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 ملخص

ؤ هدفت الدراسة إلى استكشاف مدى قدرة المستحقات المحاسبية قصيرة األجل على التنب

، ليبلغ عدد المشاهدات الكلية 2015و 2003بين  شركة جزائرية 14حيث شملت  النقدية، بالتدفقات

التشغيلية، وتم التدفقات النقدية مشاهدة. وقد تم قياس التدفقات النقدية بصافي  117خالل الفترة 

، التغير دينينحسابات الزبائن والمالتغير في ـ: المحاسبية قصيرة األجل ب عن المستحقات التعبير

قدرة المستحقات  ضعفنتائج الأثبتت  وقد والتغير في المخزونات. ،حسابات الموردين والدائنينفي 

 هذه األخيرةعالقة المقبلة، حيث كانت فترة لبؤ بالتدفقات النقدية لالمحاسبية قصيرة األجل على التن

حسابات في تغير العالقتها بببنود المستحقات المحاسبية قصيرة األجل غير معنوية، باستثناء 

 .الموردين والدائنين

المستحقات المحاسبية طويلة المستحقات المحاسبية قصيرة األجل،  :الكلمات المفتاحية

، تغير حسابات الزبائن والمدينين، تغير حسابات الموردين والدائنين، تغير التدفقات النقديةاألجل، 

 المخزونات

 

Abstract 

This study aims to explore the ability of short-term accounting 

accruals to predict cash flows. It included 117 observations during 2003 to 

2015, which concern 14 Algerian companies. Cash flows have been 

measured by operating cash flow (OCF). However, short-term accounting 

accruals have been expressed by change of accounts receivable and 

debtors, change of accounts payable and creditors, and change of 
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inventories. The results indicated a failure of current short-term accounting 

accruals to predict cash flows of next period. Except for change of 

accounts receivable and debtors, the correlations of future operating cash 

flows with other Short-term accounting accrual items are not significant. 

Key words: Short-term accounting accruals, Long-term accounting 

accruals, Cash flows, Change of accounts payable and creditors, Change 

of accounts receivable and debtors, Change of inventories 

 

 مقدمة

 مجلس معايير المحاسبة الدولية فإن التقرير المالي لألغراض إلطار المفاهيمي لحسب ا

تكون مفيدة للمستثمرين  ،معدة التقارير المنشأة حولالعامة يهدف إلى توفير معلومات مالية 

ن وم ؛االقتصادية قراراتمختلف الالحاليين والمرتقبين والمقرضين والدائنين اآلخرين في اتخاذ 

، أي أنها قادرة على إحداث فرق في مالئمةالمعلومات المحاسبية تكون أن  ينبغيل ذلك أج

ية أو قيمة تأكيدية أو ذلك إذا كانت تنطوي على قيمة تنبئالقرارات التي يتخذها المستخدمون، و

 .(IASB, 2016, p. A21) كالهما

في مدخالت كاستخدامها  انباإلمكتنطوي المعلومات المحاسبية على قيمة تنبئية إذا كان 

، حيث يحتاج مستخدمو القوائم المالية إلى معلومات تساعدهم بالنتائج المستقبلية مختلف نماذج التنبؤ

وكذا المخاطر المحيطة بها. وتنطوي  ،في تقييم العوائد المتوقعة من القرارات التي يتخذونها

غذية راجعة حول تقييمات سابقة، من خالل المعلومات المحاسبية على قيمة تأكيدية إذا كانت توفر ت

ما سبق التوصل إليه من تقييمات، حيث يقوم مستخدمو القوائم المالية في بعض  دحضتعزيز أو 

يبرز دور المعلومات المحاسبية المالئمة في وهنا الحاالت باتخاذ قرارات بناء على تنبؤات قبلية، 

 تلك القرارات أو تعديلها.تأكيد 

مستخدمي القوائم المالية على التدفقات النقدية المتوقعة في المستقبل من أجل ينصب اهتمام 

قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، ومدى مؤشر جيد لمدى اتخاذ القرارات، ألن التدفقات النقدية 

 ؛لتحديد القيمة الجارية للشركةجيد اس قدرتها على توفير عوائد لمختلف األطراف، كما أنها أس

التنبؤ بالتدفقات النقدية  بمدى قدرتها علىالمعلومات المحاسبية  تتحدد مالءمةهذه الحالة وفي 

أبرزها وقد اهتمت األدبيات المحاسبية بدراسة القدرة التنبئية لعدة بنود محاسبية، ومن  ،المستقبلية

 المستحقات المحاسبية.

من أهم تعتبر بية المستحقات المحاس( فإن Dechow, Kothari & Watts, 1998حسب )

، الجارية باعتبارها تسويات على التدفقات النقدية، لتدفقات النقدية المستقبليةالبنود التي تعكس ا

( ماضية، وإما عبارة عن تدفقات نقدية فتراتأو ) فترةإما عبارة عن تدفقات نقدية تخص هي ف

ينبغي التمييز بين لكن  فهي تدفقات نقدية كامنة.وبالتالي مستقبلية،  رات(فتأو ) فترةتخص 

المستحقات المحاسبية طويلة األجل، والمستحقات المحاسبية قصيرة األجل، هذه األخيرة يتوقع أن 
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تمثل  التي، التشغيلية بالعملياتألنها ترتبط  ،المستقبلية تكون أكثر مالءمة للتنبؤ بالتدفقات النقدية

 .متكررةمستمرة وتكون النشاط الرئيسي للشركة، و

قدرة المستحقات المحاسبية قصيرة األجل على التنبؤ ف هذه الدراسة إلى استكشاف مدى تهد

الشركات الجزائرية، التي عرفت تبني النظام المحاسبي  بعض بالتدفقات النقدية، بالتطبيق على

بهدف تبني "عليمات معايير المحاسبة الدولية، المالي، الذي يعكس في أغلب جوانبه توصيات وت

دولي الذي يجعل الممارسة المحاسبية الجزائرية أقرب إلى الممارسة الدولية، مما يسمح الحل ال

 ،للمحاسبة باالعتماد على إطار تصوري ومبادئ محاسبية أكثر انسجاما مع االقتصاد الحديث

لمختلف وتكون مالئمة  ،، تستجيب لتطلعات مستخدمي القوائم الماليةوإنتاج معلومة مالية مفصلة

 .(CNC, 2009, p. 2" )مقراراته

 إشكالية الدراسة

على التنبؤ بالمتغيرات  ة المعلومات المحاسبيةمدى قدرتتمحور إشكالية الدراسة حول 

تحاول الدراسة اإلجابة يز على حالة الشركات الجزائرية، وعلى وجه التحديد بالترك المستقبلية،

 :على السؤالين اآلتيين

 في الشركات  ،المقبلة للفترةجارية التنبؤ بالتدفقات النقدية هل يمكن للمستحقات المحاسبية ال

 الجزائرية ؟

 الجارية في التنبؤ بالتدفقات النقدية  فترةهل تساهم المستحقات المحاسبية قصيرة األجل لل

 في الشركات الجزائرية ؟، المقبلة للفترة

 أهمية وهدف الدراسة

 التدفقاتتفسير على اسبية قصيرة األجل لمستحقات المحاقدرة تهدف الدراسة إلى فحص مدى 

جوانب مالءمة أهم أحد  في أنها تعالج وتبرز أهمية الدراسة للشركات الجزائرية والتنبؤ بها؛ النقدية

، وتسمح للمستخدمين، الجزائرية، وهي القيمة التنبئية تالمعلومات المحاسبية في الشركا

اعتمدت على دة للتدفقات النقدية؛ كما أنها بالوقوف على العوامل المحد ،وخصوصا المستثمرين

بتجنب الظروف االستثنائية التي تميز بعض تسمح  ،حديثة، وخالل فترة طويلةبيانات مالية 

، فأغلب الدراسات من هذا النوع أجريت في بيئات نامية أجريت في بيئة اقتصادية السنوات، كما

 . متقدمةاقتصادية 

 اإلطار النظري

 التدفقات التدفقات النقدية هي( فإن IAS 7من معيار المحاسبة الدولي )( 6حسب الفقرة )

تحت الطلب، أما  السيولة الجاهزة والودائعهي النقدية و يعادلها؛ وما النقدية من والخارجة الداخلة

السيولة، القابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية  عالية ،األجل قصيرة االستثماراتفهي معادالت النقدية 

حسب نفس و القيمة. مخاطر مهمة لتغيرتحمل أشهر(، دون  3)أقل من خالل فترة قصيرة  ،محددة

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية واألنشطة االستثمارية معيار فإن التدفقات النقدية تشمل ال
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 من ءجز تعتبر هايعادلها، ألن وما النقدية بنود بين الحركاتها من ويستبعدواألنشطة التمويلية، 

 ,IASB) للشركة التمويلية أو االستثمارية وأ التشغيلية األنشطة جزء من ت، وليسالنقدية إدارة

2016, p. A841). 

ر معيار المحاسبة اصدبإقام مجلس معايير المحاسبة الدولية ، همية التدفقات النقديةنظرا أل

المنشآت  يالجزائراسبي كما ألزم التنظيم المح ،"قائمة التدفقات النقدية"( IAS 7الدولي )

. ويرجع ذلك لدور الخاضعة بإعداد قائمة التدفقات النقدية إلى جانب القوائم المالية األخرى

يسمح لهم بتقييم كفاءة  ،المعلومات التاريخية حول التدفقات النقدية في توفير أساس للمستخدمين

وفي هذا  .هاية، وتوقيتها ودرجة تأكدتوليد النقدالشركة في إدارة النقدية ومعادالتها، وقدرتها على 

، والتنبؤ تقييم االستثماراتب ترتبط التدفقات النقديةأن  (210، ص. 2008)دحدوح، الصدد يرى 

 الكشف المبكر عن حاالت العسر واإلفالس نيةدراسات إمكاالبالفشل المالي، حيث أوضحت 

 .تقبليةالتدفقات النقدية الجارية أو تقديراتها المسباالعتماد على 

النقدية المستقبلية باعتبارها  ينصب اهتمام المستثمرين والمستخدمين اآلخرين على التدفقات

( Abor, 2017, p. 218فحسب )، االئتمان وباقي القراراتوالتخاذ قرارات االستثمار ا أساس

 مكن أن تكون، حيث يفقط األرباحمع الشركة تحقق النجاح بشكل أفضل مع النقدية وليس فإن 

، تلبية احتياجاتها الماليةليس بإمكانها لكن ليس لديها نقدية بغرض اإلنفاق، وبالتالي الشركة رابحة، 

 .بالتدفقات النقدية أكبردرجة الشركة ترتبط بقيمة ، كما أن فالمدفوعات تتم بالنقدية وليس باألرباح

 التدفقات النقديةبالتنبؤ 

ن الناحية النظرية على تحليل مفاده أن األسعار مالءمة المعلومات المحاسبية ممفهوم رتكز ي

، وهو ما يتطلب تقدير األرباح المستقبليةالسوقية تعكس تنبؤات المستثمرين حول التدفقات النقدية 

؛ لذا فإن مالءمة المعلومات المحاسبية تهدف إلى تقييم الجاريةالمستقبلية باالعتماد على المعلومات 

( Beaver, 1998حسب )، فالمستخدموني عمليات التنبؤ التي يقوم بها دور بنود القوائم المالية ف

طلب تطوير ثالث المحاسبية يت والمعلوماتللشركة  الجاريةتأسيس أي عالقة بين القيمة فإن 

االرتباط )ب(  ؛المستقبليةلنقدية والتدفقات ا للشركة الجاريةاالرتباط بين القيمة )أ(  وهي:ارتباطات 

االرتباط بين األرباح المستقبلية ( ـ)جواألرباح المستقبلية؛ والمستقبلية نقدية بين التدفقات ال

 .الجاريةواألرباح 

نقدية التي ذين يهتمون بالمرين، اللفي هذا الصدد تعتبر التدفقات النقدية مركز اهتمام المستث

عب في الواقع أكثر من اهتمامهم باألرباح التي يمكن أن تتحقق، وهذا االرتباط صتحصيلها يمكن 

)االرتباط األول(، إذ يتطلب تقدير األرباح المستقبلية ونسب التوزيع )االرتباط الثاني(، باالعتماد 

أن المعلومات  تضحي وعليه(. (Hail, 2103, p. 332ية )االرتباط الثالث( على األرباح الجار

مؤشرا للتدفقات النقدية  هاالمحاسبية الجارية تعتبر مؤشرا لألرباح المستقبلية، التي تعتبر بدور

، وبالتالي فإن منفعة المعلومات المحاسبية تتحدد من خالل دورها في زيادة قدرة المستقبلية

الدور الرئيسي للمحاسبة في تحسين يتمثل ، لذا للشركةالمستثمرين على التنبؤ باألداء المستقبلي 

 .(72، ص. 2016)كيموش،  االرتباط الثالث
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المناسبة طرق ال، لكن هناك اختالف حول ةمية التنبؤ بالتدفقات النقديحول أه هناك اتفاق

للتدفقات النقدية المستقبلية، حيث كان جيدا المحاسبية التي يمكن أن تكون مؤشرا  والبنود، لذلك

على اعتبار أنها مقياس لحصيلة نشاط ، نظرا لمالءمتهااالهتمام منصبا على األرباح المحاسبية، 

؛ (Dechow, 1994; Beaver, 1989)تعكس التدفقات النقدية المستقبلية ، وترةفال عنالشركة 

مما ولد فقدت األرباح المحاسبية جزء مهما من موثوقيتها،  ن مع تفشي ممارسات إدارة األرباحلك

للتدفقات النقدية وموثوقية بنود محاسبية بديلة لألرباح أو مكلمة لها من أجل تقدير أكثر دقة الحاجة ل

خالل تقسيم األرباح  ، سواء من خالل إدراج بنود بخالف األرباح المحاسبية، أو منستقبليةالم

 .المحاسبية إلى مكوناتها األساسية

 في التنبؤ بالتدفقات النقدية المستحقات المحاسبية قصيرة األجلدور 

التنبؤ تعتبر المستحقات المحاسبية من بين البنود التي تم االعتماد عليها لتحسين نماذج 

تشمل المستحقات و .بالتدفقات النقدية المستقبلية، باعتبارها أحد مكونات األرباح المحاسبية

 وهي ،االستحقاقإلى محاسبة  النقديةالمحاسبية كل العناصر التي تتيح االنتقال من محاسبة 

بتحويل  ينللمديرير مخطط النتائج المحاسبية عبر الزمن، حيث تسمح العمليات التي ينتج عنها تغ"

. وتنتج المستحقات المحاسبية في ((Chalayer, 1995, p. 4 النتائج بين مختلف الفترات المالية"

والمفاهيم  المبادئوبعض  االستحقاقاألساس عن التغير في السياسات المحاسبية، وتطبيق محاسبة 

 المحاسبي تحفظالالدورات المحاسبية، ومبدأ  خرى، على غرار الدورية واستقاللالمحاسبية األ

 (.498، ص. 2016)كيموش وبوسنة، 

عالقة السببية التدفقات النقدية لتعكس بشكل أكثر دقة ال على المستحقات المحاسبية هي تسوية

، ويمكن (95، ص. 2015)بابكر والصديق،  هاحققة والجهود المبذولة لتحقيقبين اإلنجازات الم

ل، وهي حسابات االستحقاق المرتبطة باألصول المستحقات المحاسبية طويلة األج التمييز بين

وااللتزامات طويلة األجل، والتي يمتد تأثيرها ألكثر من فترة مالية، وترتبط عادة باألنشطة 

تغيرات الضرائب المؤجلة، وفروق المقابلة هتالكات وسستثمارية، على غرار االالتمويلية واال

هي حسابات االستحقاق محاسبية قصيرة األجل، والمستحقات الوالتوقيت طويلة األجل. إضافة إلى 

قبل  تمت ،تسويات على التدفقات النقدية التشغيلية وتعتبرالمرتبطة باألصول وااللتزامات المتداولة، 

في  اتبالتغير وتعرف، بما ال يزيد عن فترة مالية واحدة ،بتلك التدفقات النقديةاالعتراف أو بعد 

 يلي.التشغلمال العامل رأس احسابات 

 ات النقدية كمقياس ألداء في تحسين التدفقالمستحقات المحاسبية تساهم  أن من المتوقع

سمح تالمحاسبية المستحقات فرغم تطبيق مبدأ االعتراف باإليراد ومبدأ المقابلة، إال أن ، الشركة

  معالجة مشاكلبالتالي ، وضمن الربحوالمستقبلية التدفقات النقدية الماضية  جزء مندمج ب

لنماذج التنبؤ يولد  المحاسبية ن إضافة المستحقاتفإ (Yan, 2005) فحسب، والتوقيت المقابلة

االقتصادية بين  لخصائصفي ا ؛ لكن هناك اختالفالمستقبلية لتدفقات النقديةاإضافية بقدرة تنبئية 

فحسب  ،(Guay & Sidhu, 2001, p. 110) طويلة وقصيرة األجلالمحاسبية المستحقات 
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(Barth, Cram & Nelson, 2001, p. 27فإن كل مكون من ) يعكس معلومات  المستحقات

 .التدفقات النقدية المستقبليةعن مختلفة 

 حاسبية في آثار المستحقات الم( فإن Dechowet al., 1998, p. 134حسب )

هي أكثر  ،لألرباح السنوية، وقابلية التنبؤ بالتدفقات النقدية التشغيليةخصائص السالسل الزمنية 

الممتدة بين مدفوعات المشتريات دورة فال قصيرة األجل. حاسبيةالم مستحقاتللوضوحا بالنسبة 

من الدورة الممتدة بين نقد من التشغيل( تكون أقصر بكثير ومقبوضات المبيعات )دورة ال

 حاسبيةالممما يجعل المستحقات  ،)دورة االستثمار(نها والنقدية الداخلة م يةالمدفوعات االستثمار

وحسب  .)في األجل القصير(المستقبلية  قصيرة األجل أكثر مالءمة لتقدير التدفقات النقدية

(Wild, Subramanyam & Halsey, 2003 فإن المحاسبة عن المستحقات المحاسبية طويلة )

، كما أن لمستحقات المحاسبية قصيرة األجلاألجل أكثر تعقيدا وأقل موضوعية من المحاسبة عن ا

، التدفقات النقدية المتضمنة في المستحقات المحاسبية قصيرة األجل يمكن تحديدها مباشرة وبسهولة

 لذا فإن المستحقات المحاسبية قصيرة األجل أكثر منفعة لتقييم الشركة.

 ن تتحول إلى بنود يتوقع أإلى جانب ذلك، تعتبر المستحقات المحاسبية قصيرة األجل 

؛ فمثال ينتج عن إدراج مبلغ متوقع وأاألجل القصير، فهي تدفق نقدي كامن نقدية أو ما يعادلها في 

 كجزء منه، بما متوقع واالعتراف بتدفق نقدي المحاسبي مستحق على الزبون، تعديل الربح 

 ( Dechow & Dichev, 2002, p. 36يعادل المبلغ المستحق، وهو ما أطلق عليه )

. ومن جانبهم أكد كل من ت المنافع االقتصادية من البيعمقابلة توقيت االعتراف المحاسبي بتوقي

(Ecker, Francis, Olsson & Schipper, 2005)  أن المستحقات طويلة األجل أقل جودة

قصيرة األجل  المحاسبية كما أثبتت اختباراتهم أن المستحقاتمقارنة بالمستحقات قصيرة األجل، 

هذا المنطلق حاولت عدة دراسات نمذجة المستحقات . ومن مقياس أكثر موثوقية للمستحقات الكلية

الماضية والحاضرة  باعتبارها دالة للمبيعات والتدفقات النقدية التشغيلية قصيرة األجلالمحاسبية 

 (.Guay, 2006, p. 243والمستقبلية )

 لدراسات السابقةا

قد تناولت تلك هناك العديد من الدراسات التي اهتمت بموضوع التنبؤ بالتدفقات النقدية، و

الدراسات العديد من البنود المحاسبية والمتغيرات المالية التي تفسر التدفقات النقدية أو تتيح التنبؤ 

، المحاسبية بهدف فحص مالءمة األرباحالتي كانت ( Finger, 1994)بها؛ ومن أبرزها دراسة 

ي األجل الطويل، فالتشغيلية  األرباح والتدفقات النقديةبمن خالل اختبار مدى قدرتها على التنبؤ 

ـ  خالل الفترة الممتدة مدرجة في بورصة نيويورك شركة  50حيث شملت الدراسة البيانات المالية ل

المحاسبية ووفقا للنتائج فإن األرباح  ، واعتمدت على طريقة السالسل الزمنية؛1987و 1935بين 

 ، وذلكأو مع التدفقات النقدية تخدمت منفردةالمستقبلية، سواء اس متنبئ مهم بالتدفقات النقديةتعتبر 

 ت.من الشركا %88بالنسبة لـ 

تحليل خصائص السالسل الزمنية على ( Lorek & Willinger, 1996ركزت دراسة )

خالل الفترة  ،شركة 174والقدرة التنبئية لبيانات التدفقات النقدية، باالعتماد على عينة مكونة من 
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 2019(، 7)33بحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لألـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، يستخدم القيم بالسالسل الزمنية متعدد للتنبؤ ذجوالل تطوير نم، وذلك من خ1991و 1979ن بي

ستقلة في انحدار التاريخية لألرباح، المستحقات قصيرة األجل، والتدفقات النقدية كمتغيرات م

وقد كانت نتائج الدراسة متوافقة مع وجهة نظر مجلس معايير المحاسبة المالية،  للسالسل الزمنية؛

ت التدفقات النقدية يمكن تعزيزها بأخذ بيانات األرباح والمستحقات التي تقضي بأن تنبؤاو

 المحاسبية في االعتبار.

لتدفقات النقدية امقاييس مختلف العالقة بين  إلى تحليل (1998دراسة )طعيمة، هدفت 

 ؛للتنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية، باالعتماد على نموذج متعدد المتغيراتواألرباح المحاسبية 

 وأظهرت النتائج أن ،1994و 1992ودية خالل الفترة بين شركة سع 14شملت الدراسة حيث 

المعدلة  النقدية مقاييس التدفقات النقدية التقليدية ترتبط ارتباطا قويا باألرباح، أما مقاييس التدفقات

رتباطا ضعيفا ، كما أن مقاييس التدفقات النقدية التقليدية ترتبط افترتبط ارتباطا ضعيفا باألرباح

وأظهرت النتائج أيضا أن التدفقات النقدية أفضل من األرباح المعدلة، النقدية بمقاييس التدفقات 

 .المستقبلية لتنبؤ بالتدفقات النقديةلالمحاسبية 

التدفقات النقدية على التنبؤ و( اختبار قدرة األرباح المحاسبية 2003حاولت دراسة )سليمان، 

تشغيلية المستقبلية، وبيان أثر كل من الحجم وقطاع النشاط في عملية التنبؤ؛ وقد بالتدفقات النقدية ال

هناك . وحسب النتائج، 2001و 1996شركة مدرجة في بورصة عمان بين  70شملت الدراسة 

أفضلية لمقاييس التدفقات النقدية مقارنة باألرباح المحاسبية عند التنبؤ بالتدفقات النقدية التشغيلية، 

على التنبؤ بالتدفقات النقدية  المتغيرينلحجم وقطاع النشاط في قدرة لإلى وجود أثر إضافة 

 التشغيلية.

)التدفقات النقدية  هاإلى اختبار مدى قدرة األرباح ومكونات (2006دراسة )اللوزي، هدفت 

مة شركة مساه 52باالعتماد على ذلك ( على التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية، ووالمستحقات

 هناكالنتائج  ؛ وحسب2003و 1997عامة أردنية، مدرجة في بورصة عمان خالل الفترة بين 

لصالح األرباح، اختالف بين األرباح والتدفقات النقدية فيما يخص تفسير التدفقات النقدية المستقبلية 

فيف في ا على التنبؤ كانت محدودة، كما أشارت النتائج إلى تحسن طمهبالرغم من أن قدرة كل من

)التدفقات النقدية األساسية عند تقسيم الربح إلى مكوناته  قدرة األرباح على التنبؤ بالتدفقات النقدية

 والمستحقات اإلجمالية(.

اختبار العالقة بين مقاييس التدفقات النقدية والعوائد ب( 2006دراسة )الهباش، اهتمت 

ية نبنوك فلسطي 7لتدفقات النقدية، بالتطبيق على التنبؤ با علىالمحاسبية، وتقييم قدرة تلك المقاييس 

العالقة بين مقاييس وحسب النتائج فإن  باالعتماد على االنحدار الخطى.، 2004و 1997بين 

كانت قوية ومعنوية إحصائيا، بينما  كانتالعوائد المحاسبية ومقاييس التدفقات النقدية التقليدية 

ومقاييس التدفقات النقدية البديلة ضعيفة، كما أن التدفقات العالقة بين مقاييس العوائد المحاسبية 

 التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية. أفضل من العوائد المحاسبية عندتعتبر النقدية 

 المتعلقةالقدرة التنبئية لإلفصاحات  بفحصفاهتمت ( Orpurt & Zang, 2009دراسة )أما 

شركة، انطالقا  507لـ مشاهدة  2198 توظيف من خاللالتدفقات النقدية وفق الطريقة المباشرة، ب



 "......قدرة المستحقات المحاسبية قصيرة األجل على ـــــــ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1162

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2019 (7)33ث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لألبحا

بنود . وقد أشارت النتائج إلى أن 2002و 1989بين لفترة ، ل(Lexis-Nexis) من قاعدة البيانات

باستخدام قائمة  ،بموثوقية بها لتنبؤال يمكن ا ،على غرار مقبوضات الزبائن ،الطريقة المباشرة

في نماذج ا هفإن دمجذا ، لت النقدية وفق الطريقة غير المباشرةالدخل أو الميزانية أو قائمة التدفقا

أن الطريقة المباشرة ذات قيمة بالنسبة للمستثمرين عند كما ، يسمح بتحسين تنبؤات األداء، التنبؤ

 تقدير التدفقات النقدية واألرباح.

على فحص خصائص تنبؤات ( Givoly, Hayn & Lehavy, 2009ركزت دراسة )

من الشركات ، لعينة المحاسبية ألرباحبا همومقارنتها بخصائص تنبؤات ،لتدفقات النقديةالمحللين با

وقد أثبتت النتائج أن تنبؤات المحللين ؛ 2005و 1993 بين، مشاهدة 7543 األمريكية شملت

تتحسن بمعدل بطيء ، كما أنها المحاسبية باألرباح همبالتدفقات النقدية كانت أقل دقة من تنبؤات

ي امتداد بسيط لتدفقات النقدية هاتضح أن تنبؤات المحللين با ،ذلكمن وأكثر  ؛ترة التنبؤخالل ف

 .المحاسبية ألرباحبا هملتنبؤات

وبنود الدخل وبنود بدراسة مدى قدرة بعض خصائص الشركات  (2010اوي، نط)ش اهتم

شركة )مساهمة،  54 سةالدرا التدفقات النقدية على التنبؤ بالتدفقات النقدية التشغيلية، حيث شملت

. وحسب نتائج 2008و 2000عامة، صناعية( أردنية، مدرجة في بورصة عمان خالل الفترة بين 

الدراسة، فإن أفضل متغير للتنبؤ بالتدفقات النقدية التشغيلية المستقبلية هو صافي الدخل مضافا إليه 

ول، التدفقات النقدية التشغيلية، هتالك، يليه رأس المال العامل، صافي المبيعات، إجمالي األصساال

 صافي التدفقات النقديةوصافي الدخل، صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية والتمويلية، 

 .على التوالي

للتنبؤ بالتدفقات  موثوقية المستحقاتبفحص مدى ( Khansalar, 2012اهتمت دراسة )

 1991شركة في المملكة المتحدة بين  2120مشاهدة، تخص  38160ية، باالعتماد على دالنق

؛ وقد وجدت الدراسة أن موثوقية المستحقات المدروسة كانت ضعيفة، كما وجدت أن 2008و

المستحقات المالية أكثر موثوقية للتنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية مقارنة بالمستحقات التجارية 

 4397التي شملت  ،(Arnedo, Lizarraga & Sánchez, 2012أما دراسة ) .وغير التجارية

، فقد اهتمت بتحليل القيمة التنبئية المضافة للمستحقات 2003و 1997شركة إسبانية بين 

مقارنة بتلك التي توفرها التدفقات النقدية الجارية للتنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية،  ،المحاسبية

 افة المستحقات المحاسبية للنموذج.وأثبتت نتائجها أن أخطاء التنبؤ تقل بشكل جوهري بعد إض

استخدام نماذج الدراسات  (Li, Moutinho, Opong & Pang, 2015حاولت دراسة )

وب إفريقية المدرجة في بورصة للشركات جنتشغيلية بالتدفقات النقدية اللتنبؤ السابقة ل

 1994خالل الفترة بين شركة،  192مشاهدة تخص  1021نسبورغ، حيث شملت الدراسة جوها

هتالكات وتغيرات ساال، فإن بعض بنود المستحقات على غرار النتائجوحسب  .2012و

المخزونات ال تسمح بالتنبؤ بالتدفقات النقدية للشركات جنوب إفريقية في المتوسط، كما أن إدخال 

 .التنبؤنماذج متغيرات مفسرة إضافية لم يحسن بالضرورة 
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على دور المستحقات المحاسبية في ( Barth, Clinch & Israeli, 2016دراسة )ركزت 

تخص مشاهدة  39114، واعتمدت على الشركة تقييموالتنبؤ بالتدفقات النقدية واألرباح المستقبلية 

 استخالصأن المستثمرين بإمكانهم  ت النتائجأظهر. وقد 2013و 1989شركة أمريكية بين  4265

قدية المستقبلية، فرغم أن التدفقات النقدية معلومات من المستحقات المحاسبية حول التدفقات الن

لذا يمكن إال أنها مشوشة،  ،القادمة للفترةالجارية تتضمن معلومات حول العوامل االقتصادية  للفترة

، إلى جانب التدفقات النقدية والعوامل االقتصادية العتماد على المستحقات المحاسبيةللمستثمرين ا

ادة قدرة المستحقات المحاسبية على التنبؤ بالتدفقات النقدية ض التشويش؛ كما يسمح ذلك بزيلخف

 واألرباح وتفسير قيمة الشركة.

بفحص مدى قدرة بعض  (Amin, Labianca & Iftikhar, 2016اهتمت دراسة )

المتغيرات على التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية، ممثلة في الربح الجاري، حسابات المستحقات 

شركة باكستانية مدرجة في بورصة كراشي  572؛ حيث شملت الدراسة التشغيلي والتدفق النقدي

أثبتت النتائج أن القدرة التنبئية لألرباح الجارية كانت ضعيفة مقارنة . وقد 2011و 1996بين 

تطلب بالتدفقات النقدية المستقبلية تبالتدفقات النقدية التشغيلية الجارية، وأن زيادة القدرة التنبئية 

خدام التدفقات النقدية الجارية وحسابات المستحقات المجمعة كمتغيرات مستقلة، كما أن حسابات است

 .حسابات المستحقات المجمعةدرة تفسيرية إضافية أعلى مقارنة بالمستحقات الجزئية توفر ق

يالحظ من الدراسات السابقة تنوعها وإلمامها بمختلف جوانب الموضوع، واعتمادها على 

 المركز المالي، واستخدامها لمتغيرات محاسبية عديدة، وخصوصا بنود دوات متنوعةأساليب وأ

، ومحاولة لسد لها االتي تعتبر امتدادورا مهما في تعزيز هذه الدراسة، لذا فقد لعبت د ،األداءو

وفحص الفجوة فيما يخص نقص الدراسات التي ركزت على المستحقات المحاسبية قصيرة األجل، 

 تائجها في حالة إجرائها في بيئة اقتصادية تختلف عن البيئات االقتصادية المتقدمة.مدى توافق ن

 فرضيات الدراسة

على التنبؤ المستحقات المحاسبية قصيرة األجل استنادا إلى األدبيات السابقة، توقعنا قدرة 

 بالتدفقات النقدية المستقبلية، وكانت فرضيات الدراسة كاآلتي:

 ( 1الفرضية:)في  ،المقبلة فترةالتنبؤ بالتدفقات النقدية للالجارية مستحقات المحاسبية يمكن لل

 الشركات الجزائرية.

 ( 2الفرضية:)لتنبؤ بالتدفقات في ا الجارية فترةالمستحقات المحاسبية قصيرة األجل لل تساهم

 رية.في الشركات الجزائ ،المقبلة فترةالنقدية لل

 الطريقة واإلجراءات

، مجموعة من الشركات الجزائرية اختيار، من خالل اإلحصائيى المنهج اعتمدت الدراسة عل

المالية  المعلومات. وبعد الحصول على الخطي المتعدد شكل معادلة لالنحدار في ذجنموتصميم و

طريقة وفقا لتقدير نموذج الدراسة ، تم (Panel dataللشركات، وتشكيل بيانات سلسلة مقطعية )
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االختبارات  استخدام االرتباط وبعضتم كما  (؛Pooled regressionاالنحدار التجميعي )

ذج الدراسة وفحص الفرضيات، على غرار تحليل التباين الختبار المعنوية دراسة نمولاإلحصائية 

 نموذج.ال( لفحص مدى معنوية معامالت انحدار Studentنموذج، واختبار )للالكلية 

 ج الدراسةذومن

يستند بشكل كبير إلى  إحصائي سة تم االعتماد على نموذجمن أجل اختبار فرضيات الدرا

، الذي يميز بين خمس مكونات للمستحقات المحاسبية الكلية، (Arnedo et al., 2012نموذج )

 بالمعادلة اآلتية: فترةنتيجة العن  التعبير حيث يمكن

Et = OCFt + ΔINVt + ΔARt - ΔAPt - ΔOCLt - DEPt      (1) 

 تعطى بالمعادلة اآلتية: يمكن أن تدفقات النقدية التشغيليةوبالتالي فإن ال

OCFt= Et - ΔINVt - ΔARt + ΔAPt + ΔOCLt + DEPt      (2) 

 حيث:

tE: نتيجة الصافية بعد الضريبة وقبل العناصر غير العادية لال( لفترةt؛) 

tOCF: التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية ل صافي( لفترةt؛) 

tINVΔ: غير في المخزونات الت( خالل الفترةt)؛ 

tARΔ:  التغير في حسابات المدينين( خالل الفترةt)؛ 

tAPΔ التغير في حسابات الدائنين:( خالل الفترةt؛) 

tOCLΔ( التغير في االلتزامات الجارية األخرى خالل الفترة :t؛) 

tDEP( مخصصات االستهالكات واإلطفاءات للفترة :t ؛) 

لمستحقات وا ،تتحدد بنتيجة الدورةالتشغيلية يتضح أن التدفقات النقدية ( 2من المعادلة )

(، والمستحقات المحاسبية طويلة ΔAR ،ΔINV ،ΔAP ،ΔOCLقصيرة األجل ) المحاسبية

يربط التدفقات النقدية ، متعدديأخذ شكل انحدار خطي ؛ وعليه فإن نموذج الدراسة (DEPاألجل )

خمس مكونات والجارية النقدية التشغيلية الجارية ونتيجة الدورة  التشغيلية المستقبلية بالتدفقات

 (:3، كما هو موضح في المعادلة )الجارية للمستحقات المحاسبية

CFit+1 = α0 + α1CFit + α2NIit + α3ΔARit + α4ΔINVit + α5ΔAPit + 

α6DEPit+ α7OTHit+ εit  (3) 

 حيث:

itCF: صافي التدفقات النقدية من األنشطة الت( شغيلية للشركةi) ( خالل الفترةt؛) 
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itNI: ال( نتيجة الصافية للشركةi) ( خالل الفترةt؛) 

itARΔ: المدينين اآلخرين و تغير حسابات الزبائن( للشركةi) ( بين الفترتينt(و )1 -t )؛ 

itINVΔ: ( التغير في مخزونات الشركةi) ( بين الفترتينt(و )1 -t )؛ 

itAPΔ: ودين تغير حسابات المور( الدائنين اآلخرين للشركةi) ( بين الفترتينt(و )1 -t )؛ 

itDEP( مخصصات االستهالكات والمؤونات وخسائر القيمة للشركة :i( خالل الفترة )t ؛) 

itOTH( إجمالي المستحقات المحاسبية األخرى للشركة :i( خالل الفترة )t؛) 

0α: عندما تكون جميع المتغيرات المفسرة رة المقبلة للفت التدفقات النقدية التشغيليةابت يعبر عن ث

 ؛معدومة

1α ،2α ،3α ،4α ،5α ،6α ،7α: وتقيس طبيعة الدراسةنموذج وابت تمثل معامالت انحدار ث ،

والمتغيرات المفسرة إذا كانت للفترة المقبلة  التدفقات النقدية التشغيليةصافي بين  ومستوى العالقات

 ؛معنوية

itε: التدفقات النقدية صافي الجزء من  وهي ذلك ،عبر عن البواقي المعياريةتغير عشوائي يم

 .الدراسةنموذج في باالعتماد على المتغيرات المفسرة تفسيره  الذي ال يمكنللفترة المقبلة  التشغيلية

 قياس المتغيرات

، ةالقوائم الماليالمبالغ المتعلقة بها مباشرة من  أخذتم قياس متغيرات الدراسة من خالل 

يلخص كيفية  (1)والجدول  ،ر الحجمن أجل الترجيح وتفادي أثم ،قسمتها على إجمالي األصولو

 قياس المتغيرات.

 .قياس متغيرات الدراسة (:1جدول )

 طريقة الحساب الرمز اسم المتغير

 itCF it/Aitcf صافي التدفقات النقدية التشغيلية

 itNI it/Aitni نتيجة الدورة الصافية

 )itARΔ itA/)1-itAR - itAR والمدينينابات الزبائن تغير حس

 )itINVΔ itA/)1-itINV - itINV تغير المخزونات

 )itAPΔ it)/A1-itAP - itAP تغير حسابات الموردين والدائنين

 )itDEP itA)/itIMP+  itPRO+  itAMOR االستهالكات والمؤونات وخسائر القيمة

 tiOTH المستحقات المحاسبية األخرى
 - it+ ΔINV it+ ΔAR it(CF - itNI(

itA )/)itDEP - itΔAP 
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itcf:  للشركة قيمة التدفق النقدي التشغيلي(i) ( خالل الفترةt؛)itA الشركة : إجمالي أصول

(i) ( في نهاية الفترةt؛)itni الفترة : ربح أو خسارة( للشركةi) الفترة خالل (t ؛)itAR:  حسابات

( في i: مخزونات الشركة )itINV(؛ t( في نهاية الفترة )iالزبائن والحسابات المماثلة للشركة )

في نهاية الفترة  (i)حسابات الموردين والحسابات المماثلة للشركة : itAP(؛ tنهاية الفترة )

(t؛)itAMOR : مخصصات االستهالكات( للشركةi( خالل الفترة )t) ؛itPRO : مخصصات

( خالل الفترة iللشركة )مخصصات خسائر القيمة : itIMP؛ (t( خالل الفترة )iللشركة )لمؤونات ا

(t). 

تجدر اإلشارة إلى أن حساب التدفقات النقدية التشغيلية تم باالعتماد على الطريقة غير 

المباشرة، من خالل تعديل نتيجة الدورة بالتغير في رأس المال العامل التشغيلي والمصاريف 

، أين كانت الشركات الجزائرية 2009و 2003واإليرادات غير النقدية، وذلك خالل الفترة بين 

تم الحصول قد ، ف2015و 2010غير مطالبة بإعداد قائمة للتدفقات النقدية؛ أما خالل الفترة بين 

قائمة عليه مباشرة من قائمة التدفقات النقدية، بعد أن أصبحت الشركات الجزائرية مطالبة بإعداد 

 .للتدفقات النقدية

 جمع البيانات

البيئة الجزائرية  لكن قياس المتغيرات،الدراسة جمع البيانات الضرورية ل نموذجيتطلب تقدير 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة على النسيج االقتصادي، هذه األخيرة ال يعتبر  بسيطرةتتميز 

ال ، فهي قليلة جدا ة في السوق الماليالشركات المدرج أمااالتصال المالي من بين أولوياتها، 

لتحفظ بالسرية واة اإلدارية في الشركات الجزائرية تتميز الثقاف كما ؛عددها ست شركات تجاوزي

شركة  14 لم نتمكن من الحصول سوى على القوائم المالية لـلذا  ؛إزاء نشر البيانات المالية

 .2015و 2003أخذ أطول فترة ممكنة بين  عدد كاف من المشاهدات، تموحتى يتوفر لنا  جزائرية،

 نتائج الدراسة

 اإلحصاء الوصفي للبيانات

حيث بلغ عدد  ،الدراسةالمستخدمة في ( اإلحصاء الوصفي للبيانات 2يلخص الجدول )

األدنى  ينالحدويتضح من  ؛وذلك بعد استبعاد القيم الشاذة والمتطرفة ،مشاهدة 98المشاهدات 

االستهالكات باستثناء بالنسبة لجميع المتغيرات المفسرة،  ،سالبةو موجبة وجود قيم واألعلى

 بين مختلف متغيرات الدراسةمما يعني وجود تذبذب في (، itDEPوالمؤونات وخسائر القيمة )

(، itARΔ)والمدينين حسابات الزبائن لتغير الفترات ومختلف الشركات، كان األعلى بالنسبة 

لمخزونات تغير ابالنسبة ل األقل، وكان على التوالي (itAPΔنين )والدائحسابات الموردين وتغير 

(itINVΔ)( والمستحقات المحاسبية األخرى ،itOTH) (2) يتضح من الجدولكما  ؛على التوالي 

، بالنسبة لجميع المتغيرات لطبيعيامن التوزيع  اقريبأيضا أن توزيع البيانات من المتوقع أن يكون 

وبالعودة إلى االنحراف المعياري لكل متغير؛  وسيطالالحسابي و متوسطلاتقارب بين  نظرا لوجود

 كبير في البيانات.يتبين عدم وجود تشتت مقارنة بالمدى، 
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 لبيانات الدراسة.اإلحصاء الوصفي (:2جدول )

أعلى 

 قيمة

أدني 

 قيمة

االنحراف 

 المعياري
 الوسيط

المتوسط 

 الحسابي
 المتغيرات المشاهدات

0,301 -0,167 0,086 0,078 0,071 98 CFit+1 

0,406 -0,167 0,098 0,083 0,090 98 CFit 

0,280 -0,055 0,058 0,050 0,062 98 NIit 

0,529 -0,963 0,129 0,022 0,028 98 ΔARit 

0,097 -0,037 0,026 0,004 0,012 98 ΔINVit 

0,529 -0,984 0,134 0,022 0,029 98 ΔAPit 

0,280 0,000 0,043 0,048 0,058 98 DEPit 

0,159 -0,003 0,026 0,008 0,019 98 OTHit 

 دراسة االرتباط

استبعاد أثر التدفقات معامالت االرتباط الجزئي بين متغيرات الدراسة بعد ( 3) الجدوليلخص 

 عالقة ارتباط قويةأي  وجودعدم  ، حيث يتضح من الجدول(itCF) النقدية التشغيلية الجارية

نفسه بين المتغير التابع وجميع المتغيرات المفسرة، حيث كان ارتباط التدفقات ومعنوية في الوقت 

معنويا عند  (itAPΔ) تغير حسابات الموردين والدائنينب (it+1CF) النقدية التشغيلية المستقبلية

ارتباط التدفقات النقدية  وكان ؛0,291%، لكنه كان متوسطا، حيث بلغ معامل االرتباط 1مستوى 

االستهالكات والمؤونات وخسائر ، و(itNI) ة المستقبلية بكل من نتيجة الدورة الصافيةالتشغيلي

 0,251%، وضعيفا في الحالتين، حيث بلغ معاملي االرتباط 5معنويا عند مستوى ( itDEP)القيمة 

التدفقات النقدية التشغيلية المستقبلية بكل من تغير حسابات ؛ أما ارتباط على التوالي 0,224و

 والمستحقات المحاسبية األخرى، (itINVΔالمخزونات )وتغير (، itARΔوالمدينين )بائن الز

(itOTH) في جميع الحاالت فكان غير معنوي. 
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إلصدار حكم نهائي حول فرضيات تعتبر نتائج االرتباط أولية ال يمكن االعتماد عليها 

الدراسة، لوجود مستويات معينة من االرتباط بين المتغيرات المفسرة من شأنها التأثير في عالقات 

ارتباطها بالمتغير التابع، ورغم أن االرتباطات كانت ضعيفة أو غير معنوية، إال أن االرتباط بين 

( كان قويا ومعنويا ΔAPitين والدائنين )( وحسابات الموردΔARitحسابات الزبائن والمدينين )

 .0,901في الوقت نفسه، حيث بلغ 

 دراسة شروط المربعات الصغرى لنموذج الدراسة

تم تقدير نموذج الدراسة وفق طريقة االنحدار التجميعي، وذلك بعد مراجعة البيانات، 

تؤثر في نتائج الدراسة والتخلص من بعض القيم المفقودة والقيم المتطرفة والشاذة، التي يمكن أن 

بشكل جوهري، كما يمكن أن ينتج عنها انحدار زائف، أو قيمة غير حقيقية للقدرة التفسيرية 

من  ،التأكد من صالحية نموذج الدراسة قبل اختبار فرضيات الدراسة ينبغيو للمتغيرات المستقلة.

 ذج.لتقدير النموالمربعات الصغرى طريقة  تطبيق توفر شروط فحص مدى خالل

( نتائج اختبار مدى طبيعية التوزيع االحتمالي للبواقي المعيارية الناتجة 4يلخص الجدول )

مستويي المعنوية أن  بيانات الدراسة، ويتضح من الجدولباالعتماد على نموذج الدراسة عن تقدير 

%، 5( كانا أكبر منShapiro-Wilk( و)Kolmogorov-Smirnovلالختبارين اإلحصائيين )

 .نموذج الدراسة تتبع التوزيع الطبيعيا يدل على أن البواقي الناتجة عن تقدير وهو م

 .واقي الناتجة عن تقدير نموذج الدراسةبلنتائج اختبار الطبيعية ل (:4جدول )

 (Shapiro-Wilkاختبار )
-Kolmogorovاختبار )

Smirnov) 
 

مستوى 

 المعنوية

درجات 

 الحرية
 اإلحصائية

مستوى 

 المعنوية

 درجات

 الحرية
 اإلحصائية

0,141 98 0,980 0,107 98 0,082 
البواقي 

 المعيارية

االختبار اإلحصائي تم االعتماد على تجانس البواقي )ثبات التباين(، من أجل فحص مدى 

(Goldfield-Quandt) بعد ترتيبها تصاعديا إحصائيتين خالل تقسيم البيانات إلى سلسلتين، من ،

من المشاهدات  %20 ، واستبعاد(itCF" )لتدفقات النقدية التشغيلية الجاريةاالمتغير المستقل "وفق 

كل من تحليل التباين لالذي يوضح  (05)؛ فانطالقا من الجدول مشاهدة( 20)أي  في المنتصف

 والسلسلة، (% من المشاهدات40) مشاهدة األخيرة 39لسلسلة اإلحصائية األولى بعد استبعاد ا

 .F́يمكن حساب قيمة  ،(% من المشاهدات40) مشاهدة األولى 39استبعاد  الثانية بعد اإلحصائية
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 تحليل التباين بعد استبعاد ُخمس المشاهدات في المنتصف وتقسيم البيانات إلى سلسلتين. (:5) جدول

 bتحليل التباين

مستوى 

 المعنوية

إحصائية 

(f) 

متوسط 

 المربعات

درجة 

 الحرية

مجموع 

 المربعات
 النموذج

لة اإلحصائية السلس

األولى بعد استبعاد 

ُخمس المشاهدات في 

المنتـصــف، 

 39واستـبــعــاد 

 مشاهدة األخيرة.

a0,015 3,178 0,013 6 0,080 االنحدار 

 البواقي 0,135 32 0,004  

 المجموع 0,215 38   

 

مستوى 

 المعنوية

إحصائية 

(f) 

متوسط 

 المربعات

درجة 

 الحرية

مجموع 

 المربعات
 نموذجال

السلسلة اإلحصائية 

الثانية بعد استبعاد 

ُخمس المشاهدات في 

المنتـصــف، 

 39واستـبــعــاد 

 مشاهدة األولى.

a0,030 2,724 0,013 6 0,076 االنحدار 

 البواقي 0,148 32 0,005  

 المجموع 0,224 38   

a،)المتغيرات المفسرة: )الثابت . itOTH، itCF، itAP، itINV، tiDEP، itNI 

b. المتغير التابع: it+1CF 

F́ = SSE2/ SSE1 = 0,148/ 0,135 = 1,096 

 حيث:

SSE1:  مشاهدة األخيرة. 39للسلسلة األولى بعد استبعاد مجموع مربعات األخطاء 

SSE2:  مشاهدة األولى. 39للسلسلة الثانية بعد استبعاد مجموع مربعات األخطاء 

( الجدولية 39F) 39 ; (0,05 ; ̃= 69,1ظ أنها أقل من قيمة )المحسوبة، نالح F́بعد تحديد قيمة 

المعيارية  تجانس البواقي، وهو ما يدل على (Fisher-Snedecor)المحصل عليها من توزيع 

 .للنموذج

، وهي 1,840بلغت ( المحسوبة Durbin-Watsonقيمة )أن  (7الجدول )نالحظ من 

المحصل عليها من جدول  ،(dU = 1,826)والقيمة الحرجة العليا  2محصورة بين القيمة 

(Durbin-Watson عند مستوى معنوية )5( وعند عدد متغيرات مستقلة ،%k’ = 7 وعند ،)

ذاتي للبواقي الناتجة عن ومن هذا المنطلق يتضح وجود استقالل  (،n = 100عدد مشاهدات )

( VIFت تضخم التباين )أن معامال (8) الجدول نالحظ من ،ذلك إلىإضافة الدراسة. نموذج تقدير 

بالنسبة لجميع المتغيرات المستقلة، مما يدل على عدم وجود ازدواج  2 كانت ضعيفة لم تتجاوز

ومما سبق يتضح  .من شأنه التأثير بشكل جوهري في نتائج الدراسةخطي بين المتغيرات المستقلة، 
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ا يعني صالحية النموذج توفر شروط تطبيق طريقة المربعات الصغرى لتقدير نموذج الدراسة، مم

 الختبار الفرضيات.

 الدراسة اختبار فرضيات

البيانات المالية المقدر باالعتماد على  ( نتائج تحليل التباين لنموذج الدراسة6يلخص الجدول )

وهو %، 1( كان معنويا عند مستوى Fisher، ويتضح من الجدول أن اختبار )للشركات الجزائرية

لى ع فإن أحد معامالت انحدار هذا النموذج معنوي، لذا الدراسةوذج ما يعني بالضرورة أن نم

بين  ذات داللة إحصائية، وبالتالي هناك عالقة بشكل جوهري األقل معنوي ويختلف عن الصفر

يساهم على األقل المستقلة على األقل، وأن أحد المتغيرات  المستقلةالمتغير التابع وأحد المتغيرات 

 .خالل فترة الدراسة لتي مست المتغير التابعفي تفسير التغيرات ا

 .لنموذج الدراسةنتائج تحليل التباين  (:6جدول )

 bتحليل التباين

مستوى 

 المعنوية

إحصائية 

(f) 

متوسط 

 المربعات

درجة 

 الحرية

مجموع 

 المربعات
 النموذج

a0,000 8,428 0,043 6 0,255 االنحدار 

 البواقي 0,460 91 0,005  

 المجموع 0,715 97   

a ،)المتغيرات المفسرة: )الثابت .itOTH ،itAP ،itNI ،itDEP ،itINV ،itCF 

b . :المتغير التابعit+1CF 

، حيث بلغ معامل بتأكيد نتائج تحليل التباين الدراسةنموذج الذي يلخص  (7الجدول ) يسمح

حقات المحاسبية المست :%، مما يعني أن المتغيرات المفسرة ممثلة في31,5نموذج للالتحديد 

ونتيجة  ،والمستحقات المحاسبية األخرىوالمستحقات المحاسبية طويلة األجل،  ،قصيرة األجل

ن التغيرات التي مست صافي م %31,5 قدره ما تفسر ،الجاريةالتشغيلية والتدفقات النقدية  ،الدورة

تغيرات فترجع للعوامل األخرى ، أما باقي الخالل فترة الدراسةالمستقبلية التدفقات النقدية التشغيلية 

 .األخطاء العشوائيةو

 .نموذج الدراسةملخص  (:7جدول )

 bملخص النموذج

-Durbin) قيمة

Watson) 

البواقي 

 المعيارية

معامل التحديد 

 المصحح
 النموذج االرتباط الجزئي التحديد معامل

1,840 0,071 0,315 0,357 a0,598 1 

a)المتغيرات المفسرة: )الثابت . ،itOTH ،itAP ،itNI ،itDEP ،itINV ،itCF 

b . :المتغير التابعit+1CF 
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 قةيتبين وجود عال الدراسةنموذج معامالت انحدار  ( الذي يلخص8الجدول )انطالقا من 

وصافي  (itAPΔ) حسابات الموردين والدائنينبين التغير في  %5عند مستوى  معنويةو عكسية

 ؛ وبعكس ذلك كانت العالقة بين تغير المخزونات(it+1CF) تقبليةالمس التدفقات النقدية التشغيلية

(itINVΔ) وصافي التدفقات النقدية التشغيلية المستقبلية (it+1CF)  وجود غير معنوية، مما يعني

عدم وجود أي تأثير للمخزنات في صافي التدفقات تأثير سالب لحسابات الموردين والدائنين و

 .يةالنقدية التشغيلية المستقبل

هتالكات والمؤونات س% بين اال1 مستوى وجود عالقة طردية ومعنوية عندأيضا  يتضح

؛ وعالقة عكسية (it+1CF) وصافي التدفقات النقدية التشغيلية المستقبلية (itDEP) وخسائر القيمة

وصافي التدفقات النقدية  (itOTH) % بين المستحقات المحاسبية األخرى5 مستوى ومعنوية عند

ومعنوية عند مستوى  طرديةوجود عالقة  من الجدول كما يتبين. (it+1CF) لية المستقبليةالتشغي

في ، (it+1CF) المستقبلية وصافي التدفقات النقدية التشغيلية (itNI) نتيجة الدورة الصافية% بين 1

فقات وصافي التد (itCF) الجاريةحين كانت العالقة غير معنوية بين التدفقات النقدية التشغيلية 

 .(it+1CF) النقدية التشغيلية المستقبلية

 الدنموذج معامالت انحدار  (:8جدول )

 .راسة

 aالمعامالت

 االزدواج الخطي
مستوى 

 المعنوية

إحصائية 

(t) 

المعامالت 

 المعيارية
 المعامالت الالمعيارية

 
معامل تضخم 

 التباين

معامل 

 التسامح
 (Beta) قيمة

الخطأ 

 المعياري
 (Bقيمة )

 )الثابت( 0,008 0,015  0,533 0,596  

1,904 0,525 0,185 1,335 0,155 0,101 0,135 itCF 

1,495 0,669 0,003 3,082 0,317 0,153 0,473 itNI 

1,160 0,862 0,107 1,627 0,147 0,294 0,479 itΔINV 

1,179 0,848 0,016 -2,443 -0,223 0,058 -0,143 itΔAP 

1,507 0,664 0,008 2,698 0,278 0,205 0,553 itDEP 

1,095 0,913 0,033 -2,160 -0,190 0,290 -0,627 itOTH 

a . :1المتغير التابعit+CF 

، حيث تم استبعاد التغير في من نموذج الدراسة ( وجود متغير مستبعد9يوضح الجدول )

تقدير نموذج عند  (SPSS) من طرف البرنامج اإلحصائيآليا  (itAR) حسابات الزبائن والمدينين

ازدوج خطي بين المتغيرات المستقلة من شأنه التأثير بشكل جوهري  أيالدراسة، وذلك لتفادي 

من نموذج ( itAR) في نتائج الدراسة؛ وبما أنه تم استبعاد التغير في حسابات الزبائن والمدينين
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هذا المتغير ب (it+1FC)التدفقات النقدية التشغيلية المستقبلية فإن ذلك يعني أن عالقة  ،الدراسة

 المستقل غير معنوية.

 .المستبعدة من نموذج الدراسة المتغيرات(:9جدول )

 bالمستبعدة المتغيرات

 االزدواج الخطي

االرتباط 

 الجزئي

مستوى 

 المعنوية

إحصائية 

(t) 

 قيمة

(Beta In) 
معامل  النموذج

التسامح 

 األدنى

معامل تضخم 

 التباين

معامل 

 التسامح

2,797E-9 3,302E8 3,029E-9 -0,102 0,335 -0,969 a1479,841- itAR 

a ،)المتغيرات المفسرة: )الثابت .itOTH ،itAP ،itNI ،itDEP ،itINV ،itCF 

b . :المتغير التابعit+1CF 

عدم وجود أي عالقة بين التدفقات النقدية التشغيلية الجارية وصافي التدفقات النقدية  تبين

للمستحقات المحاسبية الجارية  بنودوجود عالقات معنوية بين عدة و المقبلة، فترةالتشغيلية لل

مما يعني أن العالقة الموجبة بين نتيجة الدورة المقبلة؛  فترةوصافي التدفقات النقدية التشغيلية لل

المقبلة، ترجع للمستحقات المحاسبية،  فترةالجارية وصافي التدفقات النقدية التشغيلية للالصافية 

ما أن القدرة التفسيرية لنموذج الدراسة أيضا يمكن إيعازها للمستحقات المحاسبية؛ وهو ما يثبت ك

التدفقات النقدية جزء من التنبؤ ب بإمكانها ات المحاسبية الجارية، أي أن المستحق(1الفرضية )صحة 

 المقبلة في الشركات الجزائرية. فترةلل

التغير في حسابات  معنوية بين وجود عالقة تبين من نتائج تقدير نموذج الدراسة أيضا

المقبلة، أما عالقة صافي  فترةوصافي التدفقات النقدية التشغيلية للالجارية  فترةللالموردين والدائنين 

المستحقات المحاسبية قصيرة األجل األخرى فكانت بنود المقبلة ب فترةالتدفقات النقدية التشغيلية لل

الجارية في التنبؤ  فترةساهمة المستحقات المحاسبية قصيرة األجل للأن م مما يعنيغير معنوية، 

عدم ب وعليه يمكن الحكم ،المقبلة في الشركات الجزائرية ضعيفة فترةلل التشغيلية بالتدفقات النقدية

إلى المستحقات المحاسبية  ، حيث ترجع القدرة التفسيرية لنموذج الدراسة(2الفرضية )صحة 

، والتي تعتبر مستحقات محاسبية هتالكات والمؤونات وخسائر القيمةسومخصصات االاألخرى 

 طويلة األجل.

 مناقشة النتائج

 فيالجارية  فترةاألجل لل طويلةالمستحقات المحاسبية نتيجة الدورة و مساهمةأثبتت الدراسة 

دم مساهمة وع لجزائرية،لشركات افي ا المقبلة فترةللالتشغيلية  التدفقات النقديةجزء من التنبؤ ب

 كانتفي حين  ؛المقبلة فترةللالتشغيلية التدفقات النقدية التشغيلية الجارية في التنبؤ بالتدفقات النقدية 
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التشغيلية الجارية في التنبؤ بالتدفقات النقدية  فترةاألجل لل قصيرةمساهمة المستحقات المحاسبية 

، والدائنينتغير حسابات الموردين وهو  ،فقطمن خالل بند واحد كان ذلك و، ضعيفة المقبلة فترةلل

المقبلة،  فترةفي صافي التدفقات النقدية التشغيلية لل المتغيروجود أثر سلبي لهذا بينت النتائج حيث 

اآلخرين نتيجة الدائنين فزيادة حسابات الموردين نتيجة المشتريات اآلجلة، أو زيادة حسابات 

سوف ينتج عنه مدفوعات نقدية في الفترة المقبلة،  ىألخرى لالئتمان والعمليات األخراألشكال ا

 .وبالتالي انخفاض في صافي تدفقاتها النقدية التشغيلية

في تغير الحسابات الزبائن والمدينين، وفي تغير ال مساهمةأثبتت نتائج الدراسة عدم 

في الشركات  المقبلة فترةللالتشغيلية ية التنبؤ بالتدفقات النقد فيالجارية  فترةللالمخزونات 

ي فوالمدينين اآلخرين والمخزونات خالل فترة الدراسة، مما يعني أن دوران الزبائن  ،الجزائرية

ال تستغرق أكثر  امكل منه فترة واحدة، فالتدفقات النقدية الكامنة فيالشركات الجزائرية ال يتجاوز 

ن أجل التنبؤ فترة معينة مفي  البندين السابقينكي تتحقق، وبالتالي ال يمكن االعتماد على  من فترة

 .المقبلة فترةللبالتدفقات النقدية 

التي أثبتت أن بنود المستحقات ، (Li et al., 2015الدراسة مع دراسة )هذه تتفق نتائج 

التنبؤ بالتدفقات النقدية للشركات جنوب إفريقية في ح تيالمخزونات ال ت بية على غرار تغيرالمحاس

التي أثبتت  ،(2010اوي، نطدراسة )شدراسات عديدة، على غرار ع تختلف ملكنها  .المتوسط

قدرة العديد من البنود المحاسبية على التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية، ومن بينها رأس المال 

التي أثبتت أن المستثمرين بإمكانهم استخالص ، (Barth et al., 2016ودراسة ) ؛التشغيلي العامل

 دراسة قات النقدية المستقبلية من المستحقات المحاسبية، كما تختلف معمعلومات حول التدف

(Dechow et al., 1998 )أن آثار المستحقات المحاسبية في خصائص السالسل على  التي أكدت

الزمنية لألرباح السنوية، وقابلية التنبؤ بالتدفقات النقدية التشغيلية، هي أكثر وضوحا بالنسبة 

 العامل التشغيلي. لمستحقات رأس المال

الدراسات السابقة إلى  العديد مننتائج  معنتائج هذه الدراسة  عدم توافقيمكن إرجاع 

االختالفات الموجودة بين البيئة الجزائرية والبيئات االقتصادية األخرى، فيما يخص استخدامات 

تالف العوامل المعلومات المحاسبية، وفيما يخص المستخدمون الرئيسيون لها، مما نتج عنه اخ

المفسرة للتدفقات النقدية. إضافة إلى عدم االهتمام بالمعلومات حول التدفقات النقدية وتقديراتها 

بالنسبة للشركات الجزائرية، والدليل على ذلك هو أن الشركات الجزائرية كانت ال تقوم بإعداد 

أصبح إعدادها إجباريا منذ  ، ولم تكن مطالبة بذلك، وحتى عندما2010قائمة التدفقات النقدية قبل 

 ، هناك بعض  الشركات مازالت ال تقوم بإعدادها.2010

 خالصة الدراسة

على التنبؤ  المستحقات المحاسبية قصيرة األجلهدفت الدراسة إلى استكشاف مدى قدرة 

 الدراسة. وتوصيات وفيما يلي أهم استنتاجات (،)التدفقات النقدية التشغيلية النقدية بالتدفقات
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 اتجستنتاالا

عدم قدرة التدفقات النقدية التشغيلية الجارية على التنبؤ بالتدفقات النقدية أثبتت نتائج الدراسة 

قدرة المستحقات المحاسبية قصيرة األجل على التنبؤ بالتدفقات  ، وضعفللفترة المقبلةالتشغيلية 

 بالتدفقات النقدية التشغيليةالتنبؤ  ، حيث يمكنفي الشركات الجزائرية المقبلةفترة لل التشغيلية النقدية

وتقودنا هذه النتائج . الجارية فترةالمستحقات المحاسبية طويلة األجل للبشكل أفضل باالعتماد على 

واحدة، فالتدفقات  يتجاوز فترة مالية الوالمدينين دوران المخزونات والزبائن إلى استنتاج مفاده أن 

تستغرق أكثر من فترة واحدة كي تتحقق، وبالتالي ال يمكن  الهذين البندين النقدية الكامنة في 

 في الشركات الجزائرية. المقبلةلفترة لالتشغيلية من أجل التنبؤ بالتدفقات النقدية  يهمااالعتماد عل

 التوصيات

 ضرورة: المستقبليةالنتائج من الدراسات تتطلب هذه 

 المستحقات بنود المستقبلية، على غرار:  استخدام بنود محاسبية أخرى للتنبؤ بالتدفقات النقدية

 ؛مستوى المبيعات، مستوى المشتريات، األخرى المحاسبية طويلة األجل

 تحسين من أجل  ،المستحقات المحاسبية قصيرة األجلإلى جانب  استخدام بنود محاسبية أخرى

 ؛على التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبليةقدرتها 

 على غرار: مستوى انها زيادة القدرة التنبئية للنموذج المستخدمكاستخدام متغيرات رقابية بإم ،

 النشاط، مستوى األداء، مستوى الرفع المالي.
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 "......قدرة المستحقات المحاسبية قصيرة األجل على ـــــــ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1180

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2019 (7)33ث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لألبحا

 المالحق

 

 (1) ملحق

 سة خالل سنوات الدراسة.توزيع الشركات المدرو

 2015 2014 2013 2012 211 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنوات

 5 8 9 8 8 8 12 12 11 11 9 9 7 عدد الشركات

 

 (2ملحق )

 خصائص الشركات المدروسة.

 الرقم الشركة طبيعة ملكية الشركة قطاع النشاط اإلدراج في بورصة الجزائر

 Air Algérie 1 عمومية النقل الجوي (2010)مدرجة قبل غير مدرجة 

 EL AURASSI 2 عمومية الفندقة مدرجة

 ENTP 3 خاصة المحروقات غير مدرجة

 SAIDAL 4 عمومية صناعة األدوية مدرجة

 Sonatrach 5 عمومية المحروقات غير مدرجة

 Sonelgaz 6 عمومية الطاقة 2014و 2006مدرجة بين 

 SPA DAHLI 7 خاصة لعقاراتتسيير ا مدرجة

 ETRHB 8 خاصة األشغال العمومية غير مدرجة

 ENAFOR 9 عمومية المحروقات غير مدرجة

 CEVITAL 10 خاصة الصناعة الغذائية غير مدرجة

 NCA-Rouiba 11 خاصة الصناعة الغذائية مدرجة

 BIOPHARM 12 خاصة صناعة األدوية مدرجة

 ALLIANCE 13 خاصة خدمات التأمين مدرجة

 HYPROC SC 14 عمومية النقل البحري غير مدرجة

 


