف املنتف اجمليصنّ حسب العديد من الدراسات امليدانية 

 للفرد شرائيةإىل جانب اخنفاض القدرة ال، اجملتمع اجلزائري هوساط التأمني يفثقافة لنقص  هساسا املستوى الدويل. ويرجع ذلك
، حيث (Harari, joworski, gaussailاملالحظات اليت هبداها كل من )تتوافق هذه النتائج إىل حد كبري مع  .بسبب التضخم

( لسنة Outrevilleتوصلوا لوجود عالطة إجيابية ومع ّرة بني مستوى املعيشة يف البلد ومستوى التأمني فيه. كما هكدت دراسة )
 دراسة تطبيقية، الدور اهلام للتأمني يف التنمية االطتصادية.  81من خالل إحصاء  ،6111

، حيث كلما  التأمني ومستوى مداخيل األفراد طساطومع ّرة بني حجم همجيع هذه الدراسات الدولية استنتجت وجود عالطة إجيابية 
د بشراء التأمينات فسيكتفي الفر  متدنيا املشرتاة، والعكس كلما كان الدخل كلما زادت هيمية وثيقة التأمني كان دخل الفرد مرتفعا

سوق اجلزائرية، حيث هن طلب خدمات التأمني هي آخر اهتمامات الفرد اجلزائري نظرا الوهو الوضع احلايل يف . 3االجبارية فقط
بينما  ،األمر الذي هدى إىل الرتكيز على هولويات احلياة بشكل هك ر باستمرار، ملستوى املعيشة املتدين وارتفاع مستوى األسعار

 :يف كثر شيوعاوتتمثل خصائص السوق األ .التأمني على اختالف هنواعها وكثرهتا يف ذيل طائمة االحتياجات اليومية خدمةتبقى 
                                                           

 .82ص، 2015 ،01-67 ، حبوث اطتصادية عربية، ع6117-1771هداء سوق التأمني اجلزائري بني مطرطة التضخم وسندان البطالة خالل الفرتة  إبراهيم بلحيمر، طارق طندوز، 1
2 Chiffres clés du marché, UAR 2017, disponible sur site (www.uar.dz), vu le 06.03.2018. 
3 Nour el Houda Sadi et al, l’évolution du secteur des assurances en Algérie, depuis l’indépendance, revue d’économie et de 
statistique appliquée, ENSSEA Alger, n° 24, 2015, p :232. Disponible sur site (www.enssea.net), vu le 06.03.2018. 

http://www.enssea.net/
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 ة الشركات العموميةهيمن أوال:    
على حترير سوق التأمينات وفتح اجملال للمستثمر اخلاص لتأسيس شركات تأمني خاصة  1771عملت الدولة اجلزائرية منذ سنة 

يد عدد الشركات تزايومنا هذا إىل ومنذ ذلك الوطت و  متارسها الشركات العمومية، كانت  تنشط يف نفس الفروع التأمينية اليت
 رهتا خبر وهذا يفسّ  ،% 01فوق السوق وبنسبة ت مازالت شركات التأمني العمومية حتتكراخلاصة اليت مت تأسيسها. رغم ذلك 

شركات  غاز،لسونشركة  سونطراك،شركة واحتفاظها بالزبائن الكبار مثل  ،اليت دامت ثالث عقود املكتسبة طوال فرتة االحتكار
الشركات اخلاصة  العتيقة خوفا من فشل العمومية ل التعامل مع الشركاتالنقل البحري وال ري وغريها، مما جعل هذه الشركات تفضّ 

جتاوز  ة مرتفعءهامش مال ومستوى جّيدة مالية وضعيةتتميز شركات التأمني العمومية ب ،فضال عن ذلك .يف توفري التغطية املناسبة
ت اخلاصة يف الشركا فضل. وتبقىز من ثقة الشركات الصناعية الك رى بشكل ه، مما يعزّ النسب القانونية املفروضة بنص التشريع

 .61101وهذا بسنة  % 1والشركات املختلطة يف املرتبة الثالثة بنسبة تقارب  ،% 61املرتبة الثانية بنسبة تقارب 
                                                                  فرع تأمينات األشخاص فوضع ة فرع تأمينات األضراريمنه ثانيا:    

بالنسبة لتأمينات  % 7.0من إمجايل احلصص السوطية مقابل  % 80.7 فرع تأمينات األضرار ما يقارب لمثّ  6110سنة  يف
)كتحسني األجر الوطين األدىن املضمون،  حيث رغم اجلهود املتواصلة من طرف الدولة لدعم هذا الفرع وترطيته وتطويره ،األشخاص

عات ودون املستوى التطلّ  مستوى يبقى دون ،(% 61السكان بنسبة تفوق تضاعف استهالك العائالت بثالث مرات، تزايد عدد 
جه حنو ( اليت تتّ ROنتيجة ارتفاع األخطار االجبارية ) صص التأمني على السيارات واملركباتحيرجع ذلك لزيادة و  .املطلوب

 من % 12ل نسبة يشكّ  فرع تأمينات السيارات يبقىحيث  ،(RCعقب رفع تسعرية املسسولية املدنية ) % 61التزايد مبعدل 
عدد العقود  وارتفاع ،الك رى هخطار املسسسات واملشاريع املختلفة وتنامي ، إىل جانب تزايد6110يف سنة  احلصص السوطية إمجايل

 .2 % 11( وذلك بنسبة IRDامل رمة على مستوى فرع احلريق واألخطار املتعددة )
يكمن يف  وجتاهلها من طرف األفراد اجلزائريني مستوى االطبال على منتجات تأمينات األشخاص دينّ ولعل السبب الكامن وراء ت 

غياب ثقافة اخلطر لدى ، و م، فضال عن نقص الوعي والثقافة يف جمال التأمنيالتضخّ  معدل وارتفاع بالدرجة األوىل مستوى املعيشة
ثقل  ذا فهو ميلك انطباعا سيئا حول خدمة التأمني ويراها كضريبة مفروضة تالفرد اجلزائري واميانه بالقضاء والقدر )املكتوب(. ل

لى مستوى وهناك من اخل راء من ي رّر هذا التأخر ع .كاهله، وههنا ال تعت ر كمنتوج استهالكي حيقق منفعة ملموسة بشكل فوري
 .إىل جانب غياب األدوات املالية الالزمة لنشاط التأمني ،تأمينات األشخاص بضعف السوق املايل وعدم تطوره بالشكل الكايف

ستثمار الالتأمني  شركاتمما يقود باالستقرار وك ر حجم األطساط املكتتب هبا ملدة تتجاوز العشر سنوات، يتمّيز فرع هذا الف
هذا ، تأمينات احلياةباصة خ الثقيلة يف املستقبل تغطي هبا التزاماهتا ومداخيل األموال اجملّمعة لديها يف هذه السوق لتضمن عوائد

  ح هيمية هذه السوق ملمارسة النشاط املايل لشركات التأمني وممارسة دور الوساطة املالية فيه.يوضّ  ما
 ,Avram 2010, Fayen 2011خمتلفة األثر اإلجيايب للسوق املايل على ططاع التأمينات كدراسة ) تطبيقية هثبتت دراسات وطد

Lee 2011) ،شكل ب لشركات التأمني لتوظيف حصيلة األموال الضخمة اليت حتوزها حقيقي وهن هذه السوق تعد كمتنّفس
                                                           
1 Disponible Sur Site : www.cna.dz 
2 Note de conjoncture : marche des assurances, 4eme trimestre année 2017, CNA, pp: 1-6, disponible sur site (www.cna.dz), 
vu le 06.03.2018. 

   بناء على( مقابلة جمراة مع مدير طسم املالية واحملاسبة باملديرية اجلهوية لشركةAlliance.)  

http://www.cna.dz/
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 6117.11.16الصادر يف تاريخ  001-17وبالرجوع املرسوم  .روفةتسيريها وفق مبادئ االستثمار املعب عليها واليت يتوجّ  مستمر،
دج بالنسبة لشركات التأمني على األشخاص، جنده طد عمل على كبح مليار  1والذي يقضي برفع رهمسال شركات التأمني إىل 

النسبة ب تطور هذا النشاط وتوّسعه، ألنه من الصعوبة مجع مبلغ هبذا احلجم يف الفرتة احملّددة )مخس سنوات( من طرف وزارة املالية
 .1للخواص

 د لصنع القرارات التأمينية غياب نظام معلومات وطني موحّ  ثالثا:     
الحصائيات ضح من خالل تضارب يف املعطيات واتتميز سوق التأمينات اجلزائرية بغياب نظام وطين موحد للمعلومات والذي يتّ 

املقدمة من طرف مديرية التأمينات بوزارة املالية واجمللس الوطين للتأمينات. فضال عن ذلك الشح الكبري يف االحصائيات احلديثة 
. إن اجة إليهاووطت احل يف حينها الضرورية أمني، ووجود فارق زمين دوما من حيث توفري املعلوماتالالزمة ملمارسة عمليات الت

دراسات مبختلف ام والقي اهلامة وضع القراراتعملية هذه املعلومات ال يتم استيفاؤها بطريقة صحيحة وبشكل منتظم، مما يعيق 
معظم  ع امللحوظ يف إدخال احلاسبات اآللية على مستوىالكبري والتوسّ (، رغم االنتشار الالزمة )التسويقية، الفنية،.. اجلدوى

 ميّيزها الغموض وال تعد سوطا واضحة بشكل صحيح شركات التأمني. وهذا يدل بشكل عام على هن سوق التأمينات اجلزائرية
فضال عن ذلك، فإن التقييم وفق منهج القيمة العادلة يتطلب توفري معلومات كافية عن  .2بسبب االفتقار لشبكة معلومات شاملة

األسعار احلالية ملختلف عناصر األصول اجلارية وغري اجلارية، يف الوطت الذي يشهد فيه االطتصاد اجلزائري تضاربا يف املعلومات 
 .3تهاإىل جانب طلّ والبيانات املتوفرة من طبل اهليئات الرمسية 

 العنصر البشري المؤهل نقص رابعا:     
إن التأخر املسّجل على مستوى فرع تأمينات األشخاص يرتبط بنقص كبري يف األشخاص املسطرين واملسهلني ملمارسة هذا النوع 

بفرع تأمينات لقة عن تلك املتعدة نوعا ما وهساليب رياضية واحصائية خمتلفة من التأمينات، والذي يتطلب خ رات اكتوارية معقّ 
مما  ،خاصة بالنسبة لتقييم األطساط )دورية/ وحيدة( وتقدير املخصصات الرياضية وخمصصات التسوية بتأمينات احلياة، األضرار

بكات من طرف الوكالء التقليديني على مستوى ش بشكل جيد منتجات التأمني على احلياة تسيري هدى إىل عدم التحكم يف
لتأمني ف إىل ذلك االفتقار إىل الكفاءات البشرية املسهلة ملمارسة تقنية صريفة التأمني يف توزيع منتجات ايضا التوزيع غري املباشر.

 ع ر شبابيك البنوك، مما هثر على سري العملية بشكل جيد.
 2112تصنيف سوق التأمينات الجزائرية على المستوى العالمي لسنة خامسا:     
 00بالنسبة للمغرب و 67مقابل املرتبة  احملقق ومعدل االخرتاق من حيث الكثافة التأمينيةعامليا  80ف اجلزائر يف املرتبة تصنّ 

بتأمينات األضرار،  60.2دوالر بفرع تأمينات األشخاص و 6.1 ـب 6116لسنة  التأمينية مسشر الكثافةر بالنسبة لتونس، حيث طدّ 
دوالر  2102.1دوالر بالنسبة لتونس و 06دوالر بالنسبة للمغرب و 116.01كل فروع التأمني، مقابل ن  دوالر ع 01هي مبجموع 

دوالر باململكة املتحدة  2160.6( و0)املرتبة  دوالر بالنسبة لسويسرا 6700.1و (11)املرتبة  بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية

                                                           
1 Boutaleb Kuider, l’indusrie de l’assurance: réalité et perspectives de développement, colloque international, université 
Hassiba ben bouali chlef, 3-4 Décembre 2012, P :21. 

  2 طارق طندوز، واطع سوق التأمني اجلزائري وسبل حتسني تنافسيته الدولية، جملة البحوث االطتصادية واملالية، ع1، جوان 6112، ص100.

املعايري الدولية و  IAS)-(IFRS الدولية بيةحملاسااملعايري  النظام احملاسيب املايل يف مواجهة حول امللتقى الدويل، النظام احملاسيب املايل اجلزائري: إطاره العام، هثاره و انعكاسات تطبيقهعاشور كتوش،  3
 .12-10، ص ص 6111ديسم ر  12/ 10يومي  جامعة البليدة،(ISA):  للمراجعة
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 ـةنسببعلى مستوى السوق اجلزائرية رتاق خاالر معدل بينما طدّ  (.6)املرتبة  دوالر بالنسبة هلونغ كونغ 0608.8( و11)املرتبة 
يف الواليات املتحدة األمريكية،  % 0.01بالنسبة لتونس و % 1.70وبالنسبة للمغرب  % 0.28مقابل  6116يف سنة  % 1.81

 % 12.60بنسبة يف تايوان و  % 17.77، ويف هونغ كونغ % 10.61يف فرنسا، و % 7.60بالنسبة للمملكة املتحدة،  11.16%

    . 1بالنسبة جلنوب افريقيا
ققة على مستوى وضعف املسشرات األدائية احمل بعد اجلزائر عن املعايري الدولية لصناعة التأمني على ضوء املسشرات السابقة يّتضح

عليه يف ن نا ملحوظا مقارنة مبا كاوحتسّ باستمرار القطاع يشهد تطورا الشيء امللفت لالنتباه هن ن إف لكن رغم ذلك ،القطاع
طاع هتا لدعم وتطوير طوهذا بفضل اجلهود احلثيثة واملتواصلة من طرف الدولة وهيئا، 1771خاصة طبل سنة  السنوات املاضية

إىل جانب  ،التأمينات. إن ضعف معدل االخرتاق وبطء وترية تسديد وتسوية ملفات الكوارث العالقة وضعف االتصال باملسمن هلم
 جلزائريةا زت املتعاملني يف السوق لبذل جمهودات هك ر وهذا إلعطاء صناعة التأمنيحفّ  ،باملشروعة دوماليست ة واليت نافسامل

 الديناميكية واملكانة اليت تستحقها ضمن االطتصاد الوطين.    
 تسمح كي اجلزائر،  مني يفأمة لصناعة التخاصة من حيث العمل على مرونة النصوص التشريعية املنظّ إلجنازه ويبقى هناك الكثري  
حتسني جودة املنتوج و فيما بينها املنافسة لق جو خل دخول املزيد من الشركات اخلاصةعلى ع انفتاح السوق بشكل هوسع وتشجّ ب

شكل هك ر، حيث هن ب إىل جانب ترسيخ ثقافة التأمني لدى الفرد اجلزائري واليت هي من مسسولية شركات التأمني .وترطيته التأميين
ثقافة ف عملية تسويقها لألفراد العاديني واطناعهم بفوائدها يف املستقبل. صعبت خدمات التأمني هي خدمات آجلة وغري ملموسة

غري  ،ليف مواجهة األخطار وتغطية اخلسائر احملتملة يف املستقب ودوره التأمني تعكس مدى طدرة االنسان على فهم هيمية التأمني
 .نافع يف السنوات الالحقةحاليا لتحقيق م وثائق التأمني ودفع مثنهاخمتلف باملمارسة الفعلية ع ر شراء الفهم جيب هن يقرتن  هن هذا

دمات ومنتجات هكثر خوابتكار التأمني، فإن السوق حاليا تشهد منوا وحتّسنا باستمرار بفضل تقدمي  صناعة وحسب خ راء يف 
يف فروع:  (Assistanceالحتياجات العمالء )املسمن هلم(، خاصة على مستوى خدمات املساعدة )جاذبية وهكثر مالءمة 

. ويف اآلونة األخرية شرعت شركات التأمني اجلزائرية يف 2، السفر، الصحة واإلسكان)إصالح هعطاب السيارات( السيارات
نرتنيت، ضمن ّورة ومتنّوعة بشكل متزايد على شبكة األاستخدام التكنولوجيا الرطمية والتحول حنو الرطمنة مع عرض خدمات متط

 وتعديل و تفاوض وتعاطدمن عرض ه اتقدمي التغطيات التأمينية وما يتعلق هب" التأمني االلكرتوين" والذي يتمثل يف:ما يسمى بـ: " 
 .3"نرتنت هيضا  يقة وتسوية املطالبات من خالل األويكون الدفع واستالم الوث ت،نرتنع ر األ

 إن البوابة االلكرتونية هي مبثابة وكالة افرتاضية حقيقية تعىن بتوفري مجيع اخلدمات املقرتحة يف هي وكالة تقليدية، هي هنه بدال من 
سوف يتم رصد و  زيارة مكاتب االكتتاب للشركة )الوكاالت( يقوم األفراد بشراء وثيقة التأمني عن طريق موطع الشركة االلكرتوين.

( باالتفاق مع CAARAMAيف هذا السياق طامت شركة ) .رطم هعمال شركات التأمني للدخول يف عامل الرطمنةمن  % 1حنو 
( بالسماح حلاملي البطاطات البنكية االلكرتونية باالكتتاب بعقد التأمني الكرتونيا يف جمال CPAبنك القرض الشعيب اجلزائري )

                                                           
1 World insurance in 2016, Swiss Ré Institute sigma N° 3, 2017, pp : 53-54, available at (www.swissre.com), vu le 
06.03.2018. 
2 Brahim Djamel Kassali, président de l’UAR, Entretien réalisé par Karim Sabeur, le Soir d’Algerie, le 02.02.2017. 

 . 6118.10.10 تاريخ االطالع (،www.alkhaleej.ae) املوطع متوفر علىمركز اخلليج للدراسات، فاروق فياض، التأمني االلكرتوين، موطع اخلليج االطتصادي،  3

http://www.alkhaleej.ae/
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املستقبل ليشمل خدمات تأمني هخرى، وهذا هبدف استقطاب هفضل للمسمن هلم التأمني على السفر "مسافر"، وسيوّسع يف 
، كما هن شركات التأمني اجلزائرية مطالبة مبواكبة التطورات واالستثمار يف التكنولوجيات اجلديدة 1وتوفري تغطية تأمينية مبقاييس دولية

  حىت تبقى يف غمار املنافسة وترفع من مستوى هدائها. 
شفافية القطاع ويضمن  بني مسسساتن من عملية املنافسة حيسّ نقلة نوعية يف جمال صناعة التأمني، حيث ني اإللكرتوين التأم ميثل 

التأمني  للتحليل االطتصادي، فإن »SWISS RE SIGMA «يف هذا اإلطار وحسب معطيات جملة السوق واخنفاض األسعار،
التكاليف اإلدارية ّفض من من طيمة هطساط التأمني وخي % 66 -% 16بني ما رتاوح بنسبة تتكاليف التوزيع خيّفض من اإللكرتوين 

من طيمة  % 16 - % 2 من وتكاليف تسوية املطالبات اليت متثل ،األطساط طيمة من % 11 - % 11بني بنسبة ترتاوح ما 
زيادة على  .2اتمن الوضع التنافسي للشرك مما حيّسن ،إىل جانب ختفيض العموالت املمنوحة للمنتجني ومساسرة التأمنياألطساط، 

ّسن من جودة اخلدمات حيوفق التكنولوجيات اجلديدة وسائل التسيري  وحتديث ذلك، فإن سري شركات التأمني حنو الرطمنة وحتسني
سسولية كبرية يف م املسمننيعاتق يقع على  بذلك فإنه. ويساعد على زيادة رطم األعمال احملقق على مستوى القطاع ككل ،املقدمة

 ،فروع املتطورة باستمراروغريها من ال تالسياراخاصة على مستوى فرع تأمني  ،يف صناعة التأمني وخططهم موبراجمه مهاهتتغيري توجّ 
وحتليل  عد دراسةب وصناعات هخرى تغريات اليت تشهدها صناعة السياراتلل املستحدثة التأمينية واخلدمات املنتجاتومطابقة 

 .األخطار الناشئة تشكيلة
 التطبيقيةالمبحث الثاني: اإلطار المنهجي للدراسة     

 نطالق السليم واستمرارهعلى اال هساسية تساعد الباحثيعد خطوة هامة و  التطبيقية بعة يف الدراسةإن حتديد اإلجراءات املنهجية املتّ 
الف باختالف طبيعة املوضوع املعاجل وخصائصه واختوختتلف هذه اإلجراءات  .األهداف احملددة مسبقا من الدراسة ككل لبلوغ

ة اليت سيتم بحث يقتضي توضيح املنهجية العلمين هذا املإلذلك ف .بحثإىل جانب الغرض من ال ،رةالبيانات املتوفّ املعلومات و 
بناء على و  .رضياهتاف تناولتها تساؤالت الدراسة و اليتبغية كشف العالطات املختلفة  ،االعتماد عليها يف طياس املتغريات األساسية

مني أركات التن خالل عرض خمتصر ألهم شم ،د إلمتام الدراسة التطبيقيةذلك سيتم ع ر هذا املبحث توضيح اإلطار املنهجي احملدّ 
نهج الدراسة إىل جانب توضيح م الذي تضّمن مفردات العيّنة، باعتبارها جمال الدراسةمني املتواجدة بوالية سطيف أوإعادة الت
  .يل البياناتحتلمث هدوات مجع و  ستخدمة يف التحليل،داة املواألمنوذج الدراسة و  ة املدروسةعينالو جمتمع البحث و املستخدم 

 نموذجالمنهج الدراسة التطبيقية وتقديم  :المطلب األول    
إىل جانب  ،لى األضرارعة على مستوى شركات التأمني التطبيقية اجملرا بع يف الدراسةسيتم من خالل هذا املطلب حتديد املنهج املتّ  

                                                                   املستقلة واملتغريات التابعة. عرض منوذج الدراسة املعتمد يف حتديد العالطات املختلفة بني املتغريات
 منهج الدراسة التطبيقية   -1

 ،باهتامسبّ ادها وجوانبها و وحتديد هبعيف البداية ث العلمي فبدونه ال ميكن دراسة وتشخيص املشكلة املطروحة البحثل املنهج هساس ميّ 
يراعيها مة اليت املنظّ  يتعلق مبجموعة من اخلطواتبشكل عام فاملنهج  .حتديد النتائج بواطعيةن مث يصعب الوصول حللول مناسبة و مو 

                                                           
 .06118.10.1(، تاريخ االطالع www.fce.dz) ، متوفر على املوطع6110.12.12(، معرض الصحافة، FCE) منتدى رؤساء املسسسات1
 مرجع سبق ذكره. فاروق فياض، 2
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 .قائق واالستنتاجاتالوصول جلملة من احليسلكها يف اإلجابة عن األسئلة و  وهو الطريقة اليت ،يف معاجلة موضوعه بعهايتّ و  الباحث
اإلجابة  نونظرا أل ،عةبيف املناهج املتّ  كلة حمل الدراسة ينجم عنه اختالفطبيعة املشن اختالف طبيعة البحث و هومما ال شك فيه 

 االعتماد بشكل فقد مت ،مني على األضرارتأيانات املستقاة من واطع شركات الاد على البعن التساؤالت املطروحة تقتضي االعتم
ف "يهدف بالدرجة األوىل إىل مجع احلقائق والبيانات عن ظاهرة هو موط :وهو املنهج الذي ،هساسي على املنهج الوصفي التحليلي

تساعد  ت اليتاملعلومارتض وجود طدر كبري من البيانات و وصفية تفإن الدراسة ال. 1 مع حماولة تفسري احلقائق تفسريا كافيا "معنّي 
بعادها يف هظاهرة املستهدفة جبميع خصائصها و هي هتدف لدراسة الو  ،دةالشامل للظاهرة هو املشكلة احملدّ على الوصف الدطيق و 

بات الظاهرة بّ يف الكشف عن مسها تفسريها باستخدام البيانات اليت همكن احلصول عليمث العمل على حتليلها و ، إطار معني
 وم هذا املنهج على هسلوبني يما: يق .مث صياغة النتائج اليت ميكن تعميمها ،العوامل اليت تتحكم فيهاو 

 المسح بالعينة  أوال:    
ري خذا األهاملواطف طد يأخذ الباحث عينة من اجملتمع املدروس بدال من دراسة اجملتمع ككل خاصة إذا كان يف كثري من احلاالت و 

ل العينة فيجب هن متثّ  هكثر دطةحىت تكون النتائج ذات مصداطية و  وبالطبع .د مفرداته بشكل ال حمدودتعدّ صف بك ر احلجم و يتّ 
ثية ضرورية كاملقابلة هدوات حب حتليلها بواسطةعينة يقوم على هساس مجع بيانات و إن هسلوب املسح بال .جمتمع البحث املستهدف

عال يف  ر جد فّ لذا يعت .هبدف احلصول على خمتلف املعلومات بشكل كايف حول عدد حمدود من املفردات املختارة ،االستبيانو 
 .جتميع البيانات وحتليلها وتفسريها مث اخلروج بنتائج حمددة

   حالةدراسة ثانيا:      
املنهج من خالل  لذا اعتمدت الباحثة على هذا .2سلوب املسحي يف الدراسة الوصفيةلأل الالة يعت ر مكمّ احلإن هسلوب دراسة 

ر املعلومات وهذا لتوفّ  ،التأمينات على األشخاصشركات مني على األضرار بوالية سطيف دون ططاع أالت شركات اختيار ططاع
علومات  مجع املمت . وطدلتواجده بكثافة بالوالية على عكس ططاع تأمينات األشخاصو  ،تطمح الباحثة لتجميعها من جهة اليت

جابة على بعض طلب اإلع ر استخدام هداة االستبيان و  ،ةالبيانات لدراسة وصفية ميكن تعميم نتائجها على احلاالت املشاهبو 
  .فراد احمليطني باحلالة املدروسةستفسارات الواردة به من جانب األاال

 تقديم النموذج   -2
 ،لبحثج عام للدراسة هبدف حماولة إبراز جوهر العالطة بني متغريات االفرضيات املصاغة مت تطوير منوذ  ضوء إشكالية الدراسة و يف

ناء على النموذج املقدم، بو  .املفرتضة اتحتليل العالط تهإلطار الذي سيتم بواسطلخالله ميكن توضيح تصور الباحثة  حيث من
 ألربعة: ن الدراسة ستة متغريات هساسية، هربعة منها متثل املتغريات املستقلة وتتعلق بالتحفظ احملاسيب يف جماالته التطبيقية اتتضمّ 

اصية موثوطية اصية مالءمة املعلومات احملاسبية وخخببينما تتعلق املتغريات التابعة األصول، االلتزامات، اإليرادات، املصاريف. 
 : ذلكلشكل التايل يبنّي او  املستقلة على املتغريات التابعة جياد هثر املتغرياتإل بية. وسنسعى من خالل النموذجاملعلومات احملاس

 

                                                           
 .6118.11.18(، تاريخ االطالع usmba.ac.ma، متوفر على املوطع )21، ص6111، 0مدين، الوجيز يف منهجية البحث القانوين، ط وشهمحيد 1 
 .6118.12.10تاريخ االطالع  ،(www.fhf.demo.blue.ps)متوفر على املوطع  86، ص 6110سهيل رزق دياب، مناهج البحث العلمي، غزة فلسطني،  2

http://www.fhf.demo.blue.ps/
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 (: النموذج المعتمد في الدراسة3-4لشكل رقم )ا                            

 

 

 

  

 

 

            

 من إعداد الباحثة :المصدر                                                

 تحديد مجال الدراسةالمطلب الثاني: 
 عدد من حيث ،والية سطيفلحصائية املتعلقة بقطاع التأمني ألهم املعطيات اإل اخمتصر  اتوضيحي ايتناول هذا املطلب عرض

 الدراسة.، مث حتديد جمتمع وعينة شبكة التوزيع املباشرل استناداالشركات اليت متارس هذا النشاط وتوزيعها 
 شركات التأمين وإعادة التأمين الناشطة بوالية سطيف  -1

السادسة  ز يف املرتبة، حيث تتمركعلى تراهبا ططاع التأمني وعدد الشركات الناشطةترتيب حتتل والية سطيف مكانة هامة من حيث  
، وحتتل 6111لسنة  (CNA)ق حسب معطيات اجمللس الوطين للتأمينات حجم اإلنتاج احملقّ من حيث على املستوى الوطين 

 *.6111ح ترتيب الوالية لسنة واألشكال التالية توضّ  .1املرتبة الثالثة وطنيا من حيث شبكة التوزيع املباشر ملنتجات التأمني

                                                           
1 Le secteur Algérien des assurances: Note de statistiques, Réseau de distribution des sociétés d’assurances, CNA 2015, p : 6, 
disponible sur site (www.cna.dz), vu le 04.03.2018.  

 لعدم توفرها باملوطع الرمسي للمجلس الوطين للتأمينات. 6118، 6110، 6116 * تعذر احلصول على املعلومات احلديثة لسنوات

 المتغيرات التابعة المتغيرات المستقلة

 التحفظ المحاسبي في مجال األصول

 
 التحفظ المحاسبي في مجال االلتزامات

 
 التحفظ المحاسبي في مجال اإليرادات

 فالمصاريالتحفظ المحاسبي في مجال 
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http://www.cna.dz/
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 ،طسنطينة ،ايةجب، تيزي وزو ،ووهرانادس بعد كل من اجلزائر العاصمة ف والية سطيف يف الرتتيب السمن خالل الشكل تصنّ 
ث هما من حي بالوالية.ومنوه هو ما مينحها مكانة هامة تعكس تطور ططاع التأمينات و مالين دينار  2ـحوايل ر بطدّ برطم هعمال 

 عدد الوكاالت املباشرة واملسسولة عن تسويق منتجات التأمني جند ما يلي:

 
بيع منتجات مباشرة لوكالة  (60) نيف املرتبة الثالثة وطنيا بشبكة توزيع مباشرة تتضمّ  والية سطيف تقعيّتضح هن من خالل الشكل 

 (.شبكة التوزيع غري املباشر واملتمثّلة يف الوكالء العامون ومساسرة التأمني خارجعلى األضرار والتأمني على األشخاص ) منيأالت
 ر عدد ممكن من كههبدف استقطاب وإعادة التأمني على تراب الوالية مني أتعكس التواجد الكبري لشركات الت هي مرتبة هامةو 

ذات الطابع  العقاراتت و آوحلجم املمتلكات واملنش باملنطقةلكثافة السكانية إىل ا ذلكيرجع و  )هفراد ومسسسات(، املسمن هلم
ة منو بهي بنس ،ع ر مناطقها املختلفة عة( وكالة توزيع مباشرة موزّ 00حاليا حتصي والية سطيف ) .اإلنتاجي والصناعي والتجاري

 :6118ح ترتيب شركات التأمني حىت سنة اجلدول املوايل يوضّ و  ،6111مقارنة بسنة  %66تقارب 
  عدد الوكاالت المباشرة سببوالية سطيف ح المتواجدةمين أ: ترتيب شركات الت(0-4) الجدول رقم

 عدد الوكاالت اسم الشركة
 (a 2اجلزائرية للتأمينات )

 (SAAالشركة الوطنية للتأمني )
 هليانس تأمينات

 (Le Mutualisteتعاونية التأمني على األشخاص )
 ترست اجلزائر

 (CIARالشركة الدولية للتأمني وإعادة التأمني )
 (GAMالعامة للتأمينات املتوسطية )

 -هضرار-هكسا تأمينات اجلزائر 
 -حياة-ماسري 

 (CAARالتأمني )الشركة اجلزائرية للتأمني وإعادة 
 (CAATالشركة اجلزائرية للتأمينات )

 سالمة للتأمينات
 كرامة للتأمينات

 (CNMAالصندوق الوطين للتعاون الفالحي )
 (MAATECتعاونية تأمني عمال الرتبية والثقافة )

 (CASHشركة تأمني احملروطات )
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عدد الوكاالت2015توزيع شبكة التوزيع المباشر حسب الواليات العشرة األولى لسنة (: 5-4)الشكل رقم 

(www.cna.dz) املوطع الرمسي للمجلس الوطين للتامينأت: المصدر
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 00 وعــــــــــــــــــالمجم
 من إعداد الباحثة باالعتماد على املواطع االلكرتونية ملختلف الشركات املذكورة المصدر:

ما  ، موّزعةشركة (16)بلغ مني بوالية سطيف أمني اليت متارس نشاط التأضح هن عدد شركات التيتّ  اجلدول على ضوء معطيات
شخاص مني على األأوشركات الت ،(11عددها )ضرار و ركات جتارية هتدف لتحقيق الربح وتضم شركات التأمني على األبني ش

دراج شركة إيتم نه مل إىل إجتدر االشارة  .للتأمني الفالحي وتأمني عمال ططاع الرتبية والثقافة ىل تعاونيتنيإ( باإلضافة 0عددها )و 
عاصمة  إال هنه يوجد مكتب جهوي للشركة يف ،هتالعدم تواجد وكاال املتخّصصة يف تأمينات األشخاص الصحةهمانة لالحتياط و 

، رةع حسب عدد وكاالهتا املباشتتوزّ ات يف مناطق خمتلفة من الوالية و تنشط هذه الشرك .6111ميارس نشاطه منذ سنة  الوالية
ني هي متألمما يدل على هن معظم شركات ا، مركز ( مديرية تتمركز مجيعها مبنطقة سطيف16عدد املديريات اجلهوية ) فيما يبلغ

ى كل من شركة )تاال( تبقو  .من جمموع الشركات املوجودة بسوق التأمينات اجلزائرية %81بنسبة تقارب ناشطة هبذه الوالية و 
  .حلداثة تكوينهاوهذا  غري متواجدة بالواليةغائبة و  (AGLIC) شركةو ، شخاص وكارديف اجلزائرلتأمينات األ

غطية الالزمة لألشخاص ره الكبري يف توفري احلماية والتدو و  لوالية سطيف مينات يف التنمية احملليةأططاع الترطام هيمية ح هذه األتوضّ 
عمومية  ،هو هجنبية وطنية كانت  اءو وتسعى خمتلف شركات التأمني س واملمتلكات وضمان االستقرار االجتماعي يف هوساط اجملتمع.

م مبختلف الوسائل ضل للمسمن هلفمن خالل استقطاب ه ،طاء التأميينز الغحيّ متديد بني بالعقود و تلتوسيع دائرة املكت ،هو خاصة
يف تعداد السكان  لف هلذه الشركات على اطليم الوالية يتمثّ لعل السبب الكامن وراء التواجد املكثّ و . فة التأمنيري املبتكرة كص

ساع اتّ العمراين للمدينة و  عىل التوسّ إ باإلضافة العاصمة.ف والية سطيف يف املرتبة الثانية بعد اجلزائر حيث تصنّ  ،بالدرجة األوىل
د والذي يتجسّ  ،فالحي ،صناعي ،دميخ ،ما بني نشاط جتاري هعتنوّ ع النشاط االطتصادي و كذا توسّ و  ،كة السري هباكثافة حر و 

ابية ال باس غوثروة حيوانية و  ية واسعةىل جانب امتالك الوالية ألراضي زراعإ .ت الصناعية والتجارية واخلدماتيةآمن خالل املنش
  من ما يسمى بالتأمينات الفالحية.ضا دجيّ  ال وعاء تأمينيتشكّ  ،هبا

اليت ختدم و  ،وميةانشاء خمتلف املرافق العمجتّسدت يف ات متسارعة ر خرية تغريات كبرية وتطو السنوات األ طد شهدت الوالية يفو 
ر اجيابيا على حجم ثّ هو دائرة املكتتبني ع من وسّ وهو ما  التجارية.خلدمية و املراكز اىل انشاء العديد من إ باإلضافة، املصلحة العامة

انب اجل إلجنازا تعت ر والية سطيف ميدانا مناسب ، واستنادا للمعطيات السابقةبناء على ذلك ق هبذا القطاع احليوي.نتاج احملقّ اإل
ن اطارات مالية تتضمّ  واليت ،واليةبعاصمة ال بكثرة خاصة بالنظر لعدد املديريات اجلهوية املتواجدة ،التطبيقي من الدراسة احلالية

 .وحتقيق األهداف د تساعد على امتام الدراسة التطبيقيةمبستوى جيّ ة و س وحماسبية كف

  وصف مجتمع وعينة الدراسة -2
 فراد العاملنيويتمثل ميدان الدراسة احلالية يف األ .1لنا اجراء الدراسة عليها"فراد اليت يتاح "جمموعة األ ف ميدان الدراسة على هنه:يعرّ      

لشركات  ةبأطسام املالية واحملاسبة واملديرين ورؤساء هطسام املالية واحملاسبة على مستوى املديريات اجلهوية ووكاالت التأمني املباشرة التابع
 التأمني على األضرار بوالية سطيف.

                                                           

  1 صاحل بن حممد العسّ اف، دليل الباحث يف العلوم السلوكية، ط6، مكتبة العبيكان الرياض، 6116.ص 16.
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  تمع البحثمجأوال:      
االطارات حملاسبني و الية يف كافة ال جمتمع الدراسة احليتمثّ و  ،ع مفردات الظاهرة املراد دراستهامجي جمتمع البحث بشكل عام يشمل

بوالية  األضرار اليت متارس نشاط التأمني على منيأدة التعاإين يف شركات التأمني و احملاسبة واملسريّ رؤساء هطسام املالية و املالية و 
املالية بية و ههنا تعمل على حتديد وطياس وتسجيل وتوصيل املعلومات احملاس باعتباروكل من ميارس وظيفة املالية واحملاسبة  ،سطيف

 ،هفراد جمتمع الدراسة ها على كافةمن املمكن تعميم نتائجحىت يكون للدراسة مصداطيتها و و  ملن حيتاجها الختاذ القرارات املختلفة.
بطبيعة احلال فقد و  ة.حملاسباال جامعيا يف جمال املالية و ثنت الباحثة من ممارسي وظيفة احملاسبة تلك الفئة اليت ال متتلك مسهّ استفقد 

مارسة التحفظ هم األطرب ملو  ،احلسابات اخلتاميةسولة عن اعداد القوائم املالية و ت باعتبارهم اجلهة املسداف هذه الفئامت استه
باألسس احملاسبية  ايفلديهم املام كو  ،االيرادات واملصاريف ،ملعاجلات احملاسبية ملختلف عناصر األصول واخلصومعن طريق ا احملاسيب

اكسبتهم  واليت ،املتاحة ل القياس احملاسيبائهنا وبدو د احلاالت التطبيقية اليت يواجه جانب تعدّ إىل .هصول العمل احملاسيبية و ظر الن
 .واملايل لعمليات التأمني املختلفة لية يف اجملال احملاسيبات العمالقدر الكايف من اخل ر 

 العينة المدروسةثانيا:     
، ساسية لهفات األل اجملتمع املدروس وحتتوي على الصنة الدراسة جمموعة جزئية من اجملتمع يتم اختيارها منه حبيث متثّ تعت ر عيّ 

نة بدال من ر استخدام هسلوب املسح بالعيوميكن وضع مجلة من االعتبارات املوضوعية اليت ت رّ  .ههداف البحثوحتقق هغراض و 
 دراسة اجملتمع بأكمله هيمها:

هي  ،اجملتمع هطل كان العدد الالزم لتمثيل،  نس بني هفراد اجملتمعحيث كلما زاد التجا ،الدراسةالتجانس النسيب ملفردات جمتمع  -أ
بشكل نسيب من  ايعت ر جمتمع الدراسة متجانسو . 1نسا يف صفاته فيكفي اختيار عينة صغرية نسبيا لتمثيلهذا كان اجملتمع متجاإ

م سري العمل  تنظّ النصوص التنظيمية اليتىل جانب اعتماد نفس القوانني و ، إنةفردات العيّ ملطبيعة التكوين و مي حيث املسهل العل
صف باملصداطية بدرجة ة تتّ نليها على مستوى العيّ إل النتائج املتوصّ من عل جيهذا ما  .ايل يف شركات التأمني اجلزائريةاملاحملاسيب و 

 جد مقبولة.
 .لفة من الواليةع ر مناطق خمت وتوّزعها ما بني وكاالت مباشرة ومديريات جهوية التباعد اجلغرايف ملفردات جمتمع الدراسة -ب
 بشكل كايف. ةاالمكانيات غري متاح -ج
ليها إ اليت يلجأ االحتماليةات غري حدى العينّ إوهي  ،الدراسة بطريقة العينة القصديةنة من جمتمع مفردات العيّ  طد مت اختيارو 

ب ملعاجل تتطلّ ة املوضوع األن طبيع نظرا ،حلصول عليها إال من تلك الفئةنة ال يتم امعلومات معيّ الباحث للحصول على هراء و 
ل ينة يعتقد ههنا متثّ اختيار وحدات مع ىحيث من خالهلا جير  ،القصدية بالعينة العمدية هيضانة تسمى العي دة.وظيفة حمدّ صا و ختصّ 

عض اخلصائص يف ر بد الباحث اختيار وانتقاء هفرادها بشكل مقصود نظرا لتوفّ مّ عتهذا يعين ههنا العينة اليت ي .2تمع األصلياجمل
معدي تتمّثل يف اسة در ن العينة املقصودة يف هذه الإوعموما ف إليهم.صول ر السهولة يف الو من مث توفّ و  ،دون غريهمتلك الفئات 

  .( مفردة16عددهم )القوائم املالية واحلسابات اخلتامية من مديرين وحماسبني واطارات مالية ورؤساء هطسام املالية واحملاسبة و 

                                                           
  1 سهيل رز ق دياب، مرجع سبق ذكره، ص 111.

  .00ص ، 6116عمان  ،دار وائل للنشر ،(SSPS) ألساليب االحصائية يف العلوم اإلدارية: تطبيقات باستخدام، اصالح الدين حسن اهلييت 2
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ومنها حجم  اسية لذلكر املعامل األسنتيجة لعدم توفّ  ،حجم العينة بطريقة احصائية دطيقةلقد واجهت الباحثة صعوبة يف حتديد و 
معظم يف مفردة  01نة جيب هال يقل عن لكن حسب خمتلف الدراسات اإلحصائية فإن عدد مفردات العيّ  ،اجملتمع حمل الدراسة

( مفردة 16)ـ املقدر بو  ك فإن حجم العينة املدروسةلذلاإلحصائية اليت توصف بالتجانس النسيب يف متغرياهتا، الدراسات حباث و األ
ن مبعدل الستيفاء البيانات اخلاصة بالدراسة، خاصة بالنظر للعدد احملدود للمحاسبني املتواجدي حصائية يعت ر مقبوال بدرجة كبريةا

 حماسب هو اثنني يف كل وكالة مباشرة.
 توزيع االستبيان.  -3

لدوائر بعض انة سطيف و مبدي املتواجدة شركات التأمني على األضرارلقد مت توزيع االستبيان املعد للدراسة التطبيقية على مجيع 
(، شركة CAAR) شركة تتمثل الشركات اليت طصدهتا الباحثة يف:بوعنداس( و  ،ةعني الكبري  ،وملان عني ،اجملاورة هلا )العلمة

(SAA( شركة ،)CAAT ،)شركة (CASH) ،شركة (CIAR) ،شركة  ،للتأمينات سالمة ،ليانسهشركة  ،ترست اجلزائر شركة
طد جرى توزيع االستبيان على بعض الوكاالت املباشرة و (. GAM، شركة )(2a) اجلزائرية للتأمينات ،)هكسا( لتأمينات األضرار

شركة ، (GAM)شركة  ،شركة ترست ،سالمة للتأميناتشركة ، (SAA) شركة :للمديريات اجلهوية التالية باإلضافةالتابعة هلا 
(CIAR) ،شركة (2a،)  شركة(Alliance) ، شركة(CAAT) . انةهم ،حياة-ماسري: بطبيعة احلال مت استثناء شركات التأمنيو 

منة وبعدها عن دائرة تأمينات صوصية األخطار املسّ خل (Caarama، شركة )الفالحيةصندوق األخطار  ،لالحتياط والصحة
لعدم  سطيفب على مستوى صندوق التأمينات الفالحية رفض تعبئة االستبيانىل جانب عدم فهم موضوع الدراسة و إ ،األضرار

 .تغريات البحثاالملام الكايف مب
=  61/61( استبيان بنسبة اسرتجاع )61)اسرتجع منها و  ،ستهدفة( استبيان على مفردات العينة امل61بشكل عام مت توزيع )

ات القابلة صبح عدد االستبيان، ليالفقراتبعض جابات على إلاوتناطض  ااكتماهل ملعد ات( استبيان1ومت استبعاد ) ،(70.81%
، وميّكن ةث االجتماعية واالطتصاديمقبول يف الدراسات الوصفية ألغلب البحو ( استبيان وهو عدد كايف و 16للتحليل والسليمة )

( وهي %86.11 = 16/61) ـفراد املستجوبني برت نسبة استجابة األطدّ الباحثة من التحليل االحصائي للبيانات اجملّمعة. كما 
 :عينةالح توزيع تايل يوضّ اجلدول الاملسرتجع يف اختبار الفروض. و  ن من االعتماد على بيانات االستبيانمقبولة متكّ نسبة مرتفعة و 

 

  

 

 

 

 

 

 الجدول رقم )4-3(: توزيع عينة الدراسة

 البيان العدد )%(
عةاالستبيانات املوزّ  61 111  

 االستبيانات املسرتجعة 61 33.05
 االستبيانات غري املسرتجعة 2 12.15
 االستبيانات امللغاة 1 8.23

ة للتحليلصالحاالستبيانات ال 16 02.15  
 المصدر: من إعداد الباحثة.
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، ية لنجاح الدراسة امليدانيةساسألدات ان الطريقة اليت يعتمدها الباحث يف توزيع االستبيان على مفردات العينة تعت ر إحدى احملدّ إ
ا سمى هيضت التسليم باليد على مجيع املفردات املستهدفة.املباشر و  االتصالطار طريقة هجنح الطرق املستخدمة يف هذا اإل منو 

 :ـلتعميق نتائج هداة الدراسة بالشكل الذي يسمح بميكن االعتماد عليه  ذيهسلوب االستبيان باملقابلة ال
 ة فعله عند تدوين االستبيان.معرفة ردّ املستجوب و مالحظة انفعاالت وانطباعات الشخص  -  
 صار الوطت.من مث اختض من حاالت النسيان والتماطل و فّ اسرتجاعه بالشكل الذي خيو ضمان تعبئة االستبيان بالكامل  -  
        ندئذ للمستجوبني فرصة فيكون ع ،غري املفهومة هو اليت يساء فهمهاقة هساسا بوجود بعض األسئلة تاليف بعض النقائص املتعلّ  -  

 االستفسار عنها.
 ت واألساليب اإلحصائية المستخدمةالمطلب الثالث: مصادر جمع البيانا

موضوعية حة ودطة و ل عليها تعتمد على صفالنتائج املتحصّ  ،ساسي ألي دراسة تطبيقيةكز األتمجع البيانات وحتليلها املر  يعد
الدراسة  سعيا منا لإلملام جبوانبة هساليب حتليلها من جهة هخرى. و مءوعلى دطة وحسن اختيار ومال ،عة من جهةالبيانات اجملمّ 

  جلمع البيانات يما:فقد اعتمدنا على مصدرين هساسيني ،نحو السليمالتطبيقية وإجنازها على ال
 المصادر األولية -1

ت محيث استخدمت الباحثة هداة االستبيان كأداة رئيسية للدراسة صمّ  ،ع البيانات من مصدرها ألول مرةمن خالهلا مت مج
 يصا هلذا الغرض إضافة ألداة املقابلة.خصّ 
 االستبيانأوال:      

خلصائص طامت الباحثة بإعداد استبيان لدراسة هثر سياسة التحفظ احملاسيب على ا ،ى البيانات األولية هلذه الدراسةبغية احلصول عل
 األحباث اليت يف من هدوات مجع املادة العلميةهامة داة فإن االستبيان يعت ر ه، لومات احملاسبية. وكما هو معروفالرئيسية للمع

لى نطاق واسع املستخدمة عالة و ائل البحث العلمي الفعّ دى وسفهي إح ،ت جمموعة من األفراداجتاهاف على هراء و ب التعرّ تتطلّ 
 ،دة من عينة الدراسةدّ ن مفردات متعزها بإمكانية مجع البيانات ملتميّ  هذاو  ،من امليدان مباشرة اليت حيتاجها الباحث جلمع البيانات

 دة.الستنتاجات حمدّ  الوصولمث حتليلها و 
 االستبيان إعداد -أ

حيث طامت  ،لفكرية لدراسة التحفظ وخصائص املعلومات احملاسبيةالدراسة النظرية واملداخل استبيان يف ضوء ى تصميم االجر 
يف هذه املرحلة يف  لت هول خطوة هامةمتثّ  بعد االملام بكافة تفاصيل موضوع البحث.ات الدراسة و الباحثة بتصميمه حسب متغريّ 

الرجوع  م علينا ضرورةا حتّ مم ،سقة مع فرضياهتا وتساؤالهتامتّ سة و يث تكون مالئمة للدراحتديد االحتياجات من خمتلف البيانات حب
نب شعور املستجوب حىت نتجّ  ،احليادو  البساطة ،االختصار ،ستبيان مع مراعاة الدطةللخلفية النظرية للموضوع لصياغة فقرات اال

 اخلطوات التالية: ستبياناالبعت الباحثة خالل عملية بناء ألجل ذلك اتّ  على العبارات املتضّمنة فيه. زه لإلجابةعدم حتفّ ل و لبامل
اسات رغم ذلك فالشيء الذي صادفناه هو عدم وجود الدر  ،الع على حمتواهايات الدراسة السابقة يف اجملال واالطّ ىل هدبإالرجوع  -

مناذج إحصائية طياسية   تعتمد علىإن وجدت فهي و  ، اخلصائص الرئيسية للمعلومةمتغريّ  التحفظ و اليت حتاول اجلمع بني متغرّي 
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ىل االجتهاد مما هدى بنا إ ليس هلا عالطة بنشاط التأمني، شركات مدرجة يف البورصةخاصة بق معطيات ( من منطلBasuكنموذج )
 .املمارس تكييفها مع خصائص النشاط التأميينستبيان و يف صياغة فقرات اال

تغطية و  ،لدراسةا نته من هسئلة مع األستاذ املشرف للتأكد من مشوهلا لكافة هبعادما تضمّ ناطشة البناء األويل لالستبانة و متت م -
 احملاور األساسية.

ألضرار وهحد مسرّيي وكالة التأمني على اميدان اإلحصاء و  ةصني يف احملاسبعرض االستبيان على عدد من األساتذة املتخصّ  -
وبناء  .عاد الدراسةة ذات عالطة طوية بأبند من هن الفقرات املتضمّ اة للتأكّ حتكيم األدو  ،الستفادة من خ راهتم يف اجملاللبسطيف 

ىل إفقد مت تقسيمه قد مت ف ،املدروسةهبدف تضمني االستبيان جلميع املفاهيم اليت تعكس املتغريات على التعديالت املطلوبة و 
 :ن يف شكله النهائي ما يليحيث تضمّ  ،جزهين رئيسيني

 الجزء األول: *    
( فقرة 10)على اجملموع  يف اشتملحيث ، ملطروحة وفقا للفرضيات املوضوعةات تستخدم لدراسة اإلشكالية اتعلق هذا اجلزء مبتغريّ 

 مة إىل حماور هساسية كما يلي:مقسّ 
 :اشتمل على جمموعة من الفقرات اليت تتعلق مبمارسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم األصول وذلك  المحور األول

 .( عبارات11من خالل )
 :اشتمل على جمموعة من الفقرات املتعلقة مبمارسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم االلتزامات من خالل  المحور الثاني
 ( عبارات.16)
 :ى جمموعة من الفقرات املتعلقة مبمارسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم اإليرادات من خالل اشتمل عل المحور الثالث
 ( عبارات.11)
 :اشتمل على جمموعة من الفقرات املتعلقة مبمارسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم املصاريف من خالل  المحور الرابع

 ( عبارة.16)
 :( عبارة.16مة املعلومات احملاسبية من خالل )ءالفقرات املتعلقة مبالجمموعة من اشتمل على  المحور الخامس 
 :( عبارة.16اشتمل على جمموعة من الفقرات املتعلقة مبوثوطية املعلومات احملاسبية من خالل ) المحور السادس 

 الجزء الثاني:*
ت ن هذا اجلزء بياناتضمّ  .املستهدفة يف الدراسة التطبيقية هبدف وصف الفئة ثل املعلومات الشخصية الوظيفية لعينة الدراسةمي

عدد  ،ى الشركةو الوظيفة احلالية على مست ،التخصص األكادميي، املستوى التعليمي ،السن عامة حول الشخص املستجوب مثل:
 ( عبارات.11كانت عدد عبارات هذا اجلزء )و  .سنوات اخل رة يف املنصب

 ثبات االستبياناختبار صدق و   -ب
واختبار مدى ثباته.  ،اختبار مدى صدطه ومصداطية البيانات الواردة فيهبت عّلقبعد تطوير االستبيان تأيت املرحلة الثانية واليت ت 

لتايل إمكانية تعميمها باو  ،كد من صحة النتائج املتوصل إليهاة اليت تساعد الباحث على التأالثبات هي من األمور املهمّ فالصدق و 
 راسة.على جمتمع الد



  الفصل الرابع: دراسة تطبيقية ألثر التحفظ المحاسبي على مالءمة وموثوقية المعلومات المحاسبية في شركات التأمين الجزائرية 
 

 

267 

 صدق االستبيان -    
وتكون هداة الدراسة  .نها ما وضعت لقياسه فعالتقيس األسئلة اليت يتضمّ  االستبيان ما هعد لقياسه وهن يقيس يقصد بالصدق هن

احية ووضوح الفقرات واملصطلحات من ن ،جيب هن تدخل يف التحليل من ناحيةصادطة إذا اشتملت على كافة العناصر اليت 
داة األ مدى تعت ر لذا من املهم جدا معرفة إىل هي .يستخدمهاسوهكثر بساطة لكل من  ،دطةلها هكثر فهما و ما جيعهذا هخرى. 
 :هي صدق االستبيان طرق إلجياد ةدعلتحقيق ذلك اعتمدت الباحثة على و  ، ما وضعت لقياسههل طاست فعالصادطة و 

  * الصدق الظاهري لألداة:    
الباحث من  نمن خالله يتمكّ مني و صدق احملكّ بى كذلك يسمّ ، األكثر سهولة وشيوعا واألكثر استخداماالصدق الظاهري يعد 

ء استطالع هرالقد طامت الباحثة بو  .معرفة مدى طدرة االستبيان على طياس األشياء اليت وضعت من هجله بطريقة ظاهرية فقط
 ،امعة سطيفجب التحليل اإلحصائيفة الوافية يف جماالت احملاسبة و املعر هلم اخل رة الكافية و  جمموعة من األساتذة كمحكمني

ق الفقرات مع ساهذا للحكم على مدى اتّ و باإلضافة إىل االستفادة من توجيهات هحد اخل راء يف ميدان التأمني على األضرار، 
إىل جانب حتديد  ،ةاغة اللغويوتقييم مستوى الصي ،د الفقرات ومشوليتهامدى كفاية االستبيان من حيث عدو  ،فرضيات البحث

 ،نةالحظات املدوّ امليف ضوء املقرتحات و و  .وختدم املوضوع مالحظات هخرى يروهنا مناسبةو  ،كأداة جلمع البياناتته  مدى صالحي
بارات حسب تكييف بعض الع ،تمني بإجراء التعديالت الالزمة كتعديل حمتوى بعض الفقراراء احملكّ آلاستجابت الباحثة 

عديل صياغة بعض تمع اإلبقاء على البعض منها لتعزيز الفكرة،  رةحذف الفقرات املكرّ  ،ططاع التأمينات على األضراروصية خص
إعادة  تمتبناء على ذلك  .فرنسيةالالعربية و  تنيه ملفردات العينة باللغإصدار االستبيان املوجّ  ،التفصيل يف بعض الفقرات ،العبارات

 فعاليته. امليدان وطياس صالحيته و صياغة االستبيان طبل القيام بتجريبه يف
 :* الصدق الظاهري من خالل أفراد العينة     

قرار وة األولية اليت تسبق االستاخلط لاليت متثّ و  طمنا بدراسة استطالعية طبل التوزيع الفعلي لالستبيان، بعد إجراء التعديالت الالزمة 
املصّمم ستبيان سة مت توزيع االهذه الدرا . يف إطارل القيام هبا على عدد حمدود من األفرادويفضّ  ،ئي على خطة الدراسةبشكل هنا

من هجل جتريبه وضمان جناحه بعدم وجود نقائص  ،فرد من جمتمع الدراسة (01)ولية مكونة من هنة على عيّ يف صورته املبدئية 
 ،دى اهتمامهم بتعبئتهامنا من التعرف على جدوى األسئلة وفهم املستجوبني هلا و كما متكّ   .لبيات تسثر على النتائج املنتظرةسو 
 الثبات على بناء على ذلك مت، و صالحيتها جلمع البيانات من امليداند الصدق الظاهري لألداة و بقة تسكّ انت النتائج متطاطد كو 

 الشكل النهائي لالستبيان*.
 لفقرات االستبيان:ساق الداخلي * صدق االتّ      

ث يقيس صدق حي ،لكنه غري كاف لوحده واستخداما يف جمال تصميم االستبيان كثر انتشاراا واألن صدق احملكمني يعد مهمّ إ
 كمقياس إضايف  ساق الداخليلذلك يستخدم صدق االتّ  .1منييعتمد على التقدير الذايت للمحكّ حي و سطاالستبيان بشكل 

 هنالتأكد من عدم التداخل بينها و و ، 2من عبارات االستبيان مع احملور الذي تنتمي إليه هذه العبارة ساق كل عبارةح مدى اتّ يوضّ 
                                                           

 ( املتّضمن طائمة األساتذة احملكمني11هنظر امللحق رطم ). 
 باالستبيان النهائي.( املتعلق 16* هنظر امللحق رطم )

 . (com .almanhal) املوطع . متوّفر على11ص ،جامعة وهران ،طوات املنهجية لتصميم االستبياناخل ،احعايش صب 1
 .667، ص6112، هكتوبر 2، ع8ولوجيا، مجهسامة حسني شكشك، هثر إدارة الوطت على إنتاجية املنّظمة، جملة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة األندلس للعلوم والتكن 2
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( مفردة 01طامت الباحثة حبساب االتساق الداخلي لالستبيان على عينة استطالعية تضم )العبارة تقيس ما وضعت لقياسه. و 
 ،ليهالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إو من خالل حساب معامالت االرتباط "بريسون" بني درجة كل عبارة من عبارات احملور 

طوة التماسك  علىو  ،ساق الداخلي لالستبياندل ذلك على صدق االتّ  ،مرتفع ومعنوي إحصائيافإذا كان معامل االرتباط طوي و 
 .هالداخلي لفقرات

 االستبيانالداخلي لفقرات محاور  ساقتّ االصدق  -1
  :دول التايلمن خالل اجل الدرجة الكلية للمحور التابعة لهحساب معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات حماور الدراسة و  مت

 ورالدراسة والدرجة الكلية للمحر و (: معامالت االرتباط بين عبارات محا11-4) الجدول رقم

 مستوى الداللة معامل االرتباط بيرسون رقم الفقرة المحور
 
 

 
 المحور األول:

 
 ولم أصييمجال تق التحفظ المحاسبي في

 الشركة
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1.111 
1.111 
1.111 
1.111 
1.111 
1.111 
1.110 

 المحور الثاني:
 
 تمجال تقييم التزاما التحفظ المحاسبي في

 الشركة

11 
16 
10 
12 
11 
16 

*1.111 
*1.216 
*1.116 
**1.286 
*1.210 
**1.168 

1.112 
1.116 
1.111 
1.116 
1.160 
1.111 

 
 المحور الثالث:

 مجال تقييم إيرادات التحفظ المحاسبي في
 الشركة

10 
18 
17 
61 
61 

**1.882 
**1.016 
**1.016 
**1.886 
**1.660 

1.111 
1.111 
1.111 
1.111 
1.111 

 
 

 
 المحور الرابع:

 
 مجال تقييم مصاريف التحفظ المحاسبي في

 الشركة

66 
60 
62 
61 
66 
60 
68 

**1.806 
**1.608 
**1.806 
**1.608 
**1.860 
**1.617 
**1.616 

1.111 
1.111 
1.111 
1.111 
1.111 
1.111 
1.111 
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67 
01 
01 
06 
00 

*1.087 
**1.611 
**1.181 
**1.086 
**1.661 

1.100 
1.111 
1.111 
1.111 
1.111 

 
 

 
 المحور الخامس:

 
 المحاسبية مة المعلوماتءمال

02 
01 
06 
00 
08 
07 
21 
21 
26 
20 
22 
21 

**1.618 
**1.660 
**1.616 
**1.106 
**1.020 
**1.070 
**1.018 
**1.218 
**1.611 
**1.818 
**1.818 
**1.011 

1.111 
1.111 
1.111 
1.116 
1.111 
1.111 
1.111 
1.161 
1.111 
1.111 
1.111 
1.111 

 
 
 
 

 المحور السادس:
 

 المحاسبية موثوقية المعلومات

26 
20 
28 
27 
11 
11 
16 
10 
12 
11 
16 
10 

**1.060 
**1.080 
**1.012 
**1.208 
**1.170 
**1.011 
**1.671 
**1.670 
**1.687 
**1.006 
**1.086 
*1.226 

1.111 
1.111 
1.111 
1.111 
1.111 
1.111 
1.111 
1.111 
1.111 
1.111 
1.111 
1.112 

 (SSSSرجات نظام )خمعلى  باالعتمادمن إعداد الباحثة  :المصدر
 (1.11)*( االرتباط دال إحصائيا عند مستوى الداللة )

 (1.11) االرتباط دال إحصائيا عند مستوى الداللة )**(

   بالنسبة لحساب معامل االرتباط بيرسون بين عبارات محور التحفظ المحاسبي في مجال تقييم أصول الشركة مع الدرجة  -
 الكلية للمحور:

يم هصول الشركة لفقرات حمور التحفظ احملاسيب يف جمال تقي االرتباطتشري البيانات املوضحة يف اجلدول هعاله إىل هن طيم معامالت 
( ما عدا 1.81-1.26حيث تراوحت ما بني ) ،(α=1.11) والدرجة الكلية للمحور طد جاءت دالة احصائيا عند مستوى الداللة

 الكلية الدرجة مع ارتباطها معامل طيمة وبلغت( α=1.11دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) واليت جاءت( 16العبارة رطم )



  الفصل الرابع: دراسة تطبيقية ألثر التحفظ المحاسبي على مالءمة وموثوقية المعلومات المحاسبية في شركات التأمين الجزائرية 
 

 

270 

فظ ن يف طياس التحالتكوي لصدق كمسشر األول للمحور الداخلي ساقاالتّ  وطوة التجانس مدى يسكد ما وهذا .(1.21) للمحور
 احملاسيب يف جمال تقييم األصول.

الشركة مع  زاماتالتبالنسبة لحساب معامل االرتباط بيرسون بين عبارات محور التحفظ المحاسبي في مجال تقييم  -
 الدرجة الكلية للمحور:

الة احصائيا عند الدرجة الكلية للمحور جاءت دالشركة و  معامالت االرتباط لفقرات حمور التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم التزامات
 عند احصائيا دالة جاءت فقد( 11) والعبارة( 16) العبارة عدا ما( 1.16-1.28) بني ما وتراوحت( α=1.11مستوى الداللة )

 يسكد ما وهو .(1.21-1.21) التوايل على للمحور الكلية الدرجة مع االرتباط معامالت وبلغت( α=1.11) الداللة مستوى
ساق الداخلي لفقرات احملور الثاين كمسشر لصدق التكوين يف طياس التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم طوة االتّ مدى التجانس و 

 .االلتزامات
لحساب معامل االرتباط بيرسون بين عبارات محور التحفظ المحاسبي في مجال تقييم إيرادات الشركة مع بالنسبة  - 

 الدرجة الكلية للمحور:
الدرجة الكلية ركة و يف جمال تقييم ايرادات الش تشري بيانات اجلدول اىل هن طيم معامالت االرتباط لفقرات حمور التحفظ احملاسيب

 درجة يسكد مما( 1.88-1.66) بني ما تراوحت حيث ،(α=1.11) ائيا عند مستوى الداللةللمحور طد جاءت دالة احص
 .قييم اإليراداتحملاسيب يف جمال تشر لصدق التكوين يف طياس التحفظ اكمس  الثالث للمحور الداخلي االتساق وطوة التجانس

ركة مع المحاسبي في مجال تقييم مصاريف الشبالنسبة لحساب معامل االرتباط بيرسون بين عبارات محور التحفظ  -
 الدرجة الكلية للمحور:

إن طيم معامالت االرتباط لفقرات حمور التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم مصاريف الشركة والدرجة الكلية للمحور جاءت دالة 
 دالة جاءتواليت ( 67) رطم العبارة عدا ما( 1.80-1.18) بني ما تراوحت حيث ،(α=1.11احصائيا عند مستوى الداللة )

 صدق يسكد ما وهو .(1.08) للمحور الكلية الدرجة مع االرتباط معامل طيمة بلغتو  (α=1.11) الداللة مستوى عند إحصائيا
 ساق الداخلي للمحور الرابع كمسشر لصدق التكوين يف طياس التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم مصاريف الشركة.طوة االتّ و 
 مة المعلومات المحاسبية مع الدرجة الكلية للمحور:ءلحساب معامل االرتباط بيرسون بين عبارات محور مالبالنسبة  -
لية للمحور طد الدرجة الكمة املعلومات احملاسبية و ءور مالفإن طيم معامالت االرتباط لفقرات حم، ناء على بيانات اجلدول هعالهب

 دالة جاءت حيث( 21) العبارة عدا ما( 1.18-1.10) بني ما وتراوحت( α=1.11جاءت دالة احصائيا عند مستوى الداللة )
هذا ما يسكد مدى  .(1.21درجة الكلية للمحور )ال مع ارتباطها معامل طيمة وبلغت( α=1.11) الداللة مستوى عند احصائيا

 املعلومات احملاسبية.مة ءكمسشر لصدق التكوين يف طياس مال  ساق الداخلي للمحور اخلامسمدى طوة االتّ التجانس و 
 بيرسون بين عبارات محور موثوقية المعلومات المحاسبية مع الدرجة الكلية للمحور: طبالنسبة لحساب معامل االرتبا -

ور طد جاءت دالة الدرجة الكلية للمحر موثوطية املعلومات احملاسبية و لفقرات حمو  االرتباطح بيانات اجلدول هن طيم معامالت توضّ 
 دالة جاءت فقد( 10)و( 27) رطم العبارات عدا ما( 1.08-1.17) بني ما وتراوحت( α=1.11عند مستوى الداللة )احصائيا 
ما يسكد مدى التجانس ( هذا 1.22-1.20انت معامالت االرتباط على التوايل )وك (α=1.11) الداللة مستوى عند احصائيا

 التكوين يف طياس موثوطية املعلومات احملاسبية.طوة االتساق الداخلي للمحور السادس كمسشر لصدق و 
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نة اور املتضمّ أن مجيع فقرات احملببالتايل ميكن القول و  ،دالة إحصائياألداة الدراسة هي معنوية و  االرتباطمعامالت ، فإن ا سبقمم
 نائها.حسن بو ماسك الداخلي لفقرات االستبيان هذا يدل على طوة التو  ،بيان هي صادطة ملا وضعت لقياسهيف االست

 لالستبيانصدق االتساق البنائي  -2
يث يوضح ح ،اف املراد بلوغها عن طريق األداةيعت ر الصدق البنائي هحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى حتقق األهد

حملاور  وطد مت حساب صدق االتساق البنائي .بالدرجة الكلية لفقرات االستبيانمدى ارتباط كل جمال هو حمور من حماور الدراسة 
درجة الالت االرتباط بني درجة كل حمور و هذا من خالل حساب معامو  ،( مفردة01الدراسة من خالل عينة استطالعية تضم )

 :فيما يلي نتائج حساب صدق االتساق البنائي لالستبيانالكلية لفقرات االستبيان. و 

 لبنائي لالستبيان: صدق االتساق ا(11-4الجدول رقم )

رقم 
 المحور

عدد فقرات  عنوان المحور
 المحور

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 1.11 1.866** 11 التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم هصول الشركة 1      
 1.11 1.161** 16 ةالشرك التزاماتالتحفظ احملاسيب يف جمال تقييم   6      
 1.11 1.116** 11 جمال تقييم إيرادات الشركةالتحفظ احملاسيب يف  0      
 1.11 1.808** 16 التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم مصاريف الشركة 2      
 1.11 1.078** 16 مالئمة املعلومات احملاسبية 1      
 1.11 1.011** 16 موثوطية املعلومات احملاسبية 6      

 (α=1.11)** االرتباط دال احصائيا عند مستوى الداللة 

 (SSSSرجات نظام )خمعلى  باالعتمادمن إعداد الباحثة  :المصدر

ان الدرجة الكلية لفقرات االستبيدرجة كل حمور من حماور الدراسة و من خالل معطيات اجلدول جاءت معامالت االرتباط بني 
 االستبيان حماور مجيع تعت ر وبذلك ،(1.80-1.16) بني ما طيمها وتراوحت( α=1.11دالة احصائيا عند مستوى الداللة )

 يسكد مما ،بنائها ةودط االستبيان رو وحما فقرات اتساق صدق هيضا ضحيتّ  السابقة اجلداول خالل ومن. لقياسه وضعت ملا صادطة
 .للتحليل األداة صالحية

 ثبات االستبيان -    
"التأكد من  :هي ،ع مرور الوطترة مثابتة يف هوضاع تطبيقية متكرّ طدرته على توفري نتائج متماثلة و ثبات االستبيان مدى بيقصد 

الثبات يعد شرطا ضروريا ومالزما و  .1ر تطبيقها على األشخاص ذاهتم يف هوطات خمتلفة"هن اإلجابة ستكون واحدة تقريبا لو تكرّ 
معامل ارتباط  ههو يف هغلب حاالتو  ،يكون هناك ثبات يف هداة القياسن تأكيده دون هحيث يستحيل تأسيس الصدق و  ،للصدق

كثرها شيوعا هقياس ثبات االستبيان من هشهرها و عدة طرق احصائية ل هناك رة.يع ر عن مدى ارتباط طراءات نتائج القياس املتكرّ 
عن عطي فكرة تساق الداخلي و على االتّ تعتمد ، حيث )هلفا كرونباخ( واليت تسّمى هيضا طريقة معامل طريقة معامل املصداطية

                                                           
، 1، ع10السودان للعلوم والتكنولوجيا، مج  ياسر حممود هبو عبيد، همحد علي همحد، صعوبات إعداد دراسة اجلدوى االطتصادية يف فلسطني، جملة العلوم االطتصادية، جامعة 1

  .110، ص 6116
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لما ارتفعت طيمة كو ( تدل على مالءمة مقياس الثبات، 1.6)تعت ر هدىن طيمة مقبولة إحصائيا و  .مدى اتساق عبارات االستبيان
نة لى العيّ ع طد هجرت الباحثة اختبار الثباتو  .األداةيف وثبات ّتساق اهن هناك و هن املقياس جّيد  املعامل كلما دلت على

 حة يف اجلدول التايل:جاءت النتائج كما هي موضّ االستطالعية نفسها و 

 معامالت ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبيان (:12-4) الجدول رقم

عدد  عنوان المحور رقم المحور
 الفقرات

معامل ألفا  
 كرونباخ

 الترتيب

 2 1.060 11 التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم هصول الشركة 1      
 6 1.601 16 الشركة التزاماتالتحفظ احملاسيب يف جمال تقييم   6      
 1 1.070 11 التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم إيرادات الشركة 0      
 0 1.061 16 التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم مصاريف الشركة 2      
 1 1.066 16 مة املعلومات احملاسبيةءمال 1      
 6 1.060 16 موثوطية املعلومات احملاسبية 6      

 - 1.011 58 معامل الثبات العام لالستبيان -
 (SSSS) من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات المصدر:

مجيع معامالت الثبات ( و 1.07-1.60حملاور االستبيان تراوحت ما بني ) خونبا ر على ضوء نتائج اجلدول يتضح هن معامالت هلفا ك
ة املعتمدة وهي القيمة املعياري %61هي نسبة  (1.6) حيث تتجاوز القيمة ،ضمن احلدود املقبولة إىل حد كبريلكل حمور طد جاءت 
معامل الثبات الكلي لفقرات  ن( كما ه1.601( بقيمة )16انت هدىن طيمة للثبات بالنسبة للمحور )كو  ،يف العلوم االجتماعية

ساق الداخلي لفقرات االستبيان تّ اال هن هناك درجة عالية من جد مقبولة تدل علىطيمة هي ( و 1.811االستبيان كان بقيمة )
نة خالل فرتات زمنية س العيعلى نفر القياس يف ظروف مماثلة و إىل إمكانية احلصول على نفس النتائج فيما لو تكرّ و  ،وترابطها

االستبيان  على ثقة كبرية بصحة بالشكل الذي جيعلها، ثبات هداة الدراسةد تأكدت من صدق و بذلك تكون الباحثة طو  .نةمعي
 للتوزيع. طابالاسه و النهائية لقياس ما وضع لقي بالتايل هصبح جاهزا يف صورتهو  ،وصالحيته للتحليل واختبار فرضيات البحث

 مقياس الدراسة:    
هذا و  ،ة شيوعا خاصة يف البحوث املسحيةمقياس ليكرت اخلماسي والذي يعت ر من هكثر املقاييس اإلحصائيمت استخدام  -

 ،عايل ،متوسط ،منخفض ،( ابتداء بالبدائل )منخفض جدا1-1)فقدمت منح الدرجات .لتقدير درجة اإلجابة لعبارات االستبيان
من خالهلا و  .1(1= منخفض جدا ،6منخفض = ،0= متوسط ،2= عايل ،1= )عايل جدا عايل جدا( وإعطاء وزن لكل بديل

 وضع اإلجابة املناسبة.الختيار هحد املستويات اخلمسة و  مت توجيه املستجوبني
 .(2=1-1)ل حساب املدى بني درجات املقياس بعد ذلك مت حتديد طول اخلاليا يف مقياس ليكرت اخلماسي من خال -

                                                           
  1  هسامة حسني شكشك، مرجع سبق ذكره، ص 666.
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 (1.8= 2/1)م على هك ر طيمة يف املقياس للحصول على طول اخللية هي:حيث يقسّ  ،تقسيم املدى على عدد درجات املوافقة -
هي بداية املقياس و ) ،كل جمال إىل هطل طيمة يف املقياسمث يضاف الطول الفعلي ل لتحديد الطول الفعلي لكل جمال موافقة.وهذا 

وتدل على هن هي وسط حسايب  1-1.81. هي هن اخللية األوىل هي: تحديد احلد األعلى هلذه اخلليةذلك لو ، واحد صحيح(
ع هكذا حىت جند طول مجيو  ( ينتمي للخلية األوىل واملقابلة لدرجة موافقة )منخفضة جدا(1.81( والقيمة )1يقع بني القيمة )
 ح يف اجلدول املوايل:كما هو موضّ   اخلاليا )اجملاالت(

 االستجابة(: درجات مقياس 13-4الجدول رقم )

 الوزن النسبي المرجح( )المتوسططول الخلية  درجة الموافقة القياس
1 
6 
0 
2 
1 

 منخفضة جدا
 منخفضة
 متوسطة
 عالية

 عالية جدا

 1.07  –  1من              
 6.17 – 1.81من 
 0.07 – 6.61من 
 2.17 – 0.21من 
 1.11 – 2.61من 

 %06من هطل- % 61
 %16من هطل- % 06
 %68من هطل- % 16
 %82من هطل- % 68

82 % - 111% 
جامعة األندلس للعلوم  ،جملة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،املنظمة هثر إدارة الوطت على إنتاجية ،هسامة حسني شكشك: المصدر

 )بتصرف( .660. ص6112هكتوبر، 2ع  ،8مج  ،والتكنولوجيا

اإلجابة الدطيقة  رهذا إلتاحة مساحة معينة ألفراد العينة املستجوبني الختياو املعروف مت اختيار مقياس ليكرت اخلماسي طد و 
 عن درجة موافقة و يع رّ [ فه1.07-1وبالرجوع للجدول هعاله فكل متوسط حسايب يقع ضمن حدود اجملال ] ،حسب تقديراهتم

 عن درجة  رّ [ فهو يع2.17-0.21هما اجملال ] ،فهو يع ر عن درجة موافقة منخفضة [6.17-1.81هما اجملال ] ،جد منخفضة
هي و  ،0 =( 1) /( 11) =1+2+0+6+1 د املتوسط الفرضي لإلجابات بالقيمة التالية:من جهة هخرى حدّ  موافقة عالية وهكذا.

توسط ة، حيث يتمّثل اهلدف من حساب املتوسط الفرضي يف مقارنته بامل عن هدىن حد لدرجة املوافقطيمة اختبار فرضية تع رّ 
 ذلك على موافقة هفراد العينة على العبارة. ( دلّ 0إذا زاد متوسط العبارة عن املتوسط الفرضي)ف الفعلي للعبارة،

 المقابلةثانيا:       
هة كون يف شكل هسئلة موجّ ت ،مات الشفوية من مصادرها البشريةتعت ر املقابلة استبيانا شفويا يقوم الباحث من خالله جبمع املعلو 

لق نوعا يث ختح ،لة ألسئلة االستبيانمكمّ هداة جد مناسبة و  دّ لة تعبإن املقا للشخص املفحوص للحصول على إجابات دطيقة.
ضيح الفاعلني هو عندما يفرض اجلانب النظري ضرورة تو  ،تستعمل يف املواضيع غري املعروفة، من التفاعل بني الباحث واملبحوث

ف عرّ طيلة فرتة الدراسة التطبيقية بغية التت الباحثة هذه األداة باستمرار و . لذا فقد استخدم1راهتم حول الظاهرة املدروسةلتصوّ 
يت ختدم ههداف املعلومات احملاسبية العن بعض املعطيات و  االستفسارو  ،متغرياتهراء مفردات العينة حول موضوع الدراسة و آعلى 

قنية نوعية يف البحث ل تمتثّ ضروريا حىت يكون البحث متكامال و االستبيان يعد همرا وج ألداة املقابلة و إن االستخدام املزد املوضوع.
لة الشخصية يف وطد طامت الباحثة هيضا بإجراء هسلوب املقاب .2وتقنية كمية يف البحث من جانب االستمارة ،ةمن جانب املقابل

                                                           
، سطبف جامعة ،م اطتصاديةختصص علو  ورة(منش)غ  هطروحة دكتوراه ،االطتصادية الك رى يف والية سطيفدور إدارة املوارد البشرية يف تسيري التغيري يف املسسسات  ،طام ليندةر  1

  .6118.10.11تاريخ االطالع  ،(dz .Univ-setif.www)متوفر على املوطع  ،180ص، 6110/6112
 .180ذكره، ص سبق مرجع ، طام ليندةر  2 
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اإلجابة عن استفسارات و  الواردة فيه عبارات وشرح املفاهيموهذا لتبسيط ال ،د العينةهفرا مبعظماالتصال شخصيا توزيع االستبيان و 
 ومت تسجيل املالحظات التالية: ،املستجوبني

 وف الشهرية على مستوى الكشاالستبيان حبكم االنشغال بإطفال وإعداد امليزانيات و  متاطل بعض األفراد املستجوبني يف تعبئة
 مل ميكن اسرتجاع بعض االستبيانات. اإلحلاح املستمرورغم ديريات اجلهوية، املالوكاالت املباشرة و 

 ساس لذا مت استبعادهم من العينة.الستبيان لعدم فهم املوضوع من األامتناع بعض االفراد عن تعبئة ا 
  طليل.جد استبعاد بعض األفراد الذين ال ميلكون مسهال جامعيا وكان عددهم 
 داة على:املقابل ساعدت هذه األب 

 ضمان تعبئته بالكامل عدا بعض االستبيانات امللغاة لعدم اكتمال االجابات الواردة فيها.االستبيان و لة اسرتجاع سهو  -
ثة الباح هفادت معلوماتجتميع و من ذوي اخل رة واالختصاص مت تدوينها يف هناية االستبيان الستفادة من عدة مالحظات ا -

 إمتام الدراسة التطبيقية.من مث و وت ريرها، تفسريها يف حتليل إجابات املستجوبني و 
 المصادر الثانوية -2   

فهي الوسيلة  ،يةوريا الستكمال الدراسة التطبيقيعد همرا ضر والتشريعية التقارير والنصوص التنظيمية على الوثائق و  االعتمادإن  
صاء هدبيات الدراسة ستقاو اجعة حيث متت مر ، ملعلومات اليت حتتاجها من مصدرهاالثانوية اليت هتاحت للباحثة فرصة جتميع ا

م سري احملاسبة يف ذية اليت تنظّ املراسيم التنفيالقوانني و  األجنبية ذات الصلة باملوضوع مثل:و باللغتني العربية خمتلف املراجع السابقة و 
تغطية مجيع دف نرتنت هبومواطع األوتقارير النشاط  حباثإىل جانب بعض املقاالت واأل ،املدروسةوإعادة التأمني شركات التأمني 
 جمال التحفظ احملاسيب. يف يف دراساهتم التطبيقية السابقون ليها الباحثونإف على النتائج اليت توصل و التعرّ  جوانب البحث،

ق، لى االطالنرتنت باعتبارها هغىن الوسائل والطرق البحثية عأل على شبكة اجتدر اإلشارة إىل هن الباحثة طد اعتمدت بشكل كبريو 
 .الناشطة فيه بنشاط شركات التأمنيقة بسوق التأمينات يف اجلزائر و املتعلّ  واألرطام مجع املعلومات ىلدخاصة 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة -3  
اة من الدراسة خّ املتو  ولتحقيق األهداف ،ات املراد حتليلهااألسلوب املالئم يف التحليل يعتمد بشكل هساسي على البيان اختيارإن  

عة باستخدام فريغ البيانات اجملمّ تة هوال برتميز هسئلة االستبيان وتبويبها مث طامت الباحث ،احلالية وحتليل البيانات اليت مت جتميعها
ة املناسبة لطبيعة ائيجمموعة من األساليب اإلحص عن طريقمن مث حتليلها و  ،(SSSSبرنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

هغراض التحليل ياس و ات الدراسة وهساليب القيف ضوء طبيعة متغريّ ذا الختبار الفرضيات املوضوعة. و هو  ،تغريات الدراسةمالبيانات و 
  استخدام االساليب االحصائية التالية:مت

  أدوات اإلحصاء الوصفيأوال:     
ها واستخالص تفسري ميكن فهمها و العينة املدروسة من خالل تصنيف وتلخيص البيانات حىت ذلك لوصف خصائص مفردات و 

 نت:تضمّ و  ،املعلومات منها
ارات احملاور الرئيسية وحتديد استجابة هفرادها جتاه عب ،التكرارات والنسب املئوية للتعرف على الصفات الشخصية ملفردات العينة -1

 ، إىل جانب حتديد تصوراهتم حول موضوع البحث.نها االستبياناليت تضمّ 



  الفصل الرابع: دراسة تطبيقية ألثر التحفظ المحاسبي على مالءمة وموثوقية المعلومات المحاسبية في شركات التأمين الجزائرية 
 

 

275 

كذا و  ،بيانن كل عبارة من عبارات االستملعرفة مدى ارتفاع هو اخنفاض إجابات األفراد املستجوبني ع املتوسطات احلسابية -2
، (0) مقارنة املتوسط احلسايب للعبارة باملتوسط الفرضي للدراسة تكما مت ترتيب العبارات حسب هعلى متوسط حسايب.

 ك ر من املتوسط الفرضي.ق املوافقة على العبارات إذا كان املتوسط احلسايب هحيث تتحقّ 
لكل ، و الدراسة اتف على مدى احنراف إجابات هفراد العينة لكل عبارة من عبارات متغريّ استخدام االحنراف املعياري للتعرّ  -3

حيث كلما اطرتبت  ،ح التشتت يف إجابات األفرادإن االحنراف املعياري يوضّ  حمور من احملاور الرئيسية عن املتوسط احلسايب هلا.
 تها بني املقياس.اخنفض تشتّ طها احلسايب و زت اإلجابات حول متوسّ كلما تركّ ،  ته من الصفريمط

 استخدام املدى العام لتحديد طول اخلاليا ملقياس ليكرت اخلماسي املستخدم يف هبعاد الدراسة الستة. -4
والثبات  التساقااستخدامه لقياس باخ" والذي مت نهلفاكرو  اختبار الثبات لفقرات االستبيان باستخدام معامل املصداطية " -5

حيث كلما ، %61ـ ددة باحملفق يف العلوم االجتماعية و مع األخذ بعني االعتبار النسبة املتّ  ،وحماور الدراسة لعبارات االستبيان
 لفرضيات.اثباهتا وإمكانية االعتماد عليها يف التحليل واختبار كلما دل على مصداطية األداة و  عامل هذه النسبةامل جتاوز

 حماور االستبيان.تباط "بريسون" لقياس صدق فقرات و معامالت االر  -2

 اختبار الفرضيات ثانيا: األدوات المستخدمة في      
عالطات االرتباطية بني وتفسري ال داللة اإلحصائية لفروض الدراسةالختبار ال البسيطاخلطي حتليل االحندار و  االرتباطمت استخدام  

 ذلك بالشكل التايل:و  متغريات الدراسة التابعة واملستقلة

قلة ستة )املعالطة بني متغريات الدراسدرجة ال)نوع( و  معرفة طبيعةصائي يستخدم لتحديد و هو مسشر اح (:Rمعامل االرتباط ) -
ات كلما اطرتبت طيمته ري وتكون العالطة ضعيفة بني املتغ الواحد الصحيحا اطرتبت طيمته من تكون العالطة طوية كلم ، حيثالتابعة(و 

العالطة و  جاءت موجبة فهناك ارتباط طردي إذا، فة بني املتغرياتح نوع العالطمن جهة هخرى فإن إشارة املعامل توضّ  .من الصفر
 العالطة سلبية )عكسية(.جاءت سالبة فهناك ارتباط عكسي و  هما إذا اجيابية،

مى هيضا معامل يس، ات الدراسة األساسيةملعرفة طدرة النموذج على تفسري العالطة بني متغريّ يستخدم  (:2R) امل االرتباطمع -
 .6R≥ 01≤ 1بني ما تهترتاوح طيم . يف املتغري التابعره املتغري املستقل من تغرّي ح مقدار ما يفسّ يوضّ  اإحصائي االتفسري باعتباره مسشر 

بالتايل تزداد و  ،ت التابعةاملتغرياطوة العالطة بني املتغريات املستقلة و الواحد الصحيح دل ذلك على جودة و اطرتبت طيمته من فكلما 
  العكس صحيح.ات املستقلة و القوة التفسريية للمتغري 

 One sample)اختبار و  (1.11عند مستوى ) (F) حصائية فيشركإكما مت استخدام بعض هساليب اإلحصاء االستداليل   -

T-Test ملتوسط عينة واحدة عند حتليل نتائج آراء العينة بالنسبة حملاور الدراسة، من هجل معرفة الفرق بني متوسط الفقرة )
 .وعند اختبار الفرضيات الرئيسية (0واملتوسط الفرضي )

 

                                                           
جامعة هكلي ، االطتصادية والتجارية وعلوم التسيري كلية العلوم،  مطبوعة جامعية، منظور إحصائي: عداد الدراسات امليدانيةإتصميم و هساليب  ،ل ميلوديوع ،طويطي مصطفى 1

  .81ص ،6112- 6110 :املوسم اجلامعي - البويرة – حمند هوحلاج
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 واختبار الفرضيات الدراسة نتائجلث: تحليل المبحث الثا       
من خالل  ،اسبيةمة وموثوطية املعلومات احملءم سياسة التحفظ احملاسيب على مالهثر استخداطبيعة تسعى الدراسة احلالية ملعرفة 

 ،لتقارير املالية كاحملاسبنيوائم وانة يف القلون يف معدي املعلومات احملاسبية املتضمّ الذين يتمثّ  إجابات هفراد العينة املستجوبنيحتليل 
 والية سطيف.ب تواجدةهذا على مستوى شركات التأمني على األضرار املو  ،يفة احملاسبة بشكل عاماملمارسني لوظو  ،املديرين

ئية اإلحصائي اليت توصلنا إليها باستخدام برنامج احلزمة اإلحصاالوصفي و  من خالل هذا املبحث سيتم عرض نتائج التحليل
املطلب  نيف حني تضمّ  ،صف خصائص عينة الدراسة املستهدفةألول لو ص املطلب احيث خصّ  ،(SSSSللعلوم االجتماعية )

حتليلها باستخدام و  ستبيانحول فقرات االوآرائهم سيتم استعراض إجاباهتم  هين املبحوثني، الثاين وصفا حتليليا إلجابات هفراد العينة
 .(T-Testباإلضافة الستخدام اختبار ) خمتلف األساليب املناسبة لإلحصاء الوصفي

 للبيانات الشخصية ألفراد العينة المطلب األول: التحليل الوصفي      
الباحثة على استخدام  حيث اعتمدت ،ات اليت تعكس خصائص هفراد العينةمجلة من املتغريّ على االستبيان يف جزئه الثاين  اشتمل

يت مت عراض اخلصائص الدميوغرافية الطد جرى استو  ،صاء الوصفي الستخراج التكرارات والنسب املئوية لوصف العينةاإلح
ن فقرات على هساسها ميكن تفسري اجتاهات املستجوبني يف اإلجابة عو  ،االستبيان الواردة يفاستخالصها من املعلومات الشخصية 

 وحماور الدراسة اليت تعكس متغريات البحث.
 ر العمرتوزيع أفراد العينة حسب متغيّ  -1

 :ى تصنيفها إىل ثالث فئات كالتايلحيث جر  ،ملفردات العينة العمرية املختلفةح اجلدول التايل الفئات يوضّ 
 عمرالدراسة حسب متغير ال توزيع أفراد عينة :(14-4الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات السن
سنة 01هطل من   4 %7,1 

سنة 21ىل إ 01من   41 %73,2 

سنة 21هكثر من   11 %19,6 

 100% 56 اإلجمالي

 (SSSSرجات نظام )خمعلى  باالعتمادمن إعداد الباحثة  :المصدر

مفردة بنسبة  21حيث بلغ عددهم ، سنة 21و 01يتضح من اجلدول هن معظم األفراد املستجوبني ترتاوح هعمارهم ما بني 
تأيت يف املرتبة الثالثة فئة و  ،%17.6بنسبة مفردة و  11بلغ عددهم و سنة  21تليها فئة األفراد اليت تزيد هعمارهم عن  ،00.6%

 01هذا يعين هن غالبية هفراد العينة تتجاوز هعمارهم . %0.1بنسبة و  بأربعة مفرداتسنة  01الشباب الذين تقل هعمارهم عن 
 نه طدرة هفرادها على فهم فقرات االستبيان واإلجابة عليها. كماوهي نسبة هامة تعكس جودة العينة و  ،%70سنة بنسبة تقارب 
ىل جانب حرصه إ ،يز بالنضج الفكري لصاحل الشركةيث يكون الفرد طادرا على العطاء ويتمّ حب ،جد مناسب هذا اجملال العمري

د اخل رة ، واإلحاطة بأسس العمل امليداين نتيجة رصين من هداء الوظائفعلى العمل وزيادة إنتاجيته نتيجة مستوى املهارة والتمكّ 
 نسب السابقة نورد الشكل التوضيحي التايل:املهنية املكتسب. ولفهم ال
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 توزيع أفراد العينة حسب متغير المستوى التعليمي:  -2

 النسب املئوية ملفردات العينة حسب املستوى التعليمي ضمن هربع مستويات كالتايل:ل املوايل التكرارات و ندرج يف اجلدو 

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي :(15-4الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات المستوى التعليمي
 2111% 60 ليسانس

 6816% 16 ماسرت

 0112% 10 ماجستري

 00% 00 دكتوراه

 موعالمج
52 100 % 

 (SSSSرجات نظام )خمعلى  باالعتمادمن إعداد الباحثة  :المصدر
مفردة  60 ـل مسهلهم العلمي يف شهادة الليسانس بمن عينة الدراسة يتمثّ ( %21.1فإن ما نسبته ) حسب معطيات اجلدول

، ويفّسر هذا الرتكيز باستهدافنا لفئة اإلطارات املالية واحملاسبية بشكل هك ر، هذه املناصب املهنية تشرتط شهادة بةو جمست
لت فيما شكّ  .مفردة من جمموع العينة 10ـ ب( %01.2شهادة املاجستري بنسبة )تأيت يف املرتبة الثانية فئة احلاصلني على و الليسانس. 

 على شهادة الدكتوراه هي نسبة ل فئة احلاصلنييف حني مل تسجّ ، مفردة 16 ـب %68.6فئة احلاصلني على شهادة املاسرت نسبة 
وهذا همر  ،م محلة الشهادات اجلامعية فقطضح هن عينة الدراسة تضهذا مليوهلم للجامعة بشكل هك ر. من واطع هذه النسب يتّ و 

الت فني من ذوي املسهّ واليت حتتاج إىل موظ ،تعمل على تقدمي منتجات تأمينية وغريها من اخلدمات املبتكرةطبيعي يف شركة خدمية 
دماهتا وحتسني خ فضال عن ذلك تواجه شركات التأمني حتّديات كبرية يف السنوات األخرية تتعّلق برفع مستوى العلمية العالية.

جودهتا ملواجهة املنافسة بني مسسسات القطاع، وهذا ال يتحقق إال من خالل العنصر البشري وما حيمله من مسهالت ضرورية 
 ج املتوصل إليهاريفع من مصداطية النتائس لتوجيه صناعة التأمني حنو األحسن. بناء على ذلك فإن املستوى التعليمي املطلوب

عت ر مسشرا اجيابيا ي يضاف إىل ذلك هن املستوى العلمي العايل االعتماد عليها يف التحليل.املستجوبني و  إجاباتز الثقة يف يعزّ و 
 .التطبيقيةالدراسة  توفري املعلومات الالزمة إلجناحو  ،م واستيعاب فقرات االستبيانكفاءة األفراد املستجوبني على تفهّ على طدرة و 

 اد حسب متغري املستوى التعليمي:والشكل التايل يلخص توزيع األفر 

7%

73%

20%

توزيع أفراد العينة حسب متغير العمر(: 6-4)الشكل رقم 

سنة30أقل من 

سنة45الى 30من 

سنة45أكثر من 
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 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير التخصص األكاديمي -3

 لي:ع هفراد عينة الدراسة حسب ختصصهم األكادميي كما ييتوزّ 
 التخصصتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير  :(12-4الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات التخصص
 0017% 17 حماسبة

 0710% 66 مالية

 6618% 11 هخرى
  100% 52 المجموع

 (SSSSرجات نظام )خمعلى  باالعتمادمن إعداد الباحثة  :المصدر

بة التخصص العلمي نالحظ هن نس ،املئوية ألفراد العينة املدروسة النسبى املعلومات الواردة يف اجلدول وبالنظر للتكرارات و عل ناءب
 سساتهتوصف مس  ططاع حيوي كقطاع التأميناتهي نسبة جد مقبولة يف مفردة إحصائية و  ـ66ـ ب %07.0يف جمال املالية بلغت 

هتا توّجه ، كما هن هغلب هصوهلا واستثمارالدعم نشاطها التأميين بشكل كبري مسسسات مالية متارس هنشطة ذات طابع مايلبأهنا 
مث يأيت يف املرتبة  .األدوات واألصول املالية املتنّوعة بشكل ملحوظ، مما يتطّلب إطارات مالية هلا رصيد معريف يف ميدان املالية حنو

من إمجايل هفراد العينة هلم ختصص هكادميي  %00.6هي هن  ،مفردة 17ـ ب %00.7الثانية التخصص العلمي يف جمال احملاسبة بنسبة 
فإن نسبة  خرآمن جانب  .ختدم ههدافهاذات العالطة بالدراسة احلالية و  ههنم من ذوي التخصصاتاحملاسبة و ملالية و يف جمال ا

 ،تسيري ،بنوك ،تأمينات ،صاهتم مبجاالت هخرى مثل: حقوقمفردة تتعلق ختصّ  11بعدد و من هفراد العينة املستجوبني  66.8%
درجة االعتماد د من وتزي ،على اإلجابة بكل مصداطية على فقرات االستبيانز من طدرة األفراد هذه النسب تعزّ  اطتصاد املسسسات.

مية نورد الشكل ولتوضيح توزيع هفراد العينة حسب التخصصات العل .اواإلجابة عن تساؤالهت ت الدراسةياار فرضبعليها للقيام باخت
 التايل:

41%

29%

30%

توزيع أفراد العينة حسب متغير المستوى التعليمي(: 7-4)الشكل رقم 

لليسانس فما أق

ماستر

ماجستير
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 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الوظيفة الحالية  -4
 ئات كالتايل:فمخس التأمني ضمن  ات الوظيفة احلالية على مستوى شركيتوزع هفراد العينة املستجوبني حسب متغرّي    

 الوظيفة الحاليةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير  :(18-4الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات الوظيفة الحالية
% 61 حماسب  0110  

% 12 إطار مايل  61  

% 2 إطار إداري  011  

% 7 رئيس مصلحة  1611  

% 7 هخرى  1611  
 100 % 56 اإلجمالي

 (SSSSرجات نظام )خمعلى  باالعتمادمن إعداد الباحثة  :المصدر

القوائم اد مت الرتكيز على األطراف املسسولة عن إعدو  ،دة يف شركة التأمنيلقد مت اختيار هفراد العينة املدروسة وفق وظائف حمدّ 
مصداطية  دعمهذا هبدف و  ،ت املباشرةكاالاحملاسبة بالو احملاسبة باملديريات اجلهوية ومصاحل املالية و املالية بأطسام املالية و  التقاريرو 

ادا لبيانات اجلدول استن. و كيفية إعدادهاية و فية مبجال املعلومات احملاسباإلجابات إضافة إىل هن هذه الشرحية لديها اخل رة الكا
ة وهي نسبة جد مقبول ،( مفردة61) بـ %01.0حيث احتلت فئة احملاسبني املرتبة األوىل بنسبة  ،تنوع يف الوظائفهن هناك نالحظ 

 رئيس مصلحة احملاسبةفئة و  ،مفردة 12و %61الية يف املرتبة الثانية بنسبة بينما جاءت فئة اإلطارات امل ،ختدم هغراض البحث
يس طسم املالية  مشلت عموما رئاليتا بالنسبة لفئة املناصب األخرى و نفس النسبة مت حتقيقه وبتسعة مفردات. %16.1بنسبة 

على  بناء من جمموع العينة. ة مفرداتعوبأرب %0.1يف الرتتيب األخري بنسبة  تبقى فئة اإلطارات اإلداريةو  ،الةكو مدير و واحملاسبة 
 ،ول موضوع الدراسةجهات النظر حد يف و التعدّ تشري إىل لى مشول العينة على هكثر من فئة ع يف الوظائف يدل عفإن التنوّ  ،ذلك

 وميّكن منعة ات اجملمّ ز الثقة يف املعلوممما يعزّ  ،هن األفراد الذين طاموا بتعبئة االستبيان هم من ذوي املواطع الوظيفية املتخصصةو 
 ولتوضيح ذلك نستعني بالشكل املوايل: .وحتديد النتائج تفيد يف اختبار الفرضياتتقدمي إجابات دطيقة 

34%

39%

27%

توزيع أفراد العينة حسب متغير التخصص (: 8-4)الشكل رقم 

محاسبة

مالية

أخرى 
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 نيةهتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الخبرة الم  -5
ل نقطة  رة يشكّ ن عامل سنوات اخلألهذا و  املدروسة،  اخل رة املهنية يف شركات التأمني على األضرارمت إدراج ثالث فئات ملتغرّي 

 :طوة يف حياة الشركة
 المهنية الخبرة توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير: (10-4الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات الخبرة
سنوات 1هطل من   8 %  1210  

سنوات 11 اىل 1من   62 %  2617  

سنوات 11هكثر من   62 %  2617  
 100 % 56 اإلجمالي

 (SSSSرجات نظام )خمعلى  باالعتمادمن إعداد الباحثة  :المصدر

حيث  ،%12.0بنسبة سنوات و  1نة الدراسة تقل خ رهتم املكتسبة عن هفراد فقط من عيّ  8نالحظ هن  بناء على معطيات اجلدول
خ رة مهنية هكثر من  لديهم بينما بلغ عدد الذين .اسبةالذين مت توظيفهم يف جمال املالية واحملجني حديثا يتعلق األمر بالطلبة املتخرّ 

نوات اخل رة س نفس النسبة مت حتقيقها بالنسبة لفئة الذين جتاوزت ،%26.7بنسبة فردا و  62هطل من عشر سنوات مخس سنوات و 
املالية بشركات التأمني و احملاسبة بذلك فإن معظم هفراد العينة املدروسة لديهم خ رة مهنية ال بأس هبا يف جمال  .لديهم العشر سنوات

مبا يدعم  تصاصاالخمن ذوي اخل رة و هم ني بلبية املستجو اجيابيا يدل على هن هغوهذا يعد مسشرا جيدا و  ،%86بنسبة تقارب و 
 تساعد الباحثةحث و ههداف الب ختدمعة لديهم سوف العملية املتجمّ ال شك فيه هن اخل رات العلمية و  مماو  .مصداطية النتائج ودطتها

 قة تسكدا هن النسب احملقّ كم  ، واإلجابة عن تساؤالت عديدة هلا عالطة مبوضوع التحفظ احملاسيب،يف إجناز اجلانب التطبيقي بنجاح
 .ذه الشركاتهاملهارة لدى هفراد ر رصيدا ال بأس به من اخل رة و وفّ تو  ،داخل شركات التأمني على األضرار استقرار حركة العمل

 توزيع هفراد العينة حسب متغري اخل رة املهنية:والشكل التايل يلّخص 

36%

25%
7%

16%

16%

توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة(: 9-4)الشكل رقم 

محاسب

إطار مالي

إطار إداري

رئيس مصلحة

أخرى 
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انطالطا مما سبق عرضه وبناء على تفّحص النتائج املشار إليها سابقا واملتعلقة باخلصائص الدميوغرافية لعينة البحث، ميكن القول 
بيان، ومن مث اعتماد املستجوبني لإلجابة عن فقرات االستبأن النتائج يف جمملها توفّر مسشرا ميكن االعتماد عليه بشأن ههلية األفراد 

آرائهم وإجاباهتم كأساس الستخالص النتائج املستهدفة من الدراسة. وهذا بالنظر ملستوى اخل رة ونوعية الوظائف اليت حيتلوهنا، 
فقراهتا وتقدمي ّهم حماور الدراسة و فضال عن املسهل العلمي ورصيد املعارف املكتسبة من امليدان، والذي يتيح هلم القدرة على تف

 إجابات تساعد على إمتام اجلانب التطبيقي.

 المطلب الثاني: التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة      
 لنا مناطشة فرضيات تسىّن حىت يتأمينات األضرار،  علىمت حتليل البيانات األساسية للدراسة التطبيقية اجملراة على شركات التأمني 

 : جراءعة بواسطة هداة االستبيان من خالل إحتليل البيانات اجملمّ مل من خالل هذا العنصر على عرض و ع. وسناملوضوعةالبحث 

 وهذا اور الدراسةف املعياري جلميع حمتقدير املتوسط احلسايب واالحنرا بواسطة: وذلك حليل اإلحصائي لعبارات االستبيانالت .
  .املدروسة وترتيب العبارات حسب هيميتها النسبيةملعرفة اجتاهات إجابة هفراد العينة 

 ةاختبار داللة الفروق اإلحصائي ( لعبارات احملاور باستخدام اختبارT( للعينة الواحدة )One simple T-test)  حول املتوسط
عىن هن هفراد العيّنة مب(، والذي يستخدم لتحليل عبارات االستبيان، حيث تكون العبارة اليت يتضّمنها احملور اجيابية 0الفرضي )

( والوزن النسيب 1.11يوافقون على حمتواها إذا كانت القيمة االحتمالية )مستوى الداللة( احملسوبة حسب النموذج هطل من )
وهو الوزن املفرتض يف الدراسة احلالية. كما تكون العبارة سلبية مبعىن هن هفراد العينة ال يوافقون على حمتواها إذا   %61هك ر من 

، وتكون آراء هفراد العينة حمايدة حول العبارة إذا تساوى %61( والوزن النسيب هطل من 1.11كانت القيمة االحتمالية هطل من )
 . %61املفرتض الوزن النسيب مع الوزن النسيب 

 تحليل النتائج الوصفية للدراسة الخاصة بالمحور األول  -1

احملور عشر فقرات هو  نحيث تضمّ  يف جمال تقييم هصول شركة التأمني، باستخدام سياسة التحفظق احملور األول من الدراسة تعلّ  
التحفظ ياسة سعبارات متناسقة حاولت الباحثة من خالهلا الوطوف على اجتاهات وآراء هفراد العينة املستجوبني حول مدى تطبيق 

 : لتايلور األول ملخصة يف اجلدول اطد كانت استجابة األفراد لفقرات احمللواطع عند تقييم هصول الشركة. و احملاسيب يف ا
 

14%

43%

43%

توزيع أفراد العينة حسب متغير الخبرة المهنية (: 10-4)الشكل رقم 

سنوات5أقل من 

سنوات10الى 5من 

سنوات10أكثر من 
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 نتائج آراء عينة الدراسة حول تطبيق سياسة التحفظ المحاسبي في مجال تقييم أصول شركة التأمين(: 13-4رقم ) الجدول

رقم 
 العبارة

 محتوى العبارات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

(%) 

الفرق بين 
 المتوسطات

)T( مستوى  قيمة
 الداللة

درجة  القرار
 الموافقة

 الترتيب

العبارة 
1 

مييل احملاسب حنو طياس األصول املعلنة للجمهور بالقيمة األطل من 
 بني القيم املمكنة يف ظروف عدم التأكد.

2,55 1,143 
11 

دال عند  0051, 2,923- 0,446-
1111 

 8 ةمنخفض

العبارة 
2 

 1,234 2,43 مييل احملاسب حنو ختفيض العمر االطتصادي لألصل.
28.6 

دال عند  0011, 3,466- 0,571-
1111 

 9 ةمنخفض

العبارة 
3 

 1,367 3,80 القيمة التارخيية يف تقييم األصول.الشركة تستخدم 
06 

دال عند  0,000 4,398 0,804
1111 

 1 ةمرتفع

العبارة 
4 

تستخدم الشركة القيمة االستبدالية يف تقييم بعض األصول )بعض 
 هنواع املخزون(.

3,11 1,123 
66.6 

 5 ةمتوسط غري دالة 4781, 0,714 0,107

العبارة 
5 

تستخدم الشركة القيمة التحصيلية الصافية يف تقييم بعض األصول 
 )بعض احلسابات املدينة(.

3,20 1,017 
62 

ةمتوسط غري دالة 1541, 1,446 0,196  3 

العبارة 
2 

تستخدم الشركة القيمة احلالية املخصومة يف تقييم بعض األصول 
 .الداخلة طويلة األجل()التدفقات النقدية 

3,05 1,327 
61 

ةمتوسط غري دالة 7641, 0,302 0,054  6 

العبارة 
8 

القيمة العادلة بشكل عام يف تقييم األصول )هصول  الشركة تستخدم
 مالية(

3,32 1,208 
66.2 

ةمتوسط غري دالة 0511, 1,992 0,321  2 

العبارة 
0 

 1,135 2,64 .طويلة األجل ل لألصولتستخدم الشركة طريقة االهتالك املعجّ 
16.8 

دال عند  0221, 2,355- 0,357-
1111 

 7 منخفضة

العبارة 
3 

يف تقييم خمزون  "LIFOتستخدم طريقة الوارد هخريا الصادر هوال "
 خر مدة.آ

2,38 1,137 
20.6 

دال عند  0001, 4,113- 0,625-
1111 

 10 ةمنخفض

العبارة 
11 

 1,119 3,14 التكلفة هو السوق هيهما هطل.تقيم األوراق املالية وفق طاعدة 
66.8 

 4 ةمتوسط غري دالة 3441, 0,955 0,143

المحور 
 التحفظ المحاسبي في مجال تقييم أصول الشركةسياسة  األول

2,96 
 

,613 
53.2 

-
0,03750 

ةمتوسط غير دالة 0,649 0,457-  

 (SSSSرجات نظام )خمعلى  باالعتمادمن إعداد الباحثة  :المصدر

 حول إجابات املستجوبني آراء هفراد عينة الدراسة حول فقرات احملور األول هن غالبية الذي يبنّي ( و 17ضح من اجلدول رطم )يتّ 
حيث بلغ املتوسط  ،تأمني طد جاءت متوسطة على العمومتطبيق سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم هصول شركة الاستخدام و 

ئة الثالثة ملقياس ليكرت يقع ضمن جمال الف( و 0( وهو طريب من املتوسط الفرضي للدراسة )6176) احلسايب جلميع فقرات احملور
 .(%61وهو طريب جدا من الوزن املفرتض للدراسة ) %1716 وبوزن نسيب يعادل ،3.39-2.60اخلماسي

. هذا وهي سلبية وغري دالة إحصائيا 11627( لداللة )القيمة االحتماليةمستوى ا( عند 11210-( احملسوبة )Tكما بلغت طيمة )
لتباين يف اإلجابات ع وجود بعض افقرات احملور األول، م بعضال يوافقون على و  هن هفراد العينة املدروسة هلم اجتاه سليب يبنّي ما 

. (11610قيمة )ب  عنه باالحنراف املعياري اإلمجايل الذي كاناملع ّر ت عن املتوسطات احلسابية و عكس مقدار التشتّ وبدرجة هطل ي
ات هفراد العينة، ا، طمنا بتحليلها حسب األيمية واجتاهحتقق األهداف اليت يرجى بلوغهتسدي هذه النتائج الغرض البحثي و حىت و 
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العبارة، قة )سلبية( حملتوى ف( هو عدم املواللعبارة استنادا للمتوسط احلسايب ودرجة املوافقة )اجيابيةمعرفة هدائهم بالرتتيب التنازيل و 
 .(tهذا باالستعانة مبستوى الداللة للقيمة اإلحصائية الختبار )و 

قييم األصول"، يمة التارخيية يف ت: "تستخدم الشركة الق( وهذا بالنسبة للفقرة الثالثة0181إن هعلى معامل للمتوسط احلسايب بلغ ) -
( وهو هك ر من الوزن املفرتض %06 (الوزن النسيبو  (1106بلغ االحنراف املعياري )ضي للدراسة، و هعلى من املتوسط الفر  وهو

مما يدل على  ،(1111هي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )( و 2107( احملسوبة كانت )T. من جهة هخرى طيمة )(61%)
ه العبارة. و هذههم كان اجيابيا حنهن اجتاييم بشكل هساسي، و موافقة املستجوبني بدرجة عالية الستخدام هذا األسلوب يف التق

ن طواعد التقييم واحملاسبة املتضمّ  6118جويلية  66( من القرار 1.116سبب ذلك هن النظام احملاسيب املايل طد هشار يف الفقرة )و 
باستخدام طرق  مساحه، رغم وهذا كقاعدة عامة إعداد الكشوفات املالية إىل هن عناصر القوائم املالية تعرض بالتكلفة التارخييةو 

ة يف ظل ظروف نمعاجلات حماسبية بديلة فيما خيص عناصر األصول كالقيمة احلقيقية، طيمة اإلجناز والقيمة احمليّ رى و تقييم هخ
 نة. وشركات التأمني هي األخرى ختضع بطبيعة احلال ألحكام هذا القرار.معيّ 

توسط بشكل عام يف تقييم األصول" مب تستخدم الشركة القيمة العادلة: "تنص علىتبة الثانية و ( املر 10احتلت الفقرة رطم ) -
( يفوق الوزن النسيب %66.2( ووزن نسيب )1.6(، وباحنراف معياري )0( وهو هعلى من املتوسط الفرضي )0.06حسايب طدره )

 هن مما يعين ،(1.11وهي غري دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )  (1.77( احملسوبة كانت )T( كما هن طيمة )%61املفرتض )
ى استخدام الشركة بدرجة متوسطة عل ائيا، وهن هفراد العينة يوافقونإال ههنا غري دالة إحص االفقرة السابعة على الرغم من إجيابيته

 ىألسلوب القيمة العادلة يف تقييم بعض األصول كاألصول املالية. وطد جاءت هذه النتيجة بسبب هن تقييم هذه األصول جير 
جند هن األدوات املالية املتاحة  6118جويلية  66و اإلدارة العليا بوحدة مقر الشركة وبالرجوع للقرار على مستوى إداري هعلى وه

يث تتعلق بالسندات املدرجة يف حواليت تتمثل يف طيمتها العادلة، م عقب إدراجها األويل يف احلسابات بقيمتها احلقيقية للبيع تقيّ 
 البورصة وغري املدرجة.

( يف رهمسال شركات هخرى املشاركات) ( سطيف، فإن مسايمات شركة التأمنيSAAيت مع املدير اجلهوي لشركة )ووفقا ملقابلة هجر 
هي من بني االستثمارات يف األوراق املالية طويلة األجل وتستخدم القيمة العادلة يف تقييمها، هي تقييم هسهم الشركات املدرجة 

تقييمها  هي هدوات مالية متاحة للبيع. كما هن األصول املالية األخرى غري اجلارية يعاد، فيف البورصة. وطبقا ملعايري احملاسبة الدولية
( ما عدا األصول املالية 60وفق طيمتها العادلة بعد اإلدراج األويل بالتكلفة، وهي املتعلقة بالتثبيتات املالية غري اجلارية للحساب )

القيم ة املهتلكة. هما فحتديد تكلفتها العادلة بشكل موثوق، وبالتايل تقّيم بالتكلاليت ليس هلا سعر حمّدد يف سوق نشيط ويتعّذر 
املنقولة للتوظيف كسندات التوظيف وهذونات اخلزينة فهي هصول مالية جارية تقّيم يف هناية السنة بقيمتها السوطية العادلة، وتعت ر 

 فة التارخيية،وض ووديعة الضمان لدى اجلهة املتنازلة تقّيم كلها بالتكلمبثابة هصول مالية بغرض املتاجرة. تبقى الودائع ألجل والقر 
املايل.  ن من إتباع وتطبيق مجيع طرق التقييم احملاسيب اليت ورد ذكرها يف النظام احملاسيبمما يدل على هن شركات التأمني مل تتمكّ 

تعمل فيها شركات  بة يف ظل البيئة احملاسبية احلالية اليت مفهوم القيمة العادلة لكن تبقى مسألة تطبيقها نوعا ما صعورغم تبيّن 
لة بسبب غياب هدواهتا املالية بالقيمة العادبعض نة الدراسة فإن شركات التأمني اجلزائرية ال ميكنها طياس راء عيّ وحسب آ التأمني.

  ، وهو ما ي رّر التوّسع يف استخدام هسلوب التكلفة التارخيية.السوق النشطة
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وهو فوق املتوسط الفرضي  ] 0.61- 0.11 [( فقد جاءت مبتوسط حسايب حمصور يف اجملال11،6،1،2بة للعبارات )بالنس -
 1.11 [ وباحنراف معياري حمصور بني % 61 يفوق الوزن النسيب املفرتض ]  %62 - %61 [ (، وبوزن نسيب حمصور مابني0)

ب لألفراد وموافقتهم بدرجة متوسطة على استخدام الشركة ألسلو  اإلجيايبابية العبارات واالجتاه وهو ما يدل على إجي ] 1.0 -
ة( يف تقييم بعض األصول  نالقيمة االستبدالية وصايف القيمة التحصيلية )طيمة اإلجناز الصافية( والقيمة احلالية املخصومة )القيمة احمليّ 

(. وتراوحت طيمة 1.11هنا غري دالة إحصائيا عند مستوى داللة )رغم إجيابية العبارات، إال هاملخزونات، الذمم املدنية وغريها. و ك
(Tاحملسوبة مابني )   ] ضح هن هفراد العينة املستجوبني يوافقون بدرجة متوسطة على هذه العبارات.، وبالتايل يتّ ] 1.22 - 1.01 

متها لى هساس طيووسطاء التأمني جيرى تقييمها عهلم والوكالء ة واملتعلقة بالعمالء واملسمن وحسب آراء املستجوبني فإن الذمم املدين
ى هساس طيمتها ظة، إمنا علاالمسية بعد حسم املسونات املناسبة، وهن األوراق املالية ال يتم تقييمها وفق طاعدة " هيهما " املتحفّ 

( وتعرف طبقا 116احلساب ، حيث تتعّلق هساسا بأذونات اخلزينة )هو اإلمسية ةوهذا بعد هن تدرج بتكلفتها التارخيي السوطية
 .ملتاجرة"املقتناة بغرض ااملالية  وراقللمعايري احملاسبية الدولية بـ " األ

 1.10( وهو هطل من املتوسط الفرضي للدراسة، وباحنراف معياري 6.62( يف املرتبة السابعة مبتوسط حسايب )8جاءت العبارة ) -

( وهي دالة إحصائيا عند مستوى -6.011( احملسوبة )Tبلغت طيمة ) . كما%61يقل عن الوزن املفرتض  % 16.8ووزن نسيب 
ركة على استخدام ش وهن هفراد عينة البحث ال يوافقون( ذات داللة إحصائية وسلبية 8ر هن العبارة )هذا ما يفسّ  (،1.11داللة )
دمية اليت ال هي من ضمن املسسسات اخل وت رير ذلك هن شركة التأمني ل لألصول وبدرجة متوسطة.طريقة االهتالك املعجّ لالتأمني 

وملمارسة نشاطها  ،متتلك استثمارات ضخمة يف األصول الثابتة باستثناء املباين والعقارات ألغراض االستغالل اإلداري هو التجاري
مالية كاألسهم  تمارااستث نسبة طليلة من األراضي اليت حتوزها، وهن معظم هصوهلا تتكون من . إىل جانبالتأميين على نطاق واسع

لذلك فإن  .اليت تتمّيز بضخامة هصوهلا الثابتة ة، على عكس املسسسات األخرىدر والسندات والقروض بضمان عقود التأمني املص
 لألصول.  لشركة التأمني تستخدم طريقة القسط الثابت يف اهتالك القيم الثابتة العينية بدال من الطريقة املتحفظة لالهتالك املعجّ 

 (0)ايل، وهو هدىن من املتوسط الفرضي التو  ( على6.20( و)6.11مبتوسط حسايب ) 7 ،8يف املرتبة ( 6،1)جاءت العبارات  -
( يقل عن الوزن النسيب املفرتض يف الدراسة احلالية. من %28.6( و )%11(، ووزن نسيب )1.60و )( 1.12وباحنراف معياري )

(. مجيع 1.11(، لكن دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )-0.266( و )-6.760)( احملسوبة سالبة Tجهة هخرى جاءت طيمة )
على تقييم األصول  نالعبارتني، وبالتايل ال يوافقو  هذه املسشرات تدل على درجة موافقة منخفضة، وهن اجتاه هفراد العينة سليب جتاه

 لعمر االطتصادي لألصل.بالقيمة األطل يف ظروف عدم التأكد، وهن احملاسب ال يعمل على ختفيض ا

( وبوزن 1.10( وباحنراف معياري )6.08( يف هدىن مرتبة وكانت يف الرتتيب العاشر مبتوسط حسايب )7جاءت العبارة رطم ) -
فقد تها (. ورغم سلبي-2.110( جاءت سلبية وتعادل )Tوهو هطل من الوزن النسيب املفرتض، كما هن طيمة ) %20.6نسيب 

مما يدل على عدم موافقة األفراد املستجوبني على استخدام طريقة التقييم  ،(1.11ند مستوى داللة )جاءت دالة إحصائية ع
(LIFO) إطار  . جاءت هذه النتيجة بسبب هن هذه الطريقة طد مت إلغاؤها يفاسلبيكان ن اجتاههم  يف تقييم خمزونات آخر املدة وه

رى.  لذا فهي ل يف عقود التأمني امل رمة من جهة هختبيع وعدا بالضمان يتمثّ  النظام احملاسيب املايل من جهة، وألن شركات التأمني
سونات )املخصصات( ونتيجة أليمية عنصر امل املخزون من املواد وعدم داللتها. ال متتلك خمزونات يف حساباهتا، وتتميز بضآلة عناصر
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 النظر أليمية املبالغ اليت جيرىب العنصر احليوي يف التسيري التقين التقنية غري املقتطعة وتنوعها، فقد مت ختصيص اجملموعة الثالثة هلذا
 رصدها سنويا ملواجهة االلتزامات األكيدة واحملتملة.

وبشكل عام، بناء على التحليل الوصفي لنتائج احملور األول من االستبيان، ميكن القول بأن هغلب األفراد املستجوبني طد هجابوا 
هصول قييم ت وههنم بذلك ال يوافقون على استخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال ،احملور األول بدرجة متوسطة على عبارات

ستخدامها يتم االشركة، وهذا دليل على هن تطبيق هذه السياسة ال يظهر بشكل واضح يف تقييم هصول شركة التأمني، كما هن 
 .مبستوى متوسط على العموم

 لخاصة بالمحور الثانية للدراسة اتحليل النتائج الوصفي -1
احتوى هذا  فقد ني،شركة التأماسيب، وهو تقييم التزامات ن احملور الثاين جماال آخر من جماالت تطبيق سياسة التحفظ احملتضمّ 

ات شركة دهذه السياسة على مستوى التزامات وتعهّ  ن خالهلا معرفة مدى استخدام وتبيّن ( عبارات حاولنا م16احملور على )
 ينة املدروسة وفقا للجدول التايل:بناء على حتليل آراء واجتاهات هفراد الع، التأمني

 نتائج آراء عينة الدراسة حول تطبيق التحفظ المحاسبي في مجال تقييم التزامات شركات التأمين (:21-4جدول رقم )

رقم 
المتوسط  العباراتمحتوى  العبارة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الوزن النسبي
(%) 

الفرق بين 
 المتوسطات

)T (قيمة 
مستوى 
 الداللة

 القرار
درجة 
  الموافقة

 الترتيب

العبارة 
11 

مييل احملاسب لقياس طيمة التزامات الشركة 
بالقيمة األعلى من بني القيم املمكنة يف 

 ظروف عدم التأكد.

3,26 1,03557 

61.6 

دال عند  050, 1,936 26786,
1111 

 4 توسطةم
 

العبارة 
12 

الشركة اىل استخدام هطل معدل خصم  متيل
 ممكن يف تقييم االلتزامات طويلة األجل.

2,71 ,94800 
12.6 

دال عند  028, 2,255- 28571,-
1111 

 6 توسطةم

العبارة 
13 

مييل احملاسب لالعرتاف بااللتزامات مبجرد 
 حصوهلا.

3,78 1,05683 
01.6 

دال عند  000, 5,564 78571,
1111 

 1 ةمرتفع

 العبارة
14 

مييل احملاسب لالعرتاف بااللتزامات حىت ولو  
 كان هناك احتمال لتحققها يف املستقبل.

3,57 1,14188 
01.2 

دال عند  000, 3,745 57143,
1111 

 6 مرتفعة

العبارة 
15 

مييل احملاسب لالعرتاف بااللتزامات طصرية 
 األجل بقيمتها االمسية غري املخصومة.

3,25 1,17937 
61 

ةمتوسط غري دالة 118, 1,586 25000,  1 

العبارة 
12 

مييل احملاسب لالعرتاف بااللتزامات طويلة 
 األجل بقيمتها احلالية. 

3,35 1,05190 
60 

عند  دالة 014, 2,541 35714,
1111 

ةمتوسط  0 

المحور 
 الثاني

التحفظ المحاسبي في مجال تقييم التزامات  سياسة
 الشركة

3,32 ,578591 
22.4 

دال عند  000, 4,196 32440,
1011 

ةمتوسط  

 (SSSSرجات نظام )خمعلى  باالعتمادمن إعداد الباحثة  :المصدر

هن  يّتضح ،نة املدروسة حول فقرات احملور الثاين اجتاهات هفراد العيّ ( والذي يبنّي 61ضوء البيانات اإلحصائية للجدول رطم ) على
ت متوسطة على تقييم التزامات شركة التأمني طد جاءغالبية إجابات املستجوبني حول استخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال 
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 اليقع ضمن جمملتوسط الفرضي للدراسة احلالية و هو يفوق او  0106، حيث بلغ املتوسط احلسايب جلميع فقرات احملور الثاين العموم
احنراف ، وب%61يفوق الوزن املفرتض للدراسة  % 6612 ـر ببوزن نسيب طدّ   3.39 - 2.60االستجابةالفئة الثالثة ملقياس 

رت كما طدّ ري .عدم تباينها بشكل كبساق إجاباهتم و يدل على متركز إجابات املستجوبني حول الوسط احلسايب واتّ  1110معياري 
مجيع هذه املسشرات تدل على  بالتايلو  (،1111مستوى الداللة )طد جاءت دالة إحصائيا عند و  21176 ـاحملسوبة ب (T)طيمة 

 نة يوافقون عليها بدرجة متوسطة . يّ اجيابية معظم فقرات احملور وهن هفراد الع
يمة الق( احملسوبة و Tرات احملور الثاين حسب هيميتها ووزهنا النسيب إضافة إىل طيمة )، مت حتليل عباللوصول لألهداف املرجّوةو 

 .االحتمالية هو مستوى الداللة
يفوق  % 0116( وبوزن نسيب 0هو يفوق املتوسط الفرضي )و  0108( ضمن املرتبة األوىل مبتوسط حسايب 10جاءت العبارة ) -

(، مما يدل 1111)جاءت دالة إحصائيا عند مستوى الداللة وطد  11162احملسوبة كانت ( T). كما هن طيمة الوزن النسيب للدراسة
 .هن األفراد املستجوبني يوافقون بدرجة عالية على هن احملاسب مييل لالعرتاف بااللتزامات مبجرد حصوهلاجيابية العبارة و على إ

مبختلف وادث واألضرار( )احلق الكوارث جرد حصوهلا هي حتقّ ات اليت يعرتف هبا ويتم تسجيلها مبوحسب آرائهم فإن هكثر االلتزام
نة املقنّ  التقنية فور اإلبالغ والتصريح عن احلادث إضافة إىل املسوناتات خصصمن خالل تكوين املتتجّسد و  ،فروع نشاط التأمني

 املكونة لتغطية النقص احملتمل يف التزامات الشركة واملستفيدين من العقود. 
يفوق  %01.2زن نسيب وهو هعلى من املتوسط الفرضي للدراسة، وبو  0.10الثانية مبتوسط حسايب ( املرتبة 12احتلت العبارة ) -

، مما يعكس إجيابية العبارة (1.11)وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  0.02( احملسوبة بقيمة Tوجاءت ) .الوزن املفرتض
نالك  ولو كان هحىت اسب مييل لالعرتاف بالتزامات شركة التأمنيوهن هفراد العينة املدروسة يوافقون بدرجة عالية على هن احمل

سابات نة فإن األمر يتعلق بالتزامات شركة التأمني ما بعد تاريخ اجلرد وإطفال احلراء العيّ لتحققها يف املستقبل. وحسب آاحتمال 
 قاخلتامية، من خالل رصد مبالغ ملواجهة التزامات الشركة بعد إطفال السنة احملاسبية وبقاء عقود التأمني سارية، مما جيعل حتقّ 

 ويتم هخذها يف احلسبان عند حتديد نتيجة النشاط التقين. الشركة مسبقاله  حمتمال حتتاط ر املسمن ضدها همرااألخطا
احنراف معياري بوهو يفوق املتوسط الفرضي، و  0.01( يف الرتتيب الثالث حيث بلغ املتوسط احلسايب للفقرة 16جاءت الفقرة ) -

 كانت  ( احملسوبةTكما هن طيمة )  .%61هك ر من الوزن املفرتض  %60ووزن نسيب يعكس تشتت اإلجابات وتباينها  1.11
هذا ما يدل على إجيابية العبارة وهن املستجوبني يوافقون بدرجة متوسطة  (،1.11)وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  6.12

علق هساسا باملسونات ن هذه االلتزامات تتعلى هن احملاسب يعرتف بااللتزامات طويلة األجل بقيمتها احلالية. وحسب هفراد العينة، فإ
نة لشركات التأمني. كما تتعلق باألموال واملتعلق بااللتزامات املقنّ  (112-10)تقييمها حسب هحكام القانون  نة واليت جيرىاملقنّ 

قود إعادة التأمني حسب شروط  عم بالقيمة املتعلقة باملستلمة من معيدي التأمني كضمان اللتزاماهتم جتاه شركة التأمني املتنازلة وتقيّ 
 باإلضافة للديون املالية غري اجلارية واليت ال جيرى حتيينها وخصمها وفق معدل اخلصم. كل عقد على حده.

 1.10وباحنراف معياري  ،(0وهو هعلى من املتوسط الفرضي ) 0.66( يف املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب 11جاءت العبارة ) -

. هذا ما (1.11)وهي دالة إحصائيا عند  1.70( احملسوبة T) كانت طيمةو  يفوق الوزن املفرتض للدراسة، % 65.2ووزن نسيب 
يدل على هن العبارة هي إجيابية وهن املستجوبني يوافقون بدرجة متوسطة على هن احملاسب مييل لقياس طيمة التزامات الشركة بالقيمة 
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ة جتاه راء هفراد العينة فإن تقييم االلتزامات الواطعة على عاتق الشركوحسب آ لتأكد.األعلى من بني القيم املمكنة يف ظروف عدم ا
ويتم تعديل مبلغ  ،ات التأمنيشركوالقوانني اخلاصة بنشاط املسمن هلم يتم وفق طرق التقييم املختلفة املنصوص عليها يف التنظيمات 

حقيق. وطد تاجب هداؤه فعال للمسمن هلم بعد استكمال كافة إجراءات الاملسونة املخصص بالزيادة هو النقصان مقارنة مع املبلغ الو 
 كوارث طيد التسديدألجل كمخصص التقييم التزاماهتا طصرية ا دا يف طرقن على هن شركة التأمني تواجه تعدّ هكد األفراد املستجوبو 

(SAP)، .ن جهة م وتقوم بإجراء تقييمات خمتلفة ومتباينة للخسائر املادية واخلسائر اجلسمانية واالحتفاظ بالتقييم األكثر ارتفاعا
بلغ مان عندما يساوي املبلغ اإلمجايل املتكون من الرصيد ورهمسال الشركة املهخرى تتوطف شركة التأمني عن تغذية رصيد مسونة الضّ 

 عن: األكثر ارتفاعا الناتج
 من مبلغ املسونات التقنية. 1% -    
 من مبلغ األطساط املصدرة خالل آخر سنة مالية. 0.1% -    
 سنوات املالية األخرية. 0من املعدل السنوي ملبلغ الكوارث املدفوعة خالل الـــــــــ  11% -    
( يفوق الوزن %61( ووزن نسيب )1.10معياري )( واحنراف 0.61( املرتبة اخلامسة مبتوسط حسايب )11احتلت العبارة ) -

وهذا معناه هن هفراد  ،( وهي غري دالة إحصائيا رغم إجيابية العبارة1.18بقيمة ) (T) االحصائية كما جاءت  .(%61املفرتض )
حيث تتعلق هذه  ،العينة يوافقون بدرجة متوسطة على هن احملاسب يعرتف بااللتزامات طصرية األجل بقيمتها االمسية غري املخصومة

ا األخطار السارية بعد قة يف هناية السنة املالية وكذن بالنسبة للكوارث واألضرار املتحقّ تكوّ اليت االلتزامات هساسا باملسونات التقنية 
من اخلصوم  %01ارب وتستحوذ على ما يق تاريخ اجلرد، فهي ديون على عاتق شركة التأمني تلتزم بأدائها يف السنة املالية املوالية

من هلم واحلسابات واملس  إضافة للديون الناجتة عن عمليات إعادة التأمني واحلسابات الدائنة جتاه وسطاء التأمني اجلارية للشركة.
فقا م بقيمتها االمسية هي القيمة النقدية اليت ستدفع يف سبيل تسديدها دون خصمها و وكلها تقيّ  الدائنة للضرائب وديون هخرى،

 صم السائد يف السوق بتاريخ إعداد امليزانية.ملعدل اخل

( 1.72احنراف معياري )ب( و 0( وهو هطل من املتوسط الفرضي )6.01( املرتبة السادسة مبتوسط حسايب )16احتلت الفقرة ) -
وجاءت طيمة  ،هطل من الوزن املفرتض يف الدراسةوهو  (%12ت يف إجابات األفراد وتباينها. كما بلغ الوزن النسيب )يدل على تشتّ 

(T( سلبية وتعادل )6.61-) ( 1.11وهي دالة إحصائيا عند مستوى داللة)،  لعبارة نة حنو اسليب ألفراد العيّ الجتاه ال اوهذا ما يبنّي
 .  جيرى خصمهانظرا ألنه ال وههنم ال يوافقون على استخدام احملاسب ملعدل خصم هطل ما ميكن يف تقييم االلتزامات طويلة األجل

وبشكل عام مجيع املسشرات اإلحصائية تشري إىل هن هفراد عينة البحث املدروسة يوافقون بدرجة متوسطة على هن مجيع عبارات 
 ح مستوى متوسط للتحفظ احملاسيب املمارس يف جمال تقييم التزامات شركة التأمني.احملور الثاين توضّ 

 :تحليل النتائج الوصفية للدراسة الخاصة بالمحور الثالث -2

ن احملور الثالث تطبيق سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم إيرادات شركة التأمني، حيث اشتمل على مخس عبارات حاولنا تضمّ 
من خالهلا معرفة اجتاهات وهراء هفراد العينة حول استخدام هذا املفهوم عند االعرتاف بإيرادات الشركة. وطد كانت استجابة األفراد 

 الثالث ملخصة يف اجلدول التايل:ر لعبارة احملو 
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 نتائج آراء عّينة الدراسة حول تطبيق سياسة التحفظ المحاسبي في مجال تقييم إيرادات شركة التأمين(: 21-4الجدول رقم )

رقم 
المتوسط  العباراتمحتوى  العبارة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

(%) 

الفرق بين 
 المتوسطات

)T( مستوى  قيمة
 الداللة

درجة  القرار
  الموافقة

 الترتيب

العبارة 
18 

مييل احملاسب حنو اظهار طيمة إيرادات )هطساط التأمني( 
يف ظروف عدم  ومداخيل الشركة بأطل طيمة ممكنة هلا

 .التأكد

2,80 1,197 

16 

ةمتوسط غري دالة 0,225 1,228- 0,196-  5  

العبارة 
10 

غري  )هطساط التأمني(ال تعرتف الشركة ببعض اإليرادات 
 املسكدة.

3,19 1,380 
60.8 

ةمتوسط غري دالة 0,292 1,065 0,196  3 

العبارة 
13 

تسجل الشركة االعرتاف ببعض اإليرادات ألطول فرتة زمنية 
 .يف ظروف عدم التأكد ممكنة

3,16 1,202 
60.6 

 4 ةمتوسط غري دالة 0,322 1,000 0,160

العبارة 
21 

ري تأخري االعرتاف باألرباح احملتملة )غمييل احملاسب إىل 
 احملققة(.

3,37 1,214 
60.2 

دال عند  0,025 2,311 0,375
1111 

 2 ةمتوسط

العبارة 
21 

حيرص احملاسب على تأجيل جزء األطساط غري املكتسبة يف 
 السنة احلالية للدورة الالحقة حتسبا ألخطار حمتملة.

3,53 1,220 
01.6 

عند دال  0,002 3,285 0,535
1111 

 1 عالية

 المحور
 الثالث

 التحفظ المحاسبي في مجال تقييم ايرادات الشركةسياسة 
3,21 0,754 

24.2 
دال عند  0,038 2,127 0,214

1015 
ةمتوسط  

 (SSSSرجات نظام )خمعلى  باالعتمادمن إعداد الباحثة  :المصدر

قييم إيرادات ت سياسة التحفظ احملاسيب على مستوىح اجتاهات هفراد العينة حول استخدام اليت توضّ على ضوء بيانات اجلدول 
ت احملور املستجوبني طد جاءت متوسطة، حيث بلغ املتوسط احلسايب يف مجيع فقرا األفراد  هن مجيع إجاباتيتبنّي  ،شركة التأمني

ما ك  الف يف إجابات األفراد بدرجة هطل.ختاالتشتت و الح ( يوضّ 1.01( واحنراف معياري )0( يتجاوز املتوسط الفرضي )0.61)
( احملسوبة دالة إحصائيا عند Tوجاءت طيمة ) ،(%61( وهو بذلك يفوق الوزن النسيب املفرتض ) %62.6هن الوزن النسيب بلغ )

 ور الثالث.يل عبارات احملمما يدل على هن اجتاهات األفراد طد كانت إجيابية على العموم يف حتل ،(6.16( وبقيمة )1.11مستوى )
ادا للمسشرات اإلحصائية نة يف احملور واستنوملعرفة اجتاهات هذه اآلراء، فقد مت حتليلها حسب الرتتيب التنازيل للعبارات املتضمّ 

 هعاله.الواردة يف اجلدول 

الفرضي للدراسة وباحنراف معياري ( يفوق املتوسط 0.10( يف املرتبة األوىل بأعلى متوسط حسايب طدره )61جاءت العبارة رطم ) -
( يتجاوز الوزن النسيب الفرضي %01.6تها عن متوسطها احلسايب، ووزن نسيب )إجابات األفراد وتشتّ  تباين( يعكس 1.66)

(، مما يدل على موافقة عالية 1.11( وهي دالة إحصائيا وإجيابية عند مستوى )0.68( احملسوبة تعادل )Tللدراسة. كما هن طيمة )
ا ألخطار بفراد العينة على هن احملاسب حيرص على تأجيل جزء األطساط غري املكتسبة يف السنة احلالية للدورة الالحقة حتسّ أل

، ةوت رير ذلك هن هذا اجلزء من األطساط املصدرة خالل السنة متعلق بأخطار سارية وحمتملة الوطوع يف السنة املالية الالحق .حمتملة
لة للسنة املوالية ل يف شكل إيرادات مسجالسنة احلالية ومبثابة هطساط تأمني مستلمة مقدما، لذا جيب هن حيوّ ويعد غري مكتسب يف 
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تأجيلها  وري بل جيرىبشكل فن هذه اإليرادات غري مكتسبة فال ميكن االعرتاف هبا نظرا ألوختصيصه يف ميزانية السنة احلالية. و 
عقد تزامات شركة التأمني بالنسبة لفرتة الضمان املمتدة بني تاريخ اجلرد وتاريخ استحقاق الل جزء اإليرادات املوافقة اللألهنا متثّ 
 املصدر. التأميين

( %60.2( ووزن نسيب طدر بــــــــ )1.61( وباحنراف معياري )0.00( املرتبة الثانية مبتوسط حسايب بلغ )61احتلت العبارة رطم ) -
( احملسوبة واليت Tوهذا يعين هن هفراد العينة هلم توجه إجيايب حنو العبارة. ويسكد ذلك طيمة )(، %61يفوق ويتجاوز الوزن الفرضي )

(، مما يدل على هن هفرد العينة املدروسة يوافقون بدرجة 1.11(، حيث جاءت إجيابية ودالة إحصائيا عند مستوى )6.01بلغت )
ظ يف احملاسبة تملة، وجاءت هذه النتيجة نظرا ألنه التزاما بسياسة التحفمتوسطة على هن احملاسب مييل لتأخري االعرتاف باألرباح احمل

تعمل شركة التأمني على ممارسة درجة من احلذر من خالل عدم تسجيل األرباح احملتملة التحقق واملكاسب احملتملة، خاصة فيما 
االعرتاف بالربح حلني  لاخلزينة وغريها، حيث يسجّ  يتعلق بفوائض القيم احملققة من عمليات البيع والتنازل للقيم املنقولة كسندات

ق فالتحفظ إذن يتعّلق بعدم االعرتاف باألرباح واملكاسب طبل هن يكون هناك ح حتققه وال يسجل الفائض ما مل يتحقق فعال.
 طانوين ميكن التحقق منه يف الصفقة اليت توّلد األرباح.

( 1.08(، وباحنراف معياري )0( يفوق املتوسط الفرضي )0.17توسط حسايب )( يف الرتتيب الثالث مب18جاءت العبارة رطم ) -
( احملسوبة Tاملفرتض بقليل. كما بلغت طيمة )النسيب يتجاوز الوزن  (%60.8يعكس تباين اإلجابات وتشتتها، وبوزن نسيب )

هن الشركة ال  ألفراد العينة وبدرجة متوسطة على موافقة إجيابية يبنّي  ، ممااءت غري دالة إحصائيا، ورغم إجيابيتها فقد ج(1.16)
اليت مت  ملصدرةا وحسب آراء هفراد العينة فإن احملاسب يعرتف باألطساط ط التأمني غري املسكدة.تعرتف ببعض اإليرادات كأطسا

ساط املتعلقة بعقود تأمني ألطمببالغ ا - باملقابل –احلصول عليها فعال واستالمها خالل الفرتة الزمنية كإيرادات مباشرة، وال يعرتف 
 مستقبلية ألهنا خارج حدود العقد.

( هعلى من الوزن %60.6( ووزن نسيب )1.61( وباحنراف معياري )0.16( املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب )17احتلت الفقرة ) -
(، مما يدل 1.11إحصائيا عند مستوى )ورغم إجيابيتها فهي غري دالة  (1( احملسوبة )Tوكانت طيمة ) .النسيب املفرتض للدراسة

على هن هفراد العينة يوافقون بدرجة متوسطة على هن الشركة تسجل االعرتاف ببعض اإليرادات ألطول فرتة زمنية ممكنة يف ظروف 
عد، وهذا بوحالة عدم التأكد. وحسب آراء هفراد العينة فإن احملاسب يسجل االعرتاف ببعض هطساط التأمني املصدرة وغري املسددة 

حلني حتققها واستالمها وتسديدها من طرف املسمن هلم، وبالتايل فإن االعرتاف باإليرادات يف هذه احلالة سيكون يف فرتات الحقة 
. حتصيلهاو  لفرتة إبرام عقد التأمني يف ظل ظروف الشك املمكنة، وال تعد األطساط عندئذ مكتسبة إال بعد إصدار عقد التأمني

إن وهن التأمني هو خدمة مستقبلية وليست آنية، فورة اإلنتاج هي معكوسة يف جمال التأمني وإعادة التأمني، وبالنظر لكون د
ف بأطساط التأمني اليت مت احلصول عليها واملقبوضة خالل الفرتة كإيرادات، كما هن هساس االعرتاف يف هذه رت عشركات التأمني ست

ا على اعتبار هن خدمة ، وهذالضرر للمسمن هلموهداء تعويض ب املرتبطةداء خدمة التأمني ل يف هاحلالة يسبق احلدث اجلوهري واملتمثّ 
تم االعرتاف وبالتايل تتحقق اإليرادات طبل هداء اخلدمة التأمينية، وي .التأمني هي خدمة مستمرة متتد لغاية وطوع الضرر حمل التأمني

باكتساهبا وتسجيلها يف السجالت كإيرادات ختص الفرتة عندما تتوفر درجة كافية من التأكد بأن املنافع االطتصادية املرتبطة بالعقد 
 املصدر سوف تتدفق إىل شركة التأمني.
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( 1.17(، وباحنراف معياري )0( وهو دون املتوسط الفرضي للدراسة )6.81مبتوسط حسايب )( يف آخر مرتبة 10جاءت الفقرة ) -
وهي غري دالة إحصائيا ( -1.66( احملسوبة سلبية وبقيمة )T(. كما جاءت )%61) ي( يقل عن الوزن الفرض%16ووزن نسيب )

كنة يف اإليرادات )هطساط التأمني( ومداخيل الشركة بأطل طيمة مم عدم موافقة هفراد العينة على هن احملاسب مييل إلظهار طيمة تبنّي 
 ظروف عدم التأكد.

وعموما تشري مجيع املسشرات والدالالت اإلحصائية إىل هن هفراد العينة املستجوبني يوافقون بدرجة متوسطة على هن مجيع عبارات 
 دات شركة التأمني.ح مستوى متوسط للتحفظ احملاسيب عند تقييم إيرااحملور الثالث توضّ 

 :ة للدراسة الخاصة بالمحور الرابعتحليل النتائج الوصفي -3
( عبارة 16ن احملور الرابع استخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم مصاريف شركة التأمني، حيث اشتمل على )تضمّ 

صاريف الشركة. تطبيق هذه السياسة عند االعرتاف مبحاولت الباحثة من خالهلا معرفة آراء واجتاهات هفراد العينة املستجوبني حول 
 وطد كانت استجابة األفراد لعبارات احملور الرابع ملخصة يف اجلدول التايل:

 (: نتائج آراء عينة الدراسة حول تطبيق التحفظ المحاسبي في مجال تقييم مصاريف شركة التأمين22-4الجدول رقم )

رقم 
المتوسط  محتوى العبارات العبارة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

(%) 

الفرق بين 
 المتوسطات

)T( قيمة 
مستوى 
 الداللة

 القرار
درجة 
  الموافقة

 الترتيب

22 
مة ىل اظهار طيمة مصاريفها بأعلى طيإمتيل الشركة 

 ممكنة.
3,03 1,37 

61.6 
 11  متوسطة غري دالة 0,847 0,194 0,035

23 
 1,20 2,92 ة.املصاريف غري املسكدتعرتف الشركة ببعض 

18.2 
دال عند  0,101 0,444- 0,071-

1.11 
 12 متوسطة

24 
تعرتف الشركة مبصاريفها خالل هطصر مدة زمنية 

 ممكنة.
3,62 ,981 

06.2 
دال عند  0,000 4,759 0,625

1111 
 5 عالية

25 
ل ف حتمّ كمصاري  تعرتف الشركة بنفقات البحوث

 للدورة اليت حدثت فيها.
3,55 1,06 

01 
دال عند  0,000 3,907 0,553

1111 
 7 عالية

22 
لديون حنو املبالغة يف تقييم خمصص ا اسبيل احملمي

 املشكوك فيها.
3,21 1,15 

62.6 
ةمتوسط غري دالة 0,171 1,388 0,214  10 

28 
حنو سرعة االعرتاف باخلسائر  اسباحمل مييل

 املتوطعة بتكوين خمصص اخنفاض القيمة.
3,57 ,821 

01.2 
دال عند  0,000 5,164 0,571

1111  
 6 عالية

مييل احملاسب لتكوين خمصصات ملقابلة االرتفاع  20
 احملتمل يف التزامات الشركة.

3,96 ,711 
07.6 

دال عند  0,000 10,126 0,964
1111  

 2 عالية

حيرص احملاسب على تكوين خمصصات ملواجهة  23
 .سمن هلمديون مسكدة جتاه امل

3,96 1,04 
07.6 

دال عند  0,000 6,913 0,964
1111 

 3 عالية

رد االعرتاف بعبء الكوارث مبج احملاسب إىل مييل 31
 التصريح عنها.

3,94 ,991 
08.8 

دال عند  0,000 7,093 0,946
1111 

 4 عالية
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مييل احملاسب لالعرتاف الفوري باخلسائر احملتملة  31
 نتيجة الدعاوى القضائية ضد الشركة.

3,48 1,23 
67.6 

دال عند   0,005 2,920 0,482
1111 

 8 عالية

مييل احملاسب حنو املبالغة يف تقدير مبالغ  32
 املخصصات التقنية كمزيد من احليطة واحلذر.

3,35 1,06 
60 

دال عند  0,015 2,500 0,357
1111 

  متوسطة
9 

 تحترص الشركة سنويا على تكوين احتياطا 33
 تقبل.ة يف املستملحم تنظيمية ملواجهة التزامات

3,98 0,77 

07.6 

دال عند  0,000 9,491 0,982
1111 

 1 عالية

 المحور
 الرابع

التحفظ المحاسبي في مجال تقييم مصاريف  سياسة
 الشركة

3,55 ,461 
81 

دال عند   0,000 8,973 0,552
1011 

يةعال  

 (SSSSرجات نظام )خمعلى  باالعتمادمن إعداد الباحثة  :المصدر

م يقيح اجتاهات وآراء هفراد العينة حول تطبيق سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال تالبيانات الواردة يف اجلدول واليت توضّ حسب 
 بأن معظم اإلجابات طد جاءت بدرجة موافقة عالية، حيث بلغ املتوسط احلسايب جلميع فقرات مصاريف شركة التأمني، يتبنّي 

ح متركز إجابات املستجوبني ( يوضّ 1.26)بـ منخفضمعياري  فالفرضي للدراسة، واحنرا( وهو يزيد عن املتوسط 0.11احملور )
، %61( مبقدار يفوق الوزن النسيب الفرضي %01حول الوسط احلسايب وتقارهبا واتساطها بشكل كبري. كما بلغ الوزن النسيب )

هذا يدل على هن مجيع هفراد العينة يوافقون (، و 1.11( وجاءت دالة إحصائيا عند مستوى )8.70( احملسوبة )Tوكانت طيمة )
يميتها والوزن النسيب حسب ه الرابع. وللوصول إىل حتقيق األهداف جرى حتليل فقرات احملور وبدرجة عالية على كل فقرات احملور

 (.T)اإلحصائية الختبار  لقيمةإىل االستعانة بالداللة لهلا، إضافة 

( وهو مرتفع ويفوق املتوسط الفرضي، ووزن 0.78ل بقيمة )األوىل بأعلى متوسط حسايب مسجّ ( يف املرتبة 00جاءت الفقرة ) -
(، وطد جاءت دالة إحصائيا عند مستوى 9.49( احملسوبة طيمة )T( يفوق الوزن النسيب للدراسة، كما بلغت )%07.6نسيب )

رص سنويا هن شركة التأمني حتعلى افقون بدرجة عالية (، مما يوضح هن اجتاهات هفراد العينة طد جاءت إجيابية ويو 1.11الداللة )
على تكوين احتياطات تنظيمية ملواجهة التزامات حمتملة يف املستقبل. وحسب آراء العينة، فإن شركة التأمني تلتزم بنص القانون 

تكوينها  حيث جيرى للشركة،زامات القانونية بتكوين هذه االحتياطات واليت متثل مسونات تنظيمية مقتطعة سنويا وجزء من االلت
لتقوية ودعم مالءهتا ومواجهة النقص احملتمل يف التزاماهتا بنشاط التأمني وإعادة التأمني جتاه املسمن هلم ومحلة العقود بشكل عام 

يكون  نظيميةالت حتياطاتهن اطتطاع هذه اال ايف املستقبل، وهذا لضمان السري العادي واجليد لنشاطها واستقرار مركزها املايل. كم
 هبدف تاليف هخطار ذات طابع كارثي حمتمل هو خسائر مفاجئة طد تلحق بالشركة.

( وهو هطل 1.01( يفوق املتوسط الفرضي وباحنراف معياري )0.76( يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب بلغ )68جاءت العبارة ) -
(. يف %61( وهو هك ر من )%07.6كما بلغ الوزن النسيب )،  بدرجة هطل من الواحد يدل على تشتت وتباين يف إجابات األفراد

(، مما يدل على إجيابية العبارة وهن هفراد العينة 1.11( وهي دالة إحصائيا عند املستوى )11.16( احملسوبة )Tحني بلغت طيمة )
وحسب  تزامات الشركة.احملتمل يف الاملستجوبني يوافقون بدرجة عالية على هن احملاسب مييل لتكوين خمصصات ملقابلة االرتفاع 

لى عاتق الشركة جتاه الغري عملقابلة التزامات وديون املبالغ اليت يتم رصدها سنويا نة تتمثل يف املخصصات املكوّ  فإن آراء هفراد العينة
 زيادة حمتملة غري حمددة املقدار بدطة.ومتّثل 
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( ووزن 1.12احنراف معياري )ب( يفوق املتوسط الفرضي للدراسة، و 0.76مبتوسط حسايب ) الثالثة( املرتبة 67احتلت الفقرة ) -
وهذا عند  (.6.71قيمة )( احملسوبة دالة إحصائيا وبT)اإلحصائية ( هعلى من الوزن النسيب املفرتض. كما جاءت %07.6نسيب )

ين لية على حرص احملاسب على تكو (، مما يدل على إجيابية العبارة وهن هفراد العينة يوافقون بدرجة عا1.11مستوى داللة )
نة لتقنية املكوّ ااملسونات خصصات ق مبفإن األمر يتعلّ  سمن هلم. وحسب آراء هفراد العينةخمصصات ملواجهة ديون مسكدة جتاه امل

( وخمصص األطساط غري SAP( وخمصص الكوارث طيد التسديد )RECبفروع تأمينات األضرار كمخصص األخطار السارية )
ملخصصات هن تكوين هذا النوع من ا يسكدجانب خصوم الشركة ملقابلة التزاماهتا املسكدة. هذا ما (، واليت تظهر يف PNA)املكتسبة 

 يصعب ت ريره دون هساس التحفظ احملاسيب ويعد كنتيجة حتمية لتطبيقه.

يفوق املتوسط  [3.57-3.94]يل ، مبتوسط حسايب يرتاوح ما بني على التوا( 6.1.2يف املراتب ) (27.24.30جاءت الفقرات ) -
احملسوبة  (T)اإلحصائية طيمة  اسة. وتراوحتهك ر من الوزن املفرتض للدر  [71.4-78.8]وزن نسيب يرتاوح ما بني (، و 0الفرضي )

نة يوافقون هن هفراد العيّ ت و مما يدل على إجيابية العبارا (،1.11جاءت دالة إحصائيا عند مستوى )، و [5.16-7.09]ما بني 
املصاريف يعكس سرعة االعرتاف ب هذابعبء الكوارث مبجرد التصريح عنها، و بدرجة عالية على هن احملاسب مييل لالعرتاف 

خالل ريفها مبصا وبدرجة عالية على هن الشركة تعرتف. كما يوافق هفراد العينة ريناخلسائر املتوطعة مراعاة حلقوق املسمن هلم املتضرّ و 
صاريف اإلدارة  تتعّلق هساسا مباليتاالعرتاف باملصاريف وتسجيلها مبجرد حصوهلا، و ، مما يدل على سرعة هطصر مدة زمنية ممكنة

إىل جانب  .لتأمينيةالسماسرة يف إطار بيع العقود اسويق املدفوعة للوكالء العامون واملنتجون و التصيل و كذا مصاريف التحوالتسيري و 
خمصصات املسونات التقنية باعتبارها من ضمن بنود مصاريف الشركة اليت جيرى احتجازها من اإليرادات السنوية احملققة حلني سداد 

  .مبالغ التعويضات املستحقة

خنفاض القيمة، اويوافق هفراد العينة وبدرجة عالية على هن احملاسب مييل حنو سرعة االعرتاف باخلسائر املتوطعة بتكوين خمصص 
قص املتوّطع يف نهساسا مبسونة الديون املشكوك فيها، ومسونة تدين طيم األوراق املالية ملواجهة ال حيث تتعلق مسونات تدين القيمة

     6118جويلية  66( من القرار 0.116نت الفقرة )وطد تضمّ  .الناتج عن اخنفاض القيمة السوطية عن تكلفتها التارخييةالقيمة و 

يمة القابلة للتحصيل ألي هصل هطل من طيمته احملاسبية الصافية لالهتالك فإن هذه القيمة األخرية جيب " عندما تكون الق:يليما 
مة". وهذا ل مبلغ فائض القيمة احملاسبية عن القيمة القابلة للتحصيل خسارة يف القيويشكّ اعها إىل طيمتها القابلة للتحصيل. إرج

لة للتحصيل جتاوز القيمة احملاسبية الصافية القيمة القاب اسيب املايل هّكد ع ر نص املادة على هنه يف حالةهن النظام احمليدل على 
تسب كخسارة طيمة جيب تسجيلها، وهذا هو جوهر التحفظ يف احملاسبة. يتعلق األمر هنا بشكل هساسي ألصل ما، فإن الفارق حي

تفظ هبا شركة التأمني وكذلك القيم املالية الثابتة اليت حت املتنازل هلم، وسطاء التأمني. ن هلم،مبتدين طيم العمالء واملتمثلني يف: املس 
لغاية تاريخ االستحقاق كسندات املسايمة، والتوظيفات واألصول املالية اجلارية اليت تشرتى هبدف البيع وحتقيق الربح على املدى 

 سائر حمتملة الوطوع لكن غري حمددة املقدار بدطة.وهذونات اخلزينة. فهي إذن خواألسهم القصري، كالسندات 

(، كما بلغت %01وزن نسيب )( و 0الفرضي ) ( يفوق املتوسط0.11مبتوسط حسايب ) السابعة( يف املرتبة 61جاءت العبارة ) -
ثني و األفراد املبح موافقة إجيابية العبارة و ، مما يبنّي (1.11) وجاءت دالة احصائيا عند مستوى داللة 0.710احملسوبة ( Tطيمة )

ها كمصاريف ر االيت حدثت فيها، وهذا يعين اعتبل للدورة بدرجة عالية على هن الشركة تعرتف بنفقات البحوث كمصاريف حتمّ و 
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بتوافر  رمسلتها باملقابل مصاريف التطوير تتم دورة مبجرد إنفاطها وجيرى حتميلها بشكل فوري وال ميكن رمسلتها كأصل معنوي.
 وتدرج ضمن األصول املعنوية يف اجملموعة الثانية، حيث تتمثل بشكل هساسي يف برجميات اإلعالم اآليل والرتاخيص ةشروط الرمسل

احملاسيب بالنسبة هلذه  هذا ما يعكس ممارسة درجة هطل من التحفظ .سنة 61واليت تقتنيها شركات التأمني وجيرى إطفاؤها ملدة 
 .املصاريف

(، كما بلغت %67.6وزن نسيب )( و 0الفرضي ) ( يفوق املتوسط0.28مبتوسط حسايب ) الثامنة( يف املرتبة 01جاءت العبارة ) -
  إجيابية العبارة وموافقة هفراد العينة بدرجة عالية على هن احملاسب مييل لالعرتاف الفوري للخسائر، مما يبنّي 6.76 احملسوبة (Tطيمة )

: خمصصات املسونات للخصوم 688)احلساب هذا من خالل تشكيل مسونة لشركة، و تملة نتيجة الدعاوى القضائية ضد ااحمل
هي هنه  ات اخلتامية.ني حىت إعداد احلسابقابلة التعويضات القضائية اليت مل يصدر فيها حكم ابتدائي على شركة التأماجلارية( مل

ممارسة واضحة  ا يعكسحتققت بتكوين خمصص هلا، مملو ههنا ا يف ظل حالة عدم التأكد يتم هخذ اخلسائر احملتملة وتعاجل كم
  .للتحفظ احملاسيب

وزن نسيب يزيد عن الوزن املفرتض ( و 0( يفوق املتوسط الفرضي )0.01الرتتيب التاسع مبتوسط حسايب ) (06احتلت العبارة ) -
موافقة هفراد العينة بدرجة متوسطة على (، مما يدل على اجيابية العبارة و 6.11احملسوبة ) (Tكما بلغت طيمة )  (.% 60) ـويقدر ب

فقد جاءت  ،التقنية كمزيد من احليطة واحلذر. وحسب األفراد املبحوثنيهن احملاسب مييل للمبالغة يف تقدير مبالغ املخصصات 
ا ير خمصصاهتقدد املبالغة يف ت(، حيث هناك من يرى بأن شركة التأمني طد تتعمّ 1.16إجاباهتم متباينة بعض الشيء )احنراف معياري 

يرى البعض هن الشركة  بينما ح هبا ألغراض ضريبية.هذا هبدف ختفيض األرباح السنوية املصرّ التقنية من خالل تضخيم طيمها، و 
هن تكوين  على يدل بشكل واضح، وهذا دورة احملاسبيةلتوزيع هرباح يف ال دافعد ختفيض هذه املخصصات إذا كان هلا طد تتعمّ 

 .املتعلقة مبمارسة نشاط التأمني وإعادة التأمني، خاصة تلك كل كبري للحكم والتقدير الشخصيصات خيضع بشخصامل

يفوق الوزن  (%62.6وزن نسيب )( و 0الفرضي )عن املتوسط ( يزيد 0.61مبتوسط حسايب ) العاشرة( املرتبة 66احتلت العبارة ) -
إحصائيا، مما يدل على هن هفراد العينة يوافقون بدرجة متوسطة هي غري دالة و  (1.08( احملسوبة )Tكما بلغت طيمة )  .املفرتض

تها حول املتوسط شتّ تحتصيلها مع تباين يف اإلجابات و  على هن الشركة متيل حنو املبالغة يف تقييم خمصص الديون املشكوك يف
 (.1.11 )احنراف معيارياحلسايب 

 (1.00باحنراف معياري )طليال املتوسط الفرضي للدراسة، و فوق ( ي0.10مبتوسط حسايب )( 11( املرتبة )66احتلت الفقرة ) -
ءت اجيابية لكن غري دالة وجا (1.17( احملسوبة )Tكما بلغت طيمة )يساوي تقريبا الوزن املفرتض.   (%61.6ووزن نسيب )

ة على هن الشركة بدرجة متوسطيوافقون وسة كانت إجيابية جتاه العبارة و ، هذا ما يدل على هن اجتاهات هفراد العينة املدر إحصائيا
  .حول وسطها احلسايباإلجابات ، مع تباين طيمة مصاريفها بأعلى طيمة ممكنة متيل إلظهار

( ووزن 1.61باحنراف معياري ) ،(0يقل عن املتوسط الفرضي ) (6.16مبتوسط حسايب ) (16( يف املرتبة )60جاءت الفقرة ) -
(، مما يبني 1.11دالة عند املستوى ) رغم ههناطد جاءت سلبية و  (-1.22بلغت ) ( احملسوبةT) كما هن طيمة(. %18.2نسيب )

  .ريف غري املسكدةههنم ال يوافقون على هن الشركة تعرتف ببعض املصااجتاه سليب يف حتليل هذه العبارة، و هن هفراد عينة البحث هلم 
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استخدام سياسة و البحث املستجوبني هلم اجتاه اجيايب حنو تطبيق  الت اإلحصائية على هن هفراد عينةبشكل عام تشري الدالو 
ح مستوى عايل وضّ ت ى هن مجيع عبارات احملور الرابع، كما يوافقون بدرجة عالية علسيب يف جمال تقييم مصاريف الشركةالتحفظ احملا

 التأمني. للتحفظ احملاسيب يف جمال طياس مصاريف شركة
 ل املوايل والذي يلّخص نتائج الدراسة اإلحصائية للمحاور اخلاصة مبتغري سياسة التحفظ احملاسيب:بناء على ما سبق، نورد اجلدو 

 لتحفظ المحاسبيسياسة ا(: ملخص نتائج الدراسة اإلحصائية للمحاور األربعة ل23-4جدول رقم )

رقم 
 المحور

 المجاالت التطبيقية لسياسة التحفظ المحاسبي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 
 (T)قيمة 

درجة  الترتيب
 الموافقة

1 
سياسة التحفظ المحاسبي في مجال تقييم أصول 

 الشركة.
2,96 0,613 

17.6 
-0.457 4 

 
 متوسطة

سياسة التحفظ المحاسبي في مجال تقييم التزامات  2
 الشركة.

3,32 ,578591 
66.4 

 متوسطة 6 4.196

3 
ات مجال تقييم ايرادسياسة التحفظ المحاسبي في 

 الشركة.
3,21 0,754 

62.6 
 متوسطة 0 2.127

ف في مجال تقييم مصاري المحاسبيسياسة التحفظ  4
 الشركة.

3,55 1,461 
01 

 عالية 1 8.973

 بناء على اجلداول السابقة المصدر:

حملاسيب يف املتعلق باستخدام سياسة التحفظ امن خالل النتائج املدرجة يف اجلدول واستنادا للمسشرات اإلحصائية جند هن احملور 
يعكس موافقة هفراد العينة  %01( ووزن نسيب 0.11حسايب ) حاز على املرتبة األوىل مبتوسط جمال تقييم املصاريف لشركة التأمني

املدروسة وبدرجة عالية على هن سياسة التحفظ احملاسيب متارس على مستوى تقييم مصاريف الشركة وبشكل واضح، بينما جاءت 
 (، وبدرجة موافقة متوسطة كان هطلها حمور التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم هصول الشركة.2(، )0(، )6بقية احملاور يف املراتب )

 :نتائج االختبار التائي لسياسة التحفظ المحاسبي    
 استخدام اختبار مت املستجوبني،فراد األمن وجهة نظر يف شركات التأمني على األضرار  احملاسيب التحفظممارسة مستوى لتحديد 

(t.tesT لعينة واحدة ) ني يف اجلدول كما هو مب  للدراسةللمقارنة بني املتوسط احلسايب ألفراد العينة مع املتوسط النظري وذلك
 التايل:

 لمحاسبيا لسياسة التحفظ ق بين المتوسط الحسابي والمتوسط النظريو نتائج االختبار التائي لداللة الفر (: 24-4الجدول رقم )

 المتغير المستقل
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 النظري

الفرق بين 
 المتوسطات

 (Tقيمة )
مستوى 
 الداللة

 القرار
درجة 
 الموافقة

 280841, 0 413461, 3,2808 المحاسبي سياسة التحفظ
 

5,083 
 

دال عند  0001,
1111 

 متوسطة

 (SSSSرجات نظام )خمعلى  باالعتمادمن إعداد الباحثة  :المصدر
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وهو يفوق املتوسط الفرضي للدراسة،  0.68 من اجلدول هن املتوسط العام جلميع حماور متغري التحفظ احملاسيب جمتمعة بلغ يتبنّي 
هن الفرق  ي لعينة واحدة كوسيلة إحصائية يف املعاجلة تبنّي . وباستخدام االختبار التائ(1.6818وطد كان الفرق بني املتوسطني )

ائيا عند ( وجاءت إجيابية ودالة إحص1.180) ( احملسوبة واليت بلغتTدال إحصائيا بني كال املتوسطني، وهو ما تسكده طيمة )
كما بلغ االحنراف . %1 مع احتمال الوطوع يف اخلطأ بنسبة % 77(، ونسبة التأكد من هذه النتيجة هي α=1.11مستوى الداللة )

يع هذه مج ، وهن هناك اّتساق يف اإلجابات.يعكس متركز إجابات األفراد املستجوبني حول وسطها احلسايب 1.21املعياري 
فظ احملاسيب يف شركات أن استخدام سياسة التحب التحفظ احملاسيب، و متوسطة واجتاه إجيايب حنو متغرّي  ضح درجة موافقةاملسشرات توّ 

 .التأمني هو متوسط على العموم من وجهة نظر هفراد عينة البحث
 الخاصة بالمحور الخامس للدراسة تحليل النتائج الوصفية  -4

حاولت ( عبارة 16) ن، حيث تضمّ احملاسبية يف القوائم املالية لـشركات التأمنيمة املعلومات ق احملور اخلامس مبستوى مالءتعلّ 
ية املبّلغ عنها يف يف املعلومات احملاسبمة ءر خاصية املالحول مدى توفّ  اجتاهات هفراد العينةف على آراء و الباحثة من خالهلا التعرّ 

يف إطار ة و لصادر عن جملس معايري احملاسبسب التصنيف األخري احالقوائم املالية للشركات املدروسة. وتتّضمن خاصية املالءمة 
القيمة التنبسية،  قيمة التأكيدية )التغذية العكسية(، إىل جانب، الالتالية: األيمية النسبية د اخلصائص الثانويةالنموذج املشرتك املوحّ 

 :لتايلل احها اجلدو كانت استجابة األفراد لتحليل فقرات احملور اخلامس كما يوضّ و 

 مة المعلومات المحاسبيةآراء عينة الدراسة حول خاصية مالء(: نتائج 24-4الجدول رقم )

رقم 
المتوسط  محتوى العبارات العبارة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

(%) 

الفرق بين 
 المتوسطات

)T( مستوى  قيمة
 الداللة

درجة  القرار
 الموافقة

 الترتيب

العبارة 
34 

 املعلومات احملاسبية املتوفرة يف القوائمتساهم 
 يف بناء التوطعات والتنبسات. للشركة املالية

3,9286 0,91168 
08.6 

دال عند  0,000 7,622 0,92857
1111 

 3 عالية

العبارة 
35 

بية لشركة معلومات حماسل املالية قوائمالتتضمن 
 مالئمة تزيد من طدرهتا على التأثري يف القرار.

4,0357 0,78542 
81.0 

دال عند  0,000 9,868 1,03571
1111 

 1 عالية

العبارة 
32 

رة على القداملنشورة توفر املعلومات احملاسبية 
اذ التنبس باألرباح املستقبلية وحتسني عملية اخت

 القرار.

3,9643 0,83043 

07.0 

دال عند  0,000 8,690 0,96429
1111 

 2 عالية

العبارة 
38 

 احملاسبية املستخدم هلا علىتساعد املعلومات 
 التنبس بالنتائج وختفيض حالة عدم التأكد.

3,6786 0,78872 
00.6 

دال عند  0,000 6,438 0,67857
1111 

 8 عالية

العبارة 
30 

ى حتسني علاملنشورة تساعد املعلومات احملاسبية 
معرفة مستخدميها بالنتائج املتوطعة يف 

 املستقبل.

3,8929 0,70527 

00.8 

دال عند  0,000 9,474 0,89286
1111 

 4 عالية

العبارة 
33 

بية كل معلومة حماسللشركة   تظهر القوائم املالية
 مهمة ميكن هن تسثر على حكم املستخدم هلا.

3,8214 0,76532 
06.2 

دال عند  0,000 8,032 0,82143
1111 

 6 عالية
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العبارة 
41 

  تكون املعلومات احملاسبية ذات هيمية نسبية إذا
كان إدراجها هو حذفها يسثر على طرار 

 مستخدم القوائم املالية.

3,5 

...000 

1,00905 

01 

دال عند  0,000 3,708 0,50000
1111 

 11 عالية
 

العبارة 
41 

لضروري اإلفصاح عن املعلومات ليس من ا
 حداث غري املهمة.واأل

3,1964 1,06889 
62 

ةمتوسط غري دالة 0,175 1,375 0,19643  12 

العبارة 
42 

املعلومات اهلامة نسبيا بإمكاهنا تغيري اجتاه 
 القرار.

3,8571 0,84053 
00.1 

دال عند  0,000 7,631 0,85714
1111 

 5 عالية

العبارة 
43 

أليمية اللشركة يراعي نظام املعلومات احملاسيب 
 النسبية للمعلومات اليت يتم نشرها.

3,5357 0,89370 
01.0 

دال عند   0,000 4,486 0,53571
1111 

 10 عالية

رة االعب
44 

قوائم املتضمنة يف المتكن املعلومات احملاسبية 
من تقييم النتائج السابقة والنتائج احلالية 

 واملستقبلية.

3,7143 0,94800 

02.0 

دال عند  0,000 5,638 0,71429
1111 

 7 عالية

العبارة 
45 

قوائم املتضمنة يف ال متكن املعلومات احملاسبية
املستخدم هلا من تصحيح هو تأكيد  املالية

 توطعاته السابقة.

3,5893 1,09173 

01.8 

دال عند  0,000 4,039 0,58929
1111 

 9 عالية

 المحور
 الخامس

 مالءمة المعلومات المحاسبية خاصية
3,7262 0,45608 

84.5 
دال عند  0,000 11,915 0,72619

1011 
يةعال  

 (SSSSرجات نظام )خمعلى  باالعتمادمن إعداد الباحثة  :المصدر

بية لشركات علومات احملاسمة يف املوصفية اخلاصة بفقرات مستوى املالءنتائج االختبارات اإلحصائية ال (62)رطم يبني اجلدول 
ر خاصية ية حول توفّ موافقة عالدرجة ، حيث هشارت النتائج إىل هن غالبية هفراد العينة املستجوبني طد هظهرت التأمني على األضرار

توسطات احلسابية حيث هن مجيع امل، ا حنو حتليل فقرات احملور اخلامس، وهن اجتاهها طد كان اجيابياملالءمة يف املعلومات احملاسبية
يفوق املتوسط  وهو مرتفع 0.06بلغ املتوسط احلسايب اإلمجايل و فقرات احملور طد جاءت هعلى من املتوسط الفرضي للدراسة لكل 

 يبالوزن النس طّدرو  حول متوسطها احلسايب بشكل واضح. ز اإلجاباتيعكس تركّ  1.21عياري املحنراف اال كان (، و 0الفرضي )
دالة إحصائيا وطد كانت اجيابية و  11.71(احملسوبة Tكما بلغت طيمة )، % 61يفوق الوزن النسيب املفرتض للدراسة  %02.1 بـ

 .كانت اجيابية بتحليل هذا احملور  ا يدل على هن اجتاهات األفراد املستجوبني طد(، مم1.11عند مستوى )
( احملسوبة والقيمة االحتمالية، إىل Tوطد جرى حتليل فقرات هذا احملور حسب هيميتها ووزهنا النسيب واالستعانة باإلحصائية )

 جانب املتوسط احلسايب.
( وهو مرتفع ويفوق املتوسط الفرضي، 2.10ل بقيمة )بأعلى متوسط حسايب مسجّ ( يف املرتبة األوىل 01جاءت العبارة ) -

( Tكما بلغت )  املفرتض يف إطار الدراسة احلالية.( يفوق الوزن النسيب %81.0)مرتفع ووزن نسيب ( 1.08وباحنراف معياري )
هلم اجتاه إجيايب هفراد العينة  يدل على هن(، مما 1.11دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )هي إجيابية و (، و .869احملسوبة طيمة )

لى التأثري تتّضمن معلومات حماسبية مالئمة تزيد من طدرهتا ع شركة التأمنيطوائم هن على يوافقون بدرجة عالية جتاه هذه الفقرة و 
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ز على ضرورة توفري كسيب املايل طد ر كون هن النظام احملا  حسب آراء هفراد العينة ترجع هذه النسبة املرتفعة إىليف اختاذ القرار. و 
 .اذ القرار وتوجيههى التأثري يف عملية اختتكون هلا القدرة علن اختاذ القرارات بسهولة ويسر و مها ن مستخدميمعلومات حماسبية متكّ 

( 0.76-0.87بني ) على التوايل مبتوسطات حسابية مرتفعة ترتاوح ما (2.0.6)يف املراتب  (08.02.06وجاءت العبارات ) -
.  ( يدل على تشتت ضعيف يف اإلجابات1.71-1.01بني ) باحنراف معياري حمصور ما(، و 0تفوق املتوسط الفرضي للدراسة )

احملسوبة ما بني  (Tطيمة ) تراوح، وت%61وهو يتجاوز الوزن النسيب الفرضي  (07.0-00.8بني ) الوزن النسيب ماجاء كما 
هلم اجتاه اجيايب يف حتليل  ح هن هفراد عينة البحثمما يوضّ  ،(1.11)دالة إحصائيا عند مستوى ( وهي اجيابية و 0.66-7.20)

 العبارات املذكورة وههنم يوافقون بدرجة عالية على هن املعلومات احملاسبية هلا القدرة على التنبس باألرباح املستقبلية وحتسني عملية
تقبل. وهذا بسات، كما تساعد على حتسني معرفة مستخدميها بالنتائج املتوطعة يف املسوتساهم يف بناء التوطعات والتن ،اختاذ القرار

هن املعلومات الواردة بالقوائم املالية لشركة التأمني ذات طدرة تنبسية تساعد يف تقييم خمتلف طرارات الشركة خاصة يف جمال  ينيع
 نشاط التأمني.

على التوايل مبتوسطات حسابية تفوق املتوسط  (11,10,9,8,7,6,5)( املراتب 21،20،21،00،22،07،26احتلت الفقرات ) -
يف إجابات املستجوبني.  تفاوتيعكس  [0.76- 1.09]ما بني باحنراف معياري حمصور و ] 0.81- 0.1 [الفرضي وترتاوح ما بني

( احملسوبة ما Tاحلالية، كما تراوحت طيمة )يتجاوز الوزن النسيب املفرتض للدراسة و  ] 00.1 -01.0[ وتراوح الوزن النسيب ما بني
 هن هفراد العينة هلم اجتاه إجيايب حنو حتليل بنّي ي، مما (1.11)دالة إحصائيا عند مستوى و  جاءت إجيابيةطد و  [3.7 - 8.03] بني

قوائم املالية تظهر كل وهن ال ،بيا بإمكاهنا تغيري اجتاه القرارهذه الفقرات، وههنم يوافقون بدرجة عالية على هن املعلومات اهلامة نس
  تخدم هلا.معلومة حماسبية مهمة ميكن هن تسثر على حكم املس

اعد على ن املستخدم هلا من تصحيح هو تأكيد توطعاته السابقة وتسكما هن املعلومات احملاسبية املتضمنة يف القوائم املالية متكّ 
ظام الشركة حسب إىل جانب تقييم النتائج السابقة والنتائج احلالية واملستقبلية. ويراعي ن ،التنبس بالنتائج وختفيض حالة عدم التأكد

ني األيمية النسبية للمعلومات اليت يتم نشرها، حيث تكون هذه املعلومات ذات هيمية نسبية إذا كان إدراجها هو جوبآراء املست
املالية  اد العينة يوافقون بدرجة عالية على هن املعلومات الواردة بالقوائمح هن هفر يوضّ  مار على طرار املستخدم هلا. وهذا حذفها يسثّ 

 ذات طيمة تأكيدية وذات هيمية نسبية. شركات التأمنيـل
 1.16وهو يفوق املتوسط الفرضي، وباحنراف معياري  0.17تبة بأدىن متوسط حسايب طدر بـــ ( آخر مر 21واحتلت الفقرة ) -

 وهي إجيابية لكن غري دالة إحصائيا، مما يبنّي  1.00( احملسوبة Tيفوق الوزن املفرتض. وبلغت طيمة ) %62ووزن نسيب طدر بــــــــ 
 .هن هفراد العينة املستجوبني يوافقون بدرجة متوسطة على هنه ليس من الضروري اإلفصاح عن املعلومات واألحداث غري املهمة

اليت و  ،اتاملادي على عملية التقييم واختاذ القرار املهّمة ذات التأثري امللموس و ويرى هسالء هن احملاسب عادة ما يهتم باملعلومات 
 بإمكاهنا تغيري اجتاه هذه القرارات.

مجيع الدالالت اإلحصائية إىل هن مجيع هفراد العينة املدروسة هلم اجتاه إجيايب حنو مستوى املالءمة تشري يف ضوء ما سبق عرضه، 
ح هن وضّ ويوافقون بدرجة عالية على هن مجيع عبارات احملور اخلامس ت شركة التأمني،نة يف طوائم تضمّ يف املعلومات احملاسبية امل

 مستوى املالءمة يف املعلومات احملاسبية املنشورة هو عايل.
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 تحليل النتائج الوصفية الخاصة بالمحور السادس من الدراسة  -5
( عبارة 16ن )مّ املنشورة ع ر القوائم املالية لشركة التأمني، وطد تض احملاسبيةتعلق احملور السادس مبستوى املوثوطية يف املعلومات 

 ةيت هذه اخلاصنغ عنها يف طوائم الشركة، حيث تضمّ ر هذه اخلاصية يف املعلومات املبلّ حاولت الباحثة من خالهلا معرفة مدى توفّ 
قرات احملور ف ستجابة األفراد املبحوثني لتحليلوكانت ا .حلياد: اخللو من األخطاء، االكتمال، االرئيسية خصائص فرعية هلا هي

 صة يف اجلدول التايل:السادس ملخّ 

 (: نتائج آراء عينة الدراسة حول خاصية موثوقية المعلومات المحاسبية25-4الجدول رقم )

رقم 
 العبارة

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

(%) 

الفرق بين 
 المتوسطات

)T( قيمة 
مستوى 
 الداللة

 القرار
درجة 
 الموافقة

 الترتيب

العبارة 
42 

حترص الشركة على توفري معلومات حماسبية ذات 
 .مصداطية

4,4464 ,68542 

88.7 
دال عند  000, 15,792 1,44643

1111 

عالية 
 جدا

1 

العبارة 
48 

حترص الشركة على نشر معلومات حماسبية دطيقة 
 عليها يف اختاذ القرارات. ميكن االعتماد

4,4464 ,80723 

88.7 
دال عند  000, 13,409 1,44643

1111 

عالية 
 جدا

2 

العبارة 
40 

حترص الشركة على عرض معلومات متتاز 
 بالشفافية واالكتمال )كاملة(.

4,2321 ,93402 

82.6 
دال عند  000, 9,872 1,23214

1111 

عالية 
 جدا

4 

العبارة 
43 

عرض معلومات حماسبية حترص الشركة على 
مفصلة عن مصادر اإليرادات وتفصح عن 
املصاريف املتعلقة بنشاط التأمني يف طوائمها 

 املالية.

4,1429 ,94250 

86.8 

دال عند  000, 9,074 1,14286
1111 

 6 عالية

العبارة 
51 

اخللو ب ت احملاسبية املفصح عنهاتتميز املعلوما
 من األخطاء.

3,7857 ,98561 

01.0 
دال عند  000, 5,966 78571,

1111 

 12 عالية

العبارة 
51 

يوفر نظام املعلومات يف الشركة طوائم مالية متتاز 
بالصدق وهمانة متثيل الظواهر واالحداث 

 االطتصادية املراد التقرير عنها.

3,9107 ,92002 

08.6 

دال عند  000, 7,408 91071,
1111 

 10 عالية

العبارة 
52 

احلياد والبعد ب رةاملتوفّ  احملاسبيةتتميز املعلومات 
 ز، مما يساعد يف اختاذ القرارات بشكلعن التحيّ 

 سليم.

3,9286 ,78293 

08.6 

دال عند  000, 8,875 92857,
1111 

 9 عالية

العبارة 
53 

تعرض املعلومات احملاسبية بصورة صادطة الوضع 
 املايل للشركة.

4,2679 ,79752 

81.0 
عند  دال 000, 11,897 1,26786

1111 

 3 عالية

العبارة 
54 

حترص الشركة على الصدق يف عرض طرق 
القياس اليت تستخدمها واملتعلقة بتعامالهتا 

 املالية.

3,9643 ,63143 

07.0 

دال عند  000, 11,428 96429,
1111 

 8 عالية
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العبارة 
55 

ال جيب هن حتتوي القوائم املالية للشركة على 
 معلومات حماسبية ويمية.

4,1964 ,92283 

80.7 
دال عند  000, 9,702 1,19643

1111 

 5 عالية

العبارة 
52 

يضمن التمثيل الصادق للمعلومات احملاسبية 
حيادية القياس احملاسيب وابتعاده عن غايات 

 اإلدارة وهحكامها الذاتية.

3,8929 ,84592 

00.8 

دال عند  000, 7,899 89286,
1111 

 11 عالية

العبارة 
58 

بني  املعلومات احملاسبية املعلن عنها التوافقحتقق 
مصاحل الفئات املختلفة من مستخدمي 

 املعلومات احملاسبية.

3,9821 ,67396 

07.6 

دال عند  000, 10,905 98214,
1111 

 7 عالية

المحور 
 السادس

 موثوقية المعلومات المحاسبية خاصية
4,0997 ,55877 

02 
دال عند  000, 14,728 1,09970

1011 

 عالية

 (SSSSرجات نظام )خمعلى  باالعتمادمن إعداد الباحثة  :المصدر

( نتائج االختبارات اإلحصائية الوصفية اخلاصة بفقرات مستوى املوثوطية يف املعلومات احملاسبية لشركات 61 اجلدول رطم )يبنّي 
وطية يف املعلومات احملاسبية ر خاصية املوثوطد هشارت النتائج إىل هن مجيع هفراد العينة يوافقون بدرجة عالية على توفّ  .التأمني املدروسة

اءت مرتفعة املتوسطات احلسابية جلميع فقرات احملور طد ج كلوهن اجتاههم طد كان إجيابيا حنو حتليل فقرات هذا احملور، حيث هن  
يف عكس تشتت طليل ( ي1( وباحنراف معياري هطل من )2.17بلغ املتوسط احلسايب اإلمجايل )و  ،(0وهعلى من املتوسط الفرضي )

وطد كانت  12.06( احملسوبة بلغت Tوهو مرتفع، كما هن طيمة ) %86 ـر الوزن النسيب بوطدّ  اإلجابات حول املتوسط احلسايب.
حتليل  بشكل واضح حنوجتاهات األفراد املبحوثني طد كانت إجيابية (، مما يدل على هن ا1.11إجيابية ودالة إحصائيا عند املستوى )

 ( احملسوبة والقيمة االحتمالية.Tوسيتم عرض ترتيب الفقرات حسب متوسطها احلسايب ووزهنا النسيب واستنادا لقيمة )هذا احملور. 

(، 0وهو كبري مقارنة باملتوسط الفرضي ) 2.22( الرتتيب األول يف اجملموعة، مبتوسط حسايب طدر بـــــــ 26احتلت الفقرة ) -
ليتجاوز الوزن النسيب  %88.7وبلغ الوزن النسيب ركز اإلجابات حول وسطها احلسايب. يدل على مت 1.68وباحنراف معياري 

فراد ح هن ه، مما يوضّ (1.11)وهي إجيابية ودالة إحصائيا عند املستوى  11.07( بقيمة Tيف الدراسة، وجاءت إحصائية )املفرتض 
العينة يسيدون حمتوى الفقرة ويوافقون بدرجة عالية جدا على هن الشركة حترص على توفري معلومات حماسبية ذات مصداطية. ترجع 

 كهذه النسبة املرتفعة إىل هن النظام احملاسيب املايل طد نص على ضرورة هن تستويف احملاسبة التزامات املصداطية واملرتبطة مبس
اد عليها من طرف العتمالتأمني وواطعها، وكذا إمكانية ا مي صورة صادطة عن وضعية شركةوهذا لضمان تقداجلها، املعلومات اليت تع

ا مت تسجيله وما م ، فضال عن حتقيق درجة من التكامل بنيخذي القرار كوسيلة لقياس األحداث االطتصادية واملالية املختلفةمتّ 
 حدث بالفعل.

( على التوايل مبتوسطات حسابية مرتفعة تراوحت ما بني 6، 1، 2، 0، 6( املراتب )27، 11، 28، 10، 20احتلت الفقرات ) -
 عكس تقارب إجابات األفراد. كما بلغوباحنراف معياري يقل عن الواحد ي وهي هعلى من املتوسط الفرضي، [4.14 -4.44]

 13.4]( احملسوبة بني Tتراوحت طيمة )لدراسة احلالية، و النسيب املفرتض ل وهو يفوق الوزن [82.8 - 88.9]الوزن النسيب ما بني 

(، مما يدل على اجتاه إجيايب ألفراد العينة املبحوثني حنو حتليل هذه 1.11وهي إجيابية ودالة إحصائيا عند مستوى ) [9.07 -
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كن االعتماد عليها ية دطيقة ميالفقرات، وههنم يوافقون بدرجة عالية إىل عالية جدا على هن الشركة حترص على نشر معلومات حماسب
ات متتاز ميف اختاذ القرارات، وهن املعلومات املنشورة تعرض بصورة صادطة الوضع املايل للشركة، كما حترص على عرض معلو 

فصاح عن لة عن مصادر إيراداهتا واإلعرض معلومات ويمية. إضافة إىل عرض معلومات حماسبية مفصّ  بالشفافية واالكتمال بدل
نة يف القوائم ة املتضمّ املعلومات احملاسبييف ر جانب من الدطة واالكتمال وهذا يعكس توفّ مصاريفها املتعلقة بنشاط التأمني،  طبيعة
مات على اخلصائص النوعية ر املعلو على ضرورة توفّ  6118ماي  66خ يف يف القانون املسرّ  املايل النظام احملاسيب طد هكدو  املالية.

 ددة. عن الوضعية املالية بفرتة حم، لذلك تسعى شركة التأمني إلعداد معلومات دطيقة تعطي صورة صادطة للدطة والوضوح
- 3.98]( على التوايل مبتوسطات حسابية تراوحت ما بني 11,10,9,8,7) املراتب (56,51,52,54,57)احتلت الفقرات  -

باين ضعيف يف معيارية جاءت كلها هدىن من الواحد تعكس ت(، وباحنرافات 0وهي مرتفعة تفوق املستوى الفرضي )، [3.89
( 1.11، وهي دالة إحصائيا عند مستوى )[7.40- 11.42]( احملسوبة ما بني Tكما بلغت طيمة )اإلجابات وتشتت هطل.  

لى هن املعلومات احملاسبية ع  هن هفراد العينة هلم اجتاه إجيايب حنو حتليل هذه الفقرات، وههنم يوافقون بدرجة عاليةوإجيابية، مما يبنّي 
 عرض طرق وهن الشركة حترص على الصدق يف ،املعلن عنها حتقق التوافق بني مصاحل الفئات املختلفة من مستخدمي املعلومات

باحلياد والبعد  رة تتميزوفّ ن على هن املعلومات احملاسبية املتلية. كما يوافق األفراد املستجوبو القياس املستخدمة واملتعلقة بتعامالهتا املا
ق وهمانة متثيل ر طوائم متتاز بالصدمما يساعد يف اختاذ القرارات بشكل سليم، وهن نظام املعلومات يف الشركة يوفّ ز، عن التحيّ 

 الظواهر واألحداث االطتصادية املراد التقرير عنها.

ايات اإلدارة غ قياس احملاسيب وابتعاده عنويوافقون كذلك وبدرجة عالية على هن التمثيل الصادق للمعلومات يضمن حيادية ال
ية اليت ر عنصر احلياد والتمثيل الصادق يف املعلومات احملاسبوهذا يدل على مدى حرص شركة التأمني على توفّ  وهحكامها الذاتية،

التطابق بني الواطع واملعلومات  ةنها القوائم املالية املنشورة، ألن التمثيل الصادق يعت ر اخلاصية األكثر هيمية واليت تتعلق مبسألتتضمّ 
اسبية يدعم بشكل  ز املعلومات احمليّ ر خاصية احلياد وعدم حتكما هن توفّ ه ال يوجد اختالف جوهري بينهما.  املصدرة يف القوائم، وهن

 .أمنيطتصادية على مستوى شركة التاالعد على تقدمي وصف دطيق لألحداث املالية و يسا، و كبري خاصية التمثيل الصادق
احنراف (، وب0( وهو مرتفع عن املتوسط الفرضي )0.08بأدىن متوسط حسايب )( و 16( يف آخر مرتبة )11جاءت الفقرة ) -

ح مما يوضّ ، (1.11دالة إحصائيا عند مستوى )هي اجيابية و و  (1.76احملسوبة ) (Tبلغت طيمة )يقل عن الواحد. و  1.78معياري 
خاصة فيما يتعلق  ،باخللو من األخطاءز على هن املعلومات احملاسبية املفصح عنها تتميّ هن هفراد العينة يوافقون بدرجة عالية 

انب مركزها املايل وطوة احتياطاهتا إىل ج زامات شركة التأمني املستقبلية وتعهداهتا جتاه محلة العقود.باملعلومات احملاسبية اليت ختص الت
تثمرين ى املسمن هلم والعمالء، واملسعكس بالسلب على صورهتا لدنلة يمضلّ و ، وهذا ألن عرض معلومات خاطئة ومالءهتا املالية

ذه االلتزامات هن جزء هاما من هإىل جتدر اإلشارة رات. كما ، وبالتايل افتقادها لألساس السليم يف صياغة خمتلف طراا هخرىهطرافو 
  .فات املالية املقابلة هلاالتوظي عنمات الصحيحة عنها و وجب نسب طانونية جيب مراعاهتا واحرتامها، وتوفري املعلو تكوينه مب جيرى

ائعة ب حدوث هخطاء باملعلومات احملاسبية، وإن حدثت فهي هخطاء شفإن الشركة حترص كل احلرص على جتنّ وحسب هفراد العينة 
عناه من جانب وهذا م هخطاء يف تسجيل البيانات اخلاصة باملسمن هلم وغريها. ،ميكن تصحيحها كأخطاء النسخ، هخطاء حسابية

ن ألر بشكل تام من األخطاء يف وصف األحداث املالية واالطتصادية، آخر هن التمثيل الصادق ملعلومات الشركة ال يعين التحرّ 
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 سم بعدم التأكد وختضع لعنصر التقدير، مما يستدعي ضرورة اإلفصاح عن مستوى عدمطياسها يف ظروف تتّ  هذه األحداث جيرى
 وائم املالية ووجود حد هدىن من الدطة للتقدير.التأكد يف الق

املوثوطية يف   هن مجيع هفراد العينة املدروسة هلم اجتاه اجيايب حنو مستوى، فإن مجيع املسشرات اإلحصائية تبنّي واستنادا ملا مت عرضه
ح هن السادس توضّ  على هن مجيع عبارات احملور، ويوافقون بدرجة عالية  القوائم املالية لشركة التأمنياملعلومات احملاسبية الواردة يف

ركات التأمني على املالءمة واملوثوطية يف املعلومات احملاسبية لشمستوى ولتحديد  مستوى املوثوطية يف املعلومات احملاسبية مرتفع.
املتوسط احلسايب ألفراد العينة ( لعينة واحدة للمقارنة بني t.tesTمت استخدام اختبار ) املستجوبني،فراد األمن وجهة نظر األضرار 

  يف اجلدول التايل:كما هو مبنّي   للدراسةمع املتوسط النظري 

 ية المعلوماتلمالءمة وموثوق ق بين المتوسط الحسابي والمتوسط النظريو نتائج االختبار التائي لداللة الفر  :(22-4جدول رقم )
 المحاسبية

 ات التابعةالمتغير 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 النظري

الفرق بين 

 المتوسطات
 (Tقيمة )

مستوى 

 الداللة
 درجة الموافقة القرار

مالءمة وموثوقية 
 المعلومات المحاسبية

3,9129 ,37942 
3 

,91295 

 

18,006 

 

دال عند  000,

1111 

 يةعال

 (SSSSرجات نظام )خمعلى  باالعتمادمن إعداد الباحثة  :المصدر

وهو مرتفع  0.71نة يف اجلدول، فإن املتوسط احلسايب العام ملتغري مالءمة وموثوطية املعلومات احملاسبية طد بلغ املبيّ حسب النتائج 
إلجابات األفراد حول  واضحوهي جيدة تدل على متركز  1.00(، وكانت طيمة االحنراف املعياري 0يفوق املتوسط الفرضي )

، وباستخدام االختبار 1.71إجراء املقارنة بني املتوسطات بلغ الفرق بني املتوسطني وب توسط احلسايب واتساطها بشكل كبري.امل
( Tوما يسكد ذلك طيمة ) ، لنا هن الفرق هو دال إحصائيا بني كال املتوسطنيي لعينة واحدة كوسيلة إحصائية يف املعاجلة تبنّي التائ

مع  %77(، ونسبة التأكد من هذه النتيجة هي α=1.11وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 18.116احملسوبة واليت بلغت 
  .%1 بنسبةاحتمال الوطوع يف اخلطأ 

وهن حتقيق هذه  ،ح درجة موافقة عالية واجتاه إجيايب حنو متغري مالءمة وموثوطية املعلومات احملاسبيةمجيع هذه املسشرات توضّ 
 احملاسبية على مستوى طوائم شركة التأمني هي مبستوى عال. اتاخلصائص يف املعلوم

  ومناقشة النتائج فرضيات الدراسة المطلب الثالث: اختبار      
حول  ،ما مت التوصل إليه من خالل مناطشة آراء واجتاهات األطراف املسسولة عن إعداد القوائم املالية يف شركات التأمنييف إطار 

القوائم،  ومعرفة مستوى املالءمة واملوثوطية يف املعلومات احملاسبية الواردة يف هذهالتحفظ احملاسيب مدى استخدام وتطبيق سياسة 
  ات املناسبة.توصيلتأيت مرحلة اختبار فرضيات الدراسة املوضوعة مسبقا، وهذا هبدف التوصل إىل نتائج يتم على هساسها تقدمي ا

ة يف خمتلف اجملاالت دى ممارسة هذه السياسمب واليت تتعّلق ،الفرضيات املدرجة جمموعة من املتغريات األساسية يف البحثنت تضمّ 
لفرضيات وحتديد لذلك ويف سبيل اختبار هذه ا .التطبيقية هلا، وتأثري ذلك على خاصية مالءمة املعلومات احملاسبية وموثوطيتها
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تابعة عندما تتغري اخلطي )بريسون( لقياس التغري يف املتغريات الراسة، مت استخدام هسلوب االرتباط طبيعة العالطة بني متغريات الد
 متغريات كأحد االختبارات العلمية اليت تبحث وراء حماولة إجياد األثر بني البسيطاالحندار اخلطي منوذج طيم املتغريات املستقلة، و 

، حيث ميثل التحفظ احملاسيب يف جماالت: األصول، االلتزامات، اإليرادات، املصاريفالية وحتديد نوع العالطة بينها، الدراسة احل
 ل خاصية املالءمة وخاصية املوثوطية املتغريات التابعة.رة، ومتثّ املتغريات املستقلة املفسّ 

 قاعدة القرار في قبول ورفض الفرضيات -1
الوصول لتحقيق ههداف الدراسة طامت الباحثة باختبار كافة الفرضيات املصاغة باالعتماد هساسا على مستوى املعنوية بغية 

نت طاعدة القرار رفض الفرضية العدمية وبالتايل طبول الفرضية البديلة عندما (، حيث تضمّ 1.11)الداللة( للدراسة واملقدر بــــــــ )
( يدل على ارتفاع مستوى الثقة إىل هعلى 1.11(، وهذا ألن اخنفاض مستوى املعنوية عن )1.11ي )يقل مستوى املعنوية هو يساو 

(، حيث تعت ر دالة 1.11( عند مستوى معنوية هطل من )F( وإحصائية )Tباإلضافة إىل طوة الداللة إلحصائية )(. 1.71من )
ثر  ف على هار الفرضيات هبدف التعرّ ويتم اختب الرئيسية.ضية ( عندئذ تقبل الفر 1.11إحصائيا إذا كان مستوى معنويتها هطل من )

 يف الدراسة ةتابع اتكمتغري  على كل خاصية من اخلاصيتني ةمستقل اتكمتغري  األربعة كل عنصر من عناصر التحفظ احملاسيب
خاصية على مستقل(  )كمتغري جمتمعةالتحفظ احملاسيب  عناصرمث حتديد هثر  ،باستخدام االحندار اخلطي البسيط وبشكل منفرد

 للمعلومات احملاسبية. املالءمة وخاصية املوثوطية
 عرض نتائج اختبار الفرضيات -2          

بعد القيام بعرض نتائج التحليل الوصفي آلراء هفراد العينة وإظهار االجتاه العام الستجابة األفراد حول فقرات كل حمور من احملاور 
ة اء على املعلومات اليت مت مجعها من خالل االستبيان واالستعانة ب رنامج احلزمة اإلحصائينسنقوم باختبار الفرضيات ب ،الستة

 الرئيسية مت جتزئتها إىل مثاين من هجل اختبار الفرضياتو  (.α ≤1.11(، وذلك عند مستوى املعنوية )SPSSللعلوم االجتماعية )
 فرضيات فرعية جرى اختبارها على النحو التايل:

 : اختبار الفرضية الفرعية األولىأوال     
مة املعلومات ء" ال يسثر استخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم األصول على خاصية مال :(0Hالفرضية العدمية ) -

 اجلزائرية ".احملاسبية لشركات التأمني 
" يسثر استخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم األصول على خاصية مالءمة املعلومات  (:1Hالفرضية البديلة ) -
 عية األوىل:للفرضية الفر نتائج االحندار اخلطي البسيط  ح اجلدول التايلويوضّ  اسبية لشركات التأمني اجلزائرية ".احمل

 البسيط للفرضية الفرعية األولىالخطي : نتائج اختبار تحليل االنحدار (28-4الجدول )

 
 البيـــــــــــــــــــــــــــــــــان

 
 المحاسبي في مجال تقييم التحفظ أثر استخدام سياسة

 مالءمة المعلومات المحاسبيةعلى األصول 

) R (
 االرتباط

(R²) 
معامل 
 التحديد

مستوى 
 الداللة

(sig) 
 القرار

 
0,268 

 
0,072 

 
1.15 
 

 1.15دال عند 

 (SSSSرجات نظام )خمعلى  باالعتمادمن إعداد الباحثة  :المصدر
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 النتائج الواردة يف اجلدول هن طيمة معامل االرتباط بني سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم األصول وخاصية مالءمة تبنّي 
 طيمة منخفضة لكن موجبة تدل على هن العالطة بني املتغريين هي طردية وضعيفةوهي ، 1.668ات احملاسبية طد بلغت طيمة املعلوم
، وهذا معناه كلما زاد مستوى ممارسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم هصول شركة التأمني ارتفع مستوى املالءمة يف املعلومات طليال

من التغريات يف خاصية مالءمة املعلومات احملاسبية ( %0.6ن )ويشري إىل ه 1.106( بـــــــــ 2Rاحملاسبية. وطدر معامل التحديد )
 0.6ر بنسبة صول يسثّ التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم األتطبيق التقييم، هي هن  جمال سياسة التحفظ احملاسيب يفتعود الستخدام 

وهو يساوي ( α=1.11مستوى الداللة )إحصائيا عند دالة  وطد جاءت النتيجة علومات احملاسبية لشركة التأمني.يف مالءمة امل %
ية البديلة واليت تنص الفرض مستوى الداللة املعتمد يف الدراسة احلالية كقاعدة طرار. نتيجة لذلك ترفض الفرضية العدمية وتقبل

لقوائم املالية لــــ ا" يسثر استخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم األصول على خاصية مالءمة املعلومات احملاسبية يف على:
يم هصول داللة إحصائية لسياسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقي هثر ذوضح مما سبق وجود ". وبذلك يتّ ركات التأمني اجلزائريةش

  (.1.11)شركة التأمني على خاصية مالءمة املعلومات احملاسبية عند مستوى داللة 

 ثانيا: اختبار الفرضية الفرعية الثانية      
ومات لال يسثر استخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم االلتزامات على خاصية مالءمة املع" :(0Hالفرضية العدمية ) -

  .اجلزائرية "احملاسبية لــــــــــ شركات التأمني 
ومات املعل ية مالءمةعلى خاصاسيب يف جمال تقييم االلتزامات يسثر استخدام سياسة التحفظ احمل" (:1Hالفرضية البديلة ) -

  .اجلزائرية " احملاسبية لـــــشركات التأمني
 للفرضية الفرعية الثانية:ح نتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط يوضّ  املوايلواجلدول 

 البسيط للفرضية الفرعية الثانية الخطي (: نتائج اختبار تحليل االنحدار20-4الجدول رقم )

 
 البيــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 
المحاسبي في مجال تقييم  التحفظ أثر استخدام سياسة

 مالءمة المعلومات المحاسبيةااللتزامات على 

) R (
 االرتباط

(R²) 
معامل 
 التحديد

مستوى 
 الداللة

(sig) 
 القرار

 
0,135 

 
0,010 

 
321.1  

 
 احصائيادال غير 

 (SSSSرجات نظام )خمعلى  باالعتمادمن إعداد الباحثة  :المصدر

وخاصية مالءمة  نيشركة التأمتظهر النتائج املدرجة يف اجلدول هن طوة العالطة بني متغري التحفظ احملاسيب يف جمال التزامات 
 الطةع طة بني املتغريين هيوهي طيمة منخفضة لكن موجبة تدل على هن العال ،(1.101ما مقداره ) تاملعلومات احملاسبية طد بلغ

وهذا معناه هنه كلما زاد استخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال التزامات شركة التأمني كلما ارتفع مستوى  .طردية وضعيفة
التحفظ استخدام ( وهي نسبة جد منخفضة تعين هن 1.118وبلغت طيمة معامل التحديد ) .املالءمة يف املعلومات احملاسبية

بالتايل و  اصية مالءمة املعلومات احملاسبية،مقدار التغري احلاصل يف خ( من %1.8) نسبته ر مااحملاسيب يف جمال التزامات الشركة يفسّ 
م رغ يف مالءمة املعلومات احملاسبية الواردة يف طوائم الشركة. % 1.8ر بنسبة هذه السياسة عند تقييم االلتزامات يسثّ تطبيق فإن 
 (sig=0.321من ذلك ) هك ر ( املعتمد كقاعدة طرار، حيث كانα=0.05تيجة غري دالة عند مستوى الداللة )النجاءت  ذلك
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مما يسكد على ضرورة رفض الفرضية البديلة وطبول الفرضية العدمية اليت تنص على: ال يسثر استخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف 
 اجلزائرية ".شركات التأمني جمال تقييم االلتزامات على خاصية مالءمة املعلومات احملاسبية لــــــ

التزامات ذات داللة إحصائية بني متغري سياسة التحفظ احملاسيب اخلاص بتأثري النتائج عدم وجود عالطة هظهرت  ،سبقبناء على ما 
 .(1.11عند مستوى داللة ) وبني خاصية مالءمة املعلومات احملاسبية شركة التأمني

 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة ثالثا:      
ات جمال تقييم اإليرادات على خاصية مالءمة املعلوم ال يسثر استخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف" (:0Hالفرضية العدمية ) -

 شركات التأمني اجلزائرية ".احملاسبية لـــــ
ملعلومات ايسثر استخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم اإليرادات على خاصية مالءمة " (:1Hالفرضية البديلة ) -

  .اجلزائرية "احملاسبية لــــشركات التأمني 
اسة ح نتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط للفرضية الفرعية الثالثة، وهذا حملاولة التعرف على هثر استخدام سييوضّ  التايل واجلدول
 اصية مالءمة املعلومات احملاسبية:يف جمال اإليرادات على خالتحفظ 

 الثالثةالبسيط للفرضية الفرعية الخطي : نتائج اختبار تحليل االنحدار (23-4الجدول رقم )

 
 البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 
المحاسبي في مجال تقييم  التحفظ أثر استخدام سياسة

 مالءمة المعلومات المحاسبيةااليرادات على 

) R (
 االرتباط

(R²) 
معامل 
 التحديد

مستوى 
 الداللة

(sig) 
 القرار

 
-0,185 

 
0,012 

 
504.1  

 
 احصائيادال غير 

 (SSSSرجات نظام )خمعلى  باالعتمادمن إعداد الباحثة  :المصدر

دلت نتائج االختبار على ضعف العالطة بني استخدام سياسة التحفظ احملاسيب وخاصية مالءمة املعلومات احملاسبية، حيث جاء 
وهي طيمة منخفضة جدا وسالبة تدل على هن العالطة بني املتغريين هي عالطة عكسية وضعيفة ( -1.101معامل االرتباط بقيمة )

وى مالءمة كلما اخنفض باملقابل مست  شركة التأمنيجدا، هي كلما زاد مستوى تطبيق سياسة التحفظ يف جمال تقييم إيرادات 
وهذا  ،(1.116طد جاء متدنيا، حيث بلغ ) (2Rباملعامل ) ا عنهكما هن حجم األثر مع رّ   لومات احملاسبية للشركة هو العكس.املع

 1.6ـ يف جمال اإليرادات يالزمها اخنفاض يف نسبة مالءمة املعلومات احملاسبية بيدل على هن كل زيادة يف نسبة التحفظ احملاسيب 

على خاصية مالءمة معلوماهتا  % 1.6بنسبة  الشركةإيرادات تقييم مستوى  وبالتايل يسثر استخدام سياسة التحفظ احملاسيب على ،%
( املعتمد يف الدراسة احلالية كقاعدة α=0.05عند مستوى الداللة )احصائيا جاءت هذه النتائج غري دالة رغم ذلك  .املنشورة

ال يسثر استخدام  "الفرضية العدمية واليت تنص على: بناء عليه يتم رفض الفرضية البديلة وطبول(. sig=0.584وكانت طيمته ) طرار،
 سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم اإليرادات على خاصية مالءمة املعلومات احملاسبية لشركات التأمني اجلزائرية ". 

خاصية مالءمة لى عالتحفظ احملاسيب اخلاص باإليرادات  سياسة تغريملداللة إحصائية يوجد هثر ذو مما سبق ميكن االستنتاج بأنه ال 
 (.1.11سبية لـــــشركات التأمني املدروسة عند مستوى داللة )املعلومات احملا
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 اختبار الفرضية الفرعية الرابعة رابعا:      
ال يسثر استخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم املصاريف على خاصية مالءمة املعلومات  "(:0Hالفرضية العدمية ) -

 اجلزائرية ". احملاسبية لـــــــ
علومات يسثر استخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم املصاريف على خاصية مالءمة امل" (:1Hالفرضية البديلة ) -

  .اجلزائرية " احملاسبية لـــشركات التأمني
نتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط للفرضية الفرعية الرابعة هبدف معرفة هثر استخدام سياسة التحفظ يف  هدناهيوضح اجلدول 

 ءمة يف املعلومات احملاسبية:على خاصية املال شركة التأمنيجمال تقييم مصاريف 

 البسيط للفرضية الفرعية الرابعة الخطي نتائج اختبار تحليل االنحدار :(31-4الجدول رقم )

 
 البيـــــــــــــــــــــان

 
 المحاسبي في مجال تقييم التحفظ أثر استخدام سياسة

 مالءمة المعلومات المحاسبيةالمصاريف على 

) R (
 االرتباط

(R²) 
معامل 
 التحديد

مستوى 
 الداللة

(sig) 
 القرار

 
0,214 

 
0,042 

 
14.1  

 
 1.15عند دال 

 (SSSSرجات نظام )خمعلى  باالعتمادمن إعداد الباحثة  :المصدر

لتحفظ احملاسيب يف اسياسة بني متغري  طليال هظهرت نتائج االختبار وجود عالطة طردية موجبة دالة إحصائيا لكن بدرجة منخفضة
( وهو هطل من الواحد، ويدل على هنه كلما زاد 1.612جمال املصاريف ومتغري مالءمة املعلومات احملاسبية، حيث بلغت طيمته )

 .علومات احملاسبيةكلما ارتفع باملقابل مستوى مالءمة املشركة التأمني    سياسة متحفظة عند تقييم مصاريفق وتبيّن مستوى تطبي
فّسر ي ( وهي مقدار منخفض يدل على هن ممارسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم املصاريف1.126وكانت طيمة معامل التحديد )

من إمجايل التغري احلاصل يف متغري مالءمة املعلومات احملاسبية، وبالتايل استخدام سياسة التحفظ على مستوى  %2.6ما مقداره 
ائيا وطد جاءت هذه النتيجة دالة إحصالواردة يف طوائم الشركة. على مالءمة املعلومات احملاسبية  %2.6يسثر بنسبة تقييم املصاريف 

ا يسكد مم كقاعدة طرار يف دراستنا احلالية،  املعتمد املستوىهطل من كان ستوى الداللة  (، حيث هن مα=0.05عند مستوى داللة )
قييم املصاريف :" يسثر استخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال ترفض الفرضية العدمية وطبول الفرضية البديلة اليت تنص على

  ."ريةركات التأمني اجلزائاملعلومات احملاسبية يف شعلى خاصية مالءمة 

داللة إحصائية لسياسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم املصاريف على خاصية مالءمة املعلومات  وذ هثرمما سبق، يتضح وجود 
 (.1.11)داللة احملاسبية عند مستوى 

  اختبار الفرضية الفرعية الخامسة خامسا:      
احملاسيب يف جمال تقييم األصول على خاصية موثوطية املعلومات ال يسثر استخدام سياسة التحفظ " (:0Hالفرضية العدمية ) -

  .اجلزائرية " ركات التأمنياحملاسبية لــــــــــ ش
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يسثر استخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم األصول على خاصية موثوطية املعلومات " (:1Hالفرضية البديلة ) -
  .ية "اجلزائر شركات التأمني احملاسبية لـــــــ

التحفظ احملاسيب ياسة سالنتائج املتعلقة بتحليل االحندار اخلطي البسيط بغية التعرف على مدى تأثري استخدام  التايلح اجلدول يوضّ 
 اسبية الواردة يف طوائم الشركة:على موثوطية املعلومات احمل شركة التأمنيعند تقييم هصول 

 الخامسةالبسيط للفرضية الفرعية الخطي (: نتائج اختبار تحليل االنحدار 31-4الجدول رقم )

 
 البيـــــــــــــــــــــان

 
 المحاسبي في مجال تقييم التحفظ أثر استخدام سياسة
 المعلومات المحاسبية وثوقيةماألصول على 

) R (
 االرتباط

(R²) 
معامل 
 التحديد

مستوى 
 الداللة

(sig) 
 القرار

 
0,183 

 
0,032 

 
102.1  

 
 احصائيادال غير 

 (SSSSرجات نظام )خمعلى  باالعتمادمن إعداد الباحثة  :المصدر

( فهي طيمة موجبة ولكن 1.107( واليت تساوي )Rوانطالطا من طيمة معامل االرتباط ) املتضّمنة يف اجلدولبالنظر للنتائج 
م هصول هي هنه كلما زادت درجة ممارسة التحفظ يف جمال تقيي ،منخفضة جدا تدل على هن العالطة طردية وضعيفة بني املتغريين

( 1.106وتعادل )يضا هالشركة ارتفع مستوى املوثوطية يف املعلومات احملاسبية للشركة. وطد جاءت طيمة معامل التحديد منخفضة 
يف موثوطية املعلومات  %0.6وتعين هن كل زيادة يف نسبة استخدام سياسة التحفظ يف تقييم هصول الشركة ينجم عنها هثر بنسبة 

على اعتبار هن مستوى الداللة احملسوب  (α= 0.05)رغم ذلك جاءت النتيجة غري دالة إحصائيا عند مستوى داللة  احملاسبية.
(sig= 0.186) ليت تنص على: اتقبل الفرضية العدمية  هذه الدراسة كقاعدة طرار. لذا ترفض الفرضية البديلة و هك ر من احملدد يف

ركات التأمني ش" ال يسثر استخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم األصول على خاصية موثوطية املعلومات احملاسبية لــــ
 .اجلزائرية "

 داللة إحصائية الستخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال األصول على موثوطية املعلومات هثر ذووجد مما سبق نستنتج هنه ال ي
     .(1.11عند مستوى داللة ) شركة التأمنينة يف طوائم املتضمّ 
  سادسا: اختبار الفرضية الفرعية السادسة      

علومات جمال تقييم االلتزامات على خاصية موثوطية املال يسثر استخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف " (:0Hالفرضية العدمية ) -
  .اجلزائرية "شركات التأمني احملاسبية لـــــ

يسثر استخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم االلتزامات على خاصية موثوطية املعلومات " (:1Hالفرضية البديلة ) -
  .اجلزائرية "شركات التأمني احملاسبية لــــ

عند تقييم التزامات  التحفظبعد املعاجلة اإلحصائية وحتليل االحندار اخلطي البسيط للتعرف على مدى تأثري استخدام سياسة 
 ية اليت تتضمنها القوائم املالية حتصلنا على النتائج التالية:على موثوطية املعلومات احملاسب الشركة
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 البسيط للفرضية الفرعية السادسةالخطي (: نتائج اختبار تحليل االنحدار 32-4الجدول رقم )

 
 البيـــــــــــــــــــــان

 
المحاسبي في مجال تقييم  التحفظ أثر استخدام سياسة

 المعلومات المحاسبية وثوقيةمااللتزامات على 

) R (
 االرتباط

(R²) 
معامل 
 التحديد

مستوى 
 الداللة

(sig) 
 القرار

 
0,348 

 
0,121 

 
11.1  

 
 1.11عند دال 

 (SSSSرجات نظام )خمعلى  باالعتمادمن إعداد الباحثة  :المصدر

وهو موجب ومرتفع يدل  1.020( بقيمة Rحيث جاء املعامل ) ،ضح مدى طوة االرتباط بني املتغرييناستنادا لنتائج االختبار يتّ 
طردية  الطةع على هن العالطة بني استخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال االلتزامات وبني موثوطية املعلومات احملاسبية هي

ة املوثوطية يف التزامات شركة التأمني كلما ارتفعت درجتقييم موجبة، هي كلما ارتفعت درجة ممارسة التحفظ احملاسيب على مستوى 
التحفظ سياسة ر تطبيق حيث يفسّ  ،(R 2= 0.121علومات الشركة. ويسكد ذلك القوة التفسريية لنموذج االحندار واليت بلغت )م

فإن  تغري احلاصل يف موثوطية املعلومات احملاسبية. وبالتايلكنسبة تفسريية من ال  % 16.1ما يعادل  شركة التأمنيالتزامات جمال يف 
يف موثوطية املعلومات احملاسبية. ومبا هن  %16.1ر بنسبة يسثّ  الشركةاستخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم التزامات 

فإن النتيجة جاءت دالة إحصائيا عند هذا  (،α =0.01)ة الذي هظهرته نتائج التحليل يساوي مستوى الداللة لمستوى الدال
حملاسيب يف جمال طبول الفرضية البديلة القائلة بــــــــ: " يسثر استخدام سياسة التحفظ ايتم رفض الفرضية العدمية و تاملستوى، وبالتايل 

  .اجلزائرية "شركات التأمني تقييم االلتزامات على خاصية موثوطية املعلومات احملاسبية لــ

وطية معلوماهتا احملاسبية موثعلى  شركة التأمنيمارسة التحفظ عند تقييم التزامات مل هثر ذو داللة إحصائيةن هناك ا سبق نستنتج همم
 (.1.11وهذا عند مستوى داللة )

 سابعا: الفرضية الجزئية السابعة     
ال يسثر استخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم اإليرادات على خاصية موثوطية املعلومات  ":(0Hالفرضية العدمية ) -

 شركات التأمني اجلزائرية ".احملاسبية لــ

يسثر استخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم اإليرادات على خاصية موثوطية املعلومات :" (1Hالفرضية البديلة ) -
 شركات التأمني اجلزائرية ".لـــاحملاسبية 

ولقد جاءت نتائج  ،لتطبيق سياسة التحفظ احملاسيب على مدى موثوطية املعلومات احملاسبية هثر هتدف هذه الفرضية حملاولة إجياد
 حة يف اجلدول التايل:االختبار موضّ 
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 الجزئية السابعةالبسيط للفرضية الخطي  ( نتائج اختبار تحليل االنحدار33-4الجدول رقم )

 
 البيـــــــــــــــــــــان

 
 المحاسبي في مجال التحفظ أثر استخدام سياسة

 بيةالمعلومات المحاس وثوقيةماإليرادات على تقييم 

) R (
 االرتباط

 

(R²) 
 معامل التحديد

 مستوى الداللة
(sig) القرار 

 
0,123 

 
0,014 

 
242.1  

 
 احصائيادال غير 

 (SSSSرجات نظام )خمعلى  باالعتمادمن إعداد الباحثة  :المصدر

 كمتغري مستقل هن طوة العالطة بني استخدام سياسة التحفظ احملاسيبهعاله تظهر نتائج حتليل االحندار البسيط واليت يبينها اجلدول 
( وهي طيمة منخفضة ولكن موجبة تدل على إجيابية العالطة بني 1.160وبني موثوطية املعلومات احملاسبية كمتغري تابع طد بلغت )

علومات احملاسبية للتحفظ احملاسيب مبجال اإليرادات كلما ارتفع مستوى املوثوطية يف امل شركة التأمنياملتغريين، هي كلما زادت ممارسة 
ر تطبيق سياسة متحفظة خاصة يث يفسّ ح ،)0.0042R =( كما هن القوة التفسريية لنموذج االحندار بلغت  بقوائم الشركة.

ثر سياسة التحفظ وبالتايل تس  يف موثوطية املعلومات احملاسبية، كنسبة تفسريية من التغري احلاصل( %1.2باإليرادات ما يعادل )
 (α = 0.05)جاءت النتيجة غري دالة إحصائيا عند مستوى الداللة وطد ( يف موثوطية املعلومات احملاسبية. %1.2احملاسيب بنسبة )

مما جيعلنا نرفض الفرضية  ،(sig=0.642) بكثري ، حيث كان مستوى الداللة احملسوب هك ريف الدراسة احلاليةواملعتمد كقاعدة طرار 
وثوطية م " ال يسثر استخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم اإليرادات علىنقبل فرضية العدم واليت تنص على:البديلة و 

 رية". اجلزائ احملاسبية لــشركات التأمنياملعلومات 

اصية موثوطية عند تقييم اإليرادات على خ التحفظسبق نستنتج هنه ال يوجد تأثري دال إحصائيا الستخدام سياسة  يف ضوء ما
 .α =0.05)عند مستوى الداللة ) احملاسبية للشركةعلومات امل

 اختبار الفرضية الجزئية الثامنة ثامنا:     
ال يسثر استخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم املصاريف على خاصية موثوطية املعلومات ": (0Hالفرضية العدمية ) -

  .اجلزائرية "شركات التأمني احملاسبية لــ
ملعلومات ايسثر استخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم املصاريف على خاصية موثوطية : "(1Hالفرضية البديلة ) -

  .اجلزائرية "شركات التأمني احملاسبية لــــ

بعد املعاجلة اإلحصائية لبيانات االستبيان وحتليل االحندار اخلطي البسيط للوطوف على مدى تأثري استخدام سياسة التحفظ 
 تالية:لعلى مستوى موثوطية املعلومات احملاسبية توصلنا للنتائج ا الشركةمصاريف تقييم احملاسيب يف جمال 
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 البسيط للفرضية الجزئية الثامنةالخطي (: نتائج اختبار تحليل االنحدار 34-4الجدول رقم )

 
 البيـــــــــــــــــــــان

 
المحاسبي في مجال تقييم  التحفظ أثر استخدام سياسة

 المعلومات المحاسبية وثوقيةمالمصاريف على 

) R (
 االرتباط

(R²) 
معامل 
 التحديد

مستوى 
 الداللة

(sig) 
 القرار

 
0,218 

 
0,148 

 
14.1  

 
 1.15عند دال 

 (SSSSرجات نظام )خمعلى  باالعتمادمن إعداد الباحثة  :المصدر

( بني متغري سياسة التحفظ يف جمال املصاريف α = 0.05داللة إحصائية عند مستوى )ذات  نتائج االختبار وجود عالطة تبنّي 
الذي كانت طيمته موجبة لكن منخفضة طليال تعكس  (R = 0.217وهو ما يظهره املعامل ) املعلومات،ومتغري خاصية موثوطية 

لشركة. مبعىن كلما ودرجة املوثوطية يف املعلومات احملاسبية ل ،العالطة الطردية بني استخدام التحفظ احملاسيب عند تقييم املصاريف
لقوائم املالية. ويسكد ااملوثوطية يف املعلومات الواردة يف ، هدى ذلك الرتفاع مستوى ة التحفظ احملاسيب يف هذا اجملالزادت ممارس

والذي يدل على هن كل زيادة يف ممارسة التحفظ احملاسيب على مستوى املصاريف  (2R 0.047 =)ذلك طيمة معامل التحديد 
هذه السياسة احملاسبية يف هي هن استخدام  ،( %2.0سبة )بن مستوى موثوطية املعلومات احملاسبية لشركة التأمنييالزمها ارتفاع يف 

جاءت هذه النتائج دالة إحصائيا عند مستوى . %2.0ر مستوى موثوطية املعلومات احملاسبية بنسبة صاريف ينجم عنها تأثّ تقييم امل
(α = 0.05)فرضية العدمية ترفض ال لذلك ملعتمد يف الدراسة كقاعدة طرار،ا املستوى ، حيث هن مستوى الداللة احملسوب يقل عن

اصية موثوطية ر استخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم املصاريف على خ" يسثّ  :وتقبل الفرضية البديلة واليت تنص على
عند اسيب احمللتحفظ مارسة اصائية ملداللة إح هثر ذونستنتج هن هناك وبالتايل  .اجلزائرية "املعلومات احملاسبية لــشركات التأمني 

 (.1.11توى موثوطية معلوماهتا احملاسبية عند مستوى الداللة )مس الشركة علىتقييم مصاريف 

 : للدراسة األولى الرئيسية اختبار الفرضيةعرض وتحليل نتائج       
يف القوائم  بّلغ عنهاة املمالءمة املعلومات احملاسبي سياسة التحفظ احملاسيب على خاصية يسثر استخدام:" علىالرئيسية تنص الفرضية 

 ."اجلزائرية على األضرار شركات التأمني املالية لـــ
بّلغ عنها يف املمالءمة املعلومات احملاسبية  سياسة التحفظ احملاسيب على خاصية " ال يسثر استخدام(:0H) الفرضية العدمية-

 . اجلزائرية"على األضرار شركات التأمني القوائم املالية لـــ

القوائم عنها يف  غبلّ مالءمة املعلومات احملاسبية امل سياسة التحفظ احملاسيب على خاصية " يسثر استخدام(:1H) الفرضية البديلة-
  .اجلزائرية "على األضرار شركات التأمني ـلـاملالية 

ية املالءمة يف املعلومة خاصجاءت هذه الفرضية الرئيسية ملعرفة هثر استخدام وتطبيق سياسة التحفظ احملاسيب بشكل عام على 
جياد األثر وحتديد نوع إل البسيطمنوذج االحندار اخلطي معامل االرتباط "بريسون" و والختبار هذه الفرضية مت استخدام ، احملاسبية

حة يف اجلدول ار موضّ وطد جاءت نتائج االختب املالءمة كمتغري تابع. خاصيةالتحفظ احملاسيب كمتغري مستقل و  سياسةالعالطة بني 
 التايل:
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 األولى للفرضية الرئيسيةبسيط الالخطي نتائج اختبار تحليل االنحدار (: 35-4الجدول رقم )

 

 البيان

معامل 
 االرتباط

(R) 

معامل 
التحديد 

(2R) 

معامل  (ßالمعامل)
 (Bاالنحدار )

 

 (Fاختبار ) (Tاختبار )

مستوى  (Tقيمة ) 
 الداللة

مستوى  (Fقيمة )
 الداللة

 أثر استخدام سياسة
التحفظ المحاسبي 

على مالءمة 
المعلومات 
 المحاسبية

 

1.181 

 

1.100 

 

1.788 

 

1.121 

 

26.708 

 

1.111 

 

0.167 

 

1.111 

 (SSSSرجات نظام )خمعلى  باالعتمادمن إعداد الباحثة  :المصدر

تدل على  ضعيفةوهي موجبة و  ،(1.181ما يعادل ) بناء على نتائج االختبار بلغت طوة العالطة بني املتغري املستقل واملتغري التابع
يث كلما زاد طردية موجبة، ح عالطة هن العالطة بني استخدام سياسة التحفظ احملاسيب وخاصية مالءمة املعلومات احملاسبية هي

بلغت القوة التفسريية و  يف معلوماهتا احملاسبية. استخدام شركة التأمني لسياسة التحفظ يف احملاسبة كلما ارتفع مستوى املالءمة
ية من التغري كنسبة تفسري  % 3.3ر تطبيق هذه السياسة بشكل عام ما يساوي حيث يفسّ  ،(2R 0.0 =33لنموذج االحندار )

يف  %3.3 ومات الواردة يف طوائمها املالية، هي هن تبين سياسة التحفظ على مستوى الشركة يسثر بنسبة املعلصل يف مالءمة احلا
ائية يدل ( ذو داللة احصBكما هن معامل االحندار ). توجد عوامل هخرى تسثر يف مستوى املالءمة هنهو  احملاسبيةمالءمة معلوماهتا 

 (.1.16التحفظ بوحدة واحدة يرفع من مستوى املالءمة بـ )على هن زيادة ممارسة 

هو متغري  ، مما يدل على هن التحفظ احملاسيب(1.111) وهي موجبة ودالة مبستوى داللة( 26.708) احملسوبة( T) وبلغت طيمة
دالة احصائيا عند مستوى هي ( و 0.167) يمةقال (F)ر يف تقدير مستوى املالءمة وهن هناك تأثريا إجيابيا بينهما. كما بلغت مسثّ 

 .مما يسكد وجود عالطة معنوية بني سياسة التحفظ ومالءمة املعلومات(، 1.111)داللة 

تمد عليه يف دراستنا كقاعدة املع وهو هطل من املستوى (sig= 0.000دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) ائججاءت هذه النت
 حفظ احملاسيب على خاصيةسياسة الت " يسثر استخدامالفرضية البديلة اليت تنص على:لفرضية العدمية وتقبل ترفض ا عليهو  طرار،

تأثري ايل نستنتج وجود عالطة وبالت اجلزائرية ".على األضرار  لشركات التأمنييف القوائم املالية  بّلغ عنهامالءمة املعلومات احملاسبية امل
ركات التأمني شاحملاسبية لعلومات امليف املالءمة  فظ احملاسيب وخاصيةلتحذات داللة إحصائية بني ممارسة واستخدام سياسة ا

 (.1.11اجلزائرية، وهذا عند مستوى الداللة )
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 (: نتائج اختبار تحليل االنحدار الخطي البسيط للفرضية الرئيسية الثانية32-4الجدول رقم )

 

 البيان

معامل 
 االرتباط

(R) 

معامل 
التحديد 

(2R) 

 

معامل  (ßالمعامل)
االنحدار 

(B) 

 (Fاختبار ) (Tاختبار )

مستوى  (Tقيمة ) 
 الداللة

مستوى  (Fقيمة )
 الداللة

 أثر استخدام سياسة
التحفظ المحاسبي 

على موثوقية 
المعلومات 
 المحاسبية

 

1.601 

 

1.101 

 

1.787 

 

1.236 

 

20.602 

 

1.111 

 

16.172 

 

1.111 

 (SSSSرجات نظام )خمعلى  باالعتمادمن إعداد الباحثة  :المصدر

(، مما sig= 0.000( وهي دالة احصائيا عند مستوى داللة )1.601هو بقيمة ) (Rهن معامل االرتباط ) بيانات اجلدول هظهرت
( وهي دالة مبستوى طدره 16.172( القيمة )Fيدل على وجود عالطة ارتباط موجبة بني املتغريين لكن ضعيفة طليال. وبلغت )

( 20.602( القيمة )T) . وبلغتعلى وجود عالطة تأثري معنوية بني التحفظ احملاسيب وموثوطية املعلومات احملاسبية( تدل 1.111)
وثوطية تقدير مستوى امل ر يفمسثّ  (، مما يدل على هن التحفظ احملاسيب هو متغري1.111وكانت موجبة ودالة مبستوى داللة طدره )

 %0.1فإن التحفظ احملاسيب يفّسر ما مقداره  (2Rا إجيابيا بينهما. واستنادا ملعامل التحديد )يف املعلومات احملاسبية وهن هناك تأثري 

كما  .عوامل هخرى مسثّرة إىل جانب سياسة التحفظهذا يدل على وجود ، و من التغريات احلاصلة يف مستوى موثوطية املعلومات
 (. 1.60يرفع من مستوى املالءمة بـ ) ممارسة التحفظ بوحدة واحدةيدل على هن زيادة  ذو داللة احصائية (Bهن معامل االحندار )

 يهعلو  ،( وهو هطل من املستوى املعتمد يف الدراسة كقاعدة طرار1.111مجيع هذه النتائج جاءت دالة احصائيا عند مستوى داللة )
ة وثوطيم لى خاصيةسياسة التحفظ احملاسيب ع " يسثر استخداملفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة اليت تنص على:ترفض ا

ذات تأثري نتج وجود عالطة وبالتايل نست اجلزائرية ".على األضرار  لشركات التأمنييف القوائم املالية  بّلغ عنهااملعلومات احملاسبية امل
ركات التأمني اجلزائرية، شاحملاسبية لعلومات امليف ة وثوطيلتحفظ احملاسيب وخاصية املداللة إحصائية بني ممارسة واستخدام سياسة ا

 (.1.11وهذا عند مستوى الداللة )
شكل عام ومالءمة املعلومات  التحفظ احملاسيب بومبقارنة هذه النتائج ونتائج حتليل االختبارات السابقة فإن طوة االرتباط بني متغرّي 

تأثري واضحة  املتغريات املستقلة على حدة، وتدل على وجود عالطة من احملاسبية وموثوطيتها كانت هطوى من طوة االرتباط لكل متغري
ن القوة التفسريية لكل  من املتغريين التابعني كانت هطوى مكما هن طوة تفسري املتغريات املستقلة جمتمعة لكل متغريّ   بني املتغريين.

عناصر التحفظ احملاسيب  املستقلة واملتمثلة يف رياتبينت نتائج التحليل هن املتغكما  متغري على حدة باستثناء متغري االلتزامات.
  هذه اخلصائص.ختتلف من حيث درجة تفسريها للتغري احلاصل يفو املوثوطية، خاصية ختتلف يف درجة تأثريها على خاصية املالءمة و 
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 مناقشة نتائج الدراسة الميدانية  -3       
واجتاهات هفراد عينة البحث حول حماور الدراسة، وكذا اختبار صحة الفرضيات بعد عرض نتائج الدراسة وحتليلها وحتديد آراء 

عة واليت متثل اخلصائص الرئيسية واملتغريات التاب ،وحتديد طبيعة العالطة بني املتغريات املستقلة واليت متثل عناصر التحفظ احملاسيب
لتأمني، وهذا من  ضوء دراستنا التطبيقية على مستوى شركات اللمعلومات احملاسبية، سنعمل على مناطشة النتائج املتوصل إليها يف

 منطلق النتائج املتعلقة باختبار الفرضيات.
 سياسة التحفظ المحاسبي في مجال تقييم األصول على خاصية مالءمة المعلومات المحاسبيةاستخدام أوال: أثر      

علومات احملاسبية للشركة ءمة املسيب يف جمال تقييم األصول على مالهظهرت نتائج اختبار فرضية هثر استخدام سياسة التحفظ احملا
ة يف القوائم نن تطبيق هذه السياسة على مستوى تقييم هصول شركة التأمني يسثر على مستوى مالءمة املعلومة احملاسبية املتضمّ ه

ظ يف جمال تقييم رسة التحفه كلما زادت مماحيث هشارت النتائج إىل هن تأثري سياسة التحفظ احملاسيب هو إجيايب، وهن، املالية
كلما هدى ذلك إىل ارتفاع مستوى املالءمة يف املعلومات. وميكن تفسري هذه النتيجة من خالل ميل شركات التأمني   األصول

اراهتا هي مبشكل واسع يف تقييم معظم هصوهلا رغم ههنا مسسسة مالية واجلزء األك ر من استث ةالستخدام هسلوب التكلفة التارخيي
ر بطبيعة احلال على استخدام منهج القيمة احلقيقية هو ما يسمى بالقيمة العادلة، حيث ال استثمارات ذات طابع مايل. هذا ما هثّ 

هذه النتيجة مع دراسة  تتفق على مستوى التحليل ويف إطار ضيق. يستخدم إال بالنسبة لبعض األصول املالية اليت سبق ذكرها
متطلبات  ق يف شركات التأمني اجلزائرية ال يتوافق معنت هن النظام احملاسيب املايل املطبّ (، واليت بيّ 6118وآخرون )مزيود ابراهيم 

 ( من حيث تصنيف وتقييم األدوات املالية بالقيمة العادلة هو التكلفة املهتلكة.17معيار اإلبالغ املايل الدويل رطم )
جزائرية مدرجة يف البورصة عدا شركة هليانس، لذا ال ميكنها طياس هدواهتا املالية بالقيمة من جانب آخر، ال توجد شركات تأمني 

 تسعريات خمتلف رييف حتديد القيمة العادلة لألصل املراد تقييمه وتوف ال يعتمد عليهوفعّ مايل نشط  العادلة وهذا لغياب سوق
هناك بعض القصور يف ف ،ح بالقياس احملاسيب وفق منهج القيمة العادلةوالواطع احلايل للبيئة احملاسبية اجلزائرية ال يسم األصول.

( Alsakini and Awawdeh 2015نت دراسة )وطد بيّ  املالءمة يف املعلومات احملاسبية.تطبيقها وتعميمها مما يسثر على مستوى 
ل، وهو ما يدعم سلوب القيمة العادلة لألصو واألكثر انسجاما من ه ةطرب ملنهج التكلفة التارخيياألهن سياسة التحفظ احملاسيب هي 

ح هن استخدام هذه السياسة ليس بالقوي لكن يوجد هو يوضّ ف( 2R% 7.2 =واستنادا ملعامل التحديد ) النتيجة املتوصل إليها.
سياسة (، وهن هناك عوامل هخرى تتداخل مع تطبيق α =0.05)يساوي تأثري على مستوى املالءمة حبكم هن مستوى الداللة 

 التحفظ يف التأثري على مالءمة املعلومات احملاسبية.
بشكل هساسي، والذي ال يستجيب ألثر تغريات هسعار هو طيمة األصول وإيمال هذه  املنهجهذا  إن اعتماد شركات التأمني

ة وفق دالتغريات، ينعكس على إضعاف املعلومات احملاسبية وخيفض من مالءمتها. فضال عن ذلك، فإن املعلومات احملاسبية املع
ادها على بيانات بدطة ظروف السوق احلالية، العتم تميز باخنفاض عنصر املالءمة فيها ألهنا ال تعكسهسلوب التكلفة التارخيية ت

ت وطد بينّ ية املالءمة. نسبيا على خاص ا ضعيف سياسة التحفظ احملاسيبوهو ما جعل هثر تبيّن  ا يف تاريخ االطتناء،ميكن مالحظته
يانات لما كانت مالءمة الب، كهكثر ترابطا مع األسعار السوطية ( هن البيانات احملاسبية كلما كانتAndrei et al 2010دراسة )

فق هذه الدراسة ما تتّ ك خاصية مالءمة املعلومات احملاسبية لعدم وجود ارتباط مع البيانات السوطية.اخنفاض احملاسبية هك ر، مبعىن 
توفري  طلبمما يسثر على خاصية املالءمة اليت تت ،هكثرها تارخيي ا( يف هن تطبيق التحفظ ينتج عنه هرطام6116 حلوهمع دراسة )
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 يضاف إىل ما سبق ذكره هن األصول رغم كوهنا اجملال األكثر خصوبة لتطبيق التحفظ معلومات حديثة تعكس التغريات احلالية.
، إال هنه على ايل للشركةاملركز امل على وهذا هبدف التأثري خاصة األصول الثابتة واملعنوية احملاسيب حسب آراء املمارسني واملهنيني،

هذا لطبيعة و بشكل واضح ومل تكن هناك ممارسة واسعة هلذه السياسة،  هذا املفهوم التأمني اجلزائرية مل يظهرشركات مستوى 
نته هو ما بيّ و األصول اليت متتلكها واملتمثلة هساسا يف األصول املالية، مما انعكس على ضعف هثر التحفظ يف جمال تقييم األصول. 

 ى مستوى مالءمة املعلومات.علبطبيعة احلال ر هثّ و  التحفظ احملاسيب يف جمال األصول، حمور راء العينة حول فقراتنتائج التحليل آل

 حاسبيةاصية مالءمة المعلومات المعلى خ تثانيا: أثر استخدام سياسة التحفظ المحاسبي في مجال تقييم االلتزاما   
علومات احملاسبية جمال تقييم التزامات الشركة على مالءمة املنت نتائج اختبار فرضية هثر استخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف بيّ 

ة نهن تطبيق هذه السياسة على مستوى تقييم التزامات شركة التأمني ال يسثر على مستوى املالءمة يف املعلومات احملاسبية املتضمّ 
 يف مستوى مالءمة  ينتج عنه هي تأثري هو تغريمل يف هذا اجملال القوائم املالية، حيث هشارت جممل النتائج إىل هن ممارسة التحفظ يف

جرد حصوهلا هو حىت االلتزامات مبرغم هن احملاسب مييل لالعرتاف بف .املعلومات احملاسبية املبلغ عنها يف طوائم الشركات املدروسة
وطياس طيمة االلتزامات  ةاالمسي األجل بقيمتها طصريةوميله إىل االعرتاف بااللتزامات  ،قها يف املستقبللو كان هناك احتمال لتحقّ 

ى و بالقيمة األعلى يف ظروف عدم التأكد، إال هن ذلك مل حيدث هثرا يف مالءمة املعلومات، وميكن تأكيد ذلك من خالل مست
 (.1.11من )الداللة احملسوب الذي كان هك ر بكثري 

ميكن تفسري هذه النتيجة على هساس هن ممارسة سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم التزامات شركة التأمني توصف باحملدودة  
، وهن تطبيق هذه السياسة يظهر بشكل واضح على مستوى تقييم االلتزامات طصرية األجل واألطل من حيث االستخدام نسبيا

، ائنة جتاه الوسطاءبة يف إطار عمليات إعادة التأمني وحساباهتا الدصصاهتا التقنية والديون املرتتّ لشركة التأمني واملتعلقة هساسا مبخ
م خصمها بتاريخ إعداد دم بقيمتها االمسية هي بالقيمة النقدية اليت ستدفع يف سبيل تسديدها وعخصمها وتقيّ  حيث ال جيرى

 الوطين القانون ومت ذكرها يف طانون التأمينات يف ضوء استشارة اجمللس قواعد صارمة جاء هبالفعملية التقييم ختضع  امليزانية.
املنصوص عليها  نيةالقانونية والتق مبدى احرتامها لاللتزامات (. كما هن شركات التأمني ختضع لرطابة تقنية تتعلقCNAللتأمينات )

 طيمة ممكنة جنده ضئيال.  بني هدىن طيمة وهعلىإن الفرق . وحىت وإن مت تبين سياسة التحفظ يف هذا اجملال، فيف القوانني التنظيمية
يضاف إىل ذلك هن االلتزامات الطويلة األجل واليت تتضّمن مسوناهتا وخمصصاهتا التقنية، ال جيرى خصمها من خالل عدم حتيينها 

إىل حد كبري مع متطلبات  ، وهذا يتوافقوفق هسعار الفائدة احلالية ألهنا تسّجل بقيمتها اإلمسية واليت ال تتوافق مع طيمها احلقيقية
إىل هن  تل( واليت توصّ 6112عبيدات ال تتفق هذه النتيجة مع دراسة )التحفظ واليت تقتضي إظهار االلتزامات بقيمها األعلى. 

تأثري استخدام مفهوم التحفظ يف جمال االلتزامات هو إجيايب على مالءمة املعلومات احملاسبية واليت تزداد بزيادة درجة ممارسته يف 
 هذا اجملال.

 على مالءمة المعلومات المحاسبي : أثر استخدام سياسة التحفظ المحاسبي في مجال تقييم االيراداتثالثا     
توصل إليها من اختبار فرضية هثر استخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم االيرادات على مالءمة حسب النتائج امل

 هن تطبيق سياسة متحفظة على مستوى تقييم إيرادات شركة التأمني ال يسثر على مستوى املالءمة يف ،املعلومات احملاسبية للشركة
أثري يف هظهرت النتائج هن ممارسة سياسة التحفظ احملاسيب مل ينتج عنه هي ت الية. فقدسبية الواردة يف القوائم املاملعلومات احملا
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سنة . فرغم هن احملاسب حيرص على تأجيل جزء األطساط املكتسبة يف الت احملاسبية للشركات حمل الدراسةمستوى مالءمة املعلوما
غري أطساط التأمني ، وال يعرتف بأخري االعرتاف باألرباح احملتملةاحلالية للدورة الالحقة حتسبا ألخطار حمتملة، وهنه مييل إىل ت

عال من املسمن حىت جيرى استالمها ف، كما يعمل على تأجيل االعرتاف ببعض هطساط التأمني املصدرة وغري املسددة بعد املسكدة
توى الداللة الذي ، ولعل مسمات احملاسبيةمالءمة املعلو مستوى  يف ، إال هن مجيع هذه املمارسات يف احلقل احملاسيب مل تغريّ هلم

 .بني املتغريينتأثري عالطة مسشر على عدم وجود  (1.11كثري )بجاء مبستوى هك ر 
ادات فإن االير  ،لقوائم املالية لشركات التأمني وإعادة التأمنيعرض ااملتعلق بقواعد سري احلسابات و  (87إلشعار رطم )وبالرجوع ل

الستالم يف تاريخ لم هو طيد اتسيسمى القيمة العادلة للمقابل املم بالقيمة احلقيقية هو ما إعادة التأمني تقيّ  و املتأتية من عقود التأمني
التكلفة التارخيية يف تاريخ إصدار عقد التأمني هي طيمة عادلة وتكون مالئمة يف هذا التاريخ. وعلى  هذا معناه هن .اكتتاب العقد

ل هو جيكون على هساس االستحقاق إذا كان اإلصدار بأطد اعتبار هن االعرتاف بااليرادات على مستوى إصدار عقود التأمني 
ساس يكون حمدودا لقيام هذه السياسة على األسالتحفظ احملاسيب  سياسة على هساس نقدي إذا كان اإلصدار نقدي، فإن تبيّن 

ينعكس  بالتايلو ملدروسة مقارنة باجملاالت األخرى، منخفضة يف شركات التأمني امما جعل ممارسته  النقدي يف جانب اإليرادات،
 .على العالطة بني املتغريين وهنه ال يوجد هثر واضح بينهما

 سة التحفظ المحاسبي في مجال تقييم المصاريف على مالءمة المعلومات المحاسبيةرابعا: أثر استخدام سيا     
نت نتائج اختبار فرضية هثر استخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم املصاريف على مالءمة املعلومات احملاسبية للشركة بيّ 

عنها يف القوائم  غطد هثر على مستوى مالءمة املعلومات املبلّ عند تقييم مصاريف شركات التأمني احملاسبية هن تطبيق هذه املمارسة 
كلما   تقييم املصاريف ة التحفظ يف جمالوبالتايل كلما زادت ممارس ،هشارت النتائج إىل هن تأثري هذه السياسة هو إجيايب فقد ية.املال

 احملاسبية هدى ذلك إىل ارتفاع مستوى املالءمة يف املعلومات
جملال يعد مصاريف شركات التأمني، وهن هذا اتقييم نتيجة من خالل ارتفاع درجة ممارسة التحفظ يف جمال ميكن تفسري هذه ال

هن الشركة حترص على  حيث ،عاليةجماال خصبا لتطبيقه. فاستنادا لنتائج التحليل، جاء هذا احملور يف املرتبة األوىل وبدرجة موافقة 
واجهة ملهو  ملسمن هلم،جتاه ا يل لتكوين خمصصات ملواجهة ديون مسكدةامات حمتملة، ومتنويا ملواجهة التز ت تنظيمية ستكوين مسونا

يف االعرتاف باألعباء  ويظهر جانب التحفظ بشكل كبري .حتّسبا لتدين ممكن يف طيم هصوهلا االرتفاع احملتمل يف التزامات الشركة هو
احملتملة من خالل  وتعجيل االعرتاف باخلسائر ،باملصاريف املختلفةح عنها يف السنة وسرعة االعرتاف املتعلقة بالكوارث املصرّ 

عنوي، وهن شركة األصل املكل لنفس السنة كمصروف إيرادي وال ترمسل  تكوين مسونة اخنفاض القيمة. كما هن نفقات البحوث حتمّ 
ح مدى ممارسة التحفظ ذه املمارسات توضّ مجيع ه للدعاوى القضائية املرفوعة ضدها. التأمني تعرتف فورا بأية خسائر متوطعة نتيجة

لى مالءمة ع باإلجياب -سب نتائج اختبار الفرضية الرابعةح-شركات التأمني، مما ينعكس  احملاسيب على مستوى تقييم مصاريف
 .املعلومات احملاسبية

بدرجة  طوي لكنه موجودظ يف طياس املصاريف ليس له هثر ن تطبيق هسلوب متحفّ ( فإ2R%4.6 =وبالرجوع ملعامل التحديد )
(، وهذا يوحي بوجود عوامل هخرى تتداخل مع اعتماد هذا األسلوب يف التأثري 1.12ضعيفة استنادا ملستوى الداللة احملسوب )

خصصات ملإن جانب التحفظ احملاسيب يف جمال املصاريف يظهر بشكل كبري يف تشكيل ا على خاصية مالءمة املعلومات احملاسبية.
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أمني هذه األخرية جيرى تقييمها على هساس هفضل تقدير لاللتزامات يف إطار املعيار الدويل اخلاص بعقود التتاريخ اجلرد. التقنية يف 
(IFR4ضمن مرحلته الثانية، هبدف جعل التزامات شركة التأمني تتواف ).ن تطبيق منوذج إ  ق إىل حد كبري مع طيمها احلقيقية "

غ عنها بلّ صصات التقنية لشركات التأمني يرجى منه حتقيق وتوفري عنصر املالءمة يف املعلومات املهفضل التقديرات " يف تقييم املخ
ال  - 6118 حسب ما بينته دراسة مزيود -املعتمد يف شركات التأمني اجلزائرية  املايل يف القوائم، وحيث هن النظام احملاسيب

يقه، املقومات الالزمة لتطب الشركات ( اخلاص بعقود التأمني، وال متتلكIFR4ستجيب لكل متطلبات معيار اإلبالغ املايل الدويل )ي
 وليس وفق منوذج التقييم (ا تعهداهتا طصرية األجل جيرى وفق طيمتها االمسية )التارخييةوهن طياس وتقييم التزاماهتا التقنية وهساس

صاريف استخدام سياسة التحفظ احملاسيب على مستوى مر ضعف تأثري (، فهذا ما ي رّ تقديرعلى هساس )هفضل  املطّور القائم
ع دراسة فق النتيجة املتوصل إليها يف إطار الدراسة احلالية مشركات التأمني يف مالءمة املعلومات احملاسبية الصادرة عنها. وتتّ 

 علومات احملاسبية.مالءمة املاصية اليت هظهرت األثر اإلجيايب الستخدام مفهوم التحفظ يف جمال املصاريف على خ (6112)عبيدات 
رسة هكثر لسياسة ويف إطار الفرضية الرابعة جند مما ،وبالرجوع للفرضية الثالثة جند هن هناك ممارسة للتحفظ على مستوى اإليرادات

 ارملصاريف وتقليص حجم اإليرادات حىت يكون بإمكان شركة التأمني إظه، وهذا معناه تضخيم االتحفظ على مستوى املصاريف
 هرباحها بشكل معقول يف املستقبل لتعزيز ثقة مستخدمي القوائم املالية خاصة املسايمني. 

 خامسا: أثر استخدام سياسة التحفظ المحاسبي في مجال تقييم األصول على موثوقية المعلومات المحاسبية    
عدم وجود علومات احملاسبية للى موثوطية املاألصول عتشري نتائج اختبار فرضية هثر استخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم 

هثر هلذه السياسة على خاصية املوثوطية، هي هن ممارسة سياسة متحفظة على هصول شركة التأمني مل يسثر يف مستوى موثوطية 
ة التارخيية بشكل واضح يف ففرغم هن شركات التأمني تستخدم هسلوب التكل تضمنة يف القوائم املالية للشركة.املعلومات احملاسبية امل

وصدق املعلومات  إال هن دطة القياس اره باملوثوطية واحلياد،تقييم معظم هصوهلا والذي توصف املعلومات احملاسبية الناجتة يف إط
لذي كان هك ر لة واوبالنظر ملستوى الدال عة على حساب منهج القيمة العادلة.واكتماهلا وهمانة التعبري مل تتأثر هبذه املمارسة الواس

تأثري بني املتغريين، حىت وإن كان جمال األصول هو اجملال األكثر خصوبة واألكثر استخداما عالطة ضح عدم وجود ( يتّ 1.11من )
 . هطر العديد من املمارسني واملهنيني هن األصول تعد اجملال األسبق واألول ملمارسة التحفظ احملاسيب فقدلسياسة التحفظ احملاسيب، 

رة ألن استخدام سياسة التحفظ يف جمال تقييم هصول الشركة يسدي إىل إظهارها بقيم ختتلف عن طيمها تعت ر هذه النتيجة م رّ 
دي ل بصدق حقيقة الوضع احلايل على مستوى شركة التأمني. كم هن اعتماد هسلوب التكلفة التارخيية يس وبالتايل ال متثّ  ،احلقيقية

بة فرضية ثبات وحدة النقد يف فرتات التضخم، وبالتايل عدم متثيل األحداث متثيال صادطا وصعو  ألخطاء يف طياس الدخل بسبب
( واليت جاء فيها هن املعلومات 6110لشركة التأمني. وهي نفس النتيجة املتوصل إليها يف دراسة )حلوة  قيقيحتديد الواطع احل

 فق هذه النتيجة هيضا معوتتّ  متثيال للواطع وال تعكس حقيقة األحداث. ز ودطيقة لكن غالبا ما تكون هطلالتارخيية ختلو من التحيّ 
( واليت هظهرت هنه ال مكان لسياسة احليطة واحلذر كأحد اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية وهن 6116دراسة )حلوة  نتيجة

 ارسته يف امليدان.اعتماد خاصية املوثوطية يسدي الستبعاد التحفظ احملاسيب تدرجييا وتقليص هيمية مم
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لوجود ارتباط إجيايب بني استخدام مفهوم التحفظ يف جمال  هشار من خالهلا( 6112وختتلف هذه الدراسة مع دراسة )عبيدات 
األصول وموثوطية املعلومات احملاسبية، حيث كلما زادت درجة ممارسته كلما زادت طابلية املعلومات للتحقق وتكون هكثر حيادية 

 فضل حقيقة ما جرى بالفعل على مستوى عمليات التقييم اخلاصة باملنشأة.وتعكس بشكل ه
 يةعلى موثوقية المعلومات المحاسبالمحاسبي في مجال تقييم االلتزامات  سادسا: أثر استخدام سياسة التحفظ     

ية املعلومات احملاسبية، فإن موثوطحسب نتائج اختبار فرضية هثر استخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم االلتزامات على 
ية املبلغ عنها باعتماد هذه السياسة على مستوى تقييم التزامات شركات التأمني طد هثر على مستوى املوثوطية يف املعلومات احملاس

ايب وبنسبة جيوطد هشارت جممل نتائج االختبار إىل هن تأثري سياسة التحفظ يف احملاسبة عن االلتزامات هو إ يف طوائم الشركة.
مقبولة، حيث كلما ارتفعت درجة ممارسة التحفظ يف جمال تقييم التزامات شركة التأمني كلما ارتفع باملقابل مستوى املوثوطية يف 

ح وجود هذا األثر وهن هناك عوامل هخرى متداخلة تسثر يف ( يوضّ 2R % 12.1 =رة. كما هن معامل التحديد )صداملعلومات امل
( يدل على وجود 1.11طية املعلومات احملاسبية. ويدعم هذه النتيجة مستوى الداللة الذي كان مساويا لــــــــ )حتديد مدى موثو 

ت احملتملة اعالطة تأثري متوسطة بني املتغريين، وهذا معناه هن ميل احملاسب لالعرتاف بااللتزامات مبجرد حصوهلا واالعرتاف بالتعهد
 االلتزامات بالقيمة األعلى يف ظروف الشك من شأنه هن يرفع من موثوطية املعلومات احملاسبية وتكون غريطياس طيمة يف املستقبل و 

لكن من الضروري توضيح هن هذه املمارسات ختضع يف جانب منها لبعض االجتهادات  زة وخالية من األخطاء ودطيقة.متحيّ 
امات شركات التأمني ختص من التز  قة هبا، وهذا على اعتبار هن اجلزء األك رواألحكام الذاتية يف سبيل تقديرها وحتديد املبالغ املتعل
ألثر عنصر التقدير  جعتر ر إمكانية وطوع بعض األخطاء يف وصف الظواهر نشاطها التأميين ويغلب عليها طابع االحتمالية، مما ي رّ 

ستويات ة والدطة يف املعلومات همر نسيب وضمن املهذا ما جيعل حتقق الثق كد اليت تكتنف عمل حماسب التأمني،وحالة عدم التأ
  .املعقولة

خاصية املوثوطية تزيد على حساب خاصة املالءمة عند استخدام طريقة التكلفة التارخيية فإن ال اجملوحسب دراسات عديدة يف 
اسيب املايل لقطاع يف إطار النظام احمل ا املسونات التقنية تقاسات التقنية لشركات التأمني وهساسللقياس احملاسيب، ومبا هن االلتزام

طاع، حسب طيمتها االمسية مة للق( والقوانني املنظّ 87عليمات الصادرة ) اإلشعار رطم ( وفق املعايري احمللية والتSCFAالتأمينات )
ذه االلتزامات، وبالتايل ه هي اختبار ملدى كفاية ق التقييم املعتمدة، فإنه ال جيرىيرها بالنسب القانونية هو حسب طر اليت جيرى تقد

ع بدرجة من املوثوطية لكوهنا كاملة وخالية نسبيا من األخطاء ووجود الدليل املوضوعي والوثائق املسيدة هلا. تتمتّ  هاما جيعل ذاه
منها ال بري كما هن اجلزء الك ، بصدق على حقيقة األحداث ألنه ال يوجد جمال لتعديل هذه االلتزاماتلكنها باملقابل ال تع رّ 

ل بصدق هبا ال متثّ  وال تظهر بقيمتها احلقيقية، مما جيعل املعلومات احملاسبية املتعلقة وفق التغريات االطتصادية اجلاريةحتيينه  جيرى
 األحداث االطتصادية واملالية املتعلقة هبا.

 سيب يف جمال اخلسائر وااللتزامات ال( اليت هظهرت هن استخدام سياسة التحفظ احملاBasu 1997فق هذه النتيجة مع دراسة )تتّ 
هي حتتاج  ضعيفا.و هل حىت ولو كان السند املسيد هلا متوسطا ألهنا تسجّ نظرا  برية، وبالتايل درجة موثوطية هطليتطلب درجة حتقق ك

هوضحت إجيابية  ( واليتMohammad et alمع دراسة ) النتيجة املتوصل إليهافق لدرجة هطل من املوثوطية لالعرتاف هبا. كما تتّ 
( وتسلك 6112عبيدات هيضا مع نتائج دراسة ) نتيجةفق الالعالطة بني التحفظ احملاسيب وموثوطية املعلومات بالقوائم املالية. وتتّ 
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هكثر موثوطية رغم  ألن تصبحنفس االجتاه، حيث هن ميل منشآت األعمال حنو تعظيم طيمة التزاماهتا يسدي باملعلومات احملاسبية 
 تطبيق هذه السياسة يف جمال تقييم االلتزامات.ية حمدود
 سابعا: أثر استخدام سياسة التحفظ المحاسبي في مجال تقييم اإليرادات على موثوقية المعلومات المحاسبية    

دلت نتائج اختبار فرضية هثر استخدام التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم اإليرادات على مستوى املوثوطية يف معلومات الشركة هن 
ة يف القوائم املالية، حيث نر على موثوطية معلوماهتا احملاسبية املتضمّ إيرادات شركة التأمني ال يسثّ  عند تقييمتبين هذه السياسة 
مات احملاسبية ف هي هثر هو تغري يف مستوى موثوطية املعلو ممارسة التحفظ باحملاسبة عن إيرادات الشركة مل خيلّ هظهرت النتائج هن 

للشركات املدروسة. فرغم هن اإليرادات تعت ر جماال هاما ملمارسة التحفظ ويظهر بشدة لدى االعرتاف بإيرادات الشركة واالعرتاف 
د ري املكتسبة يف الدورة احلالية وحتويلها لدورة الحقة وغريها من املمارسات، إال هن النتائج طبأرباحها وتأجيل األطساط التأمينية غ

 من ان هك ركما هن مستوى الداللة احملسوب ك  توى موثوطية املعلومات احملاسبية، يف مس، حيث مل تغريّ وارد جاءت معاكسة ملا هو
 ن. عدم وجود تأثري بني املتغريي ( بكثري ويدل على1.11)

اصية املالءمة خرة، حيث هن ممارسة التحفظ احملاسيب يف جمال إيرادات شركة التأمني مل يسثر على كل من تعت ر هذه النتيجة م رّ 
بالتحفظ يف جمال ارنة وهو هطل هيمية مق واحتل املرتبة الثالثة،وهذا دليل على هن تطبيقه طد جاء بدرجة متوسطة وخاصية املوثوطية، 

رغم هن العديد من الدراسات هكدت على هن التحفظ احملاسيب ميارس على نطاق  ،والتحفظ يف جمال تقييم االلتزامات املصاريف
على األساس  الذي يقوم وهذا النسجامه مع مبده حتقق اإليرادومبستوى هك ر مقارنة مبجال املصاريف. واسع يف جمال اإليرادات 

املنشآت من رفع مستواه إىل إظهار مسشر الرحبية يف الدورات الالحقة مبستوى جد وهتدف  النقدي يف االعرتاف بااليرادات،
ادات دة كاإلير نت هن التحفظ يف االعالن عن النتائج اجليّ ( واليت بيّ Hellman 2008دراسة ) عنمقبول. ختتلف هذه النتيجة 

قليل من السلوك تخدام سياسة متحفظة من شأنه التفاس ثقة وطدرة على التنبس باملستقبل، واألرباح سيزيد املعلومات احملاسبية
عن  هيضا وختتلف .االنتهازي إلدارة الشركة اليت تسعى لتعظيم طيمة الشركة، وبالتايل حتسني جودة األرباح ع ر زيادة موثوطيتها

ادات تأثري على  ل اإلير ( واليت هظهرت وجود هثر إجيايب بني املتغريين وهن ملمارسة مفهوم التحفظ يف جما6112دراسة )عبيدات 
 كافة القرارات املالية اليت تعتمد على تلك املعلومات.

هكدت النتائج على هن تطبيق هذا املفهوم عند تقدير األرباح  فقد(  Handrikson  & Bredaق الدراسة احلالية مع دراسة )ال تتفّ 
وتقييم اإليرادات يف ظروف عدم التأكد ينجم عنه تشويه للمعلومات املنشورة وحتويل األرباح من دورة مالية ألخرى، مما يسثر على 

الل تسجيلها بأعلى من طيمتها د لإليرادات من خ( هن التضخيم املتعمّ 6110مصداطيتها وموضوعيتها. وهكدت دراسة )حلوة 
  .دسوف يسدي إىل عدم دطة القياس وسينتج عنه حالة طياس حماسيب غري موثوق به وغري صادق يف متثيل احلدث االطتصادي احملدّ 

 ثامنا: أثر استخدام سياسة التحفظ المحاسبي في مجال تقييم المصاريف على موثوقية المعلومات المحاسبية   
 هعطت نتائج اختبار فرضية هثر استخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم املصاريف على موثوطية املعلومات احملاسبية للشركة

علومات احملاسبية موثوطية املخاصية هذه السياسة على مستوى مصاريف شركة التأمني يسثر على  ممارسةهن  دليال تطبيقيا على
يف الشركة هو إجيايب، مصار  هن تأثري استخدام سياسة التحفظ يف احملاسبة عنالية. وطد هظهرت النتائج نة يف القوائم املاملتضمّ 

صاريف يعت ر واستنادا لنتائج التحليل، فإن جمال امل حيث كلما زادت ممارسة التحفظ كلما ارتفع مستوى املوثوطية يف املعلومات.
صات تدين بتكوين املسونات واملخصصات التقنية وخمص هالتأمني، وهذا الرتباطشركات يف األكثر هيمية ملمارسة سياسة متحفظة 
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طع حدوثها وتعجيل االعرتاف باخلسائر املتو  ،إىل جانب سرعة االعرتاف بأعباء الكوارث املتحققة لدى التصريح عنها ،القيمة
              يد زا. وبالرجوع ملعامل التحدوهطل حتيّ وغريها من املمارسات اليت جتعل من املعلومات املتاحة هكثر صدطا وهكثر حيادا 

(= 4.7% 2R لنموذج االحندار ) غريين بالنظر وهن هذا األثر هو موجود بني املت ، سياسة التحفظتأثر هذه اخلاصية بتبيّن يّتضح
اصية يف جمال املصاريف خبارتباط التحفظ مع وجود عوامل هخرى مسثرة يف هذا اجملال. كما هن نتيجة  (1.12ملستوى الداللة )

فإن شركات التأمني  ناذكر  هنو اصية املالءمة، ألنه كما سبق ارتباط التحفظ يف جمال املصاريف خباملوثوطية هي هطوى مقارنة بنتيجة 
ح  رجّ ي وهذا ما ينتج معلومات هكثرها تارخيي، مما ،يف رصد مبالغ املخصصات التقنية ((Best estamateاجلزائرية ال تعتمد منوذج 

املسكدة من تملة و تسجيل مبالغ اخلسائر احمل ظ الشركات املدروسة يفكما تتحفّ  كفة املوثوطية يف املعلومات على حساب مالءمتها.
 لسند املسيد هلا متوسطا هو ضعيفا.لو كان ا، حىت و خالل االعرتاف الفوري هبا

رعة االعرتاف ، فهو ميتد كذلك إىل ستقييم مصاريف شركات التأمني جيرى على نطاق واسع إن ممارسة سياسة متحفظة يف جمال
طيم التوظيفات ، و (واملشرتكني الوسطاءمثل طيم العمالء )كاملسمن هلم ومعيدي التأمني و  ل يف طيمة هصول الشركةباالخنفاض املسجّ 

نت دراسة د بيّ طهبا شركات التأمني كمصاريف وخسارة بشكل فوري. و رتف اليت تع، و واألصول املالية اجلارية املقتناة هبدف البيع
(Giovoley 2007)  ّفضل للمستثمرين ر معلومات هيوفّ ركة الدخول يف استثمارات ضعيفة و ب الشر باخلسائر جينّ هن االعرتاف املبك

نرى بأن  مصداطية. من جانب آخرحول ديون الشركة، وبالتايل فإن زيادة مستوى التحفظ احملاسيب جيعل من املعلومات هكثر 
لوك االنتهازي لإلدارة  هن السهذا يبنّي و  ، يستند إىل األرباح احملاسبية ومدى جودهتامستوى شركات التأمني ىتقييم هداء اإلدارة عل

العرتاف الفوري الكن باعتبار ططاع التأمني ططاعا متحفظا، فإن ، زة لصاحلهامما جيعلها متيل جلعل هذه األرباح متحيّ  ،يظل طائما
الواردة يف القوائم  وبالتايل زيادة مستوى الثقة يف املعلوماتل بشكل واضح من هثر التحّيز، باخلسائر واملصاريف املتوطعة سوف يقلّ 

لضرورية ا ر للمديرين املعلومات( هن سياسة التحفظ احملاسيب توفّ 6110حت دراسة )الشرطاوي طد وضّ و  .املالية وتعزيز خاصية احلياد
مات سليمة وموثوق و اليت يلعب التحفظ دورا هاما يف حتديدها للحصول على معل، و غريهاحول خمصصات اخلسائر املستقبلية و 

 .فيها

اليت هظهرت هن ممارسة مفهوم التحفظ احملاسيب يف جمال املصروفات جيعل من و  (6112فق الدراسة احلالية مع دراسة )عبيدات تتّ  
وى املوثوطية يزداد كلما زاد هن مستوجود تأثري اجيايب بني املتغريين، و ، وهذا لزاهطل حتيّ سبية هكثر صدطا وهكثر همانا و املعلومات احملا

ر يمة املصاريف يوفّ ط ختفيضر الباحث هذه النتيجة من خالل هن برّ تحفظ احملاسيب يف جمال املصروفات. و مستوى استخدام ال
ما كرسة التحفظ حيد من هذا السلوك.  روعة لبعض الفئات من هصحاب القرار، لذا فإن مماإمكانية احلصول على هموال غري مش

ببا ت املتزايدة باستمرار كانت سنت هن حاالت التالعب يف حسابات الشركا( واليت بيّ 6110مع دراسة )ناظم  النتيجةهذه فق تّ ت
اهم يف دعم مصداطية سيك به حبجة هن التمسّ  ،القوائم املالية هكثر ميال الستخدام سياسة التحفظ احملاسيب يعل مستخدميف ج

 وائم املالية.الق
يعكس تدخل احملاسب  احلذرنت هن جانب احليطة و حيث بيّ ، (Belkaoui 2009ختتلف النتائج املتوصل إليها عن دراسة )و 

عدم احليادية واإلخفاء ز بتقارير مالية تتميّ ف باملصاريف واخلسائر، مما ينتج عنه كشوف و يف جماالت االعرتا حكمهوإبداء رهيه و 
 .فظ احملاسيب على هنه مبده حماسيببالتايل ينبغي عدم فهم التحهة، و معلومات حماسبية مشوّ والتضليل و 
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 ،ريةهكثر القطاعات حتفظا بسبب زيادة مبالغ االحتياطات املعلنة والس يوصف بكونهجتدر اإلشارة إىل هن ططاع شركات التأمني 
ظة اليت تقوم هبا إدارة الرطابة )وزارة املالية( وجلنة اإلشراف والرطابة على ططاع التأمينات، حيث وهذا راجع إىل اإلجراءات املتحفّ 

ال اصة على مستوى عمليات القياس واالعرتاف يف جموالتعليمات الصادرة، خ الصارمة تلزم مسسسات القطاع باحرتام القوانني
عل هكثر جمال ميكن هن ول .ر اخنفاض حاالت التالعب باألرطام والبيانات احملاسبية حفاظا على استقرارها املايلا ي رّ مماملصاريف، 

إىل املبالغة هحيانا يف تقديرها  سبجمال املصاريف املتعلقة بتخصيص مبالغ املسونات، واليت تقود احملا اتحيدث فيه مثل هذه التالعب
 املعلومات.  مصداطيةهو ختفيض مبالغها هحيانا هخرى مبا يسثر على 

 على مالءمة وموثوقية المعلومات المحاسبية تاسعا: أثر استخدام سياسة التحفظ المحاسبي    
 ة املعلومات احملاسبيةاحملاسيب على مالءمة وموثوطيأثر استخدام سياسة التحفظ ب الفرضيات الرئيسية املتعلقةحسب نتائج اختبار 

، فإن استخدام هذه السياسة يسثر على خاصية املالءمة وخاصية املوثوطية على مستوى شركات التأمني على األضرار اجلزائرية
من ضعيف عدل ارتباط ايب ومبهو إجي وطد هظهرت نتائج االختبار هن هذا األثر املبلغ عنها يف القوائم املالية. للمعلومات احملاسبية

ة املعلومات نت مالءمحيث كلما زاد استخدام سياسة التحفظ احملاسيب على مستوى شركات التأمني كلما حتسّ  إىل متوسط،
ح وجود هذا األثر باإلضافة يوضّ و ( 2R = 3.3 % - % 7.5) تراوح ما بني وموثوطيتها، كما هن معامل التحديد لنموذج االحندار

هخرى تتداخل مع هذه السياسة يف تفسري مدى مالءمة وموثوطية املعلومات احملاسبية. وطبعا يدعم هذا التفسري مستوى لعوامل 
بني  واضحةيدل على وجود عالطة تأثري (، مما T( واحصائية )F) وطوة الداللة إلحصائية فيشر (0.000الداللة الذي كان )

 املتغريين.
زيادة ممارسة التحفظ يف جماالت األصول وااللتزامات واإليرادات واملصاريف جمتمعة يسدي للرفع من وتعين هذه النتيجة هيضا هن 

ة وتنضم لألصوات اليت د هلذه السياسمما جعل الباحثة متيل هكثر للتيار املسيّ  ،ةمستوى املالءمة واملوثوطية يف املعلومات احملاسبي
ملواطف اليت تستدعي ذلك، خاصة ا واالستمرار يف تطبيقه يف ،الته التطبيقية املختلفة مفهوم بالتحفظ احملاسيب يف جماتنادي بتبيّن 

( واليت ذكرت هن اعتماد مفهوم التحفظ Watts 2003فق هذه النتيجة مع دراسة )تتّ  كقطاع التأمني.  نفرداس وميف ططاع حسّ 
ثوطية وهكثر س احملاسيب ومن مث انتاج معلومات هكثر مو ق تسدي لعدم وجود هخطاء يف القياب درجة عالية من التحقّ احملاسيب يتطلّ 

ة يف عهن الشركة تقوم باالعرتاف باخلسائر املتوطّ على ( واليت هكدت Basu 1997فق مع دراسة )فائدة يف اختاذ القرار، كما تتّ 
نعكس على شكل معلومات سبيا لتظ حمادفاترها، واليت تعكس األخبار السيئة بصورة هسرع من األخبار اجليدة، وبالتايل فهي تتحفّ 

 مة وذات موثوطية هك ر.مالئ
نت هن التحفظ مطلوب من طرف املستثمرين اخلارجيني (، حيث بيّ Guay et al 2007الدراسة احلالية مع دراسة ) هيضا تتفقو 

فق تتّ  كذلك .يةتثمار ل وضع القرارات االسويسهّ  ،ألنه يساعد يف إعطاء صورة صادطة عن نقاط القوة والضعف بالنسبة للمنشأة
هبذا املفهوم   كوالذي هكد على ضرورة التمسّ  ،مع توصيات جملس معايري احملاسبة ال ريطاين حنو التحفظالنتيجة املستخلصة 

الدويل املعايري  من جهة هخرى هبدى كذلك جملسوثوطية ومصداطية القوائم املالية. رة يف املعلومات احملاسبية تزيد من مكخاصية مسثّ 
(IASB مع مطلع سنة )وبالتايل  ،دا هلذا املفهوم واعت ر هن خاصية احلياد طد مت دعمها من خالل ممارسة التحفظرهيا مسيّ  6118

 .زيادة مستوى الثقة يف املعلومات والتمثيل الصادق لألصول وااللتزامات وحقوق امللكية والدخل واملصاريف
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صول حيث هشارت إىل هن األخذ بالقيم الدنيا لأل، (Lafond and Watts 2008تتفق هيضا النتائج املتوصل إليها مع دراسة )
خاصة  ،مات احملاسبيةز بالزيادة يف املعلو لاللتزامات واملصاريف يعين حتجيم طدرة الشركة على عمل حتيّ واإليرادات وبالقيم العليا 

الشخصية  اصاحلهم -إدارة الشركة  - زية حتقق من خالهلابتصرفات انتهاطدرهتا على القيام  احلد منهذا يسدي إىل رطام الربح، و ه
املالءمة  يزيد من مستوى ر محاية للمستثمرين ويرفع من طيمة الشركة، ومن مثعلى حساب مصاحل األطراف األخرى، مما يوفّ 

ستخدام التحفظ احملاسيب (، حيث هن ا6112وتتفق نتائج الدراسة مع دراسة )اطبال والقضاه  .احملاسبيةاملوثوطية يف املعلومات و 
 وضحت هن تبيّن ه( واليت 6112يساهم يف تعزيز موثوطية القوائم املالية وزيادة مستوى املالءمة فيها. إىل جانب دراسة )الرشيدي 

 ظة طد يسدي ملعلومات هكثر موثوطية وموضوعية، مما يرفع من منفعتها الختاذ القرارات.سياسات حماسبية متحفّ 
نت هن استخدام مفهوم التحفظ احملاسيب يف جماالته التطبيقية ( واليت بيّ 6112وتلتقي هذه الدراسة مع نتائج دراسة )عبيدات 

 يلعب دورا هاما يف ر هن التحفظ احملاسيبي رّ ما األربعة جمتمعة يسثر إجيابيا على خاصية املالءمة وخاصية املوثوطية، وبالتايل هذا 
نت يف نتائجها هن الرتكيز على القوائم املالية ( واليت تضمّ Rachwan 2017فق هيضا مع دراسة )وتتّ  املتخذة. مدى كفاءة القرارات

تستعمل كوسيلة  ،ضمن توفري معلومات شفافة وذات مصداطية( يIFRSاملعدة وفقا لسياسة التحفظ احملاسيب ويف إطار معايري )
 ري صادطة.ب فئة احملاسبني خماطر نشر معلومات غيف سوق املال، كما جتنّ  لتخفيض عدم التماثل وجذب هموال فئة املستثمرين
( واليت بيّنت وجود عالطة ذات داللة إحصائية بني استخدام التحفظ 6111وتتفق هيضا هذه النتيجة مع نتائج دراسة )سامح 

كلية وبالتايل ينجم عنه ارتفاع املستحقات الاحملاسيب وجودة األرباح، حيث هن ارتفاع ممارسة التحفظ يف شركات املسايمة العامة 
حتسني جودة األرباح، كما توصلت الدراسة إىل هن ارتفاع مستوى التحفظ احملاسيب يساهم يف تعزيز مصداطية القوائم املالية وترشيد 

 القرارات االستثمارية.
واليت هشار من خالهلا إىل  ،(6116 سلمانة )هذه الدراسة مع الدراسات األخرى يف اجملال ومنها دراسنتائج رغم ذلك تتعارض 

يشتمل على نوع من و املالءمة،  ل خاصيةاألرطام احملاسبية اليت تعطّ  ميكن هن ينتج عنه تشويه يف هن تطبيق سياسة التحفظ احملاسيب
ملقارنات املختلفة، كما ا وبالتايل تصبح غري مفيدة لعقد ،ز يف القياس احملاسيب. األمر الذي يتعارض مع حيادية املعلوماتالتحيّ 

الدراسة مع نتائج  فق هذهكما ال تتّ  يسدي إلظهار إيرادات الوحدة االطتصادية بصورة غري دطيقة وختتلف عن طيمتها احلقيقية.
 قود ألخطاء يف القياس احملاسيب وإنقاص طيمة املعلومات احملاسبيةن التحفظ ي( واليت هظهرت ه6110دراسة )القاضي ومأمون 

وم وبالنسبة ل الواطع االطتصادي بالنسبة لتقييم األصول واخلصهنا ال متثّ وهذا أل ختاذ القرارات،ال كل الذي جيعلها غري مفيدةبالش
 لقياس الربح.
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 خالصة الفصل   

هنشطتها  دلضخامة مسسساته وتعدّ  نظرايعت ر ططاع التأمني من القطاعات االطتصادية املهمة وإحدى ركائز االطتصاد الوطين، 
تزامات ألعباء وااللسم باحلذر عند تقدير مبالغ انشاط التأمني املمارس، والذي يتّ زا هو الطابع اخلاص لعها. وما يزيد القطاع متيّ وتنوّ 

اصر ننظرا لصعوبة تقديرها بدطة كبرية وبقيم مضبوطة. هذا ما يدفع حماسب التأمني إىل املبالغة يف بعض عاحملتملة واملسكدة الوطوع، 
ة باستمرار وحماطة شركات التأمني يف بيئة هعمال متغريّ تنشط وخمصص الديون املشكوك فيها.  املخصصات التقنيةالقوائم املالية ك

عل جيا ، ممداسيب املعقّ م عملها املايل واحملد استقرارها املايل، فضال عن ذلك ختضع لقوانني صارمة تنظّ مبختلف األخطار اليت طد هتدّ 
لزاوية ميكن حاالت عدم التأكد. ومن هذه ا ملعاجة  مفهوم التحفظ احملاسيب يف املمارسات احملاسبية ضرورة حتميةمسألة تبيّن 

والسرية إىل  ةظ ططاع شركات التأمني وإعادة التأمني وارتفاع مستوى احلذر فيه، وهن زيادة االحتياطات املعلنالتأكيد على حتفّ 
لرطابة وهيئات التأطري ظية اليت تقوم هبا إدارة ابلة االلتزامات املستقبلية، وكذا اإلجراءات التحفّ هة ملقااملوجّ  جانب مبالغ التخصيص

يل بيانات الدراسة وبناء على نتائج حتل شركات.هذه اللتحفظ يف جمال عمل املتواجدة يف السوق، كلها همور تدعم ممارسة وتطبيق ا
 ة التالية: واختبار فرضياهتا مت التوصل للنتائج اإلحصائي

 لتحفظ احملاسيب يف شركات التأمني اجلزائرية املدروسة.وجود مستوى مقبول ومتوسط ل -
تعاين شركات التأمني اجلزائرية بعض القصور يف تقييم هصوهلا املالية، حيث تواجه صعوبات يف تطبيق منهج القيمة العادلة  -

مايل نشط  سوق رهسلوب التكلفة التارخيية بشكل هساسي، وهذا لعدم توفّ  وتستخدمبالنسبة لتقييم بعض عناصر القوائم املالية 
 ظ احملاسيب.كا بسياسة التحفيف اجلزائر وعدم إلزامية تطبيق القيمة العادلة يف املسسسة اجلزائرية، مما جيعلها هكثر متسّ 

 .%00.6سنة بنسبة  21- 01معظم هفراد العينة املستجوبني تنحصر هعمارهم ما بني  -
 (.%01.1معظم هفراد عينة البحث من محلة الليسانس واملاجستري بنسبة ) -
 (.73.2%)معظم هفراد العينة هلم ختصص مالية وحماسبة بنسبة  -
 (.% 61معظم هفراد العينة املبحوثني من فئة اإلطارات املالية واحملاسبية بنسبة تقارب ) -
 بأس هبا يف اجملال املايل واحملاسيب ونشاط التأمني تفوق اخلمس سنوات.( من هفراد العينة ميلكون خ رة ال %86حوايل ) -
 يوافق هفراد العينة على هن هناك ممارسة للتحفظ احملاسيب يف جمال تقييم هصول الشركة.ال  -
 يوافق هفراد العينة بدرجة متوسطة على هن هناك ممارسة للتحفظ احملاسيب يف جمال تقييم التزامات الشركة. -
 وافق هفراد العينة بدرجة متوسطة على هن هناك ممارسة للتحفظ احملاسيب يف جمال تقييم إيرادات الشركة.ي -
 يوافق هفراد العينة بدرجة عالية على هن هناك ممارسة للتحفظ احملاسيب يف جمال تقييم مصاريف الشركة. -
 أمني.م املصاريف وهذا خلصوصية نشاط التيظهر استخدام سياسة التحفظ بشكل واضح ومبستوى عايل يف جمال تقيي -
 بدرجة موافقة عالية على هن مستوى املالءمة يف املعلومات احملاسبية مرتفع.و يوافق هفراد العينة  -
 بدرجة عالية على هن مستوى املوثوطية يف املعلومات احملاسبية عايل.و يوافق هفراد العينة  -
يوجد تأثري ذو داللة إحصائية الستخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم األصول على مالءمة املعلومات احملاسبية   -

 .وهو ما يؤكد صحة الفرضية األولى لشركة التأمني اجلزائرية.
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املعلومات احملاسبية  ات على مالءمةال يوجد تأثري ذو داللة إحصائية الستخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم االلتزام -
 .الثانيةصحة الفرضية  ينفيوهو ما  لشركة التأمني اجلزائرية.

ال يوجد تأثري ذو داللة إحصائية الستخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم اإليرادات على مالءمة املعلومات احملاسبية  -
 .الثالثةضية صحة الفر  ينفيوهو ما  .لشركة التأمني اجلزائرية

يوجد تأثري ذو داللة إحصائية الستخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم املصاريف على مالءمة املعلومات احملاسبية  -
 .الرابعةوهو ما يؤكد صحة الفرضية لشركة التأمني اجلزائرية. 

ال يوجد تأثري ذو داللة إحصائية الستخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم األصول على موثوطية املعلومات احملاسبية  -
 .الخامسةصحة الفرضية  ينفيوهو ما  لشركة التأمني اجلزائرية.

املعلومات احملاسبية  مات على موثوطيةيوجد تأثري ذو داللة إحصائية الستخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم االلتزا -
 .السادسةصحة الفرضية يؤكد وهو ما  لشركة التأمني اجلزائرية.

يوجد تأثري ذو داللة إحصائية الستخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم اإليرادات على موثوطية املعلومات احملاسبية ال  -
 .السابعةلفرضية صحة ا ينفيوهو ما  لشركة التأمني اجلزائرية.

يوجد تأثري ذو داللة إحصائية الستخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف جمال تقييم املصاريف على موثوطية املعلومات احملاسبية  -
 .الثامنةصحة الفرضية  يؤكدوهو ما  لشركة التأمني.

لمعلومات وثوطية لخاصية املالءمة و امل خاصيةبشكل عام على سياسة التحفظ احملاسيب  يوجد تأثري ذو داللة إحصائية الستخدام -
 .الرئيسية صحة الفرضيات يؤكدوهو ما  .املتضّمنة يف القوائم املالية لشركات التأمني على األضرار اجلزائرية احملاسبية
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تستعمل سياسة التحفظ احملاسيب كدليل للمحاسب يطّبق يف الظروف غري العادية وليست كقاعدة مذهبية جيرى احرتامها ومراعاهتا 
عمر اإلنتاجي لألصل ديد اليف الظروف اليت تستدعي رأي احملاسب عند حت ايف مجيع األحوال. هذه السياسة ال يزال تطبيقها جاري

التطبيقية  وغريها من املمارساتأو عند تقييم بعض عناصر القوائم املالية  واالحتياطات املخصصاتمبالغ ، أو عند تقدير مثال
واملسؤولني يف  ينواملسريّ  للكثري من املديريناؤل للتف. إن االجتاه حنو التشاؤم هي مسألة هامة جدا للحد من امليل الكبري املمكنة

 ليس هلا مكان بارز يف النظرية احملاسبية، حيث أهنا تؤدي الختاذ قرارات خاطئة الشركات املختلفة، إال أن احليطة واحلذر املفرط
ن حلاالت عدم  جتّنب أن يكو إىل بشكل عام لة، مثلها مثل التفاؤل املفرط والزائد عن احلد املعقول. فهذه السياسة هتدفومضلّ 

 على السنوات املقبلة. التأكد احلالية األثر املباشر
النسبة للعديد من ب التحفظ احملاسيب رغم ظهوره منذ زمن طويل نسبيا، إال أنه ال يزال يشّكل مطلبا أساسيا يف السنوات األخريةف

حت دراسات حيث وضّ ويزداد الطلب عليه بشكل أكرب يف قطاع شركات التأمني وإعادة التأمني، األطراف ذات العالقة باملنشأة، 
الواليات ململكة املتحدة و ا خاصة يف ،هلذه الشركات تطبيقية خمتلفة ارتفاع درجة ممارسة التحفظ لدى إعداد التقارير والقوائم املالية

عايري صادرة عن املشروع املشرتك جمللس املتلك الأبرزها كانت ه من معارضة  رغم ما لقي ،املتحدة األمريكية ودول أوروبية عديدة
 وهذا ألثره السليب على خصائص املعلومة احملاسبية ،(FASB( وجملس معايري احملاسبة املالية األمريكي )IASBاحملاسبية الدولية )
ني التحفظ احملاسيب إعادة تضم حنواآلراء  اجّتهتو  زاد النقاش وعقب األزمة املالية العاملية األخرية، األخرية فرتةيف ال. و وعلى جودهتا

مع ضرورة حتديد مفهومه بدقة والتأكيد على أن ممارسة التحفظ  ،8102لسنة  (IASB) املعايري الدويل جمللساملفاهيمي  اإلطاريف 
  .اث االقتصاديةمتثيلها الصادق للظواهر واألحد وبالتايل ،حيادية املعلومات احملاسبيةبشكل واضح دعم ز يبطريقة حذرة ودون حتيّ 

يقود لنشر معلومات قد ، كما ية بدرجة كبرية ودون مربّرإن التطبيق اخلاطئ هلذه السياسة احملاسبية قد ينتج عنه ختفيض لألرباح احملاسب
صحيح ال ستخدامال. لذا فإن اوسط هيئات إعداد املعايري والباحثني األكادميينيغري دقيقة ومغلوطة، وهو ما جعلها حمل انتقاد واسع 

يل ملفهوم التحفظ يف احملاسبة ينحصر يف اختيار الطرق احملاسبية اليت ال تؤدي إىل املبالغة يف حتسني األرباح والتأثري على املركز املا
قوائم املالية بالزيادة ذه السياسة ال يقصد به السماح له بتغيري قيم بنود الفالتزام حماسب التأمني بالتطبيق السليم هل. شركات التأمنيل

ات دون وختفيض قيم األصول واألرباح وااليراد سائر واملصاري تعّمد رفع قيم االلتزامات واخلأن ي وأ، مىت شاء ذلك أو النقصان
  ظروف الشكيف والتقدير املعقول لألحداث بعد، مربّرات مقبولة، إمنا يقصد به عدم املخاطرة يف حاالت مل يتم تأكيدها أو حتققها

احملاسيب يعن بشكل  ظ من التحف مستوى معنّي لذلك فإن تبّن وهذا حرصا على محاية نفسه من املسؤولية يف املستقبل.  املمكنة
تأّكد يف عملية التقدير، فيجب اختيار احلل الذي يكون احتمال زيادته لألصول والدخل الحالة عدم  هناكنت اصريح أنه إذا ك
يف املمارسات ها قه سياسة التحفظ عند تطبيقكل ما حتقّ   وبتعبري أدق، فإن .والعكس بالنسبة لاللتزامات واملصاري  أقل ما ميكن

أنه يف حالة وجود  واليت تتضّمن ،من خالل قاعدة معقولة متاما يف املواق  الصعبة التأمني رشاد حماسبية بصورة صحيحة هو إالعمل
ت ءمة املعلوما، بالشكل الذي يضمن حتقيق مالهاملغاالة فيشك بشأن تقييم بند معني فإن التحفظ يف التقدير يكون أفضل من 

طبيق هذه عناصر القوائم املالية، فليس هناك حاجة لتعدم وجود شك يف عملية تقدير يف حالة  ،باملقابل .وموثوقيتها احملاسبية
شويه أنه يتضّمن التخفيض يف قيم األصول واملداخيل وتالبعض هذا املفهوم على حنو خاطئ بلكن لسوء احلظ فّسر  السياسة.

 املعلومات املتعلقة هبا.
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عالقته خبصائص املعلومات و  على ما سبق توضيحه جاءت الدراسة احلالية لتساهم يف التأصيل النظري ملوضوع التحفظ احملاسيب بناء
، حيث مت املفهوم يف عملية تقييم عناصر القوائم املالية لشركات التأمني اجلزائرية  هذاوالوقوف على مدى تبّن  ،ةساسياحملاسبية األ

بوالية سطي ، اطها اليت متارس نشرية املدرجة يف اجلانب النظري على الواقع العملي جملموعة من شركات التأمني اسقاط املفاهيم النظ
من خالل تقييم اجتاهات بعض املسرّيين واحملاسبني واملاليني حنو اعتماد سياسة التحفظ ضمن التطبيقات العملية األربعة املعروفة يف 

 نوجزها فيما يلي: اتصيلتو بيقي توصلنا جلملة من النتائج وامتت دراسته يف اجلانب النظري والتطما وبناء على  اجملال احملاسيب.
 النظرية أوال: نتائج الدراسة    

 النظري إىل جمموعة من النتائج هي: يف شقهأفضى البحث 
حاالت عدم التأكد  عاجلةملوسيلة فّعالة ومناسبة قيد حماسيب مييل احملاسبون إىل اتباعه يف املمارسات العملية، و التحفظ  يعد  -1

خفض تكلفة  ،عند إعداد القوائم املالية منافع اقتصادية خمتلفة كتحسني كفاءة عقود املديونية تج عن تطبيقهينحيث ، وهنااليت يواجه
ة األرباح وقدرهتا على ممارسة إدار  اإلدارة م حوكمة الشركات، احلد من تالعباتعدم متاثل املعلومات، دعمشكلة ، ختفيض رأس املال
 .وخيّفض من احتماالت اإلفالس مما ينعكس اجيابيا على قيمة املنشأة ،االنتهازية

 ختفيض األرباح يفمتماثل لالعرتاف باألرباح واخلسائر، واالبتعاد عن املبالغة  تقوم فلسفة التحفظ احملاسيب على التوقيت الال  -2
 واالبتعاد عن املصاحل الشخصية عند إجراء التقييم لضمان احلصول على معلومات حماسبية متثل بصدق احملاسبية وتعظيم اخلسائر،
 حقيقة ما جرى فعال.

د وتقدير درجة ممارسة تكمن يف حتديختل  املؤسسات إن اخلطوة األوىل واملهّمة يف فهم التحفظ احملاسيب يف القوائم املالية مل -3
مديرين وهي مسألة ختضع لسياسة املؤسسة بالدرجة األوىل مث اجلانب السلوكي لل عناصر القوائم املالية.التحفظ ومستواه لدى تقدير 

 واحملاسبني.
الغش والتالعب  الت، خاصة مع تزايد حايف السنوات األخرية أضحى التحفظ احملاسيب مطلبا هاما ملستخدمي القوائم املالية -4

 وإفالس العديد من الشركات.اليت قد تؤدي إىل تعثّر يف احلسابات 
اليت دعم اآلراء تو  ،من حيث تأييد استخدام سياسة التحفظ احملاسيبفق هذه الدراسة مع العديد من الدراسات السابقة تتّ  -5

نّبا حلدوث تالعب جت وهذا سق من سنة ألخرىبشكل متّ ها يف بعض املواق ، شرط أن يتم تطبيق تنادي بعدم التخلي عن ممارستها
 باألرباح احملاسبية.

املبالغة يف التقليل من درجة التحفظ احملاسيب ينعكس بالسلب على جودة القوائم املالية ويتيح اجملال لتالعبات االدارة. إال أن  -6
ارة وحتقق مصداقية لإلدد السلوك النفعي تنعكس اجيابيا على املنشأة وعلى جودة معلوماهتا املنشورة، كما تقيّ  له املمارسة اجليدة

 الدائنني وأصحاب املصاحل األخرى.و  القوائم املالية، إىل جانب توفري محاية للمستثمرين
إىل جانب  ،عليالف لتجاوز مشكلة وصعوبة القياس حماسيبتصحيح ك احملاسبون فكرة اصطنعهاأو املؤونات إن املخصصات  -7

سنويا صدها وحسب إطار املعايري احملاسبية الدولية فإن مبالغ املخصصات اليت يتم ر يف تاريخ اجلرد.  مشكلة التوزيع احملاسيب لألعباء
غاالة أو ذر يف تقديرها بعدم املى احملاسبون احلل أفضل تقدير ملبالغ املصاري  املطلوبة لتسوية االلتزامات يف هذا التاريخ. لذا يتوخّ متثّ 
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جا عن االستخدام وإال كان ذلك حتّيزا يف القياس وخرو  ،بغرض ختفيض األرباح أو زيادهتا عن قيمتها احلقيقية االتشّدد يف تكوينه
 اجليد ألساس التحفظ احملاسيب.

متعّذرا قيمة العادلة نهج المنهج التكلفة التارخيية التقليدي وهذا كلما كان القياس احملاسيب وفق تقّيد مباملشرّع اجلزائري لل دعا -8
 ألصول واخلصوم.لبعض عناصر االعادلة بالنسبة  القيمةوهو ما يعطي إشارة واضحة عن صعوبة تطبيق وتبّن وصعب التطبيق، 

رغم أن املشرّع اجلزائري مل ينظر إىل التحفظ احملاسيب كخاصية نوعية مرغوبة يف املعلومة احملاسبية، إال أنه أشار هلذا املفهوم  -9
 الذي تضّمن التقدير املعقول للوقائع يف ظروف الشك. "مبدأ احليطة "حتت تسمية  051-12ضمن القانون 

م للتحفظ، فهناك خبصوص نظرهت بعض الشيءجاءت وجهات النظر واآلراء اخلاصة باملهنيني واألكادمييني واملفّكرين متعارضة  -10
على  ه والتمّسك بهضرورة اعتمادهناك من يقّر ب، و والتخلي عنه وجوب احلد من ممارسة التحفظ احملاسيب مبختل  أنواعهمن ينادي ب

  خلاضعة لشكوك اقتصادية حقيقية.مستوى االعرتاف باملعامالت ا
وانني التشريعية د األنظمة والقتعدّ نة سنويا، و املكوّ  املؤوناتو لضخامة االحتياطات ظا بالنظر يعد قطاع التأمني قطاعا متحفّ  -11
حترص باستمرار ، و كل وقت  يف متارس إجراءاهتا الرقابية الصارمةتعّدد هيئات الرقابة والتأطري اليت إىل جانب ، مة لصناعة التأمنياملنظّ 

 مان استقرارها املايلوهذا لض ظية املنصوص عليها يف القوانني،حفّ على متابعة شركات التأمني ومعرفة مدى التزامها باإلجراءات الت
 .ومحاية كتلة األموال اليت حتوزها باستمرار

 التطبيقية نتائج الدراسةثانيا:     
 إىل النتائج التالية: بوالية سطي  توصلنا املتواجدة قمنا هبا على مستوى شركات التأمني على األضرارمن خالل الدراسة امليدانية اليت 

غالبا ما توص  عملية حتديد مدى تأثري استخدام سياسة التحفظ احملاسيب على مالءمة وموثوقية املعلومات احملاسبية بالصعبة،  -1
وما يزيد  .ات ذات طابع مايل كشركات التأمنيجهة، وصعوبة تبنّيه على مستوى شركوهذا لتعّدد جماالت تطبيق هذا املفهوم من 

واختالف تاريخ اقفال احلسابات السنوية مع تاريخ هناية دورة التأمني. هذا ما  األمر صعوبة انعكاس دورة االنتاج هلذه الشركات
 الدراسات السابقة يف جمال التحفظ. بعضيفّسر لنا اختالف النتائج اليت توصلت إليها الدراسة احلالية مع 

مهها السوق املايل لتقييمها أكفؤة  نشطة، مما جيعلها حباجة إىل أسواق عهاتتمّيز شركات التأمني اجلزائرية بضخامة استثماراهتا وتنوّ  -2
ت ص مصادر املعلوماجانب نق، إىل هذه السوقومعرفة قيمتها العادلة. هذا ما يعترب صعبا نوعا ما يف اجلزائر بسبب غياب وقياسها 

 الالزمة لتحديد القيمة العادلة وضع  املنافسة على مستوى قطاع التأمني
 لوفاء بالتزاماهتا املستقبلية.نة لوّ املك التقنية املقنّنة واملخصصات تنفرد شركات التأمني بعنصر االلتزامات التقنية اليت تضم املؤونات -3

ر البارز واألهم يف سياسة التحفظ احملاسيب على مستوى شركات التأمني اجلزائرية، كما تعد البند األكثهذه االلتزامات العنصر تشّكل 
 دة أو حمتملة يصعب تقدير مبالغها بشكل دقيق.حساسية يف حماسبة التأمني وهذا الرتباطه بالتزامات مؤكّ 

 ساسا جماالتأ ى مستوى شركات التأمني تشملتستهدف سياسة التحفظ احملاسيب جوانب خمتلفة من العمل احملاسيب عل -4
نة، املقنّ ؤونات واملاألصول، االلتزامات، املصاري ، االيرادات، وتظهر بشكل واضح عند تكوين املخصصات التقنية، االحتياطات 

ؤكدة واحملتملة، تقييم االعرتاف باألرباح واخلسائر امللة للسنة املوالية، خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها، ترحيل األقساط املؤجّ 
 نتائج أعماهلا بشكل عام.لشركة و احملاسبية ل رباحاألر على مما يؤثّ األصول املالية وغريها، 
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حا خاصة يف جمال مل يكن واض ستخدامهاق شركات التأمني اجلزائرية سياسة التحفظ احملاسيب مبستوى مرتفع كما أن اال تطبّ  -5
األصول وااليرادات وااللتزامات. ويرجع السبب لعدم إلزامية تطبيق هذه السياسة من جهة، وعدم توضيح مضمون هذا املفهوم 

 ن تستجيبأطاع التأمني من جهة أخرى. واقتصر النظام على حتديد ضرورة بشكل دقيق يف اإلطار التصوري للنظام احملاسيب واملايل لق
 احلسابات يف شركات التأمني. سري ( اخلاص بقواعد28ضمن اإلشعار رقم ) احملاسبة ملبدأ احليطة

ر استخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف جماالت تقييم األصول واملصاري  على مالءمة املعلومات احملاسبية املبّلغ عنها يف يؤثّ  -6
ءمة املعلومات وااليرادات على مالت يؤثر استخدامه يف جماالت تقييم االلتزاماالقوائم املالية لشركات التأمني اجلزائرية، لكن ال 

 احملاسبية، وهذا بسبب حمدودية استعماله يف هذه اجملاالت.
يؤثر استخدام سياسة التحفظ احملاسيب يف جماالت تقييم االلتزامات واملصاري  على موثوقية املعلومات احملاسبية املبّلغ عنها يف  -7

ة املعلومات احملاسبية، ثوقيو القوائم املالية لشركات التأمني اجلزائرية، لكن ال يؤثر استخدامه يف جماالت تقييم األصول وااليرادات على م
لتعارضه مع أساس االعرتاف و  ،طبيعة األصول اململوكة يف شركات التأمني واليت يتمثل اجلزء األكرب منها يف األصول املاليةبسبب وهذا 
 اإليرادات.ب

ملتضّمنة يف ا إن استخدام سياسة التحفظ احملاسيب بشكل عام يؤثر على خاصية املالءمة وخاصية املوثوقية للمعلومات احملاسبية -8
ذه ، وأن هذا التأثري كان بدرجة متوسطة لوجود عوامل أخرى قد تتداخل مع تبّن هاملدروسة ملالية لشركات التأمني اجلزائريةالقوائم ا

 السياسة لتحسني جودة املعلومات ورفع مستواها.
ما مت  عنتقدمي معلومات  يتمر خاصية املالءمة يف املعلومات احملاسبية لشركات التأمني اجلزائرية ومبستوى مرتفع، حيث تتوفّ  -9

عن تقدمي معلومات تنبؤية  فضال .حىت تكون مفيدة لعقد مقارنات خمتلفة وتصحيح االحنرافات التخطيط له وما مت حتقيقه بالفعل
 ريق إعداد قوائم مالية تنبؤية، وتوفري معلومات حول التدفقات النقدية اجلارية واملستقبلية.على املدى املتوسط والطويل عن ط

تمّيز هذه الشركات بدرجة ت ة يف املعلومات احملاسبية لشركات التأمني اجلزائرية ومبستوى مرتفع، حيثوثوقير خاصية املتتوفّ  -10
، واملطابقة االستعانة برأي مراجع احلسابات اخلارجي مث ،مة لعملهانني املنظّ اقو أوال من صرامة الالثقة املالية العالية واليت تستمد 

صية تأكد من توفّر خال، بغية ابالنسبة لعناصر القوائم املالية ةيف الدفاتر وما هو موجود حقيق بني ما جرى تقييده)اجلرد( الدورية 
 اعت الضرورية املوصى هبا من طرف إدارة الرقابة على قطوالسجالّ . إىل جانب االلتزام بالوثائق التمثيل الصادق لواقع الشركة

من أي  وااللتزام بقواعد التقييد احملاسيب وشروطه حلماية املعلومات، ما دعت الضرورةكلّ   حىت يسهل فحصها ومراجعتها ،التأمينات
 االعتماد عليها. فاملعلومات املتوفرة هي معلومات مستندية تربّر إمكانية .أو أخطاء تعديل أو تالعب

 تاالقتراحاثالثا:     
 ت واليت نراها ضرورية وختدم أغراض البحث:ااالقرتاحة املتوصل إليها ميكننا تقدمي مجلة من دراسنتائج اليف ضوء 

اإليرادات  ،ك به لدى إجراء التقديرات الالزمة ملختل  عناصر األصول واخلصومإعادة النظر يف قضية التحفظ احملاسيب والتمسّ  -1
 .املستثمرينو  قها وحفاظا على حقوق املسامهني والدائننييف ظروف عدم التأكد، وهذا بالنظر للمنافع اليت حيقّ واملصاري  

، اخلتامية ئم املاليةعند إعداد القواوباملستوى املعقول ضرورة إلزام شركات التأمني اجلزائرية باستخدام سياسة حماسبية متحفظة  -2
 س حلملة العقوديف األساعائدة وهذا حلماية األموال الضخمة اليت حتوزها على مدار السنة والوتقدير بعض عناصر األصول واخلصوم. 
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من جهة، ولكون قطاع التأمني من القطاعات االقتصادية األكثر احليوية فيجب العمل على ضمان الشفافية واملصداقية واملالءمة يف 
 من جهة أخرى.حىت تعطي الصورة الصادقة عن الوضع املايل لشركات التأمني، املالية  قوائم والتقاريرال
عدم التخلي عن تطبيق وممارسة سياسة التحفظ احملاسيب شرط خلق نوع من التوازن يف عملية التطبيق، فكما أن تطبيقها جيعل  -3

االفراط واملبالغة  من مستوى الثقة يف املعلومات، فإن رفعالقرار وي اختاذوأكثر تأثريا على عملية من املعلومات احملاسبية أكثر مالءمة 
املستثمرين و ويضر بسمعتها، حيث أن هذه الوضعية جتعل املسامهني التأمني شركة ق السياسة قد ينعكس بالسلب على يف تطبي

 .شكلها السليب املعلومات وممارسة إدارة الربح يفزيد من مشكلة عدم متاثل ت، و يعتقدون بأهنم يستثمرون أمواهلم يف شركة غري ناجحة
ها وال د لسياسة التحفظ احملاسيب يكون من خالل اإلبقاء على التحفظ عند مستويات معقولة غري مغاىل فيالتطبيق اجليّ فإن وبالتايل 

 متشّددة بشكل كبري.
م املالية يف بيئة األعمال لتحفظ احملاسيب يف التقارير والقوائإجراء املزيد من األحباث احملاسبية اليت تعطي تفسريا إضافيا ملستوى ا -4

وحتميا  ضروريا يعد استخدامه، حيث أن وإعادة التأمني اجلزائرية، والوقوف على مدى أمهيته وأثره على حسابات شركات التأمني
، الربيطانيةو ن يف نصوص املعايري احملاسبية الدولية واملعايري احملاسبية األمريكية وهو متضمّ  ،استبعادهومن الصعب  يف قطاع التأمني

 .وسيبقى تطبيقه مستمرا لطاملا اقرتن حباالت عدم التأكد اليت حتيط مبؤسسات األعمال
من التحفظ احملاسيب،  انعدد شركات التأمني املدرجة فيه وإلزامها مبستوى معي ورفع ائري وتنشيطهتفعيل دور السوق املايل اجلز  -5

بالشكل الذي يرفع من موثوقية املعلومات احملاسبية املتاحة للمستخدمني، حيث أن شركات التأمني ال ميكن أن تكون ذات جناعة 
خمتل   يف كما أن وجود هذه السوق يضمن لشركات التأمني اجلزائرية استثمار األموال املتاحة لديها. كفؤة  ةيف غياب سوق مالي

 صيغ التوظي  اليت يسمح هبا القانون، ومن مث مواجهة التزاماهتا يف املستقبل.
تقدم هذه الدراسة أدلة تطبيقية إضافية عن األثر االجيايب للتحفظ احملاسيب على مالءمة وموثوقية املعلومات احملاسبية يف شركات  -6

مي إلعداد القوائم املالية، االطار املفاهيوادراجه ضمن التحفظ تبّن سياسة ية قض وبالتايل فإن نتائج الدراسة تدعمالتأمني اجلزائرية، 
 .قطاع التأمني وإعادة التأمنييف  وإجراء املزيد من األحباث والدراسات يف هذا اجملال هبدف حتسني ممارسته

كيفية احلد قوف على آثاره السلبية و على املنظمات املهنية وضع إرشادات وقواعد واضحة حول ممارسة التحفظ احملاسيب، والو  -7
يف مضمون هذا  كما ينبغي إعادة النظر .خاصة األرباح منها وتعزيز آثاره االجيابية، وذلك لتجّنب التالعب باملعلومات احملاسبية
ن  املفهوم املتضمّ بّن ت وسريها املايل واحملاسيب، من خاللاجلزائرية املفهوم على مستوى قانون التأمينات املنّظم لعمل شركات التأمني 

 استخدامه. ظروف وحتديد 8102لسنة  (IASB) ةالدولي احملاسبية يف اإلطار املفاهيمي جمللس املعايري
ضرورة ممارسة التحفظ احملاسيب يف ظل حوكمة شركات التأمني بالشكل الذي حيد من الفرص االنتهازية للمكافآت اإلدارية يف  -8

لومات حماسبية ذات معحتما وهذا سيوفّر  .املايل وعدم متثيلها بصدق حلقيقة الوضع تضخيم األرباحهذه الشركات، والناجتة عن 
 .التأثري على عملية صنع القرارات املالية والتأمينية تنبؤية وبالتايلقدرة وهلا  وثوقيةم
( للرفع من مستوى مالءمة املعلومات 8رقم )تشجيع شركات التأمني وتوجيهها حنو التبن املبّكر للمعيار الدويل لإلبالغ املايل  -9

 ه الشركات، حيث يتضمن هذا املعيار تصني  وتقييم خمتل  األدوات املالية املتاحة هلذوجعلها أكثر قابلية للمقارنة وزيادة موثوقيتها
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يف تسريع  لتأمنيبة على قطاع اشراف والرقافعيل دور هيئات اإلبتوجيه وت وهذا ال ميكن أن ينجح إال .وإدخال أسلوب القيمة العادلة
 العملية، والعمل على جعل القوانني املنّظمة للقطاع أكثر مرونة للمفاضلة بني بدائل القياس املتعّددة لنفس البند.

ملستوى الدويل واملتعّلقة على ااملتسارعة املايل لقطاع التأمني مبا يتماشى مع التطورات األخرية و ضرورة حتيني النظام احملاسيب  -10
، وهذا لتسهيل (IFRS15)واملعيار الدويل  (IFRS7واملعيار الدويل )  (IFRS4(، خاصة املعيار الدويل )IFRS)الدولية باملعايري 

طاع التأمينات لتحسني  هذه املعايري يف قعملية تبّن  عجيلإىل جانب ت اندماجها يف االقتصاد الدويل وحتقيق املزايا واالستفادة منه.
ات هذه املعايري وتوفري وتكييفه مع متطلبأتى إال من خالل هتيئة وتوفري املناخ املالئم ، وهذا ال يتّ احملاسبية جودة املعلوماتبيئة و 
 .استخدامها بتعميم ةكفيلمات واألسس الاملقوّ 
لتأمني وإعادة ا القطاع يف جمال املعايري احملاسبية الدولية والنظام احملاسيب املايل لقطاع وظفيتكثي  جانب التكوين والتدريب مل -11

اوز الثغرات والنقائص وجت ،احلديثة املالية واحملاسبية بكل ما هو جديد على الساحة الدولية وترسيخ املفاهيم الطالعهمالتأمني، وهذا 
  صة.صّ سية وندوات وملتقيات لتبادل املعارف واخلربات يف جمال األنظمة احملاسبية املتخيدان، عن طريق تنظيم أيام درااملّسجلة يف امل

 الية.نة يف تاريخ إقفال احلسابات وتعديلها لتعكس أفضل التقديرات احلمراجعة مجيع املخصصات التقنية واملؤونات املكوّ  -12
 : المساهمة العلمية المحققة من البحثرابعا    

 حيث:املتخّصصة ث احملاسبية حبايف جمال األوفكرية تعتقد الباحثة أن هذه الدراسة قدمت مسامهة علمية 
 املعلومات احملاسبية جودةب على ندرة األحباث يف جمال التحفظ احملاسيب وأثره على من الناحية األكادميية سعت الدراسة للتغلّ  -

 .لتحفظلمت الدراسة دليال ميدانيا على هذا األثر، ومن مث التخفي  من اآلراء املناهضة حيث قدّ التأمني،  صناعة خاصة يف جمال
على فظ ليل األثر املمكن للتحسعت الدراسة لتطوير منهجية البحث يف هذا اجملال من خالل استخدام االستبيان كأداة لتح -
 .حالة اجلزائرك  املدرجة فيه التأمني شركاتد نشيط وتعدّ ال عدم وجود سوق مال لمعلومة، وهذا طبعا يف حلساسية األصائص اخل
على  إعادة التأمني و  التحفظ احملاسيب يف شركات هلا طبيعة عمل خاصة وهي شركات التأمنيحاولت الدراسة معرفة مدى تبّن  -

 ع العملي.يف الواق تستدعي املزيد من ممارسة التحفظقة بعمل هذه الشركات ات املتعلّ ي، والتحقق من أن اخلصوصاألضرار
تعتقد الباحثة أن نتائج الدراسة ميكن أن تدعم سياسة التحفظ وتساعد على فهمه على الوجه الصحيح وإزالة الغموض بشأن  -

 معناه احملاسيب، خاصة بالنسبة ملستخدمي املعلومات واملستثمرين.
 : مجاالت بحثية مقترحةخامسا    

ة جادة توصل إليها، توجد العديد من اجملاالت اليت ميكن أن تشّكل أساسا لبحوث مستقبليوالتطبيقية املبناء على النتائج النظرية 
 منها: الةوفعّ 
 .(Basuوفق منوذج ) قياس التحفظ احملاسيب والعوامل املؤثرة عليه يف شركات التأمني اجلزائرية -   
 التحفظ احملاسيب يف شركات التأمني وإعادة التأمني اجلزائرية.دور خصائص جودة جلان املراجعة يف حتسني مستوى  -   
 دراسة أثر التحفظ احملاسيب على ظاهرة ال متاثل املعلومات احملاسبية لرتشيد قرارات املستثمرين. -   
 .اجلزائرية وإعادة التأمني شركات التأمنياجلزائرية و البنوك بني ممارسة التحفظ احملاسيب يف دراسة مقارنة  -   
 دور سياسة التحفظ احملاسيب يف ترشيد قرارات االستثمار واحلد من خماطر اإلفالس لشركات املسامهة املقّيدة يف البورصة. -   
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 المراجع باللغة العربيةأوال:  

 ، المنشورات والجرائد الرسميةعاييرالم المصادر، -1
 5112، 3أحميدوش مدني، الوجيز في منهجية البحث الق انوني، ط. 
    التحول إلى المعايير الدولية، الهيئة السعودية( للمحاسبين الق انونيينSOCPA  أبريل ،)5112. 

 بدون تاريخ(.  الحوكمة ودورها في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية، منتدى المحاسب العربي(  
  ( خالد الصباغ، المعيار الجديدIFRS17نق ابة المهن المالية المح ) ،5112اسبية، سوريا. 
  33 سعيد سالم، معيار المحاسبة الدولي ،(FCT) ،53/11/5112( متوفر على الموقع ،(ae.linkedin.com.  
   ،5113سهيل رزق دياب، مناهج البحث العلمي، غزة ف لسطين. 
   ،الجزائر.11جامعة سطيف  5113/ 5112محاضرات في مقياس اقتصاد التأمينات، صبرينة شراقة ، 
  ( (، متوفر على الموقع )12صالح عمر بن حيدرة، معيار المحاسبة الدولي الجديد رقمmaqaloty.com.) 

   عداد الدراسات الميدانية: منظور إحصائي، مطبوعة جامعية، كلية العلومإطويطي مصطفى، وعيل ميلود، أساليب تصميم و 
 .5112- 5113الجامعي:   الموسم-البويرة    –ج  االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أكلي محند أولحا 

  11عايش صباح، الخطوات المنهجية لتصميم االستبيان، جامعة وهران، ص( متوفّر على الموقع .com .almanhal).  
  5112خليج للدراسات، ف اروق فياض، التأمين االلكتروني، موقع الخليج االقتصادي، مركز ال. 

   :5111المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، المملكة العربية السعودية، المحاسبة في شركات التأمين. 
    جامعة محمد بوضياف المسيلة5113/5112محاضرات في أنظمة المعلومات المحاسبية، للموسم الجامعي ، . 
  ،(، المجمع العربي  12مالية)( والمعيار الدولي إلعداد التق ارير ال9المعيار الدولي إلعداد التق ارير المالية ) محمود الخطيب

 .(www.mohasaba.com، متوفر على الموقع )5112للمحاسبين الق انونيين، 
    المعايير الدولية إلعداد التق ارير المالية، مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التق ارير المالية، الجزء أ:"إطار المف اهيم

 .5113الق انونيين، عمان، األردن،   والمتطلبات"، ترجمة المجّمع الدولي العربي للمحاسبين
 ( معجم المعاني الجامع متوفر على الموقعwww.almaany.com  تاريخ االطالع )5112جوان  31. 
  ( األصول غير الملموسة، ملخصات فنية عن  32معيار المحاسبة الدولي رقم :)(IAS/IFRS)    المجمع الدولي العربي للمحاسبين

 .)www.ascasociety.org( متوفر على الموقع، 5112، (IASCA)الق انونيين  
  الموقع  ، متوفر على(12معيار المحاسبي الدولي رقم )ال (www.infotechaccountants.com). 
  منتدى رؤساء المؤسسات (FCE  معرض ،) ،5112.12.12الصحافة. 
    5113ياسر خلف الجميلي، أهمية المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات المستثمرين في سوق األوراق المالية، أغسطس ،

 (.www.kitabat.com)  متوفر على الموقع
  ياسر سالمة، المعيار الدوليIFRS17   5112، نوفمبر ،( متوفر على الموقعwww.elmohasb.com.) 
    المرسوم  1992.11.31، الصادرة في تاريخ  32الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، العدد ،

  المتعلق بااللتزامات التنظيمية لشركات التأمين.  325-92التنفيذي رقم  
    المتضّمن للنظام المحاسبي المالي،    5112نوفمبر   52المؤرخ في    11-12الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الق انون

 .5112.11.52، بتاريخ  22، السنة  22العدد  
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http://www.kitabat.com/
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    ،المتعلق بتحديد قواعد التقييم والمحاسبة  5112جويلية    53القرار المؤرخ في  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  
  .5119مارس   52، إصدار  23، السنة  19ومحتوى الكشوف المالية ومدونة الحسابات، العدد  

    والمتعلق بتطبيق أحكام   5112ماي   53المؤرخ في يوم    123.12الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المرسوم رقم
 .5112.12.52، بتاريخ  22، السنة  52المتعلق بتطبيق النظام المحاسبي المالي، العدد    11-12الق انون  

 الكتب   -5 
   شر، عمان، لية، دار وائل للنأبو نصار حميدات، محمد جمعة، معايير المحاسبة واإلبالغ المالي الدولية: الجوانب النظرية والعم

5112.   

  5119وري للنشر والتوزيع، عمان، أحمد بلخاوي، تعريب: رياض العبد اهلل، نظرية محاسبية، دار الياز. 
   5111صف اء للنشر والتوزيع، عمان    ، دار1أحمد حلمي جمعة، محاسبة عقود التأمين: االعتراف القياس، اإلفصاح، ط. 
 5112، 3أحميدوش مدني، الوجيز في منهجية البحث الق انوني، ط، ( متوفر على الموقعusmba.ac.ma.) 
   5113شر والتوزيع، عمان األردن، حامد داود الطحلة، محاسبة المق اوالت بين النظرية والتطبيق، دار اليازوري للن. 
    5113ات جامعة دمشق، جامعة دمشق، حسين الق اضي، مأمون حمدان، نظرية المحاسبة، منشور. 

 5112تبة الوف اء الق انونية، مصر، ، مك1رشا الغول، التحفظ المحاسبي، ط. 
 5113، دار وائل للنشر، عمان، 5ط ،معاصر: من المبادئ إلى المعاييررضوان حلوة حنان، النموذج المحاسبي ال. 
 5119، دار الثق افة، عمان، 1بة، طرضوان حلوة حنان، تطور الفكر المحاسبي: مدخل نظرية المحاس. 
  5113األردن، ائل للنشر، عمان،  ، دار و 3رضوان حلوه حنان، مدخل النظرية المحاسبية، ط. 
 5113، دار المسيرة للنشر، عمان، 5الرمحي نضال محمد، نصار عبد الخالق، زياد عبد الحليم، مبادئ المحاسبة المالية، ط. 
  5113لمملكة العربية السعودية، ريتشارد شرويدر، مارتن كالرك، جاك كاثي، نظرية المحاسبة، دار المريخ، ا. 
    5111اإلسالمي التكاف لي: أسسه ومحاسبته، دار شعاع للنشر والعلوم، سوريا، سامر مظهر قنطقجي، التأمين. 
  5111لق انونيين، سمير الريشاني، مقدمة في معايير المحاسبة الدولية، جمعية المحاسبين ا. 
  5113، مكتبة العبيكان الرياض، 5صالح بن محمد العّساف، دليل الباحث في العلوم السلوكية، ط. 
    صالح الدين( الهيتي، األساليب االحصائية في العلوم اإلدارية: تطبيق ات باستخدامSSPS  دار وائل للنشر، عمان ،)5113. 
  ة العربية، الق اهرة، ر النهضصالح حسن علي سالمة، نموذج مقترح لقياس وتفسير مستوى التحفظ عند إعداد التق ارير المالية، دا

5119.  
 5119امعية للنشر، اإلسكندرية، في المحاسبة: محاسبة القيمة العادلة، الدار الج  طارق عبد العال حماد، المدخل الحديث. 
  5113، المكتبة العربية، 1بيقي، ج، معايير المحاسبة المصرية: إطار نظري تططارق عبد العال. 
  النموذجية للنشر،   الدار،  1طالب الواعظ، رزاق نور عمران، النظام المحاسبي الموحد وتطبيق اته في الوحدات االقتصادية، ط

 .5111بيروت، 
 ألردن، اليازوري للنشر، ا  طالل محمد الججاوي، ريان يوسف، محمد جعفر، مشتاق الشمري، أساسيات المعرفة المحاسبية، دار

5119. 
    زائر، الج5111الثانية، عبد الرحمن عطية، المحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي المالي، دار النشر جيطلي، الطبعة. 
  5112ق افة للنشر والتوزيع، عمان، عبد الرزاق محمد ق اسم، تحليل وتصميم نظم المعلومات المحاسبية، دار الث. 
  ،5112دار المريخ للنشر، الرياض،ف التر ميجس، روبيرت ميجس، المحاسبة المالية، ترجمة وصفي عبد الفتاح وآخرون. 
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    5111ة للطباعة والنشر، بيروت، ، الدار النموذجي1القوائم المالية، طق اسم محسن الحبيطي، زياد هاشم، تحليل ومناقشة. 
  5113دباء، جامعة الموصل العراق، ، نظام المعلومات المحاسبي، وحدة الحدباء للطباعة والنشر، كلية الحكاظم إبراهيم. 
 5112، دار وائل للنشر، األردن، 1كمال عبد العزيز النقيب، مقدمة في نظرية المحاسبة، ط.  
  ،لمريخ للنشر، الرياض، دار ا(3)، ط1ج  ،دونالد، جيري، جنت، المحاسبة المتوسطة )ترجمة أحمد حجاج، سلطان السلطان( كيسو.  
  5112ربية المتحدة للتسويق، مصر، ، الشركة الع1محمد تيسير الرجبي، تحليل القوائم المالية، ط. 
   اهلل هالل، القياس والتحليل المحاسبي، دار التعليم الجامعي للنشر والتوزيعمحمد سمير الصبان، كمال الدين الدهراوي، عبد  ،

 .5113اإلسكندرية،
  ،5112، دار وائل للنشر، عمان، 1ط محمد مطر، التأصيل النظري للممارسات المهنية المحاسبية. 
  5112سبة، المكتبة العصرية، مصر، محمود السيد الناغي، أسس المحا. 
   ،ناظم حسن الشريفي، سعود جابر العامري، المحاسبة المتقدمة في الشركات، األسس النظرية والعملية الحتساب قيمة الشركات

 .5119هران للنشر والتوزيع، عمان، دار ز 
  طبوعات الجامعية، مهوام جمعة، المحاسبة المعمقة وفق النظام المحاسبي المالي الجديد والمعايير المحاسبية الدولية، ديوان ال

 .، الجزائر5111
   ،5113هيني ف ان جريونج، معايير التق ارير المالية الدولية: دليل التطبيق، الدار الدولية لالستثمارات الثق افية، مصر. 
 5112لمملكة العربية السعودية، وليد بن محمد الشباني، مبادئ المحاسبة والتقرير المالي، العبيكان للنشر، ا. 
  1يدات، طدة للتسويق والتور وليد عبد الق ادر، حسام الدين خداش، المعايير المحاسبية الدولية، الشركة العربية المتح ،

5113. 
    5112ربية المفتوحة في الدنمارك، ، منشورات األكاديمية الع5وليد ناجي الحيالي، أصول المحاسبة المالية، الجزء . 
    5112المملكة العربية السعودية،   المحاسبة، دار المريخ،ويجانت، كيسو كميل، مبادئ. 

 الرسائل واألطروحات الجامعية   -3   
   ميرة مهدي حسنين، المنظور المعاصر للتحفظ المحاسبي في ضوء االتجاهات الحديثة للفكر المحاسبي وأثره على القيمة  أ

 .5115جامعة قناة السويس، منشورة،  المالئمة للمعلومات المحاسبية، رسالة دكتوراه غ  

   انتصار حسين عبد اهلل، لجان المراجعة في ظل حوكمة الشركات وأثرها على جودة التق ارير المالية: دراسة عينة من المصارف
 .5113بة، جامعة الرباط الوطني، السودانية، أطروحة دكتوراه غير منشورة، تخصص محاس

   لمصارف  ة في تنظيم السياسات المحاسبية وتحقيق الشف افية في التق ارير المالية في اأنس عبد اهلل محمد أمين، أثر لجان المراجع
 .5113وجيا، لعلوم والتكنولالتجارية السودانية، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة السودان ل

     حمدي ف لة، تأثير استخدام محاسبة القيمة العادلة على المؤشرات المالية في المؤسسة االقتصادية، أطروحة دكتوراه في
 .5113/5112المحاسبة غير منشورة، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 

    لمحاسبة  اردة في معايير احميدات جمعة، مدى التزام الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان بمعايير اإلفصاح الو
 .5112ان  ية للدراسات العليا، عمالدولية وتعليمات هيئة األوراق المالية، رسالة دكتوراه )غير منشورة(، جامعة عّمان العرب

  ق ام ليندة، دور إدارة الموارد البشرية في تسيير التغيير في المؤسسات االقتصادية الكبرى في والية سطيف، أطروحة  ر
 .5113/5112، فيسطدكتوراه )غ منشورة( تخصص علوم اقتصادية، جامعة  
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    مالي الدولية على  اإلبالغ الالسعيد معتز أمين، أثر اإلفصاح باستخدام مفهوم القيمة العادلة في ضوء التغيرات في معايير
 .5112نشورة، جامعة عمان العربية، اإلبالغ المالي في شركات التامين األردنية، أطروحة دكتوراه غير م

    سليمة طبايبية، دور محاسبة الشركات التأمين في اتخاذ القرارات وفق معايير اإلبالغ المالي الدولية، أطروحة دكتوراه غير
 .5113/5112، 1ة، جامعة سطيفمنشور 

      ،السمارة، محمد ف الح، أثر التحفظ المحاسبي والالتماثل بالمعلومات على تكلفة التمويل في شركات المساهمة العامة األردنية
 .5119امعة عمان العربية، األردن، أطروحة دكتوراه محاسبة )غير منشورة(، كلية الدراسات المالية واإلدارية العليا، ج

 طايلب ف اتح، محاس( بة شركات التأمين في ظل المعايير المحاسبية الدولية: دراسة حالة شركةCAAR  مذكرة ماجستير ،)
 ،5112/5112غير منشورة، تخصص محاسبة، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، 

    نشورة( كلية  مفواز ف اضل الشمري، أثر المعايير االئتمانية على تحسين جودة المعلومات المحاسبية، رسالة ماجستير )غير
 . 5113عمال: جامعة عمان العربية، األ

  ( قزال إسماعيل، دراسة تأثير سياسات التحفظ المحاسبي على جودة المعلومات المالية في ظل تطبيق نظامSCF  أطروحة ،)
 .5112، جامعة ق اصدي مرباح ورق لة، دكتوراه )غير منشورة(

    كف اح صالح إبراهيم الجيلي، أثر محاسبة القيمة العادلة على ممارسات المحاسبة اإلبداعية وتحسين خصائص المعلومات المحاسبية
 .5112ان، السودفي الشركات المدرجة في سوق الخرطوم لألوراق المالية، أطروحة دكتوراه )غير منشورة(، جامعة النيلين،  

  ة  ل تأثير التحفظ في التق ارير المالية على جودة األرباح المحاسبية: دراسة تطبيقية، رسالمحمد إبراهيم حسين، قياس وتحلي
 .5113نشورة، جامعة عين شمس، مصر، دكتوراه غير م

  أطروحة دكتوراه   ،مة وموثوقية المعلومات المحاسبيةمحمد إبراهيم عبيدات، أثر استخدام مفهوم التحفظ المحاسبي على مالء
 .5112ورة، جامعة عمان العربية، عمان، األردن، محاسبة غير منش

  جزائر، ر منشورة، جامعة المداحي عثمان، دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات االقتصادية، أطروحة دكتوراه غي
5119. 

    ير المصرية، رسالة  المعايوليد أحمد زغلول، دراسة اختيارية لقياس أثر التحفظ المحاسبي على جودة التق ارير المالية في ضوء
 . 5111نشورة(، جامعة قناة السويس، دكتوراه )غير م

  ،وأثره على جودة اإلفصاح عن البيانات   ياسين محمد، قياس مستوى التحفظ في السياسات المحاسبية في ظل الحاكمية المؤسسية
 . 5112مان، المصرفية والمالية، عالعربية للعلوم  المالية للبنوك التجارية األردنية، رسالة دكتوراه غير منشورة، األكاديمية  

 والبحوث العلمية    ملتقياتال،  المجالت -2   
     إبراهيم السيد عبيد، دور االستثمار المؤسسي في زيادة التحفظ المحاسبي في القوائم المالية المنشورة، دراسة نظرية وميدانية

لتطوير مهنة المحاسبة بالمملكة العربية السعودية، كلية إدارة   (15)على الشركات المقيدة في سوق المال السعودي، الندوة  
 . 5111ل، جامعة الملك سعود، ماي  األعما

   ،جلة  مابراهيم عبد موسى، زيد عائد مردان، القيمة العادلة وتأثير استعمالها في مؤشر األداء المالي في المصارف التجارية
  . 5115 ،52، ع  2مج   ارية، الكوفة،ية التقنية اإلد، الكلالغري للعلوم االقتصادية واالدارية

     أبو الخير مدثر طه، التقرير المحاسبي للقيمة العادلة عن األصول غير المتداولة: دراسة ميدانية، المجلة العلمية للتجارة
 .5119، 5، ع1والتمويل، جامعة طنطا، مج
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    ،5112، 1، ع5مويل، جامعة طنطا، مجالمجلة العلمية للتجارة والتأبو الخير مدثر طه، المنظور المعاصر للتحفظ المحاسبي. 
    ،أحمد رجب عبد الملك، إطار مقترح للتق ارير المالية المنشورة في ظل تحقيق الشف افية المنشودة في بورصة األوراق المالية

 .5113، 11المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، ع  

 قواعد حوكمة الشركات على درجة التحفظ المحاسبي في القوائم المالية المنشورة للشركات المسجلة  ، أثر  عبد الملك أحمد رجب
 .5111، 1، ع12بسوق المال المصري، مجلة الفكر المحاسبي، جامعة عين شمس، مصر، مج  

   راسة لعينة من  لمالية، دأحمد رجب عبد المك، أسامة صالح، مدى إسهام دقة التقديرات المحاسبية في تحسين جودة التق ارير ا
التكنولوجيا، و   شركة المساهمة المدرجة في سوق الخرطوم لألوراق المالية، مجلة أما راباك، األكاديمية األمريكية العربية للعلوم

 .5113، 53، ع  2مج  
     سوق األسهم  بأحمد رجب عبد الملك، دراسة العالقة بين آليات حوكمة الشركات والتحفظ المحاسبي في الشركات المسجلة

 .5112، ماي  5، ع2مصر، مجالسعودي، مجلة المحاسبة والمراجعة، جامعة بني سويف، 
   أسامة حسين شكشك، أثر إدارة الوقت على إنتاجية المنظّمة، مجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة األندلس للعلوم

  .5112 ، أكتوبر2، ع2والتكنولوجيا، مج
    نوري خلف، نموذج مقترح لتفعيل دور الهيئات المنظمة لمهنة التدقيق في تحقيق جودة التدقيق، إسراء كاظم اللهيبي، صالح

  .5113، سنة  5، الفصل  53، ع12، مجمجلة دراسات مالية ومحاسبية
     ام للبنوك اإلسالمية، المجلس الع5112اإلطار العام لنظرية المحاسبة ومجاالت تطبيقه، مجلة االقتصاد اإلسالمي العالمية، أغسطس. 
    ،آالء مصطفى األسعد، المعايير المحاسبية والتغيرات في بيئة األعمال المعاصرة، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة

 .5113لية، لكعدد خاص بمؤتمر ا
   ،جلة  مأمال محمد عوض، تحليل العالقة بين جودة األرباح المحاسبية وظاهرة عدم تماثل المعلومات وأثرها على تكلفة رأس المال

 .5111، ديسمبر  5، ع12مج الفكر المحاسبي، مصر،
     أمال محمد عوض، تحليل العالقة بين محاسبة القيمة العادلة والخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية في إطار المعايير الدولية

 .5113، 1، ع1امعة بني سويف، مج  إلعداد التق ارير المالية، مجلة المحاسبة والمراجعة، ج
     ات  ارة مخاطر هبوط التدفق ات النقدية التشغيلية في الشركحمد، محمد عبد اهلل، أثر التحفظ المحاسبي في إد  خميسآمنة

  .5112، 1، ع12المدرجة في بورصة عمان: دراسة تحليلية، المجلة األردنية في إدارة األعمال، مج

   ( إنعام محسن الموسوي، تشخيص محددات ومزايا التحول إلى معايير التق ارير المالية الدوليةIFRS  من منظور مستخدمي )
، 11السنة    اإلدارية، جامعة الكوفة، المعلومات: دراسة تحليلية للمصارف األهلية بمحافظة النجف، مجلة الغري للعلوم االقتصادية

 .5112، 33، ع  13مج  

   إيمان محمد سعد الدين، تحليل العالقة بين التحفظ المحاسبي بالتق ارير المالية وتكلفة رأسمال وأثرها على قيمة المنشأة، مجلة  
 .5112، 1، ع5عة بني سويف، مصر، مجالمحاسبة والمراجعة، جام

   أيمن أحمد شتيوي، تأثير مخاطر الدعاوى القضائية على ممارسات التحفظ المحاسبي في الشركات المتهمة بالتالعب، مجلة اإلدارة
 .5111، إصدار سبتمبر  2، ع21ية، مجالعامة، معهد اإلدارة العامة، المملكة العربية السعود

     ،امعة الموصل،  جايناس عبد حسن، مقداد الجليلي، أشكال التحيز في النظام المحاسبي الموّحد في العراق، مجلة تنمية الرافدين
 .5115، 39العراق، ع

    بدر الدين سالم، نصر الدين حامد، دور الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية في رفع كف اءة التخطيط والرق ابة في المؤسسات
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 .5113، 1، ع12جامعة السودان، مجلية السودانية، مجلة العلوم االقتصادية،  الما

   "بديسي فهيمة، بولجنيب عادل، تأثير التحفظ على جودة المعلومة المالية في ظل معايير المحاسبة الدولية، الملتقى الدولي حول
جارب  ت النظام المحاسبي الجزائري على ضوء التدور معايير المحاسبة الدولية في تفعيل أداء المؤسسات والحكومات، اتجاها

  .5112نوفمبر   52.52ح ورق لة، يومي  الدولية، المنعقد في جامعة ق اصدي مربا 
    بشرى ف اضل خضير الطائي، أثر استق اللية المدقق على ممارسة التحفظ المحاسبي: بحث تطبيقي في شركات القطاع المالي

، 55داد، مجبغ  المالية، مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعةالمدرجة في سوق العراق لألوراق  
 .5113، 29ع
    بشرى نجم المشهداني، سالمة إبراهيم علي، دور اإلبالغ المالي عن انخف اض قيمة األصول المتداولة في تعزيز خصيصة مالءمة

 .5112، 29، ع51االقتصادية واإلدارية جامعة بغداد، مجالمعلومات المحاسبية: مدخل تحليلي، مجلة العلوم  

    بشرى نجم المشهداني، أنمار محسن حميد، قياس ممارسة التحفظ المحاسبي في الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق
 .5112، 52، ع  51امعة بغداد، مج  لألوراق المالية، مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية، ج

   ،بالل شيخي( ( ومعيار )5زواتنية عبد الق ادر، أثر تطبيق كل من نظام المالءةIFRS4( المرحلة )على المحاسبة في شركات  5 )
 .5112، ديسمبر  2واإلدارية، ع  التأمين، مجلة الدراسات المالية والمحاسبية

  معايير  وداح عبد الجليل، إلزامية تطبيق  ب(IFRS  وأثره على جودة المعلومات المحاسبية ) ،والقوائم المالية: إشارة لبعض الدول
 .5113، 22ع   نية، جامعة قسنطينة،مجلة العلوم اإلنسا

    بوعشة مبارك، بوشوشة هبة، دور جودة أمن المعلومات المحاسبية في إدارة األزمة المالية العالمية، ورقة بحث مقدمة للمؤتمر
جامعة الزرق اء    ،5119نوفمبر   2-3مية على منظمات األعمال"، يومي  العلمي الدولي السابع حول" تداعيات األزمة المالية العال

 .الخاصة، األردن

    موذج  ن  تانيا ق ادر وآخرون، تقدير درجة التحفظ المحاسبي للقوائم المالية في الشركات المدرجة في بورصة عمان باستخدام
(Basuمجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية، جامعة تكريت، مج ،)5112، 39ع، 3.  

    تيق اوي العربي، النظام المحاسبي الجزائري الجديد بين متطلبات التوافق مع المعايير الدولية للمحاسبة وتحديات التطبيق مع
البيئة الجزائرية، ورقة عمل مقدمة في الملتقى الدولي حول: النظام المحاسبي المالي في مواجهة المعايير الدولية للمحاسبة  

 .5111ديسمبر 12-13معة البليدة، جاوالمراجعة،  
    ثائر عمران موسى، علي ف الح خلف، أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وانعكاساتها

 .5112، 5، ع2ة المثنى، العراق، مجعلى مهنة المحاسبة، مجلة جامعة المثنى، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامع

  فتحي، إطار مقترح لقياس مستوى التحفظ المحاسبي لصناديق االستثمار: دراسة تطبيقية، مجلة الفكر المحاسبي، مصر،   جابر خالد
 ،5115، 5، ع13مج
  اجح، جامعة  نالجارحي هاني، خليل حسانين، دور التحفظ المحاسبي في الحد من اآلثار السلبية لألزمة العالمية، مجلة المدير ال

 .5112السويس، مصر، 
    جبر إبراهيم الداعور، محمد نواف عابد، مدى التزام المصارف العاملة في ف لسطين بمتطلبات الحوكمة المتقدمة، مجلة جامعة

 . 5113، 1، ع12اإلنسانية، مجلد    األزهر بغزة، سلسلة العلوم
    لمتداولة  أسهم الوحدات االقتصادية اجبر إبراهيم الداعور، محمد نواف، أثر السياسات المحاسبية إلدارة المكاسب على أسعار

 .5119، يناير  1، ع12ة، ف لسطين، مججامعة غزة اإلسالمي  في سوق ف لسطين لألوراق المالية، مجلة الجامعة اإلسالمية،
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    جمام محمود وآخرون، تأثير جودة المعلومات المحاسبية على اتخاذ القرارات االستثمارية: دراسة عينة من المؤسسات بوالية
 .5113، 22االقتصادية الجامعة، عطينة، مجلة كلية بغداد للعلوم  قسن

  ،5113جمعة حميدات، حسام خداش، المحاسبة، المجمع العربي للمحاسبين الق انونيين، عمان، األردن ، 
    ركات  شجميل حسن النجار، أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة على موثوقية ومالءمة معلومات القوائم المالية الصادرة عن

 . 5113، 3، ع19عمال، مجالمساهمة الف لسطينية، المجلة األردنية في إدارة األ
     جميل حسن النجار، قياس مستوى التحفظ المحاسبي في القوائم والتق ارير المالية وأثره على القيمة السوقية للسهم )دراسة حالة

 .5112 ع، ،12والدراسات، مج  شركات المساهمة المدرجة في بورصة ف لسطين(، مجلة البلق اء للبحوث  
     جميل حسن النجار، مدى استخدام االحتياطات السرية كأداة إلدارة األرباح بهدف التأثير على نسبة كف اية رأس المال والقيمة

ج  إلسالمية غزة، ما  السوقية: دراسة تطبيقية على شركات التأمين المدرجة في بورصة ف لسطين، مجلة االقتصاد واألعمال، الجامعة
 .5112، 2، ع52

     حسنين كاظم عوجة، التحفظ المحاسبي وأثره في تقييم أداء المصارف العراقية الخاصة، مجلة الق ادسية للعلوم اإلدارية
 . 5112، 1، ع19واالقتصادية، جامعة الق ادسية، مج

   لشركات  مستخدميها: دراسة مجموعة من احسين جمال البديري، أثر جودة المعلومات المحاسبية في القوائم المالية على قرارات
 .5112، 11، ع  12راق، مج  العراقية، مجلة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة الكوفة الع

  العوامل المؤّثرة في درجة التحفظ المحاسبي عند إعداد التق ارير المالية: دليل من األردن"، المجلة األردنية في إدارة  حمدان ،
 .5115، األردن  11دد  األعمال، الع

    ،حميدة محمد عبد المجيد، قياس مستوى التحفظ المحاسبي والعوامل المؤثرة عليه في التق ارير المالية لشركات التأمين السعودية
 .5113، ديسمبر  5، ع1سويف مصر، مج  مجلة المحاسبة والمراجعة، جامعة بني

     ،لمركز  احنان قسوم، اسهامات النظام المحاسبي المالي في تحقيق الخصائص النوعية للمعلومات المالية، مجلة مجاميع المعرفة
 . 5112، 2الجامعي بتندوف، ع

     5112جامعة ق اصدي مرباح ورق لة،   ، مطبوعة جامعية، مطبعة5112خالد جمال الجعارات، مختصر المعايير الدولية. 
    الجعارات، وضع نموذج مقترح لخصائص المعلومات المالية ذات الجودة العالية: دراسة نظرية تحليلية، مجلة كلية  خالد جمال

 . 5115، 33بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة، ع

  ن: يخليل الرف اعي، نضال الرمحي، محمود جالل، أثر استخدام الحاسوب على خصائص المعلومات المحاسبية من وجهة نظر المستثمر
ة عمان العربية،  عدراسة سوق عمان المالي، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي السابع لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جام

 .5119األردن، 
     خملي فريد، شوق فوزي، دور لجان المراجعة في إرساء دعائم حوكمة الشركات وجودة التق ارير المالية، مجلة البحوث في

 .5113، 5المسيلة، ع  العلوم المالية والمحاسبية، جامعة محمد بوضياف،
 5112نونيين سوريا، لمحاسبين الق االخوري نعيم سابا، القيمة العادلة واإلبالغ المالي، بحث مقدم إلى جمعية ا . 
    رائد جبر جميل، المواءمة بين المعايير المحاسبية اإلسالمية والمعايير المحاسبية الدولية: مواجهة التحديات الق ائمة في الدول

 .5112، 2، ع  52ة غزة، ف لسطين، مج  العربية، مجلة االقتصاد واألعمال، الجامعة اإلسالمي
  ظ المحاسبي وبيان أثره في جودة األرباح المحاسبية، دراسة تطبيقية على سوق دمشق  رزان شهيد، ف اطمة عبس، قياس التحف

 .5112، 25قدس المفتوحة، ف لسطين، علألوراق المالية، مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات، جامعة ال
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    ،رشا حمادة، قياس أثر اإلفصاح االختياري في جودة التق ارير المالية: دراسة بورصة عمان، المجلة األردنية في إدارة األعمال
 .5112، 2، ع11معة األردنية، مج  الجا

   ارية  ج، تقييم التحفظ المحاسبي من منظور المستخدم: دراسة نظرية وميدانية، مجلة البحوث التمحمد  الرشيدي ممدوح صادق
 .5111، 5، ع52جامعة سوهاج، مج    المعاصرة،

    رضا ابراهيم صالح، أثر توّجه معايير المحاسبة نحو القيمة العادلة على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية في ظل األزمة المالية
 .5119، يوليو  5، ع  23سكندرية، مج  العالمية، مجلة كلية التجارة للبحث العلمية، جامعة اإل

    رغد الصرن، عوامل قياس الجودة في نظم المعلومات المطبقة في شركة االتصاالت، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية
 .5113، 1، ع59والق انونية، مج

    رفيق بوشوندة، محمد الحبيب مرحوم، السياسات المحاسبية للنظام المحاسبي، مجلة رماح للبحوث والدراسات، مركز البحث
 .5112، 13ة "رماح"، األردن، عددارد البشريوتطوير المو 

    ية  دراسة تحليلية، مجلة الدراسات المالية والمحاسب -رمضان عارف رمضان محروس، األزمات المالية وانعكاساتها المحاسبية
 .5113، ديسمبر  3أم البواقي، ع  -ديواإلدارية، جامعة العربي بن مهي

    روابحي عبد الناصر، طبيب أسامة، مشكالت تقييم المخزونات بالمؤسسات االقتصادية الجزائرية في ظل تعدد بدائل التقييم
ضياف المسيلة، و وآثارها على القوائم المحاسبية، دراسة تطبيقية لمؤسسة رابيد اويل، مجلة العلوم االقتصادية، جامعة محمد ب

 .   5112، 12، ع  11مج
  ريم محسن( منى كامل، مشكالت القياس المحاسبي في ظل تبني معايير اإلبالغ المالي الدولية ،IFRS13  نموذجا، مجلة )

 . 5112، 29، ع52المحاسب، نق ابة المدققين والمحاسبين، العراق، مج

    زكريا عبده السيد، مقومات تفعيل لجنة المراجعة في تنسيق العالقة بين آليات الحوكمة في شركات المساهمة المصرية، مجلة
 .5113، 1التجارة، جامعة بنها، ع    الدراسات والبحوث، كلية

  مات المحاسبية، ة على جودة المعلو زيتو عوال أبو بكر وآخرون، أثر اإلفصاح عن المعلومات القطاعية في التق ارير المالية المرحلي
   .5112، 32، ع1مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية، جامعة تكريت، مج

    زيد مروان، إبراهيم السعبري، القيمة العادلة وتأثير استعمالها في جودة التق ارير المالية، مجلة دراسات محاسبية ومالية، جامعة
 .5113(، 12الفصل)، 52، ع2بغداد، مج

   جامعة السودان،   ،الزين عبد اهلل بابكر وآخرون، االستحق اق ات المحاسبية وعالقتها باألرباح المستقبلية، مجلة العلوم االقتصادية
 .5112، 5، ع13مج
    زينب عباس حميدي، الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وأثرها في تقييم أضرار الحرب: دراسة في الشركة العامة لصناعة

  .5119، 22المستنصرية، ع  البطاريات، مجلة اإلدارة واالقتصاد، جامعة  

   ينة من المصارف  ف التجارية األهلية، دراسة لعسارة عبد الملك، سعد سلمان المعيني، أثر القيمة العادلة في نتائج النشاط للمصار
 .5113 ،2، ع53التجارية العراقية الخاصة، مجلة التقي، مج

    ،سامح محمد رياض، التحفظ المحاسبي وجودة قياس األرباح: دراسة تطبيقية على ش. المساهمة البحرينية، المجلة العربية لإلدارة
 .5112بية للتنمية االدارية، مصر، المنظمة العر 

    سامي أحمد غنيمي، محاسبة القيمة العادلة بين المعارضة والتأييد في ضوء األزمة المالية المعاصرة: دراسة نظرية اختبارية، مجلة
 .5115اير  ، ين15، مج  1الدراسات والبحوث التجارية، جامعة بنها، ع

  سابع حول: المحاسبة الدولية، الملتقى الدولي الحنون بو نعجة، نبيل بو ف ليح، محاسبة شركات التأمين من منظور معايير  س
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 .5115ديسمبر   3/2يومي   –الشلف  -لي"الصناعة التأمينية، الواقع العملي وآف اق التطوير"، جامعة حسيبة بن بوع

  رق لة، ع  رباح و م  سعد اهلل أمال، الرق ابة على قطاع التأمين في التشريع الجزائري، مجلة دف اتر السياسة والق انون، جامعة ق اصدي
 . 5113، جوان  12
    سعد بوراوي، األسس والمبادئ المحاسبية في النظام المحاسبي المالي الجزائري مع اإلشارة إلى حاالت التق ارب مع اإلطار الفكري

(IAS/ IFRS  الملتقى الدولي األول )( حولSCF  في ظل المعايير الدولية، المركز الجامعي )  جانفي    12-12الوادي، يومي
5111 ، 

    سعود جايد مشكور، تحديد مدى عالقة االرتباط بين المعايير المحاسبية الدولية(IAS)  ،والقواعد المحاسبية المحلية العراقية
 . 5112، آذار  52صاد جامعة واسط، عمجلة الكوت للعلوم االقتصادية واإلدارية، كلية اإلدارة واالقت

    سلمان حسين عبد اهلل، ميسون داود، استعمال مفهومي التحفظ واالستحق اق وانعكاسهما في تعزيز جودة اإلبالغ المالي، مجلة
 .5112، 91، ع55العلوم االقتصادية واإلدارية جامعة بغداد، مج

  ( نجوم في األردن، مجلة  12سليمان مصطفى الدالهمة، أثر نظم المعلومات المحاسبية في تخفيض تكلفة الخدمة في فنادق )
 ،5113 ،2، ع5اإلدارية واالقتصادية، مج  جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات

  لتقى الدولي حول: األزمة الماليةالمية، المشنوف شعيب، زاوي أسماء، دور محاسبة القيمة العادلة في األزمة المالية الع  
 .5119أكتوبر    51-51، أيام  1سطيفواالقتصادية الدولية والحوكمة العالمية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة  

  قى الدولي الثالث  تصبايحي نوال، أثر اإلفصاح وفق معايير المحاسبة الدولية على جودة المعلومة المحاسبية، مداخلة مقدمة للمل
حول "آليات تطبيق النظام المحاسبي المالي الجزائري ومطابقته مع معايير المحاسبة الدولية وتأثيره على جودة المعلومات  

 .5113فريل   2-2وادي يومي  المحاسبية"، جامعة ال
  ( صفوان قصي، حسين حوشان، مدى مالئمة تطبيق مبدأ االعتراف باإليراد لعقود التأمين المحلية في إطارIFRS4م ،)  جلة جامعة

 .5113 1، ع11ذي ق ار مج  
    صالح الدين سوالم، مساهمة معايير المحاسبة الدولية(IAS/IFRS)   في تطبيق مخرجات نظم المعلومات المحاسبية: إشارة للمعيار

،  32(،"التواصل" في االقتصاد، اإلدارة والق انون، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سوق أهراس، ع1ولي )الد
 .5112جوان  

    5119-1992طارق قندوز، إبراهيم بلحيمر، أداء سوق التأمين الجزائري بين مطرقة التضخم وسندان البطالة خالل الفترة ،
 .2015، 21-39بحوث اقتصادية عربية، ع  

 5112، جوان  1طارق قندوز، واقع سوق التأمين الجزائري وسبل تحسين تنافسيته الدولية، مجلة البحوث االقتصادية والمالية، ع.  
  عة  مطالل الججاوي، عبد الناصر نور، المعايير المحاسبية الدولية والبيئة األردنية: متطلبات التوافق والتطبيق، مجلة أبحاث جا

 .5113 حلب، سوريا،
  (  طالل علي الحجاوي، ابتهاج اسماعيل، التحفظ المحاسبي في الممارسة المحاسبية من منظور األبعاد الثق افية لHofstede )  باإلشارة

 .5112، 25، ع13(، المجلة العراقية للعلوم اإلدارية مجIVRإلى البعد السادس )

    ،ظاهر شاهر القشي، محمد العق لة، أثر االلتزام بمبدأ االعتراف على مشكالت قياس مصادر الدخل في القنوات الفضائية العربية
 . 5112، 1مرباح ورق لة، عة ق اصدي  المجلة الجزائرية للدراسات المحاسبية والمالية، جامع

  ودي، ورقة عمل  م السععادل عبد الفتاح الميهي، المحتوى اإلعالمي للمعلومات المحاسبية األولية بالتطبيق على سوق األسه
 .5113مقدمة، 
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     م المحاسبي  اتطبيقه، الملتقى الدولي حول النظوانعكاسات  عاشور كتوش، النظام المحاسبي المالي الجزائري: إطاره العام، أثاره
 12/ 13(جامعة البليدة، يومي  ISA) :والمعايير الدولية للمراجعة (IFRS-IAS)جهة المعايير المحاسبية الدولية  المالي في موا 

   .5111ديسمبر  

     :عائشة سلمى كيحلي، راضية كروش، أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات على جودة المعلومات المحاسبية واإلفصاح المحاسبي
 .5112صناعية، ورقة عمل مقدمة، حالة مجموعة من المؤسسات ال

    ة الدراسات  األرباح، مجلعبد الرحمان خليل، محمد ق اسم العزابي، التحفظ المحاسبي في ظل حوكمة الشركات وأثره على جودة
 .5112، جانفي53، ع  2، السودان، مج(، جامعة النيلينGCNUالعليا )

   عبد الرحمان محمد رشوان، أثر التحفظ المحاسبي على تخفيض عدم تماثل المعلومات وتكلفة رأسمال في إطار المعايير الدولية
(IFRS)  5112، سبتمبر3قتصاد والتسيير، عاألبحاث في اال، ملف ات. 

    عبد الرحمان محمد سليمان، قياس أثر الممارسات المحاسبية الخاطئة لظاهرة عدم تماثل المعلومات وانعكاساته على جودة األرباح
 .5112، جانفي  11امعي بتمنراست، عاالجتهاد للدراسات الق انونية واالقتصادية، المركز الج المحاسبية، مجلة

    5111أكتوبر    59البنكية، جريدة العرب االقتصادية الدولية، عبد الرحمن الحميد، مخصص الديون. 

    عبد الرضا شفيق البصري، بيداء ف اضل جاسم، دور اإلفصاح الوارد بالقوائم المالية في ترشيد قرارات المستثمرين، مجلة اإلدارة
 . 5112، 21واالقتصاد، جامعة المستنصرية العراق، السنة  

  ية  ة تحليلية ألثر التحفظ المحاسبي على جودة القوائم المالية المنشورة، مجلة الشمال للعلوم األساسعبد اهلل ثعيل العتيبي، دراس
 .5113، 1، ع  1حدود الشمالية، مجوالتطبيقية، جامعة ال

    لك على  ذعبد اهلل محمد امهلهل وآخرون، االلتزام بالمعايير الدولية إلعداد وعرض القوائم المالية وقواعد اإلفصاح عنها وأثر
 .5112، ديسمبر  15، ع12لعلمية، مج  جودة المحتوى المعلوماتي لها: دراسة تطبيقية على المصارف الليبية، مجلة جامعة سرت ا

  مقدمة للمؤتمر الدولي   عبد الناصر إبراهيم نور، حنان العواودة، إدارة األرباح وأثرها على جودة األرباح المحاسبية، ورقة عمل
 .التطبيقية، األردن  جامعة العلوم ،5112أفريل    52-55 يومي ،العلوم اإلداريةاد و لكلية االقتص

     عبد الوهاب نصر، أسماء الصيرفي، أثر مستوى االلتزام األخالقي للمحاسبين الماليين على جودة التق ارير المالية، مجلة المحاسبة
 .5112، يونيو  3، مج  5سويف، مصر، عوالمراجعة، جامعة بني  

    عبد خلف الجنابي، مقداد أحمد النعيمي، دور الجانب األخالقي للمحاسب اإلداري في جودة المعلومات المحاسبية، مجلة العلوم
 .5112، 29، ع  51واإلدارية، مج    االقتصادية

  12ور الجلفة، عشعة زيان عاعدنان مقدم، محاسبة األصول المعنوية وفق النظام المحاسبي المالي، مجلة البديل االقتصادي، جام ،
5112. 

  غزة،   ىعصام الطويل، أثر القياس واالفصاح عن رأس المال الفكري في تحسين جودة المعلومات المحاسبية، مجلة جامعة األقص
   .5112، 11، ع55ف لسطين، مج  

    ،عصام عبد الهادي أبو النصر، األسس المحاسبية واألحكام الفقهية للمخصصات في المصارف اإلسالمية وأثرها على توزيع األرباح
 .5111سبتمبر   51/55الشرعية، أيام  المؤتمر الفقهي الرابع للمؤسسات المالية اإلسالمية، شورى لالستشارات

  الحد من ممارسات إدارة األرباح وأثرها على جودة التق ارير المالية المنشورة    عالء حسن كريم الشرع، دور لجان التدقيق في
للشركات المساهمة العامة العراقية، دراسة لعينة من شركات التأمين المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية، مجلة المثنى للعلوم  

 .5112، 1، ع2راق، مج  ثنى العاإلدارية واالقتصادية، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الم
    عالء عبد الحسين الساعدي، مروة عبد اهلل، أثر االنخف اض في قيمة الموجودات الثابتة على الخصائص النوعية للمعلومات
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 .5112صاد، جامعة البصرة، العراق، المحاسبية، كلية اإلدارة واالقت
  ناعية  رير المالية: دراسة تطبيقية على الشركات الصعالم محمد موسى حمدان، أثر التحفظ المحاسبي في تحسين جودة التق ا

 .5111، 5، ع32ن، مجلة دراسات، مج  المساهمة في األرد
    عالم محمد موسى حمدان، التحفظ المحاسبي في األسواق المالية العربية، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، األكاديمية العربية

 .5111، جانفي  19، سنة  1، ع19مج ،األردن عمانللعلوم المالية والمصرفية، 
   ،همة العامة  الشركات المساالتحفظ المحاسبي في  أثر خصائص جودة التدقيق في تحسين مستوى  عالم محمد موسى حمدان

 .5115، سبتمبر2، ع25مج ،األردن،  اإلدارة العامة، مجلة  الصناعية األردنية
 عالبحرين لألوراق المالية، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية  عالم محمد حمدان، التحفظ المحاسبي وجودة األرباح في سوق ، 

122 ،5111. 
    ،ارة األعمال،  المجلة األردنية في إدعالم محمد حمدان، العوامل المؤثرة في درجة التحفظ المحاسبي عند إعداد التق ارير المالية

 5115، 1، ع2الجامعة األردنية، مج  
    عبد المنعم علي، دور ق انون "ساربينز أوكسلي" في رفع كف اءة مهنة التدقيق الخارجي، مجلة  علي الدوغجي حسين، أسامة

 .5111، 23قتصاد، جامعة بغداد، ع  اإلدارة واال
  ي ق ار،  ذ  علي خلف الجبوري، موثوقية المعلومات المالية الواردة في القوائم المالية التخاذ القرارات االستثمارية، مجلة جامعة

 .5112، 3، ع15العراق، مج

  5111، يونيو1، ع31ية لإلدارة، مجعلي عبد الغني الاليذ، إلهام الشاوي، المحاسبة عن تكاليف البحث والتطوير، المجلة العرب. 
   لق انونية، اعلي يوسف، أثر محددات هيكل ملكية المنشأة في تحفظ التق ارير المالية، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و

 .5115، 1، ع52مج
    عماد سعد الصايغ، حميدة محمد عبد المجيد، قياس أثر جودة التق ارير المالية على كف اءة القرارات االستثمارية للشركات

 .5112، 1، ع3المصرية، مجلة المحاسبة والمراجعة، كلية التجارة، جامعة بني سويف، مصر، مج
    ليبيا، ورقة عمل مقدمة في المؤتمر العلمي الثالث: "واقع مهنة  عماد علي السويح، الحاجة إلى إطار مف اهيمي للمحاسبة، في

 .52/15/5113-52طرابلس   في ليبيا"،  المحاسبة
   ،عمر اقبال، مأمون القضاة، أثر االزمات المالية على دعم سياسة التحفظ المحاسبي: دراسة حالة شركات المساهمة في األردن

 .5112، 2، ع52جاح لألبحاث، مجمجلة جامعة الن
   ،" عمر شقور، دور التحفظ المحاسبي في التق ارير المالية في الحد من ممارسة إدارة األرباح في الشركات االستخراجية األردنية

 .5113(، هيوستن الواليات المتحدة األمريكية، COES&RJ، مركز )13مجلة األعمال واالدارة، العدد  
    عوض اهلل جعفر الحسين، أهمية وجودة اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية، مجلة العلوم والثق افة، جامعة السودان للعلوم

 .5115، 5، ع15والتكنولوجيا، مج

  عوض أمال محمد محمد، دراسة واختبار مدى تأثير التحفظ المحاسبي في المعايير المحاسبية المصرية على جودة التق ارير المالية  
 .5111، 5ة عين شمس، مصر، ع  للشركات المسجلة بالبورصة المصرية، المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، جامع

  22امعة بغداد، عقتصادية، جفداء عدنان عبيد، يونس عباس أكبر، جودة األرباح وتأثيرها في القوائم المالية، مجلة العلوم اال ،
5113 . 
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  ،3مج   مستغانم،امعة  ج  فداوي أمينة، نحو مف اضلة إحصائية بين نماذج قياس ممارسات إدارة األرباح، مجلة االستراتيجية والتنمية ،
  .5113، 2ع
  في جودة مخرجات النظام المحاسبي   9فراس إسماعيل مسعود، محمود فوزي شاكر، أثر تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم

 .5112، 3، ع12الزرق اء، األردن، مجن األردنية، مجلة الزرق اء للبحوث والدراسات اإلنسانية، جامعة  لشركات التأمي
    فراس خضير الزبيدي، أثر المعلومات المحاسبية في قرارات االستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق العراق، مجلة

 .5111، 3 ، ع15الق ادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، كلية اإلدارة واالقتصاد، العراق، مج  

 سانية،  وم اإلنالدولية عن محاسبة التحوط وكيفية تطبيقها، مجلة العل  فريال منال عزي، أهمية اعتماد معايير المحاسبة واالبالغ المالي
 .5112، 25جامعة قسنطينة، ع

   ق ادري عبد الق ادر، قياس انخف اض قيمة األصول وفق ا لمعايير المحاسبة الدولية )دراسة مق ارنة مع النظام المحاسبي المالي
SCF)5113، 3بن باديس، مستغانم، ع  ، مجلة دف اتر بوادكس، جامعة عبد الحميد. 

   ومات، لقورين حاج قويدر، أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي على تكلفة وجودة المعلومات المحاسبية في ظل تكنولوجيا المع
 .5115، 11مجلة الباحث، ع

   ،5111جامعة دمشق، المخصصات الفنية في شركات التأمين،  بحث حول  قيس السيد علي . 

  عة  مكركار مليكة، آليات الحوكمة المؤسسية في القطاع المصرفي، واقع تطبيقها في الدول العربية، مجلة األبحاث االقتصادية لجا
 .5112، جوان  5، ع  5البليدة  

  ابان،  يكرمية نسرين، عرض وتقييم تجارب بعض البلدان األجنبية في تنظيم مهنة المحاسبة: فرنسا، إنجلترا، ألمانيا، أمريكا، ال
 . ، جامعة ق اصدي مرباح ورق لة5111ر  نوفمب 31-59المؤتمر العلمي الدولي الثالث حول: اإلصالح المحاسبي في الجزائر، يومي  

    كريمة علي جوهر، العالقة بين الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وقواعد الحوكمة لمجلس اإلدارة )دراسة تحليلية لوجهات
 .5111، 91، ع32قين(، مجلة اإلدارة واالقتصاد، جامعة المستنصرية، العراق، السنة  نظر المحاسبين والمدق

    لقمان محمد أيوب الدباغ، ليث إبراهيم، دراسة تحليلية لواقع اإلفصاح الطوعي عن المعلومات في المصارف العراقية ومدى
مارس   52-52بالدوحة، أيام  المنعقد    (the SLA-AGCتأثره بتطبيق آليات الحوكمة من قبل، الملتقى السنوي العشرين )

5112. 

    لقمان محمد أيوب، العوامل المؤثرة في تكوين المخصصات واالحتياطات في شركات التأمين بالتطبيق على شركة التأمين
 .5113، 13راق، عالوطنية العراقية، مجلة بحوث مستقبلية، كلية الحدباء، جامعة الموصل، الع

    ليث أكرم مف لح( القضاه، عبد الستار الكبيسي، تطوير نموذجBasu  لقياس التحفظ المحاسبي لألرباح في البنوك التجارية )
 .5113، 11، ع  23م اإلدارية، األردن، مج  األردنية، مجلة دراسات العلو 

  دفترية للسهم في سوق  ال  ليلى الطويل، سوسن شاهين، أثر التحفظ المحاسبي المشروط في مالءمة قيمة األرباح المحاسبية والقيمة
شرين، ت  أبو ظبي لألوراق المالية، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة العلوم االقتصادية والق انونية، جامعة

  .5113، 2، ع  32سوريا، مج  

  ،نوعية  وتعظيم الخصائص التامر آغا، العالقة بين أهمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة   ماهر موسى درغام
للمعلومات المحاسبية: دراسة حالة المصارف العامة بف لسطين، ورقة عمل مقدمة في المؤتمر العلمي التاسع حول "الوضع  

 .5113ة اإلسالمية غزة، ف لسطين، االقتصادي العربي وخيارات المستقبل"، المنعقد بالجامع
  بي في شف افية اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية: دراسة لعينة من الشركات  ماهر ناجي علي، أمير شاكر، أثر التحفظ المحاس



 
343 

 .5112، 52الصناعية في سوق العراق لألوراق المالية، مجلة الكوت للعلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة واسط، ع

    مايكل هيفمان، كريج شوربيرن، المنهج األساسي لمشرفي التأمين: كف اية رأسمال والمالءة المالية، الجمعية الدولية لهيئات
 .5112، 52شراف على التأمين، رقم  اإل
  مجبل داوي اسماعيل، أثر أساليب المحاسبة اإلبداعية في موثوقية المعلومات المحاسبية: بحث تطبيقي في أحد المصارف  

 .5112، 3، ع  13الق ادسية، مج    عةالحكومية، مجلة الق ادسية للعلوم االقتصادية واإلدارية، جام
    مجدي مليجي عبد الحكيم، أثر التحول إلى معايير التق ارير المالية الدولية على جودة المعلومات المحاسبية وقيمة الشركات

 .5112، ديسمبر  5، ع  5بنها، مج  المسجلة في بيئة األعمال السعودية، مجلة المحاسبة والمراجعة، جامعة  
    ارة  مجلس اإلدارة على التحفظ المحاسبي في التق ارير المالية، مجلة اإلدمجدي مليجي عبد الحكيم، أثر هيكل الملكية وخصائص

 .5112، 2ع 2العامة، جامعة بنها، مج
    مجدي مليجي عبد الحكيم، عالء محمد ملو، أثر خصائص لجان المراجعة على نوع الرأي بتقرير مراقب الحسابات: دراسة تطبيقية

  .تاريخ(  )بدون  البيئة السعودية، ورقة عمل مقدمةعلى  

    محصول نعمان، التأصيل النظري للمحاسبة وفق المعايير الدولية إلعداد التق ارير المالية، مجلة إدارة األعمال والدراسات
 .، )بدون تاريخ(3اشور بالجلفة، عاالقتصادية جامعة زيان ع

   :محمد أحمد إبراهيم خليل: دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية وانعكاسها على سوق األوراق المالية
 .5112كلية التجارة ، جامعة بنها، دراسة تطبيقية، ، مجلة الدراسات والبحوث التجارة، 

  ( محمد األرضي تقييم وتطوير اإلطار الفكري المشترك للمحاسبة المالية الصادر عن مجلسIASB(و )FASB  مجلة الدراسات ،)
 .5112، 3المالية والتجارية، كلية التجارة، جامعة بني سويف ع

  جزائرية للتنمية  ، المجلة المحمد زرقون، ف ارس بن يدير واقع تطبيق محاسبة القيمة العادلة في البيئة المحاسبية الجزائرية
 . 5113، جوان  2صدي مرباح ورق لة، ع  االقتصادية، جامعة ق ا

    محمد سلطان السهلي، التحفظ المحاسبي عند إعداد التق ارير المالية لشركات المساهمة السعودية: دراسة تطبيقية، المجلة
 .5119، 1، ع13جامعة الكويت، مج  العربية للعلوم اإلدارية،

    بنان،  لمحمد سليم وهبة، السياسات المالية ومعايير المحاسبة الدولية، مجلة المحاسب المجاز، نق ابة خبراء المحاسبة المجازين في
 .5112، 53الفصل الثالث، ع  

  علوم  لمحمد صديق عبد العزيز، عبد الرحمان خليل، الدور الحوكمي للمراجع الخارجي وأثره على جودة التق ارير المالية، مجلة ا
 .5112، 11، ع12عة النيلين، مج  االقتصادية، جام

  ،5112، 21مجلة المحاسب العربي، ع محمد قيس القنبري، التفرقة بين النفق ات الرأسمالية والنفق ات االيرادية.  
    ادية، كلية اإلدارة  واالقتصمزيان محمد فرهان، العالقة بين التحفظ المحاسبي وكف اءة االستثمار، مجلة تكريت للعلوم اإلدارية

 .5112، 32، ع  1، جامعة تكريت، مج  واالقتصاد
   ،مشكور سعود جايد، منذر جبار، األهمية النسبية وعالقتها بمالءمة المعلومات المحاسبية، مجلة الرافدين، الجامعة للعلوم، بغداد

 .5111، 3 ع

    نمية  المحاسبية على قرارات المستثمرين في ظل تطبيق محاسبة التمصطفى نجم البشاري، مصعب الطيب، أثر جودة المعلومات
 .5112، 31، ع:2 المستدامة، مجلة الدراسات العليا، جامعة النيلين، السودان، مج

    معتز أمين السعيد، وآخرون، أثر تطبيق معاير اإلبالغ المالي الدولية على جودة المعلومات المحاسبية الواردة في القوائم المالية
، يناير  1، ع21للشركات االستثمارية المدرجة في سوق عمان المالي، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة اإلسكندرية، مج
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5113. 

  5111، ق اصدي مرباح ورق لة، جامعة  2مفتاح صالح، معارفي فريدة، متطلبات كف اءة سوق األوراق المالية، مجلة الباحث، ع. 
    التوافق بين معايير المحاسبة للمؤسسات اإلسالمية ومعايير التق ارير المالية الدولية على جودة المعلومات  منى جباي شعراني، أثر

 .5113، فيفري  12، ع2المحاسبية، مجلة الدراسات العليا، جامعة النيلين السودان، مج
  ( منى حسن الشرق اوي، أثر االمتثال لمعاييرIFRS  على تعزيز كف اءة استثمار رأس ) ،المال في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 .5112ية التجارة، جامعة الق اهرة، بحث مقّدم للمؤتمر األكاديمي السنوي الخامس "المحاسبة عالم متغّير"، كل
    منى حيدر عبد الجبار، رافد عبيد النواس، دور التدقيق الداخلي في زيادة كف اءة وف اعلية المعلومات والتق ارير المالية، مجلة

 .5112، يوليو  22، ع  52مج   لمحاسب للعلوم المحاسبية والتدقيقية، نق ابة المحاسبين والمدققين، العراق،ا
    منى كامل حمد، أهمية التوافق مع المعايير المحاسبية الدولية للمحاسبة في النشاط الزراعي، دراسة تحليلية مق ارنة للمعيار

 . 5113، 33االقتصادية الجامعة، ع  (، مجلة بغداد للعلوم11) العراقية رقم( والق اعدة المحاسبية  21المحاسبي الدولي رقم)
  ،منى كامل محمد، نموذج القيمة العادلة وانعكاساته على جودة األرباح: دراسة تطبيقية في مصرف الشرق األوسط العراقي 

 . 5111ة، كلية اإلدارة واالقتصاد، المؤتمر العلمي األول للجامعة العراقي
  مل، صف اء أحمد العاني، دور تبني معايير اإلبالغ المالي الدولية الموجهة نحو القيمة العادلة في األزمة العالمية، المؤتمر  منى كا

 .5112أبريل    12-13ة بغداد، أيام  : واقع مهنة المحاسبة بين التحديات والطموح، جامعحول  العربي السنوي
  المحاسبي وفق النظام المحاسبي المالي ظل التضخم االقتصادي، األكاديمية    محمد أمين، القياس موزارين عبد المجيد، بربري

 .5112، 19ق انونية، جامعة الشلف، عللدراسات االجتماعية واإلنسانية، قسم العلوم االقتصادية وال

    دة اإلبالغ المالي في  جو ناظم شعالن جبار، العالقة بين التحفظ المحاسبي والقيمة المالئمة للمعلومات المحاسبية وانعكاسها على
القوائم المالية، دراسة تطبيقية لعينة من شركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية، المجلة الدولية لإلبداع  

 .5112، 13، رقم51(، مجIJIASوالدراسات التطبيقية )

    ناظم شعالن جبار، قياس مستوى ممارسة التحفظ المحاسبي في شركات المساهمة العراقية وآثارها على جودة اإلبالغ المالي في
، جامعة المثنى، 5، ع2ية، مجالتق ارير المالية: دراسة لعينة من الشركات المدرجة، مجلة المثنى للعلوم اإلدارية واالقتصاد

5112. 
    نبيل عبد الرؤوف إبراهيم، داللة العالقة بين خصائص جودة المعلومات المحاسبية والعوامل المؤثرة على دقة قياس القيمة

 .5111لة، ورقة عمل مقدمة، يونيو  العاد

  ،ة لالقتصاد  ة العلميالمجل نصر طه حسن، حوكمة الشركات والتحفظ المحاسبي والقرارات المالية: أدلة عملية من البيئة السعودية
 .5112، 3ع  والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، الق اهرة، 

   ،5119ز الثق افي العربي، سوريا، في المرك  غير منشور مقدم  بحثنعي م سابا خوري، القيمة العادلة واالبالغ المالي. 
    لجزائر  المحاسبية والمالية، تجربة انمر محمد الخطيب، صديقي فؤاد، مدى انعكاس اإلصالح المحاسبي على جودة المعلومات

(SCF بحث مقدم في الملتقى الوطني حول اإلصالح المحاسبي والمعايير المحاسبية الدولية، جامعة ق اصدي مرباح و ،) ق لة، يومي  ر
 .5111نوفمبر   31 -59

    لمساهمة العامة األردنية، "انخف اض قيمة األصول" في شركات ا 33نواف عبيدات، محمد الحجايا، واقع تطبيق المعيار الدولي
 .5113، 2واألعمال، ع  مجلة االقتصاد

    ،ّنوي الحاج، مق اربة جودة المعلومة المحاسبية في النظام المحاسبي المالي الجزائري، األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية
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  .5113، 9 ع

     الهادي آدم إبراهيم، مجيد عبد الحسين، أثر أساليب المحاسبة اإلبداعية على جودة المعلومات المحاسبية: حالة الشركات
 .5112، 1السودان، ع    المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية، مجلة كلية العلوم اإلدارية، جامعة افريقيا العالمية،
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 .5112، 52للعلوم االقتصادية واإلدارية، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة واسط، العراق، ع

   هشام صلواتشي، أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في تخفيض مشكلة تضارب المصالح في ظل المشروع االستثماري، مجلة العلوم
 .(بدون تاريخ)، 1، ع12مج   ،، الجزائرHECالتجارية، 

    هواري سويسي، بدر الزمان خمق اني، نموذج مقترح لتقييم مستوى جودة المعلومات المقدمة من تطبيق النظام المحاسبي
  .5111نوفمبر   31-59ورق لة، يومي  المالي، المؤتمر العلمي الدولي حول اإلصالح المحاسبي في الجزائر، جامعة ق اصدي مرباح  

  ق جودة المعلومات المحاسبية، الملتقى الوطني حول الحوكمة المحاسبية للمؤسسة،  هوام جمعة، دور حوكمة الشركات في تحقي
 .5119نوفمبر   55-51ن مهيدي، يومي  جامعة العربي ب

  :المحاسبة في شركات التأمين، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، الرياض،   وائل حمريت
   .)بدون تاريخ(  السعوديةالمملكة العربية  

    والء ربيع عبد العظيم وآخرون، تأثير تطبيق المعايير الدولية إلعداد التق ارير المالية(IFRS)   على إدارة األرباح، ورقة بحث
( في تفعيل أداء المؤسسات والحكومات" المنعقد  IAS/IFRS)" دور معايير المحاسبة الدولية   :مقدمة للملتقى الدولي حول

 .5112نوفمبر   52-52ورق لة يومي    عةبجام
    وليد الطيب عمر خالد، أثر محاسبة القيمة العادلة على سلوك واتجاهات إدارة األرباح في القطاع المصرفي في السودان، المجلة

 .5113، يونيو  2، ع5ر األبحاث، مج  العربية للعلوم ونش
    ياسر أحمد الجرف، أثر استخدام المحاسبة عن القيمة العادلة على دقة التنبؤات المحاسبية، مجلة المحاسبة والمراجعة، كلية

 .5112ناير، ي11، ع2التجارة، جامعة بني سويف، مصر، مج
    القتصادية،  العلوم اياسر محمود أبو عبيد، أحمد علي أحمد، صعوبات إعداد دراسة الجدوى االقتصادية في ف لسطين، مجلة

 .5113، 1، ع12السودان للعلوم والتكنولوجيا، مج   جامعة
    يوسف محمد جربوع، سالم عبد اهلل، المخصصات واالحتياطات والمشاكل الناجمة عن استخدامها وموقف مراجع الحسابات الخارجي

  .5113، 19لمحاسبين الق انونيين، ع  ع العربي لالمجمّ مجلة تصدر عن  المستق ل منها، 
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 1سطيف-جامعة فرحات عباس

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير       

 استبيان

 

 ..........:.......بالكامل اسم الشركة

 الوكالة:.....رقم 

 السيد)ة( احملرتم، حتية طيبة وبعد

أثر استخدام سياسة التحفظ المحاسبي على مالءمة وموثوقية المعلومات المحاسبية تقوم الباحثة بإعداد دراسة بعنوان"    
وخدمة ألغراض  وذلك استكماال ملتطلبات احلصول على شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية. ،"شركات التأمين الجزائرية في

ية، وتوخي الدقة بقدر من االهتمام واملوضوعبتعبئته من سيادتكم حسن التعاون  راجنييان ضع بني أيديكم هذا االستبالبحث ن
م سيكون هلا األثر دقة إجاباتكليف اختيار اإلجابة املناسبة حبكم خربتكم العلمية والعملية يف هذا اجملال. ومما ال شك فيه، أن 

نؤكد لكم بأن ما كوتساعد الباحثة يف بلوغ األهداف املوضوعة،   الكبري يف إجناح هذه الدراسة وإظهارها باملستوى املطلوب،
 إجاباتكم ستحاط بكامل السرية وتوجه ألغراض البحث العلمي ال غري.

اقرتاحات من و  الة يف إمتام هذه الدراسة، كما نرحب بأية إضافاتالفعيف اخلتام، نشكر لكم حسن التعاون وصدق املسامهة    
 االستبيان.شأهنا أن تثري هذا 

 

 شراقة صربينة :الباحثة: أ.د جبار حمفوظ                                                                  المشرف      
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 : أسئلة االستبياناألولالجزء    

درجات في الخانة المناسبة ل)×( يرجى اإلجابة على فقرات االستبيان وفق الواقع الفعلي في شركتكم وذلك بوضع إشارة  
 الموافقة:

= 3 ،موافقة ضعيفة= درجة 2 ،= درجة موافقة جد ضعيفة1 :يلي سلم القياس اخلاص باالستمارة يقرأ كما: مالحظة 

 .درجة موافقة جد عالية =5 ،= درجة موافقة عالية4 ،درجة موافقة متوسطة

 
 

درجة  
 الموافقة

    

5 4 3 
 

2 
 

 الفقرات 1
 

 الرقم

  في مجال تقييم أصول الشركةالمحور األول: التحفظ المحاسبي       
مييل احملاسب حنو قياس األصول املعلنة للجمهور بالقيمة األقل من بني القيم      

 املمكنة يف ظروف عدم التأكد.
11 

 12 مييل احملاسب حنو ختفيض العمر االقتصادي لألصل.     
القيمة التارخيية يف تقييم األصول.الشركة تستخدم        13 
تستخدم الشركة القيمة االستبدالية يف تقييم بعض األصول )بعض أنواع      

 املخزون(.
14 

تستخدم الشركة القيمة التحصيلية الصافية يف تقييم بعض األصول )بعض      
 احلسابات املدينة(.

15 

تستخدم الشركة القيمة احلالية املخصومة يف تقييم بعض األصول )التدفقات      
  .الداخلة طويلة األجل(النقدية 

10 

 10 القيمة العادلة يف تقييم األصول )أصول مالية( الشركة تستخدم     
ل لألصول طويلة األجل.تستخدم الشركة طريقة االهتالك املعج         10 
 10 خر مدة.آيف تقييم خمزون  "LIFOتستخدم طريقة الوارد أخريا الصادر أوال "     
 11 املالية وفق قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل. م األوراقتقي       
  التحفظ المحاسبي في مجال تقييم التزامات الشركةالمحور الثاني:      
مييل احملاسب لقياس قيمة التزامات الشركة بالقيمة األعلى من بني القيم      

 املمكنة يف ظروف عدم التأكد.
11 

معدل خصم ممكن يف تقييم االلتزامات طويلة  متيل الشركة اىل استخدام أقل     
 األجل.

12 

 13 مييل احملاسب لالعرتاف بااللتزامات مبجرد حصوهلا.     
مييل احملاسب لالعرتاف بااللتزامات حىت ولو كان هناك احتمال لتحققها يف      

 املستقبل.
14 
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االمسية غري مييل احملاسب لالعرتاف بااللتزامات قصرية األجل بقيمتها      
 املخصومة.

15 

 10 مييل احملاسب لالعرتاف بااللتزامات طويلة األجل بقيمتها احلالية.      
   التحفظ المحاسبي في مجال تقييم ايرادات الشركةالمحور الثالث:      
مييل احملاسب حنو اظهار قيمة إيرادات )أقساط التأمني( ومداخيل الشركة      

.يف ظروف عدم التأكد هلابأقل قيمة ممكنة   
10 

غري املؤكدة. ال تعرتف الشركة ببعض اإليرادات )أقساط التأمني(       10 
 ظروف يف تؤجل الشركة االعرتاف ببعض اإليرادات ألطول فرتة زمنية ممكنة     

 .عدم التأكد
10 

 21 مييل احملاسب إىل تأخري االعرتاف باألرباح احملتملة )غري احملققة(.     
حيرص احملاسب على تأجيل جزء األقساط غري املكتسبة يف السنة احلالية      

با ألخطار حمتملة.للدورة الالحقة حتس    
21 

  التحفظ المحاسبي في مجال تقييم مصاريف الشركة: رابعالمحور ال     
 22 متيل الشركة اىل اظهار قيمة مصاريفها بأعلى قيمة ممكنة.     
الشركة ببعض املصاريف غري املؤكدة.تعرتف        23 
 24 تعرتف الشركة مبصاريفها خالل أقصر مدة زمنية ممكنة.     
ل للدورة اليت حدثت فيها.تعرتف الشركة بنفقات البحوث كمصاريف حتم         25 
حنو املبالغة يف تقييم خمصص الديون املشكوك فيها. اسبيل احملمي       26 
حنو سرعة االعرتاف باخلسائر املتوقعة بتكوين خمصص اخنفاض  اسبيل احملمي     

 القيمة.
27 

 28 مييل احملاسب لتكوين خمصصات ملقابلة االرتفاع احملتمل يف التزامات الشركة.     
 29 .ؤمن هلمحيرص احملاسب على تكوين خمصصات ملواجهة ديون مؤكدة جتاه امل     
 30 االعرتاف بعبء الكوارث مبجرد التصريح عنها. احملاسب إىل مييل     
مييل احملاسب لالعرتاف الفوري باخلسائر احملتملة نتيجة الدعاوى القضائية      

 ضد الشركة.
31 

مييل احملاسب حنو املبالغة يف تقدير مبالغ املخصصات التقنية كمزيد من      
 احليطة واحلذر.

32 

لة تكوين احتياطات تنظيمية ملواجهة التزامات حمتمحترص الشركة سنويا على      
 يف املستقبل.

33 

  مالءمة المعلومات المحاسبيةالمحور الخامس:      
تساهم املعلومات احملاسبية املتوفرة يف القوائم املالية يف بناء التوقعات      

 والتنبؤات.
34 

 من قدرهتا على التأثري يفتتضمن قوائم الشركة معلومات حماسبية مالئمة تزيد      
 القرار.

35 
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توفر املعلومات احملاسبية القدرة على التنبؤ باألرباح املستقبلية وحتسني عملية      
 اختاذ القرار.

36 

تساعد املعلومات احملاسبية املستخدم هلا على التنبؤ بالنتائج وختفيض حالة      
 عدم التأكد.

37 

احملاسبية على حتسني معرفة مستخدميها بالنتائج املتوقعة يف تساعد املعلومات      
 املستقبل.

38 

تظهر القوائم املالية كل معلومة حماسبية مهمة ميكن أن تؤثر على حكم      
 املستخدم هلا.

39 

تكون املعلومات احملاسبية ذات أمهية نسبية إذا كان إدراجها أو حذفها يؤثر      
القوائم املالية.على قرار مستخدم   

40 

 41 ليس من الضروري اإلفصاح عن املعلومات واالحداث غري املهمة.     
 42 املعلومات اهلامة نسبيا بإمكاهنا تغيري اجتاه القرار.     
 43 يراعي نظام املعلومات احملاسيب األمهية النسبية للمعلومات اليت يتم نشرها.     
احملاسبية من تقييم النتائج السابقة والنتائج احلالية واملستقبلية.متكن املعلومات        44 
متكن املعلومات احملاسبية املستخدم هلا من تصحيح أو تأكيد توقعاته      

 السابقة.
45 

  موثوقية المعلومات المحاسبيةالمحور السادس:       
 46 .حترص الشركة على توفري معلومات حماسبية ذات مصداقية     
حترص الشركة على نشر معلومات حماسبية دقيقة ميكن االعتماد عليها يف      

 اختاذ القرارات.
47 

 48 حترص الشركة على عرض معلومات متتاز بالشفافية واالكتمال )كاملة(.     
 لة عن مصادر اإليراداتحترص الشركة على عرض معلومات حماسبية مفص       

 املتعلقة بنشاط التأمني يف قوائمها املالية.وتفصح عن املصاريف 
49 

لو من األخطاء.اخلفصح عنها بز املعلومات احملاسبية املتتمي         50 
هر بالصدق وأمانة متثيل الظوار نظام املعلومات يف الشركة قوائم مالية متتاز يوف       

حداث االقتصادية املراد التقرير عنها.واأل  
51 

، مما يساعد يف زباحلياد والبعد عن التحي   املتوفرة املعلومات احملاسبيةتتميز      
 اختاذ القرارات بشكل سليم.

52 

 53 تعرض املعلومات احملاسبية بصورة صادقة الوضع املايل للشركة.     
حترص الشركة على الصدق يف عرض طرق القياس اليت تستخدمها واملتعلقة      

 بتعامالهتا املالية.
54 

 55 ال جيب أن حتتوي القوائم املالية للشركة على معلومات حماسبية ومهية.     
يضمن التمثيل الصادق للمعلومات احملاسبية حيادية القياس احملاسيب وابتعاده      

عن غايات اإلدارة وأحكامها الذاتية.س  
56 
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 البيانات الشخصية للمستجوب   :الثانيالجزء         

 أمام البديل املناسب لكل عبارة من العبارات التالية:)×( يرجى التكرم بوضع إشارة        

                         سنة 45أكثر من                سنة 45اىل  31من             سنة 31أقل من           :العمر .1

 دكتوراه  ماجستري           ماسرت                      ليسانس          المستوى العلمي: .2

أخرى  مالية                  حماسبة                          التخصص األكاديمي: .3

                       .........(:............)حدد

 رئيس مصلحة          إطار إداري      إطار مايل       حماسب       :الوظيفة الحالية على مستوى الشركة .4

  :............أخرى

 سنوات  11أكثر من      سنوات  11اىل  5من      سنوات   5أقل من      الخبرة المهنية: .5

 يرجى تدوين أية مالحظات أو إضافات ترونها ضرورية وتخدم الموضوع في المساحة الخالية أدناه

................................................................................................................

................................................................................................................
................................................................................................................

................................................................................................................
................................................................................................................

................................................................................................................
................................................................................................................

................................................................................................................
................................................................................................................

................................................................................................................

لفة من الفئات املختحتقق املعلومات احملاسبية املعلن عنها التوافق بني مصاحل      
 مستخدمي املعلومات احملاسبية.

57 
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................................................................................................................
................................................................................................................

....................... 

 تعاونك وعلى وقتك علىجزيل الشكر  أشكرك
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Université de Farhat Abbas-Setif 1 

Faculté des sciences économiques et commerciales et des sciences de gestion 

 

 

Questionnaire 

 

Nom de l'entreprise:.................... 

L’Agence N : ........ 

 

Cher(e) Madame, Monsieur,   

Le chercheur prépare une thèse de doctorat en sciences économiques sur «L’effet du conservatisme sur la 
Pertinence et la fiabilité des informations comptables dans les Sociétés Algériennes d'Assurances ». 

Nous vous prions de nous aider à répondre aux questions en toute objectivité pour que puisse explorer le 
travail technique et pratique dans ce domaine. Le succès de cette étude aidera à démontrer le niveau requis, 
et à aider le chercheur à atteindre les objectifs fixés. Nous vous assurons que vos réponses sont confidentielles 
et à des fins de recherche scientifique. 

Enfin, nous vous remercions pour la coopération et la sincère contribution à la réussite de cette étude. 

 

 

 

 

Le chercheur : Cheraga Sabrina                                                       L’encadreur : Pr.Djebbar Mahfoud 
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La première partie : Veuillez mettre une croix dans la case qui convient à votre réponse 

NB : l’échelle de degré d’agrément se traduit comme suit : 

1=désapprouve fortement, 2=désapprouve, 3= n’approuve ni ne désapprouve, 4=approuve, 5=approuve 
fortement. 

N° paragraphes   degré d’agrément   
  1 2 3 4 5 

01 Le comptable tend à mesurer les actifs déclarés au public au 
plus bas des valeurs possibles en cas d’incertitude. 

     

02 Le comptable a tendance à réduire la durée de vie 
économique de l'actif. 

     

03 La Société utilise la valeur historique pour évaluer les actifs.      
04 La Société utilise la valeur de remplacement dans 

l'évaluation de certains actifs (ex. stocks). 
     

05 La Société utilise la valeur de réalisation nette dans 
l'évaluation de certains actifs (ex. les comptes débiteurs). 

     

06 La Société utilise la valeur actuelle actualisée dans 
l'évaluation de certains actifs (ex. les flux internes à long 
terme). 

     

07 La Société utilise généralement la juste valeur dans 
l'évaluation des actifs (Les Actifs financiers). 

     

08 La société utilise la méthode d'amortissement accéléré pour 
les actifs à long terme. 

     

09 La méthode «Le dernier entré le premier sortie LIFO» est 
utilisée pour évaluer le dernier stock. 

     

10 Les titres sont évalués au coût historique ou selon le cours 
du marché (le plus bas). 

     

11 Le comptable a tendance à quantifier la valeur des 
engagements de l'entreprise au plus haut des valeurs 
possibles dans des circonstances incertaines. 

     

12 La Société a tendance à utiliser le taux d'actualisation le plus 
bas possible pour évaluer les passifs à long terme. 

     

13 Le comptable a tendance à reconnaître les engagements dès 
qu'elles sont reçues. 

     

14 Le comptable a tendance à reconnaître des engagements 
même s'il y a une possibilité qu'elles soient réalisées à 
l'avenir. 

     

15 Le comptable a tendance à reconnaître les Engagements à 
court terme à leur valeur nominale non actualisée. 

     

16 Le comptable a tendance à reconnaître les Engagements à 
long terme à leur valeur actuelle. 
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17 Le comptable a tendance à montrer la valeur des produits 
(Primes d’Assurances) et revenus de l'entreprise à la valeur la 
plus faible possible dans des circonstances incertaines. 

     

18 La Société ne reconnaît pas certains produits (Primes 
d’Assurances) non confirmés. 

     

19 La Société retarde la constatation de certains produits et 
revenus pour une longue période de temps en cas de doute.  

     

20 Le comptable a tendance à retarder la reconnaissance des 
profits potentiels (non réalisés). 

     

21 Le comptable est désireux de reporter la portion des primes 
non acquises dans l’année en cours pour la session suivante 
en prévision des risques potentiels. 

     

22 L'entreprise tend à montrer la valeur de ses dépenses à la 
valeur la plus élevée possible. 

     

23 La Société reconnaît quelques dépenses incertaines.      
24 La Société comptabilise ses charges dans les plus brefs délais.      
25 La Société comptabilise les frais de recherche comme des 

dépenses engagées pour le cycle dans lequel ils ont eu lieu. 
     

26 La Société a tendance à surestimer la provision pour 
créances douteuses. 

     

27 La Société a tendance à comptabiliser rapidement les pertes 
attendues en créant une provision pour perte de valeur. 

     

28 Le comptable a tendance de constituer des provisions pour 
faire face à l'augmentation potentielle des Engagements de 
la Société. 

     

29 Le comptable est désireux de constituer des provisions pour 
Faire face à des dettes certaines envers les assurés. 

     

30 Le comptable a tendance à reconnaître le Sinistre une fois 
qu'il a été déclaré. 

     

31 Le comptable a tendance à reconnaître immédiatement les 
pertes potentielles résultant de poursuites judiciaires contre 
l'entreprise. 

     

32 Le comptable a tendance à surestimer les montants des 
provisions techniques comme plus de précaution. 

     

33 La Société est désireuse de constituer des provisions 
règlementées chaque année pour faire face aux 
engagements futures potentielles. 

     

34 Les informations comptables fournies dans Les états 
financiers de l’entreprise contribuent aux prévisions.  

     

35 Les états financiers de L’entreprise comprennent des 
informations comptables pertinentes qui augmentent leur 
capacité à influencer la décision. 

     

36 L'information comptable fournit la capacité de prédire les 
bénéfices futurs et d'améliorer la prise de décision. 
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37 L'information comptable permet aux utilisateurs de prédire 
les résultats et de réduire l'incertitude. 

     

38 
 

L'information comptable contribue à améliorer les 
connaissances de ses utilisateurs sur les résultats attendus 
dans le futur. 

     

39 Les états financiers présentent chaque information 
comptable importante susceptible d'affecter le jugement de 
l'utilisateur. 

     

40 L’information comptable a une importance relative si sa 
inclusion ou suppression susceptible d’affecter la   décision 
de l’utilisateur des états financiers. 

     

41 Il n'est pas nécessaire de divulguer des informations et des 
événements qui ne sont pas importants. 

     

42 L'information relativement importante peut changer le sens 
de la décision. 

     

43 Le système d'information comptable prend en compte 
l'importance relative de l'information diffusée. 

     

44 L'information comptable permet d'évaluer les résultats 
passés et les résultats actuels et futurs. 

     

45 L'information comptable permet aux utilisateurs de corriger 
ou de confirmer les prévisions antérieures. 

     

46  La société est désireuse de présenter des informations 
comptables crédibles. 

     

47 La société est désireuse de publier des informations 
comptables exactes pour la prise de décision. 

     

48 La Société est désireuse de présenter des informations 
comptables transparentes et complètes. 

     

49   La Société est désireuse de présenter des informations 
comptables détaillées sur les sources des revenus et divulgue 
les dépenses liées à l'activité d'assurance dans ses états 
financiers. 

     

50 L'information comptable divulguée est sans erreur.      
51 Le système d'information de la société fournit des états 

financiers caractérisés par la sincérité et fidélité pour 
représenter les phénomènes économiques et les événements 
à signaler. 

     

52 Les informations comptables fournies sont neutres et évitent 
les biais, pour une meilleure prise de décisions. 

     

53 L'information comptable présente fidèlement la situation 
financière de l'entreprise. 

     

54 La Société est diligente dans la présentation des méthodes 
de mesure qu'elle utilise pour ses transactions financières. 

     

55 Les états financiers de la Société ne doivent pas contenir 
d'informations comptables fausses. 
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56 La représentation honnête de l'information comptable 
garantit la neutralité de la mesure comptable et l'éloigne des 
objectifs de la direction et de ses propres jugements. 

     

57 Les informations comptables rapportées concilient les 
intérêts des différentes catégories d'utilisateurs de 
l'information comptable. 

     

 

 La deuxième Partie : Données personnelles du répondant 

Veuillez cocher le signe (×) devant la variante appropriée pour chacun des énoncés suivants : 

1. Âge:       Moins de 30 ans         de 30 à 45 ans      plus de 45 ans 

2. Niveau scientifique :         licence                 Magistère         Master             Phd 

3. Spécialisation universitaire :       comptabilité            finance        autre (préciser): ............ 

4. Situation actuelle au niveau de l’entreprise :          Comptable         Cadre financier        Cadre 
administratif  

         Chef service                 autre (préciser): ............ 

5. Expérience professionnelle :       Moins de 5 ans       de 5 à 10 ans       plus de 10 ans 

S'il vous plaît noter les commentaires ou les ajouts que vous estimez nécessaires et servir le sujet 
dans l'espace libre ci-dessous 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

Merci beaucoup pour votre temps et votre coopération 
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 ق ائمة األساتذة المحكمين
 

 الرقم االسم الرتبة العلمية التخصص الجامعة
 1 جبار محفوظ أستاذ التعليم العالي أسواق مالية جامعة سطيف1
 2 بالرقي تيجاني أستاذ التعليم العالي محاسبة جامعة سطيف1

1جامعة سطيف  3 روابحي عبد الناصر أستاذ التعليم العالي محاسبة وتدقيق 
 4 بودرامة مصطفى أستاذ التعليم العالي محاسبة جامعة سطيف1
-أ    –أستاذ محاضر   محاسبة وتدقيق جامعة سطيف1  5 العايب عبد الرحمن 
 6 شريقي عمر أستاذ محاضر  –  أ  - محاسبة وتدقيق جامعة سطيف1
 7 محلي كمال أستاذ محاضر  –  أ  - إحصاء جامعة  سطيف1
 8 تريش نجود أستاذ محاضر  –  أ  - محاسبة جامعة سطيف1

 9 طبطوب مسعود (CIARمدير وكالة تأمين ) مالية وتأمينات -
 


