
 

 (د.م.ل)أ طروحة مقدمة لإس تكامل متطلبات هيل شهادة دكتوراه امطور امثامث 

علوم امتس يري : يف

مامية وحماس بة : ختطص

 :حتت عنوان

 

 

 

 

عداد      رشاف                                                    :  امطامبمن اإ :    حتت اإ

 سفري محمد/    د                                                                           أ براكن محمد

 18/10/2020: بتارخيهوقشت وأ جزيت علنا 

: أ مام انلجنة املكوهة من امسادة

امطفة اجلامعة امرثبة امعلمية الامس  انلقب و

رئيسا  جامعة امبويرة "أ  "أ س تاذ حمارضة  ضباحيي هوال. د

مقررا ومرشفا  جامعة امبويرة "أ  "أ س تاذ حمارضة  سفري محمد. د

ممتحنا  جامعة امبويرةأ س تاذ   قرويم محيد. د.أ  

ممتحنا  جامعة امبويرة "أ  "أ س تاذ حمارضة  حيياوي مسري. د

ممتحنا  جامعة برج بوعريرجي "أ  "أ س تاذ حمارضة  بن فرج زوينة. د

ممتحنا  جامعة املس يةل "أ  "أ س تاذ حمارضة  عريوة حماد. د

2020-2019: امس نة اجلامعية  

 أ مهية حتليل امتدفقات امنقدية ودورها يف امتنبؤ ابمتعرث املايل نلمؤسسات

 -عينة من املؤسسات امناشطة يف قطاع امبناء وال شغال امعموميةدراسة - 

 (2017-2014)خالل امفرتة 



  

  

  شكر وتقدير
الحمد والشكر � على ما أنعم به علینا من نعم ویسر لنا سبل النجاح 

  إلتمام هذا العمل؛

:بجزیل الشكر والعرفان لألستاذ المشرف الدكتور یشرفني أن أتقدم  

  محمد سفیر 

على دعمه الكبیر لي، وكل ما قدمه من نصائح وتصویبات طیلة 

؛هذا العملإلشراف إلى غایة إتمام مرحلة ا  

كما أتوجه بالشكر واالمتنان إلى السادة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة 

.على قبولهم مناقشة هذه األطروحة وٕاثرائها بأفكارهم وأرائهم النیرة  
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  امللخص

والنسب املالية النسب املالية املشتقة من قائمة التدفقات النقدية اختبار قدرة �دف هذه الدراسة إىل 

أو بعد املؤسسة  يسمح بتوفري معلومات دورية عن قربتصميم منوذج متييزي،  على املبنية على أساس االستحقاق

  .اختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة يف الوقت املناسب وذلك �دفمن مشكلة التعثر يف وقت مبكر، 

املؤسسات الناشطة يف من عينة  على -خبطوةخطة -تطبيق أسلوب التحليل التمييزي  لتحقيق ذلك مت

متعثرة خالل الفرتة ما بني  الباقيو  ناجحة 20مؤسسة، منها  30 البالغ عددهاقطاع البناء واألشغال العمومية 

من  هلا القدرة على التمييزوقد خلصت الدراسة إىل بناء منوذج يتكون من أربع نسب مالية  .2014-2017

قبل سنة  %77,50أثبت النموذج جودة تصنيف جيدة قدرت بـــ كما نسبة مالية مدرجة يف الدراسة،   27أصل

  .من حدوث التعثر املايل

 .مايل تعثر ،متييزيحتليل منوذج متييزي، ، اليةنسب م: الكلمات املفتاحية

Résumé : 

Cette étude vise à tester la capacité de ratios financiers dérivés de l'état 

des flux de trésorerie et les ratios financiers en fonction de l'éligibilité à 

concevoir d’un modèle de discrimination, qui permit de fournir des informations 

périodiques et précoces sur les problèmes de défaillance de l’entreprise, et ceci 

afin d’entreprendre les mesures correctives nécessaires au moment opportun.  

Pour y parvenir, une méthode d'analyse discriminante est appliquée - pas 

à pas - à un échantillon d'institutions actives dans le secteur de la construction et 

des travaux publics, cet échantillon est constitué de 30 institutions, dont 20 sont 

indemnes et 10 sont défaillantes, au cour de la période comprise de 2014 à 2017. 

Cette étude a permis l’élaboration d’un modèle discriminatoire composé de 04 

ratios ayant une capacité discriminante parmi 27 ratios financiers inclus dans 

cette étude. Ce modèle a démontré également une bonne qualité de classification 

qui est de l’ordre de 77.50%, un (01) an avant la détresse financière  

Mots clés: Ratios financiers, Analyse discriminante, Fonction de discrimination, 

Détresse financière.     
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Abstract:   

This study aims to test the capacity of financial ratios derived from the 

statement of cash flows and the financial ratios based on the accrual basis to 

design a discriminatory model, which provides periodic and early  information 

about the institution’s risk of default, in order to take the necessary corrective 

measures promptly. 

 

To achieve this, a discriminatory analysis method was applied - step by 

step - to a sample of institutions active in the construction and public works 

sector, this sample is composed of 30 institutions, of which 20 are safe and 10 

are failing during the period 2014-2017. This study allowed the development of 

a discriminatory model composed of 04 ratios having a discriminating capacity 

among 27 financial ratios included. The model also has also demonstrated good 

rating quality estimated at 77.50% a year before the financial failure. 

 

Key Word: Financial Ratios, Discriminant Analysis, Discrimination function, 

Predicting Distress. 
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 ب

، بسبب التغريات اليت فرضتها العودلة واليت مست سلتلف بتنوع ادلخاطر وسرعة التغريتتسم بيئة األعمال 
 الذي أصبح ي،ستوى العاملامل على ياجملاالت وخاصة اجملال االقتصادي، ما أدى إىل ربرر النشاط االقتصاد

يعتمد على آليات السوؽ يف ربقيق النمو االقتصادي، شلا اضطر الدول إىل السعي ضلو مواكبة االنفتاح الذي 
تفرضو الظروؼ الدولية ادلعاصرة، وقد انقسمت بني دولة صانعة لألحداث سبلك قوة التأثري على معطيات 

االقتصاد الدويل، وأخرى تصنعها األحداث رباول اللحاؽ هبا، ىذا كلو وضع ادلؤسسة خصوصا يف الدول النامية 
أمام ربديات كبرية، من بينها زيادة حدة ادلنافسة وشروط التجارة الدولية، ومعايري اجلودة، يف ظل كل ىذه 

 من التحديات اليت تواجو ادلؤسسات هبدؼ احلفاظ على بقائها  ادلاليةالظروؼ أصبح احلصول على ادلعلومة
 وذلك من خالل عملية التنبؤ وتقدير حالة ادلخاطرة وعدم ،واستمراريتها والتكيف مع سلتلف التغريات احمليطة هبا

.  التأكد
تتضمن القوائم ادلالية كما كبريا من البيانات احملاسبية، ما جعل عملية ربليلها أمرا ضروريا لتحويلها إىل 

يعمل التحليل ادلايل على ربليل وتفسري سلتلف ادلعلومات من خالل استخدام . معلومات مفيدة يف ازباذ القرارات
هبدؼ تشخيص نقاط أو ربليل النسب رلتمعة  (ربليل أحادي)رلموعة من النسب ادلالية سواء بشكل فردي 

حيث تعترب النسب ادلالية من أىم أدوات التحليل ادلايل  . ومسبباهتاضعفالقوة وربديد اجيابياهتا وربديد نقاط ال
 من خالل تشكيل أو بناء مناذج من شأهنا ، وذلكمؤسساتادلايل للتعثر الالتنبؤ بعملية والركيزة األساسية يف 

 . يف الوقت ادلناسبالتصحيحية الالزمةإعطاء تنبيو مبكر بدالئل التعثر هبدؼ ازباذ اإلجراءات 
 قائمة التدفقات النقدية من أىم القوائم ادلالية اليت يعتمد عليها يف اشتقاؽ النسب ادلالية، حيث تعترب

توفر معلومات ال تظهرىا ادليزانية وجدول حساب النتائج، وتعترب دبثابة صلة الوصل بني ىاتني القائمتني، كما أهنا 
أكثر مالءمة لتحديد نقاط القوة والضعف يف نشاط ادلؤسسة، وتزيد من فعالية نظام ادلعلومات احملاسيب إذ توفر 
مستوى مناسب وعادل من اإلفصاح، ومن أىم األغراض اليت زبدمها قائمة التدفقات النقدية قدرهتا على تقييم 

.   التنبؤ بالتدفقات النقدية ادلستقبلية، سياسات التمويل، تقييم السيولة،جودة أو نوعية أرباح ادلؤسسة
تعتمد اقتصاديات الدول العظمى على قطاع البناء واألشغال العمومية يف ربريك عجلة التنمية، حبيث 

 بأعمال وعالقات مع يتداخليث بحيعد من القطاعات اإلسًتاتيجية اذلامة اليت تؤثر بشكل كبري على االقتصاد 
 فهو ،، ولو أثر كبري يف تشغيل العمالة، ويتمتع دبالمح خيتلف هبا عن باقي القطاعاتسلتلف القطاعات األخرى

ويتميز أي نظام . يستهلك رؤوس أموال كبرية كما أنو تتنوع فيو العقود كثريا من حيث ادلواصفات وعامل الوقت
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 متطور وقوي بوجود مؤسسات قوية هبيكل متني ديكنها التأقلم مع ادلتغريات احمليطة هبا ومواجهة سلتلف ياقتصاد
.   العراقيل اليت قد تصادفها يف مرحلة من مراحل منوىا

 ال بد أن ينعكس سلبا على منو  الناشطة يف قطاع البناء واألشغالإن أي خلل يصيب ادلؤسسات
االقتصاد الوطين وعلى األنشطة االقتصادية األخرى، كما يؤدي صلاح ىذا القطاع احليوي إىل النمو ادلستمر يف 
ادلوارد االقتصادية للمجتمع بشقيها البشري وادلادي، وألمهية ذلك عمل سلتلف الكتاب والباحثني على إجراء 

 تسمح بتوفري ،دراسات هتدؼ اىل ربديد رلموعة من النسب ادلالية اليت يتم على أساسها بناء مناذج رياضية
 وبالتايل تعمل كإنذار مبكر تستفيد منو  ادلايل،معلومات دورية عن مدى قرب أو بعد ادلؤسسات من خطر التعثر

إدارات ىذه ادلؤسسات يف ازباذ اإلجراءات ادلناسبة لتفادي اإلفالس، ومنذ ذلك احلني ظهرت العديد من 
الدراسات اليت قامت بتطوير مناذج ذلا القدرة العالية على التنبؤ وتعتمد على النسب ادلالية واألساليب اإلحصائية 

ودراسة  (Beaver 1966)ادلتطورة، ومن أبرز الدراسات اليت أسست ومهدت لظهور دراسات أخرى دراسة 
(Altman 1968.) 

يعترب التحليل التمييزي من بني أىم األساليب اإلحصائية ادلستخدمة يف رلال التنبؤ بالتعثر ادلايل، حيث 
أثبت يف العديد من الدراسات قدرة وقوة كبريتني يف التمييز بني ادلؤسسات، كما أثبت دقة عالية يف التنبؤ بالتعثر 

. ادلايل قبل حدوثو بفًتة معينة سبكن أصحاب ادلؤسسات من ازباذ اإلجراءات ادلناسبة لتجنب الوقوع يف اخلطر
 :إشكالية الدراسة.1

 الدراسة من إمكانية إجياد منوذج يتأقلم مع البيئة اجلزائرية للمؤسسات الناشطة يف قطاع إشكاليةتنبع 
البناء واألشغال العمومية، يسمح بتوفري معلومات دورية عن مدى قرب أو بعد ىذه ادلؤسسات من خطر التعثر 

 ويعمل كإنذار مبكر تستفيد منو سلتلف األطراؼ ذات العالقة يف ازباذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة ،ادلايل
: دلعاجلة خطر التعثر ادلايل، وعليو ديكن طرح اإلشكالية الرئيسية التالية

التنبؤ بالتعثر المالي  فيما مدى قدرة النسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية 
العمومية ؟  لمؤسسات الناشطة في قطاع البناء واألشغالل

إنطالقا من اإلشكالية العامة، وبغرض اإلدلام دبختلف جوانب ادلوضوع فقد ارتأينا إىل ذبزئة ىذه 
 :اإلشكالية إىل األسئلة الفرعية ادلوالية

  قبل وصوذلا للتعثر ادلايل؟ مىت يتم احلكم على ادلؤسسة بالتعثر وما ىي أىم ادلراحل اليت سبر هبا-
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 ما ىي أىم النسب ادلالية ادلشتقة من قائمة التدفقات النقدية والقوائم ادلالية األخرى اليت ديكن االستفادة -
 منها يف  تصنيف ادلؤسسات إىل ناجحة ومتعثرة؟ 

 ما مدى إمكانية بناء منوذج رياضي مبين على مزيج من نسب االستحقاؽ ونسب التدفق النقدي يف التنبؤ -
 ؟بالتعثر ادلايل للمؤسسات الناشطة يف قطاع البناء واألشغال العمومية

   ما ىي أىم الطرؽ اليت ديكن االعتماد عليها يف اختبار القدرة التنبؤية للنموذج ادلتوصل إليو؟-
 :فرضيات الدراسة.2

:  يف ضوء األسئلة الفرعية ادلشار إليها أعاله، تقوم الدراسة على ثالث فرضيات صيغت على النحو التايل
تعترب النسب ادلالية ادلشتقة من قائمة التدفقات النقدية أكثر أمهية من النسب ادلالية ادلشتقة على أساس - 

االستحقاؽ يف بناء منوذج الدراسة؛ 
 من نسب االستحقاؽ ونسب التدفق النقدي قدرة تنبؤية سبكن من التمييز مزيجديتلك النموذج ادلبين على - 

 وادلؤسسات ادلتعثرة الناشطة يف قطاع البناء واألشغال العمومية؛ ناجحةبني ادلؤسسات ال
ة وادلؤسسات ناجحالنموذج ادلشتق من القوائم ادلالية لعينة الدراسة أكثر دقة يف التمييز بني ادلؤسسات ال- 

. Kida ومنوذج ZETA modelادلتعثرة الناشطة يف قطاع البناء واألشغال العمومية مقارنة بنموذج 
 :أهمية الدراسة.3

 التدفقات النقدية أمهية كبرية بالنسبة دلؤسسات قطاع البناء واألشغال العمومية، نظرا دلا توفره تكتسي
 وىي قائمة مكملة للقوائم ادلالية ،من معلومات مالية مشتقة من قائمة التدفقات النقدية ادلعدة على أساس نقدي

، كما تستمد ىذه الدراسة أمهيتها من االىتمام ادلتزايد دبوضوع التعثر (ادليزانية، جدول حساب النتائج)األخرى 
التنمية االقتصادية والنتائج الوخيمة اليت من ادلمكن أن يًتكها ربقيق ادلايل ويرجع ذلك ألمهية ودور ادلؤسسة يف 

ىذا باإلضافة إىل أن موضوع التعثر ادلايل مل ينل القدر الكايف من . التعثر ادلايل على مستوى ىذه ادلؤسسات
 .االىتمام العلمي والعملي على ادلستوى الوطين

من ىذا ادلنطلق ذبلت أمهية بناء منوذج رياضي جيمع بني سلتلف النسب ادلالية ادلشتقة من القوائم ادلالية 
وخاصة النسب ادلالية ادلشتقة من قائمة التدفقات النقدية، يسمح بتوفري معلومات دورية عن قرب أو بعد 

ادلؤسسات الناشطة يف قطاع البناء واألشغال العمومية عن مشكلة التعثر، وتتميز ىذه الدراسة يف كوهنا مجعت بني 
سلتلف النسب ادلالية ادلشتقة من القوائم ادلالية واالعتماد على عينة أخرى غري عينة الدراسة يف احلكم على كفاءة 

. Kida ومنوذج Altmanوقدرة النموذج يف التنبؤ، باإلضافة اىل مقارنة النموذج ادلتوصل إليو مع منوذج 
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 :أهداف الدراسة.4
 : األىداؼ، ديكن عرض أمهها على النحو التايلمنمجلة ربقيق تسعى الدراسة إىل 

 إجياد حبث سبهيدي يفتح اجملال لباحثني آخرين، يهتمون بتناول مواضيع متعلقة بالتعثر ادلايل؛  -
 ادلسامهة يف تكوين إطار نظري مناسب عن التدفقات النقدية ومناذج التنبؤ والعالقة فيما بينهما؛ -
التعرؼ على النسب ادلالية ادلشتقة من قائمة التدفقات النقدية وبقية القوائم ادلالية األخرى، وإبراز دورىا يف  -

 بناء منوذج للتنبؤ بالتعثر ادلايل؛
 ة وادلؤسسات ادلتعثرة؛ناجحمعرفة مدى قدرة مناذج التنبؤ بالتعثر ادلايل على التمييز بني ادلؤسسات ال -
تقدمي اقًتاحات هبدؼ ربسني الوضع ادلايل للمؤسسات، شلا يساىم يف محايتها من الوقوع يف صعوبات  -

 .مالية يف ادلستقبل
: اختيار الموضوع أسباب.5

: يرجع اختيار موضوع الدراسة إىل مجلة من الدوافع، أمهها
 ارتباط موضوع البحث بتخصص الباحث، إضافة إىل ادليول الشخصي للبحث يف مثل ىذه ادلواضيع؛ -
 ؛التعريف بأمهية موضوع التعثر ادلايل لدى ادلؤسسات الناشطة يف قطاع البناء واألشغال العمومية -
 تعاظم االىتمام دبوضوع التعثر ادلايل، وذلك عقب اهنيار وإفالس العديد من للمؤسسات؛ -
التعرؼ على واقع ادلؤسسات الناشطة يف قطاع البناء واألشغال العمومية هبدؼ تشخيص نقاط القوة  -

 .وربديد إجيابياهتا وربديد نقاط الضعف ومسبباهتا
  :متغيرات الدراسة .6

 : مت توصيف وربديد متغريات الدراسة واليت اشتملت على نوعني من ادلتغريات مها
 المتغير المستقل : أوال

نسب السيولة، )تتمثل ادلتغريات ادلستقلة يف رلموعة من النسب ادلالية، موزعة على مخس رلموعات 
، وبلغ عدد النسب اليت خضعت (نسب اذليكل ادلايل، نسب الرحبية، نسب النشاط، نسب التدفق النقدي

 نسب مشتقة من قائمة 7 نسبة مالية مبنية على أساس االستحقاؽ، و 20 نسبة مالية، منها 27للتحليل 
 .التدفقات النقدية ادلعدة على أساس نقدي
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 المتغير التابع : ثانيا
يتمثل ادلتغري التابع يف ىذه الدراسة يف التعثر ادلايل للمؤسسات، حيث مت التعبري عنو بكل من 

، وىي متغريات ومهية أو كما (مزدوجة)ة وادلؤسسات ادلتعثرة، وىو متغري نوعي ذو طبيعة ثنائية ناجحادلؤسسات ال
 وقيمة الصفر ناجحةبالنسبة للمؤسسة ال (1)تسمى متغريات صماء، حيث يقاس دبتغري اعتباري يساوي الواحد 

 .للمؤسسة ادلتعثرة (0)
: وصف مجتمع وعينة الدراسة.7

رلتمع الدراسة من ادلؤسسات الناشطة يف قطاع البناء واألشغال العمومية على ادلستوى الوطين  يتكون
ومت اختيارىا اعتمادا  (شخص معنوي، شخص طبيعي) وذات شكل قانوين سلتلف ،تنتمي كلها للقطاع اخلاصو

 (.CNRC)على ادلوقع الرمسي للمركز الوطين للسجل التجاري 
 على أساس سباثل نوع النشاط وتقارب مستوى حجم اختريت عينة الدراسة من رلتمع الدراسة

 واليات، حيث قمنا 08 مؤسسة موزعة على 30، ومت اختيار األصول، توافر البيانات ادلالية لسنوات الدراسة
 مؤسسة، أما اجملموعة الثانية سبثل 20ة وبلغت ناجحبتقسيم عينة الدراسة إىل رلموعتني األوىل تضم ادلؤسسات ال

 . مؤسسات10ادلؤسسات ادلتعثرة وتضم 
 :منهج الدراسة. 8

من أجل ربقيق أىداؼ الدراسة مت استخدام ادلنهج الوصفي التحليلي للتعرؼ على أىم النسب ادلالية 
ادلشتقة من قائمة التدفقات النقدية وبقية القوائم ادلالية األخرى اليت تعطي أفضل الدالالت الالزمة لصياغة 

كافية، لذلك مت الرجوع إىل زمنية قبل حدوثو بفًتة ادلايل النموذج ادلستهدؼ، وادلتعلق بإمكانية التنبؤ بالتعثر 
ومت استخدام ادلنهج التارخيي حيث مت عرض تطور التطور الكتب وادلصادر العلمية األخرى اليت تناولت ادلوضوع، 

كما أنو ألغراض ربليل البيانات ادلتعلقة بالدراسة مت استخدام التارخيي للمحاسبة وقائمة التدفقات النقدية، 
لبناء  "Multiple Linear Discriminant Analysis"أسلوب التحليل التمييزي اخلطي متعدد ادلتغريات 

منوذج الدراسة 
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: حدود الدراسة.9
: تتمثل حدود الدراسة يف احلدود الزمنية، ادلكانية وادلوضوعية واليت ديكن إبرازىا فيما يلي

(. 2017-2014)حدد اإلطار الزمين للدراسة التطبيقية خالل الفًتة : الحدود الزمانية- 
تقتصر احلدود ادلكانية ذلذه الدراسة على ادلؤسسات الناشطة يف قطاع البناء واألشغال : الحدود المكانية -

 وادلسجلة يف ادلركز الوطين للسجل التجاري، وتنتمي ادلؤسسات اليت مت اختيارىا إىل العمومية على ادلستوى الوطين
.  للقطاع اخلاص كلها تنتمي.اجلزائر، بومرداس، جباية، تيزي وزو، البليدة، تيبازة، البويرة، اجللفة: الواليات التالية

 يف ظل معايري اإلبالغ ادلايل التدفقات النقديةقائمة اقتصرت الدراسة على معرفة ماىية : الحدود الموضوعية- 
التعثر  مع تبيان أمهية النسب ادلالية ادلشتقة منها يف احلكم على الوضع ادلايل للمؤسسة، كما مت التطرؽ اىل ،الدولية
ومت الربط بني ىذين العنصرين من خالل استخدام النسب ،  وادلخاطر ادلرتبطة بو على ادلؤسسة االقتصاديةادلايل

 -.خطوة خبطوة–ادلشتقة من القوائم ادلالية يف بناء منوذج للتنبؤ بالتعثر ادلايل باستخدام أسلوب التحليل التمييزي 
 :الدراسات السابقة. 10

يف ظل تعاقب وتسارع األزمات واالهنيارات اليت مست العديد من ادلؤسسات حول العامل، تعاظم 
 معينة سبكن أصحاب ادلؤسسات من ازباذ  زمنيةاالىتمام بدور وأمهية التنبؤ بالتعثر ادلايل قبل حدوثو بفًتة

ضمن ىذا السياؽ تناولت العديد من . خطر التعثر ادلايل لتجنب الوقوع يف لالزمةاالتصحيحية اإلجراءات 
: الدراسات موضوع التنبؤ بالتعثر ادلايل، من أىم ىذه الدراسات نذكر

 (:William H.Beaver, 1966)دراسة ويليام بيفر  -
رللة أحباث يف  منشور "Financial ratios as predictors of Failare": مقال بعنوان

 ادلايل تعثر اليت ىدفت إىل دراسة التنبؤ بالبني الدراسات األوىلزلاسبية، ادلملكة ادلتحدة، تعترب ىذه الدراسة من 
. حيث اعتمد على متغري واحد كوسيلة لقياس التعثر يف أي مؤسسة، ويتم دراستها على مدار عدة سنوات

 مؤسسة ناجحة خالل 79 و متعثرة مؤسسة 79 مؤسسة، منها 158أجريت الدراسة على عينة تتكون من 
نفس )بربيطانيا، وكانت العينة اليت مت اختيارىا شلاثلة يف حجم األصول ونوع الصناعة  (1964 -1954 )الفًتة 
 نسبة مالية  واستخدم أسلوب التحليل  األحادي بتحليل كل نسبة مالية واحدة 30، قام بيفر باختبار (القطاع

فقط على حدا خلمس سنوات متتالية، مث قام بفحص ىذه النسب حيث حبث عن النسب اليت تعطي بشكل 
( 06) ادلؤسسة، ومن أىم النتائج اليت توصل إليها ىو اختيار ست تعثرأدؽ وأصدؽ مؤشر على صلاح أو 

 . قبل وقوعو على األقل خبمس سنواتتعثر متغريا أظهرت قدرة كبرية على التنبؤ بال30متغريات من بني 
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اعتمدت ىذه الدراسة على متغري واحد كوسيلة لقياس التعثر ويتم دراستو على مدار عدة سنوات، وقد 
استخدم أسلوبا إحصائيا بسيطا، حيث يتم التعامل مع ادلتغريات كل على حدا، ومل يقم باختبار النتائج ادلتوصل 

. إليها على عينة أخرى اختباريو
  :(Edward Altman, 1968) ألتمان ددراسة إدوار -

 Financial Ratios, Discriminate Analysis and The prediction of: "مقال بعنوان

corporate Bankruptcy  " ىدفت ىذه الدراسة . ، ادلملكة ادلتحدة04 العدد 23منشور دبجلة ادلالية اجمللد
 66إىل تقدمي منوذج يرتكز على النسب ادلالية للتنبؤ بإفالس ادلؤسسات، أجريت الدراسة على عينة متكونة 

 خالل الفًتة مفلسة مؤسسة غري 33 مؤسسة مفلسة و33مؤسسة صناعية مدرجة يف السوؽ ادلايل، منها 
مت استثناء ادلؤسسات اليت )، مت اختيار العينة على أساس سباثل حجم األصول ونوع الصناعة (1946-1965)

ينتشر  ( نسبة22)قام باختيار رلموعة من النسب ادلالية  مث .(يقل رلموع أصوذلا عن مليون دوالر أمريكي
استخدامها يف الدراسات ادلالية واعتربىا أىم النسب ادلالية اليت تشري إىل قدرة ادلؤسسة أو عدم قدرهتا على 

السيولة، التمويل الذايت، الرحبية، توازن ىيكل : االستمرار، مث قسم ىذه النسب إىل مخس رلموعات رئيسية وىي
التمويل، النشاط، مث قام باختيار نسبة مالية واحدة من كل رلموعة وذلك عن طريق استخدام أسلوب التحليل 

حبسب خصائص كل رلموعة  (ادلتغريات التابعة)التمييزي، وىو أسلوب إحصائي يستخدم لتصنيف اجملموعات 
، يقوم ىذا األسلوب باشتقاؽ معادلة خطية سبييزية مكونة من ادلتغريات ادلستقلة اليت تعد (ادلتغريات ادلستقلة)

األفضل يف التمييز بني اجملموعات، وتظهر أمهية كل متغري من ىذه ادلتغريات يف التمييز بني اجملموعات من خالل 
 اليت  Z–SCORE MODEL  ويف النهاية توصلت الدراسة إىل معادلة سبييزية تعرؼ بػػػػػ. ادلعامالت التمييزية

 .أثبت فاعليتها إىل حد ما يف التنبؤ باإلفالس قبل وقوعو بسنتني
 (النسب ادلالية)زبتلف ىذه الدراسة عن الدراسة السابقة كوهنا اعتمدت على رلموعة من ادلتغريات 

رلتمعة يف التنبؤ بإفالس ادلؤسسات وذلك باستخدام أسلوب التحليل التمييزي، يطبق النموذج الذي توصل إليو 
على الشركات ادلسامهة الصناعية فقط وال ديكن تطبيقو على ادلؤسسات غري ادلدرجة يف السوؽ ادلايل، تتفق ىذه 

الدراسة مع دراسيت يف كون مت استخدام نفس األسلوب اإلحصائي، باإلضافة اىل أن دراسيت قامت بإضافة 
النسب ادلالية ادلشتقة من قائمة التدفقات النقدية، واختبار قدرة النموذج ادلتوصل إليو على عينة أخرى غري عينة 

. الدراسة
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 (:Thomas Kida, 1980)دراسة توماس كيدا  -
 An Investigation into Auditor’s Continuity and Related: "مقال بعنوان

Qualification Judgments " ىدفت ىذه الدراسة إىل بناء . 02 العدد 18رللة أحباث زلاسبية اجمللد
منوذج يرتكز على النسب ادلالية للتنبؤ بتعثر ادلؤسسات، أجريت الدراسة على عينة مزدوجة من ادلؤسسات، 

 20 مؤسسة، واجملموعة الثانية مؤسسات غري متعثرة بلغت 20اجملموعة األوىل سبثلت يف مؤسسات متعثرة وبلغت 
، 1975-1974، خالل الفًتة الزمنية -خطوة خبطوة-زي يمؤسسة، حيث اعتمد على أسلوب التحليل التمي

مؤسسات متعثرة، مؤسسات ) نسبة مالية كمتغريات سبييزية مستقلة، ومتغري تابع نوعي ثنائي Kida 20استخدم 
 نسب مالية اعتربت األفضل يف التمييز بني 05، وباستخدام أسلوب التحليل التمييزي مت انتقاء (غري متعثرة

 : ديكن التنبؤ بالتعثر، وتوصل إىل النموذج التايلاادلؤسسات، اليت من خاللو
Z = -1.042 X1 - 0.427 X2 - 0.461 X3 - 0.463 X4 + 0.271X5 

 موجبة فإن ادلؤسسة يف حالة Zحسب ىذا النموذج مت تصنيف ادلؤسسات إىل نوعني، إذا كانت قيمة 
 سالبة فإن ادلؤسسة Zمن التعثر ادلايل، أما إذا كانت قيمة  ( موجبة كان ذلك أحسنZكلما كانت قيمة )أمان 

قبل سنة من %  90 وصلت إىل التعثرتكون عرضة للتعثر، كما أثبت ىذا النموذج قدرة عالية يف التنبؤ حبدوث 
 .حدوث اإلفالس

 ودراسيت، حيث ىدفت يف األسلوب اإلحصائي ادلتبع Altmanتتشابو ىذه الدراسة مع دراسة 
الدراسة اىل بناء منوذج تنبؤي يسمح بتوفري معلومات دورية عن قرب أو بعد ادلؤسسة من مشكلة التعثر، وتعترب 

فًتة الدراسة سنتني غري كافية يف الدراسات ادلتعلقة بالتنبؤ، وتتميز دراسيت عن ىذي الدراسة يف كوهنا قامت 
 .بإضافة النسب ادلالية ادلشتقة من قائمة التدفقات النقدية، واختبار دقة النموذج على عينة التأكد

(: 2016انتصار سليماني، )دراسة  -
تطويع النماذج –التنبؤ بالتعثر المالي في المؤسسات االقتصادية الجزائرية ": أطروحة بعنوان

، اجلزائر، ىدفت ىذه الدراسة إىل بناء منوذجني 01، جامعة باتنة "-حسب خصوصيات البيئة الجزائرية
باستعمال التحليل التمييزي لفيشر وأسلوب االضلدار اللوجسيت وإجراء مقارنة بينهما، اعتمادا على متغريات كمية 

، ناجحة 30 متعثرة و30 مؤسسة اقتصادية منها 60بالتطبيق على عينة مكونة من  ( نسبة مالية18 )-مالية-
، باستخدام التحليل التمييزي لفيشر مت انتقاء نسبتني فقط قادرتني على 2013-2011خالل الفًتة الزمنية 

 : التمييز بني ادلؤسسات وفق ادلعادلة التالية
Z = 8,303 R5  + 0,427 R9 – 0,319 
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، وبعد تطبيق أسلوب االضلدار اللوجسيت مت انتقاء %91,7بلغت دقة التصنيف الكلي ذلذا النموذج 
 %. 96,7ثالث نسب مالية وبلغة دقة التصنيف 

Z = -2,618 + 3,525X1 + 5,533X2 + 6,756X3 

بعد اختيار قدرة النموذجني على التمييز توصل إىل أن النموذج التمييزي ديتلك قدرة سبييزية جيدة مقارنة 
بالنموذج اللوجسيت، أي استخدامو يكون أفضل يف الفصل والتنبؤ بتعثر ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية، كونو 

 . كبرية على االستقرار يف ربقيق النتائج ادلرجوةةأثبت قدر
أسلوب التحليل التمييزي )تلتقي ىذه الدراسة مع دراسيت يف كوهنا استخدمتا نفس األسلوب اإلحصاء 

واستخدمتا عينة التأكد يف اختبار دقة النموذج غري العينة ادلستخدمة يف بناء النموذج، وزبتلفان  (-خطوة خبطوة-
يف فًتة الدراسة ورلال نشاط مؤسسات عينة البحث، كما ركزت دراسيت على تبيان أمهية قائمة التدفقات النقدية 

 .والنسب ادلالية ادلشتقة منها يف تكوين النموذج ادلقًتح
(: 2017صالح قريشي، )دراسة  -

نحو بناء نموذج لإلنذار المبكر للمؤسسات الصغيرة : التنبؤ بالتعثر المالي": أطروحة بعنوان
، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، اجلزائر، ىدفت ىذه الدراسة إىل بناء منوذج لإلنذار ادلبكر " والمتوسطة الجزائرية

 نسبة 65)- مالية-والتنبؤ بالتعثر ادلايل للمؤسسات الصغري وادلتوسطة اجلزائرية، اعتمادا على متغريات كمية 
 مؤسسة ضمن قطاع األشغال العمومية والبناء 70، بالتطبيق على عينة مكونة من (حجم ادلؤسسة)ونوعية  (مالية
، 2013-2005، وذلك باستخدام طريقة التحليل التمييزي، خالل الفًتة الزمنية ناجحة 35 متعثرة و35منها 

 ديكن التنبؤ بالتعثر، وتوصل ا نسب مالية اعتربت األفضل يف التمييز بني ادلؤسسات اليت من خاللو05مت انتقاء 
:  إىل النموذج التايل

Z = -9,963 +0,617 P6 + 0,009 EF9 + 0,415 TR7 - 0,382 D4 + 1,328 T1 

أسلوب التحليل التمييزي )تتفق ىذه الدراسة مع دراسيت يف كوهنا استخدمتا نفس األسلوب اإلحصاء 
، وزبتلفان يف فًتة (قطاع البناء واألشغال العمومية)وعينة الدراسة تنتمي اىل نفس القطاع  (-خطوة خبطوة–

الدراسة، كما ركزت دراسيت على تبيان أمهية قائمة التدفقات النقدية والنسب ادلالية ادلشتقة منها يف تكوين 
.  النموذج ادلقًتح، واختبار القدرة التنبؤية للنموذج ادلتوصل إليو على عينة التأكد
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:  مساهمة البحث
نسعى من خالل ىذه الدراسة إىل تبيان ضرورة العناية بقائمة التدفقات النقدية نظرا دلا تتضمنو من 

بعد عرض  أىم الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع معلومات مالية مهمة ال توفرىا القوائم ادلالية األخرى، و
الدراسة، صلد أن دراستنا ىذه قد تتفق مع تلك الدراسات يف نقاط معينة كما قد زبتلف عنها يف نقاط أخرى 

إذ . نتيجة اختالؼ الزمان وادلكان اليت سبت فيو، ووجهات النظر أو الزاوية اليت ستتم من خالذلا معاجلة ادلوضوع
من القوائم النسب ادلالية ادلشتقة سلتلف اجلمع بني ب مل تقم انالحظ أنو بالرغم من تعدد الدراسات السابقة إال أنو

لذلك سنحاول من خالل دراستنا . لتنبيو ادلبكر يف وقوع ادلؤسسات يف التعثر ادلايلبايف بناء منوذج يسمح ادلالية 
 هبدؼ بناء منوذج للتنبؤ يسمح دبعرفة مدى قرب ،ىذه اجلمع بني سلتلف النسب ادلالية ادلشتقة من القوائم ادلالية

أخرى غري عينة كما يتم اختبار النموذج ادلتوصل إليو على عينة اختباريو . أو بعد ادلؤسسات من خطر التعثر
. ادلتوصل إليوللحكم على القدرة التنبؤية للنموذجالدراسة 
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قصد اإلدلام دبختلف جوانب ادلوضوع والوصول إىل األىداؼ ادلراد ربقيقها، مت تقسيم ىذه الدراسة إىل 

: وخصص الفصل الرابع للجانب التطبيقيأربع فصول، تتعلق الفصول الثالث األوىل باجلانب النظري، 
، حيث مت التطرؽ "التدفقات النقدية يف ظل ادلعايري الدولية لإلبالغ ادلايل"لدراستو  الفصل األول خصص
كما مت ،  وذلك من خالل عرض التطور التارخيي للمحاسبة"تطور الفكر وادلمارسة يف رلال احملاسبة"يف البداية إىل 

عرض أىم ادلؤسبرات اليت أدت إىل ظهور منظمات وىيئات دولية وعرض أىم ادلعايري اليت قامت بإصدارىا، 
وتضمن ادلبحث الثاين اإلطار الفكري لقائمة التدفقات النقدي، حيث استعرض الباحث فيو التطور التارخيي 

لعرض  ادلبحث الثالث لقائمة التدفقات النقدية، مفهومها، أىم مكوناهتا، طرؽ إعدادىا وعرضها، وخصص
.   وذلك نظرا ألمهية ادلعلومات اليت حيتويها07وربليل ادلعيار احملاسيب الدويل رقم 

حيث ، " ومناذج التنبؤ بوالتعثر ادلايل يف ادلؤسسة االقتصادية"  دراسةإىلفيو تطرؽ قد مت الأما الفصل الثاين ؼ
تناول ادلبحث األول سلتلف ادلفاىيم ادلرتبطة بالتعثر ادلايل وأسبابو، مراحلو، أنواعو، ويف ادلبحث الثاين مت عرض 

 لعرض مناذج التنبؤ بالتعثر ادلايل حيث مت التطرؽ فيو ادلبحث الثالثمفهوم التنبؤ ادلايل، أىدافو، أساليبو، وخصص 
. إىل أىم مناذج النسبة الواحدة ومناذج ربليل النسب رلتمعة، كما مت التطرؽ أيضا إىل مناذج التحليل الوصفي

من خالل ثالث " دور النسب ادلالية والتحليل التمييزي يف التنبؤ دبخاطر التعثر ادلايل"عاجل الفصل الثالث و
يتضمن ادلبحث األول منو مفهوم التحليل ادلايل، األدوات التقليدية واحلديثة اليت يستخدمها احمللل ادلايل، مباحث، 
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دراسة لخصص كما مت عرض استعماالت التحليل ادلايل ومصادر ادلعلومات اليت يعتمد عليها، أما ادلبحث الثاين 
النسب ادلالية باعتبارىا من بني أىم األدوات اليت يعتمد عليها احمللل ادلايل، حيث مت التطرؽ اىل التحليل بواسطة 

، -خطوة خبطوة–األخري مت تقدمي أسلوب التحليل التمييزي ادلبحث ويف النسب ادلالية ومؤشرات التوازن ادلايل، 
 . األسس واالفًتاضات اليت يقوم عليها، واخلطوات ادلتبعة من أجل الوصول إىل بناء دالة سبييزية

يف حني يتطرؼ الفصل الرابع للجانب التطبيقي من خالل دراسة عينة من ادلؤسسات الناشطة يف قطاع 
البناء واألشغال العمومية هبدؼ بناء منوذج للتنبؤ بالتعثر ادلايل يسمح بالتنبيو ادلبكر عن قرب أو بعد ادلؤسسات 

 ادلايل، وسبت الدراسة التطبيقية على ثالث مراحل، ادلرحلة األوىل مت فيها عرض اإلطار ادلنهجي عن خطر التعثر
للدراسة، حيث مت ربديد رلتمع وعينة الدراسة، متغريات والفًتة اليت مشلتها الدراسة، واخلطوات ادلتبعة، ويف ادلرحلة 

الثانية مت بناء منوذج للتنبؤ بالتعثر ادلايل باالعتماد على أسلوب التحليل التمييزي، وكمرحلة أخري مت اختبار قدرة 
 .وكفاءة النموذج ادلتوصل إليو على التنبؤ بالتعثر ادلايل
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  :متهيد

ضيت باالهتمام منذ القدم، نشأت وتطورت يف ظل حو  تعترب احملاسبة لغة التعامل يف كافة شؤون احلياة

، وبعد احلرب املختلفة على توفري املعلومات األساسية ألصحاب املصاحل، تعمل ظروف بيئية وثقافية متعددة

ما أدى إىل ظهور  ،تعددة اجلنسياتة الشركات متعاظم قو العاملية الثانية اتسع نطاق النشاط التجاري الدويل مع 

من أجل حتقيق توافق حماسيب اجلهود  هذا ما تطلب ضرورة تكاثفاختالفات يف املمارسات احملاسبية بني الدول، 

  .دويل يقلل من االختالفات ويوفر مناخ استثماري مناسب

اقتصادية حمفوفة ش ظروف يف ظل الظروف البيئية املتجددة وغري املستقرة، أصبحت املؤسسة تعي

القوائم املالية مصدرا أساسيا للمعلومات  تعترباملنافسة على احلصول على املعلومات، و مع اشتداد حدة باملخاطر، 

، كما أصحاب املصاحل ها وبنيمبثابة حلقة وصل بين وهيتستفيد منها فئات متعددة من داخل وخارج املؤسسة، 

جدول تعطي امليزانية صورة عن الوضع املايل للمؤسسة، أما ط املؤسسة، التعرف على خمتلف جوانب نشا تسمح

بينما تسمح ويتم إعدادمها على أساس االستحقاق، بني نتيجة أعماهلا خالل فرتة زمنية حمددة، حساب النتائج ي

لة للقوائم وهي مكم ،التعرف على مصادر النقدية واستعماال�ا خالل فرتة زمنية معينةقائمة التدفقات النقدية 

  .املالية األخرى

) 07(املعيار احملاسيب الدويل رقم  مت ختصيص هلا معيار خاص قائمة التدفقات النقديةنظرا ألمهية  

، وأصبح هذا املعيار نافذ املفعول للبيانات املالية 1992الذي مت إصداره يف ديسمرب " قائمة التدفقات النقدية"

ي مت اعتماده والذ" بيان التغريات يف املركز املايل"يحل حمل املعيار السابق ل ،1994عام  جانفيابتداء من األول 

  .1977يف أكتوبر عام 
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  تطور الفكر واملمارسة يف جمال احملاسبة :املبحث األول

احملاسبة قدمية قدم القراءة والكتابة، تطورت بتطور األحداث االقتصادية �دف االستجابة للتغريات 

أدى إىل ظهور ما لبيئة االقتصادية العاملية، وبعد احلرب العاملية الثانية اتسع نطاق النشاط التجاري احلاصلة يف ا

تكثيف اجلهود من خالل انعقاد  مت بغية حتقيق التناسق والتوافق .بني الدول االختالفات يف املمارسات احملاسبية

 إصدارلية تعمل على تقليل االختالفات من خالل العديد من املؤمترات اليت أعلنت عن ميالد هيئات حماسبية دو 

 .2001معايري اإلبالغ املايل الدولية ابتداء من عام  إىل، واليت حتول امسها جمموعة من معايري حماسبية دولية

   ينشأة احملاسبة وتطورها التارخي: لاملطلب األو 

ة ساعية إىل توفري معلومات مرت احملاسبة منذ نشأ�ا بعدة مراحل، وتطورت نتيجة اجلهود املبذول

توفره احملاسبة من معلومات، ويعترب الفكر ما خدمة ملستعمليها الذين يتخذون قرارا�م بناء على حماسبية مالئمة، 

يقسم  .احملاسيب نتاج عملية تراكمية عرب الزمن، تأثر باألوضاع االجتماعية واالقتصادية السائدة يف كل مرحلة

  1:اسبة وتطورها الوظيفي مراحل تطور احملاسبة إىل ثالثة مراحل أساسيةالباحثون يف نظرية احمل

  "قبل ظهور القيد املزدوج"املرحلة األوىل : أوال

منذ ) بالد الرافدين(الذين عاشوا يف بالد ما بني النهرين ينسب ظهور احملاسبة إىل عهد األشوريني 

يف شكل ألواح من الطوب عينية ت حماسبية قبل امليالد، حيث استعمل األشوريني سجال عام 3500حوايل 

بفعل الفائض  اليت عرفت انتشاراذالك يستعمل أسلوب املقايضة  آنكان و إلثبات عمليات التبادل القائمة بينهم، 

 %80مادة،  228(كما أرجع البعض تاريخ احملاسبة إىل البابليون من خالل قوانني محورايب  .2اإلنتاجي احملقق

  3.)جلة القضايا التجاريةمنها خمصصة ملعا

جيمع جل الباحثني يف تاريخ احملاسبة أن أكثر األنظمة احملاسبية القدمية تطورا بعد النظام الذي خلفه 

املصريون القدامى، كان النظام احملاسيب الذي استخدمه اليونانيون يف أثينا، ويعود هلم الفضل يف وضع أول نظام 

  4.قبل امليالد)  418، 415( بني للمدفوعات احلكومية يف الفرتة ما 

مع ظهور اإلسالم أخذت احملاسبة نصيبها من التطور، إذ سامهت يف إثبات كل ما ينفق وما يرد إىل 

بيت مال املسلمني من أجل التحكم يف مصادر األموال وجماالت إنفاقها حتقيقا ملبدأ العدالة، حيث يعترب هذا 
                                                           

 .11: ، ص2001دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  ،"مدخل نظرية احملاسبة"تطور الفكر احملاسيب رضوان حلوة حنان،  1
 .11: ، ص2012، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  01ط  ،نظرية احملاسبةسني القاضي ومأمون محدان، ح 2
 .25: ، ص2004، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 01ط ، املدخل املعاصر إىل علم احملاسبة املاليةكمال عبد العزيز النقيب،   3
 .12 :، صمرجع سبق ذكرهحسني القاضي ومأمون محدان،  4
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فات من منظور إسالمي، ويف القرون الوسطى ظهرت احلاجة إىل مسك جتسيدا ملبدأ مقابلة اإليرادات املصرو 

  .احلسابات يف أوروبا وهذا بعد ظهور األسواق وانتشارها

  "ظهور القيد املزدوج"  ثانيةاملرحلة ال: ثانيا

كتابا يف " Luca Pacioli"كتب الراهب لوقا باسيويل ) م 1494( مع �اية القرن الرابع عشر 

، وقام بتوضيح "مراجعة عامة يف اجلرب واهلندسة والنسب والتناسب"ف القيد املزدوج بعنوان اجلرب جاء فيه وص

املمارسات واألفكار املرتاكمة يف صورة رمسية، واعتربت شهادة ميالد للمحاسبة بشكلها احلايل، إال أ�ا أمهلت 

  1:يب بطريقة القيد املزدوج، وهيوألول مرة ثالثة سجالت للتسجيل احملاس باستحداث ، وقامتالدورة احملاسبية

 تسجل فيها كل العمليات اليت قام �ا التاجر دون حتليل طبيعة هذه العمليات؛: املذكرة -

تسجل فيها العمليات حسب طبيعتها، مدينة أو دائنة، وحسب احلسابات املرادفة لكل عنصر : اليومية -

 من عناصر العمليات وبرتتيب زمين حسب تاريخ حدوثها؛

ها بطرف املدين من  تسجليها يف اليومية، ويتم ترصيدترحل إليه احلسابات اليت مت:  األستاذدفرت -

 . الرصيد الطرف الدائن لكل حساب الستخراج

استمرت احملاسبة خالل القرنني السادس عشر والسابع عشر يف تأدية نفس اخلدمات اليت كانت تؤديها 

النصف الثاين من القرن الثامن عشر وهو تاريخ اخرتاع اآللة البخارية يف املراحل السابقة، وبقي احلال كذلك إىل 

  .باأورو الذي يعتربه املؤرخون بداية عصر الثورة الصناعية يف 

  "احملاسبة أثناء وبعد الثورة الصناعية" املرحلة الثالثة : ثالثا

على  ،ا�تمع البشري بداية حتول نوعي هام يف تاريخ تطور) م 1780(تعترب �اية القرن الثامن عشر 

إثر قيام أكرب الثورات االقتصادية والعلمية على املستوى العاملي أال وهي الثورة الصناعية اليت حدثت يف بريطانيا 

  .على إثر اخرتاع اآللة البخارية

عدة آثار سامهت يف تطوير الفكر احملاسيب، وأبدت العديد من املنظمات  1930كما أفرزت أزمة 

وبا مع مطالب ا�تمع املايل لوضع مبادئ للمحاسبة، ومن أبرز املنظمات املهنية جممع احملاسبني املهنية جتا

  2.القانونيني يف إجنلرتا ووليز وجممع احملاسبني األمريكيني

                                                           
، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية  أمهية إصالح النظام احملاسيب للمؤسسات يف ظل أعمال التوحيد الدوليةمداين بن بلغيث،  1

 .18: ، ص2004اجلزائر، وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
 .17: ، ص2007، عمان، حامد للنشر والتوزيع، دار 01ط ، واملراجعةمقدمة يف نظرية احملاسبة حممد حيدر علي بن عطا،  2
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املطالبات بضرورة تطوير مبادئ احملاسبة، وحتسني التقارير والقوائم املالية العشرين ازدادت  حبلول القرن

، من هنا بدأت تربز عدة حماوالت من األكادمييني واملنظمات ل الثروة الطائلة اليت متيز �ا املديرونخصوصا يف ظ

   .املهنية لتطوير املبادئ احملاسبية

   وهيئات تنظيم احملاسبة توحيد املعرفة احملاسبية: املطلب الثاين

احملاسبية بني خمتلف الدولة من  إن تزايد احلاجة إىل املعلومات احملاسبية من جهة، وتباين املمارسات

التقارير املالية ومستوى اإلفصاح، ما أدى باجلهات  اختالفجهة أخرى، أدت إىل خلق عدة مشاكل أمهها 

تسمح بإجراء  ،والوصول إىل قواعد ومبادئ حماسبية متفق عليها االختالف هاملختصة السعي إىل التقليل من هذ

  .ناسبةمقرارات  ذاختا�دف عمليات املقارنة الالزمة 

  التوافق احملاسيب: أوال

املمارسات احملاسبية اىل التفكري يف إجياد مبادئ وقواعد تعمل على التقليل من أدت االختالفات يف 

  .بني وجهات النظر املختلفةهذه االختالفات من خالل التقريب 

  :تعريف التوافق احملاسيب -1

مسار مؤسسايت يهدف إىل التقريب بني املعايري واألنظمة ":عرف برنارد كوالس التوافق احملاسيب على أنه

  1.وبالتايل تسهيل مقارنة القوائم املالية املعدة من قبل املؤسسات يف الدول املختلفة ،احملاسبية بني دول العامل

تطبيق معايري حماسبية خمتلفة بطرق معينة بدال من معيار واحد للجميع، وبعبارة  :"يعرف أيضا على أنه

النظم احملاسبية املوجودة يف الدول املختلفة يف العامل، وذلك عن طريق  انسجامعملية زيادة  رى فالتوافق هوأخ

  2."وجودة بينهماالتخلص من املمارسات غري الضرورية امل

احلد من الفروقات والتباين بني املمارسات احملاسبية مبا يسمح بإجراء  القول بأن التوافق يهدف إىلميكن 

 ).بني مؤسسات خمتلفة(، وعرب املكان)للمؤسسة نفسها(رنة بني القوائم املالية عرب الزمن املقا

 

 

  

                                                           
1 Bernard Colasse, Encyclopédie de comptabilité, contrôle de gestion et audit, Economica, Paris, France, 
2000, P : 757. 

- 124: ص ، ص2008، اجلزائر، اودمكتبة الشركة اجلزائرية بوداجلزء األول، ،  حماسبة املؤسسة طبقا للمعايري احملاسبية الدولية ،شعيب شنوف 2

125. 
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  :مزايا التوافق احملاسيب -2

يعترب التقليل من الفروق املوجودة يف املمارسات احملاسبية عرب الدول اهلدف األساسي للتوافق احملاسيب  

 سعى إىل وجود توافق دويل للمحاسبة، هذه الدوافع تنبع منعدة دوافع لألطراف اليت ت إال أنه هناكالدويل، 

  1:يلي أمهها ما ،الفوائد واملنافع اليت يتوقع أن تعود على تلك األطراف من وراء عملية التوافق

 القرارات من طرف املستثمرين اخلارجيني؛ اختاذحتسني عملية  - 

املرتقبة يف األسواق املالية  االستثماراتر إمكانية مقارنة القوائم املالية يساعد املستثمر على تقدي - 

 األجنبية، مما يؤدي إىل تقليل األخطار املمكن حصوهلا؛

 توفري الوقت واملال الذي يبذل حاليا يف توحيد وجتميع املعلومات املالية املختلفة؛ - 

 إمكانية املقارنة بني املعلومات الدولية، وزيادة الثقة يف صدق القوائم املالية؛ - 

 . أسواق رأس املال يف خمتلف البورصات العامليةالعاملية ملقدر�ا على الدخول إىلانية تقييم الشركات إمك - 

  التوحيد احملاسيب: ثانيا

 االنتظامفهو يعين التماثل والتطابق و يهدف التوافق اىل تقليل الفروقات احملاسبية بني الدول، أما التوحيد 

  .يف املمارسات احملاسبية

  :حيد احملاسيبتعريف التو  -1

يف ميادين متعددة خاصة يف ا�ال الصناعي، ويقصد به توحيد  االستعمالالتوحيد هو مصطلح كثري 

أما التوحيد احملاسيب يعين توحيد . أنواع وأشكال وحاجات منتوج معني، يلتزم �ا عدد كبري من منتجي نفس املنتج

تعاريف موحدة، توحيد املبادئ وحىت طرق  استعمال ،املصطلحات ،اللغة احملاسبية من خالل توحيد املفاهيم

  2.العمل وإعداد املعلومات واإلفصاح عنها وصوال إىل توحيد أشكال القوائم املالية

أن تعتمد احملاسبة على مصطلحات وقواعد مشرتكة ومتشا�ه، وأن تصدر " املقصود بالتوحيد احملاسيب 

 ". تطابق من مؤسسة إىل أخرىوثائق وقوائم مالية يكون حمتواها وتقدميها م

 

  

                                                           
1
ص ، 2005ية، مصر، زيع، اإلسكندر لنشر والتو واإيرتاك للطباعة  ،01ط  ،على الدول العربية وانعكاسا�ااحملاسبة الدولية حممد املربوك أبو زيد،  

 .269-268: ص

جامعة حماسبة وتدقيق، والتجارية وعلوم التسيري،  االقتصاديةماجستري، كلية العلوم  رسالة ،يف اجلزائراحملاسيب أعمال التوحيد إمساعيل رزقي،  2

 .36، ص2010، اجلزائر، 03اجلزائر
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 :أهداف التوحيد احملاسيب الدويل -2

هتمام به، الرغبة املزدوجة لدى الدول توحيد احملاسيب وزادت من درجة االمن العوامل اليت أبرزت أمهية ال

تصادية وجبائية وتنظيم النشاط اققتصادية �دف فرض رقابة معلومات متجانسة حول الوحدات اال للحصول على

قتصادي، ومن جهة أخرى إرساء قواعد متوافقة إلعداد ونشر هذه املعلومات مبا يضمن الشفافية يف العالقات الا

   1:ويهدف اىل حتقيق األهداف التالية، طراف املهتمة حبياة هذه الوحداتاليت ترتبط خمتلف األ

 القوائم اخلتامية ات وتنتهي إىلوثائق اإلثببة اإلنتاج اليت تبدأ توحيد السياق احملاسيب والذي ميثل سلسل - 

 ويهدف يف هذه املرحلة إىل الرفع من إنتاجية املصاحل احملاسبية من خالل إتباع معايري تتحرى الدقة؛

حتياجات األطراف املستخدمة اة واليت حتمل اإلجابة على خمتلف توحيد القوائم املالية اخلتامي - 

حتياجا�م ينبغي على معايري احملاسبة اكرب قدر ممكن من م اإلجابة على أللمعلومات احملاسبية، وحىت تت

 أن تكون مرنة وقابلة للتفسري؛

كما �دف احملاسبة الدولية إىل إرساء قواعد متوافقة إلعداد ونشر املعلومات احملاسبية، مبا يضمن - 

انية املقاربة مكإة بنشاط املؤسسة، وكذا تسهيل الشفافية يف العالقات اليت تربط خمتلف األطراف املهتم

 عرب الزمن ومع مؤسسات أخرى يف نفس القطاع؛

 اقتصادية، �دف فرض رقابة االقتصاديةحصول الدولة على معلومات متجانسة حول املؤسسات  - 

 ؛االقتصاديوجبائية، وتنظيم النشاط 

ني واملستثمرين املالي احملللنياألجنيب، وهذا من جراء قابلية احلسابات للقراءة من طرف  االستثمارتشجيع  - 

 .األجانب

وهو مشتق "باإلضافة إىل مصطلح التوافق والتوحيد احملاسيب، هناك من يستخدم أيضا مصطلح املعايرة 

واألحداث والظروف اليت تؤثر يف املركز  من املعيار الذي يعين يف ا�ال احملاسيب املرشد األساسي لقياس العمليات

القاسم املشرتك بني هذه املصطلحات  .2"يصال املعلومات للمستفدين منهااملايل للمؤسسة ونتائج أعماهلا مع إ

الثالثة هو حتقيق جتانس األنظمة احملاسبية على مستوى دويل واحلد من املشاكل احملاسبية اليت أصبحت تثقل كاهل 

فيها كل شيء  إال أنه هناك بعض الفروق بينهما، حيث يشري التوحيد إىل احلالة اليت يكون .الشركات الدولية

متسق ومتجانس مبعىن أن كل املبادئ واملمارسات احملاسبية واحدة، بينما التوافق هو عملية تنحصر يف حماولة زيادة 

                                                           
1
 .68ص ،مرجع سبق ذكرهمداين بن بلغيث،   

 .371: ص ،2006، اإلسكندرية، مصر، للطباعة والنشر ، الدار اجلامعيةنظرية احملاسبة، أمني السيد أمحد لطفي 2
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بينما املعايرة  ،1انسجام النظم احملاسبية املوجودة يف دول العامل، وذلك من خالل تقريب وجهات النظر املختلفة

وافق إىل التوحيد حبكم أ�ا تتطلب االلتزام بتطبيق معيار حماسيب واحد من هي عبارة عن مرحلة انتقالية من الت

  :خالل الشكل التايل فيما بينهم منميكن توضيح العالقة ، و طرف مجيع الدول

 العالقة بني التوافق، التوحيد واملعايرة): 01- 1(الشكل رقم

  

  

  .365: ص ،2006، مرجع سبق ذكرهأمني السيد أمحد لطفي،  :املصدر

  هيئات تنظيم احملاسبة على املستوى الدويل :ثالثا

 انتشرت يف العديد من اليت كربىنتيجة لتسارع التطورات احلاصلة يف شىت ا�االت وظهور الشركات ال

أسفرت اليت الدول، قامت بالضغط على الدول واهليئات املهنية مما أدى إىل انعقاد العديد من املؤمترات الدولية، و 

  .عن ميالد عدة منظمات هدفها وضع معايري حماسبية و�يئة املناخ الالزم لتطبيقهاها بدور 

  مؤمترات وضع معايري احملاسبة الدولية -1

لضغوطات املتزايدة من مستخدمي القوائم املالية �دف توحيد املمارسات احملاسبية على املستوى ا حتت

وبدأت تعقد املؤمترات  وى الدويل مع بدايات القرن احلايلحماوالت وضع معايري على املستفقد بدأت  الدويل،

 :الدولية للمحاسبة وسنعرض أمهها فيما يلي

  تاريخ ومكان انعقاد املؤمترات احملاسبية الدولية): 01-1(اجلدول رقم 

  املكان  التاريخ  الرقم  املكان  التاريخ  الرقم  املكان  التاريخ  الرقم

  طوكيو  1987  13  أمسرتدام  1957  7  لويسسانت   1904 1

  واشنطن  1992  14  نيويورك  1962  8  أمسرتدام  1926  2

  املكسيك  1997  15  باريس  1967  9  نيويورك  1929  3

  هونغ كونغ  2002  16  سدين  1972  10  لندن  1933  4

  1977  11  برلني  1938  5
  تركيا 2006 17  ميونيخ

  1982  12  لندن  1952  6

  ،02ط  ،"اإلطار النظري والتطبيق العلمي"سبة الدولية احملاعبد احلميد مانع الصيح،  :املصدر

 .31: ، ص2009كلية التجارة واالقتصاد، جامعة صنعاء، اليمن، 

                                                           
1
 .267: ، صمرجع سبق ذكره، حممد املربوك أبو زيد 

 المقارنة

Comparison 

 المعایرة

Standardization 

  التوحید

Uniformity 

 )التوافق(التناسق

Harmonization 
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 IAS/IFRSاسبية الدولية احملعايري املنتيجة هلذه املؤمترات تشكلت عدة منظمات هدفها وضع ك

وجملس  IASCد جلنة معايري احملاسبة الدولية و�يئة املناخ الالزم لتطبيق هذه األخرية، ومن أهم هذه املنظمات جن

  .IASBمعايري احملاسبة الدولية 

  :تعمل على إعداد ووضع معايري احملاسبة الدولية واإلبالغ املايلأهم اهليئات اليت  -2

اليت كانت نتيجة الضغوط املتزايدة من مستخدمي القوائم املالية عن أسفرت األحداث واملؤمترات، 

فجوة التباين يف  قيري احملاسبية الدولية �دف تضييمات وهيئات إقليمية ودولية، املعدة للمعاتشكيل عدة منظ

للمحاسبة أو املراجعة و�يئة  إلرساء معايري دولية موحدة سواء املمارسات احملاسبية من دولة إىل أخرى، يف حماولة

 .اإلقليم املالئم لتطبيقها

 : )IASC(جلنة معايري احملاسبة الدولية  - 2-1

اسرتاليا، كندا، (إثر اتفاق بني اجلمعيات واملعاهد املهنية الرائدة يف  1973جوان  29تأسست يف 

، هدفها هو إعداد ونشر )فرنسا، أملانيا، اليابان، مكسيكو، هولندا، اململكة املتحدة، ايرلندا، الواليات املتحدة

ز العالقة بينهما وبني االحتاد الدويل للمحاسبني، اختذت من وتعزياملعايري احملاسبية وأن تدعم قبوهلا والتقيد �ا 

  2:مل جلنة معايري احملاسبة الدولية على اهليئات التاليةتتش .1لندن مقر هلا

 ؛ا�موعات االستشارية -  ؛جملس جلنة معايري احملاسبة الدولية - 

 .يجيمجاعة العمل االسرتات -  ؛اللجنة الدائمة للرتمجة -  ؛ا�لس االستشاري - 

منذ تأسيس جلنة معايري احملاسبة الدولية عملت على حتقيق جمموعة من األهداف، ومن بني أهم 

  3:األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها، نذكر ما يلي

إعداد ونشر املعايري احملاسبية اليت يتم االسرتشاد �ا عند إعداد وجتهيز القوائم والبيانات املالية، مبا حيقق  - 

 ، مع العمل على القبول الدويل هلذه املعايري وتطبيقها عامليا؛املصلحة العامة

بطة بأعداد وعرض القوائم العمل على التحسني والتنسيق بني األنظمة والقواعد واإلجراءات احملاسبية املرت - 

 .املالية

                                                           
1 Bernard Raffournier, Les normes comptables internationales (IAS-IFRS), Economica, Paris, France, 2006, 
P: 09. 

2
 .404- 403: ص ، ص2006، مصر، للطباعة والنشر الدار اجلامعية، 01اجلزء ، منظور التوافق احملاسيب الدويلأمني السيد أمحد لطفي،  

3
، ؤسسة الوراق للنشر والتوزيعم، 01ط  ،سبة الدوليةاحملاسبة الدولية مع التطبيق العملي ملعايري احملا، سامل عبد هللا حلسو  يوسف حممد جربوع 

 .24، ص 2002األردن، 
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معيار  41بإصدار  2000إىل غاية إعادة هيكلتها سنة  1973قامت اللجنة منذ نشأ�ا عام 

) SIC( تفسري لتلك املعايري بواسطة اللجنة الدائمة للتفسريات 18، كما أصدرت أكثر من )IAS(ويلحماسيب د

  .ملعايريها احملاسبية الدولية، كما تقدم اهليئة اإلدارية إرشادات حول معىن هذه املعايري

 :)IFAC(اإلحتاد الدويل للمحاسبني - 2-2

منظمة مهنية حماسبية  63مبوجب اتفاقية متت بني  ،1977هو منظمة عاملية ملهنة احملاسبة تأسس عام 

دولة، ميثلون أكثر من مليونني  118عضو ومنظمة يف  155يضم يف عضويته  ،1دولة من دول العامل 49من 

من الدويل ونصف مليون حماسب، يهدف االحتاد إىل تعزيز مهنة احملاسبة يف العامل واملسامهة يف تطوير االقتصاد 

جلنة التعليم، جلنة السلوك ( والتشجيع على اعتمادها، ينفذ برناجمه من قبل أربع جلانري مهنية خالل إنشاء معاي

   :املعايري التاليةبوضع  اللجان ، وقد قامت)املهين، جلنة احملاسبة املالية واإلدارية، جلنة القطاع العام

 ، قواعد دولية ألخالقيات املهنةودةمعايري دولية لرقابة اجل ،املعايري الدولية للمراجعة وخدمات التأكيد  -

  .معايري التأهيل الدولية، معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العامو 

يضم االحتاد يف عضويته بعض اهليئات احملاسبية يف بعض الدول العربية مثل البحرين ومصر والعراق 

 2.ولبنان واملغرب والسعودية وتونس

ويف  ،)ISA(هنة املراجعة ويصدر عنة أصول املراجعة الدوليةم أصبح االحتاد خيتص مب1982يف سنة 

املقابل ترك أمر إصدار املعايري احملاسبية الدولية إىل جلنة معايري احملاسبة الدولية واليت أصبحت فيما بعد جملس 

  .معايري احملاسبة الدولية

 : جملس معايري احملاسبة الدولية - 2-3

 ، ظهرت احلاجة إىل تغيري هيكل جلنة املعايري احملاسبيةاحملاسبية عايرييف تطوير امل ءعاما من البد 25بعد 

أكثر للمعايري املصدرة، والشكل اجلديد هو جملس املعايري احملاسبية  واستقالليةيف حماولة إلعطاء شرعية  الدولية،

ماي  20، ففي )IFRS( ولية، والذي تقع على عاتقه املسؤولية لتطوير معايري التقارير املالية الد)IASB( الدولية

والشكل القانوين هلا، لتسمى بعدها ) IASC( بأسكتندا مت إعادة هيكلة جلنة املعايري احملاسبية الدولية 2000

املسؤول عن إصدار املعايري  2001أفريل  06من  ابتداءعترب ا، والذي )IASB(مبجلس املعايري احملاسبية الدولية 

                                                           
1
 .54ص ،مرجع سبق ذكره، سامل عبد هللا حلسو  يوسف حممد جربوع 

: شر، صسوريا، بدون سنة نكلية االقتصاد، جامعة دمشق، ، مجعية احملاسبني القانونيني السورية،  مقدمة عن معايري احملاسبة الدوليةمأمون محدان،  2

04. 
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معيارا دوليا لإلبالغ  17بإصدار  2001منذ   )IASB( املعايري احملاسبية الدولية احملاسبية الدولية، وقام جملس

على كل ) IFRS(على تعميم مصطلح املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية  االتفاق، حيث مت )IFRS( املايل

ع وأمشل وتتضمن يف كافية أل�ا أوس) IFRS( ، فمعايري)IAS( املعايري اليت حيضرها ا�لس بدال من مصطلح

  1.مضمو�ا كال من اجلانب املايل واحملاسيب

  ):IASB( ــيكل التنظيمي لاهل - 

، وا�لس )IASCF( يتشكل جملس املعايري بصفة عامة من اللجنة املؤسسة ملعايري احملاسبة الدولية

  ).IFRIC( واللجنة الدولية لتفسري التقارير املالية) SAC( االستشاري

  سة ملعايري احملاسبة الدولية اللجنة املؤس)IASCF:( وهو عبارة عن ،2001يف فيفري  مت إنشائه 

مهمتهم إدارة جملس معايري  ،"أمناء"حتت اسم ا عضو  22من تكون ي ،مقره لندنكيان غري رحبي 

وتتكون من اللجان  على األقل مرتني يف السنة، جيتمعون ،احملاسبة الدولية وكذلك الكيانات املرتبطة به

اللجنة التنفيذية، اللجنة املالية، جلنة مسؤولة عن التمويل طويل  جلنة التدقيق، جلنة التعليم، :لتاليةا

 .األجل، جلنة الرتشيح، جلنة املراجعة اإلجرائية

   جملس معايري احملاسبة الدولية)IASB:(  والذي تقع على عاتقه املسؤولية ، 2001بدأ عمله سنة

ال يتجاوز ، )IASC( ويعمل حتت إشرافلندن  ، مقره)IFRS( الية الدوليةلتطوير معايري التقارير امل

عضوا يكرسون كل  12، حيث جند �مءتم تعيينهم على أساس خرب�م وكفايعضو  14 عدد أعضائه

أعضاء على األقل معدو القوائم  3أعضاء على األقل مراجعني،  5 :ويتوزعون كما يلي وقتهم يف العمل

  2.مستعملو القوائم املالية، عضو على األقل أستاذ جامعيأعضاء  3 ،املالية

  االستشاري للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية ا�لس )SAC :( يهدف إىل متكني املنظمات

وتقدمي  ،�مأو األفراد املهتمني بالتقارير املالية الدولية من االنضمام إىل عملية وضع املعايري اخلاصة 

يقدم تقاريره إىل جملس كما  ،املعايري احملاسبية الدولية عن برنامج عمله وأولويات عمله املشورة �لس

حوايل  عدد أعضائه ،معايري احملاسبة الدولية على األقل ثالث مرات يف السنة يف االجتماعات املفتوحة

 للتجديدسنوات قابلة  3ينهم ملدة يتم تعي) عضوا 30ينص الدستور على ما ال يقل عن (ا و عض 40

 .2014منذ عام ) نيوزيلندا(جوانا بريي  هأسيرت و 

                                                           
 .30: ، ص2012، الصفحات الزرقاء، اجلزائر، IAS/IFRAS معايري احملاسبة الدوليةخلضر عالوي،   1

2
 www.iasb.org,consulte le 09/09/2018 à 14:00. 
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  ة للجنة الدولية لشرح املعلومات املاليا)IFRIC:(  لجنة الشكل جملس معايري احملاسبة الدولية

عضوا  14أعضاها  عدد، )SIC(لتحل حمل اللجنة السابقة ) IFRIC(الدولية لتفسري التقارير املالية 

الذي ال ميلك حقوق تصويت واثنني من ) السيدة سو لويد(إىل الرئيس باإلضافة هلم حق التصويت، 

نوات قابلة للتجديد، جتتمع جلنة تفسري املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية س 3املراقبني، ملدة 

)IFRS ( مهمتهم إصدار شروحات حول ، مفتوحة للجمهورواجللسات  أسابيع، 6يف املتوسط كل

، وإعداد املالحظات التنفيذية حول مسائل حمددة قبل تعريف )IASB( ر من قبلتصد املعايري اليت

 .�ائي ملعيار ما

  املنتدى االستشاري للمعايري احملاسبية )ASAF( :يعمل كهيئة استشارية  ،2013عام  همت تأسيس

ريل فأ 9و  8يف لندن يف ه مت عقد االجتماع األول لـ، )IASB( تقنية �لس معايري احملاسبة الدولية

عضوا غري  12، يتكون من استبدال املذكرات املتعددة والثنائية باتفاق واحدويهدف إىل  ،2013

  1.مصوت، ممثلة بأشخاص طبيعيني، ويرتأسها جملس معايري احملاسبة الدولية

  )IASB(لساخلريطة التنظيمية �): 02-1(الشكل رقم        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .إعداد الطالب باالعتماد على املعطيات السابقة من  :املصدر

                                                           
1  www.iasb.org,consulte le 09/09/2018 à 14:00. 
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  اللجنة الدولية لشرح املعلومات املالية

 عضو 14

 دور تفسريي

لمعايري لا�لس االستشاري 

 املاليةإلعداد التقارير  الدولية

  عضو 40

 دور استشاري سياسي
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 )IAS/IFRS( معايري احملاسبية الدولية ومعايري اإلبالغ املايل: ثالثاملطلب ال

قصور كل نظام حماسيب ومايل، األمر تطور الفكر احملاسيب ثبت للعام واخلاص حدود و يف ظل العوملة و 

ستوى الدويل، وبتعبري آخر إتباع مرجعية حماسبية موحدة، وظهر الذي أدى إىل توحيد املمارسات احملاسبية على امل

 اختاذمتكني مستخدمي التقارير املالية من  �دف ،ذلك من خالل وضع معايري لتنظيم املهنة والعمل احملاسيب

  .حتتويه من معلومات جيدة قرارا�م على حنو حيقق أكرب عائد من خالل ما

  ةالدولياملعايري احملاسبية  :أوال

على إصدار جمموعة من املعايري احملاسبية  1973عملت جلنة معايري احملاسبة الدولية منذ نشأ�ا عام 

  .الدولية، �دف التحسني والتنسيق بني األنظمة والقواعد احملاسبية بني الدول

 :مفهوم املعايري احملاسبية الدولية -1

واليت تعين مبفهومها األصلي  ،)(Norma إىل الكلمة الالتينية) Norme(يعود أصل كلمة معيار لغويا

 ) Equerre-الكوس(أداة قياس مكونة من قطعتني متعامدتني تعطي الزاوية القائمة وتسمح بالقياس اهلندسي

  1.يءجيب أن يكون عليه الش فاملعيار هو املكيال أو املقياس، ومبعىن أدق هو ما

ها كقاعدة متفق علي  اعتبارهفاملعيار ميكن مع مفهوم القاعدة،  )Norme(فرتادف كلمة  اصطالحاأما 

 2.وحتديد مميزاته بدقة يءبني اجلميع ومقياس ملعرفة الش

وثيقة أعدت بإمجاع، ومصادق عليها من قبل هيئة معرتف �ا، تعطي : "يعرف املعيار احملاسيب على أنه

 3".أمثل يف سياق معنيمستوى تنظيم  نأو خطوط عريضة أو مواصفات لألنشطة أو نتائجها لضمااستماالت 

مناذج أو إرشادات عامة تؤدي إىل توجيه و ترشيد املمارسات العملية يف : " تعرف املعايري احملاسبية بأ�ا

وبذلك ختتلف املعايري عن اإلجراءات، فاملعايري هلا صفة اإلرشاد العام . 4"مراجعة احلسابات احملاسبة والتدقيق أو

 .راءات الصيغة التنفيذية هلذه املعايري على حاالت تطبيقية معينةأو التوجيه، بينما تتناول اإلج

                                                           

1
أطروحة ، IAS/IFRSظل ات املالية للبنوك واملؤسسات املالية املماثلة يف الدراسة احملاسبية وحدود اإلفصاح يف البيان، أمينة حممد طيفور 

 .19: ص، 2017، اجلزائر، الشلف، حماسبة مالية وبنوك، جامعة حسيبة بن بوعلي وعلوم التسيري، االقتصادية، كلية العلوم دكتوراه

2
 .34، صمرجع سبق ذكرهسامل عبد هللا احملسن، و  يوسف حممد جربوع 

3
جامعة  ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  دولة ، أطروحة دكتوراهالتوجه اجلديد حنو معايري اإلبالغ املايل الدوليةح، حواس صال 

 .54: ، ص2008 اجلزائر، ،03 اجلزائر

4
 .33ص ،مرجع سبق ذكرهحممد املربوك أبو زيد،  
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اإلرشادات س و عبارة عن جمموعة من املقايي"  :هوكن القول بأن املعيار احملاسيب مما سبق، مي انطالقا

  ةاالقتصادياملرجعية، يستند إليها احملاسب يف إجناز عمله من قياس وإثبات وإفصاح عن املعلومات حول األحداث 

  ". مؤسسةلل

  : مسرية تبين املعايري احملاسبية الدولية -2

خيضع إعداد معيار معني إلجراءات صارمة، ترتكز على التشاور مع مجيع األطراف املعنية، وميكن 

 :يلي توضيح خمتلف املراحل األساسية إلعداد أو تعديل معيار معني من املعايري احملاسبية الدولية كما

  .راءات تبين معيار حماسيب جديدإج): 03-1(الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

، 2010، دار األوراق الزرقاء، اجلزائر، ISA /IFRSة احملاسبة املالية واملعايري احملاسبية الدوليحممد بوتني،  :املصدر

  .47ص

 :2001إىل غاية  1973املعايري اليت مت إصدار منذ  -3

سبة الدولية منذ تأسيسها على إصدار جمموعة من املعايري، �دف تقليل عملت جلنة معايري احملا

معيار   41االختالفات بني املمارسات احملاسبية بني الدول والعمل أيضا على �يئة املناخ الالزم لتطبيقها، أصدرت 

 :كما هي ملخصة يف اجلدول التايل

  تشخيص املوضوع
  

دراسة مقارنة للممارسات 

 احملاسبية

 تكوين جملس استشاري

 املوافقة على املعيار

  )SAC(مراجعة 

 نشر املعيار �ائيا

نشر مشروع املعيار أو  نشر وثيقة للمناقشة

 مراجعة

 حتليل التعليقات املستقبلية

 النهاية
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  معايري احملاسبة الدولية): 02-1(اجلدول رقم 

  :عامة املتعلقة بـــاملعايري ال

  جتميع احلسابات  تقدمي املعلومات  التقييم  العرض

IAS1 
IAS8, IAS10, 

IAS18,IAS21  

IAS7, IAS14, IAS29, IAS33, 

IAS15, IAS24, IAS34  

IAS27, IAS28, 

IAS31  

  :املعايري اخلاصة املتعلقة بــــ

  حسابات النتائج  امليزانية

IAS2,IAS12,IAS16,IAS17,ISA19,IAS20, 

IAS22,IAS23,IAS32,IAS37,IAS38, 

IAS39,IAS40  

IAS35,IAS38  

  :املعايري املتعلقة بنشاط معني

  التقاعد  البنوك  الفالحة

IAS40  IAS30  IAS26 

Source: http://www.focusifrs.com, consulte le: 09/09/2018 à 14 :00. 

  )IFRS( إلبالغ املايل الدوليةمعايري ا: ثانيا

وصدر ، IASمعيار يطلق عليها  41م 2000إىل غاية عام ) IASC(أصدرت جلنة معايري الدولية 

مل يتدخال  17و 16املعيار (  IFRSيطلق عليها فعال معيار 17 )IASB(عن جملس معايري احملاسبة الدولية 

 Ifrs for(تقارير املالية للشركات الصغرية واملتوسطة احلجم ، إضافة إىل جمموعة معايري إعداد ال)حيز التنفيذ بعد

SMES(.  معيار 41ومنه فإن العدد اإلمجايل للمعايري الفعالة هو.  

فإن التسمية القدمية معايري احملاسبة الدولية سوف ختتفي من األدب احملاسيب تدرجييا  مع مرور الوقت

مع االصدارات اجلديدة والتعديالت احملتملة ملعايري احملاسبة الدولية ) اإلبالغ املايل(لتحل حملها التسمية اجلديدة 

نافذة املفعول حتت التسمية القدمية، وجتد اإلشارة إىل أن معايري اإلبالغ املايل تستند على نفس اإلطار املفاهيمي 

  .يبني اجلدول أدناه معايري اإلبالغ اليت مت إصدارها .ملعايري احملاسبة الدولية

  

  

  

http://www.focusifrs.com/
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  معايري اإلبالغ املايل الدولية): 03-1(دول رقم اجل

  عنوان املعيار  رقم املعيار  عنوان املعيار  رقم املعيار

IFRS1   لتقرير املايل ألول مرةإلعداد ا املعايري الدوليةتطبيق  IFRS9  األدوات املالية  

IFRS2  على أساس األسهم  الدفع  IFRS10  املالية املوحدة بياناتال  

IFRS3  األعمال اندماج  IFRS11  لتعاقديةالرتتيبات ا  

IFRS4  عقود التأمني  IFRS12  
نشآت املاإلفصاح عن احلصص يف 

  خرىاأل

IFRS5  
لبيع والعمليات برسم ااألصول غري املتداولة احملتفظ �ا 

  املتوقفة
IFRS13  قياس القيمة العادلة  

IFRS6  استكشاف وتقييم املوارد املعدنية  IFRS14   املؤجلةتنظيم احلسابات  

IFRS7  اإلفصاحات: األدوات املالية  IFRS15  
ات الواردة من العقود املربمة اإليراد

  مع الزبائن

IFRS8  القطاعات التشغيلية  IFRS16  عقود اإلجيار  

IFRS17  عقود التأمني  

  ،2017السعودية،  ،"ةاحملاسبة واملراجع"التحول إىل املعايري الدولية  اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني، :املصدر

 .14-13: ص ص

، على 2016جانفي  13يف " عقود اإلجيار" IFRS16املعيار أصدر جملس معايري احملاسبة الدولية 

، جاء هذا املعيار ليحل حمل املعيار احملاسيب الدويل 2019جانفي  1أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 

)IAS17.(  

، على أن 2017ماي  17يف " عقود التأمني" IFRS17عيار أصدر جملس معايري احملاسبة الدولية امل

  IFRS4.(1(، جاء هذا املعيار ليحل حمل املعيار احملاسيب الدويل 2021جانفي  1يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 

  

 

  

  
                                                           

1
 http://www.focusifrs.com, consulte le: 09/09/2018 à 14 : 00. 
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  اإلطار الفكري لقائمة التدفقات النقدية: يناملبحث الثا

تقوم حيث املكملة للقوائم املالية األخرى، ساسية تعد قائمة التدفقات النقدية من القوائم املالية األ

وحظيت هذه باإلفصاح عن مصادر النقدية املتوفرة لدى املؤسسة من جهة، وكيفية إنفاقها من جهة أخرى، 

 والدائننينظرا ملا توفره من معلومات مهمة للمستثمرين  ،القائمة بأمهية بالغة من قبل املنظمات واجلهات الرمسية

  .مبراحل عديدة قبل أن خترج بشكلها احلايل، حبيث تكمل أغراض القوائم املالية األخرى وتدعمهاولقد مرت 

  نبذة تارخيية عن نشوء وتطور قائمة التدفقات النقدية: املطلب األول

وجتدر اإلشارة إىل أن تعترب قائمة التدفقات النقدية حديثة العهد نسبيا مقارنة بالقوائم املالية األخرى، 

القائمة مل تكن وليدة حلظة معينة، وإمنا هي خالصة جهود ودراسات تتابعت عرب مراحل زمنية متتالية حىت هذه 

  .وصلت إىل ما هي عليه اآلن

أهم �دف التعرف على الشكل الذي استقرت عليه يف الوقت احلايل، كان البد من الوقوف على 

ويلة نسبيا تطورت من خالهلا من حيث الشكل املراحل اليت مرت عليها منذ نشأ�ا، فقد مرت بسلسلة ط

، حيث يف كل مرحلة تعجز واملضمون، ففي كل مرحلة معينة كان هلا منوذجا خاصا يليب احتياجات مستخدميها

منوذج هلا يكون أكثر  والبحث علىإىل التفكري يف تطويرها  أدى، مما تسمح باختاذ القرار عن توفري معلومات كافية

اختذت القائمة يف كل  ، حيثمتييز ثالث مراحل أساسية هلذا التطورتطورات احلاصلة، وميكن فعالية ويواكب ال

  : مرحلة منها منوذجا يتناسب مع احتياجات رجال األعمال خالهلا  وذلك على النحو التايل

 قائمة التغريات يف املركز املايل؛ -    قائمة مصادر األموال واستخداما�ا؛ - 

 .يقائمة التدفق النقد - 

  قائمة مصادر األموال واستخداما�ا :أوال

تعود بدايات نشأت هذه القائمة إىل عدة سنوات ماضية، وأول من بادر إىل عرض هذه القائمة هي 

املؤسسات العاملة يف الواليات املتحدة وكان ذلك بصفة طوعية يف �اية اخلمسينات من القرن العشرين، حيث 

 , where-Got" "من أين جاءت وإىل أين ذهبت"  حتت مسمى قائمةعرضت يف صورة جدول حتليلي بسيط 

where Gone " واقتصرت هذه القائمة على املقارنة بني قائمتني متتاليتني للمركز املايل من خالل إظهار ،

وان وبعد عدة سنوات عدل عن ،1عناصر الزيادة والنقص احلادثة يف بنود هاتني القائمتني على مدار الفرتة احملاسبية

بأمهية هذه " AICPA"املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني وقد اعرتف ، "قائمة األموال"هذه القائمة إىل 

                                                           
1
 .320: ، ص2006، األردن، للنشر والتوزيع، ، دار وائل02ط ، النموذج احملاسيب املعاصر من املبادئ إىل املعايريرضوان حلوة حنان،  
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 "حتليل التدفق النقدي وقائمة األموال " بعنوان ) 02(نشرة احملاسبية رقم أصدر ال 1961القائمة، ففي سنة 

"Cash Flow Analysis and Find Statement"النشرة ضرورة إدراج قائمة األموال  ، إذ جاء يف هذه

جملس  قام 1963 عامويف  ،1يشملها تقرير املراجعاملخصصة يف كل التقارير السنوية املقدمة للمسامهني وبأن 

 إعداد وعرض قائمة األموال وأوصى لتنميط عملية) 03(رقم  بإصدار نشرته" APB"املبادئ احملاسبية األمريكي 

 Statement of Sources and" "اقائمة مصادر األموال واستخداما�" بتعديل اسم القائمة  إىل 

Applications of Funds " وبأن تعرض القائمة كمعلومات متممة للتقارير املالية، ومل يكن إدراج مثل هذه

تبني "ة بأ�ا تقرير املراجع عليها كان أمرا اختياريا، وعليه فقد عرفت هذه القائم اشتمالاملعلومات إلزامنيا، كما أن 

على حركة األموال من حيث الزيادة أو النقصان ، مبعىن تبني التغريات اليت تطرأ "مصادر األموال وطرق استخدامها

  .يف كل املوجودات واملطلوبات وحقوق امللكية خالل مدة زمنية معينة

  : يطلق على قائمة مصادر األموال واستخداما�ا عدة أمساء من بينها

 ؛)Application Of Funds Statement(األموال  اماستخدقائمة  - 

 ؛)Statement Changes in working capital(قائمة التغري يف صايف رأس املال العامل  - 

  .)Flow Of Funds Statement(قائمة تدفق األموال  - 

  قائمة التغريات يف املركز املايل: ثانيا

نظرا ملا توفره من معلومات عن الوضع املايل  عرفت هذه القائمة اهتمام كبري من قبل املستثمرين

بيا�ا رقم  1970عام ) SEC(األمريكية  البورصاتللمؤسسة، وتزايدت أمهيتها أكثر عندما أصدرت هيئة 

تضمن تقاريرها املالية السنوية املقدمة للهيئة قائمة  ت فيه مجيع الشركات املسجلة لديها بأنطالبالذي ) 17(

 1971األمريكي للمحاسبني القانونيني بأن يصدر يف عام  وهذا ما حث املعهد خداما�ا، مبوارد األموال واست

   2:، ما يلي19، وأهم ما جاء به الرأي رقم "التقرير عن التغريات يف املركز املايل " بعنوان  19الرأي رقم 

 ؛"قائمة التغريات يف املركز املايل " تغيري مسمى القائمة لتصبح  - 

 قائمة من القوائم املالية األساسية للفرتة احملاسبية؛تصبح هذه ال - 

تصبح هذه القائمة مشتملة على رأي مراجع احلسابات الذي يتضمنه تقريره الصادر عن البيانات املالية  - 

 للمؤسسة؛

                                                           
1
، 24ة والقانونية، ا�لد جامعة دمشق للعلوم االقتصادي جملة ،دراسة حتليلية للمحتوى املعلومايت لقائمة التدفقات النقديةحسني أمحد دحدوح،  

 .205- 204: ص ص، 2008جامعة دمشق، سوريا، ، 02العدد 
2  AICPA, Reporting Changes in Financial Position, APB Opinion N° 19, 1981, P: 14. 
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يتم إعداد القائمة وفق املفهوم الشامل للموارد املالية، على أن يرتك احلرية للمؤسسات يف طريقة إعدادها  - 

استخدمت هذه القائمة �ذا و  .عرضها، إما وفقا ملدخل رأس املال العامل أو وفقا ملدخل التدفق النقديو 

  .1987حىت عام  1972العنوان منذ عام 

 قائمة التغريات يف املركز املايلتسعى على أنه هناك ثالثة أهداف رئيسية  19الرأي رقم نص ولقد 

  1:، وتتمثل فيما يليلتحقيقها

اإلفصاح عن التغريات يف املركز املايل وليس فقط التغريات يف رصيد حسابات األموال، كما  استكمال  - 

 كان احلال يف قائمة املصادر واالستخدامات؛

 تلخيص األنشطة التمويلية واالستثمارية؛ - 

 .التقرير عن التدفقات النقدية من العمليات أو القدرة على خلق موارد من نشاط العمليات - 

هذه القائمة إىل جمموعة من املشاكل واالنتقادات، وكانت حمل  ما تقدم فقد تعرضت تأسيسا على

ها، خاصة بعد تصاعد حاالت اإلفالس اليت تعرضت هلا املؤسسات االقتصادية ل حول مدى فعاليتها وجدواجد

اح مرتفع، بينما  يف الواليات املتحدة األمريكية، فقد كانت القوائم املالية لتلك املؤسسات تفصح عن صايف أرب

كانت تواجه عجزا يف السيولة النقدية لديها، مما أدى مبجلس معايري احملاسبة املالية القيام بعدد من الدراسات 

  2:، ومن بني أهم االنتقاداتمفهوم رأس املال العاملواألحباث �دف التعرف على أوجه القصور يف 

االستحقاق احملاسيب ال يعرب عن التدفقات النقدية استخدام قائمة التغريات يف املركز املايل ألساس  - 

 للوحدات االقتصادية بشكل املطلوب؛

إعداد قائمة التغريات يف املركز املايل على أساس مفهوم رأس املال العامل ال يوفر معلومات مفيدة عن  - 

 السيولة واملرونة املالية كتلك اليت توفرها القائمة املعدة على األساس النقدي؛

 د االختالفات نتيجة لتعدد املفاهيم اخلاصة باألموال مثل النقدية أو رأس املال العامل؛تعد - 

ال تقدم قائمة التغريات يف املركز املايل أساسا للمقارنة السليمة بني الوحدات االقتصادية نتيجة لتعدد  - 

 مناذج إعدادها؛

 آلخرين؛املعلومات املستقاة منها غري مفيدة للمستثمرين واملستخدمني ا - 

                                                           
1
كلية دكتوراه،   أطروحة، ختاذ القرارات االستثمارية والتمويليةجودة معلومات قائمة التدفقات النقدية وأثرها يف ابشري بكري عجيب بابكر،  

 .43: ، ص2014ختصص فلفسة احملاسبة والتمويل، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان، الدراسات العليا، 

2
دراسة حتليلية باالعتماد على بيانات عدد "ة مدى تناغم أدوات التحليل املايل مع احملتوى املعلومايت لقائمة التدفقات النقديآمال نوري حممد،  

 .333: ، ص2013العراق، كلية بغداد للعلوم االقتصادية، ،  34جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، العدد ، "من الشركات العاملية
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بالعديد من  أدىال تعرتف قائمة التغريات يف املركز املايل كغريها من القوائم املالية بالتضخم، مما  - 

 املستخدمني إىل البحث عن معيار أكثر جتردا لتقييم مدى جناح أو فشل العمليات؛

وقائمة املركز ال تقدم معلومات جديدة، بل ميكن احلصول على معلوما�ا من حساب األرباح واخلسائر  - 

  .املايل

  ةالنقدي اتقائمة التدفق: ثالثا

عدة انتقادات، واليت كانت تعد على أساس مفهومني األول مفهوم  عرفت قائمة التغريات يف املركز املايل

بعض الشركات الكربى إىل اإلفالس واال�يار دون  ترأس املال العامل والثاين يسمى املفهوم النقدي، إال أن تعرض

ما مكن قائمة التغريات يف املركز املايل املعدة على أساس رأس املال العامل من إعطاء مؤشرات على ذلك، أن تت

  1.جعل الشركات تتجه إىل أساس املفهوم النقدي يف إعداد قائمة التغريات يف املركز املايل

 SFAS(البيان رقم ) FASB(صدر عن جملس معايري احملاسبة املالية األمريكي  1987يف عام 

N°95 ( الذي ألزم مجيع الشركات األمريكية بإصدار قائمة التدفقات النقدية كقائمة أساسية وحتل حمل قائمة

أوصى إىل جانب قائمة الدخل واملركز املايل، و  التغريات يف املركز املايل اليت كانت مستخدمة حىت ذلك التاريخ،

إىل تدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية، وتدفقات نقدية  البيان بأن يتم تصنيف التدفقات النقدية يف القائمة

ويهدف ا�لس من خالل إصداره البيان رقم  .2من األنشطة االستثمارية، وتدفقات نقدية من األنشطة التمويلية

  3:إىل حتقيق األهداف التالية 95

اخلارجة خالل الفرتة املالية القيام بتقدمي املعلومات الضرورية واهلامة عن التدفقات النقدية الداخلة و  - 

 املنصرفة؛

مساعدة املستثمرين واملقرضني وغريهم على تقييم مقدرة املؤسسة على توليد التدفقات النقدية  - 

 املستقبلية؛

تصنيف مصادر واستخدامات األموال إىل ثالثة جمموعات رئيسية تتمثل يف األنشطة التشغيلية  - 

 واالستثمارية والتمويلية؛

                                                           
1

: ، ص2009ار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، ، د02ط  ،"مدخل نظري تطبيقي"حتليل القوائم املالية  مؤيد راضي خنفر وغسان فالح املطارنة، 

195. 
2

   FASB, Statement Of Cash Flows, SFAS N°95, 1987, P34. 
3
 .347: ، ص2010األردن، ، عمان، والتوزيع للنشر إثراء، اإلدارة املالية املتقدمةالعامري،  إبراهيم حممد علي 
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ن حجم املبيعات التمويلية واالستثمارية اليت ال تؤثر بشكل مباشر على التدفقات النقدية اإلفصاح ع - 

 خالل الفرتة املالية موضع الدراسة؛

  .تقييم مدى كفاءة إدارة األموال املتاحة يف املؤسسة، وذلك وفقا ملعايري التمويل واالستثمار الرشيدة - 

املعدل بعنوان ) 07(املعيار الدويل رقم ) IASC( وليةأصدرت جلنة معايري احملاسبة الد 1992يف عام 

، وبذلك أصبح إعداد قائمة 1994إذ أصبح ساري املفعول ابتداء من جانفي " قائمة التدفقات النقدية"

 1.التدفقات النقدية إىل جانب القوائم املالية الرئيسية األخرى مطلبا دوليا منذ ذلك التاريخ

ئمة التغريات يف املركز املايل، مما أدى جلنة معايري احملاسبة الدولية إىل إصدار نظرا لالنتقادات املوجهة لقا

  2:املعيار احملاسيب الدويل السابع، وهذا راجع لألسباب التالية

عدم وضوح أهداف قائمة التغريات يف املركز املايل سواء كانت متمثلة يف قياس السيولة أو احملافظة على  - 

 لتقييم؛رأس املال أو ألغراض ا

صعوبة املقارنة نتيجة لعدم وضوح املصطلحات أو اختالف أسلوب وشكل عرض القائمة أو اختالف  - 

 .طرق تصنيف أو تبويب بعض عناصر القائمة

ينحصر الفرق بني قائمة التغريات يف املركز املايل وقائمة التدفق النقدي يف املدخل الذي تعد مبوجبه كل 

حيث تقوم قائمة التغريات . باالختالف على مفهوم أو مدلول مصطلح األموال منهما والذي يتعلق يف األساس

يف املركز املايل على مفهوم األموال مبعىن رأس املال العامل، بينما تقوم قائمة التدفق النقدي على مفهوم األموال 

  :دول التايلوميكن إبراز أهم الفروقات بني القائمتني من خالل اجل. 3مبعىن النقد والنقد املعادل

 

 

 

  

  

                                                           
1

التحليل -قائمة التدفقات النقدية-امليزانية العمومية-قائمة الدخل-م املالية احملاسبيةإعداد وحتليل وتفسري القوائحسني أمحد حسني علي،  

 .185: ، ص2006املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، مصر،  ،النسب املالية-التحليل الرأسي-األفقي
، العدد والدراسات التجارية ا�لة العلمية للبحوث ،-قيةدراسة نظرية تطبي–مدى مالئمة قائمة التدفقات النقدية يف اختاذ القرارات حممد منصور،  2

 .90: ، ص2001كلية التجارة وإدارة األعمال، جامعة حلوان، مصر، ،  01
3

، والتوزيع ، دار وائل للنشر02ط ، -األساليب واألدوات واالستخدامات العلمية-االجتاهات احلديثة يف التحليل املايل واالئتماين حممد مطر،  

 .160: ، ص2006، األردن
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  ةالنقدي اتمقارنة بني قائمة التغريات يف املركز املايل وقائمة التدفق ):04-1(اجلدول رقم 

  ةالنقدي اتقائمة التدفق  قائمة التغريات يف املركز املايل  البيان

  األموال مبعىن النقد والنقدية املعادلة  األموال مبعىن رأس املال العامل  تعريف األموال

  القائمةأهداف 
إظهار وتفسري التغريات احلادثة يف 

  رصيد صايف رأس املال العامل

إظهار وتفسري التغريات احلادثة يف رصيد 

  النقدية

  شكل القائمة
تعرض مصادر واستخدامات رأس 

  املال العامل

تعرض مصادر واستخدامات النقد مبوبة 

  تشغيلية، استثمارية، متويلية: حسب األنشطة

  أسلوب اإلعداد

الطريقة املباشرة، والطريقة غري 

املباشرة، والطريقة الثانية هي األكثر 

  شيوعا

الطريقة املباشرة، والطريقة غري املباشرة، والطريقة 

  األول هي األكثر شيوعا

  ال تعرض يف صلب القائمة  تعرض يف صلب القائمة  العمليات غري النقدية

  ال يعرض  القائمةيعرض كجزء ال يتجزأ من   جدول رأس املال العامل

 .161 :، صمرجع سبق ذكرهحممد مطر،  :املصدر

، حيث نركز على أهم ما مت إصداره ةيف األخري نقوم بعرض خمتصر ملراحل تطور قائمة التدفقات النقدي

املصادقة على القائمة من قبل مراجع يف كل مرحلة ومدى إلزامية هذه القائمة من حيث اإلعداد، وكذا وجوب 

  .ث يسمح لنا هذا اجلدول من أخذ نظرة عامه عن كيفية تطور القائمة دون معرفة التفاصيليحب احلسابات،

  التدفقات النقدية قائمةعرض خمتصر ملراحل تطور ): 05-1(اجلدول رقم 

  البيان
قائمة مصادر األموال 

  واستخداما�ا
  قائمة التدفقات النقدية  قائمة التغريات يف املركز املايل

  إىل يومنا هذا 1987من   1987إىل  1972من   1972 قبل  التاريخ

أهم ما مت 

  إصداره

) 02(إصدار النشرة احملاسبية رقم 

 )AICPA(من قبل  1961يف 

يف ) 03(إصدار الرأي رقم 

 )APB(من قبل  1963

يف عام ) 17(البيان رقم  إصدار

  )SEC(من قبل  1970

يف ) 19(الرأي رقم  إصدار

  )APB(من قبل  1971

يف ) 95(لبيان رقم ا إصدار

من قبل 1987عام  

)FASB(  

املعيار احملاسيب رقم  إصدار

من قبل  1992يف عام ) 07(

)IASC( 

  إلزامية  إلزامية  اختيارية  اإللزامية

مشولية تقرير 

  املراجع
  يشملها تقرير املراجع  يشملها تقرير املراجع  ال يشملها تقرير املراجع

  .د على املعطيات السابقةمن إعداد الطالب باالعتما :املصدر
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يتضح مما سبق أن قائمة التدفقات النقدية مرت بعدة مراحل تأثرت يف شكلها ومضمو�ا، فتأثر 

إعدادها من رأس املال العامل وفقا ألساس  ةمضمو�ا بالتغريات اليت طرأت على مفهوم األموال وتغيري طريق

من التطور حبيث كان خيتلف من مؤسسة إىل أخرى  االستحقاق إىل األساس النقدي، ومر شكلها بعدة مراحل

أما من حيث  ،إىل أن مت توحيد طريقة عرضها لكي توضح التدفقات النقدية من األنشطة املختلفة للمؤسسة

، مث "قائمة األموال"، مث تغري إىل "بقائمة من أين مت احلصول على األموال وكيف ذهبت" مسمى القائمة فقد بدأ 

قائمة "، حىت مسيت مبسماها احلايل وهو "قائمة التغري يف املركز املايل"، مث "ستخدامات األموالقائمة مصادر وا"

  ".التدفقات النقدية

  مفهوم ومكونات قائمة التدفقات النقدية: املطلب الثاين

، وذلك تعترب قائمة التدفقات النقدية األداة الفعالة للحكم على فعالية تسيري املوارد املالية واستخداما�ا

لية املؤسسة، ومرت هذه اعتمادا على عنصر اخلزينة الذي يعد املعيار األكثر موضوعية يف احلكم على تسيري ما

اآلن، أما يف اجلزائر فقد مت استحداثها من خالل النظام  حل حىت وصلت إىل الشكل الذي عليهالقائمة بعدة مرا

  . 2010سنة  ابتداء من صبح ساري املفعولالذي أو  2007 نوفمرب 25يف احملاسيب املايل الصادر 

  التدفقات النقدية قائمةتعريف : أوال

، إال أ�ا كلها نظرا ألمهية املعلومات اليت حتتويها التدفقات النقدية بقائمةتعددت التعاريف املتعلقة 

  :تصب يف إطار واحد، وفيما يلي أهم التعاريف

النقدية وصايف التغيري يف النقدية من ثالثة أنشطة هي عرض املتحصالت النقدية واملدفوعات ت قائمة هي

 بتحديد حيث تقومأنشطة التشغيل، أنشطة االستثمار، أنشطة التمويل ملؤسسة اقتصادية خالل فرتة زمنية حمدد، 

  1.رصيد النقدية يف أول الفرتة وآخر الفرتة

مة للحكم على فعالية تسيري املوارد تلك األداة الدقيقة املستخد" اعلى أ� قائمة التدفقات النقديةعرف ت

املالية واستخداما�ا، وذلك اعتمادا على عنصر اخلزينة الذي يعد املعيار األكثر موضوعية يف احلكم على تسيري 

يد متخذي القرارات على مستوى قمة اإلدارة العليا، تتخذ على ضوئه أداة مهمة يف  القائمةعترب تو . مالية املؤسسة

  2.ارات اهلامة كتغيري النشاط أو توسيعه، أو االنسحاب منه أو النمو وغريهاجمموعة من القر 

                                                           
، عمان، األردن، للنشر والتوزيع دار وائل ،معايري احملاسبة واإلبالغ املايل الدولية اجلوانب النظرية والعلميةمجعه محيدات،  و حممد أبو نصار 1

 .94: ، ص2008
 .171: ، ص2011للنشر ، األردن،  ، دار وائل02ط اجلزء األول،  ،"اإلدارة املالية"التسيري املايل يوسف قريشي،  و إلياس بن ساسي 2



 التدفقات النقدية يف ظل املعايري الدولية لإلبالغ املايل                :              الفصل األول

 

 

24 

أداة حتليلية متميزة وهامة تتجاوز نقائص التحليل الذمي، وتقوم على منظور : "اعرف أيضا على أ�ت

 1.ديناميكي وتبحث عن اخليارات اإلسرتاتيجية للمؤسسة ونتائجها املستقبلية

جدول يشرح كيفية تغري اخلزينة ويظهر التدفقات اليت تشرح امليكانيزمات املالية :"وجاء تعريفها على أ�ا 

  2.للمؤسسة، ومسامهة كل وظيفة يف التغري اإلمجايل للخزينة

قائمة إجبارية ومكملة للقوائم املالية لألخرى تبني مقبوضات ومدفوعات :" اأيضا على أ� تعرف

من ذهب إىل أبعد من ذلك ت التدفقات النقدية قائمة كما أن،  وفق األساس النقدي ااملؤسسة، ويتم إعداده

أنشطة : ثالثة أنشطة هيد النتائج النقدية لكل األنشطة اليت مارستها املؤسسة واليت مت تصنيفها إىل يدحت خالل

  3".تشغيلية، استثمارية، متويلية

يهدف "  :حبيث اخالل هدفهمن  لنقديةتدفقات اال قائمةحسب النظام احملاسيب املايل فقد مت تعريف 

جدول تدفقات اخلزينة إىل إعطاء مستعملي الكشوف املالية أساسا لتقييم مدى قدرة الكيان على توليد األموال 

ل وخمارج املوجودات املالية اخلاصة يونظائرها وكذلك املعلومات بشأن استخدام هذه السيولة املالية، ويقدم مداخ

  4.")مصدرها(ها سنة املالية حسب منشئأثناء ال

قائمة عبارة عن  قائمة التدفقات النقدية"  :مل شا رضه، ميكن استخالص تعريفمن خالل ما مت ع

أين استخدمت األموال (نفاقها جهة، وفيما مت إ من) ؟األموال من أين جاءت (مصادر األموال  ايتم تبيان فيه

 ت إلزاميةوأصبح ،عادة ما تكون سنة واحدة ة، خالل مدة زمنية حمددمن جهة أخرى) اليت مت احلصول عليها ؟

حبيث تظهر فيه العمليات اليت متت فعليا ، النتائج ا إىل جانب امليزانية وجدول حسابعلى املؤسسات إعداده

سمح هلا مبعرفة املالية تقيادة بيد اإلدارة  وهي مبثابة لوحةأو السنوات املاضية،  قائمةسواء ختص السنة حمل إعداد ال

ة يف فرتة حمددة، ومتد املستثمرين احلاليني أو احملتملني وكذلك الدائنني مبعلومات تسمح هلم النقدي للخزينالوضع 

  .باختاذ قرارا�م سواء من خالل استثمار أمواهلم يف صورة أسهم أو قروض

  

  

                                                           
1
 J .BARREAU, J.DELAHAYE, Gestion financière, 10eme Edition, Dunod,  Paris, France, 2001, P: 240. 

2
 .136: ، ص2017ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ، 03ط ، التسيري املايل حسب الربنامج الرمسي اجلديد ميلود بوشنيقر، و مليكة زغيب 

3 J.J.JACQUES, Les Normes Comptables Internationales IAS/IFRS, 2eme Edition, Foucher, Paris, France,  
2007,  P29. 

، 2008جويلية عام  26هــ املوافق لــ 1429رجب عام  23قرار مؤرخ يف ، 19العدد  ،اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، اجلريدة الرمسية 4

 .26: ، صاعد التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة احلسابات وقواعد سريهاحيدد قو 
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  املصطلحات املتعلقة بالنقدية: ثانيا

  :صطلحات اليت هلا عالقة بالنقدية، نقوم بتوضيح بعض املقائمة التدفقات النقديةمن منطلق 

حتت (واليت تكون متاحة باإلضافة إىل الودائع اجلارية  )الصندوق( وهي النقدية يف اخلزينة :النقدية - 

 .يف البنوك واملؤسسات املالية) الطلب

 : وهي استثمارات قصرية األجل وعالية السيولة، وتتصف مبا يلي :النقدية املعادلة - 

 ىل مقدار معلوم من النقدية؛قابلة للتحويل إ 

  وال تتأثر قيمتها بتقلبات أسعار )ثالثة أشهر أو أقل(أن تكون مدة استحقاقها قصرية األجل ،

حيث يتم  .الفائدة، مبعىن أ�ا ال تتعرض لدرجة عالية من املخاطر من حيث التغيري يف قيمتها

وليس لغرض االستثمار أو ألغراض االحتفاظ �ا لغرض مواجهة االلتزامات النقدية قصرية األجل 

 .أخرى

 يعترب السحب على املكشوف من البنوك أحد مكونات النقدية وما يف حكمها وليس نشاط متويلي

، بعكس القروض البنكية اليت تعترب مبثابة أنشطة متويلية على أن تضمني رصيد السحب على املكشوف للمؤسسة

ىل إظهار هذا الرصيد يف �اية السنة املالية بالسالب وهو أمر ال مع الرصيد النقدية وما يف حكمها قد يؤدي إ

  1.داللتها ومغزاها لنقديةتدفقات االيستقيم مع املنطق ويفقد قائمة 

مقدار ما تستلمه املؤسسة من نقد خالل مدة زمنية حمددة، ويتضمن "يعرف على أنه  :التدفق النقدي - 

عملية تقوم �ا املؤسسة تؤدي إىل دخول النقد السائل أو (التدفق النقدي التدفقات النقدية الداخلة 

 2.من النقدية وما يعادهلا) هو عكس التدفق النقدي الداخل(، واخلارجة )شبه السائل

  النقدية أمهية وأهداف قائمة التدفقات: ثالثا

وفري معلومات ال يف ت اتويها، ودورهمن خالل طبيعة املعلومات اليت حت قائمة التدفقات النقديةتربز أمهية 

سعى لتحقيقها استنادا من يزانية، وبالتايل جند هلذه القائمة أهداف تالنتائج وال يف امل بتظهر يف جدول حسا

  .رمي إىل حتقيقهاقائمة التدفقات النقدية وكذا األهداف اليت تالبالغة، وسنقوم يف هذا العنصر إبراز أمهية  اأمهيته

  

                                                           
، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية قائمة التدفقات النقدية يف ظل اعتماد اجلزائر معايري احملاسبة الدوليةحممد الدينوري،  يسامل 1

 .77: ،ص 2009 اجلزائر، جامعة احلاج خلضر، باتنة،بة، ختصص حماسوعلوم التسيري، 
2
 L’équipe rédactionnelle de RF comptable : code IFRS normes et interprétations, 3eme édition, Groupe revue 

fiduciaire, France, 2007, P :53. 
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 : قائمة التدفقات النقديةأمهية  -1

لذا  ،قائمة الدخلوال امليزانية  تنبع أمهية قائمة التدفق النقدي من دورها يف توفري معلومات ال تظهر يف 

منهما لتحديد نقاط القوة  مالئمةأكثر  تعترب هذه القائمة مبثابة صلة الوصل بني هاتني القائمتني، كما أ�ا

كن اشتقاقه منها من مؤشرات كمية فعالة لتقييم مدى  مي وما ،مبا حتتويه من معلومات ؤسسةوالضعف يف نشاط امل

وميكن  ،جمال التمويل واالستثمار، وإمكانية التنبؤ املستقبلي يف التوسع كفاءة السياسات اليت تتبناها اإلدارة يف

  :التدفقات النقدية بالنقاط التالية توضيح أمهية قائمة

ؤسسة وذلك من خالل تقييم أنشطة االستغالل تقدمي معلومات بشأن التغريات يف املركز املايل للم - 

واالستثمار والتمويل خالل السنة املالية، حيث تكمن أمهية هذه املعلومات يف تزويد مستخدمي القائمة 

بأساس لتقييم قدرة املؤسسة على توليد النقد والنقد املعادل، وحتديد احتياجات املؤسسة لالستفادة من 

  1تلك التدفقات؛

 التنبؤ بالتدفقات النقدية املستقبلية؛القدرة على  - 

الدخل والتغري يف النقدية املتاحة لدى املؤسسة، فاملستوى  تبني قائمة التدفقات النقدية العالقة بني صايف - 

املرتفع من الدخل يقود إىل حدوث زيادة يف النقدية والعكس بالعكس، ومع ذلك فإن رصيد النقدية ميكن 

 ألرباح مرتفعة؛ أن ينخفض مع حتقيق املؤسسة

 حتديد مدى قدرة املؤسسة على سداد توزيعات األرباح للمسامهني وسداد الفوائد وأصل الدين؛ - 

تقدم قائمة التدفقات النقدية معلومات عن االستثمارات يف املؤسسة، وهو ما يوفر للمستثمرين  - 

 والدائنني عن التدفقات النقدية من أجل تقييم قرارات اإلدارة؛

متداول أو (من حيث النوع  والتوظيفات ،)من حيث الفرتة(املالئمة بني مصادر التمويل  بيان مدى - 

 ؛)ثابت

معلومات التدفقات النقدية تؤثر على متخذ القرار بعدة طرق، على سبيل املثال إذا استطاعت املؤسسة  - 

أكثر من قيمة  سيقيم املؤسسة بأمهيةاملنتظمة أن جتلب أموال أكثر من استخداما�ا فإن املستثمر 

 جودا�ا ومعدا�ا؛و م

توفري معلومات حماسبية تساعد املستخدمني يف إعداد مناذج بغرض تقييم ومقارنة القيمة احلالية  - 

 للتدفقات النقدية املستقبلية ملؤسسات خمتلفة؛

                                                           
1 Robert Obert, Marie-Pierre Mairesse, DSCG 4 : Comptabilité et audit, 2eme édition, Dunod, Paris, France, 
2009, P07. 
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توزيع  توضح السياسات املالية اليت تتبعها إدارة املؤسسة، مثل سياسة التمويل واالئتمان وأيضا سياسة - 

 1.األرباح

  :قائمة التدفقات النقديةأهداف  -2

إن اهلدف األساسي من إعداد قائمة التدفقات النقدية هو مساعدة املستثمرين والدائنني وغريهم يف 

. عن طريق توفري معلومات مالئمة عن املتحصالت واملدفوعات النقدية خالل الفرتة املاليةوذلك  ،حتليل النقدية

النقدية توضح اآلثار النقدية لعمليات التشغيل اجلارية والعمليات االستثمارية والتمويلية خالل  فقائمة التدفقات

  .الفرتة، كذلك صايف الزيادة أو النقص يف النقدية خالل الفرتة ومن مث كيفية استخدام تلك النقدية خالهلا

 2:دية يتمثال يف اآليتهدفني لقائمة التدفقات النق) FASB( حدد جملس معايري احملاسبة املالية

إعطاء معلومات ذات أمهية عن املقبوضات واملدفوعات النقدية للوحدة االقتصادية : اهلدف الرئيسي - 

 .خالل الفرتة

توفري معلومات على أساس نقدي عن األنشطة التشغيلية واالستثمارية والتمويلية : اهلدف الثانوي - 

 .للوحدة لالقتصادية

جمموعة من األهداف لقائمة التدفقات النقدية ) IASC(احملاسبة الدولية  يف حني حددت جلنة معايري

 3:تتمثل فيما يلي

قائمة التدفقات النقدية تساعد مستخدميها يف اختاذ قرارا�م االقتصادية الرشيدة من خالل تزويدهم  - 

ت احلصول عليها وكيفية احلصول عليها وتوقي ،بأساس سليم لتقييم قدرة املؤسسة يف احلصول على النقدية

 ودرجة التأكد املرتبطة باحلصول عليها؛

توفري معلومات تارخيية عن التغريات اليت حدثت على النقدية يف املؤسسة يف كافة األنشطة سواء أكانت  - 

 تشغيلية أو استثمارية أو متويلية؛

 توفر إفصاحا شامال عن كيفية احلصول على النقدية وما يعادهلا وكيفية استخدامها؛ - 

وضع وتطوير مناذج تساعد يف إجراء املقارنات بني التدفقات النقدية احلالية والتدفقات النقدية  - 

 املستقبلية؛

                                                           
1
 .247: ، ص2002، مصر، للنشر والتوزيع  الدار اجلامعية ،"أسس اإلعداد والعرض والتحليل"التقارير املالية طارق عبد العال محاد،  

2
FASB, Statement Of Cash Flow, SFAS N°95, 1987, P : 05.  

3
- 123: ، ص ص1999ترمجة ا�مع العريب للمحاسبني القانونيني،  ،قائمة التدفقات النقدية) 7(املعيار احملاسيب رقم ية، معايري احملاسبة الدول 

124. 
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وقياس درجة التأكد  ،التنبؤ بالتدفقات النقدية املستقبلية من خالل البيانات التارخيية هلذه التدفقات - 

دية املستقبلية، وفحص العالقة بني الرحبية والتدفق املرتبطة �ا ومراجعة دقة التقديرات املاضية للتدفقات النق

 كل منها؛  نقدي وتأثري التغري يف األسعار علىال

املسامهة جبانب القوائم املالية األخرى يف تقييم التغريات اليت طرأت على صايف موجودات املؤسسة  - 

ها �دف التكيف مع الظروف وهيكلها املايل، ومقدر�ا على التأثري على مبالغ التدفقات النقدية وتوقيت

 .املتغرية

  قائمة التدفقات النقديةمكونات : رابعا

نص املعيار احملاسيب الدويل السابع على أن تظهر كل مؤسسة قائمة التدفقات النقدية حسب طبيعة 

ليات اليت مناسبة لطبيعة العمويتم عرضها باألسلوب األكثر ) تشغيلية، استثمارية، متويلية(األنشطة املتعلقة �ا 

متارسها، وهذا ما يساعد يف تقدمي معلومات تفيد املستخدمني يف تقدير أثر تلك األنشطة على الوضع املايل 

  .للمؤسسة وتقييم العالقة فيما بينهما، وتسهل عملية التحليل واالستنتاج

 :)أنشطة االستغالل( التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية -1

تتمثل األنشطة التشغيلية يف كل ما تقوم به املؤسسة من أنشطة تتضمن اآلثار النقدية املرتتبة عن 

، باإلضافة إىل األنشطة 1احلصول عن املستلزمات السلعية واخلدمية والعمالة، وأيضا تصريف السلع واخلدمات

  :التدفقات التاليةاألخرى اليت ال تصنف ضمن األنشطة االستثمارية أو التمويلية، حيث تشمل 

تتمثل يف القيم احملصلة من إيرادات بيع السلع واخلدمات، القيم احملصلة من  :التدفقات الداخلة - 

احلسابات املدينة اخلاصة بالعمالء، املتحصالت النقدية من بيع األوراق املالية احملتفظ �ا لغرض البيع 

أو أي نشاط ال يدخل  ،األوراق يف حالة استثمارهاأو املتحصالت من عوائد االستثمار يف هذه ) املضاربة(

 .ضمن النشاط االستثماري أو التمويلي

تتمثل يف املدفوعات النقدية مقابل تكلفة البضاعة أو اخلدمات، سداد احلسابات : التدفقات اخلارجة - 

 .ب املستحقةالدائنة اخلاصة باملوردين، وكذلك املدفوعات عن الفوائد املرتتبة عن القروض وسداد الضرائ

   2:من أمثلة التدفقات النقدية عن العمليات التشغيلية ما يلي

                                                           
 .231: ، صمرجع سبق ذكرهحسني أمحد دحدوح،  1
2
 .41: ، ص2000 ،األردن ،للطباعة والنشر دار املسرية ،احملاسيب اإلفصاحالتحليل املايل للقوائم املالية و  خالد الراوي، 
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املقبوضات النقدية من بيع السلع وتقدمي اخلدمات، املقبوضات النقدية من األتاوى والرسوم، مدفوعات  - 

 األجور؛

 املدفوعات النقدية مقابل تكلفة البضاعة أو اخلدمات؛ - 

 اإلقراض للغري ودفع الضرائب؛تسديد فوائد القروض، حتصيل فوائد  - 

أّن زيادة  حبيثيف توليد النقدية،  ي الذي تعتمده املؤسساتاألساسالنشاط النشاط التشغيلي  تربيع

 .التدفقات النقدية الداخلة عن اخلارجة يف هذا النشاط يعترب مؤشر مهم وجيد يف تقييم أداء واستمرارية املؤسسة

 :ثماريةالتدفقات النقدية من األنشطة االست -2

أو استبعاد ألصول طويلة األجل وغريها /يف تلك األنشطة املتعلقة باقتناء وتتمثل األنشطة االستثمارية 

  1:حيث تعكس التدفقات التالية. من االستثمارات اليت تدخل ضمن البنود املعادلة للنقدية

بيع أي أو وراق املالية، األ منتتمثل يف املتحصالت النقدية من بيع االستثمارات : الداخلةالتدفقات  - 

 .، خبالف املخزونأصول مادية أو غري مادية طويلة األجل

متثل املدفوعات مقابل زيادة استثمارات املؤسسة يف أوراق مالية أو أي موجودات : التدفقات اخلارجة - 

  .أخرى بغرض االقتناء لتسهيل نشاط املؤسسة وليس إلعادة بيعها

 : تمويليةقات النقدية من األنشطة الالتدف -3

هي النشاطات اليت تؤدي إىل تغري يف حجم وعناصر ملكية رأس املال "يقصد باألنشطة التمويلية 

  2".، وكذلك تسديد القروضت االقرتاض اليت تقوم �ا املؤسسةوعمليا

حيث أن مصادر ذلك النشاط تتمثل إما يف زيادة حقوق امللكية من خالل إصدارات أسهم جديدة أو 

قروض طويلة األجل، أما االستخدامات فتتمثل يف املدفوعات النقدية إىل املسامهني وسداد قيمة باحلصول على 

   .القروض، مبعىن آخر يرتبط هذا النشاط باملعامالت مع مالك املشروع والدائنني

  3:وكأمثلة على تلك التدفقات النقدية الناشئة من أنشطة التمويل ما يلي

 ن إصدار األسهم وصكوك امللكية األخرى؛املقبوضات النقدية الناشئة م - 

 املدفوعات النقدية للمالك القتناء واسرتداد أسهم املؤسسة؛ - 

                                                           
 .227: ، ص1999لبنان،  ،، دار السالسل للطباعة والنشر والتوزيع، بريوتالنظرية احملاسبيةعباس الشريازي،  1
 .104:ص ،مرجع سبق ذكرهحممد أبو نصار ومجعة محيدات،  2
رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ، أمهية حتليل التدفقات النقدية للخزينة يف ظل املعايري احملاسبية الدوليةتوفيق طواهرية،  3

 .56: ، ص2016جامعة أحممد بوقرة بومرداس، اجلزائر، ختصص حماسبة، التسيري، 
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املقبوضات النقدية من إصدار صكوك املديونية والقروض وأوراق الدفع والرهونات والسلفيات األخرى  - 

 قصرية األجل؛

 السداد النقدي للمبالغ املقرتضة؛ - 

 دفعها املستأجر لتخفيض االلتزام القائم املتعلق بعقود التأجري التمويلي؛املدفوعات النقدية اليت ي - 

 .سداد توزيعات األرباح - 

 )تشغيلي، استثماري ومتويلي(على أن كل نشاط من األنشطة الثالثة  IAS7كما أوصى املعيار الدويل 

، والفرق بينهما "cash outflows"وتدفقات نقدية خارجة " cash inflows"تدفقات نقدية داخلة يتضمن 

  :ميثل صايف التدفقات النقدية عن تلك األنشطة، وميكن توضيحها يف اجلدول التايل

  عناصر األنشطة املكونة لقائمة التدفقات النقدية): 06-1(اجلدول رقم 

  نوع التدفقات
  أنشطة املشروع

  التمويلية  االستثمارية  التشغيلية

التدفقات النقدية 

  الداخلة

  .النقدية من العمالء املتحصالت -

  .املتحصالت النقدية من الفوائد -

املتحصالت النقدية من  -

  .االستثمارات املالية قصرية األجل

  .تدفقات من بيع أصول ثابتة -

تدفقات من بيع أوراق مالية أو  -

  .أسهم طويلة األجل

  .تدفقات من اسرتداد قروض -

  .إصدار أسهم عادية -

  .إصدار سندات -

  .نقدياقرتاض  -

التدفقات النقدية 

  اخلارجة

  .املدفوعات النقدية للموردين -

  .املدفوعات النقدية للعمالة -

املدفوعات النقدية من الفوائد  -

  .والضرائب وغريها

  .راء أصول ثابتةشتدفقات من  -

تدفقات من شراء أوراق مالية أو  -

  .أسهم طويلة األجل

  .القروض سداد تدفقات من -

  .تسداد السندا -

  .سداد القروض -

سداد توزيعات أرباح  -

  املسامهني

دراسة إلعداد قائمة التدفقات النقدية يف املصارف التجارية العراقية بالتطبيق على مصرف ، نادية سامي خضر :املصدر

  .129-128: ص ، ص2008، ، جامعة املوصل، العراق22العدد ، جملة حبوث مستقبلية ،املوصل للتنمية واالستثمار
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  قائمة التدفقات النقدية  وعرض إعداد طرق: املطلب الثالث

 جامعات ومعاهد متخصصة ،صادرة عن هيئات ماليةال قائمة التدفقات النقديةيوجد العديد من مناذج 

املعيار احملاسيب  ولكل منوذج خصوصية يف التحليل تتناسب مع كل حالة، لكن حسب ،وحمللني ماليني وغريها

هذا ما يتوافق مع النظام ، وب املباشر واألسلوب غري املباشرومها األسل هايوجد أسلوبان إلعداد )07(الدويل رقم 

والطريقة غري املباشرة، واالختالف املوجود ) بتطبيقهاأوصى (، الطريقة املباشرة املايل احملاسيب الذي اقرتح طريقتني

ت األنشطة التشغيلية انطالقا من النتيجة الصافية بني الطريقتني يكمن يف هذه األخرية حيث تقوم بتحديد تدفقا

  1.واليت تضاف إليها األعباء غري القابلة لإلنفاق

  الطريقة املباشرة: أوال

ذلك األسلوب الذي يقوم على احتساب  قائمة التدفقات النقديةنقصد بالطريقة املباشرة إلعداد 

خالل معرفة  من الثالث لنشاط املؤسسة بطريقة مباشرة  املتحصالت واملدفوعات النقدية الفعلية للدورات الرئيسية

اليت أوصى ، وترتكز الطريقة املباشرة 2؟ لكل عنصر من عناصر الدورات األساسية ؟ وكم دفع فعال كم قبض فعال

الزبائن، املوردين، (�ا املشرع اجلزائري على تقدمي األجزاء الرئيسية لدخول وخروج التدفقات النقدية اإلمجالية 

قصد احلصول على تدفق صايف للخزينة، مث تقريب ومقارنة هذا التدفق الصايف مع النتيجة قبل ...) الضرائب

 .حسب هذه الطريقة قائمة التدفقات النقديةاجلدول األيت يوضح و  .الضريبة للفرتة املعنية

  ) الطريقة املباشرة( قائمة التدفقات النقدية): 07-1(اجلدول رقم 

  1-ن السنة املالية  لسنة املالية نا  مالحظة  البيان

        تدفقات اخلزينة املتأتية من أنشطة االستغالل

        حتصيالت املقبوضة من الزبائن

        املبالغ املدفوعة للموردين و املستخدمني

        الفوائد و املصايف املالية األخرى املدفوعة

        الضرائب على النتائج املدفوعة

        )االستثنائية( عناصر غري العاديةتدفقات اخلزينة قبل ال

        تدفقات اخلزينة املرتبطة بالعناصر غري العادية  

        )أ( صايف تدفقات اخلزينة املتأتية من أنشطة االستغالل

                                                           
1
 Djelloul boubir, pratiques sur les tableaux de flux de trésorerie, revue périodique n°1, EL mouhassib, bab 

Ezzouar Alger, 2018, P:12. 
ورقة حبثية مقدمة ضمن  ،"بناء وحتليل جدول تدفقات اخلزينة"قراءة مالية للمعيار احملاسيب الدويل السابع مجال منيسة،  عبد القادر دشاش و 2

 .6: ، ص2011نوفمرب  30-29اإلفصاح احملاسيب يف اجلزائر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، اجلزائر،  الدويل حول  لتقىاملفعاليات 
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        تدفقات اخلزينة املتأتية من أنشطة االستثمار

        تسديدات حليازة قيم ثابتة مادية و معنوية

        تنازل للقيم الثابتة املادية و املعنويةالتحصيالت عن عمليات ال

        تسديدات حليازة قيم ثابتة مالية

        التحصيالت عن عمليات التنازل عن قيم ثابتة مالية

        الفوائد احملصلة من التوظيفات املالية

        احلصص و األقساط املقبوضة من النتائج املستلمة

        )ب( االستثمار صايف تدفقات اخلزينة املتأتية من أنشطة

        تدفقات اخلزينة املتأتية من أنشطة التمويل

        التحصيالت الناجتة عن إصدار األسهم

        حصص األرباح وغريها من التوزيعات اليت مت القيام �ا

        من القروض املتأتيةالتحصيالت 

        املماثلة األخرىالديون  تسديدات القروض أو

        )ج( ملتأتية من أنشطة التمويلصايف تدفقات اخلزينة ا

        تغريات سعر الصرف على السيوالت وشبه السيوالت تأثريات

        )ج+ ب + أ ( تغري اخلزينة للفرتة 

        اخلزينة و معادال�ا عند افتتاح السنة املالية

        اخلزينة و معادال�ا عند إقفال السنة املالية

        تغري احلزينة خالل الفرتة

        اربة مع النتيجة احملاسبيةاملق

القياس والعرض : النظري للممارسات املهنية احملاسبية يف جماالت التأصيل، حممد مطر وموسى السويطي :املصدر

  .273: ، ص2008، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، 2ط، واإلفصاح

ى املؤسسة توليد الفوائض إذ يتوجب عل ،يف توليد النقديةاالستغالل  ةيركز هذا النموذج على دور 

والتمويل  ستثمار غري ذلك يتم اعتبار دوريت االاعتمادا على دورة االستغالل إال يف مرحلة انطالق النشاط، ويف

ا وذلك باعتبار أن املؤسسة تنشط يف االقتصاديات الرأمسالية أين هلتغطية العجز الناجم عن املجأ يتم اللجوء إليه

  1.قدر كبري من الكفاءة والفعاليةتكون السوق املالية على 

  : أهم مميزات الطريقة املباشرة يف النقاط التالية استخالصميكن يف األخري 

لفرتات سابقة مما يساعد يف تقدير التدفقات النقدية ) التحصيل، االستخدام(اإلفصاح عن النقدية  - 

 املستقبلية؛

                                                           
 .220: ، صمرجع سبق ذكرهيوسف قريشي،  ياس بن ساسي وإل 1
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تدفقات النقدية، حبيث توفر معلومات مالئمة عن انسجام الطريقة املباشرة مع اهلدف الرئيسي لقائمة ال - 

 املدفوعات واملقبوضات النقدية؛

 .املبالغ املستخرجة تتميز باملوضوعية مما يسهل عملية التأكد من صحتها - 

  الطريقة غري املباشرة: ثانيا

لة أو تتطلب هذه الطريقة تعديل صايف الربح أو اخلسارة بقيمة العمليات غري النقدية وأية بنود مؤج

     1.مستحقة متصلة مبقبوضات أو مدفوعات سابقة أو مستقبلية، �دف حتديد التغريات يف بنود رأس املال العامل

الفرق بني النتيجة احملاسبية وصايف التدفقات النقدية، وتبدأ بالنتيجة الصافية مضافا "تركز على حيث 

املتداولة املرتبطة بالتشغيل ما عدا النقدية وما إليها أو خمصوما منها التغري يف حسابات األصول واخلصوم 

  2".يعادهلا

مث  ،الصافية وفقا ألساس االستحقاق نظرا أل�ا تبدأ بالنتيجة"ري املباشرة مسيت هذه الطريقة بالطريقة غ

 تظهر التغريات يف بعض احلسابات - إىل جانب النتيجة الصافية- �ا أ، كما "حتويله بعد ذلك إىل األساس النقدي

  3.اخلاصة بامليزانية ذات العالقة باألنشطة

  )الطريقة غري املباشرة( قائمة التدفقات النقدية): 08-1(اجلدول رقم 

  1-السنة املالية ن  السنة املالية ن  مالحظة  البيان

        تدفقات اخلزينة املتأتية من أنشطة االستغالل

        صايف نتيجة السنة املالية

        :لـ) تسويات(تصحيحات 

        االهتالكات واملؤونات  

        تغري الضرائب املؤجلة  

        احملزوناتتغري 

        تغري الزبائن و حسابات احلقوق األخرى

        تغري املوردين و الديون األخرى 

        نقص أو زيادة يف قيمة التنازل الصافية من الضرائب

                                                           
1
 .18: ، ص2008، رام هللا، فلسطني، "طبعة إلكرتونية"، بدون دار نشر01ط ، التحليل املايلفهمي مصطفى الشيخ،  

، كلية العلوم االقتصادية 06تمع، العدد جملة االقتصاد وا� ،)قائمة التدفقات النقدية(املعيار احملاسيب الدويل السابع صاحل مرازقة وفتيحة بوهرين،  2

 .86: ، ص2010اجلزائر، والتسيري، جامعة منتوري قسنطينة، 
، جملة جامعة القدس املفتوحة مقاييس التدفقات النقدية يف تفسري العوائد السوقية العادية لألسهم أثروط ومفيد الظاهر، عسامح مؤيد العط 3

 .58: ، ص2010القدس املفتوحة، فلسطني،  جامعة، 21لألحباث والدراسات، العدد 
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        )أ(تدفقات اخلزينة النامجة عن النشاط 

        املتأتية من عمليات االستثمار تدفقات اخلزينة

        تسديدات حليازة قيم ثابتة 

        التحصيالت عن عمليات التنازل عن قيم ثابتة 

        )1) (التجميع(تأثري تغريات حميط اإلدماج 

        )ب(تدفقات اخلزينة املرتبطة بعمليات االستثمار

        تدفقات اخلزينة املتأتية من عمليات التمويل

        ملدفوعة للمسامهنياحلصص ا

        زيادة رأس املال النقدي

        إصدار قروض

        تسديد قروض

        )ج(تدفقات اخلزينة املرتبطة بعمليات التمويل

        )ج+ ب + أ ( تغري اخلزينة للفرتة 

        اخلزينة و معادال�ا عند افتتاح السنة املالية

        اخلزينة و معادال�ا عند إقفال السنة املالية

        )1( األجنبيةتغريات سعر العمالت  تأثري

        تغري احلزينة خالل الفرتة

  .276: ، صمرجع سبق ذكرهحممد مطر وموسى السويطي،  :املصدر

ينحصر االختالف بني الطريقة املباشرة والطريقة غري املباشرة يف كيفية عرض التدفقات النقدية املتأتية 

دفقات النقدية االستثمارية والتمويلية فلها نفس طريقة العرض، وأهم ما مييز الطريقة من األنشطة التشغيلية، أما الت

   1:غري املباشرة عن الطريقة املباشرة ما يلي

تركيزها على الفروق بني النتيجة الصافية وصايف التدفقات النقدية يساعد املستخدمني على حتديد  - 

النقدية والنتيجة الصافية، مما جيعلها توفر ربطا مفيدا بني  األسباب اليت تؤدي إىل االختالف بني التدفقات

 ؛األخرى والقوائم املالية التدفقات النقديةقائمة 

 ؛انب مستخدمي قائمة التدفقات النقديةسهولة حتليل ما تفصح عنه من معلومات من ج - 

باملقارنة بالطريقة سهولة عرض املعلومات مبوجب هذه الطريقة يؤدي إىل ختفيض تكلفة إعداد القائمة  - 

 .املباشرة

                                                           
 .221: ص ،مرجع سبق ذكرهدحدوح، أمحد حسني  1
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 شكل تفصيلي يوضح الطريقة املباشرة والطريقة غري املباشرة): 04-1(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ورقة حبثية  ،قائمة التدفقات النقدية مدخل رئيسي يف تطوير النظام احملاسيب يف اجلزائررحيم حسني وبن فرج زوينة،  :املصدر

النظام احملاسيب املايل يف مواجهة املعايري الدولية للمحاسبة واملعايري الدولية للمراجعة، دويل حول اللتقى مة ضمن فعاليات املمقد

  .15: ، ص2011جامعة سعد دحلب البليدة، اجلزائر، ديسمرب 

ت النقدية من استخدام الطريقة املباشرة يف إعداد قائمة التدفقا فضل املعيار احملاسيب الدويل السابع

األنشطة التشغيلية، إذ أ�ا تقدم معلومات تفيد يف تقدير التدفقات النقدية املستقبلية واليت قد ال تكون متوفرة يف 

ظل الطريقة غري املباشرة، وبالتايل تعد الطريقة املباشرة أكثر فائدة يف تقييم الوضع النقدي وحتديد مدى قدرة 

إال أنه يؤخذ على الطريقة املباشرة أ�ا تزيد من أعباء نظام املعلومات . النقديةاملؤسسة على مقابلة احتياجا�ا 

  الطریقة المباشرة                                                                                     الطریقة غیر المباشرة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 تساوي                                                                                                  تساوي                    

املتحصالت النقدية من العمالء 

والفوائد والتوزيعات وأنشطة التشغيل 

 األخرى

  المدفوعات النقدیة للموردین والعمالة 

 وأنشطة التشغیل األخرى والفوائد

 صافي الدخل

 مصروفات غیر نقدیة مثل اإلھالك

األرباح والخسائر المتعلقة ببنود أنشطة 

 االستثمار والتمویل

التعدیالت غیر النقدیة لبنود رأس المال 

 العامل

 التدفقات النقدیة من نشاطات التشغیل

 لنقدیة من نشاطات االستثمارالتدفقات ا

 التدفقات النقدیة من نشاطات التمویل

 التغیر في الخزینة
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، ويبني اجلدول اآليت أوجه 1احملاسبية، فهو مصمم مبوجب متطلبات أساس االستحقاق وليس األساس النقدي

  :االختالف بني الطريقتني

  ة غري املباشرةأوجه االختالف بني الطريقة املباشرة والطريق): 09-1(اجلدول رقم 

  الطريقة غري املباشرة  الطريقة املباشرة  أوجه االختالف

  املعلومات اليت يتم اإلفصاح عنها
يتم التقرير عن األقسام الرئيسية  

  .للتدفقات النقدية

يتم توضيح العالقة بني البيانات املعدة 

) صايف الدخل(على أساس االستحقاق 

والبيانات املعدة على أساس نقدي 

  ).دفقات النقدية من التشغيلالت(

  اهلدف

إبراز املصادر األساسية للتدفقات النقدية 

الداخلة من التشغيل وكذلك أوجه 

  .استخدامها األساسية

إبراز العالقة بني صايف الدخل والتدفقات 

  .النقدية من التشغيل

  معاجلة البيانات

حتويل األقسام الرئيسية من اإليرادات 

ت نقدية وذلك واملصروفات إىل تدفقا

بأخذ كل مصروف أو إيراد رئيسي على 

حدة ومعاجلته بالتغريات يف األصول أو 

  .ااخلصوم املتداولة املرتبطة �

دخل إىل تدفقات نقدية حتويل صايف ال

باألخذ يف احلسبان املصروفات غري 

النقدية واألرباح واخلسائر املتعلقة بأنشطة 

يف االستثمار والتمويل وكذالك التغريات 

  .األصول املتداولة واخلصوم املتداولة

  .يدرج صايف الدخل مث يعدل  .يعرض بشكل تفصيلي  عرض التدفق النقدي

، للنشر والتوزيع الدار اجلامعية ،االئتمانحتليل القوائم املالية ألغراض االستثمار ومنح طارق عبد العال محاد،  :املصدر

  .200 :ص ،2006مصر، اإلسكندرية، 

  

  

  

  

 

 

 

                                                           
، 07، العدد 03، جملة املثىن للعلوم اإلدارية واالقتصادية، ا�لد ، اثر التدفقات النقدية التشغيلية على قيمة الشركةكرار سليم عبد الزهر محيدي  1

 .71: ، ص2014جامعة الكوفة، العراق، 
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   07عرض وحتليل املعيار احملاسيب الدويل رقم : ثالثبحث الامل

املنظمات واهليئات احملاسبية الدولية منذ نشأ�ا على تضليل الفروقات واالختالفات املوجودة  عملت

احملاسبية بني الدول وتنظيمها بني دول العامل يف جمال احملاسبة واملراجعة، �دف تسهيل وتوحيد التعامالت 

من إىل التوافق يف تطبيق القواعد واإلجراءات احملاسبية، حيث ظهر ذلك من خالل إصدار العديد الوصول و 

الذي مت إصداره يف " قائمة التدفقات النقدية) "70(املعيار احملاسيب الدويل رقم بينها املعايري احملاسبية، ومن 

ليحل حمل  1994عام  جانفيتداء من األول ، وأصبح هذا املعيار نافذ املفعول للبيانات املالية اب1992ديسمرب 

حيث يتم من خالل  ،1977والذي مت اعتماده يف أكتوبر عام " التغريات يف املركز املايل قائمة"املعيار السابق 

  .هذا املبحث التعرف على أهم ما جاء به املعيار واألهداف اليت يسعى إىل حتقيقها

  )07(ويل رقم تقدمي املعيار احملاسيب الد: املطلب األول

، حيث مت ختصيصه فقط هلذه قائمة التدفقات النقدية) IAS7(يتناول املعيار احملاسيب الدويل السابع 

القائمة، والذي يعرض معلومات عن التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة من وإىل خزينة املؤسسة تبًعا لألنشطة 

  .سنةاملتعلقة �ا خالل دورة حماسبية حمددة عادة ما تكون 

  نشأة املعيار: أوال

بقائمة ري احملاسبة الدولية واخلاص السابع الصادر عن جلنة معاي احملاسيب الدويل مل يصدر املعيار

  1:مراحل نلخصها فيما يلي بعدة مباشرة، بل مر التدفقات النقدية

 ة؛قائمة مصادر واستخدامات املوارد املالي :بعنوان E07 صدرت مسودة العرض 1976 جوانيف  - 

  ، ليبدأ "قائمة التغريات يف املركز املايل"حتت عنوان  07 صدر املعيار احملاسيب الدويل 1977يف أكتوبر  - 

 ؛01/01/1979ابتداًء من   تطبيقه 

 واليت عدلت املعيار احملاسيب " قائمة التدفقات النقدية"  E36صدرت مسودة العرض  1992جويلية  - 

 ؛07الدويل 

قائمة "بعنوان  -عدلامل -  IAS7نة معايري احملاسبة الدولية عن صدورأعلنت جل 1992ديسمرب  - 

، ليبدأ تطبيقه 1977الصادر سنة  7 ، والذي ألغى وحل حمل املعيار احملاسيب الدويل رقم"نقديةتدفقات الال

 .01/01/1994يف 

                                                           
1
، 08، العدد 04جملة املثىن للعلوم اإلدارية واالقتصادية، ا�لد  ،اإلبداع احملاسيب من خالل معايري احملاسبة الدوليةصاحل مرازقة، و فتيحة بوهرين  

 .170، ص 2014جامعة املثين، العراق، 
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  هدف املعيار: ثانيا

ومات ملستخدمي القوائم املالية حول إىل اإلفصاح، وتوفري املعل املعيار احملاسيب الدويل السابعيهدف 

 ، حيث مبوجب هذه القائمة يتم تصنيف نشاط املؤسسة إىل ثالث دورات التغريات احلاصلة يف النقدية وما يعادهلا

  1 :تساعد هذه القائمة املالية مستخدميها على تقييم ما يلي. استغالل، استثمار، متويل: دورات رئيسية هي

  د تدفقات نقدية موجبة يف املستقبل؛قدرة املؤسسة على تولي -

 تشخيص القدرة على مواجهة االلتزامات وسداد التوزيعات؛ -

 .ني الربح احملاسيب والربح النقديتفسري التباعد الزمين ب -

  نطاق املعيار: ثالثا

فقات تنتهج املعايري احملاسبية الدولية  كمبادئ حماسبية هلا أن تعد وتعرض قائمة التد مؤسسةجيب على كل 

ها القوائم املالية، وذلك فياملالية األخرى ألي فرتة تقدم  كجزء مكمل للقوائم) جدول تدفقات اخلزينة(النقدية

  2. بطريقتني مباشرة وغري مباشرة

  أهم املصطلحات اليت جاء �ا املعيار: رابعا

عدي ومستخدمي املهمة اليت يستلزم على مبالعديد من املصطلحات  7جاء املعيار احملاسيب الدويل 

وذلك جتنبا للوقوع يف اختالفات يف  قائمة التدفقات النقدية أن يكونوا على دراية �ا، كالنقدية والنقدية املعادلة،

الواردة يف املعيار اليت جيب املصطلحات و  ،ة التوافق يف استعماهلاتفسري هذه املصطلحات �دف الوصول إىل عملي

  :هي ةيالتدفقات النقد قائمةتضمنها أن ت

  .ة والودائع حتت الطلب لدى البنوكواحلسابات اجلاري )اخلزينة( هي النقدية اجلاهزة :النقدية -

 إىل قصرية األجل ذات السيولة العالية، ويكون من السهل حتويلهاوهي االستثمارات  :النقد املعادل -

أسعار الفائدة أو العوامل جة تغري نتي ،وغري خاضعة ملخاطر هامة للتغيري يف قيمتها خالل فرتة قصرية نقدية

  3.األخرى بسبب قرب موعد استحقاقها

  .هي عبارة عن التدفقات الداخلة واخلارجة من النقدية وما يعادهلا :التدفقات النقدية -

                                                           
 ،2006، مصر، ، اإلسكندريةللنشر والتوزيع ، الدار اجلامعيةديثةدليل احملاسب إىل تطبيق معايري التقارير املالية الدولية احل طارق عبد العال محاد، 1

 .310ص
2
 .95، صمرجع شبق ذكرهحممد أبو نصار و مجعة محيدات،  

 .248: ، صمرجع سبق ذكره، االئتمانحتليل القوائم املالية ألغراض االستثمار ومنح  محاد،طارق عبد العال  3



 التدفقات النقدية يف ظل املعايري الدولية لإلبالغ املايل                :              الفصل األول

 

 

39 

ولدة إليرادات املؤسسة وكذا األنشطة األخرى اليت ال عبارة عن األنشطة الرئيسية امل :التشغيلية األنشطة -

  .شطة استثمارية أو متويليةتعترب أن

األنشطة املتعلقة باحلصول على أو التخلص من املوجودات طويلة  عبارة عن :االستثمارية األنشطة -

  .دلةتعترب نقدية معاال األجل باإلضافة إىل االستثمارات األخرى اليت 

حقوق امللكية عبارة عن األنشطة اليت ينتج عنها تغريات يف حجم مكونات  :التمويلية األنشطة -

  1.والقروض اخلاصة باملؤسسة

  مقاييس التدفقات النقدية واألغراض اليت ختدمها: املطلب الثاين

ميكن االستفادة من معلومات قائمة التدفقات النقدية يف وضع مقاييس تندرج منها جمموعة من النسب 

بار مدى كفاء�ا يف توظيف مواردها املالية ، واختاملالية اليت ميكن االسرتشاد �ا يف تقييم أوجه النشاط املختلفة

، وهذا �دف )معاجلتها(والضعف ) تدعيمها( املتوفرة لديها، ومن خالل هذا التقييم يتم استخراج نقاط القوة

  :ومن أهم هذه املقاييس. احلفاظ على استمرارية املؤسسة يف ممارسة نشاطها

  س تقييم جودة األرباحمقايي: أوال

حيث تقدم قائمة التدفقات ، مؤسسةليس عن مدى استمرارية التدفقات النقدية لتعرب هذه املقاي

النقدية معلومات ميكن بواسطتها التمييز بني صايف الدخل وبني صايف التدفق النقدي وذلك على اعتبار أن صايف 

  2.الدخل يتم حتديده على أساس االستحقاق، يف حني حيدد صايف التدفق النقدي على األساس النقدي

إن حتقيق املؤسسة لرقم مرتفع من صايف الدخل ال يعين بالضرورة أ�ا حققت تدفقا نقديا مرتفعا 

ومن املتعارف عليه أنه كلما ارتفع رقم صايف التدفق النقدي التشغيلي الذي حتققه املؤسسة . والعكس بالعكس

تعترب الرحبية نتيجة ملختلف و  ،3خالل العام كلما ارتفعت نوعية أو جودة أرباح املؤسسة والعكس بالعكس

السياسات اليت تتخذها إدارة املؤسسة، وتعرب عن مدى الكفاءة اليت تتخذ فيها املؤسسة قرارا�ا التشغيلية 

التدفقات النقدية واستعماهلا لتقييم جودة رحبية قائمة واالستثمارية، ومن أهم النسب اليت ميكن اشتقاقها من 

 :املؤسسة ما يلي

  

                                                           
1
 .www.aam-web.com: متوفر على املوقع، قائمة التدفقات النقدية" 7لدويل معيار احملاسبة اجملة احملاسب العريب،  

2
، جملة جامعة تشرين أمهية مقاييس التدفقات النقدية يف اختاذ القرار االستثماري يف سوق دمشق لألوراق املاليةراغب الغصني ومنال املوصلي،  

 .212: ، ص2013ن، سوريا، ، جامعة تشري2، العدد 35للبحوث والدراسات العلمية، ا�لد 

3
 .162: ، صمرجع سبق ذكره، حممد مطر 
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  التدفقات النقدية �دف تقييم جودة الرحبية قائمةالنسب املشتقة من ): 10-1(م اجلدول رق

  األردن،، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 02ط ، التحليل املايل مدخل لصناعة القراراتمنري شاكر ، حممد  :املصدر

  .174: ، ص2008

  مقاييس تقييم جودة السيولة: ثانيا

حيث على توفري املبالغ النقدية الكافية ألغراض معينة،  ؤسسةهذه املقاييس عن مدى قدرة امل تعرب

وتستخدم نسب  ،مبدى توفر صايف التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية ؤسسةسيولة امل ترتبط قوة أو ضعف

السيولة كأدوات لتقييم املركز االئتماين للمؤسسة والذي يعرب عادة عن مدى قدرة املؤسسة على الوفاء بالتزاما�ا 

  :ومن أهم هذه النسب  .1قصرية األجل

                                                           
جملة تنمية ، ستخدام أساليب التحليل املايل يف التنبؤ بفشل الشركات املسامهة الصناعيةا، وحيد حممود رمو وسيف عبد الرزاق حممد الوتار 1

 .18: ، ص2010، ، جامعة املوصل، العراق100، العدد 32جملد ، الرافدين

 

  التعليق  النسب املالية  املقياس

ب
س

نــــ
 

ية
رحب

 ال
دة

جو
س 

قيا
  

صايف التدفقات = مؤشر النقدية التشغيلية

  النتيجة الصافية/النقدية من األنشطة التشغيلية

ية من أصل تفيد هذه النسبة يف بيان نسبة األرباح النقد

صايف األرباح السنوية احملتسبة على أساس االستحقاق، فهو 

يبني مدى قدرة أرباح املؤسسة على توليد تدفق نقدي 

  .تشغيلي صايف

نسبة صايف التدفقات النقدية من األنشطة 

صايف التدفقات النقدية = التشغيلية إىل املبيعات

  املبيعات/من األنشطة التشغيلية

مصدرا أساسيا للتدفقات النقدية الواردة تعترب املبيعات 

للمؤسسة، واحلصول على مؤشر عال هلذه النسبة يثبت  

كفاءة سياسة االئتمان املتبعة من قبل املؤسسة يف حتصيل 

  .النقدية من زبائنها

نسبة العائد على األصول من التدفق النقدي 

صايف التدفقات النقدية من األنشطة = التشغيلي

  ايل األصولإمج/التشغيلية

 علىتوضح هذه النسبة مدى مقدرة موجودات املؤسسة 

  .توليد تدفق نقدي تشغيلي

التدفقات النقدية  =نسبة النشاط التشغيلي

صايف الدخل من /الداخلة لألنشطة التمويلية

  األنشطة التشغيلية قبل الفوائد والضريبة

كلما ارتفعت هذه النسبة دل ذلك على ارتفاع أرباح 

  .والعكس بالعكساملؤسسة 
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  التدفقات النقدية �دف تقييم السيولة قائمةالنسب املشتقة من  ):11-1(اجلدول رقم 

  التعليق  النسب املالية  املقياس

ب
س

نــــ
 

س 
قيا

ولة
سي

 ال
دة

جو
  

  

صايف التدفقات النقدية من = مؤشر تغطية النقدية

التدفقات النقدية اخلارجة /األنشطة التشغيلية

  لألنشطة االستثمارية والتمويلية

ة املؤسسة على توليد تدفقات نقدية توضح هذه النسبة قدر 

من األنشطة التشغيلية للوفاء بااللتزامات االستثمارية 

والتمويلية الضرورية، وكلما ارتفعت هذه النسبة دل ذلك على  

كفاية التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية للوفاء �ذه 

  .االحتياجات

= نسبة املدفوعات الالزمة لتسديد فوائد الديون

ايف التدفقات النقدية من األنشطة ص

  فوائد الديون/التشغيلية

توضح هذه النسبة قدرة املؤسسة على تسديد فوائد الديون، 

 مؤشر سيء وينبئ مبشاكل قد تواجهواخنفاض هذه النسبة 

املؤسسة يف جمال السيولة الالزمة لدفع الفوائد املستحقة 

  .للديون

ستغالل نسبة التدفقات النقدية  من أنشطة اال

صايف = إىل مدفوعات الديون الطويلة األجل

مدفوعات /التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

  الديون الطويلة األجل

توضح هذه النسبة مدى كفاية التدفقات النقدية من األنشطة 

التشغيلية على تسديد الديون الطويلة األجل، وكلما ارتفعت 

ابيا على قدرة املؤسسة هذه النسبة كلما كان ذلك مؤشرا إجي

  .على الوفاء بالتزاما�ا الطويلة األجل

نسبة التدفقات النقدية اخلارجة لألنشطة 

االستثمارية إىل التدفقات النقدية الداخلة من 

التدفقات النقدية الداخلة  =األنشطة التمويلية

التدفقات النقدية اخلارجة /لألنشطة التمويلية

  لألنشطة االستثمارية

هذه النسبة مدى مسامهة التدفقات النقدية الداخلة توضح 

من األنشطة التمويلية على متويل االستثمار يف األصول 

الطويلة األجل، كذلك تعترب مؤشرا على مدى إسهام املصادر 

  .اخلارجية على متويل االستثمار يف األصول طويلة األجل

  .197-196: ، ص صمرجع سبق ذكرهشنوف شعيب،  :املصدر

  واملرونة املالية التدفق النقدي احلرتقييم مقاييس : ثاثال

متثل التدفقات النقدية احلرة الفرق بني التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية من خالل وظيفة 

االستغالل والنفقات الرأمسالية، أي أن التدفقات النقدية احلرة هي التدفقات النقدية املتبقية اليت يتم توزيعها على 

، وتوفر التدفقات النقدية احلرة للمحللني املاليني معلومات على قدرة املؤسسة 1ة األسهم وأصحاب الديونمحل

التدفقات النقدية  قائمةومن أهم النسب اليت ميكن اشتقاقها من . على النمو داخليا وزيادة مرونتها املالية

  :واستعماهلا لتقييم التدفقات النقدية احلرة ما يلي

  

                                                           
 .194: ، صمرجع سبق ذكرهشعيب شنوف،  1
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 التدفقات النقدية �دف تقييم التدفقات النقدية احلرةقائمة النسب املشتقة من ): 12-1(م اجلدول رق

  واملرونة املالية

  التعليق  النسب املالية  املقياس

ب
س

ن
 

رة
احل

ة 
دي

نق
 ال

ت
قا

دف
الت

  

  

صايف التدفقات = معدل صايف التدفق النقدي احلر

+ النفقات الرأمسالية /(النقدية من األنشطة التشغيلية

  )وزيعات األرباحت

ميثل قيمة التدفق النقدي الذي ميكن للمؤسسة أن توفره 

ملقابلة أي فرص استثمارية مفاجئة، وهذا املقياس يوضح 

مستوى املرونة املالية للمؤسسة وقدر�ا على سداد 

وء إىل مصادر متويل خارجية االلتزامات دون اللج

  .على االحتفاظ مبستوى إنفاقها الرأمسايل�ا وقدر 

صايف النقد املتوفر = املعدل النقدي لتغطية الديون

  جمموع االلتزامات/من األنشطة التشغيلية

كلما كانت هذه النسبة عالية كلما كانت املؤسسة 

  .بعيدة عن املصاعب املالية

  .77: ، ص مرجع سبق ذكرهطواهرية توفيق،  :املصدر

  مقاييس تقييم السياسات املالية: رابعا

لتدفقات النقدية معلومات ميكن عن طريق حتليلها بواسطة النسب املناسبة ومقارنتها لعدد توفر قائمة ا

من السنوات، التعرف على مدى كفاءة اإلدارة يف جمال السياسات املالية، ومن أهم النسب اليت ميكن اشتقاقها 

  :التدفقات النقدية واستعماهلا لتقييم السياسات املالية ما يلي قائمةمن 

  التدفقات النقدية �دف تقييم السياسات املالية قائمةالنسب املشتقة من ): 13-1(ل رقم اجلدو 

  .214: ص مرجع سبق ذكرهراغب الغصني ومنال املوصلي، : املصدر

  التعليق  النسب املالية  املقياس
لية

ملا
ت ا

سا
سيا

 ال
يم

قي
ب ت

س
ن

  

التدفقات /اإلنفاق الرأمسايل =نسبة اإلنفاق الرأمسايل

النقدية الداخلة من إصدار أسهم والقروض الطويلة 

  األجل

لنسبة عن مدى مسامهة مصادر التمويل تعرب عن هذه ا

الطويلة األجل يف متويل األصول الثابتة، كما أن 

اخنفاض هذه النسبة قد يكون نتيجة زيادة االستثمار يف 

  .املخزون وزيادة االستثمارات املالية

صايف  =نسبة متحصالت الفوائد والتوزيعات

التوزيعات /التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

  لنقدية للمسامهنيا

تعكس هذه النسبة عدد مرات قدرة املؤسسة على 

لما كانت مرتفعة كالتوزيعات النقدية للمسامهني،   تغطية

  .فإ�ا تساعد يف جلب رؤوس األموال مستقبال

التوزيعات النقدية  =نسبة التوزيعات النقدية

صايف التدفقات النقدية من األنشطة /للمسامهني

  التشغيلية

ه النسبة سياسة توزيع األرباح على تعكس هذ

املسامهني، ومدى قدرة التدفقات النقدية اليت توفرها 

األنشطة التشغيلية على مواجهة التزامات املؤسسة يف 

  .توزيع األرباح واستقرار هذه التوزيعات من فرتة ألخرى
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  التدفقات النقدية باملشكالت املتعلقة أهم  :ثالثاملطلب ال

موقعها يف النشاطات السابقة، ويتم يف العادة تبويب بعض عناصر التدفقات النقدية تثري اجلدل بشأن 

هذه العناصر حسب طبيعة عمل املؤسسة، حبيث ميكن تبويبها يف مؤسسة ما على أ�ا نشاطات تشغيلية يف حني 

ومن بني أهم املشاكل اليت تصاحب عملية إعداد قائمة التدفقات . متويلية وهكذانشاطات أخرى تعتربها مؤسسة 

  :النقدية بأي من الطرق املتاحة ما يلي

تقوم املؤسسة بأنشطة أجنبية عن طريق التعامل مع مؤسسات تابعه هلا  :التدفقات النقدية بالعملة األجنبية -1

كة، باإلضافة إىل إبرام معامالت بعمالت أجنبية أو فروع، أو من خالل مؤسسات تربطها �ا مشاريع مشرت 

عن عملة القوائم املالية املعدة لديها، وحتول التدفقات النقدية بالعملة األجنبية إىل عملة املؤسسة بتطبيق سعر 

 1.الصرف يف تاريخ التدفقات النقدية

احملاسيب الدويل  املعيار عندما يتم عرض التدفقات النقدية احملددة بعملة أجنبية جيب أن تكون كما نص

وذلك باستخدام معدل الصرف " لعمالت األجنبيةأثار التغريات يف أسعار صرف ا" )IAS21(الواحد والعشرون 

يقارب معدل الصرف األصلي، وتنجم عن العمليات اليت تتم بالعمالت األجنبية فروقات ناجتة عن تغري يف أسعار 

ذه الفروق بشكل منفصل عن التدفقات النقدية لألنشطة الثالث ، حيث تسجل ه)األرباح، اخلسائر(الصرف 

 ).ال تعترب تدفقات نقدية وما يف حكمها(العادية 

قد حتقق املؤسسة خالل الفرتة املالية إيرادات  :واالستثنائية البنود غري العاديةالتدفقات النقدية املرتبطة ب -2

سة لنشاطها العادي، وال تتصف هذه اإليرادات أو أو قد تنفق مصروفات عرضية غري ناجتة عن ممارسة املؤس

العادية مثل التعويضات اليت حتصل عليها املؤسسة أو تتكبدها  املصروفات باالنتظام لذا يطلق عليها البنود غري

  2.قد تصيبها حداث مفاجئةنتيجة أ

تبويبها حسب   العادية، ويتمبشكل منفصل عن التدفقات النقدية املتعلقة بالبنود غريجيب اإلفصاح 

هذه البنود إىل أنشطة تشغيل أو استثمار أو متويل، حيث يساعد هذا اإلفصاح املستقل هلذه البنود  ةنشأ

  .مستخدمي القوائم املالية على تفهم طبيعتها وآثارها على التدفقات النقدية احلالية واملستقبلية للمؤسسة

ينتج عنها تدفقات نقدية ال جيب أن تذكر يف قائمة املعامالت اليت ال : املعامالت اهلامة غري النقدية -3

التدفقات النقدية، وبالتايل فإن الشراء املبدئي ألصل ثابت ما مبوجب عقد تأجري متويلي لن يتم إظهاره يف 

                                                           
1 Ali Tazdait, Maitrise du système comptable financier, Première édition,  Edition ACG, Alger, 2009, P : 97. 

، للنشر والتوزيع ، الدار اجلامعيةصريةاحملاسيب وفقا ملعايري احملاسبة الدولية ومعايري احملاسبة امل ييم واإلفصاحوالتق القياس :احملاسبة املاليةأمحد نور،  2

 .787: ، ص2004مصر، 
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وكذلك تبادل األصول الرئيسية بني مؤسستني، ومن الواضح أنه إذا حصلت مؤسسة جتارية ما على القائمة 

ل عقود التأجري التمويلي، وحصلت مؤسسة أخرى على أصول ثابتة مقابل نقد، فإن أصول ثابتة من خال

سقا مع ناالتدفقات النقدية لن تكون قابلة للمقارنة املباشرة، ومعرفة مثل هذه املعامالت غري النقدية يكون مت

فصاح عن مثل وذلك لتسهيل مقارنة أداء التدفق النقدي ملختلف املؤسسات، حيث جيب اإل ،أهداف املعيار

ة إذا كان اإلفصاح عنها ضروريا هذه املعامالت غري النقدية يف اإليضاحات املرفقة بقائمة التدفقات النقدي

 1.فهم املعامالت ذات الصلةل

  :أمثلة عن املعامالت غري النقدية، ما يلي

 شراء األصول إما بتحميل االلتزامات املتعلقة �ا مباشرة أو عن طريق التأجري؛ -

 مؤسسة عن طريق إصدار حقوق ملكية؛ شراء -

 .حتويل الدين إىل حقوق ملكية -

 مؤسسةعند معاجلة االستثمارات يف  :التابعة والزميلة واملشاريع املشرتكة وبيعها االستثمار يف املؤسسات -4

فقات إدماج التداألم ب التكلفة، يقوم املستثمر أو املؤسسةزميلة أو تابعة باستخدام طريقة حقوق امللكية أو 

واملنشآت ة التابع عند شراء وبيع املؤسساتو ، دفق النقدياملستثمر �ا يف قائمة الت النقدية مع املؤسسة

  2:التجارية جيب

 منشآتوغريها من التابعة  دية النامجة عن شراء وبيع املؤسساتعرض جمموع التدفقات النقجيب  -

 ن األنشطة االستثمارية؛بشكل منفصل وتصنف ضمن التدفقات النقدية م األعمال األخرى

التابعة أو غريها من وحدات األعمال  ايل عن عمليات شراء وبيع املؤسساتجيب اإلفصاح وبشكل إمج -

 :األخرى خالل الفرتة ومبا يتعلق بالبنود التالية

 ؛ؤسساتاألخرى، وقيمة بيع االستثمارات يف تلك امل ؤسساتالتابعة وامل ؤسساتتكلفة شراء امل 

 ؛ؤسساتنقدية املتعلقة بعمليات شراء وبيع تلك املالتدفقات ال 

 التابعة أو وحدة األعمال اليت مت شرائها أو التخلص يف املؤسسة قدية والنقدية املعادلةمبلغ الن 

 منها؛

                                                           
 .2002مرجع سبق ذكره، ، حتليل القوائم املالية ألغراض االستثمار ومنح االئتمانطارق عبد العال محاد،  1
 للمحاسبني القانونيني، عمان، ، ا�مع الدويل العريب"IFRS EXPERT"منهاج خبري املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية مجعة محيدات،  2

 .78-77: ، ص ص2014األردن، 
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 التابعة وغريها من وحدات األعمال  ري النقدية وما يعادهلا يف املؤسسةقيمة األصول وااللتزامات غ

 .ؤسسة واليت مت شرائها أو التخلص منها، ملخصة حسب الفئات الرئيسيةاليت تستثمر �ا امل

تصنف ضريبة الدخل املدفوعة على أ�ا نشاط تشغيلي، إال إذا كان من املمكن  :الضرائب على الدخل -5

فمثال يتم عرض ضريبة الدخل املدفوعة على أرباح  ،حتديد اجلزء املدفوع املتعلق بنشاط استثماري أو متويلي

 1.األصول الثابتة القابلة لإلهالك ضمن األنشطة االستثمارية بيع

تشكل كل من الفوائد املدفوعة واملقبوضة، توزيعات األرباح املدفوعة : الفوائد واألرباح املدفوعة واملقبوضة -6

يز هذه وما مي الفوائد املقبوضة واملدفوعة مثال،مستقلة ومنفصلة، حيث ال جيوز املقاصة بني مبالغ ) فئات(بنود 

البنود هو املرونة يف تصنيفها، أي إمكانية تصنيف البند الواحد ضمن نشاط ما مع جواز تصنيفه ضمن نشاط 

إال أن هذه املرونة تتبع بشرط مهم هو تبويب هذه البنود بطريقة متسقة من فرتة إىل أخرى كبنود خاصة  ،آخر

ل أدناه يوضح خمتلف التصنيفات هلذه البنود وفق وجهة واجلدو  .باألنشطة التشغيلية أو االستثمارية أو التمويلية

 . نظر املعيار احملاسيب الدويل السابع

التصنيفات البديلة املقبولة للفوائد واألرباح املدفوعة واملقبوضة حبسب املعيار  ):14-1(اجلدول رقم 

  .07 احملاسيب الدويل

  تعليل التصنيف  التصنيفات املمكنة  البند

  ةالفوائد املدفوع
  .لكو�ا تدخل يف عملية حتديد صايف الربح أو اخلسارة اخلاصة باملشروع  تشغيلي

  .لكو�ا تكاليف خاصة باحلصول على األموال  متويلي

  الفوائد املقبوضة
  .لكو�ا تدخل يف عملية حتديد صايف الربح أو اخلسارة اخلاصة باملشروع  تشغيلي

  .ثماراتباعتبارها متثل عوائد على االست  استثماري

  األرباح املقبوضة
  .لكو�ا تدخل يف عملية حتديد صايف الربح أو اخلسارة اخلاصة باملشروع  تشغيلي

  .باعتبارها متثل عوائد على االستثمارات  استثماري

  األرباح املدفوعة

  .لكو�ا متثل تكلفة احلصول على مصادر التمويل  متويلي

  تشغيلي
ملالية على قياس قدرة املؤسسة على �دف مساعدة مستخدمي البيانات ا

  .دفع توزيعات نقدية من التدفقات النقدية الناجتة عن األنشطة التشغيلية

  .34-33: ، الفقرتانباالعتماد على املعيار احملاسيب الدويل السابعمن إعداد الباحث،  :املصدر

                                                           
 .69: ، صمرجع سبق ذكره، مجعة محيدات 1
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يشرتط املعيار احملاسيب  :املقايضاتالتقرير عن العقود املستقبلية والعقود اآلجلة وعقود اخليارات وعقود  -7

 تصنف عادة كأنشطة استثمارية) اخليارات واملقايضات ،اآلجلة ،املستقبلية(الدويل السابع أن عقود املشتقات 

 1:فيما عدا

عندما تكون هذه العقود معقودة ألغراض التعامل أو املتاجرة، ففي هذه احلالة تصنف ضمن األنشطة   -

 التشغيلية؛

 .املدفوعات واملقبوضات هلذه العقود بواسطة املؤسسة، تصنف يف هذه احلالة كأنشطة متويلية عندما تتم  -

 2:األخرى اليت جيب على املؤسسة توضيحها، هي اتإلفصاحامن بني أهم  :إفصاحات أخرى -8

جيب على املؤسسة اإلفصاح مع تعليق من اإلدارة عن مبلغ األرصدة النقدية اهلامة وما يعادهلا اليت   -

 حتتفظ �ا املؤسسة ومقيدة االستعمال، من أمثلة ذلك أرصدة النقدية وما يعادهلا اليت حتتفظ �ا املؤسسة

التابعة واليت تعمل يف دولة أخرى يوجد �ا رقابة أو قيود قانونية جتعل هذه األرصدة غري متاحة لالستعمال 

 من قبل املؤسسة األم أو مؤسسا�ا التابعة؛

 الئتمانية املمنوحة من البنوك للمؤسسة؛قيمة التسهيالت ا  -

القيمة اإلمجالية للتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية واالستثمارية والتمويلية املتعلقة حبصة املؤسسة   -

 يف املشاريع اخلاضعة للسيطرة املشرتكة واليت متت معاجلتها مبوجب طريقة التوحيد النسيب؛

 . طات التشغيلية واالستثمارية والتمويلية لكل قطاع عمل وقطاع جغرايفمبالغ التدفقات النقدية من النشا  -

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .531: ، ص2003، اإلسكندرية، مصر، للنشر والتوزيع ، اجلزء األول، الدار اجلامعيةموسوعة املعايري احملاسبية، ادطارق عبد العال مح 1
2
 .80: ص مرجع سبق ذكره، ،"IFRS EXPERT"ولية إلعداد التقارير املالية منهاج خبري املعايري الدمجعة محيدات،  
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  : خالصة الفصل

أصبحت اليوم نظاما للمعلومات تؤثر مرت احملاسبة بعدة فرتات إال أن وصلت إىل ما عليه اآلن، حيث 

أدت إىل ظهور االختالفات  واليتوكنتيجة للتطورات السريعة اليت شهدها العامل ، على جمرى األحداث االقتصادية

ويف هذا السياق ب مع املشاكل احملاسبية املطروحة، يف املمارسات احملاسبية، مما استوجب توفري حلوال للتجاو 

د عدة مؤمترات أوهلا اانعق ومت ،توالت املبادرات من قبل العديد من املنظمات �دف تقليص االختالفات احملاسبيةـ

وقد أسفرت هذه املؤمترات اليت كانت نتيجة  م،1904ات املتحدة األمريكية عام سانت لويس يف الواليمؤمتر 

استهدفت وضع املعايري الدولية و�يئة منظمات الضغوط املتزايدة من مستخدمي القوائم املالية عن تشكيل عدة 

    .معيار 41اليت أصدرت  1973، من أمهها جلنة معايري احملاسبة الدويل عام املناخ الالزم لتطبيقها

عيار احملاسيب الدويل رقم امل إصدارمن بني أهم اإلصدارات اليت قامت �ا جلنة معايري احملاسبة الدولية 

ا فيها املؤسسات املالية اخلاص بإعداد وعرض قائمة التدفقات النقدية، والذي ألزم كافة املؤسسات مب) 07(

، واهلدف من هذه القائمة  هو التعرف على مصادر األخرىوعرضها كقائمة مالية مكملة للقوائم املالية  بإعدادها

  .معينة، باإلضافة إىل معرفة التغريات اليت متت على النقدية خالل تلك الفرتةزمنية فرتة  النقدية واستعماال�ا خالل

معلومات  توفرحيث  بأمهية بالغة نظرا ألمهية املعلومات اليت حتتويها،التدفقات النقدية قائمة  حضيت

تساعد مستخدمي القوائم و حساب النتائج، جدول تلفة يف مضمو�ا وداللتها عن تلك اليت تعطيها امليزانية و خم

يف األجل القصري خاصة بالنسبة للمستثمر  املالية على تقدير إمكانية حتقيق املؤسسة للتدفقات النقدية املستقبلية

وذلك من خالل بناء مناذج ة التنبؤ يف األجل الطويل، واملقرض أكثر من الرحبية، كما تساهم معلوما�ا يف عملي

  .وهذا ما سنتطرق إليه يف الفصل الثاين ،القوائم املالية من مشتقةباستخدام مؤشرات 

  

 

 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  لثاينالفصل ا

التعثر املايل يف املؤسسة 

  االقتصادية ومناذج التنبؤ به

  

  

  



  بوونماذج التنبؤالمؤسسة االقتصادية في التعثر المالي                           : الفصل الثــاني
 

 

49 

 :تمهيد
يبٌت أي اقتصاد على نسيج من اؼبؤسسات اليت تنشط يف ـبتلف القطاعات، حيث تساىم يف بناء 

االقتصاد الوطٍت من خالل ما توفره من مناصب شغل من جهة وتوفَت العملة الصعبة من خالل التصدير ؼبختلف 
 الذي يسمح ؽبا دول العامل، لذا تعمل الدول على ضباية ىذه اؼبؤسسات من خالل توفَت اعبو اؼبالئم لالستثمار

. بتوسيع استثماراهتا سواء من خالل مشاريع التوسعة أو االستثمار يف نشاطات أخرى
خالل دورة حياة اؼبؤسسة تواجهها عدة عراقيل، ويعترب حدوث التعثر اؼبايل خطر قد تواجو اؼبؤسسة 

ما أدى إىل االىتمام بدراسة العوامل اؼبسببة يف تعثر اؼبؤسسات االقتصادية منذ باستمرار خالل فًتة حياهتا، 
ثالثينات القرن اؼباضي هبدف التعرف على األسباب واألعراض اؼبسببة يف ذلك، حيث يسمح ذلك بالتنبؤ اؼببكر 
بوقوع اؼبؤسسات يف صعوبات مالية،  وتعمل على ذبنبها من خالل ازباذ التدابَت الالزمة وإجراء التغيَتات اؼبالئمة 

.  يف الوقت اؼبناسب
حيث ركزت أغلب الدراسات واألحباث على تصميم مباذج إحصائية ترتكز على بعض النسب اؼبالية 

اليت يبكنها التنبؤ اؼببكر باحتمال الوقوع يف التعثر اؼبايل، كما خرجت دراسات أخرى عن ىذا النهج وطورت 
 .مباذج تنبؤية مبنية بشكل رئيسي على مؤشرات غَت مالية مستمدة من ظروف البيئة الداخلية واػبارجية للمؤسسة

إىل ماىية التعثر يف ىذا الصدد سنتناول يف ىذا الفصل ثالث مباحث، حيث سنتطرق يف اؼببحث األول 
وخصص اؼببحث الثاين لدراسة التنبؤ اؼبايل وأساليبو، أما اؼببحث الثالث مت فيو ، اؼبايل يف اؼبؤسسة االقتصادية

 . عرض ـبتلف النماذج اليت قامت بدراسة ظاىرة التعثر اؼبايل
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ماىية التعثر المالي في المؤسسة االقتصادية : المبحث األول
يعد التعثر من الظواىر اػبطَتة اليت يبكن أن تواجو اؼبؤسسة باستمرار خالل فًتة حياهتا، حيث يسود 
االتفاق يف أدبيات احملاسبة على أن التعثر قد يصيب العديد من اؼبؤسسات يف عموم اقتصاديات العامل اؼبتطورة 

. منها أو النامية، ويعود ذلك اىل ؾبموعة من األسباب والعوامل بعضها داخلية وأخرى خارجية
مفاىيم عامة حول التعثر المالي  : المطلب األول

ىناك عدة مصطلحات متعددة للتعثر اؼبايل، فبعضهم يستخدم مصطلح الفشل اؼبايل والبعض األخر 
. يستخدم مصطلح اإلفالس، وسيتم يف ىذا اعبزء عرض ىذه اؼبصطلحات والتمييز فيما بينها

: التعثر المالي -1
يعرف التعثر اؼبايل بأنو اختالل يواجو اؼبؤسسة نتيجة قصور مواردىا وإمكانياهتا عن الوفاء بالتزاماهتا يف 

  1.(عدم اؼبقدرة على الوفاء بااللتزامات ذباه الغَت يف آجاؽبا احملددة)األجل القصَت 
التعثر اؼبايل يعٍت يف معناه العام عدم قدرة اؼبؤسسة على الدفع والوفاء بالتزامها ذباه الغَت يف آجاؽبا 

يبكن للمؤسسة التغلب عليو يف  (عسر مؤقت)، يف ىذه اغبالة تكون اؼبؤسسة تواجو عسرا ماليا فنيا 2اؼبستحقة
. معظم األحيان

عدم القدرة على الوفاء بالديون مع غياب أية وسيلة لتسديدىا، ويف ىذه اغبالة :"كما عرف على أنو
 3".تكون قيمة أصول اؼبؤسسة أكرب من قيمة خصومها

يبكن تعريف التعثر بأنو تلك اؼبرحلة اليت وصلت فيها اؼبؤسسة إىل حالة االضطرابات اؼبالية واليت ذبعلها 
، سواء كانت ىذه االضطرابات تعٍت بعدم قدرهتا على سداد التزاماهتا ذباه الغَت، أو العسر اؼبايل اغبقيقيقريبة من 

ربقيق خسائر متتالية تًتاكم من سنة ألخرى فبا هبعلها مضطرة إليقاف نشاطها، وغاليا ما وبدث التعثر كنتيجة 
. لوجود اؼبشكلتُت معا

 
 

                                                           
، العدد 05، ؾبلة تنمية الرافدين، اجمللد  للتنبؤ بالفشل المالي Sherrodاستخدام نموذج  إبراىيم رافعة اغبمداين وياسُت طو ياسُت القطان، 1

 .452: ، ص2013، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة اؼبوصل، العراق، 10
2

، الشركة العربية اؼبتحدة للتسويق -السلسلة الحديثة للبنوك وصناديق االستثمار والبورصة–الديون المصرفية المتعثرة عبد اؼبطلب عبد اغبميد،  
 .20: ، ص2010مصر، والتوريدات، القاىرة، 

3
 Thomas  A,  Detecting  financial  distress  with  b-Sherrod  model:  Acase  study,  Article  scientifiques  de 

l’université  de  Szczecin  n°  855  Finance,  Marchés  financiers,  Assurance,  V.02,  N.74,  Université  de  

Szczecin, Pologne, 2015, P :  234. 
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 :الفشل المالي -2
انعدام قدرة اؼبوارد اؼبالية اؼبتاحة للمؤسسة على اإليفاء دبتطلبات استمرارية : "عرف الفشل بأنو

. ، حبيث تصبح موجودات اؼبؤسسة أقل من التزاماهتا1"نشاطها
الفشل اؼبايل ىو تلك اغبالة اؼبالية اؼبرادفة غبالة العسر اؼبايل اغبقيقي أو القانوين اليت تعٍت عدم قدرة 

اؼبؤسسة على مواجهة وسداد التزاماهتا اؼبستحقة للغَت بكامل قيمتها، يف ىذه اغبالة تكون قيمة أصوؽبا اغبقيقية 
. أقل من قيمة خصومها، األمر الذي يصل باؼبؤسسة ويف أغلب اغباالت إىل حالة اإلفالس

العملية اليت تنتج عن تفاعل العديد من األسباب والعوامل عرب مراحل زمنية : "كما عرفو اػبضَتي بأنو
طويلة، وصوال إىل عدم مقدرة اؼبؤسسة على سداد التزاماهتا اذباه الغَت ما يؤدي إىل فقدان التوازن اؼبايل، النقدي 

 2".والتشغيلي
ويعرف على أنو البفاض يف إيرادات اؼبؤسسة وعدم كفايتها لتغطية تكاليفها، والبفاض معدل العائد 

على رأس اؼبال اؼبستثمر إىل معدل العائد على االستثمارات اؼبماثلة، أو البفاضو على تكلفة األموال اؼبستثمرة يف 
 3.اؼبدى الطويل

للفشل اؼبايل وجهان، األول مايل ويتمثل يف العجز اؼبايل للمؤسسة إىل درجة إعالن اإلفالس ووضع 
اؼبؤسسة يف حالة التصفية، والثاين اقتصادي ويتمثل يف عجز اؼبؤسسة عن ربقيق عائد االستثمار اؼبطلوب على 

 4.األموال اؼبستثمرة
: من خالل التعاريف السابقة نستنتج أن الفشل اؼبايل يتميز باػبصائص التالية

  عدم اؼبقدرة على الوفاء بااللتزامات ذباه الغَت؛ -
  البفاض إيرادات اؼبؤسسة؛ -
  قيمة أصول اؼبؤسسة أقل من قيمة اػبصوم؛ -
 . التدىور السريع يف قيمة اؼبؤسسة -

                                                           
1
  Martin A, Manjula M and  Prasanna V,  A  Business  Intelligence  Model  to  Predict  Bankruptcy Using  

Financial Domain  Ontology  with   Association  Rule  Mining  Algorithm,  International  of  Journal  of 

Computer Science, Vol.8, Issue 3,  No.2,  2011,  P: 216 . 
 .81: ، ص1997 للنشر والتوزيع، مصر، ، إيًتاك01ط ، (العالج– الظاىرة – األسباب )الديون المتعثرة اػبضَتي،   ؿبسن أضبد2
اجمللة العلمية لالقتصاد ، -دراسة تطبيقية–دور المعلومات المحاسبية في التنبؤ بالفشل المالي في األنشطة الفندقية أضبد حسن علي عامر، 3

 .528: ، ص2007، مصر، عُت مشس، كلية التجارة، جامعة  02العددواإلدارة، 

4
 .17: ، ص2005األردن، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، ، 02ط  ،-مدخل صناعة القرارات–التحليل المالي منَت شاكر ؿبمد وآخرون،  
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ذىب البعض إىل التفرقة بُت التعثر اؼبايل والفشل اؼبايل على اعتبار أن التعثر اؼبايل حالة تسبق الفشل 
ويستند يف التفرقة إىل أن التعثر اؼبايل ىو توقف عن سداد االلتزامات يف اؼبايل وقد ال تؤدي إليو بالضرورة، 

مواعيدىا إضافة إىل وجود نقص يف الفوائد، يف حُت أن الفشل اؼبايل يشَت إىل التوقف الكلي عن سداد 
. االلتزامات وتوقف نشاط اؼبؤسسة

 :اإلفالس -3
 أول من استخدم تعبَت اإلفالس باعتباره النتيجة النهائية ALTMANيعترب الباحث االقتصادي 

نظام صباعي لتصفية أموال "للمخاطر اؼبالية والتعثر اؼبايل للمؤسسة، ويعرف اإلفالس من الناحية القانونية على أنو 
اؼبدين الذي يتوقف عن سداد ديونو اؼبستحقة سبهيدا لتسديد ىذه الديون دبقتضى حكم تصدره احملكمة 

 1.اؼبختصة
 2.ىي حالة ال تستطيع فيها اؼبؤسسة دفع ديوهنا ويتم التنازل عن أصوؽبا وتسليمها قضائيا إلدارهتا

، وإفالس أي 3 الديونعطريقة للتنفيذ على مال اؼبدين الذي يتوقف عن دف كما يعرف اإلفالس بأنو
 . وىو النتيجة النهائية لعملية الفشل اؼبايلمؤسسة من الناحية القانونية يتطلب صدور حكم قضائي،

يعترب اإلفالس اؼبرحلة األخَتة من حياة اؼبؤسسة، وىي دبثابة شهادة وفاة اؼبؤسسة، تعترب اؼبؤسسة مفلسة 
إهناء الكيان القانوين للمؤسسة : دبوجب صدور حكم قضائي ويًتتب عليو تأثَتات قانونية واقتصادية عديدة منها

. وربمل اؼبسانبُت والدائنُت ػبسائر مالية
مصطلح اإلفالس من الناحية القانونية إىل حالة اإلفالس القضائي اليت تتعرض لو اؼبؤسسة كنتيجة  يشَت

لتوقفها عن سداد ديوهنا يف مواعيد استحقاقها، حبيث يتم إشهار إفالسها وذلك حبكم من احملكمة اؼبختصة 
 4.بغرض تصفيتها وبيعها سبهيدا لتسديد ىذه الديون إىل أصحاهبا

 التعثر ، إذ يعترب(التعثر اؼبايل، الفشل اؼبايل، اإلفالس)كما ذىب البعض إىل التفرقة بُت اؼبصطلحات 
اؼبايل حالة تسبق الفشل اؼبايل وقد ال تؤدي بالضرورة إليو، كما أن فشل اؼبؤسسة ال يؤدي بالضرورة إىل اإلفالس 

                                                           
 .13: ، ص2005، دار الفكر اعبماعي، مصر، أصول اإلفالس  مصطفى كمال طو ووائل أنور بندق، 1
 .23: ، ص2004، اؼبكتبة اؼبصرفية، مصر، الديون المتعثرة تسويتها وتجنبها  على العوضي، 2
 كلية ،38، العدد 10، ؾبلة الرافدين للحقوق، اجمللد حماية االئتمان التجاري بين اإلعسار المدني واإلفالس التجاري نسيبة إبراىيم ضبو، 3

 .9: ، ص2008العراق، جامعة اؼبوصل،  اغبقوق،
، 5، العدد 37، ؾبلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، اجمللد دراسة مقارنة لنماذج التنبؤ بالفشل الماليرضوان العمار وحسُت قصَتي،  4

 .134: ، ص2015جامعة تشرين، سوريا، كلية العلوم االقتصادية والقانونية، 
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وبالتايل ال يبكن استخدام مصطلح اإلفالس لإلشارة إىل أن اؼبؤسسة فاشلة، حيث إن إفالس اؼبؤسسة من الناحية 
 1.القانونية يتطلب صدور حكم قضائي بذلك

يتعُت على كل تاجر أو شخص : " عرف اإلفالس215حسب القانون التجاري اعبزائري يف اؼبادة رقم 
 15معنوي خاضع للقانون اػباص حىت ولو مل يكن تاجرا، إذا توقف عن الدفع، هبب أن يديل بإقرار يف مدة 

". يوما قصد فتح إجراءات التسوية القضائية واإلفالس
يف حالة ما إذا أقر اؼبدين توقفو عن الدفع، فإن يف ىذه اغبالة يصبح أمام وضعيتُت إما يتم تسوية 

: وضعيتو أو يعلن إفالسو
 يًتتب حبكم القانون على اغبكم الصادر بالتسوية القضائية اعتبارا من تاريخ :في حالة تسوية وضعيتو- 

أداء اؼبساعدة اعبربية للمدين من طرف وكيل التفليسة يف كافة األعمال اػباصة بالتصرف يف أموالو طبقا 
 279.2 إىل 273لألوضاع اؼبنصوص عليها يف اؼبواد من 

. كما يبكن حل مشكلة التوقف عن الدفع عن طريق عمل اتفاقية بُت اؼبدين والدائنُت
يًتتب حبكم القانون على اغبكم بإشهار اإلفالس، ومن تارىبو، زبلي اؼبفلس عن إدارة : حالة اإلفالس -

 3.أموالو أو التصرف فيها، دبا فيها األموال اليت قد يكتسبها بأي سبب كان، ما دام يف حالة اإلفالس
لكل مؤسسة أعلنت إفالسها أو قبلت يف تسوية قضائية أن تطلب رد االعتبار بشرط أن تكون  وبق

 4.ىذه اؼبؤسسة قد دفعت كامل اؼببالغ اؼبدينة هبا من أصل ومصاريف
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .178: ، صمرجع سبق ذكره  منَت شاكر ؿبمد وآخرون، 1
 . من القانون التجاري اعبزائري244  اؼبادة 2
 . من القانون التجاري اعبزائري424  اؼبادة 3
 . من القانون التجاري اعبزائري358  اؼبادة 4
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أسباب ومراحل التعثر المالي  : المطلب الثاني
من مؤسسة ألخرى ومن دولة ألخرى، إذ ينبغي على كل مؤسسة القيام  تتعد وتتنوع أسباب التعثر

بدراسة ؿبيطها الداخلي واػبارجي جيدا هبدف ربديد أىم األسباب اؼبسببة يف التعثر، والذي يبكن بدوره أن 
يؤدي إىل الفشل، كما أن التعثر ال وبدث بشكل مفاجئ ولكنو اؼبرحلة قبل األخَتة لعدة مراحل تبدأ بنقص 

. السيولة وتتطور إىل أن تصل إىل الفشل اؼبايل
أسباب التعثر المالي  : أوال

ليس من السهل ربديد أسباب مبطية للتعثر اؼبايل يف صبيع اؼبؤسسات، وإمبا لكل قطاع أو مشروع 
: ظروفو وأسبابو اليت تؤدي إىل تعثره، إال أنو يبكن تصنيف األسباب إىل عدة ؾبموعات، أنبها

: أسباب داخلية -1
 1:ترتبط بإدارة اؼبؤسسة، ومن أىم تلك األسباب ما يلي

 اؼبؤسسة وعدم كفاءهتا؛ ضعف إدارة  -
 سياسات البيع والتسعَت واإلنتاج؛:  عدم كفاءة السياسات التشغيلية اؼبختلفة مثل -
  إجراء التوسعات غَت اؼبطلوبة واللجوء إىل تكنولوجيا غَت متطورة؛ -
  سبويل جزء من اؼبوجودات الثابتة من اؼبطلوبات اؼبتداولة؛ -
  عدم كفاءة اإلدارة يف ربصيل اؼبستحقات من الزبائن وغَتىم؛ -
  ضعف اعبانب الرقايب؛ -
. سوء التجهيز الداخلي واؼبوقع غَت اؼبناسب -

: أسباب فنية -2
  سوء التخطيط لالستثمار منذ البداية أو خطأ عند وضع دراسة اعبدوى واختيار التكنولوجيا اؼبطبقة؛ -
  عدم توافر اػبصائص الطبيعية الالزمة يف اؼبواد اػبام؛ -
 2. العيوب الفنية اليت تنكشف عند ذبارب التشغيل وتأخر التنفيذ -

: أسباب مالية -3
 فبا يؤدي إىل تراكم الديون؛ (اختالل اؽبيكل التمويلي)والقروض   عدم التناسب بُت رأس اؼبال -

                                                           
1

 .13: ص ،مرجع سبق ذكرهوحيد ؿبمود رمو وسيف عبد الرزاق ؿبمد الوتار،  

، كلية بغداد للعلوم 25، ؾبلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اعبامعة، العدد تحديد األسباب اإلدارية والمالية لفشل المؤسسات علي عباس، 2
 .195: ، ص2010االقتصادية، العراق، 
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  فقدان للسيولة النقدية وعجز عن الوفاء بديوهنا ذباه ـبتلف دائنيها؛ -
  التجاوزات الكبَتة يف تكاليف اإلنتاج أو التغَتات اؼبفاجئة يف أسعار الصرف؛ -
 . اػبسائر اؼبًتاكمة أو قلة األرباح بسبب اؼبنافسة -

: أسباب تسويقية- 4
  اؼبنافسة الشديدة اليت تواجو اؼبؤسسة سواء من حيث اعبودة أو السعر؛ -
  ارتفاع أسعارىا وعدم تناسبها مع مستوى اعبودة؛ -
 عدم وجود جهاز تسويقي قوي داخل اؼبؤسسة، فبا يؤدي إىل عدم القدرة على مواجهة التغَتات يف  -

 1.السوق
: أسباب خارجية عن إدارة المؤسسة- 5

تتأثر اؼبؤسسة باحمليط اػبارجي وتؤثر فيو، ىذه العالقة اليت تربطها واألطراف اؼبكونة ؽبذا احمليط قد 
 2:تؤدي إىل ظهور أسباب خارجية تؤدي إىل تعثر اؼبؤسسات، نذكر منها

 ارتفاع تكاليف اإلنتاج فوق ما كان متوقعا أثناء تنفيذ اؼبشروع، مثل ارتفاع أسعار مواد اػبام عاؼبيا، أو  -
 تغَت مفاجئ يف سعر الصرف بالعمالت األجنبية؛

 ظاىرة العوؼبة وما ؽبا من تأثَت كبَت على تعثر اؼبؤسسات، بسبب سيطرة اؼبؤسسات العمالقة على أسواق  -
 الكثَت من البلدان النامية؛

 التغَتات يف معدالت الضرائب واعبمارك والبفاض القيمة الشرائية للنقود بسبب التضخم، فبا يؤثر على  -
 قدرة العميل على الوفاء بالتزاماتو؛

  تدخل الدولة بشكل مفاجئ كرفع الدعم أو زبفيض ىامش الربح فبا يؤثر على نشاط العميل وإيراداتو؛ -
 التطور يف التكنولوجيا وتطوير أساليب اإلنتاج أو استحداث منتجات جديدة فبا يؤثر على الطلب  -

 ؼبنتجات اؼبؤسسة؛
 . األوضاع السياسية وانعكاساهتا على اػبطط وعلى ظروف االستَتاد أو التصدير يف الدولة -
 

                                                           
كلية اإلدارة ، 83، العدد 28، ؾبلة تنمية الرافدين، اجمللد نموذج محاسبي مقترح للتنبؤ بتعثر شركات المساىمة العامة علي سليمان النعامي، 1

 .39: ، ص2006جامعة اؼبوصل، العراق، ، واالقتصاد
جامعة كلية االقتصاد العلمية، ، 03، ؾبلة كلية االقتصاد العلمية، العدد التعثر المالي لعمالء البنوك األسباب والعالج كمال أضبد يوسف ؿبمد، 2

 92: ، ص2013النيلُت، السودان، 
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مراحل التعثر المالي : ثانيا
صور ـبتلفة لوصف اؼبراحل اليت سبر هبا اؼبؤسسة قبل أن ينتهي هبا األمر  قدم الكثَت من الباحثُت

 الذي عرف التعثر بأنو (Argenti)باػبروج من النشاط االقتصادي الذي سبارسو، ولعل أبرزىا ما أشار إليو 
إذ " العملية اليت تكون فيها اؼبؤسسة قد بدأت بالسَت يف الطريق الطويل الذي ينتهي حبدث وىو العسر اؼبايل"

 . سنوات10 إىل 5أكد أن التعثر يستغرق مدة زمنية طويلة تًتاوح بُت 
سبر اؼبؤسسة خالل دورة حياهتا بعدة مراحل فهي ال تتعثر وال تفلس فجأة، حيث يبكن تشبيو حياة 

، ومت ربديد طبس 1اؼبؤسسة حبياة اإلنسان، فهي سبر على مراحل ـبتلفة ومتعددة إىل أن تصل إىل مشكلة اإلفالس
: مراحل أساسية، وىي

 من اؼبعلوم أن اؼبؤسسة ال تصبح متدىورة فجأة أو بصورة غَت متوقعة وإمبا توجد :(النشوء)مرحلة الحضانة  -1
بعض اؼبؤشرات اليت تنبئ بوجود اختالالت يف النشاط الذي سبارسو اؼبؤسسة، تتمثل يف زيادة التكاليف غَت 
اؼبباشرة وتزايد حدة اؼبنافسة، نقص التسهيالت االئتمانية، تزايد األعباء وضعف رأس اؼبال العامل، وغالبا ما 

ربدث خسارة اقتصادية يف ىذه اؼبرحلة حيث يكون عائد األصول أقل من النسب اؼبعتادة، ويفضل أن تكتشف 
. اؼبشكلة يف ىذه اؼبرحلة حيث إن إعادة التخطيط يف ىذه اؼبرحلة قد يكون أكثر فاعلية

 أو ضعف اؼبالءة بالنسبة للمؤسسة وىي تلك اغبالة اليت :(عجز السيولة)مرحلة العسر المالي الفني  -2
تعجز فيها اؼبؤسسة عن مواجهة االلتزامات اؼبستحقة عليها بتواريخ استحقاقها على الرغم من زيادة موجوداهتا 
اؼبتداولة على مطلوباهتا اؼبتداولة، ولكن تكمن اؼبشكلة يف صعوبة ربويل تلك األصول إىل سيولة نقدية لتغطية 

الديون اؼبستحقة، وردبا تستمر ىذه اؼبرحلة لعدة شهور، وؼبعاعبة ىذا الضعف تلجأ اؼبؤسسة إىل االقًتاض ؼبواجهة 
إىل نقدية، ويعرب  (الذمم اؼبدينة، اؼبخزون السلعي)احتياجاهتا النقدية الفورية أو من خالل ربويل بعض موجوداهتا 

 2.ىذا النوع عادة عن ما يعرف بأزمة السيولة داخل اؼبؤسسة
عدم قدرة اؼبؤسسة على اغبصول على األموال الضرورية  تعكس ىذه اؼبرحلة: مرحلة العسر المالي الحقيقي -3

والالزمة لتغطية ديوهنا، أي عندما تكون قيمة موجوداهتا أقل من قيمة مطلوباهتا، وىذه اؼبرحلة كاؼبرحلة 
السابقة يبكن معاعبتها، ولكن تأخذ فًتة طويلة من الزمن، كإجراء تعديل يف السياسات اؼبالية يف اؼبؤسسة أو 
تغَت اإلدارة، أو العمل على إصدار أسهم إضافية أو إصدار سندات، ومعظم اؼبؤسسات اليت سبر هبذه اؼبرحلة 
تعاجل بنجاح إذا اكتشفت اػبلل ومت معاعبتو يف الوقت اؼبناسب، أما اؼبؤسسات اليت ال تستطيع إجراء اؼبعاعبة 

                                                           
1
  Régis Blazy, La faillite: Elément d’analyse économique, Economica, Paris, France, 2000, P: 172. 

 .237: ، ص2008الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، مؤسسة ، 1، ط إدارة االئتمان المصرفي والتحليل االئتماني  ضبزة ؿبمود الزبيدي، 2
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الالزمة يف الوقت اؼبناسب تكون قريبة جدا من اإلفالس ما مل تستطع اغبصول على التمويل الالزم للمعاعبة 
، ومن خالل اعبدول اآليت نستخرج أىم الفروقات اؼبوجودة بُت العسر اؼبايل الفٍت والعسر 1كمحاولة أخَتة

. اؼبايل اغبقيقي
المقارنة بين العسر المالي الفني والحقيقي : (01-2)الجدول رقم 
العسر المالي الحقيقي العسر المالي الفني 

نقص العوائد - 
يبكن تدارك الوضع اؼبايل - 

توفر العديد من اغبلول أمام اؼبؤسسة - 

توقف العوائد - 
صعوبة تدارك الوضع اؼبايل - 

نقص أو انعدام اغبلول - 

. من إعداد الطالب باالعتماد على اؼبعطيات السابقة: المصدر
 تعترب ىذه اؼبرحلة نقطة حرجة يف حياة اؼبؤسسة وال تستطيع فيها  التحكم بالفشل :مرحلة الفشل القانوني -4

ويصبح الفشل ؿبققا، وتنتهي كل ؿباوالت اإلدارة للحصول على سبويالت إضافية بسبب ذباوز االلتزامات الكلية 
 2.قيمة أصول اؼبؤسسة، األمر الذي يتطلب القيام باإلجراءات القانونية إلعالن اإلفالس أو التصفية

 وذلك عندما تؤخذ اإلجراءات القانونية كنتيجة لعجز اؼبؤسسة عن سداد ديوهنا، وضباية :مرحلة اإلفالس -5
غبقوق اؼبقرضُت، وبذلك هبري اإلعالن عن إفالس اؼبؤسسة، وىي اؼبرحلة النهائية وبذلك تكون اؼبؤسسة قد زالت 

 3.عندما يتم تصفية صبيع فبتلكاهتا
يف بعض اؼبراجع قبد أن مفهوم التعثر اؼبايل ال ىبتلف عن ظاىرة الفشل اؼبايل، إذ يقصد هبما حالة 

عدم التوازن اليت تتعرض ؽبا اؼبؤسسة، ومن خالل اعبدول اؼبوايل نبُت خصائص كل مرحلة سبر هبا اؼبؤسسة خالل 
. دورة حياهتا

 
 

 

                                                           
، العدد 25، ؾبلة جامعة النجاح لألحباث، اجمللد نموذج مقترح للتنبؤ بتعثر المنشآت المصرفية العاملة في فلسطين علي شاىُت وجهاد مطر، 1

 .860: ، ص2011، كلية التجارة، اعبامعة اإلسالمية غزة، فلسطُت، 04
دراسة تطبيقية ألسلوب التمييز بين المؤسسات الفاشلة والمؤسسات السليمة باستخدام التحليل اإلحصائي العاملي خليفة اغباج وبلقوم فريد،  2

AFD 533: ، ص2015 اعبزائر،  اغباج ػبضر باتنة،، جامعة09، ؾبلة االقتصاد الصناعي، العدد .
، ؾبلة العلوم اإلدارية للبحوث يف إدارة األعمال واإلدارة النماذج التحليلية المالءمة للتنبؤ بالتعثر المالي في البنوك أضبد ىاشم أضبد يوسف، 3

 .270: ، ص2005، جامعة أم درمان اإلسالمية، السودان، 2العامة واحملاسبة، العدد 
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خصائص مراحل التعثر المالي : (02-2)الجدول رقم 
اسم المرحلة خصائص المرحلة رقم المرحلة 
التعثر اؼبايل عسر مايل فٍت اؼبرحلة األوىل 

الفشل اؼبايل عسر مايل حقيقي اؼبرحلة الثانية 
الفشل القانوين 

اإلفالس اإلفالس والتصفية اؼبرحلة الثالثة 
 .من إعداد الطالب باالعتماد على اؼبعطيات السابقة: المصدر

مظاىر وأنواع التعثر المالي : المطلب الثالث
، وأثناء مراحل حياهتا (االنطالق، النمو، النضج، الزوال)سبر اؼبؤسسة يف حياهتا بأربع مراحل أساسية 

قد تتعرض إىل ؾبموعة من الصعوبات قد تؤدي إىل حدوث التعثر، وكباول من خالل ىذا اؼبطلب التعرف على 
. بعض اؼبظاىر والعالمات اليت توحي بوقوع اؼبؤسسة يف صعوبات مالية، كما نتطرق إىل أنواع التعثر والفشل اؼبايل

مظاىر التعثر المالي : أوال
ىناك ؾبموعة من اؼبظاىر والعالمات تدل على احتمالية وقوع اؼبؤسسة يف تعثر مايل، وىذه اؼبظاىر 
ليس بالضرورة أن ربصل صبيعها حىت تتعثر اؼبؤسسة، فقد يبكن أن تتعثر نتيجة حدوث بعض اؼبظاىر وليس 

  1:صبيعها، وأىم اؼبظاىر نوجزىا فيما يلي
 االختالل يف اؽبيكل اؼبايل للمؤسسة؛ -1
 تدين الرحبية وتدىورىا لفًتات متتالية؛ -2
 عدم قدرة بعض اؼبؤسسات على مسايرة التطور التقٍت وإتباع الوسائل التقليدية يف اقباز مهامها؛ -3
  اؽبيكل التنظيمي؛مالءمةضعف الكفاءة اؼبالية واإلدارية يف إدارة أنشطة اؼبؤسسة وعدم  -4
 ضعف الرقابة على رأس اؼبال العامل، فبا يؤدي إىل ارتفاع مستمر يف حجم الديون وإعادة جدولتها؛ -5
 إخفاق اؼبؤسسة يف التعرف على األنشطة اؼبرحبة، والتأخَت يف دفع اؼبستحقات؛ -6
 البفاض اؼببيعات وتزايد اؼبنافسة من اؼبنتجات اؼبستوردة أو اؼبنتجة ؿبليا؛ -7
 عدم دقة السياسات احملاسبية اؼبتبعة، فبا يستعدي اقتطاع احتياطات كبَتة ؼبواجهة اػبسائر؛ -8

                                                           
 أطروحة، معايير المراجعة الداخلية  ودورىا  في الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية للتنبؤ بالفشل المالي ماجدة عبد اغبميد أضبد أبكر، 1

 .132: ، ص2016جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان، الفلسفة يف احملاسبة والتمويل، دكتوراه، كلية الدراسات العليا، 
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 التأخَت يف إعداد اغبسابات اػبتامية وضعف اإلفصاح؛ -9
 اؼبنافسة الشديدة اليت تواجهها اؼبؤسسة؛ -10
 التوسع غَت اؼبربح يف الطاقة اإلنتاجية للمؤسسة؛ -11
 .عجز يف السيولة ناتج عن نقصان التدفقات النقدية الداخلية -12

 المالي، التعثر المالي، اإلفالس الفشلأنواع : ثانيا
زبتلف اؼبؤسسات الفاشلة يف طريقة حدوث الفشل اؼبايل واؼبسار الذي تنتهجو قبل حدوث الفشل 
اؼبايل، فهناك مؤسسات تفشل قبل أن ربقق أدىن مستوى، وىناك مؤسسات رائدة ربقق قباحا كبَتا لفًتة من 

. الزمن مث تفشل، حيث لكل منهما أنواعو اػباص بو
 :أنواع الفشل المالي -1

يبكن التمييز بُت ثالث أنواع من الفشل اؼبايل الذي قد يصيب اؼبؤسسة، فشل اقتصادي، فشل مايل 
.  ، والنوع األخَت فشل األعمال(قانوين)

 : فشل اقتصادي -
يتمثل بفشل اؼبؤسسة يف ربقيق عائد مناسب على األموال اؼبستثمرة فيها، أي أن اؼبؤسسة ربقق عائدا 

عندما يقل العائد على اؼبال اؼبستثمر عن متوسط )على االستثمار أقل من التكلفة اؼبرجحة لألموال اؼبستثمرة فيها 
، وبعبارة أخرى ضعف اإلدارة يف ربقيق عائد على االستثمار يقل عن معدالت الفائدة (تكلفة ىذه األموال

 1.السائدة يف السوق أو ال يتناسب مع اؼبخاطر اؼبتوقعة لتلك االستثمارات
ال ينتج عن ىذا النوع من الفشل إعالن إفالس اؼبؤسسة وان كان األمر يستوجب تصفيتها، وبالتايل 
عدم قدرهتا على االستمرار، وىو وبدث بغض النظر عن قدرة اؼبؤسسة على الوفاء دبا عليها من التزامات، أي 
يبكن أن تكون اؼبؤسسة فاشلة من الناحية االقتصادية ومع ذلك ال تتوقف عن دفع االلتزامات اؼبستحقة عليها 

 2.حينما وبُت أجل استحقاقها ومن مث ال يشهر إفالسها
 

                                                           
، ؾبلة العلوم مفهوم وأىمية الكشف عن احتماالت  فشل الشركات المساىمة بشرى قبم عبد اهلل اؼبشهداين وضمياء ؿبمد جواد الشذر، 1

 .505: ، ص2014، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، العراق، 75، العدد 20االقتصادية واإلدارية ، اجمللد 
 تطوير نموذج للتنبؤ بالتعثر المالي للشركات باستخدام معلومات التدفقات النقدية  في ضوء تداعيات األزمة الماليةؿبمد أضبد إبراىيم خليل، 2

: ، ص2012، كلية التجارة، جامعو بنها، مصر، 32، العدد 01، ؾبلة الدراسات والبحوث التجارية، اجمللد -دراسة تحليلية انتقاديو–العالمية 
93. 
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 :(قانوني)فشل مالي  -
يتمثل بوصول اؼبؤسسة إىل درجة اإلعسار اؼبايل اغبقيقي أو إىل أبعد من ذلك أي إىل وضع التصفية 

 :القانونية، وذلك بسبب زيادة التزاماهتا على القيمة العادلة ألصوؽبا، وىو يعٍت أحد األمرين اآلتيُت أو كليهما
 التوقف كليا عن سداد االلتزامات؛ 
 1.اإلفالس وتوقف النشاط 

إخفاق اؼبؤسسة يف الوصول إىل تنبؤات موثوقة نتيجة استعمال كال من النماذج :"كما عرف بأنو
 2".اؼبتطورة اليت تعتمد على اؼبؤشرات اؼبالية والتدفقات النقدية

عرف أيضا على أنو عجز عوائد اؼبؤسسة يف تغطية كل التكاليف ومن ضمنها تكلفة رأس اؼبال، وعدم  
 3.قدرة اإلدارة على ربقيق عائد على رأس اؼبال اؼبستثمر يتناسب مع اؼبخاطر اؼبتوقعة لتلك االستثمارات

فبا سبق يتضح بأن الفشل ليس حدث يظهر بشكل مفاجئ بل ىو عملية تستغرق مدة زمنية طويلة 
سبتد لعدة سنوات، سبر فيها اؼبؤسسة بصعوبات وأزمات مالية ال تستطيع ذبنبها إىل أن تصل إىل حالة من عدم 

 .الذي قد تنتهي بإشهار إفالسها ومن مث تصفيتها (عسر مايل حقيقي)القدرة على سداد االلتزامات 
:  فشل األعمال -

، Dun and Bradstreet: حدد ىذا النوع من الفشل من قبل مؤسسة التحليل اؼبايل اؼبعروفة بــــ
 4".اإلفالس"حيث يشَت إىل انتهاء عالقة اؼبؤسسة مع الدائنُت خبسارة 

 :أنواع التعثر المالي -2
ىناك نوعُت من التعثر، إعسار مايل فٍت وإعسار مايل حقيقي، النوع األول أقل ضررا من الثاين، كون 

. األول يسهل معاعبتو أما الثاين فنادرا ما تستطيع اؼبؤسسة معاعبتو
: اإلعسار الفني -

وبدث عندما تعجز اؼبؤسسة عن مواجهة التزاماهتا اؼبستحقة عليها يف اؼبواعيد اؼبقررة للدائنُت، ويرجع  
 

                                                           
1

 .505: ، صمرجع سبق ذكره بشرى قبم عبد اهلل اؼبشهداين وضمياء ؿبمد جواد الشذر، 

، ؾبلة استخدام نماذج التحليل المالي في اختبار فرض االستمرار المحاسبي للمنشآت الطالبة االقتراض من المصارف قاسم ؿبمد اغببيطي، 2
 .221: ، ص2001، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة اؼبوصل، العراق، 64، العدد 23تنمية الرافدين، ؾبلد 

3
 .459: ص ، مرجع سبق ذكرهرافعة إبراىيم اغبمداين وياسُت طو ياسُت القطان، 

 .273: ص، 2011 األردن،،  والتوزيعمؤسسة الوراق للنشر، 02ط ، -تقييم األداء والتنبؤ بالفشل–التحليل المالي  ضبزة ؿبمود الزبيدي، 4
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 1.ألسباب عديدة منها، ضعف السيولة النقدية الناذبة عن ضعف قدرهتا اؼبالية
تتميز ىذه اؼبرحلة كون أن عناصر األصول اؼبتداولة أكرب من عناصر اػبصوم اؼبتداولة، ويعرب عنو بأزمة 

. سيولة داخل اؼبؤسسة، وبإمكان اؼبؤسسة أن تعاجل ىذا اػبلل اؼبايل بإجراء بعض اإلصالحات
 :اإلعسار الحقيقي -

ينشأ ىذا النوع من اإلعسار عندما تكون قيمة أصول اؼبؤسسة اليت حبوزهتا غَت كافية لتغطية االلتزامات 
قصَتة األجل، نتيجة ػبسائر متتابعة تؤثر على رأس مال اؼبؤسسة وذبعلو موردا ماليا ضعيفا ال تستطيع اؼبؤسسة 
اسًتجاعو مع عجزىا على الوفاء بقيمة االلتزامات التعاقدية مع الغَت، بالرغم من أن اؼبؤسسة قادرة على الوفاء 

ببعض االلتزامات قصَتة األجل، إال أنو يكون يف حالة عسر مايل حقيقي من وجهة نظر اؼبؤسسات اؼبالية، ىذا 
 2.ما يضع اؼبؤسسة يف وضعية مالية صعبة جدا فبا قد يؤدي إىل إعالن إفالسها

 :أنواع اإلفالس -3
ىناك نوعُت من اإلفالس، األول احتيايل وثاين تقصَتي، وىي اؼبرحلة األخَتة من حياة اؼبؤسسة وىو 

 3:اإلجراء األخَت الذي تقوم بو هبدف تصفيتها، ونبا
 .تعمد اؼبفلس اإلضرار بالدائنُت: اإلفالس االحتيالي: النوع األول -
حالة توقف عن الدفع ناذبة عن إنبال إدارة اؼبؤسسة أو عدم : اإلفالس التقصيري: النوع الثاني -

 .ازباذىا كافة اإلجراءات الضرورية إلدارة أمواؽبا بالشكل اؼبناسب اؼبتفق مع قواعد فبارسة األعمال
 
 
 
 
 
 

                                                           
، ؾبلة اعبامعة -دراسة تطبيقية–مجاالت مساىمة المعلومات المحاسبية بالقوائم المالية في تحسين القرارات اإلدارية  يوسف ؿبمود جربوع، 1

 .16: ، ص2007  فلسطُت،، اعبامعة اإلسالمية غزة،02، العدد 15اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية، اجمللد 
، ؾبلة الدراسات والبحوث التجارية، العدد إطار مقترح لتدعيم فعالية مراجعة االئتمان للحد من مخاطر الديون المتعثرة عيد ؿبمود ضبيدة خلف، 2

 .3: ، ص2002، السعودية، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، 02
 .484: ، ص2000، دار وائل للنشر، عمان، األردن، األعمال المصرفية والجرائم الواقعة عليها  نائل عبد الرضبان الطويل وناجح داؤود رباح، 3
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ماىية التنبؤ المالي وأساليبو  : ثانيالمبحث ال
يعترب التنبؤ اؼبايل أحد اؼبسؤوليات الرئيسية للمدير اؼبايل، إذ على ضوئو يتم تزويد اؼبشاريع باألسس 

والقواعد اليت تستند عليها عمليات التخطيط والرقابة على اؼبشاريع، ويتم من خاللو ربديد ـبتلف االحتياجات 
 .اؼبالية سواء طوية األجل أو القصَتة وذلك من خالل االعتماد على أساليب شخصية أو علمية منظمة

مفهوم التنبؤ المالي : المطلب األول
الركيزة األساسية اليت يعتمد عليها اؼبدير اؼبايل يف تقدير االحتياجات اؼبالية للمؤسسة اغبالية  التنبؤ

واؼبستقبلية، وربديد كل مصدر من مصادر ىذه االحتياجات، ويتم معرفة قدرة وكفاءة اؼبدير يف مدى قدرتو على 
. التخطيط والتنبؤ باؼبستقبل

تعريف التنبؤ المالي : أوال
. ، ويرى ابن منظور أن اؼبراد بالنبأ ىو اػبرب"نبأ" من أصل الفعل اللغة العربيةاشتقت كلمة التنبؤ يف 

 فيشَت إىل صبيع األنشطة اليت تتناول ذبميع البيانات واؼبعلومات اليت تبُت كل اصطالحاأما التنبؤ 
العوامل والظروف احملتملة يف اؼبستقبل، واليت تؤثر يف ؾبمل األنشطة والفعاليات اليت تؤديها اؼبؤسسة، ويعتمد 

 1.ربديد االذباىات واألفاق اؼبستقبلية للمؤسسات باستخدام التنبؤ وفق منهج علمي متكامل
عملية عرض حايل لقيم مستقبلية باستخدام مشاىدات تارىبية بعد دراسة : "يعرف التنبؤ على أنو

 2".سلوكها يف اؼباضي
، ويقال للذي يتنبأ من أرض إىل أخرى نابئ، فالنبأ ىو "اإلتيان من مكان آلخر: "كما يعرف بأنو

 3.اػبرب واؼبنبئ ىو اؼبخرب، والتنبؤ يقصد بو إخبارا بالغيب ومعرفة اؼبستقبل
يقصد بالتنبؤ اؼبعٌت الشامل للدراسات اؼبتعلقة باؼبستقبل سواء احتوت ىذه الدراسات على تقديرات 

تعتمد على األسلوب الشخصي أو انتهجت اؼبنهج التخطيطي بإتباع أساليب علمية منظمة وشاملة، أو 
 4.استخدمت أساليب رياضية وإحصائية لقياس العالقات الدالية بُت اؼبتغَتات للوصول إىل معدالت التغَت بينها

                                                           
1

، ؾبلة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية استخدام نموذج االنحدار البروبيتي في التنبؤ بفشل الشركاتعبد الرضبان عبيد صبعو واياد ضباد عبد،  
 .27: ، ص2016، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة األنبار، العراق، 15، العدد 08واإلدارية، اجمللد 

 .771: ، ص2002، ديوان اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، نماذج وتقنيات التنبؤ القصير المدى مولود حشمان، 2
، ؾبلة تكريت للعلوم قيمة المعلومة المحاسبية التنبؤية ودورىا في الرقابة مع التركيز على الرقابة القبلية السابقة  غازي عبد الرضبان سليمان، 3

 .150: ، ص2007 العراق، جامعة تكريت، كلية اإلدارة واالقتصاد، ، 07، العدد 03اجمللد اإلدارية واالقتصادية، 
 .163: ، ص2004مصر، ، اإلسكندرية،  للنشر والتوزيع، الدار اعبامعيةأساسيات التحليل المالي ودراسات الجدوى عبد الغفار حنفي، 4
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التنبؤ ىو عبارة عن استخدام اؼبنهج العلمي الستقراء األحداث اؼبستقبلية، وؿباولة السيطرة على حالة 
التغَت يف عوامل البيئة أو التكيف معها، هبدف ربقيق األىداف اؼبطلوبة وؿباولة اؼبؤسسة ذبنب التعرض غباالت 

 1.التعثر والفشل اؼبايل
عملية ىو " :بأنو( ICAWE) احملاسبُت يف اؼبملكة اؼبتحدة وويلز عهدأما التنبؤ اؼبايل فقد عرفو م

، كما أشار معهد احملاسبُت "الحقةتقدير للنتائج اؼبالية اليت تعد من القوائم اؼبالية السابقة عن فًتة ؿباسبية 
ىو تقدير أكثر احتماال للمركز اؼبايل " إىل أن التنبؤ اؼبايل (AICPA)القانونيُت يف الواليات اؼبتحدة األمريكية 

، كما يوجد اتفاق بُت اعبهات العلمية والعملية يف "ونتيجة العمليات والتغَتات يف اؼبركز اؼبايل ؼبدة مالية مقبلة
الواليات اؼبتحدة األمريكية واؼبملكة اؼبتحدة على ضرورة القيام بالتنبؤ اؼبايل نظرا ألنبيتو ؼبتخذي القرارات 

 2.االقتصادية
ؾبموعة التقديرات والقياسات اليت يضعها الفرد أو اؼبؤسسة واؼبتعلقة : "بأنو (Fortnum)كما عرفو 

باألحداث أو الظروف اؼبستقبلية، هبدف اإلعداد ؼبواجهة الظروف اليت تتوقعها وذلك عن طريق اػبطط 
 3".والسياسات الالزمة للتعامل مع ىذه الظروف

عملية التوقع أو التقدير للوضع اؼبايل اؼبستقبلي وذلك من خالل إتباع "يبكن تعريف التنبؤ اؼبايل بأنو 
أساليب شخصية أو علمية منظمة، ويعتمد على مدى توافر البيانات التارىبية اؼباضية واغبالية وأسباب حدوث 
العوامل السببية ومعرفة االذباه الذي تشَت إليو، هبدف اؼبساعدة يف مواجهة الظواىر واألحداث والنتائج اؼبالية 

". اؼبستقبلية
أىمية التنبؤ المالي : ثانيا

تربز أنبية التنبؤ اؼبايل بشكل كبَت يف اؼبؤسسات، وتزداد أنبيتها تبعا لزيادة نشاط اؼبؤسسة وحجم 
العمليات البيعية واإلنتاجية فيها، ويعترب أداة ىامة سبكن من مساعدة متخذي القرارات االقتصادية يف ازباذ 

قراراهتم االستثمارية أو التمويلية بشكل مناسب وسليم، إضافة إىل أن التنبؤ اؼبايل يساعد يف زبفيض درجة عدم 
. التأكد ويعمل على تقييم اؼبخاطر احملتملة واؼبتعلقة باؼبستقبل

 

                                                           
 .27:  ، صمرجع سبق ذكرهعبد الرضبان عبيد صبعو واياد ضباد عبد،  1
، ؾبلة العلوم االقتصادية التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية باستخدام مقاييس التدفق النقدي والعائد المحاسبي عمار لؤي عبد الرزاق، 2

 .397: ، ص2015، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، العراق، 84، العدد 21واإلدارية، اجملد 
3
  Fortnum, N.R. and levern W.staton, Quantitative forecasting Methods, Boston: RWS- Kent, 1982, P: 23. 
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وتتجلى أنبية التنبؤ بشكل واضح يف أنبية اؼبعلومات احملاسبية اؼبستقبلية الناذبة من عملية التنبؤ واليت 
 1:يبكن إهباز أنبيتها يف النقاط التالية

 يساىم التنبؤ يف ضمان الكفاءة والفاعلية للمؤسسة يف اؼبرونة مع البيئة اػبارجية؛ -1
 معرفة احتياجات اؼبؤسسة يف اؼبدى القصَت واؼبتوسط؛ -2
 تساىم يف اغبد من اؼبخاطر اليت قد تواجو اؼبؤسسة؛ -3
 تعطي صور للمؤسسة عن توجهها اؼبستقبلي؛ -4
. تساىم بقدر كبَت يف ازباذ القرارات وترقب آثارىا مستقبال -5

خطوات التنبؤ المالي : ثالثا
 2:سبر عملية التنبؤ خبطوات ؿبددة وىامة لضمان قباح ىذه العملية يبكن تلخيص ىذه اػبطوات كاآليت

 ربديد الغرض واؽبدف من القيام بعملية التنبؤ؛ -1
 نوعية ودقة اؼبعلومات اؼبطلوبة ووضع أفق زمٍت لعملية التنبؤ؛ -2
 اختيار أو ربديد طريقة التنبؤ؛ -3
 اغبصول على بيانات مناسبة وربليلها بشكل صحيح للوصول إىل تنبؤ دقيق؛ -4
 إجراء ذبارب تظهر مدى صحة األساليب اؼبستخدمة يف التنبؤ بالقيم اغبقيقية؛ -5
متابعة النتائج عن طريق تسجيل األداء الفعلي ومقارنتو بالنتائج اليت مت اغبصول عليها خالل عملية  -6

.  التنبؤ، ومن مث تقدير خطأ التنبؤ
مقومات نجاح عملية التنبؤ المالي باستخدام القوائم المالية : رابعا

اؼبيزانية، جدول )سبق اإلشارة إىل أن عملية التنبؤ اؼبايل تعتمد بشكل أساسي على القوائم اؼبالية 
للوصول إىل قوائم مالية متوقعة، يتم إعدادىا بناء على مراعاة األداء  (حساب النتائج، قائمة التدفقات النقدية

التارىبي للمؤسسة، وظروفها اغباضرة واؼبستقبلية احمليطة هبا، ولنجاح عملية التنبؤ البد من توفر بعض الشروط 
 3:واالفًتاضات، تتمثل فيما يلي

                                                           
اؼبلتقى الوطٍت السادس ورقة حبثية مقدمة ضمن فعاليات  ،فعالية استخدام التنبؤ في الجهاز اإلداري  فريدة بوغازي وإؽبام بوغليطة ووفاء سالمة، 1

 .02: ، ص2009 جانفي، 28-27:  أوت سكيكدة، اعبزائر، يومي20، جامعة "األساليب الكمية ودورىا يف ازباذ القرارات اإلدارية:"حول
، كلية اإلدارة واالقتصاد، اعبامعة 103، ؾبلة اإلدارة واالقتصاد، العدد أنموذج مقترح للتنبؤ بالتعثر المالي زىرة حسن عليوي وؿبمد عباس هنود، 2

 .239: ، ص2015اؼبستنصرية، العراق، 

 .249:  ص،مرجع سبق ذكرهؿبمد مطر،  3
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 أن تتسم البيانات الفعلية اؼبعتمدة أساسا إلعداد القوائم اؼبالية باؼبوضوعية والشمول؛ -1
أن تكون االفًتاضات اليت تبٌت عليها التوقعات اؼبستقبلية معقولة تراعي ظروف اؼبؤسسة الداخلية  -2

 والبيئة احمليطة هبا؛
 أن تتسم النماذج واألساليب اؼبتبعة يف التنبؤ باؼبوضوعية والشمول؛ -3
 أن يكون طول الفًتة الزمنية ؿبل التنبؤ معقوال، وتزداد دقة التنبؤ كلما قصرت فًتة التنبؤ؛ -4
مراعاة اآلثار اليت تنعكس على التنبؤات بفعل التقلبات اليت ربدث على الظواىر واؼبتغَتات اليت  -5

 .يشملها مبوذج التنبؤ
من خالل ما سبق نستنتج أنو هبدف دقة عملية التنبؤ اؼبايل البد من توفر ثالثة عوامل أساسية للحكم 

 1:على صحة ودقة عملية التنبؤ
 نوع البيانات اؼبستخدمة يف عملية التنبؤ ومدى مالءمتها للقيام بعملية التنبؤ وخدمتها ألغراض التنبؤ؛ -
  الظروف احمليطة اليت تطغى على ىذه البيانات؛ -
 . مدى مالءمة ودقة األسلوب اإلحصائي اؼبستخدم يف عملية التنبؤ -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
دراسة تطبيقية على المصارف التجارية الوطنية في قطاع –مدى اعتماد المصارف على التحليل المالي للتنبؤ للتعثر  الطويل،  أكرم عمر عمار1

 .65: ص، 2008اعبامعة اإلسالمية، غزة، فلسطُت، قسم احملاسبة، ، رسالة ماجستَت، كلية التجارة، -غزة
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أنواع التنبؤ المالي : المطلب الثاني
يعترب التنبؤ اؼبايل احد اؼبسؤوليات الرئيسية للمدير اؼبايل، إذ على ضوئو يتم تزويد اؼبؤسسة باألسس 
والقواعد اليت تستند عليها عملية التخطيط والرقابة، وينقسم التنبؤ اؼبايل إىل قسمُت، التنبؤ اؼبايل طويل األجل 
لتوفَت احتياجات اؼبؤسسة لتمويل االستثمارات طويلة األجل حيث تتعدد مصادر اغبصول على ىذه األموال 

وزبتلف من حيث تكلفتها، أما القسم الثاين التنبؤ على اؼبدى القصَت والذي يرتكز أساسا على اؼبوازنة النقدية 
. التقديرية وهتدف إىل ربديد االحتياجات اؼبالية خالل دورة االستغالل

يعترب التنبؤ باؼببيعات اؼبستقبلية للمؤسسة اؼبدخل األساسي ألي تنبؤ، حيث تعتمد اؼببيعات اؼبستقبلية 
على األوضاع االقتصادية اؼبتوقعة، وترتكز عملية التنبؤ باؼببيعات على مقدار األصول اؼبتاحة للمؤسسة خالل فًتة 

. زمنية ؿبددة
 :أسلوب التنبؤ المالي باستخدام النسبة المئوية من المبيعات: أوال

يعترب ىذا األسلوب من أبسط أساليب التنبؤ اؼبايل، ويقوم على افًتاض وجود عالقة مباشرة وثابتة بُت 
اؼببيعات وبُت بعض بنود اؼبيزانية، ومن مث يبكن التنبؤ دبا ستكون عليو تلك البنود إذا ما توافرت بيانات عن 

 ويتطلب ىذا األسلوب أمرين يف غاية األنبية ونبا التعرف على مستوى التكنولوجيا اؼبستخدم ،اؼببيعات اؼبتوقعة
 .من طرف اؼبؤسسة، والتعرف على شكل العالقة بُت اؼببيعات وأصول اؼبؤسسة

 1:سبر عملية التنبؤ باؼببيعات بأربع خطوات: الخطوات الواجب إتباعها في عملية التنبؤ بالمبيعات -1
تصنيف بنود اؼبيزانية إىل ؾبموعتُت، تضم اجملموعة األوىل البنود اليت ؽبا عالقة مباشرة مع اؼببيعات، أما   -

الثانية البنود اليت ليس ؽبا عالقة مباشرة مع اؼببيعات؛ 
البنود اليت ؽبا عالقة مباشرة يتم إهباد النسبة اؼبئوية لقيمة كل بند منها طبقا ؼبيزانية الفًتة اؼباضية إىل رقم   -

اؼببيعات احملقق خالل تلك السنة؛ 
التنبؤ دبا سيكون عليو كل بند من بنود اؼبيزانية عن الفًتة اؼبقبلة؛   -
: إهباد ؾبموع األصول واػبصوم اؼبتوقعة، ويف ىذه اغبالة نكون أمام ثالث وضعيات  -

  نكون يف ىذه اغبالة يف حالة اؼببيعات اؼبتوقعة تزيد عن :مجموع الخصوم< مجموع األصول
. اؼببيعات العام اؼباضي، ويبثل الفرق االحتياجات اؼبالية اؼبطلوبة

                                                           
 .167-166: ، ص ص2011، اؼبكتب العريب اغبديث، اإلسكندرية، مصر، 6 ط، مدخل تحليلي معاصر: اإلدارة الماليةمنَت إبراىيم ىندي،  1
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 اؼببيعات اؼبتوقعة أقل من مبيعات العام اؼباضي، وعلى :الخصوم مجموع > األصول مجموع 
. اؼبؤسسة ازباذ القرار من أجل التصرف يف الفائض الزائد عن اغباجة

 يف ىذه اغبالة تكون اؼبؤسسة أمام نفس الوضعية اؼبالية :الخصوم مجموع = األصول مجموع 
 .(اؼببيعات اؼبتوقعة ىي نفس اؼببيعات احملققة يف السنة اؼباضية)السابقة 

 :التخطيط باستخدام الموازنة النقدية: ثانيا
تعترب اؼبوازنات التقديرية من األساليب اؼبستخدمة يف عمليات التخطيط، وىي عبارة عن كشوف 

تتضمن بيانات تقديرية تتنبأ بالظروف اؼبالية اليت يبكن أن تكون عليها اؼبؤسسة يف اؼبستقبل، وتعترب أيضا معايَت 
للحكم على مدى التقيد بتنفيذ اػبطط اؼبوضوعة، ومن بُت أىم األدوات اؼبستخدمة يف عملية التنبؤ القصَت 

 اؼبوازنة النقدية، حيث تقوم اؼبؤسسة بتحديد مقبوضاهتا ومدفوعاهتا خالل فًتة زمنية معينة، وذلك هبدف األجل
 .معرفة اؼبوقف النقدي

: المقصود بالموازنة النقدية- 1
اؼبوازنة النقدية ىي عبارة عن كشف يبُت اؼبقبوضات واؼبدفوعات النقدية اليت سوف تقوم هبا اؼبؤسسة   -

 .خالل فًتة زمنية معينة، حبيث تساعد على ربديد االحتياجات اؼبالية قصَتة األجل
 التنبؤ على تنطوي واليت اؼبشروع ألموال األمثل االستخدام ربقيق إىل هتدف عملية ىو النقدي التخطيط  -

 اليت واإلجراءات الوسائل إهباد بغية تدفقها ؼبواعيد زمٍت ترتيب واػبارجة، ووضع الداخلة النقدية بالتدفقات
 1.والتوقيت الكم حيث من واػبارجة الداخلة التدفقات تلك بُت التوازن من نوع إهباد تكفل
اؼبوازنة ىي عبارة عن ورقة عمل تستخدم إلظهار التدفقات النقدية الداخلة واػبارجة واألرصدة النقدية   -

 2.عرب فًتة زمنية ؿبددة، وتعترب وسيلة أو أداة ؼبساعدة اؼبدير اؼبايل لتخطيط استخدام النقد ومراقبتو
:  الفترة التي تغطيها الموازنة -2

 يف اؼبايل الوضع عليو سيكون دبا تنبؤ عملية ىي أي مستقبلية، توقعات على بناء تعد التقديرية اؼبيزانية
 أرقام كانتا كلم أقصر اؼبدة كانت كلما وؽبذا السائدة، االقتصادية الظروف االعتبار بعُت األخذ مع اؼبستقبل
 عملها لطبيعة"  وفقا ألخرى مؤسسة من النقدي التخطيط يغطيها اليت الفًتة وزبتلف ،3أدق التقديرية اؼبيزانية

 ربع أو شهرية تكون ، فقد"وغَتىا االئتمان وسياسة التوسعية االستثمارات وحجم اؼبتبعة التمويل وطرق وحجمها
                                                           

 .300 :، ص1999، جامعة القاىرة، مصر،كلية التجارة، أساسيات التمويل، وآخرونأسامة عبد اػبالق األنصاري  1
 .223 :ص ،2008، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن، التحليل والتخطيط الماليعدنان تايو النعيمي وارشد فؤاد التميمي، 2

 .214 :ص ،2015األردن،  ، دار البداية ناشرون وموزعون،1ط ، التحليل والتخطيط المالي المتقدمعامر عبد اهلل،  3
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 اغبسابات إعداد  مع انسجاما وذلك سنة ىي الشائعة الفًتة أن غَت أكثر، أو سنوية أو سنوية نصف أو سنوية
 .اػبتامية

 :التنبؤ بالمبيعات كخطوة أولية إلعداد الموازنة -3
تعترب اؼببيعات من أىم اؼبدخالت األساسية عند إعداد أي خطة مالية قصَتة األجل ومنها اؼبوازنة 

ويف ضوء تقديرات اؼببيعات يقوم اؼبدير اؼبايل بتقدير التـدفقات النقـدية اؼبتـوقعة وذلك يف ضوء شـروط ، النقديـة
البيع اؼبتـفق عليها مع مـدير الـتسويق، ويبكـن أن يتم تـقديـر اؼببيـعات إمـا بتحليـل اؼبؤشـرات االقتـصاديـة اػبارجـية أو 

 .البيانات الداخلية أو كالنبا
 1:االفتراضات الواجب أخذىا بعين االعتبار عند تقدير المبيعات

األداء السابق للمؤسسة على مدار عدة فًتات ؿباسبية مع أدائها اغباضر  يتم تقدير اؼببيعات يف ضوء  -
 اغباضر واؼبستقبل؛يف وكذلك الظروف السوقية احمليطة هبا 

هبب أن يرافق تقدير قيمة اؼببيعات تقدير تكلفة اؼببيعات ومصروفات التشغيل وذلك يف ضوء العالقة   -
 السببية فيما بينهما؛

 مع اذباىات التغَت يف أسعار ،تقدير قيمة مصروف الفوائد يف ضوء االحتياجات التمويلية للمؤسسة  -
 .الفائدة السوقية

: خطوات إعداد الموازنة النقدية -4
  :وسبر بعدة مراحل،  إعداد اؼبوازنة النقدية البد من توفَت اؼبعلومات التالية على مدار فًتة اؼبوازنةهبدف

  :(أول المدة)رصيـد النـقديـة أول الشهـر   -
ؼبـوازنة النقديـة، فإذا اىـو رصيـد النـقديـة الظـاىرة باؼبيزانيـة فـي الشهر الذي يـسبق أو لشهر تعد عنها 

ؼبدة ىو رصيد النقدية الظاىر يف اؼبيزانية اليت اكانـت اؼبوازنة النقـدية تعد للشهر جانفي، فإن رصيد النقـدية أول 
 .سبق إعدادىـا عن العام اؼبـاضي اؼبنـتهي يف شهـر ديسمبـر

 :  المقبوضـات النقدية- 
حيث تتضمـن صبيع اؼبقبوضات النقديـة الداخلية اؼبتوقعة خالل فـًتة إعـداد اؼبوازنـة، وربتوي فقـط 

اؼبقبـوضات النقـديـة، ربـصيالت أوراق القـبض باإلضـافـة إلـى أي مقبـوضات نقدية أخـرى متوقعة كـنتيجة لبيع 

                                                           
1

 .250: ، صمرجع سبق ذكرهؿبمد مطر،  
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 كنتيجـة لشراء  اؼبؤسسة أصـول ثابتة أو أوراق مــاليــة، أو عقــد قــرض مع بـنك، أو خــصم مكتسب ربصل عليو
. مسـتلزماهتا من اؼبوردين نقداً 

: تتمثل فيما يليو:  المدفوعـات النقديـة-
  اؼبدفوعـات اػباصة بـاؼبشتـريات وأوراق الدفع اؼبرتبطة هبا من شهور سـابقة وفق لشروط الشراء؛
 واؼبـصروفات اإلداريـة  كافة أنواع اؼبـصروفـات النقـدية اؼبـرتبطـة باإلنـتاج والتـسويق واؼببيعات
الضـرائب؛  اإلهبارات،و
  شراء أصـول ثابـتة، أقسـاط دفع القروض، فوائد القروض، توزيعات األرباح على العمال

وننوه إىل أن اؼبصـروفـات اؼبــاليــة مثل قـسـط اإلىالك الـسنـوي . واؼبسانبُت، مصروفات نقدية
. واؼبخصـصات ال تدخل ضمن عنـاصر اؼبقبوضات أو اؼبـدفوعات النقديـة باؼبوازنة النقدية

( ة الـداخلةالتدفقات النـقدي)ىو عبارة عن الفـرق بُت اؼبقبوضات النقدية :  صافي التـدفقات النقدية-
 (.التدفقات النقدية اػبارجة)واؼبـدفوعـات النـقــديـة 

 :(حد األمان) الحد األدنـى للنقدية -
ىو اغبـد األدىن من رصيد النقـدية الواجب االحتفاظ بو فـي خزينـة اؼبؤسسة أو حـساهبـا اعباري بـالبنك 
ؼبـواجهة اؼبدفـوعات النقدية الـطارئة وفقاً لـدافع االحتياط، وتوجد ؾبموعة من األساليب اليت يبكن استخدامها يف 

  Modelؿباولة ربديد الرصيد النقدي اؼبناسب، ومن بُت أىم النماذج اؼبستخدمة قبد مبوذج اؼبخزون 
Inventory أو مبوذج الكمية االقتصادية Economic Order Quantity ويهدف إىل ربديد رصيد ،

 1.النقدية األمثل والذي يضمن عدم تعرض اؼبؤسسة لنقص يف النقدية أو وجود فائض نقدي

: التنبؤ باستخدام أسلوب تحليل االنحدار: ثالثا
يفًتض ىذا األسلوب وجود عالقة ثابتة بُت حجم اؼببيعات وحجم االستثمار يف األصول، كما أنو 

يصلح للتنبؤ باالحتياجات اؼبالية يف اؼبدى القصَت واؼبدى الطويل على السواء، إضافة إىل إمكانية استخدامو يف 
يهم ىو االكبدار اػبطي البسيط أو ما يطلق عليو   وما،2اؼبؤسسات الصغَتة اليت تعاين من تقلب يف مبيعاهتا

 3.بتحليل االكبدار الثنائي، حبيث يكون ىناك متغَت مستقل واحد إىل جانب اؼبتغَت التابع
 

                                                           
 .114 :بدون سنة نشر، صمصر، ،كلية التجارة، جامعة القاىرة، إدارة ماليةخَتي علي اعبزيري،  1
 .99: ص ،2014، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن، 1، ط اإلدارة المالية المتقدمةجليل كاظم مدلول العارضي، 2
 .267: ، صمرجع سبق ذكرهعدنان تايو النعيمي وارشد فؤاد التميمي،  3
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 :متطلبات استخدام أسلوب تحليل االنحدار -1
 ربديد قيمة كل بند من بنود اؼبيزانية ورقم اؼببيعات لعدة سنوات سابقة؛  -
 ربديد رقم اؼببيعات اؼبستهدفة خالل الفًتة اليت تعد فيها اؼبيزانية التقديرية؛  -
تصوير العالقة بُت كل بند من بنود اؼبيزانية خالل السنوات السابقة واؼببيعات بيانيا وربديد اػبط الذي   -

 يبثل العالقة بينهما؛
استنتاج القيمة اؼبتوقعة لكل بنود اؼبيزانية من الرسم البياين الذي يوضح العالقة السابقة اؼبوجودة بينو   -

 1.وبُت رقم اؼببيعات
: خطوات التنبؤ باستخدام تحليل االنحدار -4

 دهبدف الوصول إىل ربدي، سبر عملية التنبؤ باستخدام أسلوب ربليل االكبدار بعدة خطوات
 2:يلي فيما االحتياجات اؼبالية للمؤسسة، ويبكن تلخيص ىذه اػبطوات 

توفَت بيانات إحصائية عن رقم اؼببيعات عن عدة سنوات سابقة، وما كان عليو كل بند من بنود اؼبيزانية   -
 ؛اليت ؽبا عالقة مع اؼببيعات يف تلك السنوات

بُت اؼببيعات وبُت كل البنود السابق اإلشارة إليها، وعلى أساس ىذه  (معامل االكبدار)إهباد العالقة   -
العالقة يتم تقدير قيمة كل بند من ىذه البنود، أما بالنسبة للبنود اليت ليس ؽبا عالقة مع اؼببيعات تظل 

 ؛كم كانت عليو يف اؼبيزانية السابقة
-
 .تصوير اؼبيزانية اؼبتوقعة، وحساب االحتياجات اؼبالية أو الفائض اؼبتوقع خالل الفًتة اؼبقبلة  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .106: ، ص2013صنعاء، اليمن، الفكر اؼبعاصر، ، دار 2، ط اإلدارة المالية أساسياتعبد اهلل عبد اهلل السنفي،  1
2

 .160: ، صمرجع سبق ذكرهمنَت إبراىيم ىندي،  
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أساليب التنبؤ المالي  : المطلب الثالث
ال يبكن القول بأن ىناك أسلوب من بُت األساليب اػباصة بالتنبؤ بأنو فعال إال إذا ربققت ؾبموعة من 

الكلفة، الدقة، توفَت البيانات الالزمة، الوقت احملدد عبمع اؼبعلومات، توفر اإلمكانيات البشرية : الشروط وىي
واؼبعنوية للقيام بعملية التنبؤ، ويبكن التمييز بُت أسلوبُت للتنبؤ اؼبايل األول يعتمد على النماذج الكمية والثاين على 

. ، وفيما يلي أىم ىذه النماذج(الوصفية)النماذج النوعية 
النماذج الكمية : أوال

هتتم النماذج الكمية للتنبؤ اؼبايل باؼبعلومات اليت يبكن قياسها كميا من خالل عدد من الفًتات وإهباد 
: العالقة بُت اؼبتغَتات اؼبختلفة، ويبكن تقسيم النماذج الكمية إىل

: أسلوب السالسل الزمنية -1
إن اؼبدخل التقليدي ؽبذا األسلوب ىو افًتاض احتواء البيانات اػباضعة للتحليل ألربعة مكونات 

أساسية وىي االذباه والتقلبات الدورية والتقلبات الفصلية وتقلبات تعود إىل أخطاء عشوائية، والواقع أن استخدام 
السالسل الزمنية يف التنبؤ يقوم على افًتاض أن ما وبدث يف اؼباضي سوف يتكرر حدوثو يف اؼبستقبل، والعالقة 
بُت اؼبتغَتات اػباضعة للتنبؤ سوف تظل كما ىي دون حدوث أي تغيَت فيها، ولعل ذلك ىباف األمر يف الواقع 

ألن ما حدث يف األسواق ال يبكن افًتاض استمراره يف اؼبستقبل، فمن غَت اؼبعقول افًتاض أن اؼبنافس سوف 
يستمر يف استخدام نفس االسًتاتيجيات اليت استخدمها يف اؼباضي، وبناء على ذلك فإن على اإلداري الذي 
يقوم باستخدام ىذا األسلوب أن هبري تعديالت يف نتائج التنبؤ اليت تأيت منو وفقا لتوقعاتو اػباصة بتغيَت أي 

 1.متغَت يؤثر على التنبؤ
 :أسلوب استخدام نماذج االقتصاد الرياضي -2

رباول مباذج االقتصاد الرياضي التعبَت عن بعض اؼبتغَتات والعالقة فيما بينهما بشكل رياضي، وىي 
أساسا هتدف إىل ربديد خصائص منتجات اؼبؤسسة أو بيئتها واليت تؤدي إىل حدوث تقلبات يف اؼبتغَت اؼبرغوب 
التنبؤ بو مثل اؼببيعات أو الربح، وعند التوصل إىل اؼبتغَتات اليت ربدث تقلبا يف اؼبتغَت اؼبراد التنبؤ بو فإن اإلداري 

. يستطيع أن يتوقع قيما ـبتلفة ؽبذه اؼبتغَتات، وربديد تأثَتىا اؼبتوقع على اؼبتغَت اؼبراد التنبؤ بو بشكل رياضي
 

                                                           
، كلية 32، ؾبلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، العدد استخدام النسب المالية كأداة لتقييم كفاءة األداءظبَت عباس أضبد وعبد علي حنظل،  1

 .253: ، ص2007االقتصاد، العراق، 
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: (المحاكاة)أسلوب السيناريو  -3
يستخدم ىذا األسلوب بغرض الًتكيز على بعض األحداث اؼبهمة واحملتمل حدوثها يف اؼبستقبل، ويف 
ظل ىذا األسلوب فإن القيام بالتنبؤ يتم يف ظل وضع عدد من الظروف احملتملة والبديلة وتوقع ما سوف وبدث 

إذا حدث ووجود كل ظرف من ىذه الظروف، مثل ىذا األسلوب يسمح بوضع بعض التصورات عن عدة 
مواقف بديلة وما يبكن أن وبدث للمتغَت موضع التنبؤ يف ىذه اؼبواقف واليت ال تسمح باستخدام أساليب التنبؤ 
األخرى، والواقع أن مثل ىذا التنبؤ ىو الذي يساعد اؼبؤسسة على تنمية عدد من االسًتاتيجيات البديلة واليت 

 1.يبكن أن تتناسب مع كل موقف وبتمل حدوثو
النماذج النوعية : ثانيا

يعتمد ىذا النوع من النماذج على آراء اؼبختصُت وذوي اػبربة من متخذي القرارات واستقصاء آرائهم 
يف التنبؤ باألحداث والقيم والعمليات اؼبستقبلية استنادا إىل تلك اػبربات، وعادة ما يتم اللجوء إىل ىذه النماذج 

. عند تعذر اغبصول على بيانات تارىبية أو عدم الثقة بالبيانات التارىبية اؼبوجودة فعال
 :أسلوب التقدير والتخمين -1

يستخدم ىذا األسلوب يف التنبؤ عندما تتعامل اإلدارة مع بعض اؼبتغَتات اليت ال يبكن التعبَت عنها 
كميا، أو عندما تكون العالقة بُت اؼبتغَتات موضع التحليل غَت واضحة، ومن الطرق اؼبتبعة يف ىذا األسلوب 

أخذ رأي رجال البيع فيما يتعلق بالطلب اؼبتوقع، أو القيام باستقصاء آراء اؼبستهلكُت عن نيتهم يف الشراء، وتعد 
الطرق األخَتة جيدة يف حالة التنبؤ بالطلب على السلع الصناعية حيث أن عدد اؼبستهلكُت احملتملُت يكون 

. ؿبدودا
 :أسلوب دلفي -2

عادة ما يستخدم ىذا األسلوب عند الرغبة يف التنبؤ باؼبتوقع حدوثو يف البيئة التكنولوجية، ووفقا ؽبذه 
الطريقة فإنو يف العادة يتم استقصاء آراء اػبرباء يف اجملال التكنولوجي سواء على مستوى اؼبؤسسة أو على مستوى 

القطاع، هبدف معرفة آرائهم فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي احملتمل، ويف العادة تستخدم ىذه الطريقة للتنبؤ 
 2.بالزمن األكثر احتماال غبدوث أي تغَتات يف التكنولوجيا والعوامل األكثر احتماال يف تغيَت ىذا الزمن اؼبتوقع

 

                                                           
 ..157:  ص،2000، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، مصر، -مفاىيم وحاالت تطبيقية–اإلدارة اإلستراتيجية   إظباعيل ؿبمد السيد، 1
 .158: ، صالمرجع أعاله  2
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العوامل التي تحدد الطريقة المستخدمة في التنبؤ : ثالثا
ىناك ؾبموعة كبَتة من العوامل اليت تؤثر يف عملية التنبؤ، ويف اختيار الطرق األكثر مالءمة للتنبؤ ومن 

 1:ىذه العوامل
 :نوع التنبؤ المرغوب فيو -1

يقصد بنوع التنبؤ، التنبؤ برقم معُت أو التنبؤ بفئة ؿبددة يقع من خالؽبا الرقم الفعلي، والواقع أن اختيار 
التنبؤ بفئة بدال من رقم ؿبدد يفرض استخدام طرق معينة للتنبؤ، حيث انو من الناحية النظرية اإلحصائية ىناك 

. بعض الطرق اليت تعد صحيحة يف القيام بالتنبؤ بفئة بدال من رقم
 :التنبؤ (فترة)زمن  -2

التنبؤ قد يكون نقطة أو فئة تغطي فًتات زمنية ـبتلفة مثل التنبؤ بعدد األيام، األسابيع، الشهور أو 
:  السنُت، وعموما يبكن تقسيم التنبؤ إىل

 وىو التنبؤ الذي يغطي فًتة أقل من شهر واحد؛:  تنبؤ مباشر -
 وىو التنبؤ الذي يغطي فًتة زمنية تًتاوح بُت شهر وثالثة شهور؛:  تنبؤ قصَت األجل -
 وىو التنبؤ الذي يغطي فًتة زمنية أكثر من ثالثة أشهر وأقل من سنتُت؛:  تنبؤ متوسط األجل -
. وىو التنبؤ الذي يغطي فًتة زمنية من سنتُت أو أكثر:  التنبؤ الطويل األجل -

زمن التنبؤ على الطريقة اليت يتم استخدامها يف القيام بعملية التنبؤ، فكلما زادت الفًتة  بصفة عامة يؤثر
. الزمنية اليت يغطيها التنبؤ كلما كانت درجة صحة التنبؤ أقل وتزايد حجم األخطاء

 :تكلفة القيام بعملية التنبؤ -3
عندما يتم اختيار طريقة التنبؤ فإن ىناك عدة عناصر تكاليفيو توجد يف ىذا االختيار، العنصر األول 

تكلفة إعداد الطريقة لالستخدام، أما عنصر التكلفة الثاين فهو تكلفة اغبصول على وزبزين البيانات الالزمة 
الستخدام الطريقة اليت يتم اختيارىا، أما العنصر األخَت من عناصر التكلفة فهو تكلفة استخدام الطريقة بالفعل 

. وتتوقف على درجة بساطة أو تعقد الطريقة ذاهتا
 
 

                                                           
1

، 2009، مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث،جامعة القاىرة، مصر، 01ط أساسيات االقتصاد اإلداري، كاسب سيد علي وؿبمد فهمي،  
 .47: ص
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 : درجة صحة التنبؤ المطلوبة -4
ىناك بعض اؼبواقف اليت يقبل فيها درجة اػبطأ يف التنبؤ أن تصل إىل نسبة معينة، وبعضها ال يرغب 

فيها الفرد يف حدوث أخطاء كبَتة يف عملية التنبؤ، وبطبيعة اغبال تتوقف درجة صحة التنبؤ على عدة عوامل منها 
. الطريقة اؼبستخدمة يف الوصول إىل التنبؤ اؼبطلوب

 :مدى توافر البيانات -5
إن معظم الطرق الكمية تعتمد على توافر بعض البيانات التارىبية، وبدون وجود مثل ىذه البيانات فإنو 

ال يبكن استخدام مثل ىذه الطرق، باإلضافة إىل أن كل طريقة من ىذه الطرق تتطلب توافر كما معينا من 
. البيانات والذي عنده يكون استخدام الطريقة سليما من الناحية اإلحصائية

 :شكل ونمط البيانات المتوفرة -6
إن مبط البيانات التارىبية اؼبتوافرة يؤثر على الطريقة اليت يبكن استخدامها يف عملية التنبؤ، ويقصد 

بالنمط اػباص بالبيانات ما إذا كانت ىذه البيانات تعكس وجود اذباىا معينا أو تعكس وجود بعض التقلبات 
الفصلية، أو الدورية، أو مزهبا من ىذه التقلبات، وبطبيعة اغبال زبتلف الطرق اليت هبب استخدامها يف التنبؤ 

. باختالف النمط الذي تعكسو البيانات التارىبية اؼبتوفرة
:  سهولو وفهم التنبؤ -7

تعترب قدرة الباحث على فهم واستخدام طريقة التنبؤ من العوامل اؼبهمة واليت تؤثر على اختيار طريقة 
التنبؤ، حيث ال تتوفر لديو الثقة يف أرقام التنبؤ إذا مل يفهم الطريقة اليت توصل هبا إىل ىذه األرقام، وبذلك فإن 

 1.مدى فهم الباحث للطريقة يعد عامال حيويا وىاما يف اختيار طريقة التنبؤ اليت سوف يستخدمها

 
 
 
 
 

                                                           
اإلدارة العامة للطباعة والنشر، الرياض، اؼبملكة العربية ، 02اعبزء ، النظم واألساليب واالتجاىات الحديثة: إدارة العمليات قبم عبود قبم، 1
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النماذج التحليلية للتنبؤ بالتعثر المالي  : المبحث الثالث
الحظ الباحثون يف ؾبال التنبؤ بالتعثر اؼبايل أن اؽبياكل اؼبالية للمؤسسات تبدأ دبواجهة بعض 

الصعوبات واليت تتفاقم تدرهبيا مع مرور الوقت، ومن خالل تتبع التغَتات الدقيقة للوضع اؼبايل للمؤسسة بواسطة 
النسب اؼبالية توصلوا إىل ؾبموعة من النسب واعتبارىا ىي األفضل يف اغبكم على الوضع اؼبايل للمؤسسات، ومع 

تطور األحباث مت بناء مباذج رياضية بواسطة النسب اؼبالية باستخدام بعض األساليب اإلحصائية، وعموما يبكن 
: التمييز بُت ثالث أنواع من النماذج

  مباذج النسبة الواحدة ؛ -
  مباذج ربليل النسب ؾبتمعة؛ -
 . مباذج التحليل الوصفي -

نماذج النسبة الواحدة : المطلب األول
اعتمدت ىذه النماذج على متغَت واحد كوسيلة لقياس التعثر يف أي مؤسسة وتعرف بالنماذج 

األحادية، وىذه النسب زبتلف من قطاع آلخر ولكنها ترتبط بقدرة اؼبؤسسة على الوفاء بالتزاماهتا، ويتم دراستها 
. على مدار عدة سنوات، حبيث يف األخَت تسمح ىذه النسبة بالتنبؤ بالوضع اؼبستقبلي للمؤسسة

 :خطوات بناء نموذج يعتمد على متغير واحد: أوال
تكوين ىذه النماذج يتم عرب خطوتُت أساسيتُت، اػبطو األوىل تتمثل يف اختيار عينة الدراسة واػبطوة 

 1:الثانية يتم اختيار نسبة مالية واحدة، ويبكن تلخيص اػبطوتُت فيما يلي
تسمى اجملموعة  (يف سنة أو سنوات سابقة) تكوين عينة من اؼبؤسسات اليت تعرضت للعجز اؼبايل  -

األوىل، وؾبموعة من اؼبؤسسات اليت مل تتعرض للعجز اؼبايل وتسمى اجملموعة الثانية، ويشًتط لتكوين العينة 
 .أن يتم اختيار اؼبؤسسات اؼبتشاهبة يف نوع النشاط وسباثل حجم األصول

تستخدم كمدخالت لبناء النموذج، ويفضل أن تكون ىذه  (متغَت واحد) اختيار نسبة مالية واحدة  -
النسبة مرتبطة ارتباطا وثيقا بقدرة اؼبؤسسة على االستمرار كي تفصح عن مدى تعرض اؼبؤسسة للتعثر اؼبايل 

من عدمو، ومن أىم ىذه النسب نسبة التدفق النقدي إىل إصبايل الديون اؼبستحقة على اؼبؤسسة، نسبة 
مصروفات التشغيل إىل إيرادات النشاط، صايف الربح قبل الفوائد والضرائب على فوائد القروض، ويتم 

                                                           
، كلية التجارة، جامعة 01، العدد 23، ؾبلة البحوث التجارية، اجمللد مدخل محاسبي مقترح لقياس والتنبؤ بتعثر الشركات أضبد ؿبمد غريب، 1

 .84: ، ص2001، السعوديةالزقازيق، 
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اختيار مدى ارتباط كل نسبة بقدرة اؼبؤسسة على االستمرار باستخدام معامل االرتباط، حيث يتم اختيار 
. النسبة اؼبالية اليت ربقق أعلى درجة ارتباط بالتعثر اؼبايل وتستخدم يف بناء النموذج

 (Merwin 1942)دراسة مروين : ثانيا
 مؤسسة مستمرة وغَت مستمرة لدراسة العالقة بُت النسب اؼبالية 900استخدم مروين عينة مكونة من 

اليت فشلت  ( دوالر250.000,00إصبايل أصوؽبا أقل من )وفشل األعمال، مركزا على اؼبؤسسات الصغَتة 
، وقد حلل مروين اذباىات ؾبموعة كبَتة وعدد غَت ؿبدود من النسب اؼبالية (1936-1926)خالل الفًتة 

خالل السنوات الست السابقة غبدوث التعثر، وخلص إىل أن ىناك ثالثة نسب كانت األفضل يف التنبؤ بعدم 
 1:استمرارية اؼبؤسسات قبل أربع أو طبس سنوات من حدوث التعثر، وىي

 نسبة صايف رأس اؼبال العامل إىل ؾبموع األصول؛  -
 نسبة التداول؛  -
 .نسبة حقوق اؼبسانبُت إىل ؾبموع الديون  -

( Beaver, 1966)نموذج بيفر : ثالثا
ؤ بالتعثر اؼبايل للمؤسسات، أجريت  التنبا دراسة حاوال من خاللو Beaver أجرى 1966سنة  يف

( 1964-1954 ) متعثرة خالل الفًتة 79 ناجحة و 79 مؤسسة، منها 158الدراسة على عينة تتكون من 
، وقد كان معيار (نفس القطاع)بربيطانيا، وكانت العينة اليت مت اختيارىا فباثلة يف حجم األصول ونوع الصناعة 

 2: وفقا ؼبعايَت ؿبددة ىيBeaverالتعثر الذي استخدمو 
 ؛(اإلعسار) إفالس اؼبؤسسة أو عدم قدرهتا على تسديد ديوهنا  -
 . أو زبلفها عن دفع أرباح أسهمها اؼبمتازة -

 نسبة مالية  لتحليلها واستخدم أسلوب التحليل األحادي، حبيث يقوم 30وقد قام بيفر باختيار 
بتحليل كل نسبة مالية واحدة فقط على حدا ػبمس سنوات متتالية، مث قام بفحص ىذه النسب حيث حبث عن 

النسب اليت تعطي بشكل أدق وأصدق مؤشر على قباح أو تعثر اؼبؤسسة، وقد اعتمد يف اختبار النسب على 
الطرق اإلحصائية، وعند اختبار الفرضيات وجد أنو كلما مت احتساب النسبة يف سنة أقرب إىل سنة التعثر كلما 

                                                           
1
 Ram Avtar YADAV,  Financial ratios and prediction of corporate failure, first published,  Naurang Rai  

Concept publishing company, New Delhi, India, 1986, P: 16. 
، 20، ؾبلة التواصل، العدد ، النماذج الكمية للتنبؤ بإفالس المؤسسة ومدى مساىمتها في التنمية االقتصادية الشريف روبان ولعيوين زوبَت2

 37: ، ص2007جامعة عنابة، اعبزائر، 
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كان التنبؤ أصدق وأكثر دقة، وتكون ىذه النسبة قادرة على التمييز بُت اؼبؤسسة الناجحة واؼبتعثرة وبالتايل يبكن 
. االعتماد عليها

كما استخدمت الدراسة مبوذج االكبدار البسيط، واستطاع النموذج أن يتنبأ بتعثر اؼبؤسسات قبل طبس 
: سنوات من حادثة اإلفالس باستخدام النسب اؼبالية التالية وعلى الًتتيب وحسب أنبيتها

 ؛(إصبايل الديون) التدفق النقدي إىل ؾبموع االلتزامات  -
 إىل ؾبموع األصول؛ (النتيجة الصافية) صايف الدخل قبل الضرائب والفوائد  -
 إىل ؾبموع األصول؛ (إصبايل الديون) ؾبموع االلتزامات  -
  رأس اؼبال التشغيلي إىل ؾبموع األصول؛ -
 . األصول اؼبتداولة إىل اػبصوم اؼبتداولة -

 1: ؾبموعة من النتائج، نوجزىا فيما يليمن خالل دراستو إىل Beaverكما توصل 
 مل تكن التدفقات النقدية للمؤسسات اؼبتعثرة أقل من اؼبؤسسات الناجحة؛ -
  سبيزت اؼبؤسسات اؼبتعثرة بالبفاض قدرهتا على مواجهة التزاماهتا وارتفاع ىذه االلتزامات؛ -
  سبيزت اؼبؤسسات الناجحة باستقرار االذباىات لديها والبفاض االكبرافات عن خط االذباه العام؛ -
 وجود اختالف كبَت بنسبة التدفق النقدي إىل إصبايل الديون بُت اؼبؤسسات الناجحة واؼبتعثرة مع اتساع  -

 الفارق عند االقًتاب من اإلفالس؛
 نسبة التدفق النقدي إىل إصبايل الديون ىي أفضل نسبة للتنبؤ بالتعثر، تليها نسبة صايف الربح إىل إصبايل  -

 اؼبوجودات؛
  سبيزت اؼبؤسسات اؼبتعثرة بالبفاض ـبزوهنا مقارنة مع اؼبؤسسات الناجحة؛ -
 بعض اؼبوجودات السائلة مثل النقد وصايف رأس اؼبال العامل كانت أفضل من اؼبوجودات اؼبتداولة  -

. واؼبوجودات السريعة كمؤشرات للتعثر
رغم أنبية الدراسة اليت قام هبا إال أهنا تعرضت إىل كثَت من االنتقادات، حيث يؤخذ على عملو أنو مل 
ىبترب النتائج على عينة أخرى اختباريو، كما أن طريقة اختيار اؼبتغَتات مل تقم على أساس علمي أو خلفية فكرية 
وإمبا مت االختيار على أساس مدى شيوعها ومدى قدرهتا التمييزية يف دراسات أخرى، كما يؤخذ أيضا على ىذه 

                                                           
1
 William H.Beaver, Financial Ratios As Predictors of Failure, Journal of Accounting  Research, Vol. 4,  
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الدراسة أهنا استخدمت أسلوبا إحصائيا بسيطا، حيث يتم التعامل مع اؼبتغَتات كل على حدا، دبعٌت أهنا حاولت 
الوقوف على ما إذا كان ىناك فرق معنوي بُت متوسط قيمة كل متغَت جملموعة من اؼبؤسسات االقتصادية اليت 

 1.أعلنت إفالسها وؾبموعة اؼبؤسسات االقتصادية القرينة اليت مل تواجو تلك الظروف
تعد ىذه الدراسة من أىم الدراسات الرائدة يف ؾبال التنبؤ بالتعثر، ويعترب بيفر ىو صاحب فكرة وضع 

مبوذج لقياس تعثر اؼبؤسسات، حيث نالحظ تناولو لدراسة كل نسبة على حدا، كما كان بإمكان الباحث 
. االعتماد على مؤسسات تنتمي لقطاعات ـبتلفة

 نسبة مالية الختبار قدرهتا على التنبؤ خالل اػبمس 14 دراستو بتحليل 1968سنة  Beaverتابع  
سنوات السابقة للتعثر، فتوصل إىل أن مقاييس اؼبوجودات غَت السائلة قادرة على التنبؤ بالتعثر بصورة أفضل من 
مقاييس اؼبوجودات السائلة، وجاءت ىذه النتيجة معاكسة للمعتقدات القائلة بأن اؼبوجودات السائلة أكثر قدرة 

 نتيجتو بأن اؼبوجودات غَت السائلة أقل عرضة للتالعب من Beaverعلى التنبؤ بفشل العمالء، وبرر 
 2:اؼبوجودات السائلة، كما توصل إىل أن أفضل النسب يف التنبؤ بالتعثر على الًتتيب وحسب أنبيتها، وىي

  نسبة التدفق النقدي إىل ؾبموع االلتزامات؛ -
  نسبة صايف الربح إىل ؾبموع اؼبوجودات؛ -
 . نسبة ؾبموع االلتزامات إىل ؾبموع اؼبوجودات -

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .335-332:  ص، صمرجع سبق ذكرهضبزة ؿبمود الزبيدي،  1
جامعة باجي ـبتار، ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت، أطروحة دكتوراه أىمية وأساليب التنبؤ بفشل المؤسسة االقتصادية، ، الشريف روبان 2
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نماذج تحليل النسب مجتمعة : المطلب الثاني
إن االعتماد على نسبة مالية واحدة يف التنبؤ بالتعثر غَت كايف وليس لو مصداقية وال يبكن االعتماد 

عليو، لذلك ينبغي على احمللل اؼبايل اختيار ؾبموعة من النسب اؼبالية القادرة على التمييز وذلك باستخدام أسلوب 
. التحليل التمييزي اؼبتعدد الذي يسمح باختيار ؾبموعة من النسب اؼبالية اؼبكونة لنموذج التنبؤ

 (Altman, 1968)ألتمان  نموذج: أوال

أدرك ألتمان بأن األكاديبيُت يف ؾبال التمويل واحملاسبة بدأوا يبيلون إىل االستغناء عن ربليل النسب 
كأداة لتقييم األداء الكلي لشركات األعمال، فكان ىناك شعور عام بأن النسب اؼبالية مفيدة بذاهتا لتقييم 

أي أنو ال توجد نسبة . جوانب معينة يف أداء اؼبؤسسات ولكن ال يبكن االعتماد عليها لتقييم أداء اؼبؤسسة العام
 .واحدة يبكن االعتماد عليها للقيام هبذه الوظيفة

 الذي كان يف ذلك الوقت أستاذ مساعد يف 1968 سنة Altman  Edwardيف ىذا السياق قام 
النسب اؼبالية، "بعنوان  (Journal of Finance)اإلدارة اؼبالية يف جامعة نيويورك بدراسة نشرت يف ؾبلة 

، قدم فيها مبوذجا للتنبؤ بتعثر اؼبؤسسات، حيث بٌت مبوذجو "التحليل التمييزي للتنبؤ بإفالس الشركات اؼبسانبة
على ؾبموعة من النسب اؼبالية اؼبركبة واؼبًتابطة ضمن سالسل زمنية يبتد أفقها الزمٍت على مدار عدة فًتات 

ؿباسبية ليتشكل منها مبوذجي إحصائي يضفي على تلك النسب ظبة الديناميكية وبقدر هبعلها أداة صاغبة للتنبؤ 
. بالتعثر اؼبايل للمؤسسات

 مؤسسة 33 مؤسسة صناعية مدرجة يف السوق اؼبايل، منها 66أجريت الدراسة على عينة متكونة 
، مت اختيار العينة على أساس سباثل حجم األصول (1965-1946) مؤسسة ناجحة خالل الفًتة 33متعثرة و

قام باختيار ؾبموعة  مث .(مت استثناء اؼبؤسسات اليت يقل ؾبموع أصوؽبا عن مليون دوالر أمريكي)ونوع الصناعة 
ينتشر استخدامها يف الدراسات اؼبالية واعتربىا أىم النسب اؼبالية اليت تشَت إىل  ( نسبة22)من النسب اؼبالية 

: قدرة اؼبؤسسة أو عدم قدرهتا على االستمرار، مث قسم ىذه النسب إىل طبس ؾبموعات رئيسية وتتمثل يف
السيولة، التمويل الذايت، الرحبية، توازن ىيكل التمويل، النشاط، مث قام باختيار نسبة مالية واحدة من كل ؾبموعة 

 1.وذلك عن طريق استخدام التحليل التمييزي اؼبتعدد

                                                           
، ؾبلة استخدام النماذج الكمية ومؤشرات التدفقات النقدية ودورىا في التنبؤ بالفشل الماليماجدة عبد اجمليد أضبد وىالل يوسف صالح،  1

 .121: ، ص2016السودان، ، كلية التجارة التجارية، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، 17العلوم االقتصادية، العدد 
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 1: إىل مبوذج يتكون من طبس نسب مالية، ؽبا القدرة على التنبؤ بالتعثرAltmanتوصل 
Z= 0,012 X1 + 0,014 X2 + 0,033 X3 + 0,006 X4 + 0,999 X5 

:  حيث أن 
Z : مؤشر التعثر اؼبايل، حيث كلما ارتفع اؼبؤشر فهذا يشَت إىل سالمة اؼبركز اؼبايل للمؤسسة وكلما البفض دل

 :أما النسب اؼبكونة ؽبذا النموذج نوضحها من خالل اعبدول التايلعلى احتمال وقوع اؼبؤسسة يف التعثر، 
 Altman النسب المالية المكونة لنموذج: (03-2)الجدول رقم 

 الوزن النسبي النسب المالية
X1 =  0,012  ؾبموع األصول/صايف رأس اؼبال العامل 

X2 =  0,014  إصبايل األصول/ (النتائج غَت اؼبوزعة)األرباح احملتجزة 
X3 =  0,033  ؾبموع األصول/ (النتيجة العملياتية)صايف الربح قبل الفوائد والضرائب 

X4 =  0,006  إصبايل الديون/القيمة السوقية غبقوق اؼبسانبُت 
X5 =  0,999  إصبايل األصول/صايف اؼببيعات 

Source: Edward I Altman, Financial Ratios Discriminant Analysis and the Prediction of 

Corporate Bankruptcy, Opcit, P: 593. 

 2:دبوجب ىذا النموذج يتم تصنيف اؼبؤسسات إىل ثالث فئات، وذلك حسب قدرهتم على االستمرارية
- Z>= 2,99 :اؼبؤسسة االقتصادية غَت معرضة لإلفالس. 
- Z<= 1,81 :اؼبؤسسة االقتصادية يف طريقها لإلفالس اؼبايل. 
- < Z < 2,99 1,81 : تعرف باؼبنطقة الرمادية ويصعب التنبؤ باإلفالس اؼبايل، وبالتايل زبضع لدراسة

 .تفصيلية
يعد ىذا النموذج من النماذج اعبيدة إلجراء دراسة التعثر اؼبايل، حيث أثبت قدرتو على التنبؤ بالتعثر 

، ومت إجراء اختبار النموذج على %83 بدقة بلغت اؼبايل بنسبة عالية قبل حدوث اإلفالس قبل سنتُت من وقوعو
 يف السنة األوىل اليت تسبق %95عينة من اؼبؤسسات األخرى وؼبدة طبس سنوات قبل التعثر فبلغت دقة النموذج 

 يف السنة اػبامسة %36 يف السنة الرابعة، و%29 يف السنة الثالثة، و%48 يف السنة الثانية، و%72التعثر، و
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قبل اإلفالس، استخدم الباحث يف ىذه الدراسة أسلوبا جديدا وىو أسلوب التحليل التمييزي اؼبتعدد، توصل من 
. خاللو الباحث لبناء مبوذج للتعثر اؼبايل

-1969) مؤسسة متعثرة خالل الفًتة 86 مؤسسة منها 972يف ثالث اختبارات الحقة، على 
 مؤسسة منها 555، و (1995-1976) مؤسسة متعثرة خالل الفًتة 110 مؤسسة منها 910، و (1975
، وقد جرى تعديل معامالت التمييز كما ىو وارد يف (1999-1997) مؤسسة متعثرة خالل الفًتة 120

 1.%94 - %82اعبدول أدناه، حيث سبكن النموذج من التنبؤ بالتعثر بدقة بلغت من 
األوزان المعيارية للنسب المالية لنموذج ألتمان بعد االختبار : (04-2)الجدول رقم 

النسب المالية 
 مؤسسة 972
1969-1975 

 مؤسسة 910
1976-1995 

 مؤسسة 555
1996-1999 

 0,386- 0,301- 0,058إصبايل األصول / رأس اؼبال العامل 
 2,067 1,599 1,504إصبايل األصول / األرباح احملتجزة 
 385, 1 2,6271 2,073إصبايل األصول / صايف الربح 

 0,005- 0,033- 0,014-  إصبايل الديون/القيمة السوقية غبقوق اؼبسانبُت 
 0,069- 0,157- 0,058-  إصبايل األصول/صايف اؼببيعات 

 .83: ، صمرجع سبق ذكرهفهمي مصطفى الشيخ،  :المصدر

2:، أنبهاAltmanولقد وجهت ؾبموعة من االنتقادات لنموذج 
 

  أنو يطبق فقط على الشركات اؼبسانبة الصناعية؛ -
 أنو يعطي أنبية كبَتة لنسبة اؼببيعات إىل إصبايل األصول وىذه النسبة زبتلف أنبيتها باختالف  -

 الصناعات؛
 . عدم إمكانية تطبيق النموذج على اؼبؤسسات غَت اؼبدرجة يف السوق اؼبايل -

، فقد مت تطويره من قبل ألتمان وىالدمان 1968 سنة Altmanنظرا لالنتقادات اؼبوجهة لنموذج 
 ربت تسمية جديد عرف فيما بعد بــــ 1977 يف سنة (Altman, Haldeman & Narayanan)وناراينان 

                                                           
. 83:  ص،مرجع سبق ذكره فهمي مصطفى الشيخ، 1

2
 Krishn Awatar Goyal, An Empirical Case Stady On Prediction Of Corporate Failure In The Selected 

Industrial Unit In India, Opcit, P : 137. 
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ZETA model  (وىو ما يعرف باعبيل الثاين) وىبتلف ىذا 1واؼبعتمد أيضا على التحليل التمييزي اؼبتعدد ،
النموذج عن سابقو دبيزتُت، األوىل ىي العينة فقد كانت العينة أكرب ومل تعتمد على اؼبؤسسات الصناعية فقط 

ولكن تضمنت أيضا مؤسسات بيع اعبملة، وأما الثانية فهي أن البيانات األساسية للعينة مت تعديلها حىت يؤخذ يف 
 مؤسسة تنتمي كلها للقطاع 111، أجريت الدراسة على عينة متكونة 2اغبسبان بعض االعتبارات احملاسبية

 نسبة وكانت النتيجة 28، ومشل التحليل (1975-1969) ناجحة، خالل الفًتة 58 متعثرة و53اػباص، 
استبدال القيمة السوقية غبقوق اؼبسانبُت بالقيمة الدفًتية، كما أدت الدراسة إىل تعديل معامالت التمييز، حسب 

  3:الصيغة التالية
Z= 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,420 X4 + 0,998 X5 

 .اؼبؤشر العام: Z:  حيث أن
X1 =  إصبايل األصول/رأس اؼبال العامل  .
X2 =  إصبايل األصول/األرباح احملتجزة  .
X3 = إصبايل األصول/صايف الربح قبل الفائدة والضريبة  .
X4 =  ؾبموع األموال اؼبقًتضة/القيمة السوقية لألسهم   .
X5 =  إصبايل األصول/اؼببيعات  .

: دبوجب ىذا النموذج يتم تصنيف اؼبؤسسات إىل ثالث فئات، وذلك حسب قدرهتم على االستمرارية
- Z>= 2,99 :مؤسسة ناجحة أو قادرة على االستمرار. 
- Z<= 1,23 :مؤسسة متعثرة أي اليت وبتمل إفالسها. 
- < Z < 2,99 1,23 :يصعب ربديد وضع اؼبؤسسة، وبالتايل زبضع لدراسة معمقة. 

 
 

 
                                                           

1
  Edward  I  Altman  And  Others,  Zeta  Analysis:  A  New  Model  To  Identify  Bankruptcy  Risk  Of  

Corporations, Journal Of Banking And Finance, Volume 01,  North Holland Publishing Company,  Holland, 

1977,  P: 31. 
، ؾبلة جامعة اؼبلك عبد العزيز، دراسة لنموذج ألتمان للتنبؤ بفشل الشركات بالتطبيق على الشركات المساىمة الكويتية طالع ؿبمد الدوباين، 2

 .226: ، ص1995 ، جامعة اؼبلك عبد العزيز، السعودية،01 العدد ،8اجمللد 
3
 Edward  I  Altman  And  Others,  Zeta  Analysis:  A  New  Model  To  Identify  Bankruptcy  Risk  Of 

Corporations, Opcit, P: 42. 
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 (Kida, 1980)نموج كيدا : ثانيا
، حيث 1980من النماذج اغبديثة اليت استخدمت يف عملية التنبؤ بالتعثر يف  Kidaيعترب مبوذج 

 20 مؤسسة منها 40اعتمد النموذج على التحليل التمييزي اؼبتعدد الختيار طبس نسب مالية، مشلت الدراسة 
 1:، ومت التوصل إىل النموذج التايل(1975-1974) متعثر خالل الفًتة 20ناجحة و 

Z= 1,042 X1 + 0,427 X2 + 0,461 X3 + 0,463 X4 + 0,271 X5 

 :مؤشر االستمرارية، واؼبتغَتات األخرى سنحاول تعريفها يف اعبدول التايل: Z: حيث أن
 Kida النسب المالية المكونة لنموذج: (05-2)الجدول رقم 

 الوزن النسبي النسب المالية
X1 =  1,042  ؾبموع األصول/ (النتيجة العملياتية)صايف الربح قبل الفوائد والضرائب 

X2 =  0,42  ؾبموع اػبصوم/ (رأس اؼبال العام)إصبايل حقوق اؼبسانبُت 
X3 =  0,461  اػبصوم اؼبتداولة/الصندوق 

X4 =  0,463  إصبايل األصول/صايف اؼببيعات 
X5 = 0,271  إصبايل األصول/  (اؼبتاحات)النقديات 

 Kidaالتنبؤ بالتعثر المالي لشركات االستثمار باستعمال النسب المالية لنموذج سامل صالل راىي اغبسناوي، : المصدر
، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة القادسية، 9، العدد 4، ؾبلة اؼبثٌت للعلوم اإلدارية واالقتصادية، اجمللد EPSوأثرىا على 

 .125: ، ص2014
 موجبة فإن اؼبؤسسة يف حالة Zحسب ىذا النموذج مت تصنيف اؼبؤسسات إىل نوعُت، إذا كانت قيمة 

 سالبة فإن اؼبؤسسة Zمن التعثر اؼبايل، أما إذا كانت قيمة  ( موجبة كان ذلك أحسنZكلما كانت قيمة )أمان 
 قبل سنة من %90تكون عرضة للتعثر، كما أثبت ىذا النموذج قدرة عالية يف التنبؤ حبدوث اإلفالس وصلت إىل 

. حدوثو
 (:Sherrod, 1987)نموذج شرود : ثالثا

يبتاز ىذا النموذج باستخدامو كأداة لتقييم ـباطر االئتمان عند منح القروض اؼبصرفية يف البنك، إضافة 
إىل دوره يف التنبؤ بإمكانية استمرارية اؼبؤسسة أو وقوعها يف التعثر اؼبايل، إذ يعتمد ىذا النموذج على ست نسب 

                                                           
1
 Kida .t, An Investigtion into Auditore’s Continuity and Related Qualification Judgments, journal of 

Accounting Research, Vol. 18, N° 02, University of Chicago, United States of America, 1980,  PP: 506-523. 



  بوونماذج التنبؤالمؤسسة االقتصادية في التعثر المالي                           : الفصل الثــاني
 

 

84 

مالية أساسية  تعرب نوعيتها عن مؤشر الرحبية ومؤشر السيولة وثالث معادالت ؼبؤشر الرفع اؼبايل، ولكل نسبة وزهنا 
 1:النسيب اػباص هبا، ويتم سبثيلها وفق اؼبعادلة التالية

Z= 17 X1 + 9 X2 + 3,5 X3 + 20 X4 + 1,5 X5 + 0,1 X6 

: سنحاول تلخيصها يف اعبدول التايل (النسب اؼبالية)مؤشر االستمرارية، أما اؼبتغَتات األخرى : Z: حيث أن
 Sherrod النسب المالية المكونة لنموذج: (06-2)الجدول رقم 

نوع النسبة  الوزن النسبي النسب المالية
X1 =  سيولة 17 إصبايل األصول/ رأس اؼبال العامل صايف 

X2 =  سيولة 9 إصبايل األصول /األصول النقدية 
X3 =  رفع 3,5 إصبايل األصول / (رأس اؼبال العام)إصبايل حقوق اؼبسانبُت 

X4 =  رحبية 20 إصبايل األصول /صايف الربح قبل الفوائد والضرائب 
X5 = رفع 1,5  إصبايل اػبصوم /إصبايل األصول 
X6 = رفع 0,1  األصول الثابتة/  حقوق اؼبسانبُت 

، دار 2، ط مدخل صناعة القرارات: التحليل الماليمنَت شاكر ؿبمد، إظباعيل إظباعيل وعبد الناصر نور، : المصدر
 .182: ، ص2008وائل للنشر، األردن، 
، والسبب الرئيسي يف كوهنا عالية ىو (X1+ X2)إن أكرب وزن للنسب اؼبالية وزن نسب السيولة 

استخدامها يف معرفة قدرة اؼبؤسسة على تسديد الديون وقدرهتا على االستمرار يف النشاط، أما أصغر وزن نسبة 
: وزن نسبة الرفع اؼبايل، ودبوجب ىذا النموذج قسمت قيمة اؼبخاطرة إىل طبس فئات، كما يبينو اعبدول التايل

 Sherrod تصنيف المؤسسات حسب نموذج: (07-2)الجدول رقم 
درجة المخاطرة قيمة المؤشر الفئات 

قروض فبتازة  Z>25الفئة األولى 
قروض قليلة اؼبخاطرة  Z< 25 >20الفئة الثانية 
قروض متوسطة اؼبخاطرة  Z<20 >5الفئة الثالثة 
قروض عالية اؼبخاطرة  Z< 5 >-5الفئة الرابعة 

قروض عالية اؼبخاطرة جدا  -Z<5الفئة الخامسة 
 .465: ، صمرجع سبق ذكرهرافعة إبراىيم اغبمداين وياسُت طو ياسُت، : المصدر

                                                           
لتجارية الخاصة المدرجة في سوق  عينة من المصارف اعلىدراسة  –الي للتنبؤ بفشل المSherrodاستخدام نموذج ، غالب شاكر حبيت 1

 .206: ، ص2015 العراق،  واسط،جامعةكلية اإلدارة واالقتصاد، ، 19د ، العدالكوت للعلوم االقتصادية واإلدارية ؾبلة ،-العراق لألوراق المالية
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 دل ذلك على قوة اؼبركز اؼبايل للمؤسسة Zمن خالل اعبدول أعاله يتضح أنو كلما ارتفعت قيمة 
ومدى إمكانية استمرارىا ومن مث البفاض درجة اؼبخاطرة، أما إذا البفضت تشَت إىل عدم إمكانية استمرار 

. اؼبؤسسة ومن مث ارتفاع درجة اؼبخاطرة
 1: إىل ربقيق ىدفُت رئيسيُت، نباSherrodمبوذج  يهدف

 يستخدم من قبل اؼبصارف لتقييم اؼبخاطر االئتمانية عند منح القروض : تقييم مخاطر االئتمان -
 للمؤسسات؛

 يستخدم للتأكد من مبدأ استمرار اؼبؤسسة يف اغبياة االقتصادية للتعرف على مدى قدرة : التعثر المالي -
 .اؼبؤسسة على مزاولة نشاطها يف اؼبستقبل

نماذج التحليل الوصفي : المطلب الثالث
اىتم ىذا النوع من النماذج على خالف النوعُت السابقُت على دراسة اؼبتغَتات الوصفية أو النوعية 
دون الكمية، على اعتبار أن تعثر اؼبؤسسات يعود أساسا إىل عوامل إدارية أكثر منها مالية، ومن خالل ىذا 

اؼببحث سنتعرف على بعض النماذج اليت تناولت ىذا االذباه وعلى رأسها مبوذج جون أرجنيت الذي يعترب من أىم 
 .رواد اؼبدخل النوعي

 (Argenti, 1976)نموذج جون أرجنتي : أوال

، وىو على خالف النماذج السابقة، فإن مبوذج أرجنيت قد ركز 1976مت صياغة ىذا النموذج عام 
على اؼبتغَتات أو العوامل الوصفية أو النوعية دون الكمية، كما يعطي أنبية بالغة للقرارات اإلدارية ولنواحي 

القصور أو الضعف يف جوانب التنظيم خصوصا اإلدارية واؼبالية، وقد ظبي ىذا النموذج بنموذج اػبطأ اإلداري 
، وىو بذلك يعطي وزنا أكرب للمظاىر ذات األثر السليب على أداء 2(A-score): اؼبتعدد أو ما يعرف بـــ

اؼبؤسسة واليت ال تأخذ بالضرورة الصورة اؼبالية، كما يبنح ىذا النموذج عناية خاصة كبو ما يعرف بإجراءات 
احملاسبة اإلبداعية اليت قد تلجأ إليها إدارة اؼبؤسسات الفاشلة يف سياق سعيها كبو ربسُت صورهتا سواء من حيث 

 ".Window dressin "الرحبية أو اؼبركز اؼبايل وذلك يف إطار اؼبتعارف عليو يف عامل األعمال دبصطلح 

                                                           
1

، مطبعة جي تاون، السودان، التحليل المالي للتقارير والقوائم المالية والتنبؤ بحاالت العسر والفشل الماليعباس عبد اهلل اغبسُت ؿبمد،  
 .133: ، ص2015

 .348:  ص،مرجع سبق ذكره ضبزة ؿبمود الزبيدي،  2
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حدد جون أرجنيت ثالث مسارات لتعثر اؼبؤسسات ماليا، حبيث اىتم بطبيعة اؼبؤسسة ومستويات األداء 
اليت حققتها يف ـبتلف دورات حياهتا، حيث ىناك مؤسسات تفلس قبل أن ربقق أدىن مستوى، وىناك مؤسسات 
تفلس بعد تطورىا تدرهبيا، حيث ربقق مراحل أوىل من األداء مث تًتاجع، وىناك مؤسسات وبدث ؽبا اهنيار وىي  

 2:، وتتمثل ىذه اؼبسارات يف1اؼبؤسسات الرائدة واليت حققت قباحا كبَتا لفًتة من الزمن
 التعثر اإلعتيادي ؼبؤسسات حديثة التكوين وغالبا ما :(مؤسسات حديثة التكوين) المسار األول  -

تكون ىذه اؼبؤسسات صغَتة اغبجم وال يزيد مستوى أدائها عن اؼبستوى الضعيف واغبد األعلى غبياهتا ىو 
. سنوات (08)شباين 
 تنمو اؼبؤسسات الصغَتة بسرعة يف اؼبراحل اؼببكرة من دورة حياهتا مث :(مؤسسات فتية) المسار الثاني  -

تتدىور يف أدائها بشدة، والسبب يف ذلك التفاؤل الشديد من قبل اإلدارة وتوسعها يف األعمال يؤدي إىل 
. زيادة نسبة الديون إىل حقوق اؼبلكية

 سبثل اؼبؤسسات كاملة النمو واليت تواجو صعوبات نتيجة :(المؤسسات الناضجة) المسار الثالث  -
للقرارات اليت تتخذىا بشأن اؼببالغة يف التوسع يف بعض النشاطات، أو خسارة مفاجئة لسوق رئيسي، أو 
. فشل مشروع ىام، وتستمر ىذه اؼبؤسسات يف نشاطها فًتة أطول من اؼبؤسسات ضمن اؼبسارين السابقُت

: من خالل اؼبسارات الثالثة اليت حددىا جون أرجنيت نستخلص أىم األسباب اليت تؤدي إىل التعثر
  عدم قدرة اؼبؤسسة على منافسة اؼبؤسسات القديبة اليت ؽبا خربة؛ -
  عدم التأقلم على اؼبتغَتات اعبديدة؛ -
 ؛(نقص التخطيط) التوسعات غَت اؼبدروسة  -
.  اؼببالغة يف اغبصول على القروض -

قام أرجنيت بتحديد ؾبموعة من اؼبؤشرات يراىا ىي السبب يف الوقوع يف التعثر اؼبايل، وقسم ىذه 
 .اؼبؤشرات حسب مراحل حدوث التعثر اليت مت ربديدىا يف النموذج، كما ىي موضحة يف اعبدول أدناه

 
 

                                                           
، ؾبلة رؤى تشخيص خطر اإلفالس باستخدام مميزات اإلفصاح المحاسبي وفق النظام المحاسبي المالي  خَت الدين قريشي وبدوي إلياس، 1

 .135: ، ص2012، جامعة الوادي، اعبزائر، 03العدد ، 02اجمللد اقتصادية، 
2
 Hubert  Ooghe, Sofie  De Prijcher, Failure  Processes  and Causes  of  Company  Bankruptcy, Journal of 

Management History - Management Decision, Vol.46, Iss:2, 2008, PP: 226-230 
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  للتنبؤArgentiمؤشرات نموذج : (08-2)الجدول رقم 
% الوزن النسبي  المؤشرات المرحلة الرقم

 العيوب 01

ضعف اإلدارة .أ
إدارة الشخص الواحد؛ - 
اعبمع بُت منصب رئيس ؾبلس اإلدارة واؼبدير العام؛ - 
عدم وجود توازن يف الكفاءات واؼبهارات اإلدارية والفنية؛ - 
عدم فعالية ؾبلس اإلدارة؛ - 
تدين كفاءة اإلدارة اؼبالية؛ - 
عدم كفاءة اإلدارة الوسطى؛ - 
. عدم االستجابة للتغيَتات يف البيئة احمليطة- 

مؤشرات الصور المحاسبي .ب
عدم الكفاءة يف إعداد ومراقبة اؼبوازنات؛ - 
عدم وجود خطة للتدفق النقدي أو عدم ربديثها؛ - 
 .عدم وجود نظام تكاليف فعال- 

8 
4 
2 
2 
2 
1 
15 
 
3 
3 
3 

 43 ( فأكثر10عالمة الخطر )المجموع 

 األخطاء 02
ارتفاع نسبة اؼبديونية؛ - 
التورط يف مشاريع كبَتة من غَت اؼبمكن ربقيقها؛ - 
 .التوسع يف العمل على حساب قدراهتا اؼبالية- 

15 
15 
15 

 45 ( فأكثر15عالمة الخطر )المجموع 

 األعراض 03
مؤشرات مالية سيئة؛  -
استخدام أساليب احملاسبة اإلبداعية؛  -
 .مؤشرات غَت مالية -

4 
4 
4 

 12 المجموع
 100 ( فأكثر25عالمة الخطر )المجموع اإلجمالي 

 مفهوم وأىمية الكشف عن احتماالت فشل الشركات قبم عبد اهلل اؼبشهداين وضمياء ؿبمد جواد الشذر،  :المصدر
 .513: ، ص2014، جامعة بغداد، العراق، 75، العدد، 20، ؾبلة العلوم االقتصادية واإلدارية، اجمللد المساىمة         
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ذبدر اإلشارة عند تطبيق النموذج إىل أن الوزن النسيب اؼبعطى لكل متغَت من اؼبتغَتات الفرعية واحملددة 
لنوع األداء، ىبتلف تبعا لقطاع اؼبؤسسة ونوع نشاطها، حجم ونوع موجوداهتا، والظروف احمليطة هبا وغَتىا من 

. العوامل اليت تدخل يف تصنيف اؼبؤسسات
 1:يتم تصنيف اؼبؤسسات االقتصادية إىل ثالث فئات كما يلي (A-score)وبناء على عدد النقاط 

 ، فاحتمال تعثر اؼبؤسسة ضعيف؛A< 18إذا كان : 01 الفئة  -
 ، فاحتمال تعثر اؼبؤسسة قوي؛A> 35إذا كان : 02 الفئة  -
 ، فإنو من الصعب التنبؤ باحتمال وقوع اؼبؤسسة يف التعثر اؼبايل؛ A<18>35إذا كان: 03 الفئة  -

حسب جون أرجنيت سبر اؼبؤسسة بأربع مراحل رئيسية واضحة اؼبعامل قبل أن ينتهي هبا األمر باػبروج من 
 2: سنوات، وىي10 و 5النشاط االقتصادي، حيث تستغرق عملية التعثر عدة سنوات تًتاوح ما بُت 

 تكتسب اؼبؤسسة يف ىذه اؼبرحلة عيوبا ؿبددة ولكنها :النزوع للتسلط اإلداري:  المرحلة األولى -
مازالت عيوبا كامنة ومل ينتج عنها أية أخطاء أو فساد واضح يف أداء اؼبؤسسة، وبالتايل فإن قوائمها اؼبالية 

. ومؤشراهتا اؼبالية لن تكون ذات أنبية يف كشف ىذه العيوب
 تبدأ اؼبؤسسة يف ىذه اؼبرحلة بارتكاب أخطاء جوىرية أو كما :األخطاء النوعية:  المرحلة الثانية -

يصفها باألخطاء الكارثية، وىذه األخطاء تأيت كنتيجة لتلك العيوب اليت كانت تعاين منها اؼبؤسسة، 
. وبالتايل فإن قوائمها اؼبالية ومؤشراهتا اؼبالية تكون ذات أنبية يف كشف ىذه العيوب

 كنتيجة الرتكاب األخطاء السابقة فإن اؼبؤسسة تكون يف ىذه :مظاىر االنهيار:  المرحلة الثالثة -
اؼبرحلة قد بدأت بالسَت يف طريق االهنيار، وتكون أعراض الوصول إىل العسر اؼبايل اغبقيقي قد بدأت 

بظهور بشكل واضح ومتزايد، وتشَت الدالئل واؼبؤشرات اؼبالية يف ىذه اؼبرحلة أن ىناك سنة أو سنتُت على 
. األكثر تفصالن بُت اؼبؤسسة وبُت حالة العسر اؼبايل اغبقيقي

 ىذه اؼبرحلة ىي اؼبرحلة األخَتة وىي عبارة عن مرحلة -:االنهيار الفعلي-المأزق:  المرحلة الرابعة -
 .االهنيار الفعلي واليت تكون اؼبؤسسة قد وصلت فيها إىل غبظة العسر اؼبايل اغبقيقي

 

                                                           
 .104: ، صمرجع سبق ذكره  فهمي مصطفى الشيخ، 1

2
 John Argenti,  Predicting Corporate  Failure, Journal Of Accountancy, Vol. 97, Iss. 1112, Institute of 

chartered  Accountants, England, 1986, PP: 157-158.   
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من خالل ما تقدم نستنتج أنو على الرغم من أنبية العمل الذي قام بو جون أرجنيت ودوره يف ؾبال 
  1:التنبؤ بالتعثر اؼبايل، إال أنو ال ىبلو من انتقادات جوىرية يبكن تلخيصها فيما يلي

مل يقدم تعريفا واضحا ودقيقا لألخطاء اليت يبكن أن تقع فيها اؼبؤسسة، حيث قام بوصف بعض  -
 األخطاء بالكارثية واليت ستضع اؼبؤسسة على طريق االهنيار؛

 أنبل جون أرجنيت اعبوانب اؼبالية يف ىذه العملية فهو يعترب أن النسب اؼبالية لن تستطيع كشف حالة  -
 سنوات، حبيث ال يبكن اكتشاف 10 و 5التدىور اليت سبر هبا اؼبؤسسة واليت تستغرق حسب رأيو مابُت 

أي يف السنتُت أو السنة األخَتة قبل اهنيارىا، أي أن  (مرحلة النضج)حالة التدىور إال يف اؼبرحلة الثالثة 
اؼبؤسسة تقضي اعبزء األكرب من ىذه السنوات وىي تعاين من العيوب الكامنة أو ترتكب أخطاء جوىرية 

دون أن ينعكس ذلك على أدائها الذي تستطيع النسب اؼبالية قياسو، وىذا بالطبع غَت منطقي فنسب 
 تقييم األداء اؼبالية غنية بالدالالت اؼبفيدة واؼبرتبطة هبذا اؼبوضوع؛

كما أن ىذا النموذج يركز ويهتم باألنظمة الداخلية للمؤسسة كنظام الرقابة الداخلية والنظم احملاسبية  -
 .ويهمل العوامل أو اؼبتغَتات اػبارجية اؼبرتبطة بالبيئة احمليطة هبا

 (LENNOX, 1999)نموذج : ثانيا
 من أىم رواد اؼبدخل النوعي للتنبؤ بالتعثر Argentiعلى غرار الباحث  Lennoxيعترب الباحث 

اؼبايل، حيث يعد ىذا النموذج من أبرز النماذج اليت حاولت التنبؤ باحتمال تعرض اؼبؤسسات لتعثر اؼبايل استنادا 
إىل مؤشرات غَت مالية، تتمثل يف متغَتات مستمدة من ظروف البيئة اػبارجية للمؤسسة كالظروف االقتصادية 

 1999على اؼبستوى الكلي، ظروف السوق، معدالت التضخم، القوانُت والتشريعات، إذ قام الباحث سنة 
بدراسة حول أثر اػبربة على تنفيذ مهام اؼبراجعة اؼبتعلقة بالتنبؤ بالتعثر اؼبايل للمؤسسة، بالتطبيق على عينة من 

، دبا 1994 إىل غاية 1987اؼبؤسسات اؼبدرجة ببورصة األوراق اؼبالية باؼبملكة اؼبتحدة يف الفًتة اؼبمتدة من سنة 
 مؤسسة دخلت يف مرحلة التصفية أو اغبراسة القضائية، كما مشلت الدراسة أيضا ؾبموعة تقارير 160يف ذلك 

 من Lennoxويتكون مبوذج . 2 مؤسسة متعثرة123 مؤسسة دبا يف ذلك 1086ؼبدققي اغبسابات غبوايل 
  .تعثرة واؼبؤسسات املناجحةؾبموعة من اؼبؤشرات غَت اؼبالية اليت يبكن من خالؽبا التمييز بُت اؼبؤسسات ال

                                                           
، 16العدد ، 08اجمللد ، ؾبلة العلوم االجتماعية واإلنسانية، المراحل، األسباب والطرق وإجراءات المعالجة: التعثر المالي الشريف روبان،  1

 .33: ، ص2007اعبزائر، ، 01جامعة باتنة 
2
 Clive S. Lennox, The Accuracy And Incremental Information Content Of Audit Reports In Predicting  

Bankruptcy, Journal Of Business Finance And Accounting, Vol 26, Issue 5,  Wiley Blackwell, United 

Kingdom, 1999, P : 759 - 775. 
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 1:، يفLennoxتتمثل اؼبؤشرات غَت اؼبالية اليت استند إليها الباحث 
 حيث تتحسن القدرة التنبؤية : الظروف المحيطة بالمؤسسة على مستوى االقتصاد الجزئي والكلي -

لنموذج التنبؤ بالتعثر اؼبايل إذا ما تضمن مؤشرات غَت مالية تعكس آثار الظروف البيئية احمليطة باؼبؤسسة 
االقتصادية، فبصفة عامة يزداد احتمال التعثر اؼبايل عندما يتحول االقتصاد الكلي من حالة االزدىار إىل 

 .حالة الكساد
 يؤثر نوع النشاط اليت سبارسو اؼبؤسسة على احتماالت تعثرىا اؼبايل، فأكثر اؼبؤسسات : نوع النشاط -

 .عرضة للتعثر ىي تلك العاملة يف ؾبال اؼبقاوالت اإلنشائية واػبدمات اؼبالية
 . يعترب ارتفاع معدل دوران اؼبوظفُت باؼبؤسسة مؤشرا لتزايد احتمال التعثر اؼبايل: معدل دوران الموظفين -
 فكلما كرب حجم اؼبكتب تزداد كفاءة : حجم مكتب التدقيق وجودة الخدمات المهنية التي يقدمها -

اؼبدقق يف توفَت مؤشرات دقيقة عن التعثر اؼبايل، ولكن الدراسة مل تستخدم معيارا معينا لقياس خربة مدقق 
اغبسابات، ومل تتضمن تأثَت إدخال اؼبعلومات غَت اؼبالئمة على دقة التنبؤات اػباصة بتعثر اؼبؤسسات ؿبل 

. اؼبراجعة
ىذه أىم النماذج وأكثرىا مشوال ووضوحا كما أن ىناك العديد من النماذج األخرى، ولكن مل نذكرىا 

ألهنا تكرارا لبعض أجزاء ىذه النماذج، وما هبب التأكيد عليو ىو أن أيا من النماذج اؼبشتقة اؼبشار إليها أعاله ال 
يبكن تطبيقها كما ىي يف صيغتها األصلية لدراسة احتماالت التعثر اؼبايل، الحتمال أن تكون اؼبؤسسة ؿبل 

الدراسة ـبتلفة يف طبيعة نشاطها أو يف الظروف البيئية احمليطة هبا عن طبيعة نشاط أو الظروف البيئية اليت كانت 
. ؿبيطة بالعينة اليت مشلتها الدراسة، واليت كان من خالؽبا قد بٌت النموذج

 
 
 
 

 
 
 

                                                           
1
 Clive S. Lennox, The Accuracy And Incremental Information Content Of Audit Reports In Predicting  

Bankruptcy, Opcit,, PP: 760-773. 
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 :خالصة الفصل
حاولنا من خالل ىذا الفصل وصف وتشخيص ظاىرة التعثر اؼبايل من خالل إعطاء تصورات ورسم 
السيناريوىات اليت يبكن أن سبر هبا اؼبؤسسة على مدار دورة حياهتا، ومهما اختلفت أسباب حدوث التعثر اؼبايل 

فالكل يتفق على أن التعثر اؼبايل مشكلة من الضروري ذبنبها مبكرا لتفادي إفالس اؼبؤسسة، كما تبُت لنا من 
خالل مراحل التعثر أنو ليس من الضروري أن سبر كل اؼبؤسسات بنفس اؼبسار اؼبؤدي إىل التعثر، فاختالف 

. اؼبراحل اؼبؤدية للتعثر مرتبط باختالف سبب حدوثو وطريقة التعامل معو
كما مت اإلشارة إىل الدراسات واألحباث اليت ىدفت اىل تصميم مباذج إحصائية ترتكز على النسب 
اؼبالية اؼبتعارف عليها، ويف ىذا الصدد ظهرت ثالثة اذباىات يف تكوين النماذج، االذباه األول وىو اذباه قدًن 

يعتمد على نسبة مالية واحدة، أما االذباه الثاين يعتمد على ؾبموعة من النسب اؼبالية القادرة على التمييز وذلك 
باستخدام أسلوب التحليل التمييزي اؼبتعددـ، أما االذباه األخَت ىبتلف عن االذباىُت السابقُت حبيث يعتمد على 

. دون الكمية (النوعية)اؼبتغَتات الوصفية 
تعتمد مباذج التنبؤ بالتعثر اؼبايل على أدوات التحليل اؼبايل، وذلك من خالل دور احمللل اؼبايل يف اختيار 

النسب اؼبالية اليت يراىا األنسب هبدف استخدامها يف تكوين النموذج حبيث هبب أن يتمتع باػبربة والعلم معا، 
. كما تستخدم النماذج األساليب اإلحصائية يف عملية التنبؤ، وىذا ما سنتطرق إليو يف الفصل الثالث



  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

دور النسب املالية والتحليل 

التمييزي يف تقدير خماطر التعثر 

 املايل
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  :متهيد

بتوفري يسمح املايل للتنبؤ بالتعثر  جذ من خالل ما مت عرضه يف الفصل الثاين ندرك أن عملية بناء منو 

عرضها  اليت يتماملالية املعلومات  إىل، يستند من مشكلة التعثر املايلاملؤسسات معلومات عن مدى قرب أو بعد 

حيث تسمح هذه املعلومات للجهات ذات ، ورة حماسبيةيف �اية كل د املؤسسات تنشرهاالقوائم املالية اليت  يف

العالقة من تقييم مدى كفاءة وفعالية استخدام املوارد املتاحة يف حتقيق األهداف املسطرة من جهة، والتخطيط 

   .والتنبؤ بالوضع املستقبلي للمؤسسة من جهة أخرى

قيق ذلك باعتباره أداة من أدوات يعترب التحليل املايل من مجلة األدوات واألساليب املساعدة على حت

حيث يعمل على تفسري وحتليل خمتلف املعلومات  ،املايل وكذلك أداة من أدوات التنبؤ ،املؤسسةالتقييم والرقابة يف 

املؤسسة يف حتقيق األهداف  تعثرأو  القوة والضعف والتحقق من مدى جناح�دف الكشف عن مواطن املالية 

نظرا ألمهيتها وقدر�ا على تفسري دوات اليت يعتمدها احمللل املايل النسب املالية، من بني أهم األو املسطرة، 

  .األوضاع املاضية واملستقبلية

ويعترب باإلضافة إىل النسب املالية تعتمد مناذج التنبؤ على األساليب اإلحصائية يف تصميم النماذج، 

أثبت ، حيث هلذا الغرضب اإلحصائية املستخدمة من بني أهم األسالي - خطوة خبطوة-  التمييزي أسلوب التحليل

كن أصحاب املؤسسات من اختاذ ميحيث  ،معينةزمنية ر املايل قبل حدوثه بفرتة دقة عالية يف التنبؤ بالتعث

  .التعثر املايل خطراملناسبة لتجنب الوقوع يف التصحيحية اءات اإلجر 
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  التعثر املايلالتحليل املايل لغرض التنبؤ ب :املبحث األول

املختلفة اليت هلا عالقة معني على قدر كبري من األمهية لألطراف  نشاطتعترب املعلومات املالية اخلاصة ب

، ونتيجة الزدياد أمهية تلك املعلومات املالية نشأت وتطورت احلاجة إىل التحليل املايل لبنود القوائم املالية بالنشاط

 .اهلامة واملفيدة يف اختاذ القرارات وذلك الستخالص املقاييس والعالقات

 مفهوم التحليل املايل: املطلب األول

حتتوي القوائم املالية على العديد من املعلومات، تعرض يف شكل أرقام، إذ ال تعد يف حد ذا�ا مؤشرات  

لعناصر، ونتيجة كافية ملستخدمي هذه القوائم، فعند فحصها رمبا ال تظهر لنا العالقات اجلوهرية والربط بني هذه ا

  .لذلك ظهرت احلاجة إىل حتليل القوائم املالية بغرض توفري معلومات متنوعة تستخدم ألغراض خمتلفة

  تعريف التحليل املايل : أوال

تلك العملية اليت يتم من خالهلا حتويل الكم الكبري من البيانات واألرقام "  :يعرف التحليل املايل بأنة

لني، األول ألجل مساعدة املستخدمني اخلارجيني الختاذ قرارات سليمة والثاين ألجل إىل كم أقل يستعمل يف جما

 1."تقييم أداء الشركة والتنبؤ باملستقبل

ملية معاجلة منظمة للقوائم املالية باستخدام األساليب التقليدية واألساليب ع" :كما عرف على أنه

يم أداء مات تساعد األطراف املهتمة يف تقيلوصول إىل معلو ا �دف ،احلديثة للتحليل املايل واملزاوجة فيما بينهم

  2."املؤسسة والتنبؤ مبا ستؤول إليه يف املستقبل

وحتليل التقارير املالية لتحليل الوضع املايل للمؤسسة وأدائها، وكذلك تقومي  استخدام" :عرف بأنهو 

  3".األداء املايل للمؤسسة يف املستقبل

م له قواعد وأسس تقوم على دراسة القوائم املالية باستخدام األساليب عل" :أنهرفه البعض على يع

إلظهار واشتقاق االرتباطات والعالقات اليت تساعد على دراسة وضع املؤسسة من نواحي متويلية  ،الكمية

  4."وتشغيلية

                                                           
كلية   ،94جملة اإلدارة واالقتصاد، العدد  ،التنبؤ بالفشل للشركات باستخدام التحليل املايل يف العراقعلي خلف الركايب وبثينة راشد الكعيب،  1

 .112: ، ص2013العراق،  اإلدارة واإلقتصاد، اجلامعة املستنصرية،
 .235: ص ،ع سبق ذكرهمرج ،زهرة حسن عليوي وحممد عباس �ود 2

3
 Anneli Logman, Bruce Aylward, Survey of Multilateral Bank Practice on Financial and Economic 

Analysis of Large Dams, Prepared For Thematic Review III, May 2000 , P : 7. 
، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، العدد مسار املؤسسة االقتصادية دور التحليل املايل يف حتديد  ،هشام عزريلحممود عزت اللحام وأمين  4

 .304: ، ص2016العراق، كلية بغداد للعلوم االقتصادية،   ،49
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وائم املالية وأسس يهتم بتجميع البيانات اخلاصة بالق ،معايري ،علم له قواعد" :عرف التحليل املايل بأنه

  1."ينهمابية دقيقة وإجياد الربط والعالقة للمؤسسة، وإجراء التصنيف الالزم هلا مث إخضاعها إىل دراسة تفصيل

توفرها  من خالل التعاريف السابقة نستنتج أن عملية التحليل املايل تنطلق من املعلومات املالية اليت

وذلك وفق آلية معينة للوصول إىل  ،بني هذه القيم العالقات ، مث العمل على اشتقاق جمموعة مناملالية قوائمال

حيث  ،اهلدف من التحليل املايل الذي خيتلف باختالف األطراف املهتمة سواء من داخل أو خارج املؤسسة

  .ختتلف الغايات واألهداف اليت يتطلع إليها احمللل املايل باختالف الغرض من التحليل

   أهداف التحليل املايل: ثانيا

من زوايا متعددة وبكيفية ختدم الذين هلم مصاحل  ؤسسةيهدف التحليل املايل عموما إىل تقييم أداء امل

بقصد حتديد نقاط القوة والضعف، ومن مث االستفادة من املعلومات اليت يوفرها التحليل املايل يف  ؤسسةمالية يف امل

  2:ال أهداف التحليل املايل فيما يلياملشروع، وميكن إمجبترشيد قرارا�م املالية ذات العالقة 

وإجراء فحص السياسات املالية املتبعة وذلك عن طريق الدراسة  ،إجراء تشخيص مايل عام للمؤسسة - 1

التفصيلية ملختلف الوثائق والبيانات املالية اليت تفسر لنا املعطيات من جانبها الكمي والكيفي بإعطاء نقاط 

 ية؛القوة والضعف يف السياسات املال

 والقدرة على احلكم على للمؤسسة، بواسطة التحليل املايل ميكن احلكم على الوضع املايل املاضي - 2

 املخاطر املالية للمؤسسة؛ ،القدرة على الوفاء ،السيولة ،الرحبية

توزيع  ،التمويل ،من خالل التحليل املايل ميكن احلكم على قرارات اإلدارة فيما خيص االستثمار - 3

 األرباح؛

وبالتايل  ،اعد يف توقع مستقبل املؤسسات من حيث حتديد مؤشرات نتائج األعمال املتعلقة �ايس - 4

 معرفة اإلجراءات املناسبة ملواجهة احتماالت اإلفالس؛

 .يعد التحليل املايل الركيزة األساسية يف وضع التنبؤات املالية - 5

  

                                                           
ا�لد رية، جملة البحوث التجا ،-دراسة تطبيقية على شركة اخلزف السعودية–حتليل الرفع التشغيلي ألغراض تقومي األداء عبد هللا الركوي العنزي،  1

 .50: ، ص2011السعودية،  عة الزقازيق،كلية التجارة، جام،  02، العدد 33
2

اإلدارة ، كلية 02، العدد 05ىن للعلوم اإلدارية واالقتصادية، ا�لد جملة املث ،استخدام التحليل املايل يف حتليل االئتمان، عماد غفوري عبد النجار 

 .209: ، ص2015 العراق،، املثىن، جامعة واالقتصاد
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   1:كما يهدف التحليل املايل إىل حتقيق األهداف التالية

 يد االحنرافات وذلك من خالل مقارنة األداء الفعلي عن املخطط وتشخيص أسبا�ا؛حتد - 1

 حتديد الفرص املتاحة أمام املؤسسة واليت ميكن استثمارها؛ - 2

 اخلطط املستقبلية؛و االستفادة من نتائج التحليل إلعداد املوازنات  - 3

 .املايل الذي تواجهه املؤسسة التنبؤ باحتماالت التعثر - 4

ا يساهم يف تلبية أهداف ، ممكن القول بأن التحليل املايل يستخدم ألغراض وأهداف كثريةمما سبق مي

 .املؤسسة سواء كان يف حالة اختاذ قرارات مالية من حيث احلصول على األموال أو استخدام هلذه األموال

  أمهية التحليل املايل: ثالثا

فة االجتماعية، اليت �تم بدراسة القوائم املالية بشكل تنبع أمهية التحليل املايل باعتباره أحد جماالت املعر 

يف فرتة زمنية حمددة أو فرتات  مفصل يوضح العالقات بني عناصر هذه القوائم والتغريات اليت تطرأ عليها يحتليل

   2:، وميكن القول أن أمهية التحليل املايل تندرج يف النقاط التاليةزمنية متعددة

بيانات النظام احملاسيب للمشاريع املختلفة، وبغض النظر عن طبيعة عملها، ليمد يتناول التحليل املايل  - 1

 متخذي القرارات يف ا�تمع باملؤشرات املرشدة لسلوكيا�م يف اختاذ القرارات الرشيدة؛

، كما تقييم األداء بعد إنشائهاى االقتصادية إلقامة املشاريع، و يساعد التحليل املايل يف تقييم اجلدو  - 2

، إضافة إىل إخضاع ظروف عدم التأكد للرقابة والسيطرة التخطيط املستقبلي ألنشطة املؤسسةعد يف يسا

 ومحاية املؤسسة من االحنرافات احملتملة؛

يساعد التحليل املايل يف توقع املستقبل للوحدات االقتصادية، من حيث معرفة مؤشرات نتائج  - 3

ملواجهة االحتماالت املختلفة، حيث يساعد التحليل املايل على األعمال، وبالتايل اختاذ اإلجراءات املناسبة 

معرفة األداء من خالل البيانات التارخيية ومعرفة مقدار ما تواجهه من خماطر، واألداء املتوقع يف املستقبل 

 ؛وهذا يساعد على ترشيد القرارات املطلوبة

 .ده يف أداء مهامه بشكل فعالاعيعترب أحد مهام املدير املايل يف املؤسسات املختلفة، ويس - 4

                                                           
 .21: ، صمرجع سبق ذكرهعدنان تايه النعيمي وارشد فوائد التميمي،  1
،  05، العدد 03، جملة املثىن للعلوم اإلدارية واالقتصادية، ا�لد تقومي أداء املصارف التجارية باستخدام أدوات التحليل املايلسامل حممد عبود، 2

 .93: ، ص2013اق، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة املثىن، العر 
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مما سبق تظهر أمهية التحليل املايل يف أنه أداة من أدوات الرقابة الفعالة، والتخطيط السليم ملستقبل 

  .املؤسسات، والتنبؤ بتعثرها وإفالسها

 األهداف واألمهية اليت حيققها التحليل املايل للمؤسسة، فإنه أيضا ميد املدير املايل باإلضافة إىل

املؤسسة يف  �دف احلفاظ على استمرارية ،القرارات جمموعة مناختاذ  تساعده علىاليت جموعة من املعلومات مب

  1:، وأهم هذه القرارات هيكثرية التغريات والتقلباتبيئة  

 األرباح املستقبلية؛و  واألخطار ،)قصرية وطويلة األجل(قرار االستثمار وحيدد هيكل االستثمارات  - 

 تكلفة رأس املال؛ ،اخلطر التمويلي ،املزيج التمويلي ،وحيدد هيكل التمويل قرار التمويل - 

حتليل (الرقابة املالية  ،)التنبؤ املايل واملوازنة املالية(قرار التخطيط والرقابة املالية وتشمل التخطيط املايل  - 

 ).النسب، العائد على االستثمار

تحليل تعتمد كثريا على الشخص القائم بعملية من خالل ما سبق نستنتج أن جناح أو فشل عملية ال

، باإلضافة اخلية واخلارجية احمليطة باملؤسسةالتحليل، حبيث جيب أن يتمتع احمللل املايل بدراية كافية بالظروف الد

قادرا يكون ، ويتميز خبصائص املقدرة الديناميكية، و اإىل ذلك البد أن يكون مؤهال تأهيال علميا وعمليا مناسب

  .استخدام األساليب والوسائل العلمية للتحليل املايل للوصول إىل اهلدف املرجو من عملية التحليلعلى 

  : املايل مراحل وخطوات التحليل: رابعا

املرور بعدة مراحل وخطوات أساسية ومتعددة، وميكن املايل التحليل املايل من احمللل تستوجب عملية 

 ت يفوقد يتم جتاوز هذه اخلطوات أو دجمها، وتتمثل أهم هذه اخلطوا هلذه اخلطوات أن ختتلف من حتليل آلخر،

  2:ثالثة مراحل، هي

  :مرحلة اإلعداد والتحضري - 1

العمل مبجرد إسناد مهمة إجراء التحليل إليه، ويقوم احمللل املايل هي مرحلة أساسية يبدأ فيها احمللل 

 :خالل هذه املرحلة باخلطوات التالية

تحليل املايل وجتميع القوائم املالية والبيانات األخرى الالزمة يف التحليل، فاألهداف حتديد اهلدف من ال - 

 التحليل املايل؛عملية تعتمد على ما ينشده احمللل من 

 مدى ونطاق التحليل، فيتوجب على احمللل بعد عملية حتديد األهداف أن يقرر مدى ونطاق التحليل؛ - 

                                                           
 .16-15: ص ، ص2001 األردن، ، عمان،للنشر والتوزيع ، دار وائلإدارة وحتليل مايلخلدون إبراهيم شريفات،  1
 .78-76: ص ، صمرجع سبق ذكره، مؤيد راضي خنفر وغسان فالح املطارنة 2
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البيانات املالية األخرى الالزمة يف تشمل هذه املرحلة جتميع خمتلف يد ومجع املعلومات والبيانات، و حتد - 

 .التحليل واملالئمة ألهداف حتليله

 :مرحلة التحليل -2

من خالهلا مبعاجلة املعلومات والبيانات مبا خيدم أهداف املايل هي املرحلة األساسية اليت يبدأ احمللل 

  1:ةالتحليل، وتتكون هذه املرحلة من اخلطوات التالي

إعادة تبويب وتصنيف البيانات، وهي خطوة بالغة األمهية حيث يتم من خالهلا تسهيل مهمة احمللل  - 

 املايل ومساعدته يف الرتكيز يف حتليله للوصول إىل نتائج دقيقة حتقق الفائدة واألهداف املنشودة؛

احمللل، ملا يشكله ذلك من  اختيار األداة املالئمة للتحليل، يتطلب اختيار أداة التحليل عناية خاصة من - 

األدوات الشائعة االستخدام النسب  بني أثر هام على جناح التحليل، وتتعدد األدوات واألساليب ومن

 ؛املالية

اليت جيدها احمللل نتيجة مقارنته لألرقام واملؤشرات  الفروقاتو حتديد االحنرافات وأسبا�ا، وهي الدالالت  - 

أو  ،ام ومؤشرات أو نسب أخرى ختص املؤسسة نفسها ألعوام خمتلفةأو النسب اخلاصة باملؤسسة بأرق

 .ختص مؤسسات تنشط يف نفس ا�ال

 :مرحلة االستنتاجات والتوصيات -3

وضع االستنتاجات والتوصيات حول أداء املؤسسة، ويبدأ التقييم من  يتم فيهاهي املرحلة األخرية اليت 

   2.مع املعايري املناسبةخالل مقارنته نتائج التحليل املايل للمؤسسة 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .77: ، صمرجع سبق ذكرهمؤيد راضي خنفر وغسان فالح املطارنة،  1
 .78: ، صاملرجع أعاله 2
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  تهأدوات التحليل املايل واستعماال: املطلب الثاين

أثناء عملية احمللل املايل يستعملها ) تقليدية وحديثة(يعتمد التحليل املايل على جمموعة من األدوات 

حليل املالئمة حسب لية التحليل، ويتم اختيار أداة التالتحليل �دف الوصول إىل اهلدف املراد حتقيقه من عم

ل التحليل املايل يف عدة جماالت وهناك أيضا ويستعم، بناء على خربة وكفاءة احملللالغرض من التحليل 

 .العديد من اجلهات املهتمة بعملية التحليل

 التحليل املايل )أساليب( أدوات :أوال

لل املايل للوصول إىل نقاط هي جمموعة الوسائل والطرق الفنية واألساليب املختلفة اليت يستخدمها احمل

   .وميكن التمييز بني عدة أنواع من أدوات التحليل املايل ،القوة والضعف يف القوائم املالية

 استمرارية نشاطت عقالنية حتافظ على يتم استخدام أدوات التحليل املايل من أجل الوصول إىل قرارا 

   1:إىل حليل املايلأدوات الت، وتنقسم املسطرة هدافهاحتقيق أ، و املؤسسة

نشأت مع بداية ظهور معرفة التحليل املايل، ورغم أ�ا تقليدية إال أ�ا مازالت تشكل  :األدوات التقليدية - 1

كما ميكن   أمهية كبرية يف عملية التحليل، كالنسب املالية اليت تستخدم يف حتليل خمتلف عمليات وأنشطة املؤسسة،

 .ملية التحليلالتخطيطية لتوضيح ع استخدام الرسوم

كما   ،الربجمة اخلطية يف عملية التحليل ،املصفوفات ،وتشمل الطرائق الرياضية واإلحصائية :األدوات احلديثة - 2

  .املؤسسةميكن أن يستخدم احلاسوب يف إعداد برامج حتليلية يف معاجلة كثري من املشكالت اليت تواجه 

  2:ايل إىلاملستعملة يف التحليل امل كما ميكن تصنيف األساليب

 وتضم: األساليب التقليدية - 

 رتتني زمنيتني وذلك بإجياد العالقة بني بنود أو يهتم بتقييم األداء خالل ف :التحليل األفقي

ويساعد هذا التحليل يف  ،معرفة االستقرار أو الرتاجع يف هذا املتغري فقرات القوائم املالية، �دف

مثل اجتاه بند معني من بنود  ،اسيب أو مايل معنيالكشف عن بعض اخلصائص النوعية ملتغري حم

القوائم املالية من حيث هل هو يف تزايد أو تناقص ودرجة االستقرار أو التذبذب يف البند من فرتة 

  .مالية ألخرى

                                                           
، جملة كلية الرتاث التحليل املالية للقوائم املالية باستخدام احلاسوب لعينة من الوحدات االقتصاديةنور عبد الرزاق وحسنني محيد العبيدي،  1

 .115: ص ،2015قسم احملاسبة، العراق، ، كلية الرتاث اجلامعة،  19اجلامعة، العدد 
22

، جملة جامعة كركوك للعلوم اإلدارية فصاح احملاسيب يف البيانات املالية املنشورة على حتليل القوائم املاليةاثر مستوى اإلتانيا قادر عبد الرمحن،  

 .187: ، ص2016، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة كركوك، العراق، 01، العدد 06واالقتصادية، ا�لد 
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 ويهتم بقياس  ،يطلق عليه التوزيع النسيب لعناصر القوائم املالية :)رأسيال( التحليل العمودي

، وال يكتمل معىن أو داللة النسبة إال عند إمجايل العناصر يف القوائم املالية نسبة كل عنصر إىل

 .مقارنتها مبعيار حمدد  وقد يكون املعيار النسبة نفسها يف السنة أو يف السنوات السابقة

 وقيم البسط واملقام هي البيانات النسبة املالية ما هي إال عالقة بني بسط ومقام :حتليل النسب ،

وهناك ثالثة مستويات يف فهم وحتليل النسب املالية  ،ام احملاسبية اليت تعرضها القوائم املاليةواألرق

القدرة فيما إذا كان هناك حتسن يف  ،وهي القدرة على القيام بالعمليات احلسابية املتعلقة باألرقام

حتسن األرقام أو  والقدرة على التعامل مع التفسريات بشأن أسباب ،الرقم أو تراجع بني مدة وأخرى

 .تراجعها

 1:قسم األساليب احلديثة إىل قسمنينت :األساليب احلديثة - 

 تعتمد على جمموعة من البيانات لعدد من السنوات �دف توضيح : األساليب اإلحصائية

واليت يعرب عنها باملعدل قياسا مبعدالت نفس املؤشرات لفرتات زمنية  ،العالقة بني مؤشرات معينة

 .سابقة

 احلصول على نتائج أدق فضال عن تقليل املدة يف تساعد األساليب الكمية : ساليب الكميةاأل

طريقة االرتباط : اليت تستغرقها عملية التحليل، ومن أكثر الطرق اليت ميكن استخدامها هي

 .واالحندار، طريقة الربجمة اخلطية، املصفوفات اخلطية

  املايل التحليل استعماالت: ثانيا

حليل املايل ما هي إال أداة يسعى من خالهلا احمللل املايل التعرف واحلكم على مستوى أداء عملية الت

املؤسسات واختاذ القرارات اخلاصة، لتلبية احتياجات ذوي املصلحة، ولكن خيتلف استعماهلا حسب غرض احمللل 

  : من عملية التحليل، وميكن تلخيص استعماالت التحليل املايل يف األغراض التالية

يقوم �ذا النوع من التحليل املقرضون �دف معرفة قدرة املقرض على السداد والوفاء  :التحليل االئتماين - 1

حيث يتم على أساس النتائج املتوصل إليها من عملية التحليل اختاذ قرار املنح من  ،بالتزاماته املالية جتاه املقرتض

 .عدمه

                                                           
1
 .115-114: ص ص ،مرجع سبق ذكرهعلي خلف الركايب وبثينة راشد الكعيب،  
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 الستثمارات يف أسهم املؤسسة واسهمالتحليل يف تقييم ا يستعمل هذا النوع من :التحليل االستثماري - 2

القرض وبالتايل تقييم املؤسسات، والذي يعود بالفائدة على كل من أفراد املؤسسة، ويعترب التحليل االستثماري من 

 .أفضل التطبيقات العملية اليت يقوم �ا املستثمرون

اء املؤسسة الذي يعتمد على تقييم نوعيتها وكفاء�ا يستعمل هذا التحليل يف تقييم أد :األداءتقييم حتليل  - 3

 .وهذا ال يتم إال من خالل استخدامات أدوات التحليل املايل ،يف إدارة موجودا�ا وتواز�ا املايل

األمر الذي يتطلب منها إعداد  ،أسواقهاذبذبات مستمرة يف تقد تتعرض املؤسسات إىل  :لتخطيطالتحليل ل - 4

 .هلا اسرتشادا باألداء السابقة هذه التغريات ووضع تصور ألداء املؤسسة املستقبلي واملتوقع اخلطط الكفيلة ملواجه

والقرار املايل، إن  يقرار االستثمار الهناك ارتباط بني : التحليل لغرض اختاذ القرارات املالية والرقابة املالية -5

، أما دراسة سياسة التمويل الذايتاصر األصول و يل مايل لدراسة عنوضع اخلطة املالية وتنفيذها يؤدي إىل إجراء حتل

فيما يتعلق بالرقابة على السياسة املالية �دف إىل معرفة الشروط الالزمة لتحقيق التوازن املايل ومستوى الرحبية يف 

 1.قياملؤسسة، إذ تعترب الرقابة على تنفيذ خطة االستثمار والتمويل هي الطريقة الوحيدة إىل التحليل املايل احلقي

 إىليستخدم حتليل االندماج لتقومي موجودات ومطلوبات املؤسسة �دف الوصول : حتليل االندماج والشراء -6

القيمة احلقيقة للمؤسسة، إذ يرتتب على عملية االندماج والشراء تكوين مؤسسة واحدة نتيجة انضمام مؤسستني 

واملؤسسة ) املشرتية(رة يف كل من املؤسسة أو أكثر، ويف حالة رغبة املؤسسة بشراء مؤسسة أخرى تقوم اإلدا

ض املقدم واحلكم على بعملية تقييم لكل من املؤسسات اليت تنوي شرائها أو بيعها ألجل تقييم العر ) البائعة(

  2.مدى مناسبته

كما ميكن إضافة استعمال آخر ومهم للتحليل املايل، وهو التحليل لغرض التنبؤ بالتعثر املايل 

اإلدارة، املستثمرين، البنوك، املالك، مراقيب احلسابات، اجلهات : خيدم عدة أطراف منهاللمؤسسات والذي 

وتعود فائدته على املؤسسة وذلك من خالل التنبيه املبكر بوقوعها يف عسر مايل حقيقي وهذا ما  .احلكومية

طين من خالل محاية ، كما تعود فائدته على االقتصاد الو يسمح هلا باختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة

  .املؤسسات من اإلفالس

  

                                                           
دور التحليل املايل يف تشخيص عوامل القوة والضعف يف القوائم املالية للشركات املقرتضة عند اختاذ القرار االئتماين ن، تانيا قادر عبد الرمح 1

-63: ص ص ،2012، ، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة تكريت، العراق26، العدد 08جملة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية، ا�لد  ،املصريف

64. 
2
 .17: ص ،مرجع سبق ذكرهوحيد حممود رمو وسيف عبد الرزاق حممد الوتار،  
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  منهجية التحليل املايل: ثالثا

جيب أن ترتك تفصيال�ا لرأي احمللل نفسه ليكون يف استطاعته  طريقة التحليل املايلبالرغم من أن 

ن التعامل مع خمتلف احلاالت اليت ميكن أن يواجهها، إال أن ذلك ال مينع من وضع بعض املبادئ العامة لتكو 

  1:ما يليأساس ملدخل عام ملنهجية التحليل املايل، ومن هذه األسس العامة 

مثل حتديد قدرة املؤسسة على الوفاء بالتزاما�ا اجلارية، أو التحليل  :حتديد الغاية أو اهلدف من التحليل -1

 .تحليل املايل، وهذا متوقف على اجلهة املعنية بالألغراض تقييم األداء املهين، أو حتليل إنتاجية العمل

فإذا كان اهلدف هو حتليل قدرة املؤسسة على  :طة بشكل مباشر باهلدف من التحليلمجع البيانات املرتب -2

اجلارية فاألمر يتطلب معرفة األصول املتداولة وأنواعها املختلفة لفرتة معينة، ومن مث حتديد  بالتزاما�االوفاء 

التحليل تقييم األداء املهين فإن البيانات املطلوبة تتعلق من دف اهلان االلتزامات اجلارية لنفس الفرتة، أما إذا ك

املؤسسة مثل دورا حامسا يف أداء حتديد املؤشرات الرئيسية اليت تلعب مث يتم  ،لفرتة معينة واإليراداتباملصروفات 

 .املبيعات أو اإلنتاج

ا احمللل للوصول إىل أفضل النتائج وبأسرع اليت يطبقه :األسلوب أو األداة املناسبة لعملية التحليلحتديد  -3

ومقدار للشخص القائم بعملية التحليل، وقت، وهذه اخلطوة تعتمد بالدرجة األوىل على املستوى الفين والعلمي 

 .دراية الشخص أو فريق التحليل باألساليب املختلفة لعملية التحليل

أهدافها البد أن تشمل فرتة املايل مليات التحليل حىت حتقق ع :حتديد الفرتة الزمنية اليت يشملها التحليل -4

التحليل للقوائم املالية لعدة سنوات متتالية، حيث أن القوائم املالية لسنة واحدة قد ال تكون كافية للحصول منها 

 .على املعلومات اليت يستطيع احمللل من خالهلا إصدار حكم ما

يتم اختيار املعيار املناسب من  :تخدامه يف قياس النتائجاختيار املعيار املناسب من معايري التحليل الس -5

 .حدود العمليات املالية املتبعةمعرفة  �دف ،أجل قياس نتائج التحليل املايل وإسقاطها على نشاط املؤسسة

يتوجب على احمللل املايل معرفة مدي احنراف  :حتديد درجة االحنراف عن املعيار املستخدم يف القياس -6

 .املعيار املستخدم، حىت حتقق املؤسسة أهداف أفضل النتائج عن

بعد العملية السابقة جيب معرفة األسباب احلقيقية اليت أدت إىل االحنراف  :دراسة وحتليل أسباب االحنراف -7

 .عن املعيار املستخدم

                                                           
 .25-24: ، ص ص2009، دار إثراء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 01، ط االجتاهات احلديثة يف التحليل املايلوليد ناجي احليايل،  1
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خر خطوة تعترب آ :وضع التوصيالت الالزمة يف التقرير الذي يعد من قبل احمللل يف �اية عملية التحليل -8

 1.يف عملية التحليل املايل وهذا من أجل اخلروج بتوصيات واستنتاجات حول نشاط املؤسسة

  اجلهات املستفيدة من التحليل املايل: رابعا

إن االستعماالت الواسعة للتحليل املايل جعلت منه جمال اهتمام الكثريين رغم اختالف األهداف اليت 

  2:وميكن إجياز أهم األطراف املهتمة بالتحليل املايل فيما يلييتطلعون إليها من التحليل املايل، 

 ميهتم املسامهون يف املؤسسة بالعائد على األموال املستثمرة احلالية واملستقبلية، حيث يساعده :املسامهون - 1

سبة للمستثمر عنها، أما بالنيتم التخلي أو  باالحتفاظ باألسهم اليت ميتلكو�االتحليل املايل يف اختاذ القرار إما 

احملتمل فإنه يهدف إىل معرفة هل من األفضل بالنسبة له الشراء أو ال، سواء كان مستثمر حايل أو حمتمل فكالمها 

 .يهتم مباضي املؤسسة

يهتمون بصفة عامة بالتعرف على مدى قدرة املؤسسة بالوفاء بالقروض عندما حيني أجل  :الدائنون - 2

 .ندات أو البنوك أو املؤسسات املاليةاالستحقاق، سواء كانوا حاملي الس

يهتم املورد بسالمة املركز املايل للمؤسسة، يعين دراسة وحتليل مديونية العميل يف دفاتر املورد، حيث  :املوردون - 3

 .يقرر على ضوء خمرجات التحليل املايل ما إذا يستمر يف التعامل معه أم ال أو خيفض هذا التعامل

ام املعلومات اليت ينشرها املردون، ميكن للعميل معرفة ما إذا كانت الشروط اليت من خالل استخد :العمالء - 4

حيصل عليها مماثلة ملا متنح لغريه، وتتطابق مع فرتة االئتمان اليت مينحها هو لعمالئه، وتتم هذه املقارنات 

 .باستخدام القوائم املالية حبساب متوسط االئتمان

ملون مبعرفة املركز املايل للمؤسسة الذي ينتمون إليه والتأكد من سالمة إدارة يهتم العا :العاملون يف املؤسسة - 5

ة مدى ولة نشاطها، كما يتمكنون من معرفاألموال، وذلك �دف معرفة مستقبلهم هل ستستمر املؤسسة يف مزا

 .إمكانية الزيادة يف األجور

ليات التخطيط والرقابة، إذ تضع معايري تستفيد إدارة املؤسسة من التحليل املايل يف عم :إدارة املؤسسة - 6

ونسب حمددة تطلب من العاملني تنفيذها والتقيد �ا، وتعمل يف �اية كل فرتة زمنية على مقارنتها باألرقام الفعلية 

 .لتقييم كفاءة نشاطات املؤسسة، والكشف عن أوجه القصور واالحنرافات وتصحيح املسار

  

                                                           
 .81-76: ص ، صمرجع سبق ذكره، مؤيد راضي خنفر 1
 .234-233: ، ص1999، عمان، األردن، والتوزيع ، دار وائل للنشر1، طإدارة االئتمانعبد املعطي رضا رشيد وحمفوظ أمحد جودة،  2
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  ليل املايل ومعايريهصادر بيانات التحم: املطلب الثالث

املعلومة  يف احلصول علىكايف   غريأصبح االعتماد على نتائج التحليل املايل وحدها  يف العصر احلديث

حكم لذا البد من القائم بعملية التحليل أن يضع جمموعة من املعايري للاملناسبة وحتقيق اهلدف من عملية التحليل، 

نعرض أهم املصادر اليت يعتمدها احمللل يف  التحليل املايل عايريإىل معلى كفاءة عملية التحليل، وقبل التطرق 

  .احلصول على املعلومات

  مصادر املعلومات الالزمة للتحليل املايل: أوال

حيصل احمللل املايل على املعلومات الالزمة للتحليل املايل من نوعني من املصادر، هي مصادر داخلية 

اده على أي منها حسب طبيعة وأغراض عملية التحليل املايل وكذلك ومصادر خارجية، ويتوقف مدى اعتم

  1.حسب طبيعة املؤشرات املطلوبة

 :تتمثل يف تلك املعلومات اليت حيصل عليها احمللل املايل من داخل املؤسسة، وتتمثل يف: مصادر داخلية - 1

امليزانية، جدول : ورة حماسبيةاليت تقدمها املؤسسة يف �اية كل دالبيانات الناجتة عن القوائم املالية  - 

 حق؛املل، قائمة التدفقات النقديةحساب النتائج، 

 تقرير مدقق احلسابات؛ - 

 التقرير اخلتامي ألعضاء جملس اإلدارة؛ - 

 .مثل التوقعات والتنبؤات املالية التقارير املالية الداخلية اليت تعد ألغراض إدارية - 

بيانات إضافية تساعد احمللل املايل يف عملية تقييم وتفسري نتائج تعترب البيانات اخلارجية  :مصادر خارجية - 2

 :التحليل، ومن أبرزها نذكر

 ؛مكاتب السمسرة ،هيئات البورصة ،الصادرة عن أسواق امللاملعلومات ا - 

 النشرات االقتصادية اليت تصدر عن اهليئات واملؤسسات احلكومية ومراكز البحث؛ ،ا�الت ،الصحف - 

 .تشاريةاملكاتب االس - 

  معايري التحليل املايل: ثانيا

إن احتساب النسب املالية مبفردها وأي مقياس من مقاييس األداء مبفرده سيزود احمللل املايل مبؤشرات 

هناك معيار لقياس النتائج ومقارنتها به، ألجل احلكم على مدى مناسبة النتائج أو يكن ذات قيمة حمدودة ما مل 

                                                           
 .  5: ، صمرجع سبق ذكرهحممد مطر،  1
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اليت مت نسبة الول أن اختيار املعيار املناسب يساعد عل احلكم على مدى مالئمة عدم مناسبتها، وميكن الق

  .اختيارها

 :تعريف املعيار -1

ميكن تعريف املعايري بأ�ا مناذج أو إرشادات عامة تؤدي إىل توجيه وترشيد املمارسة العملية يف احملاسبة 

   1.والتدقيق أو مراجعة احلسابات

بذلك و  .2معينة تستخدم كمقياس للحكم مبوجبها على مالءمة نسبة معينة املعايري هي عبارة عن أرقام

بينما تتناول اإلجراءات الصيغة التنفيذية  ،ختتلف املعايري عن اإلجراءات فاملعايري هلا صفة اإلرشاد العام أو التوجيه

  . هلذه املعايري على حاالت تطبيقية معينة

 :خصائص معايري التحليل املايل -2

  3:عة من اخلصائص جيب توفها يف معايري التحليل، أمههاهناك جممو 

 وهو أن ميثل املعيار كافة األنشطة والعمليات املالية؛: الشمول - 

 وهو أن تستمر فعالية املعيار لفرتات مالية متتابعة؛: االستمرارية - 

 وهو أن يكون املعيار قابال للتطبيق؛: الواقعية - 

 ر ثابتا نسبيا وغري متقلب ومتغري؛وهو أن يكون املعيا: االستقرار - 

 وهو أن يكون املعيار مفهوما ملعظم الفئات؛: البساطة والوضوح - 

 .وهو أن يكون املعيار مقروءا وقابال للمقارنة: سهولة التعامل معه وتركيبه - 

  :أنواع املعايري -3

التقييم  إىلخرجة للوصول عموما هناك أربعة أنواع من املعايري اليت تستخدم يف للمقارنة مع النسب املست

  :املوضوعي بشأ�ا، وتتمثل هذه املعايري يف

حالة متفق عليها بأ�ا متثل الصيغة املثالية حلدث  طلق يتمثل يفاملعيار امل :)النمطية(ة املطلق ايرياملع -

معني، وهي بذلك متثل خاصية متأصلة تأخذ شكل قيمة مالية ثابتة لنسبة معينة مشرتكة بني كافة 

 .ةيؤسسات وتقاس �ا التقلبات الواقعامل

                                                           
 .01: ، صمرجع سبق ذكرهمأمون محدان،  1
 .04: ص ،مرجع سبق ذكرهحممد مطر،  2
 .173: ، ص2000، دار الفكر للطباعة والنشر، عمان، ليل املايلاإلدارة والتح، غيبهيثم حممد الز   3
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من  عديدعن املتطلبات الواقعية ألنشطة ال ابتعادهال نظرا للمعايري املطلقةالقليل ستخدام يعود اال

عدم وجود معايري أخرى مالئمة للمقارنة املوضوعية للنسب  يف حالةاللجوء إىل هذا املعيار  ويتماملؤسسات، 

  ).1:3(خدمة نسبة التداول مثال كمعيار مطلق ومن بني النسب املستاحملققة، 

يستخدم لقياس وضع املؤسسة ضمن القطاع الذي تعمل به كما : أو املعايري القطاعية الصناعة ايريمع - 

ميكن أن يكون على املستوى النوعي للصناعة، عادة هذه املعايري تعد من قبل جهات خارجية مثل بورصة 

 1.الستثمار وغريهالخدمة ؤسسات املبعض و األوراق املالية، 

هو متوسط النسب لدى نفس املؤسسة عن سنوات سابقة، ويساعد هذا املقياس : ةالتارخيي ايرياملع - 

وعلى ضوء هذه املقارنة يتم  ،ملعرفة اجتاه املؤسسة حبيث يتم مقارنة النسب احلالية هلا مع املعيار التارخيي

معيار الصناعة كأن تكون املؤسسة تعمل لوحدها يف حتديد أداءها ويستخدم عادة يف حالة عدم توفر 

  2.السوق

عبارة عن اخلطط املستقبلية للمؤسسة والبيانات اليت ترد فيها، وميكن للمحلل أن : املعيار املستهدف -

  3.يقارن بني هذه املعايري التخطيطية مع املعايري املتحققة فعال لفرتة زمنية ماضية

يواجه التحليل النسيب حيث ، املايل احمللل ةخربة وحكماسي على التحليل املايل بشكل أسيعتمد 

صعوبات متعددة، منها عدم وجود قواعد �ائية للحكم يف كثري من احلاالت، وتعطي النسب املالية مؤشرات 

حليل املايل متضاربة فمن املمكن أن يكون تفسري نسبة مالية واحدة متناقضا مع نسب مالية أخرى، فقد اعتمد الت

، ومعرفة على سالمة املركز املايل للمؤسسة يف احلكماملايل على استخدام النماذج الكمية  ألغراض التنبؤ بالتعثر

مدى قرب أو بعد املؤسسة من خطر التعثر املايل، حيث يتكون النموذج من جمموعة من النسب يتم اختبارها 

  .باستعمال أسلوب إحصائي

  

  

 

 

 

                                                           
  .30، مرجع سبق ذكره، صمعاصرة اجتاهاتالتحليل والتخطيط املايل أرشد فؤاد التميمي، و عدنان تايه النعيمي  1
  .43، ص2011، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، 1 ط، أساسيات اإلدارة املاليةحممد قاسم خصاونة،  2
  .102:ق ذكره، صع سبج، مر املالية النظرية والتطبيق اإلدارة، وآخروننان تايه النعيمي عد 3
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 املالية باستخدام أدوات التحليل املايل حتليل القوائم: املبحث الثاين

تعترب النسب املالية من أقدم األدوات املستعملة يف عملية التحليل املايل وأمهها بالنسبة للمحللني 

املاليني، ظهرت يف منتصف القرن التاسع عشر ولقت رواجا كبريا، وأهم ما ساعد على انتشارها هو سهوله 

وتعتمد  ،)الرقابة، اختاذ القرارتقييم األداء، التنبؤ، (عتماد عليها يف عدة جماالت استخراجها وفهمها وإمكانية اال

  .على كفاءة وخربة احمللل املايل يف حتليل واستخراج خمتلف النتائج

 خل لدراسة النسب املاليةمد: ولاملطلب األ

يتم اعتمادها يف عدة يل، و النسب املالية من أهم األدوات اليت يعتمد عليها احمللل ملايل يف عملية التحل

استخدامها يف حتديد كما ميكن  ،املستقبليةاملاضية و على تفسري األوضاع  جماالت نظرا ألمهيتها وقدر�ا

  .على املدى الطويل مناذج التنبؤتستخدم يف عملية بناء و االحتياجات املالية على املدى القصري، 

 تعريف النسب املالية: أوال

ومت إعطائها أمهية من أهم األدوات التقليدية املستخدمة يف عملية التحليل املايل،  تعترب النسب املالية

  :   ، وهناك عدة تعاريف للنسب املالية، أمههابالغة نظرا ملا توفره من معلومات هامة للمحلل املايل

 وميكننية، للميزا الكربى القيمالنسب املالية هي العالقة بني قيمتني متجانستني واملتمثلة يف إحدى 

 1.التعبري عنها على شكل كسر أو نسب مئوية

على أ�ا تلك العالقة املعرب عنها بني مؤشرين، والنسب هي حاصل قسمة  تعرف النسب املالية

  2.مقدارين، فهي إذا تستعمل يف املقارنة بني معطيات عددية

خالص مؤشرات تطور تعرف على أ�ا عالقات متجانسة يربط بينهما منطق اقتصادي �دف استكما 

وهنا يصبح لزاما على احمللل املايل أن يستخدم جمموعة  ،ظاهرة معينة، وهذا يعين أن هناك عدد ال �ائي منها

 3).نسبة على األكثر 12(حمدودة من النسب املالية املنسجمة واملتكاملة فيما بينها لتحقيق اهلدف من التحليل 

ومتثل هذه  ،ية بني بندين أو أكثر من بنود القوائم املالية للمؤسسةعالقة منطق عرفت النسبة املالية بأ�ا

 4.العالقة ارتباط ذات مغزى بإحدى أو بكل األهداف األساسية اليت تسعى إىل حتقيقها

                                                           
1
  Patrice Vizzavona, Gestion Financière, 9éme Edition, Berti édition, Paris, France, 1992, P: 51. 

2  Pierre Conso, La Gestion Financière L'entreprise, Dunod, Paris, France, 1985, P: 180. 
 .36: ص ،مرجع سبق ذكره، ميلود بوشنيقرو  مليكة زغيب 3
4
 .142: ، ص1999، ، مصر، دار صفاء للطباعة والنشر، القاهرةأساسيات التحليل املايل يف املنشآت التجارية والصناعيةزياد رمضان،  
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ن النسب املالية هي إحدى طرق التحليل األكثر شيوعا يف احلياة أبمن خالل خمتلف التعاريف نستنتج 

واألساس املعتمد هو إجياد العالقات بني بيانات  .يقها وتعدد األغراض اليت حتققهااملهنية، بسبب سهولة تطب

 .القوائم املالية، شريطة أن تكون هذه العالقات ذات مدلول

  أمهية النسب املالية: ثانيا

تكاد ال ختلو أي مؤسسة إال وتستخدم النسب املالية يف حتليل قوائمها املالية وذلك نتيجة ألمهية 

تقوم بتفسري هذه العالقة و املالية، حيث تنبع أمهيتها كو�ا قادرة على إعطاء مقارنة مفيدة بني متغريين، النسب 

وتتلخص أمهية النسب املالية يف النقاط  ،بندين بأسلوب يعمل على توفري معلومات مفهومة وسهلة االستخدامبني 

  1:التالية

 سهولة حساب النسبة املالية؛  -1

 اييس كمية للحكم على الوحدات الداخلية؛كو�ا عبارة عن مق   -2

 مؤشرات أساسية للحكم على األداء دون احلاجة إىل تقدمي بعض التفاصيل املالية؛توفر النسب املالية   -3

 تنبع أمهية النسب املالية كأداة من أدوات التحليل املايل يف كو�ا أكثر قدرة من القيم املطلقة يف التعبري -4

 ؛عن حقيقة أوضاع املؤسسة

  تقدمي مدلوالت ذات مغزى ومفيدة؛ -5

  الية بفرتات مالية لنفس املؤسسة؛استعراض اجتاه البنود يف القوائم امل -6

  ملؤسسات املنتمية إىل نفس القطاع؛مقارنة املؤسسة مع غريها من ا -7

  سب املعيارية والصناعية املعتمدة؛مقارنة املؤسسة مع الن -8

  .الالزمةقوة يف املؤسسة واقرتاح التوصيات التعرف على مواطن الضعف وال -9

  أسس التحليل بالنسب املالية: ثالثا

هناك جمموعة من القواعد واألسس اليت جيب على احمللل املايل أخذها بعني االعتبار عند استخدام 

  2:وتتمثل هذه األسس يف ،النسب املالية

 حتديد اهلدف من عملية التحليل بوضوح؛  -1

 ات واملعلومات الالزمة لعملية التحليل؛حتديد نطاق البيان  -2

                                                           
1
 .31: ، ص2002، ، مصر، اإلسكندريةوالنشر للطباعة املكتبة املصرية ،القوائم املالية والتحليل املايلفريد النجار،  

2 Patrice Vizzavona, Gestion Financière, Opcit, P: 49. 
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 حتديد احلد األدىن واألقصى املقبول لكل نسبة؛  -3

 وضع نسب معيارية للنسب احملسوبة؛  -4

 اختيار النسب اليت حتقق اهلدف من التحليل؛  -5

  .تركيب النسب اإلضافية بطريقة منطقية  -6

  استخدامات النسب املالية: رابعا

هة نظر مستخدمي البيانات املالية وفقا لألغراض اليت ستستخدم تكمن أمهية النسب املالية من وج

  1:وهي ،جمموعات مخس فيها، وعلى هذا األساس ميكن تصنيف النسب املالية حسب األغراض املستخدمة إىل

  تقيس قدرة املؤسسة على دفع التزاما�ا قصرية األجل عند استحقاقها؛ :نسب السيولة - 1

  يس قدرة املؤسسة على توليد األرباح من األموال املستثمرة؛تق ):املردودية(الرحبية  نسب - 2

  تقيس قدرة إدارة املؤسسة على تشغيل وإدارة أصوهلا لتوليد اإليراد؛ ):الكفاءة(النشاط  نسب - 3

تقيس قدرة املؤسسة على تسديد األموال املقرتضة ): الرافعة املالية أو املديونية(اهليكل املايل نسب  - 4

االعتماد على أموال الغري  من خاللاملؤسسة  اهلدف الذي سعت إليهاألجل، وكذلك  وااللتزامات طويلة

  متويل احتياجا�ا؛ يف

مثل نسب السوق اليت تقيس خصائص األسهم العادية اليت تعترب ذات أمهية  :نسب مالية أخرى - 5

 . املاليني والبنوكاحملللني ،املقرضني ،املستثمرين ،حلملة األسهم

 .العائد، بينما تقيس نسب الرحبية والسوق املخاطرةلة والنشاط واملديونية تقيس نسب السيو 

  مزايا وحمددات النسب املالية: خامسا

إن استخدام النسب املالية هلا عدة مزايا يف توفري معلومات خمتلفة ملتخذ القرار، كما هلا بعض احملددات 

  2.اليت تقل من أمهيتها

 :مزايا استعمال النسب املالية -1

 حتديد األرباح الضائعة غري املتحققة وفرص النمو احملتملة؛ - 

 حتديد معدالت املخاطرة احملتملة؛ - 

                                                           
1
 .53: ص ،2016عمان،  دار زهران للنشر والتوزيع،، 01ط  التحليل املايل احلديث طبقا للمعايري الدولية لإلبالغ املايل،شعيب شنوف،  

، جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، ل املايل لتحديد العوامل املؤثرة على رحبية املصارف التجارية، استعمال التحليقيصر علي عبيد الفتلي 2

 .208: ، ص2014، جامعة الكوفة، العراق، 2، العدد 16ا�لد 
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 تساهم يف حتديد االحتياجات املالية للمؤسسة يف األجل القصري والطويل؛ - 

  .القيام بالتحسينات املمكنة لألداء وحتديد الفرص اجليدة - 

 :حمددات استعمال النسب املالية -2

واليت قد تكون  ة تعتين باألرقام والعوامل ذات الطابع الكمي وال تقيس العوامل النوعيةالنسب املالي - 

 يم أداء املؤسسات؛مالئمة ألغراض تقي

النسب املالية عرضة للتالعب من قبل اإلدارة، اليت قد تلجأ لتحسني نسبة معينة قبل انتهاء السنة  - 

 املالية؛

فإتباع املؤسسة لطرق وإجراءات حماسبية  ،جراءات احملاسبيةتتأثر النسب املالية باختالف الطرق واإل - 

 خمتلفة قد تعطي نتائج مضللة يف الكثري من جماالت التحليل؛

 الكثري من النسب املالية هي مؤشرات ساكنة كما هو يف تاريخ إعداد القوائم املالية؛ - 

بعض األحيان، واليت قد تصعب  تعدد وتنوع النسب املالية قد يعطي نتائج متداخلة ورمبا متضاربة يف - 

  .على احمللل تفسريها تفسريا علميا مفيدا

  :يف التحليل املايل شروط كفاءة استخدام النسب املالية: سادسا

   1:تتمثل يف ،تتوقف كفاءة استخدام النسب املالية على توفر جمموعة من الشروط

 وهلا مدلول منطقي؛لكي تكون معربة  ودة عالقة وثيقة بني عناصر النسبةضرورة وج - 1

 يف التحليل واستخالص النتائج؛ ةواحد عدم االعتماد على نسبة - 2

 ؛ةاملستخدم ةاملالي دف من التحليل املايل وبني النسبةارتباط واضح بني اهلأن يكون هناك  - 3

التطور املعاصر يف جمال استخدام النسب املالية يتمثل يف ضرورة انتقاء عدد من النسب اليت تتميز  - 4

 :صيتني أساسيتني مهاخبا

 القدرة التنبؤية للنسبة املستخدمة؛ - 

  .قدرة النسبة على االحتفاظ باحلد األدىن من املعلومات اليت تتوافر يف العديد من النسب األخرى - 

  

  

                                                           
دكتوراه، كلية  أطروحة ،والتمويليةجودة معلومات قائمة التدفقات النقدية وأثرها يف اختاذ القرارات االستثمارية بشري بكري عجيب بابكر،  1

 .158: ، ص2014الدراسات العليا، فلسفة احملاسبة والتمويل، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان، 
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عني التحليل املايل مدلول جيب األخذ بعملية حىت تكون ملخرجات النسب املالية املستخدمة يف 

  1 :ما يلي االعتبار

 املعدة مسبقا؛) النسب املعيارية(مقارنتها مبعايري ومقاييس  - 1

األخذ يف االعتبار نوع النشاط الذي متارسه املؤسسة حمل الدراسة وأن تتم املقارنة فقط بني نسب  - 2

 املؤسسات املماثلة يف نفس النشاط؛

وفقا للقواعد واألعراف  أن تكون القوائم املالية اليت يتم استخراج النسب املالية من بني عناصرها معدة - 3

 الثبات يف إتباع نفس القواعد واإلجراءات احملاسبية املستخدمة؛ ،التقييم ،احملاسبية من حيث التبويب

 �ائي، وإمنا التفسري السليم املنطقي هلذه النسب؛بأن استخراج النسب املالية ليس هدف اإلدراك  - 4

 وحدة القياس؛ األخذ باالعتبار التضخم وانعكاساته على فرض ثبات - 5

 الرتكيز على النسب املهمة وذلك على أساس ارتباطها �دف احمللل املايل؛ - 6

 االعتماد على النسب املستخرجة عن فرتة مالية واحدة قد يكون غري معرب عن احلقيقة املالية؛ إن - 7

  .احتساب النسب يعتمد على قيمة األصول واخلصوم خالل العام إن - 8

ب املالية لتقومي أداء املؤسسة ومعرفة مدى  لقدرة على االستفادة من النسا بأنعموما نستطيع القول 

  : فاءة إدار�ا يتوقف علىك

 مهارة احمللل املايل وخربته؛ - 

 البيانات الضرورية الستخراج النسب املطلوبة بدقة؛ اليت توفروجود الكفاءات احملاسبية املؤهلة  - 

  .سية واملعيارية من أجل املقارنةاملهارة يف إعداد النسب واملؤشرات القيا - 

  

  

  

  

  

 

                                                           
-126: ص ، ص2009، ، السعوديةالرياض دار املريخ للنشر والتوزيع،، 01ط  ،-شركات وأسواق مالية–التحليل املايل حممد مربوك أبو زيد،  1

127. 
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  باستخدام النسب املالية التحليل املايل :املطلب الثاين

يعرت التحليل املايل عن طريق النسب من أهم وأقدم وسائل التحليل املستخدمة يف دراسة املركز املايل 

رقم من أرقام امليزانية ال يدل تقوم هذه الطريقة على أساس أن فحص أي  .للمؤسسات واحلكم على نتائج أعماهلا

يف ذاته على شيء مهم وال يقدم معلومات مفيدة للمحلل، ولكن تظهر أمهية هذا الرقم إذا قورن بغريه من األرقام 

  .املناسبة له أو نسب إليها

  نسب السيولة: أوال

اإلدارة على  تقييم الوضعية املالية للمؤسسة من خالل دراسة وحتليل قدرةيف هذه النسب  تظهر أمهية

  1.الوفاء بتسديد االلتزامات املستحقة يف تاريخ استحقاقها

تقيس هذه النسب املالءة املالية للمؤسسة يف األمد القصري أو مبعىن آخر مقدرة املؤسسة على تسديد 

بات املتداولة االلتزامات املالية القصرية األجل، واملالءة املالية للمؤسسة يف األمد القصري تبني مدى تغطية املطلو 

وميكن هلذه املؤسسة حتويل هذه املوجودات اىل نقد يف فرتة زمنية مساوية الستحقاق  ،مبوجودات املؤسسة املتداولة

إن عدم توفري السيولة الكافية لدى املؤسسة يعين احتمال اخلطر التمويلي وبالتايل تدهور . املطلوبات املتداولة

عن حجم رأس املال العامل ومكونات األصول والديون القصرية سيولة فكرة تعطينا نسب ال 2.ترتيبها االئتماين

  :األجل، وتتمثل هذه النسب فيما يلي

 نسب السيولة): 01-3(اجلدول رقم 

  الداللة  العالقة  التسمية

  نسبة التداول
اخلصوم  /األصول اجلارية 

  اجلارية

ديون (تداولة تشري نسبة التداول إىل قدرة املؤسسة على مواجهة اخلصوم امل

واليت يكون يف الغالب أجل استحقاقها ال يتجاوز ثالثة ) قصية األجل

  .أشهر، وتسمى أيضا بنسبة رأس املال العامل

نسبة السيولة 

  السريعة

) املخزون –األصول اجلارية (

  اخلصوم اجلارية /

تقيس قدرة املؤسسة على تسديد التزاما�ا قصرية األجل دون االعتماد على 

  .زوناملخ

نسبة السيولة 

  اجلاهزة
  اخلصوم اجلارية /النقدية 

مقدرة النقدية املتاحة واملتمثلة يف النقدية املوجودة يف البنك والصندوق على 

  .الوفاء بااللتزامات القصرية األجل

، اسبيةحتليل القوائم املالية يف ظل املعايري احملحامد حجازي،  وجدي: على من إعداد الطالب باالعتماد :املصدر

  .162 :، ص2011دار التعليم اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، ، 01ط 

                                                           
 71: ، ص2016عمان، األردن،  ،للنشر والتوزيع جمدالوي دار، 1ط ،-حماضرات وتطبيقات–التسيري املايل بلعور سليمان،  1
كلية اإلدارة واالقتصاد، اجلامعة  ،63، جملة اإلدارة واالقتصاد، العدد أمهية النسب املالية يف تقومي األداءزهرة حسن العامري وعلي خلف الركايب،  2

 .115: ، ص2007املستنصرية، العراق، 
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  نسب الرحبية: ثانيا

تشري هذه النسب إىل مدى كفاءة إدارة املؤسسة يف حتقيق األرباح، كما أ�ا تثري اهتمام املستثمرين 

وهي عبارة عن . واستمرارهاري لبقاء عمل املؤسسة تعترب الرحبية هدف أساسي وأمر ضرو ، و 1واملسامهون واملقرضني

  .عالقة بني األرباح اليت حتققها املؤسسة والتثبيتات اليت سامهت يف حتقيق تلك األرباحال

اليت متكنه من الوصول إىل نسب الجمموعة من حمللل املايل �دف تقييم رحبية نشاط املؤسسة يستخدم ا

  :لتايلنوجزها يف اجلدول ا وأهم النسب اليت تقيس الرحبية غايته، 

  رحبيةنسب ال): 02-3(اجلدول رقم 

  الداللة  العالقة  التسمية

ن ص إىل رقم 

  األعمال
  رقم األعمال / ةالنتيجة الصافي

توضح املدى الذي ميكن للمؤسسة أن ختفض فيه سعر البيع الفردي 

  .قبل أن تتعرض للخسائر

ن ص إىل 

  األموال اخلاصة
  األموال اخلاصة /النتيجة الصافية 

ه النسبة على معدل العائد الذي حتققه املؤسسة على تدل هذ

  .األموال اخلاصة

ن ص إىل إمجايل 

  األصول
  .اهلدف من حساب هذه النسبة هو قياس مدى رحبية املؤسسة ككل  إمجايل األصول /النتيجة الصافية 

تقومي األداء والتنبؤ بالفشل املايل دور مؤشرات النسب املالية يف ، طالل الكسار: من إعداد الطالب باالعتماد على :املصدر

  .11:، ص2012، األردن، ، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة الزرقاء8جملة االقتصاد وا�تمع، العدد للشركات، 

تساهم  ااإلجراءات والقرارات اليت اختذ�ا اإلدارة املالية، كما أ� ،تعكس نسب الرحبية كفاءة السياسات

حالة عدم  حيث أنه يفت على النتائج التشغيلية للمؤسسة، وإدارة املوجودا ،ر املشرتكة للسيولةاآلثا يف إظهار

هلذا تعمل إدارة املؤسسة  ،حتقيق املؤسسة األرباح يصبح الدائنني ومحلة األسهم يف قلق حول مستقبل املؤسسة

  .على زيادة األرباح �دف محاية املؤسسة من خطر التعثر املايل

  

  

  

                                                           
، جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، ا�لد التنبؤ بتعثر الشركات املسامهة العامة العراقية باستخدام النسب املاليةفراس خضري الزبيدي،  1

 .194: ص: ، ص2013، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة القادسية، العراق، 04، العدد 15
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  نسب النشاط :اثالث

يف  �اأي أ�ا تقيس مدى كفاء، 1تستخدم هذه النسب لتقييم مدى جناح املؤسسة يف إدارة أصوهلا

وهذه النسب  قدر�ا يف االستخدام األمثل هلا، استخدام املوارد املتاحة للمؤسسة يف اقتناء املوجودات ومن مث مدى

  2.لف األصولتوحجم االستثمارات يف خم) عمالرقم األ(هي عبارة عن مقارنة بني حجم املبيعات الصافية 

  نشاطنسب ال): 03-3(اجلدول رقم 

  الداللة  العالقة  ةالتسمي

معدل دوران 

  األصول

إمجايل  / رقم األعمال

  األصول

يوضح مدى كفاءة املؤسسة يف استخدام أصوهلا لتوليد املبيعات، حيث 

كل وحدة   تستخدم هذه النسبة لقياس قيمة املبيعات اليت تتولد عن

  .نقدية من قيمة األصول

معدل دوران 

األصول غري 

  اجلارية

أصول غ  /رقم األعمال 

  جارية

يوضح مدى كفاءة املؤسسة يف استخدام أصوهلا غري اجلارية لتوليد 

املبيعات، حيث تستخدم هذه النسبة لقياس قيمة املبيعات اليت تتولد 

  .عن كل وحدة نقدية من قيمة األصول الغري جارية

معدل دوران 

  األصول اجلارية
  أصول جارية /رقم األعمال 

يوضح مدى كفاءة املؤسسة يف استخدام أصوهلا اجلارية لتوليد املبيعات، 

حيث تستخدم هذه النسبة لقياس قيمة املبيعات اليت تتولد عن كل 

  .وحدة نقدية من قيمة األصول اجلارية

، مرجع تقييم األداء والتنبؤ بالفشل: التحليل املايلمود الزبيدي، محزة حم: من إعداد الطالب باالعتماد :املصدر

  .141-139: سبق ذكره، ص ص

تعترب هذه النسب من أهم النسب املستخدمة يف تقييم مدى قدرة املؤسسة على إدارة أصوهلا، باإلضافة 

، معدل )أوراق القبض+الزبائن(معدل دوران املخزون، معدل دوران الذمم املدينة : إىل نسب مالية أخري مثل

باإلضافة إىل نسب مالية أخرى، حبيث �دف كل نسب  ،)أوراق الدفع+املوردون(دوران احلسابات الدائنة 

 .النشاط إىل قياس كفاءة استخدام املوارد املتاحة

  

 

  

                                                           
1
 Ciaran Walsh, Les rations clés du Management, 3eme édition, édition Village Mondiale, Paris, France, 2005, 

P: 120. 
، جامعة عبد احلميد 48، جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد SCFحتليل القوائم املالية املعدة وفق النظام احملاسيب املايل مجال معتوق،  2

  .82: ، ص2017، اجلزائر، 02 ، قسنطينةمهري
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 : )التمويل(نسب اهليكل املايل  :رابعا

، حيث تسمح لنا معرفة متويل أنشطتهايف قيس نسب التمويل درجة اعتماد املؤسسة على أموال الغري ت

ولغرض تقييم ، 1مدى مسامهة كل مصدر متويلي يف متويل األصول بصفة عامة واألصول غري اجلارية بصفة خاصة

املالية، وأهم  ايل يلجأ إىل العديد من النسباألداء املرتبط مبدى اعتماد املؤسسة على مصادر التمويل فإن احمللل امل

  :التايل يف اجلدولملخصة  هذه النسب

  يكل املايلنسب اهل): 04-3(اجلدول رقم 

  الداللة  العالقة  ةالتسمي

التمويل 

  الدائم

أصول غري  / أموال دائمة

  جارية

أموال (تشري هذه النسبة إىل تغطية األصول غري اجلارية بواسطة املوارد الثابتة 

ناك هذا يعين أن ه 1من  ، إذا كانت هذه النسبة أقل)د ط أ+ خاصة 

  .تغطيته بواسطة اخلصوم اجلاريةمت  اريةجزء من األصول غري اجل

التمويل 

  اخلاص

أصول غري  /أموال خاصة 

  جارية

تشري هذه النسبة إىل تغطية األصول غري اجلارية بواسطة األموال اخلاصة، 

هذا يعين أن جزء من األصول غري اجلارية  1إذا كانت هذه النسبة أقل من 

  .وم غري اجلاريةمت تغطيته باخلص

  إمجايل الديون /أموال خاصة   الرفع املايل

تقارن هذه النسبة بني أموال املؤسسة واألموال املقرتضة من الغري مبختلف 

آجاهلا، ويستحسن أن تكون األموال اخلاصة ضعف إمجايل الديون، أي 

  .2تساوي 

القدرة على 

  الوفاء
  إمجايل الديون /إمجايل األصول 

نسبة مدى تغطية أصول املؤسسة إلمجايل ديو�ا، كلما كانت تبني هذه ال

  .هذه النسبة أكرب كان الضمان أكرب يف احلصول على ديون أخرى

   ، مؤسسة الوراق 02ط ، اإلدارة املالية املتقدمةد الزبيدي، و محزة حمم: من إعداد الطالب باالعتماد على :املصدر

  194: ص، 2009،األردن، ، للنشر والتوزيع 

، الدار اجلامعية، مصر، التحليل املايل ألغراض تقييم ومراجعة األداء واالستثمار يف البورصةأمني السيد أمحد لطفي، 

  .350: ، ص2005

من خالل اجلدول أعاله يتبني للمحلل املايل أن نسب اهليكل املايل يتم استخالصها من امليزانية املالية 

هذه النسب من التعرف على وضعية اهليكل املايل للمؤسسة ومدى ، حيث تسمح له )أصول، خصوم(للمؤسسة 

، كما تسمح له من معرفة مدى اعتماد املؤسسة قدر�ا على متويل األصول الثابتة باالعتماد على األموال الدائمة

لثابتة كان ، وكلما كان اعتماد املؤسسة على أمواهلا اخلاصة يف تغطية أصوهلا اأصوهلا يف تغطية إمجايل ديو�اعلى 

  .كما يستحسن أن تكون األموال اخلاصة ضعف إمجايل الديون كي تتمتع املؤسسة برفع مايل جيد،  ذلك أحسن

                                                           
 .12: ، ص2012ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر، ، 05ط  ،التسيري املايلمبارك لسلوس،  1
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  التحليل املايل باستخدام مؤشرات التوازن املايل :املطلب الثالث

شاط يعترب حتليل املركز املايل قصري األجل من أهم وظائف احمللل املايل، حيث يتطرق يف حتليله إىل ن

وكل هذا متصل بالتغريات يف  ،املؤسسة املتعلق برأس املال العامل، احتياجات رأس املال العامل، اخلزينة الصافية

وعالقة ذلك مبصادر متويل األصول ومكونات كل منهما ودوره يف توفري السيولة  ،األصول اجلارية واخلصوم اجلارية

  .النقدية للمؤسسة

  قاعدة التوازن املايل: أوال

يعرف التوازن املايل على أنه تناظر قيمي وزمين بني املوارد املالية للميزانية من جهة واستخداما�ا من 

كما ختتلف عناصر   ،جهة أخرى، حيث ختتلف عناصر املوارد يف مدة استعماهلا اليت ترافق استحقاقها

  .االستخدامات يف مدة حتقيقها اليت توافق درجة ثبو�ا

ينتج عنه تناقض بني سيولة األصول واستحقاقية اخلصوم، فمفهوم التوازن املايل يربز يف إن التوازن املايل 

لذلك فاملؤسسة تسعى  قدرة املؤسسة يف احلفاظ على درجة السيولة الكافية والالزمة لضمان تعديل دائم للتدفقات النقدية،

  .دائما للتحكم يف السيولة من أجل استمرارها يف الوفاء بديو�ا

فالقاعدة األساسية للتوازن املايل تعرف بقاعدة التوازن املايل األدىن، أي تقابل بني سيولة األصول        

  :الشكل التايل واستحقاقية اخلصوم، وبالتايل تظهر لنا مكونات امليزانية املالية يف أربع كتل من خالل

 التوازن املايل :)01-3( رقم شكل

  

  

  

  

يل البد من توجيه املوارد املالية املتاحة اليت تبقى للمؤسسة أكثر من سنة حنو لكي يتحقق التوازن املا

  وختصص املوارد اليت  ،متويل االستخدامات الدائمة، أي تلك العناصر من األصول اليت تتحول إىل سيولة بعد سنة

  1.نةاستحقاقيتها ال تتعدى سنة لتمويل العناصر اليت ميكن أن تتحول إىل سيولة خالل س مدة

                                                           
1Pierre Conso, Farouk Hémici, Gestion Financièr de L’entreprise, 10eme édition, Dunod, Paris, France, 2002, P: 199. 

  التوازن املايل من أعلى امليزانية

  استحقاقية أكثر من سنة

  استحقاقية أقل من سنة

 دائمةأموال  جارية ريأصول غ

  ريةخصوم جا جارية أصول

  السيولة أكثر من سنة

  السيولة أقل من سنة

 التـــــــــــــوازن املـــــــــــــايل مـــــــــــــن أســـــــــــــفل

  .من إعداد الطالب :املصدر     امليزانية
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 رأس املال العامل: ثانيا

نستخدم أصول وخصوم امليزانية من أجل حساب رأس املال العامل، وحيسب بطريقتني من أعلى 

  .امليزانية ومن أسفل امليزانية

 تعريف رأس املال العام -1

 ذلك اجلزء من األموال الدائمة املستخدم يف متويل جزء من األصول" :يعرف رأس املال العامل على أنه

  1".غري اجلاريةبعد متويل كل األصول  اجلارية

ويطلق عليه  األموال املستثمرة يف األصول اجلارية ميثل رأس املال العامل جمموع" :كما يعرف على أنه

خلصوم ناقصا ا ال العامل فيعين األصول اجلاريةأيضا رأس املال التشغيلي أو رأس املال الدائر، أما صايف رأس امل

   2".املمول بأموال دائمة يف ذلك اجلزء من األصول اجلاريةرأس املال العام الصاب مليا فيقصد، أما عاجلارية

، فهو صايف اجلارية) الديون(ملطلوبات وا) األصول(رأس املال العامل هو الفرق احملاسيب بني املوجودات 

الذي مت متويله  ألصول اجلاريةمن اخايل من أي التزام مستحق على إدارة املؤسسة، كما أنه ذلك اجلزء مال أس ر 

  3.زيادة حد األمان الذي يتمتعون به حيث يؤدي إىلمبصادر طويلة األجل 

يف متويل جزء من ميكن تعريف رأس املال العامل على أنه ذلك اجلزء من األموال الدائمة املستخدم 

، أي جلاريةيف تغطية اخلصوم ا اجلارية ، أو معرفة مدى قدرة األصوللغري اجلاريةبعد متويل األصول ا األصول اجلارية

ما مدى توازن امليزانية يف املدى القصري، ألن قاعدة التوازن املايل تعين التوازن بني أجال استحقاق اخلصوم ودرجة 

  .سيولة األصول، ولكن عمليا ال يوجد ما يضمن حتقق هذه القاعدة بشكل دائم

  :حساب رأس املال العام -2

  :مل انطالقا من امليزانية املالية بطريقتنيحيسب رأس املال العا

 : من أعلى امليزانية - 

، ويتم غري اجلاريةوفق هذه الطريقة فإن رأس املال العامل يتمثل يف الفرق بني األموال الدائمة واألصول 

  4:حسابه وفق املعادلة التالية

  األصول غري اجلارية –األموال الدائمة = رأس املال العام الصايف 

                                                           
1 Patrick PIGET, Analyse Financiére en IFRS, Ed. ECONOMICA, Paris, France, 2011, P: 41. 

 .113-112: ص ، صمرجع سبق ذكره، وآخرونمنري شاكر حممد  2
3
 .118 :، صمرجع سبق ذكرهمحزة حممود  الزبيدي،  

4 Philippe Rousselot, Jean-François Verdié, Gestion de trésorerie, Dunod, Paris, France, 2011, P: 13. 
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  :أسفل امليزانيةمن  - 

ويتم ، واخلصوم اجلارية األصول اجلاريةوفق هذه الطريقة فإن رأس املال العامل يتمثل يف الفرق بني 

  1:حسابه وفق املعادلة التالية

  اخلصوم اجلارية – األصول اجلارية= رأس املال العام الصايف 

 األمان على املدى القصري مدعماكلما كان   موجباميكن القول أنه كلما كان صايف رأس املال العامل 

األجل يف مواعيد  قادرة على تسديد الديون القصرية ، حيث يبني هذا أن األصول اجلارية)األمن املايل(

 .تدهور هذه النسبة عبارة عن إشارة إنذارو ، استحقاقها

فضة إذا  للمؤسسة منخ أن يرى بأن حجم األصول اجلارية من خالل هذه النسبة يستطيع احمللل املايل

  .كان هناك خسائر تشغيلية والعكس صحيح

يطلق أيضا عليها صايف رأس املال (من أهم القرارات املالية اليت تتخذها اإلدارة يف األجل القصري 

فنجاح املشروع وزيادة قيمته يف األجل ، يف إدارة كل من األصول اجلارية واخلصوم اجلارية تتمثل أساسا) العامل

إىل إخفاقها يف  الكثري من املؤسسات ، إذ يرجع تعثرال بضمان بقائه يف األجل القصريالطويل لن يتحقق إ

  . مواجهة احتياجا�ا من صايف رأس املال العامل

واليت تضمن انتظام أعمال املؤسسة  أرصدة كافية من األصول اجلارية ال بد من املوازنة بني مزايا توافر

األصول، لذلك فهناك حاجة ماسة إىل تقليل رأس املال العامل إىل أقل واستقرارها وبني تكلفة االحتفاظ �ذه 

، ولقد تبنت املدرسة اليابانية فكرة املستوى هاحد ممكن بشرط ضمان استمرارية أنشطة املؤسسة دون توقف

اخلام  الصفري لرأس املال العامل ويتم ذلك عن طريق تقصري دورة التشغيل واليت تبدأ باستالم املخزون من املواد

   2.وتنتهي بانتهاء عملية حتصيل قيمة املخزون املباع

  

 

 

  

  

                                                           
1 Philippe Rousselot, Jean-François Verdié, Gestion de trésorerie, Opcit, P: 13. 

 .176-175: ، ص2004، مصر، املكتبة األكادميية، -التحليل املايل ودراسة صايف رأس املال العام-دراسات يف التمويل حسن عطا غنيم،  2
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 :أنواع رأس املال العامل -3

أخذ مفهوم رأس املال العامل عند ظهوره تسميات خمتلفة، فكان من الضروري حتديد املقاصد حىت 

  1:التسميات التالية اأخذ وقديتحدد املفهوم، 

للمسامهني األموال اخلاصة املتكونة من حقوق امللكية  يبني مدى تغطية :رأس املال العامل اخلاص -

، من دون االستعانة باجلزء املتبقي من األموال الدائمة واملتمثلة يف القروض غري اجلاريةمبفردها لألصول 

الطويلة األجل، أو مدى اكتفاء املؤسسة باألموال اخلاصة بدون االستعانة باملوارد املالية األجنبية، ويكتب 

 :ملال العامل اخلاص بالعالقة التاليةرأس ا

  األصول غري اجلارية –األموال اخلاصة = رأس املال العامل اخلاص 

لة يف إمجايل الديون، وهنا يبني قيم املوارد املالية األجنبية يف املؤسسة واملتمث: رأس املال العامل األجنيب -

حيث أصبحت رية لتنشيط عملية االستغالل، ظر إىل الديون باملفهوم السليب هلا، بل كموارد ضرو نال ي

 أواملتوسطة والقصرية األجل، وملج هلا يف احلصول على القروض الطويلة مالذالبنوك واملؤسسات املالية ا

 :لتدارك العجز يف اخلزينة، ويكتب رأس املال العامل األجنيب بالعالقة

  جمموع الديون= رأس املال العامل األجنيب 

  أو

  األموال اخلاصة –جمموع اخلصوم = امل األجنيب رأس املال الع

يسمى حبجم النشاط االستغاليل، وإن اتساع هذا النشاط قد ينتج : )اخلام( رأس املال العامل اإلمجايل -

وتسمى  ،من املخزونات وحقوق جاريةعنه اتساع يف النتيجة، فتقاس بعض املؤسسات مبا لديها من أصول 

وما يتبعها، ويظهر مدلول املقارنة أكثر  تثبيتاتالثابتة واملتمثلة يف الكس القيم بالقيم املتحولة على ع أيضا

  :بالعالقة التالية مجايلويكتب رأس املال العامل اإل ،يف املؤسسات التجارية

  غري اجلاريةاألصول  –جمموع األصول = رأس املال العامل اإلمجايل 

  أو

  يةاجلار األصول = رأس املال العامل اإلمجايل 

 

 

                                                           
1 Pierre Conso, Gestion Financière de L'entreprise, Opcit, P: 180. 
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 :رأس املال العامل تغريات -4

  1:رأس املال العامللوضعية  ميكن متييز ثالث حاالت

األموال الدائمة واألصول  بنيتوازن مايل هناك  يف هذه احلالة: صفريالال العامل امل رأس: األوىلاحلالة  -

وعمليا استحقاقها،  لقصرية األجل يف تاريخقادرة على تغطية االلتزامات ا واألصول اجلارية، غري اجلارية

  .حتقيق هذا صعب جدا إن مل يكن مستحيال

أي وجود فائض يف األموال الدائمة بعد تغطية : كرب من الصفرأ الصايف املال العامل رأس :احلالة الثانية -

وهي احلالة املفضلة كون املؤسسة قادرة على ، اريةايل متول جزء من األصول اجلوبالتغري اجلارية األصول 

  .استحقاقهااء بديو�ا يف آجال الوف

قل أوهي  اريةاجلاألصول  أي وجود عجز يف :صغر من الصفرالصايف أاملال العامل  رأس :احلالة الثالثة -

إذا حتققت ، وهذا وضع خطري غري اجلاريةمتول جزء من األصول  األخريةوهذه  ،من الديون قصرية األجل

  .ات مالية يف اآلجال القصرية عند مواجهة التزاما�ااملؤسسة سوف تتعرض لصعوبهذه الفرضية فإن 

  ):BFR(االحتياج يف رأس املال العامل : اثالث

زداد اليت ت الذي حيدد احتياجات دورة االستغالل، األساسي املؤشر يعترب االحتياج يف رأس املال العامل

 هذه ثارآملال العامل حيث متتد يف رأس ا االحتياج ونتيجة لذلك يزداد مستوى ،ازدياد حجم نشاط املؤسسةب

  .إىل اخلزينة ومستوى السيولة يف املدى القصري الزيادة

 :تعريف احتياج رأس املال العامل -1

على أ�ا االحتياجات الضرورية واملرتبطة مباشرة بالنشاط  تعرف احتياجات متويل دورة االستغالل

احتياجات رأس املال العامل تأخذ  أنبني ي هذا ما ،الداخلي للمؤسسة واليت مل تغطى من طرف املوارد الدورية

رأس املال  إىلهي تبني احلاجة فوعليه  طابعا ديناميكيا حيث أ�ا تتغري خالل السنة مع تغري عمليات املؤسسة،

  .العامل يف كل حلظة على مدار دورة االستغالل

غري اليت تتكون من األصول وهي  )مستمرة (احتياجات دائمة  إىل تقسم احتياجات رأس املال العامل

اليت تتغري  اريةجللسنة، واحتياجات مؤقتة وهي اليت تتعلق باجلزء املتغري من األصول ااال تتغري عادة خالل و  اجلارية

  .و النقصانأطوال السنة بالزيادة 

                                                           
1
 .177: ، صمرجع سبق ذكرهحسن عطا غنيم،  
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  :حساب احتياج رأس املال العامل -2

، وتظهر هذه األساسيةيفتها ظلو  ئهااأداملال العامل هي احتياجات املؤسسة الناجتة عن  رأسجات ااحتي

   :، وحيسب بالعالقة التالية1املوارد املالية قصرية األجلمع  اجات عند مقارنة األصول اجلاريةاالحتي

  موارد الدورة –احتياجات الدورة  =املال العامل  رأساحتياجات 

   2:أو بعبارة أخرى

  )مصرفية سلفات–األجلديون قصرية ( –) اهزةجقيم  -  األصول اجلارية= (املال العامل رأساحتياجات 

ت إن احتياج رأس املال العامل عبارة عن حالة متزايدة للنشاط وكلما زاد حجم النشاط يف املؤسسة زاد

  .كما أن احتياجات رأس املال العامل البد أن متول من طرف رؤوس األموال،  معه احتياجات رأس املال العامل

  :ل العاملرأس املا احتياج تغريات -3

  :رأس املال العاملحتياجات ميكن متييز ثالث حاالت ال

مبوارد  اكلي  ىاحتياجات الدورة تغطيف هذه احلالة : املال العامل معدوم رأساحتياجات : األوىلاحلالة  -

  .هلااملايل املال العامل الكايف لتحقيق التوازن  رأسمتويل الدورة، وهذا يتيح للمؤسسة 

قصرية األجل ماعدا السلوفات الأي الديون : املال العامل موجب رأساحتياجات  :احلالة الثانية -

  . املال العامل رأس إىلاملصرفية ال تغطي احتياجات الدورة، فيتولد االحتياج 

املال العامل وذلك بعد   رأسفائض يف وجود  أي: املال العامل سالب رأساحتياجات  :احلالة الثالثة -

  .يلية الدورية للمؤسسةو ات التمتغطية كل االحتياج

  ):TN(اخلزينة الصافية  :رابعا

تستخدم اخلزينة يف حتليل املركز املايل للمؤسسة يف املدى القصري، إضافة إىل رأس املال العامل واحتياج 

  . رأس املال العامل

 :مفهوم اخلزينة -1

أجل احلكم على التوازن املايل  تعترب اخلزينة مؤشرا ثالثا مكمال لرأس املال العامل واحتياجاته، من

واخلزينة  ،هي جمموع األموال السائلة اليت تستطيع املؤسسة استخدامها فورا" :للمؤسسة، وهي تعرف على أ�ا

                                                           
 .52: ، صمرجع سبق ذكره، ميلود بوشنيقر و مليكة زغيب 1
 .50. مرجع سبق ذكره، ص،  -ت املراقبة يف التسيريتقنيا -التحليل املايل  ،ناصر دادي عدون 2
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الصافية على درجة كبرية من األمهية أل�ا تعرب عن وجود أو عدم وجود توازن مايل باملؤسسة، وحتسب عن طريق 

  ."صايف القيم اجلاهزة

   1:بالعالقة التاليةوحتسب 

  ةسلفات مصرفي – لقيم اجلاهزةا = خلزينةا

  :أو بعبارة أخرى

 املال العامل رأساحتياجات  – رأس املال العامل = خلزينةا

 :وضعية اخلزينة -2

 :وهي بذلك تأخذ ثالث حاالت ه،ترتبط وضعية اخلزينة حبجم كل من رأس املال العامل واحتياجات

وضعية مرحية مل أكرب من االحتياج منه، وهذه هذا يعين أن رأس املال العا :املوجبة اخلزينة: احلالة األوىل -

 .ومتوازنة للمؤسسة

وهذه الوضعية  االحتياج منه،هذا يعين أن رأس املال العامل أقل من  :اخلزينة السالبة: احلالة الثانية -

  .خطرية وتعرب عن حالة عدم التوازن

وتعترب هذه الوضعية  االحتياج منه،هذا يعين أن رأس املال العامل يساوي  :ريةاخلزينة الصف: احلالة الثالثة - 

 .صعبة التحقق يف الواقع إن مل تكن مستحيلةلكنها و مثالية بالنسبة للمؤسسة 

إن حمدودية استخدام النسب املالية نشأت من حقيقة أ�ا تعتمد على منهجية أحادي املتغري، أي 

ة عن النسب األخرى، فاالستنتاج الصحيح لتأثري جمموعة من النسب وهي مشرتكة دراسة كل نسبة بصورة منفصل

يكون بناء على أحكام احمللل املايل اليت تتحكم فيها خربة هذا األخري ومدى درايته �ذا ا�ال، وللتغلب على 

دراستها بصفة مشرتكة عيوب النسب املالية كان من الضروري بناء منوذج تنبؤي يتم فيه اجلمع بني خمتلف النسب و 

  .ما سنتطرق إليه يف املبحث الثالثوهذا ) التحليل التمييزي(اعتمادا على أحد األساليب اإلحصائية 

  

  

  

  

                                                           
1
 .53: صذكره،  مرجع سبقزغيب مليكة وبوشنقري ميلود،  
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  -خطوة خبطوة–أسلوب التحليل التمييزي  :املبحث الثالث

ة من هتم بفصل جمموعات خمتلفالذي ي ،تعدد املتغرياتامليعترب التحليل التمييزي من أساليب التحليل 

من خالل استخدام الدالة التمييزية  ،يف كثري من الصفات على أساس عدة متغرياتاملفردات واليت تكون متشا�ة 

  .واليت هي عبارة عن تركيب خطي للمتغريات املستقلة

  تقدمي طريقة التحليل التمييزي : املطلب األول

 يف العشرينات من القرن املاضي "Karl Pearson"ترجع فكرة التحليل التمييزي إىل العامل اإلجنليزي 

 اقرتح 1930ويف عام ، عندما اقرتح أسلوب إحصائي أطلق عليه معامالت التشابه لألشياء املتماثلة )1921(

باعتباره من أدوات التصنيف والتمييز، كما قام بنشر مقال " Fisher"العامل التحليل التمييزي أول مرة من قبل 

فكار التحليل التمييزي من خالل ترمجة املسافة بني ا�موعات إىل صورة خطية ظهرت من خالله أ 1936عام 

                     1.، وهلذا يسمى التحليل التمييزي يف بعض األدبيات بالتحليل التمييزي لفيشرمركبة يستفاد منها يف عملية التمييز

تعددة املتغريات، فالفكرة األساسية من التمييز من هنا جاءت فكرة استخدام الدالة املميزة اخلطية للمجتمعات م

ومتكن وظيفة التحليل التمييزي ، هي التفرقة بني جمتمعات متداخلة أو متشابكة هلا نفس اخلصائص أو الصفات

 .يف إجياد دالة ميكن بواسطتها تصنيف أو متييز املشاهدات اجلديدة إىل جمتمعا�ا األصلية

  لتمييزيتعريف التحليل العاملي ا: أوال

ميكن استخدامها ألغراض وصفية، ولتصنيف وحتليل  أداة إحصائية" :يعرف التحليل التمييزي على انه

جمموعة متنوعة من احلاالت يف جماالت خمتلفة مثل التمويل والتسويق، وهو يستخدم لنمذجة قيمة متغري تابع 

  2".نوعي وعالقته مبتغري واحد أو أكثر من املتغريات التفسريية

يت يكون فيها اختاذ القرار أمر صعب وال ميكن االختيار بني الالتميزي املشاكل املعقدة  لاجل التحلييع

املتغريات بصورة منفصلة، لذا جيب البحث عن املتغريات الفعالة باختاذ إجراءات متعددة من أجل بناء أفضل 

 3.معادلة الختاذ القرار

                                                           
أطروحة  ،-حنو بناء منوذج لرتشيد القرارات املالية–ق املايل لنمو املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية دراسة حتليلية للمنطدادن عبد الوهاب،  1

 .298: ، ص2008اجلزائر، ، 03 جامعة اجلزائرالعلوم االقتصادية، دكتوراه ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، 
2 Khadidja Sadi,  Elaboration  d’un  modèle  d’évaluation  du  risque  de  crédit  d’exploitation  à  l’aide  
des réseaux  de  neurones  Artificiels  et  de  l’analyse  discriminante  linéaire ,  Thèse de doctorat, Sciences  
économiques, Université d’Alger, Alger, 2010, P: 66. 
3 Mireille Bardos, Analyse discriminante: Application au risque et scoring financier, Dunod, Paris, France, 
2001, P: 02. 
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يلة إحصائية متعددة املتغريات تقوم على حتليل وس" :كما يعرف أسلوب التحليل التمييزي بأنه

الفروقات بني ا�موعات وذلك باالعتماد على العالقة اخلطية بني املتغريات املرتبطة �ذه ا�موعات، حبيث يرتكز 

ت التحليل على التمييز بني نوعني من املتغريات، النوع األول متغريات تابعة وهي متغريات نوعية أما الثاين متغريا

  1".مستقلة وهي متغريات كمية

مما سبق، نستنتج أن التحليل التمييزي هو أسلوب إحصائي يهدف إىل بناء منوذج رياضي يساعد على 

تقدير موضع مؤسسة ما إىل جمموعة من ا�موعات اليت ميكن أن تصنف إليها هذه املؤسسات، حيث يتم 

  .فردات اجلديدةحتديد ا�موعة اليت تنتمي إليها املالتوصل إىل بناء قاعدة ميكنها املساعدة مستقبال يف 

  التحليل التمييزيأسلوب خصائص : ثانيا

ينفرد التحليل التمييزي مبجموعة من اخلصائص والسمات متيزه عن غريه من األساليب األخرى، ميكن 

  2:إجيازها فيما يلي

تغريات املستقلة لتقدير سلوك املبيسمح هذا األسلوب باستخدام أكرب قدر من املعلومات املتعلقة  - 1

 ؛، حيث يقوم بتحليل املعلومات اليت حيتويها كل متغري مستقلاملتغري التابع

ويسمى بالتحليل التمييزي �موعتني، كما يستخدم التحليل التمييزي للتفرقة بني مفردات جمتمعني،  - 2

 ي املتعدد؛يستخدم للتفرقة بني مفردات أكثر من جمتمعني، ويسمى بالتحليل التمييز 

يتحدد عدد دوال التمييز اليت ميكن اشتقاقها بعدد ا�تمعات حمل الدراسة ناقص واحد، أو يساوي  - 3

 عدد املتغريات املستقلة إذا كان عدد ا�تمعات أكرب من عدد املتغريات املستقلة أيهما أقل؛

تدنية رقعة : يف ودقته ما يليتقتضي املثالية املستهدفة توافرها يف دالة التمييز من حيث سهولة التصن - 4

مساحة التداخل بني جمتمعات الدراسة، اتساع املسافة بني مراكز جمتمعات الدراسة، تدنية احتماالت خطأ 

 .التصنيف للمفردات، تعظيم التباين بني جمتمعات الدراسة وتدنيته داخل كل جمتمع على حدى

  

  

  

                                                           
لتقى املفعاليات مة ضمن ورقة حبثية مقد ،النماذج الكمية للتنبؤ باإلفالس ومدى مسامهتها يف حتسني أداء املؤسسة االقتصاديةالشريف رحيان،  1

 .05: ، ص2012مارس،  23- 22وطين حول التشخيص املايل للمؤسسات االقتصادية، املركز اجلامعي سوق أهراس، اجلزائر، يومي ال
: ، ص1999، رسالة ماجستري، كلية التجارة، جامعة عني مشس، القاهرة، مصر، حمددات الفشل املايل يف منشآت األعمالوليد حممد عبد العزيز،  2

107-109.  
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  أهداف التحليل التمييزي: اثالث

  1:خالل استخدام أسلوب التحليل التمييزي إىل حتقيق األهداف التاليةيسعى الباحثون من 

عدد من املتغريات املستقلة اليت تعرب  إىلالتمييز بني جمتمعني أو أكثر من ا�تمعات املتداخلة استنادا  - 1

 عن خصائص بارزة يف هذه ا�تمعات؛

ألحد ا�تمعات يف ضوء قيم  - يهإلغري معلومة ا�تمع الذي تنتمي - تصنيف أي مفردة أو مشاهدة  - 2

 ؛، حبيث تكون نسبة اخلطأ يف إعادة التصنيف أصغر ما ميكنمتغريا�ا املستقلة

حتديد األمهية النسبية للمتغريات املستقلة يف منوذج التمييز على أساس ما يتمتع به من قوة متييز بني  - 3

 ؛ا�تمعات حمل الدراسة

 .�موعات بالنسبة للمتغريات املستقلةفحص مدى وجود فروق ذات داللة بني ا - 4

جتانس عينة الدراسة، التوزيع الطبيعي ملتغريات الدراسة التمييزي حيث يشرتط يف تطبيق التحليل 

  .وكذلك التأكد من عدم وجود مشكلة االرتباط العايل بني املتغريات املستقلة

  : استخدامات التحليل التمييزي: رابعا

ويعترب من أهم األساليب اإلحصائية اليت أثبت فعاليتها يف  يف عدة جماالت، يستخدم التحليل التمييزي

  2:ما يلياالستخدامات  أهم ومن بني جمال التنبؤ، 

 تقدير احتماالت النجاح ملنتج جديد؛ - 1

 تقدير قبول أو عدم قبول طالب يف الدراسات العليا؛ - 2

 مؤسسة ما؛ تقدير جناح أو تعثر - 3

ة اليت جيب أن تدخل يف داليت التمييز تبعا ألوزان املعامالت، واليت حيققها كل حتديد املتغريات املستقل - 4

 ؛يف دالة التمييز متغري

ترشيد تصنيف كل مفردة جديدة للمجموعة املناسبة هلا، مما جيعل التحليل التمييزي عامال مساعدا يف  - 5

 املسامهة يف عملية الرتشيد يف جمال التحليل التقديري؛

                                                           
جملة الباحث، العدد  ،-حالة البنك اخلارجي اجلزائري–دراسة تطبيقية ملنهج التصنيف الداخلي األساسي فاطمة بن شنة وحممد اجلموعي قريشي،  1

 .11- 10: ، ص ص2013، اجلزائر، -ورقلة–، جامعة قاصدي مرباح 13
، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة منتوري، قسنطينة، الصناعية حتليل وتقدير اخلطر املايل يف املؤسساتحوري زينب،  2

 .164: ، ص2006اجلزائر، 
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، وذلك تبعا للدرجة هلا ت التصنيف للمفردات موضوع الدراسة با�موعات املناسبةتطبيق إجراءا - 6

  .احملسوبة من دالة التمييز

حيث يتم تطبيقه يف جماالت  ،التمييزي من األساليب الواسعة االستخدام يستخلص بأن  التحليل

أمهية هذا األسلوب من خالل  عديدة، هذا التنوع أدى إىل استخدامه يف جمال التسويق والتمويل، حبيث تظهر

  .احلاجة املتزايدة إىل التمييز بني األفراد، املؤسسات، أو األشياء إىل جمموعتني أو أكثر

  ضعف التحليل التمييزي قوة و نقاط : خامسا

   1:من أبرز نقاط قوة التحليل التمييزي اخلطي ما يلي

بني املالئمة والتعقيد، حبيث يعترب أفضل من األحيان حال وسطا  يقدم التحليل التمييزي حال يف كثري - 1

 من التحليل الرتبيعي الذي يعتمد على عدد كبري ومهم من املعلمات؛

 لفيشر؛ Fيتم اختيار املتغريات يف إطار التحليل التمييزي بطريقة شبه مثالية باستخدام إحصائية  - 2

  .يقدم التحليل التمييزي نتائج مستقرة وقوية - 3

  :ليل التمييزي اخلطي ما يليأبرز نقاط ضعف التحمن 

لذا يتوجب إعادة حتديثها مبا  ،إن دالة التمييز املتعلقة بفرتة معينة قد تصبح غري الئقة يف فرتة ما - 1

 يتناسب مع متغريات احمليط؛

 دون البحث عن األسباب؛ ج التعثرهذا األسلوب يقوم على حتليل نتائ - 2

االقتصادية  ،ون أن يشمل املتغريات البشريةيعتمد هذا التحليل على املستندات احملاسبية د - 3

 االجتماعية للمؤسسة؛و 

من حاالت تعثر املؤسسات مل يتم الكشف عليها من قبل خمتلف  %40إىل  %20من بني  - 4

 2.النماذج

  

 

  

  

                                                           
أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، ختصص اقتصاد  ،التنبؤ بالتعثر املايل يف املؤسسات االقتصاديةانتصار سليماين،  1

 .112: ، ص2016، اجلزائر، 1جامعة باتنة  مايل،
 .102: ص ،املرجع أعاله 2



 دور النسب املالية والتحليل التمييزي يف تقدير خماطر التعثر املايل                : الفصل الثالث

 

 

127 

  أساس وإفرتضات أسلوب التحليل التمييزي: املطلب الثاين

الشروط اليت جيب أن تتحقق لكي يتم و االفرتاضات يقوم منوذج التحليل التمييزي على جمموعة من 

  .استخدامه، وهذا ما سنتناوله يف هذا املطلب

  أساس أسلوب التحليل التمييزي: أوال

الكمية اليت جتمع بني األساس الرياضي  من األساليب - خطوة خبطوة– تعترب مناذج التحليل التمييزي

على عالقات خطية للمتغريات املشرتكة يف  واإلحصائي معا، فبالنسبة لألساس الرياضي فهذا النموذج يقوم

حيث العالقات تقوم بطبيعتها على معادالت رياضية ذات أطراف متساوية يستخدم يف إعدادها كل من التمييز، 

   1:وهي ،الرموز واألرقام للتعبري عن القيم الفعلية، لذا يرجع األساس اإلحصائي لتعدد وتنوع املتطلبات اإلحصائية

 التباين ألغراض تشغيل وحتليل البيانات؛ بناء مصفوفات - 1

استخدام بعض أساليب اإلحصاء الوصفي مثل مقاييس األوساط احلسابية، االحنرافات املعيارية  - 2

�ا توزيع بيانات الظاهرة موضوع الدراسة، �دف حتديد فيما مت ومعامالت االرتباط،، لتوضيح الكيفية اليت 

 ال؛ كانت تتمركز حول قيمة معينة أم  إذا

االستعانة بأساليب االستدالل اإلحصائي، ومبساعدة أسلوب املعاينة يف حتديد عينة الدراسة اليت هي  - 3

 موضوع إثبات فروض الدراسة ومصدر النتائج على جمتمع البحث؛

االعتماد على بيانات سابقة يف التقدير ملعرفة ما سيحدث مستقبال باالستناد إىل فرض استمرار  - 4

ستقبل، كما كانت عليه يف املاضي مع وجود عالقة يف نفس الوقت بني هذه املتغريات موضوع العالقة يف امل

 الدراسة؛

) t(ودنت يالقيام باالختبارات اإلحصائية الالزمة لتوفري املقومات املعنوية والصالحية مثل اختبار ست - 5

 .تمعاتبني مراكز ا� االختالف الختباروغريها، ) X2(واختبار ) F(واختبار فيشر 

  

  

  

  

 

                                                           
  .161: ، صمرجع سبق ذكره، حوري زينب 1
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  التحليل التمييزي )شروط( فرضيات: ثانيا

جبمع البيانات الالزمة  نبدأ، Yوحتديد ا�موعات يف املتحول التابع  Xبعد حتديد املتحوالت املستقلة 

بعدها نقوم بإجراء االختبارات الالزمة على البيانات عن املتحوالت وا�موعات وإنشاء مصفوفة البيانات، 

  :لتأكد من حتقيق الشروط املفروضة على النموذج، وأهم هذه االختبارات هي�دف الك وذ ،النهائية

ميكن أن يتم من خالل املصفوفة االرتباطية، أو من خالل تضخم التباين : اختبار استقالل املتحوالت - 1

)VIF( أو من خالل معامل التحمل ،Toleranceاللذين يساويان ،: 

 

بني املتغريات املستقلة، وعند حساب هذين املعاملني لعالقة املتحوالت يشرتط عدم وجود ارتباط عايل 

تباط قوي بني هذا يدل على عدم وجود ار  5أقل من ) VIF(، إذا كانت قيم Yمع املتحول التابع  Xاملستقلة 

  املتغريات املستقلة؛

استخدام اختبار وهو خضوع املتحوالت الكمية لتوزيعات طبيعية، وذلك ب :اختبار التوزيع الطبيعي - 2

 أو منحى هنري؛ )مسرينوف  -كوملوغوروف(

 Wilk’s(اختبار ويلكس ملدا ويستخدم يف ذلك  :سطات ا�موعاتاختبار معنوية الفرق بني متو  - 3

Lambda(  مربع كاي مع اختبار)Chi-square ( أو اختبارT  أوT2. 

وللقيام ، ذه املتغريات متييزية أم اليتم اختبار تساوي املتوسطات يف كل جمموعة ملعرفة ما إذا كانت ه

  .�ذا االختبار جيب علينا أوال اختبار تساوي التباينات

 ؛، أو غريه)Box’s-M(اختبار جتانس أو تساوي مصفوفات التباين املشرتك، ويستخدم اختبار  - 4

  1؛Fوالتابع ) Wilk’s Lambda(اختبار معنوية أمثال التابع الرتبيعي، ويستخدم االختبار   - 5

يف أي متغري مستقلة عن مجيع درجات اختيار العينة اختيارا عشوائيا، كما أن درجة أي فرد يف العينة  - 6

 2.أفراد العينة اآلخرين

 

  

  

                                                           
1 Alvin C.  Rencher, Methods of Multivariate Analysis, 2eme édition, Brigham Young University, the United 
States of America, 2002, PP: 273-279. 

  .251: ص ،2018، ، مصر، دار النشر للجامعات3ط ،SPSSالتحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام برنامج  أبو عالم،رجاء حممود  2
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  خطوات بناء الدالة التمييزية: املطلب الثالث

يعمل التحليل التمييزي على إجياد أفضل جمموعة خطية من املتغريات املستقلة ويطلق عليها الدالة 

وعدد الدوال ، اهدة يف ا�موعة اليت تتبع هلاشووضع كل م يتم من خالهلا التمييز بني ا�موعات مييزية،الت

أو عدد املتغريات الكمية املستقلة أيهما  عدد ا�موعات Kحيث ) K-1(وجود جمموعتني  املمكنة يف حالة

  :وميكن توضيح خطوات إجراء التحليل التمييزي كما يلي، 1 أصغر

 :ار املتغريات املكونة للمعادلة التمييزيةاختي -1

يف احلكم ) F(حصائية األكثر استخداما، حيث يستخدم توزيع اإلطريقة اليعترب معيار ويلكس ملدا 

الناتج عن إضافة أو حذف أي من املتغريات املستقلة إىل المدا ويلكس على معنوية التغري يف قيمة اإلحصاءة 

لكس ملدا إحصائية يمدا صغرية كلما كانت أقوى يف متييز الفروق، والسبب أن و وكلما كانت قيمة ال، 2التحليل

) F(اجلزئية الختبار ا�موعة حيث يتم اختبار ) F(لكس ملدا إىل إحصائية يمعكوسة، كذلك ميكن حتويل و 

االعتبار التغريات  مسامهة املتغريات املستقلة يف التمييز بني ا�موعتني، بعد األخذ بعني) F(وميثل معدل ، الكربى

  .درجة التباعد بني ا�موعتني) Wilks Lambda(اليت حتدثها بقية املتغريات التمييزية، ويقيس معدل أو معيار 

قبل اختيار املتغريات النهائية اليت سيتم االعتماد عليها يف بناء الدالة التمييزية، جيب املرور أوال على 

ت اليت ال تقدم معلومات إضافية، إن حذف املتغريات ال يسمح إال مرحلة أساسية تتمثل يف حذف املتغريا

قة خطوة يباختيار املتغريات اليت تفسر بشكل ملحوظ املتغري التابع، هلذا يتم االعتماد على اختيار املتغريات بطر 

ريات اليت ، أين يتم إدخال املتغريات إىل النموذج واحدة تلو األخرى، حيث يتم إدراج املتغ)Stpwise(خبطوة 

وكلما كانت قيمة المدا ويلكس صغرية كلما كان التمييز بني ، منخفضة Wilks Lambdaتكون فيها قيمة 

 .ا�موعات جيدا

 :املعامالت التمييزية املعيارية إجياد -2

  3:الظاهرة يف املعادلة التالية) b(تتمثل املعامالت التمييزية املعيارية بقيم 

= b1X1 + b2X2 + …. + bnXn  ………… (01) 

                                                           
جملة جامعة تشرين للبحوث ، )الشركات(استخدام التحليل التمييزي يف تصنيف العمالء املصرفيني االعتباريني  عزدين حيدر وحسني يسف، 1

 .250: ، ص2013، سوريا، جامعة تشرين، 4عدد ، ال35ت العلمية، ا�لد والدراسا
  .561: ، ص2002، فلسطني، 1، طيف حتليل البيانات اإلحصائية SPSSاستخدام نظام حممد خالد عكاشة،  2
يل صنيف ومتييز احملافظات اليمنية حبسب مصادر الدخل الفردي باستخدام أسلوب التحليل العنقودي والتحلتفؤاد عبده إمساعيل املخاليف،  3

 .13 :، ص2019، اليمن، تعز، جامعة 19جملة حبوث جامعة تعز، العدد  ،التمييزي
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  : حيث أن

  ؛)10(أعاله  القيمة التمييزية الناجتة عن تطبيق املعادلة التمييزيةعالمة املعادلة التمييزية أو : 

Xn  : ؛ةالتمييزي اتاملتغري  

bn  : ؛)ستقلةاملتغريات امل(املعامالت التمييزية املعيارية للمتغريات التمييزية  

N :أو عدد املتغريات املستقلة  ريات التمييزية املكونة للمعادلة التمييزيةعدد املتغ)n(،  ويساوي عدد

  1.، فعند وجود جمموعتني للتصنيف تكون هناك معادلة واحدة)1 –عدد ا�موعات (املعادالت التمييزية دائما 

  2:بإتباع اخلطوات التالية نقوم ،)01(من أجل إجياد املعادلة التمييزية املعيارية واملوضحة يف املعادلة 

 :حسب الصيغة التالية، ويتم تقدير املعلمات )B(نقوم بتقدير املعلمات  :تقدير املعلمات املميزة - 

                                      B =  

  : حيث أن

  متجها متوسطي ا�موعتني األوىل والثانية؛ :,

S :صفوفة التباين والتباين املشرتكم.  

 Mahlanobis(يتم حساب مربع املسافة اليت تسمى مسافة مهلنوبس : حساب مربع املسافة - 

Distance ( الصيغة التاليةحسب :      

-D2 =  

يكون ذلك ، و اختيار املتغريات املستقلة اليت تتكون منها املعادلة يف هذه املرحلة يتم: اختيار املتغريات - 

متثل مسامهة و ، )F(أعلى قيمة اختيار املتغريات اليت يكون هلا ويتم  ،)F(اختبار  ةاحصاء ابحبس

  : املتغريات املستقلة يف التمييز

                                      

Tوحتسب قيمة 
  : كما يلي   2

                                           

                                                           
جملة التنمية والسياسات  ،متييز األسر الفقرية من غري الفقرية يف املناطق النائية التابعة إلقليم جنوب األردندوخي احلنيطي وقبالن ا�اين،  1

 .10-9:، ص ص2004ك، األردن، ، جامعة الريمو 01، العدد 07، ا�لد االقتصادية
، جامعة 31جملد االقتصادي اخلليجي، العدد  ،التحليل العنقودي والتمييزي يف دراسة تطبيقية على بعض املصارف العراقيةأمساء أيوب يعقوب،  2

 .99-98: ، ص ص2017البصرة، العراق، 
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درجة التباعد بني ا�موعات وترتاوح قيمته بني قيمة ويلكس ملدا تبني  :داحساب قيمة ويلكس مل - 

الصفر والواحد، وكلما كانت قيمته قريبه إىل الصفر دل ذلك على وجود تفرقة عالية بني ا�موعات 

  :، ويتم اختيار املتغريات اليت هلا أقل قيمة، وحيسب وفق الصيغة التاليةويدل على قوة التمييز

 

  : أنحيث 

W :متثل مصفوفة التباين والتغاير داخل ا�موعات؛  

T :متثل مصفوفة التباين والتغاير الكلي للمجموعات.  

تعرب املعامالت التمييزية املعيارية عن معامالت املتغريات املستقلة اليت مت قبوهلا يف املعادلة املعيارية، 

وهذا يعين أن  ،ن فيها املتغريات األصلية بشكل معياريوتستخدم الحتساب القيم التمييزية يف احلاالت اليت تكو 

ساوي صفرا واالحنراف املعياري يساوي واحدا تمتوسط القيم التمييزية جلميع احلاالت الداخلة يف التحليل 

ت وحتسب القيمة التمييزية بضرب املعامالت التمييزية املعيارية للمتغريات التمييزية بالقيم الفعلية للمتغريا .صحيحا

  .التمييزية ومجع حاصل الضرب

 :إجياد املعامالت التمييزية غري املعيارية -3

تستخدم املعامالت التمييزية غري املعيارية يف تكوين املعادلة التمييزية بدال من املعامالت التمييزية 

رية، وجتدر اإلشارة إىل أن املعيارية، ذلك ألن املتغريات التمييزية تظهر بالقيم احلقيقية للمتغريات وليس بالقيم املعيا

تتمثل ، و املعامالت التمييزية غري املعيارية ال تعطي األمهية النسبية للمتغريات التمييزية أل�ا تشتق من البيانات اخلام

  1:الظاهرة يف املعادلة التالية) b(املعامالت التمييزية غري املعيارية بقيمة 

W= f + S1b1 + S2b2 + … +Snbn ………… (02)      

  :حيث أن

W :عالمة املعادلة التمييزية غري املعيارية؛  

F :قيمة ثابتة؛  

Sn: املتغريات التمييزية؛  

bn:  ؛)املتغريات املستقلة(املعامالت التمييزية املعيارية للمتغريات التمييزية  

                                                           
  .10: ، صمرجع سبق ذكره دوخي احلنيطي وقبالن ا�اين1
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N :عدد املتغريات التمييزية املكونة للمعادلة التمييزية.  

سة، يتم حتديد النقطة احلرجة اليت على أساسها يتم الفصل بني بعد حساب النقطة النهائية لكل مؤس

  :قراري الرفض والقبول، ويتم حسا�ا من خالل العالقة التالية

Z* ) =2 /) أول نقطة للمؤسسات املتعثرة + آخر نقطة للمؤسسات الناجحة  

وفقا  *Zاحلرجة  والنقطة Zبعد ذلك ميكن تصنيف املؤسسات من خالل املقارنة بني النقطة النهائية 

  1.لقاعدة القرار

 إجياد املعامالت التصنيفية للمتغريات املكونة للنموذج -4

يف سنة التحليل نتبع  واملؤسسات املتعثرة  الناجحة الختبار دقة النموذج يف التصنيف بني املؤسسات

  2:املعادلة التالية، حيث تتمثل املعامالت التصنيفية بقيمة يف املعادلة التالية

kic= f + t1cs1 + t2cs2 + … +tncsn ………….(03)  

  :حيث أن

kic : املعامالت التصنيفية للمؤسسات)i ( يف املعادلة التصنيفية للمجموعة)c(؛  

F :قيمة ثابتة؛  

tc:  املعامالت التصنيفية للمتغريات التمييزية يف ا�موعة)c(؛  

s:  القيم الفعلية للمتغريات التمييزية يف ا�موعة)i(؛  

N : للمعادلة التصنيفيةعدد املتغريات التمييزية املكونة. 

تشتق املعامالت التصنيفية من خالل مصفوفة التغاير داخل ا�موعات واملراكز املتوسطة للمتغريات 

 .التمييزية، ويتحدد عدد املعامالت التصنيفية بعدد ا�موعات اليت سيتم تصنيف املفردات فيها

 :التمييزعلى دالة ال قدرة اختبار  -5

تعترب هذه اخلطوة من أهم خطوات التحليل التمييزي، أي اختبار قدرة الدالة على التمييز بني 

الختبار قدرة ا�موعتني وإال لن تستخدم الدالة للتمييز والتنبؤ بانتماء املفردات اجلديدة جمهولة االنتماء، 

  : رة يتم إجراء ما يليواملؤسسات املتعث على التمييز بني املؤسسات الناجحةالنموذج 

                                                           
الوطين حول امللتقى ورقة حبثية مقدمة ضمن فعاليات  ،الشبكات العصبية االصطناعية أداة لتقدير املخاطرة يف البنوك التجاريةحممد عبادي،  1

 .06: ، ص2005جوان  07- 06: ، كلية علوم التسيري، جامعة جيجل، اجلزائر، يومي"املنظومة املصرفية"
 .11: ، صمرجع سبق ذكرهدوخي احلنيطي وقبالن ا�اين،  2
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ارها يف النموذج لكل مؤسسة من عينة الدراسة يف سنة لنسب وقيم املتغريات اليت مت اختياحتساب ا - 

 االختبار؛

استخراج املعلمات التمييزية لكل مؤسسة بضرب قيم املتغريات احملتسبة يف املعلمات التمييزية غري  - 

 املعيارية اخلاصة �ا ومجع أو طرح عدد ثابت؛

حتديد النقطة الفاصلة بني املعلمة التمييزية �موعة املؤسسات الناجحة واملعلمة التمييزية �موعة  - 

وتتمثل النقطة الفاصلة بني  ،املؤسسات املتعثرة، وذلك باالعتماد على املراكز املتوسطة لكل جمموعة

يم قيم هذه الدالة إىل جزأين أي بتقس، ا�موعتني مبنتصف املسافة بني املراكز املتوسطة لكل جمموعة

 أكرب أو تحبيث إذا كانت قيمة هذه الدالة أصغر من العدد تكون العينة من ا�موعة املتعثرة وإذا كان

 تساوي تكون من ا�موعة الناجحة؛

يتم متييز املؤسسات يف سنة الدراسة ضمن أحد ا�موعتني على أساس قيمة املعلمة التمييزية لكل  - 

 1.باملقارنة مع النقطة الفاصلةمؤسسة وذلك 

لتأكد من الداللة اإلحصائية لصحة �دف ا وذلك) t(يتم اختبار دقة النموذج باستخدام اختبار 

فيتم رفض فرضية العدم وقبول الفرضية اجلدولية ) t(أكرب من قيمة  احملسوبة) t(الفرضيات، فإذا كانت قيمة 

وهناك طريقة أخرى الختبار قدرة الدالة على التمييز وهي . 2التمييزالبديلة وهذا يعين أن الدالة هلا قدرة على 

  .عن طريق تكوين جدول حتليل التباين) F(اختبار 

على أنه إجراء يتم القيام به من أجل اختيار أفضل جمموعة  - خطوة خبطوة- يعرف التحليل التمييزي 

ذف متغريات مدرجة يف النموذج أو إضافة وذلك حب ،بني ا�موعات من املتغريات لبناء أحسن منوذج للتمييز

تبدأ هذه العملية بدون أي متغري يف النموذج مث بعد ذلك يتم إدراج املتغريات بطريقة و  ،متغريات أخرى

)Forward Selection ( وبعد هذه املرحلة يتم القيام بعملية)Backward Selection ( واليت تعمل على

  .ة كبرية لتحسني أداء النموذجإزالة املتغريات اليت ال متلك قدر 

 

  

  

                                                           
 .12- 11: ص ص ،مرجع سبق ذكرهدوخي احلنيطي وقبالن ا�اين،  1
التخطيط للبحث ومجع وحتليل البيانات يدويا وباستخدام –أساليب البحث العلمي والتحليل اإلحصائي عبد احلميد عيد ا�يد البلداوي،  2

  .207: ، ص2007، عماندار الشروق للنشر والتوزيع، ، 01ط ، SPSSبرنامج 
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  : خالصة الفصل

مة بدراسة تلتحليل املايل أمهية بالغة لدى العديد من األطراف املهل أنتبني من خالل هذا الفصل 

جهات رقابية، وذلك من  ،مقرضني ،مستثمرين ،يل احلايل أو املستقبلي للمؤسسة، سواء كانت إدارةالوضع املا

ولتحقيق ذلك يعتمد الية سواء �دف تقييم أداء املؤسسة أو التنبؤ بالوضع املستقبلي هلا، خالل حتليل القوائم امل

موعة تدرس جانب تقسم إىل عدة جمموعات، كل جمو شتقة من القوائم املالية املالية املجمموعة من النسب  على

  .معني من نشاط املؤسسة

، حيث يواجه التحليل النسيب صعوبات يعتمد التحليل املايل بشكل كبري على خربة احمللل املايل

متعددة، إذ تعطي النسب املالية مؤشرات متضاربة، فمن املمكن أن يكون تفسري نسبة مالية واحدة متناقضا مع 

نسبة مالية أخرى، ونظرا للعدد الكبري من النسب املالية املستعملة والصعوبات املوجودة يف تفسريها دفع العديد 

لني يف البحث عن النسب املالية اليت ميكن االعتماد عليها يف احلكم على سالمة املركز املايل من الباحثني واحملل

   .مت التوجه حنو استخدام النماذج الكمية يف التنبؤللمؤسسة، لذلك 

 على التنبؤ قدرة وكفاءة النسب املالية اختبارب - خطوة خبطوة- التحليل التمييزيأسلوب  يسمححيث 

من أهم  ويعترب ،واملتعثرة ناجحةالتمييز بني املؤسسات اليهدف إىل  ،منوذج رياضي تصميميف �دف استخدامها 

األكثر استخداما من طرف و  ،األساليب اإلحصائية اليت أثبتت فعاليتها يف جمال التنبؤ بالتعثر املايل للمؤسسات

   .والسهلة التفسري املهنيني نظرا ملا ميتاز به من سهولة التطبيق إضافة إىل نتائجه الدقيقة

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

بناء منوذج للتنبؤ بتعثر حماولة 

مؤسسات قطاع البناء 

  واألشغال العمومية
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: تمهيد
بعدما تطرقنا يف الفصول السابقة إىل األسس النظرية للتدفقات النقدية، التعثر ادلايل وسلتلف ادلفاىيم 

ادلرتبطة بو، إضافة إىل أىم النماذج واألساليب اإلحصائية ادلستخدمة يف عملية التنبؤ بالتعثر، خصص ىذا الفصل 
للقيام بدراسة تطبيقية يتم البحث فيها عن ظلوذج رياضي يسمح بتوفَت معلومات دورية عن مدى قرب أو بعد 

. ادلؤسسات الناشطة  يف قطاع البناء واألشغال العمومية يف البيئة اجلزائرية عن خطر التعثر ادلايل
، حيث يسمح باختبار قدرة وكفاءة -خطوة خبطوة-مت االعتماد على طريقة التحليل التمييزي أسلوب 

النسب ادلالية على التمييز بُت ادلؤسسات الناجحة وادلتعثرة هبدف استخدامها يف بناء النموذج، وبالتايل التنبؤ 
ويعترب من األساليب اإلحصائية األكثر خبطر التعثر ادلايل للمؤسسات الناشطة يف قطاع البناء واألشغال العمومية، 

، حيث استخداما من طرف ادلهنيُت نظرا دلا ؽلتاز بو من سهولة التطبيق إضافة إىل نتائجو الدقيقة والسهلة التفسَت
 .SPSS-V25نقوم باستعراض سلتلف خطوات التحليل التمييزي وذلك باستخدام الربنامج اإلحصائي 

بغية ربقيق ذلك واختبار صحة فرضيات الدراسة قمنا بتقسيم ىذا الفصل إىل ثالث مباحث، حيث 
يتضمن ادلبحث األول اإلطار ادلنهجي للدراسة، أما ادلبحث الثاين سنحاول من خاللو بناء النموذج ادلقًتح للتنبؤ 
بالتعثر ادلايل وذلك من خالل عرض سلتلف ادلراحل اليت ؽلر هبا ابتداء من إعداد مصفوفة ادلتغَتات وادلشاىدات 

الختبار وتقييم الدقة التنبؤية للنموذج  وصوال إىل الصيغة النهائية للنموذج ادلقًتح، وخصص ادلبحث الثالث
 .ادلتوصل إليو، وذلك من خالل استخدام عدة اختبارات هبدف ضمان االستعمال الصحيح والدقيق ذلذا النموذج
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اإلطار المنهجي للدراسة : المبحث األول
من خالل ىذا ادلبحث إعطاء صورة شاملة عن منهجية الدراسة، وىذا من خالل تقدمي رلتمع  ضلاول

الدراسة وعينة الدراسة، وعرض سلتلف النسب ادلالية ادلشتقة من القوائم ادلالية اليت مت اختيارىا هبدف استخدامها 
. يف بناء النموذج ادلقًتح للتنبؤ، وكذا ربديد فًتة و أدوات الدراسة

تحديد مجتمع وعينة الدراسة : المطلب األول
لغرض الوصول وربقيق اذلدف من ىذه الدراسة وادلتمثل يف بناء ظلوذج للتنبؤ بالتعثر ادلايل باالعتماد 

رلتمع وعينة الدراسة تعترب أوىل خطوة يف بناء ، ربديد -خطوة خبطوة-على طريقة التحليل التمييزي أسلوب 
. النموذج، حبيث تسمح لنا العينة ادلختارة يف البدء يف صبع البيانات ادلالية انطالقا من القوائم ادلالية

مجتمع الدراسة : أوال
يتمثل رلتمع الدراسة يف ادلؤسسات الناشطة يف قطاع البناء واألشغال العمومية على ادلستوى الوطٍت 

، كلها تنتمي إىل القطاع اخلاص، ذات شكل قانوين (CNRC)وادلسجلة يف ادلركز الوطٍت للسجل التجاري 
 أو بعدىا، ومت احلصول على بيانات ىذه 2000، تأسست يف سنة (شخص معنوي، شخص طبيعي)سلتلف 

 .ادلؤسسات من ادلوقع الرمسي للمركز الوطٍت للسجل التجاري
: مت تصنيف ىذه ادلؤسسات ضمن رلموعتُت كالتايل

 : المؤسسات الناجحة -
ادلؤسسات اليت حققت أرباح خالل السنوات األخَتة من النشاط، وسبكنت من الوفاء بالتزاماهتا 

. ادلستحقة اذباه سلتلف دائنيها ويف ادلدة الزمنية احملددة
 :المؤسسات المتعثرة -

ادلؤسسات اليت حققت خسائر خالل السنوات األخَتة من النشاط، واليت مل تتمكن من الوفاء 
. بالتزاماهتا ادلستحقة ذباه دائنيها يف ادلدة الزمنية احملددة
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عينة الدراسة : ثانيا
تتكون عينة الدراسة من ادلؤسسات الناشطة يف قطاع البناء واألشغال العمومية تنشط على ادلستوى 

اجلزائر، بومرداس، جباية، تيزي وزو، البليدة، تيبازة، البويرة، : واليات ىي (08)الوطٍت، اختَتت عشوائيا من شبانية 
اجللفة، وتنتمي كلها للقطاع اخلاص، وقد قسمت ىذه العينة إىل رلموعتُت األوىل سبثل رلموعة ادلؤسسات 

، أما الثانية فتمثل رلموعة (%66,67)بنسبة  0E2إىل  E1مؤسسة مصنفة من  (20)الناجحة وعددىا 
ادلؤسسات ادلتعثرة ومت اختيارىا بناء على معيار اخلسائر اليت منيت هبا خالل ثالث سنوات األخَتة وعددىا 

 120، حيث مسحت لنا ىذه العينة ادلختارة بتوفَت (%33,33)بنسبة  E30 إىل  E21مؤسسات من  (10)
 مشاىدة 40، منها (2017-2014)مشاىدة متمثلة يف القوائم ادلالية ذلذه ادلؤسسات دلدة أربع سنوات 

مت اختيار قطاع البناء واألشغال العمومية حبكم عملي .  مشاىدة للمؤسسات الناجحة80للمؤسسات ادلتعثرة و 
يف ىذا اجملال باإلضافة إىل احلركية الكبَتة اليت يشهدىا القطاع يف السنوات األخَتة، كما عرف القطاع يف 

السنوات األخَتة تذبذبات كبَتة بسبب سياسة التقشف اليت اعتمدهتا احلكومة واليت مست بشكل مباشر ىذا 
. القطاع حبكم األموال الطائلة اليت تصرفها الدولة هبدف ربسُت البٌت التحتية والقضاء على مشكل السكن

طريقة التحليل التمييزي أسلوب يعتمد النموذج التنبؤي والذي ضلن بصدد  الوصول إليو على تطبيق 
خطوة خبطوة على عينة الدراسة، وىي عينة مزدوجة من ادلؤسسات الناجحة وادلؤسسات ادلتعثرة، مع األخذ بعُت 

: االعتبار ضرورة التجانس بُت ىاتُت اجملموعتُت، ومت اختيار ادلؤسسات وفق ادلعايَت التالية
 يقصد بتماثل أو ذبانس نوع النشاط أن يكون ىناك قدر معُت من التماثل :تماثل نوع النشاط -

يف طبيعة النشاط ادلمارس من قبل رلموعة ادلؤسسات الناجحة أو رلموعة ادلؤسسات ادلتعثرة، 
حبيث أنو إذا اختَتت ادلؤسسات الناجحة تنشط يف قطاع معُت فإنو يتوجب اختيار مؤسسات 

سباثل نوع النشاط ذلا . مناظرة تنتمي لنفس القطاع، ىذا ما يسمح بتعميم النتائج على باقي القطاع
 .اليت ىي أساس التحليل يف ىذا النموذج (النسب ادلالية ادلختارة)تأثَت على متغَتات الدراسة 

يقصد بتقارب حجم األصول عدم وجود فرق أساسي بُت قيمة : تقارب مستوى حجم األصول -
األصول اليت سبتلكها ادلؤسسات الناجحة وقيمة األصول اليت سبتلكها ادلؤسسات ادلتعثرة، فيما ؼلص 

قطاع البناء واألشغال العمومية فإنو يتوجب على ادلؤسسات احلصول على شهادة التأىيل 
والتصنيف عند بداية النشاط ويتم ربيينها كل مخس سنوات، وسبنح ىذه الشهادة حسب 

اليت سبتلكها ادلؤسسة باإلضافة إىل اإلمكانيات البشرية  (ادلعدات واألدوات)اإلمكانيات ادلادية 
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 2مع اشًتاط بعض التخصصات، سبنح شهادة التأىيل والتصنيف ابتداء من الدرجة  (عدد العمال)
 وىي أعلى درجة سبنح، حبيث تعترب ىذه األخَتة ضرورية للمشاركة يف أي 9إىل غاية الدرجة 

مناقصة يعلن عليها، حبيث كلما ارتفعت قيمة األصول دل ذلك على ارتفاع موجوداهتا ادلادية 
وكلما اطلفضت قيمة األصول يعٍت اطلفاض قيمة ادلوجودات، كما ذبدر اإلشارة أن قطاع البناء 

 .واألشغال العمومية يستوجب امتالك قدر زلدد من ادلعددات هبدف البدء دبزاولة النشاط
-2014)وجوب توفر البيانات ادلالية لسنوات الدراسة : توافر البيانات المالية لسنوات الدراسة -

، حبيث تسمح لنا ىذه األخَتة حبساب سلتلف النسب ادلالية اليت مت اختيارىا وادلستخدمة (2017
يف بناء النموذج، ويف ىذه الدراسة سبكن الباحث من احلصول على البيانات ادلالية ادلتمثلة يف 

وفيما يلي قائمة . ادليزانية وجدول حساب النتائج اخلاصة بادلؤسسات عينة الدراسة ألربع سنوات
 .ادلؤسسة ادلختارة ضمن عينة الدراسة

قائمة المؤسسات المستخدمة كعينة للدراسة : (01-4)الجدول رقم 
الصفة الوالية رقم السجل التجاري اسم المؤسسة الرمز الرقم 

01 E1 
SARL KHEDIMNA 

TRAVAUX BATIMENT 
TCE 

06 B0972265  ناجحةاجلزائر 

02 E2 EURL ETBPH MADDI 
RACHID 01 B0803678  ناجحةاجلزائر 

03 E3 ETBHP KETIRI 02 B0723746  ناجحةبومرداس 
04 E4 EURL DADI ETBTCE 07 B0977800  ناجحةاجلزائر 

05 E5 

SNC "ETB TCE 
BENAICHA HAFID & 

BOUAICHI RABAH ET 
CIE " 

04 B0184461  ناجحةجباية 

06 E6 SARL ITEJ ETB TCE 09 B0047609  ناجحةتيزي وزو 

07 E7 SARL BAICHE 
ZEMOUCHE ETB TCE 

11 B0048429  ناجحةتيزي وزو 

08 E8 
SNC ETB TCE 

MOKRANI DAHMANE 
ET FILS 

11 B0807287  ناجحةالبليدة 
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09 E9 SARL ETB EL KEBIR 03 B0804333  ة ناجحالبليدة

10 E10 SARL ETB 
BEAUSEJOUR 03 B0962952  ناجحةاجلزائر 

11 E11 SARL ETB SOMS 00 B0003530  ناجحةاجلزائر 

12 E12 
SNC ROUAINIA & CIE 
TRAVAUX BATIMENT 
ET TRAVAUX PUBLICS 

07 B0805742  ناجحةالبليدة 

13 E13 

SNC BERIHANE ET FILS 
BATIMENT ET 
TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION 

12 B0187546  ناجحةجباية 

14 E14 SNC NAILI ET CIE ETB 
TCE 

08 B0046995  ناجحةتيزي وزو 

15 E15 SARL "GUERROUMI 
AZZEDINE ETB TCE "08 B0523676  ناجحةتيبازة 

16 E16 SARL BAICHE 
ZEMOUCHE ETB TCE 11 B0048429  ناجحةتيزي وزو 

17 E17 
SNC " ETBH 

BENMERAD ET 
MERABE 

05 B0185081  ناجحةجباية 

18 E18 
SARL CHACHA 
TRAVAUX DE 

BATIMENT 
10 B0283524  ناجحةالبويرة 

19 E19 
EL BAZ TRAVAUX 

BATIMENT 01 B0015326  ناجحةاجلزائر 

20 E20 
SARL YAFA TRAVAUX 

BATIMENT 02 B0019623  ناجحةاجلزائر 

21 E21 

SNC THASSEDDA 
TRAVAUX DE 

BATIMENT TCE AIT 
BOUABDELLAH ET CIE 

04 B0045554  متعثرة تيزي وزو

22 E22 SNC ETBHP HACHOUD 
FRERES ET CIE 14 B0049326  متعثرة تيزي وزو
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23 E23 SNC ETB TCE RAFAA 
BAT ET CIE 

10 B0047787  متعثرة تيزي وزو

24 E24 SNC ETB TCE HIDRA 
ET AIT AISSI 

11 B0186982  متعثرة جباية

25 E25 SNC MAJU ETB TCE 
DJEBRA ET CIE 12 B0048607  متعثرة تيزي وزو

26 E26 

SNC ABDOUN ET 
ZIDOUNI 

CONSTRUCTION ETB 
TCE 

12 B0187519  متعثرة جباية

27 E27 SARL ETBF 03 B0020389  متعثرة اجللفة

28 E28 SARL DJEDDOU ALI 
ETB TCE 

03 B0020841  متعثرة اجلزائر

29 E29 SNC ETB TCE RAFAA 
BAT ET CIE 10 B0047787  متعثرة تيزي وزو

30 E30 CHAOUCHE ETBHR 04 B0965974  متعثرة بومرداس
 (CNRC)من إعداد الطالب باالعتماد على ادلوقع اخلاص بادلركز الوطٍت للسجل التجاري  :المصدر
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تحديد متغيرات وفترة الدراسة : المطلب الثاني
من خالل ىذا ادلطلب نقوم بتحديد ادلتغَتات ادلستقلة واليت تتمثل يف رلموعة من النسب ادلالية اليت ذلا 

، وعليو مت ربديد ادلتغَت ادلستقل (ناجحة أو متعثرة)تأثَت على ادلتغَت التابع، وىو متغَت نوعي ذو طبيعة ثنائية 
. والتابع دبا ؼلدم الدراسة، باإلضافة إىل ربديد الفًتة اليت ستجري عليها الدراسة

متغيرات الدراسة التي تم اعتمادها من قبل الباحثين في الدراسات السابقة  : أوال
هبدف بناء ظلوذج يسمح بالتنبؤ بالتعثر ادلايل يعتمد الباحثون على رلموعة من ادلتغَتات اليت ؽلكن 

استعماذلا كمتغَتات تفسَتية لنماذج التنبؤ بالتعثر ادلايل، حبيث يعتمد كل باحث على نوع أو نوعُت من ادلتغَتات 
: وذلك حسب نوعية الدراسة اليت قام هبا، وفيما يلي أىم ادلتغَتات اليت مت اعتمادىا

تعترب النسب ادلالية األكثر استعماال تارؼليا ويف عدة رلاالت منها التحليل ادلايل األفقي : النسب المالية -1
والعمودي، عمليات التقييم، وكذلك احلال بالنسبة لبناء ظلاذج التنبؤ بالتعثر ادلايل،حيث صلد بأن أغلب 

الدراسات استعملت النسب ادلالية وحدىا كمتغَتات تفسَتية، بينما الدراسات األخرى قامت بادلزج بينها 
 .وبُت متغَتات أخرى

 ادلتغَت اإلحصائي ىو عبارة عن سلرجات وظائف إحصائية ورياضية واليت تعتمد :المتغيرات اإلحصائية -2
ادلتوسط احلسايب، االضلراف : على النسب ادلالية ومتغَتات مالية كمدخالت ذلا، نذكر على سبيل ادلثال

 .ادلعياري، اللوغاريتم
 تعرب متغَتات السوق عن التقييم الذي يقدمو السوق ألسهم ادلؤسسة، مساره :متغيرات السوق -3

 ,Altman E.I, et al: )ومردوديتو ومن أىم الدراسات اليت استخدمت ىذا النوع من ادلتغَتات صلد

 (.Andreas Charitou, et al, 2013)و( 2007
ة والنوعية للمؤسسة، خصائص ادلسَتين يفي تضم ادلتغَتات غَت ادلالية اخلصائص الك:متغيرات غير مالية -4

، عدد ادلنافسُت، الزبائن، ادلوردون، العالقة مع البنوك، عمر (...اخلربة، ادلستوى العلمي، العمر، القدرات)
 .(التضخم، معدل الفائدة، الدورة االقتصادية)ادلؤسسة، احلجم، القطاع، احمليط اخلارجي 

من خالل عرض أىم ادلتغَتات ادلعتمدة من قبل الباحثُت، ذبد اإلشارة إىل أن ىناك دراسات صبعت 
. بُت متغَتين اثنُت، ودراسات صبعت بُت ثالث متغَتات، ودراسات صبعت بُت أربع متغَتات
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متغيرات الدراسة : ثانيا
من خالل ربليلنا دلختلف الدراسات السابقة، وبالنظر إىل إشكالية البحث اتضح لنا أنو ؽلكن حصر 

رلموعة من العناصر اليت سبثل ادلتغَت ادلستقل واليت ذلا تأثَت على ادلتغَت التابع، وادلتمثل يف سالمة أو تعثر ادلركز 
. ادلايل للمؤسسات، وعليو مت ربديد ادلتغَت التابع وادلتغَت ادلستقل دبا ؼلدم الدراسة

 :المتغيرات التابعة -1
يتمثل ادلتغَت التابع يف ىذه الدراسة يف التعثر ادلايل للمؤسسات، حيث مت التعبَت عنو بكل من 

ادلؤسسات الناجحة وادلؤسسات ادلتعثرة، وىو متغَت نوعي ذو طبيعة ثنائية أو مزدوجة، وىي متغَتات وعلية أو كما 
بالنسبة للمؤسسة الناجحة وقيمة الصفر  (1)تسمى متغَتات صماء، حيث يقاس دبتغَت اعتباري يساوي الواحد 

، وذبدر اإلشارة إىل أن ىذه ادلتغَتات ليست ثابتة أو معيارية بل يتم اختيارىا حسب رغبة (0)للمؤسسة ادلتعثرة 
وتفضيل الباحث، وتتفق الدراسات السابقة اليت مت إجراؤىا يف نفس اجملال على أسلوب العينة ادلزدوجة 

، وذلك لبناء ظلوذج تنبؤي للتعثر، مع السعي لتحقيق قدر كبَت من التماثل (مؤسسات ناجحة ومؤسسات متعثرة)
بُت رلموعيت ادلؤسسات للتحكم يف عنصر احلجم والنشاط، وكذلك سنوات احلصول على ادلعلومات ادلالية 

. ادلستخدمة، وىذا ما جعل أسلوب التحليل التمييزي األكثر شيوعا واستخداما يف التنبؤ بالتعثر ادلايل للمؤسسات
 :المتغيرات المستقلة -2

نسب السيولة، )تتمثل ادلتغَتات ادلستقلة يف رلموعة من النسب ادلالية، موزعة على مخس رلموعات 
، اجملموعات األربع األوىل مشتقة من (نسب اذليكل ادلايل، نسب الرحبية، نسب النشاط، نسب التدفق النقدي

ادليزانية وجدول حساب النتائج، أما اجملموعة اخلامسة مشتقة من قائمة التدفقات النقدية، واختلف ىذا ادلتغَت عن 
.  نسبة27ادلتغَت التابع كونو ذو طبيعة كمية، ومت اختيار

اختيار النسب ادلالية مل يكن عشوائيا، وإظلا ىو مبٍت على أسس ومربرات علمية وعملية وانطالقا من 
النسب ادلالية ادلتوصل إليها يف بعض الدراسات السابقة على أهنا أىم النسب ادلالية اليت ذلا القدرة على التنبؤ 

: بالتعثر، وقد كان اختيار ىذه النسب بناء على عدة معايَت ىي
  أن يكون ذلا معٌت؛ -
  أن يسهل تفسَتىا؛ -
 . أن يكون الوصول إىل مكوناهتا سهال -
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: ؽلكن توضيح ادلتغَتات ادلستقلة ادلعتمدة يف التحليل من خالل اجلدول التايل
النسب المالية المعتمدة في التحليل : (02-4)الجدول رقم 

النسبة الرمز التصنيف 

نسب السيولة 

X1  إصبايل األصول /األصول اجلارية 
X2  إصبايل األصول /األصول غَت اجلارية 
X3  اخلصوم اجلارية /األصول اجلارية 
X4  اخلصوم اجلارية / (السيولة)األصول النقدية 
X5  إصبايل األصول /اخلصوم اجلارية 
X6  األصول اجلارية /رأس ادلال العامل 
X7  إصبايل األصول /رأس ادلال العامل 

نسب الهيكل 
المالي 

X8  أصول غَت جارية /أموال دائمة 
X9  أصول غَت جارية /أموال خاصة 
X10  إصبايل الديون /أموال خاصة 
X11  إصبايل الديون /إصبايل األصول 

نسب الربحية 

X12  رقم األعمال /النتيجة الصافية 
X13  األموال اخلاصة /النتيجة الصافية 
X14   إصبايل األصول /النتيجة قبل الضريبة 
X15  الفائض اإلصبايل لالستغالل(EBE)/ إصبايل األصول 
X16  إصبايل األصول /النتيجة الصافية 

نسب النشاط 

X17  إصبايل األصول /رقم األعمال 
X18  األصول غَت اجلارية /رقم األعمال 
X19  األصول اجلارية /رقم األعمال 
X20  رأس ادلال العامل /رقم األعمال 

نسب التدفق 
النقدي 

X21  إصبايل الديون /التدفق النقدي التشغيلي 
X22  األموال اخلاصة /التدفق النقدي التشغيلي 
X23  (د ق أ) اخلصوم اجلارية /التدفق النقدي التشغيلي 
X24  (د ط أ) اخلصوم غَت اجلارية /التدفق النقدي التشغيلي 
X25  إصبايل األصول /التدفق النقدي التشغيلي 
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X26  الفائض اإلصبايل لالستغالل /التدفق النقدي التشغيلي 
X27  رقم األعمال /التدفق النقدي التشغيلي 

 .من إعداد الطالب اعتمادا على الدراسات السابقة: المصدر

تعترب ىذه النسب ىي أغلب النسب ادلستخدمة يف عملية التحليل، وادلعتمدة من قبل الباحثُت يف بناء 
، حبيث يتم اإلبقاء فقط على النسب ادلالية -خطوة خبطوة–النماذج وذلك باستخدام استخدام التحليل التمييزي 

. ذات داللة وقدرة على تصنيف ادلؤسسات
فترة الدراسة : ثانيا

التحليل )غلب أن تكون فًتة الدراسة مناسبة وكافية وتتناسب مع األسلوب اإلحصائي الذي مت اختياره 
، حىت يكون النموذج ادلتوصل إليو ذات مصداقية يف التنبؤ ولو القدرة على (-أسلوب خطوة خبطوة-التمييزي 

التمييز بُت ادلؤسسات الناجحة وادلؤسسات ادلتعثرة، ومن خالل اطالعنا على الدراسات السابقة اليت أجريت يف 
ىذا اجملال الحظنا أن متوسط طول الفًتة الزمنية يف معظم الدراسات كان يًتاوح مابُت ثالث إىل تسع سنوات 

وذلك هبدف ضمان عدم تغَت خصائص البيئة االقتصادية خالل تلك الفًتة واخلارجة عن نطاق ادلؤسسة 
-2014وسيطرهتا، وبالتايل عدم التأثَت على األوضاع ادلالية للمؤسسات، غطت الدراسة الفًتة ما بُت سنة 

، وقد اقتصرت فًتة الدراسة على أربع سنوات فقط لعدم التمكن من احلصول على بيانات العينة ادلختارة 2017
. لفًتة أطول، إذ مت احلصول على بيانات ادلؤسسات الناجحة وادلؤسسات ادلتعثرة خالل ىذه الفًتة
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أدوات الدراسة والخطوات المتبعة : المطلب الثالث
من خالل ىذا ادلطلب سوف نتعرف على أىم األدوات اإلحصائية ادلستخدمة يف عملية التنبؤ بالتعثر 

ادلايل اليت مت استخدامها يف الدراسات السابقة، وتنقسم األدوات اإلحصائية إىل نوعُت تقليدية وذكية، كما نتعرف 
. على األداة اإلحصائية اليت مت اختيارىا هبدف استخدامها يف بناء النموذج

األدوات المستخدمة في عملية التنبؤ بالتعثر المالي : أوال
 وتقنيات ذكية Statistical (تقليدية)تتنوع األدوات ادلستخدمة يف عملية التنبؤ بُت إحصائية 

، ويلخص اجلدول اآليت أىم األدوات والتقنيات ادلستخدمة Intelligent Techniques (احلوسبة اآللية)
: يف بناء ظلاذج التنبؤ بالتعثر ادلايل

 األدوات المستخدمة في عملية التنبؤ بالتعثر(: 03-4)الجدول رقم 
 (الحوسبة اآللية)تقنيات ذكية  (تقليدية)أدوات إحصائية 

 (Discriminant Analysis)التحليل التمييزي  -
 (Logistic Regrissionn)االضلدار اللوجسيت  -

 (Probit)االحتماالت  -

 (Neural Network)الشبكة العصبية  -
 (Decision Tree)شجرة القرار  -

 (Genetic Algorithm)اخلوارزمية اجلينية  -
 (Support Vector Machine)آلة الدعم ادلوجة  -

 Data Envelopment)ربليل البيانات اخلتامية  -
Analysis) 

 . من إعداد الطالب باالعتماد على الدراسات السابقة:المصدر
أداة الدراسة : ثانيا

بغية الوصول إىل أىداف الدراسة ولبناء النموذج الذي يفيد يف التنبؤ بالتعثر ادلايل للمؤسسات الناشطة 
يف قطاع البناء واألشغال العمومية، سنعتمد أحد األساليب اإلحصائية ادلستخدمة يف عملية التنبؤ واليت تعترب كافية 

، حيث أثبت يف العديد من الدراسات -أسلوب خطوة خبطوة–يف مثل ىكذا دراسات أال وىو التحليل التمييزي 
قدرة وقوة كبَتتُت يف التمييز بُت ادلؤسسات، كما أثبت دقة عالية يف التنبؤ بالتعثر ادلايل قبل حدوثو بفًتة معينة 

. سبكن أصحاب ادلؤسسات من ازباذ اإلجراءات ادلناسبة لتجنب الوقوع يف اخلطر
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خطوات الدراسة : ثالثا
:  من أجل الوصول إىل ظلوذج للتنبؤ بالتعثر ادلايل غلب إتباع رلموعة من اخلطوات نوجزىا فيما يلي

، واختَتت العينة عشوائيا من شبانية "سباثل حجم األصول ونوع النشاط" اختيار عينة الدراسة على أساس  -
واليات تنشط على ادلستوى الوطٍت، وىذا من شروط وجوب استخدام التحليل التمييزي؛ 

من خالل القوائم ادلالية ادلنشورة على  ( مؤسسة30) ذبميع البيانات ادلالية للمؤسسات موضوع الدراسة  -
 ؛(2017-2014) خالل فًتة الدراسة ادلمدة من " CNRS "ادلركز الوطٍت للسجل الوطٍت "موقع 

 هبدف احلصول على قائمة التدفقات النقدية وحبكم عدم توفرىا يف موقع ادلركز الوطٍت للسجل التجاري  -
مت وضع برنامج خاص على  (ادلؤسسات ليست ملزمة على إيداعها باإلضافة إىل القوائم األخرى)

Excelهبدف إعداد ىذه القائمة؛  
 ؛Excel تفريغ البيانات اخلامة جلميع مؤسسات الدراسة يف  -
 ؛Excel حساب صبيع النسب ادلالية على  -
  لغرض اختبار التحليل التمييزي؛25 نسخة SPSSيف برنامج  (نتائج النسب ادلالية) تفريغ البيانات  -
، والتعقيب على النتائج ادلتوصل 25 نسخة SPSS ربليل اجلداول ادلتوصل إليها من خالل برنامج  -

 .إليها
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بناء نموذج للتنبؤ بالتعثر المالي انطالقا من مخرجات التحليل التمييزي : المبحث الثاني
على عينة الدراسة، بغرض بناء ظلوذج - خطوة خبطوة–يتم تطبيق خطوات أسلوب التحليل التمييزي 

للتنبؤ بالتعثر ادلايل للعينة زلل الدراسة، حبيث ينطلق النموذج دبتغَتة واحدة فقط مث يضيف إليها بالتتابع رلموعة 
 (.SPSS, V25)من عدة متغَتات، ويكون ىذا باستخدام الربنامج اإلحصائي 

 (إعداد قاعدة المعطيات)جمع البيانات المالية للمؤسسات : المطلب األول
- خطوة خبطوة–قبل الشروع يف بناء ظلوذج التنبؤ ادلقًتح باستخدام أسلوب التحليل التمييزي 

 بعدىا نقوم، Microsoft Excelللمؤسسات زلل الدراسة، فإنو يتعُت إعداد قاعدة للبيانات يف جدول 
 .من أجل احلصول على نتائج التحليل التمييزي SPSS-V25 برنامج إىل ابإدخالو

إعداد مصفوفة المتغيرات والمشاهدات : أوال
بعد االنتهاء من صبع سلتلف البيانات ادلالية ادلستخرجة من القوائم ادلالية للمؤسسات اليت مت اختيارىا 

، قمنا بعدىا بإعداد قائمة Microsoft Excelيف برنامج  وتفريغها (أصول، خصوم، جدول حساب النتائج)
التدفقات النقدية وفق الطريقة الغَت ادلباشرة حبكم عدم توفرىا يف موقع ادلركز الوطٍت للسجل التجاري، وذلك من 

، ومت إعدادىا باالعتماد على بيانات القوائم ادلالية Microsoft Excelخالل وضع معادالت يف برنامج 
. األخرى

وإعداد قائمة  (أصول، خصوم، جدول حساب النتائج)بعد االنتهاء من تفريغ بيانات القوائم ادلالية 
على مدار أربع سنوات، حيث مسحت لنا كل  ( نسبة27)التدفقات النقدية، قمنا بعدىا حبساب النسب ادلالية 

.  مشاىدة120 مشاىدات، وبلغ إصبايل عدد ادلشاىدات 04مؤسسة بتوفَت 
، قمنا بتجميع كل ىذه ادلعطيات يف مصفوفة وذلك (النسب ادلالية)بعد حساب ادلتغَتات ادلالية 

وؽلثل السطر  (X)، حيث ؽلثل العمود ادلتغَتات ادلالية (01أنظر ادللحق رقم ) Microsoft Excelباستخدام 
: ، كما ىو موضح يف اجلدول التايل(E)ادلؤسسات 
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 مصفوفة معطيات عينة الدراسة: (04-4)الجدول رقم 
Xn ……. X2 X1  
X1n ……. X12 X11 E1 
X2n ……. X22 X21 E2 

……. ……. ……. ……. ……. 
Xnn ……. X2n X1n En 

 .من إعداد الطالب اعتمادا على ما سبق: المصدر
 SPSS-V25إدخال المعطيات في برنامج : ثانيا

اخلطوة األوىل يف تطبيق التحليل  (SPSS-V25)تعترب عملية إدخال ادلعطيات يف برنامج ادلعاجلة 
بعدىا ، Microsoft Excelالتمييزي، حيث مت يف البداية تشكيل مصفوفة ادلتغَتات وادلشاىدات يف جدول 

يبُت اجلدول التايل ملخص  كما. SPSS-V25 برنامج من اإلكسل إىل بإدخال معطيات عينة الدراسة نقوم
 .احلاالت ادلعاجلة إحصائيا

 ملخص احلاالت ادلعاجلة إحصائيا: (05-4)رقم الجدول 

Récapitulatif de traitement des observations d'analyse 

Observations non pondérées N Pourcentage 

Valides 120 100,0 

Exclues 

Codes de groupes hors plage ou 

manquants 
0 ,00 

Au moins une variable 

discriminante manquante 
0 ,00 

Codes de groupes hors plage ou 

manquants et au moins une 

variable discriminante manquante 

0 ,00 

Total 0 ,00 

Total 120 100,0 

. SPSS-V25سلرجات برنامج : المصدر

 مشاىدة وبنسبة 120نالحظ من اجلدول أعاله أن عدد احلاالت ادلدخلة يف شاشة ربرير البيانات 
.  أي أنو ال يوجد حاالت هبا قيم مفقودة% 100
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الوصف اإلحصائي لمتغيرات الدراسة : ثالثا
 عبارة عن رلموعة من اجلداول، حيث أن لكل جدول SPSS-V25الربنامج اإلحصائي  إن سلرجات

إىل اإلحصاءات  (02)غرض ما غليب عن تساؤل معُت، وىذا ما نقوم بسرده، إذ يشَت اجلدول يف ادللحق رقم 
الوصفية واليت تبُت ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية للمتغَتات ادلستقلة ادلنبئة لكل من العينتُت ادلؤسسات 

 مشاىدة خالل سنوات الدراسة 120الناجحة وادلؤسسات ادلتعثرة، وكانت عدد ادلشاىدات اليت سبثل العينة 
(2014-2017 .)

التحقق من توفر شروط استخدام التحليل التمييزي : المطلب الثاني
لتحليل وضعية ادلؤسسات زلل الدراسة وجب أوال التأكد من الشروط الواجب توفرىا الستخدام 

. التحليل التمييزي، هبدف ضمان احلصول على نتائج إحصائية سليمة وخلو النموذج ادلقًتح من مشاكل القياس
اختبار التوزيع الطبيعي : أوال

معرفة ما إذا  يف ىذا الصدد قام الباحث بإجراء اختبارات التوزيع الطبيعي للمتغَتات التمييزية، أي
الفرضية الصفرية  فإننا نقبل 5%الداللة أكرب من  كانت ادلتغَتات موزعة توزيعا طبيعيا أم ال، حيث إذا كانت

بأن  البديلة القائلة فإننا نقبل الفرضية 5%القائلة بأن ادلتغَت يتبع التوزيع الطبيعي، أما إذا كانت الداللة أقل من 
 :ادلتغَت ال يتبع التوزيع الطبيعي، واجلدول التايل يوضح لنا اختبار التوزيع الطبيعي

التوزيع الطبيعي نتائج اختبار : (06-4)رقم الجدول 

Test Kolmogorov-Smirnov pour un échantillon 

 X2 X14 X16 X23 

N 120 120 120 120 

Paramètres 

normaux
a,b

 

Moyenne 0,2782 1,0592 0,0029 -0,2708 

Ecart type 0,29135 0,15207 0,1422 3,18297 

Différences les 

plus extrêmes 

Absolue 0,224 0,377 0,175 0,328 

Positif 0,224 0,377 0,118 0,256 

Négatif -0,162 -0,265 -0,175 -0,328 

Statistiques de test 0,224 0,377 0,175 0,328 

Sig. asymptotique (bilatérale) 0,000 0,000 0,000 0,000 

a. La distribution du test est Normale. 

b. Calculée à partir des données. 

c. Correction de signification de Lilliefors. 

. SPSS-V25سلرجات برنامج : المصدر
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التوزيع الطبيعي ألن مستوى الداللة أقل من  يتضح أن معظم ادلتغَتات ال تتبع أعاله من خالل اجلدول
ومفيدة حىت لو مل يتم احملافظة على  نتائج جيدة ، ورغم عدم ربقق ىذا الفرض فإن التحليل التمييزي يعطي5%

 التوزيع الطبيعي يف ادلتغَتات اخلاضعة وقد أشار العديد من الباحثُت إىل صعوبة توافر افًتاض. ىذا الفرض
على األقل يف رلاالت احملاسبة والتمويل  للتحليل، ففي الواقع العملي يبدو أن االضلراف عن التوزيع الطبيعي

ىذه النقطة إىل أنو من النادر عند تطبيق  ذبدر اإلشارة يف هناية  كما،-ىي القاعدة وليس االستثناء- واالقتصاد
 .أسلوب التحليل التمييزي أن تتوافر كافة افًتاضاتو ومقوماتو

كما أنو فيما ؼلص دراستنا اليت هتدف اىل تصميم ظلوذج فإنو ؽلكن ذباوز ىذه الفرضية حبكم حجم 
 ؽلكن القول بأهنا عينة كافية، وىناك 30، ألنو إذا كانت العينة تساوي أو أكرب من 30العينة ادلدروسة تساوي 

 فال داعي الختبار التوزيع الطبيعي لعينة الدراسة كون 30 أو 20من يعترب بأنو إذا كانت عينة الدراسة أكرب من 
. نظرية النهاية ادلركزية تضمن التوزيع الطبيعي للعينة

التأكد من عدم وجود ارتباط ذاتي بين المتغيرات المستقلة : ثانيا
توجد عدة طرق لتشخيص مشكلة التعدد اخلطي، وىنا سوف نستخدم معامل تضخم التباين لكل 

 ىذا يعٍت وجود مشكلة ف5ذا كانت قيمة ىذا ادلعامل تزيد عن إحيث ، (VIF)ادلتغَتات ادلستقلة  متغَت من
 كما .التعدد اخلطي، أما إذا كانت قيمتو أقل من ذلك فيعٍت عدم وجود ارتباط خطي بُت ادلتغَتات ادلستقلة

 .يوضحو اجلدول أدناه
 للمتغَتات ادلستقلة (VIF)اختبار معامل : (07-4)رقم الجدول 

Coefficients
a
 

Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 
t Sig. 

Statistiques de 

colinéarité 

B 
Erreur 

standard 
Bêta Tolérance VIF 

Constante -0,290 0,251  -1,155 0,250   

X2 -0,584 0,120 -0,360 -4,863 0,000 0,965 1,037 

X14 1,047 0,233 0,336 4,497 0,000 0,942 1,061 

X16 0,881 0,260 0,265 3,393 0,001 0,867 1,153 

X23 -0,025 0,011 -0,169 -2,259 0,026 0,940 1,064 

a. Variable dépendante : الصفة 

 .SPSS-V25سلرجات برنامج : المصدر
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وىذا  ،5لكل متغَت أقل من ( VIF)من خالل اجلدول ادلوضح أعاله نالحظ أن قيم معامل التضخم 
 وبذلك تكون احلماية قد توفرت ،الداخلة يف بناء النموذج دم وجود ازدواج خطي بُت ادلتغَتات ادلستقلة عيعٍت
 اختيار متغَتين تفسَتيُت أو أكثر يتمتعان بدرجة عالية من االرتباط عند تطبيق إجراءات أسلوب التحليل ذباه

. التمييزي
اختبار شرط تجانس التباين والتباين المشترك : ثالثا

تلعب فرضية التجانس دورا ىاما يف النموذج االحتمايل للتحليل التمييزي ألهنا تتوافق مع وضع نظري 
 من ادلتوسطات ومصفوفة واحدة مشًتكة للتباين Kعدد : مهم أين يكون عدد ادلعلمات ادلراد تقديرىا ضعيفا

 من ادلتوسطات وعدد Kالتغاير لكل اجملموعات، أما يف حالة ما إذا كان التباين غَت متجانس يكون لدينا عدد 
Kالتغاير ادلستقلة- من مصفوفات التباين .

تساوي ل Box’S Mالختبار مدى ذبانس تغاير اجملموعتُت يف ىذه الدراسة ستتم االستعانة باختبار 
حيث تسمح قيمتو من ربديد الفرضية   F Fisher ويتم ىذا االختبار باستخدام توزيع مصفوفات التغاير،

الفرضية البديلة القائلة بعدم ذبانس تغايرات  فإننا نقبل 5% الداللة أقل من الواجب قبوذلا، فإذا كان مؤشر
الفرضية الصفرية القائلة بتجانس تغايرات  فإننا نقبل 5%متغَتات الدراسة، أما إذا كانت الداللة أكرب من 

 : ربصلنا على النتائج التاليةSPSS-V25واعتمادا على برنامج متغَتات الدراسة، 
 زلدد اللوغاريتم: (08-4)رقم الجدول 

Déterminants Log 

 Rang Déterminant Log الصفة

 11,238- 4 هتعثرة

 8,224- 4 سليوة

Intragroupes combinés 4 -8,436 

Les rangs et logarithmes naturels des déterminants imprimés sont ceux des 

matrices de covariance du groupe. 

 .SPSS-V25سلرجات برنامج : المصدر
إن قيمة زلدد اللوغاريتم سبثل االختالف يف مصفوفة التغايرات وعليو فإنو كلما كربت قيمتو دل على 
وجود اختالف يف مصفوفة التباينات ادلشًتكة، من خالل اجلدول ادلبُت أعاله يتضح أنو يوجد اختالف كبَت يف 

 27أنو توجد أربع نسب فقط من بُت  Rangويتبُت أيضا من خالل النظر يف العمود . قيمة زلدد اللوغاريتم
 .نسبة سلتارة تعترب ىي األفضل واألكثر قدرة على التمييز والتنبؤ بالتعثر ادلايل
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 لتساوي مصفوفات التباين BOX’Sنتائج اختبار : (09-4)رقم الجدول 
Résultats du test 

Test de Box 92,454 

F 

Approx. 8,847 

ddl1 10 

ddl2 29256,036 

Sig. 0,000 

Teste l'hypothèse nulle de matrices de covariance à égales populations. 

 .SPSS-V25سلرجات برنامج : المصدر
التغاير جملموعيت  نتيجة االختبار عدم تساوي مصفوفاتيالحظ من خالل اجلدول ادلبُت أعاله أن 

وعليو يتم رفض الفرضية  50,0، حيث تبُت أن ادلعنوية اإلحصائية لالختبار أقل من تعثرةادلؤسسات الناجحة وامل
وغلب التذكَت أنو نادرا ما  ،تغايرات متغَتات الدراسة الصفرية وقبول الفرضية البديلة أي أنو ال يوجد ذبانس بُت

تتحقق فرضييت التوزيع الطبيعي وذبانس تغايرات رلموعات الدراسة يف حالة ما إذا كانت متغَتات الدراسة عبارة 
 .عن نسب مالية

اختبار تساوي متوسطات متغيرات الدراسة : رابعا
يتم اختبار تساوي متوسطات العينتُت من أجل معرفة مدى قدرة النسب ادلالية على التمييز بُت 

.  ستيودنتtادلؤسسات الناجحة وادلؤسسات ادلتعثرة، ولتحقيق ذلك مت االعتماد على اختبار 
ىل الوسطُت احلسابيُت دلتغَت التعثر ادلايل : حيث يساعد ىذا االختبار اإلجابة على السؤال التايل

جملموعة ادلؤسسات ادلتعثرة ورلموعة ادلؤسسات الناجحة ؼلتلفان عن بعضهما اختالفا جوىريا ذو داللة إحصائية 
-SPSSمعنوية أم أن الفرق ؽلكن أن يكون عارضا أو عشوائيا ؟ ولإلجابة على ىذا السؤال مت استعمال برنامج 

V25 ، (.03)والنتائج موضحة يف ادللحق رقم 
غَت أن نتائج ىذا االختبار وحدىا ال تكفي الزباذ القرار األخَت حول إمكانية التمييز بُت النسب، يف 
انتظار نتائج التحليل التمييزي خطوة خبطوة الذي يعمل على استبعاد صبيع النسب ادلالية غَت القادرة على التمييز 

. مع االحتفاظ بأفضلها
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نتائج تطبيق أسلوب التحليل التمييزي : المطلب الثالث
، كخطوة ثانية نقوم -خطوة خبطوة–بعد التأكد من توفر معظم شروط تطبيق أسلوب التحليل التمييزي 

بتطبيق ىذا األسلوب على عينة الدراسة، هبدف احلصول على دالة سبييزية تتضمن أىم النسب ادلالية وأكثرىا قدرة 
 .يف التأثَت على ادلتغَت التابع

استخالص المتغيرات : أوال
حىت تشمل ادلعادلة التميزية على أفضل ادلتغَتات اليت تتمتع بطابع سبييزي، يتم اختزال ادلتغَتات 

: باستخدام احصاءة ويلكس دلدا اليت تساىم يف إعطاء أحسن النتائج، وذلك من خالل اختبار الفرضيات التالية
 ؛ فإننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم قدرة ادلتغَتات على التمييز%5 أكرب من H0إذا كانت  -
 . فإننا نقبل الفرضية البديلة القائلة بقدرة ادلتغَتات على التمييز%5أقل من  H1إذا كانت  -

 ادلتغَتات ادلستخلصة: (10-4)رقم الجدول 
Variables introduites/éliminées

a,b,c,d
 

Pas Introduites 

Lambda de Wilks 

Statistiques ddl1 ddl2 ddl3 
F exact 

Statistiques ddl1 ddl2 Sig. 

1 X2 0,826 1 1 118,000 24,830 1 118,000 0,000 

2 X14 0,680 2 1 118,000 27,555 2 117,000 0,000 

3 X16 0,634 3 1 118,000 22,348 3 116,000 0,000 

4 X23 0,607 4 1 118,000 18,630 4 115,000 0,000 

A chaque pas, la variable qui minimise le lambda de Wilks global est introduite. 

a. Le nombre maximum de pas est 54. 

b. Le F pour introduire partiel minimum est 3.84. 

c. Le F partiel maximum pour éliminer est 2.71. 

d. Seuil du F, tolérance ou VIN insuffisant pour la poursuite du calcul. 

 .SPSS-V25سلرجات برنامج : المصدر
   X2, X14, X16, X23))من خالل اجلدول أعاله نالحظ أنو مت اإلبقاء على أربع متغَتات فقط 

حبيث تعترب ،  (05 و 04: أنظر ادلالحق رقم) أما باقي ادلتغَتات غَت احملققة للشرط فتستثٌت من النموذج
ادلتغَتات ادلستقلة األربع اليت مت اإلبقاء عليها من أىم ادلتغَتات وأكثرعلا قدرة على التمييز بُت ادلؤسسات الناجحة 

.  Wilk’s Lambda وأقل قيمة دلعدل Fوادلؤسسات ادلتعثرة، حيث أن ىذه ادلتغَتات سبتلك أكرب قيمة دلعدل 
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 حبيث يف كل خطوة يتم استبعاد خطوة 54 اجلدول أعاله أن العدد األقصى للخطوات ىو كما يبُت
 (sig =0,00) مستوى الداللة ، وحسب إحصائية فيشر نالحظ أنادلتغَتات اليت سبتلك أعلى قيمة لويلكس دلدا

بالقدرة العالية ذلذه  ورفض الفرضية الصفرية، والذي يفسر ىذا يعٍت قبول الفرضية البديلةو 0,05وىي أقل من 
  :كما يلي وقد جاءت ىذه ادلتغَتات مرتبة حسب قدرهتا على التمييز. ادلتغَتات على التمييز وىي رلتمعة

ادلتغَتات داخل التحليل : (11-4)رقم الجدول 
الوزن النسبي  النسبة الرمز التصنيف
 0,826  إصبايل األصول/األصول غَت اجلارية  X2سيولة 
 0,680  إصبايل األصول/النتيجة قبل الضريبة   X14رحبية 
 0,634  إصبايل األصول/النتيجة الصافية  X16رحبية 

 0,607 (د ق أ) اخلصوم اجلارية /التدفق النقدي التشغيلي  X23التدفق النقدي 
 .SPSS-V25 من إعداد الطالب اعتمادا على سلرجات برنامج :المصدر

يقوم أسلوب خطوة خبطوة على ترتيب ادلتغَتات ادلستقلة حبسب قدرهتا على التمييز، لكن قبل ذلك 
يقوم بتكرار عملية اختبار قدرة ادلتغَتات على التمييز حيث ينطلق من متغَتة واحدة ويعمل على إضافة الواحدة 
تلوى األخرى إىل غاية حصر اجملموعة اليت ذلا قدرة أكرب على التمييز، كما ىو مبُت يف اجلدول أعاله نالحظ أنو 

إىل أقل متغَت تأثَت يف  (X2)مت ترتيب ادلتغَتات حسب قدرهتا على التمييز حيث يبدأ بادلتغَت األكثر تأثَتا 
(.  X23)اجملموعة 

دالة التمييز القانونية المعيارية : ثانيا
تتكون دالة التمييز من معامالت لكل متغَتة من ادلتغَتات ادلنبئة يف دراستنا، حيث أن ىذه ادلعامالت 

لكل - درجة تأثَت- ادلرجحة يف ظلاذج االضلدار ادلتعدد ادلعربة عن الوزن النسيب Bêtaذلا نفس دالالت معامالت 
متغَت مستقل، حيث زبتلف ىذه األوزان من متغَتة ألخرى فادلتغَتات ذات األوزان األكرب واألكثر سبييزا أكثر 

. أعلية، ويلخص اجلدول ادلوايل ادلتغَتات ادلنبئة مرجحة بأوزاهنا النسبية
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معامالت دالة التمييز القانونية ادلعيارية : (12-4)رقم الجدول 
Coefficients des fonctions discriminantes canoniques 

standardisées 

 
Fonction 

1 

X2 -0,669 

X14 0,634 

X16 0,504 

X23 -0,345 

 .SPSS-V25سلرجات برنامج : المصدر
: وعليو ؽلكن صياغة دالة التمييز على النحو التايل

Z = - 0,669 X2 + 0,634 X14 + 0,504 X16 – 0,345 X23 

تبُت الدالة التمييزية ادلعيارية مدى أعلية ادلتغَتات الداخلة يف بناء النموذج التنبؤي، فكلما كانت قيمة 
معامل متغَت معُت مرتفعة كلما دل ذلك على أعلية ىذا األخَت يف الدالة التمييزية، ومن خالل ادلعادلة التمييزية 

مث تليها  ( إصبايل األصول/النتيجة قبل الضريبة   )14ادلعيارية ادلوضحة أعاله نالحظ مدى أعلية النسبة رقم 
 ادلقارنة بُت أثر كل ادلعامالت ادلعيارية لدالة التمييز يفوتفيد ، ( إصبايل األصول/النتيجة الصافية ) 16النسبة رقم 

 . النموذج، كما تفيد يف عملية تقدير قيم ادلتغَت التابع عند ادلستويات ادلختلفة للمتغَتات ادلستقلة متغَت كمي يف
المصفوفة الهيكلية : ثالثا

كما يف دراستنا ىذه، فإنو - ناجحة ومتعثرة–لتصنيف ادلؤسسات  (فئتُت)يف حالة وجود رلموعتُت 
 عدد اجملموعات، حيث تعرب ادلصفوفة اذليكلية عن االرتباط بُت متغَتات Nحيث  (N-1)توجد دالة سبييز واحدة 

. الدراسة ودالة التمييز، حيث تفيد ىذه االرتباطات يف إغلاد تفسَتات لدالة التمييز
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ادلصفوفة اذليكلية : (13-4)رقم الجدول 

Matrice de structure 

 
Fonction 

1 

X2 -0,570 

X1
a
 0,570 

X14 0,529 

X16 0,491 

X7
a
 0,412 

X18
a
 0,388 

X15
a
 0,329 

X8
a
 0,287 

X9
a
 0,269 

X12
a
 0,241 

X6
a
 0,237 

X20
a
 0,201 

x10
a
 0,200 

X11
a
 0,193 

X3
a
 0,146 

X13
a
 0,132 

X27
a
 -0,116 

X23 -0,104 

X21
a
 -0,072 

X22
a
 -0,052 

X4
a
 -0,039 

X19
a
 -0,035 

X26
a
 -0,029 

X5
a
 -0,025 

X25
a
 -0,016 

X17
a
 -0,010 

X24
a
 0,009 

Les corrélations intragroupes combinés entre les variables discriminantes et 

les variables des fonctions canoniques standardisées sont ordonnées par la 

taille absolue des corrélations à l'intérieur de la fonction. 

a. Cette variable n'est pas utilisée dans l'analyse. 

 .SPSS-V25سلرجات برنامج : المصدر
( 04)اجلدول أعاله نالحظ أنو يف العمود اخلاص بادلتغَتات مت اإلبقاء على أربع متغَتات خالل من 
:  ارتباط دالة التمييز وادلتغَتات كما يليينفيب (Fonction) متغَتة، أما العمود الثاين 23مستقلة ونفي 
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 .% 57,0إصبايل األصول بنسبة / ترتبط دالة التمييز ارتباطا سلبيا بنسبة األصول غَت اجلارية  -

 . % 52,9بنسبة  إصبايل األصول/ ترتبط دالة التمييز ارتباطا موجبا بنسبة النتيجة قبل الضريبة  -

 .% 49,1بنسبة  إصبايل األصول/ ترتبط دالة التمييز ارتباطا موجبا بنسبة النتيجة الصافية  -

 .% 10,4اخلصوم اجلارية بنسبة / ترتبط دالة التمييز ارتباطا سلبيا بنسبة التدفق النقدي التشغيلي -

دالة التمييز القانونية : رابعا
تساعد على ربقيق ىدف دالة التمييز القانونية أما  دالة التمييز القانونية ادلعيارية يف عملية التقدير، تفيد

احلاالت  التنبؤ باجملموعة اليت تنتمي إليهاسبكننا دالة التمييز القانونية من ، حيث الدراسة وىو التنبؤ بالتعثر ادلايل
 :ةالتمييز القانوين اجلديدة، واجلدول ادلوايل يوضح معامالت دالة

معامالت دالة التمييز : (14-4)رقم الجدول 

Coefficients de la fonction discriminante canonique 

 
Fonction 

1 

X2 -2,517 

X14 4,511 

X16 3,795 

X23 -0,108 

(Constante) -4,118 

Coefficients non standardisés 

 .SPSS-V25سلرجات برنامج : المصدر
من اجلدول أعاله صلد أن العمود األول يعطي ادلتغَتات الداخلة يف تكوين الدالة، أما العمود الثاين 

معامل كل متغَت من ىذه ادلتغَتات، حيث تسمح ىذه الدالة بالتنبؤ، دبعٌت أنو انطالقا من ة فيعطي اخلاص بالدال
 أو ناجحةرلموعة خصائص مؤسسة ما ؽلكن التنبؤ هبا وتصنيفها ضمن اجملموعة اليت تنتمي إليها فتكون إما 

: ، وعليو ؽلكن كتابة دالة التمييز القانونية كما يليمتعثرة

Z= - 4,118 – 2,517 X2 + 4,511 X14 + 3,795 X16 – 0,108 X23 
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إحداثيات مراكز ثقل المجموعات : خامسا
بعد تعويض ادلتغَتات ادلستقلة وادلتمثلة يف النسب ادلالية الداخلة يف بناء الدالة التمييزية باستخدام 

، ويتم مقارنة (لكل رلموعة مركز ثقل)البيانات ادلالية دلؤسسة معينة، تنتج لدينا درجة سبييزية خاصة بكل مؤسسة 
ىذه الدرجة بالنقطة الفاصلة من أجل معرفة اجملموعة اليت تنتمي إليها ادلؤسسة، ويتم حساب مركز ثقل من خالل 

:  اجلدول التايل
 إحداثيات مركز ثقل الدالة: (15-4)رقم الجدول 

Fonctions aux centroïdes des groupes 

 الصفة
Fonction 

1 

 1,129- هتعثرة

 0,564 ناجحة

Fonctions discriminantes canoniques non 

standardisées évaluées aux moyennes des groupes 

 .SPSS-V25سلرجات برنامج : المصدر
 حبيث كلما (1,129-) يساويتعثرة ادلؤسسات امل مركز ثقل رلموعة أن (Fonction) يظهر العمود

كانت الدرجة التمييزية ألي دلؤسسة خارج عينة الدراسة أقل من أو تساوي ىذه النقطة فإهنا تصنف ضمن 
 فإهنا تصنف ضمن ادلؤسسات الناجحة (0,564)أما إذا كانت أكرب من أو تساوي النقطة  ادلؤسسات ادلتعثرة،

 وتقدر ادلسافة بينهما دبجموع القيمتُت وىي وتقع ىذين القيمتُت يف موقعُت متعاكسُتوالبعيدة عن التعثر، 
 فإنو يصعب التنبؤ بوضع ادلؤسسة يف ىذه 0,564 و 1,129-أما إذا كانت زلصورة بُت القيمتُت  ، 1,693

. احلالة، وغلب إجراء دراسة معمقة حول الوضعية ادلالية للمؤسسة
 
 
 
 
 



 محاولة بناء نموذج للتنبؤ بتعثر مؤسسات قطاع البناء واألشغال العمومية         :رابعالفصل ال
 

 

160 

معامالت دالتي التصنيف : سادسا
ادلؤسسات زلل  إعادة تصنيف ان يفتفيدنظرا لوجود رلموعتُت فإنو يوجد لدينا دالتان للتصنيف واللتان 

 اخلطية لفيشر، حيث يعاد تقدير قيم مفردات  يف إحدى اجملموعتُت، وتسمى ىذه الدوال بدوال التمييزالدراسة
: ادلوايل يوضح معامل كل متغَت يف اجملموعتُت  واجلدول،الدراسة، مث يتم تصنيفها يف اجملموعة اليت ذلا أكرب قيمة

 معامالت داليت التصنيف: (16-4)رقم الجدول 

Coefficients de la fonction de classement 

 
 الصفة

 ناجحة متعثرة

X2 1,702 -2,560 

X14 50,270 57,909 

X16 -8,393 -1,967 

X23 
-0,185 -0,369 

(Constante) -25,879 -32,375 

Fonctions discriminantes linéaires de Fisher 

 .SPSS-V25سلرجات برنامج : المصدر
: وعليو فداليت التصنيف تأخذان الصيغ التالية

: تعثرةدالة تصنيف ادلؤسسات امل

Z0 = - 25,879 + 1,702 X2 + 50,270 X14 – 8,393  X16 – 0,185 X23 

: سليمةدالة تصنيف ادلؤسسات ال

Z1 = -32,375 – 2,560 X2 + 57,909 X14 – 1,967 X16 – 0,369 X23 
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اختبار وتقييم الدقة التنبؤية للنموذج المقترح : المبحث الثالث
توصلنا يف ادلبحث الثاين إىل دالة سبييزية تضم أربع متغَتات مستقلة ذات كفاء وقدرة على التمييز بُت 

ادلؤسسات الناجحة وادلؤسسات ادلتعثر، وهبدف ضمان االستعمال الصحيح للنموذج نقوم بإجراء بعض 
االختبارات مثل اختبار الداللة وقوة العالقة للنموذج ادلقًتح، كما نقوم بإجراء مقارنة بُت النموذج ادلتوصل إليو مع 

. (Kida, 1966) وظلوذج (Altman, 1968 )ظلوذج ألتمان بصيغتو الثانية
 تقويم كفاءة النموذج المقترح: المطلب األول

إن اذلدف من بناء دالة سبييزية تنبؤية ىو توقع حدوث التعثر ادلايل من عدمو يف ادلستقبل، ومن أجل 
ضمان االستعمال الصحيح والدقيق ذلذا النموذج يتعُت علينا اختبار مدى قدرتو على التمييز بُت ادلؤسسات 

. الناجحة وادلتعثرة، ويتم ذلك عرب اللجوء إىل عدة اختبارات واليت سوف تقودنا إىل تقييم النموذج ادلقًتح
نقوم يف ىذا ادلطلب باختبار كفاءة النموذج ادلتوصل إلية، من خالل حساب القيمة الذاتية هبدف 

 .معرفة قوة العالقة أو القوة التفسَتية وإحصاءة ويلكس دلدا
اختبار الداللة وقوة العالقة : أوال

يعتمد ىذا االختبار على قيم رلموعة من اإلحصاءات اليت ؽلكن من خالذلا اختبار قوة العالقة بُت 
. متغَتي الدراسة، ويبُت اجلدول ادلوايل نتائج ىذا االختبار

القيمة الذاتية لدالة التمييز : (17-4)رقم الجدول 

Valeurs propres 

Fonction Valeur propre 
% de la 

variance 
% cumulé 

Corrélation 

canonique 

1 0,648
a
 100,0 100,0 0,627 

a. Les 1 premières fonctions discriminantes canoniques ont été utilisées pour l'analyse. 

 .SPSS-V25سلرجات برنامج : المصدر
ارتباط ادلتغَتات األربعة  العالقة بُت (Corrélation canonique )تبُت قيمة اإلرتباط القانوين

 حيث كلما كانت قيمة االرتباط القانوين قريبة من الواحد كلما كان النموذج ادلدرجة يف التحليل بدالة التمييز،
وىذه  0,627: أفضل، ومن خالل اجلدول أعاله يتبُت لنا أن قيمة االرتباط القانوين ادلتحصل عليو تقدر بــ

 اليت تدل قيمتها على القوة التفسَتية (Valeur propre) أما القيمة الذاتية .ادلتوسط القيمة تدل على االرتباط
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للتباين يف ادلتغَت التابع لدالة التمييز، كلما كربت القيمة الذاتية زادت القوة التفسَتية وبالتايل األداء اجليد للدالة 
.  يف ىذه الدراسة0,648التمييزية، وقد بلغ مقدار القيمة الذاتية 

 ودبا كذلك نفس النسبة ادلئوية للتباين ادلًتاكم ادلفسر من كل دالة ، و100%التباين  بلغت نسبة كما
 فإننا نتحصل على دالة سبييزية واحدة وىذا ما يشَت إلية  (ناجحة ومتعثرة)أن للمتغَت التابع يف دراستنا تصنيفُت 

. 1إىل الرقم  (Fonction)العمود 
 الذي يعرب عن مقدار Wilk’s Lambdaالختبار الداللة وقوة العالقة وجب إجراء اختبار احصاءة 

، وؽلكننا من معرفة ما إذا كانت (تكون النتائج أفضل كلما صغرت قيمتها)التغاير غَت ادلفسر يف الدوال التمييزية 
ىناك فروق دالة إحصائيا بُت اجملموعتُت يف ادلتغَتات ادلنبئة وادلتمثلة يف النسب ادلالية ادلعتمدة يف ىذه الدراسة، ومت 

: صياغة الفرضيتُت التاليتُت

 ؛فإننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق بُت اجملموعتُت: %5 أكرب من H0إذا كانت  -

 . فإننا نقبل الفرضية البديلة القائلة بوجود فروق بُت اجملموعات:%5 أقل من H1إذا كانت  -
 Wilk’s Lambdaاختبار الداللة : (18-4)رقم الجدول 

Lambda de Wilks 

Test de la ou des 

fonctions 

Lambda de 

Wilks 

Khi-

carré 
ddl Sig. 

1 0,607 57,950 4 0,000 

 .SPSS-V25سلرجات برنامج : المصدر
، وكلما كانت 0,607 بلغت  Wilk’s Lambdaمن خالل نتائج اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة 

X )عكس قيمة قيمة ىذه اإلحصاءة صغَتة كلما كانت نتائج التحليل أفضل، على
2) Khi-deux كانت  كلما

أقل  وىي 0,000ودبستوى داللة  57,950كبَتة كلما دل ذلك على جودة التمييز للدالة، وقد بلغت قيمتها 
 وىو ما يشَت إىل القدرة التمييزية للدالة، وعليو يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول 0,05ادلعنوية  من مستوى

 .الفرضية البديلة أي ىناك فروق بُت اجملموعتُت يف ادلتغَتات األربعة ادلستخلصة من بُت ادلتغَتات ادلقًتحة
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اختبار القدرة التمييزية للنموذج : ثانيا
بعد التحقق من وجود فروق بُت قياس القدرة التمييزية للنموذج ادلقًتح، و يعترب التصنيف أحد طرق

إجراء اختبار القدرة التمييزية من خالل   الداخلة يف تكوين النموذج، يتمربعةاجملموعتُت واليت تعكسها ادلتغَتات األ
باستخدام التحليل التمييزي، حيث يتم  نتائج التصنيف اليت تدل على جودة التنبؤ بعضوية اجلماعة فحص

مت تصنيفها بشكل صحيح، دبعٌت   اليتؤسساتامل احلصول على نسبة جودة التصنيف من خالل إحصاء عدد
 دلؤسسات زللالعدد اإلصبايل ل تلك اليت يتوافق تصنيفها الفعلي مع تصنيفها ادلتوقع، وبقسمة عددىا على

:  وؽلكن توضيح ذلك من خالل اجلدول ادلوايل،صلد النسبة ادلطلوبة الدراسة
 نتائج التصنيف: (19-4)رقم الجدول 

Résultats du classement
a,c

 

 الصفة

Appartenance au groupe 

prévu Total 

 ناجحة هتعثرة

Original 

Effect

if 

 40 11 29 هتعثرة

 80 65 15 ناجحة

% 
 100,0 27,5 72,5 هتعثرة

 100,0 81,3 18,8 ناجحة

Validé-

croisé
b
 

Effect

if 

 40 11 29 ناجحة

 80 64 16 هتعثرة

% 
 100,0 27,5 72,5 هتعثرة

 100,0 80,0 20,0 ناجحة

a. 78,3% des observations originales sont classées correctement. 

b. La validation croisée n'est effectuée que pour les observations de l'analyse. 

Dans la validation croisée, chaque observation est classée par les fonctions 

dérivées de toutes les autres observations. 

c. 77,5% des observations validées-croisées sont classées correctement. 

 .SPSS-V25سلرجات برنامج : المصدر
  بلغ عددتعثرة ادلؤسسات املشهاداتمن خالل اجلدول أعاله نالحظ أنو يف العمود اخلاص مب

تصنيفا  وىي مصنفة % 72,50 :ـمساوية لـ ، وىو ما يقابل نسبة تصنيفمشاىدة 29التصنيفات الصحيحة 
 ، وىو ما يقابلمشاىدة 64 فبلغ عدد تصنيفاتو الناجحة ادلؤسسات شهاداتأما العمود اخلاص مب. صحيحا

 تصنيفا صحيحا، وعليو فإن اجملموع الكلي للتصنيفات وىي مصنفة % 80,00 :ـنسبة تصنيف مساوية لــ
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  قد بلغتتعثرة واملناجحة، وتكون بذلك جودة التصنيف الكلية جلميع ادلؤسسات المشاىدة 93الصحيحة ىو 
 .% 22,50أن نسبة اخلطأ الكلية يف التصنيف بلغت ، أي % 77,50

  الختبارTلتقييم الكفاءة التمييزية للنموذج ادلقًتح واحلكم على جودة النتائج احملققة، أجري اختبار
 وفق Tنسبة الدقة يف التنبؤ بواسطة النموذج ونسبة الدقة يف التنبؤ نتيجة الصدفة، حيث ربسب قيمة  الفرق بُت

: التالية ادلةادلع

 
شهادات عدد التصنيفات الصحيحة يف اجملموعتُت على العدد اإلصبايل مل= حيث الصحة يف التنبؤ 

شلا ، (T=1.980)القيمة اجلدولية  وىي أكرب من  6,03 احملسوبة مساوية إىل T تكون قيمة الدراسة، وعليو
يشَت إىل أن  ، وىذا ما0,05على وجود داللة إحصائية لنسبة الصحة يف التصنيف عند مستوى معنوية  يدل

. تعثرة وامللناجحةالنموذج ؽلكنو التمييز بدقة بُت ادلؤسسات ا

 وعينة التأكد ROCاختبار منحي : المطلب الثاني
قمنا من خالل ادلطلب األول باختبار دقة النموذج من خالل حساب القيمة الذاتية وإحصاءة ويلكس 

 وعينة التأكد، وذلك نظرا ROCدلدا، باإلضافة إىل االختبارين السابقُت، سنقوم يف ىذا ادلطلب باختبار منحى 

 .ألعلية ىذين االختبارين اآلخرين يف إظهار قدرة النموذج يف التنبؤ
 ROCمنحى : أوال

ىو التأكد من صحة تصنيف النموذج التمييزي احملقق، إضافة إىل  ROCإن اذلدف من إنشاء منحى 
، وادلنحى موضح % 50اختبار الفرضية الصفرية اليت تنص على أن النتائج ادلتوصل إليها مل تكن زلل صدفة  بـــ 

: بالشكل كما يلي
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  لنتائج النموذج التمييزيROCمنحي  (:01-4)الشكل رقم 

 
. SPSS-V25سلرجات برنامج : المصدر

ادلبُت يف األعلى نالحظ أنو ينجذب ضلو الزاوية على اليسار وبالتايل ىو  ROCمن خالل منحى 
، وهبذا ؽلكن القول أن النموذج التمييزي ادلتوصل % 50بعيد جدا عن قطر الصدفة والذي ػلصر ربتو مساحة 

واجلدول ادلوايل . إليو لو قدرة كبَتة على التمييز والتنبؤ بتعثر ادلؤسسات الناشطة يف قطاع البناء واألشغال العمومية
.   يثبت ذلك

 للنموذج التمييزي ROCادلساحة ربت منحى : (20-4)رقم الجدول 
Zone sous la courbe 

Variable(s) de résultats tests:   Groupe prévu pour analyse 1 

Zone 
Erreur 

standard
a

 

Sig. 

asymptotiq

ue
b

 

Intervalle de confiance asymptotique à 95 % 

Borne 

inférieure 
Borne supérieure 

,8500 ,0410 ,0000 ,7700 ,9300 

. SPSS-V25سلرجات برنامج : المصدر

Les variables de résultats tests: Groupe prévu pour analyse 1 comportent au 

moins une liaison entre le groupe d'état réel positif et le groupe d'état réel 

négatif. Les statistiques peuvent être déformées. 

a. Dans l'hypothèse non-paramétrique 

b. Hypothèse nulle : zone vraie = 0.5 
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 عند مستوى معنوي 0,850بلغت  ROCيبُت اجلدول ادلوضح أعاله أن ادلساحة ربت منحي 
 مساوية لقيمة ROC وبالتايل ترفض الفرضية الصفرية اليت تنص على أن ادلساحة الواقعة ربت منحي ،0,05

. ، وعليو فإن النموذج قادر على تصنيف ادلؤسسات الناجحة وادلؤسسات ادلتعثرة أكثر شلا تفعلو الصدفة0,5
عينة التأكد  : ثانيا

يعترب موضوع اختبار النماذج على عينة اختباريو أخرى من ادلؤسسات غَت عينة الدراسة أمرا ضروريا 
للحكم على القدرة التنبؤية للنموذج، حبيث ؽلكن أن تنخفض دقة النماذج عند تطبيقها على عينة أخرى، وقد مت 

 مؤسسات متعثرة، كما ىي 04 ناجحة و 11 مؤسسة، 15االعتماد يف ىذه الدراسة على عينة مكونة من 
: موضحة يف اجلدول التايل

ادلؤسسات ادلستخدمة يف عينة التأكد  قائمة :(21-4)رقم الجدول 
الصفة الوالية رقم السجل التجاري اسم المؤسسة الرمز الرقم 

01 E1 
SARL HAMADI HAKIM 

ET CIE ETBHP 
07 B0046930  ة ناجحتيسي وزو

02 E2 
EURL ETBH 

BELAROUCI 
02 B0019878 ناجحة الجسائر 

03 E3 EURL ETBH ASPIRAL 02 B0742272  ناجحةسعيدة 

04 E4 SARL ETBH BOUARIF 05 B0045827  ناجحةتيسي وزو 

05 E5 SARL ETBH CHIBANE 05 B0108237 ناجحة وهران 

06 E6 
ETB HAMMOUCHE 

MOUSSA 
05 B0724542  ناجحةسطيف 

07 E7 SARL EGTPH FILLAL 14 B0188136  ناجحةبجاية 

08 E8 
LAOUADI ET CIE 

TRAVAUX BATIMENT 
07 B0725042  ناجحةبومرداش 

09 E9 

SNC KHALI ET FILALI 

TRAVAUX BATIMENTS 

ET HYDRAULIQUE 

07 B0764101 ناجحة الجسائر 

10 E10 
SARL MASADA 

TRAVAUX BATIMENT 
08 B0981156 ناجحة الجسائر 

11 E11 
BARKA TRAVAUX 

BATIMENTS 
11 B0943024 ناجحة بشار 

12 E12 
SNC EMA ETB HP 

MOUSSOUNI ET CIE 
14 B0049342 متعثرة تيسي وزو 
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13 E13 
EURL ETB HADIDI 

TRAVAUX TCE 
06 B0046352 متعثرة تيسي وزو 

14 E14 

SNC AC BAT TRAVAUX 

BATIMENT MASSOUT 

ET CIE 

07 B0046777 متعثرة تيسي وزو 

15 E15 

SNC MEZIANI 

BELKACEM ET FILS 

TRAVAUX BATIMENT 

07 B0223749 متعثرة باتنة 

 .من إعداد الطالب باالعتماد على موقع ادلركز الوطٍت للسجل التجاري: المصدر
وللحصول على قيمة الدرجة التمييزية اخلاصة بكل مؤسسة، غلب أوال حساب النسب األربعة ادلكونة 
للنموذج وذلك اعتماد على البيانات ادلالية للمؤسسات، مث تعويضها يف ادلعادلة التمييزية، واجلدول أدناه يوضح 

.  Zقيم النسب ادلالية وقيمة ادلعادلة 
 قيمة الدالة التمييزية اخلاصة بكل مؤسسة: (22-4)رقم الجدول 

 رهز الوؤسسة Z X23 X16 X14 X2ة مقي التصنيف

 E01 0,26 4,51 0,05 0,03- 8,45 ناجحة

 E02 0,18 5,86 0,67 0,03- 10,50 ناجحة

 E03 1,14 4,51 0,25 0,12 7,62 ناجحة

 E04 0,00 5,86 0,07 0,00 10,07 ناجحة

 E05 0,66 4,51 0,08 0,01- 8,07 ناجحة

 E06 0,17 5,87 0,17 0,03- 10,02 ناجحة

 E07 0,90 4,51 0,46 0,05- 8,24 ناجحة

 E08 0,20 4,51 0,12 0,03 8,51 ناجحة

 E09 0,26 4,51 7,79- 1,16 0,58- متعثرة

 E10 0,04 5,86 0,21 0,01 10,12 ناجحة

 E11 2,36 5,86 0,05 0,00 7,70 ناجحة

 E12 0,00 4,51 8,32- 1,47- 1,78 ناجحة

 E13 0,64 4,37 1,58- 0,07- 6,33 ناجحة

 E14 0,00 4,51 10,61- 0,03- 1,95- متعثرة

 E15 0,51 4,51 9,93- 1,43- 0,40- متعثرة

 .من إعداد الطالب اعتمادا على البيانات ادلالية للمؤسسات: المصدر
تسهيل عملية التصنيف من األحسن بناء قاعدة الزباذ القرار، حيث يتم حساب النقطة  من أجل

:  الفاصلة اعتمادا على ادلعادلة التالية
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النقطة الفاصلة للمؤسسات ) + ( عدد ادلشاىدات*النقطة الفاصلة للمؤسسات الناجحة ) ]=النقطة الفاصلة 
عدد ادلشاىدات اإلصبالية  / [( عدد ادلشاىدات*ادلتعثرة 

  0,00 = 120 / [(40 * 1,129-)(+ 80 * 0,564)]= النقطة الفاصلة 
 تعترب ادلؤسسة ناجحة 0 تساوي أو أكرب من Zإذا كانت قيمة : وهبذا تكون قاعدة القرار كما يلي

 0 أقل من Z أكرب كلما كانت ادلؤسسة يف أمان من خطر التعثر، أما إذا كانت قيمة Zوكلما كانت قيمة 
. فتعترب ادلؤسسة متعثرة

، ؽلكن تلخيص تصنيف ادلؤسسات حسب (22-4)رقم اجلدول بناءا على النتائج ادلتحصل عليها يف 
:  كما يليZقيمة 

 نتائج تصنيف عينة التأكد: (23-4)رقم الجدول 
نسبة الخطأ التصنيف ناجحة التصنيف متعثرة العدد حالة المؤسسة 

المؤسسات الناجحة 
11 

10 01 
10 % 

 % 10 % 90دقة التنبؤ 
المؤسسات المتعثرة 

04 
02 02 

50 % 
 % 50 % 50دقة التنبؤ 

دقة التصنيف الكلية 
(10+02/)15 =

80,00 %. 
 % 20,00نسبة الخطأ الكلية 

 (.22-4)من إعداد الطالب اعتمادا على اجلدول رقم : المصدر

وىي أكرب ، % 80,00من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن دقة التصنيف الكلية لعينة التأكد بلغت 
عينة )، نالحظ بأن النتائج ادلتحصل عليها من العينتُت % 77,50بقليل من دقة التصنيف الكلية لعينة الدراسة 

متقاربتُت يف نسب تصنيف ادلؤسسات الناجحة وادلؤسسات ادلتعثرة، وىذا مؤشر إغلايب  (الدراسة، عينة التأكد
يدل على كفاءة وقدرة النموذج يف التمييز بُت ادلؤسسات، وإمكانية االعتماد عليو يف قطاع البناء واألشغال 

. العمومية لتحديد قرب أو بعد ادلؤسسات عن مشكلة التعثر ادلايل
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. Kidaونموذج  Altmanمقارنة النموذج المقترح مع نموذج : المطلب الثالث
ظهرت العديد من الدراسات يف رلال التعثر ادلايل والتنبؤ بو، ؽلكن تقسيمها إىل ثالث أنواع، النوع 

األول سعت إىل إجراء عملية مسح للدراسات ادلتعلقة بالتنبؤ بالتعثر ادلايل، أما النوع الثاين ىدفت إىل بناء ظلاذج 
كمية ربليلية للتنبؤ بالظاىرة، والنوع األخَت دراسة نظرية لنماذج التنبؤ، ومن أىم الدراسات اليت أسست ووضعت 

، والذي مت تطويره من قبل ألتمان وىالدمان وناراينان (Altman, 1968)أرضية لدراسات مستقبلية دراسة 
(Altman, Haldeman & Narayanan) ربت تسمية جديد عرف فيما بعد بــــ 1977 يف سنة ZETA 

model،  ودراسة(Kida, 1980)  النماذج احلديثة اليت استخدمت  الذي توصل إليو منالنموذج حيث يعترب
وقصد تدعيم النتائج ادلتوصل إليها سنقوم بإجراء مقارنة بُت النموذج ادلتوصل إليو يف يف عملية التنبؤ بالتعثر ادلايل، 

. النموذجُت اللذين مت اإلشارة إليهما أعالهدراستنا مع 
 ZETA model مقارنة النموذج المقترح مع النموذج : أوال

أثبت ظلوذج ألتمان ادلعدل بصيغتو الثانية فعاليتو وقدرتو على التنبؤ يف العديد من الدراسات، حيث مت 
االعتماد عليو يف العديد من الدراسات من أجل معرفة مدى قرب أو بعد ادلؤسسة من خطر التعثر، وهبدف تعزيز 

نتائج الدراسة ادلتوصل إليها سنقوم دبقارنة النموذجُت دلعرفة أي منهما لو القدرة على التمييز بُت ادلؤسسات 
. الناجحة وادلؤسسات ادلتعثرة

يتطلب ربليل أي دراسة استخالص اذلدف الذي سعت الوصول إليو، ادلتغَتات واألدوات ادلستخدمة 
 :لبناء النموذج، وكذلك العينة ادلمثلة للمجتمع ادلستهدف، ويبُت اجلدول أدناه خصائص كل ظلوذج

 ZETA modelمقارنة بين النموذج المقترح ونموذج : (24-4)الجدول رقم 
النموذج المقترح  ZETA modelنموذج معايير المقارنة 
بناء ظلوذج كمي ربليلي للتنبؤ بالتعثر  ؤسساتتطوير ظلوذج جديد للتنبؤ بفشل املهدف الدراسة 

 نسبة مالية 27 نسبة مالية 28متغيرات الدراسة 
التحليل التمييزي  التحليل التمييزي اخلطي والتحليل التمييزي الًتبيعي أداة الدراسة 

مؤسسات البناء واألشغال العمومية ادلؤسسات الصناعية و مؤسسات بيع اجلملة مجتمع الدراسة 
 30 111عينة الدراسة 
 2017-2014 1975-1969فترة الدراسة 

أربع سنوات سبع سنوات عدد سنوات الدراسة 
.  من إعداد الطالب اعتمادا على ادلعطيات السابقة:المصدر
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 :إىل النموذج التايل( Altman, Haldeman & Narayanan)توصل الباحثون 
Z = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,420 X4 + 0,998 X5 

دبوجب ىذا النموذج يتم تصنيف ادلؤسسات إىل ثالث فئات، وذلك حسب قدرة ادلؤسسات على 
 أقل من Z تعترب مؤسسة ناجحة أما إذا كانت قيمة 2,99 أكرب من أو تساوي Zاالستمرارية، إذا كنت قيمة 

يصعب ربديد وضعيتها، وبالتايل زبضع  فادلؤسسة متعثرة، وإذا كانت زلصورة بُت القيمتُت 1,23أو تساوي 
 .لدراسة معمقة

من أجل تسهيل عملية التصنيف فمن األحسن بناء قاعدة الزباذ القرار، حيث يتم حساب النقطة 
:  الفاصلة اعتمادا على ادلعادلة التالية

 2 / (متوسط الدرجة التمييزية للمؤسسات المتعثرة+ متوسط الدرجة التمييزية للمؤسسات الناجحة )
(2,99 / 1,23 = )2,11 .

 ادلؤسسة ناجحة، وإذا 2,11 أكرب أو تساوي Zإذا كانت قيمة : هبذا تكون قاعدة القرار كما يلي
 ادلؤسسة متعثرة، وبعد تطبيق النموذج على عينة الدراسة ربصلنا على النتائج 2,11 أقل من Zكانت قيمة 

: التالية
 على عينة الدراسة ZETA modelنتائج تطبيق ظلوذج (: 25-4)الجدول رقم 

رهز 

 الوؤسسة
 X1 X2 X3 X4 X5 Z الصفة

E1 1 0,35 0,09 0,32 0,09 1,50 2,35 

E2 1 0,38 0,00 0,03 0,75 0,35 1,51 

E3 1 0,11 0,21 0,76 1,05 2,53 4,66 

E4 1 0,06 0,00 0,25 0,06 0,75 1,13 

E5 1 0,13 0,01 0,02 0,05 0,06 0,27 

E6 1 0,03 0,00 0,21 0,19 0,37 0,80 

E7 1 -0,15 0,00 0,18 0,09 1,10 1,22 

E8 1 0,62 0,00 0,17 0,05 0,73 1,57 

E9 1 0,27 0,00 0,04 0,11 0,11 0,53 

E10 1 0,09 0,00 0,15 0,12 0,59 0,95 

E11 1 -0,06 0,00 0,10 0,02 1,26 1,32 

E12 1 0,47 0,10 0,11 0,28 0,49 1,45 

E13 1 -0,36 0,00 0,12 0,03 0,44 0,23 

E14 1 -0,29 0,00 0,22 -0,18 0,18 -0,07 
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E15 1 -0,21 0,00 0,21 0,07 0,78 0,85 

E16 1 -0,15 0,00 0,18 0,09 1,10 1,22 

E17 1 0,03 0,00 0,18 0,02 0,52 0,75 

E18 1 0,31 0,00 0,34 0,12 1,35 2,12 

E19 1 0,37 0,00 0,46 0,06 1,33 2,22 

E20 1 0,01 0,00 0,02 0,02 0,38 0,43 

E21 0 0,04 -0,09 -0,34 -0,05 0,91 0,47 

E22 0 -0,15 0,00 -0,07 -0,04 0,00 -0,26 

E23 0 -0,36 0,00 0,10 0,02 0,15 -0,09 

E24 0 0,02 0,00 -0,77 0,04 0,82 0,11 

E25 0 -0,15 0,00 -0,85 -0,13 0,19 -0,94 

E26 0 0,33 0,00 0,75 0,11 0,93 2,12 

E27 0 0,40 0,00 -0,10 0,48 0,00 0,78 

E28 0 0,25 0,01 -0,01 0,23 0,00 0,48 

E29 0 -0,36 0,00 -0,07 0,02 0,09 -0,32 

E30 0 0,03 0,00 -0,25 -0,12 0,23 -0,11 

.  من إعداد الطالب اعتمادا على البيانات ادلالية للمؤسسات:المصدر
، وبإتباع Zبعد حساب النسب ادلالية اخلمس ادلكونة للنموذج وتعويضها يف ادلعادلة ربصلنا على قيمة  

. ؽلكن تصنيف ادلؤسسات عينة الدراسة كما ىو مبُت يف اجلدول أدناه (2,11)نقطة الفصل 
 على عينة الدراسة ZETA modelنتائج اختبار القدرة التنبؤية لنموذج (: 26-4)الجدول رقم 

نسبة الخطأ التصنيف ناجحة التصنيف متعثرة العدد حالة المؤسسة 
المؤسسات الناجحة 

20 
16 04 

80 % 
 % 20 % 80دقة التنبؤ 

المؤسسات المتعثرة 
10 

09 01 
10 % 

 % 10 % 90دقة التنبؤ 

دقة التصنيف الكلية 
(04+09/)30 =

43,33 %. 
 % 56,67نسبة الخطأ الكلية 

(. 25-4) من إعداد الطالب اعتمادا على اجلدول رقم :المصدر
 مؤسسات من 04 سبكن من تصنيف ZETA modelمن خالل اجلدول أعاله يتضح أن ظلوذج 

 مؤسسة تصنيفا خاطئا بنسبة 16 وصنف % 20: ادلؤسسات الناجحة تصنيفا صحيحا بنسبة دقة تقدر بــــ
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 وبلغت % 90 مؤسسات من ادلؤسسات ادلتعثرة تصنيفا صحيحا بنسبة 09، بينما صنف % 80وصلت 
 أن ػلقق دقة تصنيف كلية جلميع ادلؤسسات بنسبة ZETA model، حيث استطاع ظلوذج % 10نسبة اخلطأ 

. وتعترب نسبة مرتفعة تأثر على القدرة التمييزية للنموذج % 56,67ونسبة خطأ كلية بلغت  ،% 43,33
 ZETAيف ادلرحلة األخَتة نقوم دبقارنة النتائج ادلتوصل إليها يف دراستنا مع نتائج تطبيق ظلوذج 

model على عينة الدراسة من خالل اجلدول ادلوضح أدناه .
 ZETA modelادلقارنة بُت نتائج النموذج ادلقًتح وظلوذج (: 27-4)الجدول رقم 

 النموذج
 ZETA modelنموذج  النموذج المقترح

 النسبة
%  43,33 % 77,50 دقة التصنيف الكلية
%  56,67 % 22,50 نسبة الخطأ الكلية

.  من إعداد الطالب اعتمادا على ادلعطيات السابقة:المصدر
من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن دقة التصنيف الكلية للنموذج ادلتوصل إليو وادلكون من أربع نسب 

 وىذا ما يبُت أعلية النموذج % 34,17حيث بلغ الفارق بينها  ،ZETA modelمالية أكثر دقة من ظلوذج 
 56,67 الذي بلغت نسبة اخلطأ الكلية ZETA modelادلتوصل إلية يف تصنيف ادلؤسسات مقارنة مع ظلوذج 

 وىي نسبة مرتفعة جدا تؤثر على قدرة النموذج يف التمييز بُت ادلؤسسات، بينما النموذج ادلقًتح بلغت نسبة %
 وىي نسبة مقبولة نظرا لطبيعة قطاع البناء واألشغال العمومية وما يتميز بو من % 22,50اخلط الكلية 

. خصائص، وعلى ضوء ذلك ؽلكننا القول أن النموذج ادلقًتح ىو األفضل من حيث دقة التمييز بُت ادلؤسسات
 Kida مقارنة النموذج المقترح مع نموذج : ثانيا

، ومن 1980عام  Kidaمن النماذج الكمية ادلهمة للتنبؤ بالتعثر ادلايل ىو النموذج الذي توصل إلية 
خاللو اعتمد على مخس نسب مالية تشكل كل جوانب األداء التشغيلي يف ادلؤسسة، وؽلكن مقارنة النموذج 

 .من خالل رلموعة من اخلصائص نبينها يف اجلدول أدناه Kidaادلقًتح مع ظلوذج 
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 Kidaمقارنة بين النموذج المقترح ونموذج : (28-4)الجدول رقم 
النموذج المقترح  Kidaنموذج معايير المقارنة 
بناء ظلوذج كمي ربليلي للتنبؤ بالتعثر  بناء ظلوذج كمي ربليلي للتنبؤ بالتعثرهدف الدراسة 

 نسبة مالية 27 نسبة مالية 20متغيرات الدراسة 
التحليل التمييزي  التحليل التمييزي  أداة الدراسة 
 30 40عينة الدراسة 

 2017-2014 1975-1974فترة الدراسة 

أربع سنوات سنتُت عدد سنوات الدراسة 

 . من إعداد الطالب اعتمادا على ادلعطيات السابقة:المصدر
 :إىل النموذج التايل Kidaتوصل الباحث 

Z = 1,042 X1 + 0,427 X2 + 0,461 X3 + 0,463 X4 + 0,271 X5 

 موجبة فإن ادلؤسسة يف حالة Zحسب ىذا النموذج مت تصنيف ادلؤسسات إىل نوعُت، إذا كانت قيمة 
 سالبة فإن ادلؤسسة Zمن التعثر ادلايل، أما إذا كانت قيمة  ( موجبة كان ذلك أحسنZكلما كانت قيمة )أمان 

: وبعد تطبيق النموذج على عينة الدراسة ربصلنا على النتائج التاليةتكون عرضة للتعثر، 
 على عينة الدراسة Kidaنتائج تطبيق ظلوذج (: 29-4)الجدول رقم 

اسن 

 الوؤسسة
 X1 X2 X3 X4 X5 Z الصفة

E1 1 0,11 0,07 0,46 0,70 0,13 1,47 

E2 1 0,01 0,25 0,48 0,16 0,12 1,01 

E3 1 0,24 0,31 0,19 1,17 0,03 1,94 

E4 1 0,09 0,06 0,46 0,35 0,23 1,19 

E5 1 0,01 0,04 0,01 0,03 0,01 0,09 

E6 1 0,07 0,13 0,02 0,17 0,00 0,39 

E7 1 0,06 0,08 0,12 0,51 0,05 0,82 

E8 1 0,06 0,04 1,08 0,34 0,02 1,54 

E9 1 0,01 0,09 0,21 0,05 0,06 0,42 

E10 1 0,05 0,10 0,15 0,28 0,07 0,65 

E11 1 0,03 0,02 0,37 0,58 0,19 1,19 
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E12 1 0,04 0,17 0,06 0,23 0,01 0,51 

E13 1 0,04 0,03 0,03 0,20 0,02 0,32 

E14 1 0,07 -0,31 0,22 0,08 0,18 0,24 

E15 1 0,07 0,06 0,00 0,36 0,00 0,49 

E16 1 0,06 0,08 0,12 0,51 0,05 0,82 

E17 1 0,06 0,02 0,36 0,24 0,20 0,88 

E18 1 0,11 0,09 0,16 0,63 0,08 1,07 

E19 1 0,15 0,05 0,04 0,62 0,02 0,88 

E20 1 0,01 0,02 0,01 0,18 0,00 0,22 

E21 0 -0,12 -0,05 0,12 0,42 0,04 0,41 

E22 0 -0,023 -0,05 0,075 0 0,021 0,023 

E23 0 0,03 0,02 0,11 0,07 0,04 0,27 

E24 0 -0,26 0,04 0,01 0,38 0,00 0,17 

E25 0 -0,28 -0,21 0,00 0,00 0,00 -0,49 

E26 0 0,25 0,09 0,83 0,43 0,12 1,71 

E27 0 -0,03 0,22 0,34 0,00 0,09 0,61 

E28 0 0,00 0,15 0,22 0,00 0,08 0,45 

E29 0 -0,02 0,02 0,11 0,04 0,04 0,19 

E30 0 -0,08 -0,18 0,23 0,11 0,11 0,18 

.  من إعداد الطالب اعتمادا على البيانات ادلالية للمؤسسات:المصدر
، وبإتباع Zبعد حساب النسب ادلالية اخلمس ادلكونة للنموذج وتعويضها يف ادلعادلة ربصلنا على قيمة  
. نقطة الفصل ادلشار إليها أعاله، ؽلكن تصنيف ادلؤسسات عينة الدراسة كما ىو مبُت يف اجلدول أدناه

  على عينة الدراسةKidaنتائج اختبار القدرة التنبؤية لنموذج (: 30-4)الجدول رقم 
نسبة الخطأ التصنيف ناجحة التصنيف متعثرة العدد حالة المؤسسة 

المؤسسات الناجحة 
20 

00 20 
00 % 

 % 100 % 00دقة التنبؤ 
المؤسسات المتعثرة 

10 
01 09 

90 % 
 % 90 % 10دقة التنبؤ 

دقة التصنيف الكلية 
(20+01/)30 =

 % 30,00نسبة الخطأ الكلية  %  70,00

(. 29-4) من إعداد الطالب اعتمادا على اجلدول رقم :المصدر
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 مؤسسة من ادلؤسسات 20 سبكن من تصنيف Kidaيتضح من خالل اجلدول أعاله أن ظلوذج 
، حيث مل ػلدث أي خطأ يف التصنيف، بينما مت % 100الناجحة تصنيفا صحيحا بنسبة دقة وصلت إىل 

 ونسبة %10تصنيف مؤسسة واحدة من ادلؤسسات ادلتعثرة تصنيفا صحيحا من بُت عشرة مؤسسات بنسبة دقة 
ونسبة  ،%  70,00، حيث استطاع النموذج أن ػلقق دقة تصنيف كلية جلميع ادلؤسسات بنسبة % 90خطأ 

. وتعترب نسبة مقبولة ال تأثر على القدرة التمييزية للنموذج % 30,00خطأ كلية بلغت 
على    Kidaيف ادلرحلة األخَتة نقوم دبقارنة النتائج ادلتوصل إليها يف دراستنا مع نتائج تطبيق ظلوذج 

. عينة الدراسة من خالل اجلدول ادلوضح أدناه
 Kidaادلقارنة بُت نتائج النموذج ادلقًتح وظلوذج (: 31-4)الجدول رقم 

 النموذج
 Kidaنموذج  النموذج المقترح

 النسبة
%   70,00 % 77,50 دقة التصنيف الكلية
 % 30,00 % 22,50 نسبة الخطأ الكلية

.  من إعداد الطالب اعتمادا على ادلعطيات السابقة:المصدر
 متقاربة Kidaمن خالل اجلدول أعاله نالحظ أن دقة التصنيف الكلية للنموذج ادلتوصل إليو وظلوذج 

، وىذا ما يثبت مرة ثانية مدى قدرة وإمكانية النموذج  وىو ليس بالفارق الكبَت% 7,50حيث بلغ الفارق بينها 
ادلتوصل إليو يف التنبؤ بالتعثر ادلايل، كما ؽلكن إعتماده من قبل ادلؤسسات الناشطة يف قطاع البناء واألشغال 

وعلى ضوء النتائج ادلتحصل عليها تستطيع ادلؤسسة . العمومية دلعرفة مدى قرب أو بعد ادلؤسسة من التعثر ادلايل
ؽلكن استخدام النموذج ادلتوصل إليو من قبل مدققي أخذ كافة احتياطاهتا دلواجهة خطر التعثر ادلايل يف ادلستقبل، و

 .احلسابات كأداة مساعدة يف تقييم قدرة ادلؤسسات على االستمرارية
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:  خالصة الفصل
تطرقنا يف ىذا الفصل إىل الدراسة التطبيقية، حيث مت التطرق يف ادلرحلة األوىل إىل عرض اإلطار 

 30ادلنهجي للدراسة، مت من خاللو عرض عينة الدراسة والنسب ادلالية ادلعتمدة يف التحليل، حيث مشلت الدراسة 
على مدار  ( نسبة27)مؤسسة تنشط يف قطاع البناء واألشغال العمومية، باإلضافة إىل استخراج ادلتغَتات ادلالية 

، وبناء على عينة الدراسة والنسب ادلالية مت على أساسها تشكيل مصفوفة ادلتغَتات (217-2014)أربع سنوات 
.  واليت تعترب كمدخالت ألسلوب التحليل التمييزي. وادلشاىدات

بعد التحليل الوصفي للمتغَتات ادلالية، مت تطبيق أسلوب التحليل التمييزي على عينة الدراسة كمرحلة 
ثانية، مت فيها التأكد من توفر شروط تطبيق أسلوب التحليل التمييزي على عينة الدراسة، ومن خالل النتائج 

ادلتوصل إليها مت استخالص أربع متغَتات مستقلة ذلا القدرة والكفاءة على التمييز بُت ادلؤسسات الناجحة 
. % 77,50وادلؤسسات ادلتعثرة وتقدير أوزاهنا النسبية، وبلغت دقة النموذج ادلتوصل إليو 

يف األخَت قمنا باختبار دقة النموذج ادلتوصل إلية، من خالل إجراء ثالث اختبارات، اختبار الداللة 
وعينة التأكد، مقارنة  ROC منحى وقوة العالقة باستعمال القيمة الذاتية وإحصاءة ويلكس دلدا، اختبار 

أظهرت االختبارات نتائج إغلابية جدا ىذا ما يدل على . النموذج ادلتوصل إليو مع ظلوذج ألتمان وظلوذج كيدا
 .كفاءة وقدرة النموذج ادلتوصل إليو يف التمييز بُت ادلؤسسات الناجحة وادلؤسسات ادلتعثرة
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شهد االقتصاد العاملي يف السنوات األخرية موجة من التحوالت والتطورات االقتصادية والتكنولوجية اليت 

وفرت السرعة والفعالية اليت حتتاجها معظم املعامالت االقتصادية من جهة، وضاعفت حجم وأنواع املخاطر املالية 

ة االقتصادية يف مواجهة قوية مع العديد من اليت تتعرض هلا املؤسسة من جهة أخرى، األمر الذي وضع املؤسس

املخاطر املالية اليت �دد استقرارها وترهن مستقبلها باحتماالت التعثر والزوال من النشاط االقتصادي �ائيا، وقد 

  .صاحب هذا ا�يار العديد من املؤسسات االقتصادية العاملية

يشهدها العامل، حيث مل تعد املشكلة  اجلزائر ليست عن منأى من هذه التحوالت والتطورات اليت

تنحصر فقط يف كيفية الدفع بوترية التنمية االقتصادية فقط، بل املشكلة أصبحت أيضا يف معرفة أسباب ا�يار 

املؤسسات اجلزائرية وختلفها وبقائها يف قوقعة النتائج السلبية، هذا ما دفع العديد من الباحثني يف جمال املالية 

لبحث عن األسباب املؤدية للتعثر وإمكانية التنبيه املبكر له �دف وضع اإلجراءات التصحيحية واحملاسبة يف ا

  . الالزمة يف الوقت املناسب

ودورها يف التنبؤ أمهية حتليل التدفقات النقدية ": ضمن هذا السياق سعت هذه األطروحة املوسومة بــــ

بشقيها  "-الناشطة يف قطاع البناء واألشغال العمومية دراسة عينة من املؤسسات– بالتعثر املايل للمؤسسات

النظري والتطبيقي لإلحاطة بأمهية التدفقات النقدية والنسب املالية املشتقة منها، باإلضافة إىل النسب املالية 

سات من ، وإبراز دورها الفعال يف محاية املؤس)امليزانية وجدول حساب النتائج(املشتقة من القوائم املالية األخرى 

خطر التعثر املايل، حيث قسم اجلانب النظري إىل ثالثة فصول أساسية تناول الفصل األول التدفقات النقدية يف 

ظل املعايري الدولية لإلبالغ املايل، وتطرق الفصل الثاين إىل التعثر املايل يف املؤسسة االقتصادية ومناذج التنبؤ به، يف 

أما اجلانب التطبيقي . املالية والتحليل التمييزي يف التنبؤ مبخاطر التعثر املايلحني عاجل الفصل الثالث دور النسب 

  .  فخصص لبناء منوذج للتنبؤ بالتعثر املايل للمؤسسات الناشطة يف قطاع البناء واألشغال العمومية

  :دراسة اختبار فرضيات .1

بناء منوذج يسمح بالتنبيه  لكايل، وكذابعد دراسة خمتلف اجلوانب املتعلقة بالتدفقات النقدية والتعثر امل

سنقوم باختبار فرضيات املبكر بوقوع املؤسسات الناشطة يف قطاع البناء واألشغال العمومية يف التعثر املايل، 

  .الدراسة �دف تأكيد أو نفي الفرضيات الثالثة

  :الفرضية األوىل

، مت استخدام اختبار - خطوة خبطوة–ي بعد التأكد من توفر معظم شروط تطبيق أسلوب التحليل التمييز  - 

�دف اإلبقاء فقط على املتغريات اليت تتمتع بطابع متييزي، ويكون  Wilk’s Lambdaويلكس ملدا 
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هلذه املتغريات معامالت متييزية تعرب عن مدي أمهية كل من املتغريات يف التمييز بني ا�موعات، وحتصلنا 

، إمجايل األصول/األصول غري اجلارية: قدر�ا على التمييز وهيعلى أربع متغريات مرتبة حسب أمهيتها و 

اخلصوم /التدفق النقدي التشغيلي، إمجايل األصول/النتيجة الصافية، إمجايل األصول/النتيجة قبل الضريبة

، من خالل هذه 0,607، 0,634، 0,680، 0,826: ، ومعامال�ا التمييزية على التوايلاجلارية

ها نستنتج أن النسب املالية املشتقة على أساس االستحقاق أكثر أمهية من النسب النتائج املتحصل علي

تعترب النسب املالية : "واليت تنص على رفض الفرضية األوىلاملالية املشتقة على أساس نقدي، وهذا يعين 

اق يف بناء املشتقة من قائمة التدفقات النقدية أكثر أمهية من النسب املالية املشتقة على أساس االستحق

 ".منوذج الدراسة

  :الفرضية الثانية

دالة متييزية تضم أربع متغريات متكنا من صياغة  -خطوة خبطوة–باستخدام أسلوب التحليل التمييزي  - 

نسبة مالية مت اعتمادها يف التحليل، وبعد إجراء  27مؤثرة على التنبؤ بالتعثر املايل من أصل مستقلة 

وبعد التأكد من  ،% 77,50التصنيف الكلية بلغت جودة ة للنموذج املقرتح اختبار الداللة وقوة العالق

، مت التوصل إىل أن النسب األربع جمتمعة متتلك وعينة التأكد ROCدقة النموذج من خالل منحى 

الفرضية  صحةالقدرة والكفاءة على التمييز بني املؤسسات الناجحة واملؤسسات املتعثرة، هذا ما يعين 

ميتلك النموذج املبين على مزيج من نسب االستحقاق ونسب التدفق النقدي : "ليت تنص على وا الثانية

قدرة تنبؤية متكن من التمييز بني املؤسسات الناجحة واملؤسسات املتعثرة الناشطة يف قطاع البناء 

 ".واألشغال العمومية

 :الفرضية الثالثة

 ZETAتوصل إليه يف دراستنا، قمنا مبقارنته مع منوذج التأكد أكثر من الدقة التنبؤية للنموذج امل �دف - 

model  و منوذجKidaومت التوصل إىل النتائج التالية ،:  

  بلغت دقة التصنيف الكلية لنموذجZETA model ونسبة اخلطأ  % 43,33 على عينة الدراسة

ية للنموذج ، وتعترب هذه النسبة ضعيفة جدا ما قدر يؤثر على الدقة التمييز % 56,67الكلية 

بشكل عام، منه نستنتج أنه ال ميكن االعتماد عليه يف تصنيف املؤسسات الناشطة يف قطاع البناء 

واألشغال العمومية يف اجلزائر، وهذا راجع إىل اختالف بيئة ونوع املؤسسات والظروف االقتصادية 

 .احمليطة �ا وكذا اختالف الفرتات الزمنية اليت طبق فيها النموذج
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 دقة التصنيف الكلية لنموذج  بلغتKida 30ونسبة اخلطأ الكلية  %70 على عينة الدراسة % ،

 .وتعترب هذه النسبة مقبولة يف تصنيف املؤسسات

نتائج و  ZETA modelمن خالل املقارنة بني نتائج النموذج املتوصل إليه يف دراستنا مع نتائج منوذج 

ة ناجحة يف التمييز بني املؤسسات اليف دراستنا أكثر دقة وكفاء ، نستنتج أن النموذج املتوصل إليهKida منوذج

واليت  الفرضية الثالثة صحةواملؤسسات املتعثرة الناشطة يف قطاع البناء واألشغال العمومية يف اجلزائر، هذا ما يعين 

النموذج املشتق من القوائم املالية لعينة الدراسة أكثر دقة يف التمييز بني املؤسسات الناجحة : "تنص على

 ".Kidaمنوذج و  ZETA modelواملؤسسات املتعثرة الناشطة يف قطاع البناء واألشغال العمومية مقارنة بنموذج 

  :نتائج الدراسة. 2

  :اآلتية بناءا على الدراسة اليت قمنا �ا توصلنا إىل النتائج

  :النتائج النظرية

  : من خالل الدراسة النظرية توصلنا للنتائج اآلتية

على عنصر واحد مهما كانت أمهيته، وبالتايل ال ميكن حصر  يةال تتوقف قدرة املؤسسة على االستمرار  - 

 يف السيولة النقدية وعدم القدرة على السداد فقط؛ يةمشاكل قدرة املؤسسة على االستمرار 

 حصر التعثر يف متغريات كمية فقط، بل هناك متغريات نوعية مثل حجم املؤسسة؛  ال ميكن - 

ذهنية وعقلية املقاول اجلزائري، الذي يركز على حتقيق الربح على املدى القصري وذلك على حساب  - 

 استمرارية املؤسسة، إذ يتم إمهال جانب التخطيط للمستقبل سواء على املدى القريب أو البعيد؛

االستثماري الذي يتميز بعدم االستقرار يف املنظومة التشريعية، وهذا ما أثرا سلبا على التدفقات  املناخ - 

 النقدية الداخلة للمؤسسات؛

ضرورة توفر اخلربة واملعرفة عند احمللل املايل ألن عملية التنبؤ بالتعثر تستلزم استخدام النسب املالية ضمن  - 

ية انتقاء النسب املالية مهمة جدا أل�ا وسيلة للحصول على منهج التحليل املايل، حيث تعترب عمل

 .التقدير اجليد لظاهرة التعثر املايل

  :النتائج التطبيقية

مت التوصل باستخدام النسب املالية املشتقة من قائمة التدفقات النقدية والقوائم املالية األخرى إىل اقرتاح  - 

 :ل العمومية يتكون من أربع نسب ماليةمنوذج للتنبؤ املايل ملؤسسات البناء واألشغا

Z = - 4,118 – 2,517 X2 + 4,511 X14 + 3,795 X16 – 0,108 X23 
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 مدرجة يف الدراسة، توجد أربع نسب مالية فقط تؤثر على الظاهرة املدروسة؛نسبة مالية  27من بني  - 

خطوة - وفقا ألسلوب التحليل التمييزي النموذج املقرتح املبين على النسب املالية املشتقة من القوائم املالية و  - 

يعمل على التنبؤ بالتعثر املايل ملؤسسات البناء واألشغال العمومية قبل سنة من حدوثه بدقة  -خبطوة

 ؛% 77,50تنبؤية تصل إىل 

قادر على اكتشاف التعثر قبل حدوثه بفرتة زمنية كافية متكن اإلدارة من اختاذ  إن النموذج املقرتح - 

 لتصحيحية الالزمة يف الوقت املناسب؛اإلجراءات ا

قدرة النسب املالية املشتقة على أساس االستحقاق وعلى األساس النقدي جمتمعة يف إعطاء صورة واضحة  - 

 عن األوضاع املالية احلالية واملستقبلية اليت ميكن من خالهلا التنبؤ خبطر التعثر مايل؛

رب أو بعد املؤسسة من خطر التعثر، إال أن النماذج توجد مظاهر عديدة متكننا من التعرف على مدى ق - 

  .الرياضية احلديثة أثبت سهولتها اجليدة يف االستعمال ودقة أفضل يف التنبؤ بتعثر املؤسسات

   :االقرتاحات. 3

بناءا على النتائج املتوصل إليها من خالل هذه الدراسة، مت تقدمي بعض االقرتاحات اليت من شأ�ا 

  :باشر أو غري مباشر يف تفعيل دور التدفقات النقدية يف التنبؤ بالتعثر املايل، من أمهها ما يلياملساعدة بشكل م

  ؛)أسباب إدارية تتعلق مبسريي املؤسسات(ضرورة البحث عن بعض األسباب اخلفية للتعثر  - 

ميكن استخدام النموذج من قبل مدققي احلسابات كأداة مساعدة يف تقييم قدرة املؤسسات على  - 

 الستمرارية؛ا

وجوب اعتماد البنوك على مناذج التنبؤ بالتعثر املايل مبا فيه النموذج املتوصل إليه يف تقييم القدرة االئتمانية  - 

  للمؤسسات الراغبة يف احلصول على القروض؛ 

يوصى باستخدام األساليب اإلحصائية املتقدمة يف جماالت خمتلفة، ومنها جمال التنبؤ بالتعثر املايل - 

  ؤسسات يف مجيع قطاعات النشاط مبا فيه قطاع البناء واألشغال العمومية؛للم

  حتديث هذه الدراسة بالتطبيق على عينة أكرب واستخدام أساليب إحصائية أخري مثل التحليل اللوجسيت؛ - 

الكشف  ، �دف"املراجعة املتعلقة بالتنبؤ بالتعثر املايل"استحداث نوع جديد من املراجعة اخلارجية واملتمثل  - 

املبكر عن حاالت العسر املايل واختاذ اإلجراءات الالزمة يف الوقت املناسب �دف تصحيح مسار 

  املؤسسة؛
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حماولة إدراج تقرير سنوي كأي تقرير تقوم به املؤسسة، هذا التقرير يهدف إىل معرفة مدى قرب أو بعد  - 

  املؤسسة من التعثر املايل؛

أكثر دقة وفاعلية يف التنبؤ بالتعثر املايل من خالل استخدام األساليب االستمرار يف حتديث وتطوير مناذج  - 

 اإلحصائية املتطورة؛

ضرورة إجراء دراسات للتعثر املايل للمؤسسات التابعة لقطاعات أخرى، واختبار مدى إمكانية استخدام  - 

  .بالتعثر املايل يف هذه املؤسسات احد مناذج التنبؤ

  :آفاق الدراسة. 4

حث العلمي هو بناء تراكمي، واستكماال هلذا البناء ميكن اقرتاح بعض املواضيع البحثية كما مبا أن الب

  :يلي

الربط بني التعثر املايل ومتغري تكنولوجيا املعلومات �دف وضع برنامج إلكرتوين يتضمن أهم النسب اليت  - 

 ية الختاذ التدابري الالزمة؛هلا قدرة يف تزويد إدارة املؤسسة باملعلومات قبل حدوث األزمة بفرتة كاف

، التغريات )قانون االستثمار، قانون الضرائب(دراسة بعض املتغريات غري املالية مثل تغري القوانني  - 

 التكنولوجية، احلوكمة املؤسسية ودجمها مع املتغريات املالية يف بناء منوذج للتنبؤ بالتعثر املايل؛

 .دام الشبكة العصبية ذات الداللة الشعاعيةبناء منوذج للتنبؤ بالتعثر املايل باستخ - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .مت هذا العمل و� احلمد واملّنة
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 ؛2013جامعة النيلني، السودان، 
جملة  ،التنبؤ بالفشل املايلاستخدام النماذج الكمية ومؤشرات التدفقات النقدية ودورها يف ماجدة عبد ا�يد أمحد وهالل يوسف صالح،  -46

 ؛2016السودان، ، كلية التجارة التجارية، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، 17العلوم االقتصادية، العدد 
 املاليةتطوير منوذج للتنبؤ بالتعثر املايل للشركات باستخدام معلومات التدفقات النقدية  يف ضوء تداعيات األزمة حممد أمحد إبراهيم خليل،  -47

 ؛2012التجارة، جامعه بنها، مصر،  ، كلية32، العدد 1جملة الدراسات والبحوث التجارية، ا�لد  ،-دراسة حتليلية انتقاديه–العاملية 

، ريةوالدراسات التجا ا�لة العلمية للبحوث ،-دراسة نظرية تطبيقية–مدى مالئمة قائمة التدفقات النقدية يف اختاذ القرارات حممد منصور،  -48

 ؛2001كلية التجارة وإدارة األعمال، جامعة حلوان، مصر، ،  01العدد 

دراسة إلعداد قائمة التدفقات النقدية يف املصارف التجارية العراقية بالتطبيق على مصرف املوصل ، نادية سامي خضر -49

 ؛2008، ، جامعة املوصل، العراق22العدد ، جملة حبوث مستقبلية ،للتنمية واالستثمار

، كلية 02، العدد 05، ا�لد جملة املثىن للعلوم اإلدارية واالقتصادية ،استخدام التحليل املايل يف حتليل االئتمان، عماد غفوري عبد النجار -50

 ؛2015 العراق،، املثىن، جامعة اإلدارة واالقتصاد

، جملة فشل الشركات املسامهة مفهوم وأمهية الكشف عن احتماالتجنم عبد هللا املشهداين وضمياء حممد جواد الشذر،  -51

 ؛2014، جامعة بغداد، العراق، 75، ، العدد20العلوم االقتصادية واإلدارية، ا�لد 

كلية   ،38، العدد 10، جملة الرافدين للحقوق، ا�لد محاية االئتمان التجاري بني اإلعسار املدين واإلفالس التجارينسيبة إبراهيم محو،  -52

 ؛2008العراق، جامعة املوصل،  احلقوق،
، جملة كلية الرتاث التحليل املالية للقوائم املالية باستخدام احلاسوب لعينة من الوحدات االقتصاديةنور عبد الرزاق وحسنني محيد العبيدي،  -53

 ؛2015قسم احملاسبة، العراق، ، كلية الرتاث اجلامعة،  19اجلامعة، العدد 
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جملة تنمية ، ستخدام أساليب التحليل املايل يف التنبؤ بفشل الشركات املسامهة الصناعيةا ،وحيد حممود رمو وسيف عبد الرزاق حممد الوتار -54

 ؛2010، ، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة املوصل، العراق100، العدد 32جملد ، الرافدين
جملة اجلامعة  ،-دراسة تطبيقية–اإلدارية جماالت مسامهة املعلومات احملاسبية بالقوائم املالية يف حتسني القرارات يوسف حممود جربوع،  -55

 ؛2007 فلسطني، ، اجلامعة اإلسالمية، غزة،2، العدد 15اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية، ا�لد 

 : البحوث اجلامعية - 

جامعة حماسبة وتدقيق، والتجارية وعلوم التسيري،  االقتصاديةماجستري، كلية العلوم  رسالة ،يف اجلزائراحملاسيب أعمال التوحيد إمساعيل رزقي،  -1

 ؛2010، اجلزائر، 03اجلزائر

، IAS/IFRSظل الدراسة احملاسبية وحدود اإلفصاح يف البيانات املالية للبنوك واملؤسسات املالية املماثلة يف ، أمينة حممد طيفور -2

 ؛2017، اجلزائر، الشلف، حماسبة مالية وبنوك، جامعة حسيبة بن بوعلي وعلوم التسيري، االقتصادية، كلية العلوم أطروحة دكتوراه
أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، ختصص  ،التنبؤ بالتعثر املايل يف املؤسسات االقتصاديةانتصار سليماين،  -3

 ؛2016، اجلزائر، 1، جامعة باتنة اقتصاد مايل
كلية دكتوراه،   أطروحة، جودة معلومات قائمة التدفقات النقدية وأثرها يف اختاذ القرارات االستثمارية والتمويليةبشري بكري عجيب بابكر،  -4

 ؛2014لوم والتكنولوجيا، السودان، ختصص فلفسة احملاسبة والتمويل، جامعة السودان للعالدراسات العليا، 
دكتوراه، كلية  أطروحة ،مات قائمة التدفقات النقدية وأثرها يف اختاذ القرارات االستثمارية والتمويليةجودة معلو بشري بكري عجيب بابكر،  -5

 ؛2014الدراسات العليا، فلسفة احملاسبة والتمويل، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان، 
، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية احملاسبية الدوليةأمهية حتليل التدفقات النقدية للخزينة يف ظل املعايري توفيق طواهرية،  -6

 ؛2016جامعة أحممد بوقرة بومرداس، اجلزائر، ختصص حماسبة، وعلوم التسيري، 
جامعة  ،التسيري كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم،  دولة ، أطروحة دكتوراهالتوجه اجلديد حنو معايري اإلبالغ املايل الدوليةحواس صالح،  -7

 ؛2008 اجلزائر، ،03 اجلزائر
، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة منتوري، حتليل وتقدير اخلطر املايل يف املؤسسات الصناعيةحوري زينب،  -8

 ؛2006قسنطينة، اجلزائر، 
 ،-حنو بناء منوذج لرتشيد القرارات املالية–الصغرية واملتوسطة اجلزائرية ق املايل لنمو املؤسسات دراسة حتليلية للمنطدادن عبد الوهاب،  -9

 ؛2008اجلزائر، ، 03 جامعة اجلزائرالعلوم االقتصادية، أطروحة دكتوراه ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، 
، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية احملاسبة الدوليةقائمة التدفقات النقدية يف ظل اعتماد اجلزائر معايري حممد الدينوري،  يسامل -10

 ؛ 2009 اجلزائر، جامعة احلاج خلضر، باتنة،ختصص حماسبة، والتجارية وعلوم التسيري، 
قطاع دراسة تطبيقية على املصارف التجارية الوطنية يف –مدى اعتماد املصارف على التحليل املايل للتنبؤ للتعثر الطويل،  أكرم عمر عمار -11

 ؛2008عة اإلسالمية، غزة، فلسطني، ، رسالة ماجستري، كلية التجارة، اجلام-غزة
 أطروحة، معايري املراجعة الداخلية  ودورها  يف اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية للتنبؤ بالفشل املايلماجدة عبد احلميد أمحد أبكر،  -12

 ؛2016جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان، بة والتمويل، الفلسفة يف احملاسدكتوراه، كلية الدراسات العليا، 
، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية  أمهية إصالح النظام احملاسيب للمؤسسات يف ظل أعمال التوحيد الدوليةمداين بن بلغيث،  -13

 .2004، اجلزائروالتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
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 :امللتقيات - 

، ورقة حبثية قائمة التدفقات النقدية مدخل رئيسي يف تطوير النظام احملاسيب يف اجلزائررحيم حسني وبن فرج زوينة،  -1

مقدمة ضمن فعاليات امللتقى الدويل حول النظام احملاسيب املايل يف مواجهة املعايري الدولية للمحاسبة واملعايري الدولية 

 ؛2011اجلزائر، ديسمرب للمراجعة، جامعة سعد دحلب البليدة، 

فعاليات ورقة حبثية مقدمة ضمن  ،النماذج الكمية للتنبؤ باإلفالس ومدى مسامهتها يف حتسني أداء املؤسسة االقتصاديةالشريف رحيان،  -2

 ؛2012مارس،  23-22 وطين حول التشخيص املايل للمؤسسات االقتصادية، املركز اجلامعي سوق أهراس، اجلزائر، يومياللتقى امل
ورقة حبثية مقدمة ضمن  ،"بناء وحتليل جدول تدفقات اخلزينة"قراءة مالية للمعيار احملاسيب الدويل السابع مجال منيسة،  عبد القادر دشاش و -3

 ؛2011نوفمرب  30-29اإلفصاح احملاسيب يف اجلزائر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، اجلزائر،  الدويل حول  لتقىاملفعاليات 
امللتقى الوطين السادس ورقة حبثية مقدمة ضمن فعاليات   ،فعالية استخدام التنبؤ يف اجلهاز اإلداريفريدة بوغازي وإهلام بوغليطة ووفاء سالمة،  -4

 ؛2009جانفي،  28- 27: أوت سكيكدة، اجلزائر، يومي 20، جامعة "األساليب الكمية ودورها يف اختاذ القرارات اإلدارية:"حول
الوطين حول امللتقى ورقة حبثية مقدمة ضمن فعاليات  ،الشبكات العصبية االصطناعية أداة لتقدير املخاطرة يف البنوك التجاريةحممد عبادي،  -5

 ؛2005جوان  07- 06: ، كلية علوم التسيري، جامعة جيجل، اجلزائر، يومي"املنظومة املصرفية"

 :املواقع اإللكرتونية - 
1- http://www.iasb.org 

2- http://www.focusifrs.com 
3- http://www.aam-web.com 

  :املراجع باللغة الفرنسية -ثانيا

- Les Ouvrages: 
1- Ali Tazdait, Maitrise du système comptable financier, Première édition,  Edition ACG, Alger, 

2009 ; 

2- Alvin C. Rencher, Methods of Multivariate Analysis, 2eme édition, Brigham Young University, 
the United States of America, 2002. 

3- Bernard Colasse, Encyclopédie de comptabilité, contrôle de gestion et audit, Economica, 
Paris, France, 2000; 

4- Bernard Raffournier, Les normes comptables internationales (IAS-IFRS), Economica, Paris, 
2006 

5- Ciaran Walsh, Les rations clés du Management, 3eme édition, édition Village Mondiale, Paris, 
France, 2005 ; 

6- Fortnum, N.R. and levern W.staton, Quantitative forecasting Methods, Boston: RWS- Kent, 
1982 ; 

7- J .BARREAU, J.DELAHAYE, Gestion financière, 10eme Edition, Dunod,  Paris, France , 2001 

8- J.J.JACQUES, Les Normes Comptables Internationales IAS/IFRS, 2eme Edition, Foucher, 
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9- L’équipe rédactionnelle de RF comptable : code IFRS normes et interprétations, 3eme édition, 
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10- Mireille Bardos, Analyse discriminante: Application au risque et scoring financier, Dunod, 
Paris, France, 2001 ; 

11- Patrice Vizzavona, Gestion Financière, Berti édition, Paris, France, 1992 ; 
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Paris, France, 2009 ; 

- Mémoires et thèses : 
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journal of Accounting Research, Vol. 18, N. 02, University of Chicago, United States of America, 
1980 ; 

12-  Krishn Awatar Goyal, An Empirical Case Stady On Prediction Of Corporate Failure In The 
Selected Industrial Unit In India, International Journal Of Business Research And 
Management, Volume 04, Issue 04, Computer Science Journals, Malaysia, 2013 ; 

13- Martin A, Manjula M and  Prasanna V,  A  Business  Intelligence  Model  to  Predict  
Bankruptcy Using  Financial Domain  Ontology  with   Association  Rule  Mining  
Algorithm,  International  of  Journal  of Computer Science, Vol.8, Issue 3,  No.2,  2011 ; 

14- Ram Avtar YADAV,  Financial ratios and prediction of corporate failure, first published,  
Naurang Rai  



 قــــائمة املراجع

 

 
193 

15- Thomas  A,  Detecting  financial  distress  with  b-Sherrod  model:  A case  study,  Article  
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رمز 
 المؤسسة

 الصفة
 قیم النسب المالیة

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 

E 01 

1 0,974 0,026 1,000 0,109 0,974 0,000 0,000 0,983 0,983 0,027 1,027 0,108 2,441 

1 0,947 0,053 1,047 0,176 0,905 0,045 0,042 1,797 1,797 0,105 1,105 0,170 0,740 

1 0,972 0,028 1,990 0,996 0,488 0,498 0,483 18,116 6,150 0,210 1,210 0,069 0,598 

1 0,978 0,022 2,082 0,538 0,470 0,520 0,508 23,984 8,257 0,223 1,223 0,047 0,132 

E 02 

1 0,931 0,069 1,818 0,661 0,512 0,450 0,419 7,108 7,108 0,952 1,952 0,058 0,058 

1 0,958 0,042 2,304 1,089 0,416 0,566 0,542 13,798 13,798 1,406 2,406 0,072 0,024 

1 0,957 0,043 2,245 1,033 0,426 0,555 0,531 13,220 13,220 1,347 2,347 0,279 0,017 

1 0,967 0,033 3,025 1,228 0,320 0,669 0,647 20,558 20,558 2,129 3,129 0,064 0,042 

E 03 

1 0,446 0,554 0,644 0,639 0,693 -0,552 -0,246 0,555 0,555 0,444 1,444 0,052 0,729 

1 0,393 0,607 0,458 0,166 0,858 -1,185 -0,465 0,234 0,234 0,165 1,165 0,067 0,873 

1 0,444 0,556 1,559 0,413 0,285 0,359 0,159 1,287 1,287 2,508 3,508 0,097 0,343 

1 0,432 0,568 0,941 0,328 0,459 -0,063 -0,027 0,952 0,952 1,178 2,178 0,078 0,108 

E 04 

1 0,941 0,059 0,000 0,000 0,000 1,000 0,941 17,090 3,988 0,304 1,304 0,236 0,762 

1 0,957 0,043 1,123 0,293 0,852 0,109 0,105 3,407 3,407 0,174 1,174 0,098 0,415 

1 0,950 0,050 1,093 0,990 0,869 0,085 0,081 2,620 2,620 0,150 1,150 0,083 0,479 

1 0,993 0,007 1,119 0,540 0,887 0,107 0,106 16,646 16,646 0,127 1,127 0,072 0,216 

E 05 

1 0,963 0,037 1,337 0,101 0,720 0,252 0,243 7,558 7,558 0,388 1,388 0,000 -1,542 

1 0,908 0,092 1,196 0,010 0,759 0,164 0,149 2,607 2,607 0,317 1,317 0,277 0,176 

1 0,913 0,087 1,253 0,027 0,728 0,202 0,185 3,117 3,117 0,373 1,373 0,124 0,028 

1 0,913 0,087 1,262 0,035 0,724 0,208 0,190 3,188 3,188 0,382 1,382 0,000 0,026 

E 06 

1 0,673 0,327 2,211 0,206 0,304 0,548 0,368 2,126 2,126 2,287 3,287 0,089 0,121 

1 0,660 0,340 2,586 0,316 0,255 0,613 0,405 2,193 0,892 0,435 1,435 0,094 0,294 

1 0,502 0,498 1,107 0,034 0,453 0,097 0,048 1,097 0,620 0,447 1,447 0,161 0,194 

1 0,490 0,510 0,836 0,032 0,586 -0,196 -0,096 0,812 0,399 0,255 1,255 -2,440 -0,790 
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 قیم النسب المالیة

X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 x27 

1,000 0,063 0,063 0,587 22,210 0,603 -1342,845 -0,951 -35,645 -0,951 0,000 -0,926 -14,605 -1,578 

1,000 0,070 0,070 0,413 7,808 0,437 9,799 0,122 1,161 0,122 0,000 0,110 1,569 0,267 

1,000 0,136 0,104 1,502 53,160 1,545 3,106 0,680 3,236 1,151 1,663 0,562 4,144 0,374 

1,000 0,041 0,042 0,512 23,156 0,524 1,007 -0,188 -0,842 -0,327 -0,442 -0,154 -3,733 -0,300 

1,301 0,068 0,028 0,486 7,084 0,522 1,160 0,168 0,177 0,168 0,000 0,086 1,274 0,177 

1,000 0,052 0,014 0,194 4,577 0,202 0,358 0,999 0,710 0,999 0,000 0,415 7,990 2,140 

1,000 0,010 0,010 0,035 0,802 0,036 0,066 0,023 0,017 0,023 0,000 0,010 1,000 0,279 

1,782 0,097 0,029 0,451 13,625 0,466 0,697 0,401 0,658 1,401 0,000 0,448 4,633 0,993 

1,299 0,353 0,224 4,339 7,835 9,726 -17,616 -0,240 -0,540 -0,240 0,000 -0,166 -0,471 -0,038 

1,000 0,124 0,124 1,842 3,034 4,691 -3,959 -0,258 -1,558 -0,258 0,000 -0,221 -1,784 -0,120 

1,000 0,245 0,245 2,537 5,709 5,709 15,922 2273,000 0,906 2,273 0,000 0,648 2,640 0,255 

1,000 0,058 0,058 0,748 1,731 1,731 -27,497 -0,125 -1,106 -0,125 0,000 -0,057 -0,982 -0,077 

1,087 0,194 0,178 0,752 12,853 0,799 0,799 0,271 0,891 0,000 0,271 0,208 1,073 0,276 

1,317 0,081 0,061 0,625 14,382 0,653 5,976 -1,583 -9,109 -1,583 0,000 -1,348 -16,645 -2,158 

1,308 0,082 0,063 0,754 15,096 0,793 9,320 -0,172 -1,145 -0,172 0,000 -0,150 -1,824 -0,199 

1,338 0,033 0,024 0,337 49,880 0,340 3,188 -0,755 -5,950 -0,755 0,000 -0,670 -20,372 -1,986 

1,000 -0,378 -0,431 0,000 0,000 0,000 0,000 -4,659 -4,273 -1,659 0,000 -1,195 3,165 0,000 

1,000 0,043 0,042 0,153 1,657 0,169 1,031 1,191 3,752 1,191 0,000 0,904 20,928 5,905 

0,649 0,006 0,008 0,061 0,704 0,067 0,333 -0,064 -0,171 -0,064 0,000 -0,046 -7,543 -0,756 

1,000 -0,016 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,043 0,113 0,043 0,000 0,031 -1,982 0,000 

1,299 0,116 0,084 0,943 2,882 1,402 2,562 -0,598 -0,262 -0,598 0,000 -0,182 -1,573 -0,193 

1,233 0,119 0,089 0,948 2,792 1,436 2,342 0,011 0,024 0,029 0,017 0,007 0,062 0,008 

1,145 0,102 0,060 0,373 0,749 0,744 7,704 -0,041 -0,091 -0,062 -0,118 -0,028 -0,276 -0,075 

0,998 -0,083 -0,161 0,066 0,129 0,134 -0,686 0,038 0,148 0,051 0,142 0,030 -0,360 0,456 
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رمز 
 المؤسسة

 الصفة
 قیم النسب المالیة

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 

E 07 

1 0,586 0,414 1,428 1,250 0,410 0,300 0,175 1,424 0,374 0,183 1,183 0,062 0,542 

1 0,569 0,431 0,911 0,168 0,625 -0,098 -0,056 0,871 0,549 0,310 1,309 0,043 0,398 

1 0,575 0,425 0,740 0,255 0,778 -0,352 -0,203 0,523 0,414 0,214 1,214 0,052 0,328 

1 0,504 0,496 1,360 0,213 0,370 0,265 0,133 1,268 0,211 0,117 1,117 0,071 0,290 

E 08 

1 0,831 0,169 24,770 23,646 0,034 0,960 0,797 5,706 0,606 0,114 1,114 0,000 -5,706 

1 0,831 0,169 24,770 23,646 0,034 0,960 0,797 5,706 0,606 0,114 1,114 0,092 0,578 

1 0,893 0,107 29,796 2,338 0,030 0,966 0,863 9,069 0,953 0,114 1,114 0,076 0,546 

1 0,903 0,097 10,457 0,085 0,086 0,904 0,817 9,451 1,435 0,161 1,161 0,104 0,659 

E 09 

1 0,945 0,055 2,290 0,403 0,413 0,563 0,532 10,619 4,123 0,295 1,295 0,061 0,159 

1 0,878 0,122 1,666 0,317 0,527 0,400 0,351 3,877 1,587 0,240 1,240 0,059 0,084 

1 0,883 0,117 1,720 0,449 0,514 0,419 0,370 4,173 1,761 0,258 1,258 0,090 0,050 

1 0,892 0,108 1,637 0,516 0,545 0,389 0,347 4,212 1,799 0,241 1,241 0,07 0,021 

E 10 

1 0,874 0,126 1,111 0,038 0,787 0,1 0,087 1,689 1,689 0,271 1,271 0 -0,537 

1 0,886 0,114 1,104 0,159 0,803 0,094 0,083 1,733 1,733 0,245 1,245 0,043 0,025 

1 0,894 0,106 1,16 0,317 0,771 0,138 0,123 2,166 2,166 0,297 1,297 0,078 0,203 

1 0,992 0,008 1,378 0,289 0,719 0,275 0,272 33,503 33,508 0,39 1,39 0,059 0,037 

E 11 

1 0,909 0,091 1,149 0,773 0,791 0,129 0,118 2,297 2,297 0,263 1,263 -0,14 -0,179 

1 0,798 0,202 0,964 0,717 0,828 -0,037 -0,03 0,853 0,432 0,095 1,095 0,098 0,938 

1 0,799 0,201 0,909 0,811 0,88 -0,101 -0,08 0,6 0,2 0,042 1,042 0,025 0,794 

1 0,877 0,123 0,845 0,673 1,038 -0,183 -0,161 -0,31 -0,45 -0,052 0,948 0,038 -0,911 

E 12 

1 0,847 0,153 5,767 0 0,147 0,827 0,7 5,578 3,488 1,144 2,144 0,055 0,079 

1 0,945 0,055 4,223 0,611 0,224 0,763 0,721 14,194 9,106 0,992 1,992 0,094 0,108 

1 0,981 0,019 3,064 0,133 0,32 0,674 0,661 36,597 21,323 0,656 1,656 0,074 0,091 

1 1 0 2,116 0,339 0,473 0,527 0,527 0 0 0,427 1,427 0,135 0,119 
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 قیم النسب المالیة

X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 x27 

1,299 0,142 0,084 1,347 3,251 2,299 7,676 0,718 3,916 1,479 1,396 0,607 4,261 0,451 

1,000 0,140 0,094 2,197 5,104 3,859 -39,351 -0,669 -2,162 -0,818 -3,690 -0,511 -3,643 -0,233 

1,000 0,840 0,058 1,100 2,588 1,913 -5,432 -0,613 -2,867 -0,649 -10,912 -0,505 -6,004 -0,459 

1,216 0,081 0,030 0,424 0,855 0,843 3,185 -0,149 -1,276 -0,360 -0,254 -0,133 -1,642 -0,314 

1,000 -0,577 -0,585 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,723 -6,326 -19,348 -0,751 -0,649 1,125 0,000 

1,000 0,068 0,059 0,645 3,805 0,776 0,809 0,074 0,650 1,989 0,770 0,067 0,984 0,103 

1,000 0,070 0,056 0,736 6,885 0,825 0,853 -0,818 -7,203 -24,508 -0,846 -0,735 -10,551 -0,997 

1,000 0,105 0,091 0,874 9,043 0,968 1,070 -0,007 -0,042 -0,067 -0,007 -0,006 -0,055 -0,007 

1,299 0,061 0,036 0,596 10,781 0,631 1,121 -0,054 -0,184 -0,102 -0,117 -0,042 -0,688 -0,070 

1,235 0,031 0,016 0,274 2,247 0,312 0,781 -0,336 -1,399 -0,514 -0,969 -0,271 -8,753 -0,988 

1,235 0,013 0,010 0,115 0,983 0,130 0,310 0,071 0,275 0,110 0,200 0,056 4,405 0,492 

1,235 0,005 0,004 0,059 0,551 0,067 0,171 -0,086 -0,358 -0,128 -0,267 -0,07 -13,511 -1,168 

1 -0,12 -0,114 0 0 0 0 0,088 0,325 0,088 0 0,069 -0,576 0 

1 -0,005 0,005 0,115 1,009 0,129 1,376 -0,099 -0,404 -0,099 0 -0,08 15,3 -0,695 

1,017 0,047 0,047 0,594 5,623 0,665 4,822 0,104 0,349 0,104 0 0,08 1,687 0,134 

1,305 0,014 0,01 0,176 21,040 0,178 0,647 0,26 0,666 0,26 0 0,187 13,545 1,061 

1 0,2 -0,037 0,267 2,938 0,293 2,266 0,225 0,855 0,225 0 0,178 9,128 6,889 

1 0,123 0,082 0,831 4,123 1041 -28,027 0,026 0,27 0,028 0,277 0,024 0,191 0,028 

1 0,124 0,032 1,259 6,274 1,575 -15,67 0,73 17,461 0,796 8,729 0,7 5,669 0,556 

1 0,11 0,05 1,31 10,687 1,493 -8,157 0,112 -2,135 0,113 6,889 0,118 1074 0,09 

1,534 0,163 0,042 0,769 5,025 0,907 1,098 3,092 2,703 9,819 4,512 1,442 8,85 1,876 

1 0,132 0,054 0,572 10,457 0,605 0,793 -0,082 -0,082 -0,183 -0,147 -0,041 -0,309 -0,072 

1 0,092 0,036 0,487 26,2 0,496 0,736 -0,02 -0,03 -0,038 -0,042 -0,012 -0,131 -0,025 

1 0,039 0,036 0,264 0 0,264 0,5 -0,403 -0,945 -0,598 -1,239 -0,283 -7,276 -1,073 
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رمز 
 المؤسسة

 الصفة
  قیم النسب المالیة

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 

E 13 

1 1 0 1,006 0,039 0,994 0,006 0,006 0 0 0,006 1,006 0,117 19,029 

1 1 0 1,134 0,617 0,882 0,118 0,118 0 0 0,134 1,134 0,073 0,972 

1 0,427 0,573 0,457 0,073 0,933 -1,187 -0,506 0,117 0,117 0,072 1,072 0,08 0,53 

1 0,51 0,49 0,548 0,008 0,931 -0,824 -0,421 0,141 0,141 0,074 1,074 0,026 0,172 

E 14 

1 1 0 0,587 0,221 1,705 -0,705 -0,705 0 0 -0,522 0,479 0,349 -0,15 

1 1 0 0,663 0,402 1,508 -0,508 -0,508 0 0 -0,46 0,54 0,358 -0,147 

1 1 0 0,713 0,47 1,402 -0,408 -0,402 0 0 -0,419 0,581 0,42 -0,99 

1 1 0 0,481 0,282 2,079 -1,079 -1,079 0 0 -0,535 0,481 0,904 -0,098 

E 15 

1 0,394 0,606 0,432 0,009 0,911 -1,313 -0,517 0,147 0,147 0,098 1,098 0,067 0,519 

1 0,388 0,612 0,425 0,006 0,912 -1,351 -0,524 0,144 0,144 0,097 1,097 0,072 0,468 

1 0,562 0,438 0,656 0,008 0,857 -0,525 -0,295 0,326 0,326 0,167 1,167 0,085 0,464 

1 0,74 0,26 0,842 0,004 0,879 -0,188 -0,139 0,466 0,466 0,138 1,138 0,033 0,108 

E 16 

1 0,586 0,414 0,89 0,779 0,658 -0,124 -0,073 0,824 0,374 0,183 1,183 0,062 0,542 

1 0,569 0,431 0,911 0,168 0,625 -0,098 -0,056 0,871 0,549 0,309 1,309 0,043 0,398 

1 0,575 0,425 0,739 0,255 0,778 -0,352 -0,203 0,523 0,414 0,214 1,214 0,052 0,328 

1 0,504 0,496 0,36 0,213 0,37 0,265 0,133 1,268 0,211 0,117 1,117 0,041 0,168 

E 17 

1 0,988 0,012 1,022 0,818 0,966 0,022 0,021 2,756 2,756 0,035 1,035 0,055 0,876 

1 0,989 0,011 1,065 0,819 0,928 0,061 0,061 6,308 6,308 0,078 1,078 0,354 0,946 

1 0,989 0,011 1,047 0,791 0,944 0,045 0,045 5,064 5,064 0,059 1,059 0,099 0,933 

1 0,896 0,104 0,95 0,841 0,944 -0,053 -0,047 0,544 0,544 0,06 1,06 0,631 0,924 

E 18 

1 1 0 1,548 0,529 0,646 0,354 0,354 0 0 0,548 1,548 -0,146 -1,757 

1 0,539 0,461 0,611 0,4 0,882 -0,637 -0,343 0,255 0,255 0,133 1,133 0,051 0,91 

1 0,342 0,658 0,438 0,355 0,78 -1,282 -0,438 0,334 0,334 0,282 1,282 0,062 0,381 

1 0,48 0,52 0,638 0,52 0,752 -0,567 -0,272 0,476 0,476 0,329 1,329 0,019 0,143 
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 قیم النسب المالیة

X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 x27 

1,1 0,129 0,115 0,982 0 0,982 163,164 -1,7 -280,755 -1,7 0 -1,69 -13,139 -1,721 

1 0,113 0,115 1,561 0 1,561 13,237 -0,178 -1,329 -0,178 0 -0,157 -1,39 -0,1 

1,065 0,038 0,035 0,442 0,771 1,037 -0,873 -0,953 -13,291 -0,953 0 -0,89 -23,388 -2,011 

1,253 0,016 0,012 0,463 0,945 0,907 -1,1 -0,32 -4,313 -0,32 0 -0,298 -18,126 -0,643 

1 0,194 0,164 0,47 0 0,47 -0,666 0 -0,001 0,001 0,002 0,001 0,005 0,002 

1 0,126 0,125 0,349 0 0,349 -0,687 0,154 -0,336 0,189 0,835 0,285 2,267 0,818 

1 0,072 0,071 0,17 0 0,17 -0,422 0,058 -0,138 0,071 0,313 0,1 1,38 0,586 

1 0,109 0,109 0,12 0 0,12 -0,111 0,118 -0,22 0,118 0 0,245 2,245 0,04 

1 0,125 0,046 0,689 1,137 1,75 -1,333 -0,279 -2,858 -0,279 0 -2,254 -2,034 -0,369 

1 0,083 0,041 0,569 0,93 1,467 -1,089 -0,577 -5,979 -0,577 0 -0,526 -6,363 -0,925 

1 0,161 0,066 0,783 1,788 1,394 -2,653 -0,147 -0,885 -0,147 0 -0,126 -0,787 -0,161 

1 0,084 0,013 0,391 1,503 0,528 -2,813 -0,5 -3,631 -0,5 0 -0,44 -5,21 -1,125 

1,299 0,142 0,084 1,347 3,251 2,299 -18,516 0,131 0,713 0,168 0,592 0,11 0,776 0,082 

1 0,14 0,094 2,197 5,104 3,859 -39,473 0,434 1,401 0,53 2,39 0,331 2,36 0,151 

1 0,084 0,058 1,1 2,588 1,913 -5,429 -0,086 -0,404 -0,091 -1,536 -0,071 -0,845 -0,065 

1,372 0,081 0,018 0,424 0,855 0,843 3,185 -0,158 -1,356 -0,382 -0,27 -0,142 -1,744 -0,334 

1 0,03 0,03 0,534 43,712 0,541 24,889 -0,354 -10,164 -0,354 0 -0,342 -11,603 -0,641 

1,031 0,07 0,068 0,193 16,847 0,195 3,174 0 -0,003 0 0 0 -0,003 -0,001 

1,143 0,059 0,052 0,525 47,692 0,531 11,734 -0,015 -0,251 -0,015 0 -0,014 -0,235 -0,027 

1 0,053 0,052 0,083 0,797 0,092 -1,747 1,301 21,78 1,301 0 1,228 23,229 14,872 

1 -0,63 -0,622 4,251 0 4,251 12,007 -1,355 -2,473 -1,355 0 -0,876 1,39 -0,206 

1,299 0,145 0,107 2,109 4,575 3,914 -6,141 -1,023 -7,676 -1,023 0 -0,903 -6,223 -0,428 

1,299 0,232 0,084 1,352 2,054 3,954 -3,084 0,688 2,443 0,688 0 0,537 2,312 0,397 

1,27 0,168 0,035 1,868 3,594 3,892 -6,86 0,245 0,744 0,245 0 0,184 1,096 0,099 
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رمز 
 المؤسسة

 الصفة
  قیم النسب المالیة

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 

E 19 

1 0,933 0,067 1,371 0,374 0,68 0,271 0,252 4,755 4,755 0,47 1,47 0,115 1,37 

1 0,962 0,038 1,275 0,242 0,754 0,216 0,208 6,469 6,469 0,326 1,326 0,102 0,941 

1 0,966 0,034 1,108 0,078 0,872 0,098 0,094 3,79 3,79 0,147 1,147 0,085 0,884 

1 0,968 0,032 0,976 0,054 0,992 -0,025 -0,024 0,255 0,255 0,008 1,008 0,305 15,465 

E 20 

1 1,021 -0,021 1,035 0,018 0,987 0,034 0,034 -0,638 -0,638 0,014 1,014 0,034 1,085 

1 0,963 0,037 0,996 0,326 0,967 -0,004 -0,004 0,889 0,889 0,034 1,034 0,033 0,333 

1 0,961 0,039 1,011 0,013 0,951 0,01 0,01 1,258 1,258 0,051 1,051 0,02 0,154 

1 0,985 0,015 1,08 0,041 0,912 0,074 0,073 5,977 5,977 0,096 1,096 0,038 0,371 

E 21 

0 0,430 0,57 0,985 0,337 0,436 -0,015 -0,007 0,988 0,073 0,044 1,044 -0,064 -0,916 

0 0,568 0,432 1,182 0,198 0,481 0,154 0,087 1,202 -0,033 -0,014 0,986 -0,097 4,303 

0 0,593 0,407 1,111 0,262 0,534 0,1 0,059 1,146 -0,314 -0,113 0,887 -0,121 0,866 

0 0,694 0,306 0,915 0,204 0,758 60,092 -0,064 0,791 -1,206 -0,27 0,73 -0,298 0,566 

E 22 

0 0,167 0,833 0,422 0,422 0,395 -1,372 -0,228 0,726 0,004 0,003 1,003 0 -6,357 

0 0,355 0,645 0,685 0,421 0,518 -0,46 -0,163 0,747 -0,131 -0,078 0,922 -0,296 1,034 

0 0,271 0,729 0,566 0,164 0,478 -0,767 -0,208 0,715 -0,163 -0,106 0,894 0 0,193 

0 0,324 0,676 0,554 0,14 0,585 -0,806 -0,261 0,614 -0,547 -0,27 0,73 0 0,606 

E 23 

0 0,017 0,983 0,029 0,029 0,589 -33,445 -0,572 0,242 -0,197 -0,19 0,979 0 0,45 

0 0,021 0,979 0,019 0,019 1,118 -52,728 -1,097 -0,121 -0,425 -0,294 0,706 0 0,371 

0 0,165 0,835 0,246 0,246 0,67 -3,06 -0,505 0,395 0,049 0,043 1,043 0,218 0,778 

0 0,283 0,717 0,425 0,425 0,666 -1,352 -0,383 0,466 0,067 0,05 1,05 0,256 0,81 

E 24 

0 0,552 0,448 2,058 0,306 0,268 0,514 0,284 1,634 1,028 0,853 1,853 -0,321 -0,252 

0 0,877 0,123 1,723 0,601 0,509 0,42 0,386 3,995 3,482 0,748 1,748 0,171 0,372 

0 0,9 0,1 1,038 0,028 0,867 0,036 0,033 1,326 0,818 0,089 1,089 -0,3 -3,009 

0 0,932 0,068 0,909 0,187 1,026 -0,101 -0,094 -0,377 -0,377 -0,025 0,975 -0,331 3,131 
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 قیم النسب المالیة

X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 x27 

1,231 0,543 0,438 3,809 56,659 4,083 15,091 -0,576 -1,227 -0,576 0 -0,392 -0,722 -0,103 

1,299 0,3 0,231 2,267 59,711 2,357 10,918 -0,55 -1,688 -0,55 0 -0,415 -1,382 -0,183 

1,299 0,153 0,113 1,333 39,465 1,38 14,147 -0,047 -0,323 -0,047 0 -0,041 -0,27 -0,031 

1 0,133 0,126 0,414 12,916 0,428 -17,336 0,311 37,757 0,311 0 0,309 2,314 0,745 

1 0,025 0,014 0,427 -20,423 0,418 12,469 -0,479 -35,446 -0,479 0 -0,472 -18,627 -1,107 

1 0,015 0,011 0,336 9,053 0,349 -81,915 0,535 15,651 0,535 0 0,517 34,996 1,538 

1 0,012 0,008 0,383 9,854 0,398 38,259 0,15 2,923 0,15 0 0,143 11,722 0,373 

1 0,038 0,033 0,866 59,048 0,879 11,863 0,338 3,522 0,338 0 0,309 8,165 0,357 

1 0,08 -0,038 0,598 1,048 1,391 -90,11 -0,119 -2,723 -0,261 -0,218 -0,114 -1,423 -0,19 

1 0,079 -0,062 0,636 1,472 1,121 7,295 -0,137 9,699 -0,289 -0,26 -0,139 -1,747 -0,218 

1 0,058 -0,11 0,916 2,25 1,544 15,462 0,187 -1,654 0,395 0,355 0,211 3,62 0,23 

1 -0,051 -0,209 0,702 2,291 1,012 -10,965 -0,071 0,262 -0,128 -0,158 -0,097 1,913 -0,138 

1 -0,2 -0,02 0 0 0 0 -0,416 -135,091 -1,049 -0,689 -0,414 21,251 0 

1 0,064 -0,088 0,296 0,458 0,833 -1,81 -0,14 1,793 -0,293 -0,268 -0,152 -2,388 -0,514 

1 -0,015 -0,023 0 0 0 0 -0,003 0,029 -0,007 -0,005 -0,003 0,232 0 

1 -0,007 -0,224 0 0 0 0 -0,01 0,036 -0,022 -0,017 -0,013 1,933 0 

1 -0,001 -0,087 0 0 0 0 0,318 -1,675 0,551 0,751 0,325 -357,025 0 

1 -0,001 -0,154 0 0 0 0 -0,253 0,862 -0,321 -1,204 -0,359 270,237 0 

1 0,145 0,032 0,147 0,176 0,888 -2,29 0,581 13,543 0,831 1,93 0,557 3,843 3,798 

1 0,151 0,039 151 0,21 0,533 -0,394 0,158 3,161 0,227 0,526 0,151 1 1 

1 0,013 -0,116 0,361 0,806 0,654 1,272 0,286 0,335 0,575 0,568 0,154 11,883 0,427 

1 0,214 0,159 0,934 7,596 1,064 2,536 -1,048 -1,401 -1,178 -9,494 -0,6 -2,799 -0,642 

1 -0,186 -0,247 0,823 8,209 0,915 25,219 -0,646 -7,226 -0,684 -11,633 -0,593 3,187 -0,72 

1 -0,064 -0,08 0,243 3,569 0,261 -2,592 -0,64 25,573 -0,64 0 -0,656 -0,72 -2,7 
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رمز 
 المؤسسة

 الصفة
  قیم النسب المالیة

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 

E 25 

0 0,213 0,787 1,895 1,895 0,112 0,472 0,1 1,128 -0,005 -0,004 0,996 0 2,802 

0 0,195 0,805 0,803 0,492 0,243 -0,245 -0,048 0,941 -0,23 -0,156 0,844 0 0,439 

0 0,244 0,756 0,536 -0,001 0,456 -0,864 -0,211 0,721 -0,651 -0,33 0,67 -1,411 0,554 

0 0,599 0,401 1,045 0,626 0,573 0,043 0,026 1,064 -0,438 -0,149 0,851 0,301 -1,013 

E 26 

0 0,114 0,886 0,939 0,218 0,121 -0,065 -0,007 0,992 -0,295 -0,207 0,793 0 1,029 

0 0,378 0,622 0,85 0,042 0,444 -0,176 -0,067 0,893 -0,638 -0,284 0,716 -0,924 0,45 

0 0,707 0,293 2,87 1,792 0,246 0,652 0,461 2,574 0,701 0,258 1,258 0,259 1,176 

0 0,615 0,385 2,332 2,14 0,264 0,571 0,352 1,914 -0,856 -0,248 0,752 -2,243 1,082 

E 27 

0 1 0 1,232 0,292 0,812 0,188 0,188 0 0 0,232 1,232 0 -0,058 

0 1 0 2,292 0,816 0,436 0,564 0,564 0 0 1,292 2,292 0 -0,052 

0 1 0 2,235 0,741 0,447 0,553 0,553 0 0 1,235 2,235 0 -0,06 

0 1 0 2,118 0,643 0,472 0,528 0,528 0 0 1,118 2,118 0 -0,09 

E 28 

0 1 0 1,273 0,689 0,786 0,214 0,214 0 0 0,273 1,273 0 -0,015 

0 1 0 1,539 0,476 0,65 0,35 0,35 0 0 0,539 1,539 0 -0,017 

0 1 0 1,539 0,476 0,65 0,35 0,35 0 0 0,539 1,539 0 -0,013 

0 1 0 1,275 0,398 0,784 0,216 0,216 0 0 0,276 1,275 0 -0,003 

E 29 

0 0,017 0,983 0,029 0,029 0,589 -33,444 -0,572 0,242 -0,197 -0,19 0,979 0 0,45 

0 0,021 0,979 0,019 0,019 1,118 -52,728 -1,097 -0,121 -0,425 -0,294 0,706 0 0,371 

0 0,165 0,835 0,246 0,246 0,67 -3,06 -0,505 0,395 0,049 0,043 1,043 0 -0,572 

0 0,283 0,717 0,425 0,425 0,666 -1,352 -0,383 0,466 0,067 0,05 1,05 0 -0,454 

E 30 

0 0,699 0,301 0,673 0,481 1,038 -0,486 -0,339 -0,126 -0,948 -0,222 0,778 -1,586 0,644 

0 0,778 0,222 0,739 0,531 1,053 -0,354 -0,275 -0,24 -1,988 -0,306 0,694 -0,547 0,339 

0 0,884 0,116 1,046 0,498 0,845 0,044 0,039 1,334 -3,62 -0,296 0,704 -0,359 0,194 

0 0,97 0,03 1,048 0,503 0,925 0,046 0,045 2,469 -11,088 -0,252 0,748 -0,053 0,049 
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 قیم النسب المالیة

X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 x27 

1 -0,019 -0,01 0 0 0 0 0,067 -18,807 0,596 0,075 0,067 -3,52 0 

0,972 -0,051 -0,081 0 0 0 0 -0,21 1,345 -1,024 -0,265 -0,249 4,843 0 

1 -0,077 -0,272 0,193 0,256 0,79 -0,915 -0,263 0,798 -0,862 -0,379 -0,393 5,132 -2,033 

1 0,32 0,178 0,59 1,471 0,984 22,951 0,037 -0,248 0,076 0,072 0,043 0,136 0,074 

1 -0,131 -0,269 0 0 0 0 -0,269 1,3 -2,805 -0,298 -0,34 2,589 0 

1,038 -0,042 -0,179 0,194 0,311 0,513 -2,908 -0,48 1,688 -1,51 -0,704 -0,671 16,005 -3,464 

1 0,323 0,241 0,931 3,18 1,317 2,021 0,347 1,343 1,119 0,503 0,276 0,854 0,296 

0,993 -0,181 -0,356 0,159 0,413 0,258 0,452 0,432 -1,746 2,178 0,54 0,575 -3,184 3,62 

1 -0,011 -0,011 0 0 0 0 -0,826 -3,566 -0,826 0 -0,671 60,962 0 

0,808 -0,024 -0,029 0 0 0 0 8,744 6,766 8,744 0 3,815 -160,994 0 

1 -0,031 -0,033 0 0 0 0 -0,06 -0,049 -0,06 0 -0,027 0,877 0 

0,872 -0,042 -0,048 0 0 0 0 -0,101 -0,09 -0,101 0 -0,048 1,147 0 

0,884 -0,003 -0,003 0 0 0 0 0,289 1,061 0,289 2055,62 0,227 -80,847 0 

0,9 -0,005 -0,006 0 0 0 0 1,098 2,039 1,099 3900,778 0,714 -130,438 0 

0,865 -0,004 -0,005 0 0 0 0 -0,006 -0,011 -0,006 -21,436 -0,004 1 0 

0,687 0 -0,001 0 0 0 0 -0,843 -3,052 -0,844 -6003,88 -0,662 2308,297 0 

1 -0,001 -0,087 0 0 0 0 0,318 -1,675 0,551 0,751 0,325 -357,051 0 

1 -0,001 -0,154 0 0 0 0 -0,253 0,862 -0,321 -1,204 -0,359 270,237 0 

1 0,089 -0,024 0,091 0,109 0,552 -0,18 0,523 12,192 0,748 1,737 0,501 5,61 5,503 

1 0,09 -0,022 0,09 0,126 0,32 -0,237 0,095 1,897 0,136 0,316 0,09 1 1 

1 -0,072 -0,184 0,116 0,385 0,166 -0,342 0,158 -0,712 0,196 0,821 0,203 -2,836 1,751 

1 -0,063 -0,15 0,274 1,232 0,352 -0,994 -0,053 0,172 -0,072 -0,196 -0,076 1,206 -0,278 

0,996 -0,016 -0,082 0,228 1,956 0,258 5,854 -0,244 0,823 -0,41 -0,601 -0,347 21,737 -1,523 

1 0,034 -0,017 0,315 10,326 0,324 70,03 -0,321 1,273 -0,465 -1,041 -0,43 -12,803 -1,367 
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Statistiques de groupe 

 Moyenne Ecart type الصفة
N valide (liste) 

Non pondérées Pondérées 

 ناجحة

x1 ,5508 ,35299 40 40,000 

x2 ,4492 ,35299 40 40,000 

x3 1,0466 ,71271 40 40,000 

x4 ,4614 ,48049 40 40,000 

x5 ,6074 ,26241 40 40,000 

x6 -3,0193 16,85048 40 40,000 

x7 -,0563 ,39389 40 40,000 

x8 ,7284 ,88237 40 40,000 

x9 -,4608 1,96859 40 40,000 

x10 ,0847 ,43476 40 40,000 

x11 1,0931 ,43086 40 40,000 

x12 -,1937 ,50963 40 40,000 

x13 ,2545 1,56102 40 40,000 

x14 ,9754 ,06620 40 40,000 

x15 ,0090 ,11158 40 40,000 

x16 -,0708 ,11994 40 40,000 

x17 3,9959 23,84126 40 40,000 

x18 1,1963 2,37427 40 40,000 

x19 ,4012 ,47442 40 40,000 

x20 ,9839 19,37024 40 40,000 

x21 ,1556 1,45313 40 40,000 

x22 -2,2719 22,44834 40 40,000 

x23 ,1033 1,63059 40 40,000 

x24 -1,0401 12,61296 40 40,000 

x25 ,0204 ,71694 40 40,000 

x26 -7,6032 80,95288 40 40,000 

x27 ,0978 1,53430 40 40,000 

 ناجحة

x1 ,8074 ,21005 80 80,000 

x2 ,1926 ,21005 80 80,000 

x3 2,3323 4,99213 80 80,000 

x4 ,9735 3,67426 80 80,000 

x5 ,7059 ,35659 80 80,000 

x6 ,0535 ,54091 80 80,000 

x7 ,1014 ,38512 80 80,000 

x8 4,5521 7,19022 80 80,000 

x9 3,1670 5,58180 80 80,000 

x10 ,3226 ,51914 80 80,000 

x11 1,3228 ,51879 80 80,000 

x12 ,0742 ,31849 80 80,000 
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x13 ,6434 2,83237 80 80,000 

x14 1,1011 ,16532 80 80,000 

x15 ,0820 ,17315 80 80,000 

x16 ,0397 ,13868 80 80,000 

x17 ,8310 ,88584 80 80,000 

x18 9,4469 15,58072 80 80,000 

x19 14,2533 116,25772 80 80,000 

x20 ,9456 23,49997 80 80,000 

x21 ,1706 2,68225 80 80,000 

x22 -4,1832 32,44667 80 80,000 

x23 -,4578 3,72051 80 80,000 

x24 ,0924 1,93227 80 80,000 

x25 -,0906 ,56181 80 80,000 

x26 13,0563 120,45131 80 80,000 

x27 ,2389 2,08657 80 80,000 

ع
مو

ج
لم

 ا

x1 ,7219 ,29135 120 120,000 

x2 ,2782 ,29135 120 120,000 

x3 1,9038 4,13296 120 120,000 

x4 ,8028 3,01608 120 120,000 

x5 ,6731 ,33038 120 120,000 

x6 -,9708 9,76553 120 120,000 

x7 ,0489 ,39355 120 120,000 

x8 3,2776 6,15247 120 120,000 

x9 1,9577 4,99030 120 120,000 

x10 ,2433 ,50353 120 120,000 

x11 1,2462 ,50133 120 120,000 

x12 -,0151 ,41053 120 120,000 

x13 ,5138 2,48159 120 120,000 

x14 1,0592 ,15207 120 120,000 

x15 ,0576 ,15867 120 120,000 

x16 ,0029 ,14220 120 120,000 

x17 1,8859 13,74954 120 120,000 

x18 6,6967 13,35145 120 120,000 

x19 9,6360 94,95149 120 120,000 

x20 ,9584 22,12659 120 120,000 

x21 ,1656 2,33842 120 120,000 

x22 -3,5461 29,40884 120 120,000 

x23 -,2708 3,18297 120 120,000 

x24 -,2851 7,40971 120 120,000 

x25 -,0536 ,61705 120 120,000 

x26 6,1698 108,97290 120 120,000 

x27 ,1918 1,91475 120 120,000 
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Test des échantillons indépendants 

 

Test de Levene 
sur l'égalité des 

variances 
Test t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. (bilatéral) 
Différence 
moyenne 

Différence erreur 
standard 

Intervalle de confiance de la 
différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

x1 
Hypothèse de variances égales 30,022 ,000 -4,983 118 ,000 -,25661 ,05150 -,35859 -,15463 

Hypothèse de variances inégales   -4,238 53,209 ,000 -,25661 ,06055 -,37805 -,13517 

x2 
Hypothèse de variances égales 30,022 ,000 4,983 118 ,000 ,25661 ,05150 ,15463 ,35859 

Hypothèse de variances inégales   4,238 53,209 ,000 ,25661 ,06055 ,13517 ,37805 

x3 
Hypothèse de variances égales 5,296 ,023 -1,617 118 ,108 -1,28570 ,79497 -2,85995 ,28855 

Hypothèse de variances inégales   -2,258 85,285 ,026 -1,28570 ,56940 -2,41776 -,15364 

x4 
Hypothèse de variances égales 2,572 ,111 -,876 118 ,383 -,51209 ,58463 -1,66982 ,64565 

Hypothèse de variances inégales   -1,226 84,297 ,224 -,51209 ,41776 -1,34281 ,31863 

x5 
Hypothèse de variances égales 1,880 ,173 -1,548 118 ,124 -,09844 ,06361 -,22440 ,02752 

Hypothèse de variances inégales   -1,711 101,534 ,090 -,09844 ,05754 -,21258 ,01570 

x6 
Hypothèse de variances égales 21,489 ,000 -1,636 118 ,104 -3,07279 1,87790 -6,79154 ,64596 

Hypothèse de variances inégales   -1,153 39,040 ,256 -3,07279 2,66498 -8,46304 2,31747 

x7 
Hypothèse de variances égales ,072 ,788 -2,099 118 ,038 -,15771 ,07514 -,30652 -,00891 

Hypothèse de variances inégales   -2,083 76,559 ,041 -,15771 ,07571 -,30849 -,00693 

x8 
Hypothèse de variances égales 24,360 ,000 -3,344 118 ,001 -3,82376 1,14351 -6,08822 -1,55931 

Hypothèse de variances inégales   -4,687 83,677 ,000 -3,82376 ,81591 -5,44638 -2,20115 

x9 
Hypothèse de variances égales 12,894 ,000 -3,981 118 ,000 -3,62782 ,91118 -5,43220 -1,82345 

Hypothèse de variances inégales   -5,202 109,471 ,000 -3,62782 ,69738 -5,00994 -2,24571 

x10 
Hypothèse de variances égales ,020 ,888 -2,493 118 ,014 -,23791 ,09544 -,42691 -,04891 

Hypothèse de variances inégales   -2,644 91,476 ,010 -,23791 ,08997 -,41661 -,05921 

x11 
Hypothèse de variances égales ,006 ,940 -2,413 118 ,017 -,22969 ,09517 -,41816 -,04122 

Hypothèse de variances inégales   -2,567 92,135 ,012 -,22969 ,08947 -,40738 -,05199 

x12 
Hypothèse de variances égales 11,891 ,001 -3,527 118 ,001 -,26781 ,07593 -,41818 -,11745 

Hypothèse de variances inégales   -3,040 54,689 ,004 -,26781 ,08810 -,44438 -,09124 

x13 
Hypothèse de variances égales ,091 ,764 -,808 118 ,421 -,38895 ,48126 -1,34197 ,56407 

Hypothèse de variances inégales   -,969 116,814 ,335 -,38895 ,40150 -1,18411 ,40621 
x14 Hypothèse de variances égales 34,516 ,000 -4,622 118 ,000 -,12576 ,02721 -,17965 -,07187 
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Hypothèse de variances inégales   -5,920 114,039 ,000 -,12576 ,02124 -,16784 -,08368 

x15 
Hypothèse de variances égales ,292 ,590 -2,422 118 ,017 -,07294 ,03012 -,13258 -,01330 

Hypothèse de variances inégales   -2,785 110,424 ,006 -,07294 ,02619 -,12484 -,02103 

x16 
Hypothèse de variances égales 1,022 ,314 -4,298 118 ,000 -,11051 ,02571 -,16143 -,05959 

Hypothèse de variances inégales   -4,511 88,945 ,000 -,11051 ,02450 -,15919 -,06184 

x17 
Hypothèse de variances égales 7,130 ,009 1,191 118 ,236 3,16498 2,65792 -2,09844 8,42839 

Hypothèse de variances inégales   ,839 39,054 ,406 3,16498 3,77093 -4,46212 10,79207 

x18 
Hypothèse de variances égales 24,576 ,000 -3,323 118 ,001 -8,25063 2,48285 -13,16735 -3,33390 

Hypothèse de variances inégales   -4,630 86,132 ,000 -8,25063 1,78197 -11,79299 -4,70826 

x19 
Hypothèse de variances égales 1,979 ,162 -,752 118 ,454 -13,85210 18,42094 -50,33058 22,62638 

Hypothèse de variances inégales   -1,066 79,005 ,290 -13,85210 12,99823 -39,72439 12,02019 

x20 
Hypothèse de variances égales ,413 ,522 ,009 118 ,993 ,03828 4,30291 -8,48266 8,55921 

Hypothèse de variances inégales   ,009 92,731 ,992 ,03828 4,03525 -7,97524 8,05179 

x21 
Hypothèse de variances égales ,287 ,593 -,033 118 ,974 -,01497 ,45475 -,91550 ,88555 

Hypothèse de variances inégales   -,040 117,179 ,968 -,01497 ,37778 -,76314 ,73319 

x22 
Hypothèse de variances égales ,071 ,790 ,334 118 ,739 1,91134 5,71637 -9,40863 13,23131 

Hypothèse de variances inégales   ,377 105,957 ,707 1,91134 5,07524 -8,15086 11,97354 

x23 
Hypothèse de variances égales ,556 ,457 ,910 118 ,365 ,56114 ,61683 -,66035 1,78262 

Hypothèse de variances inégales   1,147 116,523 ,254 ,56114 ,48939 -,40811 1,53038 

x24 
Hypothèse de variances égales 10,341 ,002 -,788 118 ,432 -1,13251 1,43717 -3,97851 1,71348 

Hypothèse de variances inégales   -,565 39,918 ,576 -1,13251 2,00595 -5,18695 2,92193 

x25 
Hypothèse de variances égales ,026 ,872 ,928 118 ,355 ,11097 ,11956 -,12579 ,34774 

Hypothèse de variances inégales   ,856 63,663 ,395 ,11097 ,12960 -,14795 ,36990 

x26 
Hypothèse de variances égales ,199 ,657 -,979 118 ,330 -20,65943 21,10623 -62,45550 21,13665 

Hypothèse de variances inégales   -1,112 107,875 ,269 -20,65943 18,57931 -57,48732 16,16847 

x27 
Hypothèse de variances égales ,051 ,822 -,379 118 ,705 -,14105 ,37213 -,87797 ,59587 

Hypothèse de variances inégales   -,419 101,592 ,676 -,14105 ,33656 -,80865 ,52655 
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Variables de l'analyse 

Pas Tolérance F pour éliminer Lambda de Wilks 

1 x2 1,000 24,830  

2 
x2 ,971 28,731 ,847 

x14 ,971 25,190 ,826 

3 

x2 ,969 24,293 ,766 

x14 ,959 18,859 ,737 

x16 ,986 8,434 ,680 

4 

x2 ,968 23,653 ,732 

x14 ,947 20,224 ,713 

x16 ,911 11,512 ,668 

x23 ,906 5,105 ,634 
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Variables absentes de l'analyse 

Pas Tolérance D-deux Tolérance F pour introduire Lambda de Wilks 

0 

x1 1,000 1,000 24,830 ,826 

x2 1,000 1,000 24,830 ,826 

x3 1,000 1,000 2,616 ,978 

x4 1,000 1,000 ,767 ,994 

x5 1,000 1,000 2,395 ,980 

x6 1,000 1,000 2,677 ,978 

x7 1,000 1,000 4,405 ,964 

x8 1,000 1,000 11,182 ,913 

x9 1,000 1,000 15,852 ,882 

x10 1,000 1,000 6,214 ,950 

x11 1,000 1,000 5,824 ,953 

x12 1,000 1,000 12,440 ,905 

x13 1,000 1,000 ,653 ,994 

x14 1,000 1,000 21,359 ,847 

x15 1,000 1,000 5,865 ,953 

x16 1,000 1,000 18,472 ,865 

x17 1,000 1,000 1,418 ,988 

x18 1,000 1,000 11,043 ,914 

x19 1,000 1,000 ,565 ,995 

x20 1,000 1,000 ,000 1,000 

x21 1,000 1,000 ,001 1,000 

x22 1,000 1,000 ,112 ,999 

x23 1,000 1,000 ,828 ,993 

x24 1,000 1,000 ,621 ,995 

x25 1,000 1,000 ,862 ,993 

x26 1,000 1,000 ,958 ,992 

x27 1,000 1,000 ,144 ,999 

1 

x1 ,000 ,000 24,830 ,826 

x3 ,986 ,986 ,886 ,820 

x4 ,998 ,998 ,367 ,824 

x5 ,974 ,974 ,466 ,823 

x6 ,868 ,868 ,029 ,826 

x7 ,698 ,698 ,480 ,823 

x8 ,939 ,939 3,908 ,799 

x9 ,960 ,960 7,597 ,776 

x10 ,981 ,981 2,749 ,807 

x11 ,984 ,984 2,669 ,808 

x12 ,993 ,993 8,004 ,773 

x13 ,995 ,995 ,183 ,825 

x14 ,971 ,971 25,190 ,680 

x15 ,980 ,980 8,165 ,772 
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x16 ,999 ,999 14,198 ,737 

x17 ,990 ,990 ,389 ,823 

x18 ,940 ,940 3,838 ,800 

x19 1,000 1,000 ,514 ,823 

x20 ,959 ,959 ,888 ,820 

x21 ,994 ,994 ,142 ,825 

x22 1,000 1,000 ,109 ,825 

x23 1,000 1,000 ,811 ,820 

x24 ,996 ,996 ,985 ,819 

x25 ,992 ,992 1,556 ,815 

x26 1,000 1,000 ,777 ,821 

x27 1,000 1,000 ,196 ,825 

2 

x1 ,000 ,000 24,830 ,826 

x3 ,982 ,961 1,341 ,672 

x4 ,993 ,966 ,783 ,675 

x5 ,943 ,941 2,080 ,668 

x6 ,866 ,841 ,146 ,679 

x7 ,676 ,659 2,106 ,668 

x8 ,889 ,889 ,570 ,676 

x9 ,870 ,870 1,349 ,672 

x10 ,939 ,929 ,316 ,678 

x11 ,942 ,929 ,295 ,678 

x12 ,993 ,965 7,066 ,641 

x13 ,995 ,967 ,118 ,679 

x15 ,960 ,952 3,838 ,658 

x16 ,986 ,959 8,434 ,634 

x17 ,990 ,962 ,362 ,678 

x18 ,891 ,891 ,570 ,676 

x19 ,996 ,967 ,906 ,675 

x20 ,950 ,926 1,664 ,670 

x21 ,989 ,964 ,457 ,677 

x22 1,000 ,971 ,069 ,679 

x23 ,980 ,952 2,132 ,668 

x24 ,981 ,957 ,116 ,679 

x25 ,992 ,963 1,443 ,671 

x26 ,998 ,970 ,987 ,674 

x27 ,995 ,967 ,504 ,677 

3 

x1 ,000 ,000 24,830 ,826 

x3 ,941 ,941 2,946 ,618 

x4 ,915 ,909 2,893 ,618 

x5 ,932 ,924 1,172 ,627 

x6 ,865 ,839 ,109 ,633 

x7 ,668 ,652 1,195 ,627 
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x8 ,887 ,887 ,717 ,630 

x9 ,869 ,867 1,561 ,625 

x10 ,929 ,921 ,069 ,633 

x11 ,932 ,921 ,060 ,633 

x12 ,812 ,807 2,279 ,621 

x13 ,934 ,926 ,139 ,633 

x15 ,298 ,298 ,611 ,630 

x17 ,982 ,959 ,696 ,630 

x18 ,844 ,844 ,008 ,634 

x19 ,994 ,954 ,641 ,630 

x20 ,950 ,924 1,657 ,625 

x21 ,935 ,932 ,000 ,634 

x22 ,999 ,959 ,025 ,634 

x23 ,906 ,906 5,105 ,607 

x24 ,981 ,944 ,144 ,633 

x25 ,964 ,959 2,702 ,619 

x26 ,998 ,957 ,986 ,628 

x27 ,995 ,954 ,417 ,631 

4 

x1 ,000 ,000 24,830 ,826 

x3 ,560 ,539 ,124 ,606 

x4 ,828 ,820 1,056 ,601 

x5 ,909 ,884 2,006 ,596 

x6 ,865 ,838 ,129 ,606 

x7 ,651 ,643 2,038 ,596 

x8 ,883 ,883 ,462 ,604 

x9 ,866 ,860 1,798 ,597 

x10 ,908 ,885 ,359 ,605 

x11 ,910 ,885 ,342 ,605 

x12 ,801 ,735 1,478 ,599 

x13 ,933 ,864 ,074 ,606 

x15 ,297 ,297 ,401 ,605 

x17 ,981 ,904 ,731 ,603 

x18 ,840 ,840 ,003 ,607 

x19 ,994 ,906 ,658 ,603 

x20 ,946 ,903 1,936 ,597 

x21 ,881 ,854 ,290 ,605 

x22 ,986 ,895 ,009 ,607 

x24 ,974 ,900 ,303 ,605 

x25 ,770 ,724 ,473 ,604 

x26 ,998 ,906 ,894 ,602 

x27 ,955 ,870 1,188 ,601 

 


