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 من اصطنع إليكم معروف ا فجازوه،: " عمال بقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 "ف إن عجزتم عن مجازاته ف ادعوا له حتى يعلم أنكم شكرتم، ف إن اهلل شاكر يحب الشاكرين

 .اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي على هذه النعمة الطيبة نعمة العلم والبصيرة

يسرنا أن نتوجه بأسمى عبارات الشكر الجزيل وخالص الثناء والتقدير إلى نبع  عرف انا بالجميل والفضل، 

ل باإلشراف على هذه المذكرة وتكبد عناء  تي تفضتال  " نجار حياة" ةالدكتور   ةالف اضل  ةالعون، إلى األستاذ

 .مراجعتها وتدقيقها

ل في تنقيح ومناقشة هذه  اللذين كانا لهما الفض  إلى أعضاء لجنة المناقشة  كما نتقدم بشكرنا الخاص  

 .المذكرة وتقديم الملحوظات التي نرتقي بها إلى المستوى المطلوب

كما نتقدم بامتناننا العظيم لكل األساتذة األجالء الذين كان لهم الفضل في تدريسنا طوال مشوارنا  

 .الدراسي

 .وإلى كل من مد لنا يد العون من قريب أو بعيد في إنجاز هذه المذكرة

 .أجزهم الجزاء والعطاء، ووفقهم إلى ما تحب وترضى إنك سميع مجيب  ف اللهم
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 دتمهي
اصة في المجال االقتصادي خ تعتبر المخاطر جزء ال يتجزأ من النشاط اإلنساني مهما كانت طبيعته،  
المنافسة وتشابك ارتباطات المؤسسة مع  ومع التنوع الذي عرفته األنشطة االقتصادية وتزايد حدة .والمالي

ها المخاطر المخاطر في المؤسسة بل وأصبحت صفة مالزمة لها ومن بين تمحيطها القريب والبعيد، تعاظم
التي المخاطر   هذه يعد الفشل المالي من أهمو . ومخاطر السيولة االئتمانمخاطر المالية كمخاطر السوق و 
 . واستمراريتها مما يؤثر على االقتصاد الوطنيتهدد استقرار المؤسسة 

تقسيمه إلى مبحثين حيث خصصنا المبحث  ارتأينا وبغية اإللمام بمختلف جوانب موضوع هذا الفصل،
وأهم  مسبباته، األول منه إلى عرض ماهية الخطر المالي من خالل إعطاء مفهوم للخطر بصفة عامة،

حين خصصنا المبحث الثاني لدراسة الفشل في . لمالي وأنواعهثم تطرقنا إلى مفهوم الخطر ا تصنيفاته،
 .وأهم أنواعه ، مظاهره، أسبابه، مراحلهالمالي من حيث مفهومه

 الخطر المالي مدخل إلى :األول المبحث
 إلى تكبد الخسائر والفشل في تحقيق أهدافها،بالمؤسسة ؤدي يمكن أن يالخطر المالي تجاهل إّن 

 االعتبار وبصورة أكثر جدية ضمن عمليات صناعة القرار في أيةتؤخذ المخاطر بعين ن ولذلك يجب أ
ونظرا لألهمية البالغة التي تكتسيها المخاطرة والدور الحساس الذي تلعبه فإنه من الضروري تحديد  .مؤسسة

  .معنى دقيق لهذا المفهوم
  ومسبباته الخطرمفهوم  :المطلب األول

وع من الكتاب مفهوم الخطر إال أنهم لم يتوصلوا إلى مفهوم محدد، وهذا راجع لتن تناول الكثير
 .األغراض التي يرمون لها وكذا المدارس التي ينتمون إليهاواختالف نوع وطبيعة دراستهم و 

 مفهوم الخطر-1
الخطر  من أجل الوصول إلى فهم أدق للخطر يمكن كخطوة أولى أن نقدم تعاريف: تعريف الخطر -1-1

 :من مختلف وجهات النظر و ذلك كاآلتي
تكون فيها ( حالة)التعرض إلى ظرف معاكس أو  ": على أنهيعرف طارق عبد العال حماد الخطر 

إمكانية حدوث انحراف معاكس للنتيجة المرغوبة، المتوقعة أو المأمولة، حيث يخضع لمجموعة من الظروف 
 (1)."الخارجية ما يؤدي إلى حدوث خسائر مادية

                                                           
 .61، ص 7002، الدار الجامعية، اإلسكندرية، إدارة المخاطرطارق عبد العال حماد،  (1)
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ظاهرة ذات طابع معنوي، يبدو أثرها من خالل "  :في حين يعرف محمد رفيق المصري الخطر بأّنه
، اتخاذ القرار الذي ترافقه حالة من الشك، الخوف أو عدم التأكد من نتائج تلك القرارات التي يتخذها المستثمر

  (1)."بالنسبة لموضوع أو قرار معين
درجة االختالفات في تدفقه  : "الخطر المرتبط بمشروع معين بأنه أما محمد صالح الحناوي يعرف 

 (2)."النقدي عن تدفق نقدي مقدر أو متوقع
احتمالية تعرض المؤسسة  :"المتمثل فيو  تعريف شامل للخطرمن خالل هذه التعاريف يمكن استنتاج  

أو تذبذب العائد  المتوقع على استثمار معين، أي هو عبارة عن /إلى خسائر غير متوقعة وغير مخطط لها و
    انحراف األرقام الفعلية عن األرقام المتوقعة وهذا ما يؤثر على الفرد من خالل تعرضه لحالة من الخوف

 ".ذها جراء هذه االنحرافاتعدم التأكد من القرارات التي يمكن أن يتخو 
يمكن التركيز على المصطلحات التالية الرتباطها الوثيق : متعلقة بمفهوم الخطر مصطلحات -1-2 

 :بالمخاطر
على انعدام المعرفة بما سيحدث أو  حالة ذهنية تتميز بالشك بناء  "  على أنه عدم التأكد يعرف :عدم التأكد -

 (3)".ال يحدث وهو عكس التأكد الذي هو اقتناع أو يقين بشأن موقف معين
هي المخاطر التي تنتج عن سلوك اآلخرين مثال يمكن أن يكون دخول منافس جديد إلى " :التهديدات -

بأن تأثير الربحية يمكن توقعه لكن سلوك معين للمنافس ال  يالحظو .السوق يقلل الربح، هذا يسمى تهديد
 (4)."يمكن التنبؤ به بصورة أكيدة

 .هي الحالة التي تزيد من فرصة نشوء الخسارة نتيجة خطر ما يمكن أن تتعرض له المؤسسة: المجازفة -
 المخاطر تصنيفات  : المطلب الثاني

األسباب، وتشكل الفروق في هذه األسباب وتأثيراتها تتعرض المؤسسة للمخاطر نتيجة لعدد من  
  (5) :أساس التصنيفات المختلفة للمخاطر وتتمثل هذه التصنيفات في

 

                                                           
دارة المخاطرمحمد رفيق المصري،  (1)  .66، ص 7002، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، التأمين وا 
 .752، ص 6221، الدار الجامعية، اإلسكندرية، اإلدارة المالية والتمويليةمحمد صالح الحناوي،  (2)
 .62، ص مرجع سبق ذكرهطارق عبد العال حماد، ( 3)
ماجستير، كلية العلوم االقتصادية، تخصص إدارة  األفراد  رسالة، "دور ومكانة إدارة المخاطر في المؤسسة االقتصادية"عبدلي لطيفة،  (4)

دارة الشركات، جامعة تلمسان  .1، ص 7067 .وا 
)5( 

C.Marmuse et X.Montaigne, Management du risque, Vuibert, paris, 1989, p45-56.    
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  تصنيف المخاطر حسب نتائجها وتحققها -1
اآلثار المترتبة على تحقق الخطر وعلى هذا األساس يمكن ا التقسيم ينبغي تحديد النتائج و وفقا لهذ 

 .مخاطر مالية وغير ماليةتصنيف المخاطر إلى 
يمثل مصطلح المخاطرة كل المواقف التي يوجد فيها التعرض للظروف المعاكسة  في سياقه الواسع 

شير المخاطر المالية وت .أحيان أخرى ال تتضمن خسارة ماليةوهذه الظروف تتضمن أحيانا خسارة مالية وفي 
على  مرتفعةإلى أي فعل يتسبب في ضياع األموال مثل القروض والتغير في أسعار العمالت، الفوائد ال

أما المخاطر غير المالية هي التي ال  .قياسها كمياوهي مخاطر يسهل التنبؤ بها و  ،الخ... األموال المقترضة
 .أي أرباح مادية وهذا النوع من المخاطر ال يمكن قياسه ينتج عنها أي خسائر مادية وال يترتب على تحققها

 تصنيف المخاطر حسب طبيعتها -2
  :يلي تصنف المخاطر حسب طبيعتها إلى ما 

مخاطر المضاربة هي المخاطر التي تصف موقفا يحمل إمكانية حدوث إما خسارة  :مخاطر المضاربة 2-6
ها ئوألجله، حيث يستغل فرصة تغيير األسعار ليحقق من وراأو مكسب و تنشأ هذه المخاطر بفعل اإلنسان 

أرباحا معينة، وربما تكون الظروف غير مواتية والتوقع غير سليم والتنبؤ ليس في محله وذلك يسبب خسارة 
 .مادية

في أن عدم وقوع الخسارة المادية ال يعني تحقق ربح  هسابقعن النوع هذا ختلف ي: المخاطر البحتة 2-2
 .كما أنها غالبا ما تكون خارجة عن إرادة الشخص مادي،

 تصنيف المخاطر حسب مسبباتها -3
 :نظرنا إلى السبب في وقوع الخطر والنتائج المترتبة عنه فإننا نقسم المخاطر إلى لو 

هي المخاطر التي تتعرض لها جميع المؤسسات بالسوق وتنشأ هذه : (نظامية)المخاطر العامة 3-1
المخاطر عن متغيرات لها صفة العمومية، مثل الظروف السياسية أو االقتصادية، ولذلك يصعب التخلص 

 .من المخاطر تكون خسائره كبيرة جدامن هذه المخاطر بالتنويع ،هذا النوع 
هي المخاطر التي تواجه مؤسسة معينة، نتيجة لخصائص وظروف : (غير نظامية)المخاطر الخاصة 3-2

 . تلك المؤسسة، ويمكن تخفيض أو تجنب هذه المخاطر باالعتماد على خاصية التنويع
 تصنيف المخاطر من حيث تأثيرها -4
 .هي المخاطر التي تسبب خسائر مباشرة للفرد في دخله أو في جسده : األشخاصمخاطر  4-1
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هي المخاطر التي تؤدي إلى نقص الممتلكات أو فنائها فتصيب األفراد بخسائر  : الممتلكاتمخاطر  4-2
 .مادية

هي المخاطر التي تصدر عن شخص ويقع الضرر على شخص آخر : مخاطر المسؤولية المدنية 4-3
 .مثل المخاطر التي تنشأ بسبب األخطاء المهنية

 مفهوم الخطر المالي :مطلب الثالثال
 المشتريات ة شاملة كالمبيعات،ذات طبيعة مالي لهاتنشأ المخاطر المالية من خالل عمليات ال حصر 

  .االستثمارات، القروض، واألنشطة المختلفة
 تعريف الخطر المالي -1

  :نوجزها فيما يلي تطرق العديد من االقتصاديين إلى المخاطر المالية بتقديم تعاريف متباينة لها
ن مصطلح الخطر يستخدم لإلشارة إلى التغير ن هناك فرصة لحدوث خسارة مالية، إالمالي يعني أ الخطر "

الذي يمكن أن يحدث في العوائد المصاحبة ألصل معين، والخطر المالي يرتبط بتغير غير مرغوب في قيمة 
 (1)." المتغير المالي
هو التقلب المحتمل في النواتج، وأن الخطر مفهوم  المالي الخطر" Youngو William Smithحسب 

 (2)."موضوعي، ويمكن قياسه كميا، وأنه يخلق خسائر وال يمكن التنبؤ بأيهما سوف يحدث فعال
مفهوم الخطر يشير إلى عدم التأكد المحسوب بشكل كمي وأن الخطر "أن  فيعتبر(J .Watshant)  أما

 (3)."المالي يرتبط بالتغير غير المرغوب في قيمة المتغير المالي
 :للخطر الماليالتعريف التالي مما تقدم يمكن استنتاج 

إذ يرتبط بشكل  الجزئي أو الكلي المحتمل في قيمة ثروة المستثمرين، انالفقدالخطر المالي يعبر عن " 
مباشر بهدف المؤسسة والذي يتمثل في تعظيم الثروة، كما يتعلق بالقرارات المالية التي تمثل المصادر الرئيسية 
لتوليد التدفقات النقدية بما يحقق أرباحا اقتصادية، فالخطر المالي مرتبط بخطر فقدان أو ضعف في النتائج 

 ." المنتظرة
 
 

                                                           
 .675، ص 7001، دار الشروق للنشر، فلسطين، الطبعة األولى، التحليل المالي فهمي مصطفى الشيخ، (1) 
 غير منشورة دكتوراه أطروحة،"مدخل لتعظيم القيمة -إدارة المخاطر المالية في شركات المساهمة المصرية"محمد علي محمد علي،  (2) 

 .2، ص 7005 .تخصص إدارة أعمال، جامعة القاهرة
 .2ص  المرجع السابق،( 3)
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 الماليمفاهيم مرتبطة بالخطر  -2 
تعددت المفاهيم المشابهة للخطر المالي مثل التعثر والعسر واإلفالس المالي والفشل المالي ونتطرق 

 :كاآلتي ىلها كل على حد
 مواجهة الشركة لظروف طارئة وغير متوقعة، : "أنه يعرف التعثر على :(العسر المالي) التعثر المالي 2-1

يكفي لسداد التزاماتها في األجل القصير وهو تؤدي إلى عدم قدرتها على توليد مردود اقتصادي أو فائض نشاط، 
ما يسمى كذلك بالعسر والذي إذا لم يتم معالجته بسرعة فإن الشركة تكون في طريقها إلى الفشل المالي الذي 

 (1)."يقودها إلى اإلفالس والتصفية
الوضع المالي الذي تكون فيه أصول المؤسسة أكبر من خصومها، وبالتالي فهناك  "أنهبكما يعرف 

خطر الوقوع في حالة العسر كلما كانت الديون أكبر من قيمة األصول، ولتقدير درجة العسر المالي نقوم 
 (2)."بعملية تقييم لكل من عناصر األصول والخصوم وتحديد قيمة الفرق بينهما

بحالة التوقف عن الدفع وهو الوضع الذي ال تستطيع عنده "يعرف اإلفالس المالي  :اإلفالس المالي 2-2
األصول المتاحة للشركة مواجهة المستحقات من الخصوم، ولتحديد درجة خطر اإلفالس يمكن مقارنة آجال 

 (3).("درجة السيولة)قق عناصر األصول مع آجال تح( آجال التسديد)استحقاق دفع عناصر الخصوم 
 ؤسسة غير قادرة على سداد األقساط المجدولة  يبدأ الفشل المالي عندما تصبح الم " :المالي الفشل 2-3

يعتبر هو  و(4)."عندما تشير توقعات التدفق النقدي لديها على أنها لن تكون قادرة على سداد تلك األقساط
 .موضوع بحثنا وسنتطرق إليه بالتفصيل في المبحث الثاني

 :يمكن إيجاز خصائص الخطر المالي في النقاط األساسية التالية :الماليخصائص الخطر  -3
 ؛المخاطر المالية تنبؤية - 
 ؛إذا له خاصية عدم التأكد مفهوم المخاطر المالية بالمستقبل، يرتبط - 
 ؛يمكن قياسها كميا المخاطر المالية  - 

                                                           
، جامعة غير منشورة مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير. "دور تقييم األداء المالي في التنبؤ بالفشل المالي للشركات"سليم عماري،  (1)

 .21، ص 7062/7065، ، ورقلةقاصدي مرباح
، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، دروس وتطبيقات: التسيير المالي، اإلدارة المالية الحديثةالياس بن ساسي، يوسف قريشي،  (2)

 .15، ص 7001األردن 
 .نفس الصفحة نفس المرجع السابق، (3)
 .220، ص 7001، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوزيع، مصر، إدارة مخاطر االئتمانزياد رمضان، محفوظ جودة،  (4)
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      صفموضوع االهتمام وهذا األخير يتلي ترتبط بالحالة التي يتصف بها المتغير الماكما أّنها  - 
 :هما بخاصيتين
 ؛قيمته في المستقبل غير معلومة على وجه اليقين 
 قيمته في المستقبل تنطوي على ثالثة نواتج محتملة وهي: 

 التي تحققت فعال أفضل من القيمة المتوقعة  حينما تكون قيمة المتغير المالي :نتيجة  موجبة
 ؛أو المرغوبة

  ؛حينما تكون قيمته الفعلية مساوية تماما للقيمة المتوقعة أو المرغوبة :محايدةنتيجة 
 الفعلية أسوء من القيمة المتوقعة أو الفعليةر المالي حينما تكون قيمة المتغي :نتيجة سالبة. 

 أنواع المخاطر المالية: ب الرابعالمطل
التي تقوم بها المؤسسة خالل األنشطة يع المخاطر المرتبطة بالعمليات و جم المخاطر المالية تتضمن 

 :، وتتمثل أنواع المخاطر المالية فيما يليرة التشغيليةالدو 
تتجسد في مخاطر التعرض للخسائر نتيجة التغيرات غير المتوقعة في القيمة السوقية : مخاطر السوق -1

مخاطر أسعار الصرف و مخاطر  لألدوات المالية، وتنقسم مخاطر السوق إلى مخاطر أسعار الفائدة،
 (1) :يلي التي يمكن إيجازها فيماالتسعير و 

بالتالي على أرباح المخاطر المؤثرة على التكاليف و  تتمثل أسعار الفائدة في: مخاطر أسعار الفائدة -1-1
وتعتبر مخاطر أسعار الفائدة من أهم  .عكسي في معدالت الفائدة في السوقالمؤسسة نتيجة حدوث تحرك 

خاصة في حالة عدم توافر أنظمة معلومات تستطيع من  اجهها المؤسسة ومن أكثرها تعقيداالمخاطر التي تو 
خاللها معرفة معدالت العائد على أصولها، ومعدالت تكلفة التزاماتها، ويزيد احتمال التعرض لمخاطر أسعار 

 .تمتلك قدرا هائال من األصول وااللتزامات المرتبطة بالفائدة الفائدة بالنسبة للمؤسسات التي
يرات المستقبلية التي قد تتأثر بها المؤسسة نتيجة للتغهي المخاطر الحالية و  :مخاطر أسعار الصرف -1-2

وتتمثل احتمالية الخسارة من إعادة تقييم مركز مأخوذ بالعملة المحلية مقابل  .المغايرة في حركة سعر الصرف
الحساسية بالظروف ا عالية المخاطر وشديدة التأثر و مالت أجنبية، وتوصف أسواق العمالت األجنبية بأنهع

 .السياسية و االقتصادية

                                                           
، دمشق، سورياجامعة تخصص إدارة أعمال،رسالة ماجستير،  ".الخطردور المراجع الداخلي في إدارة " شادي صالح البجيري، (1)

 .72ص ، 7066
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على قوى  التي تحدث في قيمة األصول بناء   تنشأ مخاطر التسعير نتيجة التغيرات: مخاطر التسعير -1-3
التسعير في وتكمن مخاطر  .التضخم واالنكماش ألسواق من حيثوالظروف السائدة في ا العرض والطلب

ن استقطاب محتملة الوقوع قد تؤثر سلبا على العوائد واإليرادات المتوقعة وتمنعها م مواجهة المؤسسة لخسائر
 .موارد مالية جديدة

حيث تنشأ عن عدم قدرة المؤسسة على تسديد  تسمى أيضا بمخاطر عدم الوفاء،: مخاطر االئتمان -2
التزاماتها التعاقدية كاملة وفي موعدها المحدد، إما لعجز سببه اإلفالس أو بسبب أخطاء متعمدة أو غير 

 .متعمدة من طرف العاملين في اإلدارة بسبب نقص خبرتهم في إدارة الخطر
هناك أسباب أخرى تساهم في حدوث مخاطر االئتمان مثل األوضاع االقتصادية باإلضافة إلى ذلك 

 (1) .الخ...فضال عن طبيعة العمل وبيئته االنكماش واضطراب حركة األسواق، و التضخم كالسائدة 
تحدث مخاطر السيولة عندما تعجز المؤسسة عن الوفاء بالتزاماتها في األجل القصير  :مخاطر السيولة -3

أو عدم قدرتها على توظيف األموال بشكل مناسب، أو في حالة قصور التدفقات النقدية الداخلة عن مقابلة 
سة من حيث التدفقات النقدية الخارجة، وذلك يعود لعدة عوامل كضعف تخطيط السيولة من قبل إدارة المؤس

توزيع األصول على استخدامات  وكذا لسوء ن األصول وااللتزامات،عدم التناسق في آجال االستحقاق بي
المؤسسة ذات الدرجات المتقاربة مما يؤدي إلى صعوبة التحول ألرصدة سائلة، باإلضافة إلى تعثر 

ستحقاقها بسبب الركود االقتصادي المؤسسات وعدم قدرتها على سداد التزاماتها للبنوك الدائنة في مواعيد ا
 (2) .للمؤسسات

ختاما لهذا المبحث نؤكد أن مفهوم الخطر أصبح مالزما ألنشطة المؤسسة وهذا راجع إلى تنوع وتعدد 
التي تواجه المؤسسة المخاطر المالية من أهم المخاطر  وتعتبر نشاطاتها والعائد الذي تسعى إلى تحقيقه،

ومخاطر  وتقلبات أسعار الصرف، والمتمثلة في مخاطر السوق الناتجة عن التغير السلبي ألسعار الفائدة،
وهي عبارة عن الصعوبة التي تواجهها المؤسسة فيما يتعلق بتوفير األموال الالزمة للوفاء بااللتزامات  السيولة

مخاطر التي تنجم عن إخفاق عميل أو طرف مقابل  فهي االئتمانأما مخاطر . تمويل الزيادة في األصولأو 
عدم االهتمام واإلحاطة بهذه المخاطر قد يؤدي كما أّن  .بموجب شروط متفق عليهافي الوفاء بالتزاماته 

 .بأكبر المؤسسات إلى الفشل المالي

                                                           
   ، دار الفاروق لالستثمارات الثقافية، مصر، الطبعة الثانية، ترجمة خالد العامري، الحماية من مخاطر معدالت الفائدةبريان كويل، ( 1)

 .2ص 
 .667، ص 7005، ررف، مصمنشأة المعا قياس مخاطر البنوك، سمير الخطيب،( 2)
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 فشل الماليال :المبحث الثاني
لخسائر يعني  المؤسسة  ، وبالتالي فإن تحقيق هذهقيمتهاهو تعظيم مؤسسة ألي  يإن الهدف الرئيس 

على الوفاء  ن مزاولة نشاطها، وبالتالي عدم قدرتهاالفشل في تحقيق هذا الهدف مما قد يؤدي إلى التوقف ع
ة وعليه مؤسسالذي يعتبر نهاية غير طبيعية للها مما يؤدي إلى الفشل المالي، بااللتزامات المترتبة علي

دوثه األسباب التي تؤدي إلى حالفشل المالي ومظاهره،  الل هذا المبحث التعرف على مفهومسنحاول من خ
 . الفشل المالي أهم حاالتلى إالتطرق و  ،المراحل التي يمر بهاو 

 الفشل الماليماهية : المطلب األول
التي  أو القانوني العسر المالي الحقيقيالفشل المالي هو تلك الحالة المالية المرادفة لحالة  الواقع أن 

 هاب غير بكامل قيمتها، األمر الذي يؤديالمستحقة لل ؤسسة على مواجهة وسداد التزاماتهاتعني عدم قدرة الم
ن حالة الفشل المالي ال تحدث بشكل أالجدير بالذكر و  ،إشعار حالة إفالسهاإلى  -وفي أغلب الحاالت-

نما هي محصلة و  مفاجئ   التي تبدأ من موقف معينمضاعفات المن التراكمات و النهائية لمجموعة النتائج ا 
والتي تتطور في حالة عدم االهتمام بها من وضع سيئ إلى وضع  ،وبدرجة معينة من درجات نقص السيولة

الفني هي المقدمة الحقيقية  العسر الماليحالة  فإنوبالتالي  ،الفشل الماليأكثر سوءا إلى أن تصل إلى حالة 
 .يلحالة الفشل المال

  لفشل الماليالتعاريف المختلفة ل -1
حالة "  :والذي يراد به من الناحية العملية أول من استخدم مصطلح الفشل المالي (Beaver) يعد 

 أو عدم سداد حسابات المصاريف أو عدم سداد ، أو حالة عدم سداد الديون أو فوائدهاإفالس المؤسسة
 (1)".األرباح المستحقة لحملة األسهم

العملية التي تكون فيها الشركة قد بدأت بالسير في الطريق " :بأنه أرجنتينيجون  الباحث كما عرفه   
 (2)."ل الذي ينتهي بحدوث العسر الماليالطوي

 (3) :نبأن الفشل المالي له وجهي منير شاكر وآخرونيرى في حين  

                                                           
(6)  W. Beaver, Financial ratios as predictors of failure, journal of accounting research, vol 4, empirical research in 

accounting: selected studies, 1966, P 71 
 .20، ص مرجع سبق ذكرهسليم عماري،(  2)
، دار وائل للنشر، عمان، الطبعة الثانية،مدخل صناعة القرارات: التحليل الماليعبد الناصر نور،  منير شاكر، إسماعيل إسماعيل، (3) 

 .611، ص 7005
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تكون أكبر من القيمة  ؤسسةأن القيمة الدفترية اللتزامات الم يعنيو يتمثل في العجز المالي  :األول مالي -
 .في حالة عجز عن تسديد التزاماتها ؤسسةالدفترية ألصولها وبالتالي تكون الم

أي أن  ،عائد  المطلوب على األموال المستثمرةالتحقيق  عن مؤسسةلويتمثل في عجز ا: الثاني اقتصادي -
لفة األموال عائد استثماره في مجاالت أخرى أو أقل من تك أقل منيكون  عائد االستثمار في المؤسسة

 .المستثمرة في المؤسسة
تلك الحالة المرادفة لحالة العسر المالي  : "أنهب الفشل المالي  فقد عرف نبيل عبد السالم شاكر أما 
المستحقة للغير بكامل  اعلى مواجهة وسداد التزاماته التي تعني عدم قدرة المؤسسة (أو القانوني)الحقيقي 

في  ا األمر الذي يصل بالمؤسسةأقل من قيمتها الحقيقية ومن قيمة خصومه اقيمتها، حيث تكون أصوله
 (1) ."أغلب الحاالت إلى اإلفالس

الفشل المالي عبارة : "تيوفق اآل تعريف شامل للفشلالتعاريف السابقة يمكن استخالص  خالل من
، مما يؤدي إلى عجز ة على االستثمارائد مناسبو تحقيق عقدرتها على وعدم  توالي خسائر المؤسسة نع

 على الوفاء بالتزاماتها في األجل القصير وعلى توفير السيولة تهاالتدفقات النقدية، ما ينتج عنه عدم قدر 
إلى  ما يؤديها المتداولة أصولفيض من حجم النشاط، وتصفية بعض ر يحتم عليها التخهذا األم، النقدية

يؤدي بدوره إلى الفشل والذي  ومع استفحال هذه الظاهرة يحدث العسر المالي الحقيقي ،العسر المالي الفني
 .فاإلفالس المالي

  أسباب الفشل المالي :المطلب الثاني
الدراسات التي تناولت أسباب الفشل المالي أقرت بتعددها واختالفها حيث يمكن تصنيفها إلى  إّن معظم

 :أسباب داخلية وأسباب خارجية وفق اآلتي
 (2):تتمثل أهم األسباب الداخلية للفشل في اآلتي : األسباب الداخلية-1
 ضعف اإلدارة وعدم علميتها؛-
جراء التوسعات غير : مثل عدم كفاءة السياسات التشغيلية المختلفة،- سياسات البيع، التسيير واإلنتاج وا 

 المطلوبة واللجوء إلى تكنولوجيا تشغيلية متطورة؛
 االعتماد الكلي على مصادر التمويل المقترضة كأساس في تمويل االستثمار في الموجودات؛-
 عدم كفاءة إدارة البيع في تحصيل المستحقات من المبيعات اآلجلة وغيرها؛-

                                                           
 .62، ص 6212، كتب عربية للنشر، القاهرة، التشخيص، التنبؤ، العالج: الفشل المالي للمشروعاتنبيل عبد السالم شاكر،   (1) 
 .726، ص 7000، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، التحليل المالي تقييم األداء والتنبؤ بالفشلحمزة محمود الزبيدي،  (2) 
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انخفاض القدرة اإلنتاجية للمؤسسة بسبب وجود عطل على مستوى خطوط اإلنتاج، ما يعني أن السياسة -
 اإلنتاجية المتبعة غير سليمة؛

صعوبة تصريف منتجات المؤسسة، وانخفاض القدرة التسويقية، مما يؤدي إلى تباطؤ على مستوى المبيعات -
 أي انخفاض اإليرادات؛

، أي عدم تناسب األرباح مع مصاريف ايؤدي إلى انخفاض أرباحه للمؤسسة انخفاض القدرة التحصيلية-
 البيع؛

 (1) :هي األسباب التي تخرج عن نطاق المؤسسة، وتتمثل معظمها فيما يلي: األسباب الخارجية -2
والسيما أسعار الخدمات والمواد  االتجاهات التضخمية السائدة على مستوى االقتصاد المحلي والعالمي،-

 األولية ومستلزمات اإلنتاج وأسعار الطاقة، مما يزيد من التكلفة فتنخفض الربحية أو تزيد الخسائر؛
التقلبات الحادة في أسعار الصرف وتعددها والتي أدت إلى تصاعد قيمة مديونية العديد من األموال -

 لتمويلي؛المقترضة بصورة أدت إلى اختالل في الهيكل ا
تغيرات تكنولوجية متسارعة ومتالحقة في ظل التقدم الهائل في الصناعات وتأثيرها على اإلنتاج، وأيضا -

التغيرات السوقية من حيث دخول المنتجات الجديدة بكثرة في األسواق وعدم مقدرة اإلدارة على التعامل مع 
 تلك المتغيرات؛

مع أجهزة الضرائب والجمارك واالستيراد وقد تعد من أسباب  لكمشاكالتعامل مع اإلدارة الحكومية  مشاكل-
 .تأخر المؤسسات في تنفيذ برامجها الزمنية

 مظاهر الفشل المالي :المطلب الثالث
  (2) :من مظاهر الفشل المالي التي يمكن مالحظتها في المؤسسات التي يتوقع فشلها ما يلي

االختالف في الهيكل المالي للمؤسسة نتيجة االعتماد المتزايد على االقتراض قصير األجل، وانخفاض  -
 القروض قصيرة األجل؛األصول الثابتة بقيمة األصول المتداولة وتمويل 

 تدني الربحية وانخفاضها لفترات مالية متتالية؛ -
 السيولة؛ توزيع أرباح على المساهمين من خالل القروض نتيجة نقص -
 عدم تكوين المخصصات واالحتياطات الكافية لعمليات اإلحالل والتجديد لألصول الثابتة؛ -

                                                           

رسالة ماجستير، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة، . "استخدام النسب المالية للتنبؤ بتعثر الشركات"بسام عبد اهلل الغصين، هال  (1) 
 .71، ص 7002

 .672،620مرجع سبق ذكره ، ص ص،  شقيري نوري موسى، (2) 
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 ؛عدم تناسب حقوق الملكية مع األصول المستثمرة في المؤسسة -
عادة جدولة الديون؛ -  االستمرار في تأجيل سداد أقساط القروض وا 
 تأجيل سداد أوراق الدفع؛ -
 على األموال المستثمرة؛انخفاض معدل العائد  -
نقص قيمة رأس المال العامل نتيجة لنقص أوراق القبض والمخزون والمدينين دون أن يقابل ذلك نقص في  -

 االلتزامات قصيرة األجل؛
عدم االلتزام بالشروط الخاصة باتفاقيات القروض والتسهيالت وخاصة البنود المتعلقة بنسبة المردودية  -

 ورأس المال العامل؛
 مراحل الفشل المالي: الرابع المطلب

نما توجد بعضمن المعلوم  المؤشرات  أن المؤسسات ال تصبح متدهورة فجأة أو بصورة غير متوقعة وا 
ختالالت تؤدي إلى الفشل في حال لم يتم اكتشافها والتخطيط لتجنبها أو حتى التقليل من إبوجود  أالتي تنب
ومن ثم  الفشل يمر بعدة مراحل قبل أن يتم اإلعالن عن إفالسها،لهذا فإن الحكم على المؤسسة ب .حدوثها

وعليه  .أو إعطائها فرصة ثانية عن طريق إجراء التسوية القضائية إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك تصفيتها،
 :تييمكن توضيح المراحل المؤدية إلى فشل المؤسسة وفق اآل

ال تصبح متدهورة فجأة أو بصورة غير  مؤسسةأن الهي أول مرحلة للفشل المالي حيث  :مرحلة النشوء -1
نما تكون هناك بعض المؤشرات التي يمكن معالجتها من قبل اإلدارة، مثل التغير في الطلب على : متوقعة وا 

المنتجات، التزايد المستمر في التكاليف غير المباشرة، تقادم طرق اإلنتاج، تزايد المنافسة، نقص التسهيالت 
غالبا ما تحدث خسائر اقتصادية في هذه المرحلة حيث و  .ايد األعباء بدون رأس مال عاملاالئتمانية وتز 

، ويفضل أن تكتشف المشكلة في هذه المرحلة حيث أن ؤسسةيكون عائد األصول أقل من النسب المعتادة للم
 (1) .إعادة التخطيط تكون أكثر فعالية

 مؤسسةالتحدث مرحلة عجز السيولة عندما يتبين إلدارة (: عجز السيولة)مرحلة الضعف المالي  -2
 (2) :المظاهر اآلتية

 تكون أكبر من خصومها؛ مؤسسةالأصول  -
 صعوبة تحويل األصول إلى سيولة نقدية لتغطية الديون المستحقة؛ -

                                                           
 .72نفس المرجع السابق، ص  (1)
 .27سليم عماري، مرجع سبق ذكره، ص  (2)
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 .على مواجهة احتياجاتها النقدية اآلنية مؤسسةالعدم قدرة  -
أن تواجه هذا العجز في توفر السيولة الفورية باالقتراض، مع العلم أن هذا الضعف  مؤسسةيمكن لل

 .المالي يمكن أن يستمر لعدة أشهر
على الحصول على  ؤسسةتكمن هذه المرحلة في عدم قدرة الم (:المالي لعسرا)مرحلة التدهور المالي  -3

  وقتا طويالتأخذ  يمكن معالجتها، إال أنهااألموال الضرورية والالزمة لتغطية ديونها المستحقة وهذه المرحلة 
صدار أسهم إضافية أو أو تغيير اإلدارة، أو العمل على إ ل في السياسات المالية للمؤسسةتعديمثال ) 

بنجاح إذا اكتشف الخلل يمكن معالجتها المرحلة ذه تعايش هالتي  ؤسساتمعظم المإّن  .(إصدار سندات
التي ال تستطيع إجراء المعالجة الالزمة وفي  لمؤسساتأما ا .في الوقت المناسباإلجراء  تذواتخمبكرا 

 (1).ر الكليعسالوقت المناسب فتنتقل إلى المرحلة الرابعة وهي مرحلة ال
مؤسسة، حيث ال يمكن تعتبر هذه المرحلة نقطة حرجة في حياة ال (:الكلي عسرال) الكلي مرحلة الفشل-4
إلى الفشل، وأهم ما  كل محاوالت اإلدارة للحصول على تمويالت إضافية تجنب االعتراف بالفشل وتؤول لها

، ويصبح الفشل الكلي واإلفالس لتزامات الكلية قيمة أصول المؤسسةجاوز االهو تالمرحلة  تتسم به هذه
 (2) .طوات القانونيةمحققا بالخ

ذلك اإلجراءات القانونية لحماية حقوق المقرضين، وب تحدث عندما تتخذ :مرحلة إعالن أو تأكيد اإلفالس -5
، وهي المرحلة النهائية وبذلك تكون يجري اإلعالن عن إفالس المؤسسة، أي بمعنى تصفية المؤسسة

 (3).قد وصلت إلى مرحلة الفشل مؤسسةال
عادة تأهيلها بدال من المؤسسة تتضمن هذه المرحلة محاولة اإلبقاء على  :التنظيممرحلة إعادة  -6  وا 

 االلتزامات المالية تخفيضإعادة هيكلة رأسمالها بهدف  للمؤسسة من خالل إعادة التنظيم وتكون. تصفيتها
، وبالتالي إذا للمؤسسةالتنظيم على الربحية المتوقعة  ويعتمد قرار إعادة ،ما يؤدي إلى تخفيض ديونها الثابتة

 (4).التنظيمكانت قيمتها كمؤسسة مستمرة أكبر من قيمتها التصفوية فالقرار هو إعادة 
 :الموالي( 6)أكثر ندرج الشكل رقم  ااستكماال لمدلول مراحل الفشل المالي وتوضيحه

                                                           

ماجستير في المحاسبة  رسالة، "نموذج مقترح للتنبؤ بتبعثر المنشآت المصرفية العاملة في فلسطين" جهاد حمدي، إسماعيل مطر، (1) 
 .11، 12ص،  .، ص7060 ،اإلسالمية، غزةوالتمويل، كلية التجارة، الجامعة 

، "في التنبؤ بخطر اإلفالس( scf)دور المعلومات المحاسبية المفصح عنها وفق النظام المحاسبي المالي " ،خير الدين قريشي(  2) 
 .26، ص 7067 ،ماجستير، قسم العلوم التجارية ، تخصص محاسبة و جباية، جامعة ورقلة رسالة

 .20، ص مرجع سبق ذكرههال بسام عبد اهلل الغصين،  (3) 
 .625، ص مرجع سبق ذكرهشقيري نوري موسى،  (4) 
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 اإلفالسمراحل (: 11)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
  .621ص  السابق،المرجع ،شقيري نوري موسى:  المصدر 

 
 

 النقص في السيولة في األجل القصير

في السيولة في األجل الطويل النقص  

 الفني العسر المالي

 

 

المالي الحقيقي العسر الفشل المالي   إعادة التنظيم    

االنضمامو  االندماج االقتصاديالفشل   الفشل القانوني    

اإلفالس   

 التصفية
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 أنواع الفشل المالي  :المطلب الخامس
قبل حدوث الفشل حيث  لفشل والمسار الذي تنتهجهتختلف المؤسسات التي تفشل في طريقة حدوث ا

المؤسسات التي تعيش طويال قبل أن تفشل أو التي ال تستطيع أن تعيش أكثر من خمس نوع من هناك 
من المؤسسات التي تفشل يحدث لها الفشل قبل السنة  %50أّن أكثر من  ALtmanحيث ذكر   ،سنوات

الخامسة من عمرها، كما أّن بعض المؤسسات ال تستطيع أن تتخطى مستوى األداء الضعيف، والبعض 
 .اآلخر يضل إلى المستوى الممتاز بل على من ذلك ومن ثم يفشل

الذي يصيب المؤسسات الصغيرة وهنا ال يتعدى أداءها  األولأنواع لفشل المؤسسات، النوع  ةوجد ثالثت
فشل ومن ثم ت األداءصل إلى أفضل مستويات يحدث في المؤسسات التي تالثاني النوع المستوى الضعيف، 

  (1).وكبر حجمها توالنوع الثالث يعتبر أكثر تعقيدا من األنواع األخرى نظرا لطول حياة المؤسسا
 النوع األول من الفشل المالي -1

الحجم  صغيرةيحدث هذا النوع عادة في المؤسسات حديثة التكوين وغالبا ما تكون هذه المؤسسات 
 رجع سببيو  .إلى أكثر من خمس سنواتوى الضعيف، وال يمتد عمرها ال يزيد عن المست ومستوى مسارها

تلك العيوب  عملها ولهذا يستوجب أن يتم تالفي عيوب واضحة تبدأ بها المؤسسة إلىهذا النوع من الفشل 
 .نشاط المؤسسةونظم معلومات محاسبية منذ بداية وضع نظام مالي جيد و من البداية 

 النوع الثاني من الفشل المالي -2
يحدث هذا النوع من الفشل للمؤسسات الصغيرة أيضا ولكنها تعيش لفترة أطول من مؤسسات النوع 

ؤسسة في النوع الثاني تنمو وتنضج بصورة ملنوع كليا عن النوع األول، حيث نجد أّن الاألّول، ويختلف هذا ا
 .سريعة جدا ثم يبدأ االنهيار بصورة سريعة أيضا

لعالج الفشل أثناء حدوثه يصل هذا النوع من المؤسسات إلى أعلى مستويات األداء والربحية وقبل أن 
إذا تم  المؤسسة قليال أو تعوضها عن الخسائر األرباح التي قد تنقدها مقدار من تبدأ باالنهيار يكون لدي
، أو اإلنتاجيةمعالجة الفشل عدة أشكال في المؤسسة مثل تخفيض  جيدا، وقد تأخذ استغالل هذه األرباح

التخلص من بعض األنشطة الغير مربحة في المؤسسة، أو البيع بسعر منخفض بما يتناسب مع تكلفة 
 . اإلنتاج
 

                                                           
وعلوم  االقتصاديةكلية العلوم  ."من التشخيص إلى التنبؤ ثم العالج االقتصاديةالفشل المالي في المؤسسة " الشريف ريحان،  -(1)

 .75-61،ص ص 75/01/7065 ،التسيير، جامعة باجي مختار،عنابة
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 النوع الثالث من الفشل المالي -3
مت تجارتها بنجاح يحدث هذا النوع من الفشل عادة في المؤسسات الناضجة الكاملة النمو والتي أت 

 .من إجمالي الفشل %20إلى  %70متتالية أو عقود متتالية، ويعتبر هذا الفشل من  فائق لعدة سنوات
بعض السياسات وضع من خالل في هذا النوع يمكن الجمع بين الوقاية من الفشل ومعالجة الفشل 

العمل على توسيع الحصة السوقية لزيادة أرباحها  ،كتقديم التسهيالت للزبائن الجديدة أثناء عمل المؤسسة
يجاد طموحات جديدة يدخلها المدير في المؤسسة، كما أّنه نظ  ايمكنه ة وأصولها فإنهرا لكبر حجم المؤسسوا 

  .(1)االقتراض من البنوك ولكن يجب أن يكون بصورة مدروسة من أجل معالجة مشاكلها
حقيقة واقعية تهدد العديد من كبريات أن الفشل المالي  نستنتج ،خالصة لهذا المبحث الثاني        

هو ضعف ( ،العسر،أو الفشلالتعثر) في األزمة أن أهم مؤشر يدل على وقوع المؤسسة كما المؤسسات
 . الخسائر وعدم القدرة على الوفاء بااللتزامات أي تراكم قدرتها المالية،

ن أنه و حيث يرى معظم المختص إن حالة اإلفالس والتصفية ليست بالضرورة النهاية الحتمية للفشل،
ي فشال قانونيا فيفضل أما إذا كانت تعان تعاني فشال اقتصاديا فمن األفضل تصفيتها، مؤسسةإذا كانت ال

 . ة ستصفى ال محالةمؤسسفال امع   أو إعادة تنظيمها أما إذا حدث كال النوعين اتخاذ إجراءات تصحيحية،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 
 .75نفس المرجع السابق،ص   (1)
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 خالصة الفصل
الذي تناولنا فيه أساسيات حول الفشل المالي مركزين في ذلك على الخطر  األول هذا الفصلل اختام 

يرتبط بتغير غير مرغوب في قيمة المتغير المالي فهو عبارة نستنتج أن الخطر المالي  ،المالي والفشل المالي
ومن أهم المخاطر المالية التي تواجه المؤسسة نجد خطر السيولة  ،عن فقدان أو ضعف في النتائج المنتظرة

 .   الذي يعتبر السبب الرئيسي لحدوث فشل المؤسسات
المؤسسة وعدم قدرتها على تحقيق عوائد مناسبة ما ينتج  لي خسائرعبارة عن توافهو  أما الفشل المالي

وهو إشارة إلى المرحلة التي تسبق إفالس  عنه عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في األجل القصير،
 .المؤسسة أي تلك المرحلة التي تتعرض فيها إلى اضطرابات مالية خطيرة

األسباب التي تولد هذه الصعوبات ليست بنفس األهمية والتأثير فهناك بعض األسباب تكون إن 
مسؤولة أكثر من غيرها عن حدوث الفشل في المؤسسة وتنقسم إلى أسباب داخلية وهناك أسباب خارجة عن 

مظاهر التي والواقع أن حالة الفشل المالي ال تحدث بشكل مفاجئ إنما هناك مجموعة من ال .نطاق المؤسسة
أنواع  ة، كما أن هناك ثالثحتى تصل إلى الفشل تنبأ بحدوث ذلك ومجموعة من المراحل تمر بها المؤسسة

للفشل المالي فالنوع األول يحدث في المؤسسات الصغيرة الحديثة النشأة التي تعرف مستوى أداء ضعيف في 
أما النوع الثالث  .النوع الثاني في مؤسسات تتميز بسرعة نموها ثم تنهار بشكل متسارع أيضايحدث حين 

   .يحدث في المؤسسات الناضجة الكاملة النمو التي عرفت سنوات متتالية من النجاحف
مناهج أو نماذج للتنبؤ به قبل وقوعه  يتبع المحللون الماليون عدة الفشل المالي طراخم للتحوط ضد

 .مواليا ما سنتطرق إليه في الفصل الوهذ
 
 
 
 



 

 :الفـصـل الثاني
 التنبؤ بالفشل المالي كمطلب لتجنب مخاطره

 تمهيد
 التنبؤ بالفشل المالي: المبحث األول

 معيار السالمة واالستقرار المالي  : المبحث الثاني
-z.score- 
 خالصة الفصل

 



  هالمالي كمطلب لتجنب مخاطر الفشلبالتنبؤ :........................................... الفصل الثاني
 

19 
 

 تمهيد
ن الهيئات والمنظمات إن موضوع التنبؤ بفشل الشركات من المواضيع المهمة التي شغلت العديد م

 .االقتصاد ككل ى مستوى الشركة والمستثمرين وعلىله من آثار سلبية عل الدولية، لما
نشط عدد من الباحثين في إجراء دراسات تهدف إلى تحديد المؤشرات التي يمكن االسترشاد بها في  

د من الشركات األمريكية، حيث يعدال أعقاب حوادث اإلفالس التي شهدتهاالتنبؤ باحتماالت الفشل وذلك على 
مستخدمة في ذلك ب المالية  قامت هذه الدراسات بتطوير نماذج لها قدرة عالية على التنبؤ وتعتمد على النس

 . Z-Scoreالمعروف ب  Altmanأساليب حديثة في التحليل المالي، وكان من أبرز هذه النماذج نموذج 
أما في المبحث الثاني ل المالي وذلك في المبحث األول، سنتطرق في هذا الفصل إلى عملية التنبؤ بالفش   

األسباب التي دفعتنا العتماد من أهم و . Z-Scoreسنقوم بشرح مفصل لمعيار السالمة واالستقرار المالي 
  .ودرجة الكفاءة التي يتمتع بها ذه الدراسة، صالحيتهكأداة رئيسية في ه   Altmanنموذج 

 التنبؤ بالفشل المالي: المبحث األول
ة خاصة لما يترتب على المالية بصور  اإلدارةأصبح التنبؤ بالفشل المالي يحتل أهمية كبيرة في مجال 

نبؤ بالفشل العديد من ويحقق الت .كبيرة لألطراف ذات المصلحة بأداء المؤسسة من أضرار فشل المؤسسات
الالزمة لمعالجة الفشل المالي  تاإلجراءا اتخاذب الوقت المناسب، حيث يسمحيجابية لمن يتوقعه في المزايا اإل

 .والتصفية اإلفالسالوصول إلى بذلك في مراحله المبكرة وتجنب 
 ماهية التنبؤ بالفشل المالي: المطلب األول

لى إالتنبؤ في المجال االقتصادي هو عملية تقدير للتطور المستقبلي لقيم الظواهر االقتصادية استنادا      
قبل التطرق إلى مفهوم التنبؤ بالفشل وعليه و . المؤثرة في تطور تلك الظواهرالوضع الراهن والى العوامل 

 :ثم نستعرض مفهوم التنبؤ المالي للتنبؤ بشكله العام،المالي نقدم تعريفا 
من  معينة لظاهرة محاولة عقالنية لتقدير المتغيرات المستقبلية المحتملة"يقصد به  :التنبؤ بشكله العام-1

بأنه الدراسات المتعلقة بالمستقبل سواء احتوت  التنبؤ ويعرف .التغيرات السلوكية وغير السلوكيةخالل معرفة 
أساليب  بإتباعالمنهج التخطيطي  وب الشخصي أم انتهجتهذه الدراسات على تقديرات تعتمد على األسل

حصائية لقياس الع القات الدالية بين علمية منظمة وشاملة، أم استخدمت هذه الدراسات أساليب رياضية وا 
  (1)."المتغيرات للوصول إلى معدالت التغير بينها

                                                           
 .34، ص 6991، دار الكتب العلمية للنشر، القاهرة، إستراتيجية القوائم الماليةأبو الفتوح على فضالة ، ( 1)
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عملية تقدير للنتائج المالية التي : "أنهب  (ICAWE)عرفه مجلس المحاسبين في انجلترا : التنبؤ المالي-2 
مجموعة ": بأنه  في حين هناك من عرفه (1) ."تعد من القوائم المالية السابقة عن فترة محاسبية تالية 

إلعداد ا بهدفبلية، المتعلقة باألحداث والظروف المستقالتقديرات والقياسات التي يضعها الفرد أو المؤسسة و 
 .(2)" لمواجهة الظروف والتي تتوقعها وذلك عن طريق الخطط والسياسات الالزمة للتعامل مع هذه الظروف

بالمستقبل والتي يتم  يمكن القول أن التنبؤ المالي هو عبارة عن التقديرات والنتائج الخاصة ،وعليه 
حصائية، وباستخدام معلومات تاريخية سابقة للوصول إلى  بناؤها على أسس علمية وأساليب رياضية وا 

 .قبليةمعلومات مستقبلية بهدف المساعدة في مواجهة الظواهر واألحداث والنتائج المالية المست
 والموضوعيةوالطرق الذاتية  اإلجراءاتمجموعة "يقصد به  التنبؤ بالفشل الماليفإن  بالتالي،و  

حقق سواء كانت إيجابية أم سلبية، تلغرض التوقع باألحداث المستقبلية المحتملة، ومعرفة النتائج التي ست
النتائج الضرورية والتي على أساسها وبذلك يمكن أن يكون للتنبؤ الدور الكبير من خالل مساعدته في توفير 

هو فعلي وما  تتم عملية التقييم، واتخاذ القرار المالئم بالشكل الذي يقلل من إمكانية تحقق االنحرافات بين ما
 (3) .هو متوقع

 :هناك خطوات عامة تتبع للتنبؤ بأي ظاهرة: خطوات التنبؤ-3
 ؛تحديد وتعريف موضوع التنبؤ-أ
 ؛العوامل المسببة في زيادته ونقصهتحليل موضوع التنبؤ إلى عناصره األولية المكونة له ودراسة  -ب
     إجراء دراسات عن التطور التاريخي للقيم الرقمية لموضوع التنبؤ لالسترشاد بها في توقع قيمة  -ج

 ؛مستقبال
 ؛المتصلة بهانبؤ والعناصر األخرى دراسة العالقات بين العناصر موضوع الت -د
صورة لما ستكون عليه أرباح المالي في إعطاء  بالفشل هم التنبؤايس :أهمية التنبؤ بالفشل المالي-4

نت األرباح فإذا كا ،هافي المستقبل، وهذه معلومة هامة تفيد اإلدارة في التخطيط لتمويل احتياجات المؤسسة
يضاف إلى ذلك، فإن التحليل المالي  .االقتراض من االعتماد عليها لتمويل عملياتها بدال كافية فقد تقرر

مركزها و ، ربحية المؤسسة لإلدارة مسبقا ما ستكون عليه خدام النسب المالية المتوقعة يوضحللفترة المقبلة باست
ذا لم يحدث تحسن فيهاالمالي في ا فإن األمر يقتضي إعادة النظر في الخطط والسياسات  لمستقبل، وا 

                                                           
ماجستير، رسالة ، استخدام مقاييس التدفق النقدي والعائد المحاسبي للتنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبليةمحمد يوسف الهباش،  (1)

 .43، ص 6001 .التجارة، الجامعة اإلسالمية غزةمحاسبة وتمويل، كلية 
)2( Fortnum,N.R and leven w.stotom,quantitative forecasting Methods, Bostom :RWS Kent,1982, p61. 

 .43، مرجع سبق ذكره، ص يسليم عمار  (3)
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يسهم التنبؤ المالي في تحقيق نوع من الرقابة المسبقة التي تكشف األخطاء قبل وقوعها حتى المقترحة، وهكذا 
 (1) .التصحيحية في الوقت المناسب اإلجراءاتيتسنى اتخاذ 

عد من األمور المفيدة للمستثمرين والدائنين المحتملين، ي لى ذلك، فإن التنبؤ بفشل المؤسسةإ باإلضافة
في  والفوائد المستحقة، أما المستثمرون فإن الدائنين سيخسرون أصل القرض للفشل، المؤسسة فعندما تتعرض

يعرض  اإلفالس، عالوة على ذلك فإن الفشل أو عرضون النخفاض في قيمة أسهمهماألسهم العادية سيت
 (2) .لمقدار كبير من التكاليف القانونية المؤسسة

 (3) :تتمثل فيما يلي: األطراف المهتمة بالتنبؤ بالفشل المالي -5
بالفشل المالي لما له من أثر على قروضها وتسهيالتها بالتنبؤ تهتم البنوك التجارية  :البنوك التجارية -5-1

. روض والتسهيالت التي تتم دراستها تمهيدا التخاذ قرار بالموافقة أو عدم الموافقة على منحها، والقالقائمة
منوحة لعمالئها في ضوء توقعاتها بتحديد أسعار وشروط القروض المباإلضافة إلى ذلك تهتم البنوك 

مكانية حدوث الفشل المالي، وتوقيت عملية االنسحاب أو و  المخاطر الناجمة عن إقراض هؤالء العمالء وا 
 .تحديد إمكانية التعاون مع المقترضين لمعالجة المشاكل القائمة

التنبؤ بالفشل المالي لتقييم سالمة استثماراتهم والتمييز بين يهتم المستثمرون بعملية : المستثمرون -5-2
 .االستثمارات التي يمكن أن تكون غير مالئمة تمهيدا للتخلص منها خشية تحقيق المزيد من الخسائر

الفشل والتعامل مع أسبابها لك من خالل إعداد دراسات للتنبؤ بمؤشرات وذ :المؤسساتإدارة  -5-3
 .وبالتالي إفالسها للمؤسسةل أن تؤدي إلى خسائر كبيرة لمعالجتها قب

تستفيد الجهات الرسمية من عملية التنبؤ بالفشل المالي التخاذ القرارات المالئمة  :الجهات الرسمية -5-4
 .حتى تتجنب األزمات التي يمكن أن تحدث في القطاع الخاص أو القطاع العام

وتحديد إمكانية التنبؤ بالفشل  بدراسة تبين نقاط الضعف لمنافسيهمعادة يقوم المنافسون  :المنافسون -5-5
 .الء والتي أدت إلى إفالسهملهؤالء وبالتالي تجنب الوقوع في األخطاء التي وقع فيها هؤ 

 
 

                                                           
 .693، ص 6000، الطبعة الرابعة، اإلسكندريةالمكتب العربي الحديث،  -معاصر يمدخل تحليل -المالية اإلدارةمنير ابراهيم هندي،  (1)
مدى أهمية النسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية للتنبؤ بالفشل "أحمد الشريف أحمد، الخموسي أحمد الحليوي، .د (2)

، ص 6064، العدد األول، ليبيا، 64مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية المجلد  ." الشركات الصناعية العامة في ليبيا المالي في
636. 

)
                 .                                                                                                                            نفس المرجع السابق 

3(
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 ت التنبؤ بالفشل المالي ومحدداتهمقوما: المطلب الثاني
ومن ثم فاعليتها كأداة للتنبؤ على توفر مجموعة من  يتوقف نجاح إعداد القوائم المالية التقديرية

 :ة التنبؤ وسنذكر كل منها على حدىالشروط، كما أن هناك بعض المحددات التي تؤثر على دقة عملي
 (1) :تتمثل في مجموعة من الشروط أهمها: ومات عملية التنبؤ بالفشل الماليمق -1
 ؛وائم المالية بالموضوعية والشمولالق إلعدادأن تتسم البيانات الفعلية المعتمدة أساسا -أ

داخلية وكذلك أن تكون االفتراضات التي تبنى عليها التوقعات المستقبلية معقولة تراعي ظروف المنشأة ال -ب
 ؛البيئة المحيطة بها

 النماذجواألساليب المتبعة في التنبؤ بالموضوعية والشمول، بمعنى أن يتم بناء تلك  النماذجأن تتسم  -ج
 ؛ات المؤثرة في النشاط محل التنبؤوفق منهج علمي يراعي جميع المتغير 

 ؛ما قصرت فترة التنبؤ والعكس صحيحأن يكون طول الفترة الزمنية معقوال، وتزداد دقة التنبؤات كل-د
التي  وجوب مراعاة اآلثار التي تنعكس على التنبؤات بفعل التقلبات التي تحدث على الظواهر والمتغيرات-ه

 ؛التنبؤ نموذجيشملها 
 (2) :يلي هذه المحددات ماأهم من بين : محددات التنبؤ بالفشل المالي -2
 :وتتمثل هذه المحددات في اآلتي: محددات تتعلق بالظروف المحيطة -2-1
والذي يصعب التحكم به  المستقبلي العام المحيط بالمؤسسة االقتصاديتتأثر عملية التنبؤ بالسلوك  -

 ؛الطبيعية أو االقتصادية ومعرفته، ومن أمثلة السلوك االقتصادي العام حالة الحروب أو الكوارث
تأثرها بالعلوم أكثر من  اإلنسانيفإن عملية التنبؤ تتأثر بالسلوك  اإلنسانيةكون علم المحاسبة من العلوم  -

 ؛الطبيعية المحيطة
 :دات في اآلتيوتتمثل هذه المحد: اإلحصائيةواألساليب  بالنماذجمحددات تتعلق  -2-2
، فقد تكون هذه البيانات موسمية وبالتالي ال تهايانات المستخدمة وطبيعبالبتتأثر عملية التنبؤ المالي  -

 ؛على نتائج التنبؤات في المستقبل تعكس الصورة الحقيقية عن المشروع والتي تؤثر بدورها
ي يتم استخدامها التي ال تتناسب مع البيانات المتوقعة والت اإلحصائية النماذجألساليب أو استخدام بعض ا -

 ؛في عملية التنبؤ

                                                           
 .639، ص 6004، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األولى، الطبعة االتجاهات الحديثة في التحليل المالي االئتمانيمحمد مطر،  (1)
ماجستير، تخصص محاسبة وتمويل، كلية  رسالة ."مدى اعتماد المصارف على التحليل المالي للتنبؤ بالتعثر"عمار أكرم الطويل،  (2)

 .71،77، ص ص،6003 .المية، غزةالتجارة، الجامعة اإلس
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 :يلي ما تتمثل في: اوطبيعة نشاطه محددات تتعلق بالمؤسسة -2-3
التنبؤات يث أن ، حوالعمليات في المؤسسة اإلنتاجاختبار فترات للقيام بعملية التنبؤ ال تتناسب مع دورة  -

 ؛الطويلة اإلنتاجفي األنشطة ذات دورة  قصيرة األجل غير مناسبة
 تكون أكثر مالئمة ا سنةمدة نشاطه تنبؤ على طبيعة ومدة نشاط المؤسسة، فالمؤسسة التيتتوقف عملية ال -

 ؛التي تكون مدة نشاطها أكثر من سنة عن المؤسسات
هاما وحيويا في صحة ودقة عمليات التنبؤ التي تقوم بها، فكلما  ادور  المؤسسة في عملية التنبؤخبرة تلعب  -

 ؛أكثر دقة والعكس صحيح ت النتائجللشركة خبرة في التنبؤ كان كان
 طرق التنبؤ بالفشل المالي: المطلب الثالث

في إطار تحديد خطر الفشل المالي وتحليله، يقوم المحلل المالي بتقييم قدرة المؤسسة على مواجهة 
التحليل : في اآلجال المحددة، وذلك باستخدام عدة طرق من بينها( قصيرة، متوسطة، أو طويلة) ماتهاالتزا

 (.Scoring)التنقيط  نماذجالساكن، التحليل الديناميكي، 
يرتكز هذا التحليل على تحديد قدرة تسديد المؤسسة في المدى القصير، المتوسط والبعيد : التحليل الساكن-1

 :حيث
التي تستخدم كأداة لتقييم المركز يتم االعتماد عادة على نسب السيولة، و : المدى القصيرعلى  -1_1

االئتماني للمؤسسة، حيث تقف هذه النسب على مدى مقدرة أصول المؤسسة المتداولة على مسايرة استحقاقية 
وقدرتها على  الديون قصيرة األجل، حيث يمثل تحليل سيولة المؤسسة مؤشرا مهما لتقدير الفشل المالي

يتوفر لديها من نقد سائل، ومن  مواجهة التزاماتها العاجلة وديونها المالية المستحقة من خالل تحديد مقدار ما
كما يستخدم تحليل السيولة كأداة لمعرفة  .خسارة أصول قابلة للتحويل إلى نقد في مدة زمنية قصيرة وبأقل

السيولة المحور األساسي في كل بموجوداتها المتداولة، وتعتبر  مقدرة المؤسسة على مقابلة التزاماتها الجارية
ن  األمريؤدي  سة مالية، إذ يمكن أنسيا إلى تصفية المؤسسة إذا لم تستطع مواجهة ديونها الفورية حتى وا 

 (1) .كانت تحقق أرباحا عالية في األجل القصير
 (2) :ولقياس ذلك يقوم المحلل بحساب جملة من النسب وهي 

رة المؤسسة على مواجهة الخصوم المتداولة تشير نسبة التداول إلى قد (:السيولة العامة)  نسبة التداول-
  :ويتم احتساب هذه النسبة وفق العالقة التاليةمن واقع أصولها المتداولة 

                                                           
  ماجستير، تخصص إدارة أعمال رسالة ."استخدام التحليل المالي للقوائم  المالية وفق النظام المحاسبي المالي"اليمين سعادة،  (1)

 .36، ص 6003،6009 .جامعة الحاج لخضر، باتنة
 .96-39، ص ص، 6007الفكر الجامعي، اإلسكندرية، ، دار التمويل و اإلدارة المالية للمؤسساتعاطف وليم أندراوس، (2) 
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والذمم والمخزون، في حين تشمل الخصوم المتداولة أوراق  تشمل األصول المتداولة كل من النقدية
تشير النسب  .قة وغيرها من الخصوم قصيرة األجلالدفع والديون قصيرة األجل والمصروفات المستح

ورغم أن النسب  قصيرة األجل هاالمنخفضة إلى احتمال مواجهة المؤسسة لصعوبات في سداد التزامات
فسر بأن أموال ي  بشكل غير طبيعي قد  ارتفاعهاإال أن  ،السيولة للمؤسسةالمرتفعة تشير إلى جودة مركز 

فقد تعني النسبة المرتفعة للتداول ارتفاع قيمة المخزون السلعي أو  ،بشكل اقتصادي المؤسسة غير مستخدمة
 .رصيد الذمم أو الرصيد النقدي بشكل غير مبرر قد يترتب عليه ضياع فرصة ربحية المؤسسة ارتفاع

ي أحد عيوب نسبة التداول التي تفترض ارتفاع درجة تعمل هذه النسبة على تالف: ة السيولة السريعةنسب-
سيولة كل األصول المتداولة، رغم أن بعضها يصعب تسييلها بسهولة ودون تحقيق خسائر، وتستند هذه 
النسبة على أن المخزون السلعي هو أكثر عناصر األصول المتداولة سيولة إذ يصعب في كثير من األحيان 

عي دون تحقيق خسائر، وتبعا لذلك يمكن القول أن نسبة السيولة السريعة المخزون السل بنودتسييل بعض 
 :يلي هي األكثر قدرة للتعبير عن مركز سيولة المؤسسة بالمقارنة بنسبة التداول، وتحسب هذه النسبة كما

 
  

إذا كان المنطق من وراء احتساب السيولة السريعة هو االفتراض الخاص : (السيولة الجاهزة)النقدية نسبة -
، فإن نسبة النقدية تستند إلى نفس المنطق من حيث ويل المخزون إلى نقدية خالل السنةبصعوبة تح

نما أيضاو  تسييل المخزون السلعي، افتراضها ليس فقط صعوبة لمؤسسة لدى صعوبة تحصيل مستحقات ا ا 
وتأسيسا على هذا االفتراض تنحصر مصادر السيولة في كل من النقدية واألصول شبه السائلة التي  .الغير

 :يتم تحويلها إلى نقدية بسهولة ودون تحقيق أي خسائر، وتبعا لذلك تحسب نسبة النقدية كالتالي
 

                                                                                    
يتم االعتماد على نسب الهيكل المالي للحكم على مدى قدرة : على المدى المتوسط والطويل -6-2

من النسب الشائعة العديد  أي مدى اليسر المالي، وهناكالوفاء بالتزاماتها طويلة األجل المؤسسة على 
 (1) :نهامن بي اإلطارفي هذا  االستخدام

                                                           
 .73-76ص  .ص، 6000، بهاء الدين للنشر والتوزيع، الجزائر، الوجيز في البنوك التجاريةبوعتروس عبد الحق،  (1) 

 الخصوم المتداولة  األصول المتداولة = نسبة التداول

 مجموع الخصوم المتداولة÷(المخزونات –األصول المتداولة = )نسبة السيولة السريعة

 األجل ديون قصيرة ÷النقديات وما يماثلها= نسبة السيولة المختصرة  
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ن لنا مدى اعتماد المؤسسة في تمويلها لألصول الثابتة على وهي تلك النسب التي تبي: نسبة التمويل الدائم-
لفترة  أو أموال في شكل ديون ماكثة بالمؤسسة( خاصة)األموال الدائمة سواء تعلق األمر بأموال مملوكة 

 :ولعل أهم نسبة في هذا المجال ،طويلة في شكل ديون طويلة األجل
 
 
 
 
 

فالنسبة األولى تبين مدى اعتماد المؤسسة في تمويلها لألصول الثابتة على أموال دائمة بشكل عام، 
 التي الثابتة على رأس مالها الخاص، و  لألصولمويلها ين  لنا مدى اعتماد المؤسسة في تتبفأما النسبة الثانية 

 .بتوازن مالي طويل األجل معقولعلى األقل للقول أن المؤسسة تتمتع % 40 لــ ينبغي أن تكون مساوية
ن لنا مدى اعتماد المؤسسة في تمويلها الدائم على هي تلك النسبة التي تبي: نسبة االستقاللية المالية-

ويمكن التعبير  ى مدى استقاللية المؤسسة في تمويلها العام على أموالها الخاصةالخاصة، أو باألحر  أموالها
 :عن استقاللية المؤسسة كما يلي

 
 
 
 
 

إن النسب المعيارية المعمول بها في المجال المصرفي أساساها أن تكون النسبة األولى مساوية أو 
 ./%30و  %40تتراوح في أحسن تقدير بين  بينما النسبة الثانية ينبغي أن %40تزيد عن 
 .الفشل المالي وأ اإلفالسة بالنسب المعيارية يدل على خطر نإن تدهور هذه النسب المالية مقار : مالحظة

 اإلجماليبين الفائض  التحليل على دراسة العالقة يرتكز هذا :مخاطر الفشل الماليلالتحليل الديناميكي  -2
 (.ETE) ، وفائض الخزينة لالستغالل(EBE)لالستغالل 

 x600%أصول ثابتة   ÷أموال دائمة= نسبة التمويل الدائم 

 x 600%أصول ثابتة  ÷أموال خاصة = نسبة التمويل الخاص 

 x600%أموال دائمة  ÷أموال خاصة = نسبة االستقاللية المالية 

مجموع الديون متوسطة  ÷أموال خاصة = نسبة االستقاللية المالية 
 x 600%وطويلة األجل 
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يعبر فائض الخزينة لالستغالل عن قدرة المؤسسة على تحقيق فائض نقدي بواسطة نشاط االستغالل، 
مختلف العمليات المالية المتعلقة بالنشاط، يستعمل  إتمامبمعنى أنه يعكس مستوى النقدية المتبقي بعد 

 :لألغراض التالية
 ؛دون اللجوء إلى التمويل الخارجي دراسة قدرة المؤسسة على تمويل تطورها -
 ؛مستوى الخزينةتحديد  -
 ؛التنبؤ باإلفالس أو الفشل المالي -

 :ستغالل بالعالقة التاليةيمكن تحديد فائض الخزينة لال
 
 
 

والفشل المالي  اإلفالسخطر فهذا يدل على عدم وجود  اموجب لالستغاللكلما كان فائض الخزينة 
 .والعكس صحيح

إن طرق التنقيط عبارة عن نماذج بحيث يمثل كل نموذج حالة : ل المالينماذج التنقيط للتنبؤ بالفش -3
يتم ( Score)كمتغيرات، تستعمل هذه النماذج إلعطاء نقطة للمؤسسة تضم مجموعة من النسب التي تعتبر 

 :وبالتالي مجال المخاطرة التي تتربص بها بحيث يمكن أن تكون ها تحديد الوضعية المالية لهاعلى أساس
 ؛إذن هي مؤسسة غير سليمة المؤسسة في منطقة الخطر، -      

 .سليمةالمؤسسة خارج منطقة الخطر، إذن هي مؤسسة  -
قرار منحها لمؤسسات قبل اتخاذ تنقيط ا بهدفج في البداية من طرف البنوك استعملت هذه النماذ

ي، فهي سهلة االستعمال كونها يجابيات مقارنة بالتحليل المالبعدة إ جوتتميز هذه النماذ .لقروض من عدمها
يتطلب وقتا طويال على عكس التحليل المالي الذي يستغرق وقتا طويال  ال تطبيقها ج جاهزة، كما أننماذ

 .لجمع المعطيات الضرورية الخاصة بالمؤسسة ثم القيام بتحليلها
 ج التنبؤ بالفشل الماليأهم نماذ: المطلب الرابع 

للشركات المقترضة والتنبؤ  اإلداريةمن الضروري أن تقوم المؤسسة بدراسة األوضاع المالية و 
باحتماالت فشلها وذلك قبل أن تسوء األوضاع للشركات المتعثرة، مستخدمة في ذلك مجموعة من النماذج 

عدد من النسب المالية المستندة إلى القوائم المالية المختلفة والبعض اآلخر تكون  باستخدامبعضها كمية تتم 

_ (EBE)الفائض اإلجمالي لالستغالل( = ETE)فائض الخزينة لالستغالل 
 احتياج  رأس المال العاملالتغير في 
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 BEAVER، نموذجALTMANنموذج : نجد النماذجن بين أهم هذه إلى القوائم المالية ومنوعية ال تستند 
 .SHERROD، نموذج KIDA نموذج

لكل واحد منها وزنا خمس مؤشرات يؤسس هذا النموذج على  :ALTMAN  (1691)نموذج  -1
، ناتج هذا النموذج هو رقم معين يعبر عن ث إفالس المؤسساتترجيحيا يختلف عن اآلخر للتنبؤ بحدو 

، ويأخذ النموذج معادلة االرتباط التي (Z)المشاريع التي ستتعرض لمخاطر اإلفالس أطلق عليه  التفرقة بين
وسنتطرق  ،متغير والمؤشرات الخمسة متغيرات مستقلة لتحديد القيمة الفاصلة للفشل المالي( Z)تكون فيها 

 (1) .لهذا النموذج بالتفصيل في المبحث الثاني
 ة لألداء سميت بالنسباس اختيار وانتقاء نسب مالية مميز على أسيقوم : BEAVER (1696)نموذج  -2

ستة نسب مالية اعتبرها  نسبة مالية اختار من بينها 40 (Beaver )المركبة، وفي هذه الدراسة درس بيفر
 :التنبؤ بالفشل واحتماالت الفشل وهذه النسب هي قادرة على

 Beaverالنسب المالية الخاصة بنموذج (: 11)جدول رقم 
 النسبة الرقم
 مجموع الديون ىنسبة التدفق النقدي إل 06
نسبة صافي الربح قبل الفائدة والضريبة إلى مجموع  06

 الموجودات
 نسبة المديونية إلى مجموع الموجودات 04
 نسبة صافي رأس المال العامل إلى مجموع الموجودات 03
 نسبة التداول 04
 نسبة السيولة السريعة 01

 316ص ، عمان، 6064دار الفكر للنشر والتوزيع، إدارة وتحليل االئتمان ومخاطره، محمود داود عثمان، .:المصدر

 (2) :النتائج التالية من خالل دراسته إلى مجموعة Beaverوتوصل   
 ؛تكون التدفقات للمنشأة الفاشلة أقل من المنشأة الناجحة -
 ؛مواجهة التزاماتها وهناك ارتفاع في هذه االلتزاماتعدم مقدرة المنشأة الفاشلة على  -
 ؛ميز المنشأة الناجحة باستقرار االتجاهات لديها وانخفاض االنحرافات عن خط االتجاه العامتت -

                                                           
 .454، ص 4002، دار  الوراق للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، االتجاهات المعاصرة في التحليل الماليوليد ناجي الحيالي،  (1)
 .316ص، مرجع سبق ذكره داود عثمان،محمود (2) 
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والناجحة مع اتساع  وجود اختالف كبير في نسبة التدفق النقدي إلى إجمالي الديون بين المنشأة الفاشلة -
 ؛اإلفالسمن الفارق عند االقتراب 

إن أفضل نسبة للتنبؤ بالفشل المالي هي نسبة التدفق النقدي إلى مجموع الديون تليها نسبة صافي الربح  -
 ؛إلى مجموع الموجودات

داولة الموجودات المت من لالتي تشمل النقد وصافي رأس المال العامل أفض تعتبر الموجودات السائلة -
 .المؤسسات فشلالتنبؤ ب والموجودات السريعة في مقدرتها على

المالي  الحديثة الذي استخدم في عملية التنبؤ بالفشل النماذجأحد  kida نموذجيعتبر  : KIDA نموذج -3
، وقد بني على خمسة متغيرات مستقلة من النسب المالية وفق معادلة االرتباط لتحديد قيمة 6936 في سنة

 (1) :التاليةبموجب المعادلة وذلك ( Z)المتغير التابع 
 
 

فإذا كانت نتيجة اختيار المشروع وفق هذا النموذج إيجابية يكون المشروع في حالة أمان من الفشل 
عالية ج قدرة هذا النموذ المالي، أما إذا كانت النتيجة سالبة فإن المشروع مهدد بالفشل المالي، وقد أثبت

 .%94للتنبؤ بالفشل المالي وصلت إلى 
 :والمؤشرات التي استخدمت في صياغة مكونات المعادلة السابقة هي 

X1: إجمالي األصول/ صافي الربح بعد الضريبة. 
X2 : إجمالي االلتزامات/ ق المساهمين حقو. 
4X : االلتزامات المتداولة/ األصول السائلة. 
3X : األصولإجمالي / المبيعات. 
4X : إجمالي األصول/ النقدية. 

مجموعة عتبر جهود الباحث الذي طور هذا النموذج امتدادا لجهود تSherrord  (1611 :)نموذج  -4
ج التنبؤ بالفشل المالي والتي سبقت اإلشارة إليها، لكن ميزة هذا سبقوه في تطوير بعض نماذ الباحثين الذين

تتمثل في أن مصممه أوجد نوعا من العالقة بين درجة مخاطرة القرض من جهة، وتحديد نوعيته من  النموذج

                                                           

 .616وليد ناجي الحيالي، مرجع سبق ذكره، ص  (1) 

Z = 1.042 X1 +0.42 X2 -0.42X3 -0.463 X4 + 0.271 X5 
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جهة أخرى، وذلك كأساس لتسعير القرض ومن ثم تقييم نوعيته أو جودة محفظة القروض في البنك جميعها 
 (1) .كوحدة

 ابالعمالء المقترضين أفرادلتقييم أو ترتيب مخاطر االئتمان المتصلة  أساسا  sherrodنموذج يهدف 
التي ترفق بطلب الحصول كانوا أم شركات وذلك من خالل تقييم مراكزهم المالية من واقع البيانات المالية 

 .على القرض
ن العاملون فة أقسامها كي يسترشد به المسؤولو معتمد من قبل إدارة االئتمان ليعمم على كا: مقومات النموذج

تم اشتقاقها بمعيار ا على حقائق ومؤشرات كمية يذ قراراتهم االئتمانية وذلك اعتمادفي تلك األقسام لدى اتخا
 لمتخذموحد يطبق على جميع القروض التي تتكون منها المحفظة، بقصد تقليص آثار التحيز الشخصي 

 .القرار إلى حدها األدنى
نسب مالية رئيسية مالئمة ألغراض قياس قدرة العميل على  (01)يقوم النظام المقترح على : النموذجتصميم 

  .كذا معاملها أو وزنها النسبيو يلي جدول يوضح هذه النسب ونوع كل منها  ما السداد وفي
 Sherrod نموذجنسب  (:12)جدول رقم 

 وزنها النسبي نوعها النسبة الرقم
 67 مؤشر سيولة       إجمالي الموجودات/ رأس المال العامل 06
 9 مؤشر سيولة       إجمالي الموجودات/ الموجودات السائلة 06
 4 مؤشر مالءة أو رفع إجمالي الموجودات/ صافي حقوق المساهمين 04
 60 مؤشر ربحية      إجمالي الموجودات/ صافي الربح قبل الضرائب 03
 6.6 مؤشر مالءة أو رفع إجمالي المطلوبات/ إجمالي الموجودات 04
إجمالي الموجودات / صافي حقوق المساهمين 01

 الثابتة
 0.6 مؤشر مالءة أو رفع

 أطروحة، -الجزائرية التجارية العمومية دراسة واقع البنوك-إدارة المخاطر المصــــرفية وفق اتفاقيات بازل نجار حياة، .د :المصدر 
 .631، ص6064-6066، 6في العلوم االقتصادية،جامعة سطيف هدكتورا

في معامالتها أو  ةالفئة التي سيصنف فيها القرض عن طريق ضرب كل نسبة من النسب الستتحدد 
لتمثل الحصيلة اإلجمالية للنقاط المتمثلة ألوزان هذه النسب مؤشر للجودة سيتخذ أساسا  وزنها النسبي،

جودتها في ا حسب تنازلي لمصرفية التي تتكون منها المحفظةلتصنيف القرض، ويمكن تصنيف القروض ا
 :وفق الجدول الموالي خمس فئات رئيسية

                                                           
 .490-433، ص ص 6004، دار وائل للنشر، الطبعة األولى، االتجاهات الحديثة في التحليل المالي واالئتمانيمحمد مطر،  (1)
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 تصنيف القروض حسب درجة مخاطرتها(: 13)الجدول رقم 
 مؤشر الجودة فئة القرض الترتيب
 م    (قروض ممتازة عديمة المخاطرة)فئة أولى  06
م    (قروض قليلة المخاطرة)فئة ثانية  06     
م   (قروض متوسطة المخاطرة)ثالثة فئة  04     
م    (قروض مرتفعة المخاطرة)رابعة  فئة 03    
 م    (قروض خطرة جدا)فئة خامسة  04

 .637نجار حياة، مرجع سبق ذكره، ص.د :المصدر 

في ختام هذا المبحث نؤكد أن عملية التنبؤ بالفشل المالي ضرورية للوقوف على مدى استمرارية 
 . واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتجاوز مخاطر الفشل في وقت مبكر ،االمؤسسة من عدمه

ووجود الصعوبات  نظرا للعدد الكبير للنسب المالية المستخدمة في تحليل الوضعية المالية للمؤسسة،
تم االعتماد على النماذج  ال يعطي الصورة الحقيقية للمؤسسة، ممافي تفسير مجموعة من تلك النسب، 

رة وكفاءة على التنبؤ بالشركات التي يمكن أن تكون في خطر، حيث أن جميع النماذج الكمية األكثر قد
وكل نموذج يصلح لظرف اقتصادي معين  في اشتقاق احتمال الفشل المالي، تعتمد على األسلوب الرياضي

 .هذا يعني أنه ال يمكن تطبيق هذه النماذج على كل المؤسسات الختالف واقعها االقتصادي
 Z-Score االستقرار المالي و السالمةمعيار : المبحث الثاني

ن في مجال التمويل و المحاسبة تمهيدا لدراسته المشهورة أن األكاديميي (ALTMAN)مانأدرك ألت 
يميلون إلى االستغناء عن تحليل النسب كأداة تحليلية لتقييم األداء الكلي لشركات األعمال، فكان هناك  بدأو

 تقييم أداء هايمكن الو  أداء المؤسساتشعور عام بأن النسب المالية مفيدة بذاتها لتقييم جوانب معينة في 
التحليلية البسيطة المتمثلة في  األدواتتعد محاولة لدمج ALTMAN ذلك فقد كانت دراسة ول عام،ال المؤسسة

األخرى والتي يمكن استخدامها في  اإلحصائيةالنسب المالية واألدوات األكثر تعقيدا والمتمثلة في الطرق 
 .ف مثل التحليل التمييزيال التصنيأعم

تعرضها للفشل المالي، ومع  بإمكانيةمعيار لقياس سالمة المؤسسة والتنبؤ  (Z-Score)يعتبر نموذج 
 مرور الوقت وكثرة االستخدام اكتسب هذا المعيار شهرة ومصداقية في مجال قياس االستقرار والسالمة
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 أنأي احتمال )عكسيا باحتمال إعسار المصرف هذا المعيار تنبع من كونه مرتبط المالية، وشهرة
   .(1) (تكون قيمة أصول المصرف أقل من قيمة الديون المترتب عليه

 وخصائصه Z-SCOREالتعريف بنموذج : المطلب األول
هو عبارة عن دالة تضم مجموعة من النسب التي تعتبر كمتغيرات مستقلة لتحديد قيمة المتغير التابع، 
إذ يستعمل هذا النموذج إلعطاء نقطة للمؤسسة يتم من خاللها توصيف الوضعية المالية للمؤسسة مما 

المجال الذي تنتمي إليه، سواء المنطقة الخطرة التي تشير إلى عدم سالمة المؤسسة  أو يمكنها من تحديد 
عام ( Edward Altman)أستاذ االقتصاد بجامعة نيويورك ، لقد طور هذا المعيار (2)المنطقة السليمة

، حيث اكتسب هذا المعيار شهرة ومصداقية في مجال قياس السالمة المالية وأصبح معتمدا من قبل 6913
دارات المحاسبة والمحاكم،  قواعد البيانات لتقييم حالة القروض التي على األفراد  وأنظمةالمدققين وا 

 .والمؤسسات
بير لقياس السالمة المالية لمجموعة  ية لهذا المعيار أنه موضوعي إلى حد كسساالخصائص األ إحدى

 بنكيركز بشكل رئيسي على خطر إعسار ال من المؤسسات المالية المختلفة، وموضوعيته مستمدة من كونه
 .سواء كان تجاريا أو إسالميا أو غير ذلك( أي نفاذ رأس ماله واحتياطه)

ه تصل إلى مستوى يتراوح بين أثبتت الدراسات التي قامت بقياس مدى فعالية المعيار أن دقة تنبؤات
  .(3)النماذج، وهي نسبة جيدة جدا في مثل هذه  %30و  76%

يتكون هذا النموذج من خمسة نسب   :النسب المالية المكونة للنموذج للتنبؤ بالفشل المالي: المطلب الثاني
  :(4)يلي شرح لكل واحد منها مالية وفي ما

تقيس هذه النسبة حجم رأس المال العامل من إجمالي : مجموع الموجودات /رأس المال العامل  -1
الموجودات، يتم تعريف رأس المال العامل على أساس  مجموع الموجودات المتداولة، والمنظمة التي تعاني 

الموجودات، وأن ارتفاع هذه  بإجماليمن خسائر تشغيلية ثابتة سوف تقلص موجوداتها المتداولة فيما يتعلق 
ألداء المنظمة التشغيلي، وأن صافي رأس المال العامل هو الفرق مابين الموجودات  النسبة مؤشر جيد

                                                           
مجلة جامعة  ".مناقشة نتائج ورقة عمل صادرة عن صندوق النقد الدولي:واالستقرار الماليالبنوك اإلسالمية "أحمد مهدي بلوافي،( 1)

 .79، ص6003، جدة، 6،ع 66الملك عبد العزيز، م 
جياللي  ةوحة دكتوراه علوم اقتصادية، جامعأطر ". القتصاديةادور التحليل النوعي في التنبؤ بفشل المؤسسة "مصطفى طويطي،  (2)

 .44، ص 6063-6064الياس، سيدي بلعباس، 
)3(

http:/W.W.W.Value Basd Management.net/Methods-Altman-Z-Score.Html 

    ، مجلة االقتصاد مان للتنبؤ بفشل الشركات بالتطبيق على الشركات المساهمة الكويتيةدراسة لنموذج ألتاني، طالع محمد الديج( 4) 
 .669-667، ص ص، 3جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، العدد واإلدارة، مجلة 
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المتداولة والمطلوبات وأن مميزات السيولة والحجم تعطي االهتمام الكبير للمنظمة وبشكل واضح ويرمز له 
 .1Xبالرمز 

إلى ( المحتجزة)المتراكمة س هذه النسبة حجم األرباح وتقي :مجموع الموجودات/ األرباح المحتجزة  -2
أو خسائر المنظمة على مدى / إجمالي الموجودات، وكذلك هي المبالغ اإلجمالية لألرباح المعاد استثمارها و

وهذا  .والتي تعكس مدى فائدة المنظمات( األرباح والخسائر)عمرها كله، وهي نسبة المبالغ  المعاد استثمارها 
تلكها المنظمة من خالل األرباح التي تحصل عليها وتستخدم الشركة يعني مدى منفعة الموجودات التي تم

 .X2المحتجزة لديها لتمويل موجوداتها ويرمز لها بالرمز األرباح 
 ة للمؤسسةيالحقيق اإلنتاجيةوتدل هذه النسبة على : مجموع الموجودات/ األرباح قبل الفوائد والضرائب  -3

مهمة لبقائها، فال شك بأن هذه النسبة  مؤسسةلل راديةياإلوذلك قبل خصم الفوائد والضرائب، ومادامت القوة 
يحدث  ( عدم المالءة)عدم الكفاية تمثل مؤشر للداللة على احتمال فشلها أو نجاحها، عالوة على ذلك فإن 

 .3Xويرمز لها بالرمز  راديةياإلبالقوة عندما تتعدى مجموع الخصوم قيمة إجمالي األصول والتي تقيم عادة 
حقوق المساهمين تقاس بإجمالي : القيمة الدفترية إلجمالي الديون/ القيمة السوقية لحقوق المساهمين -4

القيمة السوقية لجميع األسهم الممتازة والعادية، بينما يتضمن الدين الخصوم المتداولة والديون طويلة األجل، 
+ مقاسة بالقيمة السوقية لحقوق الملكية )يمكن لقيمة أصول الشركة أن تنخفض وهذا المؤشر يوضح كم 

 .4Xويرمز لها بالرمز  ،قبل أن تتعدى قيمة التزاماتها قيمة أصولها فتفشل( الديون
 إحدىوهي نسبة تدل على مدى قدرة الشركة على توليد المبيعات، وهي  :مجموع األصول/ المبيعات  -5

على التعامل مع الظروف التنافسية لألسواق، وهي نسبة مهمة جدا  اإلدارة إمكانيةاألدوات التي تقيس مدى 
مييز تلعالقتها الفردية بالمتغيرات األخرى في النموذج كما أنها تأتي بالمرتبة الثانية من حيث مساهمتها في 

 .5Xبالرمز الشركات المفلسة من غير المفلسة في هذا النموذج ويرمز لها 
 z-score- (1691)الجيل األول لنموذج : المطلب الثالث

من الدراسات الهامة التي استخدمت النسب المالية للتنبؤ بفشل الشركات إذ   (Altman) تعتبر دراسة
، وبلغت عينة اإلفالسنسبة مالية استخرجت من القوائم المالية للشركات في السنة األولى قبل  66حلل فيها 
شركة ناجحة ومماثلة لها في نوع الصناعة  44و ( 6914-6914) شركة فاشلة خالل الفترة  44الدراسة 

 (L’analyseDiscriminante)وحجم األصول، واستخدم في الدراسة التحليل التمييزي الخطي متعدد المتغيرات 
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النسب المالية للتنبؤ بفشل الشركات، وتوصل إلى النموذج التالي المكون من مجموعة من  أفضل إليجاد
  :(1)النسب المالية

 
 

وهي معيار التفرقة بين الشركات المفلسة وغير المفلسة ( Z-Score)هي القيمة التمييزية  Zحيث أن 
 :فتمثل النسب المالية التالية x1،x2،x3،x4،x5أما 

 الجيل األول للنسب المالية Altmanنموذج : (14)الجدول رقم 
 النسبة المتغير
X1 رأس المال العامل إلى مجموع األصول 
X2 رصيد األرباح المحتجزة إلى مجموع األصول 
X3  الربح قبل الفوائد والضرائب(EBE)إلى مجموع الموجودات 
X4 إلى القيمة الدفترية إلجمالي الديون( أو أسهم المنشأة)لحقوق المساهمين القيمة السوقية 
X5 المبيعات إلى مجموع األصول 

هاني الشنيور، تحليل االئتمان المصرفي ، دورات تدريبية في االئتمان المصرفي، معهد الدراسات المصرفية، عمان، األردن، :المصدر
 .63، ص 6003-6004

نها تشير إلى سالمة المركز المالي للشركة، بينما تدل القيمة المتدنية على فإ( Z)كلما ارتفعت قيمة  
 .احتمال الفشل المالي

بالنسبة لوضع مجموعتي الشركات الفاشلة والشركات الغير فاشلة (  Altman)النتيجة األساسية لنموذج  أما

 :فيتمثل في التوزيع االحتمالي الموضح في الشكل الموالي

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
Score -ZAltman.  http://en,wikipedia.org/wiki/

 (1) 

Z = 1.2X1 +1.4X2 +3.3X3 + 0.6X4 + 0.999X5 

http://en,wikipedia.org/wiki/
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 االحتمالي Altman توزيع (:12)الشكل رقم 

 

 

 .640طالع محمد الديجاني، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر

كما هو موضح في الجدول  ةثالثالمناطق الالبد أن تقع ضمن واحدة من  Zشكل أن قيمة ويعني هذا ال
  :الموالي

 احتمالية الفشل القيمة
Z      

1.81        
 
Z      

 (إفالسهامؤسسات فاشلة يحتمل ) الفشل متوقع
المؤسسات الفاشلة يصعب تحديد )الفشل غير محدد 

 (وضعيتها
 راراالستم مؤسسات ناجحة سليمة ماليا وقادرة على

 نفس الصفحة نفس المرجع السابق، :المصدر
األبعاد المالية التي يجب دراستها في  أهمتتناول  (Altman)ن النسب التي اعتمدها نموذج إ

لنموذج على عينة ااختبار ( Altman)السيولة، الربحية، الرفع المالي، والنشاط، كما أجرى : المؤسسة وهي
، فكان النموذج قادرا على التنبؤ بفشل الشركات بدقة اإلفالسمن شركات أخرى ولمدة خمس سنوات قبل 

بشكل ملحوظ بازدياد عدد  انخفضتقت الفشل، إال أن الدقة في التنبؤ في السنة األولى التي سب %94بلغت 
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من السنة الثانية إلى الخامسة  %69و  %41و  %33و  %76، حيث بلغت لإلفالسالسنوات السابقة 
  .(1)على التوالي

 Z-Score (1611)الجيل الثاني لنموذج : المطلب الرابع
تطبيق النموذج بصيغة األصلية  إمكانيةلعل أكثر الصعوبات التي تواجه المحللين الماليين هي عدم 

يتطلب )على الشركات غير المدرجة في السوق المالي وذلك لصعوبة قياس القيمة السوقية لحقوق المساهمين 
وهو ما ) ZETAبتطوير نموذج  6977في العام ( Altman)، لذلك قام (بيانات القيمة السوقية للسهم

شركة فاشلة  44الدراسة على عيينة من  بإجراءللشركات في القطاع الخاص وذلك ( يعرف بالجيل الثاني
لهذه الغاية هما طريقة  تينقام باستخدام طريق إذ ،(6974-6919) شركة ناجحة خالل الفترة من  44و

نسبة مالية، وكانت ( 63) حليل التمييزي التربيعي، حيث شمل التحليلالتحليل التمييزي الخطي وطريقة الت
النتيجة استبدال القيمة السوقية لحقوق المساهمين بالقيمة الدفترية، كما أدت الدراسة إلى تعديل معامالت 

  :(2)ةالتمييز حسب الصيغة التالي
 
 

 :حيث أن
 الجيل الثاني  z-score جنموذنسب  (:15)مالجدول رق 

 النسبة المتغير
X1 رأس المال العامل إلى مجموع األصول الملموسة 
X2 األرباح المحتجزة إلى مجموع األصول الملموسة 
X3 األرباح قبل الفوائد والضرائب إلى مجموع األصول الملموسة 
X4 إلى مجموع المطلوبات القيمة الدفترية لحقوق المساهمين 
X5 صافي المبيعات إلى مجموع األصول الملموسة 

 .36مرجع سبق ذكره، ص  فهمي مصطفى الشيخ،: المصدر
 

                                                           
الملتقى الوطني األول حول المنظومة المصرفية ، مداخلة مقدمة في إطار فعاليات إدارة المخاطر البنكية والتحكم فيهاحسين بلعجوز،  (1)

 .63، ص 6004جوان  1/7في األلفية الثالثة، مخاطر وتقنيات، جامعة جيجل، 
 .34مصطفى فهمي الشيخ، مرجع سبق ذكره، ص  (2) 

Z = 0.717X1 + 0.84X2 + 3.10X3 +0.420X4 + 0.998X5 
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 :تحليل النتائج 
 

 Z-Score (1665)الجيل الثالث لنموذج : المطلب الخامس
أن  لقد اعتمدت الصيغ السابقة على عينة من الشركات الصناعية، ويمكن القول على سبيل المثال،

( Z)المناسبة ألوضاع تلك الشركات قد تختلف عن الشركات غير الصناعية، وبالفعل سجل نموذج  النماذج
 Altman)أرصدة مختلفة لبعض الشركات الخاصة والشركات غير الصناعية، مما دفع الباحثين 

Hartrell,Peck ) إلى تبني نموذج  6994عام(Zeta ) الخاص بالشركات غير الصناعية، وقد صمم
 الجديد بعد حذف معدل دوران األصول للتقليل من األثر الصناعي المحتمل، حيث أن معدل دوران النموذج

األصول في الشركات غير الصناعية أعلى منه في الشركات الصناعية ذات الكثافة الرأسمالية، وقد تم 
 :التوصل إلى النموذج التالي

 
 

 :أن حيث
 الجيل الثالث z-score نموذجنسب (: 19)الجدول رقم 

 النسبة المتغير
X1  مجموع األصولرأس المال العامل إلى 
X2 األرباح المحتجزة إلى مجموع األصول 
X3 األرباح قبل الفوائد والضرائب إلى مجموع األصول 
X4 لحقوق المساهمين إلى مجموع الديون القيمة الدفترية 

 .60الشريف ريحان، مرجع سبق ذكره، ص .د :المصدر        

 
 
 

 احتمالية الفشل   مةقي
 الشركة معرضة لمخاطر اإلفالس       

           

 
المؤسسات الفاشلة يصعب )الفشل غير محدد 

 (تحيد وضعيتها
 الشركة ناجحة      

Z = 6.56 X1+ 3.26X2+6.72X3+1.05X4 
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 :تحليل النتائج
 

 
 
 

محاكاته  تطبيقه، سهولة فهمه،لنظرا  إلى الكثير من الدراسات التطبيقية ALTMANخضع نموذج 
 والتي MOYERمن  ةالموجه ،  خاصة تلكاالنتقاداتلى بعض إتعرض هذا النموذج  وبالرغم من وتعديله

أنه على الرغم من مرور عقد من الزمن ردا على هذا االنتقاد  ALTMANأكد على أساس ضعيف جدا، تبني
، وأن ضعف العينة المالي فشلالمازال يعتبر أداة جديدة لقياس درجة  على نموذجه التصنيفي للمؤسسات

 Altman وعدم االلتزام بقيود ومحددات دراسة  وعدم أهلية منهجيته البحثية، MOYERختبارية لدراسة اإل
 & westhon)ؤكده العديد من الباحثين الماليين من بينهم ي وهذا ما المقدم نتقاداالمن أهم أسباب ضعف 

brigham) و (Brealy&Myers.) 
تتناول أهم األبعاد المالية التي يجب  ALTMANفي الختام أن النسب التي اعتمدها يمكننا القول 

ن أالرفع المالي والنشاط، وقد وضحت دراسته بشكل صريح  الربحية، السيولة،: دراستها في المؤسسة وهي
تمثل نسبة قياس التي  (X 3)غير الفاشلة هي  عنأكثر النسب مساهمة في فصل مجموعة الشركات الفاشلة 

هي الربح  األهداف التي تسعى إليها المؤسسات حيث أن من أهم وهذا أمر منطقي ومسلم به،. الربحية
ن لم يتحقق هذو  ا شركات األعمال في القطاع الخاص،السيم على أن  ا الهدف فسوف يدل ذلك صراحةا 

الشركة عاجزة عن تغطية تكاليفها وبذلك فهي عاجزة عن سداد التزاماتها للغير، وهذا ما يحكم إن كانت 
من معايير قياس سالمة المؤسسة واستقرارها المالي  Z-scoreلذلك يعتبر معيار  .فاشلة أو غير فاشلة

 .والتنبؤ بإمكانية تعرضها للفشل المالي حيث اكتسب شهرة ومصداقية كبيرة في هذا المجال
 

 

 
 

 احتمالية الفشل   مةقي
 الشركة معرضة لمخاطر اإلفالس      

          
 

المؤسسات الفاشلة يصعب )الفشل غير محدد 
 (تحيد وضعيتها

 الشركة ناجحة      
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   خالصة الفصل
المالي، من خالل استعراض مفهوم  حاولنا من خالل هذا الفصل التعرف على عملية التنبؤ بالفشل

المالي وأهميته واألطراف المهتمة به، وأهم شروط نجاح هذه العملية والمحددات التي بالفشل  عملية التنبؤ
تحكمها، إضافة إلى عرض طرق التنبؤ بالفشل المالي المتمثلة في التحليل الساكن، التحليل الديناميكي، 

وهذا في المبحث  (Beaver,ALTMAN ,Kida , sherrod)هذه النماذج ونماذج التنقيط والتعرف على أشهر 
وهو نموذج  لتنبؤ بالفشل المالي،ذج او بحث الثاني بشكل مفصل إلى أهم نمتطرقنا في المفي حين  .األول

(Z-score)  الذي يعتبر معيار لقياس السالمة واالستقرار المالي للشركة، حيث تعرفنا على هذا النموذج
الصيغة األصلية   أن حيث ه،صيغمختلف  ، وعرض هوأهم خصائصه، النسب المالية المستخدمة في تركيب

لى في حين تم تطويرها إلمكانية تطبيق النموذج ع ،(6913)المدرجة في البورصة خاصة بالشركات
للشركات في القطاع  (Zeta Model)وهو ما يعرف ب ( 6977) البورصةمدرجة في الالشركات غير 

الخاص  Zetaالخاص، ونظرا العتماد الصيغ السابقة على عينة من الشركات الصناعية، تم تبني نموذج 
ة، وذلك نظرا ، وبالرغم من مرور الوقت مازال النموذج يحظى بالمصداقي(6994)بالشركات غير الصناعية 

 .لدرجة الكفاءة والصالحية التي يتمتع بها
 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

بفشل   للتنبؤ z.scoreتطبيق نموذج   :الفـصـل الثالث
 وكالة جيجل  -BEA-بعض عمالء بنك الجزائر الخارجي

 تمهيد
 تقديم عام لبنك الجزائر الخارجي: المبحث األول
على   z-scoreاختبار قدرة نموذج  : المبحث الثاني

-التنبؤ بالفشل المالي للعميل ببنك الجزائر الخارجي
- وكالة جيجل

 خالصة
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 تمهيد  
بسبب القروض  وذلك تعتبر من أكثر المتضررين من  الفشل المالي للشركات، المالية إن المؤسسات

نتيجة عدم قدرة العمالء الحاصلين عليها  ى تجميد جزء هام من أموال البنكالتسهيالت المتعثرة التي تؤدي إلو 
ة مادية تتمثل في هالك الدين وفوائده خاصإلى خسارة حقيقية  بنكرض العلى سداد أقساطها وفوائدها، وتع
، والتأكد من مدى الءهتم البنوك بدراسة الوضعية المالية للعمتلذلك . افيةإذا لم تكن هناك ضمانات مادية ك

 .قرار منح القرض تجنبا لمخاطر عدم السداد اتخاذعلى االستمرار قبل  مقدرته
بنك الجزائر الخارجي اختيارنا على  المقدم، وقعلمعالجة موضوع بحثنا ومحاولة اإلجابة على الطرح 

ومدى اعتماد البنك على للعميل فشل المالي الالتنبؤ بفي التي يتبعها  اإلجراءات وذلك لمعرفة ،وكالة جيجل
محاولين التطرق إلى جميع عمالء البنك بعض على  تطبيق النموذجبسنقوم  .في ذلك Z-Score   جنموذ

الخاصة بالمؤسسات الصناعية والصيغة الخاصة  الصيغة:النموذج تيم صيغواستخدا الحاالت الممكنة
مع النتائج التي توصل إليها ا بمقارنة النتائج التي توصلنا إليهنقوم في األخير  .صناعيةالبالمؤسسات غير 

 .تنبؤ بالفشل الماليفي الك للوقوف على مدى فعالية النموذج البن
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 تقديم عام لبنك الجزائر الخارجي: المبحث األول
ويعتبر . لنهوض بالتنمية االقتصادية لتلعب القروض البنكية دورا هاما في تمويل المشاريع االستثمارية 

من البنوك التي تنشط في هذا اإلطار، ما يجعله أكثر عرضة لمخاطر عدم السداد  البنك الخارجي الجزائري
والتوقف عن الدفع من قبل العمالء إذا ما كان قرار منحهم القروض مبني على العشوائية وال يستند إلى أية 

و العجز أسس موضوعية أو نماذج علمية تسمح بكشف نقاط القوة والضعف وبالتالي التنبؤ بحاالت العسر أ
 . قبل وقوعها

وكالة جيجل، باعتباره  -جي الجزائرير نك الخابينصب حول التعريف بال البدايةلذلك، فإن اهتمامنا في 
  .وفق ما تقتضيه منهجية البحث العلمي، وكنقطة انطالق لمعالجة اإلشكالية المطروحة، ميدان دراستنا
 -جيجل وكالة– التعريف ببنك الجزائر الخارجي: المطلب األول

 نشأة بنك الجزائر الخارجي -1
وبهذا فهو ثالث  (1)412-91بموجب األمر  10/01/0691تأسس البنك  الخارجي الجزائري في 

ولم يحصل البنك على هيكله النهائي إال  ،وآخر بنك خارجي يتم تأسيسه تبعا لقرارات تأمين القطاع البنكي
رية التي أجرتها الحكومة، المؤسسات والتغيرات الجذثر هيكلة ، وعلى إ0691في الفاتح من شهر جوان 

الصادر في  10/11، وأصبح شركة أسهم حسب نص القانون عرف بنك الجزائر الخارجي تغيرات في هيكله
الخاص باستقاللية المؤسسات ورفع رأس ماله إلى مليار دينار يملكها ما عرف سابقا  01/10/0611

اعات المكونة للمحفظة التجارية للبنك، وهي قطاع المحروقات، البناء، بصندوق  المساهمة، والتي تمثل القط
مياء، الصيدلية، اإللكترونيك، االتصاالت، ويمثل هذا البنك المرتبة العاشرة في إفريقيا ويبلغ رأس ماله يالك

أصبح رأس مال البنك مليار وست مئة مليون  0660دينار حدد من طرف وزارة المالية والتخطيط وفي 
 .ساهمة يبقى رأس المال ملك للدولةينار، إال أنه بعد حل صناديق المد
 :-84-تعريف بنك الجزائر الخارجي وكالة جيجل -2

وهي تابعة  11121وكالة جيجل واحدة من بين الوكاالت التابعة للبنك الخارجي الجزائري تحمل رقم 
وكالة التابعة لهذه  04، ووكالة جيجل تعتبر من بين 111909للمديرية الجهوية بقسنطينة الحاملة للرقم 

وهي عبارة عن بنك تجاري، تتعامل وكالة جيجل مع عدد هام من  0691المديرية، حيث تأسست سنة

                                                           
 .0691سنة  14الجريدة الرسمية ، رقم (  1) 
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عة للقطاع العام، ويلعب البنك أشخاص عاديين أو تجار، مؤسسات خاصة أو شركات تاب الزبائن، سواء كانوا
 (1) .من خالل تمويل المشاريع االستثمارية االقتصاديدوره في تطوير النشاط 

 -جيجلوكالة  -الخارجي الجزائر لبنكالهيكل التنظيمي : ب الثانيالمطل
وزع نشاط البنك على عدة مصالح، لكل مصلحة وظائف ومهام معينة تتكامل فيما بينها للحصول 

 موضح في الشكلهو المسطرة من طرف البنك، كما  األهدافعلى نوعية جيدة من الخدمات وتحقيق 
 :ويمكن تحليل الهيكل التنظيمي للوكالة كما يلي الموالي،

 .أعلى المستويات اإلدارية مهمته إنجاز القرارات الالزمة لتسيير الوكالة :مدير الوكالة -
 .مهمتها مساعدة المدير ونائبه في مهامها، لكنها ال تقوم بالعمليات البنكية :األمانة العامة -
 :يلي تتمثل مهامه فيما :مركز المحاسبة -

  المحاسبة التحليليةمراقبة عمليات المحاسبة وضبطها علما أن الوكالة تعتمد. 
 متابعة وتعديل أي خطأ يتم اكتشافه. 

 .مهمته متابعة االلتزامات الخاصة بالتكاليف :القسم اإلداري للتعهدات -
 .مهمته توظيف األموال وتقديم الخدمات مثل منح القرض :قسم الموارد -
 .مهمته النظر في المنازعات المالية من الناحية القانونية :قسم المنازعات -
 :مهامها في ، وتتلخصمصلحة العالقات مع الزبائن -

 جلب الزبائن واختيارهم. 
 تقديم المعلومات الالزمة للمتعاملين. 

 :تضم األقسام اآلتية: اإلداري مصلحة التسيير -
 .إلخ...زةهتتلخص مهامه في توفير وسائل العمل كاآلالت واألج :قسم تسيير الموارد -
  .يعمل هذا القسم على إعداد الميزانية المحاسبية للوكالة والمراقبة اإلدارية: قسم اإلعالم اآللي والمحاسبة -
 :تقوم بأكبر قسط من  العمليات البنكية وتحتوي على قسمين :مصلحة الصندوق -
 :ويحتوي على: ك األمامياالشب-
لى الحسابات : شباك الصرف اليدوي والعملة الصعبة -أ ويم فيه العمليات المباشرة كالدفع أو السحب من وا 

 .قسم المقاصة، قسم التحويالت، قسم المحفظة، قسم السيولة: يحتوي على: الشباك الخلفي. بالدينار

                                                           
يوم -وكالة جيجل-مصلحة القروض على مستوى بنك الجزائر الخارجي عون متعدد الخدمات، نسة بوطيان لويزة،مقابلة مع اآل (1)

06/10/4101. 
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 :التصدير وتتفرع إلى عدة أقسام هيو  باالستيرادتهتم بكل ماله عالقة : مصلحة التجارة الخارجية-ب
 .ي، قسم التحويالت بالعملة الصعبةاد المستندي، قسم التسليم المستندقسم التوطين، قسم االعتم

 -وكالة جيجل-الهيكل التنظيمي لبنك الجزائر الخارجي ( 30)شكل رقم 

 

 .األمانة العامة للبنك:المصدر
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 وموارده- جيجلوكالة  -ارجيوظائف بنك الجزائر الخ: ب الثالثالمطل
 (1) :يمكن تقسيم هذه الوظائف إلى تقليدية وأخرى حديثة  :الوظائف -1

 :يلي وتتمثل فيما :الوظائف التقليدية -1-1
 (.الجارية، التوفير، ألجل)فتح الحسابات الجارية وقبول الودائع على اختالف أنواعها-
والربحية والضمان ومن أهم أشكال التشغيل  مبدأ التوفيق بين السيولة غيل موارد البنك مع مراعاةشت-

 :واالستثمار مايلي
 ؛منح القروض والسلف المختلفة وفتح الحسابات المدينة*
 ؛تحصيل األوراق التجارية وخصمها والتسليف بضمانها*
 ؛التعامل باألوراق المالية من أسهم وسندات بيعا وشراء*
المستوردين ستندية ومنح القروض للموردين، أو جية من خالل فتح االعتمادات المالخار  التجارةتمويل *

 ؛وغيرها من الوظائف
 ؛تقديم الكفاالت وخطابات الضمان للعمالء*
 ؛التعامل بالعمالت األجنبية بيعا وشراء*
 ؛تحصيل الشيكات المحلية عن طريق غرفة المقاصة*
  .المساهمةالمساهمة في إطار أسهم وسندات الشركات *
 :وتتضمن الوظائف التالية :الوظائف الحديثة -1-2
 ؛إدارة أعمال العمالء وتقديم االستشارات االقتصادية والمالية لهم من خالل دائرة متخصصة -
كر أن لكل بنك نجاري سقف تجاري ل اإلقراض العقاري، والجدير بالذتمويل اإلسكان الشخصي من خال -

 ؛يتجاوزهمحدد لإلقراض يجب أن ال 
قراض آلجال متوسطة وطويلة وهنا يتجاوز البنك التجاري اإل االقتصاديةالمساهمة في خطط التنمية  -

 ؛نسبيا
الدولي  فالبنك التجاري يضمن  خدمات مالية عالية من خالل دخول البنوك في التجارة والتمويل تقديم-
 .كات المستوردة حتى يتم االستيراد وتسويق المنتجاتر شال

 :عن الوظائف سابقة الذكر من أهمها أهميةوهناك وظائف أخرى ال تقل      

                                                           
تخصص  قسم علوم التسيير، مذكرة ماستر،، "مدى استخدام البنوك التجارية للتحليل المالي في منح القروض"،العمري سيد علي (1)

دارة مالية،جامعة جيجل،محاسبة   . 92 -90، ص ص ،4109- 4102وا 
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الالزمة  األموالالمركزي يتم توزيع كافة  االقتصاديفي المجتمعات ذات التخطيط  :فة التوزيعوظي -
 .لإلنتاج

المتداولة  األموالالمصاريف ذات التخطيط المركزي عملية توجيه ومتبعة  تتولى :وظيفة اإلشراف والرقابة -
 .إلى استخدامها المناسبة

 -وكالة جيجل–موارد بنك الجزائر الخارجي  -2
 (1) :التي بحوزته تتشكل منباإلضافة إلى رأس المال المحدد في قانونه األساسي فإن موارده المالية      
 ؛االحتياطات القانونية والخاصة -
 ؛األرباح الغير موزعة -
الرئيسي للبنوك التجارية،خاصة الودائع الجارية،ودائع ألجل،ودائع بإشعار،وودائع  الودائع التي تمثل المورد -

 ؛التوفير
 ؛(مقابل ضمان أو بدونه)القروض التي تعتبر أكثر الموارد ربحا وأقلها سيولة  -
 ؛نسب الفوائد المحصلة من القروض الممنوحة للزبائن -
 ؛ئناخيل المحصل عليها لقاء خدمات مقدمة للزباالمد -
 ؛أرباح الصرف وتتحصل عليها عند خصم األوراق المالية -
 ؛(تغيير العمالت)األرباح الناتجة عن العمليات األجنبية  -
  .الميزانية المحددة من طرف المديرية العامة -

 -وكالة جيجل-عمالء بنك الجزائر الخارجي: المطلب الرابع
 لألفرادمن خالل تقديمها في شكل قروض من المعروف أن البنوك توجه مواردها التي تتحصل عليها 

أنواعا مختلفة من القروض لعمالئه المتمثلين -وكالة جيجل–حيث يعرض بنك الجزائر الخارجي  .والمؤسسات
باإلضافة إلى تمويله لمختلف . األفراد والعائالت،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الوطنيةفي 

 .األشغال العمومية والبناء التجارة، مجاالت الصناعة،
وهي قروض قصيرة األجل  قروض االستغاللمن أهم القروض المقدمة من طرف وكالة جيجل 

 .أما القروض بالعملة األجنبية فهي طويلة األجل شهر بالعملة الوطنية، 01تتراوح مدتها من يوم إلى 

                                                           
مذكرة ماستر،قسم العلوم ".أثر سياسة تسيير الضمانات على المخاطر االئتمانية في البنوك التجارية"زغبيب فيروز، زغبيب نجية،  (1) 

 .044،ص4102- 4100االقتصادية،تخصص نقود ومالية دولية،جامعة جيجل،
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عبارة عن قروض االستثمار وهي قروض موجهة لتمويل إنشاء من القروض فهي الثاني  النوعأما 
 . المشاريع الجديدة وتجديد آالت ومعدات اإلنتاج

جراء الدراسة إل -وكالة جيجل–لبنك الجزائر الخارجي أن سبب اختيارنا بر نذك  في ختام هذا المبحث 
 .لبنك لتجنب مخاطر التعثر هذا من جهةبالنسبة ل الماليوضوع التنبؤ بالفشل أهمية مالميدانية يعود إلى 

ومن جهة أخرى صعوبة إجراء الدراسة في المؤسسات الموجودة على مستوى والية جيجل وذلك لسرية 
 .المعلومات وعدم اإلفصاح عن الوضعية المالية خاصة من طرف المؤسسات الفاشلة

على مستوى وكالة  (z-score)نموذج  تقصي مدى استخدامسنحاول من خالل المبحث الموالي 
 .جيجل وتطبيقه على بعض عمالئها للتأكد من مدى صالحيته

وكالة -بنك الجزائر الخارجي عمالءل المالي للتنبؤ بالفشل (z-score)نموذج  اختبار: المبحث الثاني
 -جيجل

قبل اتخاذ قرار  لعمالء البنك التنبؤ بالفشل المالي على (z-score)نموذجاختبار قدرة من أجل 
طريقة سنوضح في هذا المبحث  حيث  1x 2x x3 :البنكزبائن لدى  ثالثةمنا باختيار القروض، ق هممنح

قوم بدراسة احتمالية فشل العمالء أو من جهة أخرى نو من طرف الوكالة،  دراسة الوضعية المالية للعمالء
 .( (z-scoreعلى االستمرار وذلك باستخدام معيار السالمة واالستقرار المالي  قدرتهم

 -33384-اإلجراءات العملية لمنح القروض من قبل وكالة  جيجل :المطلب األول
وأخرى خاصة بالبنك وهو ما  بالمؤسسة طالبة القرض تتباين هذه اإلجراءات بين إجراءات خاصة 

 (1) :سيتم التطرق إليه
تتمثل هذه اإلجراءات في التقرب إلى البنك لتقديم الطلب ثم في مرحلة : بالمؤسسةاإلجراءات الخاصة -1

 .الحقة تقديم ملف طلب القرض كامال
 :ضبطلب الحصول على القر  اللذين تقدموا 0x 4x x3العمالء يلي تعريف بكل من  فيما :تقديم الطلب 1_1
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .49/10/4101بتاريخ  مدير وكالة بنك الجزائر الخارجي بجيجل، لحيمر بوخميس،ب: مقابلة مع السيد( 1)
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 بالمؤسسات طالبة القرضالتعريف (: 30)الجدول رقم 

 (0،2،6المالحق ) من إعداد الطالبتين اعتمادا على الوثائق المقدمة من طرف البنك:المصدر
بدأ اإلجراءات  بحضور ممثل المؤسسة إلى الوكالة حيث يقوم بتقديم نفسه إلى المكلف بالدراسات ت 

منها هو معرفة الهدف األساسي الذي  غايةوتكون هناك مقابلة خاصة معه العلى مستوى مصلحة القروض 
 .أدى به إلى طلب القرض وتحديد المشروع ومكان تواجده، ثم مناقشته من حيث إمكانياته المالية والمادية

 .حيث يمكن أن تسفر هذه المناقشة  المباشرة  إما على قبول تمويل المشروع أو رفضه
على الموافقة المبدئية وقدمت لها  X1 X2 X3تحصلت كل من المؤسسات : القرضمكونات ملف  -1-2

 :ملفا يتكون من الوثائق التالية ونات ملف القرض، حيث قدمت المؤسساتنشرية تتضمن مك
 :وتتمثل الوثائق القانونية في الوثائق التالية :الوثائق القانونية -أ

 ؛طلب خطي للحصول على القرض بمبلغ معين -
 ؛هابملئها وتوقيعوثيقة داخلية تقدم من طرف مصلحة القروض تقوم المؤسسة طالبة القرض  -
 ؛نسخة طبق األصل لسجل التجاري للمؤسسة -
 ؛تفويض الرئيس العام للمسؤولية بصالحية طالب القرض وتشغيل الحسابات البنكية للمؤسسة -
 ؛رقم الحساب البنكي للمؤسسة -
 انونها األساسي؛وق عقود الملكية للمؤسسة -
 .النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية إلثبات االستثمار القانوني للعقد التأسيسي -
 :المحاسبية التالية الوثائق كل من المؤسساتقدمت  :الوثائق المحاسبية -ب
 (0xلمؤسسة بالنسبة ل 14حق رقم المل: )الميزانية المحاسبية -

 (4xللمؤسسة  بالنسبة 19رقم  حقالمل)                       

 X1 X2 X3 إسم المؤسسة 

حي الشاطئ طريق  العنوان االجتماعي
 جيجل-قسنطينة

جيجل -سيدي عبد العزيز   -عبد الحميد بن باديس 
 جيجل

 وكالة أسفار نوع النشاط
 -تقديم خدمات-

 أشغال عمومية
 -تقديم خدمات-

 إنتاج وبيع المواد الصيدالنية
 -مؤسسة صناعية-

 شركة تضامن القانونية الصيغة
SNC 

 شركة تضامن
SNC 

 شركة تضامن
SNC 
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 (x3بالنسبة للمؤسسة  01-01المالحق ) 
 (0xللمؤسسة بالنسبة  10رقم حق المل: )جدول حسابات النتائج -

 (4xللمؤسسة بالنسبة  11رقم حق المل)                          
 (x3بالنسبة للمؤسسة  01-01المالحق رقم )                          

 :وتتضمن الوثائق التالية: ضريبيةالالوثائق الضريبية وشبه _ج 
 ؛فقات واإليرادات الشهرية والمستقبليةتقديرات الن -
 ؛االقتصاديةنسخة من رخصة االستثمار للمؤسسات العمومية  -
 .شهادة ضريبية وشبه ضريبية حالية أقل من ثالثة أشهر تثبت وضعية المؤسسة اتجاه مصلحة الضرائب -
 (الدراسة التقنية للقرض)اإلجراءات الخاصة بالبنك _2
 تكوين ملف القرض من قبل الوكالة البنكية -2-1

مها يتطلب تكوين ملف القرض على مستوى البنك جمع عدة وثائق تتمثل في الوثائق السابقة التي تقد
بعد حصولها على  مع إضافة عقد القرض إلى الملف واختيارية، بصورة إجبارية القرض المؤسسة طالبة

 الغرض من القرض ومعدل الفائدة العقد مبلغ القرض، هذاويخص  الموافقة المبدئية لالستفادة من القرض،
 :النحو التاليعلى باإلضافة إلى وثائق تعدها الوكالة البنكية بنفسها 

المؤسسة من يتم تحرير محضر اللقاء الذي يجري بين مدير القروض من جهة ومسير : محضر اللقاء -
 .جهة أخرى

 .تقوم الوكالة البنكية بإعداد البطاقة االقتصادية للمؤسسة طالبة القرض :لمؤسسةلاالقتصادية بطاقة ال -
 :التي قامت بها الوكالة البنكية األوليةقات المراجعات والتدقي -2-2

تكوين ملف القرض وجمع المعلومات من الوثائق المكونة له، باشرت الوكالة البنكية مع بالموازاة 
 :تاألولية حيث قامت بمراجعات وتدقيقات شملإجراءاتها 

 :دققت الوكالة البنكية في المعلومات التالية للتأكد من صحتها :الجانب القانوني -أ
يتطابق مع الواقع  العنوان الخاص بكل المؤسسات التأكد من أن  م ت :عنوان المقر االجتماعي للمؤسسات -

 ؛المصرح به
 ؛المؤسسات مدة حياة-
 ؛بصالحية تشغيل الحسابات البنكية للمؤسسة وطلب القروض باسمها األشخاص الذين يتمتعون-
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للمؤسسات الثالثة أن المباني والعتاد تتطابق مع الواقع  فحص عقود الملكية بعد تبين: مباني المؤسسات-
 .المصرح به

لدى  مؤسسة لم يكن مسجال تأكدت الوكالة من أن  مسير كل( فعمركزية عوارض الد: )مركزية األخطار -
 .مركزية عوارض الدفع، وبالتالي كان يتمتع بكل حقوقه في مسك الشيكات البنكية واستعمالها

يث تضمنت هذه البطاقة معلومات ح تم تدقيق بطاقة تقييم حركة الحساب البنكي :المحاسبيالجانب  -ب
  .ي مست الحساب البنكي الخاص بكل مؤسسةعن الحركات والتغيرات الت

بعد تكوين ملف القرض واستالمه من طرف الوكالة وتأكدها من المعلومات  :نتائج الدراسة التقنية 2-0
 :يلي توصلت إلى ما األوليةات والتدقيقات عمراجاألساسية مع إجرائها لل

تضمن أغلب ات تتكوين القرض إيجابية حيث أن الملفكانت نتائج مرحلة : بالنسبة لتكوين ملف القرض -أ
 .الوثائق الضرورية

كانت نتائج المراجعات والتدقيقات ذات الطابع القانوني إيجابية بشكل : بالنسبة للمراجعات والتدقيقات -ب
 .عام

ررت الوكالة قالقرض  يلطالب ومنه وعلى ضوء النتائج اإليجابية التي ترتبت عن الدراسة التقنية
لمراجعات اوانتقلت على إثر ذلك إلى القيام ب من طرف المؤسسات ةض المقدمو القر  اتلبمواصلة دراسة ط

والمتمثلة في تحليل ( أو االمتناع عن ذلك)على قرار منح القرض  االتدقيقات التي تعتبر أكثر أهمية وتأثير و 
 .دراسة الوضعية المالية للمؤسسة طالبة القرض

 .من طرف البنك 1x،x2 ، x3 دراسة الوضعية المالية للعمالء: يالمطلب الثان
المالية تحليل الوضعية في  (Scoring)التنقيط   يعتمد بنك الجزائر الخارجي وكالة جيجل على طريقة

خاص ( logiciel)باستخدام برنامج  للعميل كأساس يستند إليه في اتخاذ قرار منح القرض من عدمه، وذلك
المعطيات المالية الخاصة بالعميل، ليقوم البرنامج بصفة  بإدخالالمكلف بالدراسات  حيث يقوم اإلطار بذلك

، ويعطي بعد المعالجة اآللية النقطة نقيطو ن نموذج التتك آلية باحتساب مجموعة من النسب المالية التي
(Score )لقرض، فإذا أظهر البرنامج النقطةالتي على ضوئها يتم اتخاذ قرار منح ا(A )معناه المؤسسة 

ذا أظهر البرنامج النقطة و   .يا، وبالتالي يتم قبول قرار منح القرضمستمرة وسليمة مال  معناه المؤسسة (B)ا 
إن  ذلك يعني ف (C)ظهرت النقطة أما إذا  .ضوبالتالي يتم رفض قرار منح القر  ،واإلفالسفشل لمعرضة ل

ستمراريتها أمر االوضعية المالية للمؤسسة، وبالتالي فهي بحاجة إلى دراسة تفصيلية إذ أن   صعوبة تحديد
 .مشكوك فيه
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قبل ولكن  البنك،ها يالتي توصل إللكل مؤسسة يلي سنقوم بعرض نتائج دراسة الوضعية المالية  فيما
 .جدول حسابات النتائج، وعرض كل مؤسسةالمفصلة الخاصة ب عداد الميزانية الماليةالبد من إ ذلك

 x1دراسة الوضعية المالية للمؤسسة  -1
  1xللمؤسسة  (2334-2332)للفترة إعداد الميزانيات المالية  -1-1

 (جانب األصول) (2334-2332)للفترة  المالية الميزانية(: 34)الجدول رقم 
(مليون دج) :الوحدة  

 4111 4111 4119 األصول
 225 252 202 مجموع األصول غير الجارية

 تثبيتات معنوية
 :تثبيتات مادية

 تجهيزات مكتب

_ 
 

404 

_ 
 

429 

_ 
 

442 
 زبائن

 الموجودات
_ 

0202 
_ 

4140 
_ 

2494 
 8222 2421 1518 مجموع األصول الجارية

 2211 0111 0129 ألصولامجموع 

 ( 14الملحق )المقدمة من طرف البنك  اد الطالبتين اعتمادا على الوثائقمن إعد :المصدر

 (ومالخص جانب) (2334-2332)للفترة الميزانية المالية (: 39)الجدول رقم 
(مليون دج) :الوحدة  

 2334 2330 2332 الخصوم
 رأس المال الخاص أو االحتياطي

 نتيجة الدورة
211 

_ 
211 
0429 

211 
4211 

 0111 0129 211 مجموع األموال الخاصة 
 _ _ _ ديون طويلة األجل

 _ _ _ مجموع الخصوم غير جارية
 0216 0000 0429  ديون أخرى لالستغالل
 0216 0000 0429 مجموع األصول الجارية

 2211 0111 0129 مجموع الخصوم

 (14 الملحق)المقدمة من طرف البنك من إعداد الطالبتين اعتمادا على الوثائق : المصدر
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 :x1عرض جدول حسابات النتائج للمؤسسة  -1-2
 (2334-2332)للفترة  جدول حسابات النتائج(:13)الجدول رقم 

(مليون دج):الوحدة  
 4111 4111 4119 الحساب 
 نتاج مباعإ 

 خدمات مؤداة
_ 

4492 
_ 

4061 
_ 

4246 
 4246 4061 4492 رقم األعمال 
 مخزون إنتاج 

 المؤسسة لنفسها إنتاج
_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

 4246 4061 4492 (1)السنة المالية  إنتاج
 مواد ولوازم مستهلكة أخرى

 خدمات
66 

224 
41 

229 
10 

220 
 904 210 220 (  2)استهالك السنة المالية

 0161 0101 0140 (0( )2-1)القيمة المضافة
 مصاريف المستخدمين

 ضرائب رسوم
219 
22 

219 
21 

219 
20 

 0221 0090 0414 (8)الفائض اإلجمالي لالستغالل
 00 00 49 مخصصات االستهالك 

 0216 0004 0429 (5)نتيجة االستغالل 
 إيرادات خارج االستغالل 
 تكاليف خارج االستغالل 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

 1 1 1 (2)نتيجة خارج االستغالل
 0216 0004 0429 (0()2+5)النتيجة العادية 

 استثنائية إيرادات 
 تكاليف استثنائية

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

 1 1 1 (4...)النتيجة االستثنائية
 0216 0004 0429 (4+0)النتيجة الصافية 

 (10الملحق)من إعداد الطالبتين اعتمادا على الوثائق المقدمة من طرف البنك : المصدر
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 X1المستخدم من طرف البنك لتقييم المؤسسة ( Scoring)عرض  نموذج   -1-0
آلية باحتساب  ف بالدراسات يقوم البرنامج بصفةبعد إدخال المعطيات المالية الالزمة من طرف المكل
للسنوات الثالث وتتمثل هذه المؤشرات كل مؤشر مجموعة من المؤشرات المالية من خالل حساب متوسط 

 :في
 االستقاللية المالية     :  الهيكل المالي من خالل حساب-

 نسبة المالءة                                          

 نسبة السيولة                                     

 نسبة السيولة العامة:            الخزينة من خالل حساب-

 نسبة السيولة الفورية                                        

 نسبة رأس المال العامل                                       

 معدل  العالمة التجارية           :النشاط من خالل حساب -

 إنتاجية العمل                                        

 اإلنتاجية المالية                                      

 المردودية المالية :        بالمردودية من خالل حسا -

 المردودية االقتصادية                                        

 الهامش اإلجمالي                                        

من خالل جمع المتوسطات الخاصة بالمؤشرات المالية للسنوات الثالث نحصل على المعدل العام، وتظهر  
من خالل الجدول  وسنوضح هرفضأو  منح القرضبقبول قرار ال اتخاذوعليه يتم   ، (Score)النقطة  آليا  

  :الموالي
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 التخاذ قرار منح القرض من طرف البنك (Score)طريقة حساب النقطة  (:11) جدول رقم 
 المؤشر

A 
 13 \التقييم المؤسسةقيم  متوسط ة الماليةالصيغ

  غير مقبول  مقبول 
 :الماليالهيكل  

   الماليةاالستقاللية 
   المالءة
   السيولة

 
21% 

%100 
%10 

 
%10 
%20 
%2 

 
%100 

%129.92 
%51.33 

 
10 
9.2 
10 

 4.40 المتوسط 
 :الخزينة 
  السيولة العامة  

  السيولة الفورية 
  نسبة رأس المال العامل  
 

 
21% 
21% 
21% 

 
01% 
01% 
01% 

 
400.61% 
400.61% 
000.61% 

 
01 
01 
01 

 13 المتوسط 
 :النشاط 
   معدل  العالمة  

  العمل  إنتاجية
  المالية  اإلنتاجية

 
41% 
42% 
2% 

 
2% 
2% 
0% 

 
12.10% 
44.22% 

1% 

 
01 

2.20 
01 

 4.5 المتوسط
 :المردودية 

  االقتصادية  المردودية
  المالية  المردودية

  الهامش الصافي 

 
01% 
01% 
2% 

 
9% 
4% 
0% 

 
12.64% 

040.19% 
22.26% 

 
01 
01 
01 

 01  لمتوسطا 
 6.00  المعدل العام

 ( 12)ملحق .من إعداد الطالبتين اعتمادا على الوثائق المقدمة من البنك: المصدر 

وقادرة على الدفع في حال ما إذا  مستمرة وناجحةوهذا يعني أن  المؤسسة  Aأظهر البرنامج النقطة 
مدير الوكالة إشارة قبول منح القرض و على ذلك أعطى كل من المكلف بالدراسات  وبناء   .تم منحها القرض

 .بعد موافقة المدير العام X1للمؤسسة 
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  2X مؤسسةدراسة الوضعية المالية لل -2
ينتقل البنك إلى مرحلة تحليل ودراسة الوضعية  X2بعد دراسة طلب القرض المقدم من طرف العميل  

 X2المالية للتنبؤ بفشل العميل من عدمه وسنوضح ذلك بعد عرض الميزانيات المالية الخاصة بالعميل 
 (.4116-4111)للفترة وجدول حسابات النتائج 

 X2للعميل ( 2339-2330)للفترة إعداد الميزانيات المالية  -2-1
 (جانب األصول( )2339-2330)للفترة  X2الميزانية الخاصة بالمؤسسة  (:12)جدول رقم 

         (مليون دج)الوحدة
 2339 2334 2330 البنود

 تثبيتات معنوية 
 تثبيتات مادية 

 مباني
 معدات وأدوات 
 معدات النقل 

 تثبيتات أخرى
 تثبيتات مالية

_ 
 
_ 

09102 
2020 
0101 

04111 

_ 
 
_ 

02421 
1012 
0101 

42601 

_ 
 
_ 

26101 
21042 
04049 
00149 

 022060 21461 02962 مجموع األصول غير الجارية
 مواد أولية

 زبائن
 حقوق أخرى

 الموجودات 

01996 
4012 
211 
140 

92910 
9140 
4226 

00102 

41600 
02242 
901 

04111 
 11149 19611 44024 مجموع األصول الجارية 
 58025 22522 91185 مجموع األصول 

 ( 19ملحق )من إعداد الطالبتين اعتمادا على الوثائق المقدمة من البنك  :المصدر
 (جانب الخصوم()2339-2330)للفترة  X2الميزانيات الخاصة بالمؤسسة  (:10)جدول رقم 

 (مليون دج)الوحدة
 2339 2334 2330 البنود

 رأس المال الخاص أو االحتياطي
 نتائج قيد التخصيص

 نتيجة السنة المرحلة 

2940 
- 

9224 

6140 
0161 

00204 

41900 
- 

00016 
 00624 44040 00010 األموال الخاصة

 - - - ديون االستثمارات 
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 - - - قروض بنكية
 الموردون 
 ضرائب 

 ديون أخرى أقل من سنة

22901 
100 
0422 

012464 
2200 
4422 

014922 
00010 
0026 

 061611 020621 29912 مجموع الخصوم الجارية
 404606 002411 21121 مجموع الخصوم

 (19 ملحق)من إعداد الطالبتين اعتمادا على الوثائق المقدمة من البنك : المصدر 

 (:2339-2330)للفترة  X2لنتائج الخاص بالمؤسسة إعداد جدول حسابات ا 2_2
 (2339-2330)جدول حسابات النتائج للفترة  (:18)جدول

 (دجمليون )الوحدة 
 2339 2334 2330 البيان

 مبيعات بضاعة 
 خدمات مقدمة

- 
96904 

- 
014204 

- 
402626 

 402626 014204 96904 رقم األعمال 
 6101 01261  

 402626 016601 11944 (0) انتاج السنة المالية
 مواد ولوازم مستهلكة

 
 

 مصاريف النقل
 مصاريف اإليجار
صالحات  صيانة وا 

 

26114 
001 
246 
- 

4262 
44 

022021 
011 
4061 
1119 

- 
4 

090096 
6991 
90 
 

01120 
10 

 061001 029100 94016 (4) استهالك السنة المالية
 22106 00116 09420 0(=2-1)القيمة المضافة  
 مصاريف المستخدمين 

 ضرائب ورسوم
 ضرائب أخرى

2900 
0200 
60 

01091 
0096 
440 

02616 
2061 
060 

 EBE (8) 6119 06041 42426الفائض اإلجمالي الستغالل  
 مصاريف مالية 

 مصاريف متنوعة
 مخصصات االهتالكات

001 
012 
0166 

111 
642 
2014 

0110 
0014 
6006 

 00621 00002 9222 (5)نتيجة االستغالل  
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 إيرادات خارج االستغالل
 تكاليف خارج االستغالل

011 
012 

1 
111 

1 
921 

 -921 -111 -2 (2)االستغاللنتيجة خارج  
 00001 04241 9220  1(=9+2)النتيجة العادية 
 إيرادات استثنائية 

 تكاليف استثنائية
1 
1 

1 
1 

1 
1 

 1 1 1 (4)نتيجة االستثنائية 
 00001 04241 9220 (4-0)النتيجة الصافية  
 (.11)ملحق رقم من إعداد الطالبتين اعتمادا على الوثائق المقدمة من البنك : المصدر 

 X2المستخدم من طرف البنك لتقييم المؤسسة  ( Scoring)عرض نموذج  -2-0
 التخاذ قرار منح القرض من طرف البنك (Score)طريقة حساب النقطة (: 15)جدول رقم 

 المؤشر           
B     

 متوسط قيم المؤسسة  الصيغة المالية
 (2009-4111)رةللفت

 
 مقبول  غير مقبول 13\التقييم

 
 

 :الهيكل المالي 
  االستقاللية المالية 
  المالءة 
  السيولة 

 
21% 

%100 
%10 

 
01% 

%20 
%2 

 
011% 

%51.55 
%34.02 

 
01 

4.21 
01 

 0.52    المتوسط
 :الخزينة 

  السيولة العامة 
  السيولة الفورية  
  نسبة رأس المال  العامل  

 
21% 
21% 
21% 

 
01% 
01% 
01% 

 
62.26% 

1% 
062.11-% 

 
9.29 

1 
1 

 2.19  المتوسط 
 :النشاط 
  معدل العالمة  
  إنتاجية العمل 
     اإلنتاجية المالية 

 
41% 
42% 
2% 

 
2% 
2% 
0% 

 
00.92% 
01.06% 
1.10-% 

 
0.20 
4.09 
6.06 

 8.99  المتوسط 
 :المردودية 

  المردودية االقتصادية 
  المردودية المالية  
  الهامش الصافي  

 
01% 
01% 
2% 

 
9% 
4% 
0% 

 
22.19% 
02.66% 
0.21% 

 
1.29 
01 

0.21 
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 0.31   المتوسط 
 5.80  المعدل العام

 (.11)من إعداد الطالبتين باالعتماد على الوثائق المقدمة من البنك ملحق  :المصدر 

لذلك تم رفض فاشلة وغير قادرة على االستمرار وهذا يعني أن المؤسسة  Bأظهر البرنامج النقطة 
 .لتجنب مخاطر عدم السداد الحقا من طرف الوكالة X2منح القرض للمؤسسة 

 x3دراسة الوضعية المالية للمؤسسة  -0
 X3للعميل ( 2015-2013)للفترة إعداد الميزانيات المالية  0-1

 (جانب األصول( )2015-2013)للفترة x3 الميزانية الخاصة بالمؤسسة(: 12)جدول رقم 
      (مليون دج)الوحدة 

 2315 2318 2310 البنود
 تثبيتات معنوية 
 تثبيتات مادية 

 مباني
 أخرىمادية تثبيتات  

 تثبيتات مالية

_ 
 

157 309 
2 199 657 

17 544 

_ 
 

006106 
0212616 
01222 

_ 
 

006106 
1422011 
01222 

 1060294 0100490 511 374 2 مجموع األصول غير الجارية
 مخزون
 زبائن

 حقوق أخرى
 ضرائب ورسوم مماثلة

 الموجودات 

52 941 883 
56 389 502 
1 500 000 

010901 
44 268 353 

 

22262916 
10261006 
0211111 
420696 

21422214 

91100424 
29161904 
0419662 
060111 

29941002 

 019206110 096112021 377 203 155 مجموع األصول الجارية 
 148401205 103094230 157577888 مجموع األصول 

 (01،00،09ملحق) من إعداد الطالبتين اعتمادا على الوثائق المقدمة من البنك :المصدر
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 (جانب الخصوم()4102-4100)للفترة  x3الميزانيات الخاصة بالمؤسسة (: 10)جدول رقم 
 (مليون دج)الوحدة 

 2315 2318 2310 البنود
 رأس المال الخاص أو االحتياطي

 نتائج قيد التخصيص
 فارق إعادة التقييم

 نتيجة السنة المرحلة 

011111 
4116090 
4092410 
9101141 

011111 
4116090 
2192092 
0920209 

011111 
4116090 

00246164 
0920209 

 01192206 2210100 992020 األموال الخاصة
 ديون االستثمارات 

 قروض بنكية
- 
- 

- 
- 

- 
9211111 

 الموردون 
 ضرائب 

 ديون أخرى أقل من سنة
 خزينة الخصوم

001229122 
269116 

41024114 
9101409 

001990000 
912290 

02111299 
04421201 

020001190 
929269 

01920211 
2092196 

 091292969 099061264 021424424 مجموع الخصوم الجارية
 148401205 103094230 150500444 مجموع الخصوم

 (00،02،01) إعداد الطالبتين اعتمادا على الوثائق المقدمة من البنك ملحقمن : المصدر 
 (2315-2310)للفترة  X3لنتائج الخاص بالمؤسسة إعداد جدول حسابات ا - 0-2

 (2315-2310)جدول حسابات النتائج للفترة  (:14)جدول
 (مليون دج)الوحدة 

 2315 2318 2310 البيان
 إنتاج مباع

 خدمات مقدمة
022164211 

 
212001690 

 
249129660 

 
 249129660 212001690 022164211 رقم األعمال 

 822482991 835103921 055492530 (0) انتاج السنة المالية
 مواد ولوازم مستهلكة

 مواد أولية
 خدمات خارجية 
 خدمات أخرى

004126029 
0049141 
049264 
192111 

019109101 
0012241 
024941 
961412 

066400499 
0422111 
100420 
914211 

 831950405 009180184 005024558 (4) استهالك السنة المالية
 42160002 42611104 41240624 0(=2-1)القيمة المضافة  
 مصاريف المستخدمين 

 ضرائب ورسوم
1022401 
2666449 

1106601 
2961161 

6111611 
9111696 
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 EBE (8) 4009512 12529345 9095154الفائض اإلجمالي الستغالل  
 إيرادات االستغالل
 تكاليف االستغالل

 مخصصات االهتالكات

00090122 
02611211 
0490020 

0219100 
1941922 
990421 

_ 
061601 
0269010 

 1166621 2400920 0530880 (5)نتيجة االستغالل  
 إيرادات خارج االستغالل
 تكاليف خارج االستغالل

_ 
0024406 

_ 
0111221 

_ 
0102206 

 -0102206 -0111221 -0024406 (2)نتيجة خارج االستغالل 
 2028520 5325028 2025230 1(=9+2)النتيجة العادية 
 إيرادات استثنائية 

 تكاليف استثنائية
_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

 _ _ _ (4)نتيجة االستثنائية 
 2028520 5325028 2025230 (4-0)النتيجة الصافية  

 (04،02،01)إعداد الطالبتين اعتمادا على الوثائق المقدمة من البنك ملحق رقممن : المصدر 
 X3المستخدم من طرف البنك لتقييم المؤسسة ( Scoring)عرض نموذج  - 0-0

 التخاذ قرار منح القرض من طرف البنك (Score)طريقة حساب النقطة (: 19)جدول رقم 
 المؤشر

A 
 

 متوسط قيم المؤسسة  الصيغة المالية
 (4102-2013)رةللفت

 
 غير  مقبول مقبول 13\التقييم

 
 

 :الهيكل المالي 
  االستقاللية المالية 
  المالءة 
  السيولة 

 
21% 

%100 
%10 

 
01% 

%20 
%2 

 
11.22% 
4.11 % 
4.99% 

 
1.12 
1.02 
0.00 

 0.81    المتوسط
 :الخزينة 

  السيولة العامة 
  السيولة الفورية  
  نسبة رأس المال  العامل  

 
21% 
21% 
21% 

 
01% 
01% 
01% 

 
010.99% 
41.92% 
9.22% 

 
2.11 
4.11 
1.92 

 2.42  المتوسط 
 :النشاط 
  معدل العالمة  
  إنتاجية العمل 
     اإلنتاجية المالية 

 
41% 
42% 
2% 

 
2% 
2% 
0% 

 
9.11 % 
00.91 % 
1.11% 

 
0.2 

1.11 
01 



 وكالة جيجل    BEAللتنبؤ بفشل بعض عمالء بنك الجزائر الخارجي (    Z-Score)تطبيق نموذج  : الفصل الثالث
 

60 
 

 0.40  المتوسط 
 :المردودية 

  المردودية االقتصادية 
  المردودية المالية  
  الهامش الصافي  

 
01% 
01% 
2% 

 
9% 
4% 
0% 

 
24.12 % 
91.21% 
0.02 % 

 
01.2 
1.1 

0.02 
 2.02   المتوسط 

 0.22 المعدل العام
 (06)من إعداد الطالبتين باالعتماد على الوثائق المقدمة من البنك ملحق :المصدر 

وسنحاول التحقق من تطابق  .حسب النتيجة التي أظهرها البرنامج X3تنبأ البنك بنجاح المؤسسة 
النتائج التي توصل إليها البنك مع النتائج التي نحصل عليها باستخدام نموذج الدراسة وذلك في المطالب 

 .  الموالية
 (z-score) معيار السالمة واالستقرار المالي باستخدام 1X دراسة احتمالية فشل العميل :ثالثالمطلب ال

غير صناعية نقوم باستخدام الجيل الثالث  أنها أي هو تقديم خدمات x1مؤسسة البما أن  نشاط 
 .صناعية في القطاع الخاصالسات غير الخاص بالمؤس(z-score)لنموذج
 

 x1سب المكونة للنموذج الخاصة بالعميل الن (:23)جدول رقم 

 2006 2007 2007 

رأس المال العامل  
مجموع   األصول

                        

   

    
 

0.15 
 

    

    
 

0.48 

    

    
 

0.64 

أرباح محتجزة
مجموع األصول

      

 

0 
0 

    

    
 

0.4 

    

    
 

0.57 

 
الفائض اإلجمالي لالستغالل   

مجموع األصول
  X3 

    

    
 

0.73 

    

    
 

0.44 

    

    
 

0.32 

Z= 6.56 X1+ 3.26 X2 + 6.72 X3 + 1.05 X4 
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األصول الخاصة
مجموع الديون

    

   

    
 

0.4 

    

    
 

1.31 

    

    
 

2.18 

 (0، 4) ينملحقال الطالبتين اعتمادا على الميزانيات وجدول حسابات النتائج للمؤسسة إعدادمن : المصدر
 :كما يلي الخاصة بكل سنة Zنعوض في المعادلة للحصول على  قيمة  Xبعد إيجاد قيم     

Z 2006 Z= 6.56(0.15) + 0.672(0.72) + 1.05(0.4)= 6.30 
Z 2007 Z= 6.56(0.48) + 3.26(0.4) + 6.72(0.44) + 1.05(1.31)=8.78 
Z 2008 Z = 6.56(0.64) + 3.26(0.57) + 6.72(0.32) + 1.05(2.18)= 10.5 

 :النتائجتحليل 
وهذا دليل على  4.91كبر من ، كانت كلها أ(4111-4119)خالل فترة الدراسة Zنالحظ أن قيم 

وهذا راجع  أخرىفي ارتفاع من سنة إلى  Zكما نالحظ أن  قيم  ،ناجحة وقادرة على االستمرارسسة المؤ  أن
 .ةإلى االرتفاع في النتيجة اإليجابية التي حققتها المؤسسة خالل السنوات الثالث

 :مقارنة النتائج
المستخدم من طرف البنك تنبأ بنجاح المؤسسة واستمراريتها وهي نفس النتيجة  (scoring )نموذج 

تمكن من التنبؤ ( Z-Score)وعليه نؤكد بأن  نموذج  (Z-Score)التي تحصلنا عليها بتطبيق نموذج 
 -وكالة جيجل-في بنك الجزائر الخارجي X1بالوضعية المالية للمؤسسة 

 (Z-Score)باستخدام معيار السالمة واالستقرار المالي  X2دراسة احتمالية فشل العميل  :الرابعالمطلب 
وقد تنبأ البنك  شارفت على اإلفالس وتم إعادة تنظيمها، تنشط في قطاع الخدمات، X2المؤسسة   

وهذا  التي سبقت اإلفالس، ةبفشلها وعدم قدرتها على االستمرار من خالل تحليل القوائم المالية للسنوات الثالث
 .Z-Scoreما سنحاول إثباته من خالل تطبيق نموذج 

 : صناعية حيثالخدمية نستخدم الصيغة الثالثة للنموذج الخاصة بالمؤسسات غير  X2بما أن المؤسسة   
 
 

مكونة للنموذج للحصول على التي تمثل النسب ال Xيتضمن الجدول الموالي طريقة حساب القيم 
 :تيوسنوضح ذلك وفق اآل X2التي على ضوئها يتم تقييم وضعية المؤسسة  Z النقطة

 

Z=6.56x1+3.26x2+6.72x3+1.05x4 
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 X2النسب المكونة للنموذج الخاصة بالمؤسسة (:21)جدول رقم 
 2007 2008 2009 

رأس المال العامل  
مجموع   األصول

            

       

      
 

3.82_  

       

       
 

3.19_  

        

       
 

3.52-  

أرباح محتجزة
مجموع األصول

      

     

      
 

3.11 
 
 

      

       
 

3039 
 

      

       
 

3.32 

 
الفائض اإلجمالي لالستغالل   

مجموع األصول
  X3 

     

      
 

3.12 

      

       
 

3.18 

      

       
 

3.11 

 
األموال الخاصة
مجموع الديون

    

      

      
 

3.28 

      

       
 

302 

      

       
 

3010 

 (1+9ملحق)من إعداد الطالبتين اعتمادا على الميزانيات المالية وجدول حسابات النتائج المقدمة من طرف البنك :المصدر
 Zعلى قيمة  ناحصلت( z-scoreالجيل الثالث لنموذج )في المعادلة السابق ذكرها  Xبعد تعويض قيم 

 : ا يليالخاصة بكل سنة مثلما هو موضح فيم
Z2007 Z=6.56(-0.42)+3.26(0.11)+6.72(0.16)+1.05(0.24)=-1.07<1.1 
Z2008 Z=6.56(-0.19)+3.26(0.09)+6.72(0.14)+1.05(0.2)=0.2<1.1 
Z2009 Z=6.56(-0.52)+3.26(0.06)+6.72(0.11)+1.05(00.17)=-2.29<1.1 

 النتائج  تحليل
 فاشلة وغير مستقلةالمؤسسة  وهذا يدل على أن 0,0أصغر من فترة الدراسة خالل  Zنالحظ أن قيم 

تمكن من التنبؤ بفشل  (z-score)وعليه نؤكد أن نموذج  النتيجة التي توصل إليها البنك وهي نفس ،ماليا
  .-وكالة جيجل-في بنك الجزائر الخارجي X2المؤسسة 
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 (z-score)باستخدام معيار السالمة واالستقرار المالي X3 دراسة احتمالية فشل العميل:لخامسالمطلب ا
مؤسسة صناعية تنبأ البنك بنجاحها وبما أنها غير مدرجة في البورصة نستخدم  X3المؤسسة 

     الخاصة بالمؤسسات الصناعية الغير مدرجة في البورصة وذلك  (z-score )الصيغة الثانية لنموذج
 : كما يلي

 
 X3النسب المكونة للنموذج الخاصة بالمؤسسة (:22)جدول رقم 

 2006 2007 2007 

    
رأس المال العامل  
مجموع   األصول

              

          

           
 

0.02  

         

           
 

0.02 

         

           
 

0.05 

أرباح محتجزة
مجموع األصول

      

          

           
 

0.04 
 
 

          

           
 

0.02 

          

           
 

0.02 

 
الفائض اإلجمالي لالستغالل   

مجموع األصول
  X3 

         

           
 

0.05 

          

           
 

0.07 

         

           
 

0.05 

 
األموال الخاصة
مجموع الديون

    

        

           
 

0.01 

         

           
 

0.03 

          

           
 

0.06 

المبيعات
مجموع األصول

    

           

           
 

2.71 

           

           
 

2.37 

           

           
 

1.92 

 (00، 01، 6)ملحق  من إعداد الطالبتين اعتمادا على الميزانيات المالية وجدول حسابات النتائج المقدمة من طرف البنك:المصدر
 
 
 

Z=0.717X1+0.847X2+3.107X3+0.420X4+0.998X5 
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 :الخاصة بالسنوات الثالثة والتي تحصلنا عليها بعد التعويض في المعادلة السابقة الذكر Zفيما يلي قيم 
Z2013 Z=1.101(1.14)+1.121(1.12)+0.011(0.12)+1.24(1.10)+0.998(2.71)=2.80 
Z2014 Z=1.101(0.02)+ 0.847(0.02)+3.107 (0.07)+0.42(0.03)+0.998(2.37)=2.59 
Z2015 Z=0.717(0.05)+0.847(0.02)+3.107(0.05)+0.42(0.06)+0.998(1.92)=2.11 

 :تحليل النتائج
وهذا يعني صعوبة تحديد              خالل فترة الدراسة محصورة بين Zنالحظ أن قيم 

أن  هذا االختالف راجع إلىالسبب في و ، في حين تنبأت وكالة جيجل بنجاحها الوضعية المالية للمؤسسة، 
بنك الجزائر الخارجي يلجأ إلى بناء نموذج تنقيط خاص به وذلك لكون النموذج األصلي يقلل من نسبة منح 

  .لى التنبؤ بالفشل المالي للعمالءالقروض بسبب قدرته ع
  خالصة الفصل 

لقد خصص هذا الفصل للجانب التطبيقي للدراسة وكان الهدف منه تطبيق ما تم التوصل إليه في     
فبدأنا  .الجانب النظري واختبار مدى تطابقه مع الجانب العملي، واختبار صحة الفرضيات التي تم وضعها

ثم عرجنا على عرض كيفية منح هذا البنك  محل الدراسة،-وكالة جيجل-أوال بتعريف بنك الجزائر الخارجي
على بعض عمالء الوكالة (z-score)نموذج  دراسة الوضعية المالية للعمالء، ثم تطبيقوطريقة  للقروض،

وقدرته على التنبؤ بالفشل المالي من خالل مقارنة النتائج التي توصلنا إليها أثناء فترة للتأكد من مدى فعاليته 
 .بنك الجزائر الخارجي الدراسة باستخدام النموذج والنتائج التي توصل إليها 

أما العميل  ،( Z-SCORE)وهو ما تنبأ به نموذج وقدرته على السداد  X1تنبأ البنك بنجاح العميل 
X2  فقد تنبأ البنك بفشله وهي نفس النتيجة التي تحصلنا عليها، أما بالنسبة للعميلX3 كانت النتيجة ف

 .توصلنا إلى صعوبة تحديد وضعيته الماليةإيجابية من طرف البنك في حين 
ك وهو ما يؤكد قدرة النموذج على التنبؤ بالفشل متطابقة مع نتائج البن توصلنا إليهاالنتائج التي إن 

ماعدا الحالة الثالثة والسبب في اختالف  ،-وكالة جيجل–المالي للعمالء من عدمه في بنك الجزائر الخارجي 
النتيجة راجع إلى اعتماد البنك على نموذج تنقيط خاص به نظرا لكون النموذج األصلي يقلل من نسبة منح 

 .التنبؤ بالفشللقروض لقدرته على ا
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ألنه يمكن من مراقبة نشاط المؤسسة ويساعد في  التنبؤ بالفشل المالي أمر بالغ األهمية وضروري
في السنوات األخيرة تعرضت الكثير من ف .اتخاذ القرارات المهمة لها، وبالتالي تحقيق األهداف المرجوة

عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها  إلى المؤسسات إلى توقف نشاطها نتيجة تعرضها ألزمات مالية أدت
 . وبالتالي توجب على هذه األخيرة البحث في إيجاد حل يقيها من هذا اإلشكال

 وهو نموذجحاولنا من خالل هذه الدراسة استخدام أحد أشهر نماذج التنبؤ بالفشل المالي 
(z-score) ؤسسة للكشف المبكر عن الذي يعتبر بمثابة معيار لقياس السالمة واالستقرار المالي للم

وبما أن البنوك من أكثر المتضررين من فشل هذه المؤسسات ارتأينا إجراء الدراسة . ظاهرة الفشل المالي
محاولين تطبيق نموذج الدراسة  ،-وكالة جيجل-في أحد أهم البنوك الجزائرية وهو بنك الجزائر الخارجي
 .ى التنبؤ بالفشل الماليعلى بعض عمالئه للوقوف على مدى فعاليته وقدرته عل

ما مدى " اهلومحاولة اإلجابة على التساؤل الذي كان المنطلق الرئيسي  لدراسةولبلوغ أهداف ا
تناولنا موضوع  ،"االقتصادية؟ في التنبؤ بالفشل المالي للمؤسسات z-scoreنموذج  استخدام فعالية

إسقاطها على حالة عملية من خالل دراسة  محاولينبالدراسة من مختلف جوانبه النظرية الفشل المالي 
 :إلى جملة من النتائج  على أساسهاالمقدمة وخلصنا  فرضياتال ئها تم اختبارعلى ضو والتي ميدانية 

 :ضوء التحليالت النظرية للدراسة تم التوصل إلى النتائج التالية على :نتائج الدراسة النظرية-1
 المخاطر المالية من أهم المخاطر التي تواجه المؤسسة، وهي مخاطر السوق، مخاطر السيولة  تعتبر

يؤدي بأكبر المؤسسات إلى الفشل عدم االهتمام بهذه المخاطر واإلحاطة بها إن  .ومخاطر االئتمان
 .المالي

 على  الفشل المالي عبارة عن توالي خسائر المؤسسة وعدم قدرتها على تحقيق عوائد مناسبة
االستثمار، مما يؤدي إلى عجز التدفقات النقدية ما ينتج عنه عدم قدرة المؤسسة على الوفاء 
بالتزاماتها في األجل القصير وعلى توفير السيولة النقدية، هذا األمر يحتم عليها التخفيض من حجم 

تفحال هذه ومع اس ،وتصفية بعض أصولها المتداولة ما يؤدي إلى العسر المالي الفني نشاطها،
 .اإلفالسفالظاهرة يحدث العسر المالي الحقيقي والذي بدوره يؤدي إلى الفشل المالي 

  تميز كل مرحلة من المراحل التي يمر بها الفشل، والتي يمكن  التيهناك مجموعة من المؤشرات
 .االسترشاد بها لتحديد وضع المؤسسة واتخاذ اإلجراءات الالزمة لحل المشكلة
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 نواع لفشل المؤسسات، النوع األول يصيب المؤسسات الصغيرة وهنا ال يتعدى أداؤها وجد ثالثة أت
ثاني تصل المؤسسة إلى أفضل مستويات األداء ومن ثم تفشل، أما النوع الفي المستوى الضعيف، 

 .نظرا لطول حياة المؤسسات وكبر حجهما اأكثر تعقيدفهو النوع الثالث 
 رورة النهاية الحتمية للفشل، حيث يرى معظم المختصين أنه إذا حالة اإلفالس والتصفية ليست بالض

قانونيا فيفضل كانت المؤسسة تعاني فشال اقتصاديا من األفضل تصفيتها، أما إذا كانت تعاني فشال 
عادة تنظيمها،  .محالة ستصفى ال فالمؤسسة أما إذا حدث كال النوعين اتخاذ إجراءات تصحيحية وا 

 .في وقت مبكرللمؤسسة أمر ضروري لتجنب المخاطر المالية  التنبؤ بالفشل المالي
  النسب التي اعتمدهاAltman في نموذج( z-score)  تتناول أهم األبعاد المالية التي يجب دراستها

 . الرفع المالي والنشاط السيولة، الربحية،:في المؤسسة وهي 
-من خالل الدراسة التي أجريت على بعض عمالء بنك الجزائر الخارجي :نتائج الدراسة التطبيقية -2

 : تم التوصل إلى النتائج التالية -وكالة جيجل
  مجاالت الصناعة، التجارة، األشغال العمومية والبناء -وكالة جيجل–يمول بنك الجزائر الخارجي 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ويتمثل عمالؤه في األفراد والعائالت،. باستثناء المشاريع الزراعية
 ؛المؤسسات الوطنية

  قروض االستغالل  -وكالة جيجل–من أهم القروض المقدمة من طرف بنك الجزائر الخارجي
 ؛وقروض االستثمار

  على نموذج  -وكالة جيجل–بنك الجزائر الخارجي يعتمد(scoring)  في تحليل الوضعية المالية
 ؛قرار منح القرض من عدمه للعميل كأساس يستند إليه في اتخاذ

  يختلف نموذج(scoring ) عن نموذج  -وكالة جيجل–المستخدم من طرف بنك الجزائر الخارجي
(z-score) ؛من حيث الصيغة الرياضية المستخدم في دراستنا 

 -وكالة جيجل–بنك الجزائر الخارجي يعتمد " : التي تنص على نثبت صحة الفرضية األولىوعليه 
  ."للتنبؤ بالفشل المالي للعمالء z-scoreعلى نموذج 

  تنبأ نموذجscoring  المستخدم من طرف البنك بنجاح العميلX1 بتطبيق نموذج، وهو ما تنبأنا به  
( z-score) ؛على نفس العميل 
  تنبأ البنك بفشل العميلX2وهي نفس النتيجة التي توصلنا إليها باستخدام نموذج ، (z-score) . 
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  تنبأ نموذج(z-score ) بصعوبة تحديد الوضعية المالية للعميلX3 في حين تنبأ البنك بنجاحه ،
وسبب اختالف النتيجة يعود إلى لجوء البنك في بعض األحيان إلى تضخيم األرقام للحصول على 

تمكن من تحديد الوضعية  (z-score)ومنه فإن نموذج  .نتائج إيجابية تسمح بإمكانية منح القرض
 . المالية لعمالء البنك والتمييز بين المؤسسات الناجحة والمؤسسات الفاشلة

التنبؤ  مكن من( BEA)بالبنك Z.Scoreنموذج  تطبيق :نثبت صحة الفرضية الثانيةوعليه 
 .والوقوف على مدى نجاح أو فشل العميل مقدم طلب االقتراض عمالء لبالفشل المالي 

  تمكن نموذج(z-score ) من التنبؤ بالفشل المالي للعميلX2  تسبق خالل السنوات الثالثة التي
 .اإلفالسإشهار 
قادر على التنبؤ بالفشل  z-scoreنموذج : علىالتي تنص  نثبت صحة الفرضية الثالثةومنه 

 .المالي خالل السنوات الثالثة التي تسبق واقعة اإلفالس
اإلدارة المالية في المؤسسات االقتصادية مالية  نوصي المتوصل إليهاضوء النتائج على  :التوصيات -3

 : كانت أو غيرها والهيئات الرسمية ذات الصلة باآلتي
  والعمل على  طورة كأداة علمية فاعلة لقياس الفشل والتنبؤ به،تالنماذج الكمية الم تطبيقضرورة

للمؤسسة معرفة الوضع الحالي تطوير التحليل المالي من خالل التحليل الكمي للبيانات، حتى يتسنى 
 ؛والتنبؤ بالمستقبل، فيتسع لها اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتالفي حدوث الفشل

 ؛موضوع التنبؤ بالفشل المالي لما له من أثر على جودة القرارات االقتصاديةاالهتمام ب 
 بالفشل المالي؛ تطوير برامج الكترونية تتضمن أهم النسب التي لها القدرة على التنبؤ 
  استخدام نموذج(z-score)  من قبل الجهات الحكومية، إذ يساعدها في التعرف على المؤسسات

 ؛المتجهة نحو الفشل في وقت مبكر إليجاد الحلول، وتجنب وصول المؤسسات إلى اإلفالس
  استخدام نموذج(z-score)  للتنبؤ بالفشل المالي للعمالء  -وكالة جيجل–في بنك الجزائر الخارجي

 ؛لتجنب مخاطر عدم السداد
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 فاق الدراسة آ
خالل إجرائنا لهذه الدراسة تبين لنا أن هناك بعض الجوانب المكملة الزالت تحتاج إلى المزيد  من

حيث اقتصر هذا البحث على المؤسسات الغير مسعرة . من التحليل والبحث، فلكل دراسة قصور ونقص
مسعرة، كما تطويره ليشمل المؤسسات ال الدفعات المقبلة في تخصصنا في البورصة مما يفتح المجال أمام

إمكانية تدعيمه ب يتيح لهم الفرصة( فشل المؤسسات)على المستوى الجزئي  (z-score)أن تطبيق نموذج 
تنبؤ باألزمات على المستوى الكلي ونأمل من الدفعات المقبلة التوسع أكثر في هذا المجال من بنموذج لل

 :خالل إجراء دراسات والتي نقترح البعض منها
 .التنقيط في التنبؤ بالفشل المالي في المؤسسات اإلقتصاديةمدى فعالية نماذج  -
 .أهمية التنبؤ بالفشل المالي في الحد من المخاطر المالية -
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 ملخـــــص 
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على ظاهرة الفشل المالي الذي قد يؤدي بالمؤسسة 

 المناسبي حالة عدم التنبؤ به في وقت وبالتالي الزوال خاصة فمبكرا إلى الخروج من النشاط 
براز مدى فعالية نموذجو  ولتحقيق ذلك قمنا بإجراء دراسة  .في التنبؤ بالفشل المالي z-score) (ا 

وذلك من خالل تطبيق النموذج على بعض  -وكالة جيجل–ميدانية في بنك الجزائر الخارجي 
والتنبؤ  حيث تم التوصل إلى أن النموذج له قدرة على تحديد الوضعية المالية للعمالء،ئه، عمال

 . بالفشل المالي خالل السنوات الثالثة التي تسبق واقعة اإلفالس
 . z-score) (نموذجالتنبؤ بالفشل المالي، الفشل المالي،  ،المخاطر المالية :الكلمات المفتاحية

 
Résumé 

Cette étude vise à mettre en exergue  le phénomène de l'échec financier 

qui peut conduire à la disparition et la dissolution complète de l’entreprise 

surtout dans le cas d'imprévisibilité en temps réel, et à  mettre en évidence 

l'efficacité du modèle (z-score) pour prédire l'échec financier. 

 Pour y parvenir, nous avons mené une étude à la Banque extérieure 

d'Algérie l'Agence de Jijel, et par application du modèle en question sur  

certains de ses clients, on conclu que le modèle a la capacité d’évaluer et de 

déterminer la situation financière des clients et par la suite la prévision de 

l'échec financier au cours des trois années qui précèdent  la faillite. 

Mots clés : Les risques financiers , l’échec financier, la prédiction de l’échec 

financier,  le Modèle (z-score).  

 


