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 اإلمام المزنيقال 
 :تعالىاهلل كاتب اإلمام الشَّافعي رحمهما 

قرأت كتاب الرسالة على اإلمام الشَّافعي ثمانين مرَّة فما من مرَّة إالَّ وكان 
 : على خطأ، فقال الشَّافعييقف 

 "هيه أبى اهلل أن يكون كتاب صحيح غير كتابه "
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 اإلهداء
 ،من نزعت مالءات احلزن من حياتنا ووسدتنا حرير حضنها وحناهناإىل حبر احلب و العطاء، إىل  احلياةإىل رحيانة 

 يا أمي. إليك

 والثمني، من بذل ألجلي الرخيصإىل سندي املتني وفخري القدمي 

 غمرك اهلل باللطف والعناية مبا قدمته يل من فائق العناية،
 والدي. إليك يا

 حفظها اهلل وجعلها قرة عني لوالديها. أميرةاملولودة اجلديدة فلذة كبدي وقطعة من روحي ابنيت الغالية إىل 

وألذ من احللوة مرمي، إلياس، عبد الرؤوف ومدللي أمني، متنيايت لكم مبزيد التوفيق  أطيبإليكم يا أحلى إخوة، يا 
 والنجاح يف حياتكم اخلاصة.

 .نةتة جكو إهداء خاص لزهرة العائلة الكت

صرب على غيايب محل عين ماكان جيب أن أمحله عنه و من  إسماعيلصادي إىل رفيق دريب ونور قليب زوجي الغايل 
 اهلل بيننا املودة والرمحة.وانشغايل، أدام 

 لو بكلمة طيبة، لكم مين جزيل الشكر والثناء. زميلة يف الدراسة، إىل كل من أعانين وو إىل كل قريب من العائلة 

أستاذ علمين ولو حرفا من كتاب، هذا العمل ما كان ليكون هباته اجلودة بعد  ال يفوتين أن أثين على كل معلم و
 اهلل عين خري اجلزاء. فجزآكما تعلمنا  منكم يميعا مب إالفضل اهلل وتوفيقه 

 مل يبخل عّلي بالنصح و التوجيه. الذيمصيطفى  عبد اللطيف طريمؤ  إىل
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 شكر و تقدير
 .احلمد والشكر هلل العلي القدير على يميع نعمه

 ، الذي مصيطفى عبد اللطيفالدكتور كما أتقدم بالشكر اجلزيل إىل أستاذي املشرف األستاذ 

 .معطيات الدراسة ساهم يف إجناز هذا العمل جبهود  يف اإلشراف والتوجيه والنصح، واملساعدة يف جلب

أشكر كل من الدكتور إلياس بن ساسي واألستاذ الدكتور دادن عبد الوهاب على دعمهما وصربمها على 

 .استفسارايت املتكررة

 اإلحصائيةمن خالل مسامهته يف الدراسة  إمساعيلكما أتقدم بالشكر اخلاص لألستاذ الدكتور بن قانة 

 .وتفسري نتائجها

الذي أعانين يف اجلانب التطبيقي للدراسة وكل مايتعلق بتطبيق  إمساعيلزوجي صادي لخاص شكر كما اشكر 

لك و  فكل الشكرمن  تدقيق وكتابة، إخراج وطباعة، تفضال منه وكرما هذ  الرسالة  إتقانويف  اإلحصائيةالربامج 

 .اهلل خرياجزاك 

مبقر السجل التجاري لوالية ورقلة، ومدقق احلسابات بن داوود بوالية ورقلة  إبراهيمواشكر املوظف غواص 

علي من أجل  االذين مل يبخلو   ،واحملاسب مسعود والسيد مدير شركة فالش خدمات بوالية ورقلة عثماين صاحل

 .احلصول على بيانات الدراسة

 .هذ  الرسالة إمتاملى كل ما أنفقو  ألجل والدي الكرميني عكما اشكر 

   الرسالةكما أتقدم بالشكر ألساتذيت أعضاء جلنة املناقشة املوقرة على قبوهلم قراءة ومناقشة هذ

 .عين اجلميع خري اجلزاء اهلل وجازىخالص احلب والتقدير والوفاء، وليعذرين من مل اذكر امسه سهوا مين  مكفل
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 :ملخصال

ى التنبؤ علاملالية إىل فحص قدرة املؤشرات املالية املستخرجة من القوائم حناول من خالل هذا البحث  
 منهاجزائرية توسطة مصغرية و  مؤسسة 41من مكونة ، واقتصرت الدراسة على عينة بالتعثر املايل للمؤسسات

نسبة مالية  92. مت احتساب 9041إىل  9002من املمتدة وذلك خالل الفرتة   متعثرة، الباقيمثانية سليمة و 
النسب اهليكلية، نسب املردودية، نسب الرحبية، نسب االستدانة ونسب  :صنفت يف مخس جمموعات وهي

 السيولة.

ثالث أساليب إحصائية متعددة  اعتمدنا علىوالوصول إىل نتائج دقيقة،  لتحقيق غرض هذ  الدراسة  و  

وعليه فقد   التمييزي،التحليل  و ل العاملي إىل مركبات أساسية، التحليل العنقودياملتغريات أال وهي: التحلي

الكشف املبكر خلطر التعثر  يفأمهية التنبؤ كذا القياس االقتصادي ألغراض التحليل املايل و حاولنا أن نبني أمهية 

كذا على التنبؤ خبطر التعثر املايل و  ةاملاليمؤشرات للالتصنيفات املعتمدة قدرة الدراسة إىل  ومتثلت أهم نتائج ،املايل

قدرة أعلى ستدانة والسيولة المن مؤشرات ا إال أنه لكل ،التصنيف لعينة الدراسة إىل مؤسسات سليمة و متعثرة

فيما  ، أسلوب التحليل العنقودي والتحليل العاملي التمييزيباستخدام  ، وهذااملعتمدة مقارنة بباقي التصنيفات

 .أفادنا التحليل العاملي إىل مركبات أساسية يف تقليص بيانات الدراسة إىل أقل عدد ممكن 

 .حليل متعدد املتغرياتاملؤشرات املالية، التحليل املايل، التعثر املايل، التنبؤ، الت :كلمات مفتاحية

Abstract : 

     In this research We are trying to examine the ability of financial ratios that 

was extracted from the menus to predict the enterprises financial distress, the 

study was narrowed on a sample of 41 Small and medium Algerian enterprises, 

consisted of eight non – failed  and the rest failed, during a period from 2009 to 

2014, 29 financial ratios was considered and classified in five groups : the 
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structural ratios, Rate of return ratios, profitability ratios, debt ratios liquidity 

ratios. 

            To achieve the purpose of this study and get an accurate results we used 

three methods of multivariate statistical -factorial analysis toprincipal 

components, cluster analysis  and discriminant Analysis, therefore we have tried 

to show the importance of economic measurement to the financial analysis and 

the importance of prediction and early detection of the risk of financial distress 

in the enterprise, and the most important results of the study led to the ability of 

the approved classifications for financial ratios to predict the risk of financial 

distress, and classification of the study sample to intact institutions and 

distressed ones, but all of the debt and liquidity indicators has higher capacity 

compared to the rest of the ratios, and this by using cluster analysis and analysis 

discriminant methods, and factorial analysis toprincipal components helped us 

reducing the study data to the lowest number possible. 

Key words: financial Ratios, financial analysis, financial distress, predicting, 

multivariate analysis. 
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 :تمهيد

السلوك املستقبلي  تقدير كبري يف  دوريف األحباث العلمية  اإلحصائية الطرق و األساليبستخدام ال كان

برامج املعاجلات اآللية للكم اهلائل من املعلومات، وتوفر  التقنيات اآلليةلظواهر االقتصادية، خاصة مع ظهور ل

وهو ما ساعد الباحثني على إجياد تفسريات دقيقة للنتائج املتوصل إليها و بأقل تكلفة ممكن، ومن بني هذ  الطرق 

 .جند أساليب التحليل متعدد املتغريات اليت تزايد استخدامها يف عدة دراسات وعلوم

على أدوات  عتمدالذي يجب االسرتشاد باحمللل املايل و ، ملؤسسةوضعية الاجليد  شخيصومن أجل الت       

اليت متكنه من احلصول على املعلومات الالزمة للوصول إىل قرار و وأساليب التحليل املايل باملؤشرات املالية خاصة 

، ومن خاطر قدر اإلمكانامليف يساعد يف بقاء املؤسسة وجتنبها الوقوع  وهو ما ،مناسب يف الوقت املالئممايل 

 دد عمل املؤسسة خطر التعثر املايل.هت بني هذ  املخاطر اليت

يعترب التعثر املايل أهم خمطر مايل ملا حيدثه من خسائر مالية وغريها اليت تؤدي بدورها خلطر اإلفالس و       

التقليل منه من خالل التنبؤ  أو املؤسسات تفاديه يقتصاد ككل،  لذلك ينبغي على مسري االهنيار للمؤسسات واال

خاطر اليت تصديها هلذ  املوهو ما ميكن املؤسسة من  ،الغفل عليها وأله و إدراك خطورته قبل إبراز مالحمه األوىل 

 .بأحسن وجه تواجهها ومن مث احملافظة على مكانتها والربوز يف الساحة االقتصادية قد

 :ةــــــــــــــاإلشكالي

 الصغرية و املتوسطة، بالرغم من اجملهودات اجلبارة اليت تسعى احلكومة من خالهلا للرفع من مستوى املؤسسات    

وبقيت تتخبط يف دوامة املشاكل والصعوبات اليت ال تقوى إال أهنا مازالت مل ترق إىل املستوى املطلوب منها 

املؤسسات الصغرية و املتوسطة  تعثرثار السلبية املتزايدة لواليت منها اآل ،عليها، ويعود ذلك جملموعة من األسباب
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انتهاجها من  وجباليت على االقتصاد الوطين، لذا جاءت هذ  الدراسة لتسليط الضوء على أهم الطرق احلديثة 

ا من اليت متكننا من التنبؤ خلطر التعثر املايل مستقبال و هذا انطالقو  اإلحصائيةطرف املؤسسة أال وهي  األساليب 

املراد معاجلتها يف هذا  اإلشكاليةالتحليل املايل باملؤشرات املالية واملستخرجة من القوائم املالية، وبناءا عليه فإن 

 املوضوع يتم صياغتها على النحو التايل:

أساليب التحليل متعدد التنبؤ بالتعثر المالي باستخدام  علىمامدى قدرة مؤشرات التحليل المالي 

 ؟ اإلحصائية في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائريةالمتغيرات 

إىل جتزئة هذ   ارتأيناوانطالقا من هذا التساؤل الرئيسي، و بغرض اإلملام مبختلف جوانب املوضوع فقد 

 اإلشكالية إىل عدد من األسئلة الفرعية قصد حماولة اإلجابة عليها يف طيات هذ  الدراسة وذلك على النحو اآليت:

القة التي تربط التحليل المالي بالتعثر المالي في المؤسسة؟ ومتى يتم الحكم على المؤسسة مالع -

 بالمتعثرة؟

باستخدام التحليل الجزائرية  لمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في اهل يمكن التنبؤ بالتعثر المالي  -

، ربحيةالالمردودية،  ،الهيكلية) مؤشرات ال مجموعة من اعتمادا علىالعاملي إلى مركبات أساسية 

  ؟خالل فترة الدراسة  (سيولةؤشرات الم و مديونيةال

باستخدام التحليل الجزائرية لمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ا في هل يمكن التنبؤ بالتعثر المالي -

مديونية و الربحية، الالمردودية،  ،الهيكلية) مؤشرات العنقودي اعتمادا على مجموعة من ال

  ؟خالل فترة الدراسةسيولة( ؤشرات الم
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باستخدام التحليل الجزائرية لمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ا في هل يمكن التنبؤ بالتعثر المالي -

مديونية و الربحية، الالمردودية،  ،الهيكلية) مؤشرات العاملي التمييزي اعتمادا على مجموعة من ال

  ؟خالل فترة الدراسة سيولة( ؤشرات الم

جموعة من المتغيرات، هل يمكن الحصول على دالة لها القدرة على التمييز بين انطالقا من م -

 هي القدرة التنبؤية لتلك الدالة؟ المؤسسات المتعثرة و المؤسسات السليمة؟ وما

للتنبؤ بخطر التعثر المالي  في  ة في الدراسة، ما هو النموذج األمثلمن النماذج المقترح -

 ؟المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية

 ات البحث:يــــــــفرض

هبدف وضع موضوع الدراسة يف إطار ميكننا من اإلجابة على يملة األسئلة الفرعية اليت مت اشتقاقها من    

، إىل جانب اللجوء لبعض االقتصاديةع تعثر املؤسسات ، وباالستناد على اإلطار النظري ملوضو الرئيسية اإلشكالية

 الدراسات السابقة، فقد متكنا من صياغة عدد من الفرضيات وذلك على النحو التايل:

، ويعود تعثر المؤسسة إلى مجموعة يوجد عالقة بين التحليل المالي و التعثر المالي في المؤسسة -

رد البشرية، السياسات المنتهجة داخل المؤسسة من الجوانب المالية، الجوانب اإلدارية، الموا

 وجوانب أخرى خارجية؛

باستخدام التحليل الجزائرية لمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ا في يمكن التنبؤ بالتعثر المالي نعم،  -

ربحية، الالمردودية،  ،الهيكلية) مؤشرات العاملي إلى مركبات أساسية اعتمادا على مجموعة من ال

 ؛خالل فترة الدراسةسيولة( ؤشرات المديونية و مال
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باستخدام التحليل الجزائرية لمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ا في يمكن التنبؤ بالتعثر المالي نعم،  -

مديونية و الربحية، الالمردودية،  ،الهيكلية) مؤشرات العنقودي اعتمادا على مجموعة من ال

 ؛خالل فترة الداسةسيولة( ؤشرات الم

باستخدام التحليل الجزائرية لمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ا في تنبؤ بالتعثر المالييمكن ال نعم،  -

مديونية و الربحية، الالمردودية،  ،الهيكلية) مؤشرات العاملي التمييزي اعتمادا على مجموعة من ال

 ؛خالل فترة الدراسةسيولة( ؤشرات الم

 المالي في المؤسسة؛تنبؤية  بخطر التعثر  يمكن بناء نموذج ذو قدرةنعم،  -

مثل مقارنة بباقي النماذج للتنبؤ بخطر التعثر يعتبر نموذج التحليل العاملي التمييزي هو النموذج األ -

 . المالي  في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية

 ية البحث:ـــأهم

املواضيع اليت تعاين  أحد أهمتنبع أمهية هذ  الدراسة من شقيها النظري و التطبيقي، يف حماولة معاجلة        

 والتنبؤ هلا منها املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية، حيث مت حتليل وتفسري إشكالية تعثر املؤسسة

تتواءم  ،  واليتاإلحصائيةب املتطورة أال وهي األساليب و خالل استخدام جمموعة من األسالي من مستقبال

التنبؤ  لغرضمن مؤشرات التحليل املايل كمتغريات تفسريية هلا كبرية جمموعة  كذا و  ،مع خصوصية الظاهرة

خبطر التعثر املايل ملا له من تأثري على قرارت املسريين واملستثمرين وكل األطراف األخرى اليت هلا عالقة 

يف جتنيب املؤسسات قبل استفحاله أو وقوعه باملؤسسة، وتكتسي عملية الكشف املبكر عن هذا اخلطر 
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وإال فإن ذلك يصبح مشكال يف حد ذاته يتطلب  ،قتصادية  واالقتصاد الوطين من االهنيار أو اإلفالساال

 البحث عن حلول أيضا.

 أهداف البحث:   

نسعى من خالل قيامنا هبذ  الدراسة العلمية واليت هتدف باألساس إىل اإلجابة على السؤال الرئيسي، ومن         

 ميكن تضمينها يف جمموعة من النقاط أمهها: مث ستتحقق يملة من األهداف

 حماولة الربط بني أدوات التحليل املايل و األدوات اإلحصائية يف معاجلة مشكلة التعثر املايل يف املؤسسة؛ -

 اخلصوص:على وجه يف الدراسات االقتصادية، متعدد املتغريات  اإلحصائيالتحليل  أمهية تطبيقتوضيح  -

 ، التحليل العنقودي و التحليل التمييزي؛باملركبات األساسية التحليل العاملي

من خالل  عثر املايل يف املؤسسةمتعددة املتغريات يف اإلنذار املبكر ملشكل الت اإلحصائيةدور األساليب  -

 مستقبال؛ هلاالتنبؤ حتديد العوامل اليت تؤثر يف هذ  الظاهرة و 

 وضعييت املؤسسات املتعثرة وغري املتعثرة؛فعالية النماذج اإلحصائية يف التمييز بني  -

ا اهتنيفار قدرة املؤشرات املالية بكل تصاختباستخدام أساليب متعددة املتغريات يف دراسة واحدة بغية  -

التنبؤ تصنيف عينة الدراسة إىل جمموعتني )املؤسسات السليمة و املؤسسات املتعثرة( وكذا املقرتحة يف 

وبالتايل اخلروج باستنتاجات وتوصيات تساعد يف  ت الصغرية و املتوسطةخلطر التعثر املايل للمؤسسا

 املالئم من طرف متخذي القرارات.اختاذ القرار 
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 منهجية الدراسة:

، اعتمدنا على جابة على األسئلة املنبثقة عنها بلو  أهدافها باإلمثللتحقق من فرضيات الدراسة ومن 

األسباب  أهم املفاهيم واملؤسسة االقتصادية من خالل تسليط الضوء على  تعثراملنهج الوصفي عند حتليل ظاهرة 

وخمتلف اجلوانب املتعلقة هبا باإلضافة إىل التطرق إىل اإلطار النظري العام الذي خيص التحليل  اليت تؤدي إليها.

كما سيتم االستناد .ةاملايل، كذلك مت اإلحاطة ببعض املفاهيم اخلاصة باألساليب اإلحصائية املعتمدة يف الدراس

جمموعة و التحليل املايل، مؤشرات يف اجلانب التطبيقي للدراسة مستخدمني فيه بعض على أسلوب دراسة احلالة 

التحليل متعدد املتغريات  باستخدام الربنامج من التقنيات واألساليب اإلحصائية و الرياضية و املتمثلة يف مناذج 

 .  SPSS.20اإلحصائي

 : البحث تقسيمات

فصول نظرية وفصل تطبيقي  ثالثةافة إىل مقدمة وخامتة، منها فصول إض أربعة إىلهذا البحث  اعتمدنا يف 

 : واملتمثلة فيما يلي

حاولنا من خالل هذا الفصل ، "تحليل ظاهرة التعثر المالي في المؤسسة" والذي كان بعنوان الفصل األول : 

ألنواعه واألسباب املؤدية باإلضافة إىل املراحل اليت مير هبا، ، كما تطرقنا التعثر املايل يف املؤسسة عرض مفهوم 

 مؤشراته، آثار  و أهم الطرق و األساليب ملعاجلة هذ  الظاهرة.

 مت التطرق من خالله ، "التحليل المالي ودوره في التنبؤ بالتعثر المالي "والذي كان بعنوان : ثانيالفصل ال
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،أما  .... أهم أنواعهاملفهوم، األهداف ففي املبحث األول مت التطرق إىل   ،اإلطار العام النظري للتحليل املايل إىل

املبحث الثاين خصص الستخدامات التحليل املايل ومصادر معلوماته،  املراحل اخلاصة به وأهم شروطه وكذا 

 املؤشرات املالية املستخدمة يف التنبؤ بتعثر املؤسسة. مأه يف املبحث الثالث إىل اعتمدناهجيته املعتمدة، كما نم

تطرقنا لغرض التنبؤ المالي"،  " استخدام طرق التحليل متعدد المتغيرات والذي كان بعنوانالفصل الثالث: 

، األنواع وأهم خطواته، مث تناولنا  ماهية التحليل وأساليبه يف هذا الفصل إىل مدخل للتنبؤ املايل من حيث املفهوم 

 لجانب النظريمن حيث املفهوم، األمهية وأهم شروطه، وأخريا خصص املبحث الثالث لمتعدد املتغريات العاملي 

طرق التحليل متعدد املتغريات لغرض التنبؤ والذي تضمن ثالث طرق إحصائية و املتمثلة يف التحليل اخلاص ب

 مركبات األساسية، و التحليل  العاملي التمييزي مث التحليل العنقودي.  العاملي إىل

اختبار قدرة مؤشرات التحليل المالي " والذي كان بعنوان وهو خيص اجلانب التطبيقي للدراسة : الفصل الرابع

مباحث، املبحث  أربعة، وقد قسم إىل "في التنبؤ بالتعثر المالي باستخدام طرق التحليل  متعدد المتغيرات

األول خصص لعرض منهجية الدراسة، املبحث الثاين تضمن حتليل نتائج تطبيق طريقة التحليل العاملي باملركبات 

عرض مت فيه املبحث األخري وتضمن املبحث الثالث حتليل نتائج تطبيق طريقة التحليل العنقودي،  أما  األساسية،

 ليل نتائج طريقة التحليل التمييزي.حت

 : ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الدراسحدو 

 الحدود الزمنية:

املمتدة من تتعلق احلدود الزمنية يف دراسة للقوائم املالية لعينة من املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية للفرتة     

 .9041إىل  9002
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 مكانية: الحدود ال

، حيث تنشط هذ  جزائرية  مؤسسة صغرية و متوسطة (50)مت تشكيل عينة الدراسة من أربعة عشرة       

إىل  حسب القطاعالشركات يف والية ورقلة مبا فيها منطقة تقرت و حاسي مسعود. تتوزع هذ  املؤسسات 

عينة مكونة  اختيار، وتنتمي هذ  املؤسسات أغلبها إىل القطاع اخلاص، وقد مت  وأخرى إنتاجية مؤسسات خدمية

 .ة ومثانية شركات سليمة شركات مفلس ستةمن 

 :أسباب اختيار الموضوع

 :تتعدد أسباب اختيار موضوع البحث من أسباب ذاتية، إىل أسباب موضوعية متثلت يف

 امليل الشخصي ملعاجلة املواضيع اخلاصة بالتعثر املايل؛ 

  مستوى املؤسسة إىل إكمال البحث على  وع يف املاسرت على مستوى البنوك،وسعيهاالباحثة باملوضاهتمام 

 يف الدكتورا ؛ 

 ؛االقتصادية وترشيد قراراهتماليت هلا عالقة باملؤسسة مساعدة األطراف  حماولة 

  نظرا لألمهية واملكانة اليت حيتلها التحليل املايل يف قرارات املؤسسة وعليه يعترب هذا املوضوع جديرا

 والتحليل؛ باالهتمام

  يها على اخلربة الشخصية أويف كثري من املؤسسات واعتماد مسري بالتعثر املايل اإلمهال لعملية التنبؤ 

واليت قد حتتاج لوقت وتكلفة أكثر، مع شيء من اجلهل يف التعامل باألساليب اإلحصائية واليت  التخمني

 قل؛أميكن أن تعطي نتائج أدق ويف وقت 
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  ممن   عتماد كثرينظرا اليف دراسة واحدة  اإلحصائيةذج النما من جمموعة حماولة توضيح دواعي استخدام

دون أي مربرات لذلك  منوذج واحد ) خاصة التحليل العاملي التمييزي (على  يقومون بالتنبؤ خلطر التعثر

 .مما قد يعطي تقديرات غري منصفة 

 ابقة:ـــات الســــــالدراس

  ،حالة المؤسسات  -دور التحليل النوعي في التنبؤ بفشل المؤسسة االقتصادية "مصطفى طويطي

 –الدراسة عبارة عن مذكرة دكتورا  مقدمة جلامعة جياليل ليابس الصغيرة و المتوسطة الجزائرية " 

، تناول الباحث هذ  الدراسة يف قسمني القسم األول متثل يف 9041وهذا سنة  –سيدي بلعباس 

،أما القسم الثاين إىل اإلطار النظري للتنبؤ بفشل املؤسسة االقتصادية ة تطرق من خالهلا الدراسة النظري

فتمثل يف الدراسة التطبيقية حيث قام بتقدير منوذجني للتنبؤ بفشل املؤسسات الصغرية و املتوسطة 

يكلة املالية، ، فالنموذج األول تضمن املتغريات التوضيحية ) اهلباستخدام االحندار اللوجسيت اجلزائرية

، السياسات التسويقية، الدعم و املرافقة واملؤثرات اجلوانب اإلدارية، اجلوانب الفنية، املوارد البشرية

ؤسسات الصغرية اليت هلا خصوصيات ومسات املن من خالله التنبؤ لفشل املؤسسة اخلارجية( ، والذي ميك

)مصغرة،   غريات ومهية تعرب عن أصناف املؤسسةيف حني مت بناء النموذج الثاين بإضافة متو املتوسطة ،

وأهم ما توصلت إليه الدراسة: الكشف عن عوامل تؤثر حسب معيار حجمها.أي صغرية ومتوسطة (،  

يف الفشل وهي ) اهليكلة املالية، اجلوانب اإلدارية، اجلوانب الفنية، املوارد البشرية، السياسات التسويقية، 

تؤكد الدراسة أن ملعيار حجم املؤسسة تأثري على احتمالية قة واملؤثرات اخلارجية(، كذلك الدعم و املراف

 .صحيح و العكس أكرب، حيث كلما قل حجمها كان احتمال تعثرها فشل املؤسسة 
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  ،نموذج مقترح للتنبؤ بتعثر المنشآت المصرفية العاملة في فلسطين "دراسة علي شاهني وجهاد مطر

،  هدفت 9044، سنة 01عدد  91مقال منشور يف جملة جامعة النجاح، جملد  ،" دراسة تطبيقية

 الدراسة للتوصل إىل أفضل جمموعة من النسب املالية، اليت ميكن استخدامها للتنبؤ بتعثر الشركات

املصرفية، والتمييز بني املصارف املتعثرة وغري املتعثرة منها، من أجل الكشف املبكر عن أوضاع تلك 

حيث أجريت  .، مما يسمح لألطراف املعنية واجلهات الرقابية بالتدخل الختاذ اإلجراءات الالزمةاملصارف

  ة، وذلك خالل الفرتةى غري متعثر األخر  01منها متعثر ة و 01بنوك  05الدراسة على عينة من 

متعدد  طيـــل التمييزي اخلائي املعروف بالتحليـــــــومت هذا باستخدام األسلوب اإلحص  9003 - 4223

يف بناء منوذج التعثر قبل  صول إىل أفضل جمموعة من املؤشرات املالية اليت ميكن استخدامها و لل  املتغريات

  . وقوعه

Z =326.940X8 +37.810X11- 14.905X1-7.261 X22-2.347 

 جرى اختبار النموذج وتبني أنه قادر على التنبؤ بالتعثر والتمييز بني املصارف املتعثر ة و املصارف غري 

يف السنة األوىل والثالثة والرابعة قبل حدوث التعثر %  49.1 ، % 31، % 31 املتعثرة بدقة تعادل

 .على التوايل

  ،المالي للشركات  دراسة حالة عينة من قييم األداء المالي في التنبؤ بالفشل تدور "سليم عماري

حبث مقدم  " 7557-7552الشركات المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية خالل الفترة 

 إشكالية، تدور 9041لنيل شهادة املاجستري جبامعة قاصدي مرباح ورقلة، ختصص مالية كمية، سنة 

اليت ميكن أن تواجهها لفشل املايل ا خطرالبحث حول إجياد طريقة علمية تسمح بالكشف املبكر عن 

الشركات، حيث مت تقسيم الدراسة جلزء نظري تضمن اإلطار النظري لتقييم األداء املايل و التنبؤ 
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بالفشل، أما اجلزء التطبيقي خصصه لبناء منوذج للتنبؤ بالفشل املايل انطالقا من خمرجات التحليل 

شركة  44شركة فاشلة و 44الية  على عينة مكونة من مخس عشرة من  املؤشرات امل التمييزي باستعمال

، وخلصت الدراسة إىل أنه 9049-9002سليمة، تنشط يف سوق الكويت لألوراق املالية خالل الفرتة 

نسبة هلا القدرة على التنبؤ خلطر التعثر املايل وهي نسبة العائد على األصول ونسبة  41نسبتني من أصل 

 دوران رأس املال.

  بفشلاستخدام أساليب التحليل المالي في التنبؤ " ،وحيد حممود رمو الرزاق حممد الوتار،سيف عبد 

دراسة على عينة من الشركات المساهمة الصناعية العراقية المدرجة  شركات المساهمة الصناعية   

سنة  39،اجمللد 400مقال منشور يف جملة تنمية الرافدين، العدد   ،"في سوق العراق لألوراق المالية

، حيث تكمن مشكلة البحث يف عدم وعي الشركات املسامهة العراقية و املستثمرين وغريهم 9040

ومن جهة أخرى قصور املؤشرات املالية  مبخاطر تعرض الشركات للفشل يف املستقبل، هذا من جهة 

املستخدمة بصورة فردية يف التنبؤ بالفشل، إذ يعطي نتائج مظللة  ال ميكن االعتماد عليها يف احلكم على 

 43ومت تطبيق منوذج ألتمان على عينة متكونة من مستقبل الشركة خاصة مع ازدياد خسائر الشركات، 

، وخلصت من املؤشرات املالية املستخرجة من قوائم الشركات بعد حساب جمموعة شركة مسامهة عراقية

للتنبؤ بفشل الشركات املسامهة الصناعية العراقية كأسلوب من  ألتمانالدراسة إىل ضرورة تبين منوذج 

 .أساليب التحليل املايل

  ،ركات تطوير التحليل المالي باألساليب الكمية للتنبؤ باألزمات المالية في ش"عيد أمحد أبو بكر

بكلية التجارة، جامعة الزيتونة  حبث مقدمالتأمين على الحياة "بالتطبيق على السوق المصري " 
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تتمحور إشكالية البحث يف قصور أساليب التحليل املايل املستخدمة يف شركات التأمني على ، *األردنية

أهدافه و  التحليل املايل و أمهيته وفهوم تناولت الدراسة م ،ض هلااحلياة يف التنبؤ لألزمات اليت قد تتعر 

دراسة الفرق بني التحليل العنقودي وحتليل التمايز و حتليل االحندار اخلطي أساليبه، كما تناولت ال

بغرض تقسيم  "التحليل العنقودي"كمي و هو الدراسة إىل استخدام أسلوب   اعتمدتاملتعدد. 

قام حيث حملسوبة، ابه يف قيم املؤشرات املالية االشركات حمل الدراسة إىل جمموعتني و ذلك حسب التش

، وباستخدام التحليل 9005-4224دراسة خالل الفرتة مؤشرا ماليا على عينة ال 43الباحث حبساب 

تقسيم شركات الدراسة إىل جمموعتني، شركات ذات أداء مايل جيد وشركات ذات  كن منالعنقودي مت

          .أداء مايل ضعيف

على منوذج كمي لتقييم املراكز املالية للشركات جتنبا لتعرضها ألزمات مالية  االعتماديوصي الباحث بضرورة  

 تؤدي هبا الوقوع يف خطر التعثر املايل.

 التنبؤ بتعثر الشركات باستخدام القياس متعدد االتجاهات " دراسة "ة، مسر عالوي وفوزي غرايب

، 31مقال منشور يف جملة دراسات، العلوم اإلدارية، اجمللد  دن"،تطبيقية على قطاع الخدمات في األر 

، هدفت الدراسة إىل فحص قدرة النسب املالية املستخرجة من القوائم املالية على 9005، 09العدد

شركة أخرى غري  30شركة متعثرة و  93التنبؤ بتعثر الشركات قبل حدوثه، متثلت عينة الدراسة يف 

نسبة مالية صنفت يف مخسة جمموعات هي  33، ومت احتساب 9003-4221عثرة، خالل الفرتة تم

نسب السيولة،نسب الرحبية، نسب هيكل التمويل والرفع املايل،نسب النشاط ونسب تدفقات اخلزينة، 

عرض بياناته يف شكل  متو  ، ومت استخدام أسلوب القياس املتعدد الذي يعتمد على التحليل العنقودي

                                                        
* iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/11/32.pdf     5142/10/42 50:14   بتاريخ 
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الشركات املتعثرة يف جهة معينة والشركات غري املتعثرة يف مساحة أخرى، وتوصلت خرائط، وقد تركزت 

تعثر الدراسة إىل أن جمموعيت الرحبية والتدفقات النقدية التشغيلية هم أكثر النسب قدرة على التنبؤ ب

  شركات املسامهة األردنية.

ف مؤسسات الدراسة إىل جمموعتني خلصت الدراسة إىل أمهية استخدام األسلوب الكمي يف تصني         

املؤشرات املالية، وكان جملموعة نسب الرحبية و نسب التدفقات النقدية التشغيلية الدور قيم حسب التشابه يف 

 األكرب يف التصنيف و التنبؤ.

  ،التنبؤ بفشل الشركات المساهمة العامة "عمر عيسى حسن جهماين، أمحد عبد الفتاح الداود

مقال منشور يف جملة دراسات، العلوم  ،"ية باستخدام القياس متعدد االتجاهاتالصناعية األردن

، هدفت الدراسة إىل الوصول جملموعة النسب  املالية األكثر قدرة 9001، 9، العدد34االدارية، اجمللد 

بفشل شركات املسامهة العامة الصناعية األردنية، وذلك باستخدام األسلوب وكفاءة على التنبؤ 

شركة فاشلة  49شركة منها  91اإلحصائي املعروف بالقياس املتعدد االجتاهات، على عينة تكونت من 

، ولتحقيق أهداف الدراسة  مت حساب 9000إىل  4223شركة غري فاشلة وذلك خالل الفرتة   49و 

نسبة مالية صنفت يف ست جمموعات هي: نسب السيولة ونسب الرحبية ونسب هيكل التمويل  10

ونسب النشاط ونسب التدفقات النقدية. وبعد تطبيق أسلوب القياس متعدد  رفع املايل ونسب السوقوال

االجتاهات الذي اعتمد على التحليل العنقودي كإحدى خطواته، تبني أن جمموعة نسب التدفقات 

العامة  درة و كفاءة على التنبؤ بفشل الشركات املسامهةاملالية قالنقدية التشغيلية هي أكثر النسب 

الصناعية األردنية، وكذلك األمر بالنسبة لنسب الرحبية حيث أهنا تفسر الوجه اآلخر لفشل الشركات، 
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من نسب التدفقات النقدية ونسب الرحبية  على وكفاءة  ن كانت مهمة فإهنا أقل قدرةإأما باقي النسب و 

 التنبؤ بفشل الشركات.

 :على الدراسات السابقة التعليق

 حتليلنا للدراسات السابقة جند ما يلي:من خالل 

اختلفت الدراسات السابقة يف حتديد املتغري التابع، فمنهم من ينطلق من مفهوم اإلفالس أو التعثر أو  -

اعتربناها جمتمعة كمتغري تابع حتت  ، أما يف دراستنا فقد أخذنا بكل املفاهيم السابقة، والعسر املايل

 ؛مصطلح التعثر املايل

 ؛املدروسة إىل بناء مناذج تساعد على الكشف املبكر للظاهرةالدراسات السابقة، كانت هتدف  -

للدراسة يف حني اختلفت من  مستقلة الدراسات على النسب املالية كمتغريات أغلبنالحظ اعتماد  -

 اجملموعات ؛  د على يميعوع معني، وهناك من يعتمعلى ن يعتمد من فهناك ،تصنيفها حيث

للوصول إىل األهداف إحصائية متنوعة ساليب أ تاستخدم انالحظ أهن ،هذ  الدراسات من خالل -

تحليل اللوجسيت ومنهم من املرجوة من البحث، ولإلجابة على اإلشكالية املطروحة، فهناك من استخدم ال

أما دراستنا فقد اعتمدت على  .التحليل التمييزي وهناك من اعتمد على التحليل العنقودي استخدم

 ؛ أسلوب التحليل العاملي إىل مركبات أساسية و التحليل العنقودي والتحليل العاملي التمييزي

، فمنهم من اعتمد على شركات نشطة يف السوق املايل، وهناك اختلفت عينة الدراسة من باحث آلخر،  -

لفة  يف حني  هناك من اعتمدها تنشط يف قطاعات خمت ،من اعتمد على شركات تنشط يف قطاع واحد

 خمتلفة. موعة من املؤسسات تنشط يف قطاعكما هو احلال يف دراستنا اليت اعتمدت على عينة جمل



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجزء النظري

خدام  التنبؤ بالتعثر المالي باست
سسةالمؤ وؤشرات التحليل المالي في    
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 : تمهيد

 على الرغم من أن نظام سري املؤسسة حتكمه عادة سياسات ومعايري هتدف إىل احلد من املخاطر احملتملة

إال أنه من الناحية العلمية ال ميكن ألي مؤسسة  أن تصل إىل درجة تنعدم فيها هذ  ، اليت قد تتعرض هلا املؤسسة

 ؛ ها وتفقدها الثقة من طرف عمالئهافكثريا ما تقع املؤسسات يف أزمات وخسائر هتز كياهنا واستقرار  املخاطر،

، هذ  األخرية املايلتعثر الخطر  مشكلة بينها، ومن املالية املخاطر خاصة منها خطرية تعرضها لعدة مشاكل نتيجة

عنها  الكشفيتم ، و خمرجا هلذ  املشكلة إجياد لنا يتسىن حىت دقيق بشكل دراستها جيب مراحل بعدةعادة متر 

نطوي على هذا النوع من املخاطر ي، كما أن وقوعها قبل حدوثها بالفعل بئ املؤسسة منتن املؤشرات مبجموعة من

 .زئي والكليعلى املستوى اجل العديد من اآلثار

 :؛ وذلك من خالل املباحث التالية التعثر املايل يف املؤسسةسنقوم يف هذا الفصل بدراسة عامة تشمل 

 ؛أسبابه أهم، و التعثر المالي، المفهوم، أنواعه المبحث األول:         

 مراحل التعثر المالي، مؤشراته و أساليب معالجته.المبحث الثاني:           

 األول:المبحث   

  التعثر المالي، المفهوم، أنواعه و أهم أسبابه

ذلك أن آثارها ال تقتصر فقط على  ،يعترب التعثر املايل مشكلة خطرية هتدد املؤسسة واالقتصاد ككل

من خالل تبادل  لوطيناألخرية، ومن مث االقتصاد ا املؤسسة فحسب، بل متتد إىل القطاعات اليت تنتمي إليها هذ 

أهم و  التعثر املايل أنواعه ظاهرة . سنتعرف من خالل هذا املبحث ملفهومفيما بينها االقتصاديةوتشابك العالقات 

 من خالل املطالب التالية: األسباب املؤدية هلذ  الظاهرة
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 في المؤسسة المطلب األول: مفهوم التعثر المالي
قبل التطرق إىل مفهوم الزوال، فيؤول مفهوم التعثر املايل لوضعية صعبة تعاين منها املؤسسة تسري حنو 

 ، وتتمثل يف كل منبينها االختالفاتوتوضيح أهم  املصطلحات اليت هلا عالقة بهبعض التعثر املايل جيب ضبط 

 .والتعثر املصريفالفشل املايل، العسر املايل و اإلفالس املايل 

 التعثر المالي مفاهيمالفرع األول: 

 الفشل املايل وال:أ

إعالن إفالسها، أو عدم قدرهتا على تسديد هو  و/أو الشركة ن معيار فشل املؤسسةأ Beaver  يرى

 2 وميكن أن منيز بني نوعني من الفشل: 1ديوهنا، 

                                                        
1w .Beaver , financial ratios as predictors of failure , journal of accounting research, vol.4, 

empirical research in accounting : selected studies 1966 , p 71 

  ملتقى وطين حول املخاطر يف، من التشخيص إلى التنبؤ ثم العالج –الفشل المالي في المؤسسة االقتصادية الشريف رحيان وآخرون،  2 
 4، ص2102، قسنطينة، جامعة منتوري، املؤسسات االقتصادية

 

 مفهوم التعثر املايل يف املؤسسة؛ -

 أنواع التعثر املايل يف املؤسسة؛ -

 أسباب التعثر املايل يف املؤسسة. -
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: و هي احلالة اليت تكون فيها عوائد املؤسسة منخفضة عن العوائد السابقة يف السوق أو االقتصاديالفشل  -4

 حىت املتوقعة.

 .التزاماهتاقادرة على تسديد غري الفشل املايل: هي احلالة اليت تكون فيها املؤسسة  -9

 العسر املايل: ثانيا

هناك  حبيث يكونفيه أصول الشركة أكرب من خصومها الذي تكون الصعب يعرب العسر املايل عن الوضع 

خطر الوقوع يف حالة العسر كلما كانت الديون أكرب من قيمة األصول، ولتقدير درجة العسر املايل نقوم بعملية 

 2 وللعسر املايل نوعان مها: 1تقييم لكل من عناصر األصول و اخلصوم وحتديد الفرق بينهما.

باإلضافة إىل أن إيمايل  ،التزاماهتاعلى سداد : يعين بالضرورة عدم قدرة املؤسسة ) املؤقت ( العسر املايل الفين -4

 أصوهلا يفوق إيمايل خصومها.

باإلضافة إىل  ،التزاماهتاي يظهر يف حالة عدم قدرة املؤسسة على سداد ) الدائم (: والذ العسر املايل احلقيقي -9

 أن إيمايل أصوهلا تقل عن إيمايل خصومها.

  اإلفالس املايل ثالثا:

 إفالسها املرحلة اليت تكون فيها املؤسسة بعد مرحلة الفشل أي يتم إشهارعلى أنه اإلفالس املايل يعرف  و     

                                                        
  1 إلياس بن ساسي ويوسف قريشي، التسيير المالي اإلدارة المالية دروس و تطبيقات، ط4،  دار وائل للنشر،  األردن،9004، ص 41

  2حمسن امحد اخلضريي ، الديون  المتعثرة "الظاهرة...األسباب...العالج" ط4، ايرتاك للنشر و التوزيع، مصر، 4225،ص 34.
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وتوقيف نشاطها حبكم من احملكمة بغرض تصفيتها وبيعها لتسديد الديون إىل أصحاهبا وهذا من املنظور 

 1.القانوين

 ميكن أن نعرف التعثر املايل على أنه:

تواجهه املؤسسة نتيجة  قصور مواردها و إمكانيتها ملواجهة التزاماهتا يف األجل ذلك االختالل الذي         

 كما جاء يف،  تعثرة ماليا إذا حققت خسائر متتالية ملدة ثالث سنواتماملؤسسة  نقول أن  وميكن أن 2القصري.

 . Zulkarnain & Husballah)3 دراسة )   دراسات سابقة

واجهة املنشأة لظروف طارئة تؤدي إىل عدم قدرهتا على توليد مردود مبكذلك   التعثر املايل فويعر           

وحىت نفرق بني التعثر املايل و الفشل  4اقتصادي أو فائض نشاط يكفي لسداد التزاماهتا يف األجل القصري.

 5املايل:

 

                                                        
عينة من الشركات دور المعلومات المحاسبية المفصح عنها وفق النظام المحاسبي المالي في التنبؤ باإلفالس، دراسة  ،قريشي خري الدين 1  

  39ص ،9049مذكرة ماجستري،قسم العلوم التجارية،جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،الجزائرية ،

  2 الشريف رحيان، المرجع نفسه.

3 Zulkarnain Mohamad Sori, Hasbullah  Abd  Jalil, Financial Ratios, Discriminant Analysis and the 

prediction of  corporate Distress, Journal of Money,Investment and banking ISSN 1450-288 X Issue 

11,2009, p p 5-15 

 934 ص ،9009 ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان،4ط، إدارة اإلئتمان المصرفي والتحليل الماليمحزة حممود الزبيدي،  4 

 

دراسة ميدانية يف شركات قطاع األعمال جبمهورية مصر،جامعة  بتعثر الشركات، مدخل محاسبي مقترح لقياس و التنبؤغريب أمحد حممد،  5 
 33،ص 9049، 93،اجمللد،4زقازيق،جملة البحوث التجارية، العدد
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 التعثر المالي:

 نقص عوائد األسهم أو توقفها؛ -

 .االلتزاماتالتوقف عن سداد  -

  المالي:الفشل 

 التوقف كليا عن السداد؛ -

 اإلفالس و التوقف كليا عن النشاط. -

جمموعة من من خالل املفاهيم السابقة نتوصل إىل أن التعثر املايل هو احلالة اليت وصلت إليها املؤسسة بعد 

وبالتايل فإن  . مما أدى هبا إىل وقف نشاطها ،اليت تعرضت إليها خالل فرتة من الزمن طراباتضاال بات وو صعال

مبعىن اختالل التوازن بني رحبيتها وقدرهتا على توليد  التعثر املايل هو عدم قدرة املؤسسة على الوفاء بالتزاماهتا.

  :وايلن توضيح ذلك من خالل الشكل املوميكتدفقات نقدية تكفي لسداد ديوهنا، 
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 المؤسسة المتعثرةفي الصعوبات المالية : 5شكل رقم 

 من إعداد الطالبة باالعتماد على المصدر:

G. Gaël-Ragot, Le risque de faillite, surveillance et gestion, les éditions comptables   
    Maleshrebes, Paris, 1995, p43. 

 خصائص خطر التعثر الماليالفرع الثاني: 

 . متعثرة صعب نوعا مابأهنا املؤسسة  علىاحلكم  إنفلذا تعدد طرق حتليل التعثر املايل،  نتيجة تنوع و     

 Gestion de crise et stratégie de »الذي يعرف يف كتابه  "  Jean Brilman "حسب

redressement » :املؤسسة املتعثرة ب 

هي تلك  بلال تعاين من مشاكل مالية فقط، كما تشري أغلب الدراسات، هي اليت إن املؤسسة املتعثرة 

  املؤسسات اليت تواجه إضافة لذلك مشاكل وصعوبات غري مباشرة ال تدخل ضمن املشاكل املالية، حيث أن هذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصعوبات التجارية  والتقنية
 تكاليف ثابتة مهمة

  

ضعيف             EBE  
    

  توقف النمو

الدفع التوقف عن  
  

 
ة زيادة املصاريف املالي

 نتيجة
ةنتيجة ارتفاع املديوني    

  

  عدم كفاية اخلزينة   
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يف  نعكسي والذي ، تدهور حاد يف حجم نشاطها، اضطرابات داخل املؤسسةضةاملؤسسات تتميز مبردودية منخف

 1.هانزاعات فيما بني مصاحل شكل

على يت هي يف حالة التعثر باالعتماد املؤسسة ال الذي يقدم Jean-François Daigne "2 " حسب

 :كالتايلأساسيني   نيمو همف

ما  ،، وهذا يكون يف حالة التوقف عن السدادأو منخفضة جدا املؤسسة اليت ليس هلا مردودية         -

 ؛إكمال نشاطها علىينتج عن ذلك عدم قدرة املؤسسة 

التوازن االقتصادي واملايل وحىت املعنوي، ويظهر ذلك من خالل املؤسسة اليت تعرف حالة عدم           -

ال حتاول تقدير ما  ،املؤسسةيف هذ  احلالة حتليل وضعية املؤسسة مبجموعة من املؤشرات و النسب. و 

وإمنا تكتفي باالعتماد  ،املدىتوسط مقصري و التنبؤ طرق حديثة كستقبل باستخدام يف املستكون عليه 

 .قليدية يف متابعة نشاطهابسيطة وتعلى طرق 

 اكونه يتضمن أبعاد  دقيقال ميكن حتديد  بشكل حبيث  ؛ واسع وشامل يف املؤسسة إن مفهوم التعثر

 .قانونية حىت، مالية و اقتصادية

 

 
                                                        

, Economica, Paris, 1994, P. 8., Les entreprises en difficultéC. Gresse  1 

2 J-F. Daigne, Management en période de crise, aspects stratégiques, financiers et sociaux, les éditions 

d’organisation, Paris, 1991, p. 25.  
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 في المؤسسة المالي المطلب الثاني: أنواع التعثر

املؤسسة وفق معياري طبيعة الشركة و مستوى  تعثر، يصنف إمكانية  "Argenti" اعتمادا على    

الشركات، النوع األول يصيب الشركات الصغرية والشركة  تعثرثالثة أنواع ل يوجدإذ ، خالل دورة حياهتا األداء

هنا ال تتعدى  أداؤها املستوى الضعيف، النوع الثاين الذي يصل إىل أفضل مستويات األداء ومن مث يفشل، 

تم يوسوف  ،لطول حياة الشركات وكرب حجمهانظرا والنوع الثالث يعترب أكثر تعقيدا من األنواع األخرى 

 بالتفصيل الحقا. شرح أنواع الفشل

I- مؤسسات حديثة النشأة :النوع األول 

ال تتجاوز أدىن  ، كذلك  فهيال تتعدى مخس سنواتحياهتا ، املؤسسة طول مدة ا النوعحسب هذ     

ثالثة يف   " Argenti " وعة من الوضعيات حددهامحيث متر املؤسسة حديثة التكوين مبجمستوى لألداء 

  .الهنيار إحدى املؤسسات حديثة التكوين االفرتاضيو الشكل املوايل يوضح املسار  ،(43)نقطة  عشرة 
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 مسار الشركة في النوع األول من التعثر: 7شكل رقم 
 

 : من إعداد الطالبة باالعتماد علىالمصدر

Hohn wiley and sons, New ,  Corporate collapse the causes and symptoms  ,J. Argenti

York ,1976, P P : 154-155 

 1ويكون مسار الشركة كمايلي: 

نقطة بداية املؤسسة ويكون فيها التسيري يعتمد على شخص واحد يقوم بعدة أدوار  ؛ النقطة  ذمتثل ه -1

 يف املؤسسة؛

 لرتشيد التكاليف؛ يوجد خطط للتدفقات النقدية، وال يوجد نظام يوجد للشركة ميزانية، وال ال -2

 تلجأ املؤسسة إىل قروض كمصدر للتمويل بغية التوسع يف نشاطها؛ -3

                                                        
1 J.Argenti ,  corporate collapse  the causes and symptoms,Op-Cit. 
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 الدخول الفعلي يف املشاريع الكربى من دون تقدير جيد للتكاليف بسبب ضعف نظام مراقبة التكاليف؛ -4

لنسبة إمكانيات املشروع أقل بكثري من تطلعات وتوقعات املسري أي أن التوقعات كانت فائقة با -5

 إليرادات املشروع؛

 يميع النسب املالية تشري إىل ضعف املؤسسة  بنتيجة التدفقات النقدية السالبة واألرباح أيضا؛ -6

 البحث عن مصادر متويل مرة أخرى؛ -7

 ظهور جمموعة من املؤشرات غري املالية؛ -8

 ممارسة عشوائية لبعض األعمال عالية املخاطر؛ -9

 املسري لبعض القرارات غري الرشيدة كتخفيض األسعار للمستهلك؛ اختاذ -10   

 ؛متدهورووجود مركز مايل البحث على قروض  جديدة بالرغم من أن ضعف املالءة املالية  -11

 الربح غري كايف لتغطية املصاريف املالية؛ -12

 .اخلاص باملؤسسة يتم تعيني احلراسة القضائية للمشروع -13

II- املؤسسة الفتية :النوع الثاين 

سنة، لكن بالرغم من طول فرتة بقائها يف ممارسة  41  املؤسسات يصل إىل متوسط عمر هذ    

 مراحل  الفشل اليت والشكل املوايل يبني ،تعثرغري مهددة حبدوث ال ما، إال أن هذا ال يعين أهنا نشاطها نوعا

 :"Argenti"نقطة كما خلصها الباحث  45إىل  4ا النوع من املؤسسات من متر هبا هذ
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 :  مسار الشركة في النوع الثاني من التعثر0شكل رقم 

 المصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على

156-515P Cit,P-Op , Corporate collapse the causes and symptoms, J. Argenti  

 1 وحسب الشكل فمسار الشركة يشري إىل:

 ؛تشري نقطة البداية إىل جانب ظهور العيوب اإلدارية كوجود دور لشخص واحد يف املؤسسة -4

 ؛يوجد نظام للتكاليف ، واليزانية وال خطة للتدفقات النقديةال يوجد م كذلك -9

 ؛املؤسسة بدأت تفرض نفسها يف السوق بزيادة نسبة مبيعاهتا -3

 ؛البحث عن مصادر متويلية جديدة نتيجة الزيادة السريعة يف املبيعات  -1
                                                        

، مذكرة قطاع المقاوالت في قطاع غزةاستخدام  النسب المالية للتنبؤ بتعثر الشركات ، دراسة تطبيقية على الغصني هال بسام عبد اهلل،  1 
  .33، ص9001اجلامعة اإلسالمية غزة، فلسطني، إدارة أعال، كلية التجارة،  ، ماجستري 
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 ؛حصول املؤسسة على التمويل املطلوب -1

  ؛يوجد أي أموال منقولة أو جتارة جديدة حتدث ال - 4

 ؛املبيعات وبالتايل زيادة يف األرباح استمرار -3

 ؛ياهتامستو وصول املؤسسة  إىل أعلى  -5

 تنجح أكثر ألهنا تالحظ من قبل اجلمهور ووسائل اإلعالم؛جيب على الشركة أن  -2

 ؛الشركة تكون كبرية جدا -40

 ؛يصبح مالك الشركة ثري -44

 ؛زيادة رقم األعمال الشركة بالرغم من بقاء الربح كما هو  -49

 احملاسبة؛تبدأ املؤسسة يف عمليات  -43

 ؛املالية غري تظهر العديد من املؤشرات  -41

 ؛هلبوط نتيجة حدث ماشركة باملقابل يبدأ مستواها يف اسريع لرقم أعمال التزايد  -41

 يبدأ اهلبوط من مستوى املؤسسة اجليد؛ -44

 ؛إعادة حسابات الشركة ألمواهلا ويتم اهلبوط من مستواها اجليد وال تستطيع أن توقفه استمرار -43

  . تعثر املايل يف املؤسسةحيدث ال -45
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III- :املؤسسات الناضجة النوع الثالث 

 متقدمة ت حيدث عادة يف الشركات الناضجة كاملة النمو اليت وصلت إىل مستويا تعثرا النوع من الهذ       

الشكل و تتعرض له املؤسسات،  الذي هذا اخلطرمن إيمايل   %30 - % 90 ثل إىلمن حيث األداء، ومي

 االهنيار.ن مرحلة النضج إىل مرحلة يوضح جمموعة من احلاالت اليت متر هبا املؤسسة ماملوايل 

 مسار الشركة في النوع الثالث من التعثر :0شكل رقم 

 المصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على

158PCit, -,OpCorporate collapse the causes and symptoms  , J. Argenti 

 1كالتايل:ومن خالل الشكل يكون مسار الشركة  

                                                        
جملة  ، سيناريوهات فشل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و آليات عالجها، مجلة أداء المؤسسات الجزائرية،مصطفى مقدم،مصطفى طويطي1

 . 32، ص9041،ورقلة جامعة، 01العدد  أداء املؤسسات اجلزائرية،
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وحجم األعمال التجارية معتدل وهامش يف احملطات األوىل هلا كون الشركة يف مستوى جيد إىل ممتاز ت -      

 ؛مبكانة سوقية عالية حتضيأهنا  ا يدل علىممربح جيد، 

 ؛األرباح اخنفاض يتبعه متزايد و بشكل تسلسلي و هو ما تشري احملطات املتتالية حلدوث تدهور -

تمكن ومل ت باالخنفاضالربح  استمراربشكل أكرب مع  غري املاديةبظهور العوائق السابقة احملطات تبدأ  -

  ؛بيعياملؤسسة من إعادته لوضعه الط

فالشركة عند  االلتزاماتيتحقق هنا مستوى ربح لكن  قيمته أقل مقارنة مع الفائض املنتظر لتغطية حجم  -

إجراءات تزيد يف الربح  يدفع باملسريين يف البحث عن  الذيمر مستوى أداء غري مرضي لدى املسامهني، األ

املنحىن أي  مستوى أداء  الشركة  ارتفاعيفسر  وهو ما (التوسع يف املبيعات، تقدمي بعض التسهيالت للزبائن)

 ؛االهنيارمرة أخرى من حدوث الفشل و  03لكن يف النقطتني  األخريتني يتكرر ما حدث يف النقطة 

 .إعالن إفالس الشركة عن األخرية النقطة  هذتعرب  -

  المالي في المؤسسة تعثرالمطلب الثالث: أسباب ال

 م هذ  األسباب:و فيما يلي سنوجز أله ،لتعثر املايلتناولت العديد من الدراسات األسباب املؤدية ل

 أسباب إدارية: -4

الشركات نتيجة لسوء  تعثرمن أسباب  %23وجد أن  Dun and Bradstreetحسب دراسة 

من  %30حيث وجد أن Jean François Daigneيتطابق مع الدراسات اليت أجراها  وهو ما ،اإلدارة
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مما يعين أنه من أجل ضمان  استمرارية املؤسسة جيب أن  1 يف املؤسسة. السيئأسباب التعثر املايل تعود للتسيري 

كتحصيل املستحقات من الزبائن، باإلضافة إىل كفاءة السياسات التشغيلية و املتمثلة سياسة   اإلدارة كفؤةتكون 

 البيع والتسعري و غريها.

  سوء إدارة املوارد البشرية: -أ

 فيما يلي:خاصة و يتضح ذلك  تعترب من بني أهم األسباب اإلدارية اليت تؤدي إىل تعثر املؤسسة

  ؛العامل بالساعةاملتاحة بالكامل و ضعف إنتاجية  اإلمكانيات استغاللعدم  -

 2؛در الوقت و ضعف املراقبةهلعة لدوران العمل مع نسبة عالية معدالت مرتف  -

 ؛بني العمال و املسريين داخل املؤسسة والتواصل االتصال قلة -

أو  االلتزاماتو بالتايل التوقف عن سداد التدفقات  انتظامبالضرورة عدم يعين  هو ماسوء إدارة اإلنتاج و  -

تكلفة الوحدة  ارتفاعأو واملؤهلة ة قلة اليد العاملة الكفؤ  خاصة إىل ويعود ذلك ،تأجيلها لوقت آخر

 أسعارها. ارتفاعاملنتجة مما يؤدي إىل 

 سوء إدارة التسويق:   -ب

 احملليةتعترب إحدى مسببات التعثر يف املؤسسة و أهم مالحمها سيطرة املنتجات األجنبية على املنتجات      

                                                        
1  J-F. Daigne, op-cite, p. 30.  

  2 آل شبيب، دريد كامل، إدارة مالية الشركات المتقدمة، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن، 9040، ص 911
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عملية  وزيع أوتالاملنتج سواء : التخطيط، حياة خلل يف دورة وجود  احتمالإىل ويعود ذلك  ،يف السوق احمللي

وبالتايل عدم قدرة املؤسسة على دفع ديوهنا و  ؛ومن مث تروجيهو توزيعه  املنتجيصعب تصريف  وهو ما ،الرتويج

 1 نتيجة قلة إيراداهتا وهو ما يضع املؤسسة يف وضعية سيئة. التزاماهتا

 ؛هوعدم دراسة احتياجات املناسب ملكان التسويق االختيارعدم  -

  .املديونية ارتفاعضعف اإلدارة وعدم كفاءة السياسات التشغيلية و  -

 سوء اإلدارة املالية:     - ج  

أهم األسباب  ويرجع ذلك إىل ،اإلدارة املالية سوء  املايل يف املؤسسةتعترب إحدى أهم املسببات ملشكلة التعثر 

 :التالية

  ؛ضعف اهليكل املايل للمؤسسة بسبب اإلفراط يف التمويل اخلارجي -

 ؛احملددة نتيجة عدم الوفاء لسدادها يف أوقاهتا تراكم الديون على املؤسسة  -

و عمليات الغض و التزوير واليت متثل خسائر تتحملها  االختالساتيف حجم  االرتفاع املايل و االحنراف  -

 ؛املؤسسة على حساهبا

 التوسع يف مشاريع استثمارية دون توفري التمويل املالئم هلا؛ -

 .مرتفعة التكاليف دون احلاجة هلا اللجوء إىل قروض -
                                                        

جامعة األردن  04، العدد 14مؤتة للبحوث والدراسات، اجمللد جملة ، اإلفالس في شركات المساهمة األردنية دراسة ميدانيةخشارمة حسني،  1 
 .303، ص2000،
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املؤسسة عن تسديد  زتؤدي هذ  األسباب لعج :سرتاتيجي داخل املؤسسةاإل تتعلق بالتسيريأسباب  -9

 التزاماهتا، وفيما يلي عرض موجز ألمهها:

 ومعقدة؛ اتيجية املؤسسة كوهنا غري واضحة صعوبة تنفيذ إسرت  -

 التبعية التامة لطرف آخر قد يكون زبون واحد أو مصدر واحد؛ -

 ضعف األداء على مستوى التنظيم لنشاطها؛ -

جة ذات ـدات منتـو ما يظهر بوحـثة و هـكنولوجية احلديـائل التـولوجي و قلة وسـتوى التكنـف املسـعض -

 جودة منخفضة و مرتفعة التكاليف؛

 إفالس أهم مورد أو زبون تتعامل معه املؤسسة؛ -

 أسعارها؛ الرتفاعضعف املنافسة للمنتجات احمللية  -

 لى ما جيب إنتاجه.ـبالتايل التعرف ع املستهلك و غياب دراسات خاصة بالسوق للتعرف على متطلبات -

قبل )متأخرة ( أي املسريين لقرارات يف الوقت املناسب  اختاذعدم فإن  Jean Brilmanحسب اخلبري     

تزيد من حدة  ت بشكل بطيء جدااقرار  اختاذتفاقم خطر التعثر رغم املؤشرات اليت توحي باحتمال حدوثه، أو 

 بطيئة هي: أما عن األسباب اليت جتعل املسري يتخذ قراراته بوترية، 1هذ  األسباب فيما يلي وسنتطرق ألهم،اخلطر

                                                        
   خبري دويل يف CEGOS .وكان األول الذي ميز بني خاصيتني لسلوك املسري اليت تزيد من تفاقم خطر الفشل يف املؤسسة 

1 J. Brilman, Gestion de crise et redressement d entreprise, Edition hommes et techniques, Paris, 1985, p p : 
16-21.  
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 داخل وخارج املؤسسة؛ اجتماعات عدة  تضييع الوقت يف -

 إزاء خطر التعثر املايل؛ عدم االهتمام بالبحث عن حلول -

املسؤولية والصراعات القائمة بني رفض حتمل  ،قرتحة مع األسباب املؤدية للتعثرعدم توافق احللول امل -

 املسريين واإلدارة؛

 حلول بسيطة و مؤقتة. اقرتاحالرتكيز على  -

 فهي: جدا ت متأخرة اأما عن أهم األسباب اليت تؤدي باملسري الختاذ قرار  

 األمل وانتظار إصالح األحوال االقتصادية تلقائيا؛ -

 ؛مؤشرات اخلطر املايل مؤخرا وبعد فوات األوان اكتشاف -

 التنبؤ بالوضعية املالية مستقبال بصفة متفائلة؛ -

 جلوء املسري ألسهل احللول املمكنة كسياسة ختفيض األسعار؛ -

 عجز إدارة املؤسسة يف تسيري األزمة واحلد منها. -

 :املايل للتعثر سببةساسية داخل وخارج املؤسسة املاأل ألسبابا تصرخي نقرتح جدوال فيما يلي،
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 لمؤسسة المتعثرةسباب التعثر في ااألساسية أل بعاداأل : 5جدول رقم 

 أبعاد  التعثر
 األساسية

 التعثرأسباب 
 األساسية

 أمثلة

نقص  - األبعاد اإلدارية
 الكفاءات

 

 

عدم وجود  -
 حوافز

تقنيات التسيري املايل واالسرتاتيجي والتجاري غري  -
 متطورة؛

 كافية للتسيري؛الدورات التكوينية غري   -

 ؛غياب الرقابة داخل املؤسسة -

جو غري مناسب للعمل، نزاع بني املصاحل املالية للعمال  -
 .ومصاحل املؤسسة، عدم وجود حتفيزات مادية ومعنوية

أبعاد احمليط 
 اخلارجي

 عوامل سياسية ودينية: تغريات سياسية ودينية - احمليط العام

الشرائية، تقليل منح عوامل اقتصادية: ختفيض القدرة  -
 ؛قروض املتاحة

 ؛اجتماعيةعوامل  -

 عوامل تكنولوجية. -

أبعاد موارد 
 املؤسسة

سوء تقييم االستثمارات الضرورية، الداخلية، ندرة املوارد - نقص املوارد
املوارد البشرية من خالل  نقص التمويل الذايت ونقص

 .توظيف أشخاص غري مؤهلني مثال

أبعاد تسيري 
 املؤسسة

 سياسة االبتكار:

مشاكل -أ

 

سلوك إسرتاتيجي للمؤسسة عدم وجود ختطيط إسرتاتيجي، -



 الفصل األول: تحليل ظاهرة التعثر المالي في المؤسسة
 

21 

 

 إسرتاتيجية؛

  

سياسة  -ب 
االستثمار الغري 

 فعال؛

سياسة حوكمة  -ج
 ؛الشركات

 السياسة التجارية -د

 

السياسة  -و
 التشغيلية

ع املفرط، سوء التسيري حنو حمفوف باملخاطر دون التنويع أو التنوي
 .النمو

 

 .اإلفراط يف االستثمار، نقص االستثمار وعدم كفايته -

 

غياب الوحدة بني العمال، صراعات بني املسامهني و أعضاء -
 جملس اإلدارة .

 

 

عدم فاعلية مصلحة البيع، غياب فعالية اإلشهار، صعوبة خلق -
عالقة وثيقة بني العمالء، عدم متابعة رصيد العمالء لدى 

 املؤسسة.

املوارد البشرية كصعوبة التوظيف، إنسجام مشاكل تسيري  -
 الثقافات املختلفة؛

موقع غري إسرتاتيجي للمؤسسة ) موقع غري واضح وصعوبة  -
 الوصول إليه.(

  المصدر:من إعداد الطالبة باالعتماد على

Source : Abbad Ismahene, les entreprises en difficultés :diagnostic et redressement, 

mémoire magistère ,Audit- comptabilité et control ,Oran,2009,p36 
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 عالجتهالمبحث الثاني: مراحل التعثر المالي، مؤشراته و أساليب م
استفحال  إىل يؤديالنايمة عنها  واملظاهر األعراض جتاهل فإن مث ومن اقتصادية، التعثر املايل مشكلة يعد

 هذ  املشكلة قبل معاجلة على يساعد األول مراحله يف التعثر اكتشاف أن كما خطورهتا، وازدياد الظاهرة  ذه

ظاهرة التعثر املايل يف املؤسسة، . وعليه يف هذا املبحث سنتعرف على مراحل واستفحاهلا تطورها مراحل زيادة

 .من خالل املطالب التالية ا أساليب مواجهة التعثر املايلمؤشراهتا وأهم آثارها وكذ

 

 

 

 في المؤسسة مراحل التعثر المالي :ولالمطلب األ

بعدة مراحل، فالتعثر ال حيدث بشكل مفاجئ ولكن املايل يف املؤسسة و/أو الشركة متر عملية التعثر   

جمموعة من صل إىل مرحلة التعثر هناك تقبل أن املؤسسة ن أيظهر يف املرحلة األخرية كنتيجة لعدة مراحل، حيث 

 : على النحو التايل مراحل التعثر املايل يف املؤسسة استعراضوميكن  ظاهر تنبئ بذلك،امل

 : مرحلة احلدث العارض   - 4

مل حيدث التعثر ويف  ،هو البداية احلقيقية للتعثر املايل حيث حيدث حادث ما فإذا تنبأ له وأدرك خطورته  

 التعثر ومن أهم املظاهر السلبية النايمة عنها واليت منها: أحالة ما غفل عنه بد

 الدخول يف التزامات غري خمطط هلا مسبقاً و اليت ال تدر عائدا سريعاً؛ - 

 التعثر املايل يف املؤسسة؛مراحل  -

 مؤشرات وآثار التعثر املايل يف املؤسسة؛ -

 .اية والعالج من خطر التعثر املايلالوق -
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 التسهيالت املصرفية؛ عدم كفاية  -

 تناقص و ضعف املوقف التنافسي  للمشروع؛ -

 ضعف كفاءة املشروع؛ -

 ضعف أساليب اإلنتاج. -

 مرحلة التغاضي عن الوضع احلايل :   -9       

ملا يتعرض له املشروع من  او هتاوهن املؤسسة استهزاءوهي مرحلة التشخيص و الكشف عن خطر التعثر إال أن    

مبعىن التغاضي عن الوضع احلايل للمشروع يوسع نطاق اخلسائر تدرجييا، و تنخفض قدرة املشروع أو  ،خماطر

 1املؤسسة على املواجهة اللتزاماهتا.

 :التعثر و التهوين من خطورته استمرارمرحلة    -3      

 القرار للتنبيه و عدم االكرتاث خلطورة الوضع. ذجتاهل متخ خطورة باستمرار  املرحلة يزداد الوضع ذيف ه

  : املايل التعثر خطرمرحلة التعايش مع     -1

  املؤسسة وتعترب أخطر املراحل على اإلطالق، إذ يلفظ املشروع أنفاسه األخرية، وهي املرحلة اليت تكون فيها     

 العجز عن التســديد،عاجزة عن مواجهة التزاماهتا وتكون قيمة أصوهلا أقل من قيمة خصومها، ما يعرب عن حالة 

                                                        
 .     10، ص مرجع سبق ذكرهحمسن امحد اخلضريي،  1 
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  .وما مييز هذ  املرحلة هو عدم حتقيق إنتاج إضايف وحماولة احلفاظ على بعض خطوط اإلنتاج

 ؤسسة إفالسها .تعلن امل املايل ومع مرور الوقتحيدث خطر التعثر   مرحلة حدوث األزمة:   -1

                                                                  : مرحلة إعادة التنظيم   -4     

اآلفاق املستقبلية للشركة قد تكون معدومة أو  فإنيف هذ  احلالة وتسمى أيضا مبرحلة املعاجلة و التصفية،      

، وتتضمن ابدال من تصفيته اعلى قيد احلياة وإعادة تأهيله املؤسسةذلك ولكنه من األفضل إبقاء تكاد تكون ك

 1.الديون املستحقة وسدادال ملعاجلته أصحاب األمو  اجتماعهذ  املرحلة إعادة اهليكلة لرأس املال من خالل 

 في المؤسسة المطلب الثاني: مؤشرات و آثار التعثر المالي

، فإذا اكتشفت يف املؤسسة و/أو الشركة لتعثر املايلاذر باحتمال حدوث هناك جمموعة من املؤشرات تن

طر هذا اخلتحد من لذ اإلجراءات املناسبة و املالئمة هذ  املؤشرات يف الوقت املناسب فإهنا تساعد على اختا

ايل التنبؤ بالتعثر امليف هذا املطلب سنتعرض جملموعة من مؤشرات و ، سائراخل، أو على األقل احملاولة بتدنئة املايل

باإلضافة إىل  .د البشريةار اليت تتعلق باملو ا ذزينة، السيولة وصعوبات يف دورة االستغالل وكاخلمستوى  مصنفة على

 .وطينال واالقتصاداجلهاز املصريف املؤسسة، على مستوى  خطر التعثر املايل هم آثارالتطرق أل

 في المؤسسة الفرع األول: مؤشرات التعثر المالي

  بعض من   كميكن إدرا ذإاملؤشرات تكشف لنا التعثر احلايل الذي تعيشه املؤسسة، هذ      أوال: مؤشرات مالية

 عثر احلايل الذي تعيشه املؤسسة، إذ ميكن إدراكه من خالل سلوك ـاملؤشرات تكشف لنا الت بعض من هذ  ب 
                                                        

 .935 ، صذكره مرجع سبق، محزة حممود الزبيدي 1 
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ألهم وسيتم توضيح  ،املتمثلة يف األطراف اخلارجية اليت تتعامل معهااملؤسسة يف ذاهتا أو من خالل عالقتها بالغري 

 يف النقاط التالية:واألكثر استعماال  املؤشرات اليت تنبؤنا خلطر التعثر املايل

I-  1 تتمثل أهم مؤشرات اخلزينة يف: :على مستوى الخزينةمؤشرات 

 ؛نفس القطاع مقارنة مع املؤسسات اليت تنتمي إىلمرتفع رأس مال عامل  احتياج -

 قصرية األجل؛ عن طريق املوارد املالية االستثمارمتويل  -

 املردودية، هامش الربح و رأس املال العامل غري كافية؛ -

 ؛استغاللالنتيجة املالية  سالبة على مدى عدة دورات  -

 ؛و اخلزينةمن أجل من التخلص من املخزون بأسعار زهيدة -

يف التحصيل  اختاللتباطؤ حركة احلساب اجلاري للمؤسسة بالبنك، خاصة جانب اإليداع، مما يعرب عن  -

 احلصول على سيولة كافية لسداد التزاماهتا؛ يفاملؤسسة  ونقص قدرة

 ؛اخنفاض رحبية املؤسسة -

 ؛سدادالمن اخلارج لعدم قدرهتا على  االقرتاضعلى قدرة املؤسسة  اخنفاض -

 التكاليف الثابتة إىل إيمايل النشاط؛ نسبة املصاريف و ارتفاع -

                                                        
وعلوم التسيري، ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية ، مذكرة ماجسترييةالجزائر  االقتصادية، أثر العجز المالي على المؤسسات نسيلي جهيدة  1 

 41،ص 9001 جامعة اجلزائر،ختصص نقود ومالية،
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  .نسبة التسهيالت صغرية األجل لتغطية العجز على السيولة ارتفاع -

II- :مؤشرات تتعلق بالسيولة 

إن نسب السيولة ضرورية ومهمة يف األحباث اخلاصة بالتعثر املايل يف املؤسسة، خاصة وأن السيولة   

  1عدم مالءة املؤسسة. مؤشر على ثلا احلاد مياملفرطة أو نقصه

III- وتظهر مثال يف: :بالغير قة المؤسسةمؤشرات ناتجة من عال 

 : نتيجة نيمع املورداملؤسسة توتر عالقة      -أ

 تسديد فوائد ناجتة عن تأخري الدفع؛ -

 تسليم بضاعة مع فرض الدفع نقدا وفورا. -

 : نتيجة البنوكبني املؤسسة و توتر العالقات   -ب

 حقيقية مقابل اخلدمات القدمية اليت كان يقدمها البنك للمؤسسة؛جديدة و طلب ضمانات  -

 رفض منح قروض جديدة للمؤسسة رغم الضمانات املمنوحة له.  -

IV- هر مثال يف:وتظ  :مؤشرات على مستوى نشاط المؤسسة 

 وضعية املؤسسة يف السوق ضعيفة؛ -

                                                        
 .من هذ  املذكرة من أجل تفصيل أكثر، أنظر الفصل الثاين  1
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 ارتفاع مصاريف اليد العاملة دون جدوى؛ -

 ارتفاع تكاليف التموين؛اخنفاض اإلنتاج و  -

 اخنفاض مردودية املؤسسة وهذا يقابله اخنفاض رقم األعمال. -

 مؤشرات على مستوى إدارة الموارد البشريةثانيا: 

 من املهم الرتكيز على املشاكل االجتماعية اليت تؤثر على سالمة املؤسسة، حيث أن التعثر يصبح أسهل            

 1وتتمثل أهم هذ  املؤشرات يف: الوضعية االجتماعية داخل املؤسسة. رو متوقع احلدوث يف حالة تدهو 

 املشاكل االجتماعية:          -أ

لق جو غري خت اليتو ، من املشاكل االجتماعية عدم موافقة العمال على السياسة املتبعة لتحديد أجورهمتعترب   

 املؤشرات اليت تدل على ذلك هي:أهم  لعدم وجود رغبة أو حتفيز للعمل ومناسب للعمل مما يؤدي 

 إضرابات العمال عن العمل ونشوء توترات داخل املؤسسة؛ -

 إنتاجية ضعيفة لليد العاملة؛ -

 تزايد النزاعات، ورفع قضايا لدى احملكمة؛ -

 الغيابات عن العمل؛ استمرار -

                                                        
1 Mokrane ABD elaziz, Essai d’analyse de stratégies de redressement d’entreprise en difficulté , cas ENIEM, 

mémoire magister,management des entreprises, université Tizi-Ozou, 2012 p p : 29-30. 
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 ؛وإتقانغياب نية العمل بدقة  -

 يف خاصةتظهر فبالنسبة للمشاكل املتعلقة باملسريين مشاكل فيما بني املسريين:  -ب

، معارضة بعض املسامهني الورثةنشوء خالفات بني مسريي املؤسسة ) منافسة على املنصب، مشاكل  -

 ( القراراتعلى بعض 

 .استقالة اإلطارات العليا و اإلدارةمستوى  احنطاط -

 1 املايل مظهران: تعثرن للأاملايل:تشري الدراسات  تعثرظاهر البالنسبة ملأما 

  احلالة األموال املستثمرة فيه وتنطبق هذ عائد مناسب على حتقيق شركة يفال: يتمثل بفشل اقتصاديمظهر  -4

 أقل من التكلفة املرجحة لألموال املستثمرة فيه. االستثمارعلى الشركة يف حتقيق عائدا على 

لك أي إىل وضع هو أبعد من ذ يتمثل يف وصول الشركة إىل درجة العسر املايل أو إىل ما :مظهر مالي -9

عندما تصبح القيمة الدفرتية ملوجوداهتا أقل من القيمة  التصفية القانونية وتعد الشركة معسرة من الناحية القانونية

 ندما تعجز عن تسديدها.الدفرتية اللتزاماهتا لكنها تصل إىل حالة التصفية أو اإلفالس املايل ع

 في المؤسسة الماليآ ثار التعثر الثاني:الفرع 

املؤسسة ذاهتا إىل اجلهاز املصريف و االقتصاد ككل وعلى  ىالتعثر إىل ظهور آثار سلبية تتعديؤدي خطر 

 املستويني اجلزئي والكلي، واليت ميكن أن نوجز فيما يلي بعضا من أثار :
                                                        

استخدام نمودج للتنبؤ بالفشل المالي: دراسة تطبيقية في الشركة العامة لصناعة  رافعة إبراهيم احلمداين، م.م.ياسني طه ياسني القطان،   1
 .149ص، اجلامعة العراقية،  40، العدد1جملة جامعة األنبار للعلوم اإلقتصادية و اإلدارية، اجمللد  األدوية والمستلزمات الطبيةفي نينوى،
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I  وتتمثل خاصة يف :   للتعثر الجزئيةاآلثار 

 السداد؛ الذين تتعامل معهم على نتيجة عدم قدرة العمالءجتميد أموال املؤسسة يف البنك  -

ما يؤدي إىل  ،درجة الثقة فيها اهتزاز، ومن مث اعلى تغطية تكاليفه اواخنفاض قدرهت ؤسسةتقليل رحبية امل -

 على جذب عمالء جدد  يف املستقبل؛ اعدم قدرهت

مزيدا من الوقت واجلهد والتكلفة، وهذا ما يؤثر على خدمة  التعثر يف املؤسسة خطرتاج معاجلة حي -

 ؛اــــودة أدائهـاض جـة اخنفـنتيج يف السوق  ةـؤسسة املــك تقلل حصـرى ، وهي بذلـات األخـالعملي

 راءـــف اخلبـصاريـاكم، مـال ذلك مصاريف احملـثـو م سةـح املؤسـن ربـقلل مـدة تـديـاء جـأعب ورـظه -

مما قد تضيع معه فرص إعادة التأهيل االقتصادي للمشروع  .ؤسسةامل حسابعلى  غريهاواملستشارين و 

 1املتعثر يف األوقات املناسبة؛

 ة ـحرك زيادة و اخنفاضهدل منو الودائع أو ـرة لدى البنك يف ظل ثبات معـاملتعث عند زيادة حجم القروض -

 2 سيولة البنك؛ اخنفاضبالتايل حجم األصول السائلة لدى البنك و  اخنفاضيؤدي إىل فإن ذلك السحب،  

يف حتصيلها عن املستوي العادي املتعارف عليه مصرفيا، ومن مث حرمان  صصات الديون املتعثرةزيادة خم -

 ؛جديدة البنوك استخدام قدر هام من مواردها املالية، ومن مث احلد من قدرهتا على خلق ودائع

                                                        
 .15-13، ص ص:مرجع سبق ذكرهحمسن أمحد اخلضريي،  1 

ص ص:   ، 9002االسكندرية، ، الدار اجلامعية، الديون المصرفية المتعثرة و األزمة المالية المصرفية العالمية ، عبد احلميد عبد املطلب  2 
51-52. 
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إدارة االئتمان بالبنوك يف حماولة دراسة مواقف  لقيام مسئويلضياع قدر هام من الوقت واجلهد نتيجة  -

 املشروعات املتعثرة ماليا. وحماوالت تصحيح هياكلها املالية، هذا الوقت واجلهد كان من املمكن استثمار 

 يف حتقيق قيمة مضاعفة للبنك الدائن من خالل عمليات مصرفية أخرى؛    

يؤدي خطر التعثر املايل يف املؤسسة إىل جلوء البنوك إىل تفادي التعامل معها واللجوء إىل مؤسسات أخرى   -
 1تتمتع باالستقرار، واليت متكنهم من حتقيق أهدافهم وطموحاهتم يف العمل

II وتتمثل خاصة يف: للتعثر ثار الكليةاآل 

  العمالة: -4

 وهذا خيلق بدور  البطالة.شروعات املتعثرة بصورة تدرجيية العاملني بامليؤدي التعثر إىل االستغناء عن      

  التضخم: -9

 اجملتمع، حيث أهنا تدعم القوىتعمل ظاهرة املشروعات املتعثرة على اإلخالل باالستقرار النقدي يف         

ئتمان هلذ  املشروعات مل يسهم التضخمية مما يعين تدهور القيمة احلقيقية لوحدة النقد الوطنية، فما مت تقدميه من ا

األويل، ومع حدوث التعثر يتناقص  االئتمانيف زيادة اإلنتاج السلعي أو اخلدمي إال يف مرحلة استخدام هذا 

يؤدي إىل زيادة الطلب الكلي ال سيما على منتجات هذ  املشروعات وبالتايل  العرض الكلي، من ناحية أخرى،

 يؤدي الرتفاع األسعار. واملنتجات املماثلة هلا، وهذا ما

 33333333333333333333333333333333333  :متغيرات الموازنة العامة -3

 الشك أن املشروعات  املتعثرة تفقد الدولة بعض مصادر اإليرادات العامة السيادية مثل مستحقاهتا
                                                        

 403- 401ص ص : ،سبق  ذكره  مرجعطلب، عبد احلميد عبد امل 1 
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من الضرائب احلالية، واحلصيلة املتوقعة مستقبال من استمرار تلك املشروعات سواء من الضرائب املباشرة أو غري  

 املباشرة، ناهيك عن التأمينات اخلاصة هبذا املشروع.

 : الخارجياالقتصادية مع العالم  العالقات -1

الصادرات، يعين احلد  صعلى كل من جانيب امليزان التجاري، فيما خي يؤثر اإلنتاجيةإن التعثر يف املشاريع  

أما الواردات فتتجه إىل الزيادة هبدف الوفاء جبانب من  احلد من حجم الصادرات.يؤدي إىل من الزيادة يف اإلنتاج 

يا أو جزئيا، حيث النقص يف اإلنتاج احمللي من تلك السلع واخلدمات اليت تنتجها املشروعات املتعثرة املتوقفة كل

 1       تؤدي الزيادة يف الواردات إىل ما يلي:

 زيادة عجز امليزان التجاري ومن مث التأثري السليب يف ميزان املدفوعات؛ -5

استرياد التضخم من اخلارج ومن مث تتجه مستويات األسعار يف السوق احمللية إىل أعلى، ومن مث  -7

 ورديئة للشراء منها مما يؤكد عجز امليزان التجاري؛تصبح السوق احمللية سوق جيدة للبيع فيها 

 للدولة.زيادة املديونية اخلارجية  -0

 التعثر الماليخطر المطلب الثالث: الوقاية والعالج من 

 و ميكن أن نلخص أمهها فيما يلي: ،ميكن أن نعاجل التعثر املايل مبجموعة من اإلجراءات    

                                                        
 .344-341 :ص ص ،9000منشأة املعارف اإلسكندرية، مصر، ،  9ط  إقتصاديات اإلئتمان المصرفي،حممد كمال خليل احلمزاوي،   1 
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 إعادة الهيكلة : أوال

وينبغي على  ،أن تتبع املؤسسة إسرتاتيجيات جديدة من أجل معاجلة التعثر املايللك ذ ويعين     

 املايل: لتغلب على التعثراملؤسسة أن تقوم بإعادة اهليكلة املالية و اإلدارية لتحقيق نتائج أكثر فاعلية ومن مث ا

 1: تأخذ اهليكلة املالية جمموعة من الصور إعادة اهليكلة املالية -أ

 ييم األصول: إعادة تق 4أ.

 ن القيمةـا عحيث أن زيادهت ، يعكس قيمتها السوقيةا ــإعادة تقييم األصول يميعها أو بعضها مب يتم      

 ة حلقوق امللكية.ـبسيونية بالندالدفرتية حيسن من نسبة امل

  إعادة هيكلة الديون:  9أ.

 النقاط التالية:  على إحدىمن أجل التقليل من التزاماهتا مورديها  حتاول املؤسسة أن تتفق مع ،  يف هذ  احلالة

 ؛  الديونذه استثمارحتويل الديون قصرية األجل إىل ديون طويلة األجل ليتيح  -

 .قصرية و جديدةوقف سداد أقساط الدين املؤقت أو إعطاء فرتة مساح  -

 مبادلة املديونية بامللكية:  3أ.

   الديون وبالتايل حتويلدار أسهم ملكية مبا يعادل قيمة هذالدائنني بإصيقوم مالك املؤسسة بالتفاهم مع 

                                                        
1 

http://www.rhsmith.umd.edu/files/Documents/Centers/CFP/FinancialDistressSurveySenbetWang.pdf,published 

on :08/08/2016 21:22 

http://www.rhsmith.umd.edu/files/Documents/Centers/CFP/FinancialDistressSurveySenbetWang.pdf,published
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 .رأس املاليف كل أو جزء من الديون احلالية إىل مسامهات 

 زيادة رأس املال: 1أ.

 :  النقطةذفيما خيص ه االنتقاداتوهناك بعض  ،تقوم املؤسسة بإصدار أسهم جديدة لتوفري السيولة

 ؛املايل و التعثر املايل املؤقت حاالت العجزا احلل إال يف ذال يصلح ه -

 .ال جتد األسهم اجلديدة إقباال من قبل املسامهني خلوفهم من مستقبل املؤسسة -

 زيادة التدفقات النقدية الداخلة من خالل : 1أ.

 ؛زيادة املبيعات ومن مث إيرادات املؤسسة -

  ؛تسهيل إسرتاتيجية التحصيل لديون الشركة -

 ؛آخر حاجة املؤسسة به مبنتج استبدالهون الراكد كالبيع باملزاد أو التخلص من املخز  -

 مثال ؛ املنعدمة كاخلردة األصولبيع  -

 .بعض األصول غري الرئيسية استئجار -

 من خالل: خفض التدفقات النقدية اخلارجة 4أ.

 ؛مع الدائنني يف تأجيل سداد بعض األقساط و الفوائد االتفاق -

 ؛باالئتمانالتفاوض مع املوردين على الشراء بالتقسيط أو  -
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 ؛احلصول على فرتات مساح جديدة من الدائنني -

 ؛ترشيد اإلنفاق املباشر و الغري املباشر -

 .ة األجل أو حتويلها لديون طويلة األجلري قص االلتزاماتتأجيل سداد  -

  :إعادة اهليكلة اإلدارية -ب

، غرض التغلب على التعثر املايل داخل املؤسسةيكلة املالية بجزء متمم إلعادة اهلتعترب إعادة اهليكلة اإلدارية       

و لكننا خنتصر  ،أن إعادة اهليكلة اإلدارية بعيدة نسبيا عن إعادة اهليكلة املالية مما يدفعنا لعدم التوسع فيها حيث

 1 يلي:يف أن ذلك ميكن أن يتم بواحدة أو أكثر مما 

 رض حتسني اإلنتاج و خفض تكاليفه؛إعادة دراسة اسرتاتيجيات اإلنتاج بغ -

 ؛إعادة دراسة اسرتاتيجيات التسويق لزيادة الفعالية التسويقية و خفض تكاليف التسويق -

 ؛زيادة املبيعات خلفض نصيب الوحدة من التكاليف الثابتة مما خيفض التكاليف الكلية -

 ؛املختلفةخفض التكاليف اإلدارية  -

 دراسة التخلص من األنشطة و اجملاالت غري االقتصادية . -

 

                                                        
يف العلوم  ، مذكرة ماجستريأثر العجز المالي على المؤسسة اإلقتصادية الجزائرية، دراسة حالة المؤسسة الوطنية للزنكزيان سفيان،  1 

 403-404ص ص  9041جامعة تلمسان،  ،االقتصادية ختصص تسيري املالية العامة
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 االندماجثانيا: 

ا اإلحتاد من خالل املزج ذه، وقد يتم بصفة عامة احتاد مصاحل بني شركتني أو أكثر باالندماجيقصد 

  1.االندماجا األخري أقوى من الشركتني قبل ذالكامل بني الشركتني لظهور كيان جديد يكون عادة ه

 اندماجو يف حقيقة األمر إن دوافع و أهداف االندماج متعددة و متنوعة و حتتاج إىل دراسة كل حالة 

، و لكن رغم أن لكل حالة دوافعها اخلاصة إال أنه للوقوف على الدوافع الرئيسية و الثانوية لالندماج حدىعلى 

 :تساعدنا يف عالج التعثر املايل ني واليتفع و أهداف االندماج حتت جمموعتميكن حتديد و وضع دوا

 المجموعة األولى )دوافع و أهداف عالجية ( و من أمثلة ذلك:

 ؛مواجهة بعض حاالت الفشل املايل -

 ؛مواجهة شدة املنافسة -

 خفض التكاليف الضريبية . -

 المجموعة الثانية: )دوافع و أهداف تطويرية( و من أمثلة ذلك:  

 ؛الكبريتطبيق نظام اإلنتاج  التوسع و -

 ؛تنويع املنتجات -

 السيطرة على حصة أكرب من السوق . -
                                                        

 1 طارق عبد العال محاد، اندماج و خصخصة البنوك، الدار اجلامعية،  القاهرة ، 4222،ص1.
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  1يرـــــالتأج ثالثا: 

وجود هذا اخليار  املؤسسة ونشاطها أو على إمكانية  ويتوقف على ،هذا اخليار متاحا يف يميع األحوال يكون    

 ذاته.يف حد 

                                                                                   2 تغيير الشكل القانوني رابعا: 

يعترب تغيري الشكل القانوين من الطرق الفعالة يف عالج اخللل أو الفشل املايل لبعض املؤسسات و املقصود        

هنا التحويل من شكل أقل مرونة إىل شكل أكثر مرونة حيث يتاح لإلدارة حرية احلركة و حرية اختاذ العديد من 

 .أكثر من الشكل القانوين األولرحبية  كسبالقرارات و  

 3التصـــفيــة خامسا: 

القيمة االستمرارية  حبيث احلاالت الغري مستعصية تكون فيها ، سالفة الذكر يف طريقة أو أخرى من الطرق    

للمؤسسة أعلى من القيمة اإلفالسية أو التصفوية هلا. عكس احلال يف التصفية حيث الفشل مستعصي و خطري و 

البد من إجراء عملية تصفية و حتقيق  بالتايلهنا تكون قيمة التصفية هلذ  املؤسسة أعلى من قيمة استمرارها و 

سداد التزامات املؤسسة جتا  الغري. و قد يكون االجتا  إىل من أجل لك اإلفالس و تتخذ اإلجراءات القانونية لذ

تصفية املؤسسة أمر اختياري أو إجباري ، فإذا قام املالك بذلك بنفسه و دون إجبار يكون من النوع األول و إذا  

ع دائنيه. و عند إجراء كان من النوع الثاين فيعىن عجز املالك عن الوفاء بالتزاماته جتا  الغري و عدم الوصول حلل م

  كالتايل:غالبا  تكون  اليتالتصفية أو اإلفالس فإن من أهم النقاط اليت تكون موضع اهتمام أولويات السداد و 

                                                        
 .01ص، مرجع سبق ذكره الشريف رحيان وآخرون، 1 
 .44، صاملرجع نفسه 2 
 .44، املرجع نفسه 3 
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 ؛تكاليف إجراءات اإلفالس و التصفية -

 ؛الضرائب املستحقة للدولة -

 ؛بيع ضماناهتا ةجيتالديون املضمونة ن -

 ؛الديون غري املضمونة أو العامة -

 ؛حاملي األسهم املمتازةحقوق  -

 حقوق حاملي األسهم العادية. -

 1البيـــع سادسا: 

قد ال جيد املالك أمامهم من طريق سوى إهناء ملكيتهم للمؤسسة عن طريق البيع و رغم أن أول ما يتبادر  

ن من األفراد إىل الذهن هو البيع من الدولة إىل أطراف أخرى إال أن الواقع قد يكون من الدولة لألفراد و قد يكو 

" و يف حالة البيع تأميم" يف حني أن احلالة الثانية يطلق عليها "الخوصصةللدولة و يف احلالة األوىل يطلق عليه "

املؤسسة حبالتها و هنا إىل مالك جدد )املشرتين( ليتولوا يقرر املالك نقل املؤسسة حبالتها الفاشلة أو غري املرضية 

. و يف املقابل جند أن املشرتى حيدو  الكثري من صعوباتنرى أن البائع مل يستطع عالج ما أصاب املؤسسة من 

مبا حيقق له عوائد مرضية و لذلك فهو يقدم على عملية الشراء مدفوعا  شاكلاألمل يف إصالح و عالج هذ  امل

 بالعديد من األسباب و الدوافع. 

 البيعأساليب البيع و طرق التقييم من أجل إمتام عملية البيع بأعلى عائد ممكن للمالك و قد يكون  هناك 
                                                        

 .43املرجع نفسه، ص  1 
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 1 نذكر منها: ،كلي أو جزئي للمؤسسة و لذلك نستخدم عدة أساليب يف عملية البيع  

 طرح المؤسسة للبيع عن طريق المزاد أو الممارسة:   -5

والشفافية و تكافؤ الفرص بني خمتلف املستثمرين املتقدمني لعملية الشراء و تلتزم هذ  الطريقة مببادئ العالنية  

 عند إدارة املزاد.

 طريقة الدعوة لتقديم عروض الشراء )األظرف المغلقة(:  -7

و هي طريقة هتدف إىل اختيار أفضل املشرتين سواء من الناحية املالية أو القدرة على تشغيل املؤسسة أو         

 قوم هذ  الطريقة أيضا على املنافسة احلرة املشروعة و على املساواة أيضا.استغالله،  و ت

 :طرح المؤسسة لالكتتاب العام و بيع األسهم في البورصة  -0

و فيها يتم توسيع قاعدة امللكية و زيادة مسامهة األفراد و العاملني إذا أرادوا. و يتم بإعالن نشرة لدعوة 

املؤسسة العامة حمل البيع بعد تقييمها و حتديد سعر السهم املعروض و عدد اجلمهور إىل االكتتاب يف أسهم 

السهم لكل شخص مدعو لالكتتاب و مكان ذلك بعد أخذ موافقة السلطات الرمسية. و حتتاج هذ  الطريقة إىل 

  سوق مالية نشطة وواعية و بذلك تكون من أفضل الطرق و األساليب لبيع املؤسسات.

 

 

 

                                                        
  .43املرجع نفسه، ص 1 
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 خالصة الفصل:

وهذا ال ينفي إىل املخاطر،  اوفق مبادئ علمية سليمة تقلل من نسبة تعرضه لوظيفتها إن ممارسة املؤسسة

 . التعثر املايل خطر واليت منها جندؤسسة للمخاطر؛ إمكانية تعرض امل

التوقف عن  مايل فقط وهو مبصطلح يف املؤسسة حصر مفهوم التعثر من األخطاء الشائعة يف البحوث، 

واسع  توصلنا إىل أن مفهوم التعثرحيث ، كما جاء يف حبوث سابقة  Acessation de paiementالدفع 

 .حسب ما جاء يف هذا الفصل ،قانونيةالالية و حىت املاالقتصادية  دوشامل إذ يتضمن جمموعة من األبعا

األحباث وختتلف املعايري احملددة هلا؛ يف املايل تتعدد املفاهيم املشاهبة للتعثر املايل ) العسر، اإلفالس والفشل(   

 فبالرغم من اختالفاهتا تفيد نفس املعىن يف غالب األحيان.

متثل مشاكل التسيري  حيث ،ألسباب قائمة اعلى مراحل مرتابطة، وفقالتعثر املايل يف املؤسسة نشأ ي

على املستوى  واقعية سلبيةواليت تنجم عنها آثار  األسباب اليت تؤدي باملؤسسة خلطر التعثر،أهم من   23%

 العمل على:  لذا جيب.  أو التقليل منها  جيب جتاوزها الكلي واجلزئي

تبين مؤشرات تنبئ حبدوث خطر التعثر من أجل زيادة اعتماد املؤسسة االستخدام الكفؤ ملواردها و 

إجراءات باإلضافة إىل تسهيل وإسراع يف اختاذ  ،املخاطر اليت قد تواجهها عند القيام بأعماهلاأمواهلا ومواجهة 

.مناسبة قبل تفاقم مشكلة التعثر املايل



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الماليالفصل الثاني:التحليل المالي ودوره في التنبؤ بالتعثر  

 

 الفال الثاني:

التحليل المالي ودواه في التنبؤ  
 بالتعثر المالي



بالتعثر الماليالفصل الثاني: التحليل المالي ودوره في التنبؤ   
 

41 

 

 د:ـتمهي

يعترب التحليل املايل موضوع هام شغل اهتمام الباحثني واملختصني، خاصة بعد انتشار عمليات الغش 

إىل احلد من هذ  العمليات أو على   وغريهم واخلداع يف إدارة املؤسسات، األمر الذي دفع باملسامهني واملقرضني

األقل التقليل منها، ويكون ذلك بفرض نشر القوائم املالية للشركات من أجل استخراج أهم املعلومات واملؤشرات 

قرارات سليمة  اختاذومدى سالمة مركزها املايل من أجل  اليت تساعد احمللل املايل يف حتليل الوضعية املالية للمؤسسة

، ومن هنا تربز املكانة اعتمادا على أساليبه املتنوعة ، وكذا من أجل التنبؤ للمشاريع االقتصاديةةلصاحل املؤسس

 الكبرية اليت حيتلها التحليل املايل لدى مستعمليه.

 سنتطرق يف هذا الفصل إىل دراسة تفصيلية عن التحليل املايل، من خالل تقسيمه إىل ثالثة مباحث كما يلي:

 طار العام للتحليل المالي؛المبحث األول: اإل

 ؛التحليلمنهجية  و شروطال، معلوماتالمصادر ،التحليل المالي  استخدامات المبحث الثاني:

 المبحث الثالث: المؤشرات المالية المستخدمة في التنبؤ بتعثر المؤسسة.

 

 

 

 



بالتعثر الماليالفصل الثاني: التحليل المالي ودوره في التنبؤ   
 

42 

 

 المبحث األول: اإلطار العام للتحليل المالي

يف املؤسسة، خاصة وأنه يهتم بتحليل املركز املايل هلا، لذلك مت دراسة يكتسب التحليل املايل أمهية كبرية 

 اإلطار العام للتحليل املايل من خالل املفهوم واألطراف املستفيدة منه، األمهية واألهداف املرجوة منه وأهم أنواعه.

 من خالل املطالب التالية: 

 

 

 

 المطلب األول: مفهوم التحليل المالي واألطراف المستفيدة منه

 الفرع األول: مفهوم التحليل المالي

وردت تعاريف كثرية للتحليل املايل ختتلف باختالف املنهج العلمي املتبع على يد جمموعة من املفكرين، 

  هذ  التعاريف:وفيما يلي نذكر أهم 

 معلومات ...التحليل المالي عبارة عن معالجة منظمة للبيانات المتاحة، يهدف إلى الحصول على "

         تستعمل في عملية اتخاذ القرار، وتقييم المؤسسات في الماضي و الحاضر و توقع ما ستكون عليه 

 1."المستقبل..في 

                                                        
 1وليد ناجي احليايل، االتجاهات المعاصرة في التحليل المالي ) منهج علمي و عملي متكامل(، مؤسسة الوراق، عمان، 9001، ص 99. 

 مفهوم التحليل املايل واألطراف املستفيدة منه؛ -

 ؛وأمهية التحليل املايل أهداف -

 .أنواع التحليل املايل -
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"... عملية تحويل الكم الهائل من البيانات المالية أنهكما ميكن أن يعرف على التحليل املايل على 

 1والتاريخية إلى كم أقل من المعلومات أكثر فائدة لعملية اتخاذ القرار..."

"...عملية يتم من خاللها استكشاف أو اشتقاق مجموعة من ويعرف التحليل املايل كذلك على أنه

ادي والتي تساعد في تحديد أهمية وخصائص المؤشرات الكمية والنوعية حول نشاط المشروع االقتص

األنشطة التشغيلية والمالية للمشروع، وذلك من خالل معلومات تستخرج من القوائم المالية ومصادر 

أخرى وذلك كي يتم استخدام هذه المؤشرات بعد ذلك في تقييم أداء المنشآت بقصد اتخاذ 

 2القرارات..."

عبارة عن معالجة للبيانات المالية لتقييم األعمال وتحديد "...وميكن القول بأن التحليل املايل 

الربحية على المدى الطويل. وهو ينطوي على استخدام البيانات والمعلومات؛ لخلق نسب ونماذج رياضية 

تهدف إلى الحصول على معلومات تستخدم في تقييم األداء واتخاذ القرارات الرشيدة. كما يعتبر التحليل 

سي من المكونات القوية والمنافسة التي تساعد على فهم أفضل لمواطن القوة المالي مكون أسا

 3والضعف..."

 من خالل التعاريف السابقة ميكن االستنتاج بأن التحليل املايل:

                                                        
 1 محزة حممود الزبيدي، مرجع سبق ذكره،  ص912. 

 2 حممد مطر، االتجاهات الحديثة في التحليل المالي واالئتماني، ط9، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ص3.

 يف املوقع التايل    3-9 : ، ص ص 9005 فلسطني،ب.د.ن، ، 4،طالتحليل الماليفهمي مصطفى الشيخ، 3  

  https://smefinancial.wordpress.com/   20  94/01/9044:20بتاريخ  



بالتعثر الماليالفصل الثاني: التحليل المالي ودوره في التنبؤ   
 

44 

 

 أن يقوم احمللل املايل بدراسة الوضعية أو احلالة املالية للمؤسسة خالل فرتة زمنية معينة باالعتماد هو       

ومعرفة مركزها  ؤسسةراستها من أجل تقييم أداء املات والبيانات الواردة يف القوائم املالية، مث حتليلها ودعلى املؤشر 

 املايل، كذلك ميكن االستعانة هبا ألغراض التنبؤ ومن مث اختاذ القرارات املناسبة.

 : عموميات التحليل المالي1شكل رقم 

 

 41،ص 9000التوزيع،و  ،جمدالوى للنشررة و تطبيقاتهادراسة معاص-التحليل المالي:حسين صادق، المصدر

 الفرع الثاني: األطراف المستفيدة من التحليل المالي 

وتتمثل أهم هذ   ،املايلهناك جمموعة من األطراف هلا عالقة باملؤسسة تستفيد من معلومات التحليل    

 1األطراف يف:

يستعمل املدراء املتخصصون يف املؤسسة و جملس اإلدارة التحليل املايل جملموعة من  إدارة المؤسسة: -4

 2 األغراض أمهها:

 تقييم رحبية املؤسسة والعوائد احملققة على االستثمار؛ -

                                                        
1 Analysis Synthesis Evaluation performane valuation, The Institue of Cost  Acountants , India, Paper N°20 , 

Avril 2014, P 39 .from the web site: www.reproindialtd.com 01/01/2017 41 :50  

دراسة حالة المؤسسة الوطنية لصناعة  –، استخدام التحليل المالي في تقييم أداء المؤسسات االقتصادية و ترشيد قراراتها اليمني سعادة 2
، اإلدارة و التحليل أمين الشنطي، عامر شقر نقالعن:، 40-2: ص ص، 9002، مذكرة ماجستري، فرع إدارة أعمال،  جامعة باتنة، أجهزة القياس

 434- 430، ص ص9001 ،دار البلدية، عمان المالي،

 

راراتالق واختاذحتليل  مؤشرات ونسب قوائم مالية  

http://www.reproindialtd.com/
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 حلجم واملشاهبة يف طبيعة النشاط؛مقارنة أداء املؤسسة بأداء املؤسسات األخرى املقاربة هلا يف ا -

 تقييم كفاءة إدارة املوجودات وتوزيع املوارد على االستخدامات املختلفة؛ -

 تقييم فعالية األداء والرقابة. -

يستفيد املستثمرون من التحليل املايل يف احلصول على معلومات مالية تساعدهم يف اختاذ  المستثمرون: -9

 قرارات استثمارية سليمة مثل:

 أداء املؤسسة على املدى الطويل وقدرهتا على حتقيق عوائد مستقبلية؛التعرف على  -

 التعرف على إذا كان من املمكن تغطية تكاليف املؤسسة بالعوائد مستقبلية؛ -

 التعرف على اجتا  رحبية املؤسسة؛ -

 التعرف على سياسة توزيع األرباح؛ -

 إمكانية تطور املؤسسة ومنوها. -

وخنص بالذكر املؤسسات املالية والبنوك، إذ يهتمون بتقييم قدرة املؤسسة على الوفاء بالتزاماهتا  الدائنون: -3

 اجتاهها، وبالتايل فاملؤسسات املالية و املصرفية تستفيد من التحليل املايل من خالل املعلومات التالية:

 ألجل القصري؛سيولة املؤسسة باعتبارها أفضل املؤشرات على الوفاء بالتزاماهتا قي ا -

 رحبية املؤسسة، ومصادر األموال املستخدمة؛ -
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مدى سالمة املركز املايل للمؤسسة وغريها من املعلومات اليت ميكن أن تستفيد منها املؤسسات املالية  -

 واملصرفية.

 على: خاصةحيث يستخدمون التحليل املايل يف التعرف   سماسرة األوراق المالية -1

 تغريات يف أسعار األسهم؛ -

 حلصول على أسهم الشركات اليت ميكن أن تكون فرصة استثمارية جيدة.ا -

 :حيث يهتمون بنتائج التحليل املايل لسببني مها العاملون بالمؤسسة : -1   

 ؛اإلجنازحتقيق  تعزيز الشعور باالنتماء و   -

   .التعرف على احلد املعقول من املطالب ضمن الظروف االقتصادية للمؤسسة -

: يعود اهتمام اجلهات احلكومية بنتائج التحليل املايل ألسباب رقابية  والمؤسسات الحكوميةالجهات  -0  

 .1 وضريبية

 المطلب الثاني: أهداف وأهمية التحليل المالي
إن وظيفة التحليل املايل ال تكون عشوائية يف املؤسسة، وإمنا تتم على إثر أهداف مراد الوصول هلا من 

، بل تتعدى ذلك إىل مالكيها وحدها ؤسسةتقتصـر أمهية التحليل املايل على إدارة امل والطرف احمللل املايل، 

حلصول على أدق ا من خالل ملا هلـم مـن مصاحل تتطلب احملافظة عليها كما تطرقنا  لذلك من قبل،ودائنيها  
                                                        

دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في  –مدى اعتماد المصارف التجارية على التحليل في ترشيد القرار االئتماني ، خالد حممد كحلوت 1 
 . 93-99 ص ، ص9001، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني، ختصص حماسبة و متويل مذكرة ماجستريقطاع غزة، 
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ال من خالل استعمال ، األمر الذي ال ميكن الوصول إليه إؤسسة ومدى سالمة مركـزها املايلاملعلومات عن امل

تربز أمهية هذ  الوظيفة يف اإلجابة على العديد من  هنا ومن .مالينيقـبل حمللني أدوات حتليلية مناسبة من 

 التساؤالت ومعاجلة الكثري من املواضيع يف املؤسسة. 

 الفرع األول: أهداف التحليل المالي 

زوايا متعددة وبكيفية ختدم الذين هلم مصاحل مالية يف يهدف التحليل املايل إىل تقييم أداء املشروع من     

املشروع بقصد حتديد نقاط القوة والضعف ومن مث االستفادة من املعلومات اليت يوفرها التحليل املايل بغرض ترشيد 

 قراراهتم املالية ذات العالقة باملشروع، ومنه فإن التحليل املايل يهدف إىل:

            من طرف املؤسسة يف دورة أو دورات و إجراء فحص السياسات املالية  ،سسةوضع تشخيص مايل للمؤ        -

     ة من جانبها الكميـليـانات املاــصيلية ملختلف الوثائق و البيـة التفـريق الدراسـعن طاطها وذلك ـمتعددة من نش

 والكيفي؛

بواسطة التحليل املايل، ميكن أن حنكم على التوازنات املالية الداخلية بني الرحبية و السيولة والقدرة على  -

 ملؤسسة؛تتعرض هلا  اقد اليت الوفاء بااللتزامات وحىت املخاطر املالية 

صة فيما بواسطة التحليل املايل، ميكن احلكم على قرارات اإلدارة العامة، وكذلك املديريات الفرعية خا -

 1خيص االستثمار والتمويل وتوزيع األرباح؛

 يعترب التحليل املايل الركيزة اليت يستند عليها يف وضع التنبؤات املالية، فالنتائج املتوصل إليها متثل أساس  -

                                                        
 1عبد احلليم كراجة وآخرون، اإلدارة و التحليل المالي ، ط4، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، 9000، ص 413
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 1التقديرات املستقبلية لوضع برامج امليزانية التقديرية لالستثمارات أو اخلزينة وغريها؛

اقرتاح إجراءات تصحيحية على املؤسسة حملاولة اخلروج من الوضع الصعب أو  املايل منميكننا التحليل  -

 التأكيد على االستثمار يف نفس الطريقة إذا كانت النتائج جيدة.

 الفرع الثاني: أهمية التحليل المالي

فهو أداة لتحليل وتفسري .  الشركة ماليا و إداريا ومستوى  التحليل املايل يعترب وسيلة إدارية ملعرفة قدرة    

وهو يساعد أيضا يف  ،القوائم املالية ومعرفة العالقة بني األرقام الواردة فيها لتقدير قيمة املؤسسة وتقييم مركزها املايل

اإلجابة على التساؤالت اليت تطرحها جهات معينة تتمثل يف املستثمرين، الدائنني واجلهات احلكومية أو أي جهة 

 2 روع، وميكن أن نلخص أمهية التحليل املايل كما يلي:هلا عالقة باملش

متخذي القرارات يف اجملتمع  ساعداحملاسيب للمشاريع املختلفة لي يتضمن التحليل املايل بيانات النظام -

 باملؤشرات املرشدة لسلوكياهتم يف اختاذ القرار؛

 و من مث تقييم أدائها؛يساعد التحليل املايل يف تقييم اجلدوى االقتصادية إلقامة املشاريع  -

 يساعد يف التخطيط املستقبلي والرقابة والسيطرة ومحاية املؤسسة من االحنرافات احملتملة؛ -

 معرفة مؤشرات نتائج األعمال. خاللستقبل للوحدات االقتصادية من يساعد التحليل املايل يف توقع امل -

                                                        
 1 عدنان تاية النعيمي، أرشد فؤاد التميمي، التحليل و التخطيط المالي، دار اليازوري، عمان، 9005، ص 94. 

-943ص ص، 9001-9003، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، ، اإلدارة الحديثة في البنوك التجاريةعبد الغفار حنفي وعبد السالم أبو قحف 2
941. 
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 المطلب الثالث: أنواع التحليل المالي

ناجتة عن تبويب يصعب حصرها وهي ذ  األنواع ه أنواع متعددة يكمل بعضها اآلخر، للتحليل املايل       

 1 منها: نذكر ؛ واليت يستند على أسس خمتلفة

 :منيز بني نوعني من التحليل  من حيث الجهة القائمة بالتحليل -أ

 التحليل الداخلي المالي:  5أ.        

. ويهدف هذا التحليل إىل تقدمي املعلومات ؤسسةيقوم بالتحليل الداخلي موظف أو قسم داخل امل

الالزمة ملختلف مستويات اإلدارة من أجل اختاذ القرارات الالزمة. ويستفيد احملللون الداخليون من موقعهم داخل 

اهليكل التنظيمي يف املؤسسة إذ ميكنهم من الوصول إىل املعلومات الالزمة بأكثر دقة باإلضافة للمساعدة اليت 

 م من طرف عمال املؤسسة، األمر الذي يضع هؤالء احملللني يف موقع متميز عن احملللني اخلارجيني.تأتيه

 التحليل الخارجي المالي: 7أ.

 هاتـذ  اجلـه ةــدف إىل خدمـسة، ويهـارج املؤسـن خـات مـه جهـوم بــارجي الذي تقـل اخلـصد بالتحليــيق        

وحتقيق أهدافها ومن أمثلة هذ  اجلهات، القائمون بأعمال التسهيالت املصرفية يف البنوك، البنوك املركزية ومراجعي 

 احلسابات اخلارجية.

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننالمعلومات:من حيث طبيعة البيانات و  -ب

 من يتم احلصول عليها مثال اناتــفهناك بي و المعلومات: مصادر الحصول على البيانات  5ب.
                                                        

 33-34، ص ص 9003فتوحة يف الدمنارك، املكادميية العربية األ،التحليل الماليوليد ناجي احليايل، 1
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 .داخل املؤسسة وقد تكون أعدت يف اخلارج

 تنقسم هنا البيانات إىل بيانات مت تدقيقها و أخرى مل يتم تدقيقها.مدى تدقيق البيانات من عدمه:  7ب.

 أخرى غري منشورة.و : بيانات منشورة مدى نشر المعلومات 0ب.

 . ومن أمثلتها:تعددت األساليب املتبعة يف التحليل املايلمن حيث األسلوب المتبع في التحليل:    -ج       

 أسلوب التحليل بالنسب؛ -

 أسلوب التحليل باملقارنات؛ -

 أسلوب التحليل باألرقام القياسية؛ -

 .اإلحصائية و أسلوب التحليل باستخدام الطرق الرياضية -

 الغرض الذيحسب وكذا وبشكل عام يعتمد اختيار أسلوب التحليل املايل على حسب عوامل خمتلفة          

  ، وكذا حجم البيانات املالية املتاحة إضافة إىل اخلربة اليت يتمتع هبا احمللل املايل.احمللل املايل الوصول إليهيهدف 

 1من حيث البعد الزمني:     -د       

 خاللليل الذي يقوم على أساس املقارنة بني أرقام يف القوائم املالية حدثت ـــهو التح   التحليل الرأسي: 5د.

 كونـوع من التحليل بالســذا النــيتصف ه ات نفس السنة وــح لسنة ما مع مبيعــنفس الفرتة، كمقارنة صايف الرب

                                                        
 .930- 941، ص ص9003، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 9ط االتجاهات المعاصرة في إدارة البنوك،زياد رمضان، حمفوظ جودة، 1 
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 لعدم وجود عنصر الزمن، حيث أن املقارنة تتم يف نفس الفرتة. 

  األفقي:التحليل  7د.

التحليل الذي يتم على أساس املقارنة بني أرقام نفس العنصر ولكن بني سنتني خمتلفتني. وخالفا  هو

للتحليل الرأسي الذي يتميز بالسكون، فإن هذا التحليل يتصف باحلركية، ألنه يوضح التغريات اليت حدثت خالل 

 فرتة زمنية حمددة.

 1:يغطيها التحليلمن حيث الفترة التي     -و        

 التحليل المالي قصير األجل:  5و.

 قياس املؤسسةيف قد يكون التحليل أفقيا أو رأسيا، ولكنه يغطي فرتة زمنية قصرية األجل، ويستفاد منه         

زاهتا ويعترب أداة للتخطيط املايل قصري األجل، ويركز على حتليل السيولة النقدية و رأس املال العامل، اوإجن

 املاليون. ملدراءتدفقات النقدية والرحبية، ويهتم هبذا التحليل املوردون اال

 التحليل المالي طويل األجل: 7و.

خيتلف هذا التحليل عن التحليل قصري األجل يف الفرتة اليت يغطيها، اليت تتصف بطوهلا وبالتايل يستخدم 

حتليل هيكل رأس املال واألصول الثابتة والرحبية يف إجنازات املؤسسة يف األجل الطويل.ويرتكز هذا التحليل على 

األجل الطويل إىل تغطية التزامات املؤسسة. ويستفيد منه املستثمرون يف أسهم املؤسسة والسندات وأصحاب 

 القروض طويلة األجل.

                                                        
 .31، صمرجع سبق ذكره ،التحليل المالي، ،وليد ناجي احليايل 1 
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 التحليلمنهجية استخدامات التحليل المالي، مصادر المعلومات، الشروط و المبحث الثاني:

يستعمل التحليل املايل للتعرف واحلكم على مستوى أداء املؤسسة واختاذ القرارات املناسبة هلا؛ باإلضافة 

سب املوضوع املراد دراسته ومدى توفر إىل استعماالت أخرى سيتطرق هلا فيما بعد؛ وتتعدد هذ  االستعماالت ح

املعلومات اليت ختدم هذا املوضوع. مما يستلزم التعرف على خطوات تنفيذ ، منهجيته ومعايري تطبيقه. وفقا ملا جاء 

 يف املطالب التالية:

 

 

 لمطلب األول: استخدامات التحليل المالي ومصادر معلوماتها

يشرتط يف املعلومات والبيانات احملاسبية أن تتمتع باملصداقية واجلودة العالية، حىت يتم استخدامها من 

 طرف احمللل املايل ألغراضه املختلفة. 

  الفرع األول: استخدامات التحليل المالي

 موعةيستخدم جملإن للتحليل املايل العديد من االستعماالت سواء داخل املؤسسة أو من جهات خارجية، حيث 

 1 ؛ واليت نذكر منها ما يلي: من األغراض

                                                        
 :أطلع عليه بتاريخ ،9004، اإلمارت العربية املتحدة،تطبيقات التحليل المالي و حقوق وواجبات المستثمرين في سوق األوراق الماليةندوة،  1

 التايل: يف املوقع 90:04  90/01/9041

www.kantakji.com/media/2933/e207.ppt 

 ات التحليل املايل ومصادر معلوماته؛استخدام -

 مراحل وشروط التحليل املايل؛ -

 منهجية ومعايري التحليل املايل. -
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 التحليل المالي االئتماني: -5

يقوم هبذا التحليل املقرضون، وذلك هبدف التعرف على األخطار اليت قد يتعرضون هلا يف حالة عدم قدرة     

 االئتمان. املؤسسات على سداد التزاماهتا يف الوقت احملدد وميثل أهم خطوة الختاذ قرار منح

 التحليل االستشاري: -7

 اراهتمـاستثملى سالمة ـاهتم عـصب اهتمامـنـث تـات حيـراد وشركـن أفـتثمرون مـل املســحليـذا التـهـوم بـيق

كما أن هذا النوع من التحليل يستخدم يف تقييم كفاءة اإلدارة يف خلق جماالت استثمار   ،ومقدار العوائد عليها 

 باإلضافة إىل قياس رحبية وسيولة املؤسسة. ،جديدة

 تحليل االندماج و الشراء: -0

  للشركة املراد يستخدم التحليل املايل أثناء عمليات االندماج بني شركتني فتتم عملية التقييم للقيمة احلالية      

 املستقبل.قيمة األداء املستقبلي املتوقع للشركة بعد االندماج يف حتليل شراؤها كما حيدد 

 التحليل المالي للتخطيط المالي: -0

 املؤسسة يعترب التخطيط املايل من أهم الوظائف لإلدارات وتتمثل عملية التخطيط بوضع تصور أداء     

املتوقع يف املستقبل، وهنا متثل أدوار التحليل املايل دورا هاما يف هذ  العملية من حيث تقييم األداء السابق وتقدير 

 .املتوقع يف املستقبلاألداء 

 



بالتعثر الماليالفصل الثاني: التحليل المالي ودوره في التنبؤ   
 

54 

 

 الرقابة المالية: -1

املوضوعة تنفيذها وفقا للمعايري واألسس تعرف بأهنا تقييم ومراجعة لألعمال، ويساعد التحليل املايل ب

 وذلك الكتشاف األخطاء واالحنرافات ونقاط الضعف ومعاجلتها يف الوقت املناسب. 

 تحليل تقييم األداء: -0

 احلـكـم ادة التقييم،ـالل إعـل املايل فيتم من خـن أهم استعماالت التحليـسة مـاملؤس م األداء يفـيعترب تقيي

على مستوى األرباح وقدرة املؤسسة على توفري السيولة وسداد االلتزامات وقدرهتا على االئتمان باإلضافة إىل 

 تقييم املوجودات.

   مصادر معلومات التحليل الماليالفرع الثاني: 

 وترتيبها و التحليل املايل وزنا كبريا؛ مما يرتتب ضرورة تنسيقها مات املالية املستخرجة لغرضحتتل املعلو 

داخلية  عليهـا من مصـادر. وميكن أن يتحصـل  دم هلاـايل املستخـلل املــداف احملــبشكل يتالءم مع أهحفظها 

 1 وخارجية مها على التوايل:

 المصادر الداخلية:  -5

 قوائم ثالثةعلى وحتتوي  المالية األساسية:القوائم  -أ.5

 جدول حسابات النتائج ) قائمة الدخل(؛ -
                                                        

، مذكرة ماجستري غري منشورة، جامعة تشرين، ذجاالمصرف السوري نمو  -التحليل اإلئتماني و دوره في ترشيد عمليات اإلقراض، إميان أجنرو1
 .41-41، ص ص 9003سوريا، 
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 امليزانية ) قائمة حقوق امللكية تتضمن األصول واخلصوم(؛ -

 قائمة التدفقات النقدية. -

 التقارير المؤقتة )المرحلية(:  ب.5

الية باملزيد من املعلومات يف وهي اليت تقدم على مدار السنة واهلدف منها توفري ملستخدمي القوائم امل

 .وغريها اإلقراض و أوقات متقاربة الختاذ قرارات االستثمار

  تقارير مجلس اإلدارة:  ج.5

 واليت حتتوي على معلومات تضم بيانات مالية وإحصائية وبعض اخلطط املستقبلية.

  تقرير مراجع الحسابات:  د.5

 بالقوائم املالية اليت متت مراجعتها.وما قد حتتويه من مالحظات أو حتفظات خاصة 

 المذكرات والمالحظات المرفقة بالقوائم المالية:  .ه5

 ر ـة غيـات إضافيـدة ملا توفر  من معلومـن مصادر املعلومات املفيـروريا مــظات جزءا ضـتعترب هذ  املالح و    

 .ةموجودة يف القوائم املالي

 . أخرىقوائم تنبؤات اإلدارة و معلومات   و.5

 خارجية:المصادر ال  -7

 و هيئات وهي املعلومات و البيانات اليت باستطاعة احمللل املايل احلصول عليها من خالل أسواق املال         
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 البورصة باإلضافة إىل البيانات و املعلومات اليت ميكن أن حيصل عليها من الصحف و املكاتب االستشارية.

 التحليل الماليالمطلب الثاني: مراحل وشروط 

مت تقسيم التحليل املايل إىل مراحل متعددة، تكون حمدودة يف املؤسسات صغرية احلجم وتتسع باتساع 

 حجم املؤسسة املطبق فيها ويتم ذلك بناءا على شروط متفق عليها.

 الفرع األول: مراحل التحليل المالي

 1 موضحة كالتايل: ؛ تتطلب عملية التحليل املايل املرور بثالث خطوات رئيسية

 مرحلة التصنيف:  -1

يقوم احمللل املايل يف هذ  اخلطوة بتصنيف البيانات اليت حتتويها القوائم املالية يف جمموعات متناسقة 

 ومتشاهبة حىت يتمكن من معاجلتها.

 مرحلة المقارنة:  -7

مع العلم أن عملية املقارنة تتم يف هذ  املرحلة يهتم احمللل املايل بإنشاء عالقات بني البيانات املصنفة، 

 بني فرتات زمنية متفاوتة.

 
                                                        

ص  ، ختص، مذكرة ماجستريالتحليل المالي للمعلومات المالية المنشورة في القوائم المالية لتنبؤ بأسعار األسهمحليمة خليل اجلرجاوي، دور  1
الدار اجلامعية،  ذ القرارات،، اإلدارة المالية مدخل إتخااملرسي، يمال الدين، واللحلح، أمحد نقال عن :، 34، ص 9005حماسبة ومتويل، غزة،

 .404،ص 9004مصر،
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 مرحلة االستنتاج:3-

 تتضمن هذ  اخلطوة تفسري العالقات اليت مت احلصول عليها يف املرحلة السابقة، وذلك بغرض الوقوف على   

مث  االقرتاحات املناسبةمدى سالمة السياسات املالية السائدة واحلكم على املركز املايل للمؤسسة وكذا تقدمي 

 .صياغتها يف تقارير رمسية

 الفرع الثاني: شروط التحليل المالي

نلخصها   توفر جمموعة من الشروط يف التحليل املايل، حىت يتم االعتماد عليه يف عملية اختاذ القرارتينبغي أن 

 1 :كاآليت

 املرونة: أي قابليته للتغيري بني فرتة وأخرى؛ -

يكون التحليل املايل شامال لكافة أنشطة املؤسسة، وال مينع أن يكون جزئيا إذا  الشمولية: مبعىن أن -

 اقتضت الضرورة اختاذ قرار معني يف نشاط ما؛

 يركز التحليل املايل على التنبؤ يف املستقبل وليس على دراسات الظروف التارخيية للمؤسسة فقط؛ -

 الجيعل من البيانات متفاوتة من ناحية الوقت؛ميتاز التحليل املايل بالسرعة من ناحية اإلجناز لكي  -

 فعالية وموضوعية التحليل املايل مبعىن أن تكون األداة املستخدمة يف التحليل املايل فعالة وموضوعية   -

 لكي يتم التوصل إىل نتائج واقعية ودقيقة.
                                                        

 32ص، املرجع نفسه 1
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 المطلب الثالث: منهجية ومعايير التحليل المالي

 حىت تقودنا ألفضل القرارات؛ وسيتم شرحها فيما بعد. وجب إتباعها متفق عليها، للتحليل املايل منهجية ومعايري

 الفرع األول: منهجية التحليل المالي

يتبع التحليل املايل جمموعة من اخلطوات العلمية املتتابعة واليت تشكل يف جمملها  املنهج العلمي للتحليل    

حملل إىل آخر حسب اهلدف من عملية التحليل، وفيما يلي املايل، و الذي خيتلف من مؤسسة إىل أخرى و من 

 واليت تبدأ بتحديد اهلدف وتنتهي بوضع التوصية املناسبة: املايل اخلطوات الالزمة لعملية التحليل 

 :الهدف من عملية التحليل المالي 

جنب تيلاملوضوع، يقوم جبمع املعلومات اخلاصة ب حىتيبدأ احمللل املايل بتحديد املشكلة لدى املؤسسة،   

 احمللل املايل العمل الغري الالزم ويركز جهد  على العمل الذي خيدم املشكلة.

 :الفترة الزمنية التي يشملها التحليل المالي 

جيب أن تشتمل فرتة التحليل املايل للقوائم املالية على عدة سنوات متتالية، حيث أن القوائم اخلاصة بسنة   

 1أداء املؤسسة أو العميل. اجتا واحدة ال تساعد احمللل املايل يف احلكم على 

 :تحديد المعلومات التي يحتاجها المحلل للوصول إلى غايته 

 رفةـــهنا يتطلب مع فاألمر اهتا اجلارية،ــاء بالتزامــعلى الوفة ــحتليل قدرة املؤسسهو العام دف ـــاهل  إذا كان   

                                                        
 431، ص 4222 اجلزائر، دار احملمدية العامة، مراقبة التسيير التحليل المالي لإلدارة المالية،ناصر دادي عدون، تقنيات  1 
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إذا كان هدف التحليل ألغراض  لنفس الفرتة، أماحتديد االلتزامات اجلارية ل املتداولة لفرتة معينة ومن مث األصو 

تقييم األداء النهائي، فإن املعلومات املطلوبة تتعلق باملصروفات و اإليرادات لفرتة معينة، وحتديد املؤشرات الرئيسية 

 وعليه حسب اهلدف حتدد املعلومات. اليت تلعب دورا حامسا يف أداء املؤسسة مثل املبيعات و اإلنتاج.

 ايل املناسبة من أجل الوصول إىل أفضل النتائج بأسرع وقت؛حتديد أدوات التحليل امل 

  من طرف احمللل بعد الوصول لتفسري نتيجة التحليل باستخدام مهارات احمللل املايل ؛املناسب اختاذ القرار 

 اختيار املعيار املناسب لقياس النتائج، وميكن استعمال أكثر من معيار إذا تطلب األمر ذلك؛ 

  االحنراف ومن مث حتليلها؛حتديد أسباب 

 وضع التوصية املناسبة بشأن نتائج التحليل يف التقرير الذي يعد من قبل احمللل يف هناية عملية التحليل؛ 

  وعند كتابة احمللل لتقرير ، عليه أن يراعي ترتيب أفكار  وتسلسل منطقه حىت يتمكن القارئ من متابعة

 1ل إىل نتائجه.املنطق الذي اتبعه احمللل إىل غاية الوصو 

 الفرع الثاني: معايير التحليل المالي

 2نسبة أو رقم ما. مالءمةتعرب معايري التحليل املايل عن أرقام معينة تستخدم مقياسا للحكم على مدى 

وبالتايل فإن استخدام هذ  املعايري متكن احمللل من تفسري النتائج واكتشاف االحنرافات من خالل مقارنة أرقام 

                                                        
 .41 – 41ص ص ، مرجع سبق ذكره، نقالعن: اليمني سعادة435 - 434، ص ص:  مرجع سبق ذكره أمين الشنطي، عامر شقر، 1  

 2عقل مفلح، مقدمة في اإلدارة المالية و التحليل المالي، ط9، دار أجنادين للنشر والتوزيع،عمان، األردن، 9004، ص 919. 
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عايري ميكن للمحلل املايل استخدام األنسب ملا من الفعلية لدى املؤسسة مع املعايري احملددة.هناك عدة أنواعالنسب 

 1تتمثل يف املعايري التالية:و منها عند قيامه بعملية التحليل، 

 معيار التحليل المالي المطلق: -5

كل قيمة مالية ثابتة لنسبة معينة ميثل التحليل املايل يف هذا املعيار طبيعة مثالية حلدث ما، إذ يأخذ ش

 مشرتكة بني كافة املؤسسات ويقاس به التقلبات الواقعية.

 معيار التحليل المالي للصناعة: -7

يتم تكوين نسب املعايري الصناعية املستندة إىل مبادئ التحليل املايل بالنسبة لكل قطاع اقتصادي، 

شروع معني مع النسب املعيارية للقطاع الذي ينتمي إليه وبالتايل يتم عملية مقارنة النسب املالية اخلاصة مب

 املشروع.

 التاريخي:المالي معيار التحليل  -0

ومتثل جمموعة النسب اليت تعرب عن أداء املؤسسة يف املاضي، واليت يتم االعتماد عليها لتقييم أداء املؤسسة       

 احلايل، وكذا التوقع املستقبلي ألدائها.

     الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال نننالمالي المخطط:معيار التحليل  -0

 ، حيث يقوم ، والذي يبىن على أساس املوازنات التقديرية هذا املعيار من قبل إدارة املؤسسة  يصمم

                                                        
 51 -51 :، ص ص9001، دار وائل للنشر،عمان، 9ط مدخل صناعة القرارات، ،، التحليل الماليمنري شاكر، حممد وآخرون1   
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 احمللل املايل بتحليلها ومقارنتها بنتائج املاضي لتحديد الفوارق ودراسة أسباهبا ومن مث معاجلتها. 

 المؤشرات المالية المستخدمة في التنبؤ بتعثر المؤسسةالمبحث الثالث: 

أحلقت حوادث اإلفالس اليت عرفتها الشركات األمريكية خسائر عديدة مست املسامهني والدائنني  

رين، لذا كان البد من البحث عن آليات تقلل من هذ  اخلسائر، مما ترتب عن ذلك ظهور العديد من واملستثم

جمموعة من األساليب هلا قدرة عالية على التنبؤ املستقبلي للمشاريع االقتصادية ما عن الدراسات اليت كشفت 

و األكثر استخداما " التحليل  يساعدها على تفادي األخطار اليت قد تتعرض هلا، وتتمثل أهم هذ  األساليب

 . ويتم توضيح ما جاء يف هذا املبحث من خالل املطالب التالية:لغرض التنبؤ " املايل باستخدام املؤشرات املالية

 

 

 

 

 المطلب األول: تحليل خطر التعثر المالي باستخدام النسب المالية
، واليت تعترب من أهم 4230لقد عرف العامل االقتصادي استعماال واسعا للنسب املالية خاصة بعد  

معلومات دقيقة عن الوضع املايل للمؤسسة، أدوات التحليل املايل وأكثرها استعماال كوهنا تساعد يف الوصول إىل 

اعتمادا على ما يوفر  نظام املعلومات احملاسبية من بيانات ومعلومات مالية وغري مالية، كمية وغري كمية، وبالتايل 

 تساهم بدرجة كبرية يف ترشيد القرارات.

 حتليل خطر التعثر املايل باستخدام النسب املالية؛ -

 حتليل خطر التعثر املايل باستخدام مؤشرات التوازن املايل؛ -

 .املايل يف التنبؤ بتعثر املؤسسات استخدام التحليل -
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 أوال: استخدامات التحليل المالي بالنسب 

  عن إجياد عالقات كمية بني بيانات املركز املايل فقط، أو بني  ل املايل بالنسبتعرب استخدامات التحلي            

قائمة الدخل فقط، أو بني بيانات قائمة املركز املايل وقائمة الدخل معا، وتسهل هذ  العالقات وظيفة التحليل 

ها بعني االعتبار عند العمل حيث أنه هناك جمموعة من القواعد و األسس اليت جيب على احمللل املايل أخذ، 1املايل

 2.على استخدام النسب كطريقة إلعداد التحليل املايل املطلوب

  مفهوم النسبة المالية : 

 البنود اليت، كما تتواجد  ود القوائم املاليةـالقة تربط بني بندين أو أكثر من بنــتعرف النسبة املالية بأهنا ع و         

هناك  3على قائمتني ماليتني. األخريةذ  تدخل يف اشتقاق النسبة املالية على القائمة املالية نفسها، أو تتواجد ه 

 هي:لعل أهم هذ  النسب استعماال عدة أنواع من النسب املالية تصنف حسب الغرض منها؛ و 

  Liquidity Ratio:نسب السيولة    -أ

 اليسر املايل تسمح هلا باالستفادة من مزايامها. والعكس فإذا ماإن قدرة املؤسسة على حتقيق السيولة و  

 الفشل. هارتتب عنيفشلت املؤسسة يف حتقيق السيولة سيؤدي ذلك باملؤسسة إىل التخبط يف خمتلف املشاكل اليت 

                                                        
سلطة النقد الفلسطينية بالتعاون مع يمعية املصرفيني دورة تكوينية يف مقر  التحليل المالي ألغراض اتخاذ القرار االئتماني،اهلل و آخرون،  عبد1

 41،ص 4225رام اهلل، الفلسطينيني، 

 413، صمرجع سبق ذكرهللتفصيل أكثر أنظر: عبد احلليم كراجة و آخرون،  2 

 3 حممد مطر،  مرجع سبق  ذكره ، ص 34
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دور وللسيولة  1تعرب نسب السيولة عن قدرة املؤسسة على مواجهة التزاماهتا قصرية األجل عند استحقاقها.  

  ذويقع ضمن ه، فهذا يفرض عليها التحكم يف السيولة.  هة وإبعاد خطر التعثر املايل عن املؤسسةمهم يف مواج

 2النسبة ما يلي:

 نسبة التداولCurrent Ratio :    

 داولة.ـصوم املتـول املتداولة للخـة تغطية األصجـذ  النسبة درـوتظهر هيولة العامة، ـوتسمى كذلك بالس   

يف موعدها وكلما زادت هذ  النسبة دل ذلك على مقدرة الشركة على مواجهة أخطار سداد االلتزامات املتداولة  

 دون احلاجة لتسييل أي أصول ثابتة أو احلصول على اقرتاض جديد.و 

 

 نسبة السيولة السريعة :Quick –Acid Ratio 

 األكثرذ  النسبة مدى قدرة املؤسسة على مواجهة املطلوبات املتداولة باملوجودات املتداولة توضح ه      

لصعوبة تصريفه خالل وقت نظرا لكونه أقل عناصر األصول املتداولة سيولة وكذلك ) املخزوناتمــاعــدا  (سيولة

 قصري دون حتقيق خسائر. وتقاس هذ  النسبة بالعالقة التالية:

 

 
                                                        

1  Dov Ogien, Gestion financiére de l’entreprise,Dunod, Paris,2008, P75 

، 9001،مكتبة اجملمع العريب للنشر و التوزيع، عمان، األردن، 4، طالملخص الوجيز لإلدارة و التحليل الماليفيصل السعايدة، نضال فريد،  2 
 431 ص

 نسبة التداول = األصول المتداولة/ الخصوم المتداولة

 

 المخزون السلعي/ الخصوم المتداولة –صول المتداولة األنسبة السيولة السريعة = 
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 :نسبة النقدية Cash Ratio  

شبه النقدية سريعة التحول إىل نقدية، وتسمى باألوراق املالية صطلح النقدية يشمل النقد واألصول إن م  

ية. وتبني عدد مرات قابلية األصول النقدية وشبه النقدية من للتداول مثل: أذونات اخلزينة واألوراق التجار القابلة 

 تغطية االلتزامات املتداولة، وتعترب مؤشر يعرب عن املدى الذي تستطيع فيه املؤسسة دفع التزاماهتا املتداولة بواسطة 

 السيولة النقدية املتوفرة لديها، وميكن صياغتها كما يلي: 

 

 :نسبة صافي رأس المال العامل 

تستخدم هذ  النسبة يف تقدير وفاء املؤسسة بالتزاماهتا قصرية األجل. يعترب جزء من املوجودات املتداولة     

 فيعرب عن جزء منواملطلوبات املتداولة متاح لتغطية الديون قصرية األجل على املؤسسة، أما من الناحية التمويلية، 

املوجودات املتداولة اليت مل تكف لتمويل املصادر قصرية األجل لتمويله. ولذا جيب متويله من مصادر طويلة 

 ) سيفصل فيه أكثر فيما بعد(وحيسب كما يلي:1  األجل.

 

 

   Activity Ratio:نسب النشاط أو األداء -ب

 هتتم هذ  النسب بتقييم الشركة من ناحية إدارة األصول واخلصوم أي أهنا تقيس مدى كفاءهتا يف استخدام         
                                                        

 .34-31ص ص :  ، مرجع سبق ذكره، فهمي مصطفى الشيخ 1 

 وشبه النقدية/الخصوم المتداولةصول النقدية األنسبة النقدية= 

 

 الخصوم الجارية –صافي رأس المال= األصول الجارية 
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 املوارد املتاحة للشركة يف اقتناء األصول. ومن مث مدى االستخدام األمثل هلذ  األصول وتتضمن هذ  النسب

 1ما يلي: 

 :معدل دوران المخزون 

يقصد به عدد املرات اليت يتم فيها بيع املخزون خالل السنة، ويستخدم لتحديد كفاءة إدارة املبيعات يف           

 حتتسب هذ  النسبة كما يلي:كان ذلك يف صاحل املؤسسة.   وكلما كانت أكرب ،املؤسسة خالل سنة واحدة

 

 ينة ومتوسط فترة التحصيل:معدل دوران الذمم المد 

 القبضيشري معدل دوران الذمم املدينة إىل قدرة املؤسسة يف حتصيل الذمم من احلسابات املدينة و أوراق         

 و حتويلها إىل النقدية. وحيسب كما يلي:

 

 :متوسط فترة التحصيل 

هذ  النسبة عن املدة اليت تبقى فيها املبيعات اآلجلة بدون حتصيل، فإذا كانت املدة قصرية فإن ذلك يعكس تعرب  

 جودة احلسابات ويتم حتصيلها بسرعة، أما املدة الطويلة يعين أهنا املؤسسة تنتظر فرتة طويلة لتحصيل ديوهنا.

                                                        
1 Michel Blanchette, Ratios Financiers et Outils de Connexes,2012, p p 14-15 , a partir de site : 

https://www.yumpu.com/fr/document/view/46445461/ratios-financiers-et-outils-connexes/3  

24/08/2016 14 :17 

 تكلفة المبيعات /متوسط رصيد المخزون معدل دوران المخزون =

 

 المدينين متوسطصافي المبيعات /  معدل دوران الذمم المدينة=
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 1 حيث حيسب كما يلي :: ومعدل دوران إجمالي األصول  معدل دوران الموجودات الثابتة 

 : معدل دوران الموجودات الثابتة        -أ

 يعكس هذا املعدل مدى استخدام الشركة للمعدات واألدوات.

 

 معدل دوران إجمالي األصول:     -ب 

مدى نشاط األصول وقدرهتا على توليد املبيعات من خالل استخدام إيمايل املوجودات يف تدل على 

 :وحتسب من العالقة التالية  .كلما زادت هذ  النسبة كان أفضل و  ، املؤسسة

 

 

 2Profitability Ratio نسب الربحية:       -ج  

 األهداف تعرب عن العالقة بني األرباح اليت حتققها الشركة و االستثمارات اليت سامهت يف حتقيق تلك

                                                        
 1عدنان تاية النعيمي، أرشد فؤاد التميمي ، مرجع سبق ذكره، ص 24.

2  James O.Gill , Moira C hatton, Understanding Finanial Statements, first Ed,a Crisp  , 

Belgique,1999, P28 

 / معدل دوران الذمم 001أو 005متوسط فترة التحصيل= 

 

 معدل دوران الموجودات الثابتة = صافي المبيعات /صافي الموجودات الثابتة.

 

 معدل دوران إجمالي األصول = صافي المبيعات /مجموع الموجودات

 



بالتعثر الماليالفصل الثاني: التحليل المالي ودوره في التنبؤ   
 

67 

 

وتستخدم هذ  النسب لتقييم قدرة املؤسسة على توليد األرباح من أنشطتها التشغيلية مقارنة مع النفقات؛ وتضم  

 1هذ  النسب:

 الربح = مجمل الربح / صافي المبيعاتهامش مجمل  -أ

 هامش صافي الربح = صافي الربح /صافي المبيعات          -ب

 معدل العائد على حقوق الملكية =صافي الربح / حقوق الملكية         -ت

 5)*+ معدل العائد الخالي من الخطر( 5معدل العائد االسمي الخالي من الخطر = )         -ث

 5 –+ معدل التضخم(

 معدل العائد على االستثمار = صافي الربح / إجمالي االستثمار         -ج

 معدل العائد على إجمالي األصول = صافي الربح / إجمالي األصول         -ح

  Depts Ratio  :نسب االستدانة -د

مؤشرات الرفع املايل يقصد بالرافعة املالية مدى اعتماد املؤسسة يف متويل استثماراهتا على الديون، لذلك جند أن 

 منحها ، ويهتم الدائنون هبذ  النسبة ألهنا متثل مبثابة مؤشر ما إذا كان من الصوابذات داللة على األجل الطويل

 2النسب  املشكلة هلا: ومن أهم هذ  نظرا لضخامة األموال اليت سبق للمؤسسة اقرتاضها،،أم أن غري ذلكقروض 

                                                        
 1عاطف جابر، طه عبد الرحيم، أساسيات التمويل و اإلدارة المالية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر 9005، ص134

 14، ص ، مرجع سبق ذكرهفهمي مصطفى الشيخ 2 
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 :نسبة المديونية 

املؤسسة على األموال املقرتضة لتمويل  اعتمادبالرافعة املالية، حيث تقيس مدى كذلك وتسمى هذ  النسبة  

 2:مسامهة األموال اخلاصة يف أموال املؤسسة، وحتسب كما يلي اخنفضتهذ  النسبة  ارتفعتأصوهلا، إذ أنه كلما 

 

  :نسبة الديون إلى حقوق المساهمين 

هذ  النسبة إىل  ارتفاعهذ  النسبة حاصل قسمة إيمايل الديون على حقوق املسامهني، ويؤدي  سبحت

 الغري. اجتا عدم قدرة املؤسسة على الوفاء بالتزاماهتا  احتماالت

 

 :نسبة هيكل رأس المال 

تساوي هذ  النسبة حاصل قسمة الديون طويلة األجل على مصادر التمويل طويلة األجل، واهلدف من هذ  

 النسبة هو إبراز أمهية الديون طويلة األجل يف تركيبة رأس املال، وحتسب بالعالقة التالية:

 

 

                                                        
-7550دراسة حالة لعينة من البنوك العاملة في الجزائر خالل الفترة –قياس الكفاءة التشغيلية في المصارف المصرفية جعدي شريفة،   2

 22، ص9041دكتورا  ختصص دراسات مالية واقتصادية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  أطروحة، 7557

 المديونية = مجموع الديون / مجموع األصولنسبة 

 

 المديونية = مجموع الديون / مجموع حقوق الملكية

 

 نسبة هيكل رأس المال = الديون طويلة األجل / مصادر التمويل طويل األجل
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  تغطية الفوائد:نسبة 

تقيس هذ  النسبة مدى قدرة املؤسسة على دفع فوائد قروضها من األرباح اليت حتققها يف دورة 

 االستغالل، وحتسب بالعالقة التالية:

 

إذا كانت النسبة أكرب من الواحد دل ذلك على قدرة املؤسسة على تسديد فوائد قروضها، أما إذا كانت 

ورمبا من السهل وقوعها يف اإلفالس، إذا أقل من الواحد دل ذلك على عجز املؤسسة عن تسديد فوائد قروضها 

 1.ئد قروضهمفهد  النسبة مؤشر ملدى األمان املوفر ألصحاب القروض يف احلصول على فوا

 المردودية: نسب -و

تعرف املردودية بأهنا قدرة املؤسسة على حتقيق األرباح نتيجة الستخدام رأس ماهلا يف نشاطها االستغاليل،       

و إذا .وباختصار فهي تعرب عن العالقة بني النتائج احملققة والوسائل املستخدمة: النتائج احملققة/الوسائل املستعملة

 :مفاهيمعلى ثالث  االعتمادأردنا دراسة مردودية املؤسسة، فإنه ميكن 

 مردودية النشاط؛ 

 املردودية االقتصادية؛ 

 املردودية املالية. 

                                                        
 14، ص مرجع سبق ذكره، فهمي مصطفى الشيخ 1 

 نسبة تغطية الفوائد = األرباح قبل الفوائد والضرائب /مصروفات الفوائد
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 أوال: مردودية النشاط

 نسبة مردودية النشاط:  -5

والعنصر املعرب عن وتسمى كذلك باملردودية التجارية، فهي تعرب عن قدرة املؤسسة يف حتقيق فائض جتاري       

نشاط املؤسسة هو رقم األعمال خارج الرسم أي أن نتائج املؤسسة اليت حتققها ستقارن مع رقم األعمال خارج 

 الرسم. وارتفاع رقم األعمال قد يكون ومهيا أحيانا ألن زيادة نشاط املؤسسة تتزايد معه التكاليف وهو ما يؤدي

 التعامل  يف درة املؤسسة ـضح مدى قـب توـ  النسـذعليه فإن ه . و سسةاقص و تآكل رقم األعمال يف املؤ ـإىل تن

تؤخذ هذ  النسبة بالصيغة الرياضية  ق األرباح من اإليرادات وـلـن مث قدرهتا على خـم يضها وـف وختفـكاليـمع الت 

  1التالية:

 

 2: على عدة مؤشرات أخرى لدراسة مردودية النشاطوميكن االعتماد 

 مؤشر الهامش اإلجمالي لفائض االستغالل: 5.5

 بالنشاطتظهر لنا هذ  النسبة مدى كفاءة إدارة املؤسسة يف التحكم يف يميع عناصر التكاليف املرتبطة       

 اليت يتم بني إيرادات االستغالل، حيث ميثل إيمايل فائض االستغالل الرصيد  التوزيعية اإلدارية و كالتكاليف

                                                        
 .53، ص 9000شر، الرياض، ، دار املريخ للن، األداء المالي لمنظمات األعمالالسعيد فرحات يمعة1  

 دكتورا  يف العلوم االقتصادية، جامعة فرحات عباس، أطروحة دراسة تطبيقية مقارنة،-الكفاءة التشغيلية للمصارف اإلسالميةشوقي بورقبة،  2
 .42، ص 9044سطيف، 

 الربح اإلجمالي / رقم األعمال نسبة مردودية النشاط =
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 حتصيلها وكل نفقات االستغالل اليت سيتم دفعها.

 

 

 

 : هامش صافي الربح 7.5

 يظهر لنا مدى كفاءة اإلدارة يف التحكم يف يميع عناصر التكاليف املرتبطة بالنشاط.

 

 1المردودية االقتصادية ثانيا:

الطابع االستثنائي، بعد األنشطة الثانوية وتلك وذات ئيسي، وتستر بالنشاط ال *هتتم املردودية االقتصادية      

صادية ـحيث حتمل مكوناهتا دورة االستغالل ممثلة بنتيجة االستغالل من جدول حسابات النتائج و األصول االقت

 ، وميكن حساهبا بالعالقة التالية:من امليزانية

 

                                                        
1Jean Guy Degos, Amal Abou Fayad, le dignostic financier des entreprises, E-théque Book, 2003,  P 

28 

 تقيس املردودية االقتصادية مدى مسامهة األصول االقتصادية يف تكوين نتيجة االستغالل، أي حساب مسامهة كل وحدة نقدية مستثمرة كأصول يف  *
 تكوين نتيجة االستغالل.

  مصاريف العاملين + مصاريف متنوعة +  –إجمالي فائض االستغالل = القيمة المضافة(

 ضرائب ورسوم ( + إعانات االستغالل

 هامش إجمالي فائض االستغالل = إجمالي فائض االستغالل / اإليرادات 

 

 هامش صافي الربح = النتيجة الصافية / اإليرادات

 

 األصول االقتصاديةنتيجة االستغالل بعد الضريبة / نسبة المردودية االقتصادية = 
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 ثالثا: المردودية المالية

هتتم املردودية املالية بإيمايل أنشطة املؤسسة و تدخل يف مكوناهتا كافة العناصر و التدفقات املالية، حيث     

هناك جمموعة من املؤشرات  1تؤخذ النتيجة الصافية من جدول حسابات النتائج و األموال اخلاصة من امليزانية.

 2واليت نذكر منها:املالية، اليت تستخدم لقياس املردودية 

 نسبة مردودية األموال الخاصة: -5

 على حيث أنه بناء أموال املسامهني،  استخداماألموال اخلاصة النتيجة املتحصل عليها من   متثل مردودية    

. هذ  النسبة قد يقرر املالك االستمرار يف النشاط أو حتويل األموال إىل استثمارات أخرى حتقق عائدا مناسبا 

نسبة متثل ما تقدمه الوحدة الواحدة املستثمرة من أموال املسامهني من ربح صايف، وتعترب  *فنتيجة هذ  النسبة

 :كما يليوحتسب  ب املالية كوهنا هتتم بتعظيم حقوق املسامهني، إحدى أهم النس مردودية األموال اخلاصة

 

 معدل العائد على االستثمار: -7

يشري معدل العائد على االستثمار إىل رحبية دينار واحد من األموال املستثمرة يف املؤسسة. وميكن حسابه بالعالقة 

 التالية:

                                                        
 953، ص مرجع سبق ذكرهإلياس بن ساسي،   1

  2 اليمني سعادة، مرجع سبق ذكره، ص 11

 .إرتفاع نسبة رحبية األموال اخلاصة تعين حتسن رحبية الدينار الواحد من املبيعات ومدى سالمة السياسة املتبعة يف املؤسسةإن  *

 األموال الخاصةمردودية األموال الخاصة = النتيجة الصافية/ 
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نوعية النسب املالية ختتلف حسب نوع اهلدف من التحليل ومن  استخداماتيف األخري، يبقى أن نقول أن 

 كل هاته النسب يف كل الدراسات.  استعمالباحث آلخر، فليس بالضرورة 

 ثانيا: استخدام التحليل المالي بالمقارنات

ببيانات السنوات السابقة، أو مقارنة بيانات السنة احلالية مع هو أسلوب يعين مقارنة البيانات الفعلية 

 .1املؤشرات املعيارية، أو مقارنة البيانات املتعلقة بالشركة ببيانات وحدة أخرى منافسة هلا ومتماثلة معها يف األداء

 المطلب الثاني:  تحليل خطر التعثر المالي باستخدام مؤشرات التوازن المالي

دى توازن املؤسسة، ونذكر منها رأس املال العامل، موعة من املؤشرات اليت توحي مباملايل جمل يستند احمللل   
 االحتياج لرأس املال العامل و اخلزينة.

إذا كان متويل األصول من عناصر حمددة من اخلصوم. فمن أعلى  يف املؤسسة ميكن أن حنقق التوازن املايل      

ال ميكن حتويلها إىل سيولة إال بعد فرتة زمنية طويلة لذا يتم متويلها باألموال الدائمة،  ثابتةمليزانية جند أن األصول الا

أما أسفل امليزانية جند الديون قصرية األجل وجب تغطيتها باألصول القابلة للتحويل إىل سيولة يف فرتة زمنية 

مدة حتصيلها أقل من مدة املؤسسة حقوق  جيب أن تكونيف هذ  احلالة وهو ما يقصد به التوازن املايل.  ،قصرية

استحقاق ديوهنا، إذن الذي تسعى املؤسسة ألن حتققه هو توفري هامش أمان أو فائض من األموال الدائمة عن 

 كالتايل: وسنفصل يف ذلك    .متويلها األصول

                                                        
-7550دراسة حالة شركة إسمنت السعودية للفترة  –، المنهج الحديث للتحليل المالي األساسي في تقييم األداء بن مالك عمار1 

 32،ص  9040لوم االقتصادية و علوم التسيري، إدارة مالية، جامعة قسنطينة،،مذكرة ماجستري،كلية الع7555

 األصول العاملةمعدل العائد على االستثمار = الربح اإلجمالي / مجموع 
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 (  Le Fonde de Roulement FR)   رأس المال العامل     -أوال

 مفهوم رأس المال العامل -5

 حسب تقدير يعرف رأس املال العامل بأنه هامش إضايف تضعه املؤسسة ملواجهة املخاطر الطارئة والذي يتم      

 1قدراهتا وطبيعتها و تطوراهتا. 

ميثل هامش أمان بالنسبة للمؤسسة يساعدها على حتقيق توازن يف هيكلها املايل، كذلك رأس املال العامل 

 2املالية: بناء على امليزانية ويتم حسابه

 من أعلى امليزانية: الفائض من األموال الدائمة بالنسبة لألصول الثابتة -

 أصول ثابتة –أموال دائمة  رأس املال العامل = -

 : رأس المال العامل من أعلى الميزانية7جدول رقم 

 األموال الدائمة

 األصول الثابتة

 العامل رأس املال

librairie Vuibert, 8e ed, Paris, 1999,p 128 , Analyse financière.Josette Peyrard : Source 

 .من أسفل امليزانية: الفائض من األصول املتداولة بالنسبة للديون قصرية األجل -
                                                        

 43، ص مرجع سبق ذكرهيوسف قريشي،  إلياس بن ساسي، 1 

2 Farouk Boyacoub , L’entreprise et le financement bancaire ,editions Casbah Alger 2000, p 176. 
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 الديون قصيرة األجل –األصول المتداولة رأس املال العامل =  -

 : رأس المال العامل من أسفل الميزانية0جدول رقم 

 

 الديون قصرية األجل

 األصول املتداولة

 العامل رأس املال

,p129Cite -Op Josette Peyrard, Source : 

 الحاالت الممكنة لرأس المال العامل:  -2

  FR>0:    املال العاملهذا يعين متول األصول الثابتة باألموال الدائمة فيتحقق هامش أمان يتمثل يف رأس 

 أسفل  أما يف . املؤسسة على الوفاء دل على قدرة ما ي هو وتوازن يف اهليكل املايل للمؤسسة،   كما حيدث

يتبقى باستخدام أصوهلا املتداولة، و جل أن املؤسسة تستطيع مواجهة القروض قصرية األامليزانية فيعين ذلك  

 فائض مايل ميثل هامش أمان وهو رأس املال العامل.

  : FR = 0 ،واملؤسسة تستطيع أن تواجه  ويف هذ  احلالة فإن األموال الدائمة تغطي األصول الثابتة فقط

تتيح أي  الوضعية الهذ   ، وال عجز دون حتقيق فائض و ملتداولةاألصول االقروض قصيـرة األجل باستخدام 

 ضمان متويلي يف املستقبل وترتجم هذ  الوضعية احلالة الصعبة للمؤسسة.
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FR<0 :األموال الدائمة غري كافية لتمويل يميع االحتياجات املالية الثابتة . أما يف  يف هذ  احلالة تكون
 األصول املتداولة القابلة للتحصيل يف األجل القصري غري كافية لتغطية االستحقاقات أسفل امليزانية تكون

، لكن هذ  الوضعية ال تتيح أي هامش كضمان ملواجهة الصعوبات أي عدم توازن اهليكل املايل قصرية األجل
 للمؤسسة وبالتايل خطورة الوضعية املالية للمؤسسة.

 1ويصنف رأس املال العامل إىل:

 : وحيسب وفق العالقات التالية: رأس المال العامل الدائم أو الصافي       -أ

  أصول ثابتة؛ –أموال دائمة 

  د.ق.أ؛ –أصول متداولة 

 األموال اخلاصة + د.ط.أ 

إذا كان رأس املال العامل أكرب من الصفر فإن األموال اخلاصة هي اليت  رأس المال الخاص: -ب

 أصغر من الصفر، و الذي حيسب كما يلي: والعكس إذا كاناملتداولة، تغطي األصول 

   ؛د. ط .أ –رأس املال العامل الدائم 

  القيم الثابتة؛ –األموال اخلاصة 

  الديونجمموع  –أصول متداولة. 

                                                        
دراسة حالة مطاحن  -انعكاسات تطبيق النظام المحاسبي المالي على التشخيص المالي للمؤسسةمداين بن بلغيث، عبد القادر دشاش، 1  

يومي   IFRSو املعايري الدولية للمراجعة  ISAمداخلة منشورة يف امللتقى الدويل، النظام احملاسيب املايل يف مواجهة املعايري الدولية للمحاسبة  الواحات،
  10/10/5142بتاريخ http://www.kantakji.com/media/2327/0m031.pdf   : منشورة مبوقع  لة،جامعة ورق  ،9044 ديسمرب 43/41

42:11 

http://www.kantakji.com/media/2327/0m031.pdfبتاريخ%2008/08/2016
http://www.kantakji.com/media/2327/0m031.pdfبتاريخ%2008/08/2016
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دورة استغالل املؤسسة فهو ويضم إيمايل األصول ملدة سنة فما أقل يف  رأس المال اإلجمالي:       -ج

 املؤسسة، وحيسب كما يلي:طبيعة نشاط  من حتديد ميكننا

 ؛رأس املال اإليمايل = إيمايل األصول املتداولة 

  األصول املتداولة –جمموع األصول. 

ميثل جمموع الديون قصرية و طويلة األجل اليت حبوزة املؤسسة واليت  :رأس المال العامل الخارجي        -ح

 تتحصل عليها من اخلارج لتمويل نشاطها، وحيسب بالعالقة التالية:

 د.ق.أ + د . ط .أ 

  األموال اخلاصة؛ –جمموع اخلصوم 

  رأس املال العامل اخلاص. –رأس املال العامل اإليمايل 

 (BFR  Le Besoin en Fonds de Roulement  )  العامل االحتياج في رأس المال    -ثانيا

   :االحتياج في رأس المال العامل مفهوم -5

األصول املتداولة كاملخزون والعمالء، ولتغطية تلك  عناصريتطلب نشاط دورة االستغالل جمموعة من  

            1.العمالء و قروضجب توفري املوارد قصرية األجل مثل موردين، تسبيقات ممنوحة من طرف و االحتياجات 

ويشكل الفرق بني استخدامات و موارد الدورة باالحتياج يف رأس املال العامل،  فإذا كان الفرق موجب بني 

 الطرفني فهو يعرب عن حاجة املؤسسة إىل موارد أخرى أي مصادر متويل أخرى لتمويل هذا العجز.

                                                        
 1 Gde pallens, gestion financiére de l’entreprise, 2éme edition, sirey,1977,p135 
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 ى متاشيا مع نشاط املؤسسة. وميكن حسابه بالعالقات التالية:وتتغري احتياجات رأس املال العامل من سنة ألخر  

BFR   =( غير جاهزةقيم االستغالل + قيم  )-  ( سلفات مصرفية –د.ق.أ) 

 في رأس المال العامل:  االحتياجحاالت  -7

BFR>0 : الدورة للسنة املاضية، وهذا يعود  احتياجاتيدل على وجود احتياجات لدورة االستغالل أكرب من

 1إىل:

 ؛ء و املخزوناتسرعة دوران العمال ارتفاع -

 سرعة دوران املوردين؛ اخنفاض -

BFR =0: يدل على أن املؤسسة يف حالة توازن؛ 

BFR<0 يدل على أن املؤسسة ال حتتاج لرأس مال عامل ألنه يغطي كل االستثمارات و أن هذ  القيمة عبارة :

ت املتمثلة يف حتصيل ااملؤسسة لبعض القرار  اختاذتوجيهها لتمويل دورة االستغالل، وهذا يعود إىل عن فائض جيب 

 املوارد بأسرع وقت حىت تسدد مستحقاهتا يف اآلجال احملددة.

 ( TR Trésorerie)       الخزينة -ثالثا

 أهم دور اخلزينة اليت تعترب إحدىبعد التعرف على رأس املال العامل واحتياجات رأس املال العامل يأيت        

 .وأهم أدوات التحليل املايل التوازن املايل مؤشرات

                                                        
1 Pierre Conso, Farouk Hemici , Gestion  financière  de l’entreprise, 9éme, Edition, paris,1999, p243. 
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تعرف اخلزينة على أهنا األموال اجلاهزة أو األموال حتت التصرف، وهي كل األموال اليت متتلكها املؤسسة و 

را خبالف األموال اليت من استخدامها فو  لدى البنك، واليت تستطيع املؤسسةاملوجودة يف صندوقها اخلاص أو 

 1حتصل عليها يف اآلجال القصرية أو املتوسطة. وتأخذ اخلزينة وضعيتني: 

 حتياجات رأس المال  العامل ا –لخزينة = رأس المال العامل ا 

  تسبيقات بنكية –= القيم الجاهزة الخزينة 

 :املمكنة سيتم رصد أهم حاالت اخلزينة و.*الفرق بني استخدامات اخلزينة ومواردهااألخرية وتطابق العالقة 

 : حاالت الخزينة الممكنة0جدول رقم 

                                                        
1 Franck Bancel, Alban Richard, Le choix d’investissement, Ed, Economica , Paris, 1995, p 64 

اخلزينة، وسندات الصندوق، األوراق التجارية القابلة للتحصيل يف فرتة زمنية قصرية، اخلزينة تتمثل يف يميع القيم اجلاهزة وهي: سندات  استخدامات  *
 احلسابات الربيدية اجلارية واملصرفية وحسابات الصندوق وتتمثل موارد اخلزينة يف تسهيالت اخلزينة وتسبيقات بنكية.

TR>0 
FR>BFR  

 

 

هذا يدل على أن رأس املال العامل ميول جزء من احتياجات 
الدورة، و الباقي عبارة عن فائض يف اخلزينة يستوجب توظيفه أو 

 . يستفاد منها أموال جممدة الاستثمار  حىت ال تبقى عبارة عن 

TR<0 FR <BFR  يف تسديد ديوهنا  تعاين من نقص أو عجزاملؤسسة  خزينة
الوضعية السيئة  جيب على املؤسسة معاجلة هذ  القصرية األجل و

 أصوهلا الثابتة أو أن تعمل على ختفيض من أن حتصل حقوقهاب
 ا.أو التنازل عنه
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 71 70، ص ص همرجع سبق ذكر بلغيث، عبد القادر دشاش، مداني  علىالمصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد     

 المالي في التنبؤ بتعثر المؤسساتالمطلب الثالث: استخدام التحليل 

 رأسهم املعهد  وعلى منذ بداية الستينات، نشط الباحثون يف الواليات املتحدة األمريكية جمموعة من الدراسات    

كان اهلدف منها حتديد مؤشرات يستدل هبا للتنبؤ باحتمال وقوع   (AICPA )األمريكي للمحاسبيني القانونيني

املؤسسات، وجنحوا يف إجياد جمموعة من النماذج اليت ثبت جناحها، وسيتم التطرق ألهم هذ   يفالتعثر املايل 

 النماذج فيما يلي:

 للتنبؤ بالتعثر المالي الفرع األول: النماذج الكمية

من أجل التعرف على النماذج الكمية اليت مت اعتمادها للتنبؤ بالتعثر املايل الذي تتعرض له املؤسسة خالل 

الذي كان   Altmanوكذا منوذج  Beaverممارستها لنشاطها، مت الرتكيز على أهم النماذج واملتمثلة يف منوذج 

 .هلما الفضل الكبري يف تطوير مناذج تنبؤية أخرى، واليت سيتم التطرق هلا فيما بعد

 :William Beaver دراسة  -5

خاص للتنبؤ بتعثر  حيث كان أول باحث بىن منوذج يعترب بيفر صاحب فكرة وضع منوذج لقياس فشل املؤسسات

 .5200الشركات عام 

TR = 0 FR= BFR  هناك تسيريا أمثل، أو أهنا الوضعية املثلى حبيث هذا يدل على أن
أن رأس املال العامل يغطي كل احتياجاته و هذا ما يسمى برأس 

 .املال العامل األمثل
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شركة سليمة وقام مبقارنة متوسط  32و شركة متعثرة 32لعينة مكونة من لية ( نسبة ما30على )بيفر اعتمد  

واستخدم أسلوب التحليل األحادي وذلك بتحليل كل نسبة  4241 – 4211النسب بني الفئتني خالل الفرتة 

السليمة واملؤسسات  بني املؤسساتنسب هلا قدرة عالية يف التفريق  01وتوصل إىل  ،سنوات متتالية 01ملدة 

 1 وتتمثل يف: تعثرةامل

 التدفق النقدي إىل الدين الكلي؛ -

 صايف إىل إيمايل األصول؛الدخل ال -

 إيمال الديون إىل األصول الكلية؛ -

 ؛لكيةإىل األصول امل عاملرأس املال الصايف  -

 .نسبة التداول -

لقي انتقادات عديدة كان أمهها استخدامه ألسلوب إحصائي بسيط   Beaverإال أن املنهج الذي اعتمد  

 .ج األحادي للتنبؤ بالتعثرصفة مستقلة هلذا يطلق عليه النموذ وتعامل مع متغريات الدراسة ب

 : Edward Altman دراسة  -7

بدأت دراساته هلذا املوضوع  إذ  املايل تماما بدراسة موضوع التنبؤ بالتعثرلتمان من أكثر الباحثني اهايعترب 

 – 4241خمتارة عشوائيا من الشركات اليت أعلن إفالسها يف الفرتة شركة  33وقد غطت الدراسة  ،4245منذ 
                                                        

1Donald w .Beaver, financial ratios as predictors of failure, journal of accounting research, vol 4,empirical 

research in accounting: selected studies 1966, p p 72 -110. 
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بتصميم منوذج مث قام  نسبة مالية يف دراسته 99اختذ  وباملقابل اختار شركات مقابلة هلا سليمة، حيث 4241

، ويعترب Z-Scoreواملسمى بنموذج هلا درجة عالية يف التنبؤ  ماليةنسب  01للتنبؤ بالفشل املايل مكون من 

 1 من أشهر النماذج املستخدمة وميثل بالصيغة التالية:

Z=1.2 x1 + 1.4 x2 +3.3 x3 +0.6x4 +9.99 x5 

 حيث أن:

X1رأس املال العامل / إيمايل املوجودات : 

X2 :األرباح احملتجزة / إيمايل املوجودات 

X3 : الربح قبل الفوائد و الضريبة / إيمايل املوجوداتصايف 

X4 :القيمة السوقية حلقوق امللكية / القيمة الدفرتية إليمايل املطلوبات 

X5 :املبيعات / إيمايل املوجودات 

 :هو مؤشر التعثر املايل فإنه  Z حيث

 ؛وقادرة على االستمرار فإن النموذج يتوقع أن الشركة لن تفلس Z ≥ 7.0721عندما تكون  

 ؛ومهددة خبطر التعثر املايل فإن النموذج يتوقع أن الشركة سوف تفلس Z  ≤5.75عندما تكون   

                                                        
1Edward I.Altman , financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate 

bankruptcy, the journal of finance vol 23 N 4 , 1968 , P P 589 609. 
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يستطيع احلكم بدقة على احتمالية إفالس الشركة أو ال فإن النموذج ( 7.0721-5.75)تقع بني Z إذا كانت

قد أثبت أثناء تطبيقه قدرته على التنبؤ بالتعثر  هذا النموذج .ا، أي يصعب حتديد وضعية املؤسسةعدم إفالسه

 1قبل سنتني من وقوعها.  %15قبل سنة من حدوث التعثر و بنسبة  %59املايل يف حدود 

 :KIDA 2دراسة   -0

هدفت الدراسة إىل مدى إمكانية التنبؤ ، 4250يعترب منوذج كيدا من النماذج املهمة للتنبؤ بالفشل سنة   

بالفشل املايل للشركات من خالل بناء منوذج للتنبؤ وهذا بعد دراسة وحتليل النسب واملؤشرات املالية جملموعة 

شركة ناجحة، و  90الشركات موضوع الدراسة، حيث أجريت الدراسة على عينة من الشركات تتكون من 

وهذا باستخدام أسلوب التحليل التمييزي  4231إىل سنة 4231ة من سنة شركة فاشلة خالل الفرتة املمتد90

 ومن خالله اعتمد على مخس نسب مالية تشمل كل جوانب األداء التشغيلي يف الشركات وهي:املتعدد، 

X1 :/ املوجودات عجممو  صايف الربح بعد الفائدة والضريبة 

X2: جمموع حقوق امللكية / جمموع املطلوبات 

X3: األصول السائلة / االلتزامات املتداولة 

X4 :/ املوجودات  جمموعاملبيعات 
                                                        

مداخلة مقدمة يف  ،الكمية المستخدمة في قياس االستقرار المالي وإمكانية تطبيقها في الجزائر اإلحصائيةاألساليب محزة عمي السعيد،  1 
جامعة ، 9041 نوفمرب 05/02يومييف إدارة املخاطر املصرفية و الدروس املستفادة من األزمة العاملية،  اإلحصائيةدور الطرق  امللتقى الوطين بعنوان 

 .431 -433ص  صغرداية، 

2  kida., aninvestigtion into auditore’s continuity and related qualification joudgments journal ofaccounting 

rssearch, 1980,p p506-523 
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X5 :النقدية / جمموع املوجودات 

 ومت صياغة النموذج بالعالقة الرياضية  التالية:

Z = 1.042 X1+ 0.42 X2 – 0.461 X3 -0.463X4 +0.27 X5 

 جيدة، أما إذا كانت موجبة فإن املؤسسة ذات وضعية تكون هنا احتماالت الفشل مرتفعة Z  إذا كانت سالبة

 Zulkarnain & Hasbullah 1دراسة  -0

هدف هذا املقال إىل حتسني من منوذج التنبؤ بفشل الشركات مبا يتماشي مع بيئة سنغافورة ، حيث 

نسبة مالية   41شركة غري مفلسة ، كما اعتمدت الدراسة على  43شركة مفلسة و 43تكونت العينة من 

كمتغريات مستقلة ومت استخراجها من القوائم املالية للشركات خصوصا من امليزانية العامة وقائمة التدفق النقدي. 

 وكان معيار الفشل وفقا ملا يلي:

 الشركات اليت وافقت على إعادة هيكلتها ماليا من قبل السلطات؛ -

 الشركات اليت وضعت حتت الرقابة القضائية؛ -

 ولدت ثالث خسائر سنوية متتالية أو أكثر؛الشركات اليت  -

 .الشركات اليت ولدت تدفق نقدي سالب ملدة ثالث سنوات متتالية -

كما مت االعتماد يف الدراسة على أسلوب التحليل التميزي، ومنه مت التوصل إىل منوذج التنبؤ بنسبتني من أصل 

 تلك النسب مها:
                                                        

1 Zulkarnain Mohamed Sori ,Hasbullah Abd Jlil, Op- Cit, p p 5-15 
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 X1:   جمموع األصول /التدفق النقدي 

 X2: التحصيالت /املبيعات 

 :John.G. Fulmer  دراسة  -5

 40، هلذا الغرض قام بدراسة 4250سنة  ىل وضع منوذج للتنبؤ بفشل الشركاتإFulmer هدف الباحث      

 30شركة سليمة و 30 اهبا انطالقا من التقارير والقوائم املالية لعينة من الشركات، تكونت من ـمالية مت حس نسبة

شركة،  دوالرا لكل 445.00.00   أن يكون متوسط أصوهلا يساوي ، حيث اشرتط يف الشركات  فاشلة شركة 

 : 1هلذا الغرض التحليل التمييزي اخلطي متعدد املتغريات حيث توصل الباحث لوضع النموذج اآليت واستخدم

Z = 5.528 X1 + 0.212 X2 + 0.073 X3 + 1.270 X4 – 0.120 X5 + 2.335 X6 

+0.575X7 +1.083 X8 + 0.894 X9 – 6.075 
 : حيث أن

 : X1النتائج غري املوزعة إىل جمموع األصول متثل. 

 : X2متثل رقم األعمال إىل جمموع األصول. 

 : X3متثل النتيجة العملياتية إىل رأس املال. 

 : X4متثل التدفق النقدي إىل جمموع الديون. 

 : X5متثل جمموع الديون إىل جمموع األصول. 

 : X6متثل اخلصوم املتداولة إىل جمموع األصول. 

                                                        
1  Akbar Rahimipoor, Acomprtive study of bankruptcy prediction models of  Fulmer and Toffler in firms 

accepted in Tehran Stock Exchange, Journal of Novel Applied sciences,2013,p 525  
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 : X7متثل األصول النقدية إىل جمموع األصول. 

 : X8متثل رأس املال العامل إىل إيمايل الديون. 

X9 متثل لوغاريتم النتيجة العملياتية إىل الفائدة :. 

يف السنة السابقة % 25 الشركة مفلسة، وقد بلغت دقة هذا النموذج نسبة  تكون(Z>0) حالةحيث أنه يف    

 .يف السنة الثانية81 %لسنة فشل الشركات، وقد حقق نسبة 

 .على عدد كبري من النسب املالية وهذا ما يزيد من مصداقية النتائج املتوصل إليهايف دراسته  اعتمد الباحث      

 المالي بالتعثر الفرع الثاني: النماذج النوعية للتنبؤ

وين النماذج التنبؤية تدخل يف تكاليت نوعية يعتمد هذا النوع من النماذج على النسب املالية ذات طبيعة  

، لذا سيتم الرتكيز على أهم رواد هذ  النماذج خلطر التعثر املايل نتيجة القصور اليت تعاين منه الدراسات الكمية

 E.K Laitinenا كذو  J.Argenti ومها الباحثني

  Argenti: دراسة   -5

حيث   A-Scoreوالذي يعرف باسم  4234عام   Johan Argentiمت صياغة هذا النموذج من طرف 

جيمع هذا النموذج بني أسلوب التحليل املايل و أسلوب حتليل املخاطر، ويعتمد على معايري خمتلفة لتقييم حالة 

وزنا أكرب، الشركة املقرتضة واليت جتمع بني املؤشرات املالية واملؤشرات النوعية أو الوصفية وإن كان يعطي للثانية 

افر اخلربات اإلدارية أسباب كافية حلدوث التعثر، وقد تتجلى تلك ذلك أنه يعتقد أن كفاءة اإلدارة أو عدم تو 

العيوب اإلدارية يف صور متعددة مثل اجلمع بني وظيفيت املدير العام و رئيس جملس اإلدارة وغريها من الصور، 
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خرى لكن من أهم االنتقادات املوجهة إىل هذا النموذج كونه يقتصر على ظروف الشركة فقط و يهمل العوامل األ

 1املرتبطة بالبيئة من  حوهلا، وقد افرتض أن الشركة املتعثرة هي اليت متر بثالثة مراحل كما يلي:

 حدوث العيوب اليت تقود للتعثر؛ -4

 حدوث األخطاء واليت يرتتب عليها ظهور التعثر؛ -9

 دي حلدوث التعثر؛أعراض التعثر واليت باستفحاهلا تؤ  -3

 فية.التعثر الفعلي ممثال باإلفالس مث التص -1

 وتعطى لكل مرحلة من املراحل السابقة الثالثة الوزن النسيب هلا و الذي حيدد  النموذج كاآليت:

 نقطة؛ 13العيوب يعرب عنها بالوزن النسيب اإليمايل ب   -4

 نقطة؛ 11األخطاء تقدر بوزن نسيب إيمايل ب  -9

 نقطة. 49األعراض تشمل وزن نسيب مقدر بإيمايل   -3

معيارا الستخدام النموذج يف تقومي حالة الشركة أو املؤسسة حمال الدراسة وذلك وفقا  Argentiكما وضع  

 :للمقياس التايل

 : 0 ≤ A < 18؛تالشركة أو املؤسسة غري معرضة ملخاطر الفشل وبالتايل احتماالت الفشل ضئيلة إن وجد 

                                                        
، أطروحة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائريةحالة -دور التحليل النوعي في التنبؤ بفشل المؤسسة االقتصاديةمصطفى الطويطي،  1 

 41-43، ص ص 9041 جامعة سيدي بلعباس،  دكتورا  كلية العلوم االقتصادية، التجارية و علوم التسيري،
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 : 18 ≤ A ≤ 35يصعب التنبؤ بفشل الشركة أو املؤسسة ؛ 

 : 35<  Aتعرض الشركة أو املؤسسة للفشل قوية . احتمال 

  Laitinen منوذج  -9

مستخدما فيه مصطلح  املؤسسة هنيارالعملية  منوذجا 4223  عام1E.K.Laitinen  قدم الباحث       

يرى أن أول مراحل عملية الفشل تبدأ عند  ، إذبوصول املؤسسة إىل العسر املايل الفشل لوصف احلالة اليت تنتهي

ر أو الرتاجع اجلزئي يف هنيااالظهور حالة من  فرتة من األداء اجليد أو املتوسط ، حيث يبدأ يف هـذ  املرحلـة هناية

 تأخذ أحد الشكلني التاليني : و يتبع ذلك املرحلة الثانية و هي مرحلة التغيري و اليت املؤسسة،أداء 

 و ذلك بشكل مستقر نسبيا ؛إما استمرار حالة الرتاجع اليت ظهرت يف املرحلة األوىل ،  -

 أو أن يطرأ اخنفاض بطيء على مستوى أداء املرحلة األوىل وصوال إىل املرحلة الثالثة. -

 أما يف املرحلة الثالثة اليت تسمى هنا مبرحلة االحندار و اليت ينخفض فيها األداء إىل أن يصل إىل مستوى ضـعيف

 األخرية اليت تشري إىل مرحلة اخلروج من النشاط االقتصادي و بالتايل، يلي ذلك املرحلة الرابعة و هي املرحلة جدا

النموذج  أن املراحل السـالفة الـذكر متثـل Laitinen و يعترب املايل،املرحلة اليت تصل فيها املؤسسة إىل حالة العسر 

 :يفو املتمثلة  لالهنيار كما يعرض بعض احلاالت اخلاصة  اهنيار املؤسسات،العام ملراحل 

 سنـوات تـداد ـف جدا و ذلك على امــها ذو مستوى ضعيــسة فيـؤســون أداء املــكـو اليت ي  :املزمنل ــحالة الفش -

                                                        
 .490ص جامعة عنابة ، 41/9001العدد  جملة التواصل، ، التعثر المالي : المراحل، األسباب  والطرق وإجراءات المعالجة،الشريف رحيان 1 
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 حياهتا؛ طويلة قبل انتهاء 

 املرحلة جيد أو حىت ممتاز إىل أن تصل إىل يف هذ  احلالة يكون ألداء املؤسسة مستوى   :احلاد  حالة الفشل -

 .النهائيةحيث يظهر اخنفاض حاد يف أدائها جيعلها تصل فجأة إىل املرحلة  النهائية

 يعترب أن الرتاجع يف مستوى األداء يرتافق مع الرتاجع يف املؤشرات املاليـة E.K.Laitinen وبالرغم من أن       

 يل يف كـل مـن هـذ يار، إال انه يؤخذ عليه عدم تقدميه لتوصيف دقيق للوضع املاهنيف خمتلف مراحل عملية اال

 نه مل حيدد الفرتة الزمنية اليت تستغرقها كل مرحلة.أاملراحل ، كما 

، وذلك سواء خبطر التعثر املايل تطوير مناذج جديدة للتنبؤ ومنذ ذلك احلني سعى كثري من الباحثني إىل

 من جهة حتديث األساليب املنتهجة يف بنائها أو من جهة املتغريات اليت تتكون منها سواء كانت كمية أو نوعية. 
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 خالصة الفصل:

ذا الفصل إىل طبيعة التحليل املايل، ويلخص إىل أنه دراسة القوائم املالية بالتفصيل لغرض تعرفنا يف ه

املالية احلقيقية للمؤسسة واختاذ قرارات مناسبة بشأهنا، ويكون ذلك بإتباع احمللل املايل الوصول إىل الوضعية 

جملموعة من اخلطوات متبوعة جبملة من الشروط القائمة انطالقا من بعض الوثائق احملاسبية املهمة وذلك وفقا 

 ملعايري متفق عليها.

ممثلة يف جمموعة من املؤشرات املالية املتعارف  كما مت استعراض ألهم أساليب التحليل املايل التقليدية

 بدورها تساعد احمللل املايل يف حتليل الوضعية احلالية للمؤسسة والتنبؤ هلا مستقبالواليت عليها يف الفكر احملاسيب 

فة باإلضا أال وهي مؤشرات السيولة، مؤشرات النشاط وكل من مؤشرات الرحبية املردودية وكذا مؤشرات املديونية،؛

، إذ  على يد جمموعة من املفكرين صاغة يف شكل عالقات رياضيةعلمية ممناذج  موعة منإىل أنه مت استعراض جمل

أول من توصل لنموذج كمي يكشف عن أهم املؤشرات املالية اليت هلا قدرة عالية للتنبؤ،   Beaverيعترب الباحث 

، وشهدت هذ  النماذج تطورات عرب سبق عرضهموغريهم مما ، Kida وAltman ،  Argentiمث تبعه كل من 

، وعليه تربز أمهية التحليل املايل  التحليل املايلوأغراض الزمن كان هلا الفضل الكبري يف تطوير وتنويع أساليب 

 لكافة الفئات ذات العالقة بنتائجه سواء داخل املؤسسة أو خارجها.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التنبؤ الماليالفال الثالث :استخدام  طرق التحليل وتعدد المتغيرات لغرض  
 

 الفال الثالث :

د  استخدام  طرق التحليل وتعد
اليالمتغيرات لغرض التنبؤ الم  
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 : تمهيد

واجهت العديد من املؤسسات جمموعة من املشاكل والصعوبات، نتيجة اعتماد مسرييها على اخلربة  

الشخصية يف التنبؤ بأدائها مستقبال وغريها من الطرق التقليدية، ما أدى هبا إىل اختاذ قرارات ضمن إجراءات 

، بل قد تزيد األمور سوءا، وهذا يعود إىل قلة االهتمام لدى املسريين وجهلهم بالوسائل والنماذج التساير أهدافها

اإلحصائية والرياضية اليت ميكن أن تعطي نتائج أدق وبأقل التكاليف، واألكثر من ذلك تكون قريبة من الواقع.لذا  

و دورها يف عملية التنبؤ الذي بدور  يعترب  الكمية اإلحصائية كان البد من توضيح وتفسري النماذج و األساليب 

 كأول خطوة ألية وظيفة إدارية.

اعتمدنا تتعامل مع متغريات ذات طبيعة كمية،  باعتبارهاوبالنظر إىل اإلشكالية اليت تعاجلها هذ  الرسالة  

بعرض بعض النماذج الكمية  متعدد املتغرياتالكمي  اهيم األساسية للتحليلعلى تقدمي بشيء من التفصيل املف

ففي . انطالقا من مؤشرات مالية ات الصغرية و املتوسطةؤسساملواألساليب اإلحصائية اليت متكننا من تقدير تعثر 

تقدمي مدخل للتنبؤ من خالل التعرف على مفهومه، أساليبه وأهم أنواعه. مث حناول  هذا الفصل حناول ةبداي

و املتمثلة يف  متعددة املتغرياتأساليب التحليل  فيما بعد إىل التنبؤ باستخدام  التعرض لكيفية بناء منوذج لنتعمق

 . لتمييزي والتحليل العنقوديأسلوب التحليل العاملي اإىل مركبات أساسية، كل من أسلوب التحليل العاملي 

 :وذلك من خالل تسلسل العناصر التالية

 المبحث األول: مدخل للتنبؤ؛

 ؛متعدد المتغيرات التحليل العاملي ماهيةالمبحث الثاني: 

 لغرض التنبؤ.  متعدد المتغيراتالمبحث الثالث: تطبيق طرق التحليل 
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 المبحث األول: مدخل للتنبؤ

االقتصادية، نظرا لألمهية الكبرية اليت حيظى هبا أصبحت العملية التنبؤية متاثل املنجزات األخرية للنظرية 

ستكون عليه الظواهر االقتصادية مستقبال، ولتوضيح ذلك  يف احلياة االقتصادية حيث يعرب عن قراءة مستقبلية ملا

موضحة يف املطالب  .و أهم خطواته ، أنواعهأكثر كان البد من توضيح أهم املفاهيم املتعلقة بالتنبؤ، أساليبه

 ية:التال

 

 

 

 

 المطلب األول: التحليل النظري للتنبؤ

ملفهوم النموذج االقتصادي و   قبل أن نتعرف على التنبؤ وأمهيته يف البحوث ، كان البد من أن نتطرق

مراحل بنائه، خاصة و أن الغرض لبعض أساليب التنبؤ هو الوصول لنموذج ذات صيغة رياضية متكننا من التعرف 

 على ما قد حيدث مستقبال، وهو ما مت شرحه فيما يلي:

 الفرع األول: مفهوم النموذج وخطوات بنائه

 أوال: مفهوم النموذج 

 ريف تبسط مفهوم النموذج على يد جمموعة من االقتصاديني، وسنتطرق لبعض منها:هناك جمموعة من التعا

 التحليل النظري للتنبؤ؛ -

 ؛أساليب التنبؤ -

 أنواع التنبؤ و أهم خطواته. -
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. ما النموذج االقتصادي هو جمموعة من االفرتاضات اليت تصف بالتقريب سلوك اقتصاد معني أو قطاع

تتضمن والنموذج القياسي يتكون من جمموعة من املعادالت السلوكية املشتقة من منوذج اقتصادي، هذ  املعادالت 

بعض املتغريات باإلضافة إىل متغري عشوائي الذي يعرب عن املتغريات الغري مفيدة يف وصف الغرض املطلوب يف 

 1النموذج. 

 2كذلك يعرف النموذج على أنه جمموعة من العالقات بني جمموعة من املتغريات.

يف شكل مناذج عديدة  وعليه ميكن استنتاج أن النموذج القياسي يهدف إىل تبسيط الواقع االقتصادي

، وتساعد هذ  النماذج يف وصف وقياس العالقة بني خمتلف متغريات والرياضية باستخدام األساليب اإلحصائية

 الظاهرة املدروسة.

 ثانيا:  مراحل بناء النموذج 

من أجل بناء منوذج رياضي هادف، وجب على الباحث إتباع جمموعة من اخلطوات املتسلسلة موضحة 

 3كاآليت:

 المرحلة األولى: تعيين النموذج

 ويقصد بتعيني النموذج متثيل الظواهر االقتصادية حمل البحث يف شكل رياضي، وتتم وفق ما يلي: 

                                                        
 يف املوقع:.4ص، جامعة امللك سعود، كلية العلوم اإلدارية، قسم العلوم االقتصادية،  ، محاضرات في االقتصاد القياسييوسفنورة عبد الرمحان   1 

fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/chapter1.doc 30:42 42/10/5142 بتاريخ  

 94ص ب.س.ن،  ، دار اجلامعية املصرية، مصر، القياسي االقتصادعباس السيد،  2  

 1، ص 9005ا، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 4، طبين النظرية والتطبيق التحليل االقتصادي الكليصديقي مسعود، النمر حممد اخلطيب،  3  
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 تحديد متغيرات النموذج:    -أ

 من خاللوتتحدد متغريات النموذج انطالقا من املعلومات اخلاصة عن الظاهرة حمل الدراسة وكذا 

 .**ومتغريات خارجية *دراسات قياسية سابقة، وميكن تقسيم املتغريات إىل متغريات داخلية 

 تحديد المعادالت االقتصادية:  -ب 

 +أي حتديد عالقة رياضية تربط بني املتغري التابع واملتغريات املفسرة واليت تصنف إىل معادالت سلوكية

 .++ومعادالت تعريفية

 علمات النموذجالمرحلة الثانية: تقدير م

 .يت حيتويها النموذججتمع عن املتغريات ال ***بياناتجمموعة من اليتم تقدير املعلمات باستخدام 

 المرحلة الثالثة: تقييم معلمات النموذج

 بعد مرحلة تقدير معلمات النموذج، تأيت مرحلة تقييم املعلمات، أي حتديد ما إذا كانت قيم هذ  املعلمات هلا

                                                        
 اخلارجية. هي تلك املتغريات اليت تتحدد قيمتها داخل النموذج تؤثر يف بعضها و تتأثر باملتغريات * 
 هي تلك املتغريات اليت تتحدد قيمتها خارج النموذج، وتؤثر يف املتغريات الداخلية و ال تتأثر هبا. **

 وهي املعادالت اليت تبني سلوك متغري ما حمل الدراسة.   +
 وهي املعادالت اليت تعرف متغري ما باستعمال متغريات أخرى.  ++
 وتتضمن:   ***

  ة: وهو ما كان مرتب يف شكل متسلسل زمنيا.بيانات سلسلة زمني -4
 بيانات قطاعية: وهو ما ترتب يف شكل قطاعات.- 9
 بيانات سلسلة قطاعية: وهو ما كان مرتب يف شكل زمين وفقا لقطاعات معينة.-3
 بيانات جتريبية: واليت جاءت من جتارب بعض الباحثني االقتصاديني.-1
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 ك حسب معايري متفق عليها.الناحية االقتصادية وحىت الناحية اإلحصائية. وذل معىن أم ال من

 تقييم القوة التنبؤية للنموذج  المرحلة الرابعة:

 تقييم النموذج كخطوة أخرية بعد بنائه وتقدير معلماته، واالعتبارات اليت حتكم التقييم هي: ميثل

 كل صحيح؛لظاهرة أي وصف الظاهرة بشل مدى متثيل النموذج -أ

القدرة على توضيح املشاهدات الواقعية، حبيث يكون متناسقا مع السلوك الفعلي ملتغريات الظاهرة اليت حتدد  -ب

 العالقة بني هاته املتغريات؛

 قدرة النموذج على التنبؤ، حبيث تعطي تنبؤات مقبولة للقيم املستقبلية للمتغريات املعتمدة؛ -ج

النموذج جيب أن يربز العالقات بأقصى حد ممكن من البساطة، فكلما قل عدد خاصية البساطة، إذ أن -د

 املعادالت وكان شكلها الرياضي أبسط أعترب النموذج أفضل، شريطة أال يكون على حساب الدقة يف التقدير.

 الفرع الثاني: مفهوم التنبؤ وأهميته

 مفهوم التنبؤ باختصار، واليت نذكر منها: هناك جمموعة من التعاريف اليت تشرح لنا  مفهوم التنبؤ -أوال

 هو عملية عرض حايل لقيم مستقبلية باستخدام مشاهدات تارخيية بعد دراسة سلوكها يف« التعريف األول:

 1» املاضي 

                                                        
 . 433، ص 4225ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  التنبؤ القصير المدى،نماذج و تقنيات مولود حشمان،  1
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 التنبؤ العلمي هو تقدير كمي للقيم املتوقعة للمتغريات التابعة يف املستقبل القريب بناءا على ما «التعريف الثاين:

 1»متاح لدينا من معلومات عن املاضي واحلاضرهو 

 و الظروفجمموعة التقديرات و القياسات اليت يضعها الفرد أو املؤسسة و املتعلقة باألحداث  «التعريف الثالث: 

املستقبلية، هبدف اإلعداد ملواجهة الظروف اليت يتوقعها وذلك عن طريق اخلطط و السياسات الالزمة للتعامل مع 

 2»فهذ  الظرو 

حماولة عقالنية لتقدير املتغريات املستقبلية احملتملة من خالل معرفة التغريات السلوكية وغري «التعريف الرابع:

السلوكية لتلك الظاهرة ويعرف بأنه الدراسات املتعلقة باملستقبل سواء احتوت هذ  الدراسات على تقديرات 

نهج التخطيطي باتباع أساليب علمية منظمة تعتمد على األسلوب الشخصي أم انتهجت هذ  الدراسات امل

وشاملة أم استخدمت هذ  الدراسات أساليب رياضية وإحصائية لقياس العالقات الدالية بني املتغريات للوصول 

    »3إىل معدالت بينها

 4»قبل التنبؤ هو عنصر مهم يف إجراءات التسيري كونه يساعد يف قراءة ملا سيكون عليه املست «التعريف اخلامس: 

وعليه ميكن القول بأن التنبؤ هو جمموع التقديرات املستقبلية لقيم متغريات الدراسة انطالقا مما كانت عليه  

 يف املاضي أو الوقت احلايل وذلك باستخدام أساليب إحصائية ورياضية.
                                                        

 .102، ص 9000الدار اجلامعية،  القياسي، اإلسكندرية، االقتصادعبد القدر حممد عطية،  1

2Fortnum , N-R and leveren, W.staton, quantitative forecasting Methodes, Boston: RWS-Kent, 1982. 

 .11، ص ذكرهمرجع سبق نقال عن قريشي خري الدين، 

 3أبو الفتوح علي فضالة، إستراتيجية القوائم المالية، دار الكتب العلمية للنشر، القاهرة، 4224، ص 13.

4 Thierry cuyabere, Jacques Muller, contrôle de gestion la villeguerin, édition, paris,1991, p 31 
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 ثانيا: أهمية التنبؤ 

القرارات املناسبة، وميكن حصر هذ  األمهية يف النقاط للتنبؤ أمهية كبرية يف املؤسسة خاصة و أنه يساعد يف اختاذ 

 1 التالية:

  واخلارجة الداخلة النقديةاالستثمار إىل معرفة املستثمر مسبقا حبجم التدفقات  قراراتحتتاج معظم  -

 والعوائد املتوقعة من عملية االستثمار، وأثر العوامل االقتصادية على حتقيق العائد مستقبال؛ 

يف التعرف عن األثر املتوقع ملصادر التمويل على الرحبية والسيولة يف األجل الطويل من أجل  يساعد التنبؤ -

 اختاذ قرارات التمويل؛

 يساعد التنبؤ يف توقع األرباح الناجتة عند شراء أو بيع األسهم؛  -

العوائد املتوقعة، يساعد التنبؤ إدارة احملافظ االستثمارية يف دراسة مستقبلية لكل نوع من أنواع االستثمار و  -

 ودرجة املخاطرة اليت قد ترتتب على هذا النوع من االستثمار خاصة يف ظروف عدم التأكد.

 المطلب الثاني: أساليب التنبؤ

تقسم أساليب التنبؤ إىل أساليب نظامية و أساليب غري نظامية، وكل أسلوب يتفرع إىل تقسيمات  

 أخرى، والشكل أدنا  يوضح ذلك بالتفصيل:

                                                        
دراسة تطبيقية على املصارف ،  مقاييس التدفق النقدي و العائد المحاسبي للتنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية استخدام،  اهلباشحممد يوسف 1

 .44،ص 9004غزة، قسم احملاسبة و التمويل، اجلامعة اإلسالمية، ، مذكرة ماجستري، الفلسطينية
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 : أساليب التنبؤ0شكل رقم 

 

 

 

 

 المسوح -             المشابه و المغاير    -        اطات االتجاه العام            إسق  -      قتصاد القياسي     نماذج اال -

 ندوة الخبراء -           اإلسقاطات بالقرينة      -   ك السالسل الزمنية              تفكي   -    نماذج المدخالت والمخرجات -

 االستشارة الفكرية -             التمهيد األسي للسالسل الزمنية                                       -      االمثنية و البرمجة     نماذج  -

 طريقة دلفي  -                     النماذج اإلحصائية للسالسل الزمنية                           -          ج المحاكاة           نماذ  -

 طريقة السيناريوهات -الموسميةمؤشرات الطريقة            نماذج الشبكات العرقية  -

 نماذج ديناميكية غير خطية -

 

 

، فيفري سلسلة جسر التنمية، المعهد العربي للتخطيط، 50، العدد 7، المجلد جمال حامد ، أساليب التنبؤ،  المصدر: 
تاريخ ب http://www.arab-api.org/ar/training/course.aspx?key=49&year=2003 0ص،7550
7551/51/50 51:15 

I-     :األساليب النظامية في التنبؤ 

 قابل شكل منوذج رياضي هذ  األساليب بتحديد يميع املتغريات اليت تدخل يف تفسري الظاهرة على  هتتم      

 ساليب التنبؤأ

 نماذج سببية

أساليب غير 

 نظامية

 أساليب نظامية

أساليب  أراء ذوي الشأن والخبرة غير سببية

 التناظر

http://www.arab-api.org/ar/training/course.aspx?key=49&year=2003
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 للتقدير، وتنقسم إىل جمموعتني: مناذج سببية ومناذج غري سببية.

I-  1سببية:النماذج ال 

 ومنر، يعتمد املتغري موضوع البحث على متغريات تفسر سلوكه مصاغا على شكل منوذج رياضي قابل للتقدي

 1أهـم هذ  النماذج ما يلي:

 نماذج االقتصاد القياسي: 5.5

تعتمد هذ  النماذج يف قياس وتفسري العالقة بني املتغريات استنادا إىل النظرية االقتصادية بشأن املتغريات 

 وتتطلب هذ  النماذج: ،اليت تدخل يف تفسري سلوك املتغري التابع

 البحث؛ حتديد النظرية االقتصادية اخلاصة مبوضوع -

 صياغة النموذج رياضيا؛ -

 يمع البيانات اخلاصة مبتغريات النموذج؛ -

 تقدير النموذج؛ -

 اختبار النموذج؛ -

                                                        
، جامعة االقتصاديةامللتقى الوطين حول صنع القرارات يف املؤسسة  القرارات، اتخاذذج اإلحصائية في افعالية التنبؤ باستخدام النماس، رابح بلعب 1 

 4 - 1، ص ص 9002حممد بوضياف املسيلة، اجلزائر، 

 



استخدام طرق التحليل متعدد المتغيرات لغرض التنبؤ المالي الثالث:الفصل   
 

101 

 

 استخدام النموذج. -

 نماذج المدخالت و المخرجات: 7.5

 اإلنتاجيةتصوير العالقة التبادلية بني خمتلف القطاعات االقتصادية خالل العملية من خالل هذ  النماذج يتم 

 أي يف جداول املدخالت و املخرجات يف فرتة زمنية معينة، من خالل توضيح مدخالت كل قطاع من احتياجاته

 وتستخدم هذ  النماذج يف عملية التخطيط و التنبؤ. أي مستلزمات اإلنتاج لكل القطاعات األخرى. 

 نماذج األمثلية و البرمجة الخطية: 0.5

األمثلية، وهتتم بطريقة استخدام املوارد املتاحة يف وصف العالقة بني تعترب الربجمة اخلطية من أهم النماذج 

متغريين أو أكثر من خالل تعظيم أو تصغري دالة اهلدف واليت حتتوي على متغريات هيكلية تتحدد مستوياهتا 

بني املتغريات، هذ   *ويشري لفظ اخلطية إىل وجود عالقة خطية ،بشكل حيقق أكرب أو أصغر قيمة لدالة اهلدف

 .العالقة مباشرة وسببية

 نماذج المحاكاة: 0.5

 و سياسات لى اآلثار احملتملة لقراراتـوهي مناذج رياضية تعكس يميع خصائص وسلوك النظام احلقيقي للتعرف ع

 بني  عدد من اضلةـكما تستخدم يف املف ، و راتـاملسار املستقبلي لبعض املتغي  قد تؤثر علىاقتصادية معينة 
                                                        

ا يؤدي إىل أنه إذا كانت هناك عالقة خطية بني ساعات العمل وكمية املخرجات، هنا يعين أنه إذا حدث تغريا يف ساعات العمل فهذ فمثال   *

 تغري يف قيمة املنتجات املخرجة.
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 السياسات االقتصادية اليت حتقق اهلدف املنشود. 

I -2  :النماذج غير السببية 

تعتمد هذ  النماذج على القيم التارخيية للمتغري املراد التنبؤ لقيمته املستقبلية وال حتتاج إىل حتديد املتغريات اليت 

 تفسر سلوكه. من أمهها:

 إسقاطات االتجاه العام:  5.7

ويعرف  إسقاطات االجتا  العام من أكثر الطرق شيوعا يف التنبؤات طويلة األجل للمتغريات االقتصادية.يعترب    

االجتا  العام لسلسلة ما على أنه النمط العام للتغري يف قيم املتغري موضوع البحث مع جتاهل للمتغريات األخرى 

 1ى أمناط تقلبها.سواء املومسية، الدورية، أو العشوائية وذلك من أجل التعرف عل

 النماذج اإلحصائية للسالسل الزمنية: 7.7

تعرف السالسل الزمنية على أهنا جمموعة من املشاهدات على ظاهرة ما يف فرتات حمددة، ذلك نتيجة 

تعقب الظاهرة يف فرتة زمنية طويلة نسبيا ومتتابعة ويف الغالب هذ  الفرتة تكون منتظمة. وحتتوي على متغريين 

 3وميكن استخدامها يف احلاالت التالية: 2ل وهو الزمن واآلخر تابع وميثل قيمة الظاهرة.أحدمها مستق

 غياب العالقات السببية بني املتغريات؛ -

                                                        
نموذج بوكس و جينكينز دراسة حالة الشركة الوطنية للكهرباء –تقدير نموذج للتنبؤ بالمبيعات باستخدام السالسل الزمنية  عبلة خمرمش،  1 

 4، ص 9004جامعة ورقلة، اجلزائر،  كلية احلقوق و العلوم االقتصادية ختصص دراسات اقتصادية  ذكرة ماجستري،م والغاز،

 . 23، ص 4259، بريوت، دار النهضة العربية، مقدمة الطرق اإلحصائية،  خمتار حممود اهلامشي2

 3ص مرجع سبق ذكره، رابح بلعباس، 3
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 عدم توفر املعلومات الكافية حول املتغريات املستقلة، وتنقسم هذ  النماذج إىل: -

 AR Auto-regressive Modelsمناذج االحندار الذايت    -أ

 Moving –Average Models MAمناذج املتوسطات املتحركة  -ب

   MAويعرب هذا النموذج عن اجلمع بني النموذجني Box – Jenkins: مناذج بوكس و جينكينز -ت

 ARMAليصبح  ARو

 ا النموذجيستخدم هذ:VAR  Vector Auto-regressive Modelsمناذج شعاع االحندار الذايت  -ث

 يف احلاالت اليت تكون فيها عالقات تبادلية بني املتغريات. 

- II  التنبؤاألساليب غير النظامية في: 

 على هذ  النماذج ال حتتاج إىل قاعدة أو حتديد املتغريات اليت تفسر سلوك املتغري موضوع البحث، إمنا تعتمد 

 1والتقدير الشخصي. وتنقسم إىل جمموعتني:اخلربة 

II -5  التناظر والمقارنة:أساليب 

 يتم التنبؤ مبسار متغري ما، باستخدام املسار احملتمل لنفس املتغريات يف حاالت مشاهبة له.

II   -7 :يليوتتضمن تلك النماذج ما األساليب المعتمدة على أراء ذوي الشأن والخبرة : 

                                                        
 5-3، ص ص مرجع سبق ذكرهعبلة خمرمش،  1 
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 :المسح الميداني واالستقصاء 

هتدف إىل التعرف على رأي ذوي الشأن واخلربة وتوقعاهتم يف بعض األنشطة االقتصادية لغرض التنبؤ ببعض  

املؤشرات االقتصادية، كالتنبؤات باجتاهات السوق ومعدالت التضخم مثال، وتتم من خالل استطالع عينة من 

ملراسلة أو بتكليف فريق عمل يقوم املعنيني بذلك باستخدام استبيان خصص لذلك يوزع وجيمع إما عن طريق ا

 جبمع املعلومات اخلاصة باالستطالع.

 :ندوة الخبراء 

تتمثل يف إجراء حوار بني عدد من اخلرباء و املفكرين لتبادل األفكار يف املواضيع االقتصادية اليت هتم اجملتمع 

 .إىل تصور حمدد بشأن املستقبل بالدرجة األوىل وتقدمي حلول جلميع املشكالت القائمة، وقد تؤدي هذ  الطريقة

 :طريقة السيناريوهات 

وتعين هذ  الطريقة وصف وسرد جمموعة من األحداث اليت ميكن أن حتدث يف املستقبل وذلك بناء على 

 ترتيب منطقي لتسلسل األحداث، وتستخدم هذ  الطريقة للتنبؤات متوسطة وطويلة األجل.

 :1 طريقة دلفي   

 آرائهمبني  مت يمعهم بدقة و املزج و التنسيقهو االعتماد على رأي عدد من اخلرباء  *دلفييف طريقة األساس  و  

  بشأن تنبؤاهتم للمواضيع مث التوصل لرأي واحد جلميع القضايا املطروحة. 
                                                        

كلية احلقوق و العلوم االقتصادية قسم العلوم االقتصادية، ،  ماجستريرسالة  وقياسية لظاهرة التضخم في الجزائر، اقتصاديةدراسة سعيد هتهات،  1
 29، ص9004ورقلة،  ،جامعة قاصدي مرباح

 أمرباطور فارس. إلسكندر املقدوين على داريوسايطلق دلفي نسبة للمدينة اليونانية الشهرية اليت تنبأ هبا أهلها بانتصار  *
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 أنواع التنبؤ وأهم خطواته المطلب الثالث:
البيانات واملتوفرة وحجم العينة تتعدد أنواع التنبؤ حسب اهلدف املراد الوصول إليه وكذا حسب طبيعة 

 املأخوذة، إال أن اخلطوات املقررة من أجل التنبؤ فهي حمددة وختتلف نوعا ما من باحث آلخر.

 الفرع األول: أنواع التنبؤ 

 1 للتنبؤ: عتمدةحسب معايري التصنيف املعتمدة، هناك أنواع م

 وجيب اإلشارة إىل: المعيار األول: صيغة التنبؤ

 هو التنبؤ بقيمة واحدة للمتغري التابع يف كل فرتة مقبلة واليت متثل بنقطة. النقطة:تنبؤ -5

 يتمباحتمال معني، حيث  هو التنبؤ اخلاص مبجال معني تقع ضمنه قيمة املتغري التابع و و تنبؤ الفترة:-7

 إعطاء قيمة قصوى وقيمة دنيا متنبأ هلا. 

 املعيار ميكن أن منيز بني ثالثة أنواع من التنبؤ وهي: وفق هذا  المعيار الثاني: حسب فترة التنبؤ

 مثل هو ذلك التنبؤ الذي يهتم بالعمليات اليومية خاصة منها يف شركات األعمال :التنبؤ قصير المدى-5

اليومية، وال تتعدى فرتة هذا التنبؤ شهرين، وجتدر اإلشارة إىل أن التنبؤ اليومي يهتم باملستقبل  املوارد متطلبات 

 الفوري.

                                                        

جامعة احلاج خلضر كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري ختصص تسويق، ، رسالة ماجستري،  بالمبيعات: دراسة حالةأساليب التنبؤ خليدة دهلوم، 1

  40، ص 9002باتنة، 



استخدام طرق التحليل متعدد المتغيرات لغرض التنبؤ المالي الثالث:الفصل   
 

106 

 

ميتد هذا التنبؤ من شهر أو شهرين إىل سنة أي يكون يف فرتة أقل من سنة. يرتبط  التنبؤ متوسط المدى:-7

 تأمني موارد إضافية للسنة القادمة.هذا النوع من التنبؤات بصورة كبرية خبطة اإلنتاج السنوية مثل 

وهو التنبؤ الذي يكون أكثر من سنة، وهو يهتم بالتنبؤات طويلة املدى اخلاصة  التنبؤ طويل المدى:-3

 بتخطيط منتجات جديدة لألسواق املتغرية أو تأمني طويل املدى.

 المعيار الثالث: حسب درجة التأكد

 ملشروط والتنبؤ غري املشروط كما يلي:حسب هذا املعيار فإننا نفرق بني التنبؤ ا

ويقصد به أن عملية التنبؤ باملتغري التابع أو الظاهرة قيد الدراسة بصفة عامة خاضع أو  التنبؤ المشروط:-5

مشروط بسلوك إحدى املتغريات املستقلة، أي قيم املتغري التابع تكون مرتبطة بقيم املتغري املستقل وإن مل تكن 

جب على القائم بعملية التنبؤ استخراج قيمها بطريقة ما أو ختمينه اخلاص، هذا ألن دقة التنبؤ متاحة ومعروفة، تو 

 بقيمة املتغري التابع مشروطة مبدى دقة القيم املفرتضة للمتغري املفسر.

 .1غري معروفة مسبقا لفرتة التنبؤللمتغري التابع  إذا كانت قيم التغريات املفسرة  التنبؤ غير المشروط:-7

 الفرع الثاني: خطوات التنبؤ

 2 ميكن اختصارها كاآليت: ، تتم عملية التنبؤ وفقا ملراحل متسلسلة

                                                        
-7555خالل الفترة  CAC40دراسة حالة الشركات المدرجة في مؤشر  -فعالية التنبؤ باستخدام القوائم المالية، العريب لعروسي 1

 454 ص، جامعة ورقلة 44/9044جملة الباحث العدد ،7550
يف املوقع:  439، ص 9049إصدارات اجلامعة اهلولندية، مصر، ، إدارة العمليات اإلنتاجية،د إمساعيلمححممد أ2 

www.hollandinguniversity.org    02:34  41/03/9041بتاريخ  

http://www.hollandinguniversity.org/
http://www.hollandinguniversity.org/
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حتديد اهلدف من عملية التنبؤ ومىت سنحتاج هلا، وهذا يعطي صورة عن درجة التفاصيل اليت نريد  -

 الوصول هلا يف حالة التنبؤ؛

 حتديد الفرتة واملدة الزمنية اليت سيغطيها التنبؤ؛ -

 و حتليل املعلومات املناسبة؛ يمع -

 الرقابة على سري عملية التنبؤ للتأكد من أهنا تسري بشكل مرضي. -

 متعدد المتغيرات المبحث الثاني: ماهية التحليل العاملي

متعدد املتغريات يستخدم التحليل العاملي  ،يعترب التحليل العاملي إحدى طرق التحليل متعدد املتغريات 

إرجاعها إىل أهم العوامل اليت تؤثر فيها، وذلك من خالل التعرف عما إذا كانت جمموعة من يف دراسة الظواهر و 

الوصول لنموذج يلخص لنا العالقة بني املتغري  أجلاملتغريات تعكس هذ  الظواهر واليت متثل مبثابة مؤشرات هلا من 

 حتت عامل واحد. التابع واملتغريات املستقلة. حيث أن مثل هذ  املتغريات عادة ما يتحدد 

يف تبسيط االرتباطات و تفسري العالقات بني خمتلف املتغريات الداخلة يف يساعدنا التحليل العاملي  

على تلخيص البيانات إىل أقل عدد ممكن من العوامل متعدد املتغريات التحليل، حيث تقوم فكرة التحليل العاملي 

اليت تعكس األبعاد األساسية يف البيانات اخلاضعة للتحليل. وللتعرف أكثر على مبدأ طريقة التحليل العاملي 

 لتالية:امت التطرق ملفاهيم خاصة به من خالل املطالب متعدد املتغريات 

 

  

 ؛ التحليل العاملي مفهومه و أمهيته -

 ؛ طرق التحليل العاملي -

 . شروط التحليل العاملي -
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 أهميتهالمطلب األول: التحليل العاملي مفهومه و 

 الفرع األول: مفهوم التحليل العاملي

نشأ هذا األسلوب يف إطار علم النفس ليزود الباحثني بنموذج رياضي لتفسري النظريات النفسانية، 

وبعدها أصبح التحليل العاملي حيتل مكانة هامة يف خمتلف اجملاالت خاصة منها اليت ختضع لكثري من املتغريات 

بينها ارتباطات موجبة أو سالبة. والتحليل العاملي أسلوب إحصائي يساعد الباحث يف املتداخلة واليت يكون 

من خالل عدد أقل من املركبات اخلطية  دراسة املتغريات املختلفة بقصد إرجاعها إىل أهم العوامل اليت أثرت فيها

 1ة حمصلة هلذ  العوامل يميعا.، وتعترب الظاهر ف أن أي ظاهرة تنتج من عدة عوامل، فمن املعرو للمتغريات األصلية

 متجانسةالتحليل العاملي هو أسلوب إحصائي يعمل على جتميع متغريات ذات طبيعة واحدة يف تركيبة 

 كل متغري من هذ  املتغريات هبذا العامل، أي مرتبطة داخليا فيما بينها يف تكوين ما يسمى عامل. حبيث يرتبط

هذ   من متغريلى هذا العامل بقيم متفاوته توضح األمهية النسبية لكل كل متغري من هذ  املتغريات يتشبع ع أن 

 .2.بالنسبة هلذا العامل  املتغريات املرتبطة

ميكن أن نعرف التحليل العاملي على أنه منوذج رياضي يوضح العالقة بني جمموعة من املتغريات بداللة  

 .عدد قليل من العوامل األساسية

                                                        
الدليل المنهجي  – spssالتحليل المعمق للبيانات باستخدام حزمة البرامج الجاهزة حممد جنيب عبد الفتاح ، أمحد عبد املنعم وآخرون،  1 

 . )بتصرف(94، ص 9002، معهد الدراسات و البحوث اإلحصائية جبامعة القاهرة، مصر، للمستخدم

) بتصرف ( يف  41، ص9041 ، جملة جغرافية املغرب،spssمدخل لدراسة وتحليل البيانات االحصائية: تطبيقات على برنامج يمال شعوان، 2 
  43:95 91/05/9044بتاريخ  lgeo.blogspot.com/2014/06/spss.htm-magazineاملوقع: 
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 التحليل العامليالفرع الثاني: أهمية 

 التحليل العاملي يف جمموعة من النقاط التالية: ميكن أن نلخص أمهية

تقوم مقامها يف ميكننا التحليل العاملي من تلخيص املتغريات يف أقل عدد ممكن من العوامل الرئيسية  -

 ؛املدروسة  الظاهرةريتفس منكن متاليت إجراء الوصف و املقارنة و 

الكامنة اليت يصعب الكشف عنها واليت ميكن أن يكون هلا دور يف تفسري العالقة إبراز جمموعة العناصر  -

 بني عدد كبري من املتغريات؛

احلصول على جمموعة جديدة من املتغريات وبعدد أقل لتحل جزئيا أو كليا حمل اجملموعة األصلية من  -

 ؛ئية أخرى عليهاحبيث ميكن تطبيق أساليب إحصا *واليت تتوفر فيها بعض الشروط املتغريات

 من املتغريات تعترب طريقة املكونات األساسية أسلوبا مفيدا، فهي ختفض العالقات املعقدة بني جمموعة  -

 إىل صورة بسيطة نسبيا كما أهنا تكتشف بعض العالقات غري املتوقعة؛  

تستدعي  يسمح لنا هذا األسلوب بالتعرف على املتغريات اليت هلا داللة إحصائية هامة خاصة اليت -

 1 ؛عمليات التحليل األخرى

                                                        
فمثال إذا كان املطلوب تطبيق اختبارات الداللة االحصائية على معامالت االحندار فإن متغريات الدراسة جيب أن تكون مستقلة عن بعضها   * 

 الحندار.ميكن حتويلها إىل عدد أقل من العوامل غري املرتبطة حىت حتل مكان املتغريات األصلية يف تكوين معادلة ا  وباستخدام طريقة العوامل األساسية 

، استخدام التحليل العاملي في تحديد أهم العوامل التي تؤثر في هجرة الكفاءات العلمية حممد حسن حممود فرج، فائزة حممد احلسن خليل 1 
مقال منشور يف اجمللة العلوم والتكنولوجيا  السودانية: دراسة اقتصادية إحصائية لحالة الكفاءات العلمية السودانية بالمملكة العربية السعودية،

 .www.amarabac.comيف املوقع:  31ص 9041، 49، العدد 01أماراباك، اجمللد 
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 يعد التحليل العاملي طريقة لوصف وقراءة البيانات حيث ميكن من معاجلة الكم اهلائل من املعطيات اليت  -

يعجز اإلحصاء الوصفي الكالسيكي عن تناوهلا، إذ يعترب أداة فعالة جدا يف انتقاء املتغريات املستقلة اليت 
 ادية.تدخل يف بناء النماذج اإلقتص

 المطلب الثاني: طرق التحليل العاملي 

 نستطيع أن نوجز أهم طرق التحليل العاملي كما يلي:

 : الطريقة القطرية -4

تعد هذ  الطريقة من التحليل العاملي من الطرق املباشرة و سهلة االستعمال وتستخدم يف حالة وجود 

من العوامل، و لقد أخذت هذ  الطريقة  عدد قليل من املتغريات، حيث تؤدي إىل استخالص أكرب عدد ممكن

  1هذا االسم ألهنا تستخدم القيم القطرية يف املصفوفة االرتباطية املباشرة .

 الطريقة المركزية لتروستون : -9

تعتمد هذ  الطريقة على استخالص عدد قليل من العوامل العامة وهي طريقة متتاز بسهولة وإمكانية  

سابية، غري أهنا تفتقر إىل عدد من املزايا أمهها أهنا ال تستخلص قدرا حمدودا مراجعة كل خطوة من اخلطوات احل

 يف املصفوفة االرتباطية يكون وفق تقديرات غري دقيقة.عوامل ين االرتباطي. وحتديد قيم المن التبا

     تقوم دال لتقوم هذ  الطريقة على فكرة استخالص عدد من العوامل يف وقت واحد ب: العوامل المتعددةطريقة -3

 كل وقت واحد بدال من استخالص عامل يف فكرة استخالص عدد من العوامل يف   ة علىـهذ  الطريقتقوم  
                                                        

ماجستري، جامعة العقيد احلاج خلضر، باتنة،  مذكرة، استخدام التحليل العاملي للمتغيرات في تحليل استبيانات التسويقبلبخاري سامي،  1 
 11 -11:  ، ص ص9002
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طريقة مع املتغريات اليت نعرف عنها القدر الكايف، حىت ميكن حتديدها يف m مرة، وعادة ما تستخدم هذ  ال 

 1جمموعات مستقلة لنحصل على تشبعات العوامل املدارة .

 : طريقة المركبات األساسية-1

 Hotelling 5200على يد توطور  Pearson 5255 على يدطريقة المركبات األساسية ظهرت   

ألهنا هتتم بشرح وتفسري هيكل التباين و التغاير للظاهرة حمل الدراسة من  مسيت بطريقة حتليل املركبات األساسية  

مع  استخدامهاخالل جمموعة من املتغريات، وتعد من أهم أساليب التحليل اإلحصائي متعدد املتغريات إلمكانية 

 2البيانات سواء كانت موزعة طبيعيا أم ال، وتستطيع تصنيف عدد كبري من املتغريات إىل عدد حمدود من املركبات.

 المطلب الثالث: شروط التحليل العاملي 

اجليد ألسلوب التحليل العاملي، يتطلب توفر جمموعة من الشروط على البيانات  االستخداممن أجل 

 قة وشفافية هذ  البيانات، وميكن أن نوجز شروط التحليل العاملي يف: املراد حتليلها وباألخص د

 املتغريات املستقلة البسيطة و الغري متداخلة فيما بينها؛ اختيارمن األفضل  -

 غري دالني إحصائيا؛ االلتواءيشرتط أن تتوزع املتغريات توزيعا طبيعيا؛ ويكون ذلك عند معامل التفلطح و معامل -

 تلكاليت تفسر  العناصر املشرتكة  اكتشافجود عالقة خطية بني املتغريات من أجل  ألسلوب ويفرتض هذا ا-

 العالقات بني متغريات الدراسة؛ 
                                                        

 .11املرجع نفسه ص 1

2 I.T.Jollife,Principal Component Analysis, second edition, Aberdeen, UK ,2002, p01 
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 غري متحيزة بل متثل كافة اجملتمع، حبيث كلما كربت االختباراتجيب أن تكون العينة اليت ستطبق عليها  -

 فهي متثل اجملتمع أحسن متثيل وبالتايل احلصول على نتائج أكثر دقة؛ 

يشرتط التحليل العاملي أن يكون االرتباط قويا بني متغريات يف اجملموعة الواحدة، لكن ارتباطها مبتغريات  -

   1اجملموعات األخرى يكون ضعيفا؛

 ، مما يسهل للباحث تفسريها؛جيب أن تعرب العوامل الناجتة من التحليل العاملي عن الواقع -

 بني املتغريات الداخلة يف الدراسة؛ االرتباطحلساب مصفوفة  Pearsonاستخدام معامل االرتباط التتابعي ل -

تعتمد عملية تفسري العوامل على عدد املتغريات املتشبعة تشبعا داال إحصائيا واليت جيب أن ال يقل عددها على  -

 2 .0.4برامج اإلحصاء تشري إىل أن التشبع الدال إحصائيا ال يقل عن ثالثة متغريات حيث أن أغلب 

 لغرض التنبؤالمتغيرات  تحليل متعددالمبحث الثالث: تطبيق طرق ال

تحليل متعدد املتغريات والذي عندما يتعلق األمر بدراسة عدد كبري من املتغريات، فإنه سيتم االعتماد على ال      

جمموعة من املتغريات يف وقت  جمموعة من األساليب اإلحصائية اليت هتتم بدراسة متغريات متعددة أو بني معجي

لدراسة الظاهرة من كل جوانبها، أي دراسة كل شيء يؤثر أو يتأثر هبا،  متعدد املتغرياتيستخدم التحليل  .واحد

أفضل منوذج ميثلها وهذا ما يساعدنا على فهم يأخذ يميع املؤشرات املتاحة عن الظاهرة بغية التوصل إىل حبيث 

كما يستخدم  واقع هذ  الظاهرة حمل الدراسة، وميكننا كذلك من إجراء التقديرات الالزمة والتنبؤ  باملستقبل.
                                                        

 11،ص 9000مذكرة ماجستري،كلية الرتبية، جامعة أم القرى، شروط و معايير إستخدام التحليل العاملي،عبد اجمليد أمحد حممد املالكي، 1 

 .530، ص 9009، الدار اجلامعية، االسكندرية،بحوث التسويق أساليب القياس والتحليل واختبار الفروضثابت عبد الرمحان ادريس، 2 
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باملركبات األساسية التحليل العاملي  سلوبكألتحليالت إحصائية أخرى   متعدد املتغريات التحليل العاملي أسلوب

يف املطالب بشيء من التفصيل . وسيتم شرحها  التحليل العنقوديأسلوب ليل العاملي التمييزي و التح أسلوبو 

 التالية:

 

 

 

 المطلب األول: تطبيق طريقة التحليل العاملي إلى مركبات أساسية لغرض التنبؤ

 الفرع األول: مبدأ طريقة المكونات األساسية

عدة  هلذ  الطريقة مزايا  . و تعد طريقة املكونات األساسية من أكثر طرق التحليل العاملي دقة وشيوعا

عامل يستخرج أقصى كمية من التباين )جمموع مربعات تؤدي إىل تشبعات دقيقة للعوامل، كذلك فإن كل حيث 

بعبارة أخرى فإن  .1 تشبعات العامل تصل إىل أقصى درجة لكل عامل( وتؤدي إىل أقل قدر ممكن من البواقي.

  2 .تبطة خطيا فيما بينهاغري مر تكون متغريات جديدة  هدف هذ  الطريقـة هـو إجيـاد

                                                        
، أطروحة دكتورا ، جامعة السودان، تحديد العوامل المؤثرة في مرض السكري باستخدام طرائق متعددة المتغيرات حممد بكري عبيد حممد، 1 

 910، ص9041

تحليل النفقات في الميزانية العامة للدولة باستخدم أسلوب التحليل إلى المركبات األساسية، حالة ين دادن، حممد األمني كماسي، عبد الغ 2 
 34،ص 9009، جامعة ورقلة،04جملة الباحث، العدد ،7555-5225الجزائر في الفترة الممتدة بين 

 تطبيق طريقة التحليل العاملي إىل مركبات أساسية لغرض التنبؤ؛ -

 تطبيق طريقة التحليل العاملي التمييزي لغرض التنبؤ؛ -

 تطبيق طريقة التحليل العنقودي لغرض التنبؤ. -
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على مبدأ الوصول إىل عدد قليل من املتغريات اخلفية ) الضمنية ( واليت  ميكن القول أن هذ  الطريقة تعتمد    

أو املتغريات الكامنة اليت ترتبط  االفرتاضيةونعين بعبارة " عامل " جمموعة من املتغريات   ميكن تسميتها بالعوامل.

  وفقا لدرجة تشبعها به. األبعاد مبجموعة من

لتحديد العوامل  تدوير احملاور، البد من إجراء الذكر سابقة الطرق العامليةبعد استخالص العوامل بإحدى         

 1:وهناك طريقتان لتدوير احملاوريسهل تفسريها.  بأكثر دقة وجتميع املتغريات املتشاهبة يف عامل واحد

 :( Orthogonal Rotation) التدوير المتعامد -أوال

مرتابطة وبالتايل فهو يتميز بالبساطة حيث أنه يكون من السهل نسبيا ا التدوير أن املركبات غري يفرتض هذ      

 2التعامل مع املركبات املتعامدة املستقلة عن بعضها واالرتباط بينها معدوم، وهناك ثالث طرق للتدوير املتعامد:

 ( Quartimax )تيماكس  الكوار -

 (Orthomax) أورثوماكس -

  (  Equimax ايكيماكس ) -

 (Varimax )الفارمياكس  -

                                                        
الزواجية في المحافظات السورية باستخدام طريقة تحليل المركبات تحليل المؤشرات التعليمية عبد اهلادي الرفاعي و عبد اهلادي محادة،  1 

 53، ص 9044، 3، العدد 33جملة جامعة تشرين للبحوث و الدراسات العلمية، كلية العلوم االقتصادية والقانونية، اجمللد  األساسية،

معهد الدراسات و  ،Spssم االجتماعية باستخدام تطبيقات في العلو  Factor Analysisالتحليل العاملي عبد احلميد حممد العباسي،  2 
 .05، ص 9044البحوث االحصائية جبامعة القاهرة ، مصر، 
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ألهنا تأخد بعني االعتبار أعمدة مصفوفة املركبات   Varimaxو إن أكثر الطرق استخداما هي طريقة       

بعني االعتبار أسطر  تأخذ  Quartimaxاألولية اليت حتوي تشبعات املركبات األولية البسيطة، يف حني أن طريقة 

 كال من األعمدة و السطور اخلاصة  بعني االعتبار  Equimaxطريقة  تأخذمصفوفة املركبات األولية، بينما 

 مبصفوفة املركبات األولية. 

 :( Oblique Rotation) التدوير المائل -ثانيا

 ر تكون احملاو  بالتايل فإن  ختتار امليل املالئم هلا و،    الطريقة دون االحتفاظ بالتعامدتدار احملاور يف هذ        

 . Covarmin, Biquartimin, Quartimin, Promaxمرتابطة . ومن أهم طرق التدوير املائل:  

 1 هناك بعض املصطلحات اليت ينبغي فهم معانيها ومناقشتها قبل البدء يف حتليل طريقة املركبات األساسية:   

  الجذور الكامنة  –القيم الخاصة-  Eigen Value: 

حجم التباين يف كل املتغريات اليت حتسب على مركبة واحدة، فالقيمة أو الذاتية تقيس القيم اخلاصة 

. وتدل على األمهية النسبية للمركبة، ووفقا ملبدأ  اخلاصة ليست نسبة لتفسري التباين ولكنها تقيس حجم التباين

kaiser  .يتم  قبول املركبات اليت تكون فيها القيم الذاتية أكرب من الواحد الصحيح 

  تشبعات المركباتComponants Loadings : 

  مهما جدا يف كثري يعرف تشبع املركبة بأنه درجة ارتباط كل متغري مع مركبة معينة. ويعترب مفهوم تشبع املركبات  

                                                        
 .440، ص 9003دار وائل لنشر و التوزيع، األردن،  ،spssالتحليل االحصائي المتقدم باستخدام جودة،   حمفوظ 1 
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من احلسابات اليت تتم معاجلتها من جدول تشبعات املركبات، فاملتغريات اليت يكون هلا تشبع مرتفع على مركبة 

ومنخفض على مركبة ثانية فهي ترتبط بعالقة قوية مع املركبة األوىل و ضعيفة مع املركبة الثانية، ويتم إمهال معينة 

 املركبات اليت ترتبط بعالقات ضعيفة مع املركبات األخرى.

  درجة الشيوع   Communalities: 

 درجةاليت مت استخالصها، وتقاس تعرف درجة شيوع املتغري بأهنا إسهامات هذا املتغري يف يميع العوامل      

 الشيوع مبجموع مربعات معامالت حتمل هذا املتغري يف العوامل املختلفة. 

 الفرع الثاني: مراحل تنفيذ التحليل العاملي إلى مركبات أساسية 

وجب على الباحث تتبع اخلطوات  ،من أجل الوصول إىل نتائج صحيحة للتحليل العاملي إىل مركبات أساسية    

   1 :)وهي تعترب مبثابة فرضيات هذا التحليل(  التالية

 المرحلة األولى: فحص مصفوفة االرتباط -5

مع كل أو معظم املتغريات  ارتباطكد من أنه ال يوجد فيها متغريات هلا معامل مصفوفة االرتباط التأفحص بيقصد 

 حيث أن:

 : االرتباط التام؛ 4أو + 4 -تساوي قيمة معامل االرتباط إذا كانت  .أ

 قيمة معامل االرتباط تساوي الصفر: مبعىن عدم وجود ارتباط؛إذا كانت    .ب
                                                        

جامعة املنوفية،  -قسم اإلحصاء و الرياضة كلية التجارة ،SPSS باستخدام  برنامجالتحليل اإلحصائي للمتغيرات المتعددة أسامة ربيع أمني،  1 
  435- 433،ص ص 9005القاهرة، 
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 : ارتباط ضعيف جدا؛*بصرف النظر عن اإلشارة 0.91قيمة معامل االرتباط أقل من إذا كانت  ج. 

 ارتباط عال جدا.بصرف النظر عن اإلشارة:   0.2قيمة معامل االرتباط أكرب من إذا كانت  د. 

  المرحلة الثانية: التأكد من أن عدم وجود مشكلة االزدواج الخطي    -9

على الرغم من أن اهلدف من توافر الشرط األول و الرابع يف املرحلة األوىل هو تفادي مشكلة االزدواج 

 ، إال أنه قد جند أن املشكلة مازالت قائمة.Multi-Collinearityاخلطي 

يتم احلكم على وجود أو عدم وجود مشكلة االزدواج اخلطي من خالل إجياد حمدد وبصفة عامة،  

، هنا حنكم بعدم وجود مشكلة لالزدواج 0.00004ا احملدد أكرب من هذا كانت قيمة ذمصفوفة االرتباط. فا

ات اليت هلا ، ففي هذ  احلالة نقوم باستبعاد املتغري 0.00004ا كانت قيمته أقل من ذاخلطي بني املتغريات. أما إ

 بصرف النظر عن اإلشارة. 0.5مل ارتباط أكرب من امع

 المرحلة الثالثة:  مدى كفاية حجم العينة-0

كما سبق وأن أشرنا من قبل، إىل أن التحليل العاملي إىل مركبات أساسية يعتمد على هيكل االرتباطات  

العينة، وحسب نتائج هذا التحليل فإن عدد  بني املتغريات، ومن املعروف أن قيمة معامل االرتباط تتأثر حبجم

 العوامل اليت يستخرجها يف تلخيص البيانات سوف تتوقف أيضا على حجم العينة.

 . (K M O test ) وبصفة عامة، فإنه يتم احلكم على مدى كفاية حجم العينة باستخدام اختبار

                                                        
نعين هبا القيمة املطلقة  *  
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 المرحلة الرابعة: استخالص العوامل -0

 التحليل إىل مركبات أساسية يف استخالص العوامل لغرض تفسري النتائج املتوصل إليها.تتمثل آخر خطوة لطريقة 

 لتمييزي لغرض التنبؤاالمطلب الثاني: تطبيق طريقة التحليل العاملي 

 الفرع األول: التحليل العاملي التمييزي و أهم فرضياته

خنض بالذكر التنبؤ مستقبال خلطر بعدما تعرضنا لكيفية بناء منوذج ميكن استعماله يف أغراض عديدة و 

األساليب اإلحصائية واليت منها التحليل العاملي التمييزي جمموعة من التعثر املايل يف املؤسسة، وذلك باستخدام 

Multiple Leinear Discriminant Analysisيعترب إحدى أساليب التحليل متعدد املتغريات، إذ  ، الذي

يف   Fisherيف العشرينيات من القرن املاضي، وطور الفكرة العامل  Pearsonترجع فكرته إىل العامل اإلجنليزي 

الثالثينيات من خالل تريمة املسافة بني اجملموعات إىل صورة خطية مركبة يستفاد منها يف عملية التمييز، ويسمى 

 1لتمييزي لفيشر.التحليل العاملي التمييزي يف بعض األدبيات بالتحليل ا

"التحليل التمييزي و الذي ميكن تعريفه على أنه طريقة إحصائية، تسمح بتمييز األقسام املتجانسة 

على معايري معينة، وعندئذ  باالعتمادللمجتمع إنطالقا من جمموعة من املعلومات اخلاصة بكل عنصر منه. وذلك 

  2ي إليه "ميكن إدراج كل عنصر من اجملتمع يف التصنيف الذي ينتم

 حمددة حسب مواصفاتبشكل واسع يف عملية تصنيف بيانات املتغري التابع التمييزي يستخدم التحليل العاملي 

                                                        
 51ص ذكره،مرجع سبق قريشي خري الدين، 1

2-Sylvie de Coussergues ,Gestion de la Banque  , 2 éme Edition , Dunod, 1996,  p 176. 
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 2 وللتحليل التمييزي ثالث أنواع، ختتلف حسب عملية إدخال املتغريات: 1.متمثلة باملتغريات املستقلة 

دفعة واحدة دون  اتإدخال كافة املتغري  ويتمDirect Discriminant Analysis التحليل املباشر:  -

 ترتيب أولويتها؛

 املستقلة حيث يتم إدخال املتغرياتHierarchical Discriminant Analysis  : التحليل اهلرمي -

 حسب أهداف الباحث املعتمدة؛ 

وترتيب  بإدخاليقوم الباحث   Stepwise Discriminant Analysis التحليل اإلحصائي: -

 املتغريات أو استبعادها حسب املعايري اإلحصائية املعتمدة.

 3 ذكرها على النحو التايل:ويقوم التحليل التمييزي على جمموعة من الفرضيات، ميكن 

 ذج كونه تنجم عنها مشكلة االزدواج اخلطي؛جيب أال يكون هناك ارتباط بني املتغريات املستقلة للنمو  -

 التمييزية توزيعا طبيعيا متعدد يف كل جمموعة من جمموعات الدراسة؛تتبع املتغريات  -

 جيب أن تكون مصفوفات التباينات املشرتكة جملموعات الدراسة غري متساوية، أي أن هذ  اجملموعات -
                                                        

،ص 9004املصرية،القاهرة،  ومكتبة االجنل ،spssاالحصاء التطبيقي باستخدام الحزم الجاهزة مصطفى حسني باهى و امحد عبد الفتاح، 1
453. 

يف العلوم االقتصادية ختصص  رسالة ماجستري، أثر سياسة الدعم على اإلنتاج الزراعي في الجزائر :دراسة حالة منتوج القمحبن حلبيب طه، 2   
 433 - 439، ص ص 9049، 3، جامعة اجلزائر اقتصاد كمي

، جملة 7550 – 7557حالة البنك الخارجي الجزائري خالل الفترة ، دراسة تطبيقية لمنهج التصنيف الداخلي األساسيفاطمة بن شنة، 3
 44، جامعة ورقلة، ص43/9043الباحث، العدد 
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 هلا كثافة حول أوساطها مع األخذ بعني االعتبار التباينات بني كل متغريين؛ 

  درجات معينةأن اجملموعات اخلاضعة للدراسة منفصلة إحصائيا وقابلة للتحديد وإن كانت هناك  -

 للتداخل فيما بينها.

 1أما بالنسبة ألهداف التحليل العاملي التمييزي تتحدد وفقا ملا يلي:

 تقلة اليت تعرباملسموعتني أو أكثر من اجملموعات املتداخلة استنادا إىل عدد من املتغريات جمالتمييز بني  -

 عن خصائص بارزة يف هذ  اجملموعات؛ 

 واستبعاد حتديد أفضل املتغريات اليت ميكن االعتماد عليها كمعيار للتمييز بني مفردات العينة حمل الدراسة -

 ؛املتغريات اليت تأثريها يكون ضعيفا يف دالة التمييز

 اس ما يتمتع به من قوة متييز بنيالتمييز على أسحتديد األمهية النسبية للمتغريات املستقلة يف منوذج  -

 ؛اجملموعات حمل الدراسة

 بناء توقعات للمتغري التابع الذي يتكون من جمموعتني أو أكثر حسب خصائص الظاهرة املدروسة؛ -

 اختبار إن كان التصنيف وفقا ملا هو متوقع أم ال. -

                                                        
 ب.د.ن، ، Spssيقية لتحليل و إعداد البحوث العلمية مع حاالت دراسية باستخدام األساليب التطبعبد احلميد عبد اجمليد البلداوي،  1 

  :يف املوقع 9041عمان، األردن، 

http://www.mediafire.com/download/pqag7g2880k491z/ 94:31   52/10/5142 تاريخب 

http://www.mediafire.com/download/pqag7g2880k491z/%20بتاريخ%2029/08/2016
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التمييزي خيتص باإلجابة على أربع تساؤالت إىل أن التحليل العاملي  Ingram , Frangerويشري كل من

 1 تتمثل يف:

 هل هناك فروق دالة بني اجملتمعات موضوع الدراسة؟ -

ماهي قاعدة التصنيف اجليدة لتخصيص كل مفردة إىل أحد اجملتمعات مع تدنئة تكاليف التصنيف  -

 اخلاطئ؟

مة هل يرغب القائم بالتحليل يف هل الفئة اجلزئية ملتغريات التمييز تكفي لتصنيف اجملتمعات؟ وبصفة عا -

 ختفيض عدد من املتغريات يف دالة التمييز مع تدنئة الفقد يف املعلومات؟

 ؟كيف تقوم دالة التمييز املقرتحة بتصنيف مشاهدة جديدة مع احتمال معدالت اخلطأ لدالة التمييز -

 خطوات التحليل العاملي التمييزي الفرع الثاني:

 ، كما يلي:تتمثل اخلطوات األوىل لبناء منوذج التحليل العاملي التمييزي   أوال:

 هي املتغريات املستقلة؛ حندد ما هو املتغري التابع و ما-

ويتم التأكد من بعض الشروط مسبقا قبل إجراء التحليل  ،نتأكد من حتقق الشروط الالزمة إلجراء التحليل -

  حنددح طريقحندد النموذج املقرتح استخدامه وكذلك الطريقة اإلحصائية املقرت  التمايز فإن ذلك يعطي نتائج دقيقة؛

 حندد النموذج املقرتح استخدامه و كذلك الطريقة اإلحصائية املقرتح استخدامها هل هي الطريقة املباشرة أو  -
                                                        

، ذج لترشيد القرارات المالية، دراسة تحليلية للمنطق المالي لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية نحو بناء نمو عبد الوهاب دادن1
 922 - 925 صص ، 9005أطروحة دكتورا  غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
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 اهلرمية أو اخلطوة خطوة؛ 

املقرتح مع حتليل البواقي، كذلك خنترب معنوية مقدرات نقدر معامل النموذج املقرتح واختبار جودة توفيق النموذج  –

 التنبؤ وكذا خنترب قدرة النموذج على التنبؤ باستخدام القيم املعروفة لدينا ونفسر النتائج.

 1النموذج و اختبارات التحليلثانيا:  

;𝒙𝟏)متغرية مستقلة  P و  Zنفرض أنه لدينا متغري تابع  𝒙𝟐⋯)  معامالهتا(𝒃𝟏; 𝒃𝟐⋯𝒃𝒑)  متثلت يف النموذج

 التايل:   

𝒁 = 𝒃𝟏𝒙𝟏 + 𝒃𝟐𝑿𝟐 + ⋯ + 𝒃𝒑𝑿𝒑 

؛....( 7، 55،)، عادة ما يأخذ قيم صحيحة املميز يعرب عن املتغري:  Z 

𝐛𝐢: متثل ترجيحات أو أوزان للنموذج ميكن تقديرها بالقيم ̂ 

 :حتليل التباين لذلك نعرفباعتبار النموذج يشكل احندار متعدد،  يعتمد يف التحليل التمييزي على معطيات 

؛: التباين بني متوسطات اجملموعات  BSS 

؛: جمموع املربعات الكلي للنموذج )التباين الكلي(  TSS 

 WSS: :التباين بني القيم حول متوسطات اجملموعات اليت تنتمي إليها و من خالهلا ميكن صياغة العبارة التالية  

                                                        
بن ال عن : قن 140ص  ،9009، غزة، فلسطني، 4اجلزء السادس، ط في تحليل البيانات االحصائية، Spssاستخدام نظام خالد عكاشة ،  1 

 433 - 439ص ص  مرجع سبق دكره،حلبيب طه، 
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∑(𝒛𝒊𝒋 − �̅�)² = ∑(𝒛�̅� − �̅�)² + ∑(𝒛𝒊𝒋 − 𝐳)² 

Total SS= Between SS +WithinSS          TSS=BSS+WSS 

�̅�  :الوسط احلسايب العام للمتغري التابع 𝒛�̅�  الوسط احلسايب للمجموعةj 

 𝒁𝒊𝒋: للمفردة   ترمز إىل  قيمة املتغري التابعi يف اجملموعة j   

طات اجملموعات يف متوس: خيترب ما إذا كانت هناك فروقات اختبار تساوي متوسطات المجموعات الجزئية -أ

 الذي ميثل النسبة بني  LambdaW’ilks   : مة املتغري اإلحصائي الذي يدعى بقي اجلزئية أم ال، نعتمد على

 اجملموعات إىل جمموع املربعات الكلي و ذلك حسب العالقة التالية:جمموع املربعات بني 

𝚲 =
𝐖𝐒𝐒

𝐓𝐒𝐒
=

∑(𝐙𝐢𝐣 − 𝐙�̅�)²

∑(𝐙𝐢𝐣 − �̅�)²
 

وتستخدم يف احلكم على ما كانت دالة ما يف املتغريات  ( p -1)بدرجات حرية  2Xحسب توزيع  𝚲  يتوزع

وترتاوح قيمته بني الصفر و الواحد، فإذا    .املستقلة ميكن االعتماد عليها يف التمييز بني فئات املتغري التابع أم ال

عات متساوية وبذلك ال يوجد متييز بني كانت قريبة أو مساوية للواحد فإن ذلك يشري إىل أن متوسطات اجملمو 

 1اجملموعات، أما إذا كانت قريبة من الصفر فإن ذلك يدل على قوة التمييز.

𝐅 اليت تتبع   x²وكذلك قيمة اإلحصاء فيشر  =
𝐁𝐒𝐒 (𝐦−𝟏)⁄

𝐰𝐬𝐬 (𝐧−𝟏)⁄
 اليت تتبع درجات حرية

 F(m-1 ;n-m)  ت من عدمها حسب كانت هناك فروقاو بالنظر  إىل مستوى معنوية املتغريات حندد ما إذا

 .الفرضية املطروحة
                                                        

1Rencher, A.C , Methods of Multivariate Analysis, John Wiley & sons, New York, USA, 1995,p180 
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إن دالة التمييز هي منوذج ميكن صياغته اعتمادا على مؤشرات العينة اليت مت اختيار مفرداهتا دوال التمييز:-ب

 1 ووضعت يف جمموعتني خمتلفتني، وبواسطة هذ  الدالة نستطيع أن خنترب املفردة وحندد مرجعيتها إىل أي جمموعة.

ج لدينا نوعني من دوال التمييز يف التحليل التمييزي اليت حتتوي معامالت التمييز لكل متغرية مستقلة مدرجة ينت

 يف النموذج وتأخذ هذ  الدوال الصيغ التالية:

 𝐃𝐣 =   ∑ 𝐚𝐢𝐣𝐱𝐢
𝐩
𝐢=𝟏         معامالت دالة التمييز القانونية املعيارية 

القانونية الغري املعيارية فما مييزها عن األوىل هو احتوائها على الثابت و تأخذ عامالت دالة التمييز أما بالنسبة مل

𝐃𝐣الصيغة الرياضية التالية : = 𝐜𝐬𝐭𝐞 + ∑ 𝐚𝐢𝐣𝐱𝐢
𝐩
𝐢=𝟏 

: للحكم على جودة النموذج يتم االعتماد على عدة معايري ومن بينها القيمة الذاتية  جودة توفيق النموذج –ج 

هذ  الدوال على التمييز بني اجملموعات اجلزئية، فبزيادة القيم الذاتية تزيد قدرة التمييز بني و اليت تشري إىل قدرة 

اجملموعات اجلزئية، و تعرف القيمة الذاتية على أهنا النسبة بني جمموع املربعات بني اجملموعات إىل جمموع املربعات 

:                                                التمييز، حتسب بالعالقة التالية ه هو دالةداخل اجملموعات لتحليل التباين الذي يكون املتغري التابع في

𝛌 =
𝐁𝐒𝐒

𝐖𝐒𝐒
=

∑(𝐳�̅�−�̅�)²

∑(𝐙𝐢𝐣−𝐙�̅�)²
 

يعطي  λومنه نقول أن كرب قيمة  (،BSS= 1)  فإن النموذج املقرتح ليس له قوة التمييز (λ= 1)  عندما تكون

  على:القيمة الذاتية ميكن احلصول  باإلضافة إىلقوة أكرب لتمييز النموذج و العكس،  

 التمييز دالةمع أهداف  ةهو ميثل ارتباط املتغريات املنبئو  ηويرمز له بالرمز  معامل االرتباط القانوني )المقبول(:

                                                        
أسلوبي التحليل العنقودي و  باستخدام، تصنيف و تمييز المحافظات اليمنية بحسب مصادر الدخل الفردي فؤاد عبد  إمساعيل املخاليف 1

  edu.com-www.el 15/10/542 41:55: املوقع مقال منشور يف 49جامعة صنعاء، مكتب البحوث والنشر، ص،التحليل التمييزي
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  للمتغريات يف النموذج، و يعطي مربعه معامل التحديد وكلما كرب معامل التحديد زادت القدرة التفسريية 

 املستقلة يف تفسري النموذج، وحيسب معامل االرتباط القانوين بالعالقة التالية :

𝛈 = √
𝟏

𝟏 − 𝛌
=

𝐁𝐒𝐒

√𝐓𝐒𝐒
 

 كالتايل :  القيمة الذاتيةباستخدام  المداويلكسوميكن حساب قيمة  

𝛌 = (𝟏 − 𝛈𝟐) =
𝟏

𝟏 + 𝛌
=

𝐖𝐒𝐒

𝐓𝐒𝐒
 

يتطلب استخدام التحليل التمييزي توفر فرضييت التوزيع الطبيعي املتعدد للمتغريات و تساوي مصفوفات التشتتات  

 1و التغريات يف كل جمموعة جزئية.

 العنقودي لغرض التنبؤ طريقة التحليلالمطلب الثالث: تطبيق 

هو أسلوب التحليل العنقودي إذ يستخدم لغرض دراسة متعدد املتغريات تحليل المن األساليب املهمة يف 

جتمعات البيانات حسب أسس معينة بغية الوصول إىل وصف دقيق ذات متغريات متعددة، وإن ما حيدد نوع 

يفية التعامل لذا البد من معرفة ك ،العالقة بني العناصر املطلوب تصنيفها هي املتغريات أو الصفات اليت تتمتع هبا

يستخدم هذا التحليل لتجميع العناصر بشكل عناقيد باالعتماد  و  .الداخلة يف الدراسة مع يميع أنواع املتغريات

يتم ذلك بأشكال متعددة منها التحليل العنقودي اهلرمي والتحليل العنقودي  على مقدار التشابه بينهم، و

 سيتم شرح ذلك بالتفصيل فيما يلي. و للمتوسطات،

                                                        
 1 بن حلبيب طه، مرجع سبق ذكره، ص 431.
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 الفرع األول: مفهوم التحليل العنقودي 

 هناك جمموعة من التعاريف على يد جمموعة من اخلرباء االقتصاديني حول التحليل العنقودي، واليت نذكر منها:

يعرف التحليل العنقودي على أنه عملية حتليل إحصائي متعدد املتغريات مربمج، يعتمد على حساب 

وعديدة لنماذج خمتلفة وكثرية باالعتماد على موضوع  أحداث...إخل(متغريات متنوعة)صفات، خصائص، 

 شكل عناقيد، الدراسة، مث مقارنة تلك النماذج ببعضها اعتمادا على ما حتتويه من متغريات وترتيب ارتباطها على

 1مابني العناقيد املختلفة.حبيث يعمل على تصغري التباين داخل العنقود الواحد وتعظيم التباين   

ويعرف كذلك التحليل العنقودي على أنه جمموعة من اإلجراءات هتدف إىل تصنيف جمموعة حاالت أو   

متغريات بطرق معينة وترتيبها داخل عناقيد حبيث تكون احلاالت املصنفة داخل عنقود معني متجانسة فيما يتعلق 

 2خبصائص حمددة وختتلف عن حاالت أخرى موجودة يف عنقود آخر.

 رف كذلك التحليل العنقودي على أنه عملية تصنيف عينة املشاهدات إىل فئتني أو أكثر متنافيتنيويع        

تكون أفراد أو أشياء ويقسمها إىل  جمهولتني باالعتماد على تشكيالت من فئات املتغريات وعادة ما ولكن

 3.جمموعات تتمتع عناصرها خبواص مشرتكة

 جمموعات من األساليب املستخدمة يف يمع املفردات على شكل   كما ميكن اعتبار التحليل العنقودي
                                                        

 ،توظيف التحليل العنقودي و طريقة الجار األقرب على األنماط مع تطبيق على نوعية المياه الجوفية في محافظة يتوىمثين صبحي سليمان،  1

 411ص 9049،  94اإلحصائية، العدد مقال منشور يف اجمللة العراقية للعلوم 

 .92، ص  مرجع سبق ذكره، حمفوظ جودة  2
3 Brian Evritt, Sabine London, &MorvenLeese, Cluster Analysis. Uth.ed, 4 th, John Wiby& Sons, UK, 

2001,P:07 
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يطلق عليها العناقيد، فاملفردات داخل كل جمموعة عنقودية يوجد بينها نوع من أنواع التشابه بني عناصرها ومن  

 1جهة أخرى تكون خمتلفة عن املفردات األخرى اليت تتواجد يف باقي اجملموعات العنقودية.

نعرف التحليل العنقودي على أنه تصنيف جمموعة من املفردات بطرق معينة وترتيبها وعليه ميكن أن  

داخل عناقيد حبيث تكون املفردات املصنفة داخل العنقود الواحد متشاهبة، وختتلف عن املفردات األخرى املوجودة 

 يف عنقود آخر.

 : استخدامات التحليل العنقودي وأهم خصائصهلثالفرع الثا

وحىت العلوم اإلنسانية،  والرياضية ، العلوم التقنيةيةعلوم االقتصادكالليل العنقودي يف جماالت خمتلفة  يستخدم التح

 وميكن حتديد أهم استخداماته فيما يلي:

 توليد الفرضيات: أي لغرض استخالص الفرضيات؛-4

 احملددة؛ اختبار الفرضيات: يتم استخدام التحليل العنقودي من أجل التأكد من صحة الفرضيات-9

ونتائج العناقيد يتم متييزها  ،التنبؤ املعتمد على اجملاميع: إن التحليل العنقودي يطبق على جمموعة من البيانات-3

بواسطة متييز األمناط العائدة لتلك العناقيد، لذا فإن األمناط غري املعروفة ميكن تصنيفها إىل عناقيد خاصة 

 باالعتماد على تشابه بالبيانات.

                                                        
 

 

1Michael, W.Berry, Survey of Text Mining: Clustering, classification and Retrieval, John Wiby& Sons, UK, 

2001, P: 04 
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 1 ز التحليل العنقودي مبجموعة من اخلصائص، واليت ميكن إدراجها يف النقاط التالية:يتمي 

معلومات يعترب التحليل العنقودي من التعليم غري املوجه وذلك ألنه خالل عملية العنقدة ال توجد هناك -4

 ؛بالصفات املميزة لكل عنقود متعلقةمسبقة 

اجملاميع إذ أهنا حتاول تقسيم جمموعة من البيانات على جماميع متشاهبة يعتمد التحليل العنقودي على مفهوم  -9

 فيما بينها وخمتلفة عن باقي العناقيد؛

ويف هذ  احلالة  قد يكون عنقود غري واضح، ظ أنهعند االنتهاء من عملية تكوين جمموعة من العناقيد نالح-3

 عرفة مسبقة متعلقة بالعناقيد؛أية م خاصة و أنه ال توجدلتفسري  متخصص سنحتاج إىل خبري 

 إن تكوين العناقيد يعد اكتشاف يبني العالقة بني النماذج واملتغريات ونتائجها؛-1

 ال يكون من السهل حتديد عدد العناقيد املطلوبة، أي أن العدد األمثل من العناقيد ال يكون معروف عادة؛ -1

 حتليل املعلومات أكثر. من للتمكنعاجلة مسبقة على البيانات حنتاج إىل م العنقدة قبل تطبيق أسلوب-4

 : طرق التحليل العنقودي وأهم خطواتهلثالفرع الثا

  أوال: طرق التحليل العنقودي

 فبعضهاعينة متيزها عن باقي الطرق األخرى، ـصائص مـليل العنقودي، لكل طريقة خـناك طرق عديدة للتحـه 

                                                        
، 9040، 45، مقال منشور يف اجمللة العراقية للعلوم اإلحصائية، العدد العنقدة في نمذجة سلم الرواتب الشهري استخدام، رنا وليد هبنام هندوش1

 . 300 -922 ص ص
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 ، وسنتناول فيما يلي أكثر الطرق استخداما:على طريقة التجزئةواآلخر يعتمد  *يعتمد على طريقة التجميع 

 Hierarchical Clustering: التحليل العنقودي الهرمي-5

ذا النوع من التحليل يقوم بضم تلك املفردات اليت حتقق أكرب قيمة جتانس فيما بينها يف جمموعة إن ه

اجملموعات األخرى ويف جتانس بني هذ  اجملموعة و  ل قيمةويف الوقت نفسه حتقق أق واحد، عنقوديف واحدة أي 

هذا اإلطار تستمر عملية التجميع و إعادة التجميع إىل أن تتشكل يف النهاية عدة جمموعات تشتمل على عدة 

ذا هلو  . مفردات اليت تتميز خباصية معينة أو جمموعة من اخلصائص مع عدم وجود معرفة مسبقة بعدد اجملموعات

 1 :مها قسمانالتحليل 

  Divisive Clusteringالتحليل العنقودي التقسيمي:  أ1.

يبدأ هذا النوع من التحليل بافرتاض وجود جمموعة كبرية واحدة للبيانات ومن مث يتم تقسيمها إىل 

 جمموعات جزئية أصغر وتتكرر العملية إىل أن يتكون لكل مفردة جمموعة جزئية خاصة هبا.

 Agglomerative Clustering العنقودي التجميعي: التحليل ب1.

 هذ  اجملموعات اجلزئية ن كل مفردة تصف جمموعة جزئية خاصة هبا ومن مث يتم جتميعأيبدأ هذا التحليل بافرتاض 

                                                        
 إىل العدد املطلوب من العناقيد. أي يبدأ التحليل بعنقود واحد لكل حالة مث يتم جتميع العناقيد املتشاهبة تدرجييا حىت نصل   *

 اعتبار أن يميع احلاالت تتجمع يف عنقود واحد وبعد ذلك يتم تصنيف احلاالت يف عناقيد أصغر فأصغر.مبعىن 

 حسب المحافظات واألشهر، 7555للعام  تصنيف األرقام القياسية ألسعار المستهلك باستخدام التحليل العنقوديعري حسن علي اجلبوري، 1
 1 -3، ص ص 9049، 03واإلدارية واملالية، العدد  االقتصاديةواالقتصاد للدراسات  جملة كلية اإلدارة
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 إىل جمموعات جزئية أكثر مشوال ويتم تكرار العملية حلني الوصول إىل جمموعة واحدة تشمل يميع البيانات. 

           مممممممممممممممممممممممننن-Means Clustering   K :العنقودي للمتوسطاتالتحليل  -9

الطريقة   متتاز هذ  تقوم هذ  الطريقة على أساس اختيار املسافة بني عنقودين أو بني عنصر و عنقود، حيث و

 2 خطوات هذ  الطريقة يف: وميكن تلخيص 1.بأنه ميكن للباحث حتديد عدد اجملموعات

  جتزئة العناصر  )املشاهدات( إىلK  عنقود أساسي؛ 

 ا من وحدات القياس غري املتشاهبة؛هحتويل البيانات اخلاصة باملتغريات إىل قيم معيارية لتجريد 

  ربط العناصر بالعناقيد األكثر تشاهبا واليت تكون أقرب ملتوسط قيم العنقود مع إعادة حساب متوسط

 جلديد والعنقود الذي فقد العنصر؛قيم العنقود املستقبل للعنصر ا

 ومراكز  لبياناتحتديد متوسط قيم العناقيد حبيث يتم حساب املسافة بني نقطة التقاء كل زوج من ا

 .املتوسطات، ويسمى جدول التشابه النسيب مبصفوفة القرابة

 ثانيا: خطوات التحليل العنقودي

 خبصائص يهدف التحليل العنقودي إىل اكتشاف منط معني ينظم املشاهدات إىل جمموعات تتمتع عناصرها      

                                                        
اجمللة األردنية يف إدارة  نموذج مقترح لقياس استخدام المعلومات المحاسبية للتنبؤ باستمرارية األرباح كأداة لجودتها،نضال عمر زلوم،  1 

  493ص،  9041، جامعة األردن،3، العدد44األعمال،اجمللد 

، مقال منشور يف جملة دراسة مؤشرات التنمية المكانية باستخدام أسلوب التحليل التصنيفي )العنقودي(يوسف صوار، إدريسي خمتار،  2 
 .41، جامعة مستغامن، ص43/،01والتنمية، العدد  اإلسرتاتيجية
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 1 مشرتكة. وإن للتحليل العنقودي مراحل متعددة للوصول لتلك اجملموعات ميكن اختصارها كاآليت:

 أو الفروق بني يميع احلاالت؛ Table of relative Similaritiesتكوين جدول التشابه النسيب     - 4

ويطلق على طريقة  Proximities Matrix *استخدام اجلدول السابق لتكوين مصفوفة القرابة -9

والفكرة  Clustering Algorithmربط احلاالت مع بعضها يف شكل جمموعات بطريقة التجميع 

 هي ربط احلاالت اليت تتشابه مع بعضها البعض يف جمموعات منفصلة؛

بتكوين مصفوفة البيانات متثل املشاهدات يف  Cluster Analysisتكوين التحليل العنقودي  -3

 الصفوف بينما متثل املتغريات يف األعمدة؛

واليت هي عبارة عن الفروق بني الصفوف و  Measure of Similarity إجياد مقياس القرابة  -1

 األعمدة؛

 بينها. توزيع املفردات يف عناقيد اعتمادا على املسافات -1

 الفرق بين التحليل العنقودي والتحليل العاملي التمييزيثالثا: 

يعد كل من أسلوب التحليل العاملي التمييزي و التحليل العنقودي من أهم األساليب اإلحصائية احلديثة      

ذ  يف هاملستخدمة يف عملية تصنيف و تقييم الشركات، واهلدف منهم يميعا  سواء يف الدراسات السابقة أو 

 توضيحان البد من ـ، لذا ك دراسةـحل الـيف للشركات مـهو تقييم األداء و التصن دف واحد، أال وـاسة هو هـالدر

                                                        
 .409ص  ، مرجع سبق ذكره،حمفوظ جودة 1

 مصفوفة توضح مسافة  التباعد أو التقارب بني كل زوج من البيانات وحتسب املسافة بواسطة قانون معامل االرتباط البسيط لبريسون  *
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 الفرق بني األسلوبني. 

 أوال: أسلوب التحليل العاملي التمييزي

 ويسمح بتوفري نظام ذ هذا األسلوب يف االعتبار العالقات املركبة بني خمتلف املفردات أو النسب املالية، يأخ 

لتصنيف الشركات، ويستخدم هذا األسلوب للتمييز بني جمتمعني أو أكثر بناءا على خصائص اجملتمع واليت يعرب  

 عنها يف صورة قيمة املتغريات املستقلة.

 يت متثل تريمة للعديد من األبعادوال Z- Scoreل إىل قيمة ما يعرف ب و يعتمد هذا األسلوب إىل الوص      

املختلفة للحالة املالية للشركة، حيث ترتجم يف صورة رقم واحد ميكن على أساسه تصنيف شركة جديدة يراد 

 تصنيفها.

 ثانيا: أسلوب التحليل العنقودي

وعلى النقيض من أسلوب التمايز فإن عملية التحليل العنقودي ال تتطلب وجود بيانات مسبقة عن       

 .يشرتط وجود معلومات مسبقة وال ،جمموعة من البيانات املتوافرة فعالمن خالل  العنقودية اجملموعات

 ولكن املالحظ أن التحليل العنقودي يتعارض مع التحليل العاملي، وذلك ألنه ال يتطلب فحص أي بيانات    

لتمايز  أو معلومات فحصا دقيقا قبل إجراء عملية التحليل اإلحصائي، كما خيتلف التحليل العنقودي عن  حتليل ا

 1كونه يستخدم ألغراض التقسيم والتصنيف وليس له أي اختبار إحصائي.

                                                        
 مقال منشور يف املوقع التايل:1

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/11/32.pdf      42:44 52/10/5142بتاريخ 

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/11/32.pdf%20%20%20%20%20بتاريخ%2025/03/2015
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 الفصل:خالصة 

التنبؤ هو منهج علمي واقعي يعمل على استكشاف املستقبل من خالل مساعدتنا يف توقع األحداث  

املستقبلية مقرتنا بدرجة مقبولة من الصواب والدقة، يقابله احتماالت ضئيلة من اخلطأ، من هنا ترجع أمهية التنبؤ 

 احلدالقدرة على املستقبل وبالتايل  قي ختفيض درجة عدم التأكد ويعمل كذلك على تقدير املخاطر احملتملة يف

منها. إذا فالتنبؤ ميثل أداة مهمة متكن من مساعدة متخذي القرارات االقتصادية يف اختاذ قراراهتم االستثمارية أو 

مناسب، فإذا كان ماهو متوقع يشري إىل حالة سيئة فإنه جيب اختاذ قرارات متعلقة غريها بشكل  أو التمويلية

حيحية الالزمة، أما إذا كانت عكس ذلك فإنه يتخذ قرارات تتعلق بإجراءات تسمح باستمرارها باإلجراءات التص

 أو التحسني منها إن أمكن ذلك.

ويعتمد القائم بالتنبؤ على جمموعة من األساليب يف دراسته، واليت منها األساليب الكمية إذ تعترب أكثر 

نتائج أكثر دقة وقريبة من النتائج الفعلية، باإلضافة إىل أن  النماذج استخداما عن النماذج الكيفية كوهنا تعطي

األساليب الكمية تقوم على األساليب اإلحصائية والرياضية يف حتليل وتفسري املتغريات. وقد مت التطرق يف دراستنا 

، التحليل إىل مركبات أساسية كل من أسلوب التحليل العامليإىل بعض طرق التحليل متعدد املتغريات متمثلة يف  

 كان اهلدف منهااليت  حيث استعرضنا لبعض املفاهيم العامة هلذ  األساليب و لعنقودي التمييزي والتحليل ا العاملي

 أسلوبلكن لكل  والتنبؤ خلطر التعثر املايل يف املؤسسة،  بني فئتني أو أكثر هو التصنيف والتمييزيف دراستنا 

 . منهج وطريقة عمله اخلاصة به

، ودراية واسعة بالنظرية اليت يعمل دراسة ما إن استخدام هذ  األساليب تتطلب مهارة عالية يف معاجلة بيانات
.الباحث يف حدودها 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 الجزء التطبيقي:

ل  دااسة إحاائية لدوا وؤشرات التحلي
في    المالي المستخرجة ون القوائم المالية

ؤسسات  التنبؤ بخطر التعثر المالي في الم
 عينة الدااسة



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الرابع: اختبار قدرة مؤشرات التحليل المالي في التنبؤ بالتعثر المالي باستخدام 
 طرق التحليل متعدد المتغيرات

 

 الفال الرابع: 

ل  اتختباا قداة وؤشرات التحلي
الي  ر المالمالي في التنبؤ بالتعث
دد  وتع  باستخدام طرق التحليل
 المتغيرات
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ل متعدد المتغيراتالفصل الرابع: اختبار قدرة مؤشرات التحليل المالي في التنبؤ بالتعثر المالي باستخدام طرق التحلي  
 
 تمهيد: 

والتنبؤ هلذا بعدما تطرقنا يف الفصول السابقة إىل اجلزء النظري من دراستنا اخلاصة مباهية التعثر املايل  

جمموعة من تطبيق على امليدانية اعتمدنا يف دراستنا ساليب التقليدية و احلديثة للتحليل املايل. اخلطر باستخدام األ

ومنوذج لتحليل العاملي إىل عوامل أساسية، منوذج التحليل العنقودي وذج امثلة يف منتاإلحصائية وامل األساليب

لغرض التنبؤ بتعثر املؤسسات الصغرية واملتوسطة ملا هلذ  النماذج من  ، وذلكالتحليل العاملي التمييزي

 .مع الظاهرة حمل الدراسة تتناسب خصوصيات

مدى قدرة  اختبارلبحث و املتمثلة يف الرئيسية لشكالية اإلسنحاول يف هذا الفصل اإلجابة على  

من القوائم املالية للمؤسسات  اليت مت استقاؤهاو  املعتمدة يف الدراسة،بتنصنيفاهتا اخلمسة  التحليل املايلمؤشرات 

خالل الالزمة ، بإجراء التحليل واالختبارات اإلحصائية لتنبؤ خبطر التعثر املايل قبل حدوثهمن أجل اعينة الدراسة 

يساعد املؤسسة و  ، وهو ماومن مث التوصل إىل نتائج يتم على ضوئها التحقق من فرضيات الدراسة، لدراسةفرتة ا

مدى صحة فرضيات  اختبارومن أجل  ا.رات سليمة تعكس األداء اجليد هلقرا اختاذاألطراف اليت هلا عالقة هبا يف 

 :ية كالتايلتكون احملاور الرئيسية اليت تعاجل هبا الدراسة التطبيقالبحث، 

 ؛الدراسةالمبحث األول: عرض منهجية           

 ؛المبحث الثاني: تطبيق طريقة التحليل العاملي بالمركبات األساسية و تحليل النتائج         

 ؛المبحث الثالث: تطبيق طريقة التحليل العنقودي وتحليل النتائج          

 .التحليل التمييزي وتحليل النتائجالمبحث الرابع: تطبيق طريقة          
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ل متعدد المتغيراتالفصل الرابع: اختبار قدرة مؤشرات التحليل المالي في التنبؤ بالتعثر المالي باستخدام طرق التحلي  
 
 الدراسةالمبحث األول: عرض منهجية  

موضوع الدراسة،  نبؤ خبطر التعثر املايل للمؤسساتقدرة متغريات الدراسة على الت اختبارمن أجل  

، لكن وقبل ذلك نرى أنه متعدد املتغرياتطرق التحليل جمموعة من الطرق اإلحصائية وخنص بالذكر نستخدم 

البد من تقدمي جمتمع الدراسة، ووصف العينة املختارة والتعرف على أهم متغريات الدراسة من خالل حتليل القوائم 

  وباالستعانةحساب النسب املالية اخلاصة مبوضوعنا، اليت تساعدنا يف املالية للمؤسسات املعتمدة يف الدراسة 

 .SPSS.20ثلة يف برنامج كذلك باألداة اإلحصائية املتم

 المطلب األول: عينة الدراسة

، حيث تنشط هذ  جزائرية  مؤسسة صغرية و متوسطة (50)مت تشكيل عينة الدراسة من أربعة عشرة  

إىل  حسب القطاعالشركات يف والية ورقلة مبا فيها منطقة تقرت و حاسي مسعود. تتوزع هذ  املؤسسات 

عينة مكونة  اختيار، وتنتمي هذ  املؤسسات أغلبها إىل القطاع اخلاص، وقد مت  وأخرى إنتاجية مؤسسات خدمية

مشاهدة عن القوائم املالية املتمثلة  05شركات مفلسة ومثانية شركات سليمة ومتثل عدد املشاهدات يف  ستةمن 

املتحصل عليها من مكاتب حمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين  ،يف جدول حسابات النتائج و امليزانيات

قائمة مالية خاصة  72بلغ عددها  ، حيث7550 – 7552ومركز السجل التجاري بوالية ورقلة خالل الفرتة 

 قائمة مالية خاصة بالسليمة، ومن خالل اجلدول التايل يتم توزيع العينة: 00باملؤسسات املفلسة و 
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ل متعدد المتغيراتالفصل الرابع: اختبار قدرة مؤشرات التحليل المالي في التنبؤ بالتعثر المالي باستخدام طرق التحلي  
 
 : توزيع خصائص العينة1جدول رقم  

 على القوائم المالية للعينة المدروسة. اعتمادا ةالمصدر: من إعداد الطالب

  :معيار التعثر المتخذ في هذه العينة 

 يلي: املالية واالقتصادية وحىت القانونية، وتتمثل فيما املقارباتالشركات املفلسة وفق  اختيارلقد مت  

 املؤسسات اليت أعلنت إفالسها؛ -

نسبة 
 المشاهدات

النسبة من 
 رقم الشركة القطاع صفتها سنوات الدراسة عدد قوائمها إجمالي العينة

11520% 12551% 

 5  إنتاجي سليمة 7552-7550 0
 7   إنتاجي سليمة 7552-7557 0
 0   إنتاجي سليمة 7552-7557 0
 0  خدمي سليمة 7552-7557 0
 1   خدمي سليمة 7552-7557 0
 0   خدمي سليمة 7555-7550 0
 2  خدمي   سليمة 7552-7557 0
 7  خدمي   سليمة 2009-2012 0

00572% 07571% 

 2   خدمي متعثرة 7552-7550 0
 55  إنتاجي   متعثرة 7552-7550 0
 55  خدمي   متعثرة 7557-7550 0
 57  خدمي   متعثرة 7555-7550 0
 50   خدمي متعثرة 7555-7550 0
 50   إنتاجي متعثرة 7555-7550 1

 المجموع    05 100 % 100 %
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 املؤسسات اليت ولدت ثالث خسائر متتالية يف النتيجة؛ - 

 املؤسسات اليت مت جدولة دينها؛ -

؛ ومت التعرف على ذلك لدى البنك، ااستحقاقهتلتزم بتسديد ديوهنا املالية يف تواريخ ال املؤسسات اليت  -

 حيث أهنا متعثرة يف تسديد قروضها. 

 المطلب الثاني: متغيرات الدراسة

وحىت املتغريات املستقلة، كان البد من الرجوع إىل الدراسات السابقة أجل حتديد طبيعة املتغري التابع  من

يف املتغريات املستقلة، هذ  األخرية هلا تأثري على متغري ما،  متمثلةواليت متكنت من حصر جمموعة من العناصر 

 يسمى باملتغري التابع.

نوعية واملتمثلة يف ظاهرة التعثر املايل، والذي يعرب عنه  طبيعةذات   يف الدراسةأخذ املتغري التابع مت 

يت منها دراسة باملؤسسات املتعثرة واملؤسسات السليمة، وهو ماجاء يف بعض الدراسات السابقة وال

ALTMAN 1968 دراسة ،  KIDA4250. 

  املالية  أما بالنسبة للمتغريات املستقلة فهي ذات طبيعة كمية يف دراستنا، واملتمثلة يف جمموعة من املؤشرات       

 كل من   و دراسة  ALTMAN 1968: دراسة  اليت هي أهم الدراسات و  وافق معـهو ما يت و ،املالية

1966BEAVER  1980 KIDA ، ودراسة SAVGREN  1985  9049ودراسة قريشي 
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يف حتليل دراستنا على جمموعة من املؤشرات املالية، حيث قمنا حبساب تسعة وعشرون نسبة  االعتمادمت         

مالية، واليت كان بناؤها من املعلومات احملاسبية املستخرجة من القوائم املالية للمؤسسات عينة الدراسة خالل الفرتة 

إىل جمموعات نسب ، وتنقسم هذ  النسب بدورها EXCELعلى برنامج  باالعتماد 9041 – 9002

هذ  النسب بناء على أسس علمية ختدم  انتقاءالسيولة، حيث مت  كذا نسبو  واالستدانةهيكلية، املردودية، الرحبية 

مدى فعالية هذ  النسب يف  اختبارأهداف هذ  الدراسة وكذا باالستناد على الدراسات السابقة، وذلك من أجل 

 ألهم النسب املالية املستخدمة:عرض لي جدول الكشف املبكر عن التعثر املايل، وفيما ي

 : المؤشرات المالية المستخدمة في الدراسة0جدول رقم 

 التصنيف الرمز النسبة التفسير المالي و االقتصادي
التي من إجمالي األصول  مقدار األصول السائلة 

 تغطي االلتزامات قصيرة األجل
 A1 إجمالي األصول األصول الجارية /

 هيكلية

 A2 (/ إجمالي األصولFRرأس المال العامل ) تغطية أصول المؤسسة بمواردها الدائمة

 من إجمالي أصول مقدار األصول الغير المتداولة

 المؤسسة
 A3 األصول غير الجارية / إجمالي األصول

قدرة المؤسسة على تغطية ديونها من فوائض 

 القصيرنشاطها في المدى 

القدرة على التمويل / األجل طويلةالديون 

 الذاتي
A4 

إمكانية تغطية الموارد الدائمة للمؤسسة ألصولها 

 الجارية وذلك بعد تغطية األصول الثابتة
 A5 رأس المال العامل /األصول الجارية

 C1 القيمة المضافة / رقم األعمال درجة تكامل المؤسسة داخل قطاعها

 مردودية

 C2 الفائض اإلجمالي لالستغالل/القيمة المضافة أهمية المصاريف المالية

 C3 مصاريف مالية/ رقم األعمال نصيب المقرضين من رقم األعمال

 C4 النتيجة الصافية / مجموع األصول الصافية مساهمة األصول في نتيجة المؤسسة

 مساهمة األموال الخاصة في نتيجة المؤسسة

 الصافية
 C5 النتيجة الصافية / األموال الخاصة

مساهمة  أصول المؤسسة في تحقيق األرباح قبل 

 الضريبة و الفوائد
 B1 ربح قبل الضريبة / مجموع األصول

 ربحية
 B2 القدرة على التمويل الذاتي / رقم األعمال عمالهاأي تحققه المؤسسة من رقم ذالفائض ال

قدرة المؤسسة على تحقيق فوائض تساهم في   B3 ربح االستغالل / المبيعات
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 تنمية ثروة المؤسسة

 B4 النتيجة الصافية/ المبيعات لمؤسسةالدخل الصافي ل

قدرة المؤسسة على التحكم في مصاريف 

 وتمثل بهامش االستغالل االستغالل
 B5 رقم األعمالالفائض اإلجمالي لالستغالل/ 

أصول المؤسسة في مبيعاتها أي مدى مساهمة 

 كفاءة األصول
 B6 المبيعات / إجمالي األصول

 B7 / إجمالي األصول اإلجماليةالنتيجة  األصول في نتيجة االستغاللإجمالي  مساهمة 

 E1 مجموع الديون /مجموع األصول االستقاللية المالية

 استدانة

 E2 األصول الجارية / مجموع الديون االستدانة في المؤسسة تمويل والتفسر سياسة 

 E3 األصول غير الجارية / مجموع الديون باألصول الغير الجارية ىالديون التي تغط حجم

 E4 األموال الخاصة / مجموع الديون )معدل االستدانة( قدرة المؤسسة على االقتراض

 E5 األصولاألموال الخاصة / مجموع  حجم األموال الخاصة من إجمالي األصول

مساهمة دورة االستغالل في تغطية ديون 

 المؤسسة
 E6 لالستغالل / مجموع الديون اإلجماليالفائض 

في تغطية الديون اإلجمالية مساهمة األصول 

 قصيرة األجل
 D1 الديون قصيرة األجل /إجمالي األصول

 سيولة

قدرة المؤسسة في تغطية ديونها على المدى 

 رأس المال العاملالقصير وتمثل نسبة 
 D2 األصول الجارية / الديون قصيرة األجل

قدرة أصول المؤسسة على توليد التدفق النقدي 

 التشغيلي
 D3 التدفق النقدي التشغيلي / مجموع األصول

 قدرة المؤسسة على سداد االلتزامات قصيرة األجل
التدفق النقدي التشغيلي / الديون قصيرة 

 األجل
D4 

من التدفق النقدي  مبيعات المؤسسة العائد على

 التشغيلي
 D5 التدفق النقدي التشغيلي / رقم األعمال

 D6 / مجموع الديونالتدفق النقدي التشغيلي من الدورة التشغيلية  قدرة على سداد االلتزاماتال

 *.المصدر: من إعداد الطالبة استنادا إلى الدراسات السابقة

                                                        
  *عبد الوهاب دادن، مرجع سبق كره، ص  923  و  عبد الوهاب دادن، عبد اجمليد قدي، مرجع سق ذكره، ص 433 
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 التحليل العاملي بالمركبات األساسية و تحليل النتائج المبحث الثاني: تطبيق طريقة 

إحدى طرق  استخدمناقدرة النسب املالية على التنبؤ بالتعثر املايل على عينة الدراسة،  اختبارلغرض  

عدد املتغريات يف جمموعات  اختصارلغرض  "التحليل العاملي بالمركبات األساسية"التحليل العاملي، واليت هي 

 كذا الكشف عن مدى وجود عوامل ذات قدرة على التمييز بني مؤسسات الدراسة املتعثرة و السليمة.متجانسة، و 

    ACPالمطلب األول: مبدأ طريقة التحليل العاملي بالمركبات األساسية 

 إىلأسلوب التحليل  استخدمناالعوامل اخلفية املتحكمة يف الظاهرة موضوع الدراسة،  استخراج من أجل       

 ويكون ذلك من خالل الكشف عن العالقات ن،النسخة العشري  SPSS.20أساسية بواسطة برنامج  مركبات

 الضمنية بني متغريات الدراسة. 

 ومن خالل تطبيق هذا التحليل، نسعى إىل اإلجابة عن األسئلة التالية:

 ما هي أهم العوامل اليت تبني التباين املشرتك بني متغريات الدراسة ؟ -

ميكن تصنيف متغريات الدراسة يف جمموعات جزئية متجانسة؟ فإن أمكن ذلك، إىل ما تدل جمموعة هل  -

 هذ  املتغريات؟

من خالل تطبيق طريقة التحليل العاملي إىل مركبات أساسية على املؤشرات املالية يف املؤسسات حمل     

بني متغريات  االرتباطبداية مبصفوفة  ، حتصلنا على جمموعة من النتائج9041 – 9002الدراسة خالل الفرتة 
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 الدراسة حلساب التباينات املشرتكة والقيم الذاتية وارتباط املتغريات بالعوامل املفسرة للظاهرة حمل الدراسة. وهو ما 

 .( 04مت توضيحه يف امللحق رقم) 

 :بالمركبات األساسية تحقق فرضيات التحليل العاملي اختبار -5

 والنتائجمت إسقاطها على دراستنا  ،1تعتمد هذ  الطريقة على جمموعة من الفرضيات كما أشرنا إليها مسبقا  

 موضحة كالتايل: جاءت

  الفرضية األولى: -أ

، وهو  5.55555عن  االرتباطالقيمة املطلقة حملدد مصفوفة معامالت  اختالفتتمثل الفرضية األوىل يف      

اخلطي  االزدواج، وهنا حنكم بعدم وجود مشكلة  E = 3.826 Déterminant-0.35حمقق حيث أن 

 بني املتغريات مما يدل على سالمة املعطيات.

 الفرضية الثانية: -ب

 والذي يشري ملدى كفاية العينة، حيث جيب (K M O)  اختبار ( نتائج 03يبني  اجلدول أدنا  رقم )      

، مما يدل على كفاية العينة، كما يظهر لنا 0.112، وهو حمقق، حيث بلغت يف دراستنا  %10تقل عن  أن ال

 هو الوحدة، و وفةـعن مصف االرتباطمصفوفة  اختالفالذي يعرب عن مؤشر  دالة، و  Bartlettاختباريف جدول 

                                                        
 للتفصيل أكثر ، أنظر الفصل الثالث.  1
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 نريد الكشف عنها.يعين وجود تباينات مشرتكة بني متغريات الدراسة تشكل جمموعة العوامل اخلفية اليت  ما 

 (K M O)ومؤشرات    Bartlett اختبار: نتائج 2جدول رقم 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

 قياس مدى كفاية العينة
0,559 

Bartlett's Test of Sphericity 

 Bartlett اختبار 

Approx. Chi-Square 

 التقريبية x2قيمة 
3896,39 

Df 435 درجات الحرية 

Sig. داللة اختبارBartlett 0 

   

 SPSS.20 من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائجلمصدر: ا

 الفرضية الثالثة: -ج

حسب هذ  الفرضية، نتحصل على نسب التباين املشرتك بني متغريات الدراسة من خالل قيم        

وتفيد هذ   (Anti-Image Matrices)الصورية كما هو مبني يف اجلدول   االرتباطمصفوفة معامالت 

امللحق املصفوفة يف التحقق من فرضية كفاية العينة لكل متغري من متغريات الدراسة ، كما هي موضحة يف 

 70%( هلذ  املصفوفة جند أن aوإذا تتبعنا قيم القطر الرئيسي املؤشر عليها بالرمز ) ( 02 ) رقم:

حتقق فرضية العينة لكل  على ، مما يدل 0.10ملعامالت االرتباط الصوري للمتغريات تساوي أو تفوق 

 متغرية.

 جودة تمثيل المتغيرات: -7
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املتعدد وكذا مقدار التباينات  االرتباطمن معامالت  انطالقايبني اجلدول املوايل جودة متثيل املتغريات    

 املشرتكة بني املتغريات.

 : جودة تمثيل المتغيرات7جدول رقم 

Communalities 

  Initial Extraction 
  

Initial Extraction 

A1 1 0,868 B6 1 0,819 

A2 1 0,904 B7 1 0,46 

A3 1 0,841 E1 1 0,889 

A4 1 0,976 E2 1 0,843 

A5 1 0,934 E3 1 0,951 

C1 1 0,807 E4 1 0,959 

C2 1 0,336 E5 1 0,498 

C3 1 0,904 E6 1 0,94 

C4 1 0,791 D1 1 0,941 

C5 1 0,058 D2 1 0,29 

B1 1 0,568 D3 1 0,97 

B2 1 0,723 D4 1 0,968 

B3 1 0,881 D5 1 0,738 

B4 1 0,765 D6 1 0,978 

B5 1 0,913       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 SPSS.  20.على نتائج باالعتمادالمصدر: من إعداد الطالبة 
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إن قيمة مربع قيمة اإلرتباط بني املتغري من جهة و املتغريات األخرى من جهة أخرى توضح يف العمود األول   

حاصل جمموع مربعات التباينات (extraction)    بينما تدل قيم العمود الثاين ( Initial)من اجلدول 

املشرتكة عند كل متغري يف العوامل املستخرجة، وعليه نستطيع أن حنكم على متغريات الدراسة على أهنا ذات 

 (.05يف اجلدول رقم ) ذلك جودة عالية للتمثيل كما يبدو 

 :القيم الذاتية استخراج -0

وسيتم توضيح ذلك  ت من طرف العامل الذي ارتبطت به.تفسر القيمة الذاتية حجم التباين املفسر يف املتغريا    

 بشيء من التفصيل فيما بعد.

 العوامل األساسية بعد التدوير و تسميتها استخراجالمطلب الثاني: 

يتضح لنا تشتت املتغريات حول كل حمور عاملي، باالعتماد على اجلدول أدنا ، الذي ميكننا من التعرف على 

 تشتتها.القيم الذاتية ونسب 

 : نسب تشتت القيم الذاتية حول المحاور العاملية2جدول رقم 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of 

Squared Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulat

-ive % 

Total % of 

Varianc

e 

Cumula

-tive % 

Total % of 

Variance 

Cumulativ

e % 

1 6,42 21,41 21,41 6,42 21,41 21,41 6,03 20,11 20,11 
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 2 6,17 20,57 41,98 6,17 20,57 41,98 4,71 15,71 35,81 

3 4,11 13,69 55,67 4,11 13,69 55,67 4,14 13,81 49,61 

.4 3,68 12,28 67,95 3,68 12,28 67,95 4,11 13,71 63,32 

5 2,59 8,64 76,59 2,59 8,64 76,59 3,98 13,27 76,590 

 
 القيم الذاتية غير المأخوذة في التحليل

  

6 1,98      6,59       83,18    18 0,050   

     

0,172    

   

99,640    

7 1,17      3,89       87,08    19 0,046   0,152 99,795 

8 0,97      3,23       90,30    20 0,024   0,081 99,876 

9 0,75      2,51       92,82    21 0,015   0,048 99,924 

10 0,64      2,15       94,96    22 0,018   0,27 99,951 

11 0,44      1,48       96,44    23 0,015   0,017 99,968 

12 0,26      0,86       97,30    24 0,003   0,011 99,979 

13 0,21      0,71       98,00    25 0,003   0,009 99,989 

14 0,15      0,51       98,51    26 0,002   0,005 99,994 

15 0,12      0,40       98,91    27 0,001   0,004 99,997 

16 0,1      0,32       99,23    28 0,00   0,001 99,999 

17 0,07      0,24       99,47    29 0,00 0,001 100 

    
29 0,00 0,001 100 

 SPSS.20على نتائج  باالعتمادالمصدر: من إعداد الطالبة 

نركز يف هذا التحليل على عمود العوامل املستخرجة لعملية التدوير يف القسم الثالث من اجلدول، ومن    

متغرية إىل مخسة عوامل، واليت  92عدد املتغريات من  اختصارخالل طريقة التحليل إىل مركبات أساسية متكنا من 

  أخذها بعني  الذي ينبغي االرتباطتعلقة بقيمة امل االجتاهاتتتمتع بتمثيل جيد للمتغريات األخرى، بناء على أحد 

 وهي: االعتبار
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 .0,3وهو األكثر شيوعا ويتمثل يف قبول االرتباط  إذا جتاوز  األول: االتجاه - 

يقل عن  ارتباط"، حيث يتم إمهال أي    Ford et alمتحفظ يوصى به " اجتا وهو الثاني:  االتجاه -

 ضعيفة. ارتباطاتباعتبارها  0.1

شريطة أن ال  " Norman & Steiner " يقوم على صيغة رياضية قدمها كل منالثالث:  االتجاه -

𝐦𝐢𝐧         وهي كالتايل 400العينة عن  يقل حجم
𝒍𝒐𝒂𝒅𝒊𝒏𝒈=

𝟓.𝟏𝟓𝟐

√𝑵−𝟐
   

ميثل التقديرات األولية القائمة على أساس املركبات من جدول القيم الذاتية بينما القسم األول            

أما القسم الثالث ميثل القيم الذاتية بعد  األساسية، أما بالنسبة للقسم الثاين فهو ناتج عن استخدام هذ  الطريقة.

 .عملية تدوير احملاور

 %34.12ففي دراستنا جند عدد احملاور املأخوذة هي مخسة حماور عاملية كما أشرنا مسبقا، وتفسر   

عالية و مقبولة ألخذ هذ  احملاور كعوامل متحكمة يف تصنيف املؤسسات  من الظاهرة حمل الدراسة و هي نسبة

، أما بالنسبة لعدد العوامل أي احملاور األساسية فهناك عدة أساليب املايل املتعثرة من السليمة، أو يف ظاهرة التعثر

 لتحديدها، ومن بينها:

، استعماالاألساليب : وهو أسلوب يعترب أكثر Kaiser Criterion "(5205)  "أسلوب كايزر -

 فإنهعلى حتديد عدد العوامل بناء على القيمة الذاتية، فإذا كانت تساوي الواحد الصحيح أو أكثر، ويركز
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 1من النموذج. استبعاد يتم إضافة العامل يف النموذج، ويف احلالة العكسية فإنه سيتم   

سنة " Cattell  "   هذ  الطريقة العامل    ابتكر : " Scree Plot "أسلوب الرسم البياين    -

 االجتا ، ويتضح مفهومه من خالل الرسم البياين للعوامل، حيث إذا كان العامل مييل إىل 5200

 2املعاكس من النموذج. باالجتا العمودي النازل، فسيتم إدخاله يف النموذج وتستبعد العوامل اليت متيل 

أعال  القيم الذاتية بعد التدوير، وأن نسبة التشتت اإليمايل للعوامل من خالل اجلدول يتضح            

 حيث تتوزع متغريات الدراسة أي النسب املالية على تلك العوامل كما يلي:  %34,120املستخرجة كانت 

 ؛6.03من التشتت وتقابله أعلى قيمة ذاتية وهي % 20.10احملور العاملي األول، يفسر حوايل 

 ؛1.34من التشتت وتقابله قيمة ذاتية وهي  %41.34الثاين، يفسر حوايل  احملور العاملي

 ؛1.41من التشتت وتقابله قيمة ذاتية وهي  %0 43.50احملور العاملي الثالث، يفسر حوايل 

 ؛1.44من التشتت وتقابله قيمة ذاتية وهي % 43.34احملور العاملي الرابع، يفسر حوايل 

 .3.25من التشتت وتقابله أدىن قيمة ذاتية وهي % 43.93حوايل احملور العاملي اخلامس، يفسر 

                                                        
جملة الدراسات االقتصادية الكمية ،  ،7550-5225قياس التطور المالي في الجزائر خالل الفترة امساعيل بن قانة، حممد عبد الكرمي بوغزالة، 1 

 934ص ،9041العدد األول، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،

-5220، دراسة احصائية لمساهمة قطاع الجلود و األحذية في االقتصاد الجزائري خالل الفترة عبد العزيز شيخاوي حممود فوزي شعويب، 2 
 402ص ، 9044جامعة قاصدي مرباح ورقلة،، 02جملة الباحث، العدد  ،7552
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فإنه يتم حتديد عدد العوامل بناء على القيم الذاتية اليت تكون أكرب من الواحد  "كايزر"أسلوب  حسب       

صول الصحيح، ويف احلقيقة أن عدد احملاور العاملية يتحدد حسب طبيعة الظاهرة املدروسة ودقة األهداف املراد الو 

  إليها، وبالنسبة لدراستنا فإن مخسة حماور عاملية ختدم أهداف البحث بدقة أكثر.

من النموذج، حسب  استبعادهاو من خالل الشكل التايل تظهر لنا القيم الذاتية اليت مت قبوهلا وحىت اليت مت     

 Cattell (1611 :)   أسلوب 

 Cattell  (5200 ): التمثيل البياني للقيم الذاتية حسب طريقة 2شكل رقم 

 

 SPSS.20على نتائج  باالعتمادمن إعداد الطالبة المصدر: 
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حيث نالحظ أنه هناك قيم ذاتية متيل حنو االحندار األفقي، فهي بذلك مستبعدة من النموذج، أما ما         

[  للعوامل،  4 -4]  تكون يف اجملال  االحندارشديدة  اليت هينالحظه بالنسبة للقيم الذاتية للعوامل املستخرجة 

هو التفسري  والسؤال الذي يطرح يف هذا الصدد، ماوبالتايل فإن عدد احملاور العاملية املستخرجة هو مخسة عوامل، 

للمحاور العاملية احملصل عليها ؟ ولإلجابة على ذلك نستعني مبصفوفة العوامل بعد التدوير واليت  االقتصادي

توضح لنا كافة املتغريات املرتبطة بكل  عامل من العوامل املستخرجة مما يسهل لنا عملية تفسري وتسمية احملاور 

 (. 40أنظر اجلدول رقم )   ية،العامل

 : مصفوفة العوامل المستخرجة بعد عملية التدوير55جدول رقم 

 

Rotated Component Matrixa 

  Component 

1 2 3 4 5 

C3 0,949         

D1 0,932 0,193   -0,140   

A2 -0,904 0,127   -0,111 0,223 

E1 0,898 0,179   -0,101 -0,199 

C1 0,866       0,182 

B5 0,782   0,491 0,240   

B3 0,708     0,544 0,278 

E4   0,971       

E3   0,968   0,106   

A5 -0,216 0,930     0,119 

A4 0,298 0,929   0,148   

D4     0,956   0,219 

D3     0,940 -0,108 0,271 

D6   0,343 0,891 -0,119 0,226 

E6   0,260 0,676   0,202 
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 D5 0,352   0,652     

C2 -0,141   0,346 -0,182 -0,289 

A3 -0,124 0,126   0,889 -0,132 

A1 0,143 0,300   -0,861 0,111 

B4   0,143   0,778 0,367 

B2 0,191 0,116 -0,139 0,69 0,422 

E2 -0,240 0,488   -0,674 0,291 

D2 -0,316 0,184 0,219 -0,327   

C5       0,228   

C4     0,127   0,87 

B6 -0,129   0,135 -0,416 0,781 

B1     0,243 0,121 0,698 

B7 0,112       0,659 

E5 -0,185     0,182 0,252 

            

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 

 spss.20المصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج 

ى، من أجل إعطاء تفسري للمحاور ذاتية اليت ترتبط بكل عامل على حدتبني لنا هذ  املصفوفة القيم ال          

العاملية املستخرجة وتسميتها باملعاين املناسبة هلا باستخدام أسلويب الوصف و السببية معا، خاصة وأن متغريات 

من املتغريات  انطالقاوفيما يلي سيتم تسمية حماور الدراسة   مالية ذات طابع كمي. الدراسة عبارة عن نسب

 *املرتبطة هبا:

 الديونري بكل من النسب التالية: املصاريف املالية إىل رقم األعمال، نالحظ أن العامل األول ارتبط إىل حد كب  

                                                        
 ورقلةقاصدي مرباح  جبامعة سيري و علوم الت جاريةد. دادن عبد الوهاب، أستاذ حماضر يف كلية العلوم االقتصادية، الت :باالستعانة * 
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قصرية األجل إىل جمموع األصول، رأس املال العامل إىل جمموع األصول، جمموع الديون إىل جمموع األصول،  

ملبيعات. إىل ا لغالاالست، ربح ىل رقم األعمالإ لالستغاللالقيمة املضافة إىل رقم األعمال، الفائض اإليمايل 

القيمة  ،) رقم األعمال، االنتاجنشاط النالحظ يف هذا العامل أنه يوجد ثالثة هوامش واليت تعرب عن مستوى 

عن درجة تكامل املؤسسة يف  ألعمال: القيمة املضافة إىل رقم اC1كما تعرب املتغرية وعالقته بنتيجة ما،    املضافة(

فإن هذ  املتغريات يغلب عليها شرح عالقة املؤسسة مع عمالئها و ، وعليه ، أي عالقة املؤسسة بالغريقطاعها 

 .بالسلوك التجاري للمؤسسة، لذا ميكن تسميتها يف نطاق نشاطها مورديها

 نالحظ أن العامل الثاين مفسر بكل من النسب التالية: األموال اخلاصة إىل إيمايل الديون، األصول غري      

 القدرة على ديون طويلة األجل إىل ال، اجلارية س املال العامل إىل إيمايل األصولإىل إيمايل الديون، رأاجلارية 

متغريات هذا احملور عبارة عن مؤشرات ختص اهليكل املايل واليت تشرح قدرة أغلب يتضح لنا أن  التمويل الذايت،

املؤسسة على تغطية ديوهنا باستخدام الفوائض حيث أن املؤسسة تستدين و حتاول تغطية دينها باألموال اخلاصة 

 .لي للمؤسسةالهيكل الما اسموهامش التمويل الذايت و رأس املال العامل ، ميكننا أن نطلق علي هذا العامل 

العامل الثالث بكل من النسب التالية: التدفق النقدي التشغيلي إىل الديون قصرية األجل، التدفق  ارتبطكما        

التدفق النقدي و نسبة  الفائض اإليمايل لالستغالل إىل إيمايل الديونصول، النقدي التشغيلي إىل إيمايل األ

. مبا أن يوجد ثالث نسب هلا عالقة ، التدفق النقدي التشغيلي إىل رقم األعمال جمموع الديونالتشغيلي إىل 

 بأداء تدفق خزينة االستغالل.بتدفق خزينة االستغالل فإنه ميكن تسمية هذا العامل 

 اجلارية إىل جمموع وقد ارتبط العامل الرابع باملتغريات التالية: األصول غري اجلارية إىل جمموع األصول، األصول    
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األصول، النتيجة الصافية إىل املبيعات، القدرة على التمويل الذايت إىل رقم األعمال، األصول اجلارية إىل جمموع   

يف تغطية ديوهنا ( A3 ,A1,B4,B2)الديون. تشرتك هذ  النسب يف دور أصول و إيرادات املؤسسة

(,E2 B2)بسياسة التمويل لدى ذا ميكن أن نسمي هذا العامل وهو ما يساعد يف سياسة متويل املؤسسة، ل

 المؤسسة

بالنسب التالية: النتيجة الصافية إىل إيمايل األصول، املبيعات إىل  ارتبطأما بالنسبة للعامل اخلامس فقد        

إىل إيمايل األصول. تشرتك هذ  النسب يف  ربح االستغاللإيمايل األصول، ربح قبل الضريبة إىل إيمايل األصول، 

 أن ميكن و . مدى مسامهة أصول املؤسسة يف النتيجة الصافية، املبيعات، النتيجة قبل الضريبة و نتيجة االستغالل

 األصول في تحقيق المردودية. جودةنسمي هذا العامل ب 

 غريات املرتبطة هبا يف اجلدول اآليت:ميكن تلخيص العوامل اخلمسة و املت ، من النتائج السابقة انطالقا و

 تلخيص العوامل المستخرجة والمتغيرات المرتبطة بها: 55جدول رقم 

نسبة التباين  : من اليمين إلى اليسار االرتباطترتيب المتغيرات حسب درجة 
 المفسر

ترتيب 
العوامل 
حسب 
قيمها 
 الذاتية

B3 B5 C1 E1 A2 D1 C3 20,10% األول 
A4 A5 E3 E4 15,71% الثاني 
D5 E6 D6 D3 D4 13,08% الثالث 
E2 B2 B4 A1 A3 13,17% الرابع 
B7 B1 B6 C4 13,21% الخامس 

 .المصدر: من إعداد الطالبة 
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إذن، مسحت لنا طريقة التحليل إىل مركبات أساسية باختصار كافة املتغريات اخلاصة بدراستنا يف مخسة        

وتتمثل هاته  عوامل خفية املتحكمة يف تصنيف مؤسسات الدراسة إىل مؤسسات متعثرة ومؤسسات سليمة .

بأداء تدفق خزينة االستغالل،  ،الهيكل المالي للمؤسسة ،السلوك التجاري للمؤسسة العوامل اخلمسة يف:

 األصول في تحقيق المردودية.سياسة التمويل لدى المؤسسة، جودة 

 : تطبيق طريقة التحليل العنقودي وتحليل النتائجالمبحث الثالث

ية اليت تؤثر على الظاهرة املدروسة، حناول فيما فالعوامل اخل اكتشافبعدما تطرقنا يف املرحلة السابقة إىل         

ذي يتميز بدرجة عالية من الكفاءة كونه ال يتطلب و الالعنقودي يلي تصنيف مؤسسات العينة وفق التحليل 

مسبق لعدد اجملموعات. إضافة إىل هذا فهو يتميز بأنه يسمح  بتوظيف قدر كبري من املعلومات اليت حتديد 

تتضمنها املتغريات املستقلة لتقدير سلوك املتغري التابع حيث يقوم بتحليل ذلك القدر من املعلومات الذي حيتويه  

التأثري املتبادل فيما بني جمموعة املتغريات كل متغري مستقل يف وقت واحد باإلضافة إىل املعلومات الناجتة عن 

 . املستقلة اخلاضعة للدراسة

 التحليل العنقودي الهرمي اختبارالمطلب األول: نتائج 

  Spss.20، وبعد قيامنا بعمليات التحليل باالستعانة بربنامج ةمتغري   92مت االعتماد يف دراستنا على        

  : املوايلالشكل كما يبديها ظهرت النتائج  
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 : التمثيل بالشجرة7شكل رقم  

  

 SPSS.20 لطالبة باالعتماد على نتائجاالمصدر: من إعداد   
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، وميكن يف شكل عناقيد ذات الصفات املتشاهبةيظهر لنا من خالل الشكل أعال  عدة جمموعات         

 متغرية 91، اجملموعة األوىل تضم تغرياتثالث جمموعات من امل التصنيف وفق اخلط املبني باللون األخضر، فنجد

واحدة فقط، وامللحق  متغرية، أما اجملموعة الثالثة تضم تغرياتم 01واليت تشكل الغالبية، واجملموعة الثانية تضم 

و بالنظر إىل  ،((Cluster Membership  يبني أعضاء اجملموعات أي حمتويات عناقيد الدراسة (50)رقم:

ذ  تقع لوحدها يف اجملموعة الثالثة، ففي حال استبعدنا ه C2 نالحظ أن املتغرية ، Cluster 3العمود الثاين 

، وهو التصنيف األفضل لبيانات الدراسة، كما هو موضح باخلط األمحر  اجملموعة فإنه سيتبقى لدينا جمموعتني

 فال جيوز األخذ به. ،أهداف الدراسةخاصة و أن التصنيف إىل ثالث جمموعات بعيد عن 

في  عمليات إدماج الحاالت  (57) ويف الواقع أن هذا التصنيف يوافق ماجاء به اجلدول رقم:        

، الذي يؤكد لنا التصنيف األمثل للمجموعات، وذلك بالنظر إىل القفزة االستثنائية يف معامل املسافة، مجموعات

، و هي القيم اليت مت إبرازها يف اجلدول 72 و 77أي مابني القيمتني  77رحلة إذ يتبني أن القفزة بدأت يف امل

 .2  فإن عدد اجملموعات األمثل هوقيمتني فقط (  )أدنا  خبط خمتلف، وتبعا لذلك 

 عمليات إدماج الحاالت في مجموعات :57جدول رقم 

 
Agglomeration Schedule 

Stage Cluster 

Combined 

Coefficie

nts 

Stage Cluster First 

Appears 

Next 

Stage 

Cluster 

1 

Cluster 

2 

Cluster 1 Cluster 2 

1 10 12 ,068 0 0 2 

2 10 18 ,517 1 0 3 

3 10 15 1,719 2 0 7 

4 9 14 2,815 0 0 7 



 

 

 

159 

 

ل متعدد المتغيراتالفصل الرابع: اختبار قدرة مؤشرات التحليل المالي في التنبؤ بالتعثر المالي باستخدام طرق التحلي  
 
 5 19 25 2,930 0 0 17 

6 4 23 3,086 0 0 11 

7 9 10 3,268 4 3 10 

8 27 30 3,512 0 0 14 

9 16 29 3,576 0 0 15 

10 9 13 4,475 7 0 11 

11 4 9 5,429 6 10 15 

12 2 20 5,806 0 0 19 

13 21 22 7,149 0 0 25 

14 24 27 7,607 0 8 16 

15 4 16 7,785 11 9 18 

16 24 28 9,706 14 0 22 

17 7 19 12,507 0 5 23 

18 4 11 12,567 15 0 21 

19 2 17 14,327 12 0 20 

20 1 2 17,215 0 19 23 

21 3 4 17,734 0 18 22 

22 3 24 18,205 21 16 24 

23 1 7 24,252 20 17 24 

24 1 3 36,011 23 22 26 

25 6 21 49,060 0 13 27 

26 1 26 96,917 24 0 28 

27 5 6 99,836 0 25 28 

28 1 5 156,632 26 27 29 

29 1 8 292,139 28 11 0 

 

 

  SPSS.20على نتائج باالعتمادالمصدر: من إعداد الطالبة 

داخل أي يف شكل عناقيد املؤشرات املالية تكتل مت التوصل إليه بناء على  تغريات،ذا التصنيف للمه      

اجملموعة الواحدة، بينما يوجد اختالف بني اجملموعتني األوىل والثانية من حيث املؤشرات املالية املستخدمة يف 

على اعتبار قصر املسافة بني احلالتني ويشري العمود الرابع إىل  اندماج احلاالت يف جمموعاتويكون  التحليل،

كما يظهر  رسم الشجرة وما ورد يف جدول تغريات  زيع املمعامل املسافة، فكلما زاد اندجمت احلاالت. ومبقارنة تو 

 التجميع يتبني أن النتيجة واحدة. 
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ة باملتغريات، وبالنظر إىل العمود يبني أعضاء اجملموعات اخلاص:  (50) مللحق رقم من خالل ا       

Cluster3، املتغريات اليت دخلت يف الدراسة ماعدا كل من:  نالحظ أن اجملموعة األوىل تضم كلE4 E3 A5 

A4 (57) الشكل رقم  ، اليت كانت حمتوى اجملموعة الثانية. وهو ما تؤكد  الشجرة العنقودية اخلاصة باملتغريات ،

 العناصر )املتغريات( الداخلة يف اجملموعة الواحدة و االختالف بينها فيما بني اجملموعتني.واليت تبني التشابه بني 

بناء  حتديد جمموعتني من املؤسسات، إىلمن خالل تطبيق التحليل العنقودي على بيانات الدراسة، توصلنا       

كل جمموعة منها عدد من   ملتشحيث  ،يف شكل عناقيد على مدى تقارب املؤشرات املالية من بعضها البعض

اليت ال يوجد اختالف فيما بينها وفقا جلميع املؤشرات املالية املستخدمة يف الدراسة، ويف نفس الوقت  املؤسسات

 يوجد اختالف بني هاتني اجملموعتني وفقا للمؤشرات املالية املستخدمة خالل فرتة الدراسة.

  k-means   )التحليل العنقودي غير الهرمي ) طريقة المتوسطات اختبارالمطلب الثاني: نتائج 

حىت نستطيع أن حنكم و  من أجل التعرف على مدى معنوية كل من املتغريات املستقلة الداخلة يف الدراسة،        

طريقة املتوسطات  على اعتمدناومن مث التنبؤ له مستقبال،  ،عليها أهنا تؤثر يف املتغري التابع أي ظاهرة التعثر املايل

(k – means )   .ستنا، يف برنامج ـيانات اخلاصة بدراـال قاعدة البـعد إدخـبSpss.20اد على ـباالعتم  ، و 

 :، وركزنا علىاملخرجاتجمموعة من النتائج السابقة، مت احلصول على 
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املتغريات املستقلة باستخدام لكل متغري من  1التباين في اتجاه واحداختبار نتائج  :  (50)  بني اجلدول رقمي 

، بينما يبني Clusterمتوسطات املربعات بني اجملموعات يف عمود اجملموعة حيث حيسب . اجملموعات النهائية

 sig.Fاالختبار حتت عنوان  دالة ، وكذلك مستوىErrorمتوسطات املربعات داخل اجملموعات يف عمود اخلطأ 

 لمتغيرات الدراسة ANOVAنتائج اختبار التباين في اتجاه واحد  :50جدول رقم 
 

ANOVA 

  Cluster Error F Sig. 

Mean 

Square 

Df 
Mean 

Square 

df 

       
A1 0,47 1 0,04 59 11,808 0,001 

A2 0,036 1 0,174 59 0,205 0,652 

A3 0,001 1 0,041 59 0,018 0,893 

A4 176,91 1 0,584 59 303,03 0 

A5 126,51 1 0,584 59 216,62 0 

C1 0,029 1 0,173 59 0,17 0,682 

C2 0,441 1 4,04 59 0,109 0,742 

C3 0,001 1 0,035 59 0,022 0,884 

C4 0 1 0,003 59 0,089 0,766 

C5 0,039 1 0,128 59 0,306 0,582 

B1 0 1 0,003 59 0,02 0,888 

B2 0,006 1 0,091 59 0,067 0,796 

                                                        
 هذا التحليل يعين دراسة االختالفات والفروقات بني عدد من اجملموعات انطالقا من متغري تابع وجمموعة من املتغريات املستقلة.  1
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 B3 0,002 1 0,068 59 0,032 0,858 

B4 0 1 0,031 59 0,002 0,965 

B5 0,003 1 0,094 59 0,027 0,871 

B6 0,053 1 0,277 59 0,192 0,663 

B7 0,001 1 0,01 59 0,114 0,737 

E1 0,725 1 0,158 59 4,601 0,036 

E2 1,974 1 0,092 59 21,547 0 

E3 79,363 1 0,135 59 585,89 0 

E4 106,44 1 0,09 59 1180,5 0 

E5 0,008 1 0,022 59 0,374 0,543 

E6 9,347 1 0,167 59 56,04 0 

D1 0,808 1 0,18 59 4,489 0,038 

D2 1,578 1 0,652 59 2,419 0,125 

D3 0,006 1 0,069 59 0,087 0,769 

D4 0,187 1 0,442 59 0,423 0,518 

D5 0,007 1 0,11 59 0,062 0,804 

D6 2,043 1 0,18 59 11,358 0,001 

The F tests should be used only for descriptive purposes because the 

clusters have been chosen to maximize the differences among cases in 

different clusters. The observed significance levels are not corrected 

for this and thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that 

the cluster means are equal. 

   SPSS.20 المصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج

 هي:و التنبؤ يتضح من اجلدول السابق أن أهم املتغريات املستقلة اليت استخدمت يف التصنيف           

D6, D1, E6, E4, E3, E2, E1, A5, A4, A1  
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، مما يعين أن هذ  املؤشرات 0.01ملؤشرات داللة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من اهلذ  يالحظ أن           

من التعثر املايل و املؤسسات اليت ال تعاين من ذلك يف تعاين ختتلف بصورة جوهرية بني جمموعة املؤسسات اليت 

 .خالل الفرتة املعتمدة عينة الدراسة

وعليه، ميكن القول بأن جمموعيت املؤسسات اخلاضعة للتحليل صنفت يف جمموعتني منفصلتني لكل منها        

 خصائص و مسات متيزها عن األخرى.

ومؤشرات السيولة على التمييز بني املؤسسات  االستدانةؤشرات اهليكلية، مؤشرات املوهذ  النتيجة تؤكد قدرة      

 . والتنبؤ خلطر التعثر املايل لعينة الدراسة ملتعثرة واملؤسسات السليمةا

 : تطبيق طريقة التحليل التمييزي وتحليل النتائجالمبحث الرابع

وهو التحليل العاملي  متعدد املتغرياتيف هذا اجلزء، نقوم بتطبيق أسلوب ثالث من أساليب التحليل       

على بيانات الدراسة و ذلك هبدف الوصول   L’analyse Factorielle Discriminant (AFD)التمييزي

اليت تساعدنا يف التنبؤ خلطر التعثر  املتغريات عينة الدراسة ومتييز أهم ستخدم يف تصنيفت اليتإىل الدالة التمييزية 

 . املايل

 المطلب األول: تطبيق طريقة التحليل العاملي التمييزي

الذي ينطلق  على عينة الدراسة  Stepwiseمن خالل تطبيقنا لطريقة التحليل التمييزي خطوة خبطوة           

 من منوذج به متغرية واحدة فقط مث نضيف له بالتتابع جمموعة من عدة متغريات من أجل الوصول يف األخري إىل
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والذي يعتمد يف اختيار  ،   SPSS.20خدام برنامج ذلك باستدالة متييز للمتغري التابع وهو خطر التعثر املايل، و  

 1للمتغريات على معيارين مها:

 معيار قدرة جمموعة من املتغريات على التمييز؛ 

  معيار إحصاءةLambda de Wilks . 

ذ  الطريقة على جمموعة من االختبارات اليت سنحاول عرضها يف دراستنا من أجل التعرف على وتعتمد ه        

سنحاول تقسيم دراستنا ئص املؤسسات عينة الدراسة، لذلك هذ  االختبارات و تطابقها مع خصامدى صحة 

 إىل خطوتني:

نقوم بتشكيل مصفوفة املتغريات واملشاهدات املتمثلة يف املؤشرات املالية املستخرجة من القوائم املالية  أوال:

حيث تتشكل أعمدهتا  ، EXCELرنامج باستخدام ب(01انطالقا من امللحق رقم )للمؤسسات حمل الدراسة 

من متغريات الدراسة ) النسب املالية(، بينما حتوي أسطرها عدد املشاهدات ) السنوات(، وللتمييز بني اجملموعتني 

 (05 ). أنظر للملحق رقم 0واملتعثرة بالرقم  4رمزنا للمؤسسات السليمة بالرقم 

، وللحصول على نتائج البحث خنتار أيقونة SPSS.20 إىل برنامج   EXCELقمنا برتحيل بيانات  ثانيا:

 خمرجاته يف املطلب املوايل.أهم ، ومتثلت  Discriminantالتحليل التمييزي 

                                                        
أطروحة دكتورا ، العلوم االقتصادية، جامعة  ،7557-5220احة والفندقة في الجزائر،دراسة قياسية في الفترة ، السيحممود فوزي شعويب1  

 .499، ص 9003اجلزائر، غري منشورة، 
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 للتحليل العاملي التمييزي المطلب الثاني: تحليل نتائج البرنامج اإلحصائي 

 لتساوي مصفوفات التغايرات  Boxأوال: اختبار 

إن قيمة حمدد اللوغاريتم متثل االختالف يف مصفوفة التغايرات ، وعليه فإنه كلما كربت قيمته دل على وجود       

متغرية جاءت مخسة  92( التايل أنه من بني 41اختالف يف مصفوفة التباينات املشرتكة، وكما يبني اجلدول رقم )

 .Rankمنها منبئة وذلك باالعتماد على حمتوى العمود 

 : محدد اللوغاريتم50جدول رقم 

Log Déterminants 

D Rank 
Log 

 Déterminant 

0 5 -14,427 

1 5 -14,659 

Pooled within-

groups 
5 -12,149 

Rank 

 SPSS.20المصدر: من إعداد الطالبة بناء على نتائج 

ويفرتض التحليل التمييزي جتانس مصفوفة التغاير بني اجملموعات، وهو حمقق يف دراستنا حيث أن حمددات        

 .متساوية نسبيا   Log Determinantاللوغاريتم 

مت االعتماد على توزيع فيشر  Box’sMفرضية جتانس التغايرات عن طريق إختبار   اختبارمن أجل        

F’fisher     فإننا نرفض الفرضية  0.01 ة املقبولة، فإذا كان مؤشر الداللة أقل من ــحتدد الفرضيحيث أن قيمته 
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 املتغري التابع، وكون الداللة الصفرية، ونقبل الفرضية البديلة واليت تنص على عدم التجانس يف التغايرات بني صنفي 

 وايل يوضح ذلك.فسنأخذ بالفرضية البديلة . واجلدول امل 0.000يف هذا االختبار تشري إىل  

 لتساوي مصفوفات التباين  Box’sM اختبار: نتائج 51جدول رقم 

Test Results 

Box's M 137,053 

F Approx. 8,262 

df1 15 

df2 12263,164 

Sig. ,000 

Tests null hypothesis of equal population  

covariance matrices. 

 SPSS.20المصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على 

 ثانيا: استخالص المتغيرات 

باالعتماد على عينة الدراسة و املتغريات املستخدمة، توصلنا إىل مخسة متغريات منبئة ومت ترتيبها حسب       

 قدرهتا على التمييز كما يلي:
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 المستخلصة :  المتغيرات 50جدول رقم  

 رمز النسبة مكونات النسبة
 B6 املبيعات إىل إيمايل األصول 

 C5 النتيجة الصافية إىل األموال اخلاصة 

 C1 القيمة املضافة إىل رقم األعمال 

  E2 األصول اجلارية إىل إيمايل الديون 

 B5 لالستغالل إىل رقم األعمال اإليمايلالفائض  

 D5 إىل رقم األعمالالتدفق النقدي التشغيلي  

 (50)   على الجدول رقم باالعتماد ةالمصدر: من إعداد الطالب

يدل على القدرة العالية ملتغريات  إن هذا، ف0.01، واليت كانت أقل من Exact F حسب داللة اإلحصاءة     

 (52رقم )  اجلدول التايلوهي جمتمعة على التمييز، وهو موضح يف   الدراسة

   Variables Entered: المتغيرات المستخلصة 52جدول رقم   

Variables Entered/Removeda,b,c,d 

Step Entered Removed 

Wilks' 

 Lambda 

Statistic df1 df2 df3 

Exact F 

Statistic df1 df2 Sig. 

1 B6   ,693 1 1 57,000 25,227 1 57,000 ,000 

2 C5   ,521 2 1 57,000 25,723 2 56,000 ,000 

3 C1   ,485 3 1 57,000 19,490 3 55,000 ,000 

4 E2   ,438 4 1 57,000 17,332 4 54,000 ,000 

5 D5   ,406 5 1 57,000 15,505 5 53,000 ,000 

6 B5   ,366 6 1 57,000 15,023 6 52,000 ,000 

7   C1 ,377 5 1 57,000 17,547 5 53,000 ,000 

At each step, the variable that minimizes the overall  

Wilks' Lambda is entered. 
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 a. Maximum number of steps is 58. 

b. Minimum partial F to enter is 3.84. 

c. Maximum partial F to remove is 2.71. 

 SPSS.20نتائج المصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على  

من متغرية واحدة يف  انطالقاقدرة املتغريات على التمييز  اختبارتكرار عملية  "خطوة بخطوة "يتميز أسلوب      

البداية، ويف كل مرة يضيف متغرية جديدة تظهر بأن هلا قدرة على التمييز، إىل غاية حصر جمموعة املتغريات اليت هلا 

 (. 50) خطوة. أنظر امللحق رقم 15 االستبعاد، وبلغ عدد خطوات اإلضافة و بالرتتيب  قدرة عالية على التمييز

 الداللة وقوة العالقة اختبارثالثا: 

 قوة العالقة بني متغريي اختبارعلى قيم جمموعة من اإلحصاءات ميكن من خالهلا  االختباريعتمد هذا 

و  ( Eigen-value) حيث جند أن القيمة الذاتية  االختباريلخص نتائج هذا  (18) الدراسة، واجلدول رقم  

اليت تدل قيمتها على القوة التفسريية للتباين يف املتغري التابع لدالة التمييز، وكلما كانت هذ  القيمة كبرية كلما 

 4.411زادت القوة التفسريية، وقد بلغت يف دراستنا 

 القيمة الذاتية لدالة التمييز  :57جدول رقم 

Eigenvalues 

Function Eigenvalue % of Variance 

Cumulative 

% 

Canonical 

Correlation 

1 1,655a 100,0 100,0 ,790 

a. First 1 canonical discriminant functions were used in the analysis. 

 SPSS.20 المصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج
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حسب دراستنا فإن للمتغري التابع تصنيفني، لذلك فإننا نتحصل على دالة متييز واحدة ونسبة التباين          

 االرتباطللنسبة املئوية للتباين املرتاكم املفسر من كل دالة، إضافة إىل معامل  الشيءنفس  وكذلك %400البالغة 

  0.491حوايل 1وبلغت نسبة التغري يف املتغري التابع .االرتباطو اليت تدل على قوة 0.320تساوي القانوين واليت 

، أما قيمة اإلحصاءة 0.333بلغت  Wilks’ Lambda   ةإحصاءيتبني من اجلدول أدنا  أن قيمة           

Chi-Square  ما إذا كانت هناك فروق دالة إحصائيا بني اجملموعتني يف  االختبار، وحيدد هذا 13.993بلغت

على أن  0.000املتغريات املنبئة و املتمثلة يف النسب املالية املعتمدة يف هذ  الدراسة، ونستدل من قيمة الداللة 

ئة من وهو يعرب على وجود فروق بني اجملموعتني يف املتغريات اخلمسة املنب 0.01دال عند مستوى  االختبارهذا 

 بني تلك املقرتحة.

   Wilks  Lambda الداللة اختبار: 52جدول رقم 

Wilks' Lambda 

Test of 

Function(s) 

Wilks' 

Lambda 

Chi-

square 
df Sig. 

1 0,377 53,223 5 0 

  SPSS.20المصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على بيانات 

 التمييز القانونية المعياريةرابعا: دالة 

 املعامالت عن نفس حسب اجلدول املوايل، يالحظ أن لكل متغرية من املتغريات املنبئة هلا معامل، وتعرب هذ  

                                                        
.االرتباطحيسب مبربع معامل   1  
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ل متعدد المتغيراتالفصل الرابع: اختبار قدرة مؤشرات التحليل المالي في التنبؤ بالتعثر المالي باستخدام طرق التحلي  
 
املرجحة يف مناذج االحندار املتعدد، وبالتايل تتضح لنا األمهية النسبية  Bêta املعامالت اليت تقدمهاداللة  

 عملية تقدير قيم املتغري التابع عند املستويات املختلفة للمتغريات املستقلة.للمتغريات املستقلة يف 

النتيجة الصافية إىل األموال  وهي : C5ونالحظ يف اجلدول املوايل أن أكرب وزن يف التمييز تتمتع به املتغرية        

 يبني املتغريات املنبئة مرجحة بأوزاهنا النسبية.  (20)واجلدول رقم  اخلاصة.

 : دالة التمييز القانونية المعيارية75جدول رقم 

Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients 

  

Function 

1 

C5 -0,873 

B5 1,130 

B6 0,841 

E2 0,525 

D5 -0,976 

  SPSS..20المصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد بين نتائج 

 وعليه ميكن صياغة دالة التمييز على النحو التايل:

Z= -0.873* C5 + 1.13* B5 +0.841* B6+0.525* E2 - 0.976*D5                           
حتصلنا على دالة تساعدنا يف تصنيف مؤسسات الدراسة سواء متعثرة أو سليمة وكذا تقدير املتغري التابع الذي   

 هو التعثر املايل.

 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممتقالهيكلية : المصفوفةخامسا

 اجلدولجاء يف  كما،   ةــز داخل اجملموعــاملصفوفة معامالت االرتباط بني املتغريات املنبئة ودالة التميي هذ   تقدم
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ل متعدد المتغيراتالفصل الرابع: اختبار قدرة مؤشرات التحليل المالي في التنبؤ بالتعثر المالي باستخدام طرق التحلي  
 
 دالة متييز واحدة.وهذا من أجل إجياد تفسريات لكل دالة متييز، ويف هذ  احلالة لدينا املوايل  

 الهيكلية  : المصفوفة75جدول رقم 

Structure Matrix 

  
Function 

  
Function 

1 1 

B6 0,517 A5a 0,148 

E2 0,444 C2a 0,11 

E5a 0,388 B7a 0,103 

C5 -0,324 E1a -0,083 

A1a 0,309 E3a 0,065 

D6a 0,281 B3a -0,045 

E6a 0,281 A4a 0,045 

A3a -0,272 B4a 0,033 

C4a 0,269 D5 -0,025 

D3a 0,247 D1a -0,024 

D2a 0,237 B5 0,021 

D4a 0,233 C3a -0,016 

B1a 0,221 C1a -0,01 

A2a 0,179 B2a 0,005 

E4a 0,163     

Pooled within-groups correlations between discriminating 

variables and standardized canonical discriminant functions 

a. This variable not used in the analysis 

 

  

  

 Variables ordered by absolute size of correlation within 

function. 

 SPSS.20المصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج 
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ل متعدد المتغيراتالفصل الرابع: اختبار قدرة مؤشرات التحليل المالي في التنبؤ بالتعثر المالي باستخدام طرق التحلي  
 
التمييز باملتغريات  دالة ارتباطاتمتغرية مقرتحة، نالحظ  92لقد مت اإلبقاء على مخسة متغريات من بني         

 املنبئة جاءت كما يلي:

C5   سالب؛   ارتباطوهو  % 39.1: النتيجة الصافية إىل األموال اخلاصة ترتبط بدالة التمييز بنسبة 

B5وهو ارتباط موجب؛%  9.4ترتبط بدالة التمييز بنسبة  رقم األعمال يمايل لالستغالل إىل : الفائض اإل 

B6  وهو ارتباط موجب؛ % 14.3: املبيعات إىل إيمايل األصول ترتبط بدالة التمييز بنسبة 

E2  وهو ارتباط موجب؛ %11.1: األصول اجلارية إىل إيمايل الديون ترتبط بدالة التمييز بنسبة 

D5سالب وهو ارتباط %  9.1ي إىل رقم األعمال ترتبط بدالة التمييز بنسبة: التدفق النقدي التشغيل. 

   Canonical Discriminant Function Coefficients سادسا: دالة التمييز القانونية

على حتقيق هدف الدراسة وهو التنبؤ بالتعثر املايل، على غرار دالة التمييز القانونية تساعدنا دالة التمييز  

 القانونية.( يعرض لنا معامالت دالة التمييز 92املعيارية اليت أفادتنا يف التقدير، واجلدول رقم: ) القانونية

 : معامالت دالة التمييز القانونية77جدول رقم 

Canonical Discriminant Function Coefficients 

 

Function 

1 

C5 -2,618 

B5 3,644 
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ل متعدد المتغيراتالفصل الرابع: اختبار قدرة مؤشرات التحليل المالي في التنبؤ بالتعثر المالي باستخدام طرق التحلي  
 
 B6 1,897 

E2 1,691 

D5 -2,890 

(Constant) -2,425 

 SPSS.20المصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج 

 وعليه فإن صيغة دالة التمييز القانونية تأخذ الشكل التايل:

Z=  -2.425 -2.618*C5 +3.644*B5 +1.897 *B6 +1.691*E2 -2.890 *D5        

 سابعا: مراكز ثقل المجموعات

اجلدول أدنا  مركز ثقل كل جمموعة من دراستنا، مبعىن ثقل قيم دالة التمييز لكال اجملموعتني، حيث يبني 

  2.539=  5.507+5.022:أن القيمتني متعاكستني، و تقدر املسافة بينهما جبمع قيمتيهما املطلقة

 : إحداثيات مركز ثقل الدالة70جدول رقم 

Functions at Group Centroids 

D 
Function 

1 

0 -1,377 

1 1,162 

Unstandardized canonical discriminant functions evaluated at group means 

 SPSS.20المصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج 
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ل متعدد المتغيراتالفصل الرابع: اختبار قدرة مؤشرات التحليل المالي في التنبؤ بالتعثر المالي باستخدام طرق التحلي  
 
 ثامنا: معامالت دالتي التصنيف 

نظرا لوجود جمموعتني يف دراستنا، فإنه يوجد دالتان لتصنيف مؤسسات سواء متعثرة أو سليمة، و اجلدول  

 يوضح معامالت داليت التصنيف. التايل

 تي التصنيفل: معامالت دا70جدول رقم 

Classification Function Coefficients 

  D 

0 1 

C5 3,105 -3,541 

B5 6,767 16,016 

B6 0,124 4,938 

E2 9,345 13,636 

D5 -2,526 -9,862 

(Constant) -5,263 -11,146 

Fisher's linear discriminant functions 

 SPSS.20المصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج  

  التصنيف تأخذان الصيغ التالية: فدالتاوعليه 

 الصغيرة و المتوسطة السليمة:دالة تصنيف المؤسسات 

Z =-11,146-3,541*C5+ 16,016*B5+ 4,938*B6+ 13,636*E2 -9,862* D5 

 دالة تصنيف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المتعثرة:

Z= -5,263 +3,105*C5+6,767*B5 +0,124*B6+ 9,345*E2-2,526*D5  
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ل متعدد المتغيراتالفصل الرابع: اختبار قدرة مؤشرات التحليل المالي في التنبؤ بالتعثر المالي باستخدام طرق التحلي  
 
 تاسعا: جودة التصنيف 

ويتضح لنا من خالهلا جودة نتائج التنبؤ ملشاهدات الدراسة  يبني اجلدول أدنا  جودة نتائج التصنيف،

باستخدام التحليل التمييزي. ويتبني من القطر الرئيسي للجدول أن احلاالت مصنفة تصنيفا صحيحا، حيث أن 

)ميزانية( قد صنفوا تصنيفا صحيحا  27املتعثرة البالغ عدد مشاهداهتا  أفراد اجملوعة األوىل اليت ختص املؤسسات

،  31أما فيما خيص اجملموعة الثانية اليت ختص املؤسسات السليمة البالغ عدد مشاهداهتا   ،   %400بنسبة 

مشاهدة من  33جاءت صحيحة أي    %23.4فإن أغلب مشاهداهتا مصنفة تصنيف صحيح، حيث أن 

أي ما يعادل مشاهدة واحدة هلا خصائص اجملموعة   %9.2مشاهدة، يف حني أن ما نسبته 31إيمايل مقدر ب 

بنسبة  مشاهدة40 اليت صنفت تصنيفا صحيحا قدرت ب للمشاهدات العدد اإليمايلاألوىل. وعليه فإن 

 ، وهي بذلك متثل جودة عالية للتصنيف الكلي.  25.1%

 : نتائج جودة التصنيف71جدول رقم 

Classification Resultsa 

D 
Predicted Group Membership 

Total 0 1 

Original 

Count 

0 27 0 27 

1 1 31 34 

% 

0 100.0 0.0 100 

1 2,6 97,1 100 

a. 90,1% of original grouped cases correctly classified. 

 SPSS.20المصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج 
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ل متعدد المتغيراتالفصل الرابع: اختبار قدرة مؤشرات التحليل المالي في التنبؤ بالتعثر المالي باستخدام طرق التحلي  
 
 خالصة الفصل: 

التنبؤ  علىقدرة مؤشرات التحليل املايل حول  ة الرئيسيةاإلشكاليعلى  اإلجابةحاولنا يف هذا الفصل   

 .اإلحصائيةالتحليل متعدد املتغريات بالتعثر املايل باستخدام أساليب 

لذلك تناولنا يف هذا الفصل ثالث مستويات رئيسية للتحليل. حيث متثل املستوى األول يف استخدام  

طريقة احملاور العاملية األساسية الستخراج احلد األدىن من العوامل املتحكمة يف تصنيف مؤسسات الدراسة إىل 

قدمي عوامل أخرى تكشف لنا ظاهرة ذا األسلوب يف تمؤسسات سليمة و مؤسسات متعثرة، كما قد أفادنا ه

 التعثر املايل يف املؤسسة و ميكننا من التنبؤ له مستقبال.

ذ متكن من حتديد جمموعتني ، إ ق املستوى الثاين للتحليل يف استخدام طريقة التحليل العنقوديوقد تعل 

متميزتني من املؤسسات، حيث تشمل كل جمموعة منها عدد من املؤسسات اليت ال يوجد اختالف بينها يف 

الوقت يوجد اختالف بني  الوضعية املالية وفقا جملموعة من املؤشرات املالية املستخدمة يف الدراسة، ويف نفس

 اجملموعتني وفقا هلذ  املؤشرات املالية، مث مت استخراج املتغريات املالية اليت استخدمت يف التصنيف و التنبؤ.

طريقة التحليل العاملي املميز من أجل الوصول لنموذج ذو  أما املستوى الثالث فقد خصص الستخدام 

النسب اليت هلا قدرة عالية على التمييز، ومت استخراج داليت التمييز بني  قدرة تنبؤية خبطر التعثر، متضمنا جمموعة

 %25.1املؤسسات السليمة و املتعثرة جبودة تصنيف تقدر ب 
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يعترب التحليل املايل أمرا بالغ األمهية، كونه ميكن املؤسسة من حتليل ودراسة الوضعية املالية للمؤسسة 

أنه يف  حيث، ومن مث حتقيق األهداف املرجوة ، يساعد يف اختاذ القرارات املهمة هلا ومراقبة نشاطها وهو ما

، نتيجة لتعرضها ملشاكل اهنيارهاأو  من املؤسسات إىل توقفها عن مزاولة نشاطهاالسنوات األخرية تعرضت العديد 

وصعوبات خاصة منها املالية أدت هبا لعدم قدرهتا على الوفاء بالتزاماهتا يف الوقت املناسب، مما أدى لضرورة 

 عن حلول متكنها من اخلروج من هذ  املشاكل. البحث

نسب هيكلية ،مردودية ،  : مصنفة إىلمن مؤشرات التحليل املايل  على جمموعةاعتمدنا يف هذ  الدراسة 

ددة املتغريات متعحتليلية  إحصائية رحبية ، ونسب االستدانة و السيولة  واليت مت معاجلتها باستخدام ثالث مناذج 

وذلك هبدف حتليل تتمثل يف التحليل العاملي باملركبات األساسية، التحليل العنقودي والتحليل العاملي التمييزي 

ظاهرة التعثر يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية والتنبؤ هلا مستقبال قبل استفحاهلا أو وقوعها، وبناء على 

ذلك فقد متكنا من حتديد املتغريات اليت تؤثر يف ظاهرة التعثر املايل هذا من جهة ومن جهة أخرى أن هلذ  

 .ني املؤسسات املتعثرة و املؤسسات السليمةاملتغريات قدرة عالية يف التمييز ب

 علىات التحليل المالي ما مدى قدرة مؤشر  :ولبلو  أهداف الدراسة مت البحث يف اإلشكالية اآلتية

في المؤسسات الصغيرة و  اإلحصائيةالتحليل متعدد المتغيرات باستخدام أساليب التعثر المالي ب التنبؤ

 المتوسطة الجزائرية؟

من الفرضيات املقدمة يف بداية  انطالقا فصولأربعة  البحث معاجلة اإلشكالية من خالللذلك تطلب 

هذ  الدراسة، وباستخدام جمموعة من األدوات اإلحصائية واملشار إليها يف املقدمة، وعليه تناولت اخلامتة نتائج 

 البحث واختبار الفرضيات، التوصيات املقرتحة مث آفاق البحث.
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، حيث مت وضوع التعثر املايل يف املؤسسةمل النظرية وانباجلاإلملام جبميع حاولنا من خالل هذا البحث  

التطرق ملفهوم املؤسسة املتعثرة، العوامل املؤدية للتعثر املايل واملراحل اليت مير هبا، كما عرجنا على اآلثار السلبية 

اإلحاطة كذلك مت  هذا اخلطر الذي يؤرق عمل املؤسسة، الناجتة عن هذ  الظاهرة مث تطرقنا لكيفية معاجلة 

باالضافة إىل أهم النسب املستخدمة لدى احملللني من حيث املفهوم  باملفاهيم العامة للتحليل املايل يف املؤسسة

 .يف الفصل الثالثات اإلحصائية املنتهجة باألدو للجانب النظري اخلاص ، كذلك مت التطرق املاليني

صغرية مؤسسة  41أما يف اجلانب التطبيقي، قمنا بدراسة مالية قياسية، وكانت عينة الدراسة مكونة من 

 .(9041-9002خالل الفرتة املمتدة من )جزائرية و متوسطة 

مت اجلمع بني أدوات التحليل املايل والتحليل اإلحصائي، باعتبارمها أهم طرق من خالل هذ  الدراسة 

ايل، حيث مت التحليل املايل باستخدام جمموعة من املؤشرات املالية املستقاة من القوائم املالية لعينة التنبؤ بالتعثر امل

رحبية ، ونسب االستدانة و السيولة  واليت مت نسب الردودية ، نسب امل ،يكليةاهلنسب  : مصنفة إىل الدراسة 

املتغريات تتمثل يف التحليل العاملي باملركبات األساسية، معاجلتها باستخدام ثالث مناذج حتليلية  إحصائية متعددة 

حتليل ظاهرة التعثر يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة  غرضوذلك ب ،التحليل العنقودي والتحليل العاملي التمييزي

 اجلزائرية والتنبؤ هلا مستقبال.

 :فيما يليالقياسية واملالية   النظرية والدراسةة لتحليل متثلت أهم نتائج الدراسوبعد القيام بعملية املعاجلة وا     

 :نتائج البحث واختبار الفرضيات 

النايمة عن جمموعة من  التعثر املايل ظاهرةواليت منها تسعى املؤسسة إىل احلد من املخاطر احمليطة هبا 

 املالية وكذادوات التحليل املايل خاصة منها املؤشرات على أ باالعتمادالكشف املبكر عنها يتم ، و األسباب
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من الناحية النظرية توجد عالقة بني ف . الفعالية هذا لتحقيق درجة عالية من الكفاءة و ، واألساليب اإلحصائية

 .طر التعثر املايلخالتحليل املايل و 

يف املؤسسة،  املايل التعثر حليل املايل وـالتة بني على وجود عالق صألوىل اليت تنمنه مت قبول الفرضية ا و        

، املوارد البشرية، السياسات املنتهجة داخل وانب املالية، اجلوانب اإلداريةويعود تعثر املؤسسة إىل جمموعة من اجل

 املؤسسة وجوانب أخرى.

 املتغريات اخلاصة بدراستنااختصار كافة  متكنا من ،العاملي باملركبات األساسية باستخدام طريقة التحليل        

املتحكمة يف تصنيف مؤسسات الدراسة إىل مؤسسات متعثرة و مخسة عوامل خفية  متغرية إىل92واملتمثلة يف

وتتمثل هاته العوامل اخلمسة يف:  .مستقبال التنبؤ لهتساعدنا يف كذا و املايل أي ظاهرة التعثر ومؤسسات سليمة 

ايل للمؤسسة، أداء تدفق خزينة االستغالل، سياسة التمويل لدى املؤسسة، السلوك التجاري للمؤسسة، اهليكل امل

ميكن التنبؤ خلطر التعثر املايل يف  إذ أنه ةحيقق صحة الفرضية الثانيما وهو  ،جودة األصول يف حتقيق املردودية

يف لتصنيفات املعتمدة املؤسسات الصغرية واملتوسطة باستخدام التحليل العاملي إىل مركبات أساسية من خالل ا

 الدراسة للنسب املالية.

جملموعة  و الذي هو إحدى أساليب التحليل متعدد املتغريات توصلنا ،من خالل تطبيق التحليل العنقودي      

 هي:واليت املتغريات املستقلة اليت استخدمت يف التصنيف و التنبؤ من 

D6  :إىل جمموع الديون نسبة التدفق النقدي التشغيلي ،D1 : ،نسبة الديون قصرية األجل إىل جمموع األصول

E6 : لالستغالل إىل جمموع الديون،  اإليمايلنسبة الفائضE4 : ،نسبة األموال اخلاصة إىل جمموع الديونE3 : 

بة جمموع نس: E1نسبة األصول اجلارية  إىل جمموع الديون، : E2نسبة األصول غري اجلارية إىل جمموع الديون، 
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نسبة الديون طويلة األجل : A4نسبة رأس املال العامل إىل األصول اجلارية ، : A5الديون إىل جمموع األصول، 

 نسبة األصول اجلارية إىل إيمايل األصول : A1لتمويل الذايت، ا القدرة علىإىل 

، مما يعين أن هذ  0.01املؤشرات داللة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من هلذ  يالحظ أن  حيث       

من التعثر املايل و املؤسسات اليت ال تعاين من تعاين املؤشرات ختتلف بصورة جوهرية بني جمموعة املؤسسات اليت 

 .خالل فرتة الدراسة ذلك يف عينة الدراسة

 بني املؤسساتوهذ  النتيجة تؤكد قدرة املؤشرات اهليكلية، مؤشرات االستدانة ومؤشرات السيولة على التمييز      

باستخدام التحليل العنقودي  املؤسسات الصغرية واملتوسطةتعثر ب التنبؤمن مث و   املتعثرة واملؤسسات السليمة

نتيجة لعدم قدرة كل  الثالثةا يثبت جزئيا صحة الفرضية وهو م. أساليب التحليل متعدد املتغريات إحدى

وقصورها على التمييز بني املؤسسات السليمة و املتعثرة وكذا التنبؤ خلطر  التصنيفات املقرتحة من املؤشرات املالية

 .مستقبال التعثر املايل

مخسة  من اختيار   Wilks lambda اختبارمكن  لطريقة التحليل العاملي التمييزي، فإنهتطبيقنا  دا عنمأ     
 ، وهذا يفسر0.01أي أقل من  0.000القيمة  Exact F، وبلغت داللة االحصاءة نسبة 92نسب من بني 

 على التنبؤ خبطر التعثر املايل متمثلة يف:هلذ  املؤشرات عالية القدرة ال

C5النتيجة الصافية إىل األموال اخلاصة : B5رقم األعمالإىل  ايل لالستغالل: الفائض اإليم B6 املبيعات إىل :

 لنقدي التشغيلي إىل رقم األعمال : التدفق اD5: األصول اجلارية إىل إيمايل الديون  E2 إيمايل األصول

، مؤشرات الرحبية ومؤشرات االستدانة ومؤشرات السيولة على تيجة تؤكد قدرة مؤشرات املردوديةوهذ  الن     

بت جزئيا وهو ما يث. مستقبال ومن مث التنبؤ خلطر التعثر املايل  املتعثرة واملؤسسات السليمةالتمييز بني املؤسسات 
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، اليت افرتضنا فيها أنه ميكن التنبؤ خبطر التعثر املايل من خالل يميع التصنيفات املعتمدة يف صحة الفرضية الرابعة

 تصنيفات فقط قدرهتا على التمييز أربعة تتأثب، حيث على أسلوب التحليل العاملي التمييزي اعتماداالدراسة 

 .بشكل نسيبوهو ما يثبت صحة الفرضية الرابعة  مقرتحةتصنيفات من بني مخس  والتنبؤ

قدرة عالية أنه لكل من مؤشرات االستدانة و السيولة يف هذ  الدراسة حسب النتائج السابقة، نالحظ        

تطبيق كل من كانت مشرتكة بني نتائج على التنبؤ و التصنيف مقارنة بباقي التصنيفات املعتمدة األخرى، حيث  

 والتحليل العاملي باملركبات األساسية. التحليل العنقودي و التحليل العاملي التمييزي

 :ميكن صياغة منوذج التنبؤ كما يلي ، التنبؤانطالقا من نتائج الدالة القانونية اليت تفيد يف حتقيق هدف      

Z=  -2.425 -2.618*C5 +3.644*B5 +1.897 *B6 +1.691*E2 -2.890 *D5     

ميكن بناء منوذج ذو قدرة تنبؤية  خبطر التعثر املايل يف  أنهالقائلة  امسةاخلوهذا ما حيقق الفرضية    

. هذا األخري الذي مت تأكيد  من خالل اختبار نتائج 9041-9002ات عينة الدراسة خالل الفرتة املؤسس

،    %400اليت ختص املؤسسات املتعثرة قد صنفوا تصنيفا صحيحا بنسبة  البياناتالتصنيف اليت وضحت أن 

فإن أغلب مشاهداهتا مصنفة تصنيف صحيح، نية اليت ختص املؤسسات السليمة  أما فيما خيص اجملموعة الثا

 جاءت صحيحة.  منها   %23.4حيث أن 

، وهي بذلك   %25.1 بملشاهدات اليت صنفت تصنيفا صحيحا قدرت اإيمايل  نسبةوعليه فإن  

 متثل جودة عالية للتصنيف الكلي.

 ألنه أكثر دقة مقارنة بنتائج النماذج األخرى نتائجه التحليل العاملي التمييزي  تكونأسلوب استخدام  نإ        

 وهكذا نكون قد جدا لةـوهي نسبة قلي   %4.4حيث كانت نسبة اخلطأ فيه  ، و التنبؤ ييزـمد على دوال التمـيعت
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منوذج التحليل العاملي التمييزي هو النموذج األمثل مقارنة بباقي  أكدنا على الفرضية  السادسة اليت تقول أن

 .النماذج للتنبؤ خبطر التعثر املايل  يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية

 ات:ــــــــــــــــــــالتوصي 

بناء على النتائج السابقة، ميكن إبداء بعض التوصيات و املقرتحات اليت نتوقع أن األخذ هبا سيعطي نتائج        

 ن خالل النقاط املختصرة التالية:وذلك م ،أفضل

  من أجل  يف اجلزائراستمرار الدراسات البحثية فيما يتعلق بتعثر أو فشل املؤسسات الصغرية و املتوسطة

 ؛ إجياد بعض احللول للمشاكل اليت يعاين منها االقتصاد الوطين

  على النماذج وكل األطراف اليت هلا عالقة هبذ  املؤسسات املؤسسات اجلزائرية و البنوك ضرورة اعتماد

واطن من أجل التعرف على م ،اختلف املخاطر اليت قد تتعرض هللغرض التنبؤ مبواإلحصائية الرياضية 

 الوقائية هلا مستقبال؛اخللل واقرتاح احللول 

   عنها بأكثر  واإلفصاحضرورة نشر القوائم املالية و التقارير  اخلاصة باملؤسسات الصغرية و املتوسطة

 مصداقية و شفافية؛

 على املؤشرات املالية و املؤشرات غري املالية يف تقدير منوذج للتنبؤ خبطر التعثر املايل لتجنب  االعتماد

 األضرار املادية وحىت املعنوية اليت قد تنجم عن هذا اخلطر ؛

  ضرورة وجود تكامل بني أدوات التحليل اإلحصائي و أدوات التحليل املايل، واهلدف من ذلك هو جتنب

 استخدام التحليل املايل مبفرد  يف جمال تشخيص الوقوع يف خطر التعثر املايل؛ القصور الناتج عن
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  عن املزيد من املعلومات إن استخدام األساليب اإلحصائية يف تشخيص املؤسسات من شأنه أن يكشف

 الضرورية واملهمة اليت تعجز أدوات التحليل الكالسيكية عن كشفها؛

 إذ يعترب أداة فعالة جدا يف معاجلة الكم اهلائل من املعطياتملي يف يبني البحث أمهية طرق التحليل العا ،

 ؛االقتصاديةانتقاء املتغريات املستقلة اليت تدخل يف بناء النماذج 

  التوصية على استخدام جمموعة من األساليب الكمية يف دراسة واحدة للوصول إىل نتائج أكثر دقة ليس

 .واحدكمي من السهل إدراكها بأسلوب  

  ثـــــــاق البحــــــــــــآف : 

لة ال زالت حتتاج إىل املزيد ـاك بعض اجلوانب املكمـا أن هنـة تبني لنـذ  الدراسـمن خالل إجرائنا هل        

نراها جديرة بأن جمموعة من املواضيع اليت والبحث، فلكل دراسة قصور ونقص، لذلك نقرتح  من التحليل

 :تكون آفاق حبث جديدة

  للتنبؤ؛ أفضلنموذج  إلعطاءالقيام بدراسة مماثلة باستخدام مجموعة من المؤشرات الحديثة 

  مستوى المؤسسات المسعرة في على  أوعلى مستوى البنوك الجزائرية دراسة موضوع البحث

 البورصة؛

 إحصائية مغايرة كاستخدام نموذج االنحدار الخطي  أساليب بإدراجذات الموضوع ، لكن  دراسة

 .التي تخدم موضوع البحث الرياضية األساليبونموذج اللوجستي وغيرها من  تعددالم
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 .4222 اجلزائر،

 متكامل( تحليل المالي ) منهج علمي و عملي، االتجاهات المعاصرة في الوليد ناجي احليايل .31
 . 9001عمان،   مؤسسة الوراق،،

 .9003فتوحة يف الدمنارك، املكادميية العربية األ،التحليل الماليوليد ناجي احليايل،  .34
 

 اتمذكر األطروحات و ال

، ذجاالمصرف السوري نمو  -، التحليل اإلئتماني و دوره في ترشيد عمليات اإلقراضإميان أجنرو .33
 9003مذكرة ماجستري غري منشورة، جامعة تشرين، سوريا، 
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 –، استخدام التحليل المالي في تقييم أداء المؤسسات االقتصادية و ترشيد قراراتها اليمني سعادة .35
، مذكرة ماجستري، فرع إدارة أعمال، ، جامعة باتنة، دراسة حالة المؤسسة الوطنية لصناعة أجهزة القياس

9002. 

 مذكرة، استبيانات التسويقاستخدام التحليل العاملي للمتغيرات في تحليل بلبخاري سامي،  .32
  9002ماجستري، جامعة العقيد احلاج خلضر، باتنة، 

 مذكرة أثر سياسة الدعم على اإلنتاج الزراعي في الجزائر :دراسة حالة منتوج القمح،بن حلبيب طه،  .10
 9049، 3جامعة اجلزائر كلية العلوم االقتصادية ختصص اقتصاد كمي، ماجستري،  

دراسة حالة شركة  –الحديث للتحليل المالي األساسي في تقييم األداء ، المنهج بن مالك عمار  .14
،مذكرة ماجستري،كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، إدارة 7555-7550إسمنت السعودية للفترة 

 9040مالية، جامعة قسنطينة،
القوائم المالية لتنبؤ التحليل المالي للمعلومات المالية المنشورة في حليمة خليل اجلرجاوي، دور  .19

 9005، مذكرة ماجستري ، ختصص حماسبة ومتويل، غزة،بأسعار األسهم
 –مدى اعتماد المصارف التجارية على التحليل في ترشيد القرار االئتماني ، خالد حممد كحلوت .13

 ، اجلامعةختصص حماسبة و متويل مذكرة ماجستريدراسة تطبيقية على المصارف العاملة في قطاع غزة، 
 9001اإلسالمية، غزة، فلسطني،

كلية العلوم االقتصادية و علوم ماجستري،   مذكرة، أساليب التنبؤ بالمبيعات: دراسة حالةخليدة دهلوم،  .11
 .9002جامعة احلاج خلضر باتنة، التسيري ختصص تسويق، 

 دور المعلومات المحاسبية المفصح عنها وفق النظام المحاسبي المالي في ،قريشي الدين خري .11
مذكرة ماجستري،قسم العلوم التجارية،جامعة قاصدي التنبؤ باإلفالس، دراسة عينة من الشركات الجزائرية ،

 .9049مرباح، ورقلة،
أثر العجز المالي على المؤسسة اإلقتصادية الجزائرية، دراسة حالة المؤسسة الوطنية زيان سفيان،  .14

  9041جامعة تلمسان،  ،يف العلوم االقتصادية ختصص تسيري املالية العامة ، مذكرة ماجستريللزنك
كلية احلقوق ،  ماجستري مذكرة وقياسية لظاهرة التضخم في الجزائر، اقتصاديةدراسة سعيد هتهات،  .13

 .9004ورقلة،  ،جامعة قاصدي مرباحو العلوم االقتصادية قسم العلوم االقتصادية، 
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دكتورا  يف  أطروحة ،-دراسة تطبيقية مقارنة-شغيلية للمصارف اإلسالميةالكفاءة التشوقي بورقبة،  .15
 .9044سطيف،  العلوم االقتصادية، جامعة فرحات عباس،

مذكرة ماجستري،كلية  شروط و معايير إستخدام التحليل العاملي،عبد اجمليد أمحد حممد املالكي،  .12
 .9000الرتبية، جامعة أم القرى،

تحليلية للمنطق المالي لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ، دراسة عبد الوهاب دادن .10
، أطروحة دكتورا  غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، ذج لترشيد القرارات الماليةنحو بناء نمو 

 .9005جامعة اجلزائر، 
نموذج بوكس و –تقدير نموذج للتنبؤ بالمبيعات باستخدام السالسل الزمنية  عبلة خمرمش،  .14

كلية احلقوق و العلوم االقتصادية   ذكرة ماجستري،م جينكينز دراسة حالة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز،
 .9004جامعة ورقلة، اجلزائر،  ختصص دراسات اقتصادية

المالية للتنبؤ بتعثر الشركات ، دراسة تطبيقية على استخدام  النسب الغصني هال بسام عبد اهلل،  .19
اجلامعة اإلسالمية غزة،  إدارة أعمال، كلية التجارة، ماجستري،، مذكرة قطاع المقاوالت في قطاع غزة

 .9001فلسطني، 
تحديد العوامل المؤثرة في مرض السكري باستخدام طرائق متعددة  حممد بكري عبيد حممد، .13

 .9041دكتورا ، جامعة السودان، ، أطروحة المتغيرات
مقاييس التدفق النقدي و العائد المحاسبي للتنبؤ بالتدفقات النقدية  استخدام،  حممد يوسف اهلباش .11

 .9004غزة، اجلامعة اإلسالمية، ، مذكرة ماجستري، دراسة تطبيقية على املصارف الفلسطينية،  المستقبلية
 ،7557-5220الجزائر،دراسة قياسية في الفترة ، السياحة والفندقة في حممود فوزي شعويب .11

 .9003أطروحة دكتورا ، العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، غري منشورة، 
حالة المؤسسات -دور التحليل النوعي في التنبؤ بفشل المؤسسة االقتصاديةمصطفى الطويطي،  .14

جامعة صادية، التجارية و علوم التسيري،كلية العلوم االقتأطروحة دكتورا ،   ، الصغيرة و المتوسطة الجزائرية
 .9041 بلعباس، جياليل اليابس، سيدي
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 والندوات: ملتقياتال

من التشخيص إلى التنبؤ ثم  –الفشل المالي في المؤسسة االقتصادية الشريف رحيان وآخرون،  .13
 .9049ملتقى وطين حول املخاطر يف املؤسسات االقتصادية، جامعة منتوري، قسنطينة،  العالج،

األساليب االحصائية الكمية المستخدمة في قياس االستقرار المالي وإمكانية محزة عمي السعيد،  .15
دور الطرق اإلحصائية يف إدارة املخاطر املصرفية و  مداخلة مقدمة يف امللتقى الوطين بعنوان،تطبيقها في الجزائر

 .9041الدروس املستفادة من األزمة العاملية، جامعة غرداية ، 

امللتقى الوطين حول  ذج اإلحصائية في اتخاذ القرارات،فعالية التنبؤ باستخدام النمارابح بلعباس،  .12
 .9002سيلة، اجلزائر، صنع القرارات يف املؤسسة االقتصادية، جامعة حممد بوضياف امل

سلطة النقد الفلسطينية  دورة في التحليل المالي ألغراض اتخاذ القرار االئتماني،عبد اهلل و آخرون،  .40
 .4225بالتعاون مع يمعية املصرفيني الفلسطينيني، 

، انعكاسات تطبيق النظام المحاسبي المالي على التشخيص مداين بن بلغيث، عبد القادر دشاش .44
، مداخلة منشورة يف امللتقى الدويل، النظام احملاسيب املايل يف دراسة حالة مطاحن الواحات -للمؤسسةالمالي 

، 9044ديسمرب 43/41يومي   IFRSو املعايري الدولية للمراجعة  ISAمواجهة املعايري الدولية للمحاسبة 
 .جامعة ورقلة

ت ا، اإلمار في سوق األوراق الماليةتطبيقات التحليل المالي و حقوق وواجبات المستثمرين ندوة،  .49
أطلع عليه   www.kantakji.com/media/2933/e207.ppt : يف املوقع  9004العربية املتحدة،

 90/01/9041بتاريخ 
 

 ت:االـــــــــــمقال

-5225قياس التطور المالي في الجزائر خالل الفترة امساعيل بن قانة، حممد عبد الكرمي بوغزالة،  .43
 .9041، جامعة قاصدي مرباح ورقلة 04جملة الدراسات االقتصادية الكمية ، العدد األول  ،7550

http://www.kantakji.com/media/2933/e207.ppt
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، جملة مؤتة للبحوث اإلفالس في شركات المساهمة األردنية دراسة ميدانيةخشارمة حسني،  .41
 .  402000،، العدد 41الدراسات، اجمللد و 

لة العراقية للعلوم اجمل، العنقدة في نمذجة سلم الرواتب الشهري ، استخدامرنا وليد هبنام هندوش .41
 .9040، 45اإلحصائية، العدد 

جملة التواصل،  ، التعثر المالي : المراحل، األسباب  والطرق وإجراءات المعالجة،رحيان الشريف .44
 .41،9001جامعة عنابة، العدد 

تحليل المؤشرات التعليمية الزواجية في المحافظات عبد اهلادي الرفاعي و عبد اهلادي محادة،  .43
جملة جامعة تشرين للبحوث و الدراسات العلمية، كلية  السورية باستخدام طريقة تحليل المركبات األساسية،

 .9044، 3، العدد 33اجمللد العلوم االقتصادية والقانونية، 
 تصنيف األرقام القياسية ألسعار المستهلك باستخدام التحليل العنقوديعبري حسن علي اجلبوري،  .45

واإلدارية  واالقتصاد للدراسات االقتصادية جملة كلية اإلدارة حسب المحافظات واألشهر، 7555للعام 
 .9049، 03واملالية، العدد 

دراسة حالة الشركات المدرجة في مؤشر  -فعالية التنبؤ باستخدام القوائم الماليةالعريب لعروسي،  .42
40 CAC جامعة ورقلة 44/9044جملة الباحث العدد ،7550-7555خالل الفترة ،. 
دراسة ميدانية يف شركات  مدخل محاسبي مقترح لقياس و التنبؤ بتعثر الشركات،غريب أمحد حممد،  .30

 . 9049، 93،اجمللد،4قطاع األعمال جبمهورية مصر،جامعة زقازيق،جملة البحوث التجارية، العدد
حالة البنك الخارجي الجزائري ، دراسة تطبيقية لمنهج التصنيف الداخلي األساسيفاطمة بن شنة،  .34

 .9043، ، جامعة ورقلة43، جملة الباحث، العدد 7550 – 7557خالل الفترة 
، تصنيف و تمييز المحافظات اليمنية بحسب مصادر الدخل الفردي فؤاد عبد  إمساعيل املخاليف .39

جامعة صنعاء، مكتب البحوث والنشر، مقال ،باستخدام أسلوبي التحليل العنقودي و التحليل التمييزي
  40:99 09/03/944بتاريخ    www.el-edu.comمنشور يف:

التحليل العنقودي و طريقة الجار األقرب على األنماط مع تطبيق توظيف مثين صبحي سليمان،  .33
 .9049،  94اجمللة العراقية للعلوم اإلحصائية، العدد  ،على نوعية المياه الجوفية في محافظة يتوى
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تحليل النفقات في الميزانية العامة للدولة باستخدم أسلوب حممد األمني كماسي، عبد الغين دادن،  .31
جملة الباحث،  ،7555-5225المركبات األساسية، حالة الجزائر في الفترة الممتدة بين التحليل إلى 

 . 9009، جامعة ورقلة،04العدد
، استخدام التحليل العاملي في تحديد أهم العوامل حممد حسن حممود فرج، فائزة حممد احلسن خليل .31

إحصائية لحالة الكفاءات العلمية التي تؤثر في هجرة الكفاءات العلمية السودانية: دراسة اقتصادية 
 .904149،، العدد 1لة العلوم والتكنولوجيا أماراباك، اجمللد جممقال  السودانية بالمملكة العربية السعودية،

، دراسة احصائية لمساهمة قطاع الجلود و األحذية في عبد العزيز شيخاوي حممود فوزي شعويب،  .34
جامعة قاصدي مرباح ، 02جملة الباحث، العدد  ،7552-5220االقتصاد الجزائري خالل الفترة 

 .9044ورقلة،
، سيناريوهات فشل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و آليات مصطفى مقدم،مصطفى طويطي .33

  9041،ورقلة ، جامعة 01العدد جملة أداء املؤسسات اجلزائرية، عالجها،
لمحاسبية للتنبؤ باستمرارية األرباح  نموذج مقترح لقياس استخدام المعلومات انضال عمر زلوم،  .35

 . 9041، جامعة األردن،3، العدد44اجمللة األردنية يف إدارة األعمال،اجمللد  كأداة لجودتها،
دراسة مؤشرات التنمية المكانية باستخدام أسلوب التحليل التصنيفي يوسف صوار، إدريسي خمتار،  .32

 9043، ، جامعة مستغامن01االسرتاتيجية والتنمية، العدد جملة ، )العنقودي(
 

 عــــــــــــــــــــــــــــــــواقــمال

، 41، العدد 9يمال حامد ، أساليب التنبؤ، سلسلة جسر التنمية، املعهد العريب للتخطيط، اجمللد  .50
 يف املوقع التايل: ،9003فيفري 

http://www.arab-api.org/ar/training/course.aspx?key=49&year=2003   
 41:14  9041/01/43بتاريخ  

جملة ، spssمدخل لدراسة وتحليل البيانات االحصائية: تطبيقات على برنامج يمال شعوان،  .54
  htmlspssgeo.blogspot.com/2014/06/-magazine.، يف املوقع: 9041، جغرافية املغرب
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 9543: 91/05/9044بتاريخ 
األساليب التطبيقية لتحليل و إعداد البحوث العلمية مع حاالت عبد احلميد عبد اجمليد البلداوي،  .59

 يف املوقع : 9041، األردن، عمان ب.د.ن ،Spssدراسية باستخدام 
http://www.mediafire.com/download/pqag7g2880k491z/  

 94:31 92/05/9044تاريخ ب
  املوقع التايل :يف ،  9005، ب.د.ن، فلسطني، 4،طالتحليل الماليفهمي مصطفى الشيخ،  .53

https://smefinancial.wordpress.com   90:90  94/01/9044بتاريخ 
املوقع: يف ، 9049إصدارات اجلامعة اهلولندية، مصر، ، إدارة العمليات اإلنتاجية،د إمساعيلمححممد أ .51

www.hollandinguniversity.org    02:34  41/03/9041بتاريخ 

 مقال منشور يف املوقع التايل: .51
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/11/32.pdf   

 44:44 91/03/9041بتاريخ 
دارية، ، جامعة امللك سعود، كلية العلوم اإل، محاضرات في االقتصاد القياسينورة عبد الرمحان يوسف .54

 يف املوقع:قسم العلوم االقتصادية، 
fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/chapter1.doc  44:03 44/05/9044بتاريخ 

53. content/uploads/2009/11/32.pdf-iefpedia.com/arab/wp  

  93:04  41/03/9041بتاريخ 

88. http://www.rhsmith.umd.edu/files/Documents/Centers/CFP/FinancialDistr

essSurveySenbetWang.pdf,published on :08/08/2016 21:22 
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  D A1 A2 A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 C5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 E1 E2 E3 E4 E5 E6 D1 D2 D3 D4 D5 D6 

D 1,000 ,255 ,060 -,217 ,053 ,116 ,188 ,002 ,120 ,226 -,398 ,107 ,145 -,025 -,246 ,045 ,524 ,298 -,061 ,470 ,141 ,250 ,541 ,279 ,031 ,078 ,162 ,152 -,038 ,216 

A1 ,255 1,000 ,097 -,904 ,201 ,323 -,014 ,135 ,082 ,095 -,061 ,083 -,453 -,268 -,433 -,098 ,406 ,004 ,278 ,741 ,137 ,324 -,278 ,298 ,341 ,275 ,188 ,107 ,172 ,283 

A2 ,060 ,097 1,000 -,078 -,184 ,417 -,753 ,170 -,850 ,281 -,107 ,274 -,075 -,569 ,072 -,699 ,296 ,029 -,784 ,434 ,060 ,099 ,216 ,147 -,854 ,471 ,160 ,191 -,398 ,188 

A3 -,217 -,904 -,078 1,000 ,205 ,057 -,004 -,129 -,081 -,082 ,095 -,078 ,492 ,312 ,488 ,111 -,420 ,016 -,178 -,572 ,293 ,099 ,271 -,004 -,248 -,211 -,190 -,080 -,180 -,124 

A4 ,053 ,201 -,184 ,205 1,000 ,801 ,155 -,009 ,235 ,046 ,140 ,032 ,221 ,345 ,258 ,222 -,091 ,066 ,441 ,245 ,911 ,886 -,103 ,594 ,463 -,024 -,050 -,006 ,068 ,291 

A5 ,116 ,323 ,417 ,057 ,801 1,000 -,283 ,092 -,241 ,217 ,040 ,200 ,147 -,002 ,261 -,168 ,113 ,083 -,009 ,534 ,860 ,878 ,007 ,648 -,040 ,306 ,085 ,135 -,092 ,408 

C1 ,188 -,014 -,753 -,004 ,155 -,283 1,000 -,238 ,856 ,044 -,075 ,076 ,296 ,648 ,081 ,691 -,079 ,111 ,687 -,239 -,056 -,036 ,139 -,084 ,702 -,249 -,070 -,104 ,415 -,109 

C2 ,002 ,135 ,170 -,129 -,009 ,092 -,238 1,000 -,020 -,111 -,271 -,066 -,195 -,221 -,297 -,011 -,112 -,065 ,056 ,024 ,003 ,011 -,188 ,255 -,092 ,242 ,304 ,339 ,032 ,315 

C3 ,120 ,082 -,850 -,081 ,235 -,241 ,856 -,020 1,000 -,131 -,111 -,115 ,214 ,668 -,039 ,745 -,173 ,024 ,879 -,245 -,019 -,009 -,113 -,030 ,844 -,148 -,020 -,046 ,500 -,039 

C4 ,226 ,095 ,281 -,082 ,046 ,217 ,044 -,111 -,131 1,000 ,250 ,783 ,323 ,241 ,447 ,025 ,703 ,657 -,125 ,140 ,013 ,087 ,419 ,268 -,129 ,021 ,318 ,282 ,027 ,286 

C5 -,398 -,061 -,107 ,095 ,140 ,040 -,075 -,271 -,111 ,250 1,000 ,196 -,077 ,104 ,265 ,086 ,067 ,135 ,082 -,183 ,037 -,006 -,364 ,060 ,105 -,210 -,040 -,015 -,099 -,004 

B1 ,107 ,083 ,274 -,078 ,032 ,200 ,076 -,066 -,115 ,783 ,196 1,000 ,253 ,166 ,442 ,068 ,483 ,286 -,133 ,148 -,004 ,066 ,373 ,243 -,127 ,038 ,383 ,366 ,108 ,345 

B2 ,145 -,453 -,075 ,492 ,221 ,147 ,296 -,195 ,214 ,323 -,077 ,253 1,000 ,708 ,793 ,268 -,083 ,258 ,027 -,300 ,114 ,041 ,400 -,004 ,058 -,207 -,086 -,063 -,064 -,078 

B3 -,025 -,268 -,569 ,312 ,345 -,002 ,648 -,221 ,668 ,241 ,104 ,166 ,708 1,000 ,640 ,651 -,133 ,416 ,563 -,400 ,077 ,018 ,045 ,012 ,571 -,299 -,012 -,027 ,338 -,023 

B4 -,246 -,433 ,072 ,488 ,258 ,261 ,081 -,297 -,039 ,447 ,265 ,442 ,793 ,640 1,000 ,172 -,075 ,209 -,073 -,313 ,116 ,031 ,189 ,009 -,030 -,259 -,013 -,003 -,013 -,010 

B5 ,045 -,098 -,699 ,111 ,222 -,168 ,691 -,011 ,745 ,025 ,086 ,068 ,268 ,651 ,172 1,000 -,114 ,130 ,626 -,259 ,039 ,025 ,013 ,344 ,634 -,194 ,427 ,428 ,730 ,392 

B6 ,524 ,406 ,296 -,420 -,091 ,113 -,079 -,112 -,173 ,703 ,067 ,483 -,083 -,133 -,075 -,114 1,000 ,501 -,188 ,486 -,039 ,109 ,408 ,308 -,125 ,134 ,399 ,324 -,004 ,367 

B7 ,298 ,004 ,029 ,016 ,066 ,083 ,111 -,065 ,024 ,657 ,135 ,286 ,258 ,416 ,209 ,130 ,501 1,000 ,008 ,041 ,035 ,068 ,239 ,238 ,011 -,033 ,208 ,178 ,061 ,195 

E1 -,061 ,278 -,784 -,178 ,441 -,009 ,687 ,056 ,879 -,125 ,082 -,133 ,027 ,563 -,073 ,626 -,188 ,008 1,000 -,215 ,154 ,162 -,439 ,079 ,902 -,081 -,046 -,072 ,467 ,012 

E2 ,470 ,741 ,434 -,572 ,245 ,534 -,239 ,024 -,245 ,140 -,183 ,148 -,300 -,400 -,313 -,259 ,486 ,041 -,215 1,000 ,385 ,551 ,193 ,493 -,072 ,333 ,238 ,215 -,026 ,413 

E3 ,141 ,137 ,060 ,293 ,911 ,860 -,056 ,003 -,019 ,013 ,037 -,004 ,114 ,077 ,116 ,039 -,039 ,035 ,154 ,385 1,000 ,975 ,086 ,676 ,153 ,137 -,005 ,067 -,027 ,360 

E4 ,250 ,324 ,099 ,099 ,886 ,878 -,036 ,011 -,009 ,087 -,006 ,066 ,041 ,018 ,031 ,025 ,109 ,068 ,162 ,551 ,975 1,000 ,129 ,726 ,185 ,188 ,066 ,119 ,011 ,428 

E5 ,541 -,278 ,216 ,271 -,103 ,007 ,139 -,188 -,113 ,419 -,364 ,373 ,400 ,045 ,189 ,013 ,408 ,239 -,439 ,193 ,086 ,129 1,000 ,167 -,331 -,029 ,183 ,196 -,082 ,167 

E6 ,279 ,298 ,147 -,004 ,594 ,648 -,084 ,255 -,030 ,268 ,060 ,243 -,004 ,012 ,009 ,344 ,308 ,238 ,079 ,493 ,676 ,726 ,167 1,000 ,080 ,220 ,677 ,731 ,329 ,900 

D1 ,031 ,341 -,854 -,248 ,463 -,040 ,702 -,092 ,844 -,129 ,105 -,127 ,058 ,571 -,030 ,634 -,125 ,011 ,902 -,072 ,153 ,185 -,331 ,080 1,000 -,339 -,075 -,135 ,430 -,008 

D2 ,078 ,275 ,471 -,211 -,024 ,306 -,249 ,242 -,148 ,021 -,210 ,038 -,207 -,299 -,259 -,194 ,134 -,033 -,081 ,333 ,137 ,188 -,029 ,220 -,339 1,000 ,159 ,229 -,029 ,225 

D3 ,162 ,188 ,160 -,190 -,050 ,085 -,070 ,304 -,020 ,318 -,040 ,383 -,086 -,012 -,013 ,427 ,399 ,208 -,046 ,238 -,005 ,066 ,183 ,677 -,075 ,159 1,000 ,967 ,629 ,922 

D4 ,152 ,107 ,191 -,080 -,006 ,135 -,104 ,339 -,046 ,282 -,015 ,366 -,063 -,027 -,003 ,428 ,324 ,178 -,072 ,215 ,067 ,119 ,196 ,731 -,135 ,229 ,967 1,000 ,541 ,934 

D5 -,038 ,172 -,398 -,180 ,068 -,092 ,415 ,032 ,500 ,027 -,099 ,108 -,064 ,338 -,013 ,730 -,004 ,061 ,467 -,026 -,027 ,011 -,082 ,329 ,430 -,029 ,629 ,541 1,000 ,528 

D6 ,216 ,283 ,188 -,124 ,291 ,408 -,109 ,315 -,039 ,286 -,004 ,345 -,078 -,023 -,010 ,392 ,367 ,195 ,012 ,413 ,360 ,428 ,167 ,900 -,008 ,225 ,922 ,934 ,528 1,000 

Déterminant = 3.826E-0.35 
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Anti-image Matrices   ( مصفوفة المعامالت الصورية15ملحق رقم : )  
  A1 A2 A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 C5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 E1 E2 E3 E4 E5 E6 D1 D2 D3 D4 D5 D6 

A1 ,493a -,513 ,907 ,418 ,652 -,261 -,050 ,390 -,178 ,397 ,143 -,079 -,224 -,085 ,257 -,036 ,208 -,310 -,109 -,007 -,424 ,506 -,049 -,457 -,038 ,070 -,053 ,059 -,044 

A2 -,513 ,643a -,265 -,490 -,748 -,183 -,257 -,094 ,060 -,167 ,032 ,037 ,071 -,053 ,192 ,218 -,026 ,149 -,149 -,026 ,331 -,342 -,117 ,877 -,241 -,269 -,017 ,148 ,189 

A3 ,907 -,265 ,525a ,281 ,560 -,207 -,116 ,308 -,021 ,312 ,010 ,081 -,185 -,246 ,346 -,015 ,145 -,402 -,110 -,277 -,152 ,264 -,169 -,129 ,015 ,115 ,079 ,007 -,087 

A4 ,418 -,490 ,281 ,689a ,117 -,207 ,130 ,022 -,104 ,209 -,005 ,072 -,090 ,026 ,054 -,269 ,070 ,027 ,297 -,148 -,114 ,235 ,072 -,651 ,143 ,370 ,240 ,004 -,351 

A5 ,652 -,748 ,560 ,117 ,618a ,219 -,003 ,112 ,024 ,307 -,042 ,053 -,044 -,265 -,028 -,027 ,005 -,324 -,038 ,001 -,394 ,426 -,027 -,455 ,142 ,052 -,075 -,047 ,008 

C1 -,261 -,183 -,207 -,207 ,219 ,677a ,321 -,321 ,338 -,150 -,431 ,205 ,273 -,242 -,369 ,155 -,332 -,289 -,010 -,156 ,215 -,353 ,006 ,085 ,352 ,153 ,303 -,112 -,152 

C2 -,050 -,257 -,116 ,130 -,003 ,321 ,530a -,179 -,090 ,193 -,085 ,031 ,037 ,155 -,242 ,205 -,049 ,023 ,213 ,009 ,037 -,037 ,103 -,202 ,285 ,199 ,259 ,124 -,245 

C3 ,390 -,094 ,308 ,022 ,112 -,321 -,179 ,650a -,476 ,016 ,320 -,467 -,548 ,555 ,034 -,015 ,545 -,374 -,480 -,058 -,008 ,013 ,131 -,154 -,200 ,162 -,006 -,152 -,142 

C4 -,178 ,060 -,021 -,104 ,024 ,338 -,090 -,476 ,410a -,325 -,776 ,339 ,673 -,760 ,159 -,196 -,757 -,417 -,152 -,415 ,405 -,493 -,362 ,194 ,125 -,069 ,080 -,212 ,131 

C5 ,397 -,167 ,312 ,209 ,307 -,150 ,193 ,016 -,325 ,313a ,207 ,005 -,043 -,076 -,185 -,006 ,089 ,123 ,095 ,234 -,443 ,610 ,184 -,163 ,075 -,074 -,134 ,495 ,023 

B1 ,143 ,032 ,010 -,005 -,042 -,431 -,085 ,320 -,776 ,207 ,417a -,272 -,405 ,461 -,121 ,191 ,499 ,375 ,108 ,475 -,465 ,469 ,379 -,101 -,178 -,101 -,269 ,323 ,027 

B2 -,079 ,037 ,081 ,072 ,053 ,205 ,031 -,467 ,339 ,005 -,272 ,584a -,036 -,437 ,320 ,102 -,030 ,077 ,345 -,181 ,122 -,135 -,587 ,171 ,123 -,213 ,128 ,026 ,244 

B3 -,224 ,071 -,185 -,090 -,044 ,273 ,037 -,548 ,673 -,043 -,405 -,036 ,572a -,744 -,272 ,038 -,971 -,304 -,258 -,231 ,253 -,277 ,232 ,094 ,048 ,036 ,041 ,124 -,082 

B4 -,085 -,053 -,246 ,026 -,265 -,242 ,155 ,555 -,760 -,076 ,461 -,437 -,744 ,429a -,131 -,068 ,759 ,380 ,142 ,319 -,148 ,141 ,215 -,216 -,050 ,131 -,036 -,104 -,127 

B5 ,257 ,192 ,346 ,054 -,028 -,369 -,242 ,034 ,159 -,185 -,121 ,320 -,272 -,131 ,683a -,002 ,264 ,018 ,010 -,079 ,017 ,000 -,786 ,091 -,335 -,299 -,189 -,376 ,413 

B6 -,036 ,218 -,015 -,269 -,027 ,155 ,205 -,015 -,196 -,006 ,191 ,102 ,038 -,068 -,002 ,777a -,019 -,064 -,154 ,201 -,129 ,020 ,014 ,253 -,135 -,296 ,037 ,371 ,149 

B7 ,208 -,026 ,145 ,070 ,005 -,332 -,049 ,545 -,757 ,089 ,499 -,030 -,971 ,759 ,264 -,019 ,294a ,353 ,231 ,295 -,296 ,337 -,194 -,087 -,110 -,074 -,081 -,085 ,106 

E1 -,310 ,149 -,402 ,027 -,324 -,289 ,023 -,374 -,417 ,123 ,375 ,077 -,304 ,380 ,018 -,064 ,353 ,591a ,728 ,591 -,440 ,474 ,034 -,070 -,185 -,288 -,348 ,211 ,277 

E2 -,109 -,149 -,110 ,297 -,038 -,010 ,213 -,480 -,152 ,095 ,108 ,345 -,258 ,142 ,010 -,154 ,231 ,728 ,690a ,310 -,315 ,313 -,055 -,174 ,129 ,052 ,031 ,049 -,033 

E3 -,007 -,026 -,277 -,148 ,001 -,156 ,009 -,058 -,415 ,234 ,475 -,181 -,231 ,319 -,079 ,201 ,295 ,591 ,310 ,502a -,861 ,703 ,118 -,148 -,179 -,497 -,492 ,378 ,439 

E4 -,424 ,331 -,152 -,114 -,394 ,215 ,037 -,008 ,405 -,443 -,465 ,122 ,253 -,148 ,017 -,129 -,296 -,440 -,315 -,861 ,477a -,923 -,102 ,384 ,113 ,461 ,532 -,445 -,425 

E5 ,506 -,342 ,264 ,235 ,426 -,353 -,037 ,013 -,493 ,610 ,469 -,135 -,277 ,141 ,000 ,020 ,337 ,474 ,313 ,703 -,923 ,305a ,135 -,410 -,106 -,361 -,484 ,450 ,329 

E6 -,049 -,117 -,169 ,072 -,027 ,006 ,103 ,131 -,362 ,184 ,379 -,587 ,232 ,215 -,786 ,014 -,194 ,034 -,055 ,118 -,102 ,135 ,671a -,165 ,104 ,440 ,116 ,323 -,567 

D1 -,457 ,877 -,129 -,651 -,455 ,085 -,202 -,154 ,194 -,163 -,101 ,171 ,094 -,216 ,091 ,253 -,087 -,070 -,174 -,148 ,384 -,410 -,165 ,647a ,018 -,196 ,130 ,101 ,123 

D2 -,038 -,241 ,015 ,143 ,142 ,352 ,285 -,200 ,125 ,075 -,178 ,123 ,048 -,050 -,335 -,135 -,110 -,185 ,129 -,179 ,113 -,106 ,104 ,018 ,608a ,274 ,220 ,031 -,251 

D3 ,070 -,269 ,115 ,370 ,052 ,153 ,199 ,162 -,069 -,074 -,101 -,213 ,036 ,131 -,299 -,296 -,074 -,288 ,052 -,497 ,461 -,361 ,440 -,196 ,274 ,534a ,675 -,458 -,956 

D4 -,053 -,017 ,079 ,240 -,075 ,303 ,259 -,006 ,080 -,134 -,269 ,128 ,041 -,036 -,189 ,037 -,081 -,348 ,031 -,492 ,532 -,484 ,116 ,130 ,220 ,675 ,592a -,232 -,777 

D5 ,059 ,148 ,007 ,004 -,047 -,112 ,124 -,152 -,212 ,495 ,323 ,026 ,124 -,104 -,376 ,371 -,085 ,211 ,049 ,378 -,445 ,450 ,323 ,101 ,031 -,458 -,232 ,608a ,256 

D6 -,044 ,189 -,087 -,351 ,008 -,152 -,245 -,142 ,131 ,023 ,027 ,244 -,082 -,127 ,413 ,149 ,106 ,277 -,033 ,439 -,425 ,329 -,567 ,123 -,251 -,956 -,777 ,256 ,585a 
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 Cluster Membership(: أعضاء المجموعات 50الملحق رقم )

 

Cluster Membership 

Case 4 Clusters 3 Clusters 2 Clusters 

D 1 1 1 

A1 1 1 1 

A2 1 1 1 

A3 1 1 1 

A4 2 2 1 

A5 3 2 1 

C1 1 1 1 

C2 4 3 2 

C3 1 1 1 

C4 1 1 1 

C5 1 1 1 

B1 1 1 1 

B2 1 1 1 

B3 1 1 1 

B4 1 1 1 

B5 1 1 1 

B6 1 1 1 

B7 1 1 1 

E1 1 1 1 

E2 1 1 1 

E3 3 2 1 

E4 3 2 1 

E5 1 1 1 

E6 1 1 1 

D1 1 1 1 

D2 1 1 1 

D3 1 1 1 

D4 1 1 1 

D5 1 1 1 

D6 1 1 1 

 

 Spss.20المصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج 
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 (: البيانات المحاسبية الخام        50الملحق رقم )

 : بيانات المؤسسات المتعثرة -7 

 القيمة المضافة FR BFR CAF األموال الخاصة إهتالك + مؤونة مصاريف مالية رقم األعمال سنوات س

A 

2009        10 150 350,00    -          8 903,00        11 584 083,00              286 725,00    -  14 614 988,00              820 365,00    -     3 026 024,00          5 364 126,00    

2010        17 263 795,00    -        23 077,00        10 602 451,00              655 383,00    -  13 833 374,00    -     7 498 522,00    -     4 243 916,00          6 075 018,00    

2011        18 562 546,00    -        23 077,00              302 455,00          2 208 157,00    -     1 315 227,00    -     4 258 957,00    -        249 017,00          8 832 525,00    

2012        15 254 856,00    -        14 523,00              302 445,00          4 529 267,00          1 005 883,00    -     8 406 863,00    -        935 744,00          6 670 830,00    

2013        16 254 865,00    -        15 485,00                               -            6 132 233,00          2 911 304,00    -     8 184 695,00    -     2 254 033,00          6 031 541,00    

2014        14 256 955,00    -        15 485,00                               -            6 599 575,00          3 368 646,00          3 865 420,00    -     2 238 344,00          4 140 049,00    

B 

2009        13 661 529,00                             -      -     6 302 930,00          7 721 541,00    -  16 687 684,00    -  60 262 103,00    -     4 878 038,00        10 078 096,00    

2010        35 703 274,00    -        79 793,00    -     6 635 758,00          1 177 995,00    -  18 149 288,00    -  67 259 284,00    -     5 821 705,00          9 387 726,00    

2011        36 200 000,00    -        78 369,00    -     7 458 000,00          3 494 326,00    -  15 226 559,00    -  64 383 727,00    -     5 141 669,00        11 561 100,00    

2012        37 500 000,00    -        79 500,00    -     7 990 000,00          5 358 026,00    -     2 063 359,00    -  54 933 909,00    -     6 126 300,00        11 745 000,00    

2013        38 252 000,00    -      125 000,00    -     8 254 000,00          7 242 826,00    -     8 230 559,00    -  52 729 900,00    -     6 369 200,00        13 138 000,00    

2014        39 520 000,00    -      140 000,00    -     8 390 000,00        12 457 503,00    -        935 882,00    -  47 991 382,00    -     3 175 323,00        16 701 800,00    

C 

2012        35 891 583,00           262 663,00          3 364 885,00          9 140 354,00        43 938 621,00              356 869,00          5 031 471,00          5 902 705,00    

2013        81 350 398,00        1 864 589,00          4 566 737,00        14 332 157,00          4 117 527,00    -  19 737 034,00          6 258 540,00              921 358,00    

2014        42 282 005,00        1 723 305,00          4 205 950,00          1 205 950,00        21 561 938,00    -        496 354,00          5 605 950,00          9 844 267,00    

D 

2012        72 138 306,00                             -            2 306 987,00        14 725 627,00    -     4 535 419,00              703 995,00          1 356 810,00        11 652 599,00    

2013        35 053 336,00           757 848,00          3 680 382,00        15 804 185,00    -  13 748 141,00        30 490 626,00          5 751 829,00        13 999 022,00    

2014     106 996 313,00           757 848,00          3 526 432,00        20 101 304,00          1 544 004,00        28 417 743,00          8 384 913,00        17 252 842,00    

E 

2010     102 941 304,21           216 000,00        10 464 974,26        66 087 982,13    -  37 175 846,19        71 841 126,25        17 742 889,36        63 312 393,01    

2011        23 939 487,80                             -            8 305 250,09        74 017 390,53    -     4 678 743,24    -  74 712 101,56        20 327 085,79        16 905 145,79    

2012        68 700 755,05        2 102 235,88          4 996 979,31        70 101 284,77    -  56 378 039,00    -  61 548 655,19          5 356 658,55        35 635 555,80    
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2013        21 635 186,92           253 073,05        11 387 616,03        44 273 571,02        73 934 958,19    -  70 649 738,70        37 215 329,78          8 924 602,00    

F 

2010          6 510 798,46                             -      -        978 750,00              365 337,45    -     1 093 032,46          3 884 386,05    -        612 820,83          1 752 023,56    

2011          7 847 000,46                             -      -        978 750,00              843 545,91    -        414 427,48          7 019 963,52    -        500 541,54          1 869 323,46    

2012          7 658 000,00                             -      -     1 032 568,00          1 802 752,91    -     2 338 988,48          2 545 180,81    -          73 361,00          2 393 140,00    

2013          7 962 000,00                             -      -     1 064 400,00          2 750 052,91          3 664 144,02          6 299 994,00    -        117 100,00          2 426 900,00    

2014          7 862 000,00                             -      -     1 108 430,00          3 784 722,91          6 698 814,02          5 144 340,00    -          73 760,00          2 533 500,00    

 

 الجارية األصول غير الجارية األصول النتيجة الصافية EBE سنوات س
 الجارية   األصول

  اريةجال يرغ األصول+ 
 األجلديون طويلة  األجلديون قصيرة  المخزونات

A 

2009       4 143 238,00              553 074,00           14 901 713,00           11 908 830,00                            26 810 543,00             26 523 818,00                               -      

2010       5 054 401,00              368 658,00           13 833 380,00           19 261 176,00                            33 094 556,00          1 250 000,00           32 439 173,00     - 

2011       4 815 401,00          2 105 848,00             3 533 384,00           18 736 350,00                            22 269 734,00          1 423 500,00           20 051 577,00     - 

2012       2 663 546,00          2 321 110,00             3 533 374,00           19 997 973,00                            23 531 357,00          1 458 000,00           18 992 090,00     - 

2013       3 199 679,00          1 602 966,00             3 230 929,00           17 924 449,00                            21 155 378,00              458 766,00           15 013 145,00     - 

2014           315 087,00              457 342,00             3 230 929,00           17 070 723,00                            20 301 652,00              354 788,00           13 702 077,00     - 

B 

2009       7 727 822,00          1 424 892,00           24 409 225,00           52 167 659,00                            76 576 884,00                               -             68 855 343,00     - 

2010       7 705 375,00              814 053,00           19 327 283,00           76 480 562,00                            95 807 845,00          1 100 000,00           94 629 850,00     - 

2011     10 008 300,00          2 316 331,00           18 720 885,00           73 171 833,00                            91 892 718,00          1 200 000,00           88 398 392,00     - 

2012     10 118 000,00          1 863 700,00           17 421 385,00           70 394 641,00                            87 816 026,00          1 000 000,00           82 458 000,00     - 

2013     11 144 700,00          1 884 800,00           15 473 385,00           72 802 100,00                            88 275 485,00          1 100 000,00           81 032 659,00     - 

2014     14 652 177,00          5 214 677,00           13 393 385,00           75 472 500,00                            88 865 558,00          1 350 000,00           76 408 382,00     - 

C 

2012       5 294 017,00          1 666 586,00           24 932 494,00           52 320 939,00                            77 253 434,00     -          8 382 318,00        59 730 762,00    

2013       8 595 417,00          1 691 803,00           34 553 211,00        121 255 584,00                         155 848 794,00     -     117 178 059,00        24 338 580,00    

2014       7 329 196,00          1 400 000,00           30 347 260,00        168 356 352,00                         198 703 613,00        27 538 261,00        146 794 414,00        17 477 042,00    

D 
2012       5 970 785,00          3 663 797,00           19 927 046,00        123 738 760,00                         143 665 800,00        23 481 227,00        128 274 179,00              666 000,00    

2013       6 498 877,00          2 071 447,00           41 486 950,00        155 948 189,00                         197 435 138,00        71 135 551,00        169 696 330,00        11 934 622,00    



 المالحــــــــــــــــــــق

203 

 

2014       9 317 611,00          4 858 481,00           43 037 502,00        149 472 820,00                         192 510 321,00        60 941 251,00        147 928 816,00        24 480 201,00    

E 

2010     18 847 721,29          7 277 915,10           56 233 276,60             3 289 429,67                         210 435 555,68    - -     40 465 275,86        33 900 000,00    

2011       1 870 968,39        12 021 835,70        151 042 581,78           59 392 974,54                         191 706 054,79    -     106 176 717,78        30 241 448,01    

2012       3 440 242,26              359 679,24        147 951 753,06           43 754 301,73                         191 706 054,79    -     100 132 341,41        21 472 428,61    

2013       8 920 636,79        25 827 713,75        136 383 226,05           18 195 133,16                         154 578 359,21    -        92 180 091,35        18 124 696,84    

F 

2010           365 929,17              365 929,17           13 930 434,50           13 704 868,54                            27 635 303,04    -        14 797 901,00        12 472 061,11    

2011       1 456 958,46              478 208,46           13 730 034,50           14 286 934,00                            28 016 968,50    -        14 701 361,48        12 472 061,11    

2012       1 991 775,00              959 207,00           13 530 034,50           12 458 913,00                            25 988 947,50    -        14 797 901,48        12 472 061,11    

2013       2 011 700,00              947 300,00           11 557 970,00           12 866 394,00                            24 424 364,00    -          9 202 249,98        12 472 061,11    

2014       2 143 100,00          1 034 670,00             9 557 970,00           11 646 530,00                            21 204 500,00    -          4 947 715,98        12 472 061,11    

 

 المبيعات التدفق النقدي التشغيلي ديون مالية ربح االستغالل ربح قبل الضريبة الموردون العمالء جمالي الدبونإ سنوات س

A 

2009 26 523 818,00 3 430 417,00 2 610 052,00 553 074,00 561 977,00 - -     7 440 845,00 10 150 350,00 

2010 32 439 173,00 3 751 891,00 12 500 413,00 455 133,00 478 210,00 - -     5 548 050,00 17 263 795,00 

2011 20 051 577,00 4 571 999,00 10 254 456,00 2 192 323,00 2 215 400,00 - 4 512 946,00 18 562 546,00 

2012 18 992 090,00 4 658 795,00 14 523 658,00 2 407 585,00 2 422 108,00 - 2 361 101,00 15 254 856,00 

2013 15 013 145,00 3 254 685,00 11 898 146,00 1 658 651,00 1 674 136,00 - 3 199 679,00 16 254 865,00 

2014 13 702 077,00 4 524 666,00 1 014 034,00 513 027,00 528 512,00 - 315 087,00 14 256 955,00 

B 

2009 68 855 343,00 7 463 491,00 67 725 594,00 1 424 892,00 1 424 892,00 - 14 030 752,00 13 661 529,00 

2010 94 629 850,00 17 599 796,00 85 959 080,00 1 249 410,00 814 053,00 - 14 341 133,00 35 703 274,00 

2011 88 398 392,00 15 396 473,00 80 980 200,00 2 748 669,00 255 030,00 - 17 466 300,00 36 200 000,00 

2012 82 458 000,00 14 316 091,00 70 250 000,00 2 352 500,00 2 128 000,00 - 18 108 000,00 37 500 000,00 

2013 81 032 659,00 15 200 100,00 69 030 000,00 3 125 700,00 2 890 700,00 - 19 398 700,00 38 252 000,00 

2014 76 408 382,00 14 935 000,00 64 276 382,00 6 522 177,00 6 262 177,00 - 23 042 177,00 39 520 000,00 

C 

2012 68 113 080,00 1 853 792,00 1 496 923,00 1 666 586,00 1 929 250,00 59 730 762,00 1 929 132,00 35 891 583,00 

2013 141 516 639,00 1 853 792,00 21 590 826,00 1 691 803,00 3 556 392,00 24 338 580,00 4 028 680,00 81 350 398,00 

2014 164 271 456,00 1 853 792,00 29 888 407,00 1 400 000,00 3 123 305,00 17 477 042,00 3 123 246,00 42 282 005,00 
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D 

2012 128 940 179,00 69 212 873,00 91 990 105,00 3 663 797,00 3 663 797,00 666 000,00 3 663 798,00 72 138 306,00 

2013 181 630 952,00 57 891 132,00 98 536 057,00 2 071 447,00 2 829 295,00 11 934 622,00 2 818 495,00 35 053 336,00 

2014 172 409 017,00 44 242 157,00 76 765 665,00 4 858 481,00 5 616 329,00 24 480 201,00 5 791 179,00 106 996 313,00 

E 

2010 -       6 565 275,86 83 945 017,25 12 103 891,00 8 043 065,00 8 259 065,07 33 900 000,00 8 382 747,03 102 941 304,21 

2011 136 418 165,79 12 674 520,34 87 386 621,90 12 021 835,70 12 944 718,57 30 241 448,01 -     6 434 281,70 23 939 487,80 

2012 121 604 770,02 25 837 966,71 87 386 621,90 359 679,24 2 395 321,41 21 472 428,61 -     1 556 737,05 68 700 755,05 

2013 110 304 788,19 6 738 055,01 77 387 793,71 25 827 713,75 25 574 640,70 18 124 696,84 -     2 466 979,24 21 635 186,92 

F 

2010 27 269 962,11 9 204 538,24 5 320 152,19 365 929,17 365 929,17 12 472 061,11 1 344 679,17 6 510 798,46 

2011        27 173 422,59          8 562 548,00          1 542 584,48              478 208,46              478 208,46        12 472 061,11          2 435 708,46             7 847 000,46    

2012        27 269 962,59          7 865 333,00          5 320 152,19              959 207,00              959 207,00        12 472 061,11          3 024 343,00             7 658 000,00    

2013        21 674 311,09          7 958 414,00          1 658 420,00              947 300,00              947 300,00        12 472 061,11          3 076 100,00             7 962 000,00    

2014        17 419 777,09          6 630 000,00          1 485 660,00          1 034 670,00          1 034 670,00        12 472 061,11          3 251 530,00             7 862 000,00    

 

  بيانات المؤسسات السليمة : -7

 القيمة المضافة FR BFR CAF األموال الخاصة إهتالك + مؤونة مصاريف مالية رقم األعمال سنوات س

A 

2009         985 300 661,00        10 052 041,00           7 152 918,00         187 744 364,00            128 675 221,00            157 862 668,00         117 913 197,00            789 485 127,00    

2010      1 545 222 733,00        14 392 422,00           7 924 928,00         298 346 108,00            230 634 515,00            224 607 207,00         118 526 671,00         1 217 365 635,00    

2011      1 915 961 044,00           2 192 770,00           8 131 922,00         447 808 129,00            379 891 718,00            549 433 467,00         157 593 944,00         1 568 523 380,00    

2012      1 532 127 598,00        43 654 623,00        29 379 933,00         469 192 022,00            325 381 362,00            565 738 515,00         131 328 204,00         1 312 904 369,00    

2013      1 537 581 189,00           9 430 798,00        30 155 442,00         569 625 157,00            358 817 397,00            748 874 682,00         130 588 577,00         1 455 318 759,00    

2014      1 947 607 670,00        46 615 655,00        52 788 657,00         668 080 073,00            383 976 479,00         1 011 337 379,00         158 129 650,00         1 637 394 852,00    

B 

2009       395 088 916,40 - 76 956 083,00    255 170 254,87        27 084 894,14     - 101 093 003,02     132 266 351,00       200 072 197,51 

2010       514 496 022,84 - 83 140 160,17    245 502 561,19        22 126 887,57       - 14 585 454,27      126 542 669,01       216 048 207,71 

2011        430 836 861,70 - 84 861 367,85   221 679 841,90       36 267 478,98           86 625 031,32     100 874 366,46       199 223 588,02 

2012       431 143 256,79 - 65 031 032,46   215 156 052,45 - 14 535 625,40         166 258 731,95      71 030 350,17      185 903 866,23 

C 
2009         179 136 803,56           4 676 256,60        62 573 401,12         241 392 947,17    -         56 272 785,95               87 875 967,74           73 598 249,40            115 296 023,00    

2010         197 884 254,79           3 317 897,34        57 869 925,56         252 186 690,69    -         22 868 775,11            116 537 687,89           73 367 014,73            125 129 955,61    
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2011         223 936 498,78           2 711 521,01        52 344 026,08         252 837 736,82    -         25 154 291,92            100 048 957,62           67 927 292,43            120 425 988,34    

2012         203 790 222,47           5 448 289,37        43 208 255,55         252 352 676,64    -         25 242 828,37            132 357 108,12           57 675 339,41            126 108 619,19    

D 

2009            32 952 702,15                               -      -        627 000,84           14 509 871,00    -           2 278 474,86    -           3 769 741,94             2 007 555,66                 3 582 892,98    

2010            24 020 413,00    -        797 755,93    -        854 721,57           12 713 420,57                 9 079 867,30                 3 951 499,78    -        2 514 908,71                 1 893 092,37    

2011            50 131 367,57                               -      -     4 132 091,93           16 701 636,90               14 493 132,93                 5 777 068,62    -           174 975,79               13 167 361,11    

2012            84 785 700,68                               -      -     2 074 912,98           23 434 497,76               21 776 531,68               13 966 711,60             4 657 948,69               16 048 461,43    

E 

2009            21 280 306,00                               -             7 410 874,36             5 046 443,98    -           1 635 021,92                 5 052 562,59             8 057 310,34               10 605 477,33    

2010            52 746 218,60    -        278 906,25           7 533 119,14             9 378 804,71                 5 360 339,16                 6 743 672,15           12 511 923,85               16 189 325,59    

2011            36 003 230,60                55 781,25           3 435 452,48             6 434 874,61                 1 890 044,54                 4 334 399,65             5 470 327,09                 8 542 093,84    

2012            38 645 239,00                               -             2 976 685,82             7 905 962,58    -         11 935 364,67    -         10 002 327,20             6 422 648,40               10 854 692,21    

F 

2011                 218 426,00                               -      -             8 154,88                 146 356,09                 4 775 510,97                    371 427,09    -           111 798,79    -                   8 134,38    

2012              4 431 647,00    -             1 136,00    -           56 963,20                 463 872,84                    148 175,02    -               640 356,50                 258 737,65                    754 839,53    

2013              7 042 389,00                               -      -        870 231,54                 837 947,85                    579 213,23                       45 843,88    -           716 156,53                 1 414 184,70    

2014              6 949 600,00    -             8 338,17    -        226 234,10                 987 965,52                    789 094,10    -           1 114 631,80    -             76 216,43                    762 450,79    

G 

2009         321 493 179,61        14 698 590,28        30 436 973,50    79 172 769,19         293 582 701,30    -           9 337 960,03           33 147 724,34            145 807 992,97    

2010            56 729 471,70        82 138 487,08        29 852 220,03    72 498 420,73 -   2 296 459 338,82            207 446 588,01           31 193 322,41            177 429 365,62    

2011 192 020 597,08 6 712 554,20     26 069 593,55           72 498 420,73               20 687 114,94            194 187 776,82           28 042 164,57            100 902 819,20    

2012         208 229 553,21    1 897 632,55     17 313 745,68           73 129 889,37    -         23 226 708,33            311 344 187,69           18 977 333,82    84 155 156,90 

H 

2009         161 901 869,00                               -             4 391 806,00           19 717 848,00    -           3 080 441,00               19 259 260,00           11 591 806,00               40 073 294,00    

2010         112 102 803,00                               -             4 986 421,00           28 357 848,00                    218 574,00                 9 679 493,00           13 626 421,00               49 524 717,00    

2011         178 930 373,00                               -             6 097 231,00           37 082 639,00               14 972 597,00               38 249 077,00           18 337 231,00               59 820 481,00    

2012         164 753 271,00                               -             5 617 257,00           45 722 639,00               29 265 855,00               30 780 808,00           14 257 257,00               35 713 638,00    
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 النتيجة الصافية EBE س
صول صول الجارية  + األاأل

  غير الجارية
 جلديون طويلة األ جليرة األديون قص المخزونات صول غير الجاريةاأل صول الجاريةاأل

A 

     127 454 250,00         110 760 279,00              446 393 014,00            387 323 871,00           59 069 143,00             3 800 705,00            258 648 650,00         187 744 364,00    

     130 510 144,00         110 601 743,00              887 074 737,00            819 386 144,00           67 688 593,00         155 312 815,00            588 751 629,00         298 346 108,00    

     210 030 243,00         149 462 022,00           1 156 066 054,00         1 088 149 643,00           67 916 411,00           72 177 765,00            708 257 925,00                                  -      

     140 042 146,00         101 948 271,00           1 510 483 234,00         1 289 081 180,00         221 402 054,00                 604 575,00            963 699 818,00           77 591 393,00    

     210 862 798,00         100 433 135,00           1 614 260 328,00         1 397 349 295,00         216 911 033,00                 604 575,00         1 038 531 898,00             6 103 273,00    

     234 697 519,00         105 340 993,00           2 073 729 272,00         1 733 335 398,00         340 393 874,00                 604 575,00         1 349 358 919,00           56 290 279,00    

B 

     125 016 969,23          55 310 268,00             787 970 445,16            559 885 084,43        228 085 360,73           67 240 522,33            532 800 190,29       - 

     118 910 796,79            43 402 508,84             859 200 594,51            635 824 920,89         223 375 673,62         102 374 215,60            613 698 033,32    - 

     109 389 603,94           16 012 998,61             905 974 142,22            720 561 779,30         185 412 362,92         103 279 787,07            684 294 300,32    - 

       92 017 007,22           5 999 317,71             898 870 043,11            669 178 365,26         229 691 677,85         205 676 362,25            683 713 990,66    - 

C 

       76 857 205,24           11 024 848,28              470 759 426,55            143 590 393,54         327 169 033,01         112 795 793,74            199 863 179,49           18 349 354,30    

       78 862 487,51           15 497 089,17              484 887 412,96            172 343 641,69         312 543 771,27         130 992 109,41            195 212 416,80           37 488 305,47    

       67 656 788,22           15 583 266,35              457 060 707,42            179 068 678,08         277 992 029,34         114 525 514,07            204 222 970,00    - 

       63 057 481,83           14 467 083,86              465 554 703,35            187 959 198,33         277 595 505,02         138 019 936,68            213 202 026,70    - 

D 

         1 150 909,93             2 634 556,50                 42 167 799,89               25 379 453,94           16 788 345,95             6 756 100,33               27 657 928,80    - 

-           448 225,48    -        1 660 187,14                 41 552 887,06               24 879 333,79           16 673 553,27             5 943 912,03               15 799 466,49             1 304 000,00    

         8 857 557,02             3 957 116,14                 43 011 684,36               26 863 181,20           16 148 503,16             3 336 197,74               12 370 048,27           13 940 000,00    

     110 057 522,43             6 732 861,67                 58 583 005,36               43 985 039,28           14 597 966,08           10 892 446,05               22 208 507,60           12 940 000,00    

E 

         9 278 554,72                 646 443,98                 26 009 068,01               12 569 183,31           13 439 884,70                                  -                 14 204 205,23             6 875 000,00    

       13 720 736,58             4 978 804,71                 25 701 474,49               19 558 008,94             6 143 465,55                                  -                 14 197 669,78             2 125 000,00    

         6 856 964,61             2 034 874,61                 27 745 263,60               23 200 433,53             4 544 830,07                                  -                 21 310 388,99                                  -      

         7 793 304,66             3 505 962,58                 46 383 603,41               26 542 276,16           19 841 327,25                 309 504,46               38 477 640,83                                  -      

F 

-             96 261,40    -           103 643,91                   7 744 390,57                 7 373 545,45                 370 845,12             2 730 798,49                 2 598 034,48             5 000 000,00    

             422 127,53                 315 700,85                   3 563 891,77                 3 248 193,95                 315 697,82             2 226 272,40                 3 100 018,93                                  -      

         1 071 661,70                 154 075,01                   3 250 909,33                 2 992 174,71                 258 734,62             2 203 819,28                 2 412 961,48                                  -      

             384 589,94                 150 017,67                   7 595 224,84                 7 396 353,42                 198 871,42             5 489 208,44                 6 607 259,32                                  -      

G        41 380 344,72             2 710 750,84              733 193 305,87          626 659 889,66    106 533 416,21      17 604 450,02           333077188,4        75 901 977,94    
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     112 377 867,15    1 341 102,38           848 433 234,74        712 954 618,50    135 478 616,24     239 597 910,62           3009413957        37 950 988,99    

33 356 698,27          1 972 571,02              378 567 671,83          309860187,8        68707484,02     230 685 845,96          289173072,9       16 264 709,59 

19 124 955,66          1 663 588,14              409 459 473,86       362569177,4       46890296,47     180615334,6          385795885,7                               -      

H 

       11 592 483,00             7 200 000,00                 87 847 495,00               65 049 206,00           22 798 289,00           19 655 793,00               68 129 647,00                                  -      

       13 626 339,00             8 640 000,00              121 242 413,00               93 103 140,00           28 139 273,00             9 886 879,00               92 884 566,00                                  -      

       18 826 637,00           12 240 000,00              126 497 992,00            104 423 951,00           22 074 041,00     47 427 676.00             89 451 354,00                                  -      

       14 150 702,00             8 640 000,00              111 202 211,00               94 745 428,00           16 456 783,00           32 886 610,00               65 479 573,00                                  -      

 

 المبيعات ت ن ت ديون مالية غاللربح االست الضريبةربح قبل  الموردون العمالء اجمالي الدبون سنوات س

A 

2009 446 393 014,00         175 890 896,00           21 828 933,00         110 760 279,00         120 301 332,00    -      120 301 332,00            985 300 661,00    

2010 887 097 737,00         212 311 896,00         143 017 504,00           11 061 743,00         124 439 791,00    -      122 585 216,00         1 545 222 733,00    

2011 708 257 925,00         645 630 632,00         168 374 930,00         199 282 696,00         201 475 467,00    -      201 898 321,00         1 915 961 044,00    

2012 1 041 291 211,00         771 453 478,00         206 319 538,00         142 425 191,00         183 558 330,00    -      110 662 213,00         1 532 127 598,00    

2013 1 044 635 171,00         821 020 364,00           72 750 257,00         133 910 846,00         143 341 645,00    -      180 707 356,00         1 537 581 819,00    

2014 1 405 649 198,00      1 179 085 926,00         168 353 122,00         137 637 456,00         184 253 112,00    -      181 908 862,00         1 947 607 670,00    

B 

2009 532 800 190,29         288 040 084,98     456 373 610,33         46 860 932,39          46 860 932,39    - 48 060 886,23              395 088 916,40        

2010 613 698 033,32         368 695 298,79    485 654 968,66         42 932 963,88            42 932 963,88    -       35 770 636,62              514 496 022,84    

2011 684 294 300,32         447 131 293,87        463 786 049,62        16 012 998,61          16 012 998,61    -        24 528 236,09              430 836 861,70    

2012 683 713 990,66         318 891 585,60       358 309 215,90            5 999 317,71              5 999 317,71    -         26 985 974,76              431 143 256,79    

C 

2009 218 212 533,79                 351 116,75           25 270 942,75           11 024 848,28           14 735 623,28      18 349 354,31           14 283 804,12            179 136 803,56    

2010 232 700 722,27                 454 227,07           14 908 648,59           15 497 089,17           15 317 465,91    37 488 305,47           20 992 561,95            197 884 254,79    

2011 204 222 970,00                 140 000,00           14 616 556,45           15 583 266,35           16 007 041,51                               -             15 312 762,14            223 936 498,78    

2012 213 202 026,70              2 080 069,48             7 742 898,04           14 467 083,86           17 695 820,24                               -             19 849 226,28            203 790 222,47    

D 
2009 27 657 928,80              9 004 227,07           19 530 069,34             2 634 556,50             2 634 556,50                               -               1 777 910,77               32 952 702,15    

2010 17 103 466,49            10 652 331,88           12 644 744,13    -        1 660 187,14    -           862 431,21     13 040 000,00                 406 496,09               24 020 413,00    
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2011 26 310 048,27              8 696 062,76             6 255 191,88             4 723 425,14             4 723 425,14    13 940 000,00           12 989 648,95               50 131 367,57    

2012 35 148 507,60              9 245 781,77             6 171 516,22             8 979 659,67             8 979 659,67    12 940 000,00         112 132 435,41               84 785 700,68    

E 

2009 21 079 205,23              7 912 710,75             2 860 148,16     -          7 277 915,10    6 875 000,00             1 867 680,36               21 280 306,00    

2010 16 322 669,78              8 848 699,35             2 105 027,20     -        12 021 835,70      2 125 000,00             6 187 617,44               52 746 218,60    

2011 21 310 388,99              8 132 366,75             3 797 967,10     -              359 679,24                               -               3 421 512,13               36 003 230,60    

2012 38 477 640,83            10 073 648,75           20 385 480,41     -        25 827 713,75                               -               4 816 618,84               38 645 239,00    

F 

2011 7 598 034,48                 235 244,00             2 594 615,40    -           103 643,91    -           103 643,91    5 000 000,00    -             88 106,52                    218 426,00    

2012 3 100 018,93                 201 879,95             3 068 508,85                 315 700,85                 316 836,85                               -                   479 090,73                 4 431 647,00    

2013 2 412 961,48                                   -               2 157 975,40                 154 075,01                 154 075,01                               -               1 941 893,24                 7 042 389,00    

2014 6 607 259,32                                   -               6 603 840,24                 150 017,67                 158 355,84                               -                   610 824,04                 6 949 600,00    

G 

2009 408 979 166,30 104 932 102,18 131 874 512,23 2 710 750,84 17 351 606,33 75 901 977,94        10 943 371,22    321 493 179,61 

2010 3 047 364 946,31 16 761 235,15 48 912 557,76 1 341 102,38        82 521 647,12    37 950 988,99        82 525 647,12    56 729 471,70 

2011 305 437 782,46 13160759,2 49 658 828,34          1 972 571,02             8 683 407,26      16 264 709,59             7 287 104,72    192 020 597,08 

2012 385 795 885,72         137 636 743,10    6 907 890,01          1 663 588,14                 203 932,79                               -               1 811 209,98    208 229 553,21 

H 

2009 68 129 647,00                                   -                   396 533,00             7 200 676,00             7 200 676,00                               -               7 200 677,00            112 102 803,00    

2010 92 884 566,00                                   -                   207 386,00             8 639 918,00             8 639 918,00                               -               8 639 918,00            161 901 869,00    

2011 89 451 354,00                                   -               9 178 599,00           12 729 405,00           12 729 405,00                               -             12 729 406,00            178 930 373,00    

2012 65 479 573,00                                   -               2 105 802,00             8 533 444,00             8 533 444,00                               -               8 533 445,00            164 753 271,00    
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         مصفوفة المتغيرات و المشاهدات(: 51الملحق رقم )

 :الجزء الخاص بالمؤسسات السليمة -7
D A1 A2 A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 

1 0.8677 0.2883 0.1323 1.5922 0.3322 0.8013 0.1614 0.0102 0.2481 

1 0.9237 0.2600 0.0763 2.5171 0.2815 0.7878 0.1072 0.0093 0.1247 

1 0.9413 0.3286 0.0587  -      0.3491 0.8187 0.1339 0.0011 0.1293 

1 0.8534 0.2154 0.1466 0.5908 0.2524 0.8569 0.1067 0.0285 0.0675 

1 0.8656 0.2223 0.1344 0.0467 0.2568 0.9465 0.1449 0.0061 0.0622 

1 0.8359 0.1852 0.1641 0.3560 0.2215 0.8407 0.1433 0.0239 0.0508 

1 0.7105 0.0344 0.2895  -      0.0484 0.5064 0.6249 0.0000 0.0702 

1 0.7400 0.0258 0.2600  -      0.0348 0.4199 0.5504 0.0000 0.0505 

1 0.7953 0.0400 0.2047  -      0.0503 0.4624 0.5491 0.0000 0.0177 

1 0.7445 -0.0162 0.2555  -      -0.0217 0.4312 0.4950 0.0000 0.0067 

1 0.3050 -0.1195 0.6950 0.2493 -0.3919 0.6436 0.6666 0.0261 0.0234 

1 0.3554 -0.0472 0.6446 0.5110 -0.1327 0.6323 0.6302 0.0168 0.0320 

1 0.3918 -0.0550 0.6082  -      -0.1405 0.5378 0.5618 0.0121 0.0341 

1 0.4037 -0.0542 0.5963  -      -0.1343 0.6188 0.5000 0.0267 0.0311 

1 0.6019 -0.0540 0.3981  -      -0.0898 0.1087 0.3212 0.0000 0.0625 

1 0.5987 0.2185 0.4013 -0.5185 0.3650 0.0788 -0.2368 -0.0332 -0.0400 

1 0.6246 0.3370 0.3754 -79.6682 0.5395 0.2627 0.6727 0.0000 0.0920 

1 0.7508 0.3717 0.2492 2.7780 0.4951 0.1893 6.8578 0.0000 0.1149 

1 0.4833 -0.0629 0.5167 0.8533 -0.1301 0.4984 0.8749 0.0000 0.0249 

1 0.7610 0.2086 0.2390 0.1698 0.2741 0.3069 0.8475 -0.0053 0.1937 

1 0.8362 0.0681 0.1638  -      0.0815 0.2373 0.8027 0.0015 0.0733 

1 0.5722 -0.2573 0.4278  -      -0.4497 0.2809 0.7180 0.0000 0.0756 

1 0.9521 0.6166 0.0479 -44.7232 0.6477 -0.0372 11.8339 0.0000 -0.0134 

1 0.9114 0.0416 0.0886  -      0.0456 0.1703 0.5592 -0.0003 0.0886 

1 0.9204 0.1782 0.0796  -      0.1936 0.2008 0.7578 0.0000 0.0474 

1 0.9738 0.1039 0.0262  -      0.1067 0.1097 0.5044 -0.0012 0.0198 

1 0.8547 0.4004 0.1453 2.2898 0.4685 0.4535 0.2838 0.0457 0.0037 

1 0.8403 -2.7067 0.1597 1.2166 -3.2210 3.1276 0.6334 1.4479 0.0016 

1 0.8185 0.0546 0.1815 0.5800 0.0668 0.5255 0.3306 0.0350 0.0052 

1 0.8855 -0.0567 0.1145  -      -0.0641 0.4041 0.2273 0.0091 0.0041 

1 0.7405 -0.0351 0.2595  -      -0.0474 0.2475 0.2893 0.0000 0.0820 

1 0.7679 0.0018 0.2321  -      0.0023 0.4418 0.2751 0.0000 0.0713 

1 0.8255 0.1184 0.1745  -      0.1434 0.3343 0.3147 0.0000 0.0968 

1 0.8520 0.2632 0.1480  -    0.3089 0.2168 0.3962 0.0000 0.0777 
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 )تابع(

D C5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 E1 E2 

1 0.5900 0.2481 0.1197 0.1221 0.1124 0.1294 2.2072 0.2695 1.0000 0.8677 

1 0.3707 0.0125 0.0767 0.0805 0.0716 0.0845 1.7419 0.1403 1.0000 0.9237 

1 0.3338 0.1724 0.0823 0.1052 0.0780 0.1096 1.6573 0.1743 0.6126 1.5364 

1 0.2173 0.0943 0.0857 0.1198 0.0665 0.0914 1.0143 0.1215 0.6894 1.2380 

1 0.1763 0.0830 0.0849 0.0932 0.0653 0.1371 0.9525 0.0888 0.6471 1.3376 

1 0.1577 0.0664 0.0812 0.0946 0.0541 0.1205 0.9392 0.0889 0.6778 1.2331 

1 0.2168 0.0595 0.3348 0.1186 0.1400 0.3164 0.5014 0.0595 0.6762 1.0508 

1 0.1768 0.0500 0.2460 0.0834 0.0844 0.2311 0.5988 0.0500 0.7143 1.0361 

1 0.0722 0.0177 0.2341 0.0372 0.0372 0.2539 0.4756 0.0177 0.7553 1.0530 

1 0.0279 0.0067 0.1647 0.0139 0.0139 0.2134 0.4797 0.0067 0.7606 0.9787 

1 0.0457 0.0234 0.4108 0.0823 0.0615 0.4290 0.3805 0.0313 0.4635 0.6580 

1 0.0615 0.0320 0.3708 0.0774 0.0783 0.3985 0.4081 0.0316 0.4799 0.7406 

1 0.0616 0.0341 0.3033 0.0715 0.0696 0.3021 0.4899 0.0350 0.4468 0.8768 

1 0.0573 0.0311 0.2830 0.0868 0.0710 0.3094 0.4377 0.0380 0.4580 0.8816 

1 0.1816 0.0625 0.0609 0.0799 0.0799 0.0349 0.7815 0.0625 0.6559 0.9176 

1 -0.1306 -0.0400 -0.1047 -0.0359 -0.0691 -0.0187 0.5781 -0.0208 0.4116 1.4546 

1 0.2369 0.1098 -0.0035 0.0942 0.0789 0.1767 1.1655 0.1098 0.6117 1.0210 

1 0.2873 0.1533 0.0549 0.1059 0.0794 1.2981 1.4473 0.1533 0.6000 1.2514 

1 0.1281 0.0000 0.3786 0.3420 0.0304 0.4360 0.8182 0.2798 0.8105 0.5963 

1 0.5309 0.0000 0.2372 0.2279 0.0944 0.2601 2.0523 0.4677 0.6351 1.1982 

1 0.3162 0.0000 0.1519 0.0100 0.0565 0.1905 1.2976 0.0130 0.7681 1.0887 

1 0.4435 0.0000 0.1662 0.6683 0.0907 0.2017 0.8332 0.5568 0.8296 0.6898 

1 -0.7082 -0.0134 -0.5118 -0.4745 -0.4745 -0.4407 0.0282 -0.0134 0.9811 0.9705 

1 0.6806 0.0886 0.0584 0.0715 0.0712 0.0953 1.2435 0.0889 0.8698 1.0478 

1 0.1839 0.0474 -0.1017 0.0219 0.0219 0.1522 2.1663 0.0474 0.7422 1.2400 

1 0.1518 0.0198 -0.0110 0.0228 0.0216 0.0553 0.9150 0.0208 0.8699 1.1194 

1 0.0342 0.0037 0.1031 0.0540 0.0084 0.1287 0.4385 0.0237 0.5578 1.5323 

1 0.0185 0.0016 0.5499 1.4547 0.0236 1.9809 0.0669 0.0973 3.5918 0.2340 

1 0.0272 0.0052 0.1460 0.0452 0.0103 0.1737 0.5072 0.0229 0.8068 1.0145 

1 0.0227 0.0041 0.0911 0.0010 0.0080 0.0918 0.5085 0.0005 0.9422 0.9398 

1 0.3652 0.0820 0.0716 0.0642 0.0642 0.0716 1.2761 0.0820 0.7755 0.9548 

1 0.3047 0.0713 0.1216 0.0534 0.0534 0.1216 1.3354 0.0713 0.7661 1.0024 

1 0.3301 0.1006 0.1025 0.0711 0.0684 0.1052 1.4145 0.1006 0.7071 1.1674 

1 0.1890 0.0767 0.0865 0.0518 0.0524 0.0859 1.4816 0.0767 0.5888 1.4469 

 



 المالحــــــــــــــــــــق

211 

 

 )تابع(

D E3 E4 E5 E6 D1 D2 D3 D4 D5 D6 

1 0.1323 0.4206 0.4206 0.2855 0.5794 1.4975 0.2695 0.4651 0.1221 0.2695 

1 0.0763 0.3363 0.3363 0.1471 0.6637 1.3917 0.1382 0.2082 0.0793 0.1382 

1 0.0959 0.6323 0.3874 0.2965 0.6126 1.5364 0.1746 0.2851 0.1054 0.2851 

1 0.2126 0.4506 0.3106 0.1345 0.6380 1.3376 0.0733 0.1148 0.0722 0.1063 

1 0.2076 0.5453 0.3529 0.2019 0.6433 1.3455 0.1119 0.1740 0.1175 0.1730 

1 0.2422 0.4753 0.3222 0.1670 0.6507 1.2846 0.0877 0.1348 0.0934 0.1294 

1 0.4281 0.4789 0.3238 0.2346 0.6762 1.0508 0.0610 0.0902 0.1216 0.0902 

1 0.3640 0.4000 0.2857 0.1938 0.7143 1.0361 0.0416 0.0583 0.0695 0.0583 

1 0.2710 0.3240 0.2447 0.1599 0.7553 1.0530 0.0271 0.0358 0.0569 0.0358 

1 0.3359 0.3147 0.2394 0.1346 0.7606 0.9787 0.0300 0.0395 0.0626 0.0395 

1 1.4993 1.1062 0.5128 0.3522 0.4246 0.7184 0.0303 0.0715 0.1172 0.0655 

1 1.3431 1.0837 0.5201 0.3389 0.4026 0.8829 0.0433 0.1075 0.0774 0.0902 

1 1.3612 1.2380 0.5532 0.3313 0.4468 0.8768 0.0335 0.0750 0.0684 0.0750 

1 1.3020 1.1836 0.5420 0.2958 0.4580 0.8816 0.0426 0.0931 0.0974 0.0931 

1 0.6070 0.5246 0.3441 0.0416 0.6559 0.9176 0.0422 0.0643 0.0540 0.0643 

1 0.9749 0.7433 0.3060 -0.0262 0.3802 1.5747 0.0098 0.0257 0.0169 0.0238 

1 0.6138 0.6348 0.3883 0.3367 0.2876 2.1716 0.3020 1.0501 0.2591 0.4937 

1 0.4153 0.6667 0.4000 3.1312 0.3791 1.9805 1.9141 5.0491 1.3225 3.1902 

1 0.6376 0.2394 0.1940 0.4402 0.5461 0.8849 0.0718 0.1315 0.0878 0.0886 

1 0.3764 0.5746 0.3649 0.8406 0.5524 1.3776 0.2407 0.4358 0.1173 0.3791 

1 0.2133 0.3020 0.2319 0.3218 0.7681 1.0887 0.1233 0.1606 0.0950 0.1606 

1 0.5157 0.2055 0.1704 0.2025 0.8296 0.6898 0.1038 0.1252 0.1246 0.1252 

1 0.0488 0.0193 0.0189 -0.0127 0.3355 2.8381 -0.0114 -0.0339 -0.4034 -0.0116 

1 0.1018 0.1496 0.1302 0.1362 0.8698 1.0478 0.1344 0.1545 0.1081 0.1545 

1 0.1072 0.3473 0.2578 0.4441 0.7422 1.2400 0.5973 0.8048 0.2757 0.8048 

1 0.0301 0.1495 0.1301 0.0582 0.8699 1.1194 0.0804 0.0924 0.0879 0.0924 

1 0.2605 0.1936 0.1080 0.1012 0.4543 1.8814 0.0149 0.0329 0.0340 0.0268 

1 0.0445 0.0238 0.0854 0.0369 3.5470 0.2369 0.0973 0.0274 1.4547 0.0271 

1 0.2249 0.2374 0.1915 0.1092 0.7639 1.0715 0.0192 0.0252 0.0379 0.0239 

1 0.1215 0.1896 0.1786 0.0496 0.9422 0.9398 0.0044 0.0047 0.0087 0.0047 

1 0.3346 0.2894 0.2245 0.1702 0.7755 0.9548 0.0820 0.1057 0.0445 0.1057 

1 0.3029 0.3053 0.2339 0.1467 0.7661 1.0024 0.0713 0.0930 0.0771 0.0930 

1 0.2468 0.4146 0.2931 0.2105 0.7071 1.1674 0.1006 0.1423 0.0711 0.1423 

1 0.2513 0.6983 0.4112 0.2161 0.5888 1.4469 0.0767 0.1303 0.0518 0.1303 
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 )تابع(

 :الجزء الخاص بالمؤسسات المتعثرة-7

D A1 A2 A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 

0 0.4442 -0.5451 0.5558   -      -1.2272 0.5285 0.7724 -0.0009 0.0206 

0 0.5820 -0.4180 0.4180  -      -0.7182 0.3519 0.8320 -0.0013 0.0111 

0 0.8413 -0.0591 0.1587  -      -0.0702 0.4758 0.5452 -0.0012 0.0946 

0 0.8498 0.0427 0.1502  -      0.0503 0.4373 0.3993 -0.0010 0.0986 

0 0.8473 0.1376 0.1527  -      0.1624 0.3711 0.5305 -0.0010 0.0758 

0 0.8409 0.1659 0.1591  -      0.1973 0.2904 0.0761 -0.0011 0.0225 

0 0.6812 -0.2179 0.3188  -      -0.3199 0.7377 0.7668 0.0000 0.0186 

0 0.7983 -0.1894 0.2017  -      -0.2373 0.2629 0.8208 -0.0022 0.0085 

0 0.7963 -0.1657 0.2037  -      -0.2081 0.3194 0.8657 -0.0022 0.0252 

0 0.8016 -0.0235 0.1984  -      -0.0293 0.3132 0.8615 -0.0021 0.0212 

0 0.8247 -0.0932 0.1753  -      -0.1131 0.3435 0.8483 -0.0033 0.0214 

0 0.8493 -0.0105 0.1507  -      -0.0124 0.4226 0.8773 -0.0035 0.0587 

0 0.6773 0.5688 0.3227 11.8714 0.8398 0.1645 0.8969 0.0073 0.0216 

0 0.7780 0.0264 0.2217 3.8889 0.0340 0.0113 9.3291 0.0229 0.0109 

0 0.8473 0.1085 0.1527 3.1176 0.1281 0.2328 0.7445 0.0408 0.0070 

0 0.8613 -0.0316 0.1387 0.4909 -0.0367 0.1615 0.5124 0.0000 0.0255 

0 0.7899 -0.0696 0.2101 2.0749 -0.0882 0.3994 0.4642 0.0216 0.0105 

0 0.7764 0.0080 0.2236 2.9196 0.0103 0.1612 0.5401 0.0071 0.0252 

0 0.0156 -0.1767 0.2672 1.9106 -11.3016 0.6150 0.2977 0.0021 0.0346 

0 0.3098 -0.0244 0.7879 1.4877 -0.0788 0.7062 0.1107 0.0000 0.0627 

0 0.2282 -0.2941 0.7718 4.0085 -1.2885 0.5187 0.0965 0.0306 0.0019 

0 0.1177 0.4783 0.8823 0.4870 4.0634 0.4125 0.9996 0.0117 0.1671 

0 0.4959 -0.0396 0.5041 -20.3519 -0.0798 0.2691 0.2089 0.0000 0.0132 

0 0.5099 -0.0148 0.4901 -24.9171 -0.0290 0.2382 0.7794 0.0000 0.0171 

0 0.4794 -0.0900 0.5206 -170.0094 -0.1877 0.3125 0.8323 0.0000 0.0369 

0 0.5268 0.1500 0.4732 -106.5078 0.2848 0.3048 0.8289 0.0000 0.0388 

0 0.5492 0.3159 0.4508 -169.0898 0.5752 0.3222 0.8459 0.0000 0.0488 
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 )تابع(

D C5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 E1 E2 

0 1.9289 0.0206 -0.2981 0.0554 0.0545 0.4082 0.3786 0.0210 0.9893 0.4490 

0 0.5625 0.0138 -0.2458 0.0277 0.0214 0.2928 0.5217 0.0144 0.9802 0.5938 

0 0.9537 0.0984 -0.0134 0.1193 0.1134 0.2594 0.8335 0.0995 0.9004 0.9344 

0 0.5125 0.1023 -0.0613 0.1588 0.1522 0.1746 0.6483 0.1029 0.8071 1.0530 

0 0.2614 0.0784 -0.1387 0.1030 0.0986 0.1968 0.7684 0.0791 0.7097 1.1939 

0 0.0693 0.0253 -0.1570 0.0371 0.0321 0.0221 0.7023 0.0260 0.6749 1.2458 

0 0.1845 0.0186 -0.3571 0.1043 0.1043 0.5657 0.1784 0.0186 0.8992 0.7576 

0 0.6910 0.0130 -0.1631 0.0228 0.0228 0.2158 0.3727 0.0085 0.9877 0.8082 

0 0.6629 0.0299 -0.1420 0.0070 0.0640 0.2765 0.3939 0.0028 0.9620 0.8278 

0 0.3478 0.0268 -0.1634 0.0567 0.0497 0.2698 0.4270 0.0242 0.9390 0.8537 

0 0.2602 0.0354 -0.1665 0.0756 0.0493 0.2913 0.4333 0.0327 0.9180 0.8984 

0 0.4186 0.0734 -0.0803 0.1585 0.1320 0.3708 0.4447 0.0705 0.8598 0.9878 

0 0.1823 0.0216 0.1402 0.0538 0.0464 0.1475 0.4646 0.0250 0.8817 0.7681 

0 0.1180 0.0109 0.0769 0.0437 0.0208 0.1057 0.5220 0.0228 0.9080 0.8568 

0 1.1609 0.0070 0.1326 0.0739 0.0331 0.1733 0.2128 0.0157 0.8267 1.0249 

0 0.2488 0.0255 0.0188 0.0508 0.0508 0.0828 0.5021 0.0255 0.8975 0.9597 

0 0.1311 0.0105 0.1641 0.0807 0.0591 0.1854 0.1775 0.0143 0.9200 0.8586 

0 0.2417 0.0252 0.0784 0.0525 0.0454 0.0871 0.5558 0.0292 0.8956 0.8670 

0 0.1101 0.0382 0.1724 0.0802 0.0707 0.1831 0.4892 0.0392 -0.0312 -0.5010 

0 0.1624 0.0627 0.8491 0.5407 0.5022 0.0782 0.1249 0.0675 0.7116 0.4354 

0 0.0051 0.0019 0.0780 0.0349 0.0052 0.0501 0.3584 0.0125 0.6343 0.3598 

0 0.5834 0.1671 1.7201 1.1821 1.1938 0.4123 0.1400 0.1654 0.7136 0.1650 

0 1.0016 0.0132 -0.0941 0.0562 0.0562 0.0562 0.2356 0.0132 0.9868 0.5026 

0 0.5669 0.0171 -0.0638 0.0609 0.0609 0.1857 0.2801 0.0171 0.9699 0.5258 

0 0.5321 0.0369 -0.0096 0.1253 0.1253 0.2601 0.2947 0.0369 1.0493 0.4569 

0 0.3445 0.0388 -0.0147 0.1190 0.1190 0.2527 0.3260 0.0388 0.8874 0.5936 

0 0.2734 0.0488 -0.0094 0.1316 0.1316 0.2726 0.3708 0.0488 0.8215 0.6686 
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D E3 E4 E5 E6 D1 D2 D3 D4 D5 D6 

0 0.5618 0.0108 0.0107 0.1562 0.9893 0.4490 -0.2775 -0.2805 -0.7331 -0.2805 

0 0.4264 0.0202 0.0198 0.1558 0.9802 0.5938 -0.1676 -0.1710 -0.3214 -0.1710 

0 0.1762 0.1101 0.0992 0.2402 0.9004 0.9344 0.2026 0.2251 0.2431 0.2251 

0 0.1860 0.2385 0.1925 0.1402 0.8071 1.0530 0.1003 0.1243 0.1548 0.1243 

0 0.2152 0.4085 0.2899 0.2131 0.7097 1.1939 0.1512 0.2131 0.1968 0.2131 

0 0.2358 0.4816 0.3251 0.0230 0.6749 1.2458 0.0155 0.0230 0.0221 0.0230 

0 0.3545 0.1121 0.1008 0.1122 0.8992 0.7576 0.1832 0.2038 1.0270 0.2038 

0 0.2042 0.0124 0.0123 0.0814 0.9877 0.8082 0.1497 0.1515 0.4017 0.1515 

0 0.2118 0.0395 0.0380 0.1132 0.9620 0.8278 0.1901 0.1976 0.4825 0.1976 

0 0.2113 0.0650 0.0610 0.1227 0.9390 0.8537 0.2062 0.2196 0.4829 0.2196 

0 0.1910 0.0894 0.0820 0.1375 0.9180 0.8984 0.2198 0.2394 0.5071 0.2394 

0 0.1753 0.1630 0.1402 0.1918 0.8598 0.9878 0.2593 0.3016 0.5831 0.3016 

0 0.3660 0.1342 0.1183 0.0777 0.1085 6.2418 0.0250 0.2301 0.0537 0.0283 

0 0.2442 0.1013 0.0920 0.0607 0.7519 1.0348 0.0258 0.0344 0.0495 0.0285 

0 0.1847 0.0073 0.0061 0.0446 0.7388 1.1469 0.0157 0.0213 0.0739 0.0190 

0 0.1545 0.1142 0.1025 0.0463 0.8929 0.9646 0.0255 0.0286 0.0508 0.0284 

0 0.2284 0.0870 0.0800 0.0358 0.8595 0.9190 0.0143 0.0166 0.0804 0.0155 

0 0.2496 0.1166 0.1044 0.0540 0.7684 1.0104 0.0301 0.0391 0.0541 0.0336 

0 -8.5653 -10.0663 0.3141 -2.8708 -0.1923 -0.0813 0.0398 -0.2072 0.0814 -1.2768 

0 1.1072 0.5426 0.3861 0.0137 0.5539 0.5594 -0.0336 -0.0606 -0.2688 -0.0472 

0 1.2167 0.5765 0.3657 0.0283 0.5223 0.4370 -0.0081 -0.0155 -0.0227 -0.0128 

0 1.2364 0.4014 0.2864 0.0809 0.5963 0.1974 -0.0160 -0.0268 -0.1140 -0.0224 

0 0.5108 0.0134 0.0132 0.0134 0.5355 0.9261 0.0487 0.0909 0.2065 0.0493 

0 0.5053 0.0310 0.0301 0.0536 0.5247 0.9718 0.0869 0.1657 0.3104 0.0896 

0 0.4962 0.0661 0.0694 0.0730 0.5694 0.8419 0.1164 0.2044 0.3949 0.1109 

0 0.5333 0.1269 0.1126 0.0928 0.3768 1.3982 0.1259 0.3343 0.3863 0.1419 

0 0.5487 0.2173 0.1785 0.1230 0.2333 2.3539 0.1533 0.6572 0.4136 0.1867 
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 (: جدول المتغيرات المقصاة تبعا ألسلوب خطوة بخطوة50الملحق رقم )

 

Variables Not in the Analysis 

Step Tolerance Min. Tolerance F to Enter Wilks' Lambda 

0 

A1 1,000 1,000 6,811 ,893 

A2 1,000 1,000 ,267 ,995 

A3 1,000 1,000 5,463 ,913 

A4 1,000 1,000 ,131 ,998 

A5 1,000 1,000 ,834 ,986 

C1 1,000 1,000 1,839 ,969 

C2 1,000 1,000 ,003 1,000 

C3 1,000 1,000 ,870 ,985 

C4 1,000 1,000 3,591 ,941 

C5 1,000 1,000 9,924 ,852 

B1 1,000 1,000 ,829 ,986 

B2 1,000 1,000 ,810 ,986 

B3 1,000 1,000 ,817 ,986 

B4 1,000 1,000 1,825 ,969 

B5 1,000 1,000 ,042 ,999 

B6 1,000 1,000 25,227 ,693 

B7 1,000 1,000 6,328 ,900 

E1 1,000 1,000 ,074 ,999 

E2 1,000 1,000 18,617 ,754 

E3 1,000 1,000 ,772 ,987 

E4 1,000 1,000 3,315 ,945 

E5 1,000 1,000 21,569 ,725 

E6 1,000 1,000 4,603 ,925 

D1 1,000 1,000 ,158 ,997 

D2 1,000 1,000 ,498 ,991 

D3 1,000 1,000 1,774 ,970 

D4 1,000 1,000 1,512 ,974 

D5 1,000 1,000 ,060 ,999 

D6 1,000 1,000 2,992 ,950 

1 

A1 ,928 ,928 1,171 ,679 

A2 ,906 ,906 ,791 ,684 

A3 ,906 ,906 ,479 ,687 
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A4 ,981 ,981 ,763 ,684 

A5 ,997 ,997 ,275 ,690 

C1 ,958 ,958 4,036 ,647 

C2 ,979 ,979 ,417 ,688 

C3 ,914 ,914 4,324 ,644 

C4 ,510 ,510 3,512 ,652 

C5 ,880 ,880 18,482 ,521 

B1 ,750 ,750 2,324 ,666 

B2 ,976 ,976 1,970 ,670 

B3 ,989 ,989 1,432 ,676 

B4 ,853 ,853 8,559 ,601 

B5 ,980 ,980 ,583 ,686 

B7 ,834 ,834 ,179 ,691 

E1 ,948 ,948 ,548 ,686 

E2 ,919 ,919 6,173 ,624 

E3 ,990 ,990 1,319 ,677 

E4 1,000 1,000 2,330 ,666 

E5 ,923 ,923 7,800 ,608 

E6 ,957 ,957 ,864 ,683 

D1 ,958 ,958 1,439 ,676 

D2 ,992 ,992 ,046 ,693 

D3 ,867 ,867 ,197 ,691 

D4 ,920 ,920 ,027 ,693 

D5 1,000 1,000 ,064 ,692 

D6 ,911 ,911 ,039 ,693 

2 

A1 ,922 ,812 ,400 ,517 

A2 ,859 ,764 2,695 ,497 

A3 ,881 ,777 ,000 ,521 

A4 ,924 ,828 2,882 ,495 

A5 ,991 ,875 ,549 ,516 

C1 ,952 ,838 4,139 ,485 

C2 ,910 ,818 ,200 ,519 

C3 ,913 ,808 3,655 ,489 

C4 ,490 ,490 ,795 ,514 

B1 ,742 ,700 ,867 ,513 

B2 ,974 ,857 1,920 ,504 

B3 ,958 ,853 2,919 ,495 

B4 ,761 ,761 1,895 ,504 

B5 ,947 ,846 1,853 ,504 

B7 ,811 ,776 ,984 ,512 

E1 ,928 ,819 1,400 ,508 

E2 ,906 ,797 2,896 ,495 
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E3 ,964 ,857 2,585 ,498 

E4 ,985 ,867 3,150 ,493 

E5 ,838 ,762 1,792 ,505 

E6 ,939 ,860 1,712 ,505 

D1 ,917 ,819 3,376 ,491 

D2 ,929 ,825 ,594 ,516 

D3 ,854 ,752 ,697 ,515 

D4 ,917 ,809 ,126 ,520 

D5 ,980 ,863 ,551 ,516 

D6 ,910 ,808 ,011 ,521 

3 

A1 ,922 ,774 ,332 ,482 

A2 ,347 ,347 ,011 ,485 

A3 ,877 ,737 ,021 ,485 

A4 ,913 ,808 2,027 ,467 

A5 ,892 ,836 1,940 ,468 

C2 ,844 ,818 ,010 ,485 

C3 ,247 ,247 ,102 ,484 

C4 ,469 ,457 1,638 ,470 

B1 ,716 ,645 1,631 ,471 

B2 ,915 ,828 ,764 ,478 

B3 ,390 ,387 ,045 ,484 

B4 ,709 ,709 3,570 ,455 

B5 ,502 ,502 ,002 ,485 

B7 ,790 ,724 ,422 ,481 

E1 ,453 ,453 ,138 ,483 

E2 ,807 ,786 5,779 ,438 

E3 ,946 ,811 3,288 ,457 

E4 ,974 ,834 3,668 ,454 

E5 ,825 ,715 1,108 ,475 

E6 ,926 ,825 2,235 ,465 

D1 ,451 ,451 ,278 ,482 

D2 ,875 ,824 ,076 ,484 

D3 ,854 ,723 ,585 ,480 

D4 ,911 ,779 ,037 ,484 

D5 ,771 ,749 3,285 ,457 

D6 ,902 ,780 ,083 ,484 

4 

A1 ,420 ,368 2,788 ,416 

A2 ,328 ,328 ,411 ,434 

A3 ,649 ,597 2,255 ,420 

A4 ,753 ,665 ,186 ,436 

A5 ,646 ,584 ,020 ,438 

C2 ,841 ,780 ,052 ,437 
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C3 ,247 ,247 ,134 ,437 

C4 ,450 ,412 ,589 ,433 

B1 ,716 ,617 1,559 ,425 

B2 ,820 ,723 2,683 ,417 

B3 ,386 ,379 ,183 ,436 

B4 ,702 ,702 4,076 ,407 

B5 ,500 ,481 ,006 ,438 

B7 ,739 ,647 1,510 ,426 

E1 ,451 ,426 ,281 ,436 

E3 ,731 ,623 ,510 ,434 

E4 ,636 ,527 ,339 ,435 

E5 ,815 ,662 1,577 ,425 

E6 ,766 ,667 ,263 ,436 

D1 ,416 ,386 ,019 ,438 

D2 ,827 ,762 ,662 ,432 

D3 ,851 ,691 ,738 ,432 

D4 ,909 ,739 ,089 ,437 

D5 ,756 ,655 4,152 ,406 

D6 ,830 ,742 ,148 ,437 

5 

A1 ,411 ,368 1,740 ,393 

A2 ,308 ,308 1,259 ,396 

A3 ,639 ,595 1,445 ,395 

A4 ,753 ,624 ,194 ,405 

A5 ,646 ,576 ,022 ,406 

C2 ,822 ,593 ,265 ,404 

C3 ,219 ,219 1,126 ,397 

C4 ,450 ,407 ,560 ,402 

B1 ,713 ,610 1,172 ,397 

B2 ,801 ,631 1,642 ,394 

B3 ,314 ,314 1,914 ,392 

B4 ,635 ,635 1,948 ,391 

B5 ,211 ,211 5,714 ,366 

B7 ,736 ,641 1,712 ,393 

E1 ,413 ,411 ,003 ,406 

E3 ,731 ,615 ,505 ,402 

E4 ,636 ,522 ,374 ,403 

E5 ,786 ,634 ,717 ,401 

E6 ,579 ,572 2,775 ,385 

D1 ,395 ,371 ,103 ,405 

D2 ,827 ,641 ,548 ,402 

D3 ,336 ,299 1,216 ,397 

D4 ,480 ,400 2,087 ,390 



 المالحــــــــــــــــــــق

219 

 

D6 ,426 ,389 1,902 ,392 

6 

A1 ,392 ,201 ,607 ,362 

A2 ,290 ,199 ,279 ,364 

A3 ,598 ,197 ,336 ,363 

A4 ,709 ,199 ,017 ,366 

A5 ,635 ,208 ,021 ,366 

C2 ,760 ,195 ,020 ,366 

C3 ,195 ,187 ,068 ,365 

C4 ,450 ,211 ,532 ,362 

B1 ,713 ,211 ,978 ,359 

B2 ,730 ,192 ,313 ,364 

B3 ,289 ,194 ,489 ,362 

B4 ,635 ,211 1,728 ,354 

B7 ,730 ,209 1,085 ,358 

E1 ,407 ,208 ,054 ,365 

E3 ,707 ,204 ,069 ,365 

E4 ,617 ,205 ,038 ,366 

E5 ,771 ,207 ,244 ,364 

E6 ,366 ,133 ,065 ,365 

D1 ,376 ,201 ,037 ,366 

D2 ,824 ,210 ,668 ,361 

D3 ,246 ,155 ,021 ,366 

D4 ,318 ,139 ,004 ,366 

D6 ,278 ,138 ,001 ,366 

7 

A1 ,440 ,292 ,121 ,376 

A2 ,408 ,219 1,256 ,368 

A3 ,649 ,289 ,049 ,376 

A4 ,712 ,264 ,002 ,377 

A5 ,659 ,293 ,144 ,376 

C1 ,472 ,211 1,528 ,366 

C2 ,905 ,292 ,393 ,374 

C3 ,372 ,191 1,096 ,369 

C4 ,454 ,291 ,388 ,374 

B1 ,724 ,292 ,729 ,371 

B2 ,730 ,257 ,343 ,374 

B3 ,394 ,212 1,565 ,366 

B4 ,641 ,292 1,492 ,366 

B7 ,731 ,291 1,082 ,369 

E1 ,549 ,244 ,181 ,375 

E3 ,711 ,285 ,030 ,376 
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E4 ,617 ,282 ,032 ,376 

E5 ,774 ,281 ,343 ,374 

E6 ,528 ,252 ,219 ,375 

D1 ,532 ,223 ,253 ,375 

D2 ,844 ,293 1,037 ,369 

D3 ,445 ,270 ,876 ,370 

D4 ,585 ,282 ,625 ,372 

D6 ,489 ,277 ,706 ,372 

 

 

 

 

 

 


