
 الجمهوريــة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 -10 طيفس – جامعة فرحات عباس

 والتجارية وعموم التسييركمية العمـوم االقتصاديـة 

 قسم العموم التجارية

 الدكتوراه ل م د في العموم التجاريةشهادة  الحصول عمىمتطمبات  ضمنمقدمة  رسالة

 محاسبة، مالية وتدقيقتخصص: 

 الموضـــوع:
 

 

 
 

 إشراف األستاذ الدكتور::                        ةإعداد الطالب
 أ.د.عكي عومر عموانيبوضياف صفاء                       

 

 لجنة المناقشة

 يساـــــــــــــــــــــرئ سطيفجامعة  أستاذ التعميم العالي بالرقي تيجانيأ.د. 
 مشرفا ومقررا سطيف جامعة أستاذ التعميم العالي كي عومر عموانيأ.د. ع

 ضوا مناقشاع سطيف جامعة يعميم العالتأستاذ ال غراب رزيقة أ.د.

 عضوا مناقشا مسيمة امعةـج عميم العاليتأستاذ ال حسين بمعجوز د.أ.
 عضوا مناقشا زائرـــج امعةـج حاضرمــــــــــاذ ـــــأست بكطاش فتيحة د.

 

 1028/ 1027السنة الجامعية: 

   دور المعمومة المالية في تقييم األداء المالي والتنبؤ بالفشل المالي
-قطاع الحميب ومشتقاتو  فيدراسة تطبيقية  -  



 شكر وتلدير

امحلد هلل اذلي أ انر منا درب امعمل واملعرفة وأ عاهنا عىل اجناز ىذا امعمل، 

وامصالة وامسالم عىل خامت ال هبياء واملرسلني محمد ابن عبد هللا وعىل أ هل 

 وحصبو أ مجعني.

ىل أ س تاذي ال س تاذ ادلكتور  أ تلدم جبزيل امشكر وخامص امتلدير وامعرفان ا 

ما أ فاض عًل من علمو ووكتو وهجده، فاكن عوان  عىلعيك عومر علواين 

 يل وانحصا أ مينا سامه حبسن توجهياتو ودكة تصويباتو يف اجناز ىذا امعمل.

ىل ال ساتذة ال فاضل كٌل  ال يفوتين أ ن أ تلدم بأ مسى معاين امشكر وامعرفان ا 

 أ عضاء جلنة املناكشة عىل كبوهلم كراءة ىذه امرساةل ومناكش هتا.

ال بأ مره وفامحلد هلل ا ال حبمكو، مفنا اجلد وامكد ال ذلي ال يمت معال ا  توفيق ا 

 .ومنو امتيسري وامنجاح، فانليم وفلنا ملا حتبو وترضاه
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 ملخص

مساىمة المعمومة المالية المتوافرة بالكشوف  معالجة اإلشكالية الرئيسية التي تتمحور حول مدىالدراسة إلى ىدفت 
ناجحة عن طريق و  الفاشمةتفسير والتنبؤ بالفشل المالي في قطاع الحميب ومشتقاتو والتمييز بين الشركات الالمالية في 

كونيا تتناول ظاىرة خطيرة ليا آثار  تظير أىمية ىذه اإلشكالية المالي)نسب مالية(،المؤشرات الرئيسية  لتقييم األداء 
 .جسيمة عمى مستوى قطاع حساس وذو أىمية كبيرة في االقتصاد الوطني

الفشل المالي عمى  إلى أنبواسطة التحميل التمييزي واالنحدار الموجيستي،  إليياالتي توصمت الدراسة تشير النتائج 
مستوى مؤسسات قطاع الحميب ومشتقاتو يعود إلى عوامل مالية تعكسيا مؤشرات تقييم األداء المالي؛ حيث أن وجود أثر 

ماليا، في حين نالحظ غيابيا عمى فشل مؤسسات العينة  لمتغييرات الجوىرية في السيولة، المردودية، المديونية، والنشاط
في تمييز الجيدة أثبتت قوتيا صوص قدرة نماذج المبنية عمى أساس المعمومة المالية فقد بخبخصوص تغطية الديون. 

 التنبؤ بالفشل المالي.المؤسسات و 
 االنحدار، قطاع الحميب ومشتقاتو، التنبؤ بالفشل المالي ،تقييم األداء المالي، المعمومة المالية الكممات المفتاحية:
 .الموجيستي، التحميل التمييزي

 Abstract  

The present thesis is aimed to address the problematic of whether the financial information 

available in the financial statements are sufficient to be utilized to interpret and foretell the 

financial failure phenomenon in the milk and dairy products sector. In other words, the study 

is meant for distinguishing between the successful and unsuccessful companies through the 

principal indicators in order to evaluate the financial performance (financial ratios).  The 

study’s importance lies in its treatment of a grave phenomenon whose bearings on a sensitive 

sector in the national economy can be far-reaching. 

The findings, obtained via the discriminatory analysis and logistic regression, have 

demonstrated that the companies of the milk sector and dairy products’ financial failure is 

mainly due to the financial factors that the financial performance assessment indicators 

reflected. Namely, the study has shown that the impact of the fundamental changes in cash, 

profitability, indebtedness, and activity on the failure of the sample companies financially; 

whilst at the same time, it has drawn the attention to the absence of debt coverage. In so far 

the ability of financial-information-based models is concerned, they have demonstrated a 

power in characterizing the companies and predicting any possible financial failures. 

Keywords: financial information, financial performance assessment, financial failure 

prediction, milk and dairy products sector, logistic regression, discriminatory analysis 
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 قائمة المختصرات

 المصطلح باللغة العربية المصطلح باللغة األجنبية االختصار
AAA American Accounting Association الجمعية المحاسبية األمريكية 
IAS International Accounting Standards معايير المحاسبة الدولية 
APB American Principles Board مجمس معايير المحاسبة األمريكي 
SIC Standing Interpretation committe لجنة تفسيرات معايير المحاسبة الدولية 

IASC International Accounting Standards Committee لجنة معايير المحاسبة الدولية 
IFRIC 

International Financial Reporting 

Interpretations Committee 
 لجنة تفسيرات التقرير المالي الدولي

IFRS International Financial Reporting Standards معايير التقارير المالية الدولية 
SCF Système Comptable Financier النظام المحاسبي المالي 
TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée نظام القيمة المضافة 
BVM La Bourse des Valeurs Mobilières إنشاء بورصة القيم المنقولة 

COSOB 
la Commission de Contrôle des Opérations de 

Bourse 

 وهيئة مراقبة العمميات في البورصة
 

PNCA Plan National de Comptabilité Analytique مخطط وطني لممحاسبة التحميمية 

IFRS forPEs 
International Financial Reporting Standard For 

Private Entities 

معايير تقارير مالية دولية الخاصة 
 بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

SFAC Statement of Financial Accounting Concepts. وثيقة مفاهيم المحاسبية المالية 
APB American Principles Board  المحاسبة األمريكيمجمس معايير 
SEC Securities and Exchange Commission هيئة تداول األوراق المالية األمريكية 

MVA Market Value Added القيمة السوقية المضافة 
GRI Globale Reporting Intiative  

FASB Financial Accounting Standards Board 
مجمس منظمة معايير المحاسبة الدولية 

 األمريكية
TSR Total Share Holder Return العائد الكمي لمسهم 
REO Return On Equity المردودية األموال الخاصة 

ROCE 
Return On Capital Employed. 

 
 مردودية األموال المستثمرة

AICPA 
American Institute of Certified Public 

Accountants 
 القانونيينالمعهد األمريكي لممحاسبين 

SEC Securities and Exchange Commission هيئة البورصات 
BBR Bureau of Business Research مكتب األبحاث األمريكي 
MDA Multivariate Distriminant Analysis التحميل التمييزي المتعدد 

M.H. DIS 
Multi  Group Hierarchical  Discriminante 

Method 
 التمييزي المتدرجالتحميل 

DISQUAL 
Analyse Discriminante sur la base de variable 

Qualitatives 
 التحميل التمييزي عمى متغيرات نوعية

LA Logit Analysis الموغارتمية النماذج 
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PA Probit Analysis النماذج االحتمالية 
LPM Linear Probability Modelling الخطية االحتمالية النمدجة 
MPL Multi Layer Perception الهندسة التحميل متعدد الطبقات 

ONALAIT L’Office National Du Lait الديوان الوطني لمحميب 
COLAITAL Coopérative du Lait d’Alger تعاونية الحميب الجزائر العاصمة 

COLAC Coopérative Du Lait De Constantine  الحميب الجزائر قسنطينةتعاونية 
clo Coopérative Du Lait d’Oran تعاونية الحميب وهران 

MGLA Matière Grasse du Lait Anhydre. مادة الحميب الدسمة المهدرجة 
DAS Domaines Agricoles Socialistes الدواوين الزراعية االشتراكية 

FNDA 
Fonds National pour le Développement 

Agricole 
 الصندوق الوطني لتطوير الزراعة

CNIFL conseil interprofessionnel du lait المجمس المهني لقطاع الحميب 
ONIL L’Office National Interprofessionnel du Lait الديوان الوطني لمحميب ومشتقاته 
LPS Lait Pasteurisé En Sachets الحميب األكياس المبستر 
NAP 

LA Nomenclature  Algérienne  Des Activitès et 

Des Produits 
 المدونة الجزائرية لألنشطة والمنتجات

PNDR 
Plan National De développement Agricole et 

Rural 
 المخطط الوطني لتطوير الزراعة والريف

INAP L’Institut National de la Propriété Industrielle المعهد الوطني لحقوق الممكية الصناعية 
IANOR L’Institut Algérien de Normalisation المعهد الجزائري لممعايير 
MADR 

Ministère de l'Agriculture et du 

Développement Rural 
 وزارة الزراعة والتنمية الريفية

ONIL L’Office National Interprofessionnel du Lait الديوان الوطني لمحميب ومشتقاته 
CIL Le Comité interprofessionnel du Lait المجنة المهنية لمحميب 

CRIL Le Comité régionale interprofessionnel du Lait الجهوية المهنية لمحميب المجان 
I.N.R.A.A 

Institut National de la Recherche Agronomique 

d’Algérie 
 المعهد الوطني لبحوث الزراعية في الجزائر

L’ITELV Institut Technique des Elevages معهد تقنيات التربية 
BCI 

Bretagne Commerce International. 

 
 بروتان انترناشيونال لتجارة الدولي

CNIAAG 
Centre d'Insémination Artificielle et 

d’Amélioration Génétique 
 مركز التمقيح الصناعي والتحسين الجيني

FNRPA 
Fonds National de Régulation de la Production 

Agricole 
 الصندوق الوطني لتنظيم اإلنتاج الزراعي

UHT Stérilisé par Upérisation à Haute Température. معقم عن طريق الحرارة المرتفعة 
ANEP 

Entreprise Nationale de Communication 

d'Edition et de Publicité 
 المؤسسة الوطنية لالتصال والنشر واإلشهار

  

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi637CKtpbXAhWKCsAKHXaODiMQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.onsmaep.bj%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D43%26Itemid%3D65&usg=AOvVaw165s7iHBS2j28GQvOnYDbD
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi637CKtpbXAhWKCsAKHXaODiMQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.onsmaep.bj%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D43%26Itemid%3D65&usg=AOvVaw165s7iHBS2j28GQvOnYDbD
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 لتي تتميز بالتقدـ السريع لتقنيةفي بيئة األعماؿ ا جذريان  يشيد العالـ في الكقت الحاضر تحكلن 
كفي ظؿ ىذه المتغيرات القتصادية التي تغمب عمييا ظركؼ عدـ التأكد كالمخاطرة، نشأت  ،المعمكمات

اسبية، بدكرىا المحاسبة مالئمة المعمكمة المحك  ،مصداقيةال، شفافيةالب تسـالحاجة إلى مناخ اقتصادم ي
تكفير تمعب دكرا ىاما كجكىريا في النشاط القتصادم، لذا ىدفت نظـ المعمكمات المحاسبية إلى 

أف  في( FASBمجمس المعايير المالية الدكلي)ما أكده مختمفة، القرارات المعمكمات المالئمة لتخاذ ال
كالمستعمميف الحالييف كالمتكقعيف معمكمات مفيدة  لممستثمريف كالمقرضيف كائـ المالية يجب أف تكفر"...الق

اإلقراض..."، ىنا كضعت الييئات المينية المسؤكلة عف رات رشيدة عمى مستكل الستثمار ك لتخاذ قرا
( معايير محاسبية تعمؿ عمى تحديد IASBمجمس الدكلي لمعايير المحاسبية)التطكير مينة المحاسبة ك

 ، زمة لتطبيؽ العممي بغرض إنتاج معمكمة محاسبية دقيقة كشفافة كمتسقةالطرؽ كاإلجراءات كالقكاعد الال
األرقاـ  كتفسير، تحميؿ، المقارنةالية مف خالؿ قرار قادر عمى  التنبؤ بأحداث مستقبمذج ك مف بناء نم كفم  ت  

 الكاردة بالتقارير المالية.
 53 في مالي المؤرخلامحاسبي النظاـ اللـ تكف الجزائر بمنأل عف ىذه التطكرات كأصدرت 

. بيدؼ تحقيؽ أحسف استغالؿ لممعمكمة المحاسبية كالرفع مف كفاءة المؤسسات القتصادية5005نكفمبر
، مح بتخزيف معطيات قاعدية عدديةنظاـ لتنظيـ المعمكمة المالية يسرؼ النظاـ المالي عمى أنو حيث ع  
، ف الكضعية المالية لممؤسسة كممتمكاتياكعرض كشكؼ تبرز صكرة كفية ع، تسجيميا، تقييميا، تصنيفيا

باكتسابيا  الماليةكشكؼ في ال ةن  م  ض  ت  م  الأىمية المعمكمات كلقد ارتبطت  .ككضعية خزينتيا في نياية السنة
ف، المتكقعيف، الدائنييا مفيدة لممستخدميف الخارجيف: المستثمريف الحالييف ك تجعمالتي لمخصائص النكعية 
في مة المحاسبية في اتخاذ القرار كالمستخدميف الداخمييف. كيبرز دكر المعمك ، لجميكرا المدينيف، العمالء،

كد المتعمقة بأحداث مستقبمية، قيمة تنبؤية أم تسمح بتقميؿ حالة عدـ التأ لياجانبيف أكليما إذا كاف 
 تأكيد أك مراجعة تنبؤات سابقة.بعمى قيمة ارتدادية ام انيا تسمح فرىا تك  ثانييماك 

تقكـ المعمكمات المحاسبية . نسيج القتصاد الجزائرمؿ الضطراب كالمخاطر التي يعرفيا في ظ
، لعؿ أىميا ما يتعمؽ كاستراتيجيتيابكظيفة ترشيد القرارات المالية كاستثمارية التي ترتبط بسيركرة المؤسسة 

سمح ؛ حيث تإلفالسكاالفشؿ المالي  خطر مف يحمييا بتحديد مدل تمتع أك تحقيؽ المؤسسة ليامش أماف
ة الجارية الكشؼ عف مدل تحقيؽ المؤسسة قدرة إرادية مف األنشطبذات المالية في المعمكمة المحاسبية ك 

 ة عكامؿ اإلنتاج.أبتحقيؽ فائض أنشطتيا مف أجؿ مكافالقدرة الكسبية  أك الستثنائية، أك
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 دراسةإشكالية ال-1

تمعب دكر جكىرم في  ، حيثحاسمة لمبحث العممياألكلى كالتحديد إشكالية البحث ىي المرحمة 
، مية لإلجابة عمى تساؤؿ البحثتحديد إطار كنطاؽ األنشطة البحثية كتكفر دليؿ لتطكير المداخؿ التحمي

نصبت إشكالية البحث حكؿ فحص فقد ا. نجاز البحثإباحث بناء خريطة الطريؽ لعممية ما يسيؿ عمى ال
تفسير كالتنبؤ بظاىرة الفشؿ المالي ملالمالية كافية كشكؼ البلمتكفرة لمالية اعمكمة اكاختبار ما إذا  كانت الم
 قطاع الحميب كمشتقاتو.عمى مستكل مؤسسات 

 يمكف صياغة إشكالية البحث عمى النحك اآلتي:بناء عمى ما سبؽ، 

قطاع  الفشل المالي فيظاهرة والتنبؤ بتفسير الفي المعمومة المالية إلى أي مدى يمكن أن تساهم "
لتقييم األداء ناجحة عن طريق المؤشرات الرئيسية الو  فاشمةوالتمييز بين الشركات ال ،الحميب ومشتقاته

 "؟المالي)نسب مالية(

 لمعالجة اإلشكالية السابقة نطرح التساؤلت الفرعية اآلتية:
  ؟ لمؤسسات قطاع الحميب كمشتقاتو في تقييـ األداء المالي لمعمكمة الماليةاتساىـ كيؼ 
 إلى حدكث الفشؿ المالي لممؤسسات عمى مستكل قطاع الحميب كمشتقاتو؟ السيكلة  ىؿ تؤدم تغيرات 
  إلى حدكث الفشؿ المالي لممؤسسات عمى مستكل قطاع الحميب كمشتقاتو؟ المردكدية ىؿ تؤدم تغيرات 
 كمشتقاتو؟  ىؿ تؤدم تغيرات المديكنية إلى حدكث الفشؿ المالي لممؤسسات عمى مستكل قطاع الحميب 
  تغيرات في تغطية المديكنية إلى حدكث الفشؿ المالي لممؤسسات عمى مستكل قطاع الىؿ تؤدم

 الحميب كمشتقاتو؟ 
  تغيرات في النشاط إلى حدكث الفشؿ المالي لممؤسسات عمى مستكل قطاع الحميب الىؿ تؤدم

 كمشتقاتو؟
  لمالية القدرة عمى التمييز بيف المؤسسات نماذج التنبؤ بالفشؿ المالي المعتمدة عمى المعمكمة الىؿ

 الناجحة كالفاشمة ماليا عمى مستكل قطاع الحميب كمشتقاتو؟ 
  في  القدرة عمى التنبؤ بالفشؿ المالينماذج التنبؤ بالفشؿ المالي المعتمدة عمى المعمكمة المالية لىؿ

 قطاع الحميب كمشتقاتو؟ 
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 دراسةفرضيات ال -2

 لرئيسية كاإلجابة عمى مختمؼ األسئمة المتعمقة بيا، حددنا الفرضيات اآلتية:لمعالجة اإلشكالية ا  

 ل تساىـ المعمكمة المالية في تقييـ األداء المالي لممؤسسات؛الفرضية األولى : 
 :ل يعكد الفشؿ المالي لمؤسسات قطاع الحميب كمشتقاتو إلى عكامؿ مالية معبر عنيا  الفرضية الثانية

 .)نسب مالية(داء الماليبمؤشرات تقييـ األ

 :تاليةانية إلى الفرضيات الفرعية الـ الفرضية الثيقسيتـ ت   

  :لمسيكلة عمى فشؿ مؤسسات قطاع الحميب  تكجد تأثيرات جكىرية لالفرضية الفرعية األولى
 كمشتقاتو ماليا؛

 اع الحميب ل تكجد تأثيرات جكىرية لممردكدية عمى فشؿ مؤسسات قط الثانية: الفرضية الفرعية
 كمشتقاتو ماليا؛

 :تكجد تأثيرات جكىرية لممديكنية عمى فشؿ مؤسسات قطاع الحميب  ل الفرضية الفرعية الثالثة
 كمشتقاتو ماليا؛

 :لتغطية الديكف عمى فشؿ مؤسسات قطاع ل تكجد تأثيرات جكىرية  الفرضية الفرعية الرابعة
 الحميب كمشتقاتو ماليا؛

 :ل تكجد تأثيرات جكىرية لمنشاط عمى فشؿ مؤسسات قطاع الحميب  الفرضية الفرعية الخامسة
 كمشتقاتو ماليا؛

  :نماذج التنبؤ بالفشؿ المالي المبنية عمى أساس المعمكمة المالية ليس ليا القدرة عمى الفرضية الثالثة
 التمييز بيف المؤسسات الفاشمة كالناجحة في قطاع الحميب كمشتقاتو.

  :بالفشؿ المالي  تنبؤعمى الالمبنية عمى أساس المعمكمة ليس ليا القدرة  التنبؤ نماذجالفرضية الرابعة
 قبؿ كقكعو في قطاع الحميب كمشتقاتو.

 دراسةنموذج ال -3

يمكف تمثيؿ النمكذج العاـ لمدراسة الذم يتضمف المتغير المستقؿ كالمتغيرات التابعة في الشكؿ 
 اآلتي:
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( : نموذج الدراسة1شكل رقم )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .إعداد الطالبة بناء عمى متغيرات الدراسةالمصدر: 

 ( المتغيرات التي سيتـ تناكليا في ىذه الدراسة: 10يكضح الشكؿ رقـ )

 ر الم ع ب   الفشل الماليىك عكامؿ حدكثو  تفسيرليسعى الباحث الذم  كصفيالمتغير ال رة:المَفسَ  المتغير
مشؾ في امكانية الكفاء لكاردىا المالية يؤدم مالي يكاجو المؤسسة نتيجة قصكر م اختالؿعف 
ناتجة عف عدـ تحقيؽ تدفقات نقدية أك أنيا غير كافية؛ في صكرة عدـ سبب أزمة سيكلة ب تيا،بالتزاما

 تحقيؽ أرباح عمى دكرات مالية متتالية.
 خمس مفأك النسب المالية المصنفة ضمؤشرات تقييم األداء المالي تتمثؿ في  ِسرة:فَ الم   المتغيرات 

 .النشاطالمديونية، تغطية الديون،  ،مردوديةال، السيولة مجمكعات رئيسية:
 
 
 

مالية الاستعمال المعمومة 
متنبؤ بالفشل الماليل  

 

تقييـ األداء المالي  استعماؿ مؤشرات
  المطمقة

 نماذج التنبؤ بالفشؿ المالي

ال المعمومة غير المالية استعم
تنبؤ بالفشل المالي.مل  

استعماؿ مؤشرات لتقييـ األداء المالي  
 )النسب المالية(

 ىدؼ الدراسة 

األداء المالي)النسب المالية( المكزعة عمى تقييـ مؤشرات 
 :أساسية مجمكعات

 ؛السيكلة  -
 ؛المردكدية -
 المديكنية؛ -
 تغطية الديكف؛ -
 النشاط. -

 

تمييزية لمنماذج المبنية تقييـ القدرة ال
 عمى أساس المعمكمة المالية.

 تفسير ظاىرة الفشؿ المالي

نماذج المبنية التنبؤية لمتقييـ القدرة 
   عمى أساس المعمكمة المالية
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 دراسةأهداف ال -4

 تيدؼ فصكؿ دراستنا لتحقيؽ اآلتي: 

  مف أجؿ تككيف قاعدة معرفية تمكننا مف بناء نمكذج  الدراسةإطار نظرم خاص بمتغيرات إعداد
 تطبيقي سميـ مف حيث مفاىيمو؛

 ؛ الحميب كمشتقاتو قطاعلظاىرة الفشؿ المالي عمى مستكل  ؿ المفسرةالتعرؼ عمى العكام 
  ؛ انطالقا مف مؤشرات تقييـ األداء المالي التي تعبر عف عكامؿ حدكثو متنبؤ بالفشؿ الماليلبناء نمكذج 
  تمييز بيف المؤسسات المالية في ال المعمكمةالمالي المبنية عمى أساس نماذج التنبؤ بالفشؿ تقييـ قدرة

 ؛الناجحة كالفاشمة عمى مستكل قطاع الحميب كمشتقاتو
  عمى التنبؤ بالفشؿ المالي في المالية  المعمكمةنماذج التنبؤ بالفشؿ المالي المبنية عمى أساس تقييـ قدرة

 قطاع الحميب كمشتقاتو.

 دراسةأهمية ال -5

مة كالحساسة التي ليا تناكؿ بالدراسة كالتحميؿ أحد المكاضيع اليات افي ككني دراسةتنبع أىمية ال
تدىكر األكضاع القتصادية خاصة في ظؿ  ،ىي الفشؿ الماليأل ك الكطني  القتصادآثار جسيمة عمى 

كما تنبع مف  .في تجنب تكاليفو العالية كآثاره ما يساىـلعمكمية، سمطات اال تنتيجياسياسة التقشؼ التي ك 
مستكل الألداء المالي في ظؿ التغيرات اليامة عمى دكر المعمكمة المالية في التنبؤ كتقييـ ال اتحديدى

 المحاسبي المتمثمة في تبني النظاـ المحاسبي المالي.

قطاع الحميب كمشتقاتو، الذم يحظى في حتكل عمى دراسة تطبيقية ت اأني الدراسةما يزيد مف أىمية 
 .كالسياسي ،جتماعيال، مف الغذائيباأل لرتباطوالسمطات العمكمية نظرا  مف ضخـكدعـ  باىتماـ

 .عمكميةرؽ كاىؿ السمطات الؤ ت  الخيرة مف مشاكؿ اآلكنةنو يعاني في أضافة إ

 الدراسةمجال  -6

  :اكطنيع الحميب كمشتقاتو في قطا ناشطة اقتصاديةمؤسسات ت الدراسة عمى تمالمجال الجغرافي ،
 .مؤسسة 765 بػ ك المقدر عددىا

 جمع  و، تـ خالل5074إلى غاية منتصؼ شير مارس 5071سبتمبرشير  مفمتد إ :المجال الزمني
قصد تقييـ  5071إلى غاية  5070الفترة مفمحؿ الدراسة التي تخص الكشكفات المالية لممؤسسات 

 لتفسير عكامؿ حدكثضافة إلى بناء نمكذج داء المالي لمؤسسات قطاع الحميب كمشتقاتو، باإلاأل



 مقدمة
 

 و

نظرا  5072و، 5073،5074تـ اقصاء سنة بو قبؿ حدكثو،  ؽ امكانية التنبؤتحقيظاىرة الفشؿ المالي ك 
ا قد تأخر إيداعيا مبسبب  ت عمى مستكل مركز السجؿ التجارملعدـ تكفر الكشكؼ المالية لممؤسسا

 كتضييع الكقت.  ،زيادة التكاليؼ، العينة  يؤثر عمى حجـ

 دراسةمنهج ال -7

مف تحميؿ اإلشكالية المطركحة، تـ المزج بيف األسس النظرية المتعمقة بالمكضكع كالمستمدة لت م ك ف  
مف جية، كالممارسات التطبيقية المستمدة مف المجاؿ التطبيقي  كانت أك أجنبيةمف مختمؼ المراجع عربية 

؛ فقد بمنيج مركدراسة المكضكع اعتماد  استدعت .مف جية أخرل عمى الكشكؼ المالية المعتمدة سةلمدرا
يصيا كتحميميا في الجانب التطرؽ لمفاىيـ متغيرات الدراسة كتمخ ثناءأ كالتحميمياعتمد المنيجاف الكصفي 

كتفسيرىا لمحكـ عمى فرضيات الدراسة في الجانب  ،تحميميا ،كصفيا جمع البيانات،عممية في . ك النظرم
 الختالفات بيف بيدؼ تحديديط مف الدراسة التطبيقي. كما تـ الستعانة بالمنيج المقارف في جزء بس

 كجيستي. مال التحميؿ التمييزم كالنحدارأسمكب  نماذج

 الدراسات السابقة -8
فيما يمي عرض لبعض الدراسات السابقة التي ليا أىمية في تعزيز النكاحي النظرية كالتطبيقية ليذا 

 البحث، كالتي يمكف تمخيصيا فيما يمي:

دور المعمومة المالية في تقييم األداء المالي  ":بف خركؼ جميمةير منشكرة لماجستير غ رسالة -أ  
  "(5002-5002)لممؤسسة واتخاذ القرارات_دراسة حالة بالمؤسسة الوطنية إلنجاز القنوات

ىذه الدراسة حكؿ مدل مساىمة المعمكمات المالية في تقييـ األداء كاتخاذ إشكالية تمحكرت 
ة عمى بقاء شأنيا المحافظ التي كل المؤسسة باتخاذ القراراتذ القرار عمى مستالقرارات، حيث يقـك متخ
كشكؼ جديد النظاـ المحاسبي المالي فيما يخص الىدفت إلى التعرؼ عمى كما المؤسسة كاستمرارىا، 

براز أىميتيا كدكرىا في إمداد المسيريف عمى مستكل المؤسسة بمعمكمات تمكنيـ مف اتخاذ المالية، ك  ا 
ثبات صحة الفرضيات ا  عمى األسئمة المطركحة ك اإلجابة لرئيسية ك شكالية ااإل. بعد معالجة ارات الرشيدةالقر 

أربعة فصكؿ كىي: مفاىيـ المعمكمات المالية، المحتكل المعمكماتي لمقكائـ المالية  إلى قسـ البحث
كفي الختاـ  المتعمقة بالمؤسسة، كاستخداـ المؤشرات المالية لتقييـ األداء المالي، دكرىا في اتخاذ القرارات

 النتائج التالية:بت كج  ت   التي نية إلنجاز القنكاتمؤسسة الكطدراسة تطبيقية في ال

 يسمح النظاـ المالي بدفع المؤسسات الجزائرية لتقديـ كضعيتيا المالية بكؿ شفافية؛ -
 المالية؛كشكؼ في الالغ المالي كالمحاسبي تطبيؽ معايير المحاسبية الدكلية تزيد مف درجة اإلب -



 مقدمة
 

 ز

المالية كطرؽ اإلفصاح عف المعمكمات كتقديميا يؤثر مباشرة عمى  كشكؼاختالؼ عرض كعدد ال -
 مستخدمييا؛

 عدـ تطبيؽ المؤسسات الجزائرية لنظاـ المحاسبي المالي. -
استخدام مؤشرات النسب المالية في تقويم األداء " :بعنكاف 5007لسنة  دراسة لمحمكد جالؿ أحمد -ب  

 "المالي والتنبؤ باألزمات المالية لشركات) الفشل المالي(

الدراسة إلى بياف أىمية استخداـ النسب المالية في التحميؿ المالي باعتماد مجمكعة مف  سعت
. تنبؤ بالفشؿالمالييف في تقكيـ األداء المالي لممشركع ك ال لممحمميف شامالن  االنماذج الرياضية تمثؿ إطارن 

تنبؤ الساعد بصفة كبيرة في تقييـ أداء المؤسسات ك ي ى أف استعماؿ التحميؿ الماليخمصت الدراسة إل
 لمكاجية األزمات المالية.لمالي كاتخاذ اإلجراءات الالزمة بالفشؿ ا

تحميل وتقدير الخطر المالي في المؤسسات " :بعنكاف (5002-5003زينب حكرم سنة ) دراسة -ج  
 زي"الصناعية باستخدام التحميل التميي

دارتو، كتقدير حصكلو صكصا بركزت عمى دراسة الخطر المالي خ لمساعدة المؤسسة في تحديده، كا 
مؤسسات قطاع الصناعة التحميؿ التمييزم عمى عينة  تجتب خطر الفشؿ المالي بتطبيؽ أسمكب

غيير الميكانيكية، حيث تكصمت أف خطر الفشؿ يعكد إلى أسباب خارجية متعمقة بالتغيير التكنكلكجي، ت
األذكاؽ، كتغيير المحيط. أما داخميا فيعكد لتحقيؽ المؤسسة لخسائر متتالية تؤدم إلى عجز السيكلة 

بالتالي تقمص نشاط د التزاماتيا بتاريخ استحقاقيا ك كالتدفقات النقدية، ما يؤدم لعدـ قدرتيا عمى تسدي
 . ياإفالسسسة، عسرىا المالي الييكمي، ثـ المؤ 

التحميل النوعي في التنبؤ بفشل المؤسسة "دور  :بعنكاف 5102يطي لسنة دراسة مصطفى طك  -د  
 " -حالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية-االقتصادية

ىدفت الدراسة لمعرفة مدل امكانية تقدير نمكذج لمتنبؤ بالفشؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة 
المالية،  اإلدارية،متغيرات نكعية تعكس الجكانب مف انطالقا الجزائرية باستخداـ النحدار المكجيستي، 

يحتكم  الذم الفنية، البشرية، التسكيقية، الدعـ كالمرافؽ، ككذا المؤثرات الخارجية. أظيرت النمكذج المقترح
 (.%70.6جميع المتغيرات السالفة الذكر كلو قدرة عمى تفسير فشؿ المؤسسات كالتنبؤ بو بقكة )

التنبؤ بمخاطر الفشل أو اإلفالس لممؤسسات: " :5000لسنة  ضيمة حسكنةفك  شيراز فقيو أحمد -ق  
 ." BRUNSWIK القدرة عمى استعمال النسب المالية  تطبيق نموذج خطي

الفشؿ المالي )كنمكذج  ي لنسب المالية لتنبؤ بخطرتساءلت الدراسة عف كفاية المحتكل المعمكمات
القرار المتمثميف في البنكييف عمى  استعماؿ النسب المالية لتخاذ القرار(، كما طرحت اشكاؿ قدرة متخذم 
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عمى الخطي لتقييـ قدرة  BRUNSWIKلتنبؤ بالفشؿ المالي؛ حيث قامت الدراسة باستعماؿ نمكذج 
لمحكـ عمى  سنكات خبرة 6ف منح القركض بمعدؿ بنكي مسؤكؿ ع 15استخداـ النسب المالية مف طرؼ 

تكصمت الدراسة إلى اثبات قدرة البنكييف عمى التنبؤ بالفشؿ  نسب مالية. 3مؤسسة عمى أساس  45
 المالي، كما انو ل يكجد ام فركقات ممحكظة بيف قدرة البنكييف ك قدرة النماذج التي يستعمميا البنكييف.

التنبؤ بالفشل في المؤسسات التونسية باستخدام ":9111واآلخرون لسنة  دراسة حمدي ماتوسي -و  
 ."يستياالنحدار الموج

مككنات ال نسية كتحديدىدفت الدراسة إلى اقتراح نمكذج لتنبؤ بالفشؿ المالي لممؤسسات التك 
يؿ التمييزم كالنحدار تقنيات كالتحمىداؼ المسطرة تـ استخداـ األحقيؽ لتاألساسية لمخطر المالي، 

 .فشؿ أك اإلفالستماؿ النسب السيكلة كالتكازف تؤثر سمبيا عمى اح. تكصمت الدراسة أف المكجيستي

 تحديد موقع الدراسة الحالية ضمن الدراسات السابقة-9

خالؿ عرض الدراسات السابقة يتضح أف العديد مف الباحثيف اعتمدكا في دراساتيـ عمى التحميؿ 
فيو مؤشرات تقييـ  تختمؼالكمي لتقييـ األداء المالي لممؤسسات كبناء نماذج لمتنبؤ بالفشؿ المالي، الذم 

 البيئة التي أجريت فييا الدراسة. ك الزمني  لمداليدؼ ك ال باختالؼمالي داء الاأل

تميزت ىذه الدراسة عف غيرىا مف الدراسات السابقة بأنيا مساىمة مثمرة تـ إجراءىا في البيئة 
 باستعماؿ، فمحددات بيئة األعماؿ الجزائرية ل تسمح تركيز عمى قطاع الحميب كمشتقاتوالجزائرية بال
 يصعب تقديرىا كتحديدىا.لي أك المتغيرات الكمية التي لسكؽ المامعمكمات ا

 دراسةتقسيمات ال -11

كاإلجابة عمى اإلشكالية المطركحة ككذا األسئمة الفرعية، تـ  بغية اإللماـ بكؿ جكانب المكضكع
 تقسيـ البحث إلى مقدمة، أربعة فصكؿ كخاتمة عمى النحك اآلتي:

 لممؤسسةداء المالي لتقييم األ المعمومة المالية أساسالفصل األول: 

نظاـ األكؿ لمعمكمة المالية في إطار ال المحكرصص احتكل ىذا الفصؿ عمى ثالثة محاكر، خ  
فع د د  الثالث أما ، ةمحتكل المعمكماتي لمكشكؼ الماليالثاني ل المحكرعرض  المحاسبي المالي، في حيف

 .ـ المعمكمة المالية في بنائيامؤشرات تقييـ األداء المالي بكاسطة النسب التي تساى

 



 مقدمة
 

 ط

 أهم نماذج التنبؤ بهالمالي، مفهمومه، عوامل حدوثه، و الفصل الثاني: الفشل 

المحكر ليسرد بعدىا  .مكانتو في دكرة التعثر الماليمفيـك الفشؿ المالي ك  األكؿ المحكر تناكؿ
أىـ نماذج  المحكر الثالثكر يذ النيايةفي ك ، ياأىـ عكامؿ حدكث ظاىرة الفشؿ المالي كتكاليف الثاني

 طريقة معالجة البيانات.رة بالتركيز عمى عدد المتغيرات ك التنبؤ بالظاى

 قطاع الحميب ومشتقاته: مكانته وتحميل الطمب والعرض عمى منتجاته.الفصل الثالث: 

 ،استعراض آلليات تدخؿ الدكلة فيو القطاع، تحديد خصائصو لتعريؼالمحكر األكؿ  صصخ  
 . عمى الحميب كمشتقاتو كتحميؿ الطمب كالعرض دراسة ـ بعدىا يت

 الفصل الرابع: دراسة تطبيقية

مشتقاتو، قطاع الحميب ك  عمى مؤسساتتطبيقية ال دراسةالإجراء  تفاصيؿ عمى الفصؿاحتكل 
فسر ظاىرة يييـ األداء المالي مما يسيؿ في تككيف نمكذج تحديد مساىمة المعمكمة المالية في تقل اليادفة

ما سمؼ  عمى تجنب آثارىا الجسيمة، كبناءن كبالتالي قبؿ كقكعيا  ياب يحقؽ إمكانية التنبؤالفشؿ المالي 
 المحكرأكؿ تطرؽ إلى اإلطار المنيجي لمدراسة التطبيقية، ، محكر الفصؿ إلى ثالثة محاكر أساسيةق سـ 

الثالث النتائج، التكصيات  حكرالمتناكؿ يفي حيف  ،نتائج اختبار الفرضياتلتناكؿ عرض كتحميؿ يالثاني 
 .اآلفاؽ المستقبمية لدراسةك  كالمقترحات

 

  



 

 

 

 

 

 

 الفصل األول:
 المعمومة المالية أساس تقييم األداء المالي لممؤسسة
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 تمييد

تساعد المعمومة المالية متخذي القرارات االقتصادية في بناء بدائل منطقية وخيارات تحوى 
االستخدامات البديمة لمموارد النادرة لمقيام باألنشطة التشغيمية واالقتصادية. لذا ينبغي عمى نطام المعمومات 

مالئمة تشبع احتياجات مستخدمييا المحاسبي )المحاسبة( توفير معمومات مالية ذات خصائص وسمات 
 في تحقيق اىدافيم.    

في ظل العولمة وكحتمية فرضتيا طبيعة وآلية عمل شركات متعددة الجنسيات ظيرت المحاسبة 
الدولية كأحد مراحل تطور الفكر المحاسبي اليادف لمخروج من نطاق الممارسات المحاسبية اإلقميمية 

( بوضع معايير IASي. استجابت لجنة المعايير المحاسبية الدولية )ومواجية المشاكل ذات البعد الدول
محاسبية تعتبر أسسًا لمينة المحاسبة وقاعدة موحدة إلعداد القوائم المالية تحوي معمومات مالئمة لعممية 
اتخاذ القرار. كانت ىذه المعايير اختيارية بداية األمر لكنيا اكتسبت صفة اإللزامية في العديد من دول 

 العالم.

قامت الجزائر بإصالح نظاميا المحاسبي الذي يعد ركيزة أساسية إلعداد المعمومة  يذالمواكبة 
(، حيث يوفر األخير بإتباع المعايير واإلجراءات التي جاء SCFالمالية بتبني النظام المحاسبي المالي )

  بيا كشوفات مالية يفترض أن تقدم صورة صادقة عن أداء المؤسسة.

ركز الفصل عمى معرفة مساىمة المعمومة المالية في تقييم األداء المالي بالمؤسسة بدراسة لذا سي
 المحاور اآلتية:

 

 Ⅰ- المالية في إطار النظام المحاسبي المالي المعمومة(SCF؛) 

Ⅱ- المحتوى المعموماتي لمكشوفات المالية وفق النظام المحاسبي المالي(SCF؛) 

Ⅲ-  المالية التقميديةتقييم األداء المالي لممؤسسة بواسطة المؤشرات. 
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Ⅰ- (المعمومة المالية في إطار النظام المحاسبي الماليSCF) 

 الحتياجاتقامت الجزائر بتبني النظام المحاسبي المالي اليادف إلعداد معمومة مالية مالئمة 
في االقتصاد  االندماجشرائحيم وجنسياتيم مما يطور االقتصاد الوطني ويسيل  باختالفرات متخذي القرا

العالمي. سيمقي المحور الضوء عمى مكانة المعمومة المالية في نظام المعمومات المحاسبي، تم يستعرض 
ر التصوري الذي تجربة الجزائر لمتوافق مع توجيات المحاسبة الدولية أي النظام المحاسبي المالي واإلطا

  جاء بو.

 1  مكانة المعمومة المالية في نظام المعمومات المحاسبي 

 المعمومات استيالك عمى اإلقبال معمومات عمى مستوى المؤسسة نظرا لتزايد نظام المحاسبة أىم
 بءالع وخارجيا، ىنا يتزايد المؤسسة داخل متخذي القرارات ذوي الرغبات المتنوعة لب  ق   من المحاسبية

النيائي لنظم  المنتج عمى والمتزايد المستمر الطمب لمقابمة المحاسبي النظام مجال في عمى العاممين
 المعمومات المحاسبية.

 نظام المعمومات المحاسبي -1.1   

نظام المعمومات المحاسبي مكون أساسي لنظم المعمومات االدارية يركز عمى البيانات والمعمومات 
فو وتحديد أىدافو ومكوناتو وجب التنويو أن بعض الكتاب يشيرون إليو بنظام المحاسبية، قبل تعري

المعمومات المالي بدل المحاسبي منيم صباح رحيمة محسن واآلخرون، في حين يطمق عميو آخرون نظام 
 المعمومات المحاسبي.

 تعريف نظام المعمومات المحاسبي وأىدافو -1.1.1

سبي بينما حددت اخرى األىداف التي جاء وصفت بعض التعاريف نظام المعمومات المحا 
 لتحقيقيا، لكنيا في األخير تصب في سياق واحد ميما كانت مفصمة أو مختصرة:

عرفت المحاسبة من حيث العمميات التي تقوم بيا واليدف المناط بيا بأنيا: "نظام معمومات عممي 
ية عن األحداث المالية لوحدة اقتصادية يتناول بالتحميل، والتسجيل، والتبويب، والتمخيص المعمومات المال

 .1معينة إلى األطراف الميتمة بأمر الوحدة تفيدىم في مجال التقييم واتخاذ القرارات"

                                                           

 المكتب الجامعي الحديث، جميورية مصر العربية،المحاسبة المالية مدخل نظم المعمومات، عباس بدوي وعبد الوىاب نصر عمى،  محمد 1-
 .12، ص 2007االسكندرية، 
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أضاف التعريف الموالي أن نظام المعمومات المحاسبي ىو مجموعة موارد، أي: "نظام فرعي داخل 
تتفاعل داخل إطار محدد، تكون ميمتو  المنظمة، يتضمن مجموعة من الموارد المادية والبشرية التي

جراءات محددة بيدف إنتاج وتوصيل معمومات تفيد  دارة ورقابة البيانات طبقا لقواعد وا  تجميع وتشغيل وا 
 .1اإلدارة والفئات األخرى الخارجية في اتخاذ القرارات"

 عمى ما سبق، يمكن تحديد صفات نظام المعمومات المحاسبي في: بناءً 

مجموعة من الموارد التي تتفاعل مع بعضيا البعض إلنتاج وتوصيل المعمومات إلى عمى  اعتماده -
 المستخدمين؛

 البيانات المالية أىم مدخالتو الرئيسية التي يتحصل عمييا من بيئة المؤسسة الداخمية والخارجية؛ -

نشاطو األساسي الحصول عمى البيانات ومعالجتيا إلنتاج المعمومات محاسبية دقيقة توجو  -
 لممستخدمين داخل  وخارج المؤسسة؛

يتأثر ببعض القيود المفروضة عميو قد تكون داخمية مثل: حجم النظام والموارد البشرية، أو خارجية  -
 كالقوانين والموائح الحكومية.

 تكمن مساعدة نظام المعمومات المحاسبي لمتخذي القرارات االقتصادية من خالل إنتاجو لـ:  

 خصيص الموارد النادرة واستغالليا؛معمومات حول قرارات ت -

معمومات تساعد في توجيو الموارد البشرية والمالية بصورة فعالة والرقابة عمى كفاءة استخداميا في  -
 المجاالت المختمفة؛

معمومات تساعد اإلدارة في أداء مياميا باعتبارىا وكيال لمالك الموارد المتاحة والتقرير عنيا لمن ييمو  -
 األمر؛

مفيدة في تسيير وظائف المؤسسة والرقابة عمى أوجو النشاط االقتصادي، بواسطة تطبيق  معمومات -
وتبني معايير ومبادئ مقبولة قبوال عاما لدى الييئات العممية في مجال المحاسبي لضمان حقوق كل 

 فئة من ذوي المصالح دون تمييز.

                                                           

، مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، نظم المعمومات المالية أسسيا النظرية وبناء قواعد بياناتياصباح رحيمة محسن واآلخرون،   1-
 .176، ص 2011
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معمومة محاسبية تعكس  تطور ىدف نظام المعمومات المحاسبي من كالسيكي متمثل في تقديم
األداء المالي، إلى حديث يعكس األداء المستدام الذي يشمل: األداء المالي، األداء االجتماعي، األداء 

نموذج لإلفصاح المحاسبي يشمل بعدي اإلداء  اقتراحالبيئي. لذا عكف العديد من الباحثين عمى 
 المؤسساتي الحديثين. 

 مات المحاسبيمكونات نظام المعمو  -2.1.1       

 :1يتكون نظام المعمومات المحاسبي حسب نماذج القرار أو مسار تشغيل البيانات، من

مسؤول عن تحميل عمميات الوحدة االقتصادية في شكل بيانات نظام المحاسبة المالية:   - أ
وتسجيميا، وتصنيفيا، وتمخيصيا لتزويد جيات خارجية وداخمية بالمعمومات المالئمة حول 

لتي تممكيا المؤسسة والتغيرات التي طرأت عمييا خالل الدورة المحاسبية، إذ يسمح بتتبع الموارد ا
مكانية مراجعتيا، منذ أن كانت في شكل مدخالت أو مستندات يتم  مسرى أو تدفق المعمومة وا 
معالجتيا عمى مستوى الدفاتر اليومية، دفتر األستاذ، ميزان المراجعة إلى أن يتم اظيارىا في 

 فات أو القوائم المالية التي تعد الحامل الرئيسي لممعمومة المالية )المخرجات(.الكشو 
وظيفتو األساسية إمداد اإلدارة بالمعمومات الالزمة التخاذ القرارات  نظام المحاسبة اإلدارية:  - ب

المتعمقة بالتخطيط والرقابة عمى أنشطة المؤسسة، تكون ىذه المعمومات تقديرية في صورة 
و تفصيمية أو تحميمية محمولة عمى تقارير، يسمى النظام أيضا  نظام محاسبة إجمالية أ

نظام محاسبة التكاليف، نظام الموازنات، ونظام  المسؤولية أو مراكز المسؤولية وينقسم بدوره إلى
 دراسة النظم. 

 البيانات والمعمومات والمعرفة المحاسبية  -2.1   
سات االقتصادية لدورىا اليام في عممية اتخاذ القرار، ما ترىن المعمومات بقاء واستمرار المؤس

يتطمب وجود مصدر لممعمومات باإلضافة لوجود مرجع أو معرفة تجعل من استخداميا في عممية اتخاذ 
 القرار أكفئ، لذا سنتطرق لمبيانات والمعمومات وصوال لمستويات المعرفة بالمؤسسة.

 البيانات -1.2.1      

"، أما اصطالحا تعد "تمثيل رمزي لمحقائق DATUM" مشتقة من كممة بيان "DATAلغة البيانات "
 .2تصف أشخاص أو أماكن أو أفكار أو أحداث أو مزيج منيا"

                                                           
1 - Thomas PEDMONDSAND And others, Fundamental Managerial Accounting Concepts, Sixth edition, 

library of congress cataloging in publication data, 2011, p  6. 

 .11، ص 1999، دن، تصميم وتشغيل نظم المعمومات المحاسبيةمحمد الفيومي،   2-
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في مجال األعمال ىي: "مجموعة من الحقائق التي تتضمن الكممات واألرقام التي تعبر عن مواقف 
 .1إدارية "

ة البيانات دون تحديد مكانيا وموقعيا في نظام المعمومات مما سبق، حدد التعريفين السابقين طبيع
أو عممية اتخاذ القرارات اإلدارية، لذا ُيْقت ر ح التعريف التالي:" البيانات عبارة عن حقائق مجردة ليس ليا 
معنى أو داللة في ذاتيا، فيي ال تضيف شيء إلى معرفة مستخدمييا بما يؤثر عمى سموكيم في اتخاذ 

ذلك تتضمن البيانات مجموعة من الحروف وأرقام التي تعبر عن حقيقة وقوع أحداث معينة القرارات ل
داخل وخارج النظام"، إذن افتقاد البيان لممعنى ىو العامل األساسي لعدم جدوى ىذه األخيرة في التأثير 

 عمى عممية اتخاذ القرار.

تاج معمومات صالحة لعممية تحفز البيانات نظم المعمومات عن طريق عممية التشغيل بيدف إن
غير مرتبطة ) رموز، إشارات،  *اتخاذ القرارات، حيث تمثل مجموعة من الحقائق الخام الموضوعية

مالحظات( ليس ليا معنى، يتم جمعيا انطالقا من األحداث اجرتيا المؤسسة في بيئتيا، ليتم تصنيفيا 
 :2إلى

 :امكن قياسو والتعبير عنو بصورة مالية سواءً تخص أحداث اقتصادية ليا أثر مالي ي بيانات مالية 
تعمق األمر بمعامالت المؤسسة مع غيرىا، أو حركة داخمية لتفاعل عوامل االنتاج، وتنقسم ىذه 

 األحداث إلى: 
أحداث تمويمية متعمقة بكيفية الحصول عمى األموال الالزمة إلستمرارية المؤسسة كعالقة المؤسسة  -

 بالبنوك؛
 خص طرق أو كيفية تحقيق أرباح من نشاط الجاري لممؤسسة.أحداث رأسمالية ت -

 :ناتجة عن أحداث اقتصادية ال تأخذ طابع مالي فيي  بيانات كيفية معبر عنيا  بيانات غير مالية
 بوحدات لمقياس وصفية كذوق المستيمكين.

ى معمومات البيانات المالية مركز اىتمام نظام المعمومات المحاسبي يقوم بمعالجتيا وتحويميا إل
 مالية قابمة لمتوظيف واالستعمال في اتخاذ القرارات االقتصادية.

 
                                                           

 .6، ص 2007األولى، عمان، األردن،  ، دار المناىج لمنشر والتوزيع، الطبعةنظم المعمومات المحاسبيةأحمد حممي جمعة،  1-
 .موضوعية ألنيا لم تخضع لمعمميات الالزمة لتكون ذات جدوى في عممية اتخاذ القرار -*

 .25، ص مرجع سبق ذكرهصباح رحيمة محسن واآلخرون،  2-
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 المعمومات والمعرفة المحاسبية -2.2.1      

تواجو إدارة المؤسسة مشاكل متعددة يتوجب حميا باتخاذ قرارات إدارية مالئمة ومع عدم جدوى  
وبالتكمفة المناسبين، حيث عرفت المعمومات  البيانات و ج ب  توفير معمومات مالئمة كما ونوعا وفي الوقت

، ىنا تم التركيز عمى مفيوم المالئمة إذ 1بأنيا: "بيانات التي تمكن من التغيير من تقديرات متخذ القرارات"
يتم اختيار البديل المناسب من مجموع البيانات التي تخضع لمجموعة من عمميات المعالجة لتصبح ليا 

 ذ القرار.معنى يفيد في عممية اتخا

 أو المخاطرة التي تشوب عممية اتخاذ القرار، فعرفت: *بالنسبة لعالقة المعمومة بحالة عدم التأكد
"بأنيا تخفض من حالة عدم التأكد، التي تمثل االحتماالت المتعمقة بالنواتج المتوقعة في موقف قراري 

ظير التعريف مفيوم القيمة الذي يرتبط ، أ2معين، وبالتالي فيي تؤثر عمى القيمة في عممية اتخاذ القرار"
 أساسا بطبيعة المستعمل وموقعو، وعميو نحدد أن البيان يتحول إلى معمومة إذا:

 خضع لعممية المعالجة فأضافت معنى خاص يساعد في التقميل من عدم التأكد المرتبط بالقرار؛ -

 يمكن االستفادة منيا لموصول إلى معرفة. -

فيي: "البيانات التي تمت معالجتيا لمحصول عمى مؤشرات ذات بخصوص المعمومة المحاسبية 
استخدام معين، كأساس في عممية اتخاذ القرارات والتنبؤ بالمستقبل ويتعين التوازن في إعداد ىذه 
المعمومات من حيث الحاجة إلى تفصيل فييا من جية ومدى اختصارىا عمى شكل دالالت وقيمة مركزة 

 .3منفعة لمتخذي القرار" من جية أخرى لكي تكون ذات

أما المعمومة المالية التي تعد أحد فروع المعمومة المحاسبية وأحد متغيرات الدراسة فعرفت بتحديد 
دورىا كالتالي: "تبرز المعمومات المالية العمميات واألحداث المتعمقة بالمجاالت المالية والمحاسبية كإعداد 

الية، تقدير التكاليف وكيفية توزيعيا. بيدف تحديد وقياس نتيجة الميزانيات المختمفة، إعداد القوائم الم
النشاط خالل فترة معينة، عرض المركز المالي الصافي، تحديد مستوى السيولة وقدرة المؤسسة عمى 

 .4السداد"

                                                           
 .23 ، ص2001 ، الدار الجامعة الجديدة لمنشر،نظم المعمومات المحاسبية واإلدارية اقتصادياتصالح الدين عبد المنعم مبارك،  -1

 نقال :
Joel .S. DEMESKI, Information Analysis ,LONDON, Addison wesley pub, co,inc, 1972, p 4 . 

 عدم القدرة عمى تحديد احتماالت لمحاالت الممكنة في ظل تعدد البدائل المتاحة لحل المشكمة. عدم التأكد: حالة *-
 .27 صالح الدين عبد المنعم مبارك، مرجع سبق ذكره، ص - 2
 .7، ص مرجع سبق ذكره، نظم المعمومات المحاسبية مي جمعة،أحمد حم -3
 .15، ص2009 ، دار المناىج لمنشر والتوزيع، عمان، األردن،أساسيات نظم المعمومات اإلداريةخرون، اآلعالء السالمي و  -4
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 لمتفرقة بين البيانات والمعمومات تم وضع معيارين، ىما:

 :بيان في معرفة متخذ القرار أو الرصيده المعرفي تقاس بالتغيير الذي يحدثو ال اإلضافة المعرفية
الذي يساىم في التقميل من درجة عدم التأكد، اىتمت بقياس ىذا المعيار نظرية المعمومات التي تقوم 

أو عدم  *Entropy))1بقياس المعمومات المنقولة في قنوات االتصال بواسطة درجة سمم األنتروبي 
ث أو أحداث معينة، أوما يدعى بالمدخل الكمي، الذي يعاب عميو المرتبطة بحد (Uncertanityالتأكد)

عدم االكتمال ألن الزيادة في كمية المعمومة ال يعني بالضرورة زيادة المنفعة أو القيمة اإلقتصادية 
 لدى متخذ القرار.

 يتم  إن أي عممية انتقال البيان أو المعمومة تتعمق بالدرجة األولى بمشكمة أو حدث معين :االرتباط
اتخاذ القرار بشأنو، حيث يتناول ىذا المعيار قياس قيمة المعمومة التي يتحصل عمييا المستخدم في 
سبيل التقميل من حالة عدم التأكد. اىتم بيذا المعيار نظرية اقتصاديات المعمومة أو قيمة المعمومة، 

خدم وأدواتو والتي يتم تحديدىا بشكل تقديري وغير موضوعي حسب وجية نظر الفرد المست
وشخصيتو إذا ىو الوحيد الذي يستطيع الجزم بمقدار المنفعة المحصل عمييا، والتي يتم تقييميا 
بمجموع الخصائص النوعية المرغوب فييا في المعمومة مثل: المالئمة، الموثوقية...، وكما ىو 

لتوفير معمومات معروف أن إنتاج المعمومة مرتبط بتكمفة ونظام المعمومات الكفؤ ىو الذي يسعى 
 بتكمفة مناسبة.

وعميو تظير فعالية نظام المعمومات المحاسبي في المؤسسة من خالل ضرورة دراسة جدوى 
االقتصادية لممعمومة االقتصادية، بتحديد تكمفتيا وموازنتيا مع قيمتيا عمى أساس المنفعة التي تحققيا 

 لمتخذ القرار.

ضيف مفيوم جديد وىو المعرفة، أي يوضح المستوى يمخص الشكل الموالي ما ورد سابقا، كما ي
 المعرفي في المؤسسة:

 

 

 

 

                                                           
اسبي عمى ضوء احتماالتو األولية المسبقة ىو مقياس يقيس كمية الدىشة التي تعتري متمقي المعمومات لمخرجات النظام المح سمم األنتروبي: - *

 .لتوقع ىذه المخرجات
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 العالقة بين البيان والمعمومة والمعرفة (:20لشكل رقم )ا

 

 

 

 

 

 

، مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع، نظم المعمومات المالية وبناء قواعد بياناتياصباح رحيمة محسن واآلخرون،  المصدر:
 .41ص ،  2010عمان األردن، 

يوضح الشكل أن المعمومات ىي بيانات أ ْضف ت عمييا عممية المعالجة معنى يساعد في زيادة 
قيمتيا في عممية اتخاذ القرار، أما المعرفة فتعبر عن: "الرصيد المتراكم من الخبرة والمعمومات والدراسات 

ير من التفاصيل وتتصاعد الطويمة في مجال معين، ومن الطبيعي أنو عند تجميع ىذا الرصيد تختفي كث
كما وضع صباح رحيمة . 1درجة التحديد والترابط في عناصر المعمومات المكون لرصيد المعرفي"

واآلخرون تعريف شامل لممعرفة بعد االستقراء لتعاريف قدميا عدة باحثين كالتالي" معمومات تم معالجتيا 
المعرفة ألداء األعمال بإتقان أو اتخاذ قرارات  وتنظيميا، تنقل الفيم والخبرة والتعميم التي تقودنا إلى

 :2صائبة". بناءا عمى ما سمف يخمص لثالث مستويات معرفية داخل المؤسسة، ىي

المدخل  مستوى فني يغيب معنى المعمومات ولكن يمكن قياس كمية المعمومات المنقولة بواسطة -
 الكمي؛

ر ويحمل المعنى الذي تتضمنو المعم - ومات)البيانات(، بواسطة مدخل القيمة أو مستوى معاني ُيف س 
اقتصاديات المعمومة ألن المدخل األول ال يعبر عن قيمة المعمومة بالنسبة لممستخدمين ومدى تقميميا 

 من حالة عدم التأكد؛

ف ز خاللو المعمومات المستخدم  - القرار والقيام باألنشطة معينة بناءا عمى  التخاذمستوى تأثيري ُتح 
 صمة من ىذه المعمومات.المعرفة المح

                                                           
 .63 ص، 1997، جميورية مصر العريبة،، دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندريةنظم المعمومات اإلدارية ،سونيا محمد البكري - 1
 .23 ص، 2002جميورية مصر العربية، االسكندرية،  ، دار الجامعية الجديدة،نظم المعمومات المحاسبية ،كمال الدين الدىراوي وسمير كامل - 2

 المعرفة المعمومات البيانات

مصادر من داخل 
 وخارج المنظمة

لقرار، منتجات، ا
 خدمات

معالجة بواسطة 
 الحاسوب

وسائل تكنولوجيا 
 المعمومات واتصاالت

 المعنى

 القيمة

 متخفض مرتفع

 مرتفع منخفض
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 انطالقا مما سمف، يحدد الشكل الموالي مكانة المعمومة المالية في نظام المعمومات المحاسبي:

 (: مكانة المعمومة المالية في نظام المعمومات المحاسبي بالمؤسسة20الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 من إعداد الباحثة. المصدر:

ة انتاج معمومات بمعالجة وتحويل البيانات لتصبح ذات اليدف األساسي لنظم المعمومات اإلداري
معنى وقيمة في عممية اتخاذ القرارات التسييرية، بدوره نظام المعمومات المحاسبي يقوم بإنتاج معمومات 
محاسبية عن طريق نظامين فرعين، نظام المعمومات المحاسبي اإلداري يعالج بيانات ألجل لمحصول 

لممستخدمين الداخمين، ونظام معمومات المحاسبي المالي يختص بإنتاج  عمى تقارير إدارية موجية
المعمومات المالية الكمية تحمميا القوائم أو الكشوف المالية وتوجو لممستخدمين الخارجين بيدف تحديد 
وقياس نتيجة النشاط خالل فترة معينة، عرض المركز المالي الصافي، تحديد مستوى السيولة وقدرة 

مى السداد، تخضع القوائم المالية في إعدادىا إلى مبادئ ومعايير يفرضيا النظام المحاسبي المؤسسة ع
 المالي الذي سنتطرق إليو فيما يأتي.

 النظام المحاسبي المالي، دوافع تبنيو، ماىيتو، ومعيقات تطبيقو -2

لتي تفرضيا الظروف السياسية واالقتصادية المحاسبة أىم وسائل المسايرة واالستجابة لمتحوالت ا
واجتماعية عمى الصعيدين الدولي والمحمي، فبعد توالي فضائح إفالس أكبر الشركات العالمية كإيرون 

 نظم المعمومات اإلدارية في المؤسسة

 معمومات إدارية  معمومات مالية 

 ميزانية؛  -
 جدول حسابات النتائج؛  -
 جدول التدفقات النقدية؛  -
 جدول األموال الخاصة والمالحق.  -

 

 تقارير إدارية

 نطام المعمومات المحاسبي

نطام المعمومات المحاسبة 
 المالية

نطام المعمومات المحاسبة 
 اإلدارية
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وتفاقم تداعيات األزمة العالمية،  (WORLD COM)وشركة وورد كوم  2001سنة (ENRON)لمطاقة
ي المعايير التي أصدرتيا وقامت بتحسينيا، كما بدأت أعادت منظمات التوحيد المحاسبي الدولية النظر ف

المنظمات العالمية المسيرة والمسيطرة عمى االقتصاد بزيادة الضغط عمى الدول النامية الراغبة االندماج 
سنة  11-07في سيرورة االقتصاد العالمي لتبني معايير المحاسبة الدولية. وطنيا ُعجل  بإصدار القانون 

نظام المحاسبي المالي أو الثورة المحاسبية التي ينتظر منيا تحرير االقتصاد الجزائري المتضمن ال 2007
 .2010واالنفتاح عمى العالم توالت بعده المراسيم التنفيذية وتعميمات التطبيق وأصبح قيد التنفيذ سنة 

 SCF دوافع تبني النظام المحاسبي المالي -1.2   

ف ودوافع حاول الباحثون تناوليا كل حسب زاويتو الخاصة كان االصالح المحاسبي وليد عدة ظرو 
واليدف والمدة الزمنية لدراسة، أكد مختار سامح أن الوضعية المزرية التي آل إلييا  التي تترجم رؤيتو

اإلصالحات االقتصادية فاالقتصاد الجزائري في الثمانيات كانت الدافع األساسي لتغير النظام المحاسبي، 
نتقال لالقتصاد السوق والخوصصة نجم عنيا تغيرات عمى مستوى عدة قوانين منيا القانون الناتجة عن اال

التجاري)قانون استقاللية المؤسسات، قانون العرض والنقد ...(، ما استدعى عمى المستوى المحاسبي 
، 1987( والمتعمقة بالقطاع الفالحيPCNإصدار مخططات قطاعية تكميمية لممخطط المحاسبي الوطني)

 :1، باإلضافة إلى1989، وقطاع السياحة 1988، قطاع األشغال العمومية 1987قطاع التأمينات

 بالعمميات المتعمقة باستقاللية المؤسسات؛ الخاص 1989ماي  24الصادر بـ  74/89المنشور رقم   -
 المتعمق بكيفية تسجيل مساىمات العمال في أرباح 11/03/1990 المؤرخ في 46/90المنشور رقم   -

 الشركات؛
الذي يتضمن توافق المخطط المحاسبي مع نشاط المؤسسات  1999أكتوبر  9القرار المؤرخ في   -

 القابضة وتجميع الحسابات.

ع ت دوافع اإلصالح المحاسبي لمتغيرات الحاصمة عمى المستوى     االقتصادي، االجتماعيُأْرج 
 :2، والمتمثمة فيوالسياسي والتي عجز المخطط المحاسبي الوطني عمى مواكبتيا

                                                           
، ورقة عمل مقدمة لالنظام المحاسبي المالي الجزائري الجديد واشكالية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في اقتصاد غير مؤى، ختار سامح -1

طبيقات، وآفاق"، معيد العموم االقتصادية والتجارية عموم في مؤتمر "النظام المحاسبي المالي الجديد في ظل معايير المحاسبة الدولية : تجارب، ت
 .7 ، ص2010، الجزائر التسيير، جامعة الواد،

2 - Sadi Nacereddine, Epistémologie de la normalisation comptable dans les pays en transition à l'économie de 

marché L'expérience d' un PED du Sud à ex-orientation socialiste : l 'Algérie, communication congrès AFC, 

2012, p 18, disponible sur le site : https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-00691022/document, consulté le 

(23/07/15). 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-00691022/document
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عطاء المؤسسات العمومية الطابع التجاري بمنحيا استقاللية التسيير وأصبحت مؤسسات  - الخوصصة وا 
 ؛اجتماعيمساىمة برأسمال 

 إعادة الييكمة التنظيمية والصناعية لممؤسسات العمومية؛  -
 مة عمييا؛والديون الثقي االلتزاماتإعادة الييكمة المالية لممؤسسات العمومية بعد إزالة  -
 إعادة ىيكمة الحسابات بتوحيد محاسبة  المؤسسات العمومية؛ -
عمى مستوى  والدائنينتوضيح حقوق الممكية والذمم بما في ذلك األراضي، االستثمارات، المدينين  -

 الدولة وىياكميا؛
 ؛(TVAإصالح النظام الضريبي واستحداث نظام القيمة المضافة) -
 إصدار قانون المنافسة؛ -
 عمى مستوى قطاع البنوك؛إصالحات  -
 (.COSOB( وىيئة مراقبة العمميات في البورصة)BVMإنشاء بورصة القيم المنقولة) -

بية الدولية، أكد جودي محمد رمزي أن الجزائر قامت باإلصالح المحاسبي لمتوافق مع األنظمة المحاس
ية المستثمرين من األجنبي بتدويل اإلجراءات والمعامالت المحاسبية وحما بيدف جمب االستثمار

 . 1مشاكل االختالف المحاسبي

إذن نمخص الدوافع األساسية لإلصالح المحاسبي الناتجة عن التحوالت العالمية أدت إلصالحات 
 اقتصادية لم يتمكن المخطط المحاسبي الوطني القديم من استيعابيا، في:

مي يعتمد عمى اصدار النقدي تحول االقتصاد الجزائري من اقتصاد اشتراكي مخطط يسوده نظام تموي -
 والجباية البترولية إلى اقتصاد سوق يعتمد عمى خوصصة الشركات وسوق رؤوس األموال؛

استمرار االصالحات االقتصادية والتشريعية التي لم يستوعبيا المخطط المحاسبي الوطني آنذاك مثل  -
 التوجو االقتصادي الجديد،الذي يخدم  96/97، قانون تنظيم الشركات رقم 93/68القانون التجاري 

التوجو إلى خوصصة الشركات العمومية والشراكة مع المؤسسات األجنبية لمحصول عمى فرص  -
 تمويمية أي جذب رؤوس األموال وتحريك عجمة االستثمار وتقميص البطالة؛

الضغوطات الممارسة من طرف الييئات والمنظمات العالمية وشركات متعددة الجنسيات إليجاد لغة  -
 محاسبية موحدة؛

 الرغبة في تفعيل وتنشيط القطاع المالي؛ -
 الرغبة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدورىا اليام في إنعاش االقتصاد الجزائري؛ -

                                                           

دارية، العدد السادس، مجمة  ،لمتوافق مع معايير المحاسبة الدولية صالح المحاسبي في الجزائرإ، حمد رمزيجودي م 1- أبحاث اقتصادية وا 
 .76ص ، 2009
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 تسييل وتخفيض تكمفة تحويل القوائم المالية. -

 (SCF) ماىية النظام المحاسبي المالي -2.2   

قاعدية عددية وتصنيفيا وتقييميا وتسجيميا وعرض  عرفت بأنيا: "نظام يسمح بتخزين معطيات
  1كشوف تبرز صورة وفية عن الوضعية المالية لممؤسسة وممتمكاتيا، ووضعية خزينتيا في نياية السنة"

 وعميو يمكن تحديد خصائص  نظام المحاسبة المالية في اآلتي:

وفية لوضعية المؤسسة  التركيز عمى الجانب المالي أكثر من الجانب المحاسبي ما يعكس صورة -
 المالية ويتالءم مع متطمبات االقتصاد الدولي؛

 *تصنيف، تقييم، تسجيل المعمومات وفقا لمعايير المحاسبة الدولية لتوفير قوائم أو كشوفات مالية -
مقروءة عالميا تسمح بإجراء مقارنة زمانية ومكانية حول المركز المالي )الميزانية(، فعالية األداء 

 ابات النتائج(، وقدرة الكيان عمى توليد النقدية وما يعادليا )جدول سيولة الخزينة(.)جدول حس

 أطمق النظام المحاسبي المالي وفق تسمسل القوانين التشريعية التالية:

تضمن النظام المحاسبي المالي الممغي والمعوض  2007نوفمبر 25المؤرخ بـ  11-07قانون رقم  -
 ؛2009جانفي 01اًء من تاريخ لممخطط المحاسبي الوطني ابتد

جاء لمعالجة معظم اإلحاالت غير معالجة والنقائص  2008 ماي 26بتاريخ  156-08المرسوم التنفيذي -
 القانون السابق لكنو لم يتضمن الجديد الذي كان منتظرا؛ 

 ؛2009 أفريل 07بتاريخ  110-09المرسوم التنفيذي -
مرجعي ألنو أكثر الوثائق شمولية وتفصيال لموضوع  يعتبر قرار 2008جويمية  26المؤرخ في  القرار -

 المحاسبة المالية؛
 حول أول تطبيق لمنظام المحاسبي المالي؛ 2009أكتوبر 29 في الصادرة 02رقم  التعميمة -
 تتضمن كيفيات تطبيق النظام المحاسبي المالي؛ 2010أكتوبر 19التعميمة المنيجية الصادرة بتاريخ  -
الخاصة  2010ديسمبر  28بيق األولي لمنظام المحاسبي المالي الصادرة بتاريخ التعميمة المنيجية لمتط -

 بالتثبيتات المعنوية؛
الخاصة  2010ديسمبر 28التعميمة المنيجية لمتطبيق األولي لمنظام المحاسبي المالي الصادرة بتاريخ  -

 بالمخزون؛

                                                           
1- Loi №07-11 correspondant au 25 novenbre2007, portant le système comptable financier, journal officiel 

№74 , Article № 03, p 3. 
 . ( مصطمح الكشوف المالية كبديل لمصطمح القوائم الماليةSCFاعتمد النظام المحاسبي المالي ) - *
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الخاصة  2011مارس 23ة بتاريخ التعميمة المنيجية لمتطبيق األولي لمنظام المحاسبي المالي الصادر  -
 بالتثبيتات المادية؛

الخاصة 2011مارس 26التعميمة المنيجية لمتطبيق األولي لمنظام المحاسبي المالي الصادرة بتاريخ  -
 بمنافع المستخدمين؛

الخاصة  2011ماي05التعميمة المنيجية لمتطبيق األولي لمنظام المحاسبي المالي الصادرة بتاريخ   -
 ؛PCNألعباء خارج االستغالل والمصاريف المتعمقة باالنتقال من بالنواتج وا

الخاصة  2011ماي 24التعميمة المنيجية لمتطبيق األولي لمنظام المحاسبي المالي الصادرة بتاريخ  -
 بالعقود طويمة األجل؛

صة الخا 2011جوان 07التعميمة المنيجية لمتطبيق األولي لمنظام المحاسبي المالي الصادرة بتاريخ  -
 باألصول والخصوم المالية.

 ( في البيئة األعمال الجزائريةSCFمعيقات تطبيق النظام المحاسبي المالي) -3.2
 :1معيقات أو قيود تطبيق النظام المحاسبي المالي، في BELKHAROUBI لخص

تسود اقتصاد مرتبط ارتباط تام باألنشطة غير رسمية، باإلضافة إلى قيود السرية وعدم الشفافية التي  -
 االقتصاد والمؤسسات الجزائرية؛

 أي نموذج ال يتالءم وأصحاب المدخرات بالدرجة األولى؛ االستثماراقتصاد غير موجو ألولوية  -
الفرص النادرة لتعبئة المدخالت العامة المتعمقة بإصدار األوراق المالية والسندات خاصة التي تتعمق  -

 بشركتي سونطراك وسونمغاز؛
الذي يعد مكان تحديد وتقييم سندات الديون المصدرة من طرف المؤسسات، ضعف السوق المالي  -

 كما أن حجم المبادالت فيو جد محدود؛
تكمفة التحول إلى النظام المحاسبي المالي الباىظة عمى المؤسسات والمتمثمة في: تكاليف التنظيم،  -

 يتطمبيا النظام؛تكاليف الدراسة، تكمفة التكوين، وباقي تكاليف األنظمة الجديدة التي 
قيود متعمقة بييكل نموذج التمويل، االستدعاء االستثنائي لمتمويل عن طريق إصدار سندات وتمويل  -

الميزانيات، في حين أن النظام المحاسبي المالي مجرد تنظيم رسمي لمتدفقات المالية حسب طبيعة 
 موازنة المؤسسات بغض النظر عن وضعيم القانوني. 

   

                                                           
1-Hocine BELKHAROUBI, Convergence des systèmes d’information comptable et intégration financière : 

Contraintes d’un processus, Faculté des sciences économiques, Sciences de gestion et sciences commerciales, 

2011, p 17, Disponible sur le site :http //www.iefpedia.com/france/wp-content/uploads/2009/12/Convergence-

des-syst%C3%A8mes-d%E2%80%99information-comptable-et-int%C3%A9gration-financi%C3%A8re-

Contraintes-d%E2%80%99un-processus.-%E2%80%93-BELKHARROUBI-Hocine.pdf, consulté le 

(14/08/2013). 

http://www.iefpedia.com/france/wp-content/uploads/2009/12/Convergence-des-syst%C3%A8mes-d%E2%80%99information-comptable-et-int%C3%A9gration-financi%C3%A8re-Contraintes-d%E2%80%99un-processus.-%E2%80%93-BELKHARROUBI-Hocine.pdf
http://www.iefpedia.com/france/wp-content/uploads/2009/12/Convergence-des-syst%C3%A8mes-d%E2%80%99information-comptable-et-int%C3%A9gration-financi%C3%A8re-Contraintes-d%E2%80%99un-processus.-%E2%80%93-BELKHARROUBI-Hocine.pdf
http://www.iefpedia.com/france/wp-content/uploads/2009/12/Convergence-des-syst%C3%A8mes-d%E2%80%99information-comptable-et-int%C3%A9gration-financi%C3%A8re-Contraintes-d%E2%80%99un-processus.-%E2%80%93-BELKHARROUBI-Hocine.pdf
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من المستجوبين أن أىم المعوقات التي تواجو  %60 اتفاقتبيان أحد الدراسات إلى توصمت نتائج اس
 :1تطبيق النظام المحاسبي المالي، ىي

قمة وانعدام الكفاءات الالزمة نتيجة نقص مراكز التكوين وعدم إصالح النظام التعميمي بما يتوافق  -
 والعولمة؛

 لمحاسبي الوطني؛ صعوبة التأقمم والتردد المينيين في تغيير مخطط ا -
عدم اكتمال النظام المحاسبي المالي وغموض مصطمحاتو، ووجود ثغرات متمثمة في اإلحاالت التي  -

 تعد مشاكل محاسبية دون حل.

إضافة لما سبق، تعيق البيروقراطية والفساد المحاسبي اإلداري عممية تطبيق النظام المحاسبي المالي 
درجة األولى بضمير المسؤول عن إعداد الكشوفات المالية، فال فائدة وتحقيق أىدافو ألن تكريسو يرتبط بال

ترجى منو دون الحصول عمى معمومات مالية شفافة وذات جودة عالية والتي جاءت مفاىيم إطاره 
 . خصائص نوعية المطموبة أمرا محققاالتصوري لتجعل من انتاجيا ب

 (SCF) اإلطار التصوري لمنظام المحاسبي المالي -3

بعد نشر  1985و 1978زت فكرة اإلطار التصوري أول مرة بالواليات األمريكية المتحدة مابينبر 
( ، بعدىا قامت لجنة معايير المحاسبة الدولية SFACستة معايير ضمن وثيقة مفاىيم المحاسبية المالية )

(IASCبإصدار إطار تصوري سنة ) لمحاسبي ليصبح مرجع دولي لمتوافق ا 2010تم تجديده سنة  1986
 إذ يحدد المفاىيم والمبادئ المطبقة في إعداد وعرض القوائم المالية لممستخدمين الخارجين.

 مستويات اإلطار التصوري لنظام المحاسبي المالي -1.3   

يشمل نظاما مترابطا من أىداف  .يحدد اإلطار التصوري دستور المينة في محيط وزمن محدد
القوائم المالية واحتياجاتيم، مكونات القوائم المالية، المبادئ والفروض  المحاسبة المالية ويبين مستعممي

التي تحكم عممية القياس واإلفصاح والتوصيل، كما يساىم في صياغة معايير محاسبية مقبولة قبوال عاما 
 وقابمة لمتصنيف.

 مكونات اإلطار التصوري وأىدافو -1.1.3      

بـأن: "اإلطار التصوري لممحاسبة المالية ُمو جو إلعداد  11-07من القانون  07وضحت المادة  
معايير المحاسبة وترجمتيا واختيار المناىج أو الطرق المحاسبية المالئمة في بعض األحداث والمبادالت 

                                                           

، كمية العموم غير منشورة ، رسالة ماجيستيرإشكالية تطبيق النظام المحاسبي المالي الجديد في المؤسسات الجزائرية ،أمينة بورزوق 1-
 . 162ص  ، 2012-2011،الجزائر تممسان، ،االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، جامعة أبو بكر بمقايد
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دد مجال التطبيق وأىداف النظام المحاسبي  غير المعالجة من طرف المعيار أو ترجمتو"، حيث يتكون وُيح 
ئ واالتفاقيات والمعايير، وعناصر الكشوفات المالية. اإلطار التصوري كمرجع إلعداد المالي، المباد

 :1معايير جديدة تسيل عممية فيم األحداث غير معالجة بواسطة تنظيم قانوني ييدف لممساعدة عمى

 إعداد الكشوفات المالية؛ -
 تطوير المعايير المحاسبية الجزائرية؛ -
في الكشوفات المالية المعدة بطريقة تتالءم مع المعايير الدولية ترجمة وتفسير المعمومة المتضمنة  -

 لممحاسبة؛
 تكوين رأي حول مطابقة الكشوف المالية لممعايير المالية المفروضة.  -

(، لكن ىذه األخيرة  IAS /IFRSىذه األىداف متطابقة لما جاءت بو المرجعية الدولية لممحاسبة)
وافق الدولي، مد العون لممسؤولين عن إعداد أنظمة المحاسبية أضافت أىداف خاصة بتحقيق وتعزيز الت

( ما يضفي IASBالوطنية، تقديم معمومات لمميتمين بأعمال ومنيجية مجمس معايير المحاسبة الدولية)
 الشفافية في عممية إعداد المعايير الدولية.

 ىدف المعمومة المالية -2.1.3      

حيث  ،الحتياجاتيملنا المستفيدين األساسيين منيا والحد االدنى تحديد أىداف القوائم المالية يوضح 
ذكر النظام المحاسبي المالي  أنو: "يجب عمى الكشوفات المالية أن تعرض بصورة وفية الوضعية المالية 
لممؤسسة واألداء وكل التغييرات في وضعياتيا المالية، ويجب أن تعكس مجموعة العمميات واألحداث 

 .2بادالت لموحدة وآثار ىذه األحداث عمى النشاط"المؤدية إلى م

( المنفعة أو االستعمال العام IAS /IFRSىدف المعمومة المالية تبعا لممرجعية المحاسبة الدولية )
يمي: "ىدف المعمومة المحاسبية ذات االستعمال العام ىو توفير معمومات ذات منفعة لممستثمرين  وفق ما

ينون الحاليين والمستقبميين لمساعدتيم في اتخاذ قراراتيم باعتبارىم ممولي في رأسمال، المقرضين، المد
مؤسسة بالموارد المالية. ىذه القرارات تتعمق بالشراء، البيع، االحتفاظ باألموال الخاصة، امتالك أو تسديد 

صيل في لم يقم اإلطار التصوري الجديد بالتف1989، مقارنة بنسخة3الديون أو أنواع أخرى من القروض"
الفئات المستعممة لممعمومة المالية وال احتياجاتيم عدا المستثمرين الحاليين والمتوقعين، المقرضين، 

                                                           
1
-le décret Exécutif №08-156, correspondant au 26 mai 2008, portant application des disposition de la loi 

№07-11portant le système comptable financier, Journal officiel №27, Article №03, p  9. 
2
 -Loi №07-11 correspondant au 25 novenbre2007, portant le système comptable financier , Article№ 26, 

journal officiel №74, p 5. 
3
- International Accounting Standards Board (IASB), conceptual framework for financial reporting 2010, 

-http //www.ifrs.org/News/Press: Available atParagraphe OB2, p 9, 

14/04/2014).,(Releases/Documents/ConceptualFW2010vb.pdf 

http://www.ifrs.org/News/Press-Releases/Documents/ConceptualFW2010vb.pdf
http://www.ifrs.org/News/Press-Releases/Documents/ConceptualFW2010vb.pdf
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والدائنين، لذا ُفرض عمى المؤسسات إعداد معمومة مالية ذات غرض عام، كما نوه إلى امكانية لجوء 
تصادي، آفاق الصناعية لممؤسسة أو مستعممي المعمومة المالية لممصادر الثانوية: كالمناخ السياسي واالق

 . 1المجوء إلى محممين لمحصول عمى معمومة مالية مالئمة

ركز اإلطار التصوري لمنظام المحاسبي المالي عمى المحتوى المعموماتي الذي يجب أن تحممو 
 الكشوفات المالية لكنو أ ىمل المستعممين واحتياجاتيم رغم ذكرىم في مشروع إعداده، حسب الترتيب
الموالي: اإلداريون، المنظمات أو الييئات االدارية والرقابية ومختمف اليياكل الداخمية لممؤسسة، الموردون 
أو الممولون برؤوس األموال )المالك، المساىمين، البنك، اإلدارة والمؤسسات المالكة لسمطة التنظيم 

ت التي تممك سمطة التخطيط، التنظيم، والرقابة)السمطات الجبائية، السمطات االحصائية الوطنية والمنظما
الرقابة(، الشركاء اآلخرون لممؤسسة مثل: شركات التأمين، العاممين، الموردين أو الزبائن، باقي األطراف 

 .2والمجموعات ذات المصالح أو بصفة عامة الجميور

وطرق القياس  رغم عدم ذكر النظام المحاسبي المالي فئة مستعممي المعمومة المالية إال أن أساليب
(، التي تفضل المستعممين IAS /IFRSالتي كرسيا متوافقة لدرجة كبيرة مع المرجعية المحاسبة الدولية )

 الخارجيين خاصة المستثمرين الحاليين والمتوقعين بيدف تفعيل دور ونشاط البورصة في االقتصاد.  

 الفروض -3.1.3      

مية حيث تمثل حقائق معروفة بالفعل أو تمثل نتائج مقدمات عممية تتميز بالعمو  ُتعرف بأنيا:
3البحث في ميادين أخرى
  نص النظام المحاسبي المالي عمى فروض متطابقة كميا مع فروض المرجعية

، ىي محاسبة االلتزام وفرض استمرارية االستغالل المحددين في المادتين ( IAS /IFRS)الدولية لممحاسبة
 المتضمن أحكام تطبيق القانون المحاسبي المالي. 156-08سوم التنفيذي رقم عمى التوالي من المر  07و 06

حسب ىذا الفرض يتم معرفة نتيجة نشاط الكيان الفعمي بغض النظر عن : فرض االستحقاق - أ
 تدفقاتو النقدية.

، أي لستغاليتم إعداد الكشوف المالية عمى أساس استمرارية اال :فرض استمرارية النشاط - ب
عة الكيان لنشاطاتو في المستقبل متوقع، إال إذا طرأت أحداث أو قرارات قبل نشر متاب بافتراض

 ف عن النشاط في المستقبل القريب.الحسابات والتي من الممكن أن تسبب التصفية أو التوق
 

                                                           
1
 -International Accounting Standards Board (IASB), Paragraphe OB6, Op.cit.,p 10.  

 .104 ، ص2008 الجزائر، واو، بود الجزائرية الشركة مكتبة األول، الجزء ،الدولية المحاسبية لممعايير قاطب المؤسسة محاسبة شنوف، شعيب2-
 .43ص ،1990 ،، الطبعة األولى، دار سالسل، كويتنظرية المحاسبية ،عباس محمود ميدي الشيرازي -3
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 المبادئ المحاسبية -4.1.3

 تبنى نظام المحاسبة المالي ثمانية مبادئ محاسبية، وىي:

 مبدأ األىمية النسبية؛ -
 مبدأ استقاللية السنوات؛ -
 مبدأ التكمفة التاريخية؛ -
 مبدأ مطابقة الميزانية االفتتاحية لمسنة المالية مع الميزانية الختامية لمسنة السابقة؛ -
 مبدأ عدم المقاصة؛ -
 مبدأ ديمومة الطرق المحاسبية )الثبات(؛ -
 مبدأ أسبقية الواقع المالي واالقتصادي عمى الشكل القانوني. -

تي تبناىا النظام المحاسبي المالي متوافقة لحد كبير مع المرجعية الدولية لممحاسبة المبادئ ال
(IAS /IFRS ) إال أن ىناك بعض االختالفات االصطالحية الناتجة عن تبني المرجعية الفرنكوفونية في ،

 إعداد وصياغة النظام المحاسبي المالي.

 المحاسبية المعايير -5.1.3      

لتي أشار النظام المحاسبي المالي لضرورة تطبيقيا باعتبارىا وسائل تقنية ناتجة أىم المستجدات ا
عن اإلطار التصوري تحدد مضمون وطرق إعداد وعرض الكشوفات المالية وقواعد تقييم وتسجيل 

 .1عناصر الكشوفات المالية

م التنفيذي من المرسو  30حددت معايير المحاسبة الجزائرية ضمن أربع مجموعات ذكرتيا المادة 
وترك األمر مفتوح ضمن ثالثة  (  IAS /IFRS)لكن لم تحدد عالقتيا بالمعايير الدولية 08-156

 :2احتماالت، ىي

ستطبق معايير المحاسبة الدولية تدريجيا وما جاء من المعايير الجزائرية ىو اختيار فقط ما يتالءم مع  -
 معايير االقتصاد الجزائري؛

تتطابق مع المعايير الدولية لكنيا موضوعة عمى أساس  30ي المادة المعايير المتطرق إلييا ف -
مجموعات أساسية لمعمميات أو نوع النشاط؛ أي أنيا مدمجة مع معايير أخرى دون االحتفاظ بترقيم 

 دولي؛

                                                           
1
 -Loi №07-11 correspondant au 25 novenbre2007, Article № 08, Op.cit., p 4. 

 .15مرجع سبق ذكره، ص ، مختار سامح -2
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الجزائر أسست معايير خاصة بيا وفي حالة غياب معيار وطني يعالج عممية معينة يتم المجوء إلى  -
 ية.المعايير الدول

 (IAS /IFRS)إن التطرق لممقاربة بين المعايير الجزائرية ومثيمتيا بالمرجعية الدولية لممحاسبة
أمام تساؤل عن الوجود الحقيقي لمعايير محاسبية جزائرية مكتممة، كما أن ما جاء في صفة  يضعنا

لية المعايير محل معايير محاسبية ىو مفاىيم ال تتوافق مع طبيعة االقتصاد الجزائري، ىنا بقيت فعا
مع تحوالت المحاسبية والمالية الجديدة  استجابةاستفيام، كما أن المعايير الدولية تتغير بصورة ديناميكية 

 عكس المعايير الجزائرية التي ظمت رغم عدم اكتماليا جامدة ودون تغيير. 

 الخصائص النوعية وقيود المعمومة المالية -2.3   

والتقميل من درجة المخاطر المرتبطة بو وجب توفير معمومة ذات   قرار اقتصادي رشيد التخاذ
م من 1966عام (AAA) ةالجمعية المحاسبية األمريكي واىتمامخصائص نوعية جيدة، ىذا ما حول تركيز 

 (FASBالمبادئ إلى منفعة المعمومة المالية المقدمة لممستخدمين، ودفع مجمس معايير المحاسبة المالية )
( لممفاىيم المحاسبية المتضمنة الخصائص النوعية لمعمومة المحاسبية. وتمتيا 02ائمة رقم )إلى إصدار ق

 ( لتحديد الخصائص النوعية لممعمومة سنة IASCُعْقب  ذلك محاولة لجنة معايير المحاسبة الدولية )
جوىرية  ؛ حيث قسمتيا إلى خصائص نوعية أساسية أو2010التي عدلتيا في إصدارىا الجديد سنة  1986

 وثانوية، وأضافت القيود التي تحد من محتوى المعمومة المالية مقارنة مع تكمفتيا. 

 الخصائص النوعية -1.2.3      
 :1تم تصنيفيا ضمن فئتين ىما رئيسية وثانوية

لكي تكون المعمومة المحاسبية ذات منفعة وقابمة الستعمال يجب  الخصائص النوعية الرئيسية: - أ
 :2التالية أن تأتى بالصفات

 :ليا قدرة عمى التأثير عمى القرارات المتخذة، أي تساىم في التقميل من حالة عدم التأكد عن  المالئمة
 طريق:

 القدرة التنبؤية فإذا استعممت من طرف المستعممين من أجل التنبؤ بواسطة نماذج مستقبمية؛ -
 أو تغير تقديرات سابقة. إن كانت تُأ كد ةالتأكيديالقيمة  -

                                                           
1
 -see : 

-International Public Sector Accounting Standard Board , The Conceptuel Framework For Général  Purpose, 

Financial Reporting Public Sector Entities, 2013, p 27-32. 
-Ali TAZDAIT, maitrise du système comptable financier , première édition ENAG, Alger, Algérie, 2009, 

p 23-24. 

 



 المعمومة المالية أساس تقييم األداء المالي لممؤسسة                   الفصل األول      
 

- 20 - 

 تعكس الجوىر االقتصادي لممبادالت واألحداث والظروف التي تقوم عمييا والتي ال اقيةالمصد :
 تعكس حتما الطبيعة القانونية، وليكون التمثيل بأعمى درجة من المصداقية يجب: 

أن تحمل كل المعمومات الضرورية لممستعمل لفيم األحداث والوقائع المعروضة وكل التقييمات  -
 ت والشروحات آي المعمومة الكاممة ؛الضرورية من الوصفا

عدم التأثير عمى عممية الحصول عمى معمومات وعدم تييئتيا بصورة مقصودة، أي ال تكون  -
 مرسمة بأفضمية وعدم التحيز لمستعمل معين)العرض الحيادي(.

 أبرز اإلطار التصوري أربع خصائص ثانوية، ىي:: الخصائص النوعية الثانوية -ب

 :تسمح لممستعممين من ايجاد نقاط التشابو واالختالف بين سمسمتين من األحداث  قابمية المقارنة
وديمومة الطرق المحاسبية المستعممة من مدة زمنية إلى آخرى في نفس  اتساقاالقتصادية. ولعل 

ارنة بين عدد من المؤسسات التي المؤسسة يسيل من تحقيق ىذا اليدف، كما يسمح لممستعممين بالمق
 ات محاسبية متقاربة التخاذ القرار بشأن البيع أو االحتفاظ باستثمار في مؤسسة ما.تيج سياسنت
 توفر لممستعممين ضمان بأن تقدم صورة وفية لألحداث االقتصادية، حيث تقترض قابمية المراجعة :

قابمية أن اختالف المالحظين ذوي الخبرة والمستقمين يمكن أن يحدث إجماع عام أو اتفاق حول 
 كما يجب تحقق الخصائص التالية: صحتيا،

أن تكون خالية من األخطاء المادية ذات األىمية النسبية أو تشويش األحداث االقتصادية التي   -
 تزعم تمثيميا؛

 أن تكون مناىج وطرق التسجيل والتقييم المتبعة مالئمة ومطبقة بدون أي أخطاء تشويش وتحيز.  -
 لمتخذي القرارات قبل أن تفقد قدرتيا عمى تأثير في  : تستجيب لالحتياجات المعموماتيةالوقتية

قرارتيم، وتعد ىذه الخاصية الثانوية من مكونات خاصية المالئمة، إذ أن عدم توفر المعمومة في 
وقتيا يمكن أن يؤثر عمى قوة المعمومة الكامنة، لكن يمكن أن تستعمل المعمومة متقادمة في تحميل 

 االتجاىات.
 :لممستعممين بفيم مدلولية المعمومة المالية، حيث يتم تعزيز ىذه الخاصية إذا  تسمح قابمية الفيم

كانت المعمومة منظمة ومحددة ومعروضة بطريقة واضحة ودقيقة، ما يعزز من  خاصية قابمية 
 المقارنة.

 قيود المعمومة المالية -2.2.3      

ب أن تقابميا تكمفة، ىنا نتساءل عن إمكانية إن المنافع الكامنة لممعمومة المالية يج تكمفة المعمومة: -أ
 التخمي عن إحدى أو بعض الخصائص النوعية ألجل تخفيض التكاليف.
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خاصية ي ْعت مد تطبيقيا عمى اعتبارات كمية ونوعية أو خميط منيا. يدور االعتبار  األىمية النسبية: -ب
رار؟، ويحدد مقدار البند بصورة نسبية، الكمي حول تساؤل: ىل البند كبير لدرجة أنو يؤثر عمى اتجاه الق

أما االعتبار النوعي يحدد اعتبار البند ذو أىمية نسبية إذا أدى حذفو أو االفصاح عنو بصورة محرفة إلى 
 التأثير عمى متخذ القرار.

بطريقة تجمع بين العنصرين السابقين؛ حيث أن المشكل الحقيقي الذي  توازن كمية المعمومات: -ج
ارة ىو تحديد الكم المطموب من المعمومات الواجب توفيرىا وطريقة العرض المالئمة لعممية يواجو اإلد

اتخاذ القرار، ألن الزيادة في حجم المعمومات عن الحجم الحقيقي المطموب سيؤثر سمبا عمى عممية صنع 
جمع كمية كبيرة من  القرار. كما يجب إدراك أن تكمفة المعمومة تزداد بمتوالية ىندسية كمما حاولت اإلدارة

المعمومات حول موضوع معين، إذن ميمة االدارة أن ُتوازن بين تكمفة المعمومات وبين المنافع المتوقعة 
 منيا.

إن جودة المعمومة ال تعتمد فقط عمى الخصائص الذاتية بل ىناك عدة عوامل أخرى كنموذج القرار 
عمومات المتراكمة لدى متخذ القرار)المعرفة(، المستخدم، طبيعة مصادر المعمومات، مقدار ونوعية الم

والتي تساعد عمى تتحقق فاعمية المعمومات المحاسبية في تشجيع االستثمار باكتمال محتواىا وتعظيم 
 . 1جودتيا

أورد النظام المحاسبي المالي خاصية المالئمة، المصداقية، قابمية المقارنة، ومعمومة واضحة وسيمة 
المستثمرين، ىنا نالحظ توسعو في ذكرىا مقارنة بالمخطط المحاسبي السابق الذي  الفيم نظرا الستيدافو

من القرار المؤرخ  03اكتفى بخاصية الموضوعية، لكنو اقتصر عمى تعريفيا كمصطمحات في الممحق رقم 
 أىميتيا.عمى الرغم من  2009مارس 25في 

نظام المعمومات المحاسبي توجو  المعمومة المالية المتضمنة بالكشوفات المالية  أىم مخرجات
لمساعدة متخذي القرار في ترشيد قراراتيم، بيدف التحسين من جودتيا وزيادة الثقة بيا تم تبني النظام 
المحاسبي المالي المتضمن لمبادئ وفروض ومعايير محاسبية تتقارب مع المرجعية الدولية لممحاسبة 

(IAS /IFRS الذي لو أثر ايجابي في مواكبة ،) التطورات االقتصادية والمالية وتعزيز موقع االستثمار
األجنبي، س ُنف صل في المحور الموالي انعكاس اإلصالح المحاسبي عمى الشكل والمحتوى المعموماتي 

 لمكشوفات المالية.

 

                                                           
 .243 ص، 2011، األردندار الصفاء لمنشر والتوزيع، عمان،  الريادة في المحاسبة والتدقيق، ،أحمد حممي جمعة -1
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Ⅱ- المحتوى المعموماتي لمكشوف المالية وفق النظام المحاسبي المالي(SCF) 

:" الناتج النيائي لممحاسبة حيث يتم تمخيص جميع البيانات وتسجيميا يى الكشوف أو القوائم المالية
نما وسيمة  لتظير في النياية عمى شكل مجموعة من القوائم، وىذه األخيرة ليست ىدفا في حد ذاتيا وا 
لمحصول عمى المعمومات والنتائج لالستفادة منيا في اتخاذ القرارات والحكم عمى نتائج عمميات المؤسسة 

حيث أنيا حمقة وصل بين المؤسسة واألطراف ذات المصالح المباشرة وغير  ،1م مركزىا المالي"وتقيي
مباشرة الذين يعتمدون عمييا في اتخاذ قراراتيم من خالل الحكم عمى مدى فعالية اإلدارة في تسيير الموارد 

  ت التي تواجو المؤسسة. االقتصادية النادرة المتاحة، إضافة إلى التنبؤ بالفرص والتيديدات أو الصعوبا

قسمت القوائم المالية إلى قسمين األول قوائم مالية أساسية يتوجب عمى المؤسسة وفقا لاللتزامات 
قانونية اإلفصاح عنيا بشكل دوري حسب المبادئ والمعايير المحاسبية، وىي قائمة المركز المالي، قائمة 

ي األموال الخاصة، والمالحق، أما القسم الثاني يعد بشكل الدخل، قائمة  التدفقات النقدية، قائمة التغيير ف
 ا يسمى القوائم المالية المكممة.اختياري وظرفي كقائمة القيمة المضافة... أو م

نص النظام المحاسبي المالي عمى إلزامية إعداد الكشوف المالية األساسية بالعممة الوطنية، تحت 
أشير من تاريخ إغالق الحسابات السنوية مع تقديم نبذة عن  6مسؤولية إدارة المؤسسة لمدة ال تتعدى 

 اقتداءً . 2، رقم السجل التجاري، الشكل القانوني....(االجتماعيالتجاري، المقر  االسمىوية المؤسسة)
استحدث جدول التدفقات النقدية، كما حول جدول التغير في ( IAS /IFRS)بالمرجعية الدولية لممحاسبة 

( من المالحق حسب المخطط 04لى كشف رئيسي بعدما كانت في الجدول رقم )األموال الخاصة إ
المحاسبي الوطني، وأوجب إعداد الكشوف المالية وفق خانتين األولى خاصة بأرقام السنة الحالية واألخرى 
خاصة بسابقتيا بغية توفير خاصية المقارنة الزمانية. وقد صمم ىذا المحور لمعرفة مزيد من الخصائص 

 محتوى المعموماتي لمكشوفات المالية حسب النظام المحاسبي المالي.وال

 

 

 

                                                           
، دار غريب لمطبع، القاىرة، تخاذ القراراتالمدخل الحديث في المحاسبة: نظم المعمومات، أداة لالتصال و أساس ال محمد عباس حجازي،  -1

 .262 ، ص1977مصر، الجزء الثاني، 
2- L’arrête correspondant au 26 juillet 2008, fixant les règles d’évaluation et de comptabilisation, le contenu 

et présentation du états financiers ainsi que la nomenclature les et règles de fonctionnement des comptes 
,titre 2 -210-3, p 19. 
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 )قائمة المركز المالي( الميزانية -1
 بغية التعرف عمى محتواىا المعموماتي نتطرق لتعريفيا، محدداتيا، ومكوناتيا األساسية

 الميزانية: تعريفيا، أىميتيا، ومحدداتيا -1.1   
 وأىميتياتعريف الميزانية  -1.1.1      

تحدد قيمتيا بتاريخ  )التزامات والحقوق( لقطة فورية لذمة المؤسسة "صورة أو ُعرفت عمى أنيا:
، حد د التعريف مكوناتيا 1القانونية لألصول والخصوم" باالعتباراتمعين، إذ تمثل صورة ثابتة تتأثر 

عتبر غير صالح حاليا مقارنة بمبدأ األساسية التي يتم تسجيميا وفق مبدأ قانوني المتمثل في الممكية الذي ي
 ، كما أن التعريف لم ُيب ين ىدف الميزانية وفوائد محتواىا المعموماتي.*2الرقابة

أوضح خالد الراوي أن الميزانية ىي: "قائمة توضح مقدار األصول المستخدمة وكذلك مصادر 
نيا قائمة تجميعية تعبر عن أثر كل تمويميا في الجانب اآلخر وىي تتميز بالتوازن اإلستاتيكي، باإلضافة أ
، نالحظ تحديد العالقة بين طرفي 3العمميات أو القرارات التي تحدث حتى تاريخ إعداد القوائم المالية"

والموارد، التي ىي ممخص لكيفية تسيير االدارة لمموارد المتاحة ليا من بداية إلى  االستخداماتالميزانية 
 تاريخ إعداد الميزانية.

تحديد نقاط كمال الدين الدىراوي تعريف الميزانية بإظياره فوائدىا لممستخدمين، المتمثمة في  استكمل
 .4القوة والضعف في المركز المالي، تحديد موقف السيولة واليسر المالي، واتخاذ القرارات المالئمة

ي ر ت منظمة معايير المحاسبة الدولية من مصطمح الميزانية  قائمة المركز  إلى (Balance Sheet)غ 
، واختفى شكل الميزانية المكون من جدول (Statement of financial position)المالي أو الوضعية المالية

 :5واحد إلى جدولين متكاممين ىما الموارد والتمويل، كما حددت الحد األدنى لممعمومات الواجب توافرىا في

 والمعنوية؛ الماديةالتثبيتات  -
 األصول المالية؛ -

                                                           
1- Karine CERRADA et autres, Comptabilité et Analyse des états financiers : principes et applications, de 

Boeck , 2007, p 18. 
 باألصل.متعمقة  مستقبمية اقتصاديةالرقابة عمى األصل ىي القدرة عمى تحقيق منافع  -*
دار الميسرة لمنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة األولى،  التحميل المالي لمقوائم المالية واإلفصاح المحاسبي،، مراجعة يوسف سعادةو خالد الراوي -3

 .32 ص ،2000
 .32 ص، 2006 جميورية مصر العربية، ،األزبكيةتحميل القوائم المالية ألعراض االستثمار،  ،كمال الدين الدىراوي-4

5-NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 1 : Présentation des états financiers (2008), journal de 

L’union européenne  339 , paragraphe № 54, p 12 , disponible sur le Site :http 

//www.focusifrs.com/content/download/4344/22994/version/1/file/IAS1+regl+CE+1274-2008.pdf, page web : 

http //www.focusifrs.com/content/view/full/4040, consulté le )14/04/2014(. 

http://www.focusifrs.com/content/download/4344/22994/version/1/file/IAS1+regl+CE+1274-2008.pdf
http://www.focusifrs.com/content/download/4344/22994/version/1/file/IAS1+regl+CE+1274-2008.pdf
http://www.focusifrs.com/content/view/full/4040
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 ؛*1ىمات المسجمة حسب الطريقة التوحيد المتكافئمسا -
 األصول البيولوجية؛ -
 المخزونات؛ -
 الزبائن وباقي المدينين؛ -
 الخزينة المكافئة والقيم المكافئة؛ -
 .IFRS5مجموع األصول الممموكة في إطار االكتساب بغرض البيع حسب ما جاء بو -

عة ومقدار االستثمارات في أصول مما سبق، تظير أىمية الميزانية في توفير معمومات عن طبي
وحق المالك في صافي أصول المؤسسة، حيث أنيا تساعد في الحكم عمى  لدائنيياالمؤسسة والتزاماتيا 

درجة المخاطر التي تتعرض ليا المؤسسة وتقدير تدفقاتيا النقدية المستقبمية، لذا يجب تحميل الميزانية 
ل: حساب معدل العائد، تقييم ىيكل رأس المال، تقدير وتحديد مدى سيولة المؤسسة ومرونتيا، من خال

 درجة السيولة.

 محددات الميزانية -2.1.1       

رغم المحتوى المعموماتي الغني الذي تقدمو الميزانية إال أن ىناك محددات تعيق من االستفادة منو 
 :2بشكل جيد، منيا

 أي إظيار األصول والخصوم بقيمة : ةالتعبير عن معظم األصول والخصوم بمبمغ التكمفة التاريخي
أقل أو أكثر من القيمة الحقيقية، لذا اقترح النظام المحاسبي المالي تسجيل العناصر وفق قيمتيا  

تقييم ( في معاييرىا: IAS /IFRSالعادلة حسب ما جاءت بو المرجعية الدولية لممحاسبة الدولية )
(، التي نصت عمى قياس األدوات IAS40العقارية ) (، واالستثماراتIAS 39)وتسجيل األدوات المالية

. لكن اإلشكال ىو عدم توافر سوق مالي **3المالية والممتمكات االستثمارية بالقيمة السوقية العادلة
األصول والخصوم، كما أن تقديرىا باعتماد الحكم  وتداولجزائري كفؤ يسمح بتحديد أسعار 

ضوعية عمى عممية القياس، ىذا ما يجعل كثير من الشخصي يضفي نوع من التحيز أو عدم المو 
 بنود الميزانية ال تعكس فعال الواقع االقتصادي لممؤسسة الجزائرية.

                                                           
 بالمئة من أسيم الشركة الفرع. 02إلى 02تمارس الشركة األم حق التأثير الممموس بامتالكيا لـ  - *
 راجع: -2
 .215 ص ،2005 ،الدار الجامعية، االسكندرية التحميل المالي ألغراض تقييم والمراجعة األداء واالستثمار،، أمين السيد لطفي -

- Karine CERRADA et autres , Op.cit., p 21. 
ضمن شروط المنافسة   المبمغ الذي يمكن استبدال أصل أو إطفاء التزام بين طرفين عمى دراية كافية والموافقة الكاممة ىي العادلة القيمة -**

 .التجارية شيرة المحل والعالمات :يتطمب تعيين القيمة العادلة سوق لكن ىناك صعوبة توافر سوق لبعض القيم مثل، االعتيادية
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  :ظير اتجاه حديث نحو تسجيل صعوبة التحديد والقياس لبعض عناصر الميزانية بصفة موضوعية
تحديده وقياس مكوناتو  الرأسمال البشري الذي يعد أىم الموارد االقتصادية لممؤسسة، لكن صعوبة

لغياب سوق مالي؛ يؤدي إلى غياب ىذه العناصر أو ظيورىا بصفة غير موضوعية دقيقة في 
 الميزانية، ما يضعف قدرة الميزانية عمى تقديم صورة صادقة عن موارد المؤسسة وكيفية استخداميا.

 مكونات الميزانية -2.1

كل جدول مكون من عمودين أصول وخصوم، ( بالمالحق الميزانية في ش01الجدول رقم ) يظير
 سيتم التفصيل فييا كاآلتي:

 األصول -1.2.1      
"موارد مراقبة من طرف المؤسسة ناتجة عن أحداث سابقة وموجية لتحقيق موارد مستقبمية  ىي:

*2من التعريف نالحظ ظيور مصطمح الرقابة 1اقتصادية لموحدة"
الواضح في صيغة التمويل االيجاري،  

ي لم يعترف بيا المخطط المحاسبي األسبق القائم عمى أساس الممكية القانونية، كما جاء النظام الذ
 المحاسبي المالي بمجموعة من التغييرات في جانب األصول، أىميا:

 إلغاء المصاريف االعدادية واعتبارىا مصاريف عادية؛ -
 اعتبار مصاريف البحث والتطوير ضمن القيم المعنوية؛ -
 جمة لألصول والخصوم؛الضرائب مؤ  -
 خسائر القيم الثابتة؛ -
 خزينة األصول والقيم المكافئة ليا. -

يتم تسجيل العناصر التي تدر منافع مستقبمية تراقبيا المؤسسة وتتحكم فييا بعد تحديد قيمتيا أو 
تكمفتيا بموثوقية، ضمن فئتين أصول جارية موجية لالستعمال بصفة مستمرة عكس نظيرتيا غير الجارية 

 شيرا والموضوعة ضمن التصنيف الموالي: 12التي يتم تحقيقيا واستعماليا في مدة تزيد عن 
 :نستعرض مكوناتيا األساسية في الجدول الموالياألصول غير الجارية:  - أ

                                                           
1-Le décret exécutif №08-156, correspondant au 26 mai 2008, Op.cit., article № 03, p  9. 

2*
_

 
 الرقابت على األصل هي القذرة على تحقيق منافع اقتصاديت مستقبليت متعلقت باألصل.
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 ارية حسب النظام المحاسبي المالي(: تقسيم األصول غير ج20الجدول رقم)

 التثبيتت المالي التثبيت العيني التثبيت المعنوي طبيعة البند

أصل غير قابل لمتحديد،  التعريف
غير مالي وغير مادي مراقب 
من طرف المؤسسة في إطار  

 األنشطة العادية.

أصل ممموك من طرف 
المؤسسة ييدف إلى إنتاج 
وتوفير خدمة. تأجير أو 

اآلخرين لمدة أكثر  االستعمال
 من سنة.

أصول الممموكة من طرف 
المؤسسة في شكل قيم 

لة، إضافة لباقي منقو 
األصول غير الجارية التي 
تنوي المؤسسة االحتفاظ 
 بيا أكثر من دورة محاسبية

 / استثمارات معنوية.203 أمثمة عن حساباتو الفرعية

/ برمجيات المعمومات 204
 وماشابييا.

/ االمتيازات و الحقوق 205
 المماثمة.

 / شيرة محل.207

 األراضي. /211

 تييئات األراضي. /212

 مباني. /213

 /ترتيبات تقنية. 215

/ منشأت التييئة معدات 215
 و أدوات.

 / تثبيتات أخرى.218

/ مساىمات وحسابات 26
 دائنة.

 /تثبيتات مالية أخرى.27

 

Source : L’arrête correspondant au 26 juillet 2008, fixant les règles d’évaluations et de 

comptabilisation, le contenu et présentation du états financiers ainsi que la nomenclature les et 

règles de fonctionnement des comptes , p 21. 

، *1بخصوص المكونات أضاف النظام المحاسبي المالي التثبيتات البيولوجية، التوظيف العقاري
طرق جديدة  اعتمدترق تقييم التثبيتات ضمن التثبيتات العينية. بالنسبة لط **2وصيغة التمويل اإليجاري

                                                           
ديم خدمة أو لغرض إداري، وال في إطار النشاط عقار ممموك لتقاضي إيجار أو تثمين رأسمال؛ فيو غير موجو لالستعمال في إنتاج سمع أو تق-*

 العادي.
 اتفاق يتنازل بموجبو المؤجر لممستأجر لمدة محدودة عن حق استعمال األصل مقابل دفعة أو دفعات.-**

EL-KALEM 02
Note
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الكشوف المالية بصورة وفية، ىي: القيمة العادلة، قيمة التحقق  كمفة التاريخية بيدف إبراز عناصرغير الت
 .1أو اإلنجاز، القيمة المحّينة أو القيمة المنفعة

عد تقييم نستعرض في اآلتي بعض اآلثار التي نتجت عن اعتماد النظام المحاسبي المالي لقوا
 (:IAS /IFRSمتوافقة مع المرجعية الدولية لممحاسبة)

 رأسممة المصاريف واألعباء الالحقة المتعمقة بالقيم الثابتة إذا أدت إلى زيادة المنافع االقتصادية؛ -
 تسجيل مصاريف البحث والتطوير ضمن عناصر األصول كقيم معنوية وفقا لشروط؛ -
ة لمتثبيتات المادية بالتكمفة منقوص منيا مجموع االىتالكات ونواقص إعادة تقييم في نياية الدورة بالنسب -

القيم، أما التثبيتات المعنوية بالقيمة العادلة بتاريخ إعادة التقييم مطروح منيا االىتالكات ونواقص 
 ؛ 2القيم

بل ال يحسب االىتالك وفقا لمعدالت جبائية كما في المخطط المحاسبي السابق، بل يقسم المبمغ القا -
 ؛3بطريقة تعكس وتيرة تدفق المنافع لألصل  *1لالىتالك

 والقيمة المحاسبية؛**2تحسب مؤونات انخفاض قيمة األصول بـالفرق بين القيمة القابمة لمتحصيل -
رأسممة التكاليف المتعمقة بالقروض إذا كانت مرتبطة بإنجاز أصل غير جاري وتحميميا لمدورة المالية  -

شرة القتناء أو بناء أو إنتاج أصل جاري، في حين أن مخطط المحاسبي إال إذا كانت موجية مبا
 الوطني يحمل مصاريف القرض ميما كانت طبيعتيا إلى الدورة التي حدثت فييا؛

يحسب تراكم اىتالك األصل المتنازل عنو في النظام المحاسبي المالي كسابقو أي لغاية تاريخ التنازل  -
 ؛3دولية حساب االىتالك بمجرد اتخاذ قرار التنازل عن االستثمارالفعمي في حين حددت المرجعية ال

الضرائب المؤجمة أصول التي تمثل أرباح تم إخضاعيا من قبل لضريبة ولم يتم اإلفصاح عنيا في  -
؛ يعني أنيا  الناتجة عن الفروقات الزمنية بين اإلثبات المحاسبي لتكمفة معينة 4جدول حسابات النتائج

ي ليا، ففي حالة يكون المبمغ المدفوع لصالح مصمحة الضرائب أكبر مما يمزم نتيجة واالثبات الضريب
الفروق الزمنية أو اختالف معدل االىتالك الضريبي عن معدل االىتالك االقتصادي مثال، عكس ذلك 

                                                           
1
 -L’arrête correspondant au 26 juillet 2008, fixant les règles d’evaluation et de comptabilisation, le contenu 

et prèsentation du états financiers ainsi que la nomenclature les et règles de fonctionement des comptes,  
annexe №01, paragraphe№112.1, p 8. 
2
 -KADOURI . A, MIMECHE .A, Cours de comptabilité financière selon les normes IAS /IFRS et selon le 

SCF ,ENAG, 2009, p 154. 
لقيمة المتبقية ( مطروح منيا اانخفاض القيمو  ىتالكاتتراكم اال منقوص منيا تكمفة األصل) المحاسبية يساوي القيمة المبمغ القابل لالىتالك - *

  (.خصم تكمفة خروج المتوقعة المبمغ المتوقع لألصل في نياية مدة االستعمال بعدلالستثمار)
3
 -L’arrête correspondant au 26 juillet 2008, annexe №01, paragraphe№121.7, op.cit., p 8. 

 .أو قيمة نفعية أييما أكبر صافي سعر البيع تمثل القيمة القابمة لمتحصيل في  -**
 .112 شعيب شنوف، مرجع سبق ذكره، ص-3
 .83  شعيب شنوف، مرجع سبق ذكره، ص -4
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الضرائب المؤجمة خصوم التي تمثل أرباح لم يتم إخضاعيا لمضريبة سابقا بالرغم من اإلفصاح عنيا 
 .1جدول حسابات النتائجفي 
 تنقسم بدورىا إلى: :األصول الجارية - ب

 تمثل األصول الممموكة الموجية لمبيع في دورة االستغالل الجارية المخزونات والمنتجات قيد الصنع :
أو الجاري انتاجيا من أجل البيع، يتم تقييميا بقيمة التكاليف التي تجعميا في مكانيا أو الحالة التي 

متمثمة في مجموع التكاليف تكمفة الشراء، تكمفة التحويل، المصاريف االدارية. تقييم  2يتواجد عمييا
 .3حركة المخزون بطرق ىي: التكمفة الوسيطية المرحجة والوارد أوال الصادر أوال

  :تضم:الحسابات االدائنة واالستخدامات المماثمة 
ى الغير اتجاه المؤسسة وتشمل الزبائن، تشمل المبالغ المستحقة عم الزبائن والحسابات المرتبطة بيم -

 أوراق القبض والضرائب وما شابييا؛ 
الضرائب المدينة كالضرائب عمى رقم األعمال المتمثمة في مبالغ الرسم عمى القيمة المضافة المستحقة  -

 .4عمى المبيعات ومبالغ الرسم عمى القيمة المضافة المسترجعة عمى المشتريات
 تتضمن:: الموجودات وما يماثميا 
األموال الموظفة ضمن األصول المتداولة األخرى)شبو سيولة( أي أصول مالية تم اقتنائيا بيدف  -

 تحقيق أرباح؛ 
لدى  الموضوعة في خزينة المؤسسة أو ا تضم جميع األموال السائمة سواءً الخزينة المدينة وما يعادلي -

 أطراف خارجية.

 األموال الخاصة والخصوم -2.2.1      

األصول والخصوم،  الجزء المتبقي من خصوم المؤسسة، أي أنيا الفرق بين مجموعموال الخاصة: األ -أ
 تتفرع إلى:

 حسب طبيعة المؤسسة: يتم تمييز حالتين : في ىذا الحسابحساب  رأسمال وحساب المستغل 
 يرصدالذي  أموال المستغل 101يتم وضع األموال التي أودعيا المستغل في حساب المؤسسة الفردية -

 وقيمة األرباح الصافية لمدورة السابقة؛ 108فيو حساب المستغل 
 حسب طبيعتيا خاصة أو عمومية. المؤسسة جماعية يسجل قيمة الرأسمال المحرر الخاص بالمؤسسة -

                                                           
1- L’arrête correspondant au 26 juillet 2008, annexe №03, Op.cit., p 72. 
2- L’arrête correspondant au 26 juillet 2008,, annexe №06, paragraphe№123,2, Op.cit., p 11. 
3- L’arrête correspondant au 26 juillet 2008,, paragraphe№123,  01 , Op.cit., p  12 . 
4-

 L’arrête correspondant au 26 juillet 2008, Op.cit., p 57. 
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 /يحتوي قيمة رأسمال غير المطموب الخاص بالمؤسسة حتى تاريخ  (:109رأسمال غير مطموب )ح
 إعداد الميزانية.

 االحتياطات التي تمثل  106العالوات وح/ 105يندرج ضمنو الحساب ح/والعالوات:  االحتياطات
المبالغ المقتطعة من أرباح الدورات السابقة بقرار من الجيات المختصة نتيجة تشريع حكومي أو 

 تنظيمي.
 :يسجل قيمة الزيادة أو النقصان الناتجة عن تغيير سعر الصرف لبعض عناصر  فرق التقييم

لموجودة في المؤسسة أو في إحدى وحداتيا خارج الوطن، ىذا الفرق ال يدخل في نتيجة األصول ا
نما يعبر عنو في األموال الخاصة ح/  .104الدورة وا 

 (: يظير ىذا الحساب عندما نكون بصدد إعداد ميزانية موحدة باستعمال 107)حساب فرق المعادلة
د الرقابة المشتركة؛ حيث يحتوي ىذا الحساب عمى طريقة المعادلة أو التوحيد المكافئ أوفي حالة وجو 

 قيمة نصيب الشركة األم في األموال الخاصة الشركة الموحدة.
 (: تسجل النتيجة الصافية المحققة خالل الدورة والمساوية لمفرق بين 12حساب)النتيجة الصافية

 ت الخاصة بالتجمع.مجموع النواتج ومجموع التكاليف، كما يضم أيضا النتيجة في حالة الميزانيا

حالية عمى المؤسسة ناتجة عن أحداث سابقة يتوقع أن يترتب الوفاء بيا خروج   التزامات الخصوم: -ب
 ، تنقسم بدورىا إلى خصوم جارية وغير جارية.1الموارد في شكل تدفقات اقتصادية

  :شير  12ل عناصر ال يتم إطفاءىا خالل دورة االستغالل العادية أو خالالخصوم غير الجارية
 ، تتكون من:2موالية لتاريخ الميزانية

تحتوى قيمة سندات طويمة األجل التي أصدرتيا  القروض السندية والقروض المالية الطويمة األجل -
 شير باإلضافة قروض البنوك؛ 12المؤسسة لمدة تفوق 

 ؛3مؤونات التكاليف المتمثمة في التزامات لم يحدد مبمغ وموعد سدادىا بعد -
 المؤجمة خصوم. الضرائب -
 :تضم المكونات التالية: الخصوم الجارية 
يحتوي ىذا البند جميع المبالغ المستحقة عمى المؤسسة من طرف  الموردون والحسابات المتعمقة بيم -

 موردييا؛ 
 الضرائب المستحقة عمى المؤسسة خالل اثنى شير الموالية؛  -
 مماثمة والمشتقات المالية القابمة لمبيع الفوري؛الخزينة الدائنة تضم حسابي البنك والمؤسسات مالية ال -

                                                           
1-Loi №07-11 correspondant au 25 novenbre 2007, Article № 22, op.cit., p 10. 
2-Loi №07-11 correspondant au 25 novenbre 2007, Article № 23 , op.cit., p 11. 
3

- L’arrête correspondant au 26 juillet 2008, annexe №01, paragraphe№125,1, op.cit., p 12. 
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 .األخرى ديون -

المبادئ وطرق التقييم التي جاء بيا النظام المحاسبي المالي من الناحية النظرية تنبأ بأن الميزانية 
تمثل صورة أكثر واقعية لكن ىذا يبقى مرىونًا بتقبل بيئة المحاسبة الجزائرية ليذا التغيير وكذا مدى جدوى 

ذه الطرق وقابمية تحققيا في الواقع، نضيف أن الميزانية بما تقدمو من معمومات حول الموارد ى
واالستخدامات لبيان نقاط القوة والضعف في المركز المالي، درجة السيولة واليسر المالي، ال يكفي 

  المستخدمين لمحكم عمى أداء إدارة المؤسسة لذا سندرس فيما يمي جدول حسابات النتائج.

 )قائمة الدخل( جدول حسابات النتائج -2

يكتسي نظام المعمومات المحاسبي أىميتو من خالل توفيره لمعمومات عن الربح الذي يعد ىدف 
؛ أي يبين التغيير في حقوق الممكية بالزيادة )ربح( استمرارىاالوحدات االقتصادية وجوىر وجودىا ومبرر 
 مدخمين المذكورين أدناه:أو بالنقصان )خسارة(. الذي حسابو وفق ال

 عرف  :)مدخل الحفاظ عمى رأسمال( المدخل االقتصاديHICKS الدخل بـ:" القيمة القصوى التي
يتم حسابو بالتغيير في  1خالل الفترة مع عدم تغير الثروة آخر المدة عن أوليا" استيالكيايمكن 

االستثمار أو التوزيعات  صافي األصول بين أول وآخر المدة، باإلضافة إلى تسوية فرق إضافات
خالل المدة؛ ما يعني احتواءه عمى عناصر محققة نتيجة النشاط األساسي لممؤسسة وآخرى ناتجة 

 عن التغيير في القيمة السوقية.
  :عمى تقديرات شخصية وصعوبة  العتمادهأنتقد المدخل السابق  المدخل العممياتي أو المحاسبي

رية، كما أنو ال يسمح بتقديم معمومات لممستخدمين عن إدارة القيام بعممية جرد األصول بصفة دو 
المؤسسة والقدرة الكسبية ليا، فإذا كانت الميزانية تعطي صورة عن موارد والتزامات المؤسسة، فإن 
جدول حسابات النتائج أو قائمة الدخل تقدم صورة عن أداء اإلدارة المتجسد في كيفية تحصيل 

ظير مفيوم الدخل المحاسبي أو العممياتي الذي يقدم تفصياًل لمصادر  الموارد واستخداماتيا. ىنا
الدخل الذي يتحقق من أنشطة المؤسسة ويستبعد التغيرات في القيم السوقية لعناصر الثروة ما يعطيو 

الثقة والموضوعية نتيجة اعتماده عمى قيم خالية من التقديرات الشخصية والحكم  نوعا من
 .2الشخصي

 
 

                                                           
 .124 ص ،2009 ،الدار الجامعية إعداد وعرض القوائم المالية في ضوء المعايير المحاسبية،، مين السيد أحمد لطفيأ -1
 .60 سبق ذكره، ص مرجع ،االستثمارتحميل القوائم المالية ألغراض  ،كمال الدين الدىراوي -2
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 دول حسابات النتائج تعريفو، أىميتو، ومحدداتوج -1.2   

 ينطوي ىذا العنصر عمى تعريف وأىمية جدول حسابات النتائج وأىم محدداتو: 

 تعريف جدول حسابات النتائج وأىميتو -1.1.2
"جدول يسمح بتقييم تغيرات الذمة المالية والتي أدت إلى إثراء أو استنزاف الموارد طوال  عرف بأنو:
من خالل إظيار األعباء التي استنزفت من أجل الحصول عمى النواتج في نياية الدورة  دورة النشاط، ذلك

التي عادة ما تكون سنة أو ثالثي، لتحديد رصيد النتيجة بالفرق بين النواتج واألعباء؛ حيث تكون ربح إذا 
كونات جدول . تطرق التعريف لطبيعة م 1 كان مبمغ النواتج أعمى من األعباء وخسارة في حالة العكس"

حسابات النتائج وىدفو، حيث أنو ترجمة بالمغة المحاسبية لنتائج تقييم أنشطة المؤسسة في مدة زمنية 
معينة، فيمخص القيم التي تؤثر سمبا و إيجابا عمى قيمة المؤسسة)األعباء(، والقيم التي تؤثر إيجابا عمى 

 .2قيمة المؤسسة )النواتج(
ي عن اإلطار السابق وعرفو بأنو: "جدول يمخص األعباء والنواتج لم يخرج النظام المحاسبي المال

المحققة في المؤسسة خالل دورة النشاط دون األخذ بعين االعتبار تاريخ قبضيا أو دفعيا، وينتج عن 
، كما وضع الحد األدنى من المعمومات الواجب توفرىا في ىذ 3الفارق بينيما النتيجة الصافية لمنشاط"

 الكشف. 
( بالمزاوجة بين الدخل بالمفيوم IAS1القوائم المالية ) 01المحاسبي الدولي رقم  لمعيارقام ا

المحاسبي والدخل االقتصادي، ألن ىناك العديد من األحداث المتوقعة أو الوشيكة كتصحيح األخطاء 
 قديراتالطرق المحاسبية والتغيرات في الت 08المحاسبية الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم  

(IAS8 يتم تسجيميا كأعباء ونواتج مباشرة في األموال الخاصة، لذا تم استبدال حساب النتيجة السابق )
 : 4( وتقديم  اقتراحينStatement of comprehensive incomeبقائمة النتيحة الصافية)

 أو  إعداد جدول يعرض جميع النواتج واألعباء سواء المسجمة بصفة عادية األول: االقتراح
 (.other comprehensensiveالمسجمة في األموال الخاصة )

 إعداد جدولين جدول حسابات النتائج الكالسيكي، وجدول إضافي يظير نتيجة  الثاني: االقتراح
ق ي مة نشاط العناصر المتعمقة باألموال الخاصة التي تظير التقمبات التي تطرأ عمى األصول المُ 

ى األموال الخاصة، من المالحظ أن ىذا التصنيف يسمح بمعرفة أو بالقيمة العادلة والمؤثرة عم
فصل التغيرات في األموال الخاصة الناتجة عن العمميات التشغيمية المحققة من نشاط المؤسسة 

 واألخرى المتعمقة بتغير قيمة بعض األصول.
                                                           

1
 -Evreart SERGE et PratditHauret CHRISTAN, les documents de synthèses: Bilan, compte de résultat, 

annexes, e -thèques, 2002 , p 27. 
2
- Karine CERRADA et  autres, Op.Cit., p  21.  

3
- L’arrête correspondant au 26 juillet 2008, Paragraphe 230-1, op.cit., p 21. 

4
- Pascal DEVAILLE et autres, Information Financier en IFRS, itec, RITEC, PARIS, 2007, p 201 . 
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ل أعباء يظير مما سبق، أن جدول حسابات النتائج يمخص تغيرات عناصر ذمة المؤسسة في شك
ونواتج عمى عدة مستويات وصوال لمنتيجة الصافية. تتجمى أىميتو في كونو يعطي صورة عن أداء 
المؤسسة اعتمادا عمى  مبدأ االستحقاق مما يزود المستعممين بمعمومات حول القدرة الكسبية لممؤسسة، 

. ويفيد المستثمرين في التنبؤ 1بتحديد حجم التدفقات النقدية ومقدار تحديد درجة عدم التأكد المرتبطة بيا
بالقيمة المستقبمية لممؤسسة والتخفيض من درجة عدم التأكد لدييم، واإلدارة في إبراز العالقة بين مستويات 

المالي،  واألثرأو األثر التشغيمي  النتيجةاألداء وتحميل الربح ودراسة أثر زيادة الطمب أو المبيعات عمى 
الستمرار في توفير السمع والخدمات بالنسبة لممستيمكين، ويعتمد عميو كما يبين قدرة المؤسسة عمى ا

 أساس تفاوض النقابات عمى األجور، وسند لمصالح الضرائب في تحديد مقدار الوعاء الخاضع لمضريبية.

 محددات جدول حسابات النتائج -2.1.2      
 : 2لجدول حسابات النتائجمن المحتوى المعموماتي الغني  االستفادةىناك محددين يحوالن من 

 كعدم االعتراف بالتغيرات الناتجة في غياب بنود ليا أثر أساسي عمى تطور المؤسسة ونموىا :
قيمة المؤسسة من الزيادة في نوعية منتجاتيا أو تحسين الخدمة المقدمة لمعمالء، أو زيادة كفاءة 

 وميارة العنصر البشري.
  عمى سبيل الشخصي والتغيير في السياسات المحاسبيةقياس عناصر الدخل تتأثر بالكم والحكم :

المثال الرصيد المسجل لمبمغ االىتالك يتأثر بطريقة االىتالك المتبعة )خطي، متزايد، ثابت(؛ التي 
يحددىا تقديرات المحاسب لمعمر االفتراضي لألصل والتدفقات االقتصادية المستقبمية التي يدرىا 

المخزونات وباقي العناصر التي توجد عدة خيارات محاسبية  األصل، ىذه المعاممة تسري عمى
 لتقييميا، ىذا ما يعيق عممية المقارنة.

 مكونات جدول حسابات النتائج -2.2
( 30( و)02أقر النظام المحاسبي المالي إعداده حسب الطبيعة والوظيفة كم يوضح الجدولين رقم)

طريقتين من نواتج وأعباء، ويكمن االختالف في من المالحق عمى التوالي. يتكون الجدول في كال ال
 طريقة العرض لموصول إلى النتيجة. 

 النواتج -1.2.2      

"الزيادة في المنافع االقتصادية المتأتية خالل النشاط بشكل مدخالت ناتجة عن ارتفاع في  ىي:
، تتكون 3األصول"قيمة األصول أو انخفاض في الخصوم، كما تحتوي عمى استرجاع خسائر قيم مؤونات 

                                                           
 .118 ص، 2008جميورية مصر العربية، ، الدار الجامعية، إعداد وعرض القوائم المالية في ضوء المعايير المحاسبية، محمد أمين -1
، 2008األردن، ، عمان، معايير المحاسبية لإلبالغ المالي الدولية: جوانب النظرية والعممية، دار الوائل  ،جمعة حميداتو  محمد أبو نصار -2

 .41 ص
3
 -le décret Exécutif №08-156, correspondant au 26 mai 2008, portant application des disposition de la loi №07-

11portant le système comptable financier, Journal officiel №27, Paragraphe 25,p 11. 
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ىذه النواتج عادة من: نواتج عمميات نشاط المؤسسة عن البيع وتقديم الخدمات، اإليجارات، الفوائد، حقوق 
 االمتياز وااليجار....

األرباح بأنيا: "ناتجة عن الزيادة في  ( المكاسب أوAPBعرف مجمس معايير المحاسبة األمريكي)
صفقات الطارئة أو العرضية لموحدة باستثناء تمك الناتجة عن حقوق الممكية )صافي األصول( نتيجة ال

يرجع تصنيف التدفقات النقدية الداخمة ما إذ كانت نواتج أو مكاسب إلى 1نواتج أو استثمارات المالك"
طبيعة نشاط المؤسسة واختالف ظروفيا المحيطة؛ إذا أن االستثمار في األوراق المالية ىو النشاط 

 اتجو عادية بالنسبة لو  ومكاسب لمؤسسة اقتصادية إنتاجية أو خدمية.الرئيسي لمبنوك فنو 

 :2تتكون النواتج حسب النظام المحاسبي المالي من

 ( 70حساب بيع منتجات مصنعة وبضائع وخدمات:)  يتضمن جميع المبالغ المتأتية من بيع السمع
نوية داخل وخارج الوطن؛ يكون والمنتجات والبضائع والخدمات الناتجة عن األنشطة األساسية أو الثا

 ىذا الحساب دائنا بالمبمغ الصافي بعد طرح القيمة المضافة والحسومات. 
 وقيد االنجاز  723ح/ يمثل التغيير في المخزون المنتجات التامة :(72)الحساب التغيير في المخزون

 .724ح/ في نياية الدورة
 ( 73حساب انتاج القيم الثابتة:)  تكمفة انتاج االستثمارات المنتجة بإمكانيات  يكون دائنا بمبمغ

(، وتضاف قيمة المصاريف الممحقة مثل: 732( أو المعنوية)ح/731المادية )ح/ كانت المؤسسة سواء
 النقل، التركيب، التييئة الخاصة.

 يجعل دائنا بقيمة إعانات االستغالل المحصمة مقابل جعل حساب  (:47إعانات االستغالل)حساب
 ة مدينا.غير أو خزين

 (: يصبح دائنا بالمبالغ المتعمقة بالنشاط العادي لممؤسسة، مثل: 75)حسابالنواتج األخرى الوظيفية
 اآللي. باإلعالمالنواتج المتعمقة ببرامج خاصة  751ح/ 

 (: يجعل دائنا بمبالغ جميع نواتج العمميات المالية. 76)حسابنواتج المالية 
 واتج النشاطات غير مرتبطة بالنشاط الرئيسي لممؤسسة (: يسجل ن77)حساب  عناصر غير عادية

 والتي يجب توضيحيا ضمن المالحق
 (: يظير بنياية الدورة في حالة ظيور مؤشرات تدل 78)حساب استرجاع خسائر القيم والمؤونات

عمى أن كل جزء من مبالغ نقص القيمة أو المؤونات الخاصة بعنصر معين لم يعد مبرر وجودىا، 
 سترجاع الكمي أو الجزئي لممبمغ حسب حالة المؤونة أو نقص قيمة المشكل سابقا.لذا يجب اال

                                                           
 .248 كره، صعباس ميدى الشيرازي، مرجع سبق ذ -1

2
 -L’ arrête correspondant au 26 juillet 2008, Op.cit., p 44-45. 
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 األعباء -2.2.2      
في المنافع االقتصادية لممؤسسة والمتأتية  انخفاضجاء في سياق النظام المحاسبي المالي أنيا: "

مخصصات . تحتوي عمى التزاماتظيور الخصوم أو  في شكل مخرجات أي انخفاض في األصول أو
تتكون عادة من: مواد  1االىتالك والمؤونات وخسائر القيمة المحددة في قانون النظام المحاسبي المالي"

 أولية مستيمة، مشتريات بضاعة، مصاريف مالية، اىتالكات، ....
أما الخسائر فيي: "النقص في حقوق الممكية الناتج عن أحداث عرضية أو فرعية أو عن عمميات 

ظروف أخرى تؤثر عمى الوحدة المحاسبية خالف تمك التي تتمثل في المصروفات أو أو أحداث أو 
 ، يتم التفرقة بين األعباء والخسائر بنفس المبدأ التفرقة بين النواتج واألرباح.2التوزيعات ألصحاب رأسمال"

 :3اآلتي لمحاسبي المالي أعباء وفقسرد النظام ا
  الغ البضائع المشتراة والمواد األولية المستيمكة يضم مب(: 02المشتريات المستيمكة )حساب

 والتموينات.
  يسجل في جانبو المدين المبالغ المتعمقة بالخدمات الخارجية المقدمة (: 00الخدمات الخارجية)حساب

 لمغير، مثل: مصاريف االيجار، االصالحات، مصاريف التأمين، أبحاث ودراسات، والخدمات.
 ( 00حساب الحسابات الخارجية األخرى :) يحتوي مبالغ جميع مصاريف المستخدمين خارج المؤسسة

 مثل مصاريف الوساطة.
  مثل: مستخدميياىو المقابل الذي تدفعو المؤسسة إلى (: 00مصاريف المستخدمين )حساب ،

  األجور والعالوات المتعمقة )التعويضات(،....
 م التي تدفعيا المؤسسة إلى إدارة يدخل ضمنو جميع الضرائب والرسو (: 07الضرائب والرسوم )حساب

الضرائب غير تمك المتعمقة بالضريبة عمى النتيجة، مثل: الضرائب المتعمقة بأجور العمال )الضريبة 
 عمى الدخل اإلجمالي(،....

 (65حساب األعباء الوظيفية األخرى :) يضم األعباء التي تحممتيا المؤسسة وال تدخل ضمن
واقص الناتجة عن القيمة الصافية لالستثمارات المادية والمعنوية العناصر السابقة، مثل: قيمة ن

 المتنازل عنيا....
 (: تخص أعباء العمميات المالية التي تقوم بيا المؤسسة، 66)حساب  المصاريف المالية

 الفوائد.  661مثل:ح/
 ة جيدا، (: يسجل األعباء الناتجة عن الظروف االستثنائية الخاص67)حساب  العناصر االستثنائية

 مثل: أعباء الكوارث وما إلى ذلك التي ينبغي التفصيل فييا ضمن المالحق.

                                                           
1
 -Le décret Exécutif №08-156, correspondant au 26 mai 2008, Article№ 26, Op.cit., p 24. 

 .248 ص عباس ميدي الشيرازي، مرجع سبق ذكره، -2
3
 -L’ arrête correspondant au 26 juillet 2008 du 26 juillet 2008, Op.cit., p 43-44. 
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 (: في نياية كل دورة تسجل مبالغ االىتالك السنوية 68)حسابمخصصات االىتالك والمؤونات
 والمؤونات المشكمة، ومبالغ نقص القيمة المكونة لعناصر األصول غير جارية والجارية.

 (: يجعل ىذا الحساب مدينا بمبمغ الضرائب عمى األرباح 96الحساب ) الضرائب عمى األرباح
 المستحقة عمى عاتق المؤسسة.

يبرز جدول حسابات النتيجة الفرق بين النواتج واألعباء عند  مستويات مختمفة لنشاطات وعمميات 
لمضافة المؤسسة حسب الطريقة المختارة إلعداده، فحسب طبيعة العناصر تكون المستويات: القيمة ا

 ، نتيجة العمميات، النتيجة المالية، النتيجة الصافية لمنشاط.لالستغالل، اليامش اإلجمالي لالستغالل
يتميز جدول حسابات النتائج في ظل النظام المحاسبي المالي مقارنة بالمخطط المحاسبي الوطني 

 بـ:
 ة؛أولوية ظيور عناصر جدول حسابات النتائج حسب الطبيعة مقارنة بالوظيف -
 مجاميع تساعد عمى الحصول عمى المجاميع االقتصادية الكمية؛ -
التخمي الجزئي أو الضمني لمبدأ الحيطة الحذر باحتساب األرباح التي تتمثل في نواقص القيمة الناتجة  -

 وىذا منافيا ليذا المبدأ؛ 78عن إعادة تقييم االستثمارات ح/
 ات؛إلغاء إطفاء األعباء الواجب توزيعيا عمى عدة دور  -
 تحمل المصاريف اإلعدادية مباشرة لدورة. -

رغم أىمية المحتوى المعموماتي الذي يقدمو جدول حسابات النتائج، بخصوص العائد المحاسبي 
ومصارد تحقيقيو، إال أن اعتماده عمى مبدأ االستحقاق يعيق من قياس آثر أداء اإلدارة عمى خزينة 

 الذي يجسده جدول سيولة الخزينة الذي نتطرق إليو فيما يمي.المؤسسة لذا يتم االستعانة بالمبدأ النقدي 

 جدول سيولة الخزينة)قائمة التدفقات النقدية( -3

عجزت كل من الميزانية وجدول حسابات النتائج عن تمبية االحتياجات الكاممة لمستخدمي الكشوف 
يخ معين وجدول حسابات النتائج المالية، فإذا كانت الميزانية تقدم صورة عن الييكل المالي لممؤسسة بتار 

يعطينا معمومات عن العائد المحاسبي ومصادره المختمفة، إال أنيما معا ال يسمحان بتحميل أثر تغيرات 
الخزينة بطريقة ديناميكية وىذا ما أكدتو األحداث التالية؛ فبعدما اقترح مجمس منظمة معايير المحاسبة 

لزامية إصدار قائمة التغيرات في المركز المالي وفق مبدأ رأسمال بإ 19الدولية األمريكية في تقريره رقم 
العامل وتعرض بعض الشركات الكبرى لإلفالس واالنييار دون تقديم القوائم المالية لمؤشرات عمى ذلك تم 

من طرف مجمس المعايير  1987التوجو لممبدأ النقدي، وتأكدت أىمية قائمة التدفقات النقدية في نوفمبر 
بإلزامية إعدادىا بجانب القوائم الكالسيكية، وما أيده إصدار لجنة معايير المحاسبة  95ة في المعيار المالي

بعنوان "قائمة التدفقات النقدية"، بدوره النظام  1987سنة  07الدولية المعيار المحاسبي الدولي رقم 
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ة لتغطية االحتياجات المحاسبي المالي الجزائري بغية مسايرة الركب استحدث جدول سيولة الخزين
 المعموماتية لممستخدمين.

 جدول سيولة الخزينة تعريفو، أىدافو، ومحدداتو -1.3   

يمي إلى تعريف جدول سيولة الخزينة، أىدافو، وأىم محددات االستفادة من  سيتم التطرق فيما
 محتواه المعموماتي.

 تعريف وأىداف جدول سيولة الخزينة: -1.1.3      
يدف إلى توفير معمومات لممستعممين كأساس لتقييم قدرة المؤسسة عمى توليد تدفقات "جدول ي ىو:

فيو يقدم معمومات حول ىذه التدفقات النقدية خالل دورة نشاط المؤسسة عمى  1الخزينة والقيم المكافئة ليا"
فقات النقدية المستوى التشغيميي واالستثماري والتمويمي؛ حيث يفصل في كيفية الحصول عمى الموارد) تد

الداخمة( وكيفية استخداميا أو التصرف فييا)تدفقات النقدية الخارجة(؛ أي جميع العمميات والعوامل 
األخرى التي تؤثر عمى درجة السيولة واليسر المالي بالمؤسسة:  كالحصول عمى  قروض وكيفية سدادىا، 

 ومعمومات عن توزيعات النقدية.
كمال لمكشوف المالية السالف ذكرىا وأداة وصل بينيما وأكثر يشكل جدول سيولة الخزينة جزءا م

ناىا ييم مدى كفاءة السياسات التي تتبمالءمة منيما في تحديد نقاط قوة وضعف المؤسسة، وأداة فعالة لتق
الخطط المستقبمية، فيدفو الرئيسي ىو تزويد  اكتشافوكذلك  واالستثماراإلدارة في مجال التمويل 

اب الصمة بالمعمومات المتعمقة بالمقبوضات والمدفوعات النقدية خالل فترة زمنية المستخدمين وأصح
 :2معينة، ما يمكنيم من

 الحصول عمى المعمومات المتعمقة باألنشطة التشغيمية واالستثمارية والتمويمية عمى أساس نقدي؛ -
ومتطمبات سداد تقييم قدرة المؤسسة عمى تحقيق األرباح ومقابمة متطمبات االستثمار والتوسع  -

 االلتزامات؛
 تحديد مصادر االختالف بين الدخل وصافي التدفقات النقدية؛ -
 ؛المستقبميةتقييم التدفقات النقدية التاريخية والحالية والتنبؤ بالتدفقات النقدية  -
 يعتبر جدول سيولة الخزينة أداة لتقييم السيولة والمرونة المالية لممؤسسة أي قدرتيا عمى توفير أموال -

 نقدية لالستفادة من أي فرص استثمارية جديدة أو إحالل أصول في المستقبل؛
 يتم استخدامو في طريقة التدفقات المحينة المستعممة لتقييم المؤسسة أو المشاريع المختارة. -

                                                           
1
- l’ arrête correspondant au 26 juillet 2008, Paragraphe 240-1, op.cit., p 22. 

 ، دار الميسرة لمنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة الثالثة،تحميل القوائم المالية، مدخل نظري تطبيقي، غسان فالح المطارنةو  مؤيد راضي خنفر -2
 .196 ص ،2011
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يعد جدول سيولة الخزينة أكثر موضوعية إذ يفضل الكثير من مستعممي المعمومة المالية؛ ذلك ألن 
تي توضحيا الميزانية وجدول حسابات النتائج تخضع إلى كثير من المبادئ المحاسبية المعمومات ال

كانفصال الدورات أو استقاللية الدورات المحاسبية، الحيطة والحذر...، عكس جدول سيولة الخزينة يقوم 
 عمى المبدأ النقدي وعمى فرضيات ومبادئ موضوعة من طرف المؤسسة.

 يولة الخزينةمحددات جدول س -2.1.3      

رغم التفاصيل التي يقدميا حول التدفقات النقدية الداخمة والخارجة، لكنو ال يقدم أساسًا كاماًل لتقدير 
التدفقات النقدية لغياب عالقات تبادلية بين التدفقات النقدية لمفترات المختمفة، فقد ترتبط التدفقات النقدية 

كما يمكن أن تدر األنشطة الحالية تدفقات مستقبمية، لذا ال  الداخمة خالل الفترة الحالية بدورات سابقة،
 .1يمكن تحميل ىذه القائمة بمعزل عن القائمتين السابقتين

 مستويات وطرق إعداد جدول سيولة الخزينة -2.3   

 مستويات جدول سيولة الخزينة -1.2.3      
 :2ثالثة مستويات تعكس الفئات الرئيسية لمنشاط

  أي  عمميات اقتناء أو بيع أو تخزين النقدية ناتجة عن األنشطة االستثمارية: مستوى التدفقات
 األصول طويمة األجل واالستثمارات أو عمميات إقراض النقود تم تحصيميا.

 :تشمل عمميات الحصول عمى األموال من المالك  مستوى التدفقات ناتجة عن األنشطة التمويمية
 ألموال من المقرضين وتسديدىا.أو ردىا ليم كما تشمل الحصول عمى ا

  :أي كل العمميات التي ال تدخل ضمن الفئتين مستوى التدفقات الناتجة عن األنشطة التشغيمية
 السابقتين والناتجة عن أنشطة إنتاج السمع وبيعيا. 

 طرق إعداد جدول سيولة الخزينة -2.2.3      
نيتين المقاربتين، حساب النتائج لمفترة يجب توفير معمومات أولية إلعداده والمتمثمة في الميزا

الحالية، والمالحق، ليتم معالجتيا وفق طريقتين كمتاىما تؤدي إلى نفس النتيجة لكن تختمفان في طريقة 
عرض المعمومات المحاسبية ضمن المستوى التشغيمي حيث يستخرج صافي التدفقات النقدية بشكل 

ين بنفس المضمون والشكل. لم يفرض النظام المحاسبي مختمف في الطريقتين مع بقاء الجزئين األخر 
 :3المالي الجزائري أي طريقة لكنو حبذ الطريقة المباشرة، تتمثل الطريقتين في

                                                           

.154 ، مرجع سبق ذكره، صاالستثمارتحميل القوائم المالية ألغراض   ،كمال الدين الدىراوي - 1 
2
- L’arrête correspondant au 26 juillet 2008Paragraphe 240-2 ,Op.cit., p 22. 

 راجع : -3
،  2013، عمان، المممكة األردنية،  الطبعة األولى، ، دار الفكر ناشرون وموزعونومخاطره االئتمانإدارة وتحميل  ،محمد داود عثمان  -

 .194-193ص 
- L’ arrête correspondant au 26 juillet 2008Paragraphe 240-3, op.cit., p 22. 
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 :يتم العرض المباشر لممقبوضات والمدفوعات المرتبطة بالنشاط األساسي لممؤسسة  الطريقة المباشرة
وضة من عند الزبائن، المبالغ المدفوعة لمموردين بشكل مفصل وفق البنود التالية: التحصيالت المقب

والمستخدمين...، ميزة ىذه الطريقة لممستعمل أنيا توفر معمومة تفصيمية إضافية وتكميمية والتي لم 
 ( من المالحق(.04تقدم في القوائم الكالسيكية)الجدول رقم )

  :كثر شيوعا نتيجة سيولة ( من المالحق الطريقة األ05يترجم الجدول رقم)الطريقة غير مباشرة
إعداده، إذ يركز عمى صافي التدفقات النقدية من العمميات المستخمص من جدول حسابات النتائج؛ 
ليتم تعديل النواتج، المكاسب، المصروفات، والخسائر، وأي عناصر مسجمة تأثر عمى التدفق النقدي. 

ية اإلعداد لذلك تحبذ الطريقة لكن وجيت ليا عدة انتقادات منيا صعوبة فيم المستخدمين لكيف
 المباشرة ويوصى بيا.

 جدول التغيير في األموال الخاصة والمالحق -4

تنطرق فيما تبقى من الكشوفات المالية  لجدول التغيير في األموال الخاصة والمالحق التي تقدم 
 معمومات تكميمية لمكشوفات السالفة الذكر:

 ةجدول التغير في األموال الخاص -1.4   
ييدف لمعرفة تفصيل التغيرات في األموال الخاصة والنتيجة المتأتية من أنشطة المؤسسة بين بداية 
ونياية النشاط، وقد كان ىذا الجدول ضمن المالحق لكن نتيجة التوجو السائد النظام المحاسبي الجزائري 

ممعمومات التي توافرىا والتي ذاتو، ووضع الحد األدنى ل نحو اإلفصاح والشفافية جعمو كشفًا مستقاًل بحد
من المالحق،  (06تتعمق بتحميل حركات العناصر المكونة لألموال الخاصة التي تجسد الجدول رقم )

 :1المتمثمة في
 النتيجة الصافية؛ -
 التغيرات في مناىج المحاسبية وتصحيحات األخطاء التي يسجل أثرىا مباشرة في األموال الخاصة؛ -
 باشرة في األموال الخاصة لتصحيح األخطاء ذات االىمية النسبية؛باقي األعباء المسجمة م -
 العمميات عمى الرأسمال)الزيادة، النقصان، التعويض(؛ -
 توزيعات النتيجة والمخصصات الناتجة خالل دورة النشاط. -

 
 
 
 

                                                           
1
-L’ arrête correspondant au 26 juillet 2008Paragraph 250-1, op.cit., p 23 . 
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 المالحق -2.4
ولضمان  وثائق تحمل معمومات ذات الداللة تسمح بترجمة وفيم أكثر الكشوف المالية األساسية،

 :1ذلك حدد النظام المحاسبي المالي الحد األدنى من المعمومات الواجب توافرىا في المالحق، كما يمي
السياسات المحاسبية المنتيجة إلعداد الكشوف المالية ومدى توافقيا مع المعايير الموضوعة وأي  -

 تقصير أو نقص يكون مبرر؛
 وف المالية الرئيسية؛المعمومات اإلضافية الضرورية لفيم الجيد لمكش -
المعمومات الخاصة بالشركات التابعة، وفروع الشراكة والمختمطة، والشركة األم، وكل التعاقدات،  -

 ؛ديد االسعار المتعمقة بالتعاقداتوسياسة تح
 المعمومات ذات الصيغة العامة أو المتعمقة ببعض العمميات الخاصة لمحصول عمى صورة صادقة. -

نظم والمفصل لكل بند من بنود الكشوف المالية الرئيسية، فيي مصدر تضمن مالحق العرض الم
ميم لممحممين المالين؛ حيث تسمح ليم بمعرفة خصائص المؤسسة المدروسة خاصة إذا تعمق األمر بتعدد 

 المناطق الجغرافية التي تنتمي إلييا الوحدات.

في الذي اقترحو النظام بعد عرض المحتوى المعموماتي لمكشوفات المالية حسب الشكل الوظي
وجب العمل عمى لذا يتوقع أن تعكس صورة وفية وصادقة عن األداء المالي،  والتي المحاسبي المالي

 .ية وتعكس األداء الفعمي لممؤسساتالتحسين الدائم إليجاد آليات قياس تتوافق مع بيئة األعمال الجزائر 
ي العالقة من مستخدمي المعمومة المالية لمفيم تتكامل الكشوفات المالية مع بعضيا البعض لمساعدة ذو 

واستخدام المعمومات في قراراتيم المختمفة؛ إذ تقدم الميزانية صورة لممركز المالي لممؤسسة، أما جدول 
حسابات النتائج وجدول سيولة الخزينة يقدمان آثر العمميات التي تقوم بيا المؤسسة عمى النتيجة وخزينة 

دول تغير األموال الخاصة يرصد أىم التغيرات في األموال الخاصة، لتقوم المؤسسة، في حين أن ج
 المالحق في األخير بتقديم الفيم المفصل لكل بند، لكن تبقى ىذه الكشوف محدودة:

في ظل التوجيات الحديثة نحو اإلفصاح حسب متطمبات التنمية المستدامة التي تحوي بعدين آخرين  -
 لبيئي والبعد االجتماعي؛مع البعد المالي ىما البعد ا

أنيا بشكل خام ال يمكنيا أن تساعد متخذ القرار إال إذا تم استخراج مؤشرات خادمة ليدفو، ىذا ما  -
سيتم التطرق إليو في المحور الموالي لبيان مساىمة معمومات المالية المحتواة بالكشوف المالية في 

 .اء الماليبناء مؤشرات لتقييم األد
 
 

                                                           
1
-L’ arrête correspondant au 26 juillet 2008Paragraph 260-1, Op.cit., p 23 . 
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Ⅲ- اء المالي  لممؤسسة بواسطة مؤشرات مالية.تقييم األد 

أجبرت التغيرات الحادثة في بيئة األعمال االقتصادية المؤسسات عمى تقييم جودة قراراتيا من خالل 
قياس وتقييم أدائيا لمتحكم فيو. فأصبح تقييم األداء المالي مركز اىتمام األكاديميين أو المينيين 

.(، فتطورت طرق التقييم عبر الزمن بتطور وظيفة اإلدارة المالية اليادفة لمواجية ن، محاسبيين.ي)المسيير 
 حاجيات أو رغبات األطراف ذات المصمحة. 

الطريقة الكالسيكية لتقييم األداء المتمثمة في التحميل المالي لبيان مساىمة  تم في الدراسة اختيار
حدد مستوى نتائج أداء داخل المؤسسة ككل دون المعمومة المالية في تقديم مجموعة مؤشرات مالية ت

الدخول في عالقات تكاممية بين العناصر واألفراد واألقسام أو الوحدات داخل المؤسسة وأثر أداء كل منيا 
عمى مستوى القطاع. تم اختيار المؤشرات المالية عمى شكل نسب ألنيا تساعد عمى فيم الكشوف المالية 

المختمفة إضافة مكونات أساسية لبناء نماذج التنبؤ بالفشل المالي الذي تعد  ومعالجتيا في نماذج القرار
ىدف الدراسة، نظرا ألن تكريس المؤشرات الحديثة كالقيمة االقتصادية المضافة والقيمة السوقية في بيئة 

 المؤسسات الجزائرية يعد أمرًا معقدًا كما أن تطبيقيا قد ال يكون سميما كميا. 

 ، تعريفو ،أىدافو، والعوامل المؤثرة عميواألداء المالي-1

يمكن القول أن األداء المالي الذي يعد الجانب الكالسيكي لألداء الشامل استيدف بصورة مركزة من 
خالل النظام المحاسبي المالي بغية إعطاء صورة أحسن عنو، ما يعني أن دراسة األداء المالي في ىذه 

 جتماعي والبيئي رغم حداثة ىذه المواضيع في الوقت الحالي.  المرحمة ال يقل أىمية عن األداء اال

 تعريف األداء المالي -1.1   
يصعب تحديد تعريف واضح لو بسبب تطور مفيومو ونظرة ذوي المصالح لو عبر الزمن، حيث: 

لنشاط، "يولد األداء المالي نتيجة تعبر عن أنشطة المؤسسة االستثمارية والتمويمية والتشغيمية عبر دورة ا
ركز التعريف عمى القدرة اإلرادية  1الرجعي" األثرذات   والتي تعكس قرارات السنة السابقة أو القرارات

، لكنو المسيرين)النتيجة( أي القدرة عمى تحقيق األىداف)الفاعمية( من خالل األنشطة تترجميا قرارات 
نتاج بتحقيق فائض عن أنشطة يحمي أىمل القدرة الكسبية)الفعالية( التي تعبر عن مكافأة عوامل اال

 المؤسسة من ظاىرة الفشل المالي.
إن األداء المالي ىو لب اإلدارة المالية التي تعد ركيزة اي مؤسسة ميما كانت طبيعتيا ودرجة 
نموىا؛ حيث أنيا تساىم في استمراريتيا نتيجة أنيا: "ترتبط بعممية اتخاذ القرارات المتعمقة بالحصول عمى 

                                                           
1
- Mike BOURNE and Pipa BOURNE, Handbook of corporate performance management, Wiley and Sons 

publication, 2011, p 185. 
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بشكل أمثل واستثمارىا بكفاءة، بما يكفل تعظيم القيمة السوقية لمشركة أو تعظيم ثروة المساىمين، األموال 
من ىنا تمخص وظائف  1"واالستمراروبالتالي المساىمة في تحقيق اليدف األسمى لمشركة ىو البقاء 
 اإلدارة المالية الموضحة لمالمح األداء المالي في الشكل الموالي:

 ائف االدارة المالية(: وظ27الشكل)

 

 

 

 

 

 
 

 .30، ص 2007الدار الجامعية، االسكندرية، الوظيفة المالية والتحميل المالي، أمين السيد، المصدر: 

تساىم اإلدارة المالية في استمرارية المؤسسة بنوعين من القرارات التي تمس أطراف جدول الميزانية 
 ي:وتنعكس آثارىا في باقي الكشوف المالية، كما يم

  :جانب األصول( يختص بتحديد المبالغ المستثمرة في أنواع األصول المختمفة القرار االستثماري(
 لتحقيق أكبر عائد وأقل تكمفة ممكنة، حيث يحدد ىيكل وحجم األصول الجارية وغير الجارية األمثل.

 لمالية طويمة :)جانب الخصوم( يحدد الطريقة المثمى لتوفير احتياجات المؤسسة االقرار التمويمي
 وقصيرة األجل في ظل التقميل من تكاليف رأسمال.

إذن فوظائف اإلدارة المالية مرتبطة بالتحديد الدقيق لميدف والوسائل واألساليب الواجبة لتحقيقو من 
خالل تفاعل القرارات التمويمية واالستثمارية المتنوعة، لكن أداء اإلدارة المالية لتحقيق األىداف قد يشوبو 

حراف سواء كان سمبيًا أو ايجابيًا، والبد من وجود آلية لتحقق من تنفيذ الخطة كالتحميل المالي بواسطة ان
 النسب.

                                                           
 . 3 ص  ،2010 األردن، ،، دار الحامد لمنشر والتوزيع، الطبعة الثالثةاإلدارة المالية ،فايز سميم حداد -1

 

 تكمفة التمويل

 الموارد المالية
 

االحتياجات  التوازن
 المالية

 
 المؤسسة

 

 األموال المقترضة 
 

 األموال المستثمرة 
 

 التمويل

 فوائد/أرباح

 

الشركاء 
 والمدينون

األنشطة 
  االقتصادية
 نتيجة القتصادية  

 اإلستثمار

 

 عوائد األنشطة



 المعمومة المالية أساس تقييم األداء المالي لممؤسسة                   الفصل األول      
 

- 42 - 

فيما يخص مساس كال القرارين الكشوف المالية األخرى فإن دورة االستغالل في المؤسسة تستوجب 
األصول الجارية كالمخزونات استنزاف األصول والزيادة في الخصوم أي ظيور أعباء من أجل الزيادة في 

والنقصان في الخصوم الجارية كالموردين أي ظيور نواتج، حيث أن مبدأ تسجيل ىذه العناصر وطبيعة 
ترتيبيا يؤدي إلى تشكيل الكشوفات المالية األخرى، فإذا تم ترتيبيا حسب الطبيعة أو الوظيفة وفقا لمبدأ 

ا في حال ترتيبيا حسب األنشطة التشغيمية واالستثمارية يتم تشكيل جدول حسابات النتائج، أم االستحقاق
 والتمويمية وفقا لممبدأ النقدي يتم تشكيل جدول سيولة الخزينة.

 أىداف األداء المالي -2.1   

يحقق ويشبع األداء المالي رغبات أصحاب المصالح الذين أجمعوا أن ىدفو األساسي ىو بقاء 
تحقق أىداف فرعية أخرى تطورت أىميتيا عبر األزمان، إذ  واستمرار المؤسسة، الذي يكون بمحصمة

تختمف نظرة ترجيح أىداف األداء المالي بحسب طبيعة وحجم المؤسسة من جية، ووجية نظر ذوي 
المصالح من جية أخرى. إذ أن لكل مجموعة من المستخدمين ىدف أساسي يحدده موقعيا ومصالحيا 

نا كما ذكرنا األداء ىو نظام مترابط ومتكامل. سيتم في ما تأتى يمغي أىمية األىداف األخرى ألن ىذا ال
 :1ذكر أىم  ىذه األىداف

 تعظيم قيمة المؤسسة أو تعظيم القيمة الحالية لممشروع -1.2.1      
كز االقتصاديون عمى الربح كمقياس لتقييم األداء التشغيمي ومدى الكفاءة االقتصادية لممؤسسة، ر

توجيو كل القرارات نحو تحقيق أقصى حد ممكن من األرباح بيدف تعظيم   لذا عكف المسيرين عمى
والمخاطر المرتبطة  مكافآتيم، لكن ىذا المدخل تمقى عدة انتقادات أىميا تجاىمو القيمة الزمنية لمنقود

مقياس غير موضوعي لقياس االستخدام األمثل  العتبارهموض عممية حساب الربح، إضافة غباالستثمار و 
رد فقد تزيد الموارد لكن بنسبة أقل من العائد، ىنا تم اقتراح مدخل القيمة الحالية أو السوقية التي يتم لمموا

الحصول عمييا انطالقا من مجموع لقيم الحالية لألرباح النقدية المتوقع حصول حممة األسيم عمييا، كما 
 :2يمي

V0= 

                                                           
 راجع: -1

 .34-22ص ، 2009، مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع، مقدمة في اإلدارة المالية ،مفمح محمد عقل -
 .40-36ص  ،2010 التوزيع والطباعة، عمان،، دار الميسرة لمنشر و مقدمة في اإلدارة المالية المعاصرة ،دريد كامل آل شبيب -

2
 -Mondher CHERIF  et Dubreuille STEPHANE, Création de Valeur  et Capital –Investiment ,Pearson  

éduction , 2009, p 2. 
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 حيث:
V0.القيمة السوقية لممؤسسة : 

 : العائد النقدي المتحصل عميو.
 : معدل الخصم.

والتمويمية عمى حجم العائد  االستثماريةىنا يكون تعظيم قيمة المؤسسة بمحصمة تأثير القرارات 
المتوقع تحقيقو؛ حيث القرارات االستثمارية تؤثر عمى حجم العائد المتوقع تحقيقو ودرجة الخطر المرتبطين 

في األصول غير الجارية يتطمب عائدا أعمى لتعويض المخاطر المرتفعة، أما  فاالستثمارة طردية بعالق
القرار التمويمي فيؤثر عمى قيمة المؤسسة من خالل تكمفة األموال المقترضة فكمما ارتفعت ىذه التكمفة 

لتالي زيادة احتمال عمى معدل العائد زادت مخاطر عدم قدرة المؤسسة عمى إرجاع األموال المقترضة وبا
 فشميا ماليا.

 تعظيم المردودية -2.2.1      
تعبر عن معدل العائد المتحقق من طرف المؤسسة نتيجة تشغيل أمواليا في مجال استثماري 
معين، فيي من المؤشرات الميمة لمحكم عمى كفاءة المؤسسة وقدرتيا عمى االستمرار. يمكن قياس القدرة 

ل معرفة القدرة االرادية الناجمة عن تدفقات النقدية لممؤسسة من أنشطة المشروع عمى توليد الربح من خال
 التشغيمية.
 تحقيق السيولة المناسبة -3.2.1      

اي قدرة المؤسسة عمى توفير النقد لتسديد التزاماتيا قصيرة األجل المتوقعة وغير متوقعة في 
ئة من خالل الحصول عمى نواتج من نشاطيا. ففي مواعيدىا بتكمفة مناسبة دون خسائر والمواجية الطار 

حالة مشكل السيولة تقل القدرة عمى اغتنام الفرص المتاحة كالحصول عمى نقدية عند شراء إضافة 
 لفقدانيا خيار الحرية والحركة.

بعد التطرق ليدفي السيولة والمردودية نالحظ تعارض المفيومين فتحقيق عائد عالي يتم بتوظيف 
األصول الثابتة، ىذا ما يؤدي إلى تخفيض في درجة السيولة، لذا فدور اإلدارة المالية الحديثة  األموال في

 ىو تحقيق التوافق بين اليدفين لزيادة في قيمة المؤسسة.

 تقميل الخطر المالي واالداري -4.2.1      
رىا تعمل تصحب عممية تحقيق الربح درجة من المخاطر، ولغرض تعزيز مسيرة المؤسسة واستقرا

اإلدارة المالية جاىدة عمى تخفيض المخاطر الخارجية والداخمية بإيجاد آليات لمتنبؤ بو وتحديد أسبابو 
وبالتالي إيجاد حمول لتجنبو أو التقميل من آثاره. ىذا ما تصبو إليو ىذه الدراسة بإعتبار الفشل المالي أحد 

 الوطني. االقتصادالمخاطر المالية التي تفتك بالمؤسسة وتيدد 
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 تحقيق االستثمار األفضل -5.2.1      
نظرا الرتفاع مبالغ االستثمارات الرأسمالية توظف اإلدارة المالية الموازنات الرأسمالية لتقييم واختيار 
البديل األفضل بتحميل العائد والمخاطرة المتعمقة بالتدفقات النقدية لكل بديل استثماري، كما يدخل في ىذا 

لعائد االجتماعي، ألن فشل االدارة المالية في اتخاذ القرار يحتوي عمى مبالغ ضخمة قد اإلطار ىدف ا
 يؤدي إلى إفالس المؤسسة وبالتالي تسريح عماليا.

 :1الذكر من خالل وظائف اإلدارة المالية المتمثمة في *1تتحقق جممة األىداف السالفة

  :ات المالية والمصادر التي يمكن المجوء متضمن عمميات تقدير وتحديد االحتياجالتخطيط المالي
 لتغطيتيا بالوقت المناسب وبأقل تكمفة.

  :ألخذ صورة عن األداء وتقييم كفاءة المدير المالي في تحقيق الرقابة وتحميل البيانات المالية
 األىداف وبالتالي تحديد أسباب االنحرافات وتصحيحيا إن وجدت.

 :طبيعة ومكونات األصول وتوزيع ىيكل االستثمار بين  نعني تحديد تحديد ىيكل أصول المؤسسة
األصول الجارية وغير الجارية التي تؤثر نتائجيا عمى مستقبل المؤسسة، باإلضافة لمعرفة وضعية 
األصول غير الجارية المتقادمة ومدى مساىمتيا بشكل كفؤ في العمميات التشغيمية ومدى الحاجة 

 االقتصادي.وتحديدىا ومتابعة عمرىا  الستبداليا
 العوامل المؤثرة عمى األداء المالي -3.1
 التنظيميالييكل  -1.3.1       

عدة أطراف مفكرين، استشاريين، ومديرين، لذا وجد خالف حول تحديد تعريف موحد  باىتمامحظي 
ىا في وشامل لو. إذ نقترح منيا التالي: "الييكل التنظيمي ىو مجموعة الطرق التي تقسم بيا المنظمة أفراد

ميمات متميزة ثم التنسيق بينيا، وفييا ليتم توزيع الميام والمسؤوليات بين التقسيمات اليرمية وتجميع 
يمي يحدد اليدف من بناء  وصف التعريف مكونات الييكل التنظيمي لكن ما 2األفراد في تقسيمات رسمية"

في أحسن صورة ممكنة ليسمح  الييكل التنظيمي، حيث أن: "الييكل التنظيمي يجسد الواقع التنظيمي
بالممارسة الفعالة لمختمف النشاطات، ويحقق األىداف المسطرة بفعالية وفاعمية في ظل قيود البيئة 

بناءا عمى ما سبق نفترض أن لمييكل التنظيمي المنظم والفعال أثر إيجابي عمى أداء  3الداخمية والخارجية"

                                                           
لتي يتم تقييميا من تنعكس ىذه األىداف عمى المكونات األداء المالي األساسية المتمثمة في المردودية، السيولة، المديونية وتغطية الديون، ا -*

 لي كما أنيا تشكل المكونات األولية لبناء نموذج التنبؤ بالفشل المالي.و نسب المالية سيذكرىا العنصر المواأخالل مؤشرات 
1

 .17-18 ، ص 2005 ، الدار الجامعية، االسكندرية، مصر،تقييم األداء المالي ودراسات الجدوى، عبد الغفار حنفي -
، المجمد اإلدارية دراسات العموم مجمة،  ن األردنيةالعالقة بين أبعاد الييكل التنظيمي وحاجات المديرين في شركات التأمي  ،شاكر الخشالي -2

 .113ص  ،2006 ،1، العدد33
 األردنية المستشفيات في ميدانية دراسة :التنظيمية المعرفة بناء في التنظيمي الييكل أبعاد أثر ،الخشالي اهلل جار شاكرو  حري محمود حسين -3

 . 141ص  ،2006، األول العدد – امنالث المجمد – والدراسات لمبحوث الزرقاء مجمة الخاصة،
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تأثير ايجابي ذو داللة إحصائية بين الييكل التنظيمي  المؤسسات. ما أكدتو شاوي  في دراستيا لوجود
السائد في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لوالية سطيف عمى مكونات األداء  المتمثمة في: مدخل 

 .1الربحية، العمميات الداخمية، النمو والتعمم، وأخيرا مدخل العمالء
 المناخ التنظيمي -2.3.1      

البيئية الداخمية كما يفسرىا ويحمميا العاممون فييا، والتي يظير آثرىا  يعرف بأنو: "حصيمة العوامل
. تختمف مكونات المناخ التنظيمي 2عمى سموكيم وعمى معنوياتيم وبالتالي عمى أدائيم وانتمائيم لممنظمة"

، من كاتب إلى  آخر، ىناك من حددىا في: الييكل التنظيمي، المسؤولية، نظم المكافآت، الدعم، الصراع
التماسك، ظروف العمل، وآخر حصرىا في: وضوح التنظيم، كيفية اتخاذ القرارات، أسموب اإلدارة وتوجيو 

، حيث تتفاعل ىذه العوامل لضمان سيرورة األداء بصورة إيجابية من 3األداء وتنمية العنصر البشري
 عنو. الناحية اإلدارية والمالية كما تساىم في إعطاء متخذي القرارات صورة صادقة 

 التكنولوجيا -3.3.1      
تقوم المؤسسات باختيار نوعية تكنولوجيا مناسبة تساعدىا عمى تحقيق أىدافيا، فما مدى تأثير 
االستثمار في التكنولوجيا عمى األداء المؤسساتي؟، رصدت أحد دراسات تأثيرا موجبًا لمستوى االستثمار 

لمضافة، والعائد عمى السيم العادي، إضافة لمعائد عمى في تكنولوجيا المعمومات عمى القيمة السوقّية ا
 .4األصول لممصارف األردنّية، بينما لم يكن ليا أثر في العائد عمى االستثمار

مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية أن نسبة استخدام التكنولوجيا  عمىأظيرت دراسة 
األداء التالية بوجود عالقة ارتباطية عن طريق:  لكن ىذه النسبة تؤثر عمى جوانب% 2995لم تتجاوز 

تخفيض تكاليف االتصال والترويج، سيولة المعمومات المقدمة لمزبائن، لكنيا لم يبرز أثرىا عمى الدخول 
في أسواق مالية دولية والرفع من المبيعات، ىنا اقترح الباحث زيادة تبني نسبة التكنولوجيا من أجل التأثير 

 .5داءاألحسن عمى األ
 الحجم -4.3.1      

نعني بالحجم فئة التصنيف التي تنتمي إلييا المؤسسة صغيرة، متوسطة، أو كبيرة، المحددة بمعايير 
منيا عدد العمال، المبيعات)رقم األعمال(،..... ىنا ذكر أن الحجم قد يكون عائقا ألداء المؤسسات 

                                                           
دراسة تطبيقية لبعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوالية -أثر التنظيم اإلداري عمى أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، شاوي صباح -1

 .308 ص، 2010-2009 جامعة سطيف، الجزائر، ، كمية العموم التجارية والتسيير واالقتصاد،غير منشورة ، رسالة ماجيستيرسطيف
 .72ص ،  2006 سورية، ، دمشق،رالرضا لمنش ، دارىاألول الطبعة ،معاصرة وقضايا التنظيمي التطوير ،الكبيسي عامر -2
 .51ص ، 2010، دار الحامد لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، األداء المالي وأثره عمى عوائد أسيم الشركات ،محمد محمود الخطيب -3
 دارسة :األردنّية أداء المصارف في وأثرىا المعمومات تكنولوجيا في االستثمار مستوى في الممكّية ىيكل أثر" ،مدان واآلخرونعالم محمد الح -4

 .a ص، 2010 الثاني، العدد العشرون، المجمد ،واإلدارية االقتصادية لمدارسات اإلسالمية الجامعة مجمة ،2003-2008 لمفترة تحميمية
، رسالة ماجيستير غير منشورة، كمية استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال عمى أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أثر ،شادلي شوقي -5

 . 172 ص، 2008-2007الحقوق واالقتصاد، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، الجزائر، 
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في دراسة الباحث عزوز الحما التي درست أثر حجم ، ف1وتقميل فعالية العمميات بمبرر أنو يؤدي إلى تعقد
المؤسسة عمى مقدار دمج معايير قياس األداء المالية في جدول القيادة لممؤسسة كرقم األعمال، النتيجة، 

من المؤسسات الكبيرة تدمج بشدة أو أكثر شدة ليذه المؤشرات في  %56التدفقات النقدية، توصل إلى أن 
في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تحتوى  %73ينما ترتفع ىذه النسبة لـ ول القيادة لدييا، باجد

جداول القيادة فييا عمى مؤشرات مالية بحتة. ىنا نؤكد عمى أن حجم المؤسسة يمعب دور ىام في فعالية 
مكانية قياسو  . 2األداء المالي وا 

 طبيعة الممكية -5.3.1      
 (ISPAT ANABAميل أثر تغيير نمط الممكية لمؤسسة  )توصل إلى أثر إيجابي بعد دراسة وتح

 :3عمى األداء المالي، لألسباب التالية
ألن المالك الخاص أكفأ من الدولة في إدارتو لممؤسسة، مما يساىم في توفير الموارد وتحسين األداء  -

 المالي ليذه المؤسسة؛
لموارد واالستثمار في المشاريع المالك الخاص بما يقدمو من حوافز أقدر من الدولة عمى تعبئة ا -

 المربحة؛
 تغيير نمط الممكية يزيل عمى كاىل الدولة عبء الخسائر المالية. -

وىناك دراسة أخرى قامت بتحميل الكشوف المالية)الميزانية وجدول حسابات النتائج( باستخدام 
الممكية أو التخاصية في  التحميل اإلحصائي وأدوات التحميل المالي أظيرت وجود اثر إيجابي لتغيير طابع

 .4األداء بمكوناتو المتمثمة في: التوازن المالي، زيادة المنافسة والكفاءة، السيولة، ارتفاع األداء المالي
 الحوكمة -6.3.1      

عكفت عدة دراسات عمى دراسة أثر الحوكمة عمى األداء المالي؛ حيث اعتبر األداء المالي 
 %85ات الحوكمة كمتغيرات مستقمة، أين توصمت دراسة في ظل تطبيق لـبمكوناتو متغير تابع ومكانيزم

من مؤسسات الخدمات المساىمة األردنية لقواعد الحوكمة )اإلفصاح والشفافية، حقوق المساىمين، مجمس 
اإلدارة، اجتماعات الييئة العامة( لغياب أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق قواعد الحوكمة عمى األداء المالي 

وناتو )العائد عمى األصول، العائد عمى حقوق الممكية، العائد عمى السيم الواحد، نسبة القيمة السوقية بمك

                                                           
 .51 محمد محمود الخطيب، مرجع سبق ذكره، ص -1

2  - Azzouz ELHAMMA, Impact de la taille sur le contenu des tableaux de bord dans les entreprises au 

Maroc : résultats d’une étude empirique, L’étude empirique de ce travail a été réalisée dans le cadre d’une 

thèse de Doctorat à la faculté de Rabat-Agdal,  2005, p 6. 

، مجمة ISPAT "ANNABA"أثر التغير في نمط الممكية عمى األداء المالي لشركة المختمطة اليندية  ،قونعبد الرزاق خميل محمد ز  -3
 .191-190 ، ص2005 ،الثالثعدد ال ،اقتصاديات شمال إفريقيا

، 23والقانونية، المجمد مجمة دمشق لمعموم االقتصادية  ،تقييم أثر التخاصية في األداء المالي لشركة البوتاس العربية، فيصل محمد الشوارة-4
 .241، ص  2007، الثانيالعدد 
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. في حين أثبتت دراسة عمى شركات فمسطينية مدرجة بالسوق 1عمى القيمة الدفترية، القيمة السوقية لمعائد(
عالقة طردية بين فعالية الحوكمة  المالي أن لمحوكمة أثر ال يستيان بو عمى األداء المالي نظرا لوجود

ومؤشرات األداء المالي المتمثمة في: العائد عمى حق الممكية، العائد عمى االستثمار، سعر السيم إلى 
. وتوصمت دراسة كندية ىدفت لبناء نموذج إحصائي لقياس أثر 2ربحية، قيمة السوقية إلى الدفترية

ل، نسبة العائد عمى الممكية( واألداء البورصي )القيمة الحوكمة عمى األداء المالي )نسبة عائد االصو 
السوقية عمى الدفترية(، إلى أن لميكانيزمات الحوكمة أثر إيجابي وأساسي عمى األداء المالي  بمدلوالتو، 

 . 3وغياب أثرىا عمى األداء البورصي

 تقييم األداء المالي، مفيوم، تطور مؤشراتو، وطرقو الحديثة -2

مفيوم عممية تقييم األداء المالي وتطور المؤشرات العاكسة لو اضافة ألىم طرقو  يعالج ىذا الجزء
 الحديثة.

 تعريف تقييم األداء المالي -1.2   
يعد كل من التخطيط، الرقابة، وتقييم األداء مفاتيح أساسية لبناء استراتيجية المؤسسة في ظل بيئة 

لتواؤم معيا ألجل الحفاظ عمى استمراريتيا، وبما أن األعمال المعاصرة والمتغيرة، حيث تسعى المؤسسة ا
 :4الركن المالي ىو الركيزة األساسية في المؤسسة وجب إيجاد آلية لتقييمو، وفق المراحل التالية

 وضع معايير كمرجعية لقياس األداء؛ -
 قياس األداء الفعمي ومقارنتو مع األداء المخطط؛ -
 اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحسين األداء. -

يرتبط األداء بعنصرين أساسين ىما الفعالية والفاعمية إذن فعممية التقييم سترتبط حتما بيما، حيث 
أنيا كوظيفة إدارية :"عممية مرشدة لمنشاطات لتقدير ما إذا كانت الوحدات اإلدارية أو المنشآت األعمال 

 .5دافيا"نفسيا تحصل عمى مواردىا وتنتفع منيا بفاعمية وكفاءة في سبيل تحقيق أى

                                                           
، رسالة ماجيستير غير أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات عمى أداء شركات الخدمات المساىمة العامة األردنية ،عمر عيسى فالح المناصير-1

 ص ن.  ،2013، األردن، عمان ،الزرقاء جامعةمنشورة، 
، أطروحة أثر فاعمية الحاكمية عمى األداء المالي لمشركات المدرجة في سوق فمسطين لألوراق المالية، ةعدنان عبد المجيد الرحمان قباج -2

 . ص ن، 2008األردن، فمسفة التمويل، كمية الدراسات االدارية والمالية العميا، جامعة عمان العربية لمدراسات العميا،  في دكتوراه
3
- Manal KOLSI, Effet des mécanismes de gouvernance sur la performance financière et boursière: cas des 

entreprises canadiennes , Revue Comptabilité Economie et Société, ,ver1,  Montpelier, France, 2011, p 2. 
عمان، األردن،  ،ق لمنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، الوراالتحميل المالي ألغراض تقييم األداء والتنبؤ بالفشل المالي ،حمزة محمود الزبيدي -4

 .88 ص، 2011
 .91 حمزة محمود الزبيدي، مرجع سبق ذكره، ص -5
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كما عرفت عمى أنيا: "نظام يتضمن مجموعة مقاييس ومؤشرات قد يكون بعضيا ماليا، واآلخر 
غير مالي. تيدف لتحديد مستوى نتائج أداء داخل المؤسسة ككل دون الدخول في عالقات تكاممية بين 

.  1ة األكبر منو"العناصر واألفراد وأقسام أو وحدات داخل المؤسسة وأثر أداء كل منيا في ظل المنظوم
 .المقيموأظير التعريف كيفية تقييم األداء بصفة شاممة لممؤسسة دون تفصيل في الوظيفة أو الشخص 

بينما فصل التعريف الموالي أكثر في عممية تقييم األداء من حيث الخطوات واألىداف كما يمي: 
النتائج المتحققة ومقارنتيا  "األداة التي تستخدميا اإلدارة لمتعرف عمى نشاط المشروع بيدف قياس

باألىداف المرسومة بغية الوقوف عمى االنحرافات وتشخيص مسبباتيا مع اتخاذ الخطوات الكفيمة لتجاوز 
تمك االنحرافات وغالبا ما تكون المقارنة بين ما ىو محقق فعال وما ىو مستيدف في نياية  فترة زمنية 

 .  2معينة ىي في الغالب سنة"
ريف السابقة، نجد أن عممية تقييم األداء ترمي لمعرفة مدى  قدرة المؤسسة عمى من مجمل التعا

تحقيق أىدافيا، بواسطة المدخالت والوسائل المتاحة بفعالية، من أجل الوقوف عمى نقاط القوة وتحسينيا 
 :3والتعرف عمى نقاط الضعف وتصحيحيا، إذ تساىم ىذه العممية، في

 قيق أىدافيا المقاسة بمحصمة فاعمية وفعالية اإلدارة؛معرفة مدى نجاح المؤسسة في تح -
وضع أساس عممي وموضوعي لقيام اإلدارة بوظائفيا المختمفة: تخطيط، رقابة، اتخاذ القرارات عمى  -

 مختمف المستويات؛
مواطن الكفاءة لتعزيزىا ومواطن  واكتشافوسيمة لتحفيز مختمف أقسام المؤسسة لتحسين أدائيا الفعمي  -

 حسينيا آي آلية التقدم والتحسن المستمر نحو األىداف.الضعف لت
بإدارة موارد  الرتباطياتحوز عممية تقييم األداء المالي عمى اىتمام إداري وأكاديمي كبيرين، نظرا 

نادرة لتحقيق أقصى العوائد في ظل المخاطرة والتكمفة السائدة، بالتالي فإنيا تساىم لحد كبير في الحفاظ 
المؤسسة ونجاحيا مستقبال. فعرفت بـ: "وصف لوضع المنظمة الحالي وتحديد الدقيق عمى استمرارية 

لمجاالت استخداميا لموصول إلى أىداف من خالل دراسة المبيعات، النواتج، الموجودات، المطموبات 
 .4وصافي الثروة"

ابية كما حددت بأنيا: "تشخيص الصحة المالية لممؤسسة لمعرفة قدرتيا عمى إنشاء قيمة ومج
المستقبل في قطاع اقتصادي وصناعي معين بواسطة القوائم المالية )الميزانيات، جدول حسابات النتائج، 
جدول تدفقات النقدية، جدول األموال الخاصة(، ليس بيدف ايجاد موقع لممؤسسة عمى مستوى االقتصاد 

                                                           
 .97محمد محمود يوسف، مرجع سبق ذكره، ص  -1
 . 21ص ، 2007 ،دار المناىج لمنشر التوزيع، األردن، عمانتقويم األداء باستخدام النسب المالية،  ،مجيد المرخي -2
 .94مزة محمود الزبيدي، مرجع سبق ذكره، ص ح -3
 .76 ص ،، دار الحامد، )دت(الحوكمة واألداء المالي االستراتيجي، عالء فرحان طالب -4
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قة والحالية من أجل التنبؤ قطاع فقط، بل بيدف تقييم المؤسسة إلعطاء مفاتيح لفيم الوضعية الساب أو
 .1الجيد بمستقبميا"

تعدى التعريف الثاني المفيوم التقميدي ليدف األداء المالي المتمثل في تحقيق صافي ثروة أو 
أشار أن المعمومة المالية  أرباح)المردودية االقتصادية ونمو أرباح المؤسسة( ليضيف مصطمح القيمة، كما

ىي األساس أو المادة الخام لمقيام بعممية تقييم األداء المالي بواسطة المحتواة في الكشوفات المالية 
التقنيات المختمفة منيا التحميل المالي،...، لمخروج في النياية  بمؤشرات تعكس األداء ماضي وحالي 

 نبأ بالسموك المالي في المستقبل.ولتستشرف أو تت

قياس مدى انجاز األىداف المالية بواسطة ع رف الحسيني تقييم األداء المالي بشكل موجز بأنو: "
مؤشرات يقدميا التحميل المالي بالمقارنة بين األداء الحالي واألداء المتوقع وبالتالي معرفة نقاط القوة 

 . 2ولضعف التي تؤثر عمى قيمة الشركة"

عية كما خمص فرحان جمعة أن األداء المالي، ىو:" إعطاء حكم ذي قيمة عمى إدارة الموارد الطبي
والمالية والمادية المتاحة إلدارة المؤسسة إلشباع رغبات أطرافيا المختمفة التي تعد أىداف اإلدارة 

 ىنا نرتب أبعاد عممية تقييم األداء المالي، في:3المالية"
 األىداف األداء المالي معبر عنيا بمؤشرات وىي ضرورية لمحكم عمى فعالية األداء)األداء المتوقع(؛ -
لألداء المالي الفعمي من جية مستوى تحقيق األىداف واألىمية النسبية لمموارد المستخدمة عممية قياس  -

 لتحقيق األىداف لمحكم عمى فاعمية األداء اإلداري؛
تحديد أسباب االنحرافات بالفرق بين األداء المالي الفعمي والمتوقع ومعرفة المسؤول عنيا والتصحيح  -

 بما يتوافق مع اليدف.
 ؤشرات تقييم األداء الماليتطور م -2.2

تطورت طرق القياس والمؤشرات الدالة عمى األداء المالي عبر الزمن بتطور وظيفة اإلدارة المالية 
لمواجية حاجيات أو رغبات األطراف ذات المصمحة، يعترف بالمؤشر كأساس لتقييم األداء إذا انطبق 

 بتوقع االتجاىات القوية أو الثقيمة لممؤسسة ، أداة لمقيادة تسمح عميو التعريف التالي: "ىو وسيمة أو
والتصرف عمى أساس ىذه النتائج، ولكي تكون قابمة لالستعمال وضرورية إذ يحب أن تكون مالئمة، 
شاممة، فعالة، وتركز عمى األداء. كما ينصح بالحفاظ عمى استعمال ىذه الطريقة لمدة زمنية طويمة 

، ىناك نوعان من المؤشرات مالية وغير مالية، يرصد  4مقارنة")الديمومة( من أجل سماح بإمكانية ال
                                                           

1
 -Arnaud THAUVRON, évaluation d’entreprise, Economica , 3

ème
 édition, 2010,  p 23. 

 .222ص  ، 2003 دار الوائل، عمان، طبعة الثانية، مدخل كمي واستراتيجي معاصر،إدارة البنوك كمؤيد عبد الرحمان و فالح حسن الحسيني  -2
 .38 ص ،2000دار المريخ، المممكة العربية السعودية،  األداء المالي لمنظمات األعمال والتحديات الراىنة،، السعيد فرحات جمعة -3

4-ASC Consulting, la mesure de la performance financière dans les sociétés de haute technologie financière 

par le capital de risque, 2006, P 29, disponible sur le site :http //www.asc consulting. fr/articles /MesPerfin 

.pdf , consulté le (15 /03/2014). 

http://www.asc-consulting.fr/articles/MesPerfin.pdf
http://www.asc-consulting.fr/articles/MesPerfin.pdf
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الشكل الموالي تطور مؤشرات األداء المالي الذي يعكس تطور النظرية المالية وبالتالي النظرة إلى األداء 
 يمي: المالي، كما

 (: تطور مؤشرات قياس األداء المالي05الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 
Sourse : Josée ST-PIERE et Autres,  Les indicateurs de performance financière et non 

financière: complémentarité ou substitution? etude exploratoire sur des Pme 

manufacturières , revue Comptabilité et Connaissances ,France , Version 1 , 2011, p  3. 

عرفت تطور من حيث الكم والنوع وفقا لثالث  نستخمص أن المؤشرات الماليةالشكل، من 
 مراحل كاآلتي:

 1ميزىا نموذج ديبون األولى: التركيز عمى العوائد واألرباح: المرحمة(dipoune)*  البسيط الذي يعتمد
 لمعرفة العناصر المؤثرة عمى اليامش باإلضافة ألرباح عوائد األسيم. الموجوداتعمى العائد عمى 

 سادت مؤشرات تعكس فعالية وفاعمية األداء المالي  تركيز عمى المردودية:المرحمة الثانية: ال
كمردودية األموال الخاصة، مردودية األموال المستثمرة، لكن ال يمكن الحكم عمى المردودية إال 

نتيجة عجز  **بربطيا بعنصر المخاطرة وتكاليف األموال، ىنا ظير مفيوم الربح االقتصادي
 عكس األداء الحقيقي لممؤسسات.المؤشرات السابقة في 

                                                           
ع يمكن ىذا النموذج المحمل المالي من حساب العائد عمى األموال الخاصة من خالل تطبيق نموذج تحميمي غاية األىمية إذ يساعد في تحديد نو  -*

والضريبة  الترابط بين المتغيرات المالية المؤثرة في نسبة صافي الربح إلى أموال الخاصة، ذلك من خالل بيان أثرىا عمى كل من الربح بعد الفائدة
 واألموال الخاصة وىي قيم كل من البسط والمقام في النسبة المذكورة سالفا.

 تم التطرق لو في محور الكشوفات المالية في عنصر جدول حسابات النتائج. -**

 1920 1970 1980 1990 

 نموذج ديبون. -
معدل العائد عمى  -

 االستثمار.

لقيمة السوقية / نسبة ا -
 القيمة  التحصيمية.

العائد عمى األموال  -
 الخاصة.

مردودية األصل  -
 .الصافي

 التدفقات النقدية. -

 الربح عمى األسيم. -
النسبة السعر عمى  -

 الربح.
 

القيمة اإلقتصادية  -
 .EVA المضافة

القيمة السوقية  -
  المضافة
MVA  

 الجداول القيادة. -
 

متالقي المردوديت عوائذ األرباح  
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 ظيرت نتيجة تداعيات العولمة  :المرحمة الثالثة: التركيز عمى المؤشرات البورصية أو السوقية
المالية حيث أصبح قياس األداء المالي ال يرتبط فقط بمؤشرات داخمية بل خارجية أيضا مثل: القيمة 

 .**والعائد الكمي لمسيم *السوقية المضافة

عممية تقييم األداء لفترة زمنية كبيرة لكنيا واجيت مجموعة في  رات الماليةسادت المؤش
كما أرجع ضعف أنظمة التقييم انتقادات، منيا أنيا لم تعد متوافقة مع استراتيجية خمق القيمة لمزبون، 

ل ليس فقط نتيجة المبالغة في استعماليا بل لصعوبة ربط المعايير غير مالية باألداء المالي، ففي ظ
بصعوبة القياس المالي ليا عجزت  تميزتفي األصول المعنوية ورأسمال الفكري التي  االستثمارتزايد 

المؤشرات المالية في تقديم صورة كاممة عن أداء المؤسسة بواسطة بيانات تاريخية)الكشوف 
نب استراتيجية التي تحمل عدة جوا المتوازن،ىنا اقترح أسموب لمتقييم بواسطة بطاقات األداء 1المالية(

 MALINA and SELTOطويمة األجل لممؤسسة بنتائجيا التشغيمية عمى المدى القصير، حيث أكدت 
المؤشرات المالية وغير مالية في بطاقة األداء المتوازن يعزز من الرقابة وتحسين األداء  اعتمادأن 

 .2من أجل تحقيق األىداف

ين والساعي لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة السائد بداية القرن العشر المعاصر طرح التوجو 
لألجيال القادمة أمام المؤسسات تحدي تحقيق التنمية المستدامة، مما أوجب وجود مؤشرات لقياس 
وتقييم األداء المستدام الذي يتكون بإضافة لمجانب المالي، الجانبين االجتماعي والبيئي ما يظير 

اظ عمى الثروات واستدامتيا، ىذا ما يسمى األداء الشامل الذي رؤية جادة وبعيدة لممسيرين في الحف
 كما يبينو الشكل الموالي: ***(GRI)تم اقتراح مؤشرات لقياسو من طرف أحدى المنظمات 

 

 

 
                                                           

*
الميزانية، حيث تقيس مضروب في عدد األسيم المصدرة( وقيمة رأسمال المسجمة ب الفرق بين القيمة السوقية لألموال الخاصة)سعر السيم - 

 .مقارنة بتقييم السوق وىو مؤشر لقياس قيمة الثروة مؤسسةالقيمة المتولدة في ال
**

عوائد التي يحققيا لمىو مجموع عوائد حاممي األسيم خالل الفترة مقسومة عمى نسبة سعر السيم من سعر السيم األولي، إذ يعطي مؤشر فيم  - 
 .عتبار المخاطر التي يتحمميا حامل السيمالمساىمين، لكنو ال يأخذ بعين اال

1
- Eric CAUVINET  et Laurent BESCAS, L’évaluation de  performance dans les entreprises françaises : une 

ètude empirique, 2002, p 2 , disponible sur le lien: http //hal.inria.fr/docs/00/59/29/78/PDF/CauvinBescos.pdf, 

Consulté le (13/03L2015).  
2
- Marry MALINA and  Frank SELTO, Communicating  and Controlling  strategy: an empirical study   of 

effectiveness of balanced scorcard , journal of accounting  research,v3 .13, 2001, p 1 . 
***

تسعى إلى تطوير توجييات قابمة لمتطبيق من طرف المؤسسات العمومية والخاصة  1977ىي منظمة غير ىادفة لمربح اسست سنة  - 
 والمتعمقة بالتنمية المستدامة.

http://hal.inria.fr/docs/00/59/29/78/PDF/CauvinBescos.pdf
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 GRI(: مؤشرات التنمية المستدامة حسب منظمة06الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Page web: https://www.globalreporting.org/languages/French/Pages/default.aspx, consultè le 

(16/02/2014). 

المؤشرات المالية، االجتماعية، إذن أصبحت عممية تقييم األداء تقوم عمى أساس توليفة من 
ىو مالي وغير مالي، أن ترتيب وأىمية  لعوامل المؤثرة في اختيار بين مادراسة تجريبية ا البيئية، توصمتو 

المؤشرات يعود أوال إلى طبيعة التقييم الذي يقوم بيا المسير، وكذلك األىمية النسبية لممؤشر بالنسبة 
لممقيم ومعرفتو، كما خمصت أن المؤشرات المالية وغير مالية متكاممة في وقتنا الحاضر إلعطاء صورة 

 .1ادقة عن أداء المؤسسةص

رغم التوجو المعاصر لقياس األداء الشامل يعد األداء المالي أحد الركائز اليامة التي يجب تقييميا 
وعامل ىام لتحديد مدى نجاح المؤسسات، وأن عدم تحقيق المنظمات لألداء المالي بالمستوى األساسي 

داء االجتماعي والبيئي بشكل أمثل، لذا تيتم المطموب يعرض وجودىا لمخطر وال يمكنيا من القيام باأل
المتجدد لمجموعة من النسب المالية لكل قطاع نشاط ولكل صناعة بغية  باالختيارالسمطات الكندية 

 .2وقوف كل مؤسسة عمى مكاناتيا مقارنة بقريناتيا والمقارنة تقدميا مع الزمن

                                                           
1
 -Eric CAUVIN et autres, indicateurs non financière importance des indicateurs financiers et ordre de 

présentation des indicateurs :effets sur l’évaluation de la performances des managers, papier présenté au 

congrès annuel de l’association francophone de la comptabilité (AFC), mai 2008, p 2. 
2
 -Indicateurs de performance financière des entreprises canadiennes Concepts, sources et méthodes, 

disponible sur le site :http //ivt.crepuq.qc.ca/ipfec/documentation/ipfec99gid.pdf, consulté  le (20/04/2014). 

 
 مؤشرات التنمية المستدامة

 رقم األعمال؛  -
 النتيجة الصافية؛  -
 مبمغ األجور؛  -
مبمغ المصاريف   -

 المدفوعة؛
 الضرائب المدفوعة.  -

 

تقييم اليد العاممة حسب   -
قة الجغرافية، طالمن

الجنس، نوع 
 العقد...؛

 معدل حوادث العمل؛  -
 معدل التغيب؛  -
عدد ساعات التكوين   -

 ولمنشاط.بالساعة 

استيالك المواد األولية،   -
انبعاثات  ة،قالطا

 الغازية،....
الفضالت الناتجة عن   -

 .اإلنتاج

المؤشرات المالية 
 واالقتصادية

 ةالبيئيالمؤشرات  المؤشرات االجتماعية

https://www.globalreporting.org/languages/French/Pages/default.aspx
http://ivt.crepuq.qc.ca/ipfec/documentation/ipfec99gid.pdf
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ر مالية مرتبطة بطبيعة التقييم وىدفو، إذن عممية اختيار مؤشرات لتقييم سواء كانت مالية أو غي
، طبيعة االقتصاد والسوق المالي، وقطاع نشاط المقيمشخصية المقيم، األىمية النسبية لممؤشر ومعرفة 

 المؤسسة.

 طرق تقييم األداء المالي الحديثة -3.2   

ييم أداء التدفقات النقدية، ألنيا تربط عممية تقطرق حديثة لمتقييم تعتمد أساس تحيين طورت 
 ، تنطرق إلييا في ما يمي:1المؤسسة الداخمي والخارجي بعنصر خمق القيمة وتعظيم ثروة المساىمين

 القيمة االقتصادية المضافة -1.3.2      

تحسب بالفرق بين نتيجة االستغالل أو التشغيمية بعد الضريبة وعالوة رأسمال المدفوع في 
 :2رأسمالاالستغالل في تكمفة الوسطية المرجحة ل

  

 حيث:

- EVAالقيمة االقتصادية المضافة : 
 : النتيجة الصافية لالستغالل -
 : معدل الضريبة -
 :رأسمال المدفوع -
 : تكمفة المتوسطة المرجحة  لرأسمال.  -

أسمال أكبر من تكمفة الفرصة ىنا نقول أنو يتم خمق القيمة االقتصادية عندما يكون العائد عمى ر 
 البديمة، تم بتعديل كيفية حساب ىذا المؤشر ليصبح أكثر كفاءة، كما يمي: 

 

 

 

 

                                                           
 .199 ص، 2012، دار المريخ لطباعة والنشر، الكتاب األول، اإلدارة المالية النظرية، والتطبيق العممي  واآلخرون، مأوجين بيرجيا -1

2
- Christian HOARAU ,Op.cit., P  214 . 

EVA=  
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 (: حساب القيمة االقتصادية02جدول رقم )

خطيط المالي اتجاىات التحميل والتنعيمي، عدنان تايو من إعداد الباحثة باعتماد عمى:  أرشد فواد التميمي و  المصدر:
 .139، ص 2008، دار الياروزي العممية لمنشر و التوزيع، االردن، عمان،معاصرة

 :1ليذا المؤشر العديد من المحددات ىي

تكون المخاطر بمختمف أشكاليا سواء  إن سالمتو مشروطة بثبات مستوى المخاطر، بمعنى أن ال -
تي تنتمي إلييا المؤسسة قد تغيرت في السنة محل المخاطر الخاصة ال المتعمقة بالمخاطر الكمية أو
 التحميل حتى يمكن مقارنتيا؛

يركز عمى النتائج الحالية فقط والتي يمكن أن تعرقل عمميات اإلبداع في تكنولوجيا المنتوج والعمميات،  -
التي تتطمب األجل الطويل لخمق القيمة، فيؤدي ادخال نفقات مصاريف االنفاق واالبتكار في حساب 

 مؤشر القيمة إلى نتائج غير عاكسة لألداء.

 :2أما أرشد ونعيمي فحددا محددات القيمة االقتصادية كمؤشر لتقييم األداء راجع في

فروقات الحجم التي تولد صعوبة في لمتعامل مع ىذا المؤشر خاصة في المؤسسات المالية الحديثة  -
 التأسيس؛

التي تمثل الفرق بين النواتج والنفقات والتي تقع تحت  يعتمد ىذا المؤشر عمى نتيجة المحاسبة المالية -
 تأثير االداريين بشكل يخدم مصالحيم لكسب ثقة وقناعة المستثمرين وحممة األسيم.

 
 

                                                           
-20 ، ص2003 ربية،الع مصرجميورية  ،اإلسكندرية الحديث، العربي المكتب ،معاصر تحميمي مدخل المالية: اإلدارة ،اليندي إبراىيممنير  -1

.21 
 .132-131 صنعيمي وأرشد فؤاد التميمي، مرجع سبق ذكره، عدنان تايو ال -2

 المطروحات. -القيمة االقتصادية المضافة=  صافي الربح التشغيمي بعد الضرائب+ اإلضافات

 المطروحات اإلضافات
الديون  الزيادة في مخصص -

 المعدومة؛
 الزيادة في كمفة البحث والتطوير؛ -
 الزيادة في احتياطي تقييم المخزون؛ -
 إطفاء شيرة المحل؛  -
 الخسائر غير عادية. -

 األرباح والخسائر غير عادية؛ -
 كمفة االستثمار. -
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 القيمة السوقية المضافة -2.3.2      

تعد مقياس خارجي جوىري لتمخيص األداء اإلداري والتشغيمي لممؤسسة وقدرتيا عمى إدارة مواردىا 
ف تعظيم ثروة المساىمين. وبفرض ثبات القيمة السوقية لمديون طويمة األجل التي تصبح مساوية بيد

  :1لقيمتيا الدفترية، فإنيا تحسب بالصيغة التالية

المالكين كما تظير في القيمة الدفترية لحقوق  - القيمة السوقية لألسيم = القيمة السوقية المضافة
 الميزانية.

لذي تقوم عميو الصيغة السابقة غير منطقي خاصة إذا امتمكت المؤسسة سندات نظرا ألن االفتراض ا
وجود عالقة عكسية بين قيمة السند بتغير قيمة الفائدة السوقية، مع طويمة األجل والتي ستتغير قيمتيا 

ىماليا لعامل ميم ىو تكمفة الفرصة البديمة، أي أنيا تمغي العوائد المتوقعة من فرص  ومعدالت. وا 
تثمارية بديمة أو ذات مخاطر مماثمة، استبداليا وحسابيا انطالقا من مجموع القيم الحالية لمقيمة اس

 :2االقتصادية، كما يمي

MVA= 

 حيث:

- MVAالقيمة السوقية المضافة: 
- EVAالقيمة االقتصادية المضافة : 
 : تكمفة المتوسطة المرجحة  لرأسمال.  -

تثبت العالقة بين مؤشر التقييم الداخمي)القيمة االقتصادية المضافة( ومؤشر التقييم الصيغة أعاله 
 الخارجي)القيمة السوقية المضافة( وىذا ما تأكده العالقة التالية:

 القيمة البورصية لممؤسسة+ القيمة الدين المالي= األموال المدفوعة+ قيمة الحالية لقيمة االقتصادية.

األموال  -ية لقيمة االقتصادية المضافة= القيمة البورصية + قيمة الدين الماليفالقيمة الحال :ومنو
المدفوعة، ىنا نستنتج تكامل األداء الداخمي والخارجي لممؤسسة إذ ال يمكن الفصل بينيما بل يكمل 

 إحداىما اآلخر. 

                                                           
 .200 مرجع سبق ذكره، الكتاب األول، ص ،واآلخرون أوجين بيرجيام -1

2
- Christian HOARAU , op.cit., P 219. 
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وقية ير في القيم السلمعرفة ودراسة أي الطرق أحسن في تفسير األداء المالي المعبر عنو بواسطة التغي 
سيرية لمؤشرات األداء التقميدية والحديثة كمتغيرات مستقمة وتغيير في القيم فلمسيم، تم تحميل القدرة الت

مؤسسة مساىمة عامة مدرجة في بورصة عمان لألوراق  40السوقية لألسيم كمتغير تابع لعينة مكونة من 
لتقميدية ليا قدرة تفسيرية أعمى من القيمة االقتصادية المالية، و توصمت النتائج أن طرق تقييم األداء ا
 .1المضافة لمتغير في القيم السوقية لألسيم رغم حداثتيا

 مؤشرات تقييم األداء المالي التقميدية)النسب المالية( -3

ظيرت النسب المالية كمنيج كالسيكي مقارن لتقييم األداء المالي لممؤسسة، فالمعمومات المالية 
ية المحتواة في الكشوف المالية بشكل مطمق ليس ليا معنى أو داللة مكانية أو زمانية إال إذا تم والمحاسب

وضعيا في عالقة نسبية لبندين أو أكثر وربطيا بقيم معيارية أو مرجعية كالقيم التاريخية، متوسط 
مؤشرات تقييم األداء الصناعة،.... ىنا يتوضح لنا السموك أو األداء المالي لإلدارة  خاصة إذا تم وضع 

 اختيارتبويب ىذه المجموعات من كاتب إلى آخر، في الدراسة تم  اختمفضمن مجموعات أساسية، 
نسب  ( من المالحق(، وىي:07خمس مجموعات تتناسب وطبيعة البيانات المتوافرة ميدانيا)الجدول رقم )

 نسب النشاط.السيولة، نسب المردودية،  نسب المديونية، نسب تغطية المديونية، 

 نسب السيولة -1.3   

تيدف لتحميل وتقييم مركز رأسمال العامل والتعرف عمى درجة سيولة المؤسسة في المدى القصير؛ 
 :2وتبرز أىمية السيولة في أنيا، بتشخيص إمكانية تسديد االلتزامات الجارية التي تقل مدتيا عن سنة

 دودية بقاء المؤسسة واستمراريتيا؛أحد األىداف االستراتيجية التي تضمن بجانب المر  -
سمعة في السوق وخاصة مع األطراف المتعاممة مع المؤسسة كالعمالء، الموردون،  الكتسابمصدر  -

 ؛بالتزاماتياالمستثمرين، ... خالل وفاء المؤسسة 
 سيولة الحصول عمى مصادر التمويل بتكمفة منخفضة؛ -
قوع في الثغرات والعجز النقدي لمفترات قصيرة وجود السيولة وحسن إدارتيا يجنب المؤسسة من الو  -

 المدى وخطر الوقوع في التبعية المالية؛
 تساىم في زيادة مردودية المؤسسة وقدرتيا عمى البقاء والنمو؛ -
 حصول االدارة عمى ثقة مجتمع األعمال والمستثمرين. -

                                                           
أم  EVAيير في القيم السوقية لألسيم أىي القيمة االقتصادية المضافة أييما أكثر قدرة عمى تفسير التغاآلخرون، العمارنة و  إبراىيمأسماء  -1

 . 2، ص 2011،( مقدم  في جامعة العموم التطبيقية الخاصة، عمان، األردنDRGS-2011-5بحث رقم ) ، معايير األداء التقميدية
 .14-13 ص، 2012/2013الجامعية، اإلسكندرية،  ، الدارإدارة السيولة في الشركات والمصارف)قياس وضبط السيولة(، طارق عبد العال -2
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 :1نستعرض في ما يأتي أىم نسب السيولة المستعممة لتقييم سموك المؤسسة 

 نسبة السيولة العامة -1.1.3      

تصف وجود عالقة ذات داللة بين األصول والخصوم الجارية، حيث تعبر عن عدد تغطية 
األصول الجارية لمخصوم أو االلتزامات المالية مستحقة السداد خالل السنة المالية وتحسب بقسمة 

مرة فإن المؤسسة تستطيع تغطية  1األصول الجارية عمى الخصوم الجارية، إذا كانت النسبة مساوية لـ 
خصوميا المتداولة كميا، ارتفاع ىذا المعدل عن الواحد الصحيح يدل عمى درجة السيولة العالية لممؤسسة 
أما في حالة العكس يجب دق ناقوس الخطر، يبقى التحميل ناقص إال إذا تم وضع المؤسسة في محيطيا 

ط العادي لمصناعة ىنا يمكن إصدار حكم نيائي عمى حالة الصناعي، بمقارنة النسبة مع معدل أو المتوس
 اليسر المالي قصير األجل. 

 نسبة السيولة السريعة -2.1.3      

نتيجة الحتواء النسبة السابقة لبعض األصول المنخفضة السيولة كالمخزون السمعي مقارنة وباقي 
لحاصل قسمة األصول الجارية األكثر لتصبح نسبة السيولة السريعة مساوية  حذفيااألصول الجارية تم 

سيولة )النقد، االستثمارات المؤقتة وأوراق القبض والمدينون، المخزون السمعي الذي يوجد احتمال بإمكانية 
تحويمو إلى نقد( عمى الخصوم الجارية، حيث تختبر ىذه النسبة قدرة عمى مواجية الطمبات الفجائية 

 يعة التداول دون الحاجة إلى بيع البضاعة من المخزون.لتغطية االلتزامات باستخدام أصول سر 

 نسبة السيولة الفورية -3.1.3      

تبين مقدار النقدية المتاحة لدى المؤسسة في وقت معين لمقابمة الخصوم الجارية، حيث يقتصر 
ن المساس بسط ىذه النسبة عمى النقدية وشبو نقدية وتعبر عن مقدار تغطية االلتزامات القصيرة األجل دو 

 باألصول المتداولة األخرى.

 نسب المردودية  -2.3   

تستعمميا اإلدارة العميا لتحكم عمى مدى نجاحيا في تطبيق السياسات المخطط ليا وكفاءتيا في 
عمى قدرة المؤسسة في  باالطمئناناستخدام الموارد المتاحة، وتفيد المستثمرين والدائنين الذين ييتمون 

 بواسطة: االىتمامات، القروض، وفوائد. يمكن تغطية ىذه  االلتزاماتتسديد 
                                                           

 راجع: -1
 .341-339 ص ، مرجع سبق ذكره،التحميل المالي ألغراض تقييم ومراجعة األداء واالستثمار في البورصة ،أمين السيد أحمد لطفي -
 123-122 ، صدت المفتوحة، الدنمرك، أكاديمية الحديثة في التحميل المالي االتجاىات، وليد ناجي الحيالي -
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 جدول حسابات النتائج الموزون بالنسب المئوية من رقم األعمال؛ -
النتيجة الصافية كمؤشر لمعرفة مدى فعالية وفاعمية إدارة المؤسسة التي تيمل حجم المؤسسة واحتوائيا  -

معايير المحاسبية المعتمدة من مؤسسة ألخرى عمى نتائج عمميات استثنائية إضافة الختالف الطرق وال
 ؛1ونات...ىتالك  لتقييم المخز ا يتعمق باالفيم

 نسب الربحية كمؤشرات تحترم حجم المؤسسة.  -

 :2يتم دراسة أىم نسب المردودية المقسمة ضمن ثالث مجموعات الفرعية التالية، ىي

 نسب المردودية التجارية -1.2.3      

 :)رقم األعمال( انطالقا من المبيعات تقيس مردودية المؤسسة

 :تقيس لنا فاعمية وفعالية تعامل المؤسسة مع تكمفة المبيعات وسعر  نسبة مجمل الربح إلى المبيعات
تكمفة البضاعة المباعة( لتعبر عن كفاءة اإلدارة في –بيعيا، يحوي البسط مجمل الربح ) المبيعات
 رج الرسم( في البسط كمؤشر لنجاح سياسات التسعير.تقميص التكاليف، والمبيعات)رقم األعمال خا

 تعكس إمكانية تحقيق ألرباح من األنشطة التشغيمية دون احتساب التكمفة أو  التشغيمي: نسبة الربح
 القتطاعات الضريبية ومحصمتيا، أي مقدار الربح التشغيمي من كل دينار مبيعات.

  :)ستوى البسط طرح الضرائب وجميع التكاليف يتم عمى منسبة صافي الربح )ىامش الربح الصافي
التي استنزفت وصوال لمنتيجة الصافية، تمدنا ىذه النسبة بمؤشر بإمكانية  تحديد سعر الوحدة قبل أن 
تتحمل المؤسسة أية خسائر، أي مدى تخفيض سعر بيع الوحدة قبل أن يتحمل خسائر، لغرض 

ا مع نفس النسبة بالسنوات السابقة وكذلك مع معرفة مدى كون ىذه النسبة جيدة أم ال يتم مقارنتي
 المؤسسات المماثمة.

 االقتصاديةنسب المردودية  -2.2.3      

الذي يوضح مدى كفاءة استخدام األصول في تحقيق العائد  معدل العائد إلى مجموع األصولأىميا 
ة عمى إجمالى األموال عمى األموال المتاحة لممؤسسة ميما كان مصدرىا، ذلك بقسمة نتيجة قبل الفائد

المستثمرة فييا سواء أكانت ىذه أمول مقترضة أو ممموكة بشكل دائم أو مؤقت. استخراج ىذه النسبة 
الستبعاد أثر األنشطة  لاألموايتطمب تعديل صافي الربح بمقدار الفوائد التي تدفعيا المؤسسة عمى 

مة األصول في نياية المدة إذ أن ىذا األخير التمويمية، لزيادة دقتيا يستخدم متوسط األصول بدال من قي
                                                           

 .106 مؤيد راضي خنفر وغسان فالح  المطارنة، مرجع سبق ذكره، ص -1
 .110-107صدريد كامل  آل شبيب، مرجع سبق ذكره،  -2
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قد ال يعبر عن األصول التي ساىمت في تحقيق الربح خالل الدورة المالية، ويمكن اعتماد ىذا المؤشر 
لممقارنة بين تكمفة االقتراض والعائد عمى االستثمار لغرض اتخاذ قرارات تحديد مصادر األموال المؤسسة، 

 التشغيمية، يتم التعبير عن ىذه النسبة في الصيغة الموالية: تراالقراكما أنيا تعكس كفاءة 

 نسبة العائد عمى األصول =

يختمف مؤشر العائد عمى األصول باختالف طرق االىتالك ما يؤدي إلى نتائج مظممة ألنو تؤثر 
 .عمى مبمغ صافي قيمة األصول الموجودة في الميزانية

 المالية يةالمردودنسب  -3.2.3      

بقسمة النتيجة الصافية عمى األموال  معدل العائد عمى حقوق الممكية )األموال الخاصة(يحسب 
أموال أصحاب المؤسسة وقدرتيا عمى تحقيق أرباح منيا،  استغاللالخاصة، إذ يوضح كفاءة اإلدارة في 

دودية ىيكل رأسمال أي مقياسًا ويتميز بالشمولية عند قياس فعالية اإلدارة ألنو يقيم مردودية األصول ومر 
 لمردودية كل من قرارات االستثمار والتمويل.

 نسب المديونية -3.3   

تستخدم لتقييم كفاءة سياسات التمويل، فإذا كانت نسب السيولة تعبر عن كفاءة المؤسسة في سداد 
ير الجارية في موعد الجارية فإن نسب المديونية تقيس قدرة المؤسسة عمى سداد كافة الديون غ التزامات

استحقاقيا انطالقا من األموال الخاصة أو قروض طويمة األجل، لذا فيي محل اىتمام الدائنين 
 :1والمستثمرين لتقديميا الدالالت الثالث حول

 احتفاظ المالك بالسيطرة دون التخمي عن ممكيتيم؛ -
اىمة المالك بسيطة بالتالي اعتبار الدائنون األموال الخاصة كيامش أمان ألمواليم فإذا كانت مس -

 ارتفاع المخاطر الخاصة بالسداد إذ يكون لممالك أولوية تسديد حقوقيم عمى الدائنين؛
حالة تحقيق عائد مرتفع يفوق الفائدة الثابتة فأن ىذا يؤدي إلى زيادة العائد المتبقي لجميور   -

 المساىمين.

حيث تكون في المؤسسات الصناعية  يوجد اختالف في النسب المعيارية ليا حسب طبيعة النشاط
أكبر منيا في المؤسسات التجارية عمى عكس السيولة، إذ تقييم ىذه النسب يدل إن  كانت األموال 
المستثمرة في األصول الثابتة متناسبة مع مستوى وطبيعة نشاط المؤسسة، إضافة إلى الوزن النسبي 

                                                           
 . 212ص ، 2006، مرجع سبق ذكره، االستثمارتحميل القوائم المالية ألغراض  ،كمال الدين الدىراوي -1
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. ىذا ما تم تكريسو في 1( أو خارجية )القروض(لمصادر تمويل األصول أكانت داخمية )حقوق المساىمين
 النسب المختارة لتقييم المديونية في الجزء التطبيقي.  

 فيما يمي سرد ألىم النسب الدالة عن مستوى المديونية أو الييكل المالي لممؤسسة:

 )نسبة المديونية(نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي األصول  -1.3.3      

لمالي  تظير اعتماد المؤسسة عمى الديون الطويمة والقصيرة األجل في تمويل من مؤشرات الرفع ا
 :2عممية امتالك األصول، وفق الصيغة التالية

  نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي األصول=

 نسبة الديون الطويمة األجل إلى األصول غير الجارية -2.3.3      

تعبر عن مساىمة الديون طويمة األجل في تمويل امتالك ث يم المقرضين بالدرجة األولى حيت
األصول غير الجارية. إن ارتفاع ىذه النسبة يعد مؤشر غير جيد يشكك الدائنين حول استرجاع القروض 
مما يفتح احتمال فشميا ماليا إذ يتوجب أن تمول األصول الثابتة من مصادر التمويل الداخمية كرأسمال 

أكثر مالئمة من سابقتيا ألن سداد الخصوم غير الجارية ال يحتاج ألخذ االصول  واالحتياطات، وتعتبر
 .3الجارية بعين االعتبار

 نسبة األموال الخاصة إلى األصول غير الجارية  -3.3.3      

مدى مساىمة مصادر التمويل الداخمية في اقتناء األصول غير الجارية، المؤشر العالي ليا تظير 
تعتمد عمى مصادرىا الخاصة في تمويل أصوليا غير الجارية، ما يمنحيا االمتياز والثقة يدل أن المؤسسة 

 .4في الحصول عمى القروض

 نسب التغطية المديونية -4.3   

ترتبط بسابقتيا حيث تيدف لتحميل قدرة المؤسسة عمى تسديد األعباء المالية الثابتة كأقساط وفوائد 
ة الخطر المالي الذي يواجو المؤسسة واألخطار المحتممة التي قد القروض طويمة األجل. إذ تبين درج
قيس المقدار الذي يمكن لصافي يمعدل تغطية أو اكتساب الفوائد يتحمميا كل من الدائنين والمستثمر. 

                                                           
 . 71ص ،2000 ، دار الوائل لمنشر والطباعة، عمان األردن،العممية واالستخداماتيب : األسالواالئتمانيالتحميل المالي ، محمد مطر -1
 .101 دريد كامل  آل شبيب، مرجع سبق ذكره، ص -2
 .333محمد مفمح عقل، مرجع سبق ذكره، ص  -3
 .334محمد مفمح عقل، مرجع سبق ذكره، ص  -4
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الربح أن ينخفض إليو دون أن يؤثر ذلك عمى مقدرة المؤسسة في دفع الفوائد السنوية، بعبارة أخرى تشير 
 :1ى عدد مرات اكتساب الفوائد من النتيجة الصافية قبل الفائدة والضريبة، تحسب كاآلتيالنسبة إل

 = معدل تغطية الفوائد

احتوت النسبة صافي الربح قبل الضرائب ألنو يمثل الحد األقصى الذي يمكن دفعو كفوائد وألن 
ى إمكانية الحصول عمى القروض من تمك الفوائد تعتبر أعباء يجب خصميا قبل الضريبة حيث تدل عم

 .2الدائنين

أىم ما تبينو ىذه النسبة ىو ىامش اآلمان المتوفر ألصحاب القروض لمحصول عمى فوائد 
 قروضيم، إذ أن الحصول عمى مؤشرات عالية يبين القدرة عمى تسديد الديون دون ارباكات.

 نسب النشاط -5.3   

األداء التشغيمي لممؤسسة ، حيث تصف العالقة بين  تخصص زمرة النسب التالية  لتقييم كفاءة
مستوى النشاط متمثال في المبيعات واألصول المطموبة لممحافظة عمى النشاط التشغيمي لممؤسسة إذ يتم 
استخداميا في التنبؤ باالستثمارات قصيرة وطويمة األجل، نتيجة العالقة الطردية بين المبيعات 

،كما أن ليا استخدام ثاني ىو تقييم سيولة المؤسسة، إضافة لمعرفة 3صولواالستثمارات اإلضافية في األ
مدى كفاءة المؤسسة في استخدام  أصوليا، تقيم سياسة إدارة المخزون وتسويقو، الوقوف عمى فاعمية في 

وموردييا. نستعرض فيما يمي أىم النسب  ادائنييتحصيل ديونيا، وىل فترات السداد والتحصيل كافية من 
 .4لة عن أداء المؤسسة المالي فيما يخص النشاط عمى مستوى دورة االستغاللالدا

 معدل دوران المخزون -1.5.3      

يوضح فعالية المؤسسة وقدرىا عمى بيع بضائعيا، ويمكن  لممحمل من الحكم عمى اإلدارات 
فر تكمفة المبيعات المسؤولة عن عمميات البيع وفعالية سياستيا، بقسمة قيمة المبيعات في حال عدم تو 

والتي تعد أكثر مالئمة وأكثر تناسقا عمى متوسط المخزون، يحسب ىذا المؤشر بعدد المرات ويختمف 
تفسيره حسب طبيعة نشاط والقطاع الذي تنتمي إليو المؤسسة وكذلك طبيعة السمع التي تبيعيا، إذ ال توجد 

                                                           
 .190حمزة محمود الزبيدي، مرجع سبق ذكره، ص  -1
 .353، مرجع سبق ذكره، ص التحميل المالي ألغراض تقييم ومراجعة واالستثمار في البورصةحمد السيد، أمين أ -2
 .265مرجع سبق ذكره، ص  ،كمال الدين الدىراوي -3
 راجع: 4

 .73-70ص فايز سميم حداد، مرجع سبق ذكره،  -
 .323-317ص قل، مرجع سبق ذكره، محمد مفمح ع -
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تجارية ازدياد ىذا المعدل يعني نجاح المؤسسة لو داللة موحدة في االنخفاض واالرتفاع، ففي المؤسسات ال
في تصريف المخزون، ما يعكس زيادة عدد مرات االستثمار في المخزون وبالتالي انخفاض تكمفة التخزين 

 والتقميص من مخاطر التمف أو السرقة مما يعرض المؤسسة إلى خطر الخسائر المحتممة.

 معدل دوران الذمم المدينة -2.5.3      

ذمم المدينة من العناصر األكثر سيولة  التي ترتبط بمخاطر عدم قدرة المؤسسة عمى تحصيل تعد ال
 مستحقاتيا لذا يتم تكوين مؤونات انخفاض قيمة الحقوق، يتم حسابو بالطريقة التالية:

 .  = معدل دوران الحسابات المدينة

المدينة إلى نقد، حيث يفضل أن يتم استخدام  تبين ىذه النسبة عدد المرات التي تتحول فييا الذمم 
متوسط األرصدة الشيرية بدال من رصيد آخر المدة، بسبب احتمال تأثر الرصيد النيائي بالتغيرات 
الموسمية التي تنعكس حتما عن األرصدة، كما يتم التحقق من معدل دوران أوراق القبض، الستخراج ىذه 

ص الديون المشكوك فييا من حساب الذمم المدينة التي ال النسبة بصورة دقيقة يجب عدم طرح مخص
 :1تعطينا مؤشر أكبر من الواقع. توفر النسبة معمومات عن

كفاءة سياسة االئتمان المؤسسة حيث يتم المقارنة بين ىذا المعدل بشروط البيع عند منح االئتمان  -
ية درجة السيولة التي ترجع التجاري من قبل المؤسسة، حيث يعطينا المعدل المرتفع مؤشر عن كفا

 لسياسة االئتمان الجيدة وكفاءة المسؤول عن عممية التحصيل؛
 توضيح مستوى االستثمار في المدينين المطموب لمحفاظ عمى مستوى المبيعات. -

رغم أىمية المعمومات المقدمة يعاب عمى النسبة معالجة الذمم بشكل إجمالي دون تعامل مع 
مغو وشروط استحقاقو، لذا يمجأ العديد من المحممين إلى جدول أعمار خصوصية كل دين من حيث مب

 الديون.

إللقاء الضوء أكثر عمى سياسات االئتمان والتحصيل في المؤسسة وجب إيجاد العالقة بين الديون 
المعدومة والمبيعات اآلجمة بحساب نسبة الديون المعدومة إلى المبيعات اآلجمة، حيث أن الحصول عمى 

تدني يعني نجاح سياسة منح االئتمان ، كما يدل عمى جودة اختيار الزبائن وكفاءة آليات تحصيل مؤشر م
 .2الديون منيم، ويمكن لممحمل المالي استبدال مبمغ المبيعات اآلجمة بالذمم المدينة

                                                           
 .264-265ص ، مرجع سبق ذكره، القوائم المالية ألغراض االستثمار تحميل، كمال الدين الدىراوي -1
 .160 ص مؤيد راضي خنفر وغسان فالح المطارنة، مرجع سبق ذكره، -2
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 معدل دوران إجمالي األصول -2.5.3      

ؤسسة في استغالل ىذه األصول لتوليد تستخرج لقياس أنشطة األصول والتعرف عمى قدرة إدارة الم
 المبيعات، من خالل العالقة التالية:

  = معدل دوران إجمالي األصول

لمعرفة كفاءة ىذا المؤشر يتطمب مقارنة النتائج المتحصل عمييا لسنوات سابقة لنفس المؤسسة أو  
ل إال بعد معرفة طبيعة النشاط وأصول لمؤسسات بنفس القطاع. ال يمكن الحكم عمى أداء استغالل األصو 

المؤسسة، حيث أن النسبة المرتفعة تدل عمى كفاءة اإلدارة عمى استغالل الموارد المتاحة. لكن يوجو 
االنتقاد التالي ليذا المعدل: ال يعبر عن االعتماد عمى أصول قديمة تم استيالكيا دفتريا، ألن ذلك ال 

عمى الرغم من انخفاض الطاقة االنتاجية وكفاءة اآلالت واألدوات  يعطينا مؤشر عمى سرعة دوران رأسمال
 القديمة المستعممة في اإلنتاج.

 معدل دوران رأسمال العامل -4.5.3      

يوضح العالقة بين صافي المبيعات ورأسمال العامل فيو مؤشر لقياس كفاءة اإلدارة في استخدام 
وليد المبيعات وكمما ارتفع مؤشر ىذه النسبة د ل عمى عناصر رأسمال العامل االستخدام األمثل في ت

 .ارتفاع كفاءة استخدام االدارة

تم إقصاء مجموعة المؤشرات الخاصة بالسوق المالي ألنو لن يتم التطرق ليا في الجانب التطبيقي 
بمبرر أن الجزائر ال تحتوي فعميا عمى سوق مالي نشط كما أن مؤسسات القطاع المدروس ال تمت لو 

 بآي صمة. 
انطالقا مما سبق، نستنتج أن المعمومة المالية أساس لتقييم اإلداء المؤسسات عن طريق 

 :1المؤشرات)النسب المالية( الموزعة عمى مكونات األداء المالي األساسية، حيث تساىم في
 درجة نمو المؤسسة وتوضيح نقاط ضعفيا وقوتيا؛ تقييم -
جراء المقارنات عمى المستويات المختمفة القر  التخاذتقديم المعمومات الالزمة  - ارات ورسم السياسات وا 

واإلجراءات التصحيحية المناسبة فعمى سبيل المثال تحتاج اإلدارة التأكد من سيولة المؤسسة وقدتيا 
 عمى سداد التزاماتيا؛

ميل والحصول السماح لجيات الرقابة الداخمية والخارجية بتشغيل البيانات المتاحة )النسب المالية( لمتح -
 عمى معمومات تمكنيا من القيام بأعماليا بفاعمية وفعالية؛

                                                           
دارة األموال، ،بو الفتوح عمى فضالةأ -1  .22 ص، 1999، دار الكتب العممية لمنشر والتوزيع، القاىرة التحميل المالي وا 
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 السماح القيام باإلجراءات والمقارنات المكانية والزمانية. -

متخذ  باختالفال تؤدي عممية التقييم مفعوليا إال إذا تم وضعيا في إطار يخدم ىدف معين يختمف 
الية ما يقمل من فاعمية وفعالية مؤشرات تقييم المؤسسة القرار، كما توجد  عوامل تؤثر عمى المعمومة الم

 :1وعممية اتخاذ القرار لدى األطراف ذات المصمحة، منيا

مخزون وحساب أقساط اختالف طرق تقييم عناصر الكشوفات المالية خاصة فيما يتعمق بطرق تقييم ال -
ة ويحد من إمكانية المقارنة بين ىتالك  مما يؤثر عمى مبالغ عناصر الميزانية ومبمغ النتيجة الصافياال

 المؤسسات؛
تتأثر قيمة بنود الكشوف المالية بظاىرة التضخم خاصة عناصر الميزانية المسجمة بالتكمفة التاريخية  -

فإن لم يتم معالجتيا بتعديميا تفقد النسب المالية قيمتيا كأداة لمتقييم ومقارنة األداء المالي، كما أن تعدد 
 نسب المالية محل الشك لدى متخذي القرار أو المحممين؛بدائل تعديل يضع ال

صعوبة قياس أو تحري دقة القياس لبعض العناصر غير ممموسة التي تؤثر عمى الوضعية المالية  -
لممؤسسة كالرأسمال البشري، كفاءة العمال، المشاكل الفنية والتسويقية ما يؤدي لمحدودية النسب المالية 

 امل لممؤسسة؛في التعبير عن األداء الش
الطبيعة الجامدة لنسب المالية نظرا إلى أن المعمومة المالية المتوافرة في القوائم المالية تعطي صورة  -

التغييرات خالل الدورة المالية مما يؤثر عمى مصداقية ىذه النسب  االعتبارآنية دون اآلخذ في عين 
 كأداة لمتنبؤ وقراءة المستقبل.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
 راجع:-1

 .111-110ص شد فؤاد التميمي، مرجع سبق ذكره،يمي وأر نععدنان تايو ال -
 .57 محمد محمود الخطيب، مرجع سبق ذكره، ص -
 .115-113ص  مرجع سبق ذكره، دريد كامل آل شبيب، -
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 ولخالصة الفصل األ 

 تقييم األداء المالي لممؤسسة في ظل فيىدف الفصل لمعرفة مدى مساىمة المعمومة المالية 
مبادئ وفروض محاسبية تتقارب بشدة مع المرجعية تضمن الذي ي، إصالح النظام المحاسبي الجزائري

بيئة  طبيعةل(، لكن التساؤل يبقى مطروحًا حول مالءمة ىذه المبادئ IAS /IFRSالدولية لممحاسبة )
الشكل الوظيفي تعكس صورة وفية لألداء  حسبحيث يتوقع أن الكشوف المالية االقتصاد الجزائري، 

عكس يجب العمل عمى التحسين الدائم إليجاد آليات قياس تتوافق مع بيئة األعمال الجزائرية وت ، لذاالمالي
 األداء الفعمي لممؤسسات.

اعدة مستخدمي المعمومة المالية لمفيم واستخداميا تتكامل الكشوف المالية مع بعضيا البعض لمس 
فتقدم الميزانية صورة لممركز المالي لممؤسسة، أما جدول حسابات النتائج وجدول  لترشيد قراراتيم المختمفة؛

سيولة الخزينة يقدمان آثر عمميات المؤسسة عمى النتيجة والخزينة المؤسسة، في حين أن جدول تغبير 
د أىم التغيرات في األموال الخاصة، لتقوم المالحق في األخير بتقديم فيم مفصل األموال الخاصة يرص

لكل بند، تبقى ىذه الكشوف محدودة في ظل التوجيات الحديثة نحو اإلفصاح حسب متطمبات التنمية 
 .ا البعد البيئي والبعد االجتماعيالمستدامة التي تحوي بعدين آخرين مع البعد المالي ىم

إذا تم بشكل خام ال يمكنيا أن تساعد متخذ القرار إال  الية المحمولة بالكشوفات الماليةالمعمومة الم
، إذن هنماذج قرار تخدم ىدف متخذ وضعيا فيتعكس األداء المالي لممؤسسة و  في مؤشرات ياتوظيف

دف معين، مساىمة المعمومة المالية في تقييم اإلداء ال تؤدي مفعوليا إال إذا تم وضعيا في إطار يخدم ى
لتنبؤ اوبما أن ىدف الدراسة ىو التنبؤ بالفشل المالي سيتم التعرف عمى ىذه الظاىرة أسبابيا وأىم النماذج 

 بالفشل في الفصل الموالي.

 

  



 

 

 

 

:الثانيالفصل   

 مفيومو، عوامل حدوثو، وأىم نماذج التنبؤ بو
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 تمييد   

إلى  حؿ بها يقودها فإذا المالي، حقيقة وضعها يحدؽ بالمؤسسات الغافمة عف خطر المالي الفشؿ
طبيعة أداء يتوقؼ االحتماؿ المحقؽ عمى اإلفبلس. و إعادة التنظيـ، إعادة النشاط، هي  حتماالتاثبلثة 

ما تقصى الضعيفة مف السوؽ. بين ذات األداء العالي تستطيع الخروج مف األزمة فالمؤسسات ،المؤسسة
األداء المالي التقميدية تقييـ لبياف مدى مساهمة المعمومة المالية عف طريؽ مؤشرات لذا يهدؼ هذا الفصؿ 

إطار ديناميكي متكامؿ بتقديـ ، حسب الدراسات السابقة أو النسب المالية في التنبؤ بظاهرة الفشؿ المالي
التي تـ مفشؿ ديا، ماليا، وقانونيا، إضافة لبياف العوامؿ المسببة لاقتصا هبتشخيصه وتحميم تعثر الماليلم

وغير مالية تساهـ في بناء نماذج لمتنبؤ بالظاهرة والتمييز بيف المؤسسات  ترجمتها إلى مؤشرات مالية
 .محؿ اهتماـ المستثمريف، المسيريف الحاليف والمتوقعيف، العماؿ،... النماذج تعد التي الناجحة والفاشمة

 :لممحاور التاليةولتحقيؽ هدؼ الفصؿ تـ تقسيمه 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ- ؛مكانة الفشل المالي في دورة التعثر 

Ⅱ- ؛عوامل حدوث الفشل المالي وتكاليفو 

Ⅲ-مالي: أىميتيا وأنواعيانماذج التنبؤ بالفشل ال. 
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Ⅰ- مكانة الفشل المالي  في دورة التعثر 

االقتصادية واالجتماعية عمى اقتصاديات الدوؿ جعمته محؿ اهتماـ ودراسة لفشؿ إف جسامة آثار ا
تعدد لممصطمحات  الباحثيف إذ حضي بإطار ميداني تجريبي أكثر منه تصوري نظري، ما نجـ عنهعديد 

كالتعثر المالي، الفشؿ المالي، العسر المالي، الخطر المالي، االنحدار  والمفاهيـ التعاريؼ واختبلط
...، هذا ما يفسر تعدد وجهات نظر الباحثيف واختبلؼ جوانب دراستهـ لمظاهرة، وتنوع واإلفبلسالمالي، 

. لذا حديثة المستعممة في بناء نماذج التنبؤ بهاالوسائؿ القياسية واإلحصائية وتقنيات اإلعبلـ اآللي ال
براز رالتعاريؼ التي وضعتها الدراسات السابقة ببمورتها في إطار دورة التعثبعض  المحورهذا سيسرد   وا 

 مكانة الفشؿ المالي فيها.

   المالي دورة التعثر – 1

إذ سيصؼ دورة التعثر  ،يةالثبلثة الموال لعناصرا ما ستتطرؽ إليهلنظرة شاممة هذا العنصر يقدـ 
أو  المالي ويبرز أهـ التعاريؼ التي جاءت بها الدراسات السابقة، والتي رّكز بعض منها عمى وصؼ

 نذكر منها: ،تحديد حدث أو واقعة معينة لتحقؽ الظاهرة

: "التعثر المالي هو وضعية مالية ال يمكف لمتدفقات التشغيمية لممؤسسة أْف تكوف WRUCK تعريؼ
النفقات القضائية، مدفوعات الفوائد(، ما يمـز المؤسسة )كديوف المورديف،  لمقابمة االلتزامات الجارية كافية

المبلءة عند االعتماد عمى مفهوـ  .*رّكز هذا التعريؼ عمى مفهوـ السيولة 1القياـ باإلجراءات التصحيحية"
نتقالية تمر منها المؤسسة مف وضعية تمثؿ المرحمة اال التيأو اليسر والعسر لشرح ظاهرة التعثر المالي 

 2"تحقيؽ تدفقات نقدية متدنية تؤدي إلى خسائر دوف أف تكوف معسرة" غير معسرة إلى معسرة عرؼ بػ:
 .أي التوجه نحو العسر

ماليا هي التي تتحمؿ مبمغ قرض تجاري عالي مقارنة  المتعثرةأف المؤسسة في تعريؼ آخر تأكد 
  .3ويض مصادر التمويؿ البديمة نتيجة ضعؼ األداء المالي لممؤسسةبالمؤسسات الصحيحة بهدؼ تع

                                                           
1
- Ross-westerfield –JAFF, Corporate finance, the mac grow Hill premise on Line , Sixth edition,  2002, p 859.  

 نقبل عف:
Karen WRUCK, Financial ditress: reorgaization and organization effeciency , Journal of economics 27,1990, 

p  425 
*

 المالي في الفصؿ السابؽ. تـ التطرؽ ضمف أهداؼ األداء - 
2
-Amiyatoch PURNANANDAN, Financial distress and corporate risk management : Theory And 

Evidence,2007, p 2, available at: http /ssrn.com/ absract =782425 , (14/03/2014). 
3
-Carlos MOLINA and  Lorenzo PREVE , An empirical analysis of the effect of financial distress on trade 

Credit, 2009, p 2,  available at:  http//www.fma.org/Reno/Papers/Molina_Preve_FinDist_TC.pdf, (14/03/2014). 

http://www.fma.org/Reno/Papers/Molina_Preve_FinDist_TC.pdf
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قبؿ الضريبة والفائدة  المؤسسة نتيجة  تحميك :"في التعثر  ANDRADE and KAPLAN دحد
عادة هيكمة  واالهتبلؾ أقؿ مف قيمة الفائدة، مما يؤدي لتأخر دفع المستحقات في تاريخ استحقاقها وا 

 ،التعريؼ عمى تغطية فوائد وأقساط الديوف طويمة األجؿ واستحقاقها رّكز 1"رأسماؿ أو التوقؼ عف الدفع
التركيز عمى قدرة االئتماف بتحقؽ حدث المتابعة القانونية في حاؿ ظهور التعريؼ الموالي  استكمؿ

أعراض معينة، إذ تعد مؤسسة متعثرة ماليا في حالة أّف وكالة بنكية محمية أو مدير جهوي لبلئتماف قرر 
قديـ تقرير لمتابعة وضعية المؤسسة لوحدة متابعة المؤسسات االقتصادية أو لمسؤوؿ عف التشخيص ت

تجاوز حد السحب و المالي، خاصة بالنسبة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حالة عدـ دفع الفوائد، 
المديونية  المكشوؼ...، يتبعه تقدير سيء لمستقبؿ المؤسسة مف طرؼ مديري االئتماف )مؤشرات ارتفاع

 .2 أو مردودية منخفضة(

 :3يمي وهناؾ مف لّخص تحقؽ التعثر المالي بوقوع حدث أو أكثر مما

غبلؽ مصنع -  ؛إعبلف اإلفبلس وا 

 ؛تحقيؽ خسائر لثبلث سنوات متوالية -

 ؛تخفيضات عوائد أو توزيعات األسهـ، تسريح العماؿ -

 ؛استقالة المدير التنفيذي -

 تعثرة المسجمة بالبورصة.تراجع أسعار األسهـ الشركات الم -

تعثر المالي ال مجموعة مف األحداث أو الوقائع التي تمثؿ إما أعراض سبؽ، توجد عمى مابناء 
أو حموؿ تصحيحية كاالقتراض  .تسريح العماؿ، السحب عمى المكشوؼ... ،كنقص السيولة، نتائج سمبية

أّف المؤسسة  التعاريؼ  تأجمعكما  .التجاري، تخفيض عوائد أو توزيعات األسهـ إعادة هيكمة رأسماؿ
متكامبل  كؿ منها عمى حدى ال يعطى إطاًرا ، إفماليا إذا فقدت القدرة عمى دفع التزاماتها المالية المتعثرة

، إذ حدوث الظاهرةة، وخطوات يفيفهـ لماذا، أصؿ، ك"عميه في عممية التنبؤ التي تتطمب يعتمد ومفهوًما 
 .4حدث مفاجئ، بؿ يعكس هيكؿ وتنظيـ وأداء متدهور"  يعد وضعية أوأّف تدهور الوضعية المالية ال

                                                           
1
- Gregore ANDRADE and  Steven KAPLAN, how costly is financial not economic Distress? evidence  on 

highly leveraged transactions that became distressed, 1997, p 7, available at: 

http//people.stern.nyu.edu/adamodar/pdfiles/articles/costofdistress.pdf, ( 14/03/2014), 
2
- Sami BEN JABEUR et autres, La défaillance des entreprises: une revue de littérature, IPAG Working 

Papers, 2014, P  4-5, disponible sur le site:  http//www.ipag.fr/wp-

content/uploads/recherche/WP/IPAG_WP_2014_315.pdf, consulté le  (29/06/2014). 
3
- Ross-westerfield - JAFF, Op.cit., p 859. 

4
- Nathalie CRUTZEN et Didier VAN CAILLIE, Le processus de défaillance de l’entreprise: intégration et 

relecture de la littérature, 2007, p 3, disponible sur le site: http//web.hec.ca/airepme/images/File/2008/C61.pdf, 

 consultée le (14/03/2014). 

http://people.stern.nyu.edu/adamodar/pdfiles/articles/costofdistress.pdf
http://www.ipag.fr/wp-content/uploads/recherche/WP/IPAG_WP_2014_315.pdf
http://www.ipag.fr/wp-content/uploads/recherche/WP/IPAG_WP_2014_315.pdf
http://web.hec.ca/airepme/images/File/2008/C61.pdf
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اإلدارة المالية نظاـ وظيفة  وصفت مداخؿ حديثة التعثر المالي وفقا لمراحؿ أو دورة حياة  باعتبار
ظاهرة  اينضج، ويموت، إذ مف المجحؼ تركيز ظاهرة التعثر في حدث معّيف في حيف أنه و،ينم يولد،

طبيعة دورية تشمؿ تسمسؿ مراحؿ النشاط المالي التي تبدأ بالوالدة المالية، وتنتهي ديناميكية ذات 
 باالنحدار المالي خاصة إف لـ يتـ القياـ باإلجراءات التصحيحية. 

في العسر المالي ها حددمنهـ مف التعثر المالي، ظاهرة  ف في تحديد عدد مراحؿو اختمؼ الباحث
أربع مراحؿ هي:  اقترحوهناؾ مف  .لي الهيكمي الدائـ يميه إعادة التنظيـالمؤقت أو التقني، ثـ العسر الما

المتمثمة في خامسة المرحمة ال الحمداني ليضيؼ ،1، نقص السيولة، العسر المالي، العسر الكمي*الحضانة
ي اإلفبلس والدخوؿ في إجراءات التصفية، إما باالتفاؽ مع الشركاء)التصفية الطوعية( أو بقوة القانوف ف

 .2 حالة عدـ اتفاقهـ)التصفية اإلجبارية(

مف، األداء أبعاد هامة لممؤسسة هي الز تضـ  يوضح الشكؿ الموالي دورة التعثر المالي وفؽ مراحؿ
إذ يبّيف التسمسؿ الزمني لمظاهرة، ما يساعد عمى تحديد معنى ومفهـو  المالي ونوعية الخطر،

 حياف.المصطمحات التي تبدو مترادفة في كثير مف األ

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 المؤسسة عمى المالية بااللتزامات مطالبة لوجود إضافة خبلفات شكؿ في يكوف قد ومفهـو واضح غير بشكؿ المؤسسة أداء في مشاكؿ بروز - *
 نهائية.  بصورة ليس لكف

1
 - Edward AlTMAN And Others, Corporate financial distress diagnosis in China, New York univercity 

salom on centre working  paper, 2007, p 6, available at: http//pages.stern.nyu.edu/~ealtman/WP-China.pdf , 

(14/03/2014). 
دراسة تطبيقية في الشركات العامة – لمتنبؤ بالفشل الماليSherrod استخدام نموذج  القطاف، ياسيف طه ياسيفو  الحمداني براهيـا رافعة -2

 .457ص  ،2013 ،10العدد ، 5المجمد  ، مجمة جامعة األنبار لمعموـ االقتصاد واإلدارية،لصناعة األدوية والمستمزمات الطبية فينيتوي

http://pages.stern.nyu.edu/~ealtman/WP-China.pdf
http://pages.stern.nyu.edu/~ealtman/WP-China.pdf
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 (: مراحل التعثر المالي07الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source: Natalia OUTCHEVA: Corporate  financial distress : An empirical analysis of distress 

Risk , unpublished  doctorate thesis, university of  St Gallen Graduate school of  business 

administration economics, law and social sciences(HSG) , 2007, P  24. 

 مف الشكؿ نبلحظ:

 الفشػؿ االقتصػادي )انخفػاض القيمػة المبكػر(، ثػـ فشػؿمراحؿ متكاممة لمتعثر المالي تبػدأ بال هناؾ ثبلث -
 يالعسػػر، التخمػػػؼ عػػػف الػػدفع(، وتنتهػػػي بػػػاإلفبلس أو إعػػادة التنظػػػيـ فػػػ المػػالي )تػػػدهور األداء، الفشػػػؿ،

ميػػػزات ومؤشػػػرات تػػػنعكس عمػػػى مسػػػتوى األبعػػػاد الموضػػػوعة  منهػػػاحيػػػث لكػػػؿ  ،القػػػانوني فشػػػؿال مرحمػػػة
 ومستوى المخاطر؛ المتمثمة في: الزمف، األداء المالي
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مخاطر االستراتيجي إلى التخطيطي والتشػغيمي وفػؽ الالتعثر المالي ينقؿ اهتماـ المؤسسة مف المستوى  -
إذ  ،لتدهور في األداء، الفشؿ، العسػر، التػأخر عػف الػدفع ، واإلفػبلسسمسمة متتابعة مف المراحؿ هي: ا

الذي يستدؿ عميه باستعماؿ مؤشرات أهمهػا  أف لكؿ مرحمة أثر عمى قيمة المؤسسة المستمدة مف أدائها
 سيولة؛الو  المردودية

ئيػػة، إذ أف بالنسػػبة لمبعػػد الزمنػػي، وقػػوع المؤسسػػة بالفشػػؿ المػػالي أو الفشػػؿ القػػانوني ال يقػػع بصػػفة فجا -
تحسيف نتقاؿ مف مرحمة إلى أخرى يرتبط بأدائها المالي، لذا يمكف تدارؾ وتجاوز الصعوبات المالية باال

سػػنوات  6اسػػتخراج مؤشػػرات مبكػػرة لمتنبػػؤ بوقػػوع اإلفػػبلس ب وقائيػػة،األداء والقيػػاـ بػػإجراءات تصػػحيحية و 
 سنوات قبؿ حدوثه؛ 3قبؿ حدوثه أما التوقؼ عف الدفع  

مسػتوى المخػاطر مؤشػرات لمتعبيػر عػف وضػعية المؤسسػة الماليػػة إف و األداء المػالي  يبعػد يفػ سػتعمؿي -
بدايػة تكػوف هنػاؾ مؤشػرات عػف تػدهور األداء االقتصػادي لممؤسسػة هػي الففػي  ،كانت معسرة أو ميسػرة

اسػػتمرار هػػذو الوضػػعية يػػؤدي إلػػى نقػػص السػػيولة نتيجػػة انخفػػاض التػػدفقات النقديػػة ب، مردوديػػةنقػػص ال
قبػؿ تػاريخ اسػتحقاؽ  السػيولة إذ يمكػف أف تتحسػففي حالة يسر  لكنهااخمة؛ وبالتالي تتعثر المؤسسة الد

تصػفية لم إمػابعػدها تخضػع  دخؿ المؤسسة في وضعية العسرستصوؿ األأما إذا انخفضت قيمة  ،الديف
 أو إعادة التنظيـ.

تمييػػػػز بػػػػيف اللمفصػػػػؿ و دراسػػػػات بظػػػػاهرة التعثػػػػر المػػػػالي ووضػػػػعت المعػػػػايير األساسػػػػية عػػػػدة  اهتمػػػػت
الجانػػػب االقتصػػػادي والمػػػالي لممؤسسػػػة كػػػالتخفيض مػػػف منهػػػا مػػػف اعتمػػػد عمػػػى أحػػػداث تمػػػس  ،المؤسسػػػات

قسػػمت  ،عمػػى األداء المػػالي مردوديػػة، و  أخػػرى ركػػزتتوزيعػػات األسػػهـ، التوقػػؼ عػػف الػػدفع، انخفػػاض ال
وني ظهر فيها مصطمح اإلفبلس، القان ألساسا أما تمؾ التي تتبنى متعثرة، معسرة، عاجزة،المؤسسات إلى 

 سيتـ التفصيؿ في كؿ جوانب التعثر خػبلؿ .إعادة التنظيـ والهيكمة واالقتناء تحت حماية القانوف، التصفية
 .مواليةالثبلثة ال العناصر

يبرر اختيار مصطمح دورة التعثر المالي بدؿ الفشؿ المالي في دراستنا ذلؾ ألنه مصطمح يوحي أف 
فشؿ عمى المدى القصير يعني التعثر عمى المدى الطويؿ، إذ يمكنهػا معػاودة  النشػاط الالمؤسسة مستمرة ف

 ويصبح الفشؿ مرحمة مف حياتها مهما كاف نوعه اقتصادي أو مالي أو قانوني. 
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 الفشل االقتصاديمرحمة  -2

متيف يػػأتي الفشػػؿ القػػانوني فػػي حالػػة عػػدـ قيػػاـ المؤسسػػة بػػاإلجراءات التصػػحيحية، بعػػد تسمسػػؿ مػػرح
متتػػػابعتيف لكػػػؿ منهػػػػا: مػػػدى زمنػػػي، أسػػػػباب، أعػػػراض، نتػػػػائج تختمػػػؼ طبيعتهػػػا بػػػػاختبلؼ أسػػػباب وأصػػػػؿ 

  .1السفو حجـ، قطاع النشاط، المتمثمة في ال وخصائص المؤسسة الجوهرية الصعوبات المالية

 تبدأ مرحمة الفشؿ االقتصادي ست سنوات قبػؿ وقػوع الفشػؿ القػانوني، لكنهػا ال تحمػؿ مؤشػرات قويػة
دالة عف حدوثها حيث تحقؽ المؤسسة تدفقات نقدية تشغيمية موجبة، في حيف أف نماذج التنبؤ تعتمد عمػى 

 سػنة OHLSON، مثػؿ: دراسػة فاشػمةالناجحػة و  إلػى تحقيؽ نتائج سالبة كمعيار لتنبؤ وتصنيؼ المؤسسات
هػي خمػس سػنوات لمتنبػؤ بالفشػؿ  أقصػى فتػرة  ايف كانػت...، ، 7089 لسنة ZMIJEWSKIدراسة  ، 0891

تحديػػد األعػػراض المميػػزة لمرحمػػة الفشػػؿ االقتصػػادي، األسػػباب  بػػاحثيفقبػػؿ حدوثػػه، لػػذا حػػاوؿ العديػػد مػػف ال
  .المؤدية لها ونتائجها

: "ال تتعرض المؤسسة لئلفبلس إال بعد فشمها في تحقيؽ األهػداؼ االقتصػادية أحد الباحثيف حسب 
 ذكر ميزات المرحمتيف السابقتيف لمفشؿ القانوني إجماالتـ  2سيولة"المتمثمة في: المردودية، اليسر المالي، ال

حػػدوث الصػػعوبات باحػػث آخػػر يفصػػؿ بػػيف أعػػراض الفشػػؿ المػػالي عػػف االقتصػػادي، فػػي حػػيف أرجػػع  ولػػـ
الماليػػة إلػػى صػػعوبات اقتصػػادية تػػؤثر بالدرجػػة األولػػى عمػػى رقػػـ األعمػػاؿ والمردوديػػة االقتصػػادية والوضػػع 

األعراض الدالة عف وجود الفشؿ االقتصػادي المتعمقػة  عمى ما سبؽ،  تـ تحديد بناًء  ،3التنافسي لممؤسسة
 تنافسية.البتدهور المردودية وتراجع الوضعية 

المصػنؼ ضػمف التػالي د األسػباب الرئيسػية لمصػعوبات االقتصػادية، جػاء تعريػؼ يوفي محاولة لتحد
ث أف: "المؤسسػة فاشػمة اقتصػاديا إف كانػت تعػاني فشؿ المؤسسة باألداء؛ حيػ تربط التعاريؼ التقميدية التي

تقػػػديـ هنػػػا دأبػػػت الدراسػػػات فػػػي  4بصػػػفة متكػػػررة مػػػف أداء اقتصػػػادي ومػػػالي أقػػػؿ مػػػف منافسػػػيها الرئيسػػػييف"
 ، منهػػػػػا مػػػػػف اقترحػػػػػت وتصػػػػػنيفها االقتصػػػػػادي والمػػػػػالي المؤشػػػػػرات المناسػػػػػبة لمحكػػػػػـ عمػػػػػى أداء المؤسسػػػػػات

عمػػػػى مسػػػػتوى قطػػػػاع الصػػػػناعة والتجػػػػارة ائـ الماليػػػػة لممؤسسػػػػات المردوديػػػػة االقتصػػػػادية  فعنػػػػد تحميػػػػؿ القػػػػو 

                                                           
1
  -Nathalie CRUTZEN et Didier VAN CAILLIE, Vers une typologie des Micros et petites entreprises en 

difficulté: une étude exploratoire  , p 4, disponible sur le site : 

http//www.youscribe.com/Product/DownloadFile/535574?format=1, consulté le (08/06/2014) . 
2
- Agnès FINAYER, Détresse financière des entreprises trajectoire de déclin et traitement judiciaire du 

défauts, thèse de doctorat  non publiée, université luxembourg en science financières, université strasbourg en 

gestion, 2011, p 67. 
3
-  Idem. 

4
- Nathalie CRUTZEN et Didier VAN CAILLIE, L’enchaînement des facteurs de défaillance de 

L’entreprise: une réconciliation des approches organisationnelles et financières, cahier de recherche 

entrepreneur  and innovation,  working Paper: N° 200704/03, école du Gestion,  l’université de liège , 2007, p  4, 

disponible sur  le 

site :http//www.hec.ulg.ac.be/sites/default/files/workingpapers/WP_HECULG_20070403_Crutzen_VanCaillie.p

df , Consulté le  (06/12/2014) .  

http://www.youscribe.com/Product/DownloadFile/535574?format=1
http://www.hec.ulg.ac.be/sites/default/files/workingpapers/WP_HECULG_20070403_Crutzen_VanCaillie.pdf
http://www.hec.ulg.ac.be/sites/default/files/workingpapers/WP_HECULG_20070403_Crutzen_VanCaillie.pdf
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لممؤسسات  االقتصاديةة وذات صحة مالية جيدة، لوحظ انخفاض المردودية مفمس والخدمات وتصنيفها إلى
 سػػنة KOUAME، فػي حػيف وضػع 1بالمؤسسػات ذات الصػحة الجيػدة خػػبلؿ خمػس سػنوات مقارنػةالمفمسػة 

دقيقػيف ليسػا  المعيػاريف ،2عامؿ ومجموع أصوؿ مرتفع 251عماؿ الدد عتجاوز  معيارييف كمييف هما 2102
 قتصػػػاديةاال قيمػػةال . تعػػػد االقتصػػػادي إذ أف توافرهػػا ال يمنػػع تعػػػرض المؤسسػػة لمفشػػؿ ءدااأل تمامػػا لقيػػاس

داء المؤسسػػػة الضػػػعيؼ فػػػي أل والعاكسػػػةالمؤشػػػرات الدالػػػة عػػػف الفشػػػؿ االقتصػػػادي مػػػف سػػػالبة المضػػػافة ال
أف القيمػػة االقتصػػادية المضػػافة كمػػا  ،3اإلنتػػاج بطريقػػة ال تضػػمف مكافػػأة عوامػػؿ اإلنتػػاجاسػػتغبلؿ عوامػػؿ 

شػػرط مكافػػأة عوامػػؿ اإلنتػػاج بطريقػػػة إال إذا حققػػت  الموجبػػة فػػي شػػكؿ مطمػػؽ ال تكػػوف ذات أهميػػة نسػػبية
فػػػػائض اإلجمػػػػػالي المؤشػػػػر لعػػػػؿ اقتػػػػراح و ، 4وحكمػػػػةرشػػػػادة تسػػػػمح بالحفػػػػاظ عمػػػػى إنتاجيتهػػػػا واسػػػػتعمالها ب

 بػاً قري اً ؛ نظػرا لكونػه مؤشػر أصػوب ستغبلؿ لقياس مردودية المؤسسة االقتصادية بدال مف القيمة المضػافةلبل
يريف، والجبائيػة المختػػارة مػف طػرؼ المسػػ مػف مسػتوى االسػتغبلؿ وال يأخػػذ بعػيف االعتبػار السياسػػات الماليػة

 بؿ يحسب رصيد النفقات والحسابات المرتبطة بالنشاط الصناعي والتجاري.
فػي تحقيػؽ مردوديػة  الضػعيؼ الصػعوبات االقتصػادية بػأداء المؤسسػة ارتباط إلى ،نخمص مما سبؽ

باسػػتمرار هػػذا الوضػػع سيصػػبح ومردوديتهػػا اقتصػػادية وخمػػؽ وضػػعية تنافسػػية مػػا يػػؤثر عمػػى رقػػـ أعمالهػػا 
 احتماؿ فشؿ المؤسسة المالي مؤكد.

د أسباب العدوؿ عػف تحقيػؽ األهػداؼ وتحدي تفسير الفشؿ االقتصادي مف منظور استراتيجييرتبط  
االقتصػػػادية فػػػي ظػػػؿ قيػػػود البيئػػػة االقتصػػػادية واالجتماعيػػػة التػػػي يصػػػعب االعتػػػراؼ بهػػػا والتعامػػػؿ معهػػػا، 

ومساهمة  المؤسسة في التقميؿ  الزبائف، المخرجات، محدودية الحصوؿ عمى الموارد، بالتكنولوجيا، إنتاجية
هنػػػا أضػػػيؼ بعػػػد األداء  ،5تحسػػػيف المسػػػتوى المعيشػػػي لؤلفػػػراد بطالػػػة أو عػػػدـكالمػػػف المشػػػاكؿ االجتماعيػػػة 

نجاح المؤسسة بأخذها وضع اسػتراتيجي جيػد فػي السػوؽ داء االقتصادي كعامؿ مف عوامؿ االجتماعي لؤل
 احتفاظها بالميزة التنافسية. أو

يقػدـ  إال إذا تػـ تقػديمها فػي نمػوذج غير واضحةالفشؿ االقتصادي  ظاهرة تبقى ،السرد السابؽ رغـ 
 (19شػكؿ رقػـ )نظرة ساكنة لممخص حياة المؤسسة أثناء فشمها اقتصاديا وفؽ إطار زمني موافؽ لمػا فػي ال

 كما يمي: ،إجماليما يساهـ في فهـ ظاهرة التعثر بشكؿ 
                                                           

1
- Régis BLAZY et autres,  Les défaillances d'entreprises: des difficultés visibles plusieurs années à 

L'avance, économie et statistique, n°268-269, 1993, p 104, disponible sur le site: 

http//www.persee.fr/docAsPDF/estat_0336-1454_1993_num_268_1_5813.pdf , Consultée le (06/12/2014) . 
2
 - Diane Saty KOUAME, Les facteurs de succès ou d'échec des jeunes entreprises innovantes françaises, 

selon leurs modes de financement et de gouvernance, thèse de doctorat non publiée, université de lorraine 

école doctorale des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion, centre européen de recherche en 

economie financière et gestion des entreprises, 2012, p 96.  
3
- Coulibaly  ALY DIADJIRY, La défaillance des PME belges: analyse des déterminants et modélisation 

statistique, thèse de doctorat non publiée, 2004, p 4. 
4
- Idem. 

5
-  Sami BEN JABEUR et autres, La défaillance des entreprises: une revue de littérature, Op.cit., P 8.  

 

http://www.persee.fr/docAsPDF/estat_0336-1454_1993_num_268_1_5813.pdf


 الفصل الثاني                             مفيومو، عوامل حدوثو، وأىم نماذج التنبؤ بو 
 

- 75 - 

 مالي بتركيز عمى الفشل االقتصاديالنموذج نظري لخطوات التعثر  (:08الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Nathalie CRUTZEN et Didier VAN CAILLIE, L’enchaînement des facteurs de défaillance 

de L’entreprise: une réconciliation des approches organisationnelles et financières, Op.cit., p  9, 

Modifie. 



 الفصل الثاني                             مفيومو، عوامل حدوثو، وأىم نماذج التنبؤ بو 
 

- 76 - 

التػي  T0مػف النقطػة أف المؤسسة تبدأ حياتهػا ،  نرى (19)مف الشكؿ رقـ متابعة محور الزمف عند 
التػي ال  التػي يحػدث فيهػا الفشػؿ االقتصػادي TAالمرحمػةأي يمكف أف تكوف نفسها بدايػة مرحمػة الصػعوبات 

التػي تظهػر فيهػا TSتميهػا المرحمػة  .بهػا االستشػعار يمكػف لممسػيريف لكػف تحمؿ مؤشػرات واضػحة وصػريحة
ة اضحة تدؿ عف تدهور وضعية المؤسسػالمتميزة بظهور مؤشرات و  TXأعراض الفشؿ القانوني، ثـ مرحمة 

محػػػؿ ي. فػػػي النهايػػػة تقػػػؼ أمػػػاـ احتمػػػاليف إمػػػا الفشػػػؿ المػػػال مرحمػػػة ف معػػػااف السػػػابقتاماليػػػا، تشػػػكؿ المرحمتػػػ
 قانوني. الفشؿ ال  TZالمرحمة في  (إعادة التنظيـ)التصفية أو اإلنعاش 

 :بالنقص في جانبيف TAتفسر الصعوبات في بداية المرحمة 

   كمػػػػا حػػػػددو أو ،رية أي الخبػػػػرة، التحفيػػػػز، التكػػػػويف...يالعػػػػادات التسػػػػي يعكػػػػس :وكيالسػػػػمالجانػػػػب MC 
CATHY العوامػؿ عمػى هيكػؿ الوظػائؼ فػي  هػذو تػؤثر ،1لشغؼفي الرقابة الذاتية لؤلفراد، التخطيط، وا

دارة استمراريتها، ما يؤكػدو التعريػؼ المػوالي: "ظػاهرة الفشػؿ إنمػا تعػود إلػى اإل المؤسسة وسيرها وبالتالي
اإلنتػاج أو التسػويؽ أو صػياغة هيكػؿ التمويػؿ، ممػا  فػي السيئة التي تطبؽ سياسػات غيػر حكيمػة سػواءً 

 .2تؤدي بالمنشأة إلى التعثر واإلفبلس"
   عػػػدـ قػػػدرة المؤسسػػػة عمػػػى الػػػتبلـؤ مػػػع المحػػػيط  الخػػػارجي الػػػذي تتفاعػػػؿ  يبػػػيف :االقتصػػػاديالجانػػػب

 .3المؤسسة فيه ومعه وتخضع لقيودو

محفظػػة مػػوارد المؤسسػػة الماليػػة، البشػػرية، التقنيػػة، بتكػػويف  وفيػػؽ بػػيف الجػػانبيف السػػابقيفالتيسػػمح 
يحػػػدد قيػػػود فمؤسسػػػة، أمػػػا المحػػػيط الخػػػارجي ميحػػػدد جانػػػب التسػػػيير هيكػػػؿ المػػػوارد البلزمػػػة ل . إذالمعنويػػػةو 

ت فعالػػة ووضػػع سياسػػا تسػػيير ياإلتاحػػة عمػػى نوعيػػة وحجػػـ المػػوارد المتاحػػة، هنػػا يكػػوف أمػػاـ اإلدارة تحػػد
 الستخداـ الموارد المتاحة بدوف أخطاء جوهرية قد تؤثر عمى استمرارية المؤسسة.

تقسـ اإلدارة سياسػاتها لتسػهيؿ سػير وتقيػيـ األداء وفػؽ أربعػة محػاور أساسػية تشػكؿ جػداوؿ القيػادة 
ؽ التػوازف بػيف فالمؤسسػة ذات األداء الجيػد تحقػ ،هي: المحور المالي، التشغيمي، التجاري، التعمـ واإلبداعو 

وضػػعية التنافسػػية المػػع تػػأثيرات المحػػيط الخػػارجي المتمثمػػة فػػي الطمػػب و  وتػػتبلءـسياسػػات التسػػيير األربػػع 
بهدؼ حجز وضعية ومكانة خاصة في السوؽ، والتي ستؤثر بطبيعة الحاؿ عمى طبيعة الموارد المستقبمية 

ال تكفػػػي و  شػػؿ فػػػي اتخػػػاذ وضػػػعية تنافسػػػيةتفس جيػػػدالغيػػػر  أمػػػا المؤسسػػػة ذات األداء ،اسػػػتمراريتهاوبالتػػالي 
                                                           

1
-Yvonne MC CARTHY, behavioral characteristics and financial distress, research technical paper 

N06RT/11, central bank of Ireland, p 2, 2011, available at: 

http//www.financialregulator.ie/publications/Documents/06RT11.pdf, (14/03/2014). 

 .308 ص ،2011والطباعة،  لمنشر الوراؽ سةمؤس ،بالفشل والتنبؤ األداء تقييم ألغراض المالي التحميل ،الزبيدي محمود حمزة2- 
3
 -Van Caillié et autres,  L’analyse équilibrée des symptômes de déséquilibre de la PME à reprendre, 

facteur-clé du succès du processus de reprise : légitimation théorique et première validation empirique, 

2007, p 10 ,disponible sur le site : http//www.seminar.hec.ulg.ac.be/docs/Sem06.06.20_ssantin-paper.pdf, 

consulté le (14/08/2014). 

 

http://www.financialregulator.ie/publications/Documents/06RT11.pdf,%202011
http://www.financialregulator.ie/publications/Documents/06RT11.pdf,%202011
http://www.seminar.hec.ulg.ac.be/docs/Sem06.06.20_ssantin-paper.pdf
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التعريػػؼ مػػا يوافػػؽ السػػياؽ الػػذي قدمػػه مردوديػػة السػػتفاء التزاماتهػػا، مػػا يعنػػي تحقيػػؽ قيمػػة مضػػافة سػػالبة، 
: "الفشػػؿ االقتصػػادي هػػو تحقيػػؽ عائػػد لبلسػػتثمار عمػػى رأسػػماؿ المؤسسػػة بشػػكؿ كبيػػر أو ممحػػػوظ، التػػالي

مشابهة، ما يعنػي عػدـ كفايػة العوائػد لتغطيػة التكػاليؼ، أي أف ومستمر أقؿ مف المعدؿ السائد الستثمارات 
لممؤسسة مسيولة يمكف لفي ظؿ الوضعية الجيدة  1معدؿ متوسط العائد أقؿ مف تكمفة رأسماؿ في المؤسسة"

لكػف اسػػتمرار سػوء التسػػيير سػيؤدي الرتفػػاع التكػاليؼ وانخفػػاض القيمػة المضػػافة  تهػػامردودي معالجػة تذبػذب
  .هنا تبدأ مرحمة الفشؿ المالي ودية ألدنى حد لهاتتراجع المردو 

 مرحمة الفشل المالي -3

 االقتصػػاديإف إهمػػاؿ المؤسسػػة لئلجػػراءات التصػػحيحية الهادفػػة لتبلفػػي المػػرور مػػف مرحمػػة الفشػػؿ 
مرحمػػة الفشػػؿ المػػالي، أو القيػػاـ بهػػا بشػػكؿ خػػاطئ هػػي مػػف عبلمػػات تػػدهور األداء التنظيمػػي المؤديػػة إلػػى 

التي تتميز  TSإذ تكوف المؤسسة في بداية مرحمة الفشؿ المالي  بات مالية لؤلطراؼ الخارجية،لبياف الصعو 
 .TZمرحمة الفشؿ القانوني تميها مباشرةالتي  * " Spiral "الحمزونيةبالطبيعة 

، االسػػتدالؿ عػػف مػػرور المؤسسػػة بصػػعوباتتسػػمح مؤشػػرات تقيػػيـ األداء المػػالي )النسػػب الماليػػة( ب
. التنبؤ بهػا بواسػطة نمػاذج رياضػية مف تحدد أعراضها ونتائجها وتمكف، مقدارها تقيسو  هاحدوث دؤكتفهي 

 معالجة البيانات والمدى الزمني لمقوائـ المالية المحصؿ عنها. التنبؤية لمنموذج حسب طريقةالقدرة تختمؼ 
 3المؤسسة صعوبات مالية إذا تحققت األحداث التالية: تواجه

 البة لسنتيف متتابعتيف أو ثبلث سنوات متتابعة؛تراكـ نتائج تشغيمية س -
 عدـ دفع المؤسسة لحقوؽ الدائنيف واللتزاماتها؛ -
 مستوى الصناعة، أو نسب مالية سالبة؛ومتوسط  تحقيؽ نسب جارية أقؿ مف الواحد الصحيح -
 حساب سالب في حساب األرباح المحتجزة في نهاية السنة الجبائية. تحقيؽ خسارة أو -

 :4في يزة لمفشؿ الماليماألحداث المحث آخر با حددبينما 

 نقص توزيعات األرباح؛ -

                                                           

 .236 ص ،2002 األولى، الطبعة األردف، والنشر، لمطباعة الوراؽ مؤسسة ،االئتماني لوالتحمي المصرفي االئتمان إدارة ، الزبيدي محمود حمزة1-
 في المصابة المؤسسة تبقى حيث المالي الفشؿ طبيعة عف لمتعبيرDownward Spiral مصطمحNatalia OUTCHEVA الباحثة استعممت *-
 البلزمة. التصحيحية باإلجراءات تقـ لـ إف المالية وضعيتها وتراجع مفرغة حمقة

3
-Ghassan HOSSARI, a ratio-based multi-level modeling approach for signaling corporate collapse: a study 

of australian Corporations, unpublished  thesis, submitted to the fulfillment of The requirements for the degree 

of doctor of philosophy australian  graduate  school of  entrepreneurship swinburne university of technology, 

australia, 2006, p 18. 
4
- Ben Chin FOOK YAK and others, Evaluating company failure in Malaysia using financial ratios and 

logistic  regression , asian journal of finance & accounting ,ISSN 1946-052X ,2012, Vol. 4, No. 1, 2012, p 332. 
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 رأي سمبي مف المدقؽ؛ -
 إعادة هيكمة الديوف المتعثرة؛ -
 ؛التوقؼ عف الدفع -
 ؛خفض مدفوعات األسهـ -
 ؛التأخر أو العجز عف الدفع في تاريخ االستحقاؽو انتهاؾ بنود الديوف أو مواثيقها  -
 .دولة لمواجهة الصعوبات أو المشاكؿ الماليةاالستفادة مف إعانات كبيرة مف ال -

، لصػعوبة وفؽ ما سػبؽ، يتحقػؽ الفشػؿ المػالي بتحقػؽ أحػد أحػداث المػذكورة التػي اختمفػت وتعػددت
نحاوؿ لػػذا سػػ .لمؤسسػػة قويػػة كمػػا كانػػتاتحديػػد النقطػػة أو الحػػدث الػػذي ال يمكػػف أف تعػػود الصػػحة الماليػػة 

 ، كما يمي:(19)و (10)الشكميف بهما جاء  مع توافؽت مراحؿ تعريؼ حدث الفشؿ المالي بوضعه ضمف

 مرحمة تدىور األداء -1.3

فػػي  WHIKTERببػػروز نتػػائج تػػدهور األداء االقتصػػادي المتمثمػػة حسػػب  TS تتميػػز بدايػػة المرحمػػة
عدـ كفاءة المستوى التشغيمي في . نتيجة 1متوسط الصناعةأقؿ مف  %23,62نقص الدخؿ التشغيمي بنسبة 

تغطيػػة تكػاليؼ مشػػاريعها )نقػص القػػدرة عمػػى يسػمح ببػح )انخفػػاض المردوديػة االقتصػػادية( تحقيػؽ هػػامش ر 
ويصػبح  مػرور المؤسسػة بصػعوبات ماليػة  ،مشاكؿ عمػى مسػتوى السػيولة والخزينػة تظهرفالتمويؿ الذاتي( 

فيطمػػػب البنػػػؾ ضػػػمانات إضػػػافية عمػػػى القػػػروض  ضػػػغط،لاتسػػػتغؿ الوضػػػع جميػػػا لؤلطػػػراؼ خارجيػػػة التػػػي 
المػػوردوف  الزبػػائف الفرصػػة مػػف أجػػؿ التفػػاوض حػػوؿ آجػػاؿ الػػدفع لممؤسسػػة، كمػػا يطالػػب غتػػنـ، ويالممنوحػػة

 بدفع المستحقات في أقرب اآلجاؿ.

ػػالم  نتيجػػة األخطػػاء التسػػيرية المتعمقػػة بالسياسػػات االسػػتثمارية  تصػػؿ المؤسسػػة لهػػذو المرحمػػة  دةع  ص 
 2لموضعية المالية، والمتمثمة في:

 يعنػػي اتخػػاذ سمسػػمة مػػف القػػرارات السػػيئة عمػػى مسػػتوى تسػػيير الميزانيػػة والرقابػػة  :التسػػيير التقنػػي السػػيئ
 .الداخمية البلزمة

  التسػػػيير التجميمػػػي: تعتمػػػد إدارة المؤسسػػػات التػػػي تعػػػاني مػػػف صػػػعوبات ماليػػػة عمػػػى تقنيػػػات وممارسػػػات
حيػػث تغطػػي  المحاسػػبة اإلبداعيػػة لتحسػػيف صػػورة األداء المػػالي واالقتصػػادي الػػذي تقدمػػه فػػي الميزانيػػة؛

االنحراؼ في األمواؿ الخاصػة والخزينػة واألربػاح بهػدؼ التحايػؿ عمػى المسػتثمريف والمؤسسػات الماليػة، 
 .حيث أف هذو الممارسات مف أهـ المؤشرات الدالة عمى إفبلس المؤسسة أو فشمها

                                                           
1
-Natalia OUTCHEVA, corporate financial distress : an empirical analysis of  distress risk, Op.cit., p 2. 

2
-Coulibaly ALY DIADJIR, La défaillance des PME belges : analyse des déterminants et modélisation 

statistique, 2004, Op.cit., p 43. 
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  ؽ التسيير المتشائـ: الػذي يعنػي البحػث عػف موقػع لممضػاربة أكثػر خطػورة مػف أجػؿ الحصػوؿ عمػى طػر
 .أخرى لمحصوؿ عمى االئتماف مقابؿ معدالت فائدة جد مرتفعة، والتي نادرا ما تنجح عمميا

  الفساد أو االحتياؿ: تمجأ المؤسسة إلى هػذو السػموكيات عنػدما يسػتحيؿ تفػادي أزمػة السػيولة تبػدأ مرحمػة
 اليأس. 

 الفشل )العسر المالي التشغيمي( -2.3

لتزامػػات بتػػواريخ االتسػػاعد فػػي مجابهػػة التػػي ت النقديػػة تضػػعؼ قػػدرة المؤسسػػة عمػػى توليػػد التػػدفقا
استحقاقها رغـ وجود فائض في حجـ األصوؿ عف الخصوـ؛ حيث أف انخفاض قدرة التمويؿ الذاتي تػؤدي 

 :1إلى نقص السيولة ومشاكؿ الخزينة بالتالي

 ؛نقص في موارد المؤسسة -
 ؛اء(انخفاض مستوى تحفيز المستخدميف )زيادة معدؿ الغياب واألخط -
 ؛الفساد اإلداري -
 ؛دفع أجور دوف مقابؿ انتاجي -
 ؛نقص الكفاءة االستثمارية مقارنة مع مثيبلتها -
 .صعوبة تجديد المصادر التقنية )انخفاض معدؿ االستثمار( -

فػي لكف المؤسسة غير معسرة إذ يمكف لئلدارة القياـ بإجراءات تصحيحية مف أجؿ تبلفػي التذبػذب 
 ألنها تتطمبتكاليؼ وأثر عمى قيمة المؤسسة لها  مناسبةرية يد سياسات استثماالمردودية االقتصادية بتجس

زيادة مصادر تمويؿ المؤسسة، إما عف طريؽ الزيادة فػي رأسماؿ)مسػتثمريف، مسػاهميف( وهػذا أمػر صػعب 
 تتمثػػؿ هػػذو السياسػػات االسػػتثمارية فػػي مػػا. نوعػػا مػػا، أو المجػػوء إلػػى مديونيػػة)البنوؾ والمؤسسػػات الماليػػة(

 :2يمي

 نقػػص قػػدرة التمويػػؿ بسػػبب  ت مردوديػػةذا جديػػدة حتػػى لػػو كانػػتالمشػػاريع سياسػػة التخمػػي: أي رفػػض ال
 . )القروض التجارية( لمتمويؿ قصير األجؿمضطرة  المؤسسةوالستمرار تمجأ  الذاتي،

  :ذاتبػالقروض طويمػة األجػؿ التػي تمػوؿ  مردوديػةالأي القيػاـ بمشػاريع عاليػة المخػاطر و سياسة التبنػي 
 مف جهة أخرى. المرتبطة بها حجـ المديونية مف جهة واألعباء الماليةيزيد  ما، معدالت فائدة عالية

                                                           

-
 .308؛306  ص ذكرو، سبؽ مرجع ،فضالة عمى الفتوح بوأ1

22
-Régis BLAZY et autres, Les défaillances d'entreprises: des difficultés visibles plusieurs années à l'avance, 

Op.cit., p 104. 
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مضػماف النسػبي السػتمراريتها؛ مػا لتمجأ المؤسسة إلى المديونية أو األمواؿ الخارجية سياستيف في ال
نشػػػػاط  عجػػػػزمػػػػع اسػػػػتمرار  يػػػػؤدي إلػػػػى إضػػػػافة أعبػػػػاء ماليػػػػة إضػػػػافية فيتضػػػػخـ مشػػػػكؿ انخفػػػػاض السػػػػيولة

  عف توليد تدفقات.االستغبلؿ 

انتقػػػػاؿ المؤسسػػػػة مػػػػف وضػػػػعية ميسػػػػرة إلػػػػى الوضػػػػعية " :الفشػػػػؿ بأنػػػػه عػػػػرؼ انطبلقػػػػا ممػػػػا سػػػػمؼ،
حػػػاد مقارنػػػة مػػػع مسػػػتوى الالمردوديػػػة االقتصػػػادية  نخفػػػاضا اسػػػتمرارف، 1المعسرة)العسػػػر المػػػالي الهيكمػػػي("

طويمػػػة األجػػػؿ  ديوفالػػػيولة، ثػػػـ تػػػأخر دفػػػع عػػػدـ كفايػػػة السػػػيػػػؤدي ل الصػػػناعة بصػػػفة دائمػػػة وليسػػػت مؤقتػػػة،
 فاإلفبلس.

 العسر المالي الييكمي -3.3

إذا كاف الفشؿ أو العسر المالي التشغيمي هو عدـ قدرة المؤسسة عمى الوفاء بالتزاماتها مع وجػود  
هػامش لؤلصػػوؿ المتداولػػة عػف الخصػػـو المتداولػػة، فالعسػػر الهيكمػي هػػو غيػػاب هػذا الهػػامش أو أخػػذو قيمػػة 

 يفسػػر .عسػػرحقيػػؽ خسػػائر وفػػتح احتماليػػة التلانخفػػاض التػػدفقات النقديػػة يػػؤدي اسػػتمرار لبة، حيػػث أف سػػا
الميزانيػػػػػة( والسػػػػػيولة التشػػػػػغيمية (مسػػػػػتوي السػػػػػيولة الهيكميػػػػػة ب الشػػػػػكؿ أدنػػػػػاو حالػػػػػة العسػػػػػر المػػػػػالي الهيكمػػػػػي

 )التدفقات(.

                                                           

 ، ص2000 األولى، ، مؤسسة الوراؽ لمنشر والطباعة، الطبعةلي ألغراض تقييم األداء والتنبؤ بالفشلالتحميل الما ،الزبيدي محمود حمزة1- 
273  . 
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 (: العسر المالي الييكمي09الشكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Ross-westerfield -  JAFF , Corporate Finance, Op.cit., p 861. 

، حيث يظهر الميزانيةحالة العسر المالي الهيكمي بعنصري التدفقات النقدية و  (09)رقـ  ربط الشكؿ
العسر عف طريؽ التدفقات النقدية عند عجز المؤسسة عف تغطية احتياجاتها والتزاماتها التعاقديػة الجاريػة،  

تتميػػز  عمػػى مسػػتوى الميزانيػػة. مػػة أصػػوؿ المؤسسػػة مقابػػؿ ديونهػػا )رأسػػماؿ عامػػؿ سػػالب(عنػػد انخفػػاض قيو 
 :1بػ مرحمةهذو ال

 االنخفاض المتقمب في التدفقات النقدية التشغيمية؛ -
 تحرير االحتياطات والقيـ المكافئة مف أجؿ تغطية الخسائر المستمرة؛ -
 .الت الرفعرتفاع معدال االنخفاض الحاد في القدرة االفتراضية يؤدي -

                                                           
1
-Natalia OUTCHEVA, Corporate Financial Distress: an empirical analysis of distress risk, Op.cit., P 31 . 

 

 

 العسر
 تدفقات املؤسسة 

 عجز التدفقات النقدية
 التزامات التعاقدية 

معسرة مؤسسة غري  

 الديون  األصول

 رأمسال
  العامل
 موجب

 مؤسسة معسرة

 األصول  الديون 

رأمسال 
العامل 
 سالب

 العسر عن طريق التدفقات النقدية:

 العسر عن طريق الميزانية: 
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 طويمة األجؿ في الوقت المناسب. إلتزامات المؤسسة عدـ دفعل استمرار هذو المرحمة يؤدي

 التوقف عن الدفع  -4.3

قػػدرة عمػػى التتميػػز هػػذو المرحمػػة بػػاختراؽ بنػػود العبلقػػة التعاقديػػة بػػيف المؤسسػػة ودائنيهػػا؛ أي عػػدـ 
دوؿ القػرض أو السػندات المتفػؽ عميػه، مػا سداد الفائدة والدفعات األساسية حسػب مػا هػو مخطػط لػه فػي جػ

 .يعني أف المؤسسة ستؤوؿ إلى حالة اإلفبلس

عػف الػدفع، فالمؤسسػة تكػوف  توقػؼيعد تاريخ االستحقاؽ هو الفارؽ المميز بيف ظاهرتي العسػر وال
معسػػرة ماليػػا حتػػى هػػذا التػػاريخ ليػػتـ وضػػعها فػػي خانػػة المؤسسػػات المتػػأخرة عػػف الػػدفع لتسػػمؾ لهػػا حػػبل مػػف 

 نيف إما إعبلف اإلفبلس أو طمب إعادة التنظيـ.أث

وفػػؽ  سػػيولةو  الثنائيػػة مردوديػػة قػػيـ  تفاعػػؿ فػػي مرحمػػة الفشػػؿ المػػالي، (07) رقػػـ عمػػى الشػػكؿ  بنػػاءً 
 يمخصها الجدوؿ الموالي:، كما لتحديد الوضعية الماليةالتسمسؿ الزمني 

سيولة في مرحمة و  مردوديةالثنائية  ناتجة عن تفاعل (: وضعية الصحة المالية لممؤسسة03الجدول رقم)
 الفشل المالي

 المبلءة المالية وضعية الثنائية)مردودية، سيولة( المرحمة الجزئية 
الفشػػػػػؿ االقتصػػػػػادي المؤسسػػػػػة 

 في صحة جيدة 
 ميسرة وغير متعثرة ( صحة مالية جيدة1،1)

 ( وضعية مرضية عابرة1،0) تدهور األداء 
 (وضعية مالية مزمنة، 0،1) 

 رة وغير متعثرةميس

( 0،1االنتقػػػػػػاؿ مػػػػػػف الوضػػػػػػعية ) الفشؿ
 (0،0إلى )

 ميسرة ومتعثرة

 العسر المالي 
 

 معسرة ومتعثرة ( عسر مالي هيكمي 0،0)

( + مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرور تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ 0،0) التوقؼ عف الدفع 
 االستحقاؽ نهاية قريبة

 ثة.حمف إعداد الباالمصدر: 

 قيمة غير جيدة.  0، قيمة جيدة 1حيث: 

المالي لكنه  فشؿلحدوث ال أساسيعامؿ المردودية انخفاض  أف (03)الجدوؿ رقـ  نستخمص مف
المؤسسة ذات المردودية الجيدة عكس ذلؾ تعتبر خاصة إذا كانت سيولة المؤسسة جيدة،  اً ضروري ليس
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التأكيد ال يمكف و  .1نكسة متوقعة حدوث لكف ليس لها احتياطات وأصوؿ سائمة في عجز كامف ينبه إلى
المؤسسة فقد تكوف مرحمة الفشؿ المالي حمة الفشؿ االقتصادي لموصوؿ إلى رورة المرور بمر عمى ض

  مرتفعة القيمة أي فاشمة ماليا. ديوفالدفع ل كافيةغير صحيحة اقتصاديا لكنها تحقؽ أرباًحا 

يعد الفشؿ المالي أو هشاشة وتدهور الوضعية المالية لممؤسسة معيار موضوعي لمحكـ عمى 
 ضروري لكنه غير كافي إذ يكمؿ بمعيار آخر هو الفشؿ القانوني. فهو المؤسسةانهيار 

 الفشل القانوني مرحمة -4

ضعها يالذي تواجه المؤسسات الغافمة عف حقيقة وضعها المالي المتدهور خطر الفشؿ القانوني، 
 ئج نتا ما أكدته .مى طبيعة أدائهايتوقؼ االحتماؿ المحقؽ ع ،لتصفيةاأو نشاط إعادة الضمف احتماليف 

 ،األحجاـ، مختمؼ القطاعاتمف عينة مؤسسات إستونية مفمسة  مىع المنجزة LUKASONدراسة 
أف خطوات الفشؿ المالي واحتماؿ  التي نصت ؛2118إلى 2112وسنوات اإلفبلس لمفترة الممتدة مف 
 األداءأي رقابة مالية التي تعكس مستوى السيولة والالوالنسب  اإلفبلس تختمؼ باختبلؼ المتغيرات

 .2المالي المؤسسة

والعبلقة  الفشؿ القانوني الكارثية عمى االقتصاد وعمى الفئات ذات المصمحة ثارنظرا آل 
التي يمخصها ، الفاشمة ماليا آليات التعامؿ مع المؤسساتاقترحت  تشريعات قانونية وضعت ،بالمؤسسة

 الشكؿ أدناو:

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 Ben Chin FOOK YAK and others, Op.cit.,  p 333. 

2
- Oliver LUKASON, Financial performance before  failure: do different firms go bankrupt differently?, 

International Journal of Trade, economics and finance, Vol. 3, No. 4, August 2012, p 305. 
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 قانونياة لمالي(: طرق عالج الصعوبات ا10الشكل)

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Une analyse comparative des procédures de faillite: france, allemagne, royaume-uni, 

Regards sur les PME édité par OSEO, p  25, disponible Sur Lien : http://www.bpifrance-

lelab.fr/content/download/1528/12924/version/1/file/Regards_PME_16_Faillite.pdf, consulté le  

)03/06/2014(. 

 وأوراقهػا تهػاميزاني تقػدم لمؤسسػاتت أو طرؽ عبلج الصػعوبات الماليػة آليا (10)رقـ  الشكؿيبيف 
يػتـ فأطػراؼ النػزاع المختمفػة،  بػيف مصالحالتضارب ظهور خبلفات و لممحكمة بعد إثبات حالة عدـ الدفع و 

  .إعادة التنظيـ أو التصفية في حالة  قيمة أصوؿ المؤسسة وكيفية توزيعها لتحديداعتماد إجراءات قانونية 

 هػاواجهػة التزاماتهػا توقفعدـ قدرتها عمى متظهر في صعوبات مالية  ليؤدي تدهور أداء المؤسسة 
مػا المجػوء إلػى حميف يقترحف عف الدفع ، إما التفاهـ غير رسمي مع الػدائنيف مػع تحمػؿ تكػاليؼ التفػاوض، وا 

 رسمي.الاإلجراءات الجماعية في حالة إثبات التوقؼ عف الدفع أو عدـ نجاح التفاهـ غير 

ختياريػػة يػػؤدي إلػػى و التصػػفية اإلعػػادة التنظػػيـ أعمميػػة إالػػذي يكمػػؿ ب نجػػاح االتفػػاؽ غيػػر الرسػػمي
 .الباهظػػة، كمػػا يحفػػظ لممؤسسػػة نوًعػػا مػػف السػػرية حػػوؿ الصػػعوبات التػػي تواجههػػا اإلفػػبلس تفػػادي تكػػاليؼ

غيػػاب اإلجمػػاع وصػػراع المصػػالح بػػيف الػػدائنيف المتعػػدديف المتأكػػديف مػػف أف رسػػمي لالغيػػر  فشػػؿ االتفػػاؽي
تضػػمف يػػة التػػي  تالقضػػاء وفػػؽ اإلجػػراءات الجماع يتػػدخؿهنػػا أصػػوؿ المؤسسػػة ال تكفػػي لتغطيػػة ديػػونهـ، 

بإعادة التنظيـ أي اإلشراؼ وتنظػيـ عمميػة  قضائيا ا تقدير المحكمة: إما إنعاش المؤسسةماحتماليف يحكمه
بالتالي تحقيؽ إمكانيػة اسػتمرارية المؤسسػة بالتنػازؿ الكمػي أو الجزئػي لممؤسسػة أو و التفاوض بيف الدائنيف، 
ما تصفيتها إجباريا بصفة نهائية.إشراؼ عمى تسيير ال  مؤسسة مف خبلؿ تأجير مسيريف، وا 

 احنراف يف األداء 

 صعوبات مالية

 إلزامية تغيري هيكل ديون املؤسسة أو تغيري عقد الدين

الصعوبات املاليةطريقة معاجلة   

 إعادة تنظيم غري رمسية مع الشركاء املاليني
 اإلجراءات اجلماعية

 فشل النجاح

 التصفية 

أو استمرار النشاط    

إفالستكاليف   

 الطريق الرمسي 
 الطريق غري الرمسي 
 

http://www.bpifrance-lelab.fr/content/download/1528/12924/version/1/file/Regards_PME_16_Faillite.pdf
http://www.bpifrance-lelab.fr/content/download/1528/12924/version/1/file/Regards_PME_16_Faillite.pdf


 الفصل الثاني                             مفيومو، عوامل حدوثو، وأىم نماذج التنبؤ بو 
 

- 85 - 

حدد القانوف التجاري الجزائري ظاهرة اإلفبلس والتسوية القضائية: بػ"حالة يؤوؿ إليها التاجر عندما 
طريؽ لمتنفيذ الجماعي عمى أمواؿ المديف أو التاجر الذي توقؼ عف سداد  يتوقؼ عف دفع ديونه، أو

وبيعها تمهيدا لتوزيع ثمنها عمى الدائنيف بعد  قاقها. مما يؤدي إلى تصفية أمواؿعاد استحديونه في مي
 نقضاءاالجزائري اإلفبلس سببا مف أسباب واعتبر القانوف . 1تماما" مزريةأكد مف أف الوضعية المالية الت

 "بالعجز المالي"، يعد ما يعّرؼ المؤسسة ألنه دليؿ عمى عدـ قدرتها عمى مواجهة التزاماتها التجارية أو
اإلفبلس وجرائـ اإلفبلس والتسوية القضائية والصمح الواقي مف اإلفبلس وجرائـ اإلفبلس هو عمؿ قضائي 

مف  388 وخصص له الباب الثالث مف المادة ، 1975 الصادر بتاريخ 09-26 نظمه األمر رقـ بحت
رأس ماؿ الشركة، ما  ثبلث ارباع درو القانوف التجاري، كما وضع حد أدنى لخسارة رأس الماؿ الذي ق

لتصحيح الوضع بزيادة رأس الماؿ أو إصدار قرار بحؿ الشركة، واإلجازة   يوجب  عمى الشركاء المبادرة
مف  3و 2 الفقرة 589 بحؿ الشركة أماـ القضاء طبقا لنص المادة لكؿ مف يهمه األمر أف يطالب

 .75/59األمر
في اصدار نصوص تخص إفبلس إال أنها تسجؿ جمودا عية الفرنسية مرجالقانونيا بالجزائر تأثر  رغـ

رفع النمو االقتصادي وتخفيض البطالة هادؼ لسياسة اإلنعاش االقتصادي ال تتبعهايبلحظ و  المؤسسات.
عف طريؽ دعـ األنشطة المنتجة لمقيمة المضافة، والرفع مف عدد المؤسسات المنتجة المحمية الصغيرة 

 ، والتي يفترض أف تساعد في تقميص عدد المؤسسات المفمسة.2بلؿ الفبلحيوالمتوسطة واالستغ

والمرونػػػػة  فػػػػي معاممػػػػة  بالصػػػػرامة أو الفشػػػػؿ القػػػػانوني تمتػػػػاز القػػػػوانيف المنظمػػػػة لظػػػػاهرة اإلفػػػػبلس
حػػػػدة الظػػػػاهرة عمػػػػى النسػػػػيج االقتصػػػػادي مػػػػف المؤسسػػػػات المعسػػػػرة التػػػػي يمكػػػػف إعػػػػادة تنظيمهػػػػا لمتخفيػػػػؼ 

فعاليػػة اإلجػػراءات القانونيػػة المعالجػػة لمصػػعوبات الماليػػة بتعظػػيـ القيمػػة االقتصػػادية  تػػرتبطإذ  واالجتمػػاعي،
 :3التي حددتها كبل مف لممؤسسة

 ؛ مػف األوؿألخيػر مسػتمد : يتبناها القانوف الفرنسي والقانوف الجزائػري نظػرا ألف هػذا االمدرسة التقميدية
مايػػػة العمػػػاؿ )القػػػوة العاممػػػة(، الحكومػػػة حيػػػث  تركػػػز عمػػػى الػػػدور االجتمػػػاعي الػػػذي يمعبػػػه القػػػانوف لح

 والعارضيف ثـ يأتي هدؼ تعويض الدائنيف.
  تركز عمى تعظيـ قيمة المؤسسة بهدؼ تعويض الدائنيف أوال. األسواق الحرةمدرسة : 

                                                           

 .5ص  ،2007، الطبعة الثانية الجزائر، المطبوعات الجامعية،، ديواف اإلفالس وتسوية القضائية في القانون الجزائري ،فضيؿ نادية1-
 ، مجمة األبحاث االقتصادية واإلدارية،(2010-2000) دراسة تقييمية لسياسة اإلنعاش االقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترةنبيؿ بوفميح، -2

 .251ص  ،2012 ة وعمـو التسيير،العموـ االقتصادية والتجاري بسكرة كمية جامعة محمد خيضر ،رعدد الثاني عش
3
 -Rim AYADI BEN LAKHAL, réorganisation of bankrupt firms in france: financial and econometric 

analysis dissertation, thèse de doctorat  non publiée en science de gestion, université Cergy Pontoise, 

département d’économie, management mathématiques et  laboratoire de recherche THEMA,  2011, p 33. 
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مسػؤولية الوضػعية الماليػة وتبعاتهػا، لكػف  والمػالي االقتصػاديالفشػؿ  مرحمتػيتتحمؿ المؤسسة فػي 
حمايػػػة لإجػػػراءات  بتطبيػػػؽ زمػػػاـ األمػػػور السػػػمطات العموميػػػة )القضػػػاء(  تػػػولىت نونيمرحمػػػة الفشػػػؿ القػػػافػػي 

حسػػػب القػػػانوف الفرنسػػػي تتجسػػػد خطػػػوات الخيػػػار ، حفػػػاظ عمػػػى النسػػػيج االقتصػػػاديالمعسػػػرة لمالمؤسسػػػات 
 :1الرسمي لمعالجة الفشؿ المالي في

 حسػػػػيف المعمومػػػػة : تتضػػػػمف إجػػػػراءات لهػػػػا طػػػػابع عقػػػػابي وقػػػػائي تتمثػػػػؿ فػػػػي: تاإلجررررراءات الجماعيررررة
 المحاسبية وعممية اإلفصاح، إجراء اإلنذار، إجراء المصالحة أو التسوية بالتراضي.

 بعد بداية هذا اإلجراء تصبح المؤسسة تحػت حمايػة القػانوف لمػدة افتتاح إجراءات اإلنعاش القضائي :
المؤسسػة الحقيقيػة رقابة أو مبلحظة تمتد ثبلثة أشهر قابمة لمتجديد بقرار قضائي، بعد معرفة وضػعية 

 بواسطة الميزانية وتقدير إمكانية استمرارها مف عدمه يكوف أماـ المؤسسة احتماليف، هما:
 إما تحػت مخطػط إعػادة تنظػيـ أو هيكمػة المؤسسػة بالحفػاظ عمػى النشػاط وعمػى استمرارية المؤسسة :

مػا بالتنػازؿ الكمػي الفريؽ المسير بشرط التطبيؽ أو االستجابة إلجػراءات إعػادة الهيكمػة االقتصػاد ية، وا 
 أو الجزئي عف المؤسسة .

 :عندما يكوف االحتماؿ السابؽ مستحيؿ وتكوف التصفية إلزامية. التصفية القضائية لممؤسسة 

البعض اآلخر بينما فصؿ  التعثر المالينفسة الفشؿ المالي  ففي األخير، اعتبر بعض الباحثيف أ
مػف مراحػؿ التعثػر؛ حيػث يصػؼ الفشػؿ المػالي الػنقص المؤقػت بينهما، في إشارة إلى أف الفشؿ هو مرحمػة 

في السيولة الذي يصاحبه مجموعة مف الصعوبات التي قد تؤدي إلى تخمؼ المؤسسة عف تسديد التزاماتها 
 :2حسب الجدوؿ الزمني المخصص لها،  أما التعثر المالي كدورة عرؼ ضمف ثبلث مجموعات

 تعاريؼ تصؼ الحدث؛ -
 التعثر المالي؛تعاريؼ تصؼ مراحؿ  -
 تقنية لمتعثر المالي. تعاريؼ -

الناجحػة  مؤسسػاتمعمومة المالية لمفصػؿ بػيف التجدر اإلشارة إلى أف بعض الدراسات استعممت ال 
والفاشمة وضعت اإلفبلس والفشؿ المالي في قالب واحد ال يمكف فصمه، باعتبػار اإلفػبلس دليػؿ موضػوعي 

، لكػف انتقػدت هػذو الدراسػات بػأف الفشػؿ االقتصػادي أو الفشػؿ يسمح لمباحثيف بتصنيؼ المؤسسات بسهولة
 المالي لممؤسسة يعني ضعفها ماليا وليس بضرورة إفبلسها أي فشمها قانونيا.

 

 
                                                           

1
-Hubert DE LA BRUISLERIE, analyse financière et risque de crédit, Dunod, Paris, 1999, p 310-315.  

2
-Natalia OUTCHEVA, corporate financial distress: an empirical analysis of distress risk, Op.cit., P 14 . 
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Ⅱ-يفوالعوامل المفسرة لحدوث الفشل المالي وتكال 

 مسػببةالبهػدؼ تحديػد جوانبهػا وأهػـ العوامػؿ فشػؿ المػالي ال ظاهرة زاد زخـ الدراسات القائمة بدراسة
، ليػػتـ ترجمػػت هػػذو األخيػػرة لمؤشػػرات ت كػػوف نمػاذج رياضػػية تشػػرح، تفسػػر، وتسػػهؿ عمميػػة التنبػػؤ بهػػا إف الهػ

محاولػػػة لمتقميػػػؿ مػػػف آثارهػػػا الجسػػػيمة وتكاليفهػػػا عمػػػى المؤسسػػػة واألطػػػراؼ ذات العبلقػػػة، لػػػذا كأمكػػػف ذلػػػؾ، 
 المحور لعوامؿ حدوث الفشؿ المالي وتكاليفه.سنتطرؽ في هذا 

  حدوث الفشل الماليالمفسرة ل ملعواال-1

رأسػماؿ غيػر  العوامػؿ االقتصػادية، الخبػرة اإلداريػة، ضػعؼ عمميػة البيػع، فػيأحػد البػاحثيف  حددها
حسػػػب العوامػػػؿ المػػػؤثرة عمػػػى أداء المؤسسػػػة كنظػػػاـ  SINAN قسػػػمها بينمػػػا ،  1كػػػافي، زيػػػادة التكػػػاليؼ،...
خارجيػػة )المحػػيط الة التسػػيير، دورة حيػػاة المؤسسػػة( و العوامػػؿ الداخميػػة )نوعيػػإلػػى يتفاعػػؿ داخميػػا وخارجيػػا 

 .2االجتماعي، المحيط الصناعي، المحيط االقتصادي، المحيط التكنولػوجي، المحػيط القػانوني والسياسػي( 
لسػػػبع  اإلفػػػبلس عوامػػػؿصػػػنفت  BLAZY et COMBIERفرنسػػػا قػػػاـ بهػػػا بحسػػػب دراسػػػة ميدانيػػػة هامػػػة 

ػػر   مجموعػػات ػػج  اإلفػػبلس؛ إذ ترأسػػت مجموعػػة األحػػداث العرضػػية  الحتمػػاؿسػػبة دد ثقػػؿ كػػؿ منهػػا بالنح وح 
الصػعوبات بعػدها  ضػياع فػرص المبيعػات، تػـ  كوف أنها تحدث دوف سابؽ إنػذار، القائمة مرتفعة الخطورة

أثػػر عمػػى القػػػوائـ مػػف العوامػػؿ  % 80لػػػ  فػػي المبلحػػؽ(،  حيػػػث أف (08) الماليػػة...)كما يبينػػه الجػػدوؿ رقػػـ
، لكػف اإلشػكاؿ المطػروح حػوؿ الفتػرة الزمنيػة التػي يمكػف خبللهػا قيػاس 3انيػة التنبػؤ بهػاالمالية ما يحقػؽ إمك

 .  مالية أثر هذو العوامؿ قبؿ وقوع المؤسسة في أزمة

المحػػػػور لمػػػػا تػػػػـ طرحػػػػه فػػػػي  مػػػػة لمدراسػػػػة مػػػػف حيػػػػث الهػػػػدؼ وتطابقػػػػائكثػػػػر مبلاألالتصػػػػنيؼ نػػػػا ختر ا
الي كظػػػػاهرة محػػػػػؿ تحميػػػػػؿ العديػػػػػد مػػػػػف الطػػػػػرؽ مبػػػػػررا أف: "الفشػػػػػؿ المػػػػػ GUILHOTالػػػػػذي تبنػػػػػاو  ،السػػػػابؽ

التػػػػػي حممتػػػػػه مػػػػػف الجانػػػػػب: االقتصػػػػػادي، المػػػػػالي، والتخصصػػػػػات لكػػػػػف اإلسػػػػػهامات األكثػػػػػر أهميػػػػػة هػػػػػي 
الفشػػؿ المػػالي وفػػؽ التسمسػػؿ حػػدوث  عوامػػؿ  عنصػػرإذف سػػيعالج ال ،4واالسػػتراتيجي والتنظيمػػي والتسػػييري"

 والتسيرية. االستراتيجيةلعوامؿ ا، العوامؿ المالية، العوامؿ االقتصادية الموالي:

                                                           

-
 المريخ الطباعة والنشر، ، دار، والتطبيق العممياإلدارة المالية النظرية ،ميشيؿ ايرهاردت، ترجمة سرور عمى ابراهيـ سرورو  اـبيرجه أوجيف1

 .1155 ص ،2012، الكتاب الثاني
2
- Aktan SINAN, Early warning system for bankruptcy: bankruptcy prediction, Doctorate  thesis 

unpublished , faculty for economics of the karlsruhe institute of  technology (KIT), 2011, p 28. 
3
- Régis BLAZY  et Jérôme COMBIER, LA DEFAILLANCE D'ENTREPRISE: Causes économiques, 

traitement judiciaire et impact financier, institut national de la statistique et des études économiques, 1990, p 

90, disponible sur le site :https://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/17920/1/imethode72-73.pdf , Consulté le 

(18 /03/2014 ). 
4
- Sami BEN JABEUR, Statut de La faillite en théorie financière: approches théoriques et validations 

empiriques dans Le contexte français, thèse de doctorat  non  publiée, école doctorale  de et école doctorale de 

sousse, 2102, p 95. 

https://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/17920/1/imethode72-73.pdf
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 لفشل الماليحدوث االعوامل االقتصادية المفسرة ل-1.1

لمبعد االقتصادي أثر عمى نشاط المؤسسة وجانب مهـ ال يمكف تجاهمه في التفسير والتنبؤ بالفشؿ 
المػػالي الفشػػؿ والتعثػػر  يوفحيػػث فسػػر الكبلسػػيك ؛فقػػد تطػػور هػػذا البعػػد بتطػػور النظريػػة االقتصػػادية .المػػالي

ربطوا هذو الظاهرة بانخفاض معػدؿ  وفبيف العرض والطمب، أما الماركسي بعدـ التوافؽ أو التطابؽ المؤقت
العوامػػػؿ االقتصػػػادية المسػػػببة لمفشػػػؿ المػػػالي ضػػػمف مجمػػػوعتيف  أدبيػػػات الدراسػػػات السػػػابقة وضػػػعتالريػػػع، 

 عمى المجموعة الثانية. ميكرو وماكرو اقتصادية، سيركز الجزء الموالي

أوؿ الدراسػػػػات الميدانيػػػػة التػػػػي ألقػػػػت الضػػػػوء عمػػػػى تفسػػػػير الفشػػػػؿ المػػػػالي مػػػػف الجانػػػػب المػػػػاكرو 
ركػػزت عمػػى دور  والتػػيLUMBERG (0860، ) kEYNES (0860 ، )SAMUELSON (0868 )االقتصػػادي 
رأسػػممة الكتمػػة النقديػػة، معػػدؿ الفائػػدة، الفػػرؽ بػػيف اإلنتػػاج والعػػرض عمػػى الوضػػعية الماليػػة  االسػػتهبلؾ و

 .ؤسسةلمم

  إنشاء مؤسسات جديدة-1.1.1

في محيط اقتصادي متغير شديد المنافسة تهدد ظػاهرة الفشػؿ المػالي المؤسسػة فػي كػؿ مرحمػة مػف 
عػػادة النشػػاط، يقػػدر متوسػػط عمػػر كػػؿ  مراحػػؿ حياتهػػا، المتمثمػػة فػػي: المػػيبلد، النضػػج، النمػػو، التػػدهور، وا 

، فػػي هػػذا السػػياؽ 1ذا لػػـ تتجػػاوز سػػتة سػػنواتحيػػث تعػػد المؤسسػػة شػػابة إ مرحمػػة سػػتة سػػنوات عمػػى األقػػؿ،
لعبلقة إحصائية طردية بيف مجموع المؤسسات الجديدة  واحتمػاؿ اإلفػبلس أو  ALTMAN (0896) توصؿ

 معاناة المؤسسة مف صعوبات مالية، إضافة إلى أف حوادث اإلفبلس تحدث خبلؿ الخمس سنوات األولى،
نتيجػػة عػػدـ قػػدرة المؤسسػػات الحديثػػة عمػػى االسػػتمرار  ىوأكثػػر مػػف ثمثهػػا يحػػدث فػػي الػػثبلث سػػنوات األولػػ

 Liability " الحداثػةخصػـو  األنجموفونيػةما يطمؽ عميه فػي أدبيػات الدراسػات  والحصوؿ عمى الموارد، أو

OF Newness "2. 

 عامػػػؿلخمػػػؽ أو إنشػػػاء مؤسسػػػات جديػػػدة  األثػػػر الميكػػػانيكي كػػػوفعارضػػػت العديػػػد مػػػف الدراسػػػات  
هنػػاؾ  أسػػباب أخػػرى تنػػدرج ضػػمف خصػػائص المؤسسػػات الجديػػدة،  عثػػر المػػالي، بػػؿرئيسػػي لئلفػػبلس أو الت

مف حوادث التعثر المػالي تحػدث فػي الخمػس سػنوات األولػى % 51أف  KOEING (0895)حيث أشار كويف
ما يتطمب وقت إلعادة حصتها في السػوؽ والحفػاظ  مف حياة المؤسسة بسبب قيود عمى المستوى التجاري،

                                                           
1
-Amel HAROUNI et Imen AKKARI, the entrepreneurial failure : exploring links between the main causes 

of  failure and qualitative analysis using nvivo7 Software, Journal of  business and social science, Vol 3 

n°4,USA, 2012, p 191. 
2
-Amel HAMROUNI, L’échec entrepreneurial: relation entre les principales causses d’échec et Le cycle de 

vie de l’entreprise, analyse qualitative à travers le logiciel nviv07 , 7eme Congrès de L’académie de  

l’entrepreneuriat  et de l’innovation paris, 12-15 octobre, 2011, p 8, disponible sur lien : 

http//www.entrepreneuriat.com/fileadmin/user_upload/7eme_congres__2011/hamrouni.pdf , Consulté le 

(08/06/2014 ). 

http://www.entrepreneuriat.com/fileadmin/user_upload/7eme_congres__2011/hamrouni.pdf
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لمشػاكؿ عمػى مسػتوى الػتعمـ نظػرا  BLAZY et autres (0886)، بينمػا أرجعػه 1ا األوفيػاءعمى شريحة زبائنه
جراءات اإلنتاج وفؽ ما هو في السوؽ أو لػدى المنافسػيف كمػا أكػدت  ،2لغياب الخبرة في مبلئمة خطوات وا 

في التقميؿ  دراسة أف بعض العوامؿ كمستوى الخبرة العالي والقدرة األكبر عمى التفاوض مع الدائنيف تساهـ
 .مف احتمالية إفبلس المؤسسات البمجيكية التي يفوؽ سنها ثماف سنوات

المػػػػالي عػػػػالي جػػػػدا فػػػػي  لفشػػػػؿأف معػػػػدؿ اإلفػػػػبلس أو ا السػػػػابقةعػػػػف  مختمفػػػػة وجهػػػػة نظػػػػر أدلػػػػت
مػػف و سػػنوات، ذلػػؾ لؤلخطػػاء عمػػى مسػػتوى التوقعػػات،  3المؤسسػػات الكبيػػرة التػػي يتجػػاوز سػػنها أكثػػر مػػف 

 .3ستفادتها مف إعانات حكومية في هذو الفترةالص لدى المؤسسات صغيرة السف  المتوقع أف يتناق

تعرض المؤسسات لمفشػؿ المػالي مهمػا  أحد الباحثيف وجهتي النظر السابقتيف،  أجـزبيف بالموازنة 
فشػؿ المسػيريف فػي  آي كاف سنها، فإف كانت صغيرة فتنقصها كفاءات التسيير والقدرة عمى التسيير المػالي

ف كانػت كبيػرةئالخالقة لمقيمة والمنشػ االستراتيجيةموارد الير تطو   ة لموقػع اسػتراتيجي تنافسػي فػي السػوؽ، وا 
الحفػاظ عمػى مركزهػا عمػى لعػدـ قػدرتها  فهػذا راجػع سبؽ لها النجاح ثـ تعرضت لخطػر الفشػؿ المػالي السف

 .4بالتبلؤـ مع متطمبات محيطها المتغير

حيػػث  ،مسػػتقبؿ والوضػػعية الماليػػةالعامػػؿ مهػػـ فػػي تحديػػد  لمؤسسػػةاـ حجػػيػػرى بعػػض البػػاحثيف أف 
إذ  المؤسسات كبيرة الحجـ أكثر عرضة لمتعثر المػالي مػف المؤسسػات الصػغيرة، فػي حػيف يعػارض آخػروف

لممتغيػرات الحقيقيػة  اً معوضػ لمظػاهرة أو اً مفسػر  أف التحميػؿ الػديمغرافي لممؤسسػة غيػر صػالح  ليكػوف عػامبل
كػؿ مػف الحجػـ والسػف سػويا عػامبل  اعتبػرفقػد  HIGSON and  BHATTACHARJEE (2110)أمػا لهػا، 
 . 5يحدد دورة حياة المؤسسة مف خبلؿ تكويف التعمـ السمبي أو اإليجابي أساسًيا

 السوق النقدي وسياسة االئتمان-2.1.1

 : الكتمػة النقديػة6مػف خػبلؿتتحكـ السياسة النقدية في عممية منح االئتماف االستثماري لممؤسسات  
منهػػا لقيػػاس أثػػر السياسػػة  اً ف بعضػػو اختػػار البػػاحث .االحتياطػػات البنكيػػة، ومعػػدؿ الفائػػدة عػػرض النقػػدي،الأو 

                                                           
1
-Agnès FIMAYER, déstresse financière des entreprises: trajectoire de déclin et traitement judiciaire du 

défauts, Op.cit., p 35 . 
2
-Régis BLAZY et autres , Les défaillances d'entreprises : des difficultés visibles plusieurs années à 

L'avance, Op.cit., p 010. 
3
-Agnès FIMAYER, Op.cit., p 36. 

4
-Nathalie CRUTZEN et Didier VAN CAILLIE, Vers une typologie des micros et petites entreprises en 

difficulté: une ètude exploratoire , Op.cit., p 5-6. 
5
-Arnab BHATTACHARJEE and  Chris HIGSON, Macroeconomic conditions and business exit: 

determinants of  failures and acquisitions of UK Firm , centre for dynamic  macroecomomic analysis 

working paper  series, 2007, P 3 , available at:http//www.st-

andrews.ac.uk/CDMA/papers/wp0713.pdf, (10 /06 /2014). 
6
-Sami BENJABEUR,  Macroeconomic variables in financial distress : a non parametric methods , IPAG 

Working papers, IPAG Business School2014, p 4, available at: www.ipag.fr/wp-

content/uploads/recherche/WP/IPAG_WP_2014_313.pdf, (17/06/2014). 

http://www.st-andrews.ac.uk/CDMA/papers/wp0713.pdf
http://www.st-andrews.ac.uk/CDMA/papers/wp0713.pdf
http://www.ipag.fr/wp-content/uploads/recherche/WP/IPAG_WP_2014_313.pdf
http://www.ipag.fr/wp-content/uploads/recherche/WP/IPAG_WP_2014_313.pdf
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المؤسسػػات، فمػػنهـ مػػف اسػػتخدـ فػػي ومسػػتوى السػػيولة  النقديػػة التػػي تنتهجهػػا الدولػػة عمػػى شػػروط االئتمػػاف
 SHARABANI (2112 ،)ABDHALIM And Others (2119 ،)PRAVA MISHRAفقػط  معػدؿ الفائػدة 

استخدموا الكتمة النقدية المعبر عنها بػ: معدؿ الكتمة النقدية أو التغير فػي الكتمػة النقديػة آخروف ، و  (2106)
 ZATIUMالمتغيريف معا مثؿ دراسة  ، أو SALMAN and others (2100 ،)BENJABEUR (2014)ثؿ 

and other (2110). 

وهػامش  رفع معدؿ الفائدةأي البنوؾ  يودق بيف ة طردي لوجود عبلقة MORAVEC (2106)توصؿ 
عػبلف إفبلسػها حتمػاؿاسيولة الذي يقي المؤسسة مف   فػي جميػا يظهػر هػذا األثػر .1وقػوع صػعوبات ماليػة وا 

لمتمويػؿ إال البنػوؾ فػي ظػؿ  المؤسسات الصغيرة  التي تعػاني نقػص فػي األمػواؿ الخاصػة، وال تجػد مصػدًرا
يمنػػع تمويػػؿ أنشػػطتها ومشػػاريعها ولػػو كانػػت ذات مردوديػػة  مػػا عػػدـ قػػدرتها عمػػى الػػدخوؿ لؤلسػػوؽ الماليػػة

 .)سياسة التخمي عمى االستثمار(جيدة

 رتفػػاعاي معػػدؿ الكتمػػة النقديػػة يػػؤدي إلػػى فػػ انخفػػاض وجػػد أف عمػػى مسػػتوى المؤسسػػات السػػويدية
ثر يػػؤ  متصػػاص فػػائض الكتمػػة النقديػػة الالبنػػؾ المركػػزي برفػػع معػػدؿ الخصػػـ  فعنػػد قيػػاـ، 2حػػاالت اإلفػػبلس

حتمػػا عمػػى شػػروط االئتمػػاف ويػػؤدي الرتفػػاع األعبػػاء الماليػػة عمػػى المؤسسػػة، وانخفػػاض مسػػتوى السػػيولة؛ 
فبلسها زيدوبالتالي ي  .احتماؿ تأخر تسديدها اللتزاماتها وا 

 سعر الصرف -3.1.1

أهمية نسبية وتػـ دمجػه فػي  يب الدراسات إذ اعتبر متغير ليس ذفي أغمثر سعر الصرؼ همؿ أأ  
هنػػاؾ مػػف  . 3صػػمة وثيقػػة بمبمػػغ التصػػديري ذ .المعبػػر عػػف االنفتػػاح االقتصػػادي والمنافسػػة الدوليػػةالمتغيػػر 

ال يمكػف أخػػذو بعػيف االعتبػػار  أكػد اخػتبلؼ أثػػرو عمػى الوضػػعية الماليػة لممؤسسػػة بػاختبلؼ طبيعتهػا؛ حيػػث
، إذ تزيد ربحيػة في حساب احتماؿ الفشؿ المالي أو اإلفبلس نظرا لآلثار المتعارضة الرتفاع سعر الصرؼ

المؤسسػػػات المصػػػػدرة وتػػػػنخفض ربحيػػػػة المؤسسػػػػات المسػػػػتوردة لممػػػػواد األوليػػػػة والمػػػػواد النهائيػػػػة هنػػػػا اقتػػػػرح 
 .4تعويض المواد المستوردة بسمع محمية لتخفيض األثر السمبي لسعر الصرؼ

                                                           
1
 -Tomáš MORAVEC, the bankruptcy in the Czech republic- influence of  macroeconomic variables, 

University of Economics, Faculty of International Relations, Winston Churchill Square 4, 2013, p 142. 
2
- A. Khalik Salman and others, The determinants of failure of small manufacturing firms: assessing the 

macroeconomic factors , international business research,  Vol. 4, No. 3; July 2011, ISSN 1913-9004 E-ISSN 

1913-90122013, p 26, available at: http//www.ccsenet.org/journal/index.php/ibr/article/download/10306/7837, 

(07/7/2014) . 
3
- Ibid, p28. 

4
 - Ran SHARABANY, Business failures and macroeconomic risk factors, discussion paper No. 2004, 

research department , 2004, p 17, available at: http//www.bankisrael.gov.il/deptdata/mehkar/papers/dp0406e.pdf, 

(07/7/2014). 

http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ibr/article/download/10306/7837
http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mehkar/papers/dp0406e.pdf
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مػع  بالفشػؿ المػالي أف لمتغير سعر الصرؼ قدرة شرح إضافية في نموذج التنبؤ اتدراس أحد خمصت
سػعر  ارتفػاعصػناعة؛ إذ أف الخػاص بال، السػيولة، التػدفقات النقديػة، المتغيػر مردوديػةالمتغيرات األخرى كال

التػي لػديها ديػوف بالعممػة حيػث تعجػز المؤسسػات  ، 1الصرؼ يزيد مف احتماؿ فشؿ لدى معظـ المؤسسات
 حتمػاؿاوتتعػرض  ف تسديد ديونهاتزامف انخفاض قيمة العممة المحمية أماـ العممة األجنبية ع معو  األجنبية

 اإلفبلس. الفشؿ المالي و 

  لتضخما-4.1.1

 :عمى الوضعية المالية لممؤسسة مف خبلؿتضخـ يؤثر ال

 مساهمته في تذبػذب التػدفقات النقديػة الداخمػة لممؤسسػة، مػا يػؤثر عمػى قػدرتها فػي دفػع ب: مباشراألثر ال
 . 2يهدد بقائهاهو ما و  اماليالمؤسسة تعثر تسخـ استمرار في ارتفاع معدالت التض، ومع فوائد ديونها

  الػػذي تطمبػػه البنػػوؾ، ففػػي  *3معػػدؿ الفائػػدةمػػف خػػبلؿ زيػػادة : عمػػى شػػروط االئتمػػاف غيررر مباشررراألثررر
يقػػـو البنػػؾ المركػػزي بامتصػػاص فػػائض الكتمػػة  نتيجػػة التضػػخـ مرحمػػة ارتفػػاع الكتمػػة النقديػػة فػػي السػػوؽ
  .النقدية برفع معدؿ الخصـ عمى البنوؾ

 اح االقتصادي والمنافسة الخارجيةاالنفت -5.1.1

وايجابيػػة عمػػى  آثػػارا سػػمبية لػػهمػػا انفتػػاح أسػػواؽ الػػدوؿ عمػػى بعضػػها الػػبعض،  سػػاهمت العولمػػة فػػي
الصػػػحة الماليػػػة لممؤسسػػػات واحتماليػػػة اسػػػتمراريتها، إذ تختمػػػؼ طبيعػػػة األثػػػر حسػػػب نوعيػػػة السػػػوؽ الدولػػػة 

 متقدـ أو نامي:الالمنفتح 

  قتصػاد مػع وجػود سػعر صػرؼ مبلئػـ يشػجع عمػى إنشػاء مؤسسػات اال: انفتػاح متقدمرةالة دولرالسوق
محمية ويحسف مف مستوى االقتصاد المحمي، نظرا لتوافر منافذ لممنتجات المحمية، إضافة  أف ارتفػاع 

موصػوؿ إلػى مصػاؼ لالسػعر يحفػز المؤسسػات المحميػة و مستوى المنافسة مػف حيػث الكميػة، النوعيػة، 
 العالمية.المؤسسات 

                                                           
1
-Philip BRUNN and  Victoria REDWOOD, Company accounts based modelling of  business failures  and 

inplication for financial stability, the bank of england’s working paper series, n°210 , threadNeedle Street 

London, 2003, p 11, available at: 

http//poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=375091000096115106079112071073070124060087060080003065

108005066109064099104073080073057037122017121015000007075074004091103107033086048020109117

010020083081005010046040105031027064079088110000086120&EXT=pdf , (09/10/2014) .  
2
 -Jia LIU and Bong PANG, Business failures and macroeconomic factors in The UK, 2004, p 2, available at: 

http//www.efmaefm.org/efma2005/papers/153-liu_paper.pdf, (12/6/2014) . 
*

  لسىق النمذي وسياست االئتمان.ا عامؿكما ركر في  -

http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=375091000096115106079112071073070124060087060080003065108005066109064099104073080073057037122017121015000007075074004091103107033086048020109117010020083081005010046040105031027064079088110000086120&EXT=pdf
http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=375091000096115106079112071073070124060087060080003065108005066109064099104073080073057037122017121015000007075074004091103107033086048020109117010020083081005010046040105031027064079088110000086120&EXT=pdf
http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=375091000096115106079112071073070124060087060080003065108005066109064099104073080073057037122017121015000007075074004091103107033086048020109117010020083081005010046040105031027064079088110000086120&EXT=pdf
http://www.efmaefm.org/efma2005/papers/153-liu_paper.pdf
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 أيف تواجه أغمب مؤسساته صعوبات مالية وحتى خطر االندثار نظػرا لعػدـ قػدرتها سوق دولة نامية :
خمؼ عف توفير منتوجات أو خدمات تعندها ت ،عمى تحمؿ تكاليؼ المرتفعة لتبني التكنولوجيا الحديثة

 بنفس نوعية وسعر المنتجات المستوردة.

 SALMAN and Others و  ZEITUM and others 1 كؿ  استخدـ
2
مؤشر الصادرات لمتعبير عف مدى  

االنفتػػاح االقتصػػادي والمنافسػػة الخارجيػػػة، حيػػث افترضػػوا مسػػػاهمتها فػػي زيػػادة الػػدخؿ القػػػومي مػػا لػػه أثػػػر 
، تػـ رفػض هػذو الفرضػية أي زيػػادة اماليػػ هاتقميػؿ مػف احتمػاؿ فشػمالإيجػابي عمػى الصػحة الماليػة لممؤسسػػة و 

 PRAYAMISHRA (2013)دي إلػػػػى زيػػػػادة  المؤسسػػػات المفمسػػػػة، مػػػػا أكدتػػػػه مؤشػػػر قيمػػػػة الصػػػػادرات تػػػؤ 
 .3باستخداـ مؤشر أشمؿ وأحسف هو نسبة مجموع الصادرات والواردات عمى الناتج المحمي اإلجمالي

 ل المالي والدورة االقتصاديةالفش-6.1.1
لػػدورة االقتصػػػادية تعكػػػس المرحمػػة التػػي تكػػوف فيهػػا ا المػػذكورة أعػػبلوالعوامػػؿ المػػاكرو االقتصػػادية 

 تػػـ .ازدهػػاًرا أو انكماًشػػا حيػػث أف معػػدالت اإلفػػبلس تزيػػد فػػي فتػػرات االنكمػػاش وتػػنقص فػػي حالػػة االزدهػػار
فػػبلس المؤسسػػات، أبرزهػػا  حػػدوث فػػي تفسػػير مؤشػػرات تعبػػر عػػف الػػدورة االقتصػػادية اقتػػراح الفشػػؿ المػػالي وا 

لعبلقػػة عكسػػية بػػيف معػػدالت  BUNN (2116)حيػػث توصػػؿ  ؛النػػاتج المحمػػي اإلجمػػالي باألسػػعار الحقيقيػػة
ففي فترة االنكماش يكػوف النػاتج المحمػي اإلجمػالي ، 4جماليفشؿ المؤسسة ومعدالت نمو الناتج المحمي اإل

سػػػعر الصػػػرؼ مػػػنخفض مػػػا يعنػػػي فشػػػؿ و مػػػنخفض، معػػػدالت التضػػػخـ مرتفعػػػة، معػػػدالت الفائػػػدة مرتفعػػػة، 
 مػف جهػةلتمويػؿ نموهػا صػولها عمػى القػروض المؤسسات في تحصيؿ تدفقات النقدية مف جهة وصعوبة ح

 وعكس صحيح في مرحمة االزدهار. أخرى، ما يرفع احتمالية إفبلسها
 لفشل الماليحدوث االعوامل المالية المفسرة ل-2.1

أداة هامة الستخراج مؤشرات دالة عف األداء المػالي وتطػور الوضػعية الماليػة كشوؼ المالية التعد 
 :CAPON And Others (1990)احتمػاؿ نجاحهػا فػي االسػتمرار والنمػو، حيػث  لممؤسسػة، وبالتػالي تحديػد

"أف نمو المؤسسة واستمرارها مػرتبط بأدائهػا المػالي الجيػد أو العػالي، إذ لػـ يكػف العامػؿ الوحيػد ذو األهميػة 
 الفشػؿ المػالي انطبلقػا مػف حػدوث عوامػؿلتحديػد يشػرح إقػداـ البػاحثيف  . مػا5النسبية في بعض الصناعات"

                                                           
 
1
-Rami  ZEITUM And others, Macroeconomic determinants of corporate performance and failure : 

evidence form an emerging market, the case of jordan, corporate ownership and control 5(1), 2007, p 24,  

available at: http//ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=2533&context=commpapers, (12/6/2014). 
2
-Akhalik  SALMAN And Others, Op.cit., p26 .  

3
-Swayan PRAVA MISHRA,  A relationship between macroeconomic variables and corporate health 

manufacturing firms  in india, Journal Of Quantative  Economics , vol 11 .Nos 182, 2013, P 246 . 
4
-Philip BUNN, Company Accounts Based Modelling Of Business Failures, Domestic Finance Division , 

Financial Stability Review, 2003, p 149. 
5
-Arslan ASLAM KHAN and Teng how LOI, deterninants Of firm growth the evidence from  Belgian 

Company, university of ghent, faculty of economics , Enberdrijfskunde, Netherlands 2012, p 5,  available at: 

http//www.ethesis.net/Determinants/Determinants%20of%20firm%20growth%20Evidence%20 available 

at%20Belgian%20companies.pdf, (10/06/2014). 

http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=2533&context=commpapers
http://www.ethesis.net/Determinants/Determinants%20of%20firm%20growth%20Evidence%20from%20Belgian%20companies.pdf
http://www.ethesis.net/Determinants/Determinants%20of%20firm%20growth%20Evidence%20from%20Belgian%20companies.pdf
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وفػػػػؽ خصػػػػائص المؤسسػػػػات وأسػػػػباب ، فمػػػػنهـ مػػػػف حػػػػددها تقيػػػػيـ أداء المؤسسػػػػات المػػػػالي القابػػػػؿ لمقيػػػػاس
تقييـ رح التغير الحاصؿ في بعض مؤشرات لمعتمدة عمى شلطريقة الكبلسيكية اا وفؽوآخروف  الصعوبات،

( 07) ا الشكؿكما وضحه .فبلسمراحؿ التي تمر بها المؤسسات وصوال لحالة اإلفي كؿ ال *1المالي األداء
 الموزعة ضمف مجموعات أساسية تعكس األداء المالي. و 

 السيولة -1.2.1

كضماف لممدينيف،  ترؾلتحقيؽ أرباح أوييستثمر باحتياطي نقدي أو هامش  تتمتع المؤسسة السائمة
لكػػػف تػػػدهور  .يسػػػهؿ عميهػػػا تمويػػػؿ مشػػػاريعها االسػػػتثمارية بتكػػػاليؼ منخفضػػػة وضػػػماف اسػػػتمراريتهاحيػػػث 
وتظهػػػر الخزينػػػة السػػػالبة؛ مػػػا يعػػػرض  مردوديػػػة سػػػيؤدي حتمػػػا السػػػتنفاذ هػػػامش السػػػيولةلمر والحػػػاد المسػػػتم

 :عمى مستوى دورة االستغبلؿ و االستثمار كالتاليالمؤسسة لوضعية مالية حرجة يمكف تفسيرها 

 مية التي التدفقات النقدية التشغيو رأسماؿ العامؿ الاحتياجات ف دورة االستغبلؿ)المدى القصير(:  تعبر ع
الرتباطها بالسػيولة حيػث تسػاهـ بدرجػة كبيػرة  ادفع نظرً الفي تحديد احتماؿ التوقؼ عف  اتمعب دورا هامً 
أف ROBBINS and BEEKMAN (2112 )ديوف ودفػػع فوائػػدها، بهػػذا الخصػػوص أكػػد الػػفػػي تعػػويض 

السػيولة  ينما تحدث أزمة، ب2رأسماؿ العامؿ والعبلقة الجيدة مع المورديفالدورة النقدية الصحية ترتبط بال
نتيجػػة تباعػػد الفػػارؽ الزمنػػي بػػيف التػػدفقات السػػمعية والتػػدفقات الماليػػة أو الفػػارؽ الزمنػػي بػػيف المقبوضػػات 

 :3والمدفوعات عمى مستوى المكونات األساسية لدورة متمثمة في

 قصر آجاؿ المورديف مقارنة مع آجاؿ دفع الزبائف؛ نتيجة التمويف -

 زوف( نتيجة خطأ في تقدير الطمب؛فائض في اإلنتاج)المخ -

تزيػػػد آجػػػاؿ دفػػػع ديػػػوف الزبػػػائف أو يتعػػػذر الػػػدفع مػػػف طرفػػػه مقارنػػػة مػػػع آجػػػاؿ دفػػػع  عنػػػدما التسػػػويؽ -
 المورديف.

  تمػوؿ االسػتخدامات االسػتثمارية  حػيفدورة االستثمار) المػدى الطويػؿ(: يحػدث خمػؿ فػي هيكػؿ التمويػؿ
 بواسطة موارد قصيرة األجؿ نتيجة:

موازنػػة الرأسػػمالية التػػي تضػػـ حجػػـ هائػػؿ مػػف االسػػتثمارات دوف التحديػػد والتخطػػيط فػػي  سػػوء التخطػػيط -
 المالي لكيفية تغطيتها؛

                                                           
 الثالث مه الفصل األول.التي تناولها المحىر  -*

2
-Arslan Aslam KHAN and Teng how LOI, Op.cit., p 12. 

3
-Sami BENJABEUR, Statut de La faillite en théorie financière: approches théoriques et validations 

empiriques dans Le Contexte français, Op.cit., p 102. 
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قصير األجؿ لمتقميػؿ مػف حالػة عػدـ التأكػد إضػافة لسػيطرة والرقابػة عمػى التمويؿ   تفضيؿ البنوؾ منح -
ف االسػػتخدامات طويمػػة مػػع العمػـ أنػػه ال يتوقػػع تحقيػؽ تػػدفقات نقديػػة مػ المؤسسػة فػػي المػدى القصػػير،

 األجؿ في المدى القصير.

قبػػػؿ حدوثػػػه، اتفػػػؽ أغمبيػػػة  لفشػػػؿبخصػػػوص مؤشػػػرات السػػػيولة الهامػػػة التػػػي تقػػػدـ إمكانيػػػة لمتنبػػػؤ با
مجمػػػوع األصػػػوؿ أو رأسػػػماؿ العامػػػؿ إلػػػى ال سػػػبةون رأسػػػماؿ العامػػؿالهػػػو و البػػاحثيف عمػػػى المؤشػػػر التقميػػػدي 

 لسريعة والفورية.باإلضافة لنسب السيولة العامة ا رأسماؿال

 المردودية -2.2.1

 :1العبلقة بيف المردودية ونمو المؤسسة واستمرارها في اتجاهيف دراساتالتناولت 

  ووضػعها المػػالي المسػتقر يسػاهـ إلػى حػػد مؤسسػة نمػػو حجػـ ال حيػث أفمردوديػة:  –االتجػاو األوؿ نمػو
التػي  "Ricardian Theory"رديػاف نظريػة ريكامػا يتعػارض مػع كبير فػي زيػادة المبيعػات وتحقيػؽ أربػاح، 

زيادة طموح ورغبػة المؤسسػة فػي النمػو وتوظيفهػا أمػواؿ فػي اسػتثمارات جديػدة يػؤثر سػمبا عمػى تؤكد أف 
 المردودية.

  تمويؿ نمو: مثمته نظرية قيد ال–االتجاو الثاني مردودية"The Financing Constraints Theory" مؤكدة 
بيػػرا أو قػػررت توزيػػع كػػؿ األربػػاح عمػػى المسػػاهميف تػػنخفض فيهػػا تحقػػؽ ربحػػا ك أف المؤسسػػات التػػي ال
بػالقروض المتوسػطة والطويمػة المػدى هػذا مػا  حتػى اسػتمرارها تمويػؿ نموهػا أوو فػرص إعػادة االسػتثمار 

الحجػـ  أكثػر  صػغيرةأف المؤسسػات خاصػة  إلػى الدراسػات ىحػدإت توصػم .فشمها ماليا سيرتفع احتماؿ
االئتمػاف والقػروض نظػرا النخفػاض المتعمقػة بهػا عديػد الصػعوبات والقيػود عرضة لمتعثر المػالي لمواجهت

 .2ؤسسةالتي ترتبط أصبل بحجـ الم مولدةمقدار التدفقات النقدية ال

اقتصػػر اهتمػػاـ  ،حػػدوث الفشػػؿ المػػالي بواسػػطة المؤشػػرات تفسػػيرمتعبيػػر عػػف عامػػؿ المردوديػػة فػػي ل
 :يأ اديةعمى المردودية االقتص ALTMAN (0839)ألتماف  

 الفائض اإلجمالي لبلستغبلؿ/ األصوؿ؛ -
 معدؿ فائض اإلجمالي لبلستغبلؿ / القيمة المضافة؛ -
 فائض القيمة / مجموع األصوؿ. -

                                                           
1
-Arslan Aslam KHAN and Teng how LOI, Op.Cit., p  3-4. 

2
-Rain WGENVOORT, are  finance constraints hindering the growth of SMES in Europe, Europe ‘S 

changing  financial fan Scape: the financial of  small and medium size enterprise , ETP Paper, Volume 8, n° 2, 

2003, p 22. 
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قاس العائد المحقؽ مف استثمار بعد إزالة آثر الضريبة والفائدة باستخداـ الفائض التشػغيمي قبػؿ  إذ
ز بمردوديػػػػة اقتصػػػادية منخفضػػػػة ومعامػػػػؿ دوراف الفائػػػدة والضػػػػريبة؛ ليتوصػػػؿ أف المؤسسػػػػات الفاشػػػػمة تمتػػػا

التجاريػػػة، الماليػػػة، واالقتصػػػادية بواسػػػطة  بػػػيف المردوديػػػة LEE (2102)فػػػي حػػػيف مػػػزج . 1أصػػػوؿ مػػػنخفض
 :2النسب المالية التالية

 هامش الربح قبؿ الضريبة والفائدة )الربح قبؿ الضريبة والفائدة/الدخؿ التشغيمي(؛نسبة   -

 خؿ الصافي/ مجموع األموؿ الخاصة(؛العائد عمى السهـ )الد  -

 العائد عمى األصوؿ)الدخؿ الصافي/ مجموع األصوؿ(.  -

أهمية العائد عمى السهـ في تحديد احتماؿ الفشػؿ المػالي، كمػا أضػاؼ شػيء هػاـ  عمى شدد الباحث
عائد لبػػاهو الكفاءة التي تعػد مػف عوامػؿ الحكػـ عمػى نجػاح عمميػة إعػادة التنظػيـ أو اإلنعػاش المعبػر عنهػا 

 األصوؿ الثابتة، والعائد عمى األمواؿ المستثمرة.عمى 

 المديونية -3.2.1

فػي حػاؿ توزيػع األربػاح أو انخفػاض مردوديتهػا  لؤلربػاح المحتجػزة بػة فػي النمػوغالرا تمجأ المؤسسة
 إصػػدار أسػهـ عاديػػة أو ممتػػازة، إحػداهما .ديػدة، فيكػػوف أمامهػا اختيػػاريفتمويػؿ اسػػتثماراتها الج فتعجػز عػػف

 "  trade off theory"البػدائؿ اقترحػت نظريػة  . وضػعيتها الماليػةاالقتراض الػذي سػيؤثر حتمػا عمػى  واآلخر
التػػي تقػػدمها المديونيػػة  *المنػػافع والػػوافرات الضػػريبيةبػػيف تسػػمح بالمقارنػػة و هيكػػؿ رأس المػػاؿ  معادلػػة تصػػؼ

 : 3مع عيوبها، كما يمي

القيمة  -الضريبية + القيمة الحالية لموافرات بالممكية= قيمة المنشأة الممولة كميا  قيمة المنشأة
 الحالية لتكاليؼ الفشؿ المالي.

 ة المؤسسػة قيمػ المػؤثرة عمػى  أحػد المخػاطر النظاميػة الهامػة الفشػؿ المػاليمف المعادلة نبلحظ أف 
 ونيػػة المتمثمػػةالمرتبطػػة أساسابػػػ: أداءهػػا، العبلقػػات بػػيف المسػػاهميف  والمسػػيريف، والمكونػػات األساسػػية لممدي

                                                           
1
-Maria PSSILLAKI And Others, Evaluation of credit risk based on firm performance, european journal of  

operational research 201, 2010, p 876. 
2
-Ming chan LEE, Business bankruptcy prediction based on survival analysis approach, international 

journal on computer  science & information technology (IJCSTT), VOL 6, N° 7, 2014 , P 111. 

 تستفيد المديونية ،فبخصوص المدفوعة األمواؿ ذو منه متوقع وعائد تكمفة ممتازة أسهـ عادية، أسهـ مديونية، رأسماؿ مكونات مف نوع لكؿ -*
 النتيجة مف تخصـ التي األعباء مف الفائدة أف نظرا الضريبة معدؿ يف الفائدة جداء حاصؿ مقدار استرجاع نتيجة وفرة أو مزية مف المؤسسة
 لممؤسسة. الجبائية

 . 226ص  ،2010األردف،  والتوزيع، لنشر اإلثراء مكتبة ،المتقدمة المالية اإلدارة ،العامري ابراهيـ عمى محمد3-
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: حجػػـ المديونيػػة، معػػدؿ الفائػػدة، احتمػػاؿ انخفػػاض األرباح)المردوديػػة(، هػػذا مػػا توضػػحه معادلػػة الرفػػع فػػي
 : 1لحساب هيكؿ رأسماؿ األمثؿ الذي يحدد أقؿ قيمة لتكاليؼ لرأسماؿ، كما يمي المستعممة المالي 

Wacc=(E/V) kE+ (D/V) kD(1-TC)…….(1) 

 حيث: 

Wacc :ؿ المرجحة الموزونة.تكمفة رأسما 

 kE :تسعير الموجودات الرأسماليةالممتمؾ المحسوبة وفؽ نماذج  التمويؿ تكمفة *. 

Eمواؿ الخاصة.ؤل: القيمة الدفترية اإلجمالية ل 

Dمديوف الطويمة األجؿ ذات الفائدة.:القيمة الدفترية اإلجمالية ل 

V: ديوف طويمة األجؿ ذات الفائدة.مجموع القيمة الدفترية اإلجمالية لؤلمواؿ الخاصة وال 

TC.نسبة الضريبة عمى الدخؿ : 

خػػذ األالمقارنػػة بػػيف تكػػاليؼ مكونػػات رأسػػماؿ المتمثمػػة فػػي المديونيػػة مػػع ب أعػػبلو تسػػمح المعادلػػة  
ممكيػػػة رأسػػػماؿ، كمػػػا تسػػػاعد فػػػي فهػػػـ آثػػػر عوائػػػد المطموبػػػة عمػػػى البعػػػيف االعتبػػػار الػػػوفرات التػػػي تقػػػدمها و 

 آثر إيجابي سمبي، وحيادي:   إلىسة الذي نقسمه ية المالية لممؤسالمديونية عمى الوضع

 يتـ طرحه مف خبلؿ أمريف هما:   ثر اإليجابي:األ -أ

 آلية لخمؽ القيمة خاصة إذا كاففهو  الرفع المالي: تفضؿ المؤسسة المديونية  لتستفيد مف الرفع المالي 
زيادة نسبة المديونيػة  (1)؛ حيث حسب المعادلة2دةأدائها جيد وتسدد التزاماتها في الوقت والمبالغ المحد

هػامش ربػح ضػريبي نػػاتج عػف ارتفػاع  أربػاح االسػتغبلؿ عػػف  عػف  الحػد األمثػؿ يػوفر مزيػػة ضػريبية أو
 الذي يختفي عند زيادة نسبة المديونية عف الحد األمثؿ. األعباء المالية

ة حاصػؿ قسػمة الػديوف الطويمػة بنسػب عف الرفع المػالي Altman (0800) و  Breaver (0833)عبر 
مجمػػوع  نسػػبة Koes PRANOWO and Others (2010)  ختػػاراحػػيف فػػي  األجػػؿ عمػػى مجمػػوع األصػػوؿ،

ف الرفػع حيث أف زيادة وحػدة واحػدة مػقروض مستحة الدفع وقسيمات السندات إلى األمواؿ السائمة المتاحة 
 الفشؿ المالي.  حتماؿاالمالي تؤدي إلى انخفاض 

                                                           
 .289-288 ص ،2000األردف،  عماف، ،ىاألول الطبعة لمنشر، الوائؿ دار ،واالئتماني المالي التحميل ،مطر محمد -1
*

 العائذ الخالي مه المخاطر وحاصل جذاء مخاطرة السهم السىليت والفرق بيه عائذ محفظت السىق و العائذ الخالي مه المخاطر. تحسب بمجمىع -
2
-Coulibaly  ALY DIADJIRY, Op.cit., p 39 . 
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  ث مػة " المقػػرضالػدائف و  –المسػػير –عمومػػة: يخػص ثػػبلث أطػراؼ "المسػػاهـ تماثػؿ الم فػػي الثنائيػػات م م 
 التالية:

  المسػير: يحبػذ المسػير بغيػة الحفػاظ عمػى منصػبه التمويػؿ بػاألمواؿ الخاصػة بػدؿ مػف عبلقة المسػاهـ  و
ر وتػػػركيـ التخمػػػي عػػػف االسػػػتثما المديونيػػػة مػػػا يخفػػػض احتمػػػاؿ التعثػػػر المػػػالي، لػػػذا يكػػػوف سػػػموكه عػػػادة

السػػػيولة. عكػػػس ذلػػػؾ المسػػػاهـ يفضػػػؿ االسػػػتعانة بالمديونيػػػة لعػػػدـ تمييػػػع حصػػػته ونفػػػوذو فػػػي رأسػػػماؿ، 
ولتصػػػبح المديونيػػػة أداة فعالػػػة لزيػػػادة قيمػػػة المؤسسػػػة وتخفػػػيض مػػػف احتمػػػاؿ الفشػػػؿ، فػػػي ظػػػؿ تضػػػارب 

 :1مصالح الطرفيف اقترح الباحثوف حمواًل لمحد مف شدة الخبلؼ بينهما، هي

ة الممموكة مػف طػرؼ المسػيريف فػي األمػواؿ الخاصػة هنػا تصػبح المديونيػة وسػيمة لتحفيػز زيادة الحص -
 نقدية ما يقي المؤسسة مف الوقوع في الفشؿ المالي؛الالمسيريف لتوليد التدفقات 

حػد فقػداف الوظيفػة فػي حالػة تػدهور أو ظهػور إلػى تقديـ مكافآت عمى أساس أداء المؤسسة وعقوبػات  -
 ؛يونية وسيمة لمرقابة عميهـح المدالصعوبات تصب

ور آثػػار التمويػػؿ بالمديونيػػة فػػػي مديونيػػة وسػػيمة لحػػؿ الصػػراع بػػيف طػػرفيف حيػػث يػػوازف ظهػػإذف ال
خزينة المؤسسة كما يتـ ظهور آثار التمويؿ بػاألمواؿ الخاصػة مػف نػواقص وزوائػد القػيـ لممسػتثمريف بشػكؿ 

 فردي لتشجيع المسيريف عمى تحقيؽ مردودية عالية جيدا. 

  حسػب نظريػة اإلشػارة  المسػير والمػدينيف:عبلقة" théorie du signal "  المديونيػة وسػيمة لتخفػيض  فػإف
األعباء المالية بواسطة رفع مالي، وأيضػا إشػارة عػف صػحة الماليػة لممؤسسػة ووسػيمة اتصػاؿ فعػاؿ بػيف 

ية لممؤسسػة بتقػديـ ؛ حيػث يقػوـ المسػيروف المطمعػوف عمػى وضػعية الحاليػة والمسػتقبمالمسيريف والػدائنيف
 . 2حوؿ القدرة عمى استرجاع أموالهـمعمومات لدائنيف 

أعبػاء ي ظهػر ارتفاع حجـ المديونيػة وصػعوبات االسػتغبلؿ نتيجة  تدهور أداء المؤسسةاألثر السمبي:  -ب
مػا يعػرؼ  وأ حصػوؿ عمػى قػروضالواحتماليػة عػدـ ،  فوائد والعبلوات اإلضػافية المتمثمة في المالي الفشؿ

مشػػاريع خطػػرة  ي الخػػوض فػػيأ لتوتر المػػالي ويػػؤدي لسػػموؾ غيػػر مثػػالي عمػػى مسػػتوى سياسػػة االسػػتثماربػػا
 مردودية منخفضة حسب القيمة الحالية الصافية.وذات 

االقتصػادي فػإف  زدهػارااليختمػؼ آثػر المديونيػة حسػب وضػعية االقتصػاد ففػي حالػة   حيرادي:ال األثر -ج
ا فػي حالػة االنحػدار أو عمػى المؤسسػة بفضػؿ أثػر الرفػع المػالي، أمػ أثر المديونية يكػوف مفضػؿ أو ايجػابي

متنبيه عمى وضعية المؤسسػة وآثػر سػمبي يظهػرو الرفػع المػالي لمديونية آثر إيجابي رمزي لمكوف ياالنكماش 
                                                           

1
-Agnès FIMAYER, Op.cit., P  32  . 

2
-Jonathan BERK et autres,  Finance d’entreprise, Pearson édition,  2008, p 544. 
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إذف تعػػاكس األثػػريف وفقػػا لػػدورة لحيػػاة المؤسسػػة يػػؤدي إلػػى  و ردود أفعػػاؿ غيػػر واثقػػة ألطػػراؼ االسػػتغبلؿ،
 .  1الحيادية

 ازن الماليالتو  اليسر المالي أو -4.2.1

تمويػػؿ نمػػو أو تػػدرج هرمػػي متبػػع ل سػػمـ "the pecking order theory" الترتيػػب  اقترحػػت نظريػػة
 ،القػروض، السػندات القابمػة لمتحػوؿ بالتمويؿ الذاتي بواسػطة األربػاح المحتجػزة، ءً استثمارات في مؤسسة بد
باسػػتقبللية ماليػػة عنػػد قػػدرتها عمػػى تمويػػؿ  هػػاالمػػالي تمتع المؤسسػػة يفتػػرض تػػوازف .2وأخيػػرا إصػػدار األسػػهـ

فػي نمو اسػتثماراتها )االسػتخدامات الدائمػة( بشػكؿ مسػتقؿ باسػتعماؿ األربػاح المحتجػزة )المػوارد المسػتقرة(، 
،  تػػػوازف الهيكػػػؿ المػػػػاليو يخػػػؿ لممديونيػػػة يفقػػػدها اسػػػتقبلليتها ويعرضػػػػها لصػػػعوبات ماليػػػة وء لجػػػأف حػػػيف 
 :3نتيجة

 تمويؿ االستخدامات الدائمة بواسطة الموارد قصيرة األجؿ؛  -
 تمويؿ االستخدامات الجارية بموارد طويمة األجؿ؛ -
 التخمي عف استثمارات مف أجؿ دفع الديوف؛ -
 .الزيادة في الديوف طويمة األجؿ لتغطية الديوف قصيرة األجؿ -

العامؿ كمؤشػر مػزدوج لتحميػؿ السػيولة رأسماؿ المؤشرات الدالة عمى التوازف المالي اقترح بالنسبة لم
 فػيالتػي تعتبػر ضػماف لمػدائنيف  ،4والتوازف المالي، احتياجات رأسػماؿ العامػؿ، الخزينػة، واألربػاح المحتجػزة

 PRANOWO and Others  (2101)عبػر . المػدى القصػير وأيضػا مػف أهػـ مصػادر تمويػؿ نمػو المؤسسػة
 البسػطمجموع األصوؿ أما  في المتمثؿلهما نفس المقاـ  فعف اليسر المالي كمؤشر لمصحة المالية بنسبتي

حيث توصموا إلى أف زيادة وحػدة واحػدة مػف األمػواؿ  واألرباح المحتجزة عمى التوالي؛ األمواؿ الخاصة هوف
غيػػاب آثػػر النسػػبة الثانيػػة نظػػرا لتسػػجيؿ األربػػاح ، إضػػافة لالخاصػػة تػػؤدي إلػػى زيػػادة احتمػػاؿ التعثػػر المػػالي

ي المبػػدأ أأداء التػػدفقات النقػػدي  قاعػػدة االسػػتحقاؽ فػػي حػػيف أف دراسػػتهـ تعتمػػد عمػػى دراسػػةالمحتجػػزة وفػػؽ 
فيما يخص نسبة األمواؿ الخاصة عمى مجموع   KHAN and LOI (2010)توصؿ عكس ما سبؽ  .5النقدي

نسبة معناو مواجهة المؤسسة نقص في األمػواؿ الخاصػة الكمما نقصت هذو  عبلقة عكسية إذإلى صوؿ األ

                                                           
1
-Sami BENJABEUR, Statut de La faillite en théorie financière: approches théoriques et validations 

empiriques dans le contexte français, Op.cit., p108. 
2
-Arslan Aslam KHAN and Teng how LOI, Op.cit., p 0 . 

3
-Sami BENJABEUR, Statut de La faillite en théorie financière: approches théoriques et validations 

empiriques dans Le Contexte Français, Op.cit., p 102 
4
 -Agnès FIMAYER, Op.cit., P 70 .  

5
- Koes PRANOWO and Others, Determinant of corporate financial distress in an emerging  

market economy: empirical  evidence  available at the indonesian stock exchange 2004-2008, International 

research  journal of finance and economics ISSN 1450-2887 Issue 52 (2010), Euro journals publishing, 2010, p 

87. 
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التي تغطي الخصـو بالتالي يعمو احتماؿ اإلفبلس، فبزيادة سرعة نمو المؤسسة زادت الحاجة إلى مصػادر 
 . 1تمويؿ خارجي ما يعني الزيادة في الخصوـ

 تغطية الديونالقدرة عمى االسترجاع و  -5.2.1

خ حتػػػػـر شػػػػروط تعػػػػويض ديػػػػوف بتػػػػواريتإذ لػػػػـ  امديونيػػػػة اسػػػػتقبللية المؤسسػػػػة واسػػػػتمراريتهالتهػػػػدد 
 استحقاقها، حيث اعتمد المدخميف لتقييـ قدرة مؤسسة عمى استرجاع وتغطية ديونها:

ركز عمى قدرة األصوؿ السائمة في تغطية االلتزامات المالية باعتماد مؤشرات تعكس ي   مدخل التقميدي:ال-أ
التػي  مويؿ الػذاتي،احتياجات رأسماؿ العامؿ، قدرة الت رأسماؿ العامؿ،ال: هيو قدرة التمويؿ الذاتي لممؤسسة 

تعػػد محػػدودة لتغطيػػة المديونيػػة طويمػػة األجػػؿ، كمػػا أف القػػدرة التمويػػؿ الػػذاتي ال تقػػدـ فعػػبل السػػيولة الكافيػػة 
سػػة هػػي إال تػػدفؽ كػػامف فػػي الخزينػػة، إال أنهػػا تسػػتخدـ فػػي تقيػػيـ قػػدرة مؤسمػػا لمواجهػػة التزامػػات المؤسسػػة ف

الميزانيػػة وجػػدوؿ حسػػابات النتػػائج المصػػدر األساسػػي ، تمثػػؿ 2قصػػير اآلجػػؿعمػػى تغطيػػة االئتمػػاف التجػػاري 
 .آي وفقا لمبدأ االستحقاؽ لتقييـ القدرة عمى تغطية الديوف في إطار هذا المدخؿ

يفسػر حػػدوث الفشػؿ خبللػه عنػػد و  يركػز عمػى التػػدفقات النقديػة التػي تولػػدها المؤسسػة مردخل الحررديث:ال-ب
هػذا مػا أدى لممطالبػة بالتوسػع فػي االفصػاح المحاسػبي  .يوفالتدفقات النقدية المولدة لتغطية الػدعدـ كفاية 

نظػػػرا العتمػػػاد هػػػذا المػػػدخؿ عمػػػى المبػػػدأ النقػػػدي آي قائمػػػة التػػػدفقات النقديػػػة التػػػي لػػػـ تحظػػػى بػػػنفس أهميػػػة 
أف وجود مستوى مف الخسائر والديوف السيئة أمر ال مفر منه لكف  حيثالميزانية وجدوؿ حسابات النتائج، 

عبلقػة بالفشػؿ ذ اإلجػراءات المناسػبة التػي لهػا الماليػة والمحاسػبية يسػاعد البنكػي فػي اتخػاتوفير المعمومات 
 . 3المالي أو اإلفبلس

ممػػا سػػبؽ  نبلحػػظ أف الخػػبلؼ القػػائـ بػػيف المػػدخميف حػػوؿ أهميػػة المعمومػػات التػػي تقػػدمها النسػػب 
تنبػؤ بالفشػؿ المػالي، الؤيػة لنمػاذج مبػدأ النقػدي فػي زيػادة القػدرة التنبالالمالية حسب مبدأ االستحقاؽ مقارنة ب

 لػػذا قسػػمت نمػػاذج التنبػػؤ حسػػب طبيعػػة المبػػدأ المسػػتخدـ إلػػى ثػػبلث نمػػاذج تعتمػػد عمػػى نسػػب االسػػتحقاؽ
 المبدأ النقدي واألخرى مختمطة. عمى ونماذج تعتمد

 

                                                           
1
-Arslan Aslam KHAN And Teng how LOI , Op.cit., p29.  

2
 -Saoussen BOUJELBEN et Fedhila HASSOUNA,  La pertinence du cash-flows d’exploitation et de 

L’information  financière traditionnelle dans La prévision de La détresse financière des entreprises 

tunisiennes, 2003,  p 2, disponible sur site : https://halshs.archives-

ouvertes.fr/file/index/docid/544881/filename/p158.pdf,  Consulté le (15/01/2014). 
3
-Chiraz FEKIH et fedhila HASSOUNA, prédiction du risque de défaillance des entreprises: capacité à 

utiliser ratios financiers, application du modèle linéaire de BRUNSWIK, 2003, p 4, disponible  sur le site  : 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00593034/document, consulté le (15/07/2014 ). 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/544881/filename/p158.pdf
https://halshs.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/544881/filename/p158.pdf
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00593034/document
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 يرية واالستراتيجية المفسرة لمفشل الماليالتس العوامل-3.1

مػػػؼ يػػػؤدي إلػػػى حمقػػػات مفرغػػػة مػػػف التراجػػػع واالنحػػػراؼ خطػػػر الفشػػػؿ المؤسسػػػاتي حػػػدث مػػػؤلـ ومك
 تطػػػوير نمػػػػاذج نوعيػػػػة تحػػػػوي متغيػػػػرات المحػػػػيط الخػػػػارجي تػػػػـ، لػػػػذا 1بالتػػػالي ينػػػػتج عنػػػػه أزمػػػػات اقتصػػػػادية
إف وتعكػس عوامػؿ ( TS( ضػمف  المرحمػة )08رقػـ ) الشػكؿ وو  ن ػ التػيومتغيرات المحيط الداخمي كالتنظيـ، 
 أساسػػػا بالمػػػدخميف المرتبطػػػة فشػػػؿ المؤسسػػػة المػػػالي،فػػػي بب حتمػػػا لػػػـ يػػػتـ الػػػتحكـ فيهػػػا بشػػػكؿ جيػػػد ستسػػػ

العوامػػػػػؿ التسػػػػػييرية، الحوكمػػػػػة، نركػػػػػز فيمػػػػػا يمػػػػػي عمػػػػػى  .يري السػػػػػموكيياالسػػػػػتراتيجي والتسػػػػػ االقتصػػػػػادي
 .االستراتيجية

 يريةيالعوامل التس-1.3.1

مؤسسػة إذ أكػد في دراسة عبلقة التعثر المالي بالجانب التسػييري فػي ال ًقاسبا COVER (0866)كاف 
أف  Dun and Bradstreetة  نتػائج دراسػ. بينػت األخطاء اإلدارة الجسيمة أهـ األسباب المؤديػة لئلفػبلس أف
 فػي% 96 في حيف ارتفعت إلػى الواليات المتحدة األمريكية راجع ألسباب تسييريةبحاالت الفشؿ مف  92%
 :اآلتيثبلث دراسات، كانطبلقا مف ؿ المالي التسييرية لحدوث الفش عوامؿاليمخص الجدوؿ الموالي  .2اكند

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
-Hassan BELLIHI et  Majda EL AGY, Le risque d’échec entrepreneurial Crise individuelle Prélude de 

crise collective, essai D’exploration des facteurs et des effets critiques, l’èquipe de recherche en 

développement et  mangement de Projet ‘’EDMP’’, Laboratoire ‘’LaRGe’’, ècole nationale de commerce et de 

gestion, université IBNOU ZOHR, Agadir, Maroc, p 5,  available 

at:https://emnet.univie.ac.at/uploads/media/Bellihi__El_Agy.pdf, consulté le  (15/03/2015) . 
2
-Rolffe PEACOCK, faillure and assistance of small firms, 2000 ,p 8, available at: 

http//www.sbeducation.info/downloads/sbfail.pdf, (19/07/2013). 

 

https://emnet.univie.ac.at/uploads/media/Bellihi__El_Agy.pdf
http://www.sbeducation.info/downloads/sbfail.pdf
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 يرية لحدوث الفشل الماليالعوامل التس(: ا04الجدول رقم )

مجموعة تضم مشاكل  الدراسات
 المعمومات وتسيير

BLAZYet COMBIER 

(7991) 

HAROUNI et  

AKKARI (2172) 

(2172) D. HOLT 

 ؛ءنظاـ معمومات غير كؼ - األسباب التسييرية

 فاهـ الفريؽ اإلداري؛سوء ت -

 فائض االلتزامات؛ -

صػػػػػػػػػػػعوبات التسػػػػػػػػػػػيير فػػػػػػػػػػػي  -
 المؤسسة؛

 سوء تقييم المخزونات؛ -

 كافي.الالتمويف غير  -

 

 

 نقص الكفاءة في التسيير؛ -

نقػػػػػػػص الخبػػػػػػػرة فػػػػػػػي مجػػػػػػػاؿ  -
 التسيير في قطاع النشاط؛

 نقص الموارد المالية؛ -

 غياب المتابعة؛ -

 التسيير المالي.سوء  -

 

 الزبائف؛مع  مشاكؿ -

قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرارات ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعؼ ال -
االسػػػػػػػتراتيجية بػػػػػػػالنظر إلػػػػػػػى 

 الطمب؛

 المنافسة؛ -

 المالي؛ نقص اإلفصاح -

 نقص المعرفة المالية؛ -

 القرارات الخاطئة؛ -

لتررردفقات االتسررريير الخررراط   -
 النقدية؛

 ضعؼ القيادة. -

 

 انطبلقا مف الدراسات المذكورة أعبلو. مف إعداد الباحثة المصدر:

حيػػػث أف  لمجانػػػب السػػػموكي لممسػػػير ع فػػي أغمبهػػػاأف عوامػػػؿ الفشػػػؿ التسػػػييرية ترجػػػ يظهػػر الجػػػدوؿ
السياسػػات الماليػػة والمحاسػػبية،  تنظػػيـالقػػرارات الخاصػػة بنعكس تػػغيػػاب الخبػػرة، الصػػبر، التخطػػيط الػػذاتي 

بمػغ احتمػاؿ ، BERYMAN (1994)استبياف  حسبف .)(09)التموينية،...،)كما هو موضح في الشكؿ رقـ 
% بعػػػدها 16التسػػويؽ بػػػ ة، تميػػه تسػػيير وظيفػػ%28 ػػػب المػػاليالتسػػيير حػػدوث الفشػػؿ المػػالي بسػػبب سػػوء 

 .1%6 ، وتسيير الموارد البشرية%15 التسيير التشغيمي

                                                           
1
 -Rolffe PEACOCK , Op.cit., p 9. 
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لعػػدـ كفايػػة رجػػع فػػي حػػدوث الفشػػؿ المػػالي، الػػذي ي مػػف الجػػدوؿ يظهػػر أهميػػة سػػوء التسػػيير المػػالي
مشػػاكؿ السػػيولة التػػي و تسػػيير القػػروض، الرقابػػة عمػػى المخزونػػات،  فػػي مجػػاؿ وكفػػاءة المعرفػػة المحاسػػبية

 : 1فيدراسات  ىحدها إحددت كماتظهر في نسب التدفقات النقدية...، 

 ؛كفاءة في تسيير األصوؿالنقص  -

 معدالت مرتفعة لممكية األصوؿ الثابتة؛ -

عيػػؽ تطػػور تضػػعؼ التخطػػيط عمػػى مسػػتوى التػػدفقات النقديػػة مػػا ينػػتج احتيػػاج عمػػى مسػػتوى األمػػواؿ  -
فبلسها. ها المؤسسات وارتفاع احتماؿ فشم  وا 

التػػي قػػد تبػػرز أهميػػة التسػػيير المػػالي فػػي التسػػيير االسػػتراتيجي لمؤسسػػة خاصػػة فػػي بدايػػة حياتهػػا 
لعػػػػدـ كفايػػػػة األمػػػػواؿ فػػػػي  (، نظػػػػرا(08)بدايػػػػة مواجهتهػػػػا لصػػػػعوبات ماليػػػػة )كمػػػػا بػػػػيف الشػػػػكؿ رقػػػػـ  تكػػػػوف
ألعبػػػػاء الماليػػػػة واألجػػػػور، رأسػػػػماؿ العامػػػػؿ الصػػػػافي( لتغطيػػػػة اسػػػػتثمارات المؤسسػػػػة الهامػػػػة، زيػػػػادة االبداية)

 البحث والتطوير. ألعباء دوف تغطية كاإلعبلف واإلشهار أوباإلضافة 

هػػو البحػػث عػػػف التغيػػرات فػػي عػػػالـ االقتصػػاد بطريقػػة تسػػػمح  متغيػػػرفػػي محػػيط  ردور المسػػي  إذف 
باسػػػتغبلؿ الفػػػرص وتجنػػػب التهديػػػدات، باتخػػػاذ مجموعػػػة مػػػف القػػػرارات الرشػػػيدة  تمػػػس اسػػػتمرارية المؤسسػػػة 

، مسػػػتوى المػػػؤهبلت هجنسػػػ، عرفػػػه، ه: شخصػػػية المسػػػير، سػػػن2بػػػػ ووضػػػعيتها الماليػػػة، التػػػي غالبػػػا مػػػا تتػػػأثر
 .شبكته االجتماعيةو ، قطاع األصؿ لممسير، حجـ المؤسسة التي يسيرها مف قبؿ، تهالعممية وخبر 

 الحوكمة -2.3.1

 :3تتـ دراسة عبلقة الحوكمة بالفشؿ المالي لممؤسسات عمى مستوييف 

حوكمػػػة المؤسسػػػة( يػػػدرس آثػػػر اإلجػػػراءات التشػػػريعية -األنظمػػػة الحكوميػػػة) ى االقتصررراد الكمررري:مسرررتو  - أ
عمػى سػمات أو  )عقاب أو إقالة المسير وفصمه في حالة تسػوية حقػوؽ الػدائنيف وتصػفية المؤسسػة(لمبمد

سػتوى عند السماح  لهػـ باتخػاذ القػرارات عمػى متظهر ميكانيزمات الحوكمة . مسيريفلدى الحرية القرار 
تحت رعاية قوة القانوف. يبلحظ في اآلونػة  أي عند وضعها ةإعادة التنظيـ المؤسسأو  مخطط التصفية

                                                           
1
 - Mohd Suberi BIN ABHALIM and others,  Financial  performance and the management issues of 

bumiputera construction firms in the malaysian  construction industry, advances in environmental biology, 

8(9) Special 2014, p 654.  
2
-Diane Saty KOUAME, Op.cit., p 395. 

3
-Christine POCHET, Le gouvernement de L'entreprise défaillante: étude de trente plans de continuation , 

finance contrôle stratégie – Volume 4, N° 2, juin 2001, p 150. 
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التػي تسػعى إعادة التنظيـ، بدؿ التصفية  القياـ بعممية أي لممدخؿ األنجموفوني تشريعاتاألخيرة توجه ال
 . 1الصارمة لمحفاظ عمى حقوؽ المدينيف كما تنادي به القوانيف ذات اإلرث الروماني

يخػص هياكػؿ الحوكمػة وهندسػة ميكانيزماتهػا التػي تحكػـ اإلطػار التقػديري  مستوى االقتصاد الجزئري: -ب
فت الحوكمػة الماليػة بأنهػا: "عمميػة أو منهجيػة تسػتخدـ إلدارة وتسػيير أعمػاؿ ر  ع  . داخؿ المؤسسة لممسيريف

النهػائي هػو تحقيػؽ قيمػة  هااءلة.  هػدفوشؤوف المؤسسة بهدؼ تحسيف وازدهار األعماؿ وتحقيؽ مبدأ المسػ
إذف تكمػػف  2لممسػػاهميف عمػػى المػػدى الطويػػؿ وفػػي نفػػس الوقػػت مراعػػاة مصػػالح األطػػراؼ ذات المصػػمحة"

تػأثير الوتوجيههػا و  صػحاب المصػالح مػف خػبلؿ الرقابػة عمػى اإلدارةالحد مف خبلفػات أفي وظيفة الحوكمة 
ألف نظرية الوكالة تفترض أف تدهور األداء ، االستراتيجية ة اتخاذ القراراتعمى سموؾ المسيريف أثناء عممي

يكػػوف نتيجػػة انحػػراؼ فػػي الجهػػود اإلداريػػة تمبيػػة لمصػػالح حػػاممي األسػػهـ عنػػدها تػػدخؿ المؤسسػػة فػػي حالػػة 
األطػػػػػراؼ الداخميػػػػػة كالعمػػػػػاؿ والخارجيػػػػػة  بػػػػػيفأف النزاعػػػػػات ات دراسػػػػػال  ىحػػػػػدإ تأكػػػػػدهنػػػػػا  .تعثػػػػػر مػػػػػالي

المؤديػة سػمطات العموميػة عمػى رأس قائمػة مجموعػة األسػباب العرضػية الدوف، كالمساهميف، البنوؾ، المػور 
 . 3المؤسسات الفرنسية إلفبلس

اهتمػػاـ نظريػػة المنظمػػات،  محػػؿالمسػػتوى كانػػت العبلقػػة بػػيف الحوكمػػة والتعثػػر المػػالي  ضػػمف هػػذا
 : االتجاهات التاليةوالتي أظهرتها في 

 أي أف ميكانزمػات الحوكمػة تػأثر عمػى األداء  شرل المرالي(:داء المالي )الفاأل-اإلتجاه األول: الحوكمة
 .المالي لممؤسسة

أف  (2004-2000)بورصػة بػنغبلدش لمفتػرة الممتػدة بػيف ببنػؾ تجػاري مسػجؿ  23دراسػة عمػى ت أكػد
مػػف الصػػراعات  فػػي التحفيػػؼمشػػاكؿ الحوكمػػة تػػؤثر عمػػى األداء المػػالي لمبنػػؾ وأف الحوكمػػة الفعالػػة تسػػاهـ 

مجمػس اإلدارة، حجمػه، نشػاطه، هيكػؿ  هػا أيمكوناتأكثر في آثػر تفصيؿ العند  .4مساهميفوخمؽ القيمة لم
المؤسسػػػػػة صػػػػػغيرة إسػػػػػبانية مسػػػػػعرة فػػػػػي  307أداء  عمػػػػػى  (COE) القيػػػػػادة، ومجمػػػػػس المؤسسػػػػػة التنظيمػػػػػي

جػػػة غيػػػاب الخػػػارجيف وحجػػػـ المجمػػس لػػػه أثػػػر سػػػمبي عمػػػى األداء نتي المسػػػيريفالبورصػػة، اسػػػتنتج أف نسػػػبة 
والمرونػػة واالتصػػاؿ الفعػػاؿ بػػيف أعضػػاء المجمػػس، فػػي حػػيف أف عػػدد المسػػيريف الػػداخميف لػػه أثػػر  التنسػػيؽ

                                                           
1
 -Christine POCHET, Traitement légal de La défaillance et gouvernance: une comparaison internationale, 

Revue internationale de droit économique, 2001/4 t. XV, 4 , 2001, P 486. 

2
- Nor Balkish ZAKARIA, Corporate governance and the relationship between default risk and the 

earnings response coefficient , unpublished doctorate, victoria university of Wellington,USA,2012, P 58 . 
3
- Régis BLAZY et Jérôme COMBIER  ,Op.cit.,P 44. 

4
-Syeda Rakhshanda AMBERIN, an empirical analysis on the role of corporate governance in determining 

the relationship between financial performance and agency conflict in private commercial banks in 

bangladesh , report presented in partial fulfillment of  the requirements for the degree bachelor of business 

administration, 2012, p 8, available at: http//www.sb.iub.edu.bd/internship/spring2006/0220102.pdf,, 

(08/06/2014). 

http://www.sb.iub.edu.bd/internship/spring2006/0220102.pdf
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 مؤسسػػػة 662عينػػػة بواسػػػطة  ZAKARIA (2102) توصػػػؿ .1ايجػػػابي عمػػػى قػػػرارات التخطػػػيط االسػػػتراتيجي
أف مكونات الحوكمة مف خبرة واستقبللية  (2110-2112)عمى مدى ست سنوات  ةماليزيالبورصة بالمسجمة 

 .2لجنة التدقيؽ، استقبللية مجمس المساهميف تحفؼ مف األثر السمبي لمتوقؼ عف الدفع

إذا كاف تغيير هندسة الحوكمة يؤثر عمى األداء المالي لممؤسسة وعمى احتماؿ بقائها إذف يمكػف أف 
بلزمػػة توجهػػت الدراسػػات لمعرفػػة التغييػػرات والتعػػديبلت الهنػػا  .يكػػوف لهػػا دور وقػػائي لتجنػػب الفشػػؿ المػػالي

لتحسيف األداء المالي لممؤسسات التي توجد في صعوبات، وكيفية التقميؿ مف احتماؿ الفشؿ المالي، حيػث 
المضػػاعؼ  االحتمػػاؿأف اسػػتقرار الػػرئيس التنفيػػذي يقمػػؿ مػػف PARKER and Others  (2112 )توصػػمت 

 . 3ؤسسةلئلفبلس كما أف ارتفاع ممكية المساهميف المسيرييف مرتبطة ايجابيا ببقاء الم

 إلػى  المبنانيػةالمؤسسػات دراسػة عمػى توصػمت  حوكمة: -األداء المالي )الفشل المالي( :االتجاه الثاني
الزيػػػادة فػػػي عػػػدد االجتماعػػػات وحجػػػـ مػػػة المتمثمػػػة فػػػي أف التعثػػػر المػػػالي يػػػؤثر فػػػي ميكانيزمػػػات الحوك

ة نسػػػػبة اإلداريػػػػيف المجمػػػػس وزيػػػػادة المسػػػػيريف الػػػػداخمييف والخػػػػارجيف، فػػػػي حػػػػيف ال توجػػػػد فرصػػػػة لزيػػػػاد
 .4الخارجييف إضافة إللغاء التعييف في الوظائؼ المزدوجة

 :ت إحػػدى خمصػػ أمريكيػػة لفتػػرة عشػػر سػػنواتمؤسسػػة  42باسػػتخداـ معطيػػات  االتجرراه الثالررث المررزدوج
المالية  يختمؼ أثر الصعوبات تجاهيف؛ حيثاالوجود عبلقة بيف الحوكمة والتعثر المالي في ل الدراسات

لحوكمة حسب المدى الزمني قبػؿ وبعػد حػدوث التعثػر المػالي، إذ يزيػد حجػـ مجمػس ونسػبة عمى هيكؿ ا
في سنتيف بعد التعثر المالي ويتراجع بعػد الثالثػة والرابعػة، كمػا أف مقػاييس اسػتقبللية المجمػس  المسيريف

مستقرة  فوالمسيريكعدد االجتماعات، فصؿ هياكؿ القيادة، زيادة نسبة ممكية مجمس المؤسسة التنظيمي 
هػػػػاـ لنسػػػػبة اإلداريػػػػيف الخػػػػارجييف فػػػػي  يرصػػػػد أثػػػػر بالنسػػػػبة لبلتجػػػػاو المعػػػػاكس،. طػػػػواؿ سػػػػنوات التعثػػػػر

معامػؿ دوراف المجموعػة المسػيرة عمػى بقػػاء و  عمػى مسػتوى هيكػػؿ المسػاهميف إضػافة لمتغيػرات المجمػس،
 . 5المؤسسات التي تواجه صعوبات مالية

 
                                                           

1
-Blanca AROSA and others, The board structure and firm performance in SMEs: evidence,  available  at , 

Spain, Elsevier Espana,Vol 19, 2013, p 127. 
2
- Nor Balkish ZAKARIA, Corporate governance and the relationship between default risk and the 

earnings  response Coefficient , Unpublished  Doctorate, victoria university of  wellington, USA, 2012, P  vi. 
3
-Susan PARKER and others, Corporate governance and corporate failure: a survival analysis, 2002, p 4 ,  

available at: 

https://www.researchgate.net/publication/241507589_'Corporate_Governance_and_Corporate_Failure_A_Survi

val_Analysis'  ,corporate gouvernance,   )5/06/2014).  
4
-Charbel SALLOUM et Nehmé AZOURY, détresse financière et gouvernance d’entreprise: approche 

empirique, Revue Libanaise de gestion et d’èconomie , Vol. 1, 2008, p 30. 
5
-Houda BRADAI, détresse financière et restructurations des structures de gouvernance: une analyse de 

survie, revue de La Comptabilité, Le Contrôle Et L'audit Entre Changement Et Stabilité,  halshs-00522403, 

version 1 – 30, Sep 201, la France, 2008, p 1.  
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 اإلستراتيجية -3.3.1

مػػػػدخؿ االسػػػػتراتيجي لظهػػػػور مؤشػػػػرات غيػػػػر ماليػػػػة تجػػػػادؿ الالمػػػػالي بواسػػػػطة  فشػػػػؿأدى التنبػػػػؤ بال
نجػػاح أو فشػػؿ المؤسسػػة  Porterحسػػب .التنبػػؤ نمػػاذجف بخصػػوص أهميتهػػا وآثرهػػا الهػػاـ عمػػى  دقػػة و البػػاحث

وتعػدد طرقهػا يػؤدي إلػى تجزئػة  مفشػؿللكػف اخػتبلؼ الجوانػب المدروسػة  .االسػتراتيجيةعامؿ مهـ فػي رسػـ 
أف: "العمػـو  Bygrave and Holder يعيؽ بناء استراتيجية سميمة حيث أكػد ؼ وتعدد تعاريفهواختبل همفهوم

 .1الجيدة تبدأ بتعاريؼ جيدة"

تحقيػؽ ميػزة تنافسػية تجعػؿ الزبػائف ينفقػوف أمػوالهـ لمحصػوؿ عمػى إلػى  المؤسسػة استراتيجيةتهدؼ 
عمػػػى قػػػدرة المسػػػير وتعػػػاوف  تيجيةاالسػػػترايتوقػػػؼ نجػػػاح  .فو افة أعمػػػى مػػػف التػػػي يقػػػدمها المنافسػػػقيمػػػة مضػػػ

 .2حيث تعتبر أحد عوامؿ تحقيؽ أهداؼ المؤسسة وضماف نجاحها وبقائها المستخدميف معه

مراحػؿ رضػا الزبػائف؛ إذف كػؿ مرحمػة مػف  مما سبؽ نستنتج أف بقاء المؤسسة مرهوف أساسا بزيػادة
اع،...( تسػػػػاهـ فػػػػي اسػػػػتمرارية إنتػػػػاج المنػػػػتج أو تقػػػػديـ الخدمػػػػة )تمػػػػويف، إنتػػػػاج، التسػػػػويؽ، تطػػػػوير و إبػػػػد

هنػػػا نبلحػػػظ أهميػػػة التفاعػػػؿ بػػػيف المػػػدخؿ  .مػػػاليال فشػػػؿالفػػػي  اقػػػد يكػػػوف سػػػببً  فشػػػؿ أي مرحمػػػةف ،المؤسسػػػة
االستراتيجي)دراسة الفرص والتهديػدات لتجنػب المخػاطر( والمػدخؿ السموكي)تسػيير الوظػائؼ( فػي اسػتمرار 

 .المؤسسة
قطػاع Porter  أضاؼ سة في خمؽ الميزة التنافسية،فيما سبؽ تـ التركيز عمى دور وظائؼ المؤس

 مفشؿ المؤسسة في الحاالت التالية:ا، فقد تؤدي هذو األخيرة لوالتكنولوجي
  لػػآلالت ومعػػدات اإلنتػػاج: فػػي ظػػؿ التغييػػر السػػريع فػػي تكنولوجيػػا اإلنتػػاج وعػػدـ  التقػػادـ التكنولػػوجي

 :3حدة المنافسة، نتيجةو التأكد مف التوجهات االقتصادية 
 الحوادث الحاصمة في اآلالت وآلية اإلنتاج؛ -
 الخسائر الناتجة عف تقادـ اآلالت؛ -
األعراض الجانبية كالتموث، انطبلؽ المواد الكيميائيػة واإلشػعاعات المسػتعممة فػي هػذو التكنولوجيػا  -

 عمى المحيط وصحة اإلنساف.
 دى الدراسػات بالنسػبة نقص استعماؿ التكنولوجيػا: يػؤدي إلػى مشػاكؿ وفشػؿ المؤسسػة عبػرت عنهػا إحػ

 .4نقص السماح تكنولوجي إلى  المنتجات في حالة المؤسسات التي تممكها
                                                           

1
- Jon GUERGU, the causes behind the ‘failure’ of Hmv and the consumer perception of entertainment 

retailers , A Dissertation Unpliched Master, science in the faculty of Humanities, 2013, p 9. 
2
 -Gary D. HOLT, construction business failure: conceptual synthesis of causal agents, Construction 

Innovation, Vol. 13 No. 1, 2013, p 59. 
3
-AKTAN SINAN, Op.cit., P 30. 

4
 -Alina ZAPALSKA and Geoff PERRY, the life-cycle growth and development approach to analyzing 

entrepreneurship in china, 2004, p 12, available at: http//journal.apee.org/images/5/59/999580.pdf, 

(15/07/2014). 

http://journal.apee.org/images/5/59/999580.pdf
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  توظيػػؼ األمػػواؿ فػػي االسػػتثمار بتكنولوجيػػػا غيػػر مناسػػبة: يػػؤدي إلػػػى اإلفػػبلس المؤسسػػة عنػػد تحديػػػد
 يأخػػذ معيػار اختيػار اسػتثمار يػتبلءـ مػػع احتياجػات المؤسسػة لكنػه ال يتوافػػؽ مػع القػدرة التنافسػية و ال

 .1بعيف االعتبار القدرة التجارية لممؤسسة ومصاريؼ البحث والتطوير المرتفعة

 تكاليف الفشل المالي -2

تعظػيـ قيمػة المؤسسػػة يعنػي اختيػػار مسػتوى مديونيػػة أمثػؿ يجعػػؿ الرفػع المػػالي فػي أعمػػى قيمػة لػػه  
ؿ المؤسسػػة ويخفػػض قيمػػة مػػف احتمػػاؿ فشػػ زيػػدعػػف الحػػد األمثػػؿ يتػػه زيادفمقارنػػة بتكػػاليؼ الفشػػؿ المػػالي؛ 

خػػػػػػبلؿ دراسػػػػػػة فقيمػػػػػػة المؤسسػػػػػػة  بمقػػػػػػدار انخفػػػػػػاضتكػػػػػػاليؼ الفشػػػػػػؿ المػػػػػػالي . يػػػػػػـ قيػػػػػػاس آثػػػػػػر المؤسسػػػػػػة
KORTEWEG  تػػراوح نقػػص قيمػػة المؤسسػػة  2112-0882صػػناعة مػػابيف  22مؤسسػػة عمػػى مسػػتوى  222لػػػ

  .2حالة اإلفبلسفي  %60 ارتفع لػفي حالة الفشؿ المالي و  %03-5مف 

ف صعوبة الفصؿ بػيف التكػاليؼ االقتصػادية والماليػة لمتعثػر، إذ يصػعب الفصػؿ بػيف و واجه الباحث 
، يتوقػؼ مبمػغ تكػاليؼ الفشػؿ المػالي والمػالي االقتصػادي انخفاض قيمػة المؤسسػة النػاتج عػف تػدهور األداء

 :3المتمثمة في ثر الكمي لمقوى المتباينة،األعمى 
 لممؤسسة؛ حوافر المساهميف وأصحاب المصمحة لتحقيؽ قيمة -
 الموقؼ التفاوضي لكؿ مف المؤسسات المالية وأصحاب المصالح في حؿ الضائقة المالية؛ -
 وقت المستغرؽ لحمها. الطوؿ  -

 حسب أدبيات الدراسات المالية إلى مباشرة وغير مباشرة: قسمت تكاليؼ الفشؿ المالي

 التكاليف المباشرة -1.2

إلداريػػػة، تتضػػػمف التكػػػاليؼ ا إعػػػادة هيكمػػػة ديونهػػػايسػػػهؿ تقػػػديرها وحسػػػابها تػػػدفعها المؤسسػػػة خػػػبلؿ 
 نػػذكر. مػػا يػػؤثر عمػػى قيمػػة أصػػوؿ المؤسسػػة .التكػػاليؼ االجتماعيػػة...و التصػػفية، تكػػاليؼ إعػػادة التنظػػيـ و 

 : 4في اآلتي بعضها 

                                                           
1
- Siah Hwee ANG and Jason HUANG, the effects of organizational life cycle and unabsorbed 

organizational slack on choice of international growth strategies, p 11, available  at: 

http//www.library.auckland.ac.nz/subject-guides/bus/docs/effects2009.pdf?origin=publication_detail, 

(17/07/2014) . 
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 -Arthur KORTEWEG, the costs of financial distress across industries, 2007, p 25,  available 
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710050980731080040211230270721120380360260000620330370181111060700870700410720710830630640

91069090064114110057010017082116099106020085073092106006&EXT=pdf, (26/06/2014) . 
3
 -Kevin KEASEY and others, the costs of SME’s financial distress across Europe, p 1, available at: 

http//www.fma.org/Hamburg/Papers/luis.pdf, (1 /07/2102) . 
4
Sami BEN JABEUR, Statut de la faillite en théorie financière: approaches théoriques et validations 

empiriques dans le contexte français, Op.cit., p 44. 

http://www.library.auckland.ac.nz/subject-guides/bus/docs/effects2009.pdf?origin=publication_detail
http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=886002089031001127089001121089124073000064069010066071005098073108004021123027072112038036026000062033037018111106070087070041072071083063064091069090064114110057010017082116099106020085073092106006&EXT=pdf
http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=886002089031001127089001121089124073000064069010066071005098073108004021123027072112038036026000062033037018111106070087070041072071083063064091069090064114110057010017082116099106020085073092106006&EXT=pdf
http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=886002089031001127089001121089124073000064069010066071005098073108004021123027072112038036026000062033037018111106070087070041072071083063064091069090064114110057010017082116099106020085073092106006&EXT=pdf
http://www.fma.org/Hamburg/Papers/luis.pdf
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  المينية الخارجية:األتعاب -1.1.2

خػػػارج مثػػػؿ: الخبػػػراء تتحمػػػؿ المؤسسػػػات المتعثػػػرة أو المفمسػػػة أعبػػػاء المهنيػػػيف المسػػػتعاف بهػػػـ مػػػف ال
تزيػد هػذو األتعػاب  .المحضػريف القضػائييفو القانونييف، المدقيقيف، الخبراء القانونيف، البنكييف والمسػتثمريف، 

 المزرية التي تعانيها المؤسسة المتعثرة.المالية مف الوضعية 

 لمستخدمين الداخميةا تكاليف-2.1.2

بػػؿ  مهنييف الخػػارجيف مػػف حيػػث الوقػػت والطاقػػةالبػػ االسػػتعانةإف التقػػدـ نحػػو حػػؿ مشػػكمة ال يقتصػػر 
التفاوض مع بعض الدائنيف مف أجؿ  يتعمؽ بعممية وجوب تحمؿ مجهود إضافي نظير  أيضا المستخدميف

مناقشػػػة المعمومػػػات الضػػػرورية المطموبػػػة مػػػف طػػػرؼ المختصػػػيف خطػػػة إلعػػػادة التنظػػػيـ والتعػػػاوف و  إعػػػداد
 . مؤسسةسير اليومي لموطبعا  لهذو العمميات أثر عمى ال الخارجييف،

عمػػػى قيمػػػة المؤسسػػػة خاصػػػة فػػػي الواليػػػات تػػػأثير هػػػذو التكػػػاليؼ نسػػػبة ف فػػػي تقػػػدير و اجتهػػػد البػػػاحث
. توصػػؿ أحػػدهـ أف قيمػػة المؤسسػػةتػػدهور خبللػػه قيػػاس  مػػف المتحػػدة التػػي تتػػوفر عمػػى سػػوؽ مػػالي يمكػػف

سنة  0855لىإ 0866مف الممتدة في الفترة  %4القيمة السوقية لممؤسسات بػنسبة   تخفض كاليؼ المباشرةالت
 . 1قبؿ اإلفبلس

 التكاليف غير مباشرة -2.2

خسػػارة ثقػػة ذوي العبلقػػة مػػع و خسػػائر المتعمقػػة بتػػدهور أداء اإلدارة التكػػاليؼ الفػػرص البديمػػة و  هػػي
 2:، والمتمثمة فيالمؤسسة، الزبائف، العماؿ، المدنييف،...

تػػوفر التػػي والخػػدمات مػػف المؤسسػػات مشػػراء السػػمع انخفػػاض المبيعػػات وخسػػارة الزبػػائف الػػذيف يميمػػوف ل -
 االستقرار واالستمرار في توفير المنتجات والخدمات؛

ثقتهـ في المؤسسة حيث يقمصوف أجؿ القرض التجػاري أو يتوقفػوف عػف  ونقصتدهور عدد المورديف  -
 تكاليؼ وتضطر المؤسسة إلى التخفيض مف اإلنتاج؛ ال مما يرفعتوريد السمع ولخدمات 

تواجػه فلضػياع أمػنهـ المػالي  معنويػاتهـ انخفػاض نتيجػةدرة العماؿ والمسيريف ذوي الكفػاءة العاليػة مغا -
 نقص جاذبيتها لموظفيف جدد؛و رية غياب المردودية التشغيمية والتسيالمؤسسة خطر خسارة طاقمها و 

بعػد   قاتخسائر المحتممة بعػد ظهػور احتمػاؿ تػأخر أو توقػؼ دفػع المسػتحال المدينوف مف خطريعاني  -
 ؛عقود الديوفالمؤسسة  انتهاؾ

  ؛األسهـ مف تذبذب أرباحهـ وحتى لخسائر مالية واستثمارية وف وحاممو يعاني المستثمر  -
                                                           

1
- Edith S. HOTCHKISS And Others, Handbook of corporate finance: empirical corporate finance, Vol Ch. 

14, 2008, p 46. 
2
-Jonathan BERK et autres, Finance d’entreprise, Pearson éditions, p 525-527 . 
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ضػػياع الفػػرص ل مػػا يػػؤدي لػػنقص إقبػػاؿ المسػػتثمريف الحػػالييف والمتػػوقعيف عمػػى شػػراء أسػػهـ المؤسسػػة -
 سة.لمؤسااؿ نتيجة عدـ كفاية رأسم جيدةالو  يدةدجالاالستثمارية 

قياس بشكؿ دقيؽ وعممي، لذا قاـ التحديد و البصعوبة المبلحظة و  تكاليؼ غير المباشرةال متازت
 نسػػبة، قػػدرت بالعديػػد مػػف البػػاحثيف بتطػػوير منػػاهج لتحميػػؿ األثػػر المحتمػػؿ لهػػذو التكػػاليؼ عمػػى القيمػػة

نقص فػي دراسػة   ، وتػراوح الػ1لتجػار التجزئػة %0فػي المؤسسػات الصػناعية و % 05تأثيرها عمى القيمة بػ
BRANCH (2002)  بعد اإلفبلس. يمة المؤسسةقمف  %01إلى  %5 مف 

 يوضح الجدوؿ اختبلؼ نوعية تكاليؼ المباشرة وغير مباشػرة قبػؿ اإلفػبلس )مرحمػة الفشػؿ المػالي(
 وبعدو، كاآلتي: 

 بعد اإلفالسالتعثر المالي قبل و (: تكاليف 05الجدول)

 التكاليف غير مباشرة تكاليف المباشرةال المدى الزمني ونوعية التكاليف

قبؿ اإلفبلس)مرحمتي الفشؿ االقتصػادي 
 والمالي(

 التكاليؼ اإلدارية؛ -

 تكاليؼ إعادة التنظيـ. -

تكػػػػػاليؼ فقػػػػػداف ثقػػػػػة األطػػػػػراؼ ذات  -
 المصمحة؛

 تدهور المصداقية التجارية والمالية. -

 تكاليؼ إعادة الهيكمة؛ - بعد اإلفبلس )مرحمة الفشؿ القانوني(

 ليؼ التصفية؛تكا -

 التكاليؼ االجتماعية. -

 تكمفة الفرص البديمة؛ -

 ديوف الضرائب. -

Source:  Coulibaly  Aly Diadjir, La défaillance des PME belges: analyse des déterminants et 

modélisation statistique, Op.cit., p  63,  Modifie. 

الػػذي تتحممػػه المؤسسػػة الفاشػػمة ماليػػا  وقانونيػػا،  المػػالي العػػبء، نبلحػػظ كبػػر (05)مػػف الجػػدوؿ رقػػـ 
الوطني ما يستوجب إيجاد وسػيمة  واالقتصادالذي ال يقتصر آثرو عمى المؤسسة فقط بؿ يمتد إلى المجتمع 

د تها. لذا طػورت نمػاذج لمتفسػير وشػرح الظػاهرة التنبؤ بها لمتقميؿ مف ح   الخطيرة أولموقاية مف هذو الظاهرة 
يػػر فػػي العوامػػؿ حػػدوثها بواسػػطة مؤشػػرات يػػتـ اسػػتخراجها مػػف الكشػػوؼ التغبلقػػا مػػف دراسػػة والتنبػػؤ بهػػا انط

الباحػػث أو متخػػذ القػػرار، طبيعػػة البيانػػات  الماليػػة، التقػػارير اإلداريػػة، أو مػػف مصػػادر مختمفػػة يحػػددها هػػدؼ
 المدى الزمني، ....و ومصدرها، 

                                                           
1
-Jonathan Berk et autres, Op.cit., p 527 . 
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حيػػث تػػـ اخػػتبلؼ البػػاحثيف فػػي تصػػنيؼ عوامػػؿ حػػدوث الفشػػؿ المػػالي،  فػػي نهايػػة المحػػور، نسػػتنتج 
 يوالتسػػػػػيير هػػػػػدؼ الدراسػػػػػة أي تحميمهػػػػػا مػػػػػف الجانػػػػػب االقتصػػػػػادي، المػػػػػالي، و  يػػػػػتبلءـاالختيػػػػػار منهػػػػػا مػػػػػا 

يفػه وآثػارو الجسػيمة عمػى تكال وتجنػب الفشؿ المالي تحقيؽ إمكانية الوقاية مفعمى ما يساعد االستراتيجي، 
حدوثػه بواسػطة مؤشػرات  خػبلؿ دراسػة آثػر التغييػر فػي عوامػؿ مػفاالقتصػاد ككػؿ. مع، و ، المجتالمؤسسات

المػػالي، أو مػػف مصػػادر مختمفػػة  اإلداريػػة أو معمومػػات السػػوؽالتقػػارير  الماليػػة أو كشػػوؼال مسػػتخرجة مػػف
 يحددها هدؼ الباحث أو متخذ القرار، طبيعة البيانات ومصدرها، المدى الزمني لمنموذج.

Ⅲ- وأنواعيا تنبؤ بالفشل المالي: أىميتيانماذج ال 

وهيئػػػػػة  (AICPA) المعهػػػػػد األمريكػػػػػي لممحاسػػػػػبيف القػػػػػانونييف، قػػػػػاـ بعػػػػػد الحػػػػػرب العالميػػػػػة الثانيػػػػػة
عقب سمسمة أزمات إفػبلس المؤسسػات بهػدؼ تبرئػة المػدققيف ومحػافظي الحسػابات مػف  (SEC) البورصات

ونوعيػة لمتنبػؤ بسػبلمة الوضػع المػالي لممؤسسػات  تطوير نماذج كميةبإلى  تهمة التستر عمى فساد اإلداري
لبيػػاف أهميػػة نمػػاذج  حػػورلػػذا يهػػدؼ المواسػػتمرارها.  التزاماتهػػاة تسػػديد وبيػػاف درجػػة المخػػاطر المتعمقػػة بقػػدر 

التنبػػؤ بالفشػػؿ المػػالي لمختمػػؼ األطػػراؼ ذات المصػػمحة بالمؤسسػػة، وعػػرض لػػبعض نمػػاذج التنبػػؤ بالفشػػؿ 
  .أسموب معالجة البيانات المستخدـو  المالي وفقا لعدد المتغيرات

 التنبؤ بالفشل المالينماذج أىمية -1

مػػا يتوافػػؽ مػػع  .يػػراد بالنبػػأ الخبػػر الػػذي يػػرتبط عػػادة بالمسػػتقبؿو  نبػػأتفعػػؿ اللغويػػا التنبػػؤ مػػف أصػػؿ 
نػة لمعوامػؿ المفهوـ االصطبلحي المعبر عف جميع األنشطة التػي تتنػاوؿ تجميػع البيانػات والمعمومػات المبي

 .1محتممة التأثير في المستقبؿ ومجمؿ األنشطة والفعاليات القائمةلظروؼ والمتغيرات وا

وفػػؽ الفكػػر اإلداري التنبػػؤ لػػه عػػدة جوانػػب تصػػبو لمكشػػؼ عػػف المسػػتقبؿ وتقػػديرو باسػػتخداـ مػػنهج 
بيئػػة الخارجيػػة الالعبلقػػة بػػيف عوامػػؿ فتراضػػات تحػػدد ال المؤسسػػة إدارة بوضػػععممػػي، حيػػث أف التنبػػؤ يػػتـ 

)النػػواتج، األعبػػاء، القػػوة  الداخميػػةالعوامػػؿ لسياسػػية، االجتماعيػػة، االقتصػػادية، التكنولوجيػػا، والسػػوؽ...( و )ا
مػػف السػػيطرة النسػػبية عمػػى العوامػػؿ البيئيػػة  المؤسسػػة تكمػػف أهميػػة التنبػػؤ فػػي تمكػػيف إدارة فالعاممػػة...(؛ إذ

 والتكيؼ معها لتحقيؽ األهداؼ المنشودة.

، خاصػػة متنبػؤ أهميػة عاليػة فػي معرفػة مسػتقبؿ المؤسسػة واسػتمراريتهالاليػة اإلدارة المعمػى مسػتوى 
، محػؿ اهتمػاـ عديػد األطػػراؼظػػاهرة الفشػؿ المػالي التػي هػػي طػر ختقيػيـ والتنبػؤ بالتقػػدير و الفػي مػا يتعمػؽ ب

                                                           
مجمة تكريت لمعموـ  ،الرقابة القبمية لرقابة بالتركيز عمىقيمة المعمومات المحاسبية التنبؤية ودورىا في االبياتي،  سميماف العزيز عبد غازي1

 .149 ص ،2007العراؽ،  ،ISSN :718131719العدد  ،3المجمد رقـ االقتصادية،
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اسػػػتعممت نمػػػاذج تسػػػاهـ وتسػػػهؿ التػػػدخؿ السػػػريع لمقيػػػاـ بػػػاإلجراءات التصػػػحيحية والوقائيػػػة البلزمػػػة لتجنػػػب 
 :1تتكوف دائرة المهتميف مف .الجسيمة االعالية وآثاره االيفهتك
 a going)مبػػػدأ االسػػػتمرارية المحاسػػػبي درة المؤسسػػػة عمػػػى االسػػػتمرار حسػػػب المهتمػػػيف بقػػػ المػػػدققيف -

concern؛) 

 المهتميف بقدرة المؤسسة عمى تسوية الديوف المعمقة؛ الدائنيف -
 لمنتجات مستقببل؛بقدرة المؤسسة عمى توفير االمهتميف  المستهمكيف -
 المهتميف بقدرة المؤسسة عمى توفير عمؿ مستقر؛ العماؿ -
 األمواؿ وتعويض القروض؛ رؤوسالفوائد عمى عمى دفع  المهتمة بقدرة المؤسسة المؤسسات المالية -
 المسيريف لمتعرؼ عمى المشاكؿ التي هـ بصدد مواجهتها؛ -
مييػز بػيف مػا هػػو مرغػوب وغيػر مرغػوب لػػتخمص المػاؿ لتقيػيـ اسػػتثماراتهـ والت حػاممي رأسو  المسػاهميف -

 ؛ 2منه
بهػدؼ القيػاـ بػاإلجراءات المناسػبة لتفػادي الفشػؿ  مؤسسػاتالكتشاؼ األداء السػيء لمالهادفة  الحكومات -

 .3االقتصادية واالجتماعية الكارثية التي تهدد استقرار البمد والمالي نظرا آلثار 

 بهػا يقودهػا حػؿ المػالي فػإف حقيقػة وضػعها عف ةالغافم يطارد المؤسسات شبح المالي الفشؿ خطر
 الخطػػر هػػذا مػػف وقايػػة الحاجػػة إليجػػاد وسػػيمة . لػػذا ظهػػرتاحياتهػػ عمػػى والقضػػاء إفبلسػػها تػػدريجيًا إلشػػهار

ذات مػف أجػؿ الحفػاظ عمػى مصػالح األطػراؼ  4وقوعػه احتمػاؿ عػف مسػبقاً  تكشػؼ مؤشرات إيجادب المخيؼ
 المرتفعة. هوتفادي تكاليفالمصمحة 

بنػاء نمػاذج تسػػاهـ فػي تشػخيص وتقيػيـ أداء المؤسسػػة لت منػذ ثبلثينيػات القػرف الماضػػي جهػود دأبػ
. لكػػف االنطبلقػػة الحقيقيػػة لممؤسسػػات الماليػػة ةصػػحالسػػمح بػػالتنبؤ وتحديػػد وضػػعية مػػا ي مؤشػػرات بواسػػطة

الترتيػػب الزمنػػي، لعػػدة تصػػنيفات منهػػا: تصػػنيؼ وفػػؽ خضػػعت هػػذو النمػػاذج حيػػث كانػػت فػػي السػػتينيات، 
اإلحصػػػػائية والرياضػػػػية، النمػػػػاذج الكبلسػػػػيكية أو النظريػػػػة، تصػػػػنيؼ وفػػػػؽ األسػػػػاليب  التصػػػػنيؼ المنهجػػػػي،

 النماذج الساكنة والديناميكية....

                                                           
1
- S.R. NAIDOO, G.S. DU TOIT , A prédictive model of  the states of  financial  health in south african 

businesses, Southern african business review ,volume 11, number 3, 2007, p 33.  
 ماجستير رسالة ،غزة قطاع في المقاوالت قطاع عمى تطبيقية دراسة الشركات بالتعثر لمتنبؤ المالية النسب استخدام، العصيف اهلل عبد بساـ هبل-2

 .53ص  ،2014 ماؿ،إدارة أع أعماؿ إدارة قسـ تجارة، كمية غزة، اإلسبلمية الجامعة غير منشورة،
3
 -Sofie BALCAEN and Hubert OOGHE, 35 years of studies on business failure: an Overview of the 

classical statistical methodologies and their related problems, working  paper, faculty of economics 

and business, university of gent, Netherland, 2004, p 2,  available at: 

http//citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.195.1281&rep=rep1&type=pdf , (14/01/2014). 
4

 تنميت مجلت ،سوريا في العام للقطاع التابعة والنسيج الغزل لشركات المالي بالفشل التبؤ في المحاسبية المعرفة دورواآلخرون،   جبل الذيه عالء

 .612ص  ،العراق المىصل، ،20المجلذ ،  81وااللتصاد،العذد  اإلدارة كليت الرافذيه،

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.195.1281&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.195.1281&rep=rep1&type=pdf
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صػػػنفت النمػػػاذج وفػػػؽ وفػػػؽ نوعيػػػة المعمومػػػات األوليػػػة أو األساسػػػية المسػػػتعممة فػػػي عمميػػػة التنبػػػؤ، 
محكػػػـ عمػػػى اسػػػتمراريتها بواسػػػطة المعمومػػػة ل عمػػػى دراسػػػة األداء السػػػابؽ لممؤسسػػػة األوؿ معتمػػػد مػػػدخميف،

. ،... ALTMAN (0833)  ،BEAVER (0833)مػػػػػف رواد هػػػػػذا المػػػػػدخؿ ، (اليػػػػػةالمكشػػػػػوؼ المحاسػػػػػبية )ال
)التوفيػػؽ بػػيف هيكػػؿ ديػػوف المؤسسػػة مػػع السػػعر  األداء المسػػتقبمي فػػي السػػوؽ المػػاليالثػػاني المعتمػػد عمػػى 

تحتػوي القػيـ السػوقية كػؿ المعمومػات المبلئمػة ؛ النمػاذج حسػب الفرضػية األساسػية لهػذوف السوقي ألصولها(
وبعػػػػػػدو  ،MERTON(0802) كػػػػػػاف أوؿ نمػػػػػػوذج. لحػػػػػػاممي رأسػػػػػػماؿ لحسػػػػػػاب خطػػػػػػر التوقػػػػػػؼ عػػػػػػف الػػػػػػدفع

GROSBIE (2112)، و BROCKMAN (2116)
1. 

التنبػؤ بالفشػؿ المػالي. اعتمػدت أغمػب و  تفسيري حسب طبيعة المؤشرات أو المتغيرات المستعممة ف
 ،تطػػػور الحاصػػػؿ فػػػي بيئػػػة األعمػػػاؿ وظهػػػور المحاسػػػبةالت التقميديػػػة عمػػػى المتغيػػػرات الماليػػػة ومػػػع الدراسػػػا

ػ 2112 إلػى 0833بيف  دراسة ما 219 استقراءب (،نوعية)االجتماعية والبيئة تـ دمج متغيرات غير مالية  د و ج 
تسػتخدـ نسػب % 05 هػا،والتعامػؿ ب هانظػرا لسػهولة تقػدير مف الدراسػات تعتمػد عمػى النسػب الماليػة % 08أف 

 .2ماليةالمف الدراسات تجمع بيف النسب ذات الطبيعة المالية وغير  %3غير مالية، و

مع هدؼ  يتبلءـنه ألحسب عدد المتغيرات واألساليب اإلحصائية المستعممة؛ تـ اختيار التصنيؼ 
 .الدراسة الميدانية

 المتغير:  ةأحادي نماذجال-2

، استخدامها اإلحصاء والحواسب اآلليػةؤ بالفشؿ المالي بالبساطة لعدـ متنبلتميزت النماذج البدائية 
مكتػب األبحػاث قػاـ  ناجحػة.الو  فاشػمةاعتمدت نسبة واحدة لتفسير الفشػؿ المػالي والتمييػز بػيف المؤسسػات ال

 RAMSTER and FOSTER (1931): فريػػؽ باحثيػػهبإنتػػاج نمػػاذج أحاديػػة بواسػػطة ( BBR)األمريكػػي 

(1932)FUZPATRICK ،(1935) WINAKAKA and SMITH....  توصػػؿ عنػػد تحميػػؿ البيانػػات حيػػث
تسػػػع نسػػػب ماليػػػة تعطػػػي تصػػػنيؼ جيػػػد لنسػػػبة ماليػػػة  24مؤسسػػػة صػػػناعية باالعتمػػػاد عمػػػى  29الماليػػػة لػػػػ 
 :3، هيلممؤسسات

 رأسماؿ العامؿ/ مجموع األصوؿ؛ -
 نسب السيولة؛ -
 الفائض واالحتياطات/ مجموع األصوؿ؛ -

                                                           
1
 -Qaiser ABBAS,  modeling bankruptcy prediction for non-financial firms: the case of  pakistan ,MPRA 

Paper No. 28161, 2012,  available at: http//mpra.ub.uni-muenchen.de/28161/1/Bankruptcy_Prediction.pdf, ( 

04/04/2015). 
2
-Ghassan HOSSARI, a ratio multilevel modeling approach for signalling corporate collapse: a study of 

australian corporations , Op.cit., p 39. 
3
-Jodi BELLOVARY And Others , A review of bankruptcy prediction studies: 1930 to present, version. 

Journal of Financial Education, Vol. 33: 1-43, 2007, p 3. 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/28161/1/Bankruptcy_Prediction.pdf
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 الثابتة؛صافي الدخؿ/ األصوؿ  -
 األصوؿ الثابتة/ مجموع األصوؿ؛ -
 الدخؿ/ مجموع األصوؿ؛ -
 المبيعات/ األصوؿ؛ -
 التدفقات/ مجموع األصوؿ. -

مػػػف  أفمسػػػتمؤسسػػػة  21لػػػػ  ماليػػػة نسػػػبة02بعػػػد دراسػػػة وتسػػػجيؿ  FUZPATRICK(1932) توصػػػؿ
فشػػؿ الب متنبػؤل يمكػف نسػبتيف مؤسسػات الناجحػة، أف أفضػؿ08 نفس النسػب لػػومقارنتهػا بػ1929إلػى 1920
 .1المطموبات مجموع إلى المساهميف وحقوؽ المساهميف، حقوؽ عمى العائد سبة: نالمالي

مؤسسة مػف صػناعات متعػددة،  096النسب المالية لػ WINAKAKA And SMITH  (1935) حمؿ 
ي لمتنبؤ بالمشػاكؿ الماليػة مقارنػة بنسػبة التػدفقات إلػى إجمػال ؿ معيارضأف رأسماؿ العامؿ أف إلى  توصبلو 

نسػػبة األصػػوؿ الجاريػػة إلػػى مجمػػوع األصػػوؿ فػػي المؤسسػػات ، إضػػافة النخفػػاض األصػػوؿ ونسػػب السػػيولة
 .2إلفبلسوشيكة مف ا

توصػػػػػمت إلمكانيػػػػػة التػػػػػي مؤسسػػػػػة صػػػػػغيرة  811عمػػػػػى الجاريػػػػػة MERWIN (0822)تمتهػػػػػا دراسػػػػػة  
 ، هي:الفشؿ المالي خمس سنوات قبؿ حدوثهتدؿ عمى الحصوؿ عمى مؤشرات 

 مى مجموع األصوؿ؛صافي رأسماؿ ع -
 نسبة السيولة؛ -
 صافي الدخؿ إلى مجموع الديوف. -

عمػػػى قيمػػػة إصػػػدار السػػػندات الماليػػػة فػػػي الواليػػػات المتحػػػدة عمػػػى فتػػػرة HIKMAN (0859 ) اعتمػػػد
المبيعات مف أهػـ إلى الربح الصافي و ؛ فتوصؿ أف نسبة تغطية الفائدة 1943إلى  1900طويمة تمتد مف 

 .3فع السنداتالنسب التنبؤ بالتوقؼ عف د

أف نسػػػػػب السػػػػػيولة )رأسػػػػػماؿ العامػػػػػؿ ونسػػػػػب السػػػػػيولة(، و نسػػػػػب  الدراسػػػػػاتممػػػػػا سػػػػػبؽ، اتفقػػػػػت 
أهـ نسب التنبؤ بالفشؿ مف  والمالية(، تغطية الديوف، وهيكؿ رأسماؿ)المبلءة المالية( االقتصاديةالمردودية)

دراسػػػػة  كانػػػػتالحقيقيػػػػة الدراسػػػػات وفػػػػؽ التحميػػػػؿ األحػػػػادي لكػػػػف االنطبلقػػػػة ت اسػػػػتمر ات. المػػػػالي لممؤسسػػػػ
BEAVER (0833)  التفصيؿ.لذا سنتناولها بنوع مف 

                                                           

-
 .53ص  ذكرو، سبؽ مرجع العصيف، عبداهلل بساـ هبل1

2
Ram Avtar YADAV, financial  ratios prediction of corporate failure, Naurang Rai Concept Publishing 

Company H-13 ,Bali Nagan Delhi, First publishing, INDIA, 1986, p 15. 
3
- Hrishikes BHATTACHARYA, Total management by ratios an analytic  approach to management 

control and stock market, Sage publications, Second Edition, 2007, p 272. 
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مؤسسػػات ناجحػػة وغيػػر ناجحػػػة ل زوج 08 عينػػة مشػػػكمة مػػف انطبلقػػا مػػف  BEAVERأعػػد نمػػوذج 
إلػى  1954لممتػدة مػف مفتػرة ال تػأخرت فػي تسػديد التزاماتهػا البنكيػة أو عوائػد أسػهمها(، )مؤسسػة أفمسػت أو

 متنبػػػؤ بالفشػػػؿ المػػػاليل الدراسػػػة، هػػػدفت مميػػػوف 25مميػػػوف و  1,3ولها مػػػا بػػػيف   إجمػػػالي أصػػػ، تػػػراوح 0832
حجػػـ األصػػػوؿ وطبيعػػػة الصػػػناعة عمػػػى آثػػػر  يجػػػادوا   نسػػػبة ماليػػػة فػػي كمتػػػا المجمػػػوعتيف 30قارنػػة سػػػموؾ مب

 .1وفشؿ المؤسسات الماليالنسب المالية 

 :2منموذج وفؽ المعايير التاليةلالمشكمة مالية النسب الرت اختي

 أدبيات الدراسات السابقة؛ المستخدمة في نسب الماليةال -

 أداء النسب المالية في الدراسات السابقة؛ -

 تحديد أو تعريؼ النسب المالية عمى مستوى نظرية التدفقات النقدية. -

المػػػػالي وتصػػػػنيؼ  فشػػػػؿالتنبػػػػؤ بالو ترتيػػػػب النسػػػػب حسػػػػب األهميػػػػة فػػػػي تفسػػػػير ، كػػػػاف فػػػػي األخيػػػػر
 :اآلتيك اجحة،نفاشمة و مؤسسات العينة إلى 

 نسبة التدفؽ النقدي إلى مجموع الديوف؛ -

 نسبة مجموع الديوف إلى الموجودات؛  -

 نسبة صافي رأسماؿ العامؿ إلى الموجودات؛ -

 ؛العامة نسبة التداوؿ -

 نسبة التداوؿ السريعة. -

 .3مػف وقػوع الفشػؿ المػاليسػنوات قبؿ خمس  %78و قبؿ سنة  %87 بمغت قدرة النموذج التنبؤية
 .ال يتطمب معرفة إحصائية معمقة؛ حيث التطبيؽ موضوعي حدسي وبسيطبيات هذا النموذج أنه مف ايجا

                                                           
1
-Mohammad A. GHAHARAIBEH And Other , the applicability of corporate failure models to emerging  

economies: evidence from Jordan , interdisplinary business journal of contempory research in business, 

institute of interdisciplinary business research , august 2013 VOL 5, NO 4, 2013, p 302.  
2
-Adrian GEEP and Kumar KULDEEP, Business Failure Prediction Using Statistical Techniques: A review, 

Business papers, Paper N 675, Bond University, 2012, available at: 

http//epublications.bond.edu.au/business_pubs/675, (21/04/2014 ) . 
3
 -Ivica PERVAN and others,  Prediction of company bankruptcy using statistical techniques – Case of 

Croatia, Croatian operational research  review (CRORR), Vol. 2, 2011, CROATIA , 2012, P159. 

http://epublications.bond.edu.au/business_pubs/675
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ي صػورة شػاممة لمنمػوذج الػذي يعطػ منطقيا ما يؤثر عمػى القػدرة التنبؤيػة نسبة واحدة ليس فاعتمادرغـ ذلؾ 
 :1نماذج األحادية المتغير فيالحددت نقائص  .مؤسسةألداء ال أو إجمالية

نسػػػبة واحػػػدة كػػػؿ مػػػرة فػػػي ترتيػػػب المؤسسػػػات تظهػػػر تصػػػنيفات متعارضػػػة عتمػػػاد ال مشػػػكؿ التنػػػاقض -
 ومرتبكة لنفس المؤسسات نتيجة استعماؿ نسب مختمفة؛  

عػػف النسػػب األخػػرى نتيجػػة الرتباطهػػا فػػي التعبيػػر عػػف الواقػػع  نسػػبة بمعػػزؿ أي ال يمكػػف تقيػػيـ أهميػػة -
 نسبة واحدة؛في  المالي المعقد ومتعدد األبعاد الذي ال يمكف اختصارو

خطية بيف النسبة المالية واحتماؿ الفشؿ المالي في العبلقة ال افتراضالعامؿ عمى  ةذج أحادياالنمقياـ  -
حيف أف واقع العديد مف الدراسات الميدانية يثبت وجود عبلقة غير خطية ما يجعؿ هػذا التحميػؿ غيػر 

 شؾ. مناسب ومحؿ

  النماذج متعددة المتغير -3

حسب تطور ضها نعرض بع  ،وأسموبها منجيتهااختمفت مف حيث  تهاعية مف سابقأكثر شمولية وواق
  .أسموب معالجة البيانات اإلحصائي

 MDA) )متعددة المتغيراتنماذج التحميل التمييزي  -1.3

تصػػػنيؼ المشػػػاهدات فػػػي مجموعػػػة أو أكثػػػر، لتقنيػػػة تسػػػتعمؿ المتغيػػػرات متعػػػدد لتحميػػػؿ التمييػػػزي ا
أو المشػػػاهدة الفرديػػة لمخصػػػائص التػػػي تحقػػؽ التمييػػػز الجيػػد بػػػيف المجموعػػػات.  باالعتمػػاد عمػػػى المبلحظػػة

 في العمـو البيولوجية ليػتـ الحقػاوقتها اقتصر استخدامها  القرف الماضي، ظهرت هذو الطريقة في ثبلثينات
 ةفاشػػػػمالجيػػػػد بػػػػيف المؤسسػػػػات ال لمتنبػػػػؤ بالفشػػػػؿ المػػػػالي بتحديػػػػد توفيقػػػػة المتغيػػػػرات تحقػػػػؽ التمييػػػػز توظيفهػػػػا

 :3هماأساسيف،  الفرضيفهذا التحميؿ عمى قـو ي .2ناجحةالو 

 المتغيرات المستقمة متعددة ومعيارية؛ -

 وجوب تساوي تبايف في المجموعات. -

 ALTMAN (0839  ، )DEAKEN :طػػرؼ لتنبػػؤ بالفشػػؿ المػػالي مػػفطبػػؽ هػػذا التحميػػؿ بهػػدؼ ا

(1972)  ،BLUM (0802)  ،IDMISTER (0802 ،) ت دراستهـ أدناو:مميزا عرض أهـ سيتـ 
                                                           

1
-Sofie BALCAEN and Hubert OOGHE, Op.cit., p4-5. 

2
-Edward ALTMAN, predicting financial distress of companies revisiting the Z-score and Zeta models,  

, Journal Of Finance,  September 1988, available at: http//people.stern.nyu.edu/ealtman/Zscores.pdf,  

(30 /11/2015). 
3
- Adrian GEEP and  Kuldeep KUMAR, Op.cit., p10. 

http://people.stern.nyu.edu/ealtman/Zscores.pdf
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 ALTMAN (7991) ألتماننمودج  -1.1.3

فػي  BEAVER يختمػؼ عػف نمػودج . الماليػة لمعميػؿ لبنػوؾ لمعرفػة الصػحةمه اتسػتعمنمػوذج مهػـ 
إعػػػبلف اإلفػػػبلس والوضػػػع تحػػػت الحراسػػػة القضػػػائية أو مػػػنح فرصػػػة إعػػػادة )تبنيػػػه المعيػػػار القػػػانوني لمفشػػػؿ 

ناجحػػة وغيػػر ناجحػػة  مؤسسػػة 44ي متعػػدد المتغيػػرات عمػػى معطيػػات اعتمػػد التحميػػؿ التمييػػز  فقػػد ،(التنظػػيـ
تػرجح فيهػا المتغيػرات المسػتقمة  (z-score)، ليتحصػؿ عمػى دالػة تمييزيػة 1966إلػى1946بػيف  لمفتػرة مػا

 .المعبرة عف السيولة، المبلءمة المالية، الربحية، الرفع المالي بمعامبلت تمييزية

حديػة ، فإف قمت عف القيمػة التصنيؼ المؤسساتلكؿ مؤسسة يتـ  دالة التمييزيةالقيمة مف  انطبلقا
إذ أمػا ، z=2,99ناجحة إذا تجاوزت القيمة الحدية العميا المقػدرة بػػفاشمة و المؤسسة تبر تع =1,81zالدنيا  

تها. أخذت الدالػة التمييزيػة تراوحت بيف حدود مجاؿ القيمتيف الحديتيف ال يمكف الحكـ الصريح عمى وضعي
 :1الصيغة التالية ALTMANلػ 

Z=0,012R1+0,014R2+0,033R3+0,006R4+0,999R5 

 حيث:

Z.دليؿ أو مؤشر االستمرارية : 

R1األصوؿ. مجموع إلى العامؿ الماؿ : رأس  

R2األصوؿ مجموع إلى المحتجزة :األرباح . 

R3 األصوؿ مجموع إلى والضرائب الفوائد قبؿ :األرباح . 

R4االلتزامات لمجموع الدفترية القيمة إلى اهميفالمس لحقوؽ السوقية : القيمة . 

R5األصوؿ مجموع إلى :المبيعات . 

  :لفترة خمس سنوات قبؿ االفبلس ALTMANيوضح الجدوؿ الموالي نسب التنبؤ لنموذج 

 

 

                                                           
1
-Edward ALTMAN, a prediction corparate bankruptcy: Z-score model ,1986, p 106,  available at: 

http//pages.stern.nyu.edu/~ealtman/PredCorpBkrptcy.pdf,  available at website: 

http//pages.stern.nyu.edu/~ealtman/papers.html, (14/02/2014) 

http://pages.stern.nyu.edu/~ealtman/PredCorpBkrptcy.pdf
http://pages.stern.nyu.edu/~ealtman/PredCorpBkrptcy.pdf
http://pages.stern.nyu.edu/~ealtman/papers.html
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 ALTMAN نموذجل(: نسب التنبؤ بالفشل المالي 06الجدول رقم )

 5 4 3 2 1 سنة قبؿ اإلفبلس

 %36 %29 %48 %72 %95 نسبة التنبؤ

Source :Hrishikes BHATTACHARYA, Op.cit., p 274. 

مقارنػػة بسػػابقه يعطػػي هػػذا النمػػوذج نسػػبة محػػددة لمتنبػػؤ بالفشػػؿ المػػالي قبػػؿ خمػػس سػػنوات كمػػا أنػػه 
لكنػػه واجػػه االنتقػػادات بخصػػوص اقتصػػارو عمػػى شػػركات المسػػاهمة مػػا يجعمػػه  .يعطػػي صػػورة أكثػػر شػػمولية

مسػػجمة فػػػي البورصػػة لصػػػعوبة قيػػاس القيمػػة السػػػوقية لحقػػوؽ المسػػػاهميف، لاغيػػر صػػالح لممؤسسػػػات غيػػر 
القطاع)ما يفسرو  باختبلؼباإلضافة لتركيزو عمى نسبة المبيعات إلى إجمالي األصوؿ التي تختمؼ مدلولها 

 ارتفاع معاممها في الدالة التمييزية(. 

 DEAKEN (1972) نموذج ديكان-2.1.3

اختبػػػار التصػػنيؼ الثنػػػائي لترتيػػػب قػػػوة  ؿسػػػتعم، اذجيف السػػػابقيفبػػػيف إيجابيػػػات نمػػو  جمػػع النمػػػوذج
بنػػاء دالػػة تمييزيػػة ذات دقػػة عاليػػة ل BEAVERنسػػبة التػػي اختارهػػا  02عمػػى  ALTMANلػػػ النسػػب الماليػػة 

حجػػػـ يػػػا تػػػـ مزاوجتهػػػا باسػػػتعماؿ معيػػػار الناجحػػػة والفاشػػػمة مال مؤسسػػػة 32الترتيػػػب، انطبلقػػػا مػػػف عينػػػة لػػػػ  
مػودي مانويػؿ . اختيػرت العينػة عشػوائيا مػف قاعػدة بيانػات المالية عة، وسنة القائمةاألصوؿ، طبيعة الصنا

. كانػت الدقػة 0833 إلػى 0832لمفتػرة الممتػدة مػا بػيف  (MOODY  MANUAL INDUSTRIA) انديسػتري
قبػػػؿ ثػػػبلث سػػػنوات % 95,5قبػػػؿ أربػػػع سػػػنوات و %79خمػػػس سػػػنوات قبػػػؿ الفشػػػؿ و% 83لمنمػػػوذج  التنبؤيػػػة

 .1قبؿ سنة% 97سنتيف، و و 

  EDMISTER (1972)ايدمستر  نموذج -3.1.3

مؤسسة بعد معالجة العينة وفؽ  532صغيرة مف بيف  مؤسسة أمريكية 22تمت الدراسة عمى  
تسع متغيرات مف أصؿ  9معايير منها توافر القوائـ المالية لثبلث سنوات متتالية، تـ تشكيؿ معادلة بسبع

 .2%93نموذج بػ ، حددت القدرة التنبؤية لهذا العشر

 

 

                                                           
1
-Surendra Ramoorthee NAIDOO, A predictive model of the states of  financial  health in South african 

businesses, Op.cit., p 19 -20. 
2
- Sinan AKTAN, Op.cit., p 82 . 
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 BLUM (7911)نموذج بالم -4.1.3

. تػػـ التوفيػػؽ (0839 -0852)بػػيف  لفتػػرة مػػافاشػػمة الناجحػػة وال زوج مػػف المؤسسػػات 005ربطػػت بػػيف 
 نسػبة 02بينها حسب: طبيعة الصناعة، المبيعات، عدد العماؿ، والسنة المالية، احتوت المعادلة التمييزية  

 . 1الفشؿ المالي قبؿنة واحدة س %82القدرة التنبؤية  وقاربت

 ديمػػة والحديثػػة أيضػػا؛ حيػػث بمغػػت الدراسػػات القفػػي  تحميػػؿ التمييػػزي لمتنبػػؤ بالفشػػؿ المػػالياسػػتعمؿ 
 منحييف: األخيرة هذو أخذت  ،2 2112إلى  0808مف عينة الدراسات التي أجريت مف %28نسبتها 

  :بتطػػوير  ي ترتيػػب وتصػػنيؼ المؤسسػػاتأكثػػر كفػػاءة فػػ تطػػور الدالػػة التمييزيػػة  لتصػػبحمنحػػى التطػػوير
 إضافة متغيرات نوعية. أو المستخدمة األداة اإلحصائيةالتحميؿ أو 

 (M.H.DIS)أسػػموب مطػػور هػػو التحميػػؿ التمييػػزي المتػػدرجMEYER and PIFER (0831 )اسػػتخدـ 
 ،1948 إلػى 1965 مػف  فاشػؿ(ومصػرؼ  نػاجح مصػرؼ) ثنائيػة  21مكونة مف  عينةل نسبة مالية 32عمى 
 .3حد أقصىك الفشؿقبؿ حدوث  سنتيف %75قدرت قدرته التنبؤية بػ نموذجفنتج 

)الخبػرة فػي التسػيير، عػدد العػامميف، ...(   المتغيػرات النوعيػة المؤسسػة أضػيفتبتطور مكونػات أداء 
هػذا بنػؾ  طبػؽ .لوحػدها المتغيػرات الكميػةما قدـ أحسف معػدالت ترتيػب مقارنػة مػع  ،إلى المعادلة التمييزية

سػػتة مػػف  انطبلقػػامؤسسػػة صػػغيرة ومتوسػػطة تػػـ تصػػنيفها  4000 مكونػػة مػػف عمػػى قاعػػدة بيانػػات األسػػموب
 :4ة المواليةثبلثضمتها البنود متغيرات 

 البند األوؿ: انكماش النشاط االقتصادي عقب سنتيف؛ -

 البند الثاني: يحتوى المشاكؿ والصعوبات اإلدارية األكثر مبلحظة؛ -

 عوبات المالية.البند الثالث مرتبط بالص -

 التػي اسػتعمؿ أسػاليب وأدوات إحصػائية حديثػةكأساس لممقارنة مػع الدراسػات  همنحى المقارنة: استخدم 
 الفشػػػؿ المػػػالي. تشػػػكؿبأحسػػػف نمػػػوذج لمتنبػػػؤ  إليجػػػادكالتحميػػػؿ الموجيسػػػتي والتحميػػػؿ الشػػػبكي العصػػػبي، 

 1986 ميػػؿ التمييػػزي مػػفمػػف مجموعػػة الدراسػػات التػػي اسػػتخدمت التح% 71نسػػبة  دراسػػات هػػذا المنحػػى

                                                           
1
-Hrishikes BHATTACHARYA, Op.cit., p 62. 

2
-Ghassan HOSSARI, A ratio multilevel modeling approach for signalling corporate collapse : a study of 

Australian corporations, Op.cit., p144. 

 . 53 ص سبؽ ذكرو،مرجع  العصيف، عبداهلل بساـ هبل3-
4
-Sami BEN JABEUR, statut de la faillite en théorie financière : approches théoriques et validations 

empiriques dans le contexte français, Op.cit., p 66 . 
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2112حتػى 
مػف هػذو  %90 متتوصػ ،HAMER ، (1987) LAU،(1996)  LEE....2(1983):  ابرزهػا ،1

 .3والموغاريتميةالدراسات إلى قوة النماذج التمييزية مقارنة مع النماذج االحتمالية 

 :4أهمها يعاني التحميؿ التمييزي المتعدد مف سمبيات

الػدواؿ التمييزيػػة هػي مقػاييس ترتيبيػة تسػػمح بإيجػاد عبلقػة ترتيبيػػة ف ؤ(تنبػنمػوذج تصػنيؼ )لػيس نمػػوذج  -
 امعمقًػػػ اا وتػػػدقيقً ذاتًيػػػ اتتطمػػػب تقييًمػػػالتػػػي كمػػػا يولػػػد هػػػذا األسػػػموب احتمػػػاالت الفشػػػؿ   بػػػيف المؤسسػػػات،

 لبلحتماالت المرتبطة بهذو الدواؿ؛

فػػػي شػػػكؿ معادلػػػة  تصػػػنيؼ خطػػػي الفرضػػػيف األساسػػػيف فهػػػذا األسػػػموب يتطمػػػب قاعػػػدة صػػػعوبة احتػػػراـ  -
انطبلقا مف قيمة النسب المالية التي يتـ مقارنتها مع  مؤسسةضعؼ الوضعية المالية لتعكس صحة أو 

وجػػود مشػػاكؿ ل تشػػير مػػع انهػػاال تظهػػر فػػي العبلقػػة الخطيػػة الفاصػػمة، لكػػف هنػػاؾ نسػػب ماليػػة  النقطػػة
 .مالية

 نماذج االحتماالت الشرطية -2.3

ظهػػر أسػػموب جديػػد  ،ييػػزي المتعػػدد  سػػنوات السػػبعينات والثمانيػػاتبعػػد سػػيطرة أسػػموب التحميػػؿ التم
، وخطيػػة  (PA)، احتماليػػة (LA)وغارتميػػة لعمػػى االحتمػػاالت الشػػرطية، تنقسػػـ النمػػاذج وفقػػه إلػػى  يعتمػػد

 ,ZAVGEN (0896 )، DOUMPOS and ZOPOUDINIS، ومػف رواد هػذا األسػموب   (LPM)احتماليػة 

(0888،) OHLSON 0891  ،ZMIJEWSKI (0896(. 

يقوـ هذا األسموب عمى التوفيؽ بيف المتغيرات والتي تعطي أحسف تمييػز بػيف المؤسسػات الناجحػة 
فػػإذ توزيػػع األخطػػاء، طبيعػػة بينمػػا يختمػػؼ توزيػػع المتغيػػرات المحاسػػبية حسػػب  ،والفاشػػمة بشػػكؿ غيػػر خطػػي

الطبيعػػي تسػػتخدـ النمػػاذج  عتوزيػػالالنمػػاذج الموغاريتميػػة أمػػا فػػي حالػػة كػػاف وفػػؽ قػػانوف االنحػػدار نسػػتخدـ 
 . 5االحتمالية

 

 
                                                           

1
-Ghassan HOSSARI, ratio multilevel modeling approach for signalling  corporate collapse: a study of 

australian corporations, Op.cit., p 145. 
2
 - See the table in : Ghassan HOSSARI, Signalling corporate collapse using a dual-classification scheme: 

australian evidence, international review of business research  papers, Vol.5, No 2009, P 136. 
3
-Ghassan  hossari , a ratio multilevel modeling Approach for signalling corporate collapse: a study 

australian corporations, Op.cit., p 146. 
4
-Sofie BALCAEN et Hubert OOGHE, Op.cit., p 13. 

5
-Sami BEN JABEUR, Statut de la faillite en Théorie financière: approches théoriques et validations 

empiriques dans Le contexte français, Op.cit., p 67 . 
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 : (LA) النماذج الموغارتمية -1.2.3

 لكػػف .البنػػوؾ عمػػىمتنبػػؤ بالفشػػؿ المػالي لأوؿ مػف اسػػتعمؿ هػػذا األسػموب    Martin (1977)كػاف 
قػاـ هػذا األخيػر باسػتعماؿ االنحػدار الموجيسػتي عمػى بيانػات فنػاؿ شػهرة أكثػر  OHLSON(1980) نمػوذج 

 :1وقدـ تسع نسب مف أجؿ تفسير الفشؿ المالي شركة غير مفمسة، 2195مفمسة و مؤسسة 015

 الحجـ=لغ )حجـ األصوؿ/ مستوى مؤشر السعر(؛ -

- TLTA=؛ 

- WCTA=؛ 

- CLCA=؛ 

- NITA=؛ 

- FUTL =؛ 

- CHIN=؛ 

 الفترة  التي سبقتها؛وtصافية لمفترة النتيجة ال  -

فػي الحالػة  1إذا كاف تجاوز مجموع األصػوؿ قيمػة الخصػـو و  0متغير مزدوج القيمة يؤخذ القيمة  -
 العكسية.

ى معادلة خاصة بالسنة األولى والثانية كؿ عمى حدمكوف مف   %83 بدقة نموذجلخمص الباحث 
 :2تجنب الفشؿ الماليل واقترح معاهما ومعادلة خاصة ب

 ؛TLTAقياس وتقييـ األداء المالي بقياس متوسط نسبة مجموع الديوف لؤلصوؿ -

                                                           
1
- J. A OHLSON, Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy, Journal of accounting 

research, 18(1), USA, 1980, p 118-119. 
2
-Sinan AKTAN, Op.cit.,  p 81. 
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قيػػػاس األداء االقتصػػػادي بالنتيجػػػة الصػػػافية إلػػػى األصػػػوؿ واألمػػػواؿ الناتجػػػة عػػػف االسػػػتغبلؿ إلػػػى  -
 الديوف؛

األصػوؿ مجموع أصوؿ رأسماؿ العامؿ إلى مجموع األصوؿ والخصـو الجارية إلى ب قياس السيولة -
 الجارية.

تفػوؽ النمػاذج الموغارتميػة فػي التنبػؤ  HUNTER and ISACHENKOVA (2110)أكػدت دراسػة 
فػػي: حجػػـ  عمػػى مسػػتوى عينػػة مؤسسػػات روسػػية الفشػػؿ المػػالي حػػددت مكونػػاتو . عمػػى النمػػاذج التقميديػػة

المردوديػػػة المممكػػػة المتحػػػدة فكانػػػت انخفػػػاض فػػػي أمػػػا عينػػػة المؤسسػػػات  .المؤسسػػػة، المردوديػػػة، والنشػػػاط
 .1والسيولة

مع التحميؿ التمييزي انطبلقا مف نفس قاعدة  مقارنة نماذج التحميؿ الموغارتميعند ف و انقسـ الباحث
 :إلى البيانات

  الػرأيرواد مػف : الموغاريتميػةالتمييزيػة عمػى  نمػاذج تفػوؽمؤيػد ل UGURLU and  AKSOY (2113) 
سػػات الناجحػػة وغيػػر الناجحػػة المسػػجمة ببورصػػػة زوج مػػف المؤس 27اسػػتخداـ بيانػػات توصػػبل ب المػػذاف

إلػػػى تفسػػػير الفشػػػؿ المػػػالي فػػػي النمػػػوذج الموغػػػاريتمي  2003 إلػػػى 1996اسػػػطنبوؿ لمفتػػػرة الممتػػػدة مػػػف 
 .2في القدرة التنبؤية %10إضافة لفرؽ  التمييزي نموذجفي  اتمتغير  10متغير و بػ 11بواسطة 

 تبنيػة نتػائج أحػد الدراسػات الم يمخص الجػدوؿ التػالي التمييزية عمى الموغارتمية: نماذج تفوؽمعارض ل
 لهذا الرأي:

                                                           
1
-John HUNTER et Natalia ISACHENKOVA, Failure risk: a comparative study of UK and Russian firm, 

discussion paper 00-1, department of economics and finance, Brunel university, ISSN 1466-5182, 2110, p 19. 
2
-Sumeth TUVADARATRAGOOL, The role of financial ratios in signalling  financial distress: evidence  at 

Thai Listed Companies, unpublichedThesis, Southern Cross University, Australia, 2013, p 46. 
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  حسب دراسة ة تمييالموغار مع  ة(: نتائج مقارنة نماذج التمييزي07الجدول رقم)
  BARTCZAK and CASEY  (1985)  

 نماذج التحميل الموغارتمي نماذج التحميل التمييزي المتعدد نوعية التحميل

سنة قبؿ حدوث 
ار الفشؿ/ معي
 المقارنة

 الفاشمةنسبة المؤسسات  القدرة التنبؤية
 مرتبة بدقة

 فاشمةنسبة المؤسسات  القدرة التنبؤية
 مرتبة بدقة

1 87% 87% 87% 63% 

5 60% 57% 81% 13% 

Source: Ghassan HOSSARI, a ratio multilevel modeling approach for signalling corporate 

collapse: a Study of australian aorporations, op.cit., p120.  

مػف حيػث القػدرة التحميػؿ التمييػزي  عػف، تفػوؽ النمػاذج الموغاريتميػة نسػتخمص (06)رقػـ  مف الجػدوؿ
الفاشػمة تزيػد نسػبة التصػنيؼ الػدقيؽ لممؤسسػات التنبؤية قبؿ خمس سػنوات. لكػف  نمػاذج التحميػؿ التمييػزي 

 . ذا ما يضع مصداقية هذو األخيرة عمى المحؾنماذج التحميؿ الموغارتمي هب مقارنة 

 (0895) الرأي المحايد: األسموبيف لهما نفس النتائج كما جاء في دراسة GENTRY And Others1. 

أسػموب ذو صػمة وثيقػة بالتحميػؿ الموغػاريتمي يمجػأ إليػه أحيانػا تتبنرى :  (PA) النماذج االحتمالية-2.2.3
 .الدراسات التي اعتمدته كثيرة ومعقدة ما يبرر قمةحسابات  هبم  ط  ت  لكمنهج بديؿ فقط، 

غيػػر مفمسػػة  45ومفمسػة  مؤسسػػة 45عينػة  أجريػػت عمػػى ZMIJEWSKI (0892)لػػ أوؿ وأهػـ دراسػػة 
 :2، أما النسب اعتمدها في التحميؿ االحتمالي، هيمف مختمؼ القطاعات 0809 إلى 0802مف 

 صافي الربح إلى إجمالي األصوؿ؛ -

 يرة األجؿ إلى إجمالي األصوؿ؛القص وفإجمالي الدي -

 نسبة السيولة السريعة: األصوؿ المتداولة إلى الخصـو المتداولة؛ -

 صافي العائد عمى حقوؽ المساهميف بعد الضرائب. -

                                                           
1
-Ghassan HOSSARI, a matio multilevel modeling approach for signalling corporate Collapse: a study of 

australian corporations, Op.cit., p 120.  
2
- Habtom Woldemichael KIDANE, Predicting financial distress in IT and services  companies in  

South Africa, Faculty of economic and management sciences, department of business management, university 

of the Free State, 2004,  p 46. 
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 :1اإلسهامات التي قدمتها النماذج الشرطية إال أنها تعرضت إلى االنتقادات التاليةرغـ 

مػا يفقػدها  دة، لذا يتـ إخضاع البيانات إلى تعديؿ وتصػحيحلمقيـ المتطرفة والقيـ المنفر  نماذج حساسة -
 ؛ قيمتها في عكس الواقع

مػػا يػػؤدي إلػػى إقصػػاء المتغيػػرات الشػػديدة   تعػػدد االرتبػػاط،ب فيمػػا يتعمػػؽالنمػػاذج حساسػػة لمغايػػة خاصػػة  -
أغمػػب النمػػاذج  وأهمهػػا تعتمػػد عمػػى نسػػب ماليػػة  لهػػا نفػػس ، فػػي حػػيف االرتبػػاط عػػف بعضػػها الػػبعض

 .او نفس المقاـ  وهذا ما يجعؿ مشكؿ تعدد ارتباط موجودً البسط أ

 دج التعمم اآللي أو الذكاء اآللينما -3.3

 باستعماؿ أحدث تقنيات اإلعبلـ اآللي فيما يخص معالجة البيانات.  تتميز 

  الشبكات العصبيةنماذج  -1.3.3

مػنهج مسػتوحى مػف ك عصبيالتحميؿ الشبكي ال ظهر ،نهاية ثمانيات وبداية تسعينات القرف الماضي
 MESSIER And HANSAN (0899) مرة  أوؿطبقه  لبناء نماذج التنبؤ بالفشؿ المالي.  ابحوث البيولوجي

لػػػنقص الجهػػػد الفػػػردي نتيجػػػة اسػػػتعماؿ الكمبيػػػوتر  ؛مػػػف طػػػرؼ البػػػاحثيف ... هبعػػدها تزايػػػدت وتيػػػرة اسػػػتعمال
لغػاء  ،الشتقاؽ القواعد وتطػوير الموغػاريتـ  فػيمكف أف ال يتسػاوىتفرضػها النمػاذج اإلحصػائية  القيػود التػيوا 

 البيانات متعدد معياري.كما ال يكوف توزيع الناجحة والفاشمة،  لمؤسساتالتبايف في مصفوفتي ا

تقنيػة الػتعمـ،  ،bouclé ou non bouclé))تختمػؼ نمػاذج الشػبكات العصػبية حسػب هندسػة الشػبكة 
متعػدد الات قامت بالتنبؤ بالفشؿ المػالي وفػؽ هندسػة التحميػؿ الدراس مف % 05وهيكؿ الموغاريتـ المستعمؿ. 

 Back-Propagation.2أما الموغاريتـ المستعمؿ فيها هو   (MPL)الطبقات 

عمػػػى التمييػػػز بػػػيف المؤسسػػػات ذات األداء  ةالشػػػبكات العصػػػبية قػػػادر  أف نمػػػاذج Tam (0880)أكػػػد 
طبقػػػػة  مػػػػف تشػػػػكيؿ ثػػػػبلث طبقػػػػات،انطبلقػػػػا  ، 3مهمػػػػا كػػػػاف تعقيػػػػد المعمومػػػػات المسػػػػتعمؿ لفاشػػػػمةالعػػػػالي وا
اإلجابة التػي  ضمفقة المخرجات تتحوي النسب المالية أي السمات أو الخصائص االسمية، طب المدخبلت

                                                           
1
-Sofie BALCAEN ,Hubert OOGHE, Op.cit., p15. 

2
 -Philippe DU JARDIN, prèvision de la dèfaillance rèseaux de neurones: l’apport des mèthodes numèriques de 

sèlection de variables , doctorat en Sciences de Gestion non publiée, universite de Nice Sophia-antipolis, institut 

d’administration des entreprises, 2007, p 86 . 
3
- Fathi ABID et  anis ZOUARI, prévision de la détresse financière par les algorithmes génétiques et  

Les réseaux de neurones , 20th International Conférence of the French Finance Association (AFFI) 2003.  
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يػػتـ خبللهػػا معالجػػة السػػمات مػػف أجػػؿ الحصػػوؿ عمػػى الخفيػػة فيمػػا بينهػػا الطبقػػات ، و يبحػػث عنهػػا المتنبئػػيف
 .1إجابات

العصػػبي ونمػػوذج التمييػػزي متعػػدد  ينمػػوذج الشػػبكل COATS and FANTS (0886 )عنػػد مقارنػػة 
مؤسسػػػة  82 عمػػػىالمؤسسػػػات باسػػػتعماؿ نفػػػس النسػػػب التػػػي يختارهػػػا المػػػدقؽ الختبػػػار اسػػػتمرارية  المتغيػػػرات

أربع سنوات قبػؿ حػدوث %  91تنبؤية لنماذج الشبكية العصبية إلى القدرة بمغت الصناعية وغير صناعية، 
لكػف هػذو  األخيػرة   التحميػؿ التمييػزي نماذج مقارنة معها النوع األوؿ أقؿ في الخطأ كافكما  ،الفشؿ المالي

 .2تبقى نماذج مقياس وأساس لممقارنة بيف النماذج

SHARCHMEROVE (2111)العصبي حسب يتميز التحميؿ الشبكي 
 3: 

 متغيرات معقدة وكثيرة التكرار؛ سرعة تحميؿ -
 لبيانات؛أخذ بعيف االعتبار فرضية طبيعة توزيع ايال  -
 ؛طريقة فعالة في حالة نقص المعمومات وعدـ اكتمالها مقارنة مع النماذج اإلحصائية -

 تنبؤية جيدة عمى المدى القصير.ال تهاقدر  -

 2006 إلػى 1999لمفترة الممتدة مف  توصمت دراسة عمى مؤسسات تونسية مف مختمؼ القطاعات 
)النمػػػاذج التحميػػػؿ التمييػػػزي ذج شػػػبه معمميػػػة أحسػػػف وأفضػػػؿ كفػػػاءة مػػػف النمػػػا ة العصػػػبيةالشػػػبكينمػػػاذج أف 

 .4مف حيث معدؿ استحقاؽ التنبؤ وقيمتهالموجيستي( واالنحدار

مؤسسػػة تونسػػية لتنبػػؤ بقػػدرة المؤسسػػة عمػػى مواجهػػة  44عكػػس مػػا سػػبؽ، أكػػدت دراسػػة تمػػت عمػػى 
هيكمػػػػة ضػػػػعيفة جػػػػدا فػػػػي العصػػػػبية أف قػػػػدرة النمػػػػاذج الشػػػػبكية ، عمػػػػى المػػػػدى الطويػػػػؿ والقصػػػػير التزاماتهػػػػا

 . 5المعمومات، كما أف قدرتها عمى التنبؤ أقؿ مف النماذج الموغارتمية

تػػػرتبط أساسػػػا بطبيعػػػة  التنبػػػؤ بالفشػػػؿ المػػػالي يمكػػػف القػػػوؿ أف القػػػدرة التنبؤيػػػة لنمػػػاذجممػػػا سػػػبؽ، 
 .المؤسسات قطاع نشاطو البيانات، الباحث 

 
                                                           

1
-Li-Jen KO And Others, Prediction of corporate financial distress: an application of the composite rule 

induction system, the international journal of digital accounting research, Vol. 1, No. 1, ISSN: 1577, p 72. 
2
-  Fatih ECER, comparing the bank failure prediction performance of  neural networks and support 

vector machines: the turkich case, economic research , ISSN 1331-677X , juraj dobrila university of pula, 

department for economics and tourism , Croatia ,2013 Volume 26(3), p 83,. 
3
 -Vytautas BOGUSLAUSKAS et  Ricardas MILERIS, Estimation of credit risk by artificial neural networks 

models, Engineering Economics 4, Kaunas University of Technology , ISSN 1392 – 2785, 2009, p 7. 
4
- M HAMDI and  A KARAA, predicting financial distress of tunisian firms: a comparative study between 

financial analysis and neuronal analysis, school of doctoral studies (European Union) Journal , 2012 , p 145. 
5
 - Fathi ABID , Anis ZOUARI , Op.cit., p11. 
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 نماذج شجرة القرار  -2.3.3

لمجموعػػػة مػػف الحػػاالت المسػػػتقمة لحػػؿ المشػػاكؿ عػػػف  تيجيةاسػػتراشػػجرة القػػرار هػػي وسػػػيمة إليجػػاد 
عقػػدة قػػرار اختيػػار لخاصػػية كػػؿ  مثػػؿ. تطريػػؽ مجموعػػة مػػف جػػذور العقػػد الداخميػػة لمقػػرار واألوراؽ الخارجيػػة

لقيمػة التػي يمكػف أف  مف الخصائص التي يجب أف ترتب، كؿ فرع يمثؿ اختبارمعينة أو وظيفة أو العديد 
 لتظهر في الورقة كمخرجات. تأخذها العقدة في الجذر

عمػى  والنمػاذج الموغارتميػةمػع شػجرة القػرار  نمػاذج بمقارنػة أداء Joos and others (0889) أكػد  
متسقة في خطوات القرار االئتمػاني، أمػا مػف الناحيػة وغارتمية مهذو النماذج ال ، أفمستوى البنوؾ البمجيكية

 .1شجرة القرار أحسف مف حيث دقة التصنيؼ البيانات القصيرة األجؿ نماذجمعالجة الكمية و 

 التصنيف الشجيري الموغارتمينماذج -3.3.3

تقنية ال معممية وغير خطية تطرح نتائجها بواسطة بيانات ومعػالـ  التصنيف الشجيري الموغارتمي
لممستعمميف في شكؿ شجرة أو تصنيؼ غير هرمي بواسطة سمسمة مف الشروط المنطقية ) عقػد شػجيرية(. 

 59اسػػتعممت عينػػة إذ  others FRYDMAN and(0895)هػػي دراسػػة  لتقنيػػةو االمكرسػػة لهػػذالدراسػػات  أهػػـ
وتوصػػػمت إلػػى األداء الجيػػػد لهػػػذو النمػػاذج مقارنػػػة مػػػع نمػػػاذج  ،مؤسسػػػة غيػػر فاشػػػمة 022 ومؤسسػػة فاشػػػمة 

 .2الخطأ التقميؿ في حد أدنى لتكمفة خطأ التصنيؼ أوفي  التحميؿ التمييزي المتعدد
 تحميل المجموعات الخامنماذج  -4.3.3

مدخؿ يكشؼ المجموعات الفرعيػة لمخصػائص الماليػة ويضػعها فػي عبلقػة  تحميؿ المجموعات الخاـ
 ,DIMISTRAS, SLOWINSKI): هػـ المؤسسة وخطر الفشؿ المالي، رواد هػذا األسػموبأداء بيف صورة 

SUSMAGA And ZOPOUNIDIS,)
3. 

سػػنة قبػػؿ وقػػوع الفشػػؿ % 00.8دقػػة تصػػنيؼ تقػػدر بػػػ لDIMISTRAS And others (0888 )توصػػؿ 
نمػوذج التحميػؿ المتعػدد التمييػزي توصػؿ إلػى دقػة فػي حػيف أف  سنتيف أو ثػبلث قبػؿ حػدوث الفشػؿ.% 55و

 نبلحػػظ تفػػوؽ سػػنوات. قبػػؿ ثػػبلث% 50.8قبػػؿ سػػنتيف و% 55.6سػػنة قبػػؿ وقػػوع الفشػػؿ، و %31.5تصػػنيؼ 
أثنػػاء عمميػػة معالجػػة المقدمػػة التمييػػزي، نظػػرا لممزايػػا  حميػػؿالت نمػػاذجعمػػى  تحميػػؿ المجموعػػات الخػػاـ نمػػاذج

 4:تحميؿ البيانات، حيث أنه أسموب

                                                           
1
-Aktan SINAN, Op. Cit., p102. 

2
-Ghassan HOSSARI, a ratio multilevel modeling  approach for signalling  corporate collapse: a study  of 

australian corporations, Op.cit., p 126. 
3
 -Kavir D.et Rama, an empirical  evaluation of the altman  failure  prediction model (1968) on south  

african JSE Listed companies, a research report, school of accounting, 2012, available 

at:http//wiredspace.wits.ac.za/bitstream/handle/10539/12535/KDR%20Thesis%20Final.pdf?sequence=1&isAllo

wed=y,  available at web site : http//wiredspace.wits.ac.za/handle/10539/12535?show=full, (08/04/2016). 
4
-Ibid, p19-20. 

http://wiredspace.wits.ac.za/bitstream/handle/10539/12535/KDR%20Thesis%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://wiredspace.wits.ac.za/bitstream/handle/10539/12535/KDR%20Thesis%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://wiredspace.wits.ac.za/handle/10539/12535?show=full
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 يناسب معالجة البيانات غير كاممة؛ -
 ؛عمى حد سواء كمية ونوعية يستعمؿ مناهج وبيانات -
 شفاؼ في تصنيؼ المؤسسات؛ -
 يأخذ بعيف االعتبار الخمفية المحاسبية لمتخذ القرار. -

 ميل التحمل تحنماذج  -5.3.3

تغيػػرات ذات أهميػػة  هػػـأ إلبػػرازتخػػص فتػػرة انتقاليػػة  معالجػػة بيانػػاتأسػػموب تحميػػؿ التحمػػؿ مناسػػب ل
مسػتوى جػدوؿ حسػابات  عمػى أي األصوؿ والخصػـو أو عمى مستوى الميزانية ،1ومكانها في القوائـ المالية

حػاؿ  فػي المتعػدد المتغيػرات التمييزي بحد ذاته لكنه مكمؿ ومساعد لتحميؿ اقائمً  االنتائج. ال يعد هذا منهجً 
بلحػػظ نػػدرة اسػػتعماله سػػابقا، لكػػف مػػف الممكػػف توظيفػػه يلػػذا  .الماليػػة كشػػوؼوجػػود تغيػػرات عمػػى مسػػتوى ال

حديثا نظرا لتغييرات المحاسبية التي تبنتها العديد مف الدوؿ مف أجؿ تكريس لغة محاسبية مشػتركة اسػتنادا 
 إلى معايير المحاسبة الدولية.

وؿ المػػػػػػوالي يمخػػػػػػص لنػػػػػػا خصػػػػػػائص بعػػػػػػض الدراسػػػػػػات التػػػػػػي تػػػػػػـ اإلشػػػػػػارة لهػػػػػػا فيمػػػػػػا سػػػػػػبؽ:الجػػػػػػد

                                                           
1
 -Ghassan hossari, benchmarking new statistical techniques in Ratio-Based, Op.cit., p 148. 
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 ائص بعض دراسات حول الفشل المالي(: عرض لخص08الجدول رقم )

معدالت التنبؤ  معدل الدقة البمد القطاع المدروس
 بالفشل المالي

المنيج المستعمل/ نوعية 
 المتغيرات.

معيار الربط بين 
 المؤسسات

ة تقسيم العين
 المزدوجة

اسم وسنة  فترة الدراسة
 الدراسة

الواليات األمريكية  البناء، التجارة، التوزيع.
 المتحدة 

% عمى 95
 األقؿ

90،%72،%48،%
29،%36% 

التحميؿ األحادي المتغير 
 )التصنيؼ المزدوج(/

 . المالية نسب

 الصناعة؛  -
 حجـ األصوؿ؛ -
سنة الحصوؿ عمى  -

 البيانات. 

(0833) 4853-4843 غ ف79-ف79

BEAVER 

الواليات   البناء 
 األمريكية المتحدة

%قبؿ سنة 95 95%
 %قبؿ سنتيف72

 نسب يزي/التمي التحميؿ
 .مالية

 الصناعة؛ -
 حجـ األصوؿ؛  -
سنة الحصوؿ عمى  -

 البيانات. 

  4854-4835 غ ف33-ف33

(0839)

ALTMAN 

الواليات األمريكية  الصناعة 
 المتحدة

% عمى 97
 األقؿ 

%قبؿ سنة 91.21
 %قبؿ سنتيف84.80

 نسب /التمييزيالتحميؿ 
 .مالية

 الصناعة؛ -
 حجـ األصوؿ؛  -
سنة الحصوؿ عمى  -

 البيانات.

  1970-1964 غ ف 32-ف32

(0802)

DEAKIN 

الواليات األمريكية  المؤسسات الصغيرة
 المتحدة 

 نسب /التمييزيالتحميؿ  - 93%
 .مالية

  1969-1954 غ ف 21-ف21 -

(0802)

EDMISTER 

لصناعية التي المؤسسات ا
لها مجموع أصوؿ يتجاوز 

 مميوف دوالر . 1

الواليات األمريكية 
 المتحدة 

نسب  /التمييزيالتحميؿ  - 93%
مالية، متغير لمتغير، 

متغير إحصائي، متغير 
 سوؽ. 

 الصناعة؛ -
 رقـ األعماؿ؛  -
 عدد العماؿ؛ -
 السنة الجبائية. -

غ 115-ف 155
 ف 

4843-4857 (0802)

BLUM 
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مؼ المؤسسات مف مخت
القطاعات ما عدا 
المؤسسات المالية 

والمؤسسات المسجمة في 
 البورصة.

الواليات األمريكية 
 المتحدة

 /يالموغاريتمالتحميؿ  - 96%
نسب، متغير مالي، 
متغير متغير إحصائي، 

 ، متغير لمتغير. السوؽ

غ 105-ف 2058 -
 ف 

4861-4865  

(0891)

OHLSON 

المؤسسات مف مختمؼ 
في القطاعات المسجمة 

 البورصة.

الواليات األمريكية 
 المتحدة 

التحميؿ االحتمالي/ نسب  - -
 مالية.  

-  4861-4867 ZMIJEWSKI

(0892  ) 

الواليات األمريكية  الصناعة و الخدمات 
 المتحدة 

 % قبؿ سنة 92.90 95%
% قبؿ 86.20
 سنتيف 

التحميؿ الشبكي العصبي 
 /نسب مالية. 

 COATS and  1989-1970 ف غ94-ف188 المدة. -

FANTS(0886) 

الواليات  الصناعة، التجارة، التوزيع.
 -األمريكية

 المممكة المتحدة 

 غ ف 27-ف27 - التحميؿ الموغاريتمي. - -
 غ ف 20-ف20

4881-4884 
4886-4885 

 HUNTER 

and 

ISACHENK

OVA(2110) 

المؤسسات المسجمة في 
 البورصة التركية 

 %96 تركيا
86% 

 يتميالموغار التحميؿ  -
 المتعدد. التمييزيوالتحميؿ 

 الصناعة؛ -
 حجـ األصوؿ. -

 UGULU and 1112-4885 غ ف 27-ف 27

 AKSOY 

(2113) 

الواليات األمريكية  قطاعات مختمفة
 المتحدة 

والتحميؿ  التمييزيالتحميؿ  - 83%
نسب  /الموغاريتمي

المالية، متغيرات 
 إحصائية، متغيرات مالية.

 قطاع النشاط؛ -
 حجـ األصوؿ؛ -
 رقـ األعماؿ؛ -
 المدة. -

 GENTRY 4874-4861 غ ف 33-ف 33 

and Others 

(0895) 
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مختمؼ القطاعات 
 الصناعية 

الواليات األمريكية 
 المتحدة 

لتحميؿ التحميؿ الشبكي وا - 97.75%
 زي/ نسب مالية. التميي

 القطاع؛ -
 المدة.  -

  WILSON and 4871-4864 65غ ف-64ف

SHARDA 

(0882) 

 % سنة 76.30 - اليوناف  قطاعات مختمفة 
 %سنتيف 60.50

تحميؿ المجموعات الخاـ  
 / نسب مالية. 

 قطاع؛  -
 حجـ األصوؿ؛ -
 رقـ األعماؿ؛ -
 المدة.  -

  4881-4875 غ ف40-ف40

DIMISTRAS 

et 

autres(0888) 

 ،تجارة، صناعة
 توزيع 

التصنيؼ الشجيري  - - الواليات المتحدة 
/ نسب مالية، الموغاريتمي

 ئية. متغيرات إحصا

 FRYDMAN 4874-4864 غ ف58-ف142 -

Et autres  

(0895) 

قطاع الصناعات 
 الميكانيكية.

 حجـ األصوؿ؛ - .التمييزيالتحميؿ  - - الجزائر 
بيانات نفس السنة  -

 المالية.

 زينب حوري 1111-1111 غ ف7-ف8
 (1115) 

الشركات المسجمة في 
البورصة في مختمؼ 

 القطاعات.

المتعدد  التمييزييؿ التحم - %71 استراليا 
 الطبقات.

 صناعة؛  -
 حجـ األصوؿ. -

 HOSSARI 1113-4875 غ ف247-ف247

(2113) 

الشركات المسجمة في 
 بورصة اسطنبوؿ.

، التحميؿ التمييزيالتحميؿ  - - تركيا 
 الشبكي، شجرة القرار...

غ  150-ف 30 سنة المالية  -
 ف 

1111 AKTAN(201

1) 

شركات متعددة القطاعات 
 ليا.استرا في

النماذج  نماذج السوؽ، - - استراليا
 . الموغاريتمية

 القطاع؛ -
 حجـ األصوؿ.  -
 

 Sumeth T 1117-1112 غ ف 14-ف14

UVADARA

TRAGOOL 

(2106) 
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الواليات أمريكية  -
 المتحدة 

يزي/ نسب التمي تحميؿال - -
 مالية. 

 حجـ األصوؿ؛  -
 النشاط؛  -
 مدة. -

 KIM and MC 4874-4874 غ ف  30-ف30

LEOD(0888) 

، لموغاريتمياالتحميؿ  - - تونس مختمؼ القطاعات 
يزي، التحميؿ التمي التحميؿ

 الشبكي المتعدد. 

 HAMDI ET 1115-4888 مؤسسة  528 -

MONASTIR

I (2102)  

 التحميؿ الموغارتمي، - - تونس  
 التحميؿ الشبكي المتعدد.

مؤسسة  44 -
مسجمة في 
 البورصة 

4886-1111 ABID et 

ZAOUI 

(2116) 

ف إعداد الباحثة انطبلقا مف الدراسات السابقة.م: المصدر
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أف المعمومة المالية تساهـ عف طريؽ النسب المالية الدالة عػف  إلى مما سبؽ ومف الجدوؿ نخمص
 المالي في بناء نماذج لمتنبؤ بالفشؿ المالي والتي تختمؼ، حسب:األداء 

 وؾ أو اإلدارة...؛ المساهميف أو البن الفئة المستفيدة مف التنبؤ: -
 تصنيؼ المؤسسة حسب األداء أو األهداؼ االقتصادية والمالية أو أهداؼ المالية؛  هدؼ الدراسة: -
 الجانب المدروس مف طرؼ الباحث؛ -
 ؛)نوعية أو كمية(المستعممةبيانات نوعية ال  -
 القطاع، الحجـ، الفترة الزمنية الدراسة؛ خصائص العينة المستعممة: -
 متغيرات مالية، نسب، إحصائية، متغيرات السوؽ، ومتغيرات لممتغير؛ ات التي تـ تبنيها:نوعية المتغير   -
 معممي. األسموب التي تمت به معالجة البيانات: معممي أو ال  -

 :التي تعبر عنها البنود التالية العوامؿ سالفة الذكر تؤثر عمى جودة نموذج
 ؛النموذج التنبؤية القدرة  -
 دقة وحساسية النموذج؛ -
 الثاني.والنوع  األوؿمف النوع  الخطأ -

،  نقػػػائص ومآخػػػذ المػػػنهجإال أف لهػػػذا  متنبػػػؤ بالفشػػػؿ المػػػالي،لتطػػػوير نمػػػاذج لرغػػػـ توجػػػه البػػػاحثيف 
 :1نذكرها في ما يمي

وأهممػت المؤسسػات التػي فاشػمة لمؤسسػات إلػى مجمػوعتيف ناجحػة و معظـ الدراسػات اعتمػدت تصػنيؼ ا -
 التي لـ تصنؼ ضمف المجموعة الناجحة أو غير ناجحة(؛ تقع في المنطقة الرمادية)المؤسسات

 ؛مقارنة مستقمة نقص في اختبار القدرة التنبؤية لمنموذج عمى عينة -
ي أف عػدد المؤسسػات الناجحػة وغيػر الناجحػة فػي أقسػيـ المجتمػع فػي تحضػير العينػات، إهماؿ نسب ت -

 العينة ال يعكس نسبة كؿ منهما في المجتمع؛
 أثنػػاء فػػي التحميػػؿ تتػػأثر بمختمػػؼ العوامػػؿ االقتصػػادية التػػي ال تأخػػذ بعػػيف االعتبػػار البيانػػات المسػػتعممة -

 المعالجة والتحميؿ.

 

 

 

                                                           
1
-Kavir D et Rama , Op.cit., p20.  
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 الثاني  خالصة الفصل

فػي  عػف طريػؽ مؤشػرات تقيػيـ األداء المػالي هدؼ الفصؿ إلى تحديد مدى مساهمة المعمومة المالية
يصػػؼ الػػنقص  لفشػػؿ المػػالي فػي دورة التعثػػر والػذي مكانػة ا . فبعػد تحديػػدبنػاء نمػػاذج لمتنبػؤ بالفشػػؿ المػػالي

تػػؤدي إلػػى تخمػػؼ المؤسسػػة عػػف تسػػديد التزاماتهػػا لة يصػػاحبه مجموعػػة مػػف الصػػعوبات المؤقػػت فػػي السػػيو 
حدوث الظاهرة  مف الجوانب االقتصادية ل المفسرة عوامؿالتـ تحديد  حسب الجدوؿ الزمني المخصص لها.

خاصػػة إذا كػػاف لهػػذو  الفشػػؿ المػػالي وتجنػػب سػػاهـ فػػي الوقايػػةاألخيػػرة تهػػذو عرفػػة ألف م والماليػػة والتسػػييرية
 خبلؿ المعمومة المالية. ثر واضح يمكف قياسه أو مبلحظتهالعوامؿ آ

حدوثػه   عوامػؿثػر انطبلقػا مػف أ حػدوث الفشػؿ المػالياستخراج مؤشرات دالة عف باحثوف في بدأت ال
نمػاذج التفسػير والتنبػؤ  تنوعػتوقػد  .ات السػوقية لممؤسسػةالمعمومػو  ،اإلداريػة، التقػارير كشػوؼ الماليػةالمف 

المعمومػػػات  بالفشػػػؿ المػػػالي حسػػػب الفئػػػة المسػػػتفيدة مػػػف التنبػػػؤ، هػػػدؼ النمػػػوذج، الجانػػػب المػػػدروس، نوعيػػػة
يمكف المقارنة بيف و األسموب معالجة البيانات. و خصائص العينة المستعممة، نوعية المتغيرات،  المستعممة،

 . ...وؿ،مف النوع األ الخطأحساسية النموذج،  ،قدرة عمى التنبؤ بالفشؿ الماليالنماذج بواسطة ال
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 تمهيد   

تعد الجزائر أكبر مستيمؾ لمحميب كمشتقاتو عمى مستكل دكؿ المغرب العربي، لذا حضي القطاع 
في تحقيؽ األمف الغذائي كاالجتماعي، يتجمى  االستراتيجيةباىتماـ كدعـ السمطات العمكمية نظرا ألىميتو 

المرتبطة بو مف جانب ىذا الدعـ في اإلعانات كالمساعدات لمختمؼ مككنات القطاع كالقطاعات 
إطار تحميمي يؼ بمككنات قطاع الحميب كمشتقاتو ككضع تعر ييدؼ الفصؿ للذا  االستثمار كاالستيالؾ،

 معرض كالطمب عمى الحميب كمشتقاتو، ضمف المحاكر التالية:ل
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Ⅰ-  السمطات العموميةقطاع الحميب ومشتقاته تعريفه، خصائصه، تنظيمه وآليات تدخل 
 يهف

في تحقيؽ األمف الغذائي كاالجتماعي الجزائرم. لذا  كاستراتيجيةلقطاع الحميب كمشتقاتو مكانة ىامة 
تحديد ىذه المكانة كبياف كجو أىمية القطاع بالنظر إلى خالليا سيتـ ىذه الدراسة، لذا فيك محؿ اىتماـ 

التسيير األمثؿ لو، بعد التطرؽ لتعريفو  يا مف أجؿس  ر  ك  التي ت  مجيكدات السمطات العمكمية كآليات التنظيـ 
 .كأىـ خصائصو

 وتعريفه تاريخ قطاع الحميب ومشتقاته  -1

سيقدـ ىذا الجزء  نبذة تاريخية مختصرة عف قطاع الحميب كمشتقاتو إضافة لتعريفو كتحديد 
 مككناتو. 

 نبذة تاريخية مختصرة عن قطاع الحميب ومشتقاته -1.1

إسيامات السمطات مف خالؿ تسجيؿ أىـ  2013ئر إلى ؿ الجزااستقالسيسرد تاريخ القطاع منذ 
 كؿ كالتطكر إباف الفترات التالية.العمكمية كأبرز نقاط التح

 1994 إلى 1962الفترة الممتدة من   -1.1.1

اختارت الحككمة الجزائرية بعد االستقالؿ الحميب كخيار استراتيجي لرفع كتحسيف نكعية حصة 
، نظرا لخكاصو الغذائية 1غراـ / لمنسمة / يكميا 7.8ت الحيكانية المقدرة بػالمكاطف الغذائية مف البركتينا
ىي: إنتاج  تكفيره بثالثة مصادر، سعت إلىكتينات الحيكانية األخرل، ك كسعره مقارنة مع مصادر البر 

 ، كاالستيراد.الحميب الطازج، التحكيؿ

رؽ أراضي كسمب الجزائرييف حظير في بداية ىذه الفترة، اآلثار السمبية لسياسة المستعمر )
 مستكل اإلنتاج الحميب الطازج المتمثمة في:عمى  األراضي الخصبة(

الطابع التقميدم لنمط تربية الماشية المعتمد عمى السالالت المحمية المتركزة في اليضاب، الشماؿ  -
و اإلنتاج لالستيالؾ الذاتي أك تغطية االحتياجات العائ  مية فقط؛كالمناطؽ الجبمية أيف ي ك ج 

 ضعؼ إنتاج األعالؼ كنقص البنية التحتية لتربية المكاشي كالتقنيات المتاحة. -

                                                           
1

 .1967/1986كاستقصاء االستيالؾ  1966حسب االستقصاء  -
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بغية التخفيؼ مف حدة ىذه اآلثار كزيادة اإلنتاج الحميب الطازج تـ تكجيو أىداؼ المخطط الرباعي 
  :1إلى 70/73

 ألؼ عجؿ؛ 30زيادة عدد الرؤكس األبقار كتعمير االستبطالت باستيراد  -
 ييئة البنى التحتية الستقباؿ الماشية؛بناء  كت -
عادة اإلنتاج؛ -  إدخاؿ تقنيات حديثة في التغذية كا 
 تنظيـ شبكات كدكائر التكزيع؛ -
 استصالح األراضي البكر كتكجيييا إلنتاج األعالؼ. -

، ليشرؼ عمى (ONALAIT)الديكاف الكطني لمحميب أكنالي  1969بالنسبة لمصناعة، أنشئ سنة 
، ككالؾ قسنطينة (colaital) كنيات إنتاجية مكركثة مف االستعمار ككليتاؿ العاصمةثالث كحدات أك تعا

(colac) ككلك كىراف ، (clo) األساسية جمع الحميب كتحكيمو إلى منتجات نيائية يتـ تكزيعيا  تيا، ميم
 .3لتر ألؼ 39682. بمغ إنتاجيا الفعمي أنذاؾ 2لتككف متاحة لممستيمؾ بأسعار مقبكلة لبائعي التجزئة

كاف المجكء الستيراد الحميب الطازج غير المعبأ نتيجة حتمية لزيادة الطمب كعدـ إيتاء جيكد 
االستعانة   1972تحسيف اإلنتاج المحمي كالرفع مف كفاءة الصناعة ثمارىا عمى المدل القصير. ليتـ سنة 

عكضت كميا الحميب الطازج كالتي  (MGLA)لمحميب مميكف لتر مف البكدرة كالمادة الدسمة  13855بمقدار
1976سنة 

فيما يخص طبيعة ىا ألسباب تخص ضعؼ اإلنتاج الحميب الطازج مف جية كمزايا 4
 :5االستعماؿ كالتكمفة مف جية أخرل كالتي تجمت فيما يمي

 صعكبة إنتاج الحميب بصكرة طبيعية نتيجة تذبذب الظركؼ المناخية؛ -
 ي؛ضعؼ اليد العاممة التي تقـك بتربية المكاش -
 عدـ انتظاـ إنتاج الحميب عمى مدار السنة؛ -

                                                           
1
- Messaoud AMROUN, bref historique sur l’évaluation de la filière lait en Algérie, 2013, p 08 . 

2
 -Sabrina LATRECHE et  Laurant BERNARD, La filière lait la nouvelle donne , La revue de l’industrie 

agroalimentaire, N
0
3, Octobre 2009, P25. 

3
-Abdelhamid BENCHARIF, Stratégies des acteurs de la filière lait  en Algérie: états des lieux et 

problématiques, les ètudes  et Recherches n. 32 , 2001, p 30, disponible sur le site: 

http//ressources.ciheam.org/om/pdf/b32/CI011662.pdf ,consulté  le (15/04/2015). 
4
-bahidja KHERZAT, Essai d'évaluation de la politique laitière en perspective de l'adhésion de l'Algérie à 

l'Organisation Mondiale du Commerce et à la Zone de Libre Echange avec l'Union Européenne, thèse de 

magister en sciences agronomiques,  Institut National Agronomique –ELHARRACH, Alger, Algérie, 2007, p 34. 
5
 -Révisé: 

- Malik MAKHLOUF, Performance de la filière laitière locale  par le renforcement de la 

coordination contractuelle entre les acteurs: Cas De La Wilaya De Tizi-Ouzou – Algérie, thèse de 

doctorat  Non publiée, spécialité : agronomie, option: économie Rurale, université mouloud MAMMERI de 

tizi-ouzou, Faculté des sciences biologiques et des sciences agronomiques,  2015, P 45.  

-  Ahmed El KABIR, contraintes de la production laitière en Algérie évaluation de La qualité du 

Lait  dans l’industrie laitière (constats et perspectives), Thèse de doctorat non publiée, faculté des 

sciences de La nature et la vie département de biologie, université d’Oran,  2015, p 53-55.     

http://ressources.ciheam.org/om/pdf/b32/CI011662.pdf
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 تنقؿ القطعاف كصعكبة جمع الحميب؛ -
 تدىكر الشركط الصحية في عممية الجمع كالتعبئة -
 المكاسب المحققة مف انخفاض تكاليؼ النقؿ البحرم؛ -
كشركط الحفظ الصحية المناسبة مقارنة بالحميب السائؿ غير المعبأ )تقمؿ مف احتماؿ  األسعار  -

 ؼ أك الحمكضية(؛التم
مكانية التحكـ في إنتاج الحميب المبستر الذم يتناسب مع نمط الحياة   - سيكلة التكنكلكجيا المستعممة كا 

 المدنية.

الصناعة. في العكامؿ المذككرة أعاله أدت لتنصؿ الديكاف مف ميمة جمع الحميب الطازج كدمجو 
إال أنيا لـ تعد  1977مميكف لتر سنة  63لػ  1969مميكف لتر سنة  29فرغـ ارتفاع الكمية المجمكعة مف 

،  1ات البكدرة كالمادة الحميب الدسمةمع كارد مقارنة الم ت حققةتتالءـ مع كمية الطمب المتزايد كالتكاليؼ 
سنة ، كصمت ألدنى حد ليا ألؼ لتر سنكيا أربعيف 8519إلى 7019كاف متكسط الكمية المجمكعة مف 

عادة ىيكمة القطاع الزراعي (DAS)راعية االشتراكيةنتيجة حؿ الدكاكيف الز  1987 بإنشاء المستغالت  كا 
 . 2الزراعية الجماعية كالفردية لصالح العامميف في القطاع

الكاقعة تحت الرقابة المالية ألمكاؿ المساىمة كتـ تعكيض الديكاف منحت االستقاللية لممؤسسات  
  :3متيا األساسيةجيكية ميبثالث دكاكيف  (Onalait)الكطني لمحميب 

 تحسيف اإلنتاج المحمي لمحميب؛ -
 تمكيف المكاطف بالحميب المبستر بأسعار مناسبة؛ -
 ضماف التكازف المالي خاصة بعد بداية تطبيؽ مبادئ اقتصاد السكؽ؛ -
مكاجية التغيرات كالنزاعات القضائية كاإلدارية المرتبطة بقرارات التسيير كالتعثرات في محيط  -

 ـ حيث ال يستجيب فيو السعر إلى أم منطؽ اقتصادم.اقتصادم غير مالئ

مما سبؽ، نستنتج أف عممية االستيراد لـ تسمح بتعميؽ العالقة بيف الصناعة كالزراعة كتربية 
المكاشي، ما نممسو في تناقص معدالت إدماج الحميب في ظؿ المجيكدات المبذكلة لتحسيف إنتاج الحميب 

                                                           
1
-Assia CHARFAOUI, La porte du concept de groupe stratégique  application au secteur lait privé en 

Algérie, thèse de doctorat économie de développement agricole agroalimentaire et Rural, université Montpelier, 

faculté des sciences économique, 2009, P 108. 
2
- Billal MAGHNI, Analyse des politiques de soutien à  l’agriculture en Algérie, Communication à présenter 

lors des journées de recherches en sciences sociales INRA – SFER – CIRAD à Agrocampus Ouest (Centre 

d’Angers), Les 12 et 13 Décembre 2013, p 5.  
3
 -Slimane BEDRANI et  Ahmed BOUAÏTA, Consommation et production du lait en Algérie: éléments de 

bilan et perspectives, Cahiers du CREAD statistiques officielles de production et d'importation, Cahiers du 

CREAD n°44, 2ème trimestre, 1998, p 3-4 , disponible sur le site: 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/22/13/44/14389, consulté le (01/10/2017). 
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-15؛ حيث كانت نسبة اإلدماج في السبعينات 85/89اسي الثاني الطازج كالمكرسة ضمف المخطط الخم
 .1%10لتتراجع في الثمينات إلى أقؿ مف  20%

 1999إلى 1995الفترة الممتدة من  -2.1.1

 بػالمؤرخ  409إلعادة تعميؽ العالقة بيف الصناعة كالزراعة تـ إصدار التعميمة الكزارية رقـ 
 القطاع كزيادة اإلنتاج الكطني كاإلنتاجية، مف خالؿ: لتفعيؿ دكر المينييف في 1995جكاف 10

نشاء مراكز جمع؛ -  تحسيف عممية جمع كنقؿ الحميب الطازج كا 
 كضع نظاـ إعانات اإلنتاج، كالجمع كتسميـ الحميب الطازج لممالبف؛ -
مف تكمفة بناء االستطبالت %50بقرة بنسبة  12الدعـ كالتمكيؿ المالي لكؿ مربي يمتمؾ عمى أقؿ   -

 بخصكص معدات الحميب؛% 30ك
تقديـ إعانات االستثمار في المستغالت الفالحية كالممبنات الصغرل بالمناطؽ المعزكلة كالمقدرة  -

إذ كاف االستثمار المحقؽ % 60لتر سنكيا، ك50000إلى 5000% إذ تراكحت قدرتيا اإلنتاجية مف 40بػ
 مف طرؼ منتجيف تابعيف لتعاكنيات الفالحية؛ 

 لؼ بقرة حمكب حديثة خالؿ خمس سنكات؛أ 500استيراد  -
 تحسيف كتطكير عممية التمقيح االصطناعي. -

، (FNDAبيؽ اإلجراءات السابقة، مف الجانب المالي سخر الصندكؽ الكطني لتطكير الزراعة)طلت
كمنتدل كىيئة استشارية تجمع  (CNIFL)نشاء المجمس الميني لقطاع الحميب إكمف الجانب التنظيمي تـ 

كما  1999إلى 1995مبالغ عمى مختمؼ البنكد التي حددىا البرنامج خالؿ الفترة القطاع. تـ تكزيع ممثمي ال
 يمي:

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 -Office National  des  Statistiques, le marché du lait et des produits laitiers, p  9. 
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 1999لى إ1995 من (: توزيع مئوي لمبمغ اإلعانات عمى بنود االستثمار لمفترة11الشكل )

 

 كزارة الفالحة كتنمية الريفية.مف إعداد الباحث باالعتماد عمى معطيات مف المصدر: 

االستثمارات عمى مستكل المزرعة المقدرة  نرل أنو رغـ الحجـ الكبير لتمكيؿ ،(11)رقـ مف الشكؿ 
لكنيا ضئيمة مقارنة مع ما ىك مقدر نظرا لثقؿ إجراءات منح الدعـ كعدـ فعالية ىياكؿ المراقبة % 68بػ 

المربييف في دائرة اإلنتاج  ستفادة مف الدعـ ىذا ما يضع عديدلالبقرة  12العممية إضافة الشتراط امتالؾ 
حيث لكحظ بعد % 30غير الرسمي. لـ يحقؽ البرنامج أىدافو رغـ زيادة عدد الماشية المدرة لمحميب بنسبة 

في  6.22%تـ  1998سنة % 7.71تراجعيا إلى % 10.37إلى  1997ارتفاع نسبة جمع الحميب في سنة 
ممبنة مجاؿ انتاج الحميب  100اقتحاـ أكثر مف . أىـ ما يميز ىذه الفترة ىك 2000سنة  6.31%ك  1999

 .1ممبنة مصغرة 67كمشتقاتو الخاصة منيا 

 2006 إلى 0200الفترة الممتدة من  -3.1.1

ثرىا عمى أالمكالي لبياف  لجدكؿعانات المقدمة لمقطاع، يسعى اشيدت الفترة زيادة في مبمغ اإل
 مستكل إنتاج كجمع الحميب الطازج:

 

 

 

 

                                                           
1
-Messaoud AMROUN, Bref historique sur l’évaluation de la filière lait en Algérie, Op.cit., p 10. 
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  2006لى إ2000ن م (: تطور الكميات المنتجة والمجمعة مقارنة مع مبمغ اإلعانات اإلجمالي09) الجدول رقم

 كزارة الفالحة كتنمية الريفية.مف إعداد الباحث باالعتماد عمى معطيات مف المصدر: 

تيرة نالحظ زيادة كمية الحميب المنتج بزيادة حجـ اإلعانات لكف ليس بنفس الك  الجدكؿ أعاله،مف 
كما أف %، 25في حيف لـ تتجاكز الزيادة في اإلنتاج   %200حيث أف الزيادة في اإلعانات كانت بنسبة 

كأعمى  2002سنة % 5771مف الكمية المنتجة؛ حيث سجمت أدنى مستكل ليا% 11نسبة الجمع لـ تفكؽ 
ج الحد المتكقع ، أرجع سبب عدـ ارتقاء مستكل إنتاج كجمع الحميب الطاز 2004سنة 1074%مستكل بػ 

  :1ألػسباب التالية

مف % 85.9سيطرة أنظمة التربية العائمية كالتقميدية ما أدل لضعؼ الحجـ كالمردكد القطعاف حيث  -
 المزارعيف يمتمككف بقرتاف حمكب؛

 ضعؼ التأطير التقني مف حيث ترشيد التغذية كاالستغالؿ التقني إلعادة اإلنتاج؛ -
 ة إدماج الحميب الطازج في المصانع القريبة مف مناطؽ الجمع.كاقتصار عممي غياب مراكز الجمع -

كؿ الجيكد المبذكلة إضافة إلنشاء الصندكؽ الكطني لتطكير الزراعة كالريؼ حالت دكف إذف 
 التأثير عمى حجـ الكاردات مف بكدرة الحميب لذا تـ القياـ تدابير أخرل نكضحيا فيما يمي.

 2013إلى 2007الفترة الممتدة من  -4.1.1

نتيجة تأخر ظيكر اآلثار اإليجابية لسياسات المخطط الكطني لتطكير الزراعة كالريؼ إضافة 
لتذبذب سعر المكاد األكلية دكليا، ك جو التركيز إلى ىدؼ أساسي ىك التقميؿ مف كاردات المكاد األكلية 

كطني لمحميب الطازج كدمجو الدسمة الجافة، ثـ تطكير اإلنتاج الالحميب المتمثمة في بكدرة الحميب كمادة 
الذم تكلى ميمة تنظيـ القطاع  (ONIL) في الصناعة. حيث تـ إنشاء الديكاف الكطني لمحميب كمشتقاتو

كىيكمتو، كيقكـ بالتنظيـ كالتمكيف كالحفاظ عمى استقرار السكؽ الكطني لمحميب المبستر، حيث يستكرد 
                                                           

1
 -MAKHLOUF Malik, Performance de la filière laitière locale par le renforcement de la coordination 

contractuelle entre les acteurs: Cas de la wilaya de Tizi-Ouzou – Algérie, Op.cit., p 49. 

الكميات المجموعة  من  االنتاج المحمي من الحميب  )مميون لتر( المبمغ لإلعانات)ألف دج( السنة
 الحميب )مميون لتر(

2000 867967 1 550 100 

2001 939901 1637 93 

2002 911993 1544 129 

2003 958 522 1610 120 

2004 1 238 004 1915 200 

2005 1903051 2092 163 

2006 2587652 2244 221 
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الجافة كيعيد تكزيعيا حسب نظاـ الحصص بيكامش االحتياجات مف بكدرة الحميب كمادة الحميب الدسمة 
تاحتو لممستيمؾ بسعر ثابت  (LPS)ثابتة لمممبنات مقابؿ إجبارىا عمى تصنيع حميب األكياس المبستر  كا 

مف التمكيف المباشر مف السكؽ الدكلي أك الكطني بسعر غير  يادج /لمتر، لكف ىذا ال يمنع 25مقدر بػ 
مؾ المستكردة مف طرؼ الديكاف الكطني لمحميب كمشتقاتو ليتـ مدعـ كبجكدة كأصؿ يختمؼ عف ت

 استعماليا إلنتاج المشتقات التي يخضع سعرىا لقكل السكؽ.
ألؼ  243ألؼ بقرة حمكب منيا  900كاآلتي: القطيع يتككف مف  2007كانت حصيمة أنشطة نياية 

 2.5مميكف لتر، كدعـ مالي مقداره  187مميار لتر مف الحميب جمع منيا  1.6حديثة، إنتاج الحميب الطازج 

 مميار دينار. 
نظرا لمحرص الدائـ عمى تدعيـ األمف الغذائي الكطني كالتشديد عمى ضركرة تحكيؿ الفالحة إلى 

تبني سياسة التجديد الريفي كالزراعي لتقكية اإلنتاج  2009محرؾ حقيقي لمنمك االقتصادم، تـ سنة 
األساسية، حيث يمخص الشكؿ المكالي نتائج ىذه السياسة عمى  الفالحي الذم كاف الحميب أحد فركعو

 انتاج الحميب الطازج مقارنة مع ما كاف متكقع:
من  ل سياسة التجديد الريفي والزراعيكميات الحميب الطازج المتوقعة والمنتجة فعميا في ظ تطور (:12) الشكل

 2013إلى 2009

 
 كزارة الفالحة كتنمية الريفية.مف مف إعداد الباحث باالعتماد عمى معطيات المصدر: 

، نالحظ زيادة إنتاج الحميب الطازج مقارنة مع ما ىك متكقع نتيجة زيادة (12)مف الشكؿ رقـ 
إلى  2008سنة  %28،9ألؼ رأس. كما ارتفع معدؿ إدماج الحميب مف  277القطيع المنتج لمحميب بػ 

 %67،24ؿ دمج منذ االستقالؿ كالمقدر بػ كاستمر في االرتفاع ليصؿ إلى أعمى معد 2009في  29،16%
 .2013سنة 



 هتحميل الطمب والعرض عمى منتجات، قطاع الحميب ومشتقاته: مكانته                  الفصل الثالث
 

- 141 - 
 

 368ألؼ رأس منيا  1189قطيع أبقار مككف مف  2013كاف مف المتكقع أف يحقؽ البرنامج سنة 
 ألؼ حديثة، لكف النتائج الفعمية كانت كما يمي: 

 ألؼ بقرة حديثة؛ 63ألؼ رأس منيا  126زيادة قطيع األبقار بػ  -
ألؼ  180مميكف ىكتار منيا  9ئي لمماشية كالمساحة المخصصة لألعالؼ بػ الزيادة في العرض الغذا -

 ىكتار المركية كالرعكية؛
 ؛2013ألؼ بقرة ممقحة سنة  600تطكير تطبيؽ التمقيح االصطناعي بيدؼ الكصكؿ لػقطيع  -
 التحكـ في آلية النقؿ الجيني. -

 تعريف قطاع الحميب ومشتقاته  -2.1

قاتو ككضعو في التصنيؼ المناسب، كجب تعريؼ معنى كممة قبؿ تعريؼ قطاع الحميب كمشت
قطاع حيث أنو "نظاـ مككف مف مجمكعة عكامؿ تتبع مراحؿ لتحكيؿ كتثميف كتقييـ المكارد الخاـ حتى 
تصبح منتجات نيائية مكزعة كقابمة لالستيالؾ"، فيما يخص قطاع صناعة الحميب ىك :"حقؿ نشاط يقـك 

ف بتطكير مداخؿ متعددة إما متكاممة أك متضادة، بيدؼ عكس منطؽ الفعؿ أك فيو المتعاممكف االقتصاديك 
،  مف التعريفيف يمكف القكؿ أف قطاع الحميب يمكف اختصاره في ثالثة 1الحركة في شكؿ تنظيـ كمردكدية"

 محاكر أساسية ىي: إنتاج الحميب الطازج، التحكيؿ، كشبكات التكزيع )اإلتاحة لممستيمؾ النيائي(. 

التنكيو لصعكبة التحديد الدقيؽ لقطاع الحميب كمشتقاتو ألنو محؿ تقاطع قطاعيف ىما  يجب
تصنيؼ عدة أطراؼ كالمدكنة الكطنية لممنتجات كاألنشطة )تصنيؼ لالزراعة كالصناعة، إضافة لخضكعو 

 حسب األنشطة كتركيبة المنتجات(، الجمارؾ، كالسجؿ الكطني التجارم.

التي ال تتكافؽ مع  (NAP80)مدكنة الكطنية لممنتجات كاألنشطة سنة مف استعماؿ ال 22بعد 
 ، إضافةعدةكمنيجية النظاـ المحاسبي الجديد كنظاـ المراقبة اإلحصائي، كاحتكاءىا عمى نقائص تقنية 

، في 2لغياب معايير كاضحة لتعريؼ النشاط كغياب الشركحات الكافية كعدـ التكازف في عممية التصنيؼ
تنكع المستخدميف )مصالح التخطيط، المصالح  اجات اإلحصائية كالتسييرية كالبرمجة،ظؿ تعدد االحتي

اإلحصائية، مصالح السجؿ التجارم، مصالح الضرائب، الطمبة كالباحثيف(، كاستخداـ المؤسسات المدكنة 
التي تعتمدىا الجمارؾ أك مدكنات جيات خارجية، ظيرت إجبارية إيجاد آلية اتصاؿ بيف مختمؼ 

مكانية محاكتيا مع األطراؼ الخارجية، لذا تـ إنشاء المدكنة الجزائرية المع امميف االقتصادييف في الداخؿ كا 
تتككف مف جانبيف متمييزيف كمتكامميف، ىما المدكنة الكطنية لألنشطة  (NAP2000)  لألنشطة كالمنتجات

                                                           
1
 -El Jabri , Gestion de la qualité dans l'agro-industrie laitière au Maroc, Master of Science: CIHEAM-

IAMM, Montpellier ,France, 2002, p 66. 
2
 -Office National des Statistiques , Note de Presentation de la nomenclature Algèrienne des activites 

«NAA», 2000 , p 1, disponible sur le site: http//www.ons.dz/IMG/file/NAA.pdf, consulté le (13/09/2014). 

http://www.ons.dz/IMG/file/NAA.pdf
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فئة فرعية لممنتج، صنفت كفقيا  2261قسـ نشاط، كالمدكنة الكطنية لممنتجات المصنفة لػ  559المصنفة لػ 
 صناعة الحميب كمشتقاتو كما يبينو الشكؿ المكالي:

 NAP2000(: تصنيف صناعة الحميب ومشتقاته ضمن مدونة الوطنية لألنشطة والمنتجات 13الشكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .المدكنة الكطنية لممنتجات الجزائريةعمى اعتماد بمف إعداد الباحثة  :المصدر

، تقع الصناعة الغذائية ضمف فئة الصناعات التحكيمية اليادفة لتحكيؿ (13)ؿ رقـ حسب الشك
الغرض منيا االستيالؾ البشرم كالحيكاني بعد  فئة فرعيةضمف منتجات قابمة لالستعماؿ، لالمكاد األكلية 

إلى مكاد  تحكيؿ المكاد األكلية التي ترتبط أساسا بالزراعة، كفيما يخص القطاع المدركس تحكيؿ الحميب
 قابمة لالستيالؾ.

يجدر اإلشارة عمى أف فئة صناعة الحميب كمشتقاتو حسب تصنيؼ المدكنة الكطنية لممنتجات  
كاألنشطة ال تحتكم عمى: حميب المزرعة الطازج، المنتجات كالتحميات الحميبية لمحفظ، حميب األطفاؿ 

 الحمكيات المثمجة.ك  الصغار،

 

 : الصنبعبد الشراعيخ والغدائيخ. DAالفئخ الفزعيخ

صنبعبد المواد  15.4المجموعخ  : الصنبعخ الغذائيخ.15الفزع 

 الدسمخ.

صنبعبد الحجوة  15.6 المجموعخ

 واألعالف.

 : انتبج الحليت والمثلجبد.15.5القسم

 : الصنبعخ الحليت ومشتقبته.15.51القسم

 : الحليت السبئل والكزيمخ. 15.51.1الفئخ 

 : حليت الجبف. 15.51.12الفئخ 

 : الشثدح والسمن. 15.51.13الفئخ 

 : الججن. 15.51.14الفئخ 

 الحليجيخ األخزى. : المنتجبد  15.51.15الفئخ 

) اليبغورد والتحليالد الحليجيخ الطبسجخ، الحليت 

 المزكش....(

 

 

 : المثلجبد.15.52القسم

 : الصنبعخ التحويليخ. Dالفئخ الفزعيخ
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ؼ بياناتيا كمعطياتيا لتحديد مستكل التجارة الخارجية بما يتناسب صنفتو مدكنة الجمارؾ التي تيد
كنظاـ التصنيؼ العالمي ضمف الفصؿ الرابع في خانة الحميب كمنتجات صناعة الحميب. أما مكسكعة 

ميزت األشخاص فقد  األنشطة االقتصادية الخاضعة أك المسجمة في المركز الكطني لمسجؿ التجارم
 ف القطاع المدركس حسب ما يكضحو الجدكؿ المكالي:المعنكييف الناشطيف ضم

 عنويين ضمن قطاع الحميب ومشتقاتهتصنيف السجل التجاري الوطني لألشخاص الم (:10) الجدول

 الرمز 107201 107203 107203

 يبيةإنتاج الحميب كمنتجات الحم المجبنات المزبدة
 )الممبنات(

 التسمية

إنتاج الزبدة  -
 كالمبف.

 إنتاج الحميب نيئ أك المعالج؛ - اف.إنتاج األجب -
 منتجات الحميبية الطازجة؛ إنتاج -
 إنتاج الحميب الجاؼ أك المركز.  -

 المحتكل

 .مف إعداد الباحثة انطالقا مف معمكمات السجؿ الكطني لمسجؿ التجارمالمصدر: 

لذم يضـ ىذا التصنيؼ عكس مدكنة األنشطة كالمنتجات الجزائرية فئة إنتاج الحميب الطازج، ا
مة  يعد أصؿ صناعة الحميب كمشتقاتو كالمادة األساسية األكلية لممعالجة كالتحكيؿ الكيميائي عبر سمس

: البسترة، التكريـ، اليدرجة، المعالجة الحرارية، التعقيـ، التغميؼ، كؿ منيا 1ىيالعمميات الكيميائية مختمفة،
نتجات. إذف يمكف التمييز بيف سمسمتي قيـ عمى حدل أك التكفيؽ بينيا بدرجات مختمفة يسمح بتنكيع الم

مككنة لصناعة، األكلى تعتمد عمى بسترة الحميب كالثانية تعتمد عمى تحكيؿ الحميب إلى مشتقات كما 
 يبينو الشكؿ المكالي:

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
Ahmed EIT KABIR, Op.cit.,p  36 ;37 ;38 .     
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 المكونة لصناعة الحميب ومشتقاته (: سمستي القيم14الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 مف إعداد الباحثة. المصدر:

استكماال كتكضيحا لشكؿ السابؽ سنعرج في اآلتي لتفاصيؿ أكثر حكؿ سمسمتي القيـ المككنة 
 :1لصناعة الحميب كمشتقاتو

 يتضمف إنتاج الحميب كتعبئتو في أكياس كعبكات بالستيكية أك كرتكنية عف معالجة الحميب السائل :
بيف، أك تركيبو بكاسطة البكدرة كمادة طريؽ معالجة حميب األبقار أك األغناـ أك اإلبؿ المجمع مف المر 

 :الحميب الدسمة الجافة، إذ يتكافر في أشكاؿ سنكجزىا فيما يمي
 السائل المبستر المعبأ في أكياس الحميب (LPS) مف 60: يحتكر المجمع العمكمي جيبمي %

يكية التي اإلنتاج الكطني، كما تقـك الممبنات الكبرل كالعديد مف الممبنات الصغرل المحمية أك الج
البكدرة مدعمة مف الديكاف الكطني لمحميب تساىـ ممبنة بتكفيره كتسكيقو محميا.  120تحصى بػ 

 %مف إجمالي اإلنتاج.70كمشتقاتو بإعداد 
 :مف سكؽ  10سكؽ متطكر لكنو ال يمثؿ إال  الحميب المعبأ في عمب كرتونية وعبوات زجاجية%

عمى نصؼ السكؽ كنصؼ آخر مكزع  (candia Algerieالحميب السائؿ. استكلت كنديا الجزائر)
عمى باقي الماركات. تعد البكدرة المستكرد المادة األكلية ليذا النكع الذم يقدـ بشركط صحية 

                                                           
1
- Le marchè des industrie alimentaires en Algérie,  revue l’essentiel de L’agroalimentaire et L’agriculture N 

97, 2015, p 13-14, disponible sur le site: http//www.agroligne.com/IMG/pdf/agroligne_web_97.pdf, consultè le 

(09 /07/2016). 

 تي القيـ المككنة لصناعة الحميب كمشتقاتومسمس 

 تحويل الحليب بسترة الحليب

 الحليب السائل المبستر

 ات.الياغورت والتحلي

 الكريمة المشتقة من الحليب.

الحليب المعبأ في علب الكرتونية أو  األلبان والحليب المخمر.

 عبوات الزجاجية. 

 الحليب السائل المعبأ في األكياس

 الكريمة المثلجة )المثلجات(.

 األجبان.

 حليب البودرة للبالغين واألطفال. 

http://www.agroligne.com/IMG/pdf/agroligne_web_97.pdf
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كصكرة الئقة مقارنة مع حميب األكياس، ىذا ما يفسر فارؽ السعر حيث يتراكح ثمف العبكة مف 
 س مع األخذ بعيف االعتبار اختالؼ التركيز.دينار لحميب األكيا25دينار مقارنة بػ  95إلى 85

 :يخص عممية تحكيؿ الحميب إلى مكاد مشتقة مثؿ: التحويل 
 :تعد األجباف الجزائرية الخالصة في أغمبيا ذائبة كعجينة لكنيا تطكرت لصناعة األجباف  األجبان

 الطازجة )الطبيعية أك المعطرة( يتكزع إنتاجيا كما يمي:
 العجينة المقكلبة؛ -
 ألؼ طف؛ 7إلى6جباف الطازجة  مف األ -
 ألؼ طف؛ 2األجباف العجينة المضغكطة  -
 ألؼ طف؛ 7إلى6مف  (camembert)جبف الكمبير  -
غ كأجباف البيزا المبشكرة  350غ أك 700ألؼ طف يتـ تقديميا كقطع أك أككاب  70األجباف الذائبة  -

 غ.100ذات كزف 
 :10كالتطكر كاإلبداع حيث يتطكر بنسبة  يةبالديناميكيتميز ىذا السكؽ  الياغورت والتحميات  %

 سنكيا.
  :يقكـ منتجي حميب األكياس السائؿ كالممبنات المتكسطة بتكفير األلبان والحميب المخمر

الياغكرت السائؿ، المبف، كالرائب المعبأ في العبكات البالستيكية كاألكياس انطالقا مف حميب البقرة 
رائب بالطابع المكسمي يتراجع شتاءا كيتزايد في فصؿ الربيع الطازج، يتميز الطمب عمى المبف كال

 كشير رمضاف.
  يتـ إنتاجيا بصفة فصمية كحرفية مف طرؼ منتجيف صغار القميؿ الكريمة المثمجة أو المثمجات :

منيـ يتخذ صفة الصناعييف، يتزايد اإلنتاج شير مام ليصؿ لذركة شير جكيمية كأكت ليتناقص 
 بعدىا شير سبتمبر.

 لكريمة وأنواع أخرى من القشدة.ا 
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 خصائص قطاع الحميب ومشتقاته -2

 سنحاكؿ تمخيص أىـ خصائص القطاع كفؽ السرد التالي:

 خصائص الطمب عمى الحميب ومشتقاته -1.2

، 1مميار لتر ما يعادؿ الحميب سنكيا 6المستيمؾ األكؿ لمحميب كمشتقاتو مغاربيا حكالي  ىي الجزائر
لكامنة المتكاصمة نتيجة الزيادة الديمكغرافية، ظاىرة التمدف كزيادة القدرة الشرائية، يتميز الطمب بالزيادة ا

 1970-1961ما بيف % 284لتر/سنكيا حيث بمغ مؤشر التطكر 140ستيالؾ الفردم لمنسمة فيفكؽ االأما 
مدة عمى ،  كمف المقدر ارتفاعو نظرا لطبيعة العادات الغذائية لممكاطف الجزائرم المعت20002-2001ك 

مكانية تعكيضيا لكجبة المحكـ الحمراء باىظة الثمف،  األلباف لقيمتيا الغذائية الغنية بالبركتينات الحيكانية كا 
 .3باإلضافة لمعامؿ الرئيسي كىك األسعار المقبكلة التي تـ تدعيميا مف طرؼ الدكلة

فرد كاقترابو مف مرحمة بطئ نتيجة ارتفاع نصيب البمحميب السائؿ ينمك بركية أك فردم لالطمب ال
الذم ينمك بقكة الرتباطو  اإلشباع، لكف ىناؾ تكجو الستيالؾ المشتقات كالياغكرت كاألجباف كالمثمجات

 سعرىا في السكؽ. كاستقرارمع نكعية كتنكع المنتجات 

  خصائص العرض عمى الحميب ومشتقاته: -2.2

 التحكيؿ، كاالستيراد، التي يتميز كؿ منيا بػ: يتـ تغطية الطمب بكاسطة اإلنتاج المحمي لمحميب الطازج،

 : ضعف إنتاج الحميب ومعدل إدماجه في الصناعة -1.2.2

حضي إنتاج الحميب بتدعيـ السمطات العمكمية عمى جميع المستكيات، الشكؿ المكالي يكضح 
 جدكل عممية الدعـ عمى مستكل عممية اإلنتاج كالجمع الحميب: 

 

 

 

 
                                                           

1
 Mohamed KACI et Yacine SASSI , Industrie laitier et corps gras , Recueil des fiches sous sectorielles, 

EDME Edition,2007, p 7. 
2
 M’hamed MERDJI, Le marché des produits laitiers étude sur les débouchés internationaux, 2015, P 37, 

disponible sur le site: http//www.animaweb.org/sites/default/files/lac_etudedebouches_fr_final.pdf , Consulté le 

(13 /09/2017). 
3
 Cabinet tiers consult,  collection études sectorielles Algérie l’agronomie, 2004, p153 . 

http://www.animaweb.org/sites/default/files/lac_etudedebouches_fr_final.pdf
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 لتر( مميارالوحدة  ) 2013إلى 2003لطازج من إنتاج وجمع الحميب ا(: تطور 15الشكل رقم)

 
 مف إعداد الباحثة انطالقا مف بيانات كزارة الزراعة كالتنمية المحمية.المصدر: 

 مف الشكؿ أعاله نالحظ:

ع كمية إنتاج الحميب الطازج طرديا كتعداد الماشية كنتيجة لممزايا التحفيزية المقدمة ألفراد القطاتزايد  -
 الخاص؛

مساىمة األبقار كبيرة في إنتاج الحميب الطازج اإلجمالي إذ تتراكح ىذه األخيرة خالؿ الفترة المدركسة  -
 %؛76إلى  %66مف 

كتبقى قميمة مقارنة مع الكميات % 67،24ارتفاع نسبة جمع الحميب في السنكات األخيرة لكنيا لـ تتجاكز -
 منيا فيما يأتي. المنتجة نتيجة مجمكعة مف العكامؿ نسرد بعضان 

ألؼ لتر حيث  3687067مف ما ىك متكقع أم% 110بنسبة  2013كاف إنتاج الحميب سنة 
مف اإلنتاج الكطني منيا % 27ساىمت كؿ مف  سطيؼ، باتنة ، سيدم بمعباس ، سكيكدة، تيزم كزك بػ  

مناخ، مكارد مائية،  حميب أبقار كذلؾ نظرا لتزايد عدد المربيف كتحسف شركط تربية األبقار مف % 21758
األعالؼ، التكنكلكجيا...،في ىذه الكاليات، كباقي النسبة تخص حميب، الماعز، الجماؿ، األحصنة، كالذم 

، ؿ: الجمفة، سيدم بمعباس، األغكاطغالبا ما ترتفع نسبة إنتاجو في الكاليات الصحراكية كالداخمية مث
 غرداية....

، كتقريبا ربع %22-%18-%15-%16ى التكالي عم 2012-2011-2010-2009نسبة الجمع في 
، أما الثالث  2013مف الكمية المتكقع جمعيا سنة  %76ألؼ لتر ما يعادؿ  831.941الكمية المنتجة أم 

أرباع المتبقية فتكجو لالستيالؾ الذاتي العائمي أك القبمي أك المحمي أك لتغدية العجكؿ أك لمبيع في المحاؿ 
% مف الكمية المجمكعة سنكيا كتمييا تيزم كزك، سيدم بمعباس، 13فر سطيؼ التجارية بشكؿ طازج. تك 
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كالباقي لممتعامميف % 20مف الحميب المجمع  (Giplait) معنا، نصيب مؤسسة جيبمي% 24تممساف بػ 
 الخكاص. 

عممية الجمع بعدة عكامؿ منيا تكاجد الممبنات، المربيف، كالعامميف، قراءة الجدكؿ المكالي تتأثر 
 :المذككرة أدناهضح لنا ذلؾ عمى مستكل الكاليات تك 

 2013لمجمعة في واليات معينة سنة (: الكميات ا11رقم)الجدول 

 الىالَة

 العذد

 عذد العوال الوجوعُي الورتُي الولثٌات
الكوُة 

 الوجوعة)ألف لتر(

 110388 19338 137 3040 8 سطُف

سُذٌ 

 تلعثاش
8 1894 90 16752 67000 

 73370 20044 126 4027 12 تُسٌ وزو

 10439 2382 7 185 5 غرداَة

 الديكاف الكطني لمحميب كمشتقاتو.المصدر: 

 نالحظ: (،11مف الجدكؿ رقـ)

عدد الممبنات كالمربيف كالعماؿ في كالية تيزم كزك ىي األكبر لكف الكمية المجمعة أقؿ منيا في  -
 مجمع؛  11سطيؼ نتيجة تفكؽ ىذه األخيرة بفارؽ 

كالية سيدم بمعباس تممؾ نفس عدد الممبنات في سطيؼ فال يتـ جمع الحميب بالنفس مستكل  رغـ أف -
 كالتي سطيؼ كتيزم كزك نظرا لنقص عدد المربيف كبالتالي إنتاج الحميب الطازج؛

عدد المجمعيف كالعماؿ عكامؿ مؤثرة بشكؿ ىاـ مقارنة مع عدد المربيف في سطيؼ، سيدم بمعباس،   -
ف أف العكامؿ كميا تصبح بنفس األىمية بالنظر إلى الكمية المجمكعة في كالية تيزم كزك، في حي

 غرداية. 
تنخفض نسبة جمع الحميب نتيجة لمعكقات عمى مستكل المزرعة، عممية الجمع، كالمالبف كالتي 

 نذكر منيا ما يمي: 

 تذبذب إنتاج الحميب فصميا؛ -
الكميات المنتجة امف طرؼ المربيف المتفرقيف صعكبة إنشاء نظاـ كشبكة لمجمع كالنقؿ نظران لنقص  -

 كبعد مكاف تكاجدىـ؛
 عدـ استعماؿ التكنكلكجيا كنقص الخبرة في جمع الحميب باعتباره مادة حساسة؛ -
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 نقص جكدة الحميب الطازج المنتج؛ -
 ضعؼ شبكة النقؿ كعدـ جكدة الطرؽ؛ -
 كز في الشماؿ؛بعد المسافات بيف مكاقع اإلنتاج ككحدات اإلنتاج الكبرل التي تتر  -
منافسة الشبكة غير الرسمية في جمع الحميب نظرا الرتفاع األسعار كالعائد المضمكف كما أنو يحقؽ  -

 مكانة اجتماعية محفكظة لممربي ماداـ يبيع ألىمو كمحيطو؛
 صعكبة إنشاء شبكات التبريد.  -

يث تقدـ الممبنات ال ترتبط عممية الجمع بكمية الحميب الطازج المجمعة فقط بؿ بجكدتو أيضا، ح
غ مف مادة الحميب الدسمة الجافة، كما أنيا تقدـ 34دج لمتر الذم يحتكم عمى  0،5بػعالكة إضافية مقدرة 

سعر تنافسي يضمف كفاء المربيف كيزيد سعييـ لتقديـ أكبر كمية، فعمى سبيؿ المثاؿ تقدـ ممبنة الصكماـ 
الكفاء ليا، ىذه السياسة جعمتيا أكؿ مجمع ينشط  دج/لتر متضمف اإلعانة كأربع دنانير إضافية نظير 46

مركز  38مجمع متعاقديف معيا ك 77ألؼ لتر يكميا عف طريؽ  600كالية بطاقة جمع  25عمى مستكل 
 ممكلة مف طرفيا. 6500ألؼ بقرة منيا  40 مربي يمتمككف 4200جمع ممكؿ مف طرفيا بشبكة 

 زيادة فاتورة استيراد الحميب ومشتقاته -2.2.2

 3.1مميار لتر ما يعادؿ الحميب كاإلنتاج الكطني مقدر بػ  575بػ  2012قدرت احتياجات سنة 
مميار لتر يتـ تغطيتو إما باالستيراد ، أك بصناعة الحميب كمشتقاتو  2.4مميار لتر إذف ىناؾ عجز بمقدار 

أكرك مف مجمكع مميار 2012التي تعتمد عمى مكاد أكلية مستكردة. بمغ نصيب الحميب كمشتقاتو سنة 
مميار أكرك، ىنا نستنتج األثر المباشر 7.7مف مجمكع الكاردات بقيمة %  15الكاردات الغذائية التي تمثؿ 

كالقكم لمسكؽ العالمي عمى قطاع الحميب كمشتقاتو كما يؤكده تطكر قيمة ككمية الكاردات في الفترة 
 :2013إلى2003الممتدة مف 
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 2013لى إ 2003ن ملواردات الحميب ومشتقاته (: تطور ا12الجدول رقم )

 المشتقات األخرى المادة الدسمة الجافة بودرة الحميب الحميب السائل
الكمية  البيان

 )طن(
القيمة 

 الكمية )طن( دوالر(1000)
القيمة 

 الكمية )طن( دوالر(1000)
القيمة 

 دوالر(1000)
الكمية 
 )طن(

القيمة 
 دوالر(1000)

9 6 211 075 455 251 15 758 23 267 6 34 834 2 003 
19 18 251 546 745 465 15 869 29 522 18 41 795 2 004 
20 20 250 260 672 211 13 245 25 739 20 41 319 2 005 
23 25 250 076 640 064 13 719 25 909 25 40 697 2 006 
793 283 252 805 978 309 15 857 38 762 283 44 968 2 007 

2 406 1 129 259 501 1 182 432 17 905 68 944 1 129 40 543 2 008 
746 564 293 009 799 745 11 426 18 398 564 39 421 2 009 
14 56 265 383 902 786 11 375 35 266 56 53 173 2 010 
545 2 477 329 846 1 343 596 21 773 115 060 2 477 63 136 2 011 
7 35 298 358 1 087 746 17 282 63 889 35 107 942 2 012 

193 493 262 702 1 075 461 17 680 65 331 493 117 519 2 013 
 بيانات كزارة الزراعة كالتنمية الريفية. المصدر:

مسيطر كميـ في سمسمة  تحتؿ بكدرة الحميب المرتبة األكلى مف حيث الكمية ألنيا عامؿ
منيا فقط % 21ميب األكياس المبستر بينما مف الممبنات تعتمدىا في صناعة ح% 67التصنيع؛ إذ أف 

تعتمد عمى الحميب الطازج، لكف تطكر الكميات خالؿ عشر سنكات مستقر نكعا مقارنة مع االرتفاع 
المستمر لقيمة الكاردات نتيجة عدـ استقرار السكؽ العالمي لمنتجات الحميب كمشتقاتو خاصة في السنكات 

 : 1لألسباب التاليةكالثالث سنكات األخيرة،  2008ك  2007

 إلغاء بعض الدكؿ المستكردة لإلعانات كالمساعدات المرتبطة بالصادرات؛ -
ارتفاع الطمب العالمي نتيجة الزيادة الديمغرافية خاصة في دكؿ جنكب شرؽ آسيا التي أربكت السكؽ  -

 كأدت إلى اختالؿ التكازف بيف العرض كالطمب؛
لمحريؽ مما  كأسترالياكتعرض بعض الدكؿ المنتجة لألعالؼ الشركط المناخية المتغيرة لمدكؿ المنتجة  -

 أدل إلى انخفاض إنتاج الحميب كمشتقاتو عمى المستكل العالمي؛
 المكردحصة المنتجات الحميب كمشتقاتو في حيف أف أكركبا  ىي  تخفيض اإلنتاج األكربي كتخفيض -

 األكؿ لمجزائر؛
 مف كتيرة تزايد الطمب العالمي. اإلنتاج الدكلي لمسحكؽ الحميب ينمك بكتيرة أقؿ -

                                                           
1
 Zahra ZAIT, Le marché national du lait et des produits laitiers, 2010, p 2. 
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طر في ظؿ يتترجـ ىذه األرقاـ خطر تبعية الجزائر لمسكؽ الدكلي الذم لو أثر قكم مباشر كمس
 . المكانة اليامة كالخطيرة ليذه المنتجات لتحقيؽ االستقرار السياسي

سباب داخمية ال يرجع ارتفاع قيمة الكاردات إلى أسباب خارجية متعمقة بالسكؽ الخارجي فقط بؿ أل
 أيضا، منيا:

ضعؼ اإلنتاج الكطني مف الحميب لعزكؼ المربيف عف إنتاج الحميب كتفضيؿ المحكـ نظرا لفرؽ  -
 السعر؛

المادة الدسمة بدال مف الحميب  استيرادالتغطية البنكية لممؤسسات المحكلة لمحميب مما جعميا تفضؿ  -
 الطازج؛

 ستيراد كاإلعانات الخاصة بالحميب المبستر؛ارتفاع ىاـ في الغطاء المالي لعممية دعـ اال -
 ارتفاع اليامش الذم تحققو الممبنات مف جراء استعماؿ البكدرة المدعمة في صناعة المشتقات.   -

 عرض يساهم في تنشيط وبناء صناعة –3.2

أحدثت طرؽ عرض الحميب السائؿ كت ن ك ع مشتقاتو نقمة نكعية في النسيج الصناعي الكطني حيث 
 في:ساىمت 

 كبر حجـ االستثمار الخاص كعممية تحديث اآلالت؛   -
 ظيكر المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة المنتجة  لممشتقات كاألجباف، التحميات المحمية...؛ -
االنسحاب التدريجي لمقطاع العاـ كترؾ المجاؿ لمقطاع الخاص الذم تميز بظيكر المالبف الكبرل  -

تتطكر سنة عف سنة كأبرمت اتفاقيات كشراكات مع شركات )ممبنة الحضنة، ترافؿ، دانكف...( التي 
 عالمية متعددة الجنسيات.

ىذه الحركية أثرت عمى كؿ األنشطة المرتبطة بيذا القطاع الذم أصبح بيئة جذابة لممستثمر 
سوق األجنبي الذم يكفر المكاد األكلية، الماركات أك االسـ التجارم، المعدات، البرامج،.... ك أصبح  

  :1ما يعني كجكد فرص في كؿ المجاالت، نظرا لػح ومنفتح وقابل لمتطور مفتو 

زيادة الكاردات بسبب التقسيـ أك التفكيؾ التسعيرة الجمركية في إطار االتفاقيات األكركمتكسطية  -
بخصكص األبقار الم در ة لمحميب، األغذية، المنتجات البيطرية، المعدات، المباني، برامج التسيير 

 اآللي، التخزيف....؛كاإلعالـ 
 العرض المحمي يتكجو إلى العالمية بسبب الشركاء الدكلييف. -

                                                           
1
- Mohamed KACI et Yacine SASSI ,Op.cit., P 10. 
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 سوق منظم بواسطة السمطات العمومية -4.2

يشكؿ أحد أىـ أكلكيات السمطات العمكمية تطكير كتدعيـ إنتاج الحميب كمشتقاتو لتدعيـ معدؿ 
 تناكؿ المكاطف، حيث أنيا:االكتفاء في المنتجات عالية االستيالؾ  كتكفيرىا بأسعار في م

تفرض نظاـ لتحديد األسعار خاصة الحميب المبستر فسعره إدارم محدد مف طرؼ كزارة التجارة كمعفى  -
 مف الرسـ عمى القيمة المضافة؛

 تقدـ إعانات عمى مستكل المربيف كالمجمعيف كالممبنات الدامجة لمحميب الطازج؛  -
نشاء ممبنات مصغرة في إطار مشركع تدعـ االستثمار في الزراعة كفي األبقار ا - لمدرة لمحميب كا 

 ؛(PNDR)ةالمخطط الكطني لتطكير الصناعة كالتنمية الريفي
  ؛)(17))يظيرىا  الشكؿ رقـتفرض العقكد كعالقات الرسمية بيف متعاممي القطاع لضماف التنسيؽ بينيا  -
فة كالجكدة التي تنظميا المراسيـ تشدد الرقابة عمى األنشطة خاصة المتعمقة بالمتطمبات الصحية كالنظا -

 التنفيذية كالتنظيمية التي سيتـ ذكرىا فيما يمي.

 اإلطار التنظيمي لقطاع الحميب ومشتقاته ووسائل دعم  السمطات العمومية له  -3

حضي القطاع باىتماـ عديد ىيئات كدعـ كتنظيـ مكثؼ بكاسطة نصكص تنظيمية كبرامج داعمة 
 لو. 

 لمشرفة عمى قطاع الحميب ومشتقاتهيئات االوزارات واله -1.3

يك محؿ اىتماـ كتركيز العديد مف جيات التأطير فبما أف قطاع الحميب كمشتقاتو ىاـ كحساس 
المتمثمة في كزارات كمعاىد كجمعيات عمكمية كخاصة، نذكر أىميا ضمف العنصريف التاليف: التأطير 

 الحميب كمشتقاتو. ىد المشرفة عمى قطاعالكزارم لقطاع الحميب كمشتقاتو، الييئيات كالمعا

 التأطير الوزاري لقطاع الحميب ومشتقاته -1.1.3

تشترؾ في تنظيمو العديد مف الكزارات كالييئات كالمعاىد التابعة لمكزارات تتكامؿ مع بعضيا 
 لضماف حسف سيره، يكضح الجدكؿ المكالي كؿ كزارة أك ىيئة كالدكر الذم تقكـ بو: 
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 (: المحيط الوزاري المنظم لقطاع الحميب ومشتقاته عمى المستوى الوطني13م )الجدول رق

 الدور الوزارة أو الهيئة الوصية
الوزارة أو الهيئة 

 الوصية
 الدور

 التطكير كاإلنعاش كزارة الصناعة التنظيـ التجارم وزارة التجارة

 تنظيـ الضرائب كالجمارؾ وزارة المالية
كزارة المؤسسات 

 كالمتكسطةالصغيرة 
نعاش المؤسسات  تطكير كا 

 الخاصة.

 وزارة التكوين المهني
تنظيـ كضماف عممية 
التككيف لمعامميف في 

 القطاع.
 كزارة االستثمار

مسؤكلة عف المؤسسات 
نعاش  العمكمية كتطكير كا 

 الصناعة.

 وزارة العمل
مسؤكلة عف العماؿ القطاع 
 مف الناحية االجتماعية.

 مى النسيج البيئي.الحفاظ ع كزارة البيئة

 وزارة الصحة
تطكير القطاع مف جانب 

 النكعية كالنظافة.

المعيد الكطني لحقكؽ 
 الممكية الصناعية

(INAP) 

الحفاظ كتنظيـ الحقكؽ الممكية 
 الصناعية

المعهد الجزائري لممعايير 
(IANOR) 

 تحديد المعايير
الغرؼ الفالحية عمى 

 مستكل الكاليات.
مثمي القطاع الربط بيف الكزارة كم

 في الكاليات.
 (CAQEالمركز الجزائرم لمرقابة الجكدة ك التغميؼ)

 
الحرص عمى الجكدة تغميؼ الحميب كمشتقاتو في شركط 

 الصحية المناسبة.
Source: cabinet tiers consult, Op.cit., p  41 . 

صناعات الغذائية مف تشترؾ الكزارات كالييئات التابعة ليا كالمذككرة أعاله في اإلشراؼ عمى ال
 ضمنيا الحميب كمشتقاتو، كما أف ىناؾ  ىيئات اخرل خاصة بو فقط. لكف كزارة الزراعة كالتنمية الريفية

(MADR)  تفرض العناصر األساسية لمسياسة الكطنية لمقطاع كتضمف  حيثىي المسؤكؿ األكؿ عنو
اد السياسة العامة في إطار تأىيؿ اإلقميـ ، فمساىمتيا األساسية ىي إعدرتبطة بوالتنسيؽ بيف الكزارات الم

 كتطكيره لتأميف األمف الغذائي الكطني مف خالؿ:

 اقتراح كسائؿ لدعـ المنتجيف؛ -
 االىتماـ بالجكانب القضائية كالتنظيمية كمراقبة التطبيؽ؛ -
 ؛تييئ كضع السياسات مف أجؿ تكجيو زيادة كدعـ اإلنتاج مف النكاحي الجبائية كالمالية أيضا،.... -
 تشرؼ عمى المنظمات المينية كتصدر المراسيـ المتعمقة بيا؛ -
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اإلشراؼ عمى تنفيذ المخططات الحككمية المفركضة كتغطيتيا ماليا حيث تعاقدت مع البنؾ الكطني  -
 :1الجزائرم كبنؾ التنمية الفالحية  لتكفير منتجات بنكية أك قركض، منيا

  القرض رفيؽ(R’FIG)ت األساسية لالستغالؿ الزراعي كتربية : قرض مصاحب القتناء المعدا
 المكاشي بدكف فكائد كالتكفؿ الكمي مف طرؼ كزارة الزراعة التنمية الريفية.

 قرض اتحادم(ETTAHADI) خاص  %3إلى  %0سنكات بمعدؿ فائدة يتراكح مف  7: قرض لمدة
 باالستثمار أم اإلنشاء، اقتناء معدات، تحديث المستغالت الزراعية كالتربية.

 قرض رفيؽ الفدرالي ال(R’FIG FEDERATEUR):  مكجو لممتعامميف كالمؤسسات االقتصادية
 جة كالمحكلة لممنتجات الزراعية كالحميب كالحبكب.... تنكالتعاكنيات كالييئات كالمستغالت الم

  

                                                           
1
 -disponible sur le site web: http//www.badr-bank.dz/?id=dossier_details&did=10,  consulté le (10/07/2016 ). 

http://www.badr-bank.dz/?id=dossier_details&did=10,Visitè
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 الحميب ومشتقاته الهيئات والمعاهد المشرفة عمى قطاع -2.1.3

 فقط بؿ ىيئات كمعاىد أخرل خاصة بو أىميا: ال يقتصر تنظيـ القطاع عمى الكزارات

لتخفيض آثر األزمات الغذائية كالحفاظ عمى األمف :  (ONIL)الديوان الوطني لمحميب ومشتقاته - أ
الغذائي كرست الدكلة عديد مف الميكانيزمات لمكاجية ظاىرة تضخـ سعر السمع الغذائية التي ظيرت 

ف الكطني كمؤسسة عمكمية ذات طابع صناعي كتجارم ، كاف إحداىا إنشاء الديكا2007معالميا سنة 
لمكاجية ارتفاع أسعار الحميب دكليا كضماف ميمة الخدمة العمكمية المتمثمة في تنظيـ،  تيدؼكميني، 

حفاظ عمى استقرار السكؽ الكطني لمحميب كالمنتجات المشتقة، مف التمكيف، ككضع قكاعد مف أجؿ 
  :1خالؿ

 لتأىيؿ كضماف السياسة الكطنية لتطكير إنتاج الحميب؛المشاركة بالكسائؿ الخاصة  -
اقتراح اإلجراءات كالقرارات التي تؤدم إلى تكجيو كتحسيف كتطكير اإلنتاج، التخزيف، التسكيؽ  -

 كالتجارة، كاستعماؿ الحميب كمشتقاتو؛
ت المعنية تقييـ الكافرات كاالحتياجات الكطنية مف الحميب كمشتقاتو بالتركيز عمى المؤسسات كالييئا -

 بالبرنامج الكطني لتمكيف كالسير عمى تنفيذه ضمف دفتر شركط؛
 تنظيـ كتحديد السياسة الكطنية لتخزيف الحميب كمشتقاتو؛ -
االستيراد باسـ الدكلة ما يغطي االحتياجات الكطنية، ثـ إعادة تكزيعيا باليكامش المنصكص عمييا  -

 دج/ لتر؛   25يقدر بػ  قانكنيا لمممبنات إلنتاج حميب األكياس بسعر ثابت
 االىتماـ كالحفاظ كالتخطيط لمخزكف األماف االستراتيجي؛ -
التعاقد مع الممبنات مف أجؿ تحديد الشركط كالكيفيات العممية لدعـ العمكمي لتطكير اإلنتاج كالجمع  -

 كاإلدماج الحميب الطازج في الصناعة.
لتنظيـ الميني لقطاع الحميب كمشتقاتو، إلعادة ا 2010أنشئت سنة  :(CIL) المجنة المهنية لمحميب - ب

بالتركيز عمى إنتاج الحميب الطازج لمتقميؿ مف تبعية الجزائر لمخارج فيما يخص بكدرة الحميب 
المستكردة، حيث تقكـ بإعداد أراء كتكصيات حكؿ السياسة العامة لمقطاع كتنظيـ السكؽ كاألسعار، 

التي  (CRIL)ب، كالتنسيؽ بيف المجاف التسع الجيكية كذلؾ تكفير كسائؿ الدعـ لمديكاف الكطني لمحمي
 تضـ كؿ منيا خمس كاليات.

الصناعييف، الباحثيف الجامعييف، منتجي  منيـ عضك 52تتككف ىذه المنظمة االستشارية مف 
الحميب الطازج، ست أعضاء يمثمكف السمطات العامة )عضك عف كؿ كزارة معنية بتطكير القطاع: 

                                                           
1
 -Omar BOURAZOUNI, ètude d’impact des prix des produits alimentaires des base sur les mènages 

pauvres Algèriens, programme alimentaire mondial, bureau de Caire pour le moyen –orient, asie- central et 

europe des l’est, 2008, p 40-41, disponible sur le site: 

http//documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp194575.pdf, p,  consulté le (28 /02 /2014) . 

http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp194575.pdf,p
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، يمكف القكؿ أف ىذه المجنة )الصناعة كتطكير االستثمار، الصحة، التخطيط كالداخميةالزراعة، المالية، 
 ىي كسيمة كصؿ كتنسيؽ بيف القطاع العاـ كالمتعامميف الخكاص. 

ىي إدارات عمكمية ذات طابع صناعي تجارم عمى مستكل الكاليات تابعة  غرف الزراعة الوطنية: -ج
، ميمتيا جمع الفالحيف متطكعيفألؼ عضك ىـ مزارعيف  900مف لمغرفة الكطنية لمزراعة، تضـ أكثر 

أنيا رابط المركزم بيف السمطات إلى   كالييئات المينية كالتعاكنيات كالتنظيمات كاالتحادات....، إضافة
 :1 كالمزارعيف، حيث

 تسيؿ إفصاح عف المعمكمة التقنية كاالقتصادية؛ -
 طاعات الفالحية؛مالحظة كتحميؿ كؿ المعطيات الصادرة مف الق  -
 تشارؾ في إعادة تأىيؿ برامج التككيف لممزارع؛ -
 تساىـ في تحسيف المنتجات الزراعية كالسالالت بتشجيع عمميات استيراد السالالت الخارجية.   -

ىك ىيئة عامة تحت كصاية كزارة الزراعة  :(I.N.R.A.A)المعهد الوطني لبحوث الزراعية في الجزائر -د
باحث  150فرقة بحث مكزعة عمى مستكل الكطف، تكظؼ أكثر مف  15حكم عمى كالتنمية الريفية ت

لممساىمة في إعداد السياسات الكطنية لمبحث الزراعي كتأىيمو في إطار التككيف كالتحسيف لإليفاء 
 باحتياجات البحث كتثميف نتائجو بالتعاكف مع باقي المعاىد الكطنية كالدكلية.

إطار  220 ـشخص مني 640ىيئة عامة تكظؼ أكثر مف : (L’ITELV) معهد تقنيات التربية -ه
تقدـ  الدكاجف...،ك ، غناـشية البقرية )لحـ كحميب(، األ)ميندس، تقني، بيطرم، إدارم،...(، تيتـ بالما

مساعدة كالدعـ التقني المجاني لممربييف، لتحسيف إنتاجيـ كالرفع مف اإلنتاجية بتطكير كتحديث طرؽ ال
يجاد حمكؿ عبر التربية كاختيار  الحيكانات...، فيي تممؾ شبكة مف التقنييف ىدفيـ تحديد مشاكؿ كا 

بتكقيع عقد شراكة مع  2011تجاربيـ كخبرتيـ السابقة، كلتطكير كيفية القياـ بميامو قاـ المعيد سنة 
 .(BCI) بركتاف انترناشيكناؿ لتجارة الدكلي

منظمة تحت كصاية كزارة الزراعة كالتنمية : (CNIAAG) مركز التمقيح الصناعي والتحسين الجيني -و
 الريفية ميمتيا الحفاظ عمى السالالت المحمية كتحسيف الماشية.

أدناه يكضح آلية التفاعؿ كالتنسيؽ بيف الكزارة الكصية الرئيسية كالييئات الييكؿ المكضح في الشكؿ 
 كالمعاىد المشرفة عمى القطاع مف أجؿ سيره الحسف.

 
                                                           

1
 - Bureau ubifrance, rèdaction : jean -charles HIRONDEL, analyse de potenciel de marchè : le 

marchè de la filiere lait en Algerie, mars 2014, p 26. 
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 ومشتقاته الهيكل التنظيمي لقطاع الحميب (:16لشكل رقم )ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Malik MAKHLOUF, Performance de la filière laitière locale par le renforcement de la 

coordination contractuelle entre les acteurs : Cas de la Wilaya de Tizi-Ouzou – Algérie, Op.cit.,  

P 52, modifie. 

تسعى كزارة الزراعة إلى تغطية القطاع مف جميع النكاحي ماديان، ماليان، تقنيان مف خالؿ برامج 
 حككمية، حيث:

عف طريؽ  ىيكمت ىيئاتيا بشكؿ غير مركزم لضماف التغطية الشاممة عمى مستكل جميع الكاليات -
 المجاف الجيكية لميني الحميب كالغرؼ الكطنية لزراعة؛

 اعية كالمعاىد الكطنية لتقديـ الدعـ التقني كالفني لممربيف كمنتجي الحميب؛جندت الغرؼ الزر  -
جندت البنكؾ لتقديـ تكليفة مف المنتجات المالية أك القركض تساعد المستثمريف في تربية المكاشي  -

 كاالستصالح، التحكيؿ؛
المجمعيف بيدؼ تكفير ت ع اق دت عف طريؽ الديكاف الكطني لمحميب كمشتقاتو مع الممبنات كالمنتجيف ك   -

 الحميب كمشتقاتو لممكاطف بأسعار متاحة لجميع فئات المجتمع كمنحت إعانات سيتـ تعدادىا الحقا.
 

 

 وزارة الزراعة والتنمية الريفية

  ن الوطين للحليب ومشتقاتهالديوا

  اللجنة ادلهنية للحليب

 اللجان اجلهوية للمهين احلليب

االستغالل الزراعي وتربية -
 ادلواشي.

 اإلنتاج وحتويل احلليب-

 ومشتقاته

 الغرف الوطنية للزراعة-
 ادلعهد الوطين للبحوث والزراعة يف اجلزائر-
 ادلعهد الوطين لتقنيات الرتبية-

 ة مع وزارة الزراعة والتنمية الريف:البنوك ادلتعاقد

 ؛بنك التنمية الزراعة والريف-
 .البنك الوطين اجلزائري-

 الدعم المالي:

 ؛القروض البنكية-
اإلعانات اإلنتاج ، اجلمع -

 ، اإلدماج؛
األولية  إعانات ادلواد-

 اخلاصة ببودرة احلليب.
 

  

 الدعم التقني والفني:

دعم التقين لالستثمارات -
 يف ادلزرعة؛

تلقيح  االصطناعيالتلقيح -
 ؛ادلاشية

 التوسع الزراعي.-

 تشرف 

 يساهم بتقديم الدعم
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 ة المنظمة لقطاع الحميب ومشتقاتهالنصوص القانوني  -2.3

متعامميف عمى مستكل قطاع الحميب المعاىد كاليتـ تنظيـ العالقة بيف الكزارات الكصية كالييئات ك 
عمى مختمؼ الجكانب: المالية، الجبائية، التجارية، الشركط الصحية،....بكاسطة النصكص  تقاتو،كمش

 القانكنية كالتنظيمية التالية التي تعكس دكر منيا في القطاع، نذكر منيا: 

 المرتبط بشركط التسجيؿ في السجؿ  التجارم؛ 2004أكت  14المؤرخ بػ  08-04القانكف رقـ  -
، المعدؿ كالمكمؿ 2003ديسمبر  1أك  1424السابع مف شكاؿ  453-03رقـ المرسكـ التنفيذم  -

 المرتبط بشركط التسجيؿ في السجؿ التجارم؛ 1997جانفي  18المؤرخ بػ  41-97لممرسـك التنفيذم 
 2011الحامؿ لقانكف المالية لػ  2010ديسمبر  29ك 1432محـر  23المؤرخ بػ  13-10القانكف رقـ  -

" المداخيؿ الناتجة عف نشاط خاص بالحميب الطازج المكجو لالستيالؾ في  3 حيث نصت المادة رقـ
 حالة ربح ىناؾ إعفاء أك تخفيض دائـ مف الضريبة عمى الدخؿ اإلجمالي"؛

المحدد لشركط ككيفيات االعتماد  2004مارس  18محـر المتعمؽ بػ   82-04المرسكـ التنفيذم رقـ  -
الحيكانات، كالمكاد الحيكانية كذات األصؿ الحيكاني كعممية الصحي لممؤسسات الناشطة كالمرتبطة ب

 نقميا؛
المتعمؽ بالمنيجية اإلجبارية لمبحث عف  2005جانفي  23ك  1425ذك الحجة  13المرسكـ المؤرخ بػ  -

 السنمكنيال في الحميب كمشتقاتو؛
جراءات المتعمؽ بدرجات  1999نكفمبر  21المتعمؽ بػ  1420شعباف  13المرسكـ الكزارم في  - الحرارة كا 

 الحفظ كالتبريد، التجميد المنتجات الغذائية؛
المحدد إلطار مكافحة الفساد في كمية  1995جكيمية  23المتعمؽ بػ  1416صفر  25مرسكـ  -

 كيميائيان كشركط حفظيا؛المنتجات المحكلة لممخابر مف أجؿ تحميمييا 
الحامؿ كالمحدد ألسعار  2001فيفرم  12لػ  1421ذك القعدة  18لػ  509-01المرسكـ التنفيذم رقـ  -

 اإلنتاج في مختمؼ مراحؿ تكزيع الحميب المبستر كالمعبأ في أكياس؛
دج/ كمغ ىك سعر التنازؿ عف المادة  159المحدد لػ 2007ديسمبر  25قرار المجمس الكزارم في  -

 األكلية الحميب كمشتقاتو.

القياـ بالسياسات الصحية المالئمة لحفظيا بما أف الحميب كمشتقاتو مف المنتجات حساسة يجب 
كالسير عمى الرقابة عمييا، جاءت سمسمة مف النصكص التي تحارب الفساد كالمخالفات أىميا المرسـك 

الذم يعالج العديد مف المنتجات الغذائية بصفة عامة، إضافة لمنصكص  1998جانفي  24الكزارم لػ 
 التالية التي تخص قطاع الحميب كمشتقاتو:

 المرتبط بخصائص كعرض الحميب المكجو لالستيالؾ؛ 1997مام  31المرسـك الكزارم لػ  -
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 المرتبط بالخصائص التقنية لبكدرة الحميب كشركط ككيفيات تقديميا؛ 1997أكت  10المرسـك الكزارم  -
المرتبط بخصائص التقنية لمحميب كالبكدرة كشركط ككيفيات  1998ديسمبر  2المرسكـ الكزارم  -

 ؛ عرضيما
أكتكبر المرتبط بالخصائص التقنية لمياغكرت ككيفيات جعمو في متناكؿ  7المرسكـ الكزارم المؤرخ بػ  -

 المستيمؾ؛
المرتبط بػخصائص مادة الحميب الدسمة الحميب الجافة، كشركط ككيفيات  1999أكتكبر  27المرسكـ  -

 عرضيا كامتالكيا كاستعماليا كتسكيقيا؛
المعدؿ كالمكمؿ لخصائص البكدرة كيفيات العرض، الممكية،  2000أفريؿ 02المرسكـ الكزارم  -

 االستعماؿ، كالتسكيؽ.
 آليات دعم السمطات العمومية لقطاع الحميب ومشتقاته -3.3

نظرا لدكر القطاع الفالحي الياـ في تحقيؽ األمف الغذائي كالرغبة الجامحة في تخفيؼ التبعية 
برامج كمخططات سداسية كخماسية اعتمادا عمى  لمخارج، تـ تدعيمو كتمكيمو بعدة كسائؿ مف خالؿ

 ،)......، العائدات البتركلية المستخدمة لتأطير القطاعات العاجزة خاصة )الحبكب، الحميب، المحـك
حضي قطاع الحميب كمشتقاتو باألكلكية نظرا لحجـ االحتياجات المتزايدة بالنسبة لمسكاف، إذ سعت 

ا كنكعيا بكاسطة الجيكد المبذكلة عمى مختمؼ المستكيات: لتحسيف مردكده كمي سمطات العمكميةال
الكراثي...، كسنعرج فيما يمي عمى أىـ ىذه  التحسيفالزراعة، تربية المكاشي، األعالؼ، الجمع، التحكيؿ 

 الجيكد، ضمف المخططات إضافة لعالكات اإلنتاج كجمع كدمج الحميب الطازج في الصناعة.

 المخططات -1.3.3

لتحقيقيا عمى أرض  ت الخطكط العريضة لألىداؼ التي تسعى السمطات العمكميةحممت المخططا
 الكاقع.

 500خالؿ خمس سنكات اقتناء كاف مف المتكقع : 1995إعادة بناء الصناعة الحميبية لسنة  - أ
لتر لمبقرة الحمكب أك ما يقدر  4000إلى  3000ألؼ بقرة حمكب حديثة؛ بالتالي رفع اإلنتاجية مف 

مميار لتر سنكيا، كزيادة أك تفعيؿ عممية جمع الحميب مف أجؿ الكصكؿ إلى مستكل  2عمكما بػ 
مميكف لتر لمكصكؿ ألعمى معدؿ إدماج الممكف لمحميب الطازج في الصناعة الكطني ما  400

 :1مف خالؿ%، 30إلى % 25يعادؿ 
 

                                                           
1
-Messaoud AMROUN et autres,  Le programme national de La rèhabitation de La production  laitière : 

Objectifs visés, Contenu, Dispositif De mise En Œuvre Et Impacts Obtenus, Revue Recherche 

Agronomique, Numèro 14, 2004, p 66 . 
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 تحسيف االستثمار في المزارع؛ -
 تحسيف عممية التمقيح االصطناعي؛ -
نشاء مراكز متخصصة لمجمع؛تحسيف عممية  -  جمع الحميب كا 
 إنشاء مالبف مصغرة في المناطؽ المعزكلة؛ -
إدماج الحميب الطازج في الصناعة كذلؾ باتخاذ اإلجراءات التحفيزية لتسييؿ عممية إنتاج إضافة  -

 لبيع كجمع كتسميـ الحميب الطازج لممالبف.
كمية تيدؼ إلى  استراتيجيةىك  :2004إلى 2000من (PNDA)البرنامج الوطني لمتنمية الفالحية - ب

تطكير كزيادة فعالية القطاع الفالحي لتحقيؽ األمف الغذائي، أسس عمى سمسمة مف برامج 
متخصصة كمكيفة مع المناخ الفالحي الجزائرم، التي تحاكؿ تطكير اإلنتاج الزراعي)تمكر، 

ناعات الغذائية؛ عف حميب، بطاطا، حبكب...( في المناطؽ الطبيعية كتكثيؼ إدماجيا في الص
طريؽ دعـ المستغالت الفالحية بتمكيؿ مف الصندكؽ الكطني لمضبط كالتنمية الفالحية كصندكؽ 

عمى عدة مستكيات ىي: في قطاع الحميب كمشتقاتو  . تدخؿ الصندكؽ1استصالح األراضي
نتاجية زراعة األعالؼ، المستغالت الزراعية، تربية المكاشي بالتركيز عمى رفع اإلنتاج كاإل

الحميب، امتالؾ المعدات الخاصة ) المخزنات، قاعات المعالجة،...(، مراكز جمع الحميب، 
اإلعانات لرفع اإلنتاج كتسميـ الحميب لمكحدات المنتجة كالمحكلة، دعـ التمقيح االصطناعي، دعـ 

 المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كالمذابح كالكحدات المخزنة لممنتجات الحميب.

ت دعـ القطاع منذ السنة األكلى مف تطبيقيا نتائج ايجابية، حيث سجمت المنتجات حققت آليا
منصب %  89.43حكالي  2002كخمقت حسب إحصائيات  2001سنة  %18.71الفالحية معدؿ نمك قدره 

ألؼ مستثمرة مف دعـ ىذا المخطط لعصرنة مستثمراتيـ كىذا بفضؿ التسييالت  140شغؿ كما استفادت 
 .الممنكحة ليـ

تـ إعادة تسمية المخطط السابؽ كتعزيز قائمة  :(PNDAR)المخطط الوطني لتطوير الزراعي والريفي  - ج
  :بما يميأىدافو 

 إعادة تحكيؿ األراضي؛ -
نتاجية عمؿ في القطاعات  -  الحبكب، الحميب، البطاطا...؛ االستراتيجيةتحسيف مردكد كا 
 مية مناطؽ اليضاب كالمناطؽ الصحراكية؛إعادة تقييـ األراضي المتنازؿ عنيا في المناطؽ الجب -
 إطالؽ برنامج إعادة تشجير كاستصالح الغابات؛ -

                                                           
1
-Salah ZENKHRI, Impact du Plan National de Développement Agricole (PNDA)de production oasiens 

dans la région d’Ouargla, Revue El Wahat pour les recherches et les études, 

Vol.7n°2 ISSN : 1112 -7163, 2014,  p 104, disponible sur le site : http//elwahat.univ-

ghardaia.dz/annonce/vol7n2/SNV/11.pdf, consulté le (29/05 /2015 ). 

http://elwahat.univ-ghardaia.dz/annonce/vol7n2/SNV/11.pdf
http://elwahat.univ-ghardaia.dz/annonce/vol7n2/SNV/11.pdf
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 تحسيف المداخيؿ الزراعية. -

رغـ تقديـ ىذا البرنامج نتائج إيجابية عمى مستكل النمك كاإلنتاج كالعمؿ الزراعي، لكنيا تبقى بعيدة 
 .عف النتائج المتكقعة لمبرنامج نتيجة نقص العدالة كالشفافية

لمعالجة نقائص المخطط السابؽ، فيي  2009تـ تبنييا سنة : سياسة التجديد الزراعي والريفي - ق
لمزراعة الجزائرية كضماف األمف الغذائي كالنمك االقتصادم. تتككف  الديناميكيةسياسة طمكحة إلعادة 

 :1السياسة مف أربع مككنات أساسية كثالث سياسات مرحمية مكممة، ىي
يحث سمطة الدكلة عمى تحسيف اإلجراءات القضائية حيث يضع سياسات التمكيؿ اإلطار القانكني  -

 المراقبة كحماية المستيمؾ؛ آلياتنظـ السكؽ ك يالعمكمية لمقطاع الزراعي ك 
 النيضة كالتجديد الريفي؛ -
 النيضة الزراعية؛ -
 مخطط النيضة لممكارد البشرية كالتقنية. -

 الحميب ومشتقاته اإلعانات المدفوعة عمى مستوى قطاع  -2.3.3

اإلعانات لزيادة اإلنتاج الكطني مف الحميب الطازج كضماف إدماجو في الصناعة، قبؿ  اعتمدت
إنشاء الديكاف الكطني لمحميب كمشتقاتو كانت مديريات الخدمات الفالحية الكالئية كالصناديؽ الجيكية 

  الكطني لتنظيـ اإلنتاج الزراعي لتعاضدية الفالحية المسؤكلة عف منح اإلعانات بتمكيؿ مف الصندكؽ 

(FNRPA)  تكلت الممبنات المتعاقدة مع  2009في إطار برنامج إعادة تأىيؿ قطاع الحميب كمشتقاتو، بعد
عانة دمج الحميب  الديكاف الكطني لمحميب كمشتقاتو منحيا، كتنقسـ إعانة اإلنتاج إلى إعانة الجمع كا 

 الطازج في الصناعة.

يستفيد المربي المنتج لحميب األبقار  2009مام  20المؤرخ بػ  309القرار رقـ حسب  إعانة اإلنتاج: - أ
دينار جزائرم لمتر مكجو لمشبكة الرسمية أك المصنع، حيث يتـ تحديد  12دج إلى  7كالماعز مف

السعر األساسي لمبيع بالتفاكض مع الممبنة أك مجمع الحميب، كما يمكف إضافة عالكات أخرل 
: عالكة تبريد الحميب، عالكة الشركط الصحية، عالكة الجكدة مف حيث المادة 2ػتدفعيا الممبنة ك
 الدسمة كالبركتيف.

                                                           
1
-MADR, La politique de renouveau agricole et rural en Algérie 2014-2010, disponible sur le site: 

http//www.minagri.dz/pdf/Presentat%20rar.pdf, consulté le (29/05 /2015). 
2
 - Aziza AIT LHADI, Impact du dispositif d’encadrement et  d’accompagnement de l’intensification de la 

production  laitière sur le développement de l’élevage bovin laitier  

dans la région de la Mitidja, Mémoire de Master  non publiée, faculté: sciences de la nature et de la vie et des 

sciences de la terre, département: sciences agronomiques, spécialité: sciences et techniques des productions 

Animales, universitè khemis miliana, Ain defla, Algérie, 2015, p 19. 

http://www.minagri.dz/pdf/Presentat%20rar.pdf
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دج لمتر المجمع تدفع لممربي المجمع، المجمع المستقؿ، مراكز الجمع  4أك  5تقدر  إعانة الجمع: - ب
 الخاصة كالممبنات المجمعة.

، عمى 2009أفريؿ  24لػ  266رقـ  لتنفيذمينص المرسكـ ا: إعانة دمج الحميب الطازج في الصناعة -ج
إلزامية إدماج الحميب الطازج في الصناعة، كأف إنتاج حميب األكياس المبستر يجب أف يبرر بأسباب 
مكضكعية ككجكد المالبف في مناطؽ جغرافية ال يتكاجد فييا المربييف أك أف شركط التربية كجمع الحميب 

 رسـك الذم يحكم عقكد خاصة، ىي:صعبة. تخضع أغمبية المالبف ليذا الم

 :يدكر حكؿ امتالؾ الممبنات حجـ مف بكدرة الحميب المدعمة مف أجؿ إنتاج حميب  العقد األول
األكياس المبستر بالمقابؿ االلتزاـ بالتحكيؿ في شركط صحية جيدة كتسمح لممكاطف باقتناء الحميب بػ 

 دج ؛  25
 عادة بيعو لتستفيد الممبنة مف العالكة حسب  : يتعمؽ بالتزاـ الممبنة بجمعالعقد الثاني الحميب الطازج كا 

 الكمية المجمكعة:
 لتر؛ 5000دج/ؿ  إذ تـ دمج أقؿ مف   2 -
 لتر؛  5000دج/ ؿ في حاؿ ادماج كمية أكبر مف   2,5 -
 لتر؛ 10000دج / ؿ إذ تـ دمج أقؿ مف   3 -
 لتر. 15000دج / ؿ إذ تـ دمج أقؿ مف   4 -

 ث عالقات تعاقدية مف أعمى إلى األسفؿ، كما يمي:سبؽ، نمخص كجكد ثال مما

 (:الديكاف الكطني لمحميب كمشتقاتو كالمالبف؛1العالقة التعاقدية ) -
 (: الممبنات كالمجمعيف؛2العالقة التعاقدية ) -
 (: الممبنات كالمربييف.3العالقة التعاقدية ) -

لو ضمف العالقات التعاقدية  الشكؿ المكالي يظير كيفية استفادة القطاع مف الميزانية المخصصة
 .السالفة الذكر

 
 
 
 
 



 هتحميل الطمب والعرض عمى منتجات، قطاع الحميب ومشتقاته: مكانته                  الفصل الثالث
 

- 163 - 
 

 (: تخصيص ميزانية ضمن العالقات التعاقدية بين متعاممي قطاع الحميب مشتقاته17الشكل رقم)

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Malik MAKHLOUF, Performance de la filière laitière locale par le renforcement de la 

coordination contractuelle entre les acteurs : Cas de la Wilaya de Tizi-Ouzou – Algérie, Op.cit., P 

51. 

حجـ الرعاية التي يحضى بيا القطاع مف جانب االستيراد )تدعيـ  ،(17) رقـنالحظ مف الشكؿ 
يب، أسعار بكدرة الحميب(، كجانب اإلنتاج الحميب المحمي )دعـ االستثمار في مزارع إنتاج الحم

األعالؼ...(، إضافة لتقديـ عالكات المختمفة عمى مستكل العالقات التعاقدية مف جية أخرل، حيث 
 تدفع:

 الزراعة والتنمية الفالحية: وزارة 
إطالق خمطط التطوير الزراعي وخمطط 

 النهضة الزراعي.

تسيري ميزانية على مستوى الواليات 
 بواسطة ادلديريات اخلدمات الزراعي.

 تقاته الديوان الوطني للحليب ومش

لديوان ادللبنات ادلتعاقدة مباشرة مع ا
اليت تسيري الوطين للحليب ومشتقاته و 
 مباشرة اإلعانات.

جممعي احلليب 
 ادلتعاقدين مع ادللبنات

 ادلربني ادلتعاقدين مع ادللبنات

ميزانية لتطوير اإلنتاج احمللي عن طريق 
صندوقني مها ماليني 

FN
D

A
و 

FN
R

PA
 

الدعم ادلباشر عن طر 
يق االستثمار يف 
ادلزرعة ) اإلنتاج احلليب واألعالف(

 

استرياد بودرة احلليب و -
توزيعها أو بيعها 

 للملبنات بسعر مدعم؛
حتويل كل اإلعانات -

)االنتاج، واجلمع 
 .والدمج(

 

العالقة 
التعاقدية 

(1) 

 التعاقديةالعالقة 
(2) 

العالقة التعاقدية 
(3) 

لبودرة احلليب ادليزانية ادلخصصة السترياد ا
 وتطوير القطاع حمليا.

التحويل الكلي أو اجلزئي لإلعانات 
اجلمع حسب حجم ومكان تسليم 

احلليب الطازج.
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 ؛3عالكة إنتاج الحميب الطازج عمى مستكل العالقة التعاقدية   -
 ؛2عالكة الجمع عمى مستكل العالقة التعاقدية  -
 .1عالكة اإلدماج عمى مستكل العالقة التعاقدية -

 ، بسبب:ؽـ اإلعانات المقدمة لتحسيف اإلنتاج المحمي إال أنيا تفتقر لممنطرغـ ارتفاع حج

ارتفاع سعر تكمفة إنتاج الحميب الطازج )تكاليؼ تغذية الماشية، العالج، أجكر العماؿ...( تعجز  -
إعانات اإلنتاج كاالستثمار عمى تغطية التكاليؼ، كما أف االستفادة محصكرة عمى المربيف المالكيف 

 في أف أغمب المربيف ال يممككف ىذا الحد؛ 6بقار يفكؽ لعدد أ
إعانة الجمع غير كافية كما أف عممية الجمع تتعرض لممنافسة مف الشبكات غير الرسمية إلنتاج  -

 الحميب كمشتقاتو؛
دج يقمؿ مف ىكامش المصنعيف رغـ حصكليـ عمى المادة األكلية  25سعر الحميب المبستر المحدد بػ  -

تاركف تمييع الحميب السائؿ مبستر كتكجيو المادة األكلية المدعمة إلنتاج المشتقات المدعمة حيث يخ
 عالية اليامش؛

 زيادة عراقيؿ كتكاليؼ الحصكؿ عمى حميب طازج ذم جكدة مقارنة مع إعانة إدماج الحميب. -

لحميب كما نالحظ غياب المنطؽ حيث أف الحميب المحمي الطازج يكاجو منافسة عممية استيراد مسحكؽ ا
 أك المنتجات النيائية، نتيجة:

 تفضيؿ المربي لبيع المحـك الحمراء بدؿ الحميب أك تقديـ الحميب لشبكات غير رسمية؛ -
تفضيؿ الممبنات استعماؿ بكدرة الحميب بدؿ الحميب الطازج لتحقيؽ ىكامش في المنتجات المشتقة  -

 مرتفعة الثمف؛
لكطنية مف حيث الجكدة كالسعر كالتكاجد في السكؽ الحميب كالمنتجات المستكرة تنافس المنتجات ا -

 بشركط الصحية المطمكبة.

 ككف أنو: كاستراتيجيأخيرا، قطاع الحميب كمشتقاتو ميـ، حساس، 

 قطاع مركزم في تحقيؽ األمف الغذائي كاالكتفاء الذاتي كاألمف االجتماعي منذ االستقالؿ؛ -
 ي الزراعة، الصناعة؛قطاع مركب ألنو محؿ تداخؿ كتعاكف قطاعات ىامة ى -
 قطاع ناشئ كقابؿ لتطكر كاالستغالؿ عمى مستكل مككناتو كالقطاعات المساندة كالمساعدة لو؛ -
 قطاع محؿ اىتماـ عديد األطراؼ مثؿ السمطات العمكمية كالخكاص محميا كدكليا؛ -
 مالية...؛قطاع محؿ تركيز كتنظيـ السمطات العمكمية عمى كافة الجكانب التنظيمية، القانكنية، ال -
 ضخامة المبالغ الدعـ التي تضخ لمقطاع. -
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Ⅱ- الطمب عمى الحميب ومشتقاته 

عمميتي االستثمار كاالستيالؾ عمى مستكل قطاع الحميب السمطات العمكمية ل دعـ أدل تزايد
كمكانة مخرجاتو في الحصة الغذائية لممكاطف الجزائرم الرتفاع الطمب بكتيرة متزايدة.  ما  كمشتقاتو،

 عممية تحديد ىيكمة الطمب كالعكامؿ المؤثرة كآليات إشباعو بكاسطة شبكات التكزيع أمر ضركرم.  يجعؿ

 الطمب الداخمي عمى الحميب ومشتقاته-1

 يتـ تحميؿ الطمب الداخمي عمى الحميب كمشتقاتو كما كنكعا كفؽ التسمسؿ المكالي:
 تطور الطمب عمى الحميب ومشتقاته كميا:  -1.1

عمكمية منذ االستقالؿ لزيادة مقدار البركتينات الحيكانية في الحصة الغذائية ىدفت السمطات ال
مرتفعة السعر بالنسبة لمفئة محدكدم الدخؿ كالمحكـ الحمراء اليكمية لمفرد، بتعكيض حصة المنتجات 

بالحميب، ففي السبعينيات تـ التكزيع المجاني لمحميب عمى مستكل المطاعـ المدرسية كفؽ برنامج الغذائي 
تحديد سعر حميب األكياس المبستر إلى يكمنا ىذا، ما ساىـ في رفع مستكل إضافة ل  1، (PAM)الدكلي

ممحكظ. يكضح الشكؿ المكالي تطكر استيالؾ الفرد مف الحميب كمشتقاتو إضافة  االستيالؾ بشكؿ
 لمتطكر عدد السكاف منذ االستقالؿ.

مكافئ حميب/ لتر )2012إلى 1967من  لمحميب ومشتقاتهالسنوي النسمة  استهالك (: تطور18)الشكل رقم 
 (نسمة

 
 .الديكاف الكطني لإلحصاءاتمف إعداد الباحثة انطالقا مف بيانات المصدر: 

                                                           
1
 Abdelhamid SOUKEHAL, la filière laitière : Production, besoins nationaux (panel 1) Propositions  

d’éléments  de  politiques à moyen et long termes (panel 3), forum des chefs entreprises,  Colloque du du 08 

avril 2013 relatif: La sécurité alimentaire: Quels programmes pour réduire la dépendance céréales, lait, Alger, 

Algérie, 2013, p 13, disponible sur le site: http//www.cepr.org.uk/meets/wkcn/5/567/papers/kahl.pdf, Consulté le 

(14/03/2015). 

 

http://www.cepr.org.uk/meets/wkcn/5/567/papers/kahl.pdf
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بعد  35الحظ تزايد استيالؾ المكاطف الجزائرم مف الحميب كمشتقاتو مف، ن(18) قـحسب الشكؿ ر 
، فاؽ استيالؾ النسمة اإلستيالؾ 1991 . بعد سنة2012/ لمنسمة/ سنكيا سنة ترل 147االستقالؿ إلى 

 لتر/ لمنسمة/ سنكيا. 90المعيارم المحدد مف طرؼ منظمة الصحة العالمية  المقدر بػ

لتر لنسمة سنكيا، تفسر  50لتر كالمغرب بػ  87غاربيا تميو تكنسالمستيمؾ الجزائرم األكؿ م
الفركقات لسياسات تحديد السعر؛ حيث يخضع سعر الحميب كمشتقاتو في المغرب لقكل السكؽ )الطمب 

، لكف االستيالؾ متدني مقارنة مع 1كالعرض(، عكس تكنس كالجزائر سعر الحميب محدد مف طرؼ الدكلة
ؿ/ لمنسمة / سنكيا(  190ؿ/ لمنسمة سنكيا، اسبانيا298ؿ/لمنسمة سنكيا ايطاليا400)فرنسا كربيةاألالدكؿ 

 .2لتر سنكيا 300التي يصؿ متكسط استيالؾ النسمة السنكم 

 ف س ر زيادة االستيالؾ المكاطف الجزائرم لمحميب كمنتجات المشتقة بػ:ي  

ي بسعر مقبكؿ مقارنة مع أسعار اختيار المكاطف الجزائرم الحميب لالستفادة مف البركتيف الحيكان -
 المحـك الحمراء كاألسماؾ؛

 استبداؿ بعض العائالت الفكاكو الفصمية بمشتقات الحميب كالياغكرت كالتحميات؛  -
التي جاءت ليدؼ اجتماعي يخدـ الفئات محدكدة الدخؿ، كالتي لـ تحقؽ األىداؼ  سياسة األسعار -

 :3المنشكدة منيا، نتيجة
  لفئات محدكدة الدخؿ إذ أف حصص الحميب المستيمكة لدييـ أقؿ مف ضعؼ القدرة الشرائية

 الفئات األخرل ذات الدخؿ الجيد كالتي استفادت أكثر مف ىذه المساعدات؛
  عميو مف طرؼ المؤسسات الخاصة ليتـ  االستالءجزء كبير مف بكدرة الحميب المكزع يتـ

 استعمالو في صناعة منتجات مشتقة ذات ىامش ربح كبير؛
  ء كبير مف بكدرة الحميب التي يتـ استيرادىا بالعممة الصعبة كتدعيـ سعرىا يتـ تيريبيا بشكؿ جز

 غير قانكني لبمداف المجاكرة كتكنس كالمغرب.

 :4لعدة أسباب منيا أكتكماتيكيابخصكص الطمب الكمي فإنو يتزايد 

                                                           
1
 -Sylvaine LEMEILLEU et autres, dynamique des acteurs dans les filières agricoles et agroalimentaires, 

perspectives des politiques agricoles en Afrique Du Nord, Centre International de Hautes Etudes 

Agronomiques Méditerranéennes: CIHEAM, Options  Méditerranéennes:  Série  B.  Etudes  et Recherches, n. 

64, ISSN : 1016-1228 – ISBN: 2-85352-432-9, 2011, P 97, disponible sur le site: 

http//www.ciheam.org/images/CIHEAM/PDFs/Publications/OM/Ciheam-AFD_-_OMB64.pdf, consulté le 

(12/04/2015). 
2
-Kali S et autres, Situation de la filière lait en Algérie: Approche analytique d’amont en aval, Livestock 

Research for Rural Développent. Volume 23, Article #179,2011. 
3
-Amellal R  et autres, Op.cit., P  229-237. 

4
 -Sawsan Kacimi El HASSANI, La dépendance alimentaire en Algérie: importation de lait en Poudre 

versus production locale, quelle évolution?, Méditerranéen Journal of Social Sciences MCSER Publishing, 

Rome-Italy, E-ISSN 2039-2117 ISSN 2039-9340, Vol 4 No 11 October 2013, p 154. 

http://www.ciheam.org/images/CIHEAM/PDFs/Publications/OM/Ciheam-AFD_-_OMB64.pdf
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 سنكيا؛ %1.6الزيادة الديمكغرافية التي تقدر بػ   -
سنكيا، ما يعني نقص اإلنتاج المحمي كنسبة  %5كح الريفي التي تفكؽ ظاىرة التمدف أك النز  -

االستيالؾ الذاتي ليتـ تعكيضيا بالحميب المبستر كمشتقاتو )آم نقص في تغطية االستيالؾ الكطني 
 ليتـ تعكيضو بالبكدرة المستكردة(؛

 ؛%7إلى  %4تحسف القدرة الشرائية مف  -
 كرة ذات الجكدة كالسعر المناسب.تحسف عرض الحميب كتعدد  مشتقاتو المبت -

، إذف سيصبح االستيالؾ التقديرم 2022مميكف نسمة في  45مف المتكقع كصكؿ عدد السكاف 
. لذا عمى السمطات العمكمية 1مميار 4.05الذم كضعتو منظمة التجارة العالمية المعيارم عمى أساس الحد 

 آليات لرفع مف العرض كتحسينو نكعيا ككميا. إيجاد إما محاكلة السيطرة عمى الطمب كالتقميؿ منو، أك

 تطور الطمب النوعي عمى الحميب ومشتقاته -2.1

عالمية، حيث رافؽ ك  بيةك أكر العكلمة لتغير نمط استيالؾ المكاطف الجزائرم بدخكؿ أنماط  أدت
كده  لو، ما أاالستيالؾ عمى الحميب كمشتقاتو كميا زيادة في تشكيمة المنتجات المككنة  زيادة الطمب أك

أف الجانب الكمي لمطمب يترجـ باختالؼ كتمايز المنتجات التي تعتمد عمى استراتيجية " أحد الباحثيف في:
 . 2كفاء الزبائف كالتسكيؽ كاالشيار"

عر المنتجات الغذائية، ارتبطت أصناؼ االستيالؾ في المجتمعات المتقدمة بشركط التكافر، س
صحية أك حمية غذائية مناسبة؛ خاصة أنيـ يتناكلكف معظـ  متعدد الذم يقدـ ليـ مزاياال كاالختيار

الكجبات خارج المنزؿ، كما أنيـ حساسيف لجكدة الحياة أك الرفاىية، حقكؽ الحيكاف كمشاكؿ حماية 
 لكف نماذج االستيالؾ في المجتمعات المتخمفة ترتبط بالمداخيؿ كظاىرة التمدف. ،3المحيط

يالكية لمفئة كبيرة مف المجتمع الجزائرم خاصة الشباب الحميب منتج قاعدم في الحصة االست
كاألشخاص العاجزيف ماديا، كما أصبحت مشتقاتو في متناكؿ المستيمؾ نتيجة مركنة الدخؿ العالية، ما 

 بدعـ كبير مف السمطات العمكمية. يحظىجعمو يأخذ دكر المكازف االجتماعي الذم 

                                                           
1
 -Abdelhamid soukehal, Op.cit., p13. 

2
 -Sawsan Kacimi El HASSANI, La dépendance alimentaire en Algérie:  

Importation de Lait en Poudre versus Production Locale, Quelle Evolution?, Op.cit., p154. 
3
-MAKHLOUF Malik, Op.cit., p 63. 
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األكركبية نظرا لتقارب النمط االستيالؾ الجزائرم مف  ةاالستيالكيتبني المجتمع الجزائرم األنماط 
نمط استيالؾ شعكب شماؿ المتكسط، ما جعؿ سكؽ الحميب كمشتقاتو فرصة لممؤسسات األجنبية كخاصة 

  :1الفرنسية خاصة فيما يتعمؽ بػ

المعبأ في عبكات أك قاركرات زجاجية أك كرتكنية أك  (UHT)تطكر إنتاج الحميب الطكيؿ الحفظ  -
 الستيكية؛ب

 اإلبداع في مجاؿ الياغكرت كالتحميات بكتيرة كنمط أكركبي؛ -
 زيادة تنكع أنكاع كأنماط األجباف المقكلبة العجينية كالمضغكطة. -

كضعت المؤسسات الجزائرية أماـ تحدم تطكير منتجاتيا ككمنا كنكعنا كشكالن. الجدكؿ المكالي ىنا 
 يما يخص الحميب كمشتقاتو. يكضح تطكر تشكيمة االستيالؾ المكاطف نكعا ف

 المستهمكة من طرف المواطن سنويا (: طبيعة كميات الحميب ومشتقاته14الجدول)

كمية الحميب 
ومشتقاته 

بالمكافئة بالكمغ 
 لمنسمة.

مسح االستهالك 
DSCN 

CNERES 

79-80 

مسح المركز الوطني 
 1811لالحصاءات

االستهالك من 
1818-1880. 2000 2002 2004 

 14 11 11.4 13 9.94 24.68 طازجالحميب ال

الحميب 
 51 41 34.2 - 28.84 15.28 المبستر

 5.70 8.51 حميب الصغار

33.82 

- - - 

الحميب الرائب 
 12 10 8.5 7.51 1.4 أو لبن

 - - 0 - 0 4.80 الحميب المركز

 22 18 12.3 33.18 4.15 0.45 حميب البودرة

  0.8 0 0 الجبن

المشتقات  25 22
 16.2 - 21.5 6.23 أخرى

مجموع الحميب 
 98 90 82.6 - 71.94 61.35 ومشتقاته

 الديكاف الكطني لإلحصاءات. المصدر:

  

                                                           
1
-Mohamed KACI et Yacine SASSI, op.cit., p 11. 
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 نالحظ: ،(14) رقـبناءا عمى ما في الجدكؿ 

  98كمغ مكافئ حميب / لمنسمة سنكيا إلى 61.35زيادة متكسط االستيالؾ بشكؿ ممحكظ مف الثمانيات  -
 ؛2004سنكيا في  كمغ مكافئ حميب / لمنسمة

 مفصاحب الزيادة في الكمية تغيير في نمط االستيالؾ، حيث نالحظ زيادة استيالؾ الحميب المبستر  -
كمغ مكافئ حميب / لمنسمة سنكيا كالذم عكض  51كمغ مكافئ حميب / لمنسمة سنكيا إلى  15.28

 ا نتيجة النزكح الريفي؛كمغ مكافئ حميب / لمنسمة سنكي 14ىبكط حاد في استيالؾ الحميب الطازج بػ 
كمغ  22كمغ مكافئ حميب / لمنسمة سنكيا إلى  0.45تطكر استيالؾ حميب البكدرة بشكؿ ممحكظ مف -

 مكافئ حميب / لمنسمة سنكيا نظرا لتأكد المكاطف مف الشركط الصحية التي يحضر بيا؛
ا ىناؾ زيادة في استيالؾ الحميب السائؿ يزداد بثبات نتيجة كصكؿ الفرد لمرحمة التشبع، بينم  -

استيالؾ مشتقات الحميب كالجبف كالياغكرت التي تكمؿ حصة الفرد نتيجة تكافرىا كمنا كنكعنا كبسعر 
 مناسب لممكاطف.

بؿ أيضا  فقط استيالؾ المكاطف الجزائرم عمى نكعية أك تكافر المنتجاتمشتكل ال يتكقؼ 
 عمى األسعار التي يتطرؽ ليا العنصر المكالي.

 سعار الحميب وبعض مشتقاتهأعرض   -3.1

تحتؿ فئة الحميب كمشتقاتو المرتبة الثالثة %  43تمثؿ نسبة  نفقات األسر الجزائرية عمى التغذية 
المحـك %، 24.6مف مجمكع النفقات الكمية بعد الحبكب % 7.5مف مجمكع النفقات الغذائية أك % 14بنسبة 

النسب قابمة لمتغير نتيجة تغير نمط  النظاـ الغذائي لكف ىذه  1%،13.7كالفكاكو الطازجة % 18.4الحمراء 
لمكاطف الجزائرم خاصة المدف الكبرل، حيث انتقؿ مف تغدية تقميدية معتمدة عمى الحبكب كالخضر 

 كالفكاكو الطازجة، إلى نظاـ غني بالمعجنات كالدقيؽ، الحميب كمشتقاتو، السكر، كالدسـ. 

ب أك عزكؼ عف االستيالؾ لذا سنتعرؼ عمى سعر تعد األسعار الحميب كمشتقاتو عامؿ جذ 
 الحميب السائؿ المبستر كبعض المشتقات فيما يأتي:

 سعر حميب األكياس المبستر -1.3.1

يرجع سبب تحديد سعر حميب األكياس المبستر بما يتكاءـ مع القدرة الشرائية لممكاطف لمكانتو في 
كالفئات العاجزة أك محدكدة الدخؿ كارتباطو بعممية نمط استيالؾ المكاطف الجزائرم خاصة الشباب منيـ 

                                                           
1
 -Bouazouni, O, Etude d’impact des prix des produits alimentaires de base sur les ménages pauvres 

algériens, une étude pour le compte du programme alimentaire mondial, 2008, disponible sur le site : 

http//home.wfp.org/stellent/groups/public/ documents/ena/wfp194575, consulté le (29/06/2013) 
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الحراؾ االجتماعي، حيث تقـك السمطات العمكمية بتعكيض انحراؼ سعر العائد لحميب األكياس المبستر 
 دينار جزائرم كفؽ اآلليات التالية: 25بػ  2007عف سعر االستيالؾ المحدد منذ 

أساس سعر مرجعي محدد بمتكسط سعر شراء بكدرة تقديـ إعانة مباشرة لمممبنة تحسب عمى  2008قبؿ -
 الحميب المستكردة؛

نتيجة ارتفاع سعر بكدرة الحميب تـ إلغاء اإلعانة مباشرة حيث يقكـ الديكاف الكطني   2008بعد   -
دج/ كمغ في ظؿ  159 لمحميب كمشتقاتو بتكفير بكدرة الحميب المستكردة بسعر محدد كثابت كالمقدر بػ 

 السكؽ العالمي.تذبذب سعرىا في 

الذم يدخؿ ضمنو  متردج/ ل 23.35فالممبنات مجبكرة عمى بيع حميب األكياس المبستر بسعر اقصاه 
تكاليؼ االستغالؿ الثابتة مف )األجكر، تكاليؼ الطاقة، االىتالؾ، ...( ىذا ما يخفض ىامش الربح 

 لدييا. 

 سعر حميب البودرة -2.3.1

 غ. 500دج لمعبكة 300إلى260دة يتراكح سعرىا بيف يبقى استيالكو ميـ كبكتيرة متزاي 

 سعر األجبان: -3.3.1

 مستكل استيالكيا مرتفع بسبب:سعر األجبان الذائبة:  - أ
 تطكر كسرعة كتيرة حياة المكاطف الجزائرم فيي سيمة التخزيف كمتعددة االستعماؿ في الطبخ؛ -
ربعات، مثمثات، أعمدة كذكقا أم تتكاجد بجكدة كأسعار مختمفة باإلضافة لتنكع تشكيمتيا شكال م -

 المنتجات المعطرة؛
 استعماليا بكثرة في الكجبات الباردة. -

دج/لمكيمكغراـ، أما الجبف األعمدة الذائبة مف  770إلى  560يتركاح سعر التجزئة لجبنة القطع مف 
 . لمكيمكغراـدينار/  550إلى  480

 دج/كمغ. 750إلى  300يصؿ سعر التجزئة مف  سعر األجبان الطازجة:  - ب
دج /كمغ، أما المستكرد الذم  250إلى180المصنكع محميا يتراكح سعره مف  سعر جبن الكمبير:  - ج

 دج/كمغ.1300دج إلى 300تتناكلو طبقة معينة فسعره مف 
ينقص إنتاجيا محميا، يتـ استيراد كبيعيا في شكؿ جبف الشيدار  سعر األجبان المضغوطة:  - د

 دج/كمغ. 1000ك أكثر مف  700يصؿ إلى  كاألجباف المبشكرة، سعرىا مرتفع
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 سعر الياغورت والتحميات -4.3.1

 دج. 35إلى  دج10يتراكح سعرىا مف  غ125 ،غ110، غ100،غ90تتنكع تشكيمة المنتجات بأكزاف 

 سعر األلبان الرائبة -5.3.1

بأ في دج، أما الياغكرت المكجو لمشرب المع 85إلى 75 ع بسعرلتر تبا 1يتـ تسكيقيا في عبكات  
 دج/ كمغ. 400غ بػ  200مف سابقو، في حيف تسعر الكريمة القشدية عبكات % 10عبكات تككف أغمى 

 لحميب ومشتقاته عمى مستوى الوطنيتوزيع ا -2

يتـ تمبية طمب المكاطف الجزائرم مف الحميب كمشتقاتو عف طريؽ شبكة تكزيع تحكم ثالث أنماط، 
 ىي رسمية، غير رسمية كناشئة.

 الرسميةالشبكة غير  -1.3

مف إنتاج الحميب الطازج في شكؿ حميب سائؿ طازج أك مشتقات مصنكعة يدكيا في  % 77تكزع  
 ....(، حيث تغطي ىذه األخيرة:فعة) الجبف ، الحميب الرائب، المبالمزر 

 االستيالؾ الذاتي العائمي، التكزيع المجاني أك بمقابؿ عمى الجيراف كأىؿ القرية؛ -
 الصغيرة؛احتياجات محاؿ المثمجات  -
 احتياجات المحاؿ التجارية لبيع الحميب الطازج كاأللباف، كالمقاىي؛ -
 الممبنات كالمؤسسات الصغيرة التي تقـك ببيع الحميب كمشتقاتو في نطاؽ ضيؽ. -

رغـ ارتفاع نسبة الحميب المكزعة ضمف ىذه الشبكة إال أنو ال يمكف التحكـ في نشاطيا أك تقييمو 
 الرسمية.لذا يقع ضمف الشبكة غير 

 الشبكة الرسمية -2.2

تختص بتكزيع اإلنتاج المحكؿ مف طرؼ المتعامميف الخكاص كالعمكمييف، عبر مرحمتيف متكاممتيف 
 ىما التكزيع غير المباشر عف طريؽ سكؽ الجممة كالتكزيع المباشر عف طريؽ البيع  لتجار التجزئة.

 التوزيع غير المباشر عن طريق سوق الجممة -1.2.2

سات الكبرل الخاصة باستغالؿ كسائميا أك تعاقد مع الخكاص لنقؿ منتجاتيا عمى تقكـ المؤس
المستكل الكطني، إما لبائعي الجممة أك نقاط التخزيف الجيكية المعتمدة ليتـ تكزيعيا فيما بعد عمى نقاط 

جباف، األالبيع بالتجزئة، ىذا النمط مف التكزيع األكثر فعالية يتـ في أياـ معدكدة يختص بالياغكرت ك 
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التي ليا مكزعيف عمى المستكل الكطني، عكس الحميب المبستر السائؿ  كبعض ماركات المثمجات
 كالمثمجات المحمية يتـ تكزيعيا عمى المستكل المحمي أك الجيكم مف المنتج لبائع التجزئة مباشرة.

 التوزيع المباشر عن طريق البيع  لتجار التجزئة -2.2.2

نقاط البيع بالتجزئة بالحميب المبستر، ليتـ بيعو غالبا في شركط صحية غير تقكـ الممبنات بتمكيف 
مادة غذائية حساسة مف درجة حرارة منخفضة، عدـ نظافة ...، في حيف يتـ تخزيف المبف باعتباره مناسبة 

ات ، أما منتجي المثمجيع مع األجباف كالتحمياتالرائب كالياغكرت في ثالجات مبردة عمى مستكل نقاط الب
المبردة يفرضكف عمى بائعي التجزئة كضع ثالجات تحمؿ اسـ ماركة المنتج التي يتـ استعماليا لحفظ 

 المثمجات.

 الشبكة الناشئة -3.2

يعمؿ عمى مستكل ىذه الشبكة مؤسسات التجارة بالجممة المتخصصة في االستيراد كالتكزيع؛ حيث 
اتو، أك أسامي المزارع العالمية كالمراعي...، كمف تستثمر عادة في عالمة تجارية عالمية لمحميب ك مشتق

كالمكزع الرسمي لشركة  (Gèneral best foodالركاد عمى مستكل ىذه الشبكة مؤسسة جنراؿ باست فكد)
 .1(la belleال باؿ) ،(kiriكيرم) ،(neslè) نيسمي

 ي عمى الحميب ومشتقاته )التصدير(الطمب الخارج -3

ف الحميب كمشتقاتو عمى بعض المنتجات كالحميب الرائب تقتصر الصادرات الجزائرية م
عبر الحدكد كالياغكرت، كالمكجية لدكؿ المجاكرة كتكنس كليبيا، كما يمر الحميب كبكدرة الحميب الجزائرم 

الشكؿ المكالي يكضح تطكر صادرات الحميب كمشتقاتو مقارنة بالمنتجات  بطريقة غير رسمية....
 الغذائية.

 

 

 

 

 
                                                           

1
- Kali S et autres, Situation de la filière lait en Algérie: approche analytique d’amont en aval. Livestock 

Research for Rural Development. Volume 23, Article #1792011. 
1
- Bureau ubifrance, rèdaction : jean -charles HIRONDEL, Op.cit., p 26. 
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      2013إلى 2006من  نتجات الغذائية والحميب ومشتقاتهمال منتطور الصادرات الجزائرية  (:19)الشكل رقم
 )الوحدة مميون أورو(

 

 بيانات كزارة الزراعة كالتنمية الفالحية.باالعتماد عمى  مف إعداد الباحثة  المصدر:

( تزايد مبالغ الصادرات مف المكاد الغذائية مف ضمنيا مشتقات الحميب 19نالحظ مف الشكؿ رقـ )
إلى  2006كف تطكر ىذه األخيرة بكتيرة أقؿ مف باقي المنتجات حيث تزايدت بقيمة مميكف أكرك فقط مف ل

2013 . 

إذف يتكسع الطمب الداخمي عمى الحميب كمشتقاتو عمى المستكييف الجزئي كالكمي نظرا لسياسة 
، الزيادة الديمغرافية نمط االستيالكي لممكاطف الجزائرمالاألسعار المنتيجة، مكانة ىذه المنتجات في 

كظاىرة التمدف، كالذم يتـ إشباعو بكاسطة ثالث شبكات رسمية غير رسمية كناشئة، في حيف أف الطمب 
 الخارجي كنشاط التصدير ضئيؿ في ظؿ تطكر الطمب الداخمي.

Ⅲ-  ومشتقاته الحميبعرض 

ارم مف الحميب كمشتقاتو مميكف نسمة المقدر استيالكيا المعي 40يتـ الحفاظ عمى األمف الغذائي لػ 
مميار لتر سنكيا عف طريؽ إنتاج الحميب الطازج الذم يدعـ عممية التحكيؿ أك الصناعة مف جية،  3.6بػ 

كما يقمؿ االستيراد الذم يشكؿ عبئ عمى السمطات العمكمية مف جية أخرل، كسيتـ فيما يمي دراسة 
 المككنات الرئيسية لمعرض عمى الحميب كمشتقاتو.

 ر إنتاج الحميب الطازج والعوامل المؤثرة فيهتطو . 1

م الماشية المدرة لمحميب أجة األكلى عمى اآللة البيكلكجية المحرؾ الرئيسي لمعرض يعتمد بالدر 
األبقار الحمكب، األغناـ، الماعز كالجماؿ. تساىـ األبقار الحمكب بأعمى نسبة مف إنتاج الحميب الكمي 
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لتر، لكف يتـ جمع ما يقارب الربع فقط كالباقي مكجو  260992ما يقدر بػ % 71.26أم  2013سنة
 لالستيالؾ الذاتي. الشكؿ المكالي يبيف تطكر إنتاج الحميب الطازج كبعدىا أىـ العكامؿ المؤثرة.

 الشكؿ المكالي يكضح تطكر إنتاج الحميب الطازج مع رؤكس الماشية:

 (ألف لتر )الوحدة 2013لى إ 2000من حميب الطازج الإنتاج (: تطور كمية 20) قمر   الشكل

 
 ية الريفية.مكزارة الزراعة كالتن مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى بيانات المصدر:

مف الشكؿ أعاله نالحظ تضاعؼ إنتاج الحميب الطازج طرديا مع زيادة الماشية إال أف ىذه  الزيادة 
يبقى المردكد ة أخرل. ال تغطي االحتياجات الرتفاع الطمب مف جية كانخفاض الكمية المجمعة مف جي

متكسط مقارنة مع المجيكدات المبذكلة نظرا لمقيكد كالعكامؿ المؤثرة لخصيا عبد القادر جرمكف كفؤاد 
 :1شحات في

 الظركؼ المناخية؛ عدـ تكاثر الماشية بالشكؿ المتكقع نتيجة تغيير -
لمجزائر عف بمدانيا ضعؼ مردكدية الماشية مف الحميب خاصة المستكردة الختالؼ الظركؼ الطبيعية  -

 األصمية؛
السعر الثابت لمحميب غير محفز كالذم يشجع المربي عمى اإلنتاج المحـ بدالن مف إنتاج الحميب  -

 الطازج؛
 غياب الكعي لدل المزارعيف بالطرؽ الحديثة لالستصالح كتربية المكاشي؛ -
 النزكح الريفي. -

                                                           
1
- DJARMOUN et CHEHAT, Le développement de la filière lait en Algérie: de l’autosuffisance à la 

dépendance, Livestock  Research for Rural Development. Volume 24, Article #22, 2012 . 
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مميكف طكاؿ قترة  1.6إلى  1985- 1983مميكف رأس مابيف  1.5تجاكزت الماشية الجزائرية 
مف اإلنتاج %70منيا حيث تساىـ بػنسبة % 52، تمثؿ األبقار 2013مميكف رأس سنة  1.9ك  2004-2005

 اإلجمالي لمحميب الطازج كنظرا ألىميتيا يستعرض الشكؿ المكالي األنكاع المككنة لقطيع األبقار.

 (ألف رأس)2013لى إ2000نم وس األبقار  وأنواعها(: تطور كمية  رؤ 21الشكل )

 
 عمى بيانات كزارة الزراعة كالتنمية الريفية. باالعتمادمف إعداد الباحثة المصدر: 

 : 1يتككف نسيج الماشية األبقار مف ثالث أصناؼ، ىي

 :مف قطيع األبقار( مككف مف فصيمة سمراء األطمس بفركعيا:  %34) الماشية األبقار المحمية
ة لمساللة الجربة األكثر انتشارا في بسكرة، القبائؿ، الشاكية السطايفية كالقالمية كالشمفية، باإلضاف

الناتجة مف تزكاج فصيمة القالمية كالشرفة، تتكاجد عادة في المناطؽ الجبمية، اليضاب الساحمية، 
رأس تتميز بمردكدية منخفضة؛  20إلى  10المراعي الداخمية الكاقعة بيف الجباؿ، كتككف القطعاف مف 

.حيث يتـ تكجيو حم  يبيا لالستيالؾ العائمي في حيف تكجو بصفة أساسية إلنتاج المحـك
 :نتيجة ضعؼ مردكدية الماشية المحمية سعت السمطات العمكمية  ماشية األبقار الحديثة المستوردة

كالممبنات الخاصة )صكماـ، دانكف، ترافؿ، الحضنة، المتيس، صافي لي،...( لتحسيف اإلنتاج 
األبقار المدرة لمحميب عالية المردكدية مف أكركبا. تتركز بصفة مكثفة في المحمي لمحميب باستيراد 

اليضاب العميا أك المناطؽ التي تتكاجد بيا األعالؼ المستكردة، المناطؽ المنخفضة التي تتكاجد فييا 
مف اإلنتاج % 70مف الماشية األبقار المحمية كتكفر % 30سدكد  لكجكد إنتاج األعالؼ، تمثؿ 

 لتر لمبقرة سنكيا.  4500- 4000حميب، تتراكح مردكديتيا ما بيف المحمي لم
                                                           

1
- Malik MAKHLOUF et autres, La politique laitière algérienne: entre sécurité alimentaire et soutien 

différentiel de la consommation, NEW MEDIT N. 1/2015 , P 20. 
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 :نتجت بالمزاكجة بيف الساللة المحمية سمراء األطمس كالسالالت الحديثة  الماشية األبقار المحسنة
مف % 30مف القطيع المحمي كتضمف % 38المستكردة، تتكاجد في المناطؽ الجبمية كالتالؿ، تمثؿ 

لتر لمبقرة الكاحدة سنكيا يكجو بالدرجة  3500 -3000مميار لتر بمردكد  1.1اإلنتاج المحمي أم 
 األكلى إلى االستيالؾ المحمي كتغذية العجكؿ.

تخضع الماشية ألنظمة تربية يتـ ذكرىا حسب معياريف ىما المناخ كنكعية المستغمة )مساحة 
 : 1األراضي المستغمة(. فحسب المناخ نميز ثالث أنظمة

فة في المناطؽ الزراعية التي تيطؿ فييا األمطار بكثافة )المناطؽ الساحمية كالتمية(، التربية المكث -
 بقرة مدرة لمحميب مف النكع الحديث؛ 50إلى  15تتككف اإلسطبالت مف 

ىكتارات التي ال  تنتج  5التربية شبو مكثفة عمى مستكل المستغالت ذات مساحات محدكدة أقؿ مف  -
 لالزمة لمحيكانات؛إال جزء صغير مف التغذية ا

التربية التكسعية تتركز في الجباؿ كالغابات تككف القطعاف صغيرة الحجـ مف الماشية المحسنة ) مف  -
 بقرات(.  6بقرة إلى 

 حسب نكعية المستغالت يتـ تحديد أربع أنماط، ىي:  

راضي لتمبية تربية الماشية دكف امتالؾ أراضي أم في مزارع عائمية شبو حضرية يتـ خالليا تأجير األ -
 احتياجات الماشية؛

 مستغالت صغيرة المساحة تشبع حاجيات الماشية؛ تربية الماشية عمى مستكل أراضي اك -
تربية الماشية في مساحات كمستغالت كبيرة تكظؼ لتغطية االحتياجات كما يمكف تأخير أراضي  -

 أخرل؛
 تربية الماشية في المزارع الكبرل.  -

نكعيتيا كطبيعة المستغالت التي تربى فييا سيتـ مناقشة أحد العكامؿ بعد التطرؽ لتطكر الماشية ك 
المؤثرة في إنتاج الحميب الطازج المتمثؿ في األعالؼ التي تمثؿ أكبر بند لممصركفات في ميزانية 

 المربييف كتتكزع كما يكضحو الجدكؿ المكالي، كاآلتي:

 

 

 

                                                           
1
-Bureau ubifrance, rèdaction : jean -charles HIRONDEL, Op.cit., P12. 
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 2013و2012(: توزيع إنتاج األعالف سنة 15الجدول رقم)

 ًتاج تالقٌطاراإل الوساحة تالهكتار الثُاى
الوردودَة القٌطار/ 

 للهكتار

 2013 2012 2013 2012 2013 2012 السٌة

هجوىع 

األعالف 

 أ+ب+ج

916.558 904.062 36.862.670 37.453.480 40,2 41,4 

األعالف 

 الطثُعُة أ
274.845 210.073 7.298.420 6.511.787 26,6 31,0 

الوراعٍ 

 عُةالطثُ
24.335 26.626 748.535 787.763 30,8 29,6 

 31,2 26,1 5.724.024 6.549.885 183.447 250.510 الرقع الثىر

األعالف 

االصطٌاعُة 

 الجافة

490.589 539.184 12.740.400 13.248.545 26,0 24,6 

-الشىفاى

 الثُقُة
50.227 50.040 2.089.310 2.023.644 41,6 40,4 

 63,5 97,4 238.982 285.867 3.766 2.934 الثرسُن

الحثىب 

 الوحىلة
186.748 243.603 546.115 1.085.053 2,9 4,5 

 41,0 39,2 9.900.866 9.819.108 241.775 250.680 الوختلفة

االعالف 

االصطٌاعُة 

 الخضراء

151.124 154.805 16.823.850 17.693.148 111,3 114,3 

الشعُر، 

 الشىفاى.
115.276 112.571 10.955.515 11.293.784 95,0 100,3 

 151,5 163,7 6.399.364 5.868.335 42.234 35.848 أخري

 كزارة الفالحة كالتنمية الريفية. المصدر:

ألؼ ىكتار مف المراعي ذات مردكدية  904تكافر الجزائر عمى إجمالي  نالحظ مف الجدكؿ أعاله، 
 693بيعية كأرض بكر، كمراعي اصطناعية بمساحة ألؼ مراعي ط 210قنطار/ ىكتار، تنقسـ بيف  4114

 ألؼ ىكتار، كما نالحظ قمة المراعي الطبيعية نظرا لمعكامؿ التالية:

 طبيعة المناخ في الجزائر حيث يغطي المناخ الصحراكم كشبو القارم مساحة كبيرة مف الجزائر؛  -
 عكامؿ التصحر الجفاؼ كتعرية التربة؛ -
 ة في الشماؿ تتعرض لظاىرة زحؼ االسمنت.األراضي أك المراعي المتكاجد  -

نتاج الحميب مف جية  عدـ كفاية مصادر األعالؼ يؤدم إلى ضعؼ إنتاج الماشية مف جية كا 
الماشية  آخرم بالتالي زيادة فاتكرة استيراد الحميب كمشتقاتو، الماشية المدرة لمحميب، األعالؼ، أدكية

 كاألسمدة، معدات التمقيح االصطناعي.... 

إنتاج الحميب الطازج يرتبط بزيادة الماشية الذم يمتاز بالبطء عمى الرغـ مف المجيكدات التي إف 
تقكـ بيا السمطات العمكمية، ذلؾ ألف تربية الماشية مرتبطة بشكؿ كاضح بأنظمة التربية كمناطؽ تكاجد 
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ية كالمناطؽ المنخفضة األعالؼ كالتكنكلكجيا، الممبنات...، كالتي تتركز شماال خاصة في المناطؽ الساحم
الداخمية، ليكجو في نياية المطاؼ ىذا اإلنتاج إما لالستيالؾ المباشر أك يتـ تحكيمو إلى المصانع ليتـ 

 تقدمو في شكؿ حميب سائؿ بشركط صحية مناسبة أك منتجات مشتقة.

 الصناعة   -2

اسي لمبمد. لذا اختارنا حضيت الصناعة ألىمية كدعـ كبيريف نظرا الرتباطيا باألمف الغذائي كالسي
سرد تاريخ ىذه الصناعة المتكارثة مف االستعمار، إضافة الستعراض الكميات المنتجة ككيفية تغطيتيا 

 لمطمب. 

 تاريخ صناعة الحميب ومشتقاته -2.1

كرث االستعمار ثالث كحدات الممبنة: الرئيسية بكىراف، تعاكنية الممبنة بالجزائر العاصمة، 
مميكف لتر سنكيا. كبما أف أحد أكلكيات السمطات  52.5ية بقسنطينة بقدرة اإلنتاجية بػ كتعاكنية الحميب

العمكمية تحسيف حصة اليكمية لمنسمة مف البركتينات بالتركيز عمى الحميب فقد سجمت صناعة الحميب 
 كمشتقاتو التطكرات التالية:

متو تأىيؿ السياسة الكطنية فيما ( ميONALAITإنشاء الديكاف الكطني لمحميب كمشتقاتو ) 1969سنة 
مميكف لتر سنكيا، كما تـ تثميف القطاع في إطار  612.5يخص الحميب حيث كصمت القدرة اإلنتاجية إلى 

 مخطط التطكير بكحدات التحكيؿ الصناعي التابعة لػديكاف الكطني لمحميب كمشتقاتو، كما يمي:

لبكدكاك، عنابة،  DBKمنا ىذا: ممبنة د ب ؾ إباف السبعينات، إنشاء خمس كحدات التي تعمؿ إلى يك  -
 سيدم بمعباس، ك تممساف؛

الثمانينات تدعيـ الشبكة الصناعية بسبع، ىي: ممبنة قسنطينة، إجيمي بشار، معسكر، مستغانـ،  -
 تيارت، سعيدة، بني تامك بميدة؛

 ميزاف(.خمس ممبنات في التسعينيات ىي: عيف الدفمة، أميزكر، سطيؼ، باتنة كسيدم سعادة)غي  -

بإنشاء ثالثة دكاكيف كطنية جيكية أكرلي  1982تـ إعادة التنظيـ الديكاف الكطني لمحميب سنة 
(ORELAIT ) في الشرؽ، أكرالؾ (ORLAC( في الكسط، كأكركلي )OROLAIT)  في الغرب، تجاكزت

 مميكف لتر سنكيا. 1329.5بػ  1990ك  1986قدرتيا اإلنتاجية ما بيف 

سيطرة المؤسسات العمكمية بعد ذلؾ فتح المجاؿ أماـ الخكاص إلنتاج  1988شيدت الفترة قبؿ 
المشتقات. في النياية الثمانيات كبداية التسعينيات في محاكلة الدكلة إلى تبني نظاـ اقتصادم جديد 

كالنشر كاإلشيار  لالتصاؿخاصة مع فشؿ النظاـ االقتصادم السائد آنذاؾ. أكدت المؤسسة الكطنية 
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(ANEPأنو )  16مؤسسة إلنتاج الحميب كمشتقاتو، منيا:  247تكاجدت  1993-1988في الحقبة ما بيف 
مؤسسة باسـ جماعي كمؤسستاف  ذات  18تعاكنية،  14بشكؿ يدكم أك حرفي،  172وتابعة لمدكلة 

مسؤكلية محدكدة. أغمبتيا تختص المشتقات، كالياغكرت، الجبف، الفمكف، الكريمة،.... ككانت استيالكات 
 طف. 275000طف مف مجمكع  10000لقطاع الخاص مف البكدرة المستكردة ا

تـ إعادة ىيكمة كتقكية صناعة الحميب كمشتقاتو بإدماج الدكاكيف الجيكية المحمية  1998في سنة 
نشاء المؤسسة جيبمي فرع.  19ميمتيا األساسية إنتاج كتكزيع الحميب كمشتقاتو عف طريؽ   GIPLAITكا 
القطاع عمى السمطات العمكمية تـ تشجيع المستثمريف الخكاص عمى إنشاء  مع زيادة عبئ ىذا

كشراء  ضنة،المؤسسات، ما يعكس ازدىار نشاط الممبنات الكبرل كتكسعيا المستمر كالصكماـ كالح
 بعض فركع المؤسسة العمكمية جيبمي مثؿ بني تامك بميدة، بف خدة تيزم كزك، كغيميزاف.الخكاص ل

كضعت جيبمي  18/3/2010كاف الكطني لمحميب ميمتو تنظيـ القطاع، بعدىا بتاريخ أنشئ الدي2007سنة 
 تحت كصاية كزارة الفالحة كالتنمية المحمية.

انتشار نماذج االستيالؾ األكركبية كدخكؿ المؤسسات متعددة الجنسيات؛ أدل لتنكع تشكيالت 
كالغنية بالبكتيريا المسيمة  (LIGHTشرائح المستيمكيف كمنتجات معدكمة السكر) اختالؼبالمنتجات 
، فتكافرت ظركؼ فتح استثمارات جديدة كتطكير شبكة التكزيع، التسكيؽ، كسياسة (BIFIDUSلميضـ )

 دعـ فعالة مف السمطات العمكمية، اتخذت مؤسسات القطاع األشكاؿ التالية:

ب الكامؿ الدسـ، إنتاج المؤسسات التي ميمتيا أساسية ىي إنتاج الحميب المبستر، تعبئة كتغميؼ الحمي -
 ، كما ىك في حالة تشيف لي تحت ماركة كنديا، ككليتاؿ مع ماركة أكلي،...؛UHTالحميب 

مشرب ...، الممزكج مع العصائر ..، المؤسسات التي تنتج الياغكرت تكفر تشكيمة متنكعة بالفكاكو، ل -
(، youplait(، يكبمي)Danone) ، كريمة قشدية... مف ركاد ىذا النكع مؤسسة دانكفكريمة لتحمية
 (،....؛Hodnaكالحضنة )

(، Gini(، جيني)Primaglaceمنتجي المثمجات يسيطر عمييا الماركات بريما قالس ) -
 (.Icebergكأسبيرؽ)

األجباف الطازجة، العجائف  االجباف الذائبة، ،المحصكرة في الكمبير مؤسسات لصناعة األجباف -
 المضغكطة.
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صاية المؤسسة العمكمية جيبمي، كمؤسسات خاصة متكسطة يمكف تصنيفيا لمؤسسات تحت ك 
الحجـ ليا مستقبؿ كأمؿ لمتطكر نتيجة تكقيعيا اتفاقيات مع المؤسسات العالمية؛ كمؤسسات صغيرة ليا 

 طابع محمي كجيكم لصناعة الحميب كمشتقاتو.

الخاص إف تطكر النسيج الصناعي لقطاع الحميب كمشتقاتو؛ كاف نتاج تكقيع مؤسسات القطاع 
اتفاقيات اإلنتاج مع شركات عالمية مرمكقة في ىذا المجاؿ: مثؿ دانكف، جرجرة؛ يكبمي ، ممبنة الصناعية 
العامة؛ كنديا كتشيف لي، إضافة لمتدخؿ مباشر لبعض المؤسسات العالمية في السكؽ عمى مستكل نشاط 

 است فككد الجزائرية.التكزيع، كما ىك حاؿ شركة نيسمي التي تكزع منتجاتيا مؤسسة جينراؿ ب

الحراؾ الكاسع كالتطكر السريع عمى مستكل القطاع أدل لتكجو العديد مف المؤسسات لتبني نشاط 
صناعة مشتقات الحميب كالياغكرت كاألجباف...، البعض اآلخر كسع نطاقو إلى أنشطة قريبة، مثؿ: 

اج الحميب كمشتقاتو مف صناعة العصائر البسككيت...، في حيف تكجيت بعض مؤسسات العصائر إلنت
 (.Ngaous(، كنقاكس )Ramiعصائر بالحميب مثؿ شركة: رامي)

 تطور انتاج الصناعي لمحميب ومشتقاته وكيفية تغطيتها لمطمب. -2.3
 2013إلى 2003يبيف الشكؿ المكالي تطكر اإلنتاج الصناعي لمحميب كمشتقاتو خالؿ الفترة مف 

 كاآلتي: 
 )ألف طن( 2013 إلى 2003من كمي لمقطاع العام (: تطور اإلنتاج ال22الشكل رقم )

 
 مف إعداد الباحثة انطالقا مف بيانات الديكاف الكطني لإلحصاءات.المصدر: 

ألؼ طف  973076بناءا عمى الشكؿ أعاله، نالحظ زيادة اإلنتاج الصناعي بشكؿ ممحكظ مف 
إنتاج الحميب المبستر نتيجة زيادة الطمب الكمي. لـ يتأثر  2013ألؼ طف سنة  15980.2إلى 2003سنة

بأزمة أسعار مسحكؽ الحميب في السكؽ العالمي، نظرا ألىميتو كدعـ السمطات العمكمية لضماف االنتاج 
 بالدعـ. تحظىتأثرت ألنيا ال  األخرلك تكفيره بأسعار مناسبة،  بينما األجباف كالمشتقات 
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لتر  86تغطي الصناعة  ؿ سنكيا 147تضاعؼ استيالؾ الفرد ثالثيف مرة منذ االستقالؿ أم 
مف البكدرة المستكردة في حيف أف عممية جمع الحميب تكفر %79التي يتـ تكفيرىا بتحكيؿ  58.5%بنسبة 

بيف القطاع العاـ  2013المتبقية، كالجدكؿ المكالي يكضح  تقسيـ السكؽ سنة  % 21لتر أم  18ما قيمتو 
 كالخاص مف أجؿ تغطية االستيالؾ.

 2013الحميب ومشتقاته سنة من ئري موين السوق الجزات(: 16الجدول رقم )

 الثُاى

 إًتاج القطاع الخاص ًتاج القطاع العامإ

ًتاج النٌاعٍ اال

الوتىافر علً 

 هستىي السىق

حنة القطاع فٍ 

 السىق.

 الٌسثة الكوُة الٌسثة الكوُة الٌسثة الكوُة
القطاع 

 العام

القطاع 

 الخاص

اًتاج الحلُة الوثستر 

 تسعر هحذد
970 88.5% 664 30.6% 1634 50.1% 59.4% 40.6% 

 %92.3 %7.7 %49.9 1628 %69.4 1503 %11.5 125 إًتاج  هشتقاته

 _ - %100 3262 %100 2167 100% 1095 اإلًتاج الكلٍ

 

Source: Malik MAKHLOUF et autres, La politique laitière algérienne: entre sécurité alimentaire 

et soutien différentiel de la consommation, Op.cit., P  23. 

مف إنتاج % 59.4سيطرة القطاع العاـ عمى إنتاج الحميب المبستر أم  ،(15)يكضح الجدكؿ رقـ 
اإلجمالي نتيجة أىمية الحميب في الكضع االجتماعي كالسياسي. لكف حصة القطاع الخاص ال بأس بيا، 

مسحكؽ الحميب التي يتـ استغالليا في تصنيع  مشتقاتو ذات  خاصة في ظؿ تقديـ اإلعانات كتدعيـ
 اليامش المرتفع أك إعادة بيعيا بشكؿ غير رسمي. 

رغـ المجيكدات المبذكلة كحجـ اإلعانات الكبير المقدـ لمؤسسات الحميب كمشتقاتو، إال أنيا عاجزة 
 عف تمبية الطمب اإلجمالي لألسباب التالية:

ت الالزمة لتغطية الطمب حيث أف السمطات العمكمية ال يمكنيا تقديـ أكثر مما الثمف الباىظ لالستثمارا -
 تقدمو؛

 ارتفاع أسعار المكاد األكلية في السكؽ العالمية؛ -
 تحديد السمطات العمكمية لسعر الحميب السائؿ المبستر؛ -
الحميب  القطيعة بيف الزراعة كالصناعة نتيجة ارتفاع تكمفة الجمع، ضعؼ شبكة الجمع، نقص جكدة -

 الطازج المجمع، أنظمة التربية غير الحديثة، نقص األعالؼ....
 نقص الخبرة كاالستعانة بالخبرة األجنبية العالية التكمفة كالمتحفظة في تقديـ المساعدة. -
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 من الحميب ومشتقاته )االستيراد( الواردات الجزائرية-3

ة، لكف ميزاف التجارم لممنتجات يسجؿ الميزاف التجارم الجزائرم فائض بسبب العكائد البتركلي
المرتبة األكلى  2011، حيث احتمت الحبكب كمشتقاتيا سنة  مميار دكالر 11الزراعية كالغذائية عاجز بػ 

، يكضح الشكؿ المكالي مكانة الحميب  1%13بػبعدىا حميب كمشتقاتو % 37بنسبة   في الكاردات الغذائية
 : 2013 إلى 2006ذائية لمفترة الممتدة مف كمشتقاتو في الميزاف التجارم لممكاد الغ

 )مميون أورو(.2013إلى 2006من (: مكانة الحميب ومشتقاته في الواردات الجزائرية 23الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 
 مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى بيانات ديكاف الجمارؾ الجزائرية. المصدر:

 مف الشكؿ أعاله، نالحظ:

رغـ  2013مميكف أكرك سنة 7947إلى 2006ميكف أكرك م 3255زيادة الكاردات الغذائية بالضعؼ مف  -
مميكف  71ىذا بقي الميزاف التجارم في حالة عجز نتيجة  تضاعؼ حجـ الصادرات أربع مرات مف 

 ؛2013ػمميكف أكرك سنة  305 لػ 2006 سنة أكرك
ة لكنيا تعكد نتيجة ازمة ارتفاع األسعار في األسكاؽ العالمي 2008انخفاض كاردات المكاد الغذائية سنة  -

 ؛2011لزيادة بصفة كبيرة سنة 
يحتؿ الحميب كمشتقاتو المرتبة الثانية مف حيث قيمة الكاردات بعد الحبكب في حيف يحتؿ المرتبة  -

 األخيرة في الصادرات كالتي ارتفعت بقيمة مميكف أكرك لكنيا ال تساىـ في تغطية العجز.  

                                                           
1
- Jean-Louis RASTOIN et El Hassan BENADBERRAZIK,Céréales et  oléoprotéagineux au Maghreb Pour 

un co-développement de filières territorialisées, Algérie une agriculture sous fortes contraintes, institut de 

prospective économique du monde méditerranée, 2014, p 11 . 
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 700في قيمة الكاردات إذ تجاكزت قيمتيا السنكية تحتؿ بكدرة الحميب المستكردة المرتبة األكلى 
 90كما يتـ استيراد ما قيمتو  2013، ما يقارب كاحد مميار أكرك في  2010ك  2007مميكف أكرك  سنة 

 300 إلى 250مميكف أكرك مف الزبدة كأنكاع مختمفة مف األجباف؛ فيما يخص األكزاف تحتكل الكاردات مف 
 20إلى 10 طكف األجباف، كمف  25000ة حميب، كالثمث حميب كريمي(، ألؼ طكف حميب ) ثمثيف بكدر 

 ألؼ طف مف الزبدة.

أغمب الكاردات يتـ استيرادىا مف دكؿ اإلتحاد األكربي مثؿ فرنسا، نيكزالندا، ىكلندا إضافة 
 اف.لألرجنتيف نكضح فيما يمي الكاردات الجزائرية الرئيسية كما كنكعا كمصدرا مف بكدرة الحميب كاألجب

 الواردات من بودرة الحميب  -1.3

، الشكؿ  1بعد الصيف كفينزكيال%  12الجزائر ىي المستكرد الثالث عالميا لبكدرة الحميب بػنسبة  
البمداف المصدرة مف كيبة تر دات مف البكدرة كالحميب المركز ك المكالي يكضح مصادر كتطكر كميات الكر 

2006-2013: 

)الوحدة  2013إلى  2000من  ميات الوردات من البودرة والحميب المركز(: مصادر وتطور ك24الشكل رقم)
 طن(

 
 .عمى بيانات الديكاف الكطني لمجمارؾ باالعتمادمف إعداد الطالبة  :المصدر

                                                           
1
- Situation economique dans le secteur laitier en 2012-perspectives pour 2013, CBL – Rapport annuel,  p 

18 ;19, disponible sur le site: http//www.bcz-

cbl.be/www/images/stories/pdf/public/Menus_website_FR/2_Statistiques/3_Monde/2013_04_20_ECON_Werel

d_FR.pdf , consulté le (14 /04/2015).   

http://www.bcz-cbl.be/www/images/stories/pdf/public/Menus_website_FR/2_Statistiques/3_Monde/2013_04_20_ECON_Wereld_FR.pdf
http://www.bcz-cbl.be/www/images/stories/pdf/public/Menus_website_FR/2_Statistiques/3_Monde/2013_04_20_ECON_Wereld_FR.pdf
http://www.bcz-cbl.be/www/images/stories/pdf/public/Menus_website_FR/2_Statistiques/3_Monde/2013_04_20_ECON_Wereld_FR.pdf
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حيث أخذت بمجيكا  2011ك  2009بشكؿ ممحكظ سنة  الكارداتزيادة قيمة  أعاله نالحظ مف الشكؿ
ليفة البمداف المصدرة نفسيا فرنسا بمجيكا نيكزلندا تكالي أعمى قيمة كاردات، كما أف تك الك بكلكنيا عمى 
 فيما بينيا تختمؼ سنة عف أخرل.    الكاردات....لكف قيمة 

مستكرد لبكدرة الحميب المدعمة كالمكجية إلنتاج الحميب اف الكطني لمحميب كمشتقاتو أىـ يعد الديك 
ادىا بسعر غير مدعـ لصناعة المبستر في األكياس، كما تقكـ الممبنات كالمجبنات الخاصة باستير 

ات كالعالمات التجارية باستيراد بكدرة حصرية لمماركالفركع التجار أك الالمشتقات، في حيف يقكـ بغض 
 المكجية لمبيع بالتجزئة. الحميب

 األجبان  الواردات من  -2.3

، طف جبف القكالب الكبرل 14000طف منيا  26800ما يقارب   2013بمغت كاردات الجبف سنة 
ئح ىكلندم، كعشرات طف جبف شرا 6100طف  جبف ذائب )كيرم مف بكلكنيا( ،  4000إلى  2000

ميات كمصادر طف مف أجباف أخرل، يكضح الشكؿ المكالي تطكر ك 800كجباف الخاصة، األطناف مف األ
 .جباف المستكردةاأل

 )الوحدة طن( 2013إلى  2000 (: تطور كميات ومصادر األجبان المستوردة25الشكل رقم)

 
 باالعتماد عمى بيانات ديكاف الكطني لمجمارؾ.صدر: الم

المصدر األكؿ لألجباف ىكلندا كبعدىا ايرلندا، فيما يخص الكميات المستكردة نالحظ تزايدىا  بداية 
كانخفضت بشكؿ ممحكظ، عكس البكدرة كالمادة الدسمة ألنيا  2007لكنيا تأثرت باألزمة سنة  2000سنة 

المبستر ذك األىمية السياسية كاالجتماعية لتعكد كميات األجباف لالرتفاع  مادة أساسية لصناعة الحميب
 حصة المستكردة مف األجباف الذائبة كالشيدار كؿ مف الديكاف الكطني لمحميبال، يتقاسـ 2009سنة 
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ألجباف الذائبة، أما الجبف القابؿ لمتعبئة فتكجو لممتعامميف الخكاص مجبنة نكبؿ كمشتقاتو كالمنتجيف ل
(NOBLE)مجبنة شبمي ،(CHEBLI)مجمكعة حيمياني ،(HIMANI)البربر ، (BERBER) في حيف ،

 (.kiriتحتكر شركة الباؿ استيراد المنتجات الجاىزة مثؿ جبف كيرم  )

بعد دراسة جانب العرض نالحظ القطيعة بيف الزراعة كالصناعة؛ ما يؤدم إلى زيادة الكردات 
لمستكيات: حميب بكدرة، مادة دسمة، جبف، معدات استثمار، كالتبعية لمسكؽ الخارجي عمى جميع ا

التكنكلكجيا....،  يمكف اقتراح الحمكؿ عمى مستكل تربية الماشية، األعالؼ، النسيج الصناعي، كالكسيط 
 بيف الصناعة كالزراعة أم شبكة جمع الحميب.

 فعمى مستكل الماشية:

 س؛اقتنائيا بشكؿ مدرك ك ذات الجكدة   استيراد االبقار -
 ، األدكية كادخاؿ التكنكلكجيا؛التغذيةاسطبالت،  تحسيف -
 التحكـ في التمقيح االصطناعي. -
-  

 أما عمى األعالؼ:

 زيادة استصالح األراضي الزراعية؛ -
 تنظيـ عممية تقديـ رخص البناء؛ -
 الخضراء؛اإلنتاج المحمي لألعالؼ الجافة ك تشجيع ك دعـ  -
 انتاجيا. التحكـ في تكنكلكجيا تطكير الحبكب ك زيادة -

 عمى مستكل شبكة جمع الحميب:

 كدة بتكنكلكجيا التبريد المناسبة؛إعداد مراكز مز  -
 عدد المربيف؛في تشجيع الزيادة  -
 زيادة طاقة الجمع؛ -
تكقيع اتفاقيات مع الشركات كالدكؿ ذات التجارب الرائدة لالستفادة مف تجاربيا مع األخذ بعيف االعتبار  -

 طبيعة كخصائص القطاع.

 تكل النسيج الصناعي:عمى مس

 تسييؿ إجراءات خمؽ ممبنات جديدة؛ -
 تجديد معدات االستثمار في القطاع؛ -
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 ربط الصناعة بالزراعة عف طريؽ تشجيع  كزيادة إدماج الحميب الطازج في الصناعة؛ -
 زيادة القدرات اإلنتاجية لمكحدات؛  -
طي صناعة الحميب كمشتقاتو تشجيع المؤسسات الصغيرة ذات الطابع الحرفي المحمي كالجيكم مما يع -

 البصمة الجزائرية الخاصة.
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 خالصة الفصل الثالث:

ككنو قطاع مركزم في تحقيؽ األمف الغذائي  كاستراتيجيقطاع الحميب كمشتقاتو ميـ، حساس، إف 
جكانب كاالكتفاء الذاتي كاألمف االجتماعي، كمحؿ تركيز كتنظيـ السمطات العمكمية عمى كافة ال

مبالغ الدعـ التي تضخ لمقطاع. كما يتميز بأنو ضخامة باإلضافة إلى  تنظيمية، القانكنية، كالمالية...،ال
 مساعدة لو.المتطكر كاالستغالؿ عمى مستكل مككناتو كالقطاعات المساندة ك لقطاع مركب ناشئ قابؿ 

ظاـ الغذائي لممكاطف نالفي  تياسنة عف سنة نتيجة مكان عمى الحميب كمشتقاتو الطمبيزداد 
لو انعكاس ايجابي عمى صحة المكاطف كحافز لتنشيط يفترض أف يككف كالزيادة الديمكغرافية، ما  الجزائرم

عامؿ  تشكؿىذه الزيادة في الكاقع لمحميب الطازج كالصناعة، لكف  نتاج المحميأم اإلجانب العرض 
التحكـ  لالستحالةخاذ اجراءات مستعجمة نظرا قامت بات التي عالية عمى السمطات العمكمية، ضعظ كتكمفة

ات زيادة الكاردات ىذه اإلجراء تضمنتإذ نظاـ الغذائي أك زيادة الديمغرافية عمى المدل القصير، الفي 
، ىنا يقع القطاع في تبعية لمسكؽ الخارجي عمى كؿ المستكيات مكاد أكلية لمصناعةك  لتغطية العجز،

 بالقطاع: ا كجب إيجاد حمكؿ مف أجؿ النيكضلذ معدات استثمار، تكنكلكجيا،....

عمى  زيادة اإلنتاج المحمي لمحميب الطازج كالمنتجات المصنعة عف طريؽ تشجيع المنتجيف كتحفيزىـ -
 شبكة النقؿ؛ك  مستكل االستثمار

 في ىكامش الربح الخاصة بمتعاممي القطاع حسب األسعار الحالية لسعر العائد؛ إعادة النظر -
 ؛كامؿ ليذا القطاعالدعـ ال سحب -
 تطبيؽ سياسة السعر بالنسبة لمجكدة.    -
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 تمهيد

 االبتعادمن أجل  التحميل التمييزي واالنحدار الموجيستي،ك سيتم االستعانة بأسموب إحصائي رياضي
قطاع الحميب  فشل المالي فيال تشخيص وبناء نموذج لمتنبؤ بظاىرةل الموضوعية غير التقديرات عن

 المجموعات األساسية ىي:الموزعة ضمن انطالقا من مؤشرات تقييم األداء المالي األساسية  ومشتقاتو،
ممتغير لتفسيرية ال النموذج متغيراتتمثل التي و ، ية، تغطية الديون، والنشاطالسيولة، المردودية، المديون

 .و نجاح المؤسسةألمتمثل في الفشل التابع الثنائي ا

 إلى وصللمت الالزمة اإلحصائية واالختبارات التحميل بيانات العينة بإجراء مع التعامل سنحاول عميو
 تقودنا والتي لمدراسة الرئيسية اإلشكالية عمى واإلجابة الفرضيات من التحقق ضوئيا في يتم نتائج
  .المدروس القطاع فشل المالي فيحول ظاىرة ال  الكامنة الدالئل ستخالصال

 :محاور كاآلتي تم تقسيم ىذا الفصل إلى ثالثة مما سبق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ- ية؛اإلطار المنهجي لدراسة التطبيق 

Ⅱ- عرض وتحميل النتائج اختبار الفرضيات؛ 

Ⅲ-  .النتائج، مساهمات وحدود الدراسة، توصياتها وآفاقها المستقبمية 
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Ⅰ- ة التطبيقيةاإلطار المنهجي لمدراس 

ضبط تحديد صياغة إشكالية الدراسة إضافة لتحديد معايير ضبط العينة من أجل فيما يمي يتم 
 شكالية المطروحة.االجراءات المناسبة لمتوصل إلى حل اإل

 لدراسةتحديد وصياغة مشكل ا -1

 ياعدىا تحديد موقعبشكل واضح ليتم ب دراسةوصياغة إشكال ال تحديديتم  المحور خالل
خريطة  رسم أو بياناتال وضع المناىج واإلجراءات الخاصة لجمع وتحميلما يسمح ب ،بستمولوجياال

 .دراسةالمشكل لالطريق إليجاد حل 

 وأهدافها مخطط عام حول إشكالية الدراسة -1.1

وحتى طرق  ىاحدود دراسةال إطارحيث تحدد  الدراسةشكالية ىو حجر األساس لبناء إن تحديد اإل
 الموالي يوضح إشكالية البحث: شكلالمعالج، ال التساؤلجابة عن ومناىج لموصول إل
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 (: المخطط العام إلشكالية الدراسة66الشكل رقم)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  من إعداد الباحثة.المصدر: 

 إشكالية الدراسة:
ما إذا كانت المعمومة المالية كافية لتفسير والتنبؤ بالفشل المالي في قطاع الحميب ومشتقاتو والتمييز بين المؤسسات 

 الفاشمة والناجحة
 ؤال الرئيسي لمدراسةس

 عمى مستوى تفسير والتنبؤ بالفشل المالي الإلى أي مدى يمكن أن تساىم المعمومة المالية المتوافرة بالكشوف المالية في 
 قطاع الحميب ومشتقاتو والتمييز بين مؤسسات الناجحة والفاشمة عن طريق المؤشرات الرئيسية لتقييم األداء المالي؟

الفرعية تساؤالت  
 يف تساىم المعمومة المالية  في تقييم األداء المالي؟ ك 
  ىل تؤدي تغيرات المردودية إلى حدوث الفشل المالي لممؤسسات عمى مستوى قطاع الحميب ومشتقاتو؟ 
  ىل تؤدي تغيرات السيولة إلى حدوث الفشل المالي لممؤسسات عمى مستوى قطاع الحميب ومشتقاتو؟ 
 حدوث الفشل المالي لممؤسسات عمى مستوى قطاع الحميب ومشتقاتو؟  ىل تؤدي تغيرات المديونية إلى 
  ىل تؤدي التغيرات في تغطية المديونية إلى حدوث الفشل المالي لممؤسسات عمى مستوى قطاع الحميب ومشتقاتو؟ 
 ىل تؤدي التغيرات في النشاط إلى حدوث الفشل المالي لممؤسسات عمى مستوى قطاع الحميب ومشتقاتو؟ 
 ماذج المعتمدة عمى المعمومة المالية القدرة عمى التمييز بين المؤسسات الناجحة والفاشمة ماليا عمى مستوى ىل لن

 قطاع الحميب ومشتقاتو؟ 
  ىل لنماذج المعتمدة عمى المعمومة المالية القدرة عمى التنبؤ بالفشل المالي في قطاع الحميب ومشتقاتو؟ 

 

 فرضيات الدراسة التطبيقية 

 مؤسسات قطاع الحميب ومشتقاتو إلى عوامل مالية معبر عنيا بمؤشرات تقييم لال يعود الفشل المالي  الثانية: الفرضية
 .األداء المالي

  :ال توجد تأثيرات جوىرية لمسيولة عمى فشل مؤسسات قطاع الحميب ومشتقاتو ماليا؛الفرضية الفرعية األولى 
 :ىرية لممردودية عمى فشل مؤسسات قطاع الحميب ومشتقاتو ماليا؛ال توجد تأثيرات جو  الفرضية الفرعية الثانية 
 :ال توجد تأثيرات جوىرية لممديونية عمى فشل مؤسسات قطاع الحميب ومشتقاتو ماليا؛ الفرضية الفرعية الثالثة 
 :ال توجد تأثيرات جوىرية لتغطية الديون عمى فشل مؤسسات قطاع الحميب ومشتقاتو الفرضية الفرعية الرابعة 

 ماليا؛
 :ال توجد تأثيرات جوىرية لمنشاط عمى فشل مؤسسات قطاع الحميب ومشتقاتو ماليا؛ الفرضية الفرعية الخامسة 
 :النماذج المبنية عمى أساس المعمومة المالية ليس ليا القدرة عمى التمييز بين المؤسسات الفاشمة  الفرضية الثالثة

 والناجحة في قطاع الحميب ومشتقاتو.
 عمى التنبؤ بالفشل المالي قبل وقوعو في قطاع ى أساس المعمومة ليس ليا القدرة النماذج المبنية عم لرابعة:الفرضية ا

 الحميب ومشتقاتو.
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األداء مساىمة المعمومة المالية في تقييم  ة السؤال الفرعي األول حولن إجابعالج الفصالن األوال
حسب الدراسات السابقة، في حين تيدف دراستنا  التنبؤ بالفشل المالي من الناحية النظريةلي و الما

 التطبيقية إلى: 

قطاع الحميب ومشتقاتو يعود إلى عوامل مالية وتحقق ذا كان الفشل المالي عمى مستوى التعرف ما إ -
نطالقا من مؤشرات تقييم األداء ىميتيا في تحقيق الظاىرة )تحديد العوامل المفسرة لمفشل المالي اأمن 

 المالي(؛
قطاع تحديد وتقييم قدرة النموذج المبني عمى أساس المعمومة المالية في التمييز بين المؤسسات  -

 الفاشمة والناجحة؛ الحميب ومشتقاتو
 تحديد وتقييم قدرة النموذج المبني عمى أساس المعمومة المالية عمى التنبؤ بالظاىرة قبل وقوعيا. -

 دراسةتحديد مصطمحات ال -6.1

، …ساإلفال انحدار، التعثر، الفشل،مجال دراستنا كصطمحات المستعممة في واختمفت الم تتعدد
من ليا إضافة إلى اختالف قوانين المنظمة  ،ليذه الظاىرة الباحثينجوانب نظر اختالف وجيات و بسبب 

مصطمحات والمعاني المحددة ليا خاصة لم بالنسبة لدراسةموقف ا من ىذا المنطمق وجب تحديد .بمد آلخر
نشأ من ي تجنب سوء الفيم التي يمكن أنبيدف  ،مع استعمال المصطمحات السابقة الذكر بشكل تبادلي

 .سم في تصنيف مفردات العينةاحعامل إضافة أن تحديد المصطمحات  ،التفسيرات الشخصية
راحل فشل اقتصادي، مالي، م ىو دورة تتكون عمى ثالثأن التعثر  اعتمادخالل الدراسة تم 

يوحي أن  األول مصطمحال عثر المالي بدل الفشل المالي ألنر اختيار مصطمح دورة التر  ب  ي  و  وقانوني.
تعثر عمى المدى الطويل حيث يمكن المؤسسة مستمرة في نشاطيا، ففشل عمى المدى القصير يعني ال

مرحمة الفشل المالي  مىبخصوص تركيز ع من حياتيا. احلالفشل مر  صبحوي يانشاطلممؤسسة معاودة 
التفسير بوجود مؤشرات دالة وواضحة يمكن استعماليا في ذلك ر  دون االقتصادي والقانوني، فقد ب ر  

وصول المؤسسة لمفشل القانوني يضع المؤسسة في وضع حرج  يصعب عمييا بعده القيام والتنبؤ، كما أن 
 وقائية. باإلجراءات الالزمة التي تكون عالجية بدل

لمحكم عمى مؤسسات  أو أكثر ن متتاليتينقيق نتائج معدومة أو سمبية لسنتيمعيار تحتم اختيار  
الذي يسيل المعيار الذي سمحت بو بيانات المتاحة و نظرا ألنو ، ا من أدائيا الماليالعينة وتصنيفيا انطالق

 .لدراسةا إكمالعمينا 
 
 
 



 لدور المعمومة المالية في تقييم األداء المالي والتنبؤ بالفشل المالي عمى مستوى قطاع الحميب ومشتقاتهدراسة تطبيقية            الفصل الرابع
 

- 193 - 
 

 دراسةتصميم ال -3.1

، نوعيا، والمناىج المناسبة لمعالجة االشكالية في األبستمولوجياموقع الدراسة  تحديدفي اآلتي يتم 
 الجانب النظري والتطبيقي.

 األبستمولوجيا دراسةعد الب   -1.3.1

نحو دراسة الظواىر والتحقق  يةج  و  الم  و  باستمرارتعد المعرفة العممية نوع من المعرفة المتنامية 
المسمى بـ "عمم المعرفة" أو "نظرية  األبستمولوجياعمم ب  ع العممي إالالطاب تعطىال تقوم وال ف ،1منيا

ونتائج الخاصة بالعموم، بيدف معرفة أصوليا  لممبادئنقدية الالدراسة "  أنيا:بـ التي عرفت   المعرفة
عطائيا قيمتيا وأىميتيا" تحديد حيث تيدف ل 2المنطقية، قيمتيا، ثقميا الموضوعي لتكوين العموم، وا 

 .واعتمادىامعايير تأكيدىا ، و منيج البناء، تحديد المعرفة المنتجة در ىذه المعرفة من خاللمصا
التفكير  وحدودىا، إذن بإسياماتياتمثل اختبار نقدي متكامل إلنتاج المعرفة العممية أي أنيا 
اد منو: المر و من أجل إضفاء صفة الشرعية والقبول عمى العمل البحثي ونتائجو ضروري  األبستمولوجيا

ما ىي إال مرجعية نظرية وفكرية تؤطر ممارسة البحوث العممية و الوصف، الفيم، الشرح، أو التوقع، 
منيجية واقتراح نتائج تيدف  ماخدباستوالمعرفية، فكل عمل بحثي البد أن يرتكز عمى نظرة خاصة لمعالم 

 الشرح. لمتنبؤ، التقرير، الفيم أو
، البحثية األبستمولوجيةت لمنماذج ديد من التصنيفات والتقسيماعمى مستوى عموم التسيير وجدت الع

 :3عرض الثالثيال منيا نختار

 يشرح حقيقة موجودة ووجودىا موضوعي ىنا يمكن تحديدىا وتحميميا موضوعيا؛ النموذج الوصفي -

 يبني الحقيقة والمعرفة من خالل مجموعة من القوانين؛ النموذج البنائي -

 ىا.ؤ ن يسعى لفيم الظاىرة التي تم بناجو الثالث مزيج بين التوجيين السابقيالتو  النموذج التفسيري -

                                                           
، دار القصبة الجزائر، راوي واآلخرونمنهجية البحث العممي في العموم اإلنسانية ، تدريبات عممية، ترجمة بوزيد صح موريس أنجرس،  -1

 .47ص  ،1996
 .7،  ص 2012العدد الثامن، جوان، ، مجمة العموم اإلنسانية و االجتماعية،إسهام االبستومولوجيا في تعميمية عمو االجتماعمميكة  جابر،  -2
 ، موقع جامعة محمد خيضر بسكرة:ماذااالبستيمولوجي والمنهجي لمباحث في عموم التسيير، كيف، لدبمة فاتح، تحديد الموقف  -3
-ifest.univhttp://man

ouargla.dz/documents/Archive/Archive%20Faculte%20des%20Sciences%20Sociales%20et%20Sciences%20Hu

Algerie/Debla_fateh.pdf-en-sociales-sciences-de-revue-problematique-maines/Forum، :ساثط انزحمٕم 
-http://manifest.univ

t%20Sciences%20Huouargla.dz/documents/Archive/Archive%20Faculte%20des%20Sciences%20Sociales%20e

Algerie/Debla_fateh.pdf-en-sociales-sciences-de-revue-problematique-maines/Forum :22/30/2302، ربسٔخ انزحمٕم. 

http://manifest.univ-ouargla.dz/documents/Archive/Archive%20Faculte%20des%20Sciences%20Sociales%20et%20Sciences%20Humaines/Forum-problematique-revue-de-sciences-sociales-en-Algerie/Debla_fateh.pdf
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منيا لكن عدم نضج العموم االجتماعية و بو  االلتزامإلزامية اختيار نموذج معين و بن و الباحث يرى
النموذج يمكن تحديد موقع دراستنا ضمن  المقترحة أعاله. ذجاالمزج بين نمإلى يؤدي  عموم التسيير

قانون أساسي الذي يشرح خطر الفشل المالي بواسطة عن الروابط السببية و  تبحث  ياألن ري التفسي
 .يتنبأ بالفشل الماليبيدف بناء نموذج يفسر و  األداء المالي تقييم مؤشرات

 دراسةالتحديد نوع  -6.3.1

 فيما يمي: الدراساتيتم تحديد موقع بحثنا من خالل مقاييس التمييز بين  

 نواع الدراسات حسب معايير مختمفة(: أ17)الجدول رقم 
 هدف عناصر المنتقاة موقع مجال الوقت السحب قصد المقاييس

أنواع 
 دراساتال

 ةوطني ةمتزامن ةكمي ةتطبيقي
 ةوصفي ةشامم ةميداني
 ةمخبري

 المعاينة
 ةتصنيفي

 جري عمى وثائقت ةمقارن ةمتعاقب ةنوعي ةأساسي
 ةتفسيري

 ةفيمي ةمونوغرافي

 من إعداد الباحثة.المصدر: 
يا اإلجراءات الالزمة لتجنب تخاذعوامل حدوث ظاىرة الفشل المالي، المعرفة ت الدراسة إلى ىدف

أو إضافة ضبط عممية إنتاجيا بمعايير عالية الجودة زيادة اإلفصاح عنيا و بتحسين المعمومة المالية إما ب
 المناسب ىوقصد البحث إذن  ،وكفاءترفع من ج بغرض النموذغير مالية لمعمومات مالية مطمقة أو 

 . شائع في الدراسات االقتصادية والمناسب لحل مشكل معينال تطبيقيال
تاريخية المتمثمة في الثانوية و المعمومات العمى تحميل  ابالدرجة األولى نظرا العتمادى ةكمي دراسةال

التي األداء المالي  كمية لتقييم مؤشرات تجحيث استخر  ،القطاع المدروس مؤسساتل المالية كشوفال
إحصائية تساعد عمى تحقيق ج نماذة وتوظيفيا لبناء يمكن قياسيا مباشر  أي يقترض أنيا موضوعية

 )تيدفوتفسير ،(سعى لتمثيل ظاىرة الفشل المالي)تالوصف  التي تتمثل في متعددةال دراسةال أىداف
مؤسسات إلى فاشمة اليصنف ) التصنيفو ، المالي(تقييم األداء إلقامة العالقة بين الفشل المالي ومؤشرات 

  .(وناجحة

 مناهج معالجة إشكالية الدراسة -3.3.1

حتى نتمكن من تحميل اإلشكالية المطروحة، تم المزج بين األسس النظرية المتعمقة بالموضوع 
ت التطبيقية المستمدة من والمستمدة من مختمف المراجع سواء كانت عربية أو أجنبية من جية، والممارسا

 .أخرىالمجال التطبيقي لمدراسة باالعتماد عمى الكشوف المالية، من جية 
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دراسة الموضوع اعتماد منيج مركب؛ يمزج بين المنيج الوصفي والتحميمي في شقي  استدعت 
حين تم  الدراسة، أين تم التطرق لمفاىيم متغيرات الدراسة وتمخيصيا وتحميميا في الجانب النظري. في

فرضيات الدراسة في الجانب صحة  جمع البيانات، وصفيا ومن ثم تحميميا وتفسيرىا لمحكم عمى
أوجو الشبو  التطبيقي. كما تم االستعانة بالمنيج المقارن في جزء بسيط من الدراسة بيدف تحديد

 .سموب التحميل التمييزي واالنحدار الموجستيواالختالف بين نماذج التنبؤ في أ

 تغيرات الدراسةمعايير ضبط العينة، تصميمها، وم   -2

 معايير ضبط وتصميم العينة -1.6

ممبنات، ) تقوم بإنتاج الحميب ومشتقاتو خاصةعمومية و معنوية مؤسسات  847و مجتمع الدراسة ى
خالل . و جيدنموذج بناء لمعيار ىام  القطاعيعتبر  .(، توزيع الحميب الجاف والمركزمجبنة، مثمجات

نذكر  المجتمع والعينة اختيار تتحكم في عممية معايير أساسيةمجموعة تم تحديد سات السابقة الدرا
 :1*منيا

 الطبيعة الممكية: خاصة وعامة؛ -
 ؛صناعة، بناء ، إنتاج، خدمات... القطاع: تجارة، -
 النشاط: مؤسسات مالية: بنوك، شركات تأمين...أو مؤسسات غير مالية؛ -
 صغيرة ومتوسطة...؛نوع المؤسسة وعدد عماليا:  -
)قل ىذا النوع نظرا لصعوبة ترجمة اإلقميم أو المنطقة الجغرافية: محمي أو وطني أو دولي مقارن  -

 ؛وتحويل البيانات المالية(
 التسجيل  في البورصة. -

عمى القطاع العام نظرا لسيطرتو وأىميتو االقتصادية في ظل سابًقا  الدراسات العربية جرى تركيز
مع و  .تركز عمى القطاع الخاصدراسات الدول الغربية التي عكس  ،الغالب عمييا تراكياالقتصاد االش

. تكونت مقطاع الخاص في الدراسات الحديثةل االىتمامانفتاح اقتصاديات الدول العربية تم توجيو ر و تطو 
اج غير مالية وغير مسجمة في البورصة تقوم بإنتعامة وخاصة ينة دراستنا من مؤسسات اقتصادية ع

 توزيع الحميب الجاف والمركز عمى المستوى الوطني.و الحميب ومشتقاتو، ممبنات، مجبنة، مثمجات، 

 

                                                           

 ( بالفصل الثاني يقدم نظرة عن المعايير التي تبنتيا أىم الدراسات السابقة.08رقم ) الجدول *-
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 الصناعة تماثل نوع -1.1.6

يق إمكانية التعميم تحقلمؤسسات العينة، التماثل في طبيعة النشاط العام ليعني وجود قدر معين من 
 عة الصناعة ليا أثر عمى متغيرات الدراسة أيأشارت العديد من الدراسات إلى أن طبي مجتمع،العمى 

 خالففي حين ، لمنموذجوبالتالي عمى القدرة التنبؤية  ؛كفاءة النسب المالية في التنبؤ بالفشل المالي

HOSSARI   تم  تناعينة دراسفي . 1وأكد غياب آثر الصناعة عمى كفاءة النسب الماليةالرأي السابق
 .احترام معيار تماثل الصناعة

 ة وتوافر البيانات السنة الماليةفترة الدراس -6.1.6

قامت أغمب نماذج التنبؤ بالفشل المالي عمى افتراض ثبات العالقة والتوزيع بين المتغيرات المستقمة 
تتأثر بعدة عوامل ماكرو اقتصادية نيا تشتق من بيانات تاريخية والتابعة مع مرور الزمن، ذلك أل

فترة نماذج التي كبرت فييا ملقوة التنبؤية الىذا ما يضع . 2،...االقتصاديورة كالتضخم، معدل الفائدة، الد
من آثر العوامل السالفة الذكر عمى القدرة التنبؤية لمنموذج فقد حددت مدة  لتقميلو  محل الشك. لدراسةا

ممتدة من دراستنا عمى الفترة الجرت  .بالفشل قبل حدوثو دة مناسبة لتحقق إمكانية التنبؤخمس سنوات كم
 ألسباب التالية:باىذه المدة  تبريرتم يدورات مالية متتابعة،  ألربعأي  2010-2013

عدم تجانس المخطط المحاسبي الوطني مع النظام المحاسبي المالي التي دخل حيز التطبيق  -
 ؛2010في

دورة ملالمالية  كشوفحيث أن ال 2015و 2014لسنة  مؤسساتالمالية ل كشوفاتطول مدة استخراج ال -
من  ونصف إال بعد سنة السجل التجاري الوطني ال يتم تخزينيا عمى مستوى قاعدة البيانات المالية

 التحصل عمييا.

فتمت زينب حوري عمى لباحثة أما دراسة امدة أربع سنوات، عمى   ABID et autresدراسة   جرت
  .ثالث دورات ماليةل الميكانيكيةمستوى الصناعة عمى 

 ينة الفرعيةعالحجم  -3.1.6

بخصوص توزيع العينات الفرعية بين مجموعات فعديد من الدراسات التي اعتمدت إلزامية تساوي 
في  ، لكن واقع األعمال يفرض عدم تساوي عدد المؤسساتBENJABEURالعينات الفرعية مثل دراسة 

 . SINAN ،ABID et autresالعينات الفرعية ىذا ما تبنتو دراسة 

                                                           
1
- Ghassan HOSSARI, Absence of industry effect in modelling corporate collapse in australia , 2005,  P 2 ; 

8 . available at : http://www.wbiconpro.com/335-Hossari,G.pdf , (07/04/2014 ). 
2
- Philippe DU JARDIN, Op.cit.,  p  66. 

http://www.wbiconpro.com/335-Hossari,G.pdf
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 راسة متغيرات الد -6.6

 0و  فاشمةلما تكون المؤسسة  1يتمثل في المتغير المعياري المزدوج الذي يأخذ القيمة  المتغير التابع: -أ
 لما تكون المؤسسة ناجحة.

عمى الجانب المالي والمحاسبي أكثر من الجوانب  ركزت أغمب الدراسات المتغيرات المستقمة:-ب
م ت ،الفشل الماليفي تفسير حدوث  اقتصاديةالتسييرية والماكرو  متغيرات المسفرة لمفشل  حيث ق س 

 كاآلتي:بناء نماذج التنبؤ في  والمساىمة المالي

 مالي من الجانب المحاسبي والماليالمتغيرات المفسرة لمفشل الطبيعة (: 67الشكل)

 

 

 

  

 

 

 

 من إعداد الباحثة.المصدر: 

تقميدية مييكمة . طريقة طريقتينوفق المالي نماذج التنبؤ بالفشل يتم إنشاء أعاله، أنو  ليشير الشك
حديثة غير مييكمة تعتمد عمى  ةقيوطر  .األكثر شيوعا واستعماالىي تعتمد عمى المعمومات المالية و 

حيث . .والعمال.. لممسيريناالجتماعي  ري، المستوىيينظاميا التس ،المؤسسةسن مثل:  نوعيةمعمومات ال
توصل  ة، إذنوعية غير ماليالبيانات إلى استخدام الن الباحثين العديد مفي اآلونة األخيرة، توجو 

ALTMAN And other  فعال القانونية لممدينين األن المعمومات غير مالية مثل تمك المرتبطة بأل
كبيرة قدرة  السترجاع الدين، تاريخ المؤسسة، مفيومية تقرير أو رأي المدقق، خصائص المؤسسة لدييا

 . 1لتوقف عن الدفع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةبعممية االتنبؤ عمى 

                                                           
1
- Edward I. ALTMAN  And other ,The value of non-financial information in small and medium-sized 

enterprise risk management, The Journal of Credit Risk (1–33), Volume 6, Number 2, Summer 2010, p 1 . 

available at : http://people.stern.nyu.edu/ealtman/Altman-Sabbato-Wilson-JCR_2010.pdf, (04 /03/2016). 

 طرق بناء نماذج التنبؤ بالفشل المالي

 غير تقميدية غير الطرق
.المييكمة  

استعمال المعمومة غير مالية 
  لتنبؤ بالفشل المالي

كمة.الطرق تقميدية الميي  
عمومة مالية لتنبؤ استعمال الم

  بالفشل المالي

  مطمقة مالية متغيرات

استعمال مؤشرات لتقييم األداء 
 المالي )النسب المالية(

 متغيرات إحصائية

 متغير المتغير

  الدراسة ىدف

http://people.stern.nyu.edu/ealtman/Altman-Sabbato-Wilson-JCR_2010.pdf
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 :حسب مصدر المعمومات إلى فرعين المييكمةالطرق تنقسم النماذج المعتمدة عمى 

  التوفيق بين ىيكل ديون المؤسسة مع  :األداء المستقبمي في السوق الماليقراءة عمى تعتمد نماذج(
ناجحة أحسن من الالمؤسسات غير  أن أداءتوصمت أحد الدراسات  سعر السوقي ألصوليا(

أي عالقة ايجابية بين التعثر المالي وأداء االسيم ؛ الناجحة في البورصة الباكستانيةالمؤسسات 
 1981عمى الفترة الممتدة من  CAMPBELL and other دراسة تص  م  خ   عكس ذلك . 1 )عوائد األسيم(

  .2يا في السوق منخفضوأدائ منخفضةأن عوائد المؤسسة المتعثرة جد  2008إلى 

  كشوف لبواسطة الممؤسسة من أجل الحكم عمى استمراريتيا  :دراسة األداء السابق تعتمد عمىنماذج
  حيث تنقسم المتغيرات التي يتم استخراجيا إلى: ،المالية لممؤسسات

األعمال، قم قيم مطمقة لبند من بنود الميزانية أو جدول حسابات النتائج مثل: ر  تمثل ماليةمتغيرات  -
 ؛التدفقات النقدية...

  ؛متغيرات النسب المالية تتكون من قيم مالية في البسط والمقام -
 .**متغيرلم متغيروال *حصائيةاإلمتغيرات التضم  المتغيرات المشتركة في كل النماذج -

ن مكمالية كمية موضوعية ي  لتقميدية المييكمة التي تستعمل بيانات الطرق اأسموب  نت دراستناب  ت  
بدل الطرق غير ىيكمية التي تعتمد عمى  ،اإلحصائيةالمناسبة لبناء النماذج و قياسيا بشكل مباشر 

غير مناسبة  يجعمياما  يصعب الحصول عميياكما مكن قياسيا مباشرة ال يتم نشرىا ال ينوعية عمومات م
ة الخصائص الرياضية تفضيل النسب المالية عمى القيم المالية المطمقة نتيجتم  كما. بتاتا لمعادالت

 بين المؤسسات مقارنةفيي مناسبة لتقييم األداء المالي لممؤسسة وتسمح بال واإلحصائية لنسب المالية 
 :حيث أن، ق امكانية التنبؤوتحق

 المقارنة ويعطييا مصداقية أكثر العينة مما يسيل عمميةمؤسسات النسب المالية تمغي آثر الحجم بين  -
 مختمفة؛  ياأصولاألعمال أو النتيجة لكن أحجام  ق نفس رقمإذ يمكن لمؤسستين تحقي

 مناسبة التي تختمف إلى حد كبير عن مفردات أو بقية العينة؛الثر البيانات غير أتمغي  -
عدم القدرة  التنبؤية لمنموذج ذلك لنقص خطر عدم التقميل من حجم العينة مما يساعد في زيادة القدرة -

 .المطمقة( ت الماليةالبيانا)الخاص ب مى المقارنةع
                                                           

1
- Usama Saleem MALIK and others,  Distress  risk and stock returns in an emerging market, Research 

Journal of Finance and Accounting,  Vol.4, No.17, 2013, p 81. 
2
- John Y. CAMPBELL and others, Predicting financial distress and the performance of distressed stocks, 

2010, available at :  

http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:dash.current.terms-ofuse#OAP ,  (14 /04/2014 ).  
*

 تعني تحويل نسبة أو متغير إحصائي بواسطة دالة إحصائية أو رياضية مثل: المتوسط، االنحراف المعياري الموغاريتم التحميل العاممي. - 
 تعطي البعد الديناميكي لنماذج التنبؤ بالفشل المالي وتوازنيا لتحسين القدرة التنبؤية لمنموذج.التطور السنوي لنسبة أو بند من البنود المالية التي  -**

http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:dash.current.terms-ofuse#OAP
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 الشكل الموالي يمخص متغيرات الدراسة وترميزىاو 

 (:ترميز متغيرات الدراسة.68الشكل رقم)

 (                   المتغيرات المستقمةyالمتغير التابع  )

 

 

 

 

 من إعداد الباحثة.المصدر: 

 جمع البيانات والوصف اإلحصائي لمؤسسات العينة -3

 جمع البيانات -1.3

المالية لممؤسسات  الكشوفلمحصول عمى  (CNRC)م المجوء إلى المركز الوطني لمسجل التجاري ت
 ، والتي رافقتيا المعمومات التالية: العينة

 العنوان االجتماعي؛ -
 العنوان؛  -
 تاريخ اإلنشاء؛ -
 وصف النشاط؛ -
 رقم السجل التجاري، الرقم االحصائي.... -

، معنا تعاونالبعد المجوء إلى المؤسسات وعدم قبوليا  تم اختيار ىذا المصدر ألنو الحل الوحيد
المالية الخاصة بدورتين  الكشوفسيل عمينا عممية التنقل ويقمل من التكاليف. تم طمب ي  باإلضافة أنو 

نظام المحاسبي ملألن الكشوف المالية المعدة وفقا  لتشمل بذلك أربع دورات المالية نظرا 2013و  2011
 .1-لدورتين ن و نن تخص اتحوي خانتي المالي

 

 

 (0ودبذ مبنٓ )
 

 (1فشم مبنٓ)
 

 انمشدَدٔخ
 

 انسُٕنخ
 

 انمذُٔوٕخ
 

 

 رغطٕخ انذُٔن

 
 انىشبط

 

Q1-1_Q1-8 

Q2-1_Q2-11 

Q3-1_Q3-12 

Q4-1_Q4-2 

Q5-1_Q5-6 
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 المتعمقة بـ:العراقيل ض واجيتنا بع كشوف الماليةالحصول عمى الأثناء عممية 

مما أدى إلى إلغائيا من  لكشوفاتيا المالية بانتظام لدى فروع السجل التجاريسسات عدم إيداع المؤ  -
 العينة؛

 المالية لممؤسسات؛لكشوف افي عممية إصدارىا لسجل التجاري الوطني  مركزعدم تعاون فروع ال -
 تسجيل المفصل لبعض البنود؛النقص وغياب إضافة لالمحصل عمييا كشوف المالية عدم وضوح ال -
 وجود مؤسسات مسجمة لكنيا ال تزاول نشاط حقيقي؛ -
وجود مؤسسات رغم أنيا مسجمة من فترة إال أنيا بدأت النشاط حديثا مما أدى إلى عدم استكمال أربع  -

 دورات مالية؛
لكنيا ال تخص المؤسسة المعنية نتيجة خطأ عمى مستوى فروع السجل  كشوفات ماليةحصول عمى ال -

 التجاري أو تخص سنة مالية غير السنة المطموبة.

تحوطا من ىذه المؤسسات  من الكشوف الماليةكبير عدد  طمب، إلى سالفة الذكرراقيل أدت الع
ة المالية لنفس السنة المالي الكشوف فرتو معيار  خراجيا.العراقيل، ما أدى إلى استغراق وقت كبير في است

 .ىذا المعيار عدم توافر تم تقميص عدد مؤسسات العينة نتيجة عامل حاسم في تشكيل العينة حيث

 وصف اإلحصائي لمؤسسات العينة -6.3

 توزيع مؤسسات العينة عمى واليات الوطن -1.6.3

والية الجزائر تحتل ؛ المستوى الوطني الية عمىو  39مؤسسة تتوزع عمى  187جرت الدراسة عمى 
بومرداس ، %10بجاية ووىران بـ واليتي مييا مؤسسات العينة، ت مجموع من  %22 المرتبة األولى بـ

 .%6وغيميزان بـ 

دة األولية سواء المادة الما توفرل واليات الساحمية واليضاب، نظراالفي مؤسسات العينة  أغمب تقع
مناسب السائد بيا مناخ الن . كما أوتوافر شبكات النقل والطرقات الموانئنتيجة القرب من البودرة الدسمة و 

نتاج الحميب الطازجلمترب  . ية العجول وا 

 .عبر واليات الوطنالناجحة والفاشمة العينة توزيع مؤسسات يبن الشكل الموالي 

 

 



 دراسة تطبيقية لدور المعمومة المالية في تقييم األداء المالي والتنبؤ بالفشل المالي عمى مستوى قطاع الحميب ومشتقاته                                                الفصل الرابع
 

- 201 - 
 

 يات الوطنعبر والالناجحة والفاشمة العينة توزيع مؤسسات  (:69الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من إعداد الباحثة باالعتماد عمى بيانات العينةالمصدر: 
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نسبة المتبقية مؤسسات ناجحة وال% 70العينة حسب معيار التصنيف األولي إلى تنقسم مؤسسات 
، الجزائر العاصمة مثل:الفاشمة  عمىعدد المؤسسات الناجحة  يتفوقأغمب واليات في  فاشمة.المؤسسات لم

كميا ، جيجل، ميمة، بشار عمى مستوى والية المتواجدةالمؤسسات  .اس ...ن، تيزي زوز، بومردوىرا
سوق أىراس،  متواجدة عمى مستوى الواليات:مؤسسات الالكس ذلك نجد أن كل ع مؤسسات فاشمة.

 الياتأما الو  خنشمة، قالمة، بويرة، أدرار، تيارت، سكيكدة، عين الدفمة، سطيف، غيميزان، باتنة ناحجة.
أما  قسنطينة، سيدي بمعباس، تيبازة. :التي يفوق فييا عدد المؤسسات الفاشمة المؤسسات الناجحة ىي

 ىي عنابة، بسكرة، الجمفة، المدية. :الناجحةو الواليات التي يتساوى فييا عدد المؤسسات الفاشمة 

 لطبيعة العينةنظرا أخرى، من والية إلى  فاشمة والناجحةالمؤسسات التوزيع  يصعب تفسير اختالف
التي تتطمبيا ساسية معايير األفرىا عمى الالواليات لعدم تو  بعض تم إقصاء بعض المؤسسات من فقد
اقتراح بعض  يمكن لكن .واالجتماعي لكل والية الثقافيو  االقتصاديمناخ العدم اإللمام ب، إضافة للدراسةا

 :ما يميفي القطاع المدروس تفسر النجاح المؤسسات التي العوامل

نظام االستيالك تدخل في  التي واسعة االستيالكمن المواد  الحميب ومشتقاتوف سوق ذو طمب عالي -
 اليومي لممواطن الجزائري؛

المدعمة أو عن طريق طريق التحويل النظامي لمبودرة والمادة الدسمة  تحقيق أرباح مضمون سواء عن -
 الرائبة؛ واأللبان ،لتحمياتا، مرتفعة اليامش كاألجبانلمواد إلنتاج ايا تحويم

 آليات الدعم التي تقدميا الدولة. المساعدات و تيا في ظل مستثمرين وحسن إدار لدى ال األموال  توافر -
 طبيعة الممكيةحسب  مؤسسات العينةتوزيع  -6.6.3

عدد والتوزيع المئوي لممؤسسات الفاشمة والناجحة حسب معيار طبيعة الالجدول الموالي يبين 
 :الممكية

 العدد والتوزيع المئوي لممؤسسات الفاشمة والناجحة حسب معيار طبيعة الممكية(: 18الجدول رقم )

 طبثغ انمهكٕخ
 انىست انمئُٔخ ػذد انمؤسسبد

 انفبشهخ انىبخحخ إخمبنٓ انفبشهخ انىبخحخ إخمبنٓ

 %7 %93 %8 1 14 15 مؤسسخ ػمُمٕخ

 %33 %67 %92 56 116 172 مؤسسبد انخبصخ

 %30 %70 %100 57 130 187 عانمدمُ

 من إعداد الباحث.المصدر: 

 فقطواحدة و  ناجحة منيا مؤسسة 14 من مؤسسات العينة، %8تقدر نسبة المؤسسات العمومية 
يصال المادة إضافة ة ال تتوفر عمى الحميب الطازج لوجودىا في منطق فاشمة صعوبات في التسيير وا 
نما لمدعملفعاليتيا و   يعودالالمؤسسات العمومية  جاحن إن .األولية سمطات المالي المقدم من طرف ال ا 



 دراسة تطبيقية لدور المعمومة المالية في تقييم األداء المالي والتنبؤ بالفشل المالي عمى مستوى قطاع الحميب ومشتقاته           الفصل الرابع
 

- 203 - 
 

لبقاء ىذه  المؤسسات قيد إنتاج  المادة األولية ومعدات توزيعتدعيم لرؤوس أموال في شكل  العمومية
 السياسي.بر من مسببات الحراك االجتماعي و الحميب الذي تعت

 صلخواوجود دافع لدى ابارتفاعيا  رس  ف  ي  التي و  %67 الناجحة  خاصةبمغت نسبة المؤسسات ال
مل لتوافر عوا باإلضافة ،ميما كان لتحقيق الربحطاقتيم أقصى يوجيون فيم  االستمراريةتحقيق الربح و ل

  . يمكن تبرير فشل المؤسسات الخاصة في التالي:النجاح التي تم ذكرىا أعاله

 ؛المقدمة من السمطات العمومية رشيد لالمتيازاتالتغالل غير ساالسوء تسيير األموال الخاصة و  -
 البيروقراطية عمى مستوى اإلدارة الجزائرية؛ -
األولية  ةدالمالرتفاع سعر اانيات محدودة ونقص الخبرات نظرا صعوبة الدخول في ىذا القطاع بإمك -

 ؛ستثمارات ضخمةذات اال رتفاع تكاليف إنشاء المصانعاو  في السوق العالمي
تذبذب تكاليف التربية و  الرتفاعر الحميب الطازج نظرا ف  و  ت   المواشيمزارع كبرى لتربية  وجودعدم  -

 المناخ؛
يتميز ىذا القطاع بالمنافسة الشديدة واحتكار بعض المؤسسات لبعض مناطق إنتاج الحميب مما  -

 ؛وب عمى المستثمرين الصغار الدخول فيع  ص  ي  
 رض المستثمر لخسائر محتممة تثقل كاىمو.ما يعوالفساد السريع لممواد األولية ولممنتج النيائي التمف  -

 الطابع القانونيتوزيع مؤسسات العينة حسب  -3.6.3
 الشكل الموالي يوضح توزيع مؤسسات العينة حسب الطابع القانوني.

 القانونيطابع (: التوزيع مؤسسات العينة حسب ال33الشكل رقم)
 

 

 

 

 

 

 ينة.الع من إعداد الباحثة انطالقا من بياناتالمصدر: 
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 حتياطسموك اال( ب%62من الشكل أعاله، تفسر ارتفاع نسبة المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة)
 ت نسبة مؤسساتر  د  ق  ع. بينما بالقطا مرتبطةمخاطر العالية الالمستثمرين نتيجة ال المتخذ من طرف

 .ضامنت شركةالمتبقية  %5و ،%21مؤسسة مساىمة عامة %، 21شخص وحيد ذات مسؤولية محدودة 

 وكيفية اختيارها مؤشرات تقييم األداء المالي )النسب المالية( المستخدمةعرض -4

إذ ات، األداء المالي لممؤسسلترجمة ة ومعايير موضوعيمتغيرات أساسية النسب المالية  تعتبر
انية المقارنة المك) عمى وضعية المؤسسة المالية والتجاريةالتي تحكم  معاييرالحديد العتبات و تتسمح ب
الفشل المالي حدوث ظاىرة في بناء الدالة التي تشرح عنصر أساسي  اعتبارىاإلى ، باإلضافة (والزمانية

 .شرحا وتنبؤا أفضل بالفشل الماليتقدم طرح التساؤل عن مجموعة النسب التي ىنا ي   تتنبأ بحدوثيا،و 

في خاصة  ىاار اختيمنيج في ضبابية تحديد أفضل مجموعة نسب أولية تتجمى صعوبة عممية 
 لذا تميزت ىذه ؛تقميص المتغيرات األوليةلم تذكر كيفية التي المعتمدة عمى الطرق اإلحصائية  نماذجال

 :1. من ىنا اقترح الباحثون مدخمين الختيار النسب األوليةالنماذج بمحدودية قدرتيا عمى تعميم النتائج

  الشائع استخداميا في أدبيات الدراسات النسب المالية أي  :اختيار النسب المالية األصميةمدخل
مستوى البنوك  عمى نالماليو ن و مميا المحممالتي يستعسابقا، أو السابقة التي أبرزت قوتيا التنبؤية 

المجوء ، باإلضافة إلمكانية التجارية والمركزية ومكاتب الدراسات والييئات الرسمية المعتمدة والمعروفة
 لخبراء.  

 تدعين البيانات مدخل "Data Mining Approach :"ات الحديثة لتحديد أحسن يستعمل في الدراس
الذي يسمح بالكشف ل معدالت تصنيف صحيح، حصول عمى أفضالتساىم في  متغيراتمجموعة 

 بدون أي متطمبات أو قيود إحصائية. فشل الماليعن ىيكل ال

الية عمى القدرة التنبؤية عممية اختيار النسب الم ريتأثالباحثون بين مؤيد ومعارض حول  انقسم
يتحكم في كما  .ىدف الدراسة وفرضياتيامع أحد الحمين السابقين بما يتناسب  ط بقي  . حيث لمنموذج
والمالية التي تسمح  االقتصاديةص والخصائ ومات المستعممةطبيعة المعم يار النسب الماليةتخعممية ا

  .بجعميا مالئمة

من باحث آلخر مثال:  تختمفجموعات تعكس األداء المالي مالمختارة ضمن  تقسم النسب المالية
BENJABEUR   القدرة عمى استرجاع الديونو  ،اإلنتاجية والييكل المالي ،الربحية، سيولةالقسميا إلى .

، ربحيةال  ،تدفقات نقدية التشغيميةال ،الرفع الماليصنفيا في فوضعوىا  CHARITOU and otherما أ
                                                           

1
- Cindy YOSHIKO SHIRATA , Financial ratios as predictors of bankruptcy in Japan: An empirical 

research , 1998, available at : http://www.apira2013.org/past/apira1998/archives/pdfs/31.pdf  ,(27/02/2015 ). 

 

http://www.apira2013.org/past/apira1998/archives/pdfs/31.pdf
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تم استعماليا في  26نسبة مالية منيا  53اختار ترسانة  AKTANفي حين أن . 1السوق، نشاطال، سيولةال
( حيث IBS)الدراسات اإلحصائية المشيورة أما المتبقية استخرجيا من موقع شركة تحميل االستثمارات

، الربحية ،نسب النشاط، لييكل الضريبي، ارفعال ،ساسية ىي: السيولةست مجموعات أتضمن تصنيفو 
  .سبعة نسب دون وضعيا في مجموعات ختارتازينب حوري  الباحثة أما .لسوقيةالقيمة او 

تم  ،من الميزانية وجدول حسابات النتائجعمى النسب المالية المستخرجة  دراستنا، تم االعتماد في
 ،مردوديةال السيولة،، ىي: المؤسسة في داءالمجموعات األساسية لأل تعكسجموعات توزيعيا عمى م

  (.07يوضحيا الممحق رقم ). كما النشاطو  ،تغطية الديون ة،المديوني

 معاممة النسب المالية من أجل الوصول إلى نتائج نقترح الشكل الموالي:ولفيم طريقة 

 (: خريطة الدراسة التطبيقية31الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 من إعداد الباحثة. المصدر:

صول إلى نتائج الدراسة حيث تم جمع الشكل السابق، يمخص الخطوات التي يتم القيام بيا لمو 
السجل التجاري الوطني، ليتم من  مركز المعمومات المالية( التي استخرجت منحامل  الكشوف المالية )

خالليا التمييز بين المؤسسات الفاشمة والناجحة عمى أساس معيار تحقيق خسارة لسنتين متتابعتين عمى 
 ادبيات الدراسات السابقةم األداء المالي وفق ما جاءت بو  إضافة لحساب مؤشرات تقيي ،توالي أو أكثر

                                                           
1
- Andreas CHARITOU and other , Predicting corporate failure: empirical evidence for the UK ,European  

Accounting  Review, Vol. 13, No. 3, 2004, p  465.  

 جمع الكشوف المالٌة ومعالجتها )المعلومة المالٌة(

االختٌار األولً لمؤشرات تقٌٌم األداء 

 المالً )نسب المالٌة( وحسابها

التصنٌف األولً للمؤسسات  أي تحدٌد 

المؤسسات الفاشلة والناجحة )حسب المعٌار 

خسائر لسنتٌن متتالٌتٌن أو أكثر( تحقٌق  

تحدٌد المؤشرات تقٌٌم األداء المالً التً تساهم فً بناء :  تحديد عوامل المالية لحدوث الفشل المالي

 نموذج التنبؤ بالفشل المالً.

المعالجة فً برنامج 

spss 

 

المقترح المبنً على أساس المعلومة القوة التصنيف الصحيح للنموذج تحدٌد 

.التنبؤية قوتهلٌة والما  
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، ليتم التوصل إلى نتائج حول مكونات نموذج التنبؤ بالفشل spssليتم ادخاليا ومعالجتيا في برنامج 
 التصنيف الصحيح لمنموذج.التنبؤ و قدرة و المالي، 

Ⅱ-  نتائج  اختبار الفرضياتعرض وتحميل 

يل إلحصائي لمؤشرات تقييم األداء المالي، ثم تطبيق أسموب التحميتم خالل المحور التحميل ا
 إلييا. تي توصمنانتائج الالبعدىا يتم تقييم  التمييزي واالنحدار الموجيستي

     )النسب المالية( تقييم األداء الماليلتحميل االحصائي لمؤشرات ا -1
تحميل األداء المالي  مؤشر مالي يفترض أنيا ذات محتوى معموماتي ميم في 39تم اختيار 
خمس مجموعات تعكس من الميزانية وجدول حسابات النتائج ووضعت في  انطالقا لممؤسسات، حسبت

 النشاط.و السيولة، المردودية، المديونية، تغطية المديونية، لمتمثمة في: مكونات األداء المالي 
تي النسب المالية لممؤسسات الناجحة في المرحمة األولى، يتم القيام باختبار تساوي المتوسطات في مجموع

 " Lambda de Wilks"متحديد منيا ما يساىم في التمييز الدقيق بين المؤسسات بواسطة اختبار لوالفاشمة، 
 ، حيث: Fفيشر حيث يحدد مستوى الداللة اإلحصائية بواسطة اختبار

ال يوجد  إذن% 5بر من أك "Lambda de Wilks" نإلحصبئٕخ مستوى الداللة  :(H0)الفرضية الصفرية -
 .وية بين متوسطاتفروق ذات داللة معن

يوجد فروق إذن  %5من  أقل  "Lambda de Wilks" لإلحصائيةمستوى الداللة  :(H1) البديمةالفرضية  -
 ذات داللة معنوية بين متوسطات.

ساوي الظاهرة فً الجداول الخاصة باختبار ت  spssٌلخص نتائج مخرجات برنامج  المواليالجدول 

 .(13)َ (12(،)11(،)10)متوسطات النسب بالملحق رقم 
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 "Lambda de Wilks " (: اختبار تساوي المتوسطات19الجدول رقم)

 انىست 

2010 2011 2012 2013 

Lambda 

de Wilks 
F Sig. 

Lambda 

de Wilks 
F Sig. 

Lambda 

de Wilks 
F Sig. 

Lambda 

de Wilks 
F Sig. 

Q1-1 0,985 2,745 0,099 0,993 1,219 0,271 0,987 2,349 0,127 0,987 2,44 0,12 

Q1-2 0,984 2,949 0,088 0,996 0,743 0,39 0,988 2,314 0,13 0,987 2,46 0,12 

Q1-3 0,992 1,473 0,226 0,996 0,694 0,406 1 0,089 0,766 1 0,02 0,89 

Q1-4 0,987 2,348 0,127 0,987 2,47 0,118 0,976 4,635 0,033 0,961 7,54 0,01 

Q1-5 0,985 2,834 0,094 0,951 9,511 0,002 0,964 6,862 0,01 0,967 6,29 0,01 

Q1-6 0,998 0,458 0,5 0,998 0,365 0,547 1 0,042 0,838 1 0,03 0,88 

Q1-7 0,998 0,292 0,59 0,994 1,106 0,294 0,995 0,968 0,326 0,991 1,77 0,19 

Q1-8 0,997 0,599 0,44 0,996 0,673 0,413 0,998 0,41 0,523 0,999 0,15 0,7 

Q2-1 0,999 0,177 0,674 0,999 0,209 0,648 0,987 2,443 0,12 0,972 5,25 0,02 

Q2-2 0,994 1,025 0,313 0,999 0,278 0,599 0,973 5,133 0,025 0,925 14,9 0 

Q2-3 0,981 3,568 0,06 0,992 1,418 0,235 0,935 12,855 0 0,913 17,7 0 

Q2-4 0,996 0,754 0,386 0,993 1,375 0,243 0,938 12,322 0,001 0,906 19,3 0 

Q2-5 0,995 0,91 0,341 0,998 0,364 0,547 0,966 6,44 0,012 0,903 19,9 0 

Q2-6 0,981 3,572 0,06 0,984 3,103 0,08 0,931 13,695 0 0,905 19,5 0 

Q2-7 1 0,006 0,937 0,983 3,24 0,073 0,989 2,148 0,144 0,901 20,4 0 

Q2-8 0,999 0,235 0,629 0,983 3,191 0,076 0,99 1,875 0,173 0,96 7,7 0,01 

Q2-9 0,997 0,474 0,492 0,982 3,321 0,07 0,987 2,512 0,115 0,921 15,9 0 

Q2-10 0,999 0,246 0,621 0,983 3,23 0,074 0,991 1,659 0,199 0,964 6,89 0,01 

Q2-11 0,995 0,858 0,356 0,999 0,17 0,68 0,989 1,987 0,16 0,988 2,27 0,13 

Q3-1 0,965 6,787 0,01 0,986 2,588 0,109 0,894 21,985 0 0,874 26,7 0 

Q3-2 0,905 19,42 0 0,888 23,27 0 0,826 39,045 0 0,838 35,7 0 

Q3-3 0,995 0,86 0,355 0,987 2,343 0,128 0,997 0,496 0,482 0,987 2,41 0,12 

Q3-4 0,905 19,45 0 0,872 27,24 0 0,805 44,886 0 0,818 41,3 0 

Q3-5 0,969 5,838 0,017 0,987 2,456 0,119 0,941 11,593 0,001 0,951 9,6 0 

Q3-6 0,987 2,377 0,125 0,954 8,973 0,003 0,965 6,786 0,01 0,969 5,87 0,02 

Q3-7 0,962 7,394 0,007 0,924 15,25 0 0,872 27,176 0 0,883 24,6 0 

Q3-8 0,961 7,432 0,007 0,928 14,43 0 0,871 27,291 0 0,882 24,8 0 

Q3-9 0,992 1,547 0,215 0,998 0,31 0,578 0,998 0,343 0,559 1 0,01 0,92 

Q3-10 0,997 0,498 0,481 0,969 5,906 0,016 0,983 3,121 0,079 0,985 2,87 0,09 

Q3-11 0,993 1,274 0,261 0,999 0,181 0,671 0,996 0,724 0,396 1 0,06 0,81 

Q3-12 1 0,073 0,787 0,97 5,759 0,017 0,986 2,687 0,103 0,988 2,3 0,13 

Q4-1 0,986 2,628 0,107 0,985 2,862 0,092 0,994 1,145 0,286 0,987 2,35 0,13 

Q4-2 0,993 1,322 0,252 0,98 3,7 0,056 0,995 0,894 0,346 0,995 0,99 0,32 

Q5-1 0,994 1,175 0,28 0,994 1,141 0,287 1 0,091 0,763 0,999 0,12 0,73 

Q5-2 0,988 2,305 0,131 1 0,01 0,92 0,996 0,794 0,374 0,984 3,03 0,08 

Q5-3 0,967 6,313 0,013 1 0,033 0,856 0,991 1,653 0,2 0,989 2,09 0,15 

Q5-4 1 0,08 0,778 0,98 3,859 0,051 0,98 3,783 0,053 0,983 3,15 0,08 

Q5-5 0,989 2,073 0,152 0,989 2,092 0,15 0,981 3,638 0,058 0,991 1,76 0,19 

Q5-6 0,998 0,394 0,531 0,996 0,671 0,414 0,997 0,515 0,474 0,997 0,6 0,44 

 .spssمخشخبد ثشوبمح  المصذر:
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%  ما يعني وجود 5حظ من الجدول أعاله، وجود متغيرات ليا مستوى داللة إحصائي أقل من نال
 ؛ أي أن النسبة المالية تساىم في تمييزالمالي تبعا لظاىرة الفشل أو النجاح لممتغيراتفروقات إحصائية 

،  Q3-1  ،Q3-2  ،Q3-5  ،Q3-7في  2010مثم ٌزي انىست  سىخ زانمؤسسبد انفبشهخ ػه انمؤسسبد انىبخحخ. ر

Q3-8 ،Q5-3 2011. َفٓ سىخQ1-5, Q3-2 Q3-4 ,Q3-6, Q3-7, Q3-8, Q3-10, Q3-12, َانىست .Q1-4, Q1-5 ,Q2-2 ,Q2-3 

,Q2-4 ,Q2-5, Q2-6 ,Q3-1 ,Q3-2 ,Q3-4 ,Q3-5 ,Q3-6 ,Q3-7 ,Q3-8 2012( سىخ َ .Q1-4, Q1-5, Q2-1  ,Q2-2 ,Q2-3 ,Q2-4 

Q2-5 Q2-6 , Q2-7, Q2-8 ,Q2-9, Q2-10, Q2-11, Q2-12 ,Q3-4 ,Q3-5 ,Q3-Q3-7 ,Q3-8  أما المتغيرات 2013سنة .
 فال تساىم في التمييز الجيد بين المؤسسات. % 5أكبر من  التي مستوى داللتيا اإلحصائي

التمييز بين المؤسسات الفاشمة  مما سبق، نالحظ تفوق نسب المديونية من حيث العدد في
اجحة، المؤسسات الفاشمة في العينة المدروسة بمعدل مديونية عالي جيدا مقارنة بالن ت ت ميزالناجحة، حيث و 

(، والديون Q3-4الديون المالية إلى األصول) (، Q3-2الديون طويمة األجل إلى األصول ) ما تعكسو نسبة
ل نمو (. ىنا يظير دور البنوك أو المؤسسات المالية اليام في تمويQ3-7طويمة األجل إلى الديون )

إضافة لما سمف  جزائري كمصدر تمويل بديل.الواستمرارية المؤسسات في ظل غياب السوق المالي 
 ( أىمية االئتمان التجاري.Q3-8الديون القصيرة األجل إلى الديون ) أ ْظي ر ت نسبة

موال ة نسب تعكس ىيكل رأسمال المؤسسة كاألالمديوني الخاصة تضمنت مجموعة متغيرات
ديون (، الQ3-5أصول الثابتة) يون طويمة األجل إلىالد(، Q3-6صول الثابتة غير الجارية)األالخاصة إلى 

يستعمميا المستثمرين إذ ، (Q3-12) (، وديون المالية إلى األموال الخاصةQ3-10إلى األموال الخاصة)
كما تستعمل والبنوك لمعرفة قدرتيم عمى استرجاع أمواليم من أصول المؤسسة أو من أمواليا الخاصة، 

  لمحكم عمى المالءة المالية لممؤسسة ىل ىي معسرة أو ميسرة.

المردودية التي تبين قدرة المؤسسة عمى تحقيق ب الخاصة في المرتبة الثانية، ظيرت متغيرات
، حيث نالحظ أن مردودية المؤسسة التجارية التزاماتياتدفقات نقدية تساعدىا في تمويل نموىا وتسديد 

ىامش (، Q2-1)قطاع المدروس )ربح اإلجمالي إلى المبيعاتالالتمييز بين مؤسسات  عامل ميم في
 مردوديةلم باإلضافة ،(Q2-6مبيعات)النتيجة الصافية إلى ،...، ال(Q2-2التشغيمي إلى المبيعات)

(، النتيجة قبل Q2-7) (، الدخل التشغيمي إلى األصولQ2-10النتيجة الصافية إلى األصول)االقتصادية)
(، في حين Q2-8(، النتيجة قبل الضريبة والفائدة )Q2-9ضريبة واىتالك وانخفاض القيم إلى األصول)ال

 نالحظ غياب أثر المردودية المالية. 

ما يؤثر  ؛يقمل مستوى السيولةو  التزاماتياة المؤسسة عمى تسديد قدر  إن انخفاض المردودية يقمل من
النقص الحاد  وىا وتحقيق تدفقات نقدية جديدة، وفي حالتمويل نمعمى قدرتيا لمحصول عمى االئتمان و 

 يا في عسر مالي ىيكمي.سغياب رأسمال العامل تجد مؤسسة نفأو  انخفاضفي السيولة و 
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األصول نسبة ؤسسات الفاشمة عن الناجحة في لمميزة ممالالمتغيرات المعبرة عن السيولة و  اقتصرت
 . (Q1-5) ال العامل إلى مجموع األصولرأسمنسبة ( و Q1-4)الجارية إلى مجموع األصول

سب العينة ، فحنشاط المؤسسة معمومة عن كفاءة تسييرىا لمواردىاب تقدم نسب المالية الخاصة
المدروسة المؤسسات الفاشمة تفشل في تسيير أصوليا الجارية حيث انخفضت نسبة األصول الجارية عمى 

رغم أىمية نسب تغطية المديونية في التمييز بين  .ةالمؤسسات الناجح ( فييا مقارنة معQ5-3)المبيعات 
 في العينة المدروسة.  غائبال أن تأثيرىا مؤسسات في الدراسات السابقة إال

في السيولة والمردودية  نخفاضوالفاشمة تتميز بمديونية عالية، نستنتج مما سمف، أن المؤسسات ا
ا يؤدي إلى تأخر دفع مستحقاتيا وتدىور أدائيا تجارية(، إضافة لخمل في تسيير مواردىا، م )اقتصادية،

 االقتصادي والمالي. 

قطاع الحميب ومشتقاته باستخدام التحميل ناء نموذج التنبؤ بالفشل المالي في ب -6
 التمييزي

جاالت البحثية نظرا لقدرتو في مالئمة في الماستعماال و  أوسع األساليب الكميةالتحميل التمييزي 
يزية تساىم في التمييز ث وتقرير سموكيا، بواسطة دالة تمين متغيرات الظاىرة محل البحالعالقات بيتفسير 

األبحاث تم في دراستنا كما ىو حال أغمب  بين المجموعات أو الظواىر ذات الخصائص المنفردة.
ات تغير بيانات متمثمة في مؤشرات تقييم األداء المالي )النسب المالية( كماستخدام التحميل التمييزي عمى 

 :1التمييزية التاليةؤسسات العينة، عن طريق دالة ييز بين مم  ت  ح ظاىرة الفشل المالي و ر  شْ كمية مستقمة ت  

Zi = a0 + a1X1i + a2X2i + ………………+ akXji +  i 

- Zi انخبصخ ثبنمؤسسخ  : انذانخi. 

- ak :خبصخ ثمؤششاد رقٕٕم األداء انمبنٓ أَ انىست انمبنٕخ مؼبمالد. 

- Xji قٕمخ انىست  فٓ انمؤسسخ :i. 

، نسب تساىم في التمييز بين المؤسسات الفاشمة والناجحةمجموعة تحتوي الدالة التمييزية عمى 
تم مقارنتيا مع القيمة الحرجة أو ي قيمة النسب الخاصة بكل مؤسسة نحصل عمى قيمة تمييزيةتعويض فب

  :2تحسب بالعالقة التالية نقطة الفصل التي

Z* 

                                                           
1

- Sami BENJABEUR, Statut de La faillite en théorie financière: approches théoriques et validations 

empiriques dans Le Contexte français, Op.cit., p 195. 
2
- Aktan SINAN , Op.cit., p  121 . 
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- n1:  األَل غمانمدزػذد مفشداد.  

- n2 انمدزمغ انثبوٓ. مفشداد:ػذد 

 : انمشكز انمزُسط نهمدزمغ األَل. -

 .نثبوٓ: انمشكز انمزُسط نهمدزمغ ا -

 قبػذح انقشاس انزبنٕخ:اوطالقب مه  ٔزم انحكم ػهّ انمؤسسخ إمب وبخحخ أَ فبشهخ

- Zi  Z*؛ؤسسخ فبشهخم 

- Zi  Z*.مؤسسخ وبخحخ 

، بل سيتم اتييز بين المؤسساألىمية النسبية لكل متغير والتمال يتوقف األمر عمى تحديد وترتيب 
 .لمنتبؤ النموذججموعة من االختبارات لتقييم كفاءتيا كملفيما يمي إخضاع ىذه الدالة 

 0202سنة نتائج أسموب التحميل التمييزي ل -1.6

تحديد مؤشرات تقييم األداء المالي المفسرة لحدوث الفشل المالي وفقا ألسموب التحميل  -1.1.6
 2010 التمييزي لسنة

 spssنتحصل عمى المعادلة التمييزية بعد تحديد النسب والمعامالت المرتبطة بواسطة في برنامج 
 :(، كالتالي09)كما يوضحو الممحق رقم

Zi =0,056 * Q1-1 - 0,06*Q1-2 + 0,001 * Q1-3 - 1,246 * Q1-4 + 2,512 * Q1-5 -0,878 * Q1-6 - 1,224 *            

Q1-7 + 0,009 * Q1-8 + 0,159 * Q2-1 - 1,346 * Q2-10 - 0,063 * Q2-11 - 0,224 * Q2-2 + 1,482 * Q2-4 + 0,01 * 

Q2-7 + 0,971 * Q2-8 - 1,803 * Q3-1 - 0,151 * Q3-10 - 0,005 * Q3-11 + 0,186 * Q3-12 - 0,001 * Q5-1 + 0,044 * 

Q5-3 + 0,02 * Q5-4 + 0,383. 

تيا، ابعد إنشاء الدالة التمييزية نحدد نسبة تفسير ىذه األخيرة لظاىرة الفشل المالي كما نختبر معنوي
 ضمن قراءة نتائج الجدول الموالي:   

 6313لمدالة التمييزية سنة  "Lambda de Wilks" جدول الجذر الكامل واختبار(: 20) الجدول رقم
 القيم الخبصت Lambda de Wilksاختببر 

 سزُِ انذالنخ اإلحصبئٕخم
Khi-

carré 

Lambda de 

Wilks 

Corrélation 

canonique 

وسجخ 

 انزجبٔه

انقٕمخ 

 انخبصخ
 انذانخ

0 55,515 0,726 0,524 100 ,378 1 

 .SPSSنتائج برنامج  المصدر:
ة نركز في الجدول أعاله عمى قيم ،%100تم انشاء دالة تمييزية واحدة بنسبة تفسير التباين تقدر بـ 

 "R"بتجذيره نجد معامل التحديد   0,524 التي تساوي r" (Corrélation canonique )"معامل االرتباط  
 72,38% نسبة تقدر بـبـ الفشل المالي  ظاىرة متغيرات الدالة التمييزية تفسرأي أن ؛ 0,7238الذي يساوي

 لمخطأ العشوائي ومتغيرات أخرى. والنسبة المتبقية
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   الذي يقوم عمى الفرضيتين التاليتين: "Lambda de Wilks" اختبارموذج يطبق الختبار معنوية الن
 %5من  أكبر "Lambda de Wilks "نإلحصبئٕخ  SIGقيمة لمستوى الداللة  :(H0)الفرضية الصفرية -

 النموذج غير معنوي.

 %5 نأقل م " Lambda de Wilks "لإلحصائية  SIGقيمة لمستوى الداللة  :(H1)البديمةالفرضية  -
 النموذج معنوي.

تتبع توزيع   0,726تساوي  " Lambda de Wilks "قيمة اإلحصائية الختبارالأن  ينب  ( ي  20رقم)الجدول 
  "SIG " إحصائي  داللةوبمستوى  24بدرجة حرية  55,515التي تساوي  اإلحصائية كاي مربع 

 مقارنة مع المتغيرات التي تم  نشائيا معنويةلتي تم إإذن الدالة التمييزية ا %5 من أقلي يساوي الصفر في
 . بإدخاليا

نذانخ انزمٕٕزٔخ َرأكذ مه مؼىُٔزٍب ٔزم حسبة انقُح انزمٕٕزٔخ نىست   ثؼذ رحذٔذ انقُح انزفسٕشٔخ

(Pouvoir discriminant :ٓانزٓ ركُوٍب َرحذٔذ رشرٕجٍب َفق وزبئح اندذَل انمُان ) 
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      المكونة لدالة التمييزية تمييزية وترتيب مؤشرات تقييم األداء المالي )النسب المالية((: القوة ال21الجدول رقم )
 6313لسنة 

 النسب المعامالت االنحراف المعياري لنسبة ***القوة التمييزية **نسبة المئوية لمقوة التمايزية *الترتيب
1 45% 6,59 4,45 1,48 Q2-4 

2 24% 4,81 30,28 0,16 Q2-1 

3 8% -2,86 47,63 -0,06 Q1-2 

4 8% 2,71 48,48 0,06 Q1-1 

5 3% -1,70 7,60 -0,22 Q2-2 

6 3% -1,70 11,24 -0,15 Q3-10 

7 2% -1,45 0,80 -1,80 Q3-1 

8 2% 1,38 7,44 0,19 Q3-12 

9 2% -1,21 0,90 -1,35 Q2-10 

10 1% -0,99 0,79 -1,25 Q1-4 

11 1% 0,87 0,90 0,97 Q2-8 

12 1% 0,72 0,29 2,51 Q1-5 

13 0% 0,35 17,38 0,02 Q5-4 

14 0% 0,32 7,34 0,04 Q5-3 

15 0% -0,31 0,25 -1,22 Q1-7 

16 0% -0,26 51,26 -0,01 Q3-11 

17 0% -0,24 0,27 -0,88 Q1-6 

18 0% 0,16 17,84 0,01 Q1-8 

19 0% -0,15 149,09 -0,001 Q5-1 

20 0% -0,06 0,92 -0,06 Q2-11 

21 0% 0,02 16,78 0,001 Q1-3 

22 0% 0,01 0,94 0,01 Q2-7 

23 0% 0,00 1019,43 0,00 Q4-1 

24 0% 0,00 2436,69 0,00 Q4-2 

 SPSSمن إعداد الباحث انطالقا من نتائج : المصدر

نسبة مالية تساىم في التمييز بين المؤسسات  مؤشر لتقييم االداء المالي أو 22الجدول أعاله ن ي  ب  ي  
( Q2-4لفاشمة والناجحة. تحتل نسب المردودية المتمثمة في النتيجة قبل الضريبة وفائدة عمى المبيعات)ا
عمى %24و %45المرتبة األولى والثانية بنسبتي تمييز تقدر بــ ( Q2-1الدخل اإلجمالي إلى المبيعات)و 

 التوالي.

                                                           
*
 تنازليا من اكبر لألصغر.ترتب النسب حسب نسبة القوة التمايزية قوة الترتيب:  - 

 التي تحسب كما يمي: zفي دالة لتمايز النسبة   Pالنسبة المئوية  :(%P)نسبة القوة التمايزية - **
P%=  

العينة الكمية ب عمى أساس مضروبة في االنحراف المعياري المحسو Zi(aj ) تساوي معامل الترجيح في الدالة  التمييزية  :(p)القوة التمايزية - ***
)مؤسسة 187 ) . 
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جموعات تقييم األداء المتمثمة في النسب المالية ذات المعامل التمييزي الموجب في أغمبيا تنتمي لم
يبعد  ؤدي لزيادة قيمة الدالة التمييزية ماي أن زيادة قيمة النسب ت  المردودية، السيولة، والنشاط ما يعن

ىذا ما يفند صحة الفرضيات الفرعية و  قوعيا في منطقة المؤسسات الفاشمة،المؤسسة عن احتمال و 
تأثيرات جوىرية لمسيولة والمردودية والنشاط عمى فشل مؤسسات األولى، الثانية، والخامسة؛ أي أنو يوجد 

 قطاع الحميب ومشتقاتو ماليا.

جموعة تقييم األداء المالي الخاصة سالب تعود إلى مالتمييزي المعامل أغمب النسب المالية ذات ال
المؤسسة في تصنيف  نقص قيمة الدالة التمييزية واقتراب ، ما يعني أن زيادة المديونية تؤدي إلىبالمديونية

النسب األربع األولى ليا نالحظ من الجدول أن  الثالثة. ينفي صحة الفرضيةخانة المؤسسات الفاشمة، ما 
نادرا ما تكون الجيدة السيولة العالية و  مردوديةمؤسسات ذات ما يعني أن  %85تقدر بـ  القوة تمييزية

 فاشمة.

ال يعود الفشل المالي نية التي تنص بأنو: "مما سمف، فإنو يتم رفض الفرضية الثا انطالقا
 مالية المعبر عنها بمؤشرات تقييم األداء المالي".العوامل اللممؤسسات قطاع الحميب ومشتقاته إلى 

  0202تصنيف مؤسسات العينة والتنبؤ بالفشل المالي وفقا ألسموب التحميل التمييزي لسنة  –6.1.6

 *Zع المدروس إلى فاشمة وناجحة، بعد حساب قيمة القطع مؤسسات القطالالتصنيف و ييز يتم التم

ٔزم انحصُل ػهّ انىزبئح انظبٌشح فٓ  انزٓ رم ركشٌب سبنفبقبػذح انقشاس  برجبع َث0.004   التي تأخذ القيمة

 : اندذَل انمُانٓ

 6313(: نتائج تصنيف مؤسسات قطاع الحميب ومشتقاته وفق التحميل التمييزي لسنة 22الجدول رقم)

 لمجموعا
 النتائج المتنبأ بها

 2010 الصفة
 نجاح المؤسسة فشل المؤسسة

 نجاح المؤسسة 114 16 130
 مطمقةالقيم ال

مية
ألص

ج ا
نتائ

ال
 

 فشل المؤسسة 16 41 57
 نجاح المؤسسة 87,7 12,3 100

 النسبة المئوية
 فشل المؤسسة 28,1 71,9 100

 SPSSنتائج برنامج  المصدر:

النماذج معايير المستعممة من طرف الباحثين لمحكم عمى الىم ألالمئوية لتصنيف  النسبتشير 
 :1نذكر منيا ما يمي والمقارنة فيما بينيا،

                                                           
أطروحة ، "الجزائرية المتوسطة و الصغيرة المؤسسات حالة "االقتصادية المؤسسة بفشل التنبؤ في النوعي التحميل دور، طويطي مصطفى -1

 . 131_129 ، ص2015، الجزائر، سبمعبا سيدي ليابس، جياللي جامعةالتسيير،  عموم و التجارية االقتصادية، العموم دكتوراه غير منشورة، كمية
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 :عينة مجتمع التصنيف المتوقع لعدد مؤسسات ن يكون لى قيمة احتمال أتشير إ حساسية النموذج
تحسب بحاصل قسمة حيث ، حالمؤسسات الفاشمة تكون فعال تنتمي إلى ىذا المجتمع بشكل صحي

تنتمي فعال لمجتمع المؤسسات الفاشمة عمى عدد لتي تم تصنيفيا عمى أنيا فاشمة و عدد المؤسسات ا
 :نجد المقترح معطيات النموذج نيا فاشمة. بالتعويضأالمصنفة عمى المؤسسات 

 .%71،9=حساسية النموذج =

عمى أنيا  الناجحةت أي تصنيف المؤسسا (Ecart type 1)نوع األول من الخطأ يقابل الحساسية 
 %.28،1فاشمة والذي يبمغ حسب النموذج المقترح 

 :تمع عينة المجلتصنيف المتوقع لعدد المؤسسات تعبر عن قيمة احتمال أن يكون ا دقة النموذج
ذج معطيات النمو مؤسسات الناجحة وبشكل صحيح بالتعويض المجتمع إلى  الناجح يكون فعال تنتمي

 :نجدالمقترح 
 .%87,7=دقة النموذج =

 نيا ناجحةأأي تصنيف المؤسسات الفاشمة عمى   (Ecart type 2)نوع الثاني من الخطأيقابل الدقة 
 .%12،3تقدر قيمتو بـ و 

 ( النموذج كفاءةمعدل التصنيف الصحيح:)  التي  والناجحةالفاشمة  المؤسسات نسبة يعبر عن
 .صنفت بشكل صحيح

المصنفة بشكل صحيح + عدد المؤسسات الفاشمة  الناجحة=عدد المؤسسات كفاءة النموذج 
 .الناجحةو صحيح/ مجموع المؤسسات الفاشمة  المصنفة بشكل

ومنو يتم %. 82،82 ىو معدل التصنيف الصحيحض في معطيات النموذج المقترح نجد أن بالتعوي
عمومة نماذج التنبؤ بالفشل المالي المبنية عمى أساس الم أن" لىإ الفرضية الثالثة الراميةعدم صحة التأكد من 

 ".التمييز بين المؤسسات الفاشمة والناجحة في قطاع الحميب ومشتقاتهالمالية ليس لها القدرة عمى 

  معدلROC: يتم استخراجو انطالقا من منحنى  حيث ىو مقياس لقياس جودة النموذجROC   الذي
معدالت و ي الترتيب اإليجابي)الحساسية( أالصحيح لممؤسسات الفاشمة  يربط بين معدالت التصنيف
 لنموذج المقترح. ROCالدقة ((، الشكل الموالي يبين منحى – 1الترتيب السمبي )الصدفة )
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 6313الخاص بنموذج التحميل التمييزي لسنة  ROC(: منحنى 36الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 . SPSSمخرجات برنامج المصدر: 

ل أعاله، يصنف النموذج المقترح المؤسسات أفضل من عامل الصدفة حيث ينجذب من الشك
المنحنى إلى الزاوية العميا أعمى قطر الصدفة، إذن النموذج لو قدرة تمييزية وتصنيفية لوضعية المؤسسة 

أي  %50أو التصنيف الجيد و  1الذي يتراوح بين  ROCج معدل استخر يمكن من الشكل أعاله االمالية، 
عن المساحة بين المنحنى والقطر التي يظيرىا  ROCالختبارات دون القوة التمايزية، حيث يعبر معدل ا

 الجدول التالي: 

 6313 لنموذج التحميل التمييزي لسنة ROC(: المساحة تحت منحنى 23الجدول رقم )
 

 95مجال الثقة %
 المساحة الخطأ المعياري مستوى الداللة

 يالحد العمو  الحد السفمي
0,765 0,897 0 0,034 0,831 

  .SPSSمخرجات برنامج  المصدر:

داللة أقل من  مستوىعند % 83،1 تقدر بـمن الجدول أعاله، نالحظ قيمة المساحة تحت المنحنى 
النسبة القدرة التنبؤية  عكس ىذهت. 0,897إلى  0,765 تتراوح ما بين االختبار، كما أن فترة ثقة 1%

المبنية عمى أساس المعمومة المالية  ليا  نماذجصحة الفرضية الرابعة حيث أن  نفيلمنموذج. ىنا يتم 
 القدرة العالية عمى التنبؤ بالفشل المالي في قطاع الحميب ومشتقاتو.
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 6311سنة نتائج أسموب التحميل التمييزي ل -6.6

ا ألسموب التحميل تحديد مؤشرات تقييم األداء المالي المفسرة لحدوث الفشل المالي وفق -1.6.6
 6311التمييزي لسنة 

 كالتالي: 2011( تكون الدالة التمييزية لسنة 10انطالقا من نتائج الممحق رقم )

Zi =-,014 *Q1-1+,021 *Q1-2+,005 *Q1-3-,907* Q1-4+2,125 *Q1-5-,160 *Q1-6-2,834 *Q1-7+,005 

*Q1-8+,014* Q2-1+,023* Q2-11+,104 *Q2-3+,109 *Q2-6+5,185* Q2-7+,158* Q3-10-,003 *Q3-11-

,136* Q3-12-2,145 *Q3-2+,325 *Q3-5+,090 *Q3-6-2,883 *Q3-7-3,258 *Q3-8-,005* Q5-1-,002* Q5-

2+,021 *Q5-4,000* Q5-6+2,288 

بعد التحديد الدالة التمييزية يمخص الجدول التالي نسبة تمثيل متغيراتيا لظاىرة المدروسة وكذا 
 معنويتيا، حيث:

 0200لمدالة التمييزية سنة  " Lambda de Wilks "واختببرالكامل جدول الجذر  (:24جدول رقم )ال
 القيم الخبصت Lambda de Wilksاختببر 

مستوى 

الذاللت 

 اإلحصبئيت

Khi-carré 
Lambda 

de Wilks 

Corrélation 

canonique 
 الذالت القيمت الخبصت نسبت التببين

0 119,798 0,499 0,708 100 1,003 1 

 . SPSSنتائج برنامجالمصدر: 

. % 84،14من الجدول أعاله، نجد أن متغيرات الدالة التمييزية تفسر الظاىرة المدروسة بنسبة 
  تتبع توزيع اإلحصائية كاي مربعو  0,499 المساوية لـ " Lambda de Wilks" الختبارقيمة اإلحصائية الف

إذن  %5كما أنيا أن  مستوى الداللة اإلحصائية أقل من ، 25حرية بدرجة   119,798رسبَْالتي  
ننتقل في الجدول اآلتي لتحديد القوة التمييزية لمتغيرات الدالة التمييزية أو النموذج المقترح معنوي. 

 النموذج وترتيبيا.
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المكونة لدالة التمييزية لسنة  مالية((: القوة التمييزية وترتيب مؤشرات تقييم األداء المالي )النسب ال25الجدول رقم )
6311. 

 النسب المعامالت االنحراف المعياري لنسبة القوة التمييزية مييزيةتنسبة قوة ال نسبة المئوية لمقوة التمييزية لترتيبا
1 50% 0,49637774 19,9495203 3,84754489 5,185 Q2-7 

2 49% 0,4885396 -19,7913854 21,8207115 -0,907 Q1-4 

3 0% 0,00350177 1,67559929 10,6050588 0,158 Q3-10 

4 0% 0,00255346 -1,4308382 10,5208691 -0,136 Q3-12 

5 0% 0,00237129 1,37885557 98,4896832 0,014 Q2-1 

6 0% 0,00116655 -0,96711306 0,29684256 -3,258 Q3-8 

7 0% 0,00105024 0,91763459 8,82340955 0,104 Q2-3 

8 0% 0,00091002 -0,85418575 0,29628365 -2,883 Q3-7 

9 0% 0,00075786 -0,77950794 0,36340696 -2,145 Q3-2 

10 0% 0,00047036 -0,61410577 0,21669223 -2,834 Q1-7 

11 0% 0,00046307 0,60932341 5,59012303 0,109 Q2-6 

12 0% 0,00041961 0,58002971 0,27295516 2,125 Q1-5 

13 0% 0,00038941 -0,55876283 186,254275 -0,003 Q3-11 

14 0% 0,00034586 0,52659467 25,0759369 0,021 Q5-4 

15 0% 0,00018881 0,38907649 4,32307214 0,09 Q3-6 

16 0% 0,0001707 0,36994688 17,6165181 0,021 Q1-2 

17 0% 0,00011995 -0,31011574 22,1511246 -0,014 Q1-1 

18 0% 0,00011922 0,30916606 0,95128017 0,325 Q3-5 

19 0% 4,0078E-05 0,1792576 35,8515209 0,005 Q1-8 

20 0% 2,3802E-05 -0,13814326 69,0716289 -0,002 Q5-2 

21 0% 1,0775E-05 -0,0929469 18,5893805 -0,005 Q5-1 

22 0% 5,7864E-06 0,0681129 13,6225793 0,005 Q1-3 

23 0% 2,0392E-06 0,04043526 1,75805484 0,023 Q2-11 

24 0% 2,0245E-06 -0,04028885 0,25180533 -0,16 Q1-6 

25 0% 0 0 112,525675 0 Q5-6 

 . SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج برنامج المصدر: 

بين تفسير الفشل المالي و التمييز في نسبة مالية تساىم  25من  2011تتكون الدالة التمييزية لسنة 
قوة بنسبة ( المركز األول Q2-7الدخل التشغيمي إلى المبيعات) نسبةوالناجحة، تحتل  المؤسسات الفاشمة

 %.49 قوة تمييزة تقدر بـ بنسبة( Q1-4نسبة صافي رأسمال العامل )تمييا  %50تقدر بـ  يوتمييز 

 ما يعني أن مستوى المردودية ،موجبتمييزي  لظيرت نسب المردودية التجارية والمالية بمعام
المالية العالي يؤدي إلى ارتفاع قيمة الدالة التمييزية؛ بالتالي نقص احتمال تصنيف المؤسسة التجارية و 

مسنة الثانية عمى التوالي نتيجة وجود تأثيرات ذات أىمية جوىرية ل. ورفض الفرضية الفرعية الثانية كفاشمة
 .بالقطاع المدروس حدوث الفشل الماليلممردودية في تفسر 

نسبة أصول السريعة إلى المخزون ( و Q1-3( والفورية )Q1-2كمما زادت سيولة المؤسسة السريعة)
(Q1-8) فشل المؤسسة. كبر حجم المخزون يؤدي إلى فشل  كمما زادت قيمة الدالة التمييزية ونقص احتمال

( Q1-8بمعامل سالب ووجود المخزون في مقام النسبة) (-1Q1المؤسسة بسبب ظيور نسبة السيولة العامة)
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ل النسبتين األصول تظير أىمية ىيكل األصول في حدوث الفشل المالي من خال ذات معامل موجب.
النقدية إلى مجموع األصول؛ حيث زيادة أو طغيان األصول السائمة و  (-7Q1)مجموع األصول السريعة إلى 

إذن التغيرات الجوىرية في نسب السيولة ؛ مي يؤدي إلى فشل المؤسسةأو النقدية عمى مجموع األصول الك
في حالة الفشل المالي)رفض الفرضية  وفتح إمكانية دخوليا المالية وضعية المؤسسةعمى تؤدي إلى تأثير 
 الفرعية األولى(.

(، Q3-10الديون طويمة األجل إلى مجموع األصول )كل من نسبة  أخذت بخصوص المديونية،
قصيرة األجل إلى مجموع  مجموع الديون(، Q3-12ن المالية أو القروض إلى األموال الخاصة )الديو 

طويمة األجل إلى ، مجموع الديون (Q3-7) طويمة األجل إلى مجموع الديون، مجموع الديون (Q3-8)الديون
خفض من تيا تزيادف( معامل سالب Q3-11) ، مجموع الديون إلى مجموع األصول(Q3-2) مجموع األصول

واألصول عمى التوالي يعني طويمة األجل من مجموع الديون حيث أن نسبة الديون قيمة الدالة التمييزية. 
ما يرفع من احتمال فشل المؤسسة،  ،اال تكفي لتغطيتي نية المؤسسة عالية وحتى أن األصولن مديو أ

المديونية عمى المدى طويل قتصر جانب ال ي .عدم توازن الييكل المالي لممؤسسةتشير النسب أعاله ل
الخاصة لخطر الديون قصيرة األجل في حدوث قصيرة األجل إلى األموال ن نسبة الديو األجل إذ تشير 

 .الفشل المالي

ذات  ((-Q3-6( ،)5Q3)) ة األموال الخاصة والديون طويمة األجل إلى األصول الثابتةنسبتثبت 
ى األموال الخاصة تؤدي إلطويمة األجل و عن الديون جم األصول الثابتة المعامل الموجب أن زيادة ح
 زيادة خطر الفشل المالي. 

عوامل المفسرة لحدوث الفشل المالي عمى من الديونية بجانب المردودية والسيولة الممما سبق، تعد 
مستوى مؤسسات قطاع الحميب ومشتقاتو. في حين تغيب أىمية نسب تغطية المديونية رغم أىميتيا في 

 ات السابقة. الدراس

 ياأصول(، Q5-2ؤسسة عمى التسيير الجيد ألمواليا الخاصة )بالنسبة لمنشاط كمما زادت قدرة الم
الفشل  خطر لمنجاة من زاد احتمال  ( وتوليد تدفقات نقدية منيا-1Q5)العامل يارأسمالو (، -4Q5الجارية )
  .المالي

 6311قا ألسموب التحميل التمييزي لسنة تصنيف مؤسسات العينة والتنبؤ بالفشل المالي وف -6.6.6

يمخص الجدول الموالي نتائج تصنيف مؤسسات قطاع الحميب ومشتقاتو عمى أساس نقطة القطع 
Z*فالمؤسسات الفاشمة تأخذ قيمة دالة تمييزية أقل من قيمة نقطة القطع. 0,0016بـ  التي قدرت قيمتيا  ، 
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 6311لحميب ومشتقاته وفق التحميل التمييزي لسنة (: نتائج تصنيف مؤسسات قطاع ا26الجدول رقم)

 لمجموعا
 النتائج المتنبأ بها

 2011 الصفة
 نجاح المؤسسة فشل المؤسسة

 نجاح المؤسسة 118 12 57
 القيم المطمقة

مية
ألص

ج ا
نتائ

ال
 

 فشل المؤسسة 11 46 130
 نجاح المؤسسة 90,8 9,2 100

 النسبة المئوية
 لمؤسسةفشل ا 19,3 80,7 100

 . SPSSمخرجات برنامج المصدر: 

، نالحظ ارتفاع معدل التصنيف الصحيح أو كفاءة (26)الجدول رقمفي من نتائج الظاىرة 
(، %90،8( ودقتو)%80،7كل من حساسية النموذج) ارتفاع، نتيجة 2010( مقارنة بسنة%8777النموذج)

ىذه ير تفسيمكن وع األول والثاني. النمن ومن المنطقي أن يرافق ما سبق انخفاض في قمتي الخطأ 
 . % 12ظاىرة الفشل المالي بـ تفسيرالتغيرات بزيادة قدرة النموذج المقترح عمى 

( (10رقم) ول المالحقا)كما يبينو الجد % 93,4بـ   ROCقدرت المساحة الواقعة تحت المنحنى 
ي زيادة القوة التنبؤية لمنموذج. عن السنة الماضية ما يعن %10التي أظيرىا الشكل أدناه حيث ارتفعت بـ

  .2011في سنة  مما سبق يتم رفض الفرضيتين الثالثة والرابعة عمى التوالي
 0200الخاص بنموذج التحميل التمييزي لسنة  ROC(: منحنى 33الشكل رقم )

 

 

 

 

 
 

 

 

 .SPSSنتائج برنامج المصدر: 
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 6316سنة نتائج أسموب التحميل التمييزي ل-3.6

 6316ديد مؤشرات تقييم األداء المالي المفسرة لحدوث الفشل المالي وفقا ألسلوب التحليل التمييزي لسنة تح -1.3.6

إلى زيادة عدد المتغيرات التي تشكل دالة التحميل التمييزي المفسرة  (11) تظير جداول الممحق رقم
 لظاىرة الفشل المالي أدناه:

Zi =0,001 *Q1-1 - 0,001 * Q1-3 + 3,635 * Q1-4 - 1,982 * Q1-5 - 1,312 * Q1-6 - 1,799 * Q1-7 + 0,002 * Q1-8 + 0,884 * Q2-1 -7,993 

* Q2-10 + 0,176 * Q2-11+ 9,376 * Q2-2 - 3,410 * Q2-3 + 3,849 * Q2-4 - 10,891 * Q2-5 + 3,403 * Q2-6 + 2,849 * Q2-7 + 3,883 * Q2-9 

+ 2,603 * Q3-1 + 0,113* Q3-10 - 0,003 * Q3-11 - 0,114 * Q3-12 - 4,815 * Q3-4 + 0,050 * Q3-5 + 0,032 * Q3-6 -0,856 * Q3-7 + 0,000 

* Q4-1 + 0,000 * Q4-2 + 0,000 * Q5-1 + 0,003 * Q5-2- 0,032 *Q5-3 + 0,023 * Q5-4 + 0,014 * Q5-5 + 0,000 Q5-6 + 0,304 

يمخص الجدول التالي معطيات حول قدرة الدالة التمييزية في تفسير الظاىرة واختبار معنويتيا، 
 حيث: 

 0200لمدالة التمييزية سنة  "Lambda de Wilks "جدول الجذر الكامل واختبار: (27) الجدول رقم
 القيم الخاصة Lambda de Wilksاختبار 

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

Khi-carré 
Lambda 
de Wilks 

Corrélation 
canonique 

 الدالة القيمة الخاصة نسبة التباين

0 127,266 0,47 0,728 100 1,128 1 

 .spssنتائج برنامج المصدر: 

داللة المعنوية نظرا ألن مستوى  2012، نجد أن الدالة التمييزية لسنة (27)من الجدول رقم 
أقل من  " Lambda de Wilks "الخاص بقيمة اختبار عالقيمة اإلحصائية لكاي مربباإلحصائي المتعمق 

 .%85،34بنسبة في تفسير ظاىرة الفشل المالي مستوى الداللة المعنوي المعتمد، وتساىم 
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(: القوة التمييزية وترتيب مؤشرات تقييم األداء المالي )النسب المالية(المكونة لدالة التمييزية لسنة 28الجدول رقم )
6316. 

 الترتيب
مئويت بت النس

 يزيتيللقوة التم
نسبت القوة 

 يزيتيالتم
 النسبت المعبمل االنحراف المعيبرً يزيتيالقوة التم

1 60% 0,60285553 -8,43148407 1,05485851 -7,993 Q2-10 

2 15% 0,14555991 4,14303205 1,06696679 3,883 Q2-9 

3 8% 0,07629755 2,99952647 1,05283484 2,849 Q2-7 

4 3% 0,03129828 -1,92113396 0,17639647 -10,891 Q2-5 

5 2% 0,02232191 1,62241931 0,44633269 3,635 Q1-4 

6 2% 0,01964985 -1,5222185 0,31614091 -4,815 Q3-4 

7 2% 0,01635716 1,38883726 0,36083067 3,849 Q2-4 

8 1% 0,01287805 1,23231712 0,36212669 3,403 Q2-6 

9 1% 0,01268832 1,22320547 0,46992143 2,603 Q3-1 

10 1% 0,01212744 -1,19586425 0,35069333 -3,41 Q2-3 

11 1% 0,01019337 1,09636769 0,11693341 9,376 Q2-2 

12 1% 0,00687196 0,90019756 39,1390242 0,023 Q5-4 

13 1% 0,00554008 -0,80826816 25,25838 -0,032 Q5-3 

14 1% 0,0055175 -0,8066192 7,07560703 -0,114 Q3-12 

15 1% 0,00548348 0,80412867 7,11618296 0,113 Q3-10 

16 0% 0,0044028 0,72054618 240,182062 0,003 Q5-2 

17 0% 0,00236089 0,52763686 37,6883473 0,014 Q5-5 

18 0% 0,00225083 -0,51519101 0,25993492 -1,982 Q1-5 

19 0% 0,0014041 -0,40690792 0,22618561 -1,799 Q1-7 

20 0% 0,00096819 0,33789237 1,91984302 0,176 Q2-11 

21 0% 0,00096281 -0,33695089 0,25682233 -1,312 Q1-6 

22 0% 0,00064781 0,2763891 0,31265735 0,884 Q2-1 

23 0% 0,00058224 -0,26202814 0,30610764 -0,856 Q3-7 

24 0% 0,00023161 0,16526181 5,16443142 0,032 Q3-6 

25 0% 0,00022235 0,16192716 161,927157 0,001 Q1-1 

26 0% 0,00018519 -0,14777775 49,2592498 -0,003 Q3-11 

27 0% 0,00011048 0,11414159 57,0707953 0,002 Q1-8 

28 0% 3,0046E-05 0,05952395 1,19047897 0,05 Q3-5 

29 0% 2,6547E-07 -0,00559502 5,59501892 -0,001 Q1-3 

30 0% 0 0 1046,37985 0 Q4-1 

31 0% 0 0 1331,36925 0 Q4-2 

32 0% 0 0 95,3918918 0 Q5-1 

33 0% 0 0 7104,53601 0 Q5-6 

 .SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد عمى نتائج برنامج المصدر: 

نسبة مالية تفسر حدوث ظاىرة الفشل المالي  33، توجد (28)الجدول رقم انطالقا من نتائج 
 ، ىذا ما يؤكد عدم صحة%91منيا تعود لممردودية بنسبة قوة تمييزية تقدر بـ 10وتمييز بين المؤسسات 

التي تعكسيا نسبة النتيجة الصافية إلى األموال  حيث أن زيادة المردودية المالية ؛ة الثانيةالفرضية الفرعي
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ربح إجمالي إلى  ،(Q2-4)نتيجة قبل ضريبة والفائدة إلى المبيعاتالمردودية التجارية )و ، (Q2-11) الخاصة
بة واىتالك نتيجة قبل الضري ،(Q2-7)دخل التشغيمي إلى مجموع األصولاالقتصادية )و  ((Q2-1)المبيعات

لزيادة الدالة التمييزية وابتعاد المؤسسة عن خطر ( تؤدي (Q2-9) وانخفاض القيم إلى مجموع األصول
 .الفشل المالي

، ونسبة رأسمال العامل  (Q1-1)سيولة العامةاللمؤسسة فاشمة إذ كانت نسبة تكون ابالنسبة لمسيولة، 
ول الجارية أي كانت وجود خمل في ىيكل األص جدا، ما يعنيعالية (Q1-4)الصافي إلى مجموع األصول

 أن الموجودات سريعة السيولة أكبر من المخزون.

ال  ،مبمغ أصول جارية يكفي لتغطية التزامات أو خصوممؤسسة بمستوى سيولة مناسبة أو ال عت  م  ت  
يؤكده  يؤدي الخمل أو عدم توازن في ىيكل أصول المؤسسة إلى حدوث الفشل المالي ىذا ما أن يمنع من

، األصول السريعة إلى مجموع (Q1-5)وجود النسب التالية األصول الجارية إلى مجموع األصول
 بمعامالت سالبة في الدالة التمييزية. (Q1-6)، والنقدية إلى األصول(Q1-7)األصول

ل إلى األموا (Q3-11)والديون القصيرة األجل (2Q3-1)المالية الديون ، زيادة نسبتي 2012أثناء سنة 
 (Q3-1)نسبة الديون إلى األصوللنقص في قيمة الدالة التمييزية. بالنظر إلى  يؤديالخاصة عمى التوالي 

وجود مبمغ أصول ال يغطي مبمغ الديون اإلجمالية يؤدي لزيادة احتمال تصنيف المؤسسة كفاشمة نتيجة ف
عن الدفع  التوقفالمالي الييكمي و فتح احتمالية اإلعسار ، فيذه الوضعية تنذر بفقدان الدائنين الثقة فييا

 في حالة انقضاء تاريخ استحقاق الديون.

 (Q5-4)بالنسبة لنسب النشاط فإن نجاح المؤسسة في توليد المبيعات من أمواليا الخاصة 
ما يتوافق مع نتائج  بعادىا عن الفشل الماليؤدي إلى إ م وجود مخزون متراكمعدأي  (-2Q5) مخزونياو 

 .2010سنة 

 الفرضية األولى والثانية والثالثة والخامسة. بق، يتم تأكيد عدم صحةما سم

 6316تصنيف مؤسسات العينة والتنبؤ بالفشل المالي وفقا ألسموب التحميل التمييزي لسنة  -6.3.6

وأىم معايير الحكم عمى جودة  2012الجدول الموالي يظير نتائج تصنيف مؤسسات القطاع لسنة  
 :لتاليالنموذج المقترح، كا
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 0200: نتبئج تصنيف مؤسسبث قطبع الحليب ومشتقبته وفق التحليل التمييزً لسنت (29) الجذول رقم

 

 المجموع
 النتائج المتنبأ بها

 2012 الصفة
 نجاح المؤسسة فشل  المؤسسة

 القيم المطمقة نجاح  المؤسسة 121 9 57

صمية
 األ

ائج
النت

 

 فشل المؤسسة 12 45 130
 النسبة المئوية نجاح لمؤسسة 93,1 6,9 100
 فشل  المؤسسة 21,1 78,9 100

 spss نتائج برنامجالمصدر: 

، كما بمغت %88.77 نسبة التصنيف أو الترتيب الجيد إلىمن الجدول أعاله نالحظ أن ارتفاع 
ناء نموذج ومنو تأكد فرضية أن المعمومة المالية تساىم في ب %87.9أما الحساسية  %78.9دقة النموذج 

الذي  %93قد بمغت بدقة، أما عن قدرتيا عمى التنبؤ ف لمتمييز بين المؤسسات في قطاع الحميب ومشتقاتو
 ي ب ي ن قيمتيا الجدول الموالي.

 .0200 لنموذج التحميل التمييزي لسنة ROC(: المساحة تحت منحنى 30الجدول رقم )

مستوى  %95مجال الثقة  
 الداللة

الخطأ 
 المعياري

 مساحةال
 حد األعمى الحد األدني

0,889 0,97 0 0,021 0,93 

 .spssنتائج برنامج المصدر: 

 6313سنة نتائج أسموب التحميل التمييزي ل -4.6

تحديد مؤشرات تقييم األداء المالي المفسرة لحدوث الفشل المالي وفقا ألسموب التحميل  -1.4.6
 6313التمييزي لسنة 

متغير يساىم في تفسير ظاىرة الفشل المالي  33من  2013ة المعنوية لسنة تتكون الدالة التمييزي
 ،أي:  *%84.55بنسبة 

Zi=000* Q1-1-,002 *Q1-3+5,306* Q1-4-3,389 *Q1-5-,759* Q1-6-2,830 *Q1-7+,002 *Q1-8 + ,239 * Q2-1+3,300 *Q2-10 +,112 *Q2-

11-,489* Q2-2-,164* Q2-3+,569 *Q2-4+,975* Q2-5+4,610 *Q2-7-7,277 *Q2-8+3,086* Q2-9+4,424* Q3-1-,023 * Q3-10 -,005* Q3-

11+,034* Q3-12-6,204* Q3-4+,432 *Q3-5+,028 *Q3-6-1,772 *Q3-7,000* Q4-1+,000* Q4-2+,000* Q5-1+,003 * Q5-2+,000* Q5-

3+,013 *Q5-4+,000* Q5-6+,003 

 

                                                           
*

 (.12نتائج الممحق رقم ) - 
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 مؤششاد رقٕٕم األداء انمبنٓ أَ انقُح انزمٕٕزٔخ نهىمبرج. ٔزم فٓ اندذَل انزبنٓ رحذٔذ انىست انمبنٕخ أَ 

مكونة لدالة التمييزية لسنة (: القوة التمييزية وترتيب مؤشرات تقييم األداء المالي )النسب المالية(ال31الجدول رقم )
6313 

 النسبة المعامل المعيارياالنحراف  القوة التمييزية نسبة القوة التمييزية نسبة المئوية  القوة التمييزية الترتيب
1 24% 0,24357158 -3,20682738 0,44067987 -7,277 Q2-8 

2 21% 0,21018268 2,97893302 0,64618937 4,61 Q2-7 

3 17% 0,17336238 2,70545121 0,50988526 5,306 Q1-4 

4 14% 0,13634448 2,39928071 0,54233289 4,424 Q3-1 

5 11% 0,10941127 -2,14928153 0,3464348 -6,204 Q3-4 

6 5% 0,05329665 1,5000725 0,45456743 3,3 Q2-10 

7 2% 0,01878365 -0,89053759 0,26277297 -3,389 Q1-5 

8 1% 0,01493513 0,7940845 0,25731837 3,086 Q2-9 

9 1% 0,01046965 -0,66485727 0,2349319 -2,83 Q1-7 

10 1% 0,00719379 0,5511136 1,27572593 0,432 Q3-5 

11 1% 0,00718551 -0,55079619 0,31083306 -1,772 Q3-7 

12 0% 0,00367555 0,39393392 0,40403479 0,975 Q2-5 

13 0% 0,00320606 0,36791579 0,64660068 0,569 Q2-4 

14 0% 0,0020656 0,29531497 2,63674079 0,112 Q2-11 

15 0% 0,00198133 0,28922798 22,248306 0,013 Q5-4 

16 0% 0,00095867 -0,20118518 0,26506611 -0,759 Q1-6 

17 0% 0,00052001 0,14817301 5,29189335 0,028 Q3-6 

18 0% 0,00051759 0,1478277 4,34787357 0,034 Q3-12 

19 0% 0,00050458 0,14595821 48,6527364 0,003 Q5-2 

20 0% 0,0004885 -0,1436127 28,7225404 -0,005 Q3-11 

21 0% 0,00048295 -0,14279525 0,29201483 -0,489 Q2-2 

22 0% 0,0004364 -0,13573957 5,90172035 -0,023 Q3-10 

23 0% 0,00022619 -0,09772308 0,59587246 -0,164 Q2-3 

24 0% 9,1716E-05 0,06222791 31,1139559 0,002 Q1-8 

25 0% 8,3477E-05 0,05936692 0,24839715 0,239 Q2-1 

26 0% 2,4605E-05 -0,03223115 16,1155766 -0,002 Q1-3 

27 0% 0 0 537,066176 0 Q1-1 

28 0% 0 0 812,555214 0 Q4-1 

29 0% 0 0 1333,63301 0 Q4-2 

30 0% 0 0 281,518226 0 Q5-1 

31 0% 0 0 168,450297 0 Q5-3 

32 0% 0 0 1479,73317 0 Q5-6 

 .SPSSعمى نتائج برنامج  باالعتمادمن إعداد الباحثة صدر: الم

ن كانت مركزة بدل أة التمييزية عمى سبع نسب األولى من الجدول أعاله، نالحظ  توزع نسبة القو 
الفائدة عمى  بة نتيجة قبل الضريبة و .تتصدر نس 2013َ، 2011، 2010الثانية في سنة في النسبة األولى و 
، تم الدخل التشغيمي إلى مجموع  % 24المرتبة األولى  بنسبة قوة تمييزية تقدر بـ ( Q2-8مجموع األصول)
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مع نتائج السنوات الدراسة السابقة،  فالتغيرات ذات األىمية في تتفق ىذه النتائج  %.21ثـ( Q2-7األصول )
 ابا أو سمبا. المالية يؤثر عمى الصحة المالية لممؤسسة إيجالمؤسسة االقتصادية، التجارية، و مردودية 

إن المؤسسة ذات مستوى سيولة عالي ال يعني أنيا بعيدة عن خطر الفشل المالي، فزيادة السيولة 
(، Q1-5نسبة األصول الجارية إلى مجموع األصول )ما تبينو ىذا عن حد معين يؤدي لفشل المؤسسة 

(،  نسبة السيولة الفورية Q1-6(، األصول السريعة إلى مجموع األصول )Q1-7النقدية إلى مجموع األصول)
(Q1-3 ذات المعامل السالب يدل ىذا األثر إلى عدم توازن ىيكل األصول في المؤسسة وضعف ،)

( وأصوليا Q1-7) بمكونتيا النقدية( Q1-5التخطيط لالستثمارات غير الجارية؛ إذن طغيان األصول الجارية )
 الفشل المالي.  احتمال(يؤدي إلى زيادة Q1-6) السريعة

زيادة نسبة الديون طويمة األجل المديونية أىم المؤشرات الدالة عن صحة المؤسسة المالية حيث أن 
زيادة احتمال لى خمل في ىيكل المؤسسة المالي و يؤدي إ (Q3-11موال الخاصة )األ( أو Q3-7) الديون من

   ن المالية  من األصولفشميا. اتفاقا مع نتائج السنوات السابقة نالحظ أن زيادة نسبة القروض أو ديو 
(Q3-4وعن األموال الخاصة ،) (Q3-10 ) يؤدي إلى فشل المؤسسة. بجانب األثر السمبي لبعض نسب

اإليجابي؛ حيث أن زيادة نسبة الديون  يا آثر المديونيةنسبلبعض  المديونية تظير المعامالت الموجبة
يزيد من قيمة الدالة التمييزية صول الثابتة عمى مجموع األ (Q3-6)ل الخاصة ا( واألمو Q3-5الطويمة األجل)

 بالتالي زيادة فرصة نجاح المؤسسة. و 

المخزون أثر ايجابي وليد مبيعات من األموال الخاصة و بالنسبة لمنشاط فإن قدرة المؤسسة عمى ت
 .2011، 2012، 2010عمى المؤسسة كما لوحظ في سنة 

األولى، الثانية، الثالثة، و الخامسة و قبول  نتائج أعاله يتم رفض الفرضيات الفرعيةالإذن من 
إلى  2013سنة لالفرضية الفرعية الرابعة، ومنو نستنتج أن الفشل المالي لمؤسسات قطاع الحميب ومشتقاتو 

 عوامل مالية معبر عنيا بمؤشرات تقييم األداء المالي.يعود ل

  6313ب التحميل التمييزي لسنة تصنيف مؤسسات العينة والتنبؤ بالفشل المالي وفقا ألسمو  -6.4.6

ن الجدول م  ض  ت  إذ ي  المؤسسات خطوة ىامة لمتأكد من فرضية الدراسة الثالثة والرابعة. بين يعد تمييز 
  .0,0033قيمة ال التي  أخذت  *Z وفق نقطة القطعالتالي نتائج تصنيف 
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 6313حميل التمييزي لسنة (: نتائج تصنيف مؤسسات قطاع الحميب ومشتقاته وفق الت32الجدول رقم)

 المجموع
 النتائج المتنبأ بها

 2013 الصفة
 نجاح المؤسسة فشل  المؤسسة

 نجاح المؤسسة 119 11 57
 القيم المطمقة

مية
ألص

ج ا
نتائ

ال
 

 فشل المؤسسة 11 46 130
 نجاح المؤسسة 91,5 8,5 100

 النسبة المئوية
 فشل المؤسسة 19,3 80,7 100

 .spssئج برنامج نتاالمصدر: 

رغم نقص عدد متغيرات إال أن القدرة التفسيرية لنموذج لم تتأثر نالحظ أنو من الجدول أعاله، 
نموذج زادت مقارنة بنسبة السنة الحساسية ، في حين أن %84،6لـ  تالنموذج تراجع كثيرا، لكن دقة

%93 فبمغت (. أما قوة تنبؤ النموذج %91،5الفارطة)
ذكورة أعاله نفند صحة الفرضيتين . إن النتائج الم*

 .2013أثناء سنة  الثالثة و الرابعة معا

قطاع الحميب ومشتقاته باستخدام االنحدار ناء نموذج التنبؤ بالفشل المالي في ب -3
 الموجيستي

  (yi=1يناسب أسموب االنحدار الموجستي وصف البيانات ذات االستجابة الثنائية )فشل المؤسسة)
كما أنو ال يفرض القيود التي يتطمبيا التحميل التمييزي المتمثمة في العالقة ((. yi=0) ونجاح المؤسسة

 إضافة لمتوزيع الطبيعي لمبيانات.  الخطية بين المتغير التابع والمتغيرات المستقمة،
وضعية المؤسسة الفاشمة بواسطة تحديد النموذج الخطي الذي يفسر ، يتم في مجال دراستنا

والتي  ( maximum de vraisemblance)ألداء المالي عن طريق دالة اإلمكان األعظممؤشرات تقييم ا
، بالصٌاغة (forward stepwise-wald)  انطشٔقخ انزذسٔدٕخ األمبمٓ انمششَطخبواسطة    spssيطبقيا برنامج 

  التالٌة:

Zi = b0 + b1X1i + b2X2i + ………………+ bkXji +  i 

 حٕث:

 Ziأَ انذانخ  : انمؼبدنخ le score   انخبصخ ثبنمؤسسخi . 

 bk :(.انىست انمبنٕخثمؤششاد رقٕٕم األداء انمبنٓ ) خبصخ مؼبمالد 

 Xji قٕمخ مؤششاد رقٕٕم األداء اَ انىست  فٓ انمؤسسخ :i. 

                                                           
*
 (.12انمهحق سقم )  ROCخذَل مسبحخ رحذ مىحّ  - 
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بعد الخطوة السابقة يتم اختبار معنوية المتغيرات وتحويل العالقة الخطية إلى عالقة ال خطية بربط 
 :1التاليةتقمة باحتمال الفشل المالي، وفق الصيغة سرات المالمتغي

=  

 حٌث:

  :الفشل المالً. احزمبل 

القرار التً تعتمد على احتمال قاعدة تصنٌف المؤسسات وفق تسمح قٌمة احتمال الفشل المالً ب
ات السابقة؛ حٌث تكون المؤسسة فاشلة إذا كان احتمال فشلها المعتمد فً الدراس  (5, 0=) الحدي

 حة إن كان احتمال فشلها أقل من االحتمال الحدي المعتمد.جنا، و5, 0المحسوب أكبر من 

صيغة احتمال فشل المؤسسة السابقة الذكر،  نجد العالقة بين المغيرات المستقمة عند تحميل 
 (، كالتالي: oddsوضعية المؤسسة )لالي ولوغاريتم معامل الترجيح المفسرة لظاىرة الفشل الم

 

=Ω= Odds 

 

= = Ω       

 بإدخال الموغاريتم عمى الطرفين نجد: 

= Zi 

 

 . بشم انمبنٓ َانزىجؤ ثٍثؼذ ثىبء انىمُرج ٔزم اخزجبسي َرقٕٕم قذسرً ػهّ رفسٕش ظبٌشح انف

 6313سنة ل نحدار الموجيستيال نتائج أسموب ا -1.3

تحديد مؤشرات تقييم األداء المالي المفسرة لحدوث الفشل المالي وفقا ألسموب االنحدار  -1.1.3
 6313الموجيستي لسنة 

ل عمى ثابت فقط في النموذج ثم تضاف جميع المتغيرات التوضيحية لالستداليتم مبدئيا تضمين 
أثرىا مجتمعة في متغير االستجابة لتحديد كفاءة النموذج ككل، الجدول التالي يوضح النتائج الخاصة 

 بالنموذج المبدئي الذي يحتوى عمى الثابت فقط.
                                                           

1
- Aktan sinan, Op.cit., p 122 . 
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 (:التحقق من الداللة اإلحصائية لمثابت.33الجدول رقم )

 نسبة األفضمية
Exp(B) 

داللة االختبار 
 (Sig)اإلحصائية

درجة  
 ةالحري

(ddl) 
 (Wald)إحصائية

أ الخط
 المعياري
(E.S) 

القيمة  
التقديرية 

 (B)لـ
 البيان

 3الخطوة  الثابت 0,824- 0,159 26,936 1 0 0,438

 .spssنتائج برنامج  :رالمصد

يتم التحقق من داللتو اإلحصائية بواسطة اختبار حيث (B0=-0,824)تبمغ قيمة الحد الثابت 
بمستوى معنوية أقل من مستوى الداللة اإلحصائية  26,936بمغت قيمتو الذي  ( test de waldوالد)

 بمعنوية الحد الثابت. رق  ت   ، إذن يتم قبول الفرضية البديمة التي(%5)المعنوي المعتمد

( لتقدير معممات maximum de vraisemblanceاالعتماد عمى دالة اإلمكان األعظم )يتم 
( والتأكد forward stepwise-wald) والد باختبارة األمامي المشروطة النموذج باستخدام الطريقة التدريجي

من معنوية بصفة مستقمة، حيث يتم إدراج المتغيرات أو مؤشرات تقييم األداء المالي القوية التأثير فقط 
 . بين المتغير التابع كل عمى حدىالختبار العالقة بينيا و  األخرى واحدة تمو

تيا امتغير الفشل المالي، يتم فحص معنويب القوية العالقة الداليةعند إدخال المتغيرات ذات 
)معنوية النموذج(، تم التحقق من معايير جودة التوفيق  لمبيانات المجموعة ةومالئم ةمعنوييا أنبوالتأكد 

 الخاصة بو.
 الجدول الموالي يمخص لنا نتائج االختبارات الخاصة بالمتغيرات والنموذج معا. 

 6313(: اختبار معنوية المتغيرات ونموذج االنحدار الموجيستي لسنة 34)الجدول رقم 
 اختبار المطابقة  

Hosmer et "

Lemeshow " 
 معامالت جودة توفيق النموذج اختبار معامالت النموذج

 انخطُاد

Sig. ddl 
Khi-

carré 
Sig. ddl 

Khi-

carré 

R-deux de 

Nagelkerke 

R-deux 

de Cox 

et Snell 

Log de 

vraisemblance -

2 

 الخطوة األولي 2137180 07086 07121 167788 1 0 24778 5 0

 الخطوة الثبنيت 2087853 07107 07151 217115 2 0 32795 7 0

 الخطوة الثبلثت 1727470 07265 07374 577498 3 0 24766 8 07002

 الخطوة الرابعت 1677369 07284 07402 627598 4 0 19791 8 07011

0 8 30724 0 5 677128 07426 07302 1627840 
الخطوة 

 الخبمست

 spss.نتائج برنامج  المصدر:
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سالب ضعف قل ألقيمة وجوب تطبيق خمس محاوالت لموصول ألدنى عاله، نرى من الجدول أ
، حيث يحتوي النموذج النيائي عمى 162,840( مقدرة بـ Log de vraisemblance -2لوغاريتم دالة إمكان)

 غيرات ت ق ييم أىميتيا بقيمة تخفيضيا لقيمة أقل سالب ضعف لوغاريتم دالة إمكان. خمسة مت

إذا كانت متغيرات النموذج المقترح معنوية وتحدث فروق جوىرية في وة السابقة يتم تحديد بعد الخط
يتبع  اختبارواسطة تفسير ظاىرة الفشل المالي مقارنة مع نموذج االنحدار الموجيستي ذو الحد الثابت، ب

 الذي يقوم عمى الفرضيتين االحصائيتين التاليتين:  ربعتوزيع إحصائية كاي م

 معممات النموذج غير معنوية. %5 أكبر من SIGالداللة  قيمة لمستوى :(H0الفرضية الصفرية) -
 . معممات النموذج معنوية% 5أقل من  SIGقيمة لمستوى الداللة  :(H1البديمة) الفرضية -

ىي و  67,128بمغت  (، أن القيمة اإلحصائية الختبار كاي مربع34رقم )نتائج الجدول  تظير
أقل من مستوى الداللة  إحصائي ذات مستوى داللة  = 5ddlأعمى من القيمة الجدولية عند درجة حرية 

معنوية ليا أىمية ، إذن يتم رفض الفرضية الصفرية فالنموذج المقترح يحتوى خمسة متغيرات %5المعتمد 
 وتأثير ذي داللة إحصائية في تفسير ظاىرة الفشل المالي والتمييز بين المؤسسات الفاشمة والناجحة.

معنوية النموذج ومالئمتو لبيانات أو مؤشرات تقييم األداء المالي التي تم جمعيا،  اختباريتم 
(، الذي   Test de Hosmer et Lemeshowبواسطة اختبار جودة المطابقة بين القيم المشاىدة والمتوقعة )

 الذي يعتمد عمى فرضيتين: يتبع إحصائية كاي مربع 

 مالئم مع البيانات. النموذج غير %5أكبر من  SIGقيمة لمستوى الداللة  :(H0الفرضية الصفرية) -
 بيانات.النموذج مالئم مع ال %5أقل من  SIGقيمة لمستوى الداللة  :(H1الفرضية البديمة) -

المتعمقة باختبار جودة المطابقة بين القيم المشاىدة والقيم المتوقعة  تظير إحصائية كاي مربع
%، ما يعني أن النموذج المقترح 5بمستوى داللة إحصائي أقل من و ddl=8 عند درجة حرية 30،243ة بقيم

دخاليا   .spssرنامج بلمالئم ويمثل بشكل جيد البيانات التي تم حسابيا وا 

 R-deux de Cox " يتم في اآلتي تحديد مؤشرات جودة توفيق النموذج، حيث بمغت إحصائية 

Snell et " 0،302  أو ما يطمق عميو نسبة التباين المفسرة لمظاىرة المدروسة، إذ أن مؤشرات تقييم األداء
. أما القيمة تعود لمخطأ العشوائي المتبقية والنسبة% 30،2المالي المقترح تساىم في تفسير الظاىرة بنسبة 

 و تعكس القدرة التنبؤية لمنموذج.  % 42،2" تقدر بـ -deux de Nagelkerke Rاإلحصائية لـ "

مبيانات المحسوبة لكل ما يتم إضافة مؤشر تزيد مالئمة النموذج أنو ، (34)الجدول رقم نالحظ من 
 تتناقص قيمة ضعف دالة اإلمكان السالب. ي حينو قدرتو عمى تفسير الظاىرة المدروسة والتنبؤ بيا، ف
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يمخص الجدول الموالي المتغيرات المكونة لمنموذج المقترح، معامالتيا، الخطأ المعياري المرتبط 
 .Exp(B)  ، ونسبة األفضميةWald)بيا، قيمة اختبار والد )

يقة االختبار األمامي المشروط باختبار وفق طر  0202(: تقديرات معالم نموذج االنحدار الموجيستي لسنة 35جدول رقم )
 Waldوالد 

نسبت 

 األفضليت

Exp(B) 

داللت االختببر 

 اإلحصبئيت

(Sig) 

 درجت الحريت

(ddl) 
 (Wald)إحصبئيت

الخطّأ  

 المعيبرً

(E.S) 

القيمت 

 التقذيريت لـ

B 

المتغيراث الخطوة 

 الخبمست

1,034 0,105 1 2,625 0,021 0,034 Q3-10 

6,112 0,005 1 7,918 0,643 1,81 Q3-4 

1,189 0,106 1 2,618 0,107 0,173 Q3-5 

0,916 0,107 1 2,6 0,054 -0,087 Q3-6 

0,438 0 1 20,912 0,181 -0,827 Q5-3 

 انثبثذ 0,136- 0,287 0,226 1 0,635 0,873

 .spssنتائج برنامج المصدر: 

ظاىرة  الظاىرة بالجدول ليا أثر في تفسير أن المتغيرات Waldنتائج المتعمقة باختبار والد الر ي  ظْ ت  
إذ تأخذ دالة  %.15و %5تمييز بين الفشل المالي عند مستوى داللة تنبؤ بيا، كما أنيا وال االفشل المالي

 فشل المؤسسة الصيغة التالية:

Zi=0,034* Q3-10+1,81* Q3-4+0,173* Q3-5-0,087* Q3-6-0,827* Q5-3-0,136. 

ية لممديونية والنشاط عمى الصحة المالية لمؤسسات قطاع الحميب ومشتقاتو إذن توجد تأثيرات جوىر 
  المعادلة السابقة في صيغة احتمال فشل المؤسسة نجد:بالتعويض واحتمال فشميا، 

  = 

 و يصبح لوغاريتم وضعية المؤسسة 

 
ألداء المالي عمى لوغاريتم وضعية المالية مؤشر لتقييم ا في اآلتي يتم دراسة آثر التغير في قيمة

 عمى احتمال فشل المؤسسة عمى التوالي.و  ()لمؤسسة
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  عند تغيير قيمة مؤشرات تقييم األداء  تفسير التغيير في قيمة لوغاريتم وضعية المؤسسة
المؤسسة المالية بقيمة  يتم ذلك وفق القاعدة التالية، سوف تتغير قيمة متغير وضعية المالي:
متغير المستقل عند تغير ىذا األخير بوحدة واحدة في ظل ثبات العوامل الالخاص ب (B)المعامل
 تجاه المعاكس إذا كان المعامل  سالب. االموجب وفي  (B)تجاه إذا كان المعامل اال، بنفس األخرى

غاريتم الوضعية المالية لممؤسسة  من الجدول أعاله وبتطبيق القاعدة السابقة، فإن قيمة متغير لو 
في حالة زيادة وحدة واحدة لنسبة ديون المالية إلى  ، و81،1، 034،0سوف يزيد بقيمة  ()

(، ومجموع األموال الخاصة إلى (، ديون المالية إلى أصول الثابتة)مجموع األصول )
  .األخرىفي ظل ثبات النسب المالية  عمى حدى عمى التوالي كل (ثابتة )مجموع األصول ال

صافي ( و ) زيادة قيمة النسبتين مجموع األموال الخاصة إلى مجموع األصول الثابتةر ث  ؤ  ت  
 خرىاألفي ظل ثبات العوامل و  عمى حدى بوحدة واحدة كل (Q5-3)المبيعات إلى األصول الجارية 

 عمى التوالي، 0,827و  0,087(  بـ ) بنقصان  قيمة متغير لوغاريتم وضعية المؤسسة المالية
تغير في مؤشرات تقييم األداء المالي يتم العند تفسير اتجاه تغيير احتمال الفشل المالي بداللة 

احد يعني أن زيادة النسبة بوحدة ، فإذا كانت نسبة األفضمية أكبر من الو EXP(B)استعمال نسبة األفضمية 
ذا كان واحدة تؤدي إلى زيادة احتمال الفشل المالي، فإن الزيادة  1أقل من   Exp(B)نسبة األفضمية  توا 

 في النسبة يؤدي إلى نقص احتمال الفشل المالي. 
واحتمال  (يجاد العالقة بين مؤشرات تقييم األداء المالي)النسب الماليةإالقاعدة السابقة تساعد عمى  

مجموع الديون إلى مجموع األصول الفشل المالي وبالتالي تصنيف المؤسسات، حيث أن زيادة نسبة 
، مجموع الديون المالية (، مجموع ديون المالية أو القروض إلى مجموع األصول)

حين أن زيادة  مال الفشل المالي. فييؤدي إلى زيادة احت (أو القروض إلى األصول الثابتة)
صافي المبيعات إلى األصول و (، نسبتي مجموع األموال الخاصة إلى مجموع األصول الثابتة)

 يؤدي إلى زيادة نقص احتمال الفشل المالي. (Q5-3) الجارية
ة يزيد من جارية بواسطة الديون الماليالمما سبق نستنتج، أن تمويل المؤسسة ألصوليا غير 

يا بقدرة جيدة ع  ت  م  احتمالية فشميا ماليا، في حين أن كانت األموال خاصة لممؤسسة تغطي مبمغ أصوليا، وت  
 يقمل من احتمال فشميا.  فيذا توليد مبيعات من األصول الجارية  عمى

لمديونية من عدم صحة الفرضية  الفرعية الثانية والثالثة؛ أي أن المردودية وا تثبتالنتائج السابقة أ
العوامل المفسرة لحدوث الفشل المالي عمى مستوى قطاع الحميب ومشتقاتو.  كما أنيا تساىم في التنبؤ 

 بالفشل المالي وتمييز المؤسسات.
، فعدد المتغيرات المستقمة الداخمة في النموذج أقل  2010يزي لسنة ة مع نتائج التحميل التميمقارن 

، كما يالحظ ظيور مؤشرات تقييم األداء اإلحصائيةقيود الييزي نظرا لغياب بكثير من أسموب التحميل التم
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بقوة تمييزية منخفضة مقارنة  ياالمالي ذات التأثير اليام في االنحدار الموجيستي في التحميل التمييزي لكن
 مع  نسب المردودية. 

 6313جيستي لسنة والتنبؤ بالفشل المالي وفقا ألسموب االنحدار المو  صنيف المؤسساتت -6.3
يتم ترتيب المؤسسات بعد حساب احتمال فشميا، وتصنيفيا وفق قاعدة القرار التي تم ذكرىا سابقا، 

 نتائج التصنيف:ص الجدول الموالي خ  م  ي  حث 

 6313(: تصنيف مؤسسات قطاع الحميب ومشتقاته وفق االنحدار الموجيستي لسنة 36الجدول رقم )

 المجموع
 االنتائج المتنبأ به

 6313 الصفة
 نجاح المؤسسة فشل المؤسسة

 نجاح المؤسسة 123 7 130
 القيم مطمقة

مية
ألص

ج ا
نتائ

ال
 

 فشل المؤسسة 28 29 57
100 5%  95%  نجاح المؤسسة 

 النسبة المئوية
100 51%  49%  فشل المؤسسة 

 . SPSSنتائج برنامج المصدر: 

ما ينتج قوة  %51النموذج  وتأما حساسي %95ترح نتائج الجدول أعاله، بمغت دقة النموذج المق
كد عدم صحة الفرضية الثالثة، نفس األمر بالنسبة لمفرضية ؤ ىذا ما ي %81،28ترتيب صحيح تقدر بـ 

التنبؤ بالفشل مالي ما تؤكده  ىعم الرابعة حيث أن نماذج التنبؤ التي تعتمد عمى المعمومة المالية ليا قدرة
%3 ,85التي تقدر بـ  ROCقيمة مساحة تحت منحنى 

*. 

بالمقارنة مع نتائج التحميل التمييزي تنخفض نسبة تصنيف المؤسسة الفاشمة عمى أنيا فاشمة فعال  
. بالنسبة قة وقدرة تنبؤ نموذج الموغاريتميبينما ترتفع الدية وارتفاع الخطأ النوع األول(، ) انخفاض الحساس

 .منخفضة مقارنة مع النموذج التمييزيلظاىرة متوسطة و لقوة النموذج التفسيرية 

 0200لسنة  النحدار الموجيستينتائج أسموب ا -6.3

تحديد مؤشرات تقييم األداء المالي المفسرة لحدوث الفشل المالي وفقا ألسموب االنحدار  -1.6.3
 6311الموجيستي لسنة 

الذي يحتوى  2011نة لس سابقا، نجد أن نموذج االنحدار الموجيستيتبع نفس الخطوات المتبعة بت
"  أقل  waldحصائي لقيمة اإلحصائية إلختبار والد "اإلداللة الت فقط معنوي نظرا ألن مستوى الحد الثاب

                                                           
 (13الممحق رقم ) - *
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، حيث يمخص باختبارىابعد إدراج المتغيرات ذات التأثير القوي في النموذج نقوم و من المستوى المعتمد. 
 .رات والنموذج النيائيالمتغي الجدول التالي أىم نتائج اختبار المعنوية

 0200(: اختبار معنوية المتغيرات ونموذج االنحدار الموجيستي لسنة 37الجدول رقم )
 Hosmerاختبار المطابقة  

et Lemeshow معامالت جودة توفيق النموذج اختبار معامالت النموذج 
0200 

Sig. ddl Khi-carré Sig ddl Khi-carré 
R-deux de 

Nagelkerke 

R-deux de 

Cox et Snell 

Log de 

vraisemblance -

2 

 1الخطوة  2067760 07117 07165 237208 1 0 21756 6 07001

 6الخطوة  1997311 07151 0721 307657 2 0 87606 8 07377
 3الخطوة  1097788 07474 0767 120718 3 0 377545 8 0

 4الخطوة  1097815 07474 0767 1207152 2 0 387076 8 0
 5الخطوة  837874 07542 07766 1467094 3 0 307096 8 0
 6الخطوة  797779 07552 0778 1507189 4 0 357572 8 0
 7الخطوة  707925 07573 07809 1597043 5 0 327483 8 0

 .SPSSمن نتائج  المصدر:

تساىم في و متغيرات تشكل النموذج النيائي (، وجود  خمسة 37) توضح نتائج الجدول رقم
. أما عند التحقق 925،70المقدرة بـ دالة اإلمكان إلى أقل قيمة لو  تخفيض من ضعف سالب الموغاريتمال

تمييز بين المؤسسات، نجد أن القيمة و من تأثيرىا ذو الداللة اإلحصائية عمى تفسير ظاىرة الفشل المالي 
 (ddl=5) قيمة الجدولية عند درجة حريةوىي أعمى قيمة من ال 159،043تقدر بـ  اإلحصائية لكاي مربع

وبمستوى داللة اإلحصائي أقل من مستوى الداللة اإلحصائي المعتمد؛ إذن متغيرات النموذج المقترح 
نموذج االنحدار الموجيستي ذو ظاىرة الفشل المالي مقارنة مع  معنوية وتحدث فروق جوىرية في تفسير

 الحد الثابت.

شاىدات والقيم المتوقعة أن النموذج المقترح مالئم لمبيانات المحسوبة؛ تظير نتائج اختبار جودة الم
   32،483 تبمغ  " التي تتبع إحصائية كاي مربع Hosmer et Lemeshowحيث أن قيمة االختبار"

 ارتفعت نسبة التباين أو تفسير النموذج لمظاىرة .%5بمستوى داللة أقل من   (ddl =8) حريةعند درجة 
 السابقة لكنيا تبقى أقل من نتائج أسموب التحميل التمييزي. مقارنة مع سنة% 57،3المدروسة لـ

 تقديرات معالم نموذج االنحدار الموجيستي المقترح، كالتالي:الموالي يعرض الجدول 
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ي المشروط وفق طريقة االختبار األمام 0200(: تقديرات معالم نموذج االنحدار الموجيستي لسنة 38الجدول رقم )
 Waldباختبار والد 

نسبة 
 األفضمية

Exp(B) 

داللة االختبار 
 (Sig)اإلحصائية

درجة 
أ الخط (Wald)إحصائية (ddl)الحرية

 (E.S)المعياري
القيمة 
 B التقديرية لـ

المتغيرات 
الخطوة 
 السابعة

261,523 0,016 1 5,769 2,318 5,567 Q1-7 

0 0,045 1 4,005 13,215 -26,448 Q2-10 

0 0,005 1 7,964 10,369 -29,261 Q2-9 

1766,533 0,001 1 11,954 2,162 7,477 Q3-4 

0,157 0,016 1 5,804 0,768 -1,851 Q3-5 

 الثابت 0,769- 0,521 2,184 1 0,139 0,463

 .spssنتائج برنامج المصدر: 

مية نسبية بصفة أى ليا تأثير ذو المقترح معنوية أيتوضح نتائج الجدول أن متغيرات النموذج 
الفرضية األولى والثانية والثالثة. مقارنة مع نتائج  عدم صحة مستقمة عمى ظاىرة الفشل المالي ما يؤكد
المقارنة مجموعة النسب الخاصة بالسيولة والمردودية، أما عند نفس األسموب لسنة السابقة نالحظ ظيور 

تكتب معادلة المعبرة عن  غطية الديون والنشاط.بين نتائج أسموب التحميل التمييزي نالحظ غياب تأثير ت
 وضعية المؤسسة كما يمي:

Zi = 5,567* Q1-7-26,448* Q2-10-29,261* Q2-9+7,477* Q3-4-1,851 *Q3-5+-0,769 

 أما احتمال الفشل المالي فيحسب كالتالي:

 =  

 وضعية المؤسسة:  لوغاريتميصبح و 

 
نالحظ أن زيادة قيمة النسب نتيجة الصافية إلى مجموع السابق،  تائج الجدول انطالقا من ن

ومجموع  ،(Q2-9االىتالك وانخفاض القيمة إلى المبيعات)الفائدة و (، النتيجة قبل الضريبة و Q2-1األصول)
ي يؤد األخرىبوحدة واحدة في ظل ثبات العوامل  (Q3-5الديون طويمة األجل إلى مجموع أصول الثابتة )

عمى التوالي ونقص احتمال الفشل  17851، و29،261، 26،488وضعية المؤسسة بـ  لوغاريتمإلى نقصان 
ومجموع الديون المالية إلى  (Q1-7المالي، في حين أن الزيادة في نسبتي النقدية إلى مجموع األصول )
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دالة  لوغاريتمادة يؤدي إلى زي األخرىكل بوحدة واحدة في ظل ثبات العوامل  (Q3-4مجموع األصول )
 عمى التوالي وزيادة احتمال الفشل المالي. ، وضعية المؤسسة بـ 

  6311تصنيف مؤسسات العينة والتنبؤ بالفشل المالي وفقا ألسموب االنحدار الموجيستي  -6.6.3

حدار الموجيستي حسب أسموب االن 2011ص نتائج تصنيف مؤسسات القطاع المدروس لسنة خ  م  ت  
 في الجدول اآلتي:

 6311تصنيف مؤسسات قطاع الحميب ومشتقاته وفق االنحدار الموجيستي لسنة  (:39جدول رقم )

 المجموع
 النتائج المتنبأ بها

 0200 الصفة
 نجاح المؤسسة فشل المؤسسة

 نجاح المؤسسة 126 4 130
 مطمقةالقيم ال

مية
ألص

ج ا
نتائ

ال
 

 ةفشل المؤسس 11 46 57
100 3%  97%  نجاح المؤسسة 

 النسبة المئوية
100 81%  19%  فشل المؤسسة 

 .SPSSنتائج برنامج  المصدر:

 رغم أن ليما نفس 2010عن سنة  % 30 من الجدول نالحظ زيادة حساسية النموذج الموجيستي  بـ
بالنظر  .فقط % 2دقة زادت بـ زيادة القوة التفسيرية لمنموذج.  أما العدد متغيرات، يرجع ىذه الزيادة إلى 

 . * %97،2. في حين بمغت قوة النموذج التنبؤية قيمة %10إلى معدل الترتيب الصحيح فقد ارتفع بنسبة 

 6316لسنة  نحدار الموجيستيال ا نتائج أسموب -3.3

تحديد مؤشرات تقييم األداء المالي المفسرة لحدوث الفشل المالي وفقا ألسموب االنحدار  -1.3.3
 6316لموجيستي لسنة ا

 نموذج النيائي نقوم بنفس الخطوات التي تم تطبيقيا في السنوات السابقةالمن أجل الوصول إلى 

 

 

 

 
                                                           

*
 (13الممحق رقم ) - 
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 6316(: اختبار معنوية المتغيرات ونموذج االنحدار الموجيستي لسنة 40الجدول رقم )
اختبار المطابقة  

Hosmer et 

Lemeshow 

اختبار معامالت 
 دة توفيق النموذجمعامالت جو  النموذج

6316 
Sig. ddl 

Khi-

carré 
Sig. ddl 

Khi-

carré 

R-deux de 

Nagelkerke 

R-deux de 

Cox et 

Snell 

Log de 

vraisemblance -

2 

 الخطوة األولى 1937613 07177 0725 367355 1 0 147022 6 07029
 الخطوة الثانية 1627941 07301 07426 677027 2 0 367122 8 0

 الخطوة الثالثة 1587179 07319 07451 717788 3 0 167193 8 0704
 الخطوة الرابعة 1537751 07335 07473 767217 4 0 87657 8 07372
 الخطوة الخامسة 1507545 07346 07489 797423 5 0 157293 8 07054
 الخطوة السادسة 1467336 07361 0751 837632 6 0 147567 8 07068

 SPSSمج نتائج برناالمصدر: 
 ليا داللة عن  ، والتي146،336تم يموغار الدنى قيمة لضعف سالب ، بمغت أحسب الجدول أعاله

معنوية وتحدث فروق جوىرية في تفسير الفشل المالي مقارنة مع نموذج االنحدار وجود ستة متغيرات 
 الموجيستي ذو الحد الثابت. 

جودة المطابقة بين ة، تثبت نتائج اختبار عند اختبار مالئمة النموذج النيائي لبيانات المحسوب
إلى صحة الفرضية الصفرية نظرا أن القيمة  "Test de Hosmer et Lemeshow"القيم المشاىدة والمتوقعة 

ي أن النموذج ال يمثل بشكل جيد وغير أمن مستوى الداللة المعنوي المعتمد،  أكبرالداللة اإلحصائية 
بعد إن  %36،1 تراجع إلى  ثر عمى نسبة تفسير النموذج لمظاىرة حيثأ ىذا ما كان لومالئم لمبيانات. 

 الي يمخص تقديرات معالم النموذج.. الجدول المو 2011سنة  %51كانت 
وفق طريقة االختبار األمامي المشروط باختبار  0200(: تقديرات معالم نموذج االنحدار الموجيستي لسنة 41جدول رقم )

 Waldوالد 

 نسبة األفضمية
Exp(B) 

داللة االختبار 
 (Sig)اإلحصائية

درجة 
 (ddl)الحرية

 (Wald)إحصائية
أ الخط

 المعياري
(E.S) 

القيمة 
التقديرية 

B ـ ل  

المتغيرات 
الخطوة 
 السادسة

07985 07676 1 07175 07037 -07015  Q1-1 

117741 07007 1 77161 0792 27463 Q1-7 

3512787709 07068 1 37319 77009 127769 Q2-4 

0 07003 1 87772 87548 -257317  Q2-6 

527478 0 1 207789 07869 3796 Q3-4 

07899 07212 1 17555 07086 -07107  Q3-6 

07142 0 1 267869 07377 -17953  Constante 

 . SPSS من نتائج :المصدر
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ة يمن نتائج الجدول اعاله، نالحظ أن عدم مالئمة النموذج المقترح لمبيانات أثرت عمى معنو 
متغيرات معنوية عند مستوى داللة  6ربعة متغيرات فقط من مجموعة اإلحصائية لمتغيرات؛ حيث أن أ

 (.%5المعتمد)

الضريبة و النتيجة قبل الفائدة و و  (-7Q1زيادة قيمة النسب التالية النقدية إلى مجموع األصول  ) نإ
في  بوحدة واحدة كل عمى حدى (Q3-6ل)(، وديون المالية إلى مجموع األصو Q2-6) االىتالك إلى المبيعات
 3796، 127769، 27463صحة المؤسسة بـ  الموغاريتمتؤدي إلى زيادة قيمة  األخرىظل ثبات المتغيرات 

 عمى الترتيب وارتفاع احتمال الفشل المالي. 

 (، األموالQ2-6نتيجة الصافية إلى المبيعات )ال(، Q1-1)ادة كل من النسبة السيولة العامةأما زي
 األخرىبوحدة واحدة كل واحدة عمى حدا في ظل ثبات المتغيرات  (Q3-4الخاصة إلى األصول الثابتة)

لى انخفاض احتمال و  عمى التوالي 07107، 257317، 07015صحة المؤسسة بـ  لوغاريتميؤدي إلى نقص  ا 
 الفشل المالي.

ة، الثاني ولى،الفرعية األمسة وعدم صحة الفرضية ومنو نؤكد صحة الفرضية الفرعية الرابعة الخا
 والثالثة.

تحديد مؤشرات تقييم األداء المالي المفسرة لحدوث الفشل المالي وفقا ألسموب االنحدار  -6.3.3
 0200الموجيستي لسنة 

 ، كالتالي:2012تظير نتائج التصنيف مؤسسات قطاع الحميب ومشتقاتو لسنة 

 6316اته وفق االنحدار الموجيستي لسنة تصنيف مؤسسات قطاع الحميب ومشتق (:42الجدول رقم)

 المجموع
 النتائج المتنبأ بها

 0200 الصفة
 نجاح المؤسسة فشل المؤسسة

 نجاح المؤسسة 124 6 130
 مطمقةالقيم ال

ائج
النت

 
مية

ألص
ا

 

 فشل المؤسسة 19 38 57
100 5%  95%  المؤسسة نجاح 

 النسبة المئوية
100 67%  33%  فشل المؤسسة 

 .spssنتائج برنامج  در:المص

و تدق(، %67نتيجة عدم مالئمة النموذج النيائي لمبيانات المجموعة انخفضت حساسية النموذج)
 ولاالجد تينو ( كما87،9%)بؤ النموذج المقدرة بـ نتال(، وقوة %86،6)الصحيح قوة الترتيب  ، (95%)

 .(15) رقم الممحق 
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 0202ة لسن إلنحدار الموجيستينتائج أسموب ا -4.3

تحديد مؤشرات تقييم األداء المالي المفسرة لحدوث الفشل المالي وفقا ألسموب االنحدار  -1.4.3
 0202الموجيستي لسنة 

تخفيض من الأربعة متغيرات تساىم في من يتكون النموذج النيائي المقترح  من الجدول أدناه، 
التحقق من و . عند اختبار 1197086ة بـ ضعف سالب الموغاريتم دالة اإلمكان إلى أقل قيمة لو والمقدر 
تمييز بين المؤسسات، نجد أن القيمة التأثيرىا ذو الداللة اإلحصائية عمى تفسير ظاىرة الفشل المالي و 

( =4ddlىي أعمى قيمة من القيمة الجدولية عند درجة حرية )و  1107882تقدر بـ  اإلحصائية لكاي مربع
وى الداللة اإلحصائي المعتمد، ومنو متغيرات النموذج معنوية وبمستوى داللة اإلحصائي أقل من مست

نموذج االنحدار الموجيستي ذو الحد ظاىرة الفشل المالي مقارنة مع  وتحدث فروق جوىرية في تفسير
جودة المطابقة بين القيم الثابت. إن النموذج المقترح مالئم لمبيانات المحسوبة؛ حيث أن قيمة االختبار 

 227356 تبمغ التي تتبع إحصائية كاي مربع  "Test de Hosmer et Lemeshow "توقعة المشاىدة والم

 %.5بمستوى داللة أقل من  ( ddl =8) عند درجة حرية

          ارتفعت نسبة التباين بشكل ممحوظ مقارنة مع السنة السابقة حيث يفسر النموذج الظاىرة
 تحميل التمييزي.ن نتائج أسموب اللكنيا تبقى أقل م %2،63لـ  

 6313(: اختبار معنوية المتغيرات ونموذج االنحدار الموجيستي لسنة  43الجدول رقم )
اختبار المطابقة  

Hosmer et 

Lemeshow 
 معامالت جودة توفيق النموذج اختبار معامالت النموذج

Sig. ddl 
Khi-

carré 
Sig. ddl 

Khi-

carré 

R-deux de 

Nagelkerke 

R-deux de 

Cox et Snell 

Log de 

vraisemblance -2 

07017 6 157487 0 1 357804 07246 07174 1947164 

0 8 287431 0 2 907653 07543 07384 1397315 

07001 8 277082 0 3 101733 07591 07418 1287638 

07004 8 227356 0 4 1107882 07632 07447 1197086 

 .spssنتائج برنامج  المصدر:

المؤشرات ذات التأثير اليام في تفسير الفشل المالي وحساب  التالي النسب أويعرض الجدول 
 :احتمالو
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وفق طريقة االختبار األمامي المشروط  6313(: تقديرات معالم نموذج االنحدار الموجيستي لسنة 44جدول رقم )
 Waldباختبار والد 

نسبت  .

 األفضليت

Exp (B) 

.داللت االختببر 

( اإلحصبئيت

Sig(  

رجت د

 (ddl)الحريت
 (Wald)إحصبئيت

الخطأ 

 (E.S)المعيبرً

 القيمت   

لـ  التقذيريت   

B 

المتغيراث 

الخطوة 

 السبدست

277973 07002 1 97313 17092 37331 Q1-7 

07033 07036 1 47392 17631 -37418  Q2-6 

0 0 1 167767 37889 -157925  Q2-7 

2077166 0 1 277264 17021 57334 Q3-4 

07226 0 1 127506 0742 -17487  انثبثذ 

 . SPSSنتائج برنامج  المصدر:

أقل من مستوى  "wald" مستوى داللة إحصائية لقيمة اختبار والدكل نسب النموذج المقترح ذات 
فرضية أىمية نسبية بصفة مستقمة عمى الظاىرة المدروسة، ما يؤكد الاللة المعتمد أي أن ليا تأثير ذو الد

الثالثة، مقارنة مع نتائج نفس األسموب لسنة السابقة نالحظ ظيور السيولة والثانية و  الفرعية األولى
ب التحميل التمييزي و سملمالي، أما بالمقارنة بين نتائج أوالمردودية كعوامل ذات تأثير في حدوث الفشل ا

 سة كالتالي:معادلة المعبرة عن وضعية المؤسالتكتب حيث نالحظ غياب تأثير تغطية الديون والنشاط. 

Zi=5,567* Q1-7-26,448* Q2-10-29,261* Q2-9+7,477* Q3-4-1,851 *Q3-5+-0,769 

 (-4Q3)وديون مالية إلى مجموع األصول (Q1-7) النقدية إلى مجموع األصول  :التالية زيادة قيمة النسب
ريتم صحة تؤدي إلى زيادة قيمة الموغا األخرىبوحدة واحدة كل عمى حدى في ظل ثبات المتغيرات 

 ارتفاع احتمال الفشل المالي. عمى الترتيب ما يؤدي إلى  5,334، و 3,331المؤسسة بـ 

الربح اإلجمالي إلى مجموع األصول   ،(Q2-6)زيادة كل من النسبة نتيجة الصافية إلى المبيعات في أن 
(7Q2-) يتم صحة يؤدي إلى نقص لوغار  األخرىعمى حدى في ظل ثبات المتغيرات  بوحدة واحدة كل

 احتمال الفشل المالي. عمى التوالي باإلضافة لتخفيض 157925 ، و37418المؤسسة ب 

تصنيف مؤسسات العينة والتنبؤ بالفشل المالي وفقا ألسموب االنحدار الموجيستي وفقا  -6.4.3
 0202ألسموب التحميل التمييزي لسنة 

ب مستوى ار  ق  ، وت  %(6،85) موذجانخفاض قوة الترتيب الصحيح لمنتظير نتائج الجدول آدناه، 
اعمى  ما قوة النموذج التنبؤية فقد سجمتمقارنة مع السنة السابقة. أ %(94)والدقة  ،%(67)الحساسية 

 عمى مدى فترة الدراسة وفي األسموبي التحميل المتبعين. %9،96معدل ليا بقيمة 
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 6313دار الموجيستي لسنة فق االنحتصنيف مؤسسات قطاع الحميب ومشتقاته و (:45الجدول رقم)
 

 المجموع
 الصفة النتائج المتنبأ بها

 6313 الصفة
 نجاح المؤسسة فشل المؤسسة

 نجاح المؤسسة 122 8 130
 مطمقةالقيم ال

مية
ألص

ج ا
نتائ

ال
 

 فشل المؤسسة 19 38 57
100 6%  94% النسبة  نجاح المؤسسة 

%67 100 المئوية  33%  فشل المؤسسة 
 SPSSائج برنامج نتالمصدر: 

 تقييم نماذج التنبؤ بالفشل المالي في مؤسسات قطاع الحميب ومشتقاته -4
تحميل البيانات المستخدمة)التحميل التمييزي، نتائج أساليب الجدول الموالي يوضح الفروقات بين 

 الموجيستي( لبناء نماذج لمتنبؤ بالفشل المالي خالل سنوات الدراسة. االنحدار
 نحدار الموجيستيمقارنة نتائج نماذج التنبؤ بالفشل المالي حسب األسموب التحميل التمييزي واال  (:46)الجدول رقم 

 السنة 6313 6311 6316 6313
 االنحدار الموجيستي

 الموجيستي االنحدارعدد المتغيرات  5 8 6 4
 القوة التفسيرية لمنموذج %30,2 %57,3 %36,1 %44,7
 الحساسية 51 81 67 67
 الدقة 95 97 95 94
 نوع أولمن خطأ  49 19 33 33
 نوع ثانيمن خطأ  5 3 5 6

 قوة الترتيب أو التصنيف الصحيح 81,28 91,97 86,6 85,6
 القوة التنبؤية لمنموذج 85,3 97,2 87,9 96,6

(1( ،)3(  ،)2) (1( ،)3( ،)2) (3( ،)5( ،)2) (3( ،)5) 
المجموعة تقييم األداء األساسية التي 

 تنتمي لها النسب
 التحميل التمييزي

 عدد المتغيرات 24 25 33 32
 القوة التفسيرية لمنموذج 72,38 84,14 85,32 84,6
 الحساسية 71,9 80,7 78,9 80,7
 الدقة 87,7 90,8 93,1 91,5
 خطأ نوع أول 28,1 19,3 21,1 19,3
 خطأ نوع ثاني 12,3 9,2 86,9 8,5
 ة الترتيب أو التصنيف الصحيحقو  82,82 87,7 88,77 84,6
 قوة التنبؤية لمنموذج 83,1 93,14 93 93

(1( ،)3( ،)5( ،)2) (1( ،)3( ،)5( ،)2) (1( ،)3( ،)5( ،)2) (1( ،)3( ،)5( ،)2) 
المجموعة تقييم األداء األساسية التي 

 تنتمي لها المتغيرات

 من إعداد الباحثة. المصدر:
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 يبنيا الجدول أعاله كاآلتي: يتم استخراج بعض الفروقات التي

 :تضم نماذج التحميل التمييزي عدد كبير من المتغيرات المستقمة مقارنة باإلنحدار  عدد المتغيرات
 الموجيستي، ألن ىذا األخير ال يخضع لمقيود اإلحصائية التي يتطمبيا األسموب األول.

 تفسيرية عالية لظاىرة الفشل المالي تتميز نماذج التحميل التمييزي بقوة نموذج: مالقوة التفسيرية ل
 .  %(35.55)مقارنة مع نماذج االنحدار الموجيستي  %81.41تقدر بـ  ةبقيمة متوسط

 التي  األداء المالي األساسية : أي مجموعة مؤشرات تقييم المجموعة األساسية ينتمي لها المتغيرات
حظ غياب نسب تغطية المديونية نالحيث تعكس العوامل المالية المفسرة لحدوث الفشل المالي. 

سنوات الدراسة في أسموبي التحميل البيانات المستخدمين ما يعني رفض الفرضية الجزئية كل خالل 
الرابعة رغم أن الدراسات السابقة تؤكد عمى أىمية ىذه المجموعة في تفسير حدوث الفشل المالي. 

ية والمساعدة ي تفسير وضعية المؤسسة المالبينما ساىمت المديونية، المردودية، السيولة، والنشاط ف
 ساسية لمفشل المالي والتمييز بين مؤسسات العينة.عمى تحديد عوامل األ

 :عمى عتبة )نقطة  تم تصنيف المؤسسات في التحميل التمييزي بناءً  أساس تصنيف المؤسسات
 ار الموجيستي بناءً التي تعبر عن وضعية المؤسسة المالية في حين تم التصنيف في االنحدو القطع( 

 عمى قيمة االحتمال الحدي.
 :)تتفوق نماذج االنحدار الموجيستي بفرق بسيط  في قدرتيا  نسبة الترتيب الصحيح)كفاءة النموذج

في النماذج  %1،85مقابل  %86ترتيب الصحيح لممؤسسات بنسبة متوسطة تقدر بـ العمى 
 الموجيستية.

  :تصنيف الصحيح لممؤسسات الالتمييزي بقدرة عالية عمى تتميز نماذج التحميل حساسية النموذج
 (.%78.05ـ الفاشمة )بمتوسط يقدر ب

  :مع نماذج التحميل  %(95،25) ةتتمتاز النماذج الموجيستية بمعدل دقة مرتفع مقارندقة النموذج
 .%(90.77) التمييزي

  :2011 أعمى نسبة تنبؤ سنة بقوة تنبؤية حيث سجمت ةالموجيستيتتفوق النماذج قوة النموذج التنبؤية 
 . %97.2بـ

ص إلى تأكيد عدم صحة الفرضية الثانية، أي أن الفشل م  خْ فإننا ن   (45)رقم  من النتائج الجدول
المالي في مؤسسات قطاع الحميب ومشتقاتو يعود إلى عوامل مالية ناتجة عن التغيرات ذات األىمية في 

نماذج رضية الثالثة والرابعة؛ حيث أن إلى رفض الفتوصل ما نالمديونية، المردودية، السيولة، والنشاط. ك
تفسير والتنبؤ بظاىرة الفشل المالي، إضافة لمقدرة عالية عمى ال قدرةليا المعتمدة عمى المعمومة المالية 

 عمى التمييز بين المؤسسات الفاشمة والناجحة في القطاع المدروس. 
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 و  BARDOS (1998)مع نتائج دراسة  راستنانتائج دبخصوص قوة الترتيب الصحيح، اتفقت 
SINAN (2011) واختمفت مع  أو التصنيف الصحيح. أي تفوق النماذج التمييزية من حيث قوة الترتيب

 .Hunter et Isachenkova (2001)و  BENJABEUR (2014)نتائج دراسة 

ستية أقوى من أن النماذج الموجيحيث  UGURLUAnd  AKSOY (2006)دراسة  اتفقت دراستنا مع
 حيث قوة التنبؤ مقارنة مع نماذج التحميل التمييزي. 

Ⅲ- المستقبمية فاقاآلتوصيات و ال ،الدراسة النتائج، مساهمات وحدود 

انطالقا من العمل عمى معرفة مدى مساىمة المعمومة المالية في تقييم األداء المالي والتنبؤ بالفشل 
 اآلتية:عناصر وصل إلى بعض االستنتاجات يمكن عرضيا في الالمالي، وخالل فصول ىذه الدراسة تم الت

 نتائج الدراسة؛ 
 مساىمات وحدود الدراسة؛ 
  ؛واقتراحاتتوصيات 
 .آفاق الدراسة المستقبمية 

 نتائج الدراسة -1

قسمت نتائج الدراسة إلى نتائج نظرية، نتائج تطبيقية ومناقشة النتائج عمى ضوء الدراسات السابقة 
 كاآلتي:

 نتائج الدراسة النظرية -1.1

 تتمثل أىم النتائج التي تم التوصل إلييا في الجانب النظري فيما يمي:   

   وجو لمساعدة المعمومة المالية المتضمنة بالكشوفات المالية أىم مخرجات نظام المعمومات المحاسبي ت
تم تبني النظام  متخذي القرار في ترشيد قراراتيم. وبيدف التحسين من جودتيا وزيادة الثقة بيا

المحاسبي المالي المتضمن لمبادئ وفروض ومعايير محاسبية تتقارب مع المرجعية الدولية لممحاسبة 
(IAS /IFRS) ، إذ يتوقع أن تعكس ماليةشكل والمحتوى المعموماتي لمكشوفات العمى الانعكس ما ،

 ؛ لممؤسسات االقتصادية وفية وصادقة عن األداء الماليصورة 
  قة من مستخدمي المعمومة الماليةلكشوفات المالية مع بعضيا البعض لمساعدة ذوي العالاتتكامل، 

لمركز المالي لممؤسسة، أما جدول حسابات النتائج وجدول سيولة ورة عن اتقدم الميزانية ص حيث
تقوم بيا المؤسسة عمى النتيجة وخزينة المؤسسة، في حين أن يقدمان آثر العمميات التي فالخزينة 
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تقوم المالحق في األخير تغير األموال الخاصة يرصد أىم التغيرات في األموال الخاصة، لدول ج
 مفصل لكل بند؛بتقديم فيم 

  التوجيات تتجمى محدودية الكشوفات المالية في عدم شموليتيا لمبعد البيئي واالجتماعي في ظل
تساعد متخذ القرار  خام الال يابشكممتطمبات التنمية المستدامة، كما أنيا  الحديثة نحو اإلفصاح وفق

 مؤشرات خادمة ليدفو؛ إال إذا استخرج منيا
 تقييم درجة نمو المؤسسة وتوضيح ي تقييم األداء المالي، حيث تساىم في تساعد المعمومة المالية ف

جراء المقارنات عم ى نقاط ضعفيا وقوتيا، تقديم المعمومات الالزمة التخاذ القرارات ورسم السياسات وا 
المستويات المختمفة واإلجراءات التصحيحية المناسبة، كما أنيا تسمح لجيات الرقابة الداخمية 

لقيام بأعماليا حصول عمى معمومات تمكنيا من ات المتاحة )النسب المالية( لموالخارجية بتشغيل البيانا
 المكانية والزمانية؛ ي السماح بالقيام بالمقارنةبفاعمية وفعالية أ

 عمية وفعالية النسب المالية في تقييم العوامل تؤثر عمى المعمومة المالية تقمل من فا توجد بعض
ما يحد من إمكانية  أخرىاصر الكشوفات من مؤسسة إلى ، منيا اختالف طرق تقييم عنالمؤسسة

المقارنة بينيا، وتأثر قيمة بنود الكشوف المالية بظاىرة التضخم خاصة عناصر الميزانية المسجمة 
 تكمفة التاريخية فإن لم يتم معالجتيا تفقد النسب المالية قيمتيا كأداة لمتقييم ومقارنة األداء المالي؛بال

  الفشل ىو مرحمة من مراحل التعثر تصف النقص المؤقت في السيولة يصاحبو مجموعة من
 ا؛ الصعوبات قد تؤدي إلى تخمف المؤسسة عن تسديد التزاماتيا حسب الجدول الزمني المخصص لي

  تحديد العوامل الفشل المالي االقتصادية والمالية والتسييرية يساىم في الوقاية منو وتجنبو خاصة إذا
 كان ليذه العوامل آثر واضح يمكن قياسو أو مالحظتو من خالل المعمومة المالية؛

  لمتنبؤ بالفشل تساىم المعمومة المالية عن طريق النسب المالية الدالة عن األداء المالي في بناء نماذج
المالي تختمف حسب الفئة المستفيدة من التنبؤ، ىدف الدراسة، الجانب المدروس من طرف الباحث، 
نوعية المعمومات المستعممة مالية أو غير مالية، خصائص العينة المستعممة، نوعية المتغيرات التي تم 

 ي؛معمم تبنييا، واألسموب التي تمت بو معالجة البيانات معممي أو ال
  ،كونو قطاع مركزي في تحقيق األمن الغذائي  واستراتيجيقطاع الحميب ومشتقاتو ميم، حساس

واالكتفاء الذاتي واألمن االجتماعي، ومحل تركيز وتنظيم السمطات العمومية عمى كافة الجوانب 
 قطاع؛مبالغ الدعم التي تضخ لمالمالية... وضخامة التنظيمية، القانونية، و 

 قطاع مركب ناشئ قابل لتطور واالستغالل عمى مستوى مكوناتو  شتقاتو ىوقطاع الحميب وم
 والقطاعات المساندة ومساعدة لو؛

  يزداد الطمب عمى الحميب ومشتقاتو سنة عن سنة نتيجة مكانة ىذه المنتجات في النظام الغذائي
 لممواطن الجزائري، والزيادة الديموغرافية؛ 
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 مواد أولية لمصناعة،  :عية لمسوق الخارجي عمى كل المستوياتيعاني قطاع الحميب ومشتقاتو من تب
 صعبة تشكل ىذه التبعية عبأ كبير.معدات استثمار، تكنولوجيا،.... وفي ظل زيادة سعر العممة ال

 نتائج الدراسة التطبيقية -6.1

 يمكن تمخيص أىم نتائج الدراسة التطبيقية فيما يمي:

: "ال يعود الفشل المالي لمؤسسات قطاع الحميب هة: نصت أننتائج اختبار الفرضية الثاني -1.6.1
 ومشتقاته إلى عوامل مالية معبر عنها بمؤشرات تقييم األداء المالي"

اختبارىا وفق  التي نذكر نتائج الختبار صحة الفرضية أعاله تم تقسيميا إلى فرضيات فرعية
 التسمسل الموالي:

 :ال توجد تأثيرات جوهرية لمسيولة عمى فشل مؤسسات قطاع " نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى
 " الحميب ومشتقاته ماليا

خالل سنوات  %20 %،2 %،49 %،16تبين نتائج الدراسة أن مجموع القوة التمييزية لنسب السيولة  -
 الدراسة عمى الترتيب؛

فشل المالي لمؤسسات مسيولة عمى الل التغيرات الجوىرية تظير نتائج أسموب االنحدار الموجيستي تأثير -
يؤدي لزيادة احتمال  (Q1-7قطاع الحميب ومشتقاتو، حيث أن زيادة  نسبة النقدية إلى مجموع األصول)

عمى التوالي. في حين أن زيادة نسبة السيولة العامة تؤدي إلى  2013 ،2011،2012الفشل المالي سنة 
 .2012نقص احتمال الفشل المالي سنة 

مسيولة عمى فشل مؤسسات قطاع للوجود تأثيرات جوىرية  رعية األولىترفض الفرضية الف ومنو
 الحميب ومشتقاتو ماليا.

 " :ال توجد تأثيرات جوهرية لممردودية عمى فشل مؤسسات نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية
 " قطاع الحميب ومشتقاته ماليا

القوة التمييزية مقارنة مع المجموعات تبين نتائج الدراسة تفوق نسب المردودية من حيث مجموع نسبة  -
 خالل سنوات الدراسة المتوالية؛ %51، %87، %50، %48حيث قدرت بـ األخرىاألساسية 

وفق أسموب التحميل الموجيستي تظير المردودية كعامل ىام لتفسير حدوث الفشل المالي ابتداًء من  -
 لى نقص احتمال الفشل المالي.حيث أن زيادة المردودية التجارية واالقتصادية يؤدي إ 2011

إذن توجد تأثيرات جوىرية ىامة لممردودية عمى فشل مؤسسات قطاع الحميب ومشتقاتو و تثبت عدم 
 صحة الفرضية الفرعية الثانية.
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 " :ال توجد تأثيرات جوهرية المديونية عمى فشل مؤسسات قطاع نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة
 " الحميب ومشتقاته ماليا

الفشل المالي عمى  حدوث إلييا أن المديونية عامل ىام في تفسير التي توصمناتظير النتائج 
 مستوى القطاع المدروس، حيث:

 ؛2013سنة  %26َ، 2012سنة %5، 2010سنة % 7قدرت مجموع نسبة القوة التمييزية  -
( يزيد من Q3-4األصول)زيادة نسبة الديون المالية إلى مجموع فإن  حسب نتائج االنحدار الموجيستي، -

احتمال الفشل المالي في كل سنوات الدراسة. في حين ظير األثر العكسي لزيادة نسبة األموال 
 . 2012و2010( سنة -6Q3الخاصة إلى األصول الثابتة)

 " :لتغطية الديون عمى فشل مؤسسات ال توجد تأثيرات جوهرية نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة
 " ومشتقاته ماليا قطاع الحميب

أكدت نتائج الدراسة حول الفرضية أعاله، غياب أثر نسب الخاصة بتغطية الديون في تفسير الفشل 
 المالي في اسموبي تحميل البيانات المستعمل. 

 توجد تأثيرات جوهرية لمنشاط عمى فشل مؤسسات قطاع ال ر الفرضية الفرعية الخامسة: "نتائج اختبا
 " ياالحميب ومشتقاته مال

تفند نتائج الدراسة الفرضية الفرعية المذكورة أعاله، حيث تمعب كفاءة المؤسسة في تسيير أصوليا 
في وقاية المؤسسة من خطر الفشل  اىامً  االجارية، صافي رأسماليا، مخزونيا، وأصوليا السريعة دورً 

 ع الحميب ومشتقاتو. المالي؛ أي أن التغيرات الجوىرية لمنشاط تفسر الفشل المالي في مؤسسات قطا

انطالقا من نتائج الفرضيات الفرعية تستنتج عدم صحة الفرضية الثانية حيث أن الفشل المالي في 
 مؤسسات قطاع الحميب ومشتقاتو يعود لعوامل مالية.

 نتائج اختبار الفرضية الثالثة -6.6.1

التمييز لها القدرة عمى  عمومة المالية ليسنماذج التنبؤ بالفشل المالي المبنية عمى أساس الم"
 ".بين المؤسسات الفاشمة والناجحة في قطاع الحميب ومشتقاته

في  %85،97و %36،86نماذج التحميل التمييزي طوال مدة الدراسة يبمغ معدل الترتيب الصحيح في 
أساس نماذج االنحدار الموجيستي، يظير المعدلين السابقين القدرة العالية لنماذج التنبؤ المبنية عمى 

 .ةومنو تثبت عدم صحة الفرضية الرابعالحميب ومشتقاتو مؤسسات قطاع تمييز المعمومة المالية في 
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 رابعةنتائج اختبار الفرضية ال -3.6.1

بالفشل المالي في قطاع  عمى التنبؤ نماذج المبنية عمى أساس المعمومة ليس لها القدرة ال"
 ".الحميب ومشتقاته

(. تدل معدالت %2،97) 2011نموذج الموجيستي سنةالفشل المالي في الأعمى نسبة تنبؤ بت م  ج  س  
عمى  (%90،56التحميل التمييزي)( و %75،91التنبؤ بالفشل المالي العالية في نماذج االنحدار الموجيستي )

 في بناء نماذج تنبؤ ذات قدرة تنبؤية عالية. ممعمومة الماليةالدور اليام ل

 الدراسات السابقة مناقشة النتائج عمى ضوء -3.1

فيما يمي سنحاول التطرق إلى نقاط االتفاق واالختالف بين ىذا البحث والدراسات السابقة مع 
 اإلشارة إلى أنو يوجد اختالف في بيئة ومجال الدراسة.

-دور التحميل النوعي في التنبؤ بفشل المؤسسة االقتصادية " دراسة مصطفى طويطي حول:
": تتفق الدراستان في أسموب التحميل المتبع أين توصمت الدراسة -لمتوسطةحالة المؤسسات الصغيرة وا

 :في ألىمية الجانب المالي في حدوث الفشل لكنيما يختمفان

مالي آي مؤشر لتقييم األداء ال 39اعتماد الباحث عمى بيانات نوعية في حين اعتمدت دراستنا عمى  -
 ة؛تم حسابيا انطالقا في كشوف المالي بيانات مالية

تحديد عوامل الفشل انطالقا من جوانب متعددة )المالية، الفنية، البشرية، التسويقية، الدعم والمرافقة،  -
 المؤثرات الخارجية( في حين ركزت دراستنا عمى الجانب المالي أو العوامل المالية فقط؛

اعتمدت أسموبي سنة مالية واحدة فقط أما دراستنا مى أسموب االنحدار الموجيستي لاعتمد الباحث ع -
 التحميل الموجيستي والتحميل التمييزي عمى أربع سنوات مالية.
قوة  تقدر يع المتغيرات سالفة الذكر، حيث توصمت الدراسة إلى أن النموذج المقترح يحتوي جم

. أفادتنا ىذه الدراسة في فيم كيفية التعامل مع %90،8فيي أما قوتو التنبؤية % 82 بـ تفسيره لظاىرة
 ختبارات الالزمة لموصول إلى نموذج تنبؤ معنوي.وفق أسموب االنحدار الموجيستي ووضحت اال اتالبيان

دراسة تطبيقية -الصناعيةتحميل وتقدير الخطر المالي في المؤسسات دراسة زينب حوري "
تركيز ": تتفق الدراستان من حيث اليدف لكنيما تختمفان في 0220-0222التحميل التمييزي  باستخدام

باستخدام أسموب التحميل التمييزي. أظيرت باحثة عمى سبعة نسب تم حسابيا لخمس عشرة مؤسسة ال
نتائج الدراسة أن خطر الفشل المالي يعود إلى أسباب خارجية متعمقة بالتغير التكنولوجي، تغيير األذواق 

يولة عندىا تكون سيؤدي إلى عجز في الفتحقيق المؤسسة لخسائر متوالية وتغيير المحيط. أما داخميا 
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د التزاماتيا بتاريخ االستحقاق، وينخفض مستوى النشاط وتشرف المؤسسة المؤسسة غير قادرة عمى تسدي
عسر مالي ىيكمي ثم االفالس. كان وجو االستفادة من ىذه الدراسة معرفة كيفية التعامل مع  عمى وضعية

 البيانات وفق أسموب التحميل التمييزي. 

المالية: مداخل نظرية  مكانة اإلفالس في النظرية" 2010لسنة  sami BENJABEURدراسة 
ن في اعتمادىما عمى متغيرات الطرق واألساليب : اتفقت الدراستا"ميداني عمى مستوى فرنساواختبار 
 والتنبؤ بالفشل المالي لكنيما تختمفان في: تفسيرلالكمية 

 مؤسسة؛ 187ارنة مع عينة دراستنا مق مؤسسة صغيرة ومتوسطة 800تميزت بعينة مدروسة كبيرة  -
اعتمد الباحث معيار قانوني لتصنيف المؤسسات وىو اإلفالس في حين أن دراستنا اعتمدت عمى  -

 معيار مالي ىو تحقيق خسائر لسنتين أو أكثر؛
  لتي اعتمدت عمى متغيرات كمية فقط.استعمل الباحث متغيرات ماكرو اقتصادية عكس دراستنا ا -

عدالت تصنيف جيدة لممؤسسات وفق التحميل التمييزي، كما حددت أسباب الفشل أظيرت الدراسة م
األعباء المالية عمى المؤسسة. ساىمت ىذه ودية، وزيادة المالي في زيادة المديونية، نقص السيولة والمرد

 ، كما أنيا تحوي خطوات عممية واضحةإطار مفاىيمي واضح لمفشل المالي الدراسة بشكل كبير في تحديد
 لطرق التعامل مع البيانات لموصول إلى نموذج كفئ لمتنبؤ بالفشل المالي. 

دراسة ال": تتشابو كثيرا نظام التنبيه المبكر إلفالس التنبؤ بالفشل المالي" Aktan SINANدراسة 
ؤ من حيث تركيبة العينة في حين أنيا استعانت بأساليب احصائية متعددة لممقارنة بين كفاءة النماذج التنب

من حيث  االنحدار الموجيستيلنماذج مف األساليب حيث توصمت إلى تفوق بالفشل المالي في مخت
 التصنيف الصحيح لممؤسسات.

 حدود ومساهمة الدراسة -6

 حدود الدراسة -1.6

  قصاء العوامل غير مالية نظرا لمحدودية مصادر البيانات الكمية الالتركيز عمى البيانات المالية وا 
جتيا من طرف الباحث وقد برر ىذا الحد في العنوان حيث ظيرت عبارة المعمومة وصعوبة معال

 المالية واألداء المالي؛

 التحميل لموجيستي و استعممت الدراسة نوعين من األساليب التحميل اإلحصائي الممتثمة في االنحدار ا
ء ثة التي تعتمد عمى الذكاالتمييزي التي تعد من الطرق المعممية التقميدية مقارنة مع األساليب الحدي

 برامج اإلعالم اآللي.الصناعي و 
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والعراقيل التي واجيت عممية انجاز الدراسة لكن ىذا ال تنتقص من أىميتيا التي  رغم حدود الدراسة
 نممسيا في مساىمتو وتوصيات واآلفاق المستقبمية ليا.

 مساهمة الدراسة -6.6

  ات المالية في بناء نماذج لمتنبؤ بالفشل المالي عمى ودور الكشوفتوسع نطاق المعرفة حول مساىمة
المستوى الوطني وعمى مستوى القطاع المدروس، حيث أن ىذا النوع من الدراسات قديم في الدول 

  الغربية أما وطنيا فيو حديث وقميل؛
 نتيجة صعوبة الحصول عمى نوعي أغمب الدراسات عمى المستوى الوطني، اعتمدت عمى التحميل ال

 التحميل الكمي؛ في شوف المالية ومصادر موثوقة لمبيانات يعتمد عميياالك
  ( مؤسسة 187قطاع الحميب ومشتقاتو كما أن عينة الدراسة كبيرة نوعا ما )ال يوجد دراسات مشابية في

 فرة عمى مستوى الوطني؛مقارنة مع الدراسات المتو 
  ًباإلشارة إلى مجموعة  سنواتلفترة أربع  د  د  لمفشل المالي حيث ح   اوواضحً  اتوفر الدراسة منظورا واسع

مؤشرات تقييم األداء المالي األساسية المتمثمة في السيولة، المردودية، المديونية، تغطية الديون، 
 والنشاط؛

 إلى الجانب  في ظل تبني النظام المحاسبي المالي والدعوة لتوسع عممية اإلفصاح المحاسبي
فرة بالكشوفات المالية بت أىمية المعمومة المالية المتو ال أن الدراسة تثمؤسسة، إاالجتماعي والبيئي بال

ذات المصالحة بالتركيز عمى طرق وطاقتيا الكامنة في التنبؤ بالفشل المالي ما يدعو األطراف 
 مبادئ إعداد الكشوف المالية؛  و 
 دماج المتغيرات إال أن  في النماذج كمية رغم تقدم طرق تقييم األداء وتطور أساليب تحميل البيانات وا 

تنبؤ بالفشل المالي ذات الالدراسة تظير كسائر الدراسات فعالية الطرق الكالسيكية في تطوير نماذج 
 كفاءة عالية؛

  تساىم  كمايتعمق بخصائص المؤسسة،  مشتقاتوتوضح نتائج الدراسة أن الفشل المالي بقطاع الحميب و
الممارسة الميدانية فإجراءات الدراسة المرتبطة و  ىيم النظريةالدراسة في تضييق الفجوة بين تطور المفا

باختيار العينة، تصفية المتغيرات، التقنيات المستعممة، وتقييم النتائج يمكن تسخيرىا لفائدة مجموعات 
  .لمؤسسةالقرارات المالية الخاصة باحة في اتخاذ المصمذات 

 قتراحاتاالو  التوصيات -3

 تائج الدراسة يمكن إدراج التوصيات اآلتية:  في ضوء ما توصمت إليو ن
 خفاء المعمومة المالية؛  تعزيز ثقافة اإلفصاح المحاسبي واالبتعاد عن السرية وا 
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  إلزام المؤسسات بنشر قوائم مالية قطاعية ودورية عمى فترات قصيرة حتى يمكن توفير معمومات أكثر
 لترشيد القرارات؛ مالئمة

 اء موقع الكتروني يتضمن جميع المعمومات المالية الخاصة بأنشطتيا ضرورة إلزام المؤسسات بإنش
 لتسييل عمل الباحثين والمحممين الماليين؛

  ضرورة تحسيس المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة بأىمية مؤشرات تقييم األداء المالي في تجنب
 الفشل المالي؛خطر 

 الي عمى مستوى القطاع المدروس نظرا ألىميتو؛ضرورة إنشاء ىيئة تيتم بنماذج لمتنبؤ بالفشل الم 
  التكوين المستمر لممحاسبين لضمان الفعالية والكفاءة في الميدان المحاسبي، مع ضرورة تكييف اإلطار

 القانوني والتشريعي مع مستجدات معايير التقارير المالية الدولية؛
 ل المالي؛االستفادة من تجارب الدول في مجال تطبيق نماذج التنبؤ بالفش 
  تدقيق القوائم المالية التي تقدميا المؤسسات إلى مصمحة الضرائب ومختمف الجيات الحكومية والتأكد

 من أنيا تعكس األنشطة الحقيقية لممؤسسة؛
  مالية في نماذج التنبؤ بالفشل المالي لممؤسسات؛الإلزامية مزج المتغيرات المالية وغير 
 الصغيرة والمؤسسات الصناعة وزارة مع بالتنسيق الوطني المستوى عمى بيانات قاعدة استحداث 

 تسجيل ىيئات، لإلحصاء الوطني الديوان ،االتصاالت شركات، االستثمار ترقية، ديوان والمتوسطة
لممؤسسات  الضرورية البيانات تشمل حيث االجتماعي، لمضمان الوطني والصندوقالتجاري،  السجل
 متابعتيا. عند وضعيتيا عمى لالستدالل الالزمة عطياتبالم منيا المستفيد الجيات لتزويد

 اآلفاق المستقبمية لمدراسة -4

إن موضوع المعمومة المالية وتقييم االداء المالي في إطار التنبؤ بالفشل المالي واسع وحديث في 
ظاىرة  الجزائر رغم أنو كالسيكي في الدول أخرى، ما يتطمب إجراء مزيد من الدراسات لمتعمق أكثر لفيم

الفشل المالي نظرا لخطورتيا وآثارىا الجسيمة عمى االقتصاد الوطني، حيث تناولت ىذه الدراسة موضوع  
المالي في المؤسسات االقتصادية مما المعمومات المالية باعتبارىا مدخالت أساسية لعممية تقييم األداء 

 يساىم في بناء نماذج لمتنبؤ بالفشل المالي.

يمكن مواصمة البحث في ىذا الموضوع من عدة جوانب واشتقاق متغيرات أخرى بناء عمى ما سبق، 
 تصمح ألن تكون منطمقا في دراسات الحقة، بالتطرق إلى المواضيع اآلتية:

  دراسة دور المعمومة المالية في التنبؤ بالفشل المالي باستخدام أساليب حديثة لتحميل البيانات
 اإلحصائية؛ 

 مالية في التنبؤ بالفشل المالي؛الر دراسة دور المعمومة غي 
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 دراسة آثر التوفيق بين معمومات المالية وغير مالية عمى كفاءة نماذج التنبؤ بالفشل المالي؛ 
 فرة في السوق المالي لمتنبؤ بالفشل المالي وتقييم األداء؛ راسة دور المعمومة المالية المتو د 
 سات مقارنة بين الدول؛تطبيق الدراسة عمى قطاعات مختمفة  والقيام بدرا 
  ساس نوع المؤسسة وحجميا؛استخراج نموذج لمفشل المالي عمى أدراسة الفشل المالي و 
 أىمية اإلفصاح المحاسبي اإللكتروني في التنبؤ بالفشل المالي؛ 
  دور اإلفصاح المحاسبي وفق النظام المحاسبي المالي في التنبؤ بالفشل المالي؛ 
  رصة الجزائر في تقييم أداء المؤسسات والتنبؤ بفشميا؛معمومات المصدرة ببو الدور 
 أثر اإلفصاح المحاسبي وفق النظام المحاسبي المالي عمى محاربة الفساد المالي واإلداري؛ 
 أثر اإلفصاح المحاسبي وفق النظام المحاسبي المالي عمى تقميل من احتمال الفشل المالي؛ 
 بمتطمبات اإلفصاح وفق معايير التقارير المالية الدولية  مدى التزام المؤسسات االقتصادية الجزائرية

 وأثره عمى احتمالية نجاح المؤسسة.

من بيئة  نابعةبشكل عام يمكن القول، أنو رغم أىمية النتائج المتوصل إلييا تبقى ىناك نقائص 
إضافة  الشيء،منغمقة بعض فالمؤسسات الجزائرية ال تزال ىا، األعمال التي تمت معالجة الدراسة في إطار 

لتركيز المطمق عمى متغيرات تقييم األداء المالي الكمية فقط، ما يجعل الدراسة قابمة لمتحديث تزامنا مع 
 تطور استعمال وتوافر البيانات النوعية في الجزائر. 
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 الصة الفصل التطبيقيخ

اإلشكالية العامة،  فرضيات الدراسة المستمدة من حول صحة  ىدفت الدراسة إلى تقديم إجابات
مؤسسة عاممة بقطاع الحميب ومشتقاتو عمى المستوى الوطني. إذ تم  187بإجراء دراسة ميدانية عمى 

االعتماد عمى مؤشرات تقييم األداء المالي )النسب المالية( المستخرجة من الكشوف المالية السنوية لبناء 
 متنبؤ وتقييم خطر الفشل المالي. نموذج ل

ال يعود الفشل المالي لمؤسسات قطاع الحميب : "أية إلى رفض الفرضية الثانية خمصت الدراس
" بعد التأكد من عدم صحة ومشتقاتها إلى عوامل مالية المعبر عنها بمؤشرات تقييم األداء المالي

الفرضيات الفرعية؛ حيث توصمت إلى وجود تأثيرات جوىرية لمسيولة، المردودية، المديونية، والنشاط عمى 
فشل مؤسسات قطاع الحميب ومشتقاتو ماليا. إذن تم رفض الفرضية الفرعية األولى، الثانية، الثالثة، 

 لتأثيرات جوىرية لتغطية الديون. والخامسة، في حين تم قبول الفرضية الفرعية الرابعة "غياب ا

ة عمى المعمومة كما تم رفض الفرضية الرابعة والخامسة حيث أن نماذج التنبؤ بالفشل المالي المبني
ؤكده تما ىذا المالية ليا القدرة عمى التفسير والتنبؤ بظاىرة الفشل المالي بقطاع الحميب ومشتقاتو، 

 معادالت التصنيف الصحيح ومعدالت التنبؤ المرتفعة.
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 الخاتمة
دور المعمومة المالية في تقييم األداء المالي والتنبؤ بالفشل المالي حول  دراسةتمحور موضوع ال
إلى أي " حاولنا معالجة اإلشكالية التي تدور حولحيث  ،قطاع الحميب ومشتقاتوعمى مستوى مؤسسات 

والتمييز بين الشركات  ،اليالمالفشل ظاىرة تفسير والتنبؤ بالمدى يمكن أن تساىم المعمومة المالية في 
خاصة بعد اعتماد . "ناجحة عن طريق المؤشرات الرئيسية لتقييم األداء المالي)نسب مالية(؟الو  فاشمةال

تقديم صورة صادقة ووفية  الجزائر نظام محاسبي مالي يتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية بيدف
وعمى ىذا األساس اعتمادنا عمى أربعة فصول أساسية لتحميل . االقتصادي الجزائرية عن أداء المؤسسات
 اإلشكالية المطروحة.

س لتقييم عمومة المالية كأساالتعرض إلى الم، حاولنا في القسم النظري والذي احتوى ثالثة فصول
المالي داء عممية تقييم األحيث أن اس ولب موضوع الدراسة، أس تعتبروالتي  األداء المالي لممؤسسة

مبادئ ومعايير النظام المالي بتطبيق  المعمومات المحاسبينظام  مب وجود معمومات مالية ُيعدىاتتط
. القتصادي لممؤسسة وتسمح بتقييم أدائيا الماليتعكس الواقع ا ةبغية تقديم كشوف مالي (SCF)المحاسبي

دراسة، ليتم التوصل لم عتابيعتبر المتغير الموضوع الفشل المالي الذي أما عن الفصل الثاني، فقد تناول 
صف النقص المؤقت في السيولة يصاحبو مجموعة من ت أن الفشل ىو مرحمة من مراحل التعثر

ن إ الصعوبات قد تؤدي إلى تخمف المؤسسة عن تسديد التزاماتيا حسب الجدول الزمني المخصص ليا،
خاصة إذا كان ليذه  ،ةالظاىر  وتجنب ةفي الوقاي ىميمكن أن تسا فشل الماليحدوث ال عواملمعرفة 

من خالل المعمومة المالية بواسطة مؤشرات تقييم األداء  العوامل آثر واضح يمكن قياسو أو مالحظتو
مكانة ل . أما عن آخر فصل نظري، فقد تم التطرقتنبؤ بالفشل الماليلمبناء نماذج المالي والتي تساىم في 
العرض والطمب عمى الحميب  حميلكما تم ت ،وية فيوآليات تدخل السمطات العموم قطاع الحميب ومشتقاتو

 ومشتقاتو باعتبارىا مادة ذات استيالك واسع بالمجتمع الجزائري.

بغياب أثر العوامل المالية عمى   أما من خالل الدراسة التطبيقية، فقد اتضح لنا أن النتائج الخاصة
مرفوضة تماما، نتيجة وجود تأثير جوىري  (2)الفرضية الفشل مؤسسات قطاع الحميب ومشتقاتو ماليا 

لتغير مؤشرات تقييم األداء المالي الموزعة عبر مجموعات أساسية المتمثمة في السيولة، المردودية، 
س المالية، في حين نالحظ غياب التأثير و المديونية، والنشاط عمى وضعية مؤسسات القطاع المدر 

 الجوىري لمؤشرات تغطية الديون.

الفرضية الرابعة والخامسة حيث أن نماذج التنبؤ بالفشل المالي المبنية عمى المعمومة  كما تم رفض
المالية ليا القدرة عمى تمييز الجيد بين المؤسسات الفاشمة والناجحة  ما يفسر معدالت التصنيف أو 

ه النماذج ثبتت ىذمييزي واالنحدار الموجيستي. كما أالترتيب الصحيح لمنماذج وفق أسموب التحميل الت
 كفاءتيا عمى تفسير والتنبؤ بظاىرة الفشل المالي.
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بعد عرض وتحميل البيانات واختبار الفرضيات تم التوصل إلى مجموعة من النتائج قسمت إلى 
الدراسات السابقة، حيث اختمفت في جوانب  نتائج نتائج نظرية ونتائج تطبيقية ومن ثم تم مقارنتيا مع

الدور اليام  صفة عامة فإن جميع الدراسات اشتركت في التأكيد عمىواتفقت في جوانب أخرى. وب
التنبؤ  بواسطة مؤشرات تعتبر كمدخالت أساسية لنماذج لممعمومة المالية في تقييم األداء المالي لممؤسسات

 . وتكاليفيا الجسيمة.  بغية تجنب آثارهبالفشل المالي 

عمى مستوى  جيدا في تقييم األداء الماليالمعمومات المالية ليا دور ىام خالصة القول أن 
إحصائية تفسر حدوث  الفشل المالي، تمييز مؤسسات قطاع الحميب ومشتقاتو، حيث سمحت ببناء نماذج 

تفسير والتنبؤ المعدالت  قيمة وتساىم بالتنبؤ بالظاىرة. ىذا ما تثبتو ،بدقة لممؤسسات الفاشمة والناجحة
الموجيستي والتحميل التمييزي. لذا فإن تطبيق ماجاء بو  االنحدار كل من أسموب بالظاىرة التي قدميا

 بالفائدة عمى متخذ القرار وىو ما يعود النظام المحاسبي المالي يزيد من دقة نماذج التنبؤ بالفشل المالي، 
ن حدث    اآثارىفيحد من عمى جميع المستويات باتخاذ قرارات تحول دون حدوث ظاىرة الفشل المالي وا 

 مبية عمى النسيج االقتصادي واالجتماعي والسياسي لمبمد. الس
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 )قائمة المركز المالي( (: الميزانية10الممحق رقم )

 جانب األصول:     
  األصول

 مالحظة
N 

 إجمالي

N 

 اهتالك رصيد

N 

 صافي

N-1 

 صافي 

 جارية غير أصول
 فارق بين االقتناء
 تثبيتات معنوية
 تثبيتات عينية

 أراضى
 مبانى

 تثبيتات عينية أخرى
 امتيازىا تثبيتات ممنوح

 تثبيتات يجري إنجازىا
 تثبيتات مالية

 سندات موضوعة موضع معادلة
 مساىمات أخرى وحسابات دائنة ممحقة بيا

 سندات أخرى مثبة
 قروض وأصول مالية أخرى غير جارية

 ضرائب مؤجمة عمى األصل

     

      ةل غير الجاريومجموع األص

 أصول جارية
 مخزونات ومنتجات قيد التنفيذ

 بات دائنة واستخدامات مماثمةحسا
 الزبائن

 المدينون اآلخرون
 الضرائب وما شابييا

 حسابات دائنة أخرى واستخدامات مماثمة
 الموجودات وما شابييا

 األموال الموظفة واألصول المالية الجارية األخرى
 الخزينة

     

      مجموع األصول الجارية

      المجموع العام لألصول
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 خصوم:جانب ال

 N N-1 مالحظة الخصوم
 رؤوس األموال الخاصة

 رأس مال تم إصداره
 رأس مال غير مستعان به

 (0احتياطات مدمجة ) –عالوات واحتياطات 

 فوارق إعادة التقييم

 (0فارق المعادلة )

 ((0نتيجة صافية/)نتيجة صافية حصة المجمع )

 رؤوس أموال خاصة أخرى / ترحيل من جديد

   

    (0المدمجة )حصة الشركة 

    (0حصة ذوي األقلية )

    0الجموع 

 الخصوم غير الجارية
 قروض وديون مالية

 ضرائب مؤجلة ومرصود لها
 ديون أخرى غير جارية
 مؤونات ومنتجات ثابتة

   

    (2مجموع الخصوم غير الجارية )

 الخصوم الجارية
 موردون وحسابات ملحقة

 ضرائب
 ديون أخرى
 خزينة سلبية

   

    (3مجموع الخصوم الجارية )

    مجموع عام للخصوم

 ال تستعمل إال لتقديم الكشوف المالية المدمجة. (1)
الجريدة الرسمية ، 6002جويلية62المؤرخ في  القرار المحدد لقواعد التقييم ومحتوى الكشوف الماليةالمصدر: 

 .29-28، ص ص 6002، 91للجمهورية الجزائرية، العدد 
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 )قائمة الدخل( حسب الطبيعة النتيجةحساب  (:02ممحق رقم )ال

 ( ال تستعمل إال لتقديم الكشوف المالية المدمجة.1)
 .30، مرجع سابق، ص 2008جويمية  26المؤرخ في  القرار المحدد لقواعد التقييم ومحتوى الكشوف المالية: المصدر

 
 

 N N-1 مالحظة البيان

 رقم األعمال
 التنفيذ والقيد التامة المنتجات مخزون تغير

 المثبت اإلنتاج
 االستغالل إعانات

   

    إنتاج السنة المالية 1-

 المستيمكة المشتريات
 خرىاأل واالستيالكيات الخارجية الخدمات

   

    السنة المالية استهالك 2-

    (2-1لالستغالل ) القيمةالمضافة

 أعباءالمستخدمين
 المشابية والرسوم،والمدفوعات الضرائب

   

     اإلجمالي عن االستغالل الفائض 4-

 العممياتيةاألخرى المنتجات
 األعباءالعممياتيةاألخرى

 والمؤونات المخصصات لالىتالكات
 والمؤونات ةالقيم خسائر استئناف عن

   

    النتيجةالعممياتية 5-

 المنتوجات المالية
 المالية األعباء

   

    المالية النتيجة 6-

    (6+5الضريبة ) قبل العادية النتيجة -7

 العادية النتائج عن دفعيا الواجب الضرائب
 العادية النتائج المؤجمة )التغيرات( حول الضرائب

 يةمجموع منتجات األنشطة العاد
 مجموع أعباء األنشطة العادية

   

    العادية لألنشطة الصافية النتيجة 8-

 المنتجات )يطمب بيانيا( –العادية  غير العناصر
 األعباء ) يطمب بيانيا( –العادية  غير العناصر

   

    العادية غير النتيجة 9-

    لمسنة المالية الصافية النتيجة 10-

    ضع المعادلة في النتيجة الصافيةحصة الشركات الموضوعة مو 

    (1النتيجة الصافية لممجموع المدمج ) -11

     (1ومنيا حصة ذوي األقمية )

    (1حصة المجمع )
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 حسب الوظيفةالنتيجة (: حساب 03الممحق رقم )
 N N-1 مالحظة البيان

 األعمال رقم
 المبيعات كمفةت

   

    هامشاإلجماليال
 منتجات أخرى عممياتية

 تجاريةال التكاليف
 األعباء اإلدارية

 عممياتية أعباءأخرى

   

    النتيجةالعممياتية
 حسب الطبيعة ءلألعبا مفصل تقديم

 لالىتالكات( المستخدمين،مخصصات )مصاريف
 األعباء المالية

   

    الضريبة قبل النتيجةالعادية
 العادية النتائج عمى المطموبة الضرائب
 العادية )التغيرات( النتائج عمى المؤجمة الضرائب

   

    لألنشطةالعادية النتيجةالصافية
 عاديةالاألعباءغير 
 عاديةالغير  المنتوجات

   

    النتيجةالصافية لمسنة المالية
 (1حصة الشركات الموضوعة موضع المعادلة في النتائج الصافية )

 (1النتيجة الصافية لممجموع المدمج )
 (1حصة المجمع )

   

 ال تستعمل إال لتقديم الكشوف المالية المدمجة. (1)
 .31، مرجع سابق، ص2008جويمية  26المؤرخ في  المالية القرار المحدد لقواعد التقييم ومحتوى الكشوف: المصدر
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 (: جدول سيولة الخزينة وفق الطريقة المباشرة الفترة من ...إلى...04الممحق رقم )
 N-1السنة المالية  N السنة المالية مالحظة البيان

 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العممياتية
 المقبوضة من عند الزبائنالمتحصالت 

 المبالغ المدفوعة لمموردين والمستخدمين
 الفوائد والمصاريف المالية األخرى المدفوعة

 الضرائب عن النتائج األخرى المدفوعة
 تدفقات أموال الخزينة قبل التدفقات غير العادية.

 تدفقات أموال الخزينة المرتبطة بالعناصر غير العادية )يجب توضيحيا(
 

 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العممياتية )أ( صافي
 .................تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة االستثمار

 المسحوبات عند اقتناء تثبيتات عينية أو معنوية
 التحصيالت عن عمميات التنازل عن تثبيتات عينية أو معنوية

 المسحوبات عن اقتناء تثبيتات مالية
 التحصيالت عن عمميات التنازل عن تثبيتات مالية

 الفوائد التي تم تحصيميا عن التوظيفات المالية
 الحصص واألقساط المقبوضة من النتائج المستممة

 صافي أموال الخزينة المتأتية من أنشطة االستثمار )ب(
 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل

 ر أسيمالتحصيالت في أعقاب إصدا
 الحصص وغيرىا من التوزيعات التي تم القيام بيا

 التحصيالت المتأتية من القروض
 تسديد القروض أو الديون األخرى المماثمة

 صافي تدفقات الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل )ج(
 تأثيرات تغيرات سعر الصرف عمى السيوالت وشبو السيوالت

 ب + ج(تغير أموال الخزينة في الفترة )أ + 

 
 
 
 
 

  

   

 
 

  

   

 
 
 
 
 
 
 

  

   

 
 
 
 
 
 

  

   

   

    

 أموال الخزينة ومعادالتيا عند افتتاح السنة المالية
 أموال الخزينة ومعادالتيا عند إقفال السنة المالية

 تغير أموال الخزينة خالل الفترة

   

   

   

    المقاربة مع النتيجة المحاسبية

 .35، ص، مرجع سابق2008جويمية  26المؤرخ في  القرار المحدد لقواعد التقييم ومحتوى الكشوف المالية:المصدر
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 الفترة من ...إلى... الخزينة وفق الطريقة غير المباشرةجدول سيولة  (:05الممحق رقم )
 N-1السنة المالية   N السنة المالية مالحظة البيان

 ية من األنشطة العممياتيةتدفقات أموال الخزينة المتأت
 صافي نتيجة السنة المالية

 تصحيحات من أجل:
 االىتالكات واألرصدة -
 تغير الضرائب المؤجمة -
 تغير المخزونات -
 تغير الزبائن والحسابات الدائنة األخرى -
 تغير الموردين والديون األخرى -
 نقص أو زيادة قيمة التنازل الصافية من الضرائب -

 عن النشاط )أ( تدفقات الخزينة الناجمة
 

 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من عمميات االستثمار
 مسحوبات عن اقتناء تثبيتات

 تحصيالت التنازل عن تثبيتات
 تأثير تغيرات محيط اإلدماج )*(

 تدفقات أموال الخزينة المرتبطة بعمميات االستثمار )ب(
 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من عمميات التمويل

 لمدفوعة لممساىمينالحصص ا
 زيادة رأس المال النقدي 

 إصدار قروض
 تسديد قروض

 تدفقات أموال الخزينة المرتبطة بعمميات التمويل )ج(
 تغير أموال الخزينة لمفترة )أ + ب + ج(

 أموال الخزينة عند االفتتاح
 أموال الخزينة عند اإلقفال

 تأثير تغيرات سعر العمالت األجنبية )*(
 خزينةتغير أموال ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

 
 
 
 
 
 

  

   

 
 
 
 
 
 

  

   

   

   

   

 ال ُيستعمل إال في تقديم  الكشوف المالية المدمجة.)*( 
 .36، مرجع سابق، ص2008جويمية  26المؤرخ في  المصدر:القرار المحدد لقواعد التقييم ومحتوى الكشوف المالية          
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 (: جدول تغير األموال الخاصة06الممحق رقم )
رأسمال  مالحظة 

 المؤسسة
فارق إعادة  فارق التقييم عالوة اإلصدار

 التقييم
 االحتياطات والنتيجة

       N-2ديسمبر  31الرصيد في 
 تغيير الطريقة المحاسبية

 تصحيح األخطاء اليامة 
 إعادة تقييم التثبيتات 
األرباح أو الخسائر غير المدمجةفي  

 سابات في حساب النتائجالح
 الحصص المدفوعة 
 زيادة رأس المال 

 صافي نتيجة السنة المالية

      

       N-1ديسمبر  31الرصيد في 
 تغيير الطريقة المحاسبية

 تصحيح األخطاء
 إعادة تقييم التثبيتات

األرباح أو الخسائر غير مدرجة في 
 الحسابات في حساب النتائج

 الحصص المدفوعة
 رأس المالزيادة 

 صافي نتيجة السنة المالية

      

       Nديسمبر  31الرصيد في 
 .37، مرجع سابق، ص 2008جويمية  26المؤرخ في  القرار المحدد لقواعد التقييم ومحتوى الكشوف الماليةالمصدر:   
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 في الدراسةمؤشرات تقييم األداء المالي )النسب المالية( المستعممة  (:07الممحق رقم )
  مجموعة تقييم األداء الترميز النسبة  الدراسة السابقة إعتمدت النسبة

 األساسية
، (1977)، ألتمان(1966)بيفر 

، (1972)، ديكان(1990)جيمبتر 
 .(2000)خروناندريا شاريتو واأل

نسبة السيولة الجارية )العامة( =مجموع 
 األصول الجارية إلى مجموع الخصوم الجارية.

Q1-1 

 السيولة

، اندريا شاريتو (1972)ديكان 
 خرون.واأل

 –نسبة السيولة السريعة = األصول الجارية 
 المخزون إلى مجموع الخصوم الجارية.

Q1-2 

نسبة السيولة الفورية =القيم النقدية الجاىزة  .1972، ايدمستر 1972ديكان 
وشبو النقدية الشبو جاىزة إلى مجموع الخصوم 

 الجارية.

Q1-3 

بيفر، ألتمان، ديكان، 
أولسون،موسمان، جونسون، ديكان، 

 اندريا شاريتو و اآلخرون.

نسبة رأسمال العامل الصافي إلى مجموع   
 األصول.

Q1-4 

 Q1-5 نسبة األصول الجارية إلى مجموع األصول. بيفر، الحنواوي وموريس، جيمبرت

لحنواوي وموريس، اندريا ديكان، ا
 خرون.شاريتو واأل

نسبة مجموع األصول السريعة إلى مجموع 
 األصول.

Q1-6 

 Q1-7 نسبة قيم النقدية إلى مجموع األصول. ديكان 

 Q1-8 نسبة األصول السريعة إلى  المخزون. (1974بالم)

نسبة ىامش ربح االجمالي= رقم األعمال أو  (2011أكتان سينان )
تكاليف البضاعة إلى  –المبيعات خارج الرسم 

 األعمال أو المبيعات خارج الرسم. رقم 

Q2-1   المردودية
 التجارية 

 المردودية 

( ، اندريا 2011أكتان سينان )
 شاريتو واألخرون.

نسبة الربح التشغيمي اإلجمالي ) رقم األعمال 
 -تكاليف البضاعة –أو المبيعات خارج الرسم 
 األجور( إلى المبيعات.

Q2-2 

 Q2-3 نتيجة التشغيمية إلى المبيعات.نسبة ال (2011أكتان سينان )

 Q2-4 نسبة الربح قبل الضريبة والفائدة إلى المبيعات. (2011أكتان سينان )

(، 1985(،ميتشالر )1983كمبوال) 
(، أكتان سينان 1987كارليز )

(2011) 

نسبة الربح قبل الفائدة والضريبة واالىتالك 
 انخفاض القيمة إلى المبيعات.

Q2-5 

مان، ألتمان وآخرون ، اكتان ألت
 سينان.

نسبة ىامش الربح الصافي نتيجة الصافي إلى 
 المبيعات.

Q2-6   المردودية
 االقتصادية 

أكتان سينان، اندريا شاريتو و   Q2-7 نسبة الربح التشغيمي إلى مجموع األصول.
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 اآلخرون.

نسبة الربح قبل الضريبة و الفائدة  إلى مجموع  أكتان سينان.
 ألصول.ا

Q2-8 

الربح قبل الفائدة و الضريبة واالىتالك  أكتان سينان.
 وانخفاض القيم إلى مجموع األصول.

Q2-9 

نسبة العائد عمى األصول ىو نسبة الربح  بيفر، ديكان، أكتان سينان.
 الصافي إلى مجموع األصول.

Q2-10 

اصة ىو نسبة نسبة العائد عمى األموال الخ بيفر، ديكان، اكتان سينان.
 الربح الصافي إلى األموال الخاصة.

Q2-11   المردودية
 المالي 

 المديونية Q3-1 نسبة الديون إلى مجموع األصول. بيفر، ديمستر، ألسون ،زيمكرينين.

نسبة الديون طويمة األجل إلى مجموع  أكتان سينان.
 األصول. 

Q3-2 

 Q3-3 موع األصول.نسبة الديون قصيرة األجإللى لمج أكتان سينان.

نسبة الديون المالية )القروض(إلى لمجموع  أكتان سينان.
 األصول. 

Q3-4 

من نسب المعتمدة في التحميل  
المالي مؤيد خنفر وغسان 

 (.2011المطارنة)

نسبة الديون طويمة األجل إلى لمجموع األصول 
 الثابتة.

Q3-5 

مقموب نسبة الرفع المالي من نسب 
التحميل المالي تاب كالمعتمدة في 

 مؤيد خنفر وغسان.

 Q3-6 نسبة األموال الخاصة إلى أصول الثابتة.
 

 

 

 Q3-7 نسبة ديون طويمة األجل إلى الديون. نسب المعتمدة في التحميل المالي

أكتان سينان، اندريا شاريتو و 
 اآلخرون.

 Q3-8 نسبة الديون القصيرة األجل إلى الديون.

 Q3-9 نسبة مجموع الديون إلى األمول الخاصة. .حناوي وموريس

 Q3-10 نسبة الديون طويمة األجل إلى األمول الخاصة. ايدمستر.

نسبة الديون القصيرة األجل إلى األموال  ايدمستر.
 الخاصة. 

Q3-11 

 Q3-12 نسبة  الديون المالية إلى األموال الخاصة. ايدمستر.
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الديون ىو الربح قبل الضريبة معدل تغطية  ألتمان واآلخرون.
 والفائدة إلى فائدة الديون.

Q4-1  تغطية المديونية 

معدل تغطية الديون ىو األرباح قبل الفائدة  نسب التحميل المالي في الكتب.
 والضريبة + االىتالك إلى فائدة الديون.

Q4-2 

ديكان، كارل، ايدمستر، أكتان 
 سينان.

صافي رأسمال نسبة صافي المبيعات إلى 
 العامل.

Q5-1  نسب النشاط 

أكتان سينان، اندريا شاريتو ايدمستر، 
 خرون.و األ

 Q5-2 نسبة صافي المبيعات إلى المخزون.

 Q5-3 نسبة صافي المبيعات لألصول الجارية. خرون.ديكان، اندريا شاريتو واأل

 Q5-4 نسبة صافي المبيعات إلى األموال الخاصة. ايدمستر.

 Q5-5 نسبة صافي المبيعات إلى األصول السريعة. ن.ديكا

 Q5-6 نسبة صافي المبيعات إلى النقدية  ديكان.

 من إعداد الباحثة باالعتماد عمى الدراسات السابقة.المصدر: 
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 BLAZY et  COMBIER (1997) وكومبيي  باليزيعوامل الفشل المالي حسبب  (:08الممحق رقم )
 خصائص المجموعة واألثر عمى القوائم المالية عةالمجمو 

 %45، 5المجموعة األولى: أسباب العرضية: 
 الحوادث المختمفة؛ -
 صراع من الشركاء الخواص؛ -
 صراع مع الشركات العموميين) الضرائب(؛ -
 االختالس داخل المؤسسة؛ -
 مشاكل اجتماعية عمى مستوى المؤسسة؛ -
 المؤسسة ضحية لعممية تالعب؛ -
 ييرين؛موت المس -
 حدث مفاجئ. -

 
 معدل المخاطرة جد مرتفع نظرا لصعوبة التنبؤ بيا؛ -
 تضم أحداث مرتبطة بالمسيرين وعالقة المؤسسة بالمحيط؛ -
 صعوبة ترجمة ىذه العوامل إلى مؤشرات مالية. -

  

 %5،44المجموعة الثانية: الفرص والمبيعات: 
 االتجاه نحو خسارة جزء من السوق؛ -
 ائن؛الخسارة المفاجئة لمزب -
 إفالس زبائن ميمين؛ -
 التقييم السيء لمسوق؛ -
 منتوجات غير مالئمة؛ -
 منتوجات ميممة؛ -
 سعر بيع جد مرتفع. -
 

 
تحتوى عنصر المفاجئة كسابقتيا، وصعوبة التحكم في ىذه المتغيرات ألنيا 
خارج حدود المؤسسة كنظام لكن يمكن معرفة ىذا العناصر من خالل تحميل 

تحميل أرقام األعمال، والتنبؤات الزبائن المشكوك  وضعية الزبائن الموجودين،
 فييم، دراسة تكاليف المؤسسة. 

 %4،42المجموعة الثالثة: الصعوبات المالية: 
 عجز في األموال الخاصة؛ -
 توقف دفع الزبائن؛ -
 تمديد من آجال تسديد العمالء؛ -
 معدل فائدة مرتفع ال تتحممو المؤسسة؛ -
 ؛توقف الدعم من طرف المؤسسة األم -
 التقميص من آجال الموردين؛ -
 توقف اإلعانات. -

 

 
تتميز ىذه المجموعة من وجود آثار ليا عمى مستوى القوائم المالية  -

 لكن مع وجود احتمال كبير لعدم التأكد؛
رغم سرعة استخراج مؤشرات التنبؤ من ىذه المجموعة إال أن ليا  -

 آفاق تنبؤ بعيدة األجل.

 %7،32مة والتسير: المجموعة الخامسة: مشاكل المعمو 
 عجز النظام المحاسبي؛ -
 غياب الكفاءة؛ -
 سوء الفيم بين فريق اإلدارة؛  -
 الزيادة في االلتزامات؛ -
 جيل بتكمفة العائد؛ -
 صعوبات االتصال عمى مستوى المؤسسة؛ -
 التقييم غير دقيق لممخزون؛ -
 المؤونات غير كافية.  -

 
 .يصعب فيم أو استخراج ىذه العوامل من القوائم المالية

 %3،26المجموعة الخامسة: العوامل الماكرو اقتصادية: 
 انخفاض مستوى الطمب عمى مستوى القطاع؛ -
 حالة القوى القاىرة؛ -
 المنافسة المرتفعة عمى مستوى األسعار؛ -

 
ىي عوامل مستقمة تماما عن المؤسسة وال تممك ىذه األخيرة تغيرىا إن ترجمة 
ىذه العوامل ليس فورية وال مقيدة ببعض البنود لكن يمكن مالحظتيا في القوائم 

 المالية.
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 المنافسة الشديدة فيما يخص األسعار؛ -
 السياسة العمومية غير موفقة مع قطاع النشاط؛ -
 معدالت عامة لمفائدة مرتفعة؛  -
 تطور غير مالئم والمناسب لمعدل الصرف.ال -

 %1،22المجموعة السادسة: التكاليف وهيكمة االنتاج: 
 المرتفعة؛ تكاليف االستغالل -
 تكاليف المستخدمين المرتفعة؛ -
 قدرة اإلنتاج المرتفعة مقارنة مع االستثمار؛ -
 االرتفاع المفاجئ لتكاليف االستغالل؛ -
 تكمفة البطالة؛ -
الخسارة المفاجئة لمورد أو رفض قبول التأخر في  -

 الدفع؛
 إجراء االنتاج غير مالئمة أو ميممة؛ -
 انخفاض قيمة األصول. -

 
 لمجموعة عمى الحسابات األرصدة الوسيطية و بنود األصول.تظير أثار ىذه ا

 %16المجموعة السابعة: استراتيجية المؤسسة. 
فشل المشاريع الميمة في المؤسسة كاالستثمارات  -

عادة الييكمة؛  وا 
 القبول بسوق ذو مردودية قميمة. -

 

 يمكن استخراج أثر ىذه المجموعة من القوائم المالية حيث تظير ىذه المبالغ
 في أرقام االستثمارات.

Source: Régis BLAZY, Jérôme COMBIER: LA DEFAILLANCE D'ENTREPRISE :Causes 

économiques, traitement judiciaire et impact financier, république française institut national de la 

national de la statique et les études économique, ,P : 41-42, disponible sur le : 

https://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/17920/1/imethode72-73.pdf , consultè le (18 /03/2014 ),  

1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/17920/1/imethode72-73.pdf
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 2010الخاصة بالتحميل التمييزي لسنة  SPSSرنامج نتائج ب(: 09الممحق رقم )
 
Discriminant0202 
 

Tests d'égalité des moyennes de groupes 

 Lambda de Wilks F ddl1 ddl2 Sig. 

Q1-1 ,985 2,745 1 185 ,099 

Q1-2 ,984 2,949 1 185 ,088 

Q1-3 ,992 1,473 1 185 ,226 

Q1-4 ,987 2,349 1 185 ,127 

Q1-5 ,985 2,833 1 185 ,094 

Q1-6 ,998 ,457 1 185 ,500 

Q1-7 ,998 ,292 1 185 ,590 

Q1-8 ,997 ,599 1 185 ,440 

Q2-1 ,999 ,177 1 185 ,674 

Q2-10 ,999 ,246 1 185 ,621 

Q2-11 ,995 ,858 1 185 ,355 

Q2-2 ,994 1,025 1 185 ,313 

Q2-3 ,981 3,568 1 185 ,060 

Q2-4 ,996 ,754 1 185 ,386 

Q2-5 ,995 ,910 1 185 ,341 

Q2-6 ,981 3,572 1 185 ,060 

Q2-7 1,000 ,006 1 185 ,937 

Q2-8 ,999 ,234 1 185 ,629 

Q2-9 ,997 ,473 1 185 ,492 

Q3-1 ,965 6,788 1 185 ,010 

Q3-10 ,997 ,498 1 185 ,481 

Q3-11 ,993 1,274 1 185 ,261 

Q3-12 1,000 ,073 1 185 ,787 

Q3-2 ,905 19,440 1 185 ,000 

Q3-3 ,995 ,861 1 185 ,355 

Q3-4 ,905 19,451 1 185 ,000 

Q3-5 ,969 5,838 1 185 ,017 

Q3-6 ,987 2,378 1 185 ,125 

Q3-7 ,962 7,391 1 185 ,007 

Q3-8 ,961 7,430 1 185 ,007 

Q3-9 ,992 1,547 1 185 ,215 

Q4-1 ,986 2,628 1 185 ,107 

Q4-2 ,993 1,322 1 185 ,252 

Q5-1 ,994 1,175 1 185 ,280 

Q5-2 ,988 2,305 1 185 ,131 

Q5-3 ,967 6,313 1 185 ,013 

Q5-4 1,000 ,080 1 185 ,778 

Q5-5 ,989 2,073 1 185 ,152 

Q5-6 ,998 ,394 1 185 ,531 
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Récapitulatif des fonctions discriminantes canoniques 

 

Valeurs propres 

Fonction Valeur propre % de la variance % cumulé 

Corrélation 

canonique 

1 ,378
a
 100,0 100,0 ,524 

a. Les 1 premières fonctions discriminantes canoniques ont été utilisées pour l'analyse. 

 

 

Lambda de Wilks 

Test de la ou des fonctions Lambda de Wilks Khi-carré ddl Sig. 

1 ,726 55,515 24 ,000 

 

 

Coefficients de la 

fonction discriminante 

canonique 

 

Fonction 

1 

Q1-1 ,056 

Q1-2 -,060 

Q1-3 ,001 

Q1-4 -1,246 

Q1-5 2,512 

Q1-6 -,878 

Q1-7 -1,224 

Q1-8 ,009 

Q2-1 ,159 

Q2-10 -1,346 

Q2-11 -,063 

Q2-2 -,224 

Q2-4 1,482 

Q2-7 ,010 

Q2-8 ,971 

Q3-1 -1,803 

Q3-10 -,151 

Q3-11 -,005 

Q3-12 ,186 

Q4-1 ,000 

Q4-2 ,000 
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Q5-1 -,001 

Q5-3 ,044 

Q5-4 ,020 

(Constante) ,383 

Coefficients non standardisés 

 
Statistiques de classement 
 
 

Résultats du classementa,c 

  

 الصفة

Appartenance au groupe prévu 

Total 
  

 فشل نجاح

Original Effectif 130 16 114 نجاح 

 57 41 16 فشل

 100,0 12,3 87,7 نجاح %

 100,0 71,9 28,1 فشل

Validé-croisé
b
 Effectif 130 20 110 نجاح 

 57 31 26 فشل

 100,0 15,4 84,6 نجاح %

 100,0 54,4 45,6 فشل

a. 82,9% des observations originales sont classées correctement. 

b. La validation croisée n'est effectuée que pour les observations de l'analyse. Dans la validation 

croisée, chaque observation est classée par les fonctions dérivées de toutes les autres observations. 

c. 75,4% des observations validées-croisées sont classées correctement. 

 

Courbe ROC 
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Zone sous la courbe 

Variable(s) de résultats tests:   Probabilités d'appartenance au groupe 1 pour analyse 1   

Zone Erreur standard
a
 Sig. asymptotique

b
 

Intervalle de confiance asymptotique à 95 

% 

Borne inférieure Borne supérieure 

,831 ,034 ,000 ,765 ,897 

Les variables de résultats tests : Probabilités d'appartenance au groupe 1 pour analyse 1 comportent 

au moins une liaison entre le groupe d'état réel positif et le groupe d'état réel négatif. Les statistiques 

peuvent être déformées. 

a. Dans l'hypothèse non-paramétrique 

b. Hypothèse nulle : zone vraie = 0.5 
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 2011الخاصة بالتحميل التمييزي لسنة  SPSSنتائج برنامج (: 10الممحق رقم )
Discriminant0200 

 

Tests d'égalité des moyennes de groupes 

 Lambda de Wilks F ddl1 ddl2 Sig. 

Q1-1 ,993 1,219 1 185 ,271 

Q1-2 ,996 ,743 1 185 ,390 

Q1-3 ,996 ,694 1 185 ,406 

Q1-4 ,987 2,470 1 185 ,118 

Q1-5 ,951 9,511 1 185 ,002 

Q1-6 ,998 ,365 1 185 ,547 

Q1-7 ,994 1,106 1 185 ,294 

Q1-8 ,996 ,673 1 185 ,413 

Q2-1 ,999 ,209 1 185 ,648 

Q2-10 ,983 3,230 1 185 ,074 

Q2-11 ,999 ,170 1 185 ,680 

Q2-2 ,999 ,278 1 185 ,599 

Q2-3 ,992 1,418 1 185 ,235 

Q2-4 ,993 1,375 1 185 ,243 

Q2-5 ,998 ,364 1 185 ,547 

Q2-6 ,984 3,103 1 185 ,080 

Q2-7 ,983 3,240 1 185 ,073 

Q2-8 ,983 3,191 1 185 ,076 

Q2-9 ,982 3,321 1 185 ,070 

Q3-1 ,986 2,588 1 185 ,109 

Q3-10 ,969 5,906 1 185 ,016 

Q3-11 ,999 ,181 1 185 ,671 

Q3-12 ,970 5,759 1 185 ,017 

Q3-2 ,888 23,272 1 185 ,000 

Q3-3 ,987 2,343 1 185 ,128 

Q3-4 ,872 27,241 1 185 ,000 

Q3-5 ,987 2,456 1 185 ,119 

Q3-6 ,954 8,973 1 185 ,003 

Q3-7 ,924 15,253 1 185 ,000 

Q3-8 ,928 14,428 1 185 ,000 

Q3-9 ,998 ,310 1 185 ,578 

Q4-1 ,985 2,862 1 185 ,092 

Q4-2 ,980 3,700 1 185 ,056 

Q5-1 ,994 1,141 1 185 ,287 

Q5-2 1,000 ,010 1 185 ,920 

Q5-3 1,000 ,033 1 185 ,856 

Q5-4 ,980 3,859 1 185 ,051 

Q5-5 ,989 2,092 1 185 ,150 

Q5-6 ,996 ,671 1 185 ,414 
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Récapitulatif des fonctions discriminantes canoniques 
 

Valeurs propres 

Fonction Valeur propre % de la variance % cumulé 

Corrélation 

canonique 

1 1,003
a
 100,0 100,0 ,708 

a. Les 1 premières fonctions discriminantes canoniques ont été utilisées pour l'analyse. 

 

 
Lambda de Wilks 

Test de la ou des fonctions Lambda de Wilks Khi-carré ddl Sig. 

1 ,499 119,798 25 ,000 

 

Coefficients de la fonction 

discriminante canonique 

 
Fonction 

1 

Q1-1 -,014 

Q1-2 ,021 

Q1-3 ,005 

Q1-4 -,907 

Q1-5 2,125 

Q1-6 -,160 

Q1-7 -2,834 

Q1-8 ,005 

Q2-1 ,014 

Q2-11 ,023 

Q2-3 ,104 

Q2-6 ,109 

Q2-7 5,185 

Q3-10 ,158 

Q3-11 -,003 

Q3-12 -,136 

Q3-2 -2,145 

Q3-5 ,325 

Q3-6 ,090 

Q3-7 -2,883 

Q3-8 -3,258 

Q5-1 -,005 

Q5-2 -,002 

Q5-4 ,021 

Q5-6 ,000 

(Constante) 2,288 

Coefficients non standardisés 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المالحق

- 289 - 

Résultats du classement
a,c

 

  
 الصفة

Appartenance au groupe prévu 

Total   فشل نجاح 

Original Effectif 130 12 118 نجاح 

 57 46 11 فشل

 100,0 9,2 90,8 نجاح %

 100,0 80,7 19,3 فشل

Validé-croiséb Effectif 130 18 112 نجاح 

 57 40 17 فشل

 100,0 13,8 86,2 نجاح %

 100,0 70,2 29,8 فشل

a. 87,7% des observations originales sont classées correctement. 

b. La validation croisée n'est effectuée que pour les observations de l'analyse. Dans la validation croisée, 

chaque observation est classée par les fonctions dérivées de toutes les autres observations. 

c. 81,3% des observations validées-croisées sont classées correctement. 

 
Courbe ROC 

 

 
 

Zone sous la courbe 
Variable(s) de résultats tests:   Probabilités d'appartenance au groupe 1 pour analyse 1   

Zone Erreur standarda Sig. asymptotiqueb 

Intervalle de confiance asymptotique à 95 % 

Borne inférieure Borne supérieure 

,934 ,019 ,000 ,898 ,970 

a. Dans l'hypothèse non-paramétrique 

b. Hypothèse nulle : zone vraie = 0.5 
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 2012سنة الخاصة بالتحميل التمييزي ل SPSSنتائج برنامج (: 11الممحق رقم )
Discriminant0200 

Tests d'égalité des moyennes de groupes 

 Lambda de Wilks F ddl1 ddl2 Sig. 

Q1-1 ,987 2,349 1 185 ,127 

Q1-2 ,988 2,314 1 185 ,130 

Q1-3 1,000 ,089 1 185 ,766 

Q1-4 ,976 4,635 1 185 ,033 

Q1-5 ,964 6,862 1 185 ,010 

Q1-6 1,000 ,042 1 185 ,838 

Q1-7 ,995 ,968 1 185 ,326 

Q1-8 ,998 ,410 1 185 ,523 

Q2-1 ,987 2,443 1 185 ,120 

Q2-10 ,991 1,659 1 185 ,199 

Q2-11 ,989 1,987 1 185 ,160 

Q2-2 ,973 5,133 1 185 ,025 

Q2-3 ,935 12,855 1 185 ,000 

Q2-4 ,938 12,322 1 185 ,001 

Q2-5 ,966 6,440 1 185 ,012 

Q2-6 ,931 13,695 1 185 ,000 

Q2-7 ,989 2,148 1 185 ,144 

Q2-8 ,990 1,875 1 185 ,173 

Q2-9 ,987 2,512 1 185 ,115 

Q3-1 ,894 21,985 1 185 ,000 

Q3-10 ,983 3,121 1 185 ,079 

Q3-11 ,996 ,724 1 185 ,396 

Q3-12 ,986 2,687 1 185 ,103 

Q3-2 ,826 39,045 1 185 ,000 

Q3-3 ,997 ,496 1 185 ,482 

Q3-4 ,805 44,886 1 185 ,000 

Q3-5 ,941 11,593 1 185 ,001 

Q3-6 ,965 6,786 1 185 ,010 

Q3-7 ,872 27,176 1 185 ,000 

Q3-8 ,871 27,291 1 185 ,000 

Q3-9 ,998 ,343 1 185 ,559 

Q4-1 ,994 1,145 1 185 ,286 

Q4-2 ,995 ,894 1 185 ,346 

Q5-1 1,000 ,091 1 185 ,763 

Q5-2 ,996 ,794 1 185 ,374 

Q5-3 ,991 1,653 1 185 ,200 

Q5-4 ,980 3,783 1 185 ,053 

Q5-5 ,981 3,638 1 185 ,058 

Q5-6 ,997 ,515 1 185 ,474 

 

Analyse 1 
 

Valeurs propres 

Fonction Valeur propre % de la variance % cumulé 

Corrélation 

canonique 

1 1,128a 100,0 100,0 ,728 

a. Les 1 premières fonctions discriminantes canoniques ont été utilisées pour l'analyse. 

 

Lambda de Wilks 

Test de la ou des fonctions Lambda de Wilks Khi-carré ddl Sig. 

1 ,470 127,266 33 ,000 
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Coefficients de la fonction 

discriminante canonique 

 
Fonction 

1 

Q1-1 ,001 

Q1-3 -,001 

Q1-4 3,635 

Q1-5 -1,982 

Q1-6 -1,312 

Q1-7 -1,799 

Q1-8 ,002 

Q2-1 ,884 

Q2-10 -7,993 

Q2-11 ,176 

Q2-2 9,376 

Q2-3 -3,410 

Q2-4 3,849 

Q2-5 -10,891 

Q2-6 3,403 

Q2-7 2,849 

Q2-9 3,883 

Q3-1 2,603 

Q3-10 ,113 

Q3-11 -,003 

Q3-12 -,114 

Q3-4 -4,815 

Q3-5 ,050 

Q3-6 ,032 

Q3-7 -,856 

Q4-1 ,000 

Q4-2 ,000 

Q5-1 ,000 

Q5-2 ,003 

Q5-3 -,032 

Q5-4 ,023 

Q5-5 ,014 

Q5-6 ,000 

(Constante) ,304 

Coefficients non standardisés 

 
Résultats du classement

a,c
 

  
 الصفة

Appartenance au groupe prévu 

Total   فشل نجاح 

Original Effectif 130 9 121 نجاح 

 57 45 12 فشل

 100,0 6,9 93,1 نجاح %

 100,0 78,9 21,1 فشل

Validé-croiséb Effectif 130 18 112 نجاح 

 57 39 18 فشل

 100,0 13,8 86,2 نجاح %

 100,0 68,4 31,6 فشل

a. 88,8% des observations originales sont classées correctement. 

b. La validation croisée n'est effectuée que pour les observations de l'analyse. Dans la validation croisée, 

chaque observation est classée par les fonctions dérivées de toutes les autres observations. 

c. 80,7% des observations validées-croisées sont classées correctement. 
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Courbe ROC 
 

 

 
 

 

 

 

Zone sous la courbe 

Variable(s) de résultats tests:   Probabilités d'appartenance au groupe 1 pour analyse 1   

Zone Erreur standarda Sig. asymptotiqueb 

Intervalle de confiance asymptotique à 95 % 

Borne inférieure Borne supérieure 

,930 ,021 ,000 ,890 ,971 

a. Dans l'hypothèse non-paramétrique 

b. Hypothèse nulle : zone vraie = 0.5 
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 2013لتمييزي لسنة الخاصة بالتحميل ا SPSSنتائج برنامج (: 12الممحق رقم )
 
Discriminant0202 

Tests d'égalité des moyennes de groupes 

 Lambda de Wilks F ddl1 ddl2 Sig. 

Q1-1 ,987 2,444 1 185 ,120 

Q1-2 ,987 2,461 1 185 ,118 

Q1-3 1,000 ,019 1 185 ,890 

Q1-4 ,961 7,539 1 185 ,007 

Q1-5 ,967 6,293 1 185 ,013 

Q1-6 1,000 ,025 1 185 ,875 

Q1-7 ,991 1,770 1 185 ,185 

Q1-8 ,999 ,152 1 185 ,697 

Q2-1 ,972 5,250 1 185 ,023 

Q2-10 ,964 6,894 1 185 ,009 

Q2-11 ,988 2,268 1 185 ,134 

Q2-2 ,925 14,895 1 185 ,000 

Q2-3 ,913 17,725 1 185 ,000 

Q2-4 ,906 19,270 1 185 ,000 

Q2-5 ,903 19,929 1 185 ,000 

Q2-6 ,905 19,479 1 185 ,000 

Q2-7 ,901 20,404 1 185 ,000 

Q2-8 ,960 7,700 1 185 ,006 

Q2-9 ,921 15,916 1 185 ,000 

Q3-1 ,874 26,664 1 185 ,000 

Q3-10 ,985 2,869 1 185 ,092 

Q3-11 1,000 ,060 1 185 ,807 

Q3-12 ,988 2,295 1 185 ,131 

Q3-2 ,838 35,650 1 185 ,000 

Q3-3 ,987 2,410 1 185 ,122 

Q3-4 ,818 41,279 1 185 ,000 

Q3-5 ,951 9,603 1 185 ,002 

Q3-6 ,969 5,873 1 185 ,016 

Q3-7 ,883 24,600 1 185 ,000 

Q3-8 ,882 24,831 1 185 ,000 

Q3-9 1,000 ,009 1 185 ,923 

Q4-1 ,987 2,351 1 185 ,127 

Q4-2 ,995 ,986 1 185 ,322 

Q5-1 ,999 ,124 1 185 ,725 

Q5-2 ,984 3,034 1 185 ,083 

Q5-3 ,989 2,089 1 185 ,150 

Q5-4 ,983 3,152 1 185 ,077 

Q5-5 ,991 1,755 1 185 ,187 

Q5-6 ,997 ,598 1 185 ,440 

 

 

 

Valeurs propres 

Fonction Valeur propre % de la variance % cumulé 

Corrélation 

canonique 

1 1,054a 100,0 100,0 ,716 

a. Les 1 premières fonctions discriminantes canoniques ont été utilisées pour l'analyse. 
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Lambda de Wilks 

Test de la ou des fonctions Lambda de Wilks Khi-carré ddl Sig. 

1 ,487 121,642 32 ,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficients de la fonction 

discriminante canonique 

 
Fonction 

1 

Q1-1 ,000 

Q1-3 -,002 

Q1-4 5,306 

Q1-5 -3,389 

Q1-6 -,759 

Q1-7 -2,830 

Q1-8 ,002 

Q2-1 ,239 

Q2-10 3,300 

Q2-11 ,112 

Q2-2 -,489 

Q2-3 -,164 

Q2-4 ,569 

Q2-5 ,975 

Q2-7 4,610 

Q2-8 -7,277 

Q2-9 3,086 

Q3-1 4,424 

Q3-10 -,023 

Q3-11 -,005 

Q3-12 ,034 

Q3-4 -6,204 

Q3-5 ,432 

Q3-6 ,028 

Q3-7 -1,772 

Q4-1 ,000 

Q4-2 ,000 

Q5-1 ,000 

Q5-2 ,003 

Q5-3 ,000 

Q5-4 ,013 

Q5-6 ,000 

(Constante) ,003 

Coefficients non standardisés 
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Statistiques de classement 
 

Résultats du classement
a,c

 

  
 الصفة

Appartenance au groupe prévu 

Total   فشل نجاح 

Original Effectif 130 11 119 نجاح 

 57 46 11 فشل

 100,0 8,5 91,5 نجاح %

 100,0 80,7 19,3 فشل

Validé-croiséb Effectif 130 14 116 نجاح 

 57 41 16 فشل

 100,0 10,8 89,2 نجاح %

 100,0 71,9 28,1 فشل

a. 88,2% des observations originales sont classées correctement. 

b. La validation croisée n'est effectuée que pour les observations de l'analyse. Dans la validation croisée, 

chaque observation est classée par les fonctions dérivées de toutes les autres observations. 

c. 84,0% des observations validées-croisées sont classées correctement. 

 

Courbe RO 

 

 

 

Zone sous la courbe 
Variable(s) de résultats tests:   Probabilités d'appartenance au groupe 1 pour analyse 1   

Zone Erreur standarda Sig. asymptotiqueb 

Intervalle de confiance asymptotique à 95 % 

Borne inférieure Borne supérieure 

,930 ,020 ,000 ,892 ,969 

a. Dans l'hypothèse non-paramétrique 

b. Hypothèse nulle : zone vraie = 0.5 
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 2010الخاصة باالنحدار الموجيستي لسنة  SPSSنتائج برنامج (: 13م )الممحق رق
Régression logistique0202 
 

Variables de l'équation 

 B E.S Wald ddl Sig. Exp(B) 

Pas 0 Constante -,824 ,159 26,936 1 ,000 ,438 

 

Bloc 1 : Méthode = Pas à pas ascendante (Rapport de vraisemblance) 
 

Tests composites des coefficients du modèle 

 Khi-carré ddl Sig. 

Pas 1 Pas 16,788 1 ,000 

Bloc 16,788 1 ,000 

Modèle 16,788 1 ,000 

Pas 2 Pas 4,327 1 ,038 

Bloc 21,115 2 ,000 

Modèle 21,115 2 ,000 

Pas 3 Pas 36,383 1 ,000 

Bloc 57,498 3 ,000 

Modèle 57,498 3 ,000 

Pas 4 Pas 5,101 1 ,024 

Bloc 62,598 4 ,000 

Modèle 62,598 4 ,000 

Pas 5 Pas 4,530 1 ,033 

Bloc 67,128 5 ,000 

Modèle 67,128 5 ,000 

 
Récapitulatif des modèles 

Pas 

Log de vraisemblance 

-2 

R-deux de Cox et 

Snell 

R-deux de 

Nagelkerke 

1 213,180a ,086 ,121 

2 208,853a ,107 ,151 

3 172,470b ,265 ,374 

4 167,369b ,284 ,402 

5 162,840b ,302 ,426 

a. L'estimation s'est arrêtée à l'itération numéro 4, car le nombre de modifications 

des estimations du paramètre est inférieur à ,001. 

b. L'estimation s'est arrêtée à l'itération numéro 7, car le nombre de modifications 

des estimations du paramètre est inférieur à ,001. 

 

Test de Hosmer et Lemeshow 
Pas Khi-carré ddl Sig. 

1 24,779 5 ,000 

2 32,947 7 ,000 

3 24,655 8 ,002 

4 19,905 8 ,011 

5 30,243 8 ,000 
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Table de classification
a
 

 

Observé 

Prévisions 

 الصفة 

Pourcentage correct  فشل نجاح 

Pas 1 95,4 6 124 نجاح الصفة 

 21,1 12 45 فشل

Pourcentage global   72,7 

Pas 2 95,4 6 124 نجاح الصفة 

 24,6 14 43 فشل

Pourcentage global   73,8 

Pas 3 94,6 7 123 نجاح الصفة 

 42,1 24 33 فشل

Pourcentage global   78,6 

Pas 4 94,6 7 123 نجاح الصفة 

 49,1 28 29 فشل

Pourcentage global   80,7 

Pas 5 94,6 7 123 نجاح الصفة 

 50,9 29 28 فشل

Pourcentage global   81,3 

a. La valeur de coupe est ,500 

 

Variables de l'équation 

 B E.S Wald ddl Sig. Exp(B) 

Pas 1a Q3-4 2,095 ,549 14,538 1 ,000 8,127 

Constante -1,278 ,206 38,557 1 ,000 ,279 

Pas 2b Q3-4 2,032 ,559 13,205 1 ,000 7,629 

Q3-5 ,104 ,067 2,421 1 ,120 1,110 

Constante -1,356 ,212 40,915 1 ,000 ,258 

Pas 3c Q3-4 1,819 ,615 8,746 1 ,003 6,164 

Q3-5 ,130 ,068 3,731 1 ,053 1,139 

Q5-3 -,688 ,154 19,926 1 ,000 ,503 

Constante -,243 ,278 ,768 1 ,381 ,784 

Pas 4d Q3-4 1,744 ,644 7,336 1 ,007 5,720 

Q3-5 ,175 ,109 2,554 1 ,110 1,191 

Q3-6 -,087 ,056 2,388 1 ,122 ,917 

Q5-3 -,722 ,162 19,856 1 ,000 ,486 

Constante -,210 ,283 ,550 1 ,458 ,811 

Pas 5e Q3-10 ,034 ,021 2,625 1 ,105 1,034 

Q3-4 1,810 ,643 7,918 1 ,005 6,112 

Q3-5 ,173 ,107 2,618 1 ,106 1,189 

Q3-6 -,087 ,054 2,600 1 ,107 ,916 

Q5-3 -,827 ,181 20,912 1 ,000 ,438 

Constante -,136 ,287 ,226 1 ,635 ,873 

a. Introduction des variables au pas 1 : Q3-4. 

b. Introduction des variables au pas 2 : Q3-5. 

c. Introduction des variables au pas 3 : Q5-3. 

d. Introduction des variables au pas 4 : Q3-6. 

e. Introduction des variables au pas 5 : Q3-10. 
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Courbe ROC 

 

 

 

Zone sous la courbe 
Variable(s) de résultats tests:   Probabilité prédite   

Zone Erreur standarda Sig. asymptotiqueb 

Intervalle de confiance asymptotique à 95 % 

Borne inférieure Borne supérieure 

,853 ,032 ,000 ,791 ,915 

Les variables de résultats tests : Probabilité prédite comportent au moins une liaison entre le groupe d'état réel 

positif et le groupe d'état réel négatif. Les statistiques peuvent être déformées. 

a. Dans l'hypothèse non-paramétrique 

b. Hypothèse nulle : zone vraie = 0.5 
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 2011الخاصة باالنحدار الموجيستي لسنة  SPSSنتائج برنامج (: 14الممحق رقم )
Régression logistique0200 

 

Variables de l'équation 

 B E.S Wald ddl Sig. Exp(B) 

Pas 0 Constante -,824 ,159 26,936 1 ,000 ,438 

 
Bloc 1 : Méthode = Pas à pas ascendante (Rapport de vraisemblance) 
 

Tests composites des coefficients du modèle 

 Khi-carré ddl Sig. 

Pas 1 Pas 23,208 1 ,000 

Bloc 23,208 1 ,000 

Modèle 23,208 1 ,000 

Pas 2 Pas 7,449 1 ,006 

Bloc 30,657 2 ,000 

Modèle 30,657 2 ,000 

Pas 3 Pas 89,523 1 ,000 

Bloc 120,180 3 ,000 

Modèle 120,180 3 ,000 

Pas 4a Pas -,028 1 ,868 

Bloc 120,152 2 ,000 

Modèle 120,152 2 ,000 

Pas 5 Pas 25,942 1 ,000 

Bloc 146,094 3 ,000 

Modèle 146,094 3 ,000 

Pas 6 Pas 4,095 1 ,043 

Bloc 150,189 4 ,000 

Modèle 150,189 4 ,000 

Pas 7 Pas 8,854 1 ,003 

Bloc 159,043 5 ,000 

Modèle 159,043 5 ,000 

a. Une valeur khi-carré négative indique que la valeur khi-carré est plus 

faible que dans le pas précédent. 

 

Récapitulatif des modèles 

Pas 

Log de vraisemblance 

-2 

R-deux de Cox et 

Snell 

R-deux de 

Nagelkerke 

1 206,760a ,117 ,165 

2 199,311b ,151 ,214 

3 109,788c ,474 ,670 

4 109,815c ,474 ,670 

5 83,874d ,542 ,766 

6 79,779d ,552 ,780 

7 70,925e ,573 ,809 

a. L'estimation s'est arrêtée à l'itération numéro 4, car le nombre de modifications 

des estimations du paramètre est inférieur à ,001. 

b. L'estimation s'est arrêtée à l'itération numéro 5, car le nombre de modifications 

des estimations du paramètre est inférieur à ,001. 

c. L'estimation s'est arrêtée à l'itération numéro 10, car le nombre de 

modifications des estimations du paramètre est inférieur à ,001. 

d. L'estimation s'est arrêtée à l'itération numéro 11, car le nombre de 

modifications des estimations du paramètre est inférieur à ,001. 

e. L'estimation s'est arrêtée à l'itération numéro 12, car le nombre de 

modifications des estimations du paramètre est inférieur à ,001. 
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Test de Hosmer et Lemeshow 
Pas Khi-carré ddl Sig. 

1 21,560 6 ,001 

2 8,606 8 ,377 

3 37,545 8 ,000 

4 38,076 8 ,000 

5 30,096 8 ,000 

6 35,572 8 ,000 

7 32,483 8 ,000 

 

 

Table de classification
a
 

 

Observé 

Prévisions 

 الصفة 

Pourcentage correct  فشل نجاح 

Pas 1 96,2 5 125 نجاح الصفة 

 29,8 17 40 فشل

Pourcentage global   75,9 

Pas 2 95,4 6 124 نجاح الصفة 

 31,6 18 39 فشل

Pourcentage global   75,9 

Pas 3 94,6 7 123 نجاح الصفة 

 84,2 48 9 فشل

Pourcentage global   91,4 

Pas 4 94,6 7 123 نجاح الصفة 

 84,2 48 9 فشل

Pourcentage global   91,4 

Pas 5 95,4 6 124 نجاح الصفة 

 80,7 46 11 فشل

Pourcentage global   90,9 

Pas 6 96,2 5 125 نجاح الصفة 

 87,7 50 7 فشل

Pourcentage global   93,6 

Pas 7 96,9 4 126 نجاح الصفة 

 80,7 46 11 فشل

Pourcentage global   92,0 

a. La valeur de coupe est ,500 
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Variables de l'équation 

 B E.S Wald ddl Sig. Exp(B) 

Pas 1a Q3-4 2,262 ,535 17,888 1 ,000 9,605 

Constante -1,347 ,208 41,870 1 ,000 ,260 

Pas 2b Q3-4 2,047 ,554 13,646 1 ,000 7,743 

Q3-6 -,175 ,101 3,000 1 ,083 ,840 

Constante -1,216 ,230 27,925 1 ,000 ,296 

Pas 3c Q2-9 -27,915 5,096 30,009 1 ,000 ,000 

Q3-4 3,285 ,852 14,872 1 ,000 26,696 

Q3-6 -,018 ,111 ,025 1 ,874 ,983 

Constante ,058 ,327 ,032 1 ,858 1,060 

Pas 4c Q2-9 -28,024 5,068 30,571 1 ,000 ,000 

Q3-4 3,315 ,832 15,882 1 ,000 27,534 

Constante ,047 ,317 ,022 1 ,882 1,048 

Pas 5d Q2-10 -29,048 12,353 5,529 1 ,019 ,000 

Q2-9 -25,595 8,296 9,519 1 ,002 ,000 

Q3-4 2,995 1,080 7,693 1 ,006 19,994 

Constante -,077 ,382 ,040 1 ,841 ,926 

Pas 6e Q2-10 -24,323 12,764 3,631 1 ,057 ,000 

Q2-9 -29,978 9,516 9,925 1 ,002 ,000 

Q3-4 5,044 1,710 8,698 1 ,003 155,047 

Q3-5 -,757 ,498 2,309 1 ,129 ,469 

Constante ,076 ,403 ,036 1 ,850 1,079 

Pas 7f Q1-7 5,567 2,318 5,769 1 ,016 261,523 

Q2-10 -26,448 13,215 4,005 1 ,045 ,000 

Q2-9 -29,261 10,369 7,964 1 ,005 ,000 

Q3-4 7,477 2,162 11,954 1 ,001 1766,533 

Q3-5 -1,851 ,768 5,804 1 ,016 ,157 

Constante -,769 ,521 2,184 1 ,139 ,463 

a. Introduction des variables au pas 1 : Q3-4. 

b. Introduction des variables au pas 2 : Q3-6. 

c. Introduction des variables au pas 3 : Q2-9. 

d. Introduction des variables au pas 5 : Q2-10. 

e. Introduction des variables au pas 6 : Q3-5. 

f. Introduction des variables au pas 7 : Q1-7. 

 

Courbe ROC 
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Zone sous la courbe 
Variable(s) de résultats tests:   Probabilité prédite   

Zone Erreur standarda Sig. asymptotiqueb 

Intervalle de confiance asymptotique à 95 % 

Borne inférieure Borne supérieure 

,972 ,013 ,000 ,947 ,997 

a. Dans l'hypothèse non-paramétrique 

b. Hypothèse nulle : zone vraie = 0.5 
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 2012لخاصة باالنحدار الموجيستي لسنة ا SPSSنتائج برنامج (: 15الممحق رقم )
Régression logistique0200 
 

Variables de l'équation 

 B E.S Wald ddl Sig. Exp(B) 

Pas 0 Constante -,824 ,159 26,936 1 ,000 ,438 

 

Bloc 1 : Méthode = Pas à pas ascendante (Rapport de vraisemblance) 
 

Tests composites des coefficients du modèle 

 Khi-carré ddl Sig. 

Pas 1 Pas 36,355 1 ,000 

Bloc 36,355 1 ,000 

Modèle 36,355 1 ,000 

Pas 2 Pas 30,672 1 ,000 

Bloc 67,027 2 ,000 

Modèle 67,027 2 ,000 

Pas 3 Pas 4,761 1 ,029 

Bloc 71,788 3 ,000 

Modèle 71,788 3 ,000 

Pas 4 Pas 4,428 1 ,035 

Bloc 76,217 4 ,000 

Modèle 76,217 4 ,000 

Pas 5 Pas 3,207 1 ,073 

Bloc 79,423 5 ,000 

Modèle 79,423 5 ,000 

Pas 6 Pas 4,209 1 ,040 

Bloc 83,632 6 ,000 

Modèle 83,632 6 ,000 

 
Récapitulatif des modèles 

Pas 

Log de vraisemblance 

-2 

R-deux de Cox et 

Snell 

R-deux de 

Nagelkerke 

1 193,613a ,177 ,250 

2 162,941b ,301 ,426 

3 158,179b ,319 ,451 

4 153,751c ,335 ,473 

5 150,545c ,346 ,489 

6 146,336d ,361 ,510 

a. L'estimation s'est arrêtée à l'itération numéro 4, car le nombre de modifications 

des estimations du paramètre est inférieur à ,001. 

b. L'estimation s'est arrêtée à l'itération numéro 7, car le nombre de modifications 

des estimations du paramètre est inférieur à ,001. 

c. L'estimation s'est arrêtée à l'itération numéro 8, car le nombre de modifications 

des estimations du paramètre est inférieur à ,001. 

d. L'estimation s'est arrêtée à l'itération numéro 9, car le nombre de modifications 

des estimations du paramètre est inférieur à ,001. 

 
Test de Hosmer et Lemeshow 

Pas Khi-carré ddl Sig. 

1 14,022 6 ,029 

2 36,122 8 ,000 

3 16,193 8 ,040 

4 8,657 8 ,372 

5 15,293 8 ,054 

6 14,567 8 ,068 
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Table de classification
a
 

 

Observé 

Prévisions 

 الصفة 

Pourcentage correct  فشل نجاح 

Pas 1 93,8 8 122 نجاح الصفة 

 45,6 26 31 فشل

Pourcentage global   79,1 

Pas 2 96,2 5 125 نجاح الصفة 

 59,6 34 23 فشل

Pourcentage global   85,0 

Pas 3 97,7 3 127 نجاح الصفة 

 63,2 36 21 فشل

Pourcentage global   87,2 

Pas 4 96,9 4 126 نجاح الصفة 

 66,7 38 19 فشل

Pourcentage global   87,7 

Pas 5 جاحن الصفة  125 5 96,2 

 68,4 39 18 فشل

Pourcentage global   87,7 

Pas 6 95,4 6 124 نجاح الصفة 

 66,7 38 19 فشل

Pourcentage global   86,6 

a. La valeur de coupe est ,500 

 

Variables de l'équation 

 B E.S Wald ddl Sig. Exp(B) 

Pas 1a Q3-4 3,372 ,657 26,322 1 ,000 29,139 

Constante -1,537 ,222 47,882 1 ,000 ,215 

Pas 2b Q2-6 -11,424 2,992 14,579 1 ,000 ,000 

Q3-4 3,474 ,727 22,820 1 ,000 32,254 

Constante -1,316 ,252 27,344 1 ,000 ,268 

Pas 3c Q1-7 1,819 ,823 4,884 1 ,027 6,165 

Q2-6 -11,961 3,047 15,407 1 ,000 ,000 

Q3-4 3,794 ,781 23,581 1 ,000 44,415 

Constante -1,708 ,323 27,885 1 ,000 ,181 

Pas 4d Q1-1 -,029 ,037 ,622 1 ,430 ,972 

Q1-7 2,025 ,841 5,804 1 ,016 7,577 

Q2-6 -11,473 3,006 14,572 1 ,000 ,000 

Q3-4 4,079 ,830 24,152 1 ,000 59,102 

Constante -1,793 ,331 29,367 1 ,000 ,166 

Pas 5e Q1-1 -,024 ,037 ,420 1 ,517 ,976 

Q1-7 2,252 ,864 6,790 1 ,009 9,506 

Q2-4 13,116 7,027 3,484 1 ,062 496810,635 

Q2-6 -25,908 8,596 9,084 1 ,003 ,000 

Q3-4 4,172 ,842 24,581 1 ,000 64,863 

Constante -2,020 ,363 31,027 1 ,000 ,133 

Pas 6f Q1-1 -,015 ,037 ,175 1 ,676 ,985 

Q1-7 2,463 ,920 7,161 1 ,007 11,741 

Q2-4 12,769 7,009 3,319 1 ,068 351278,709 

Q2-6 -25,317 8,548 8,772 1 ,003 ,000 

Q3-4 3,960 ,869 20,789 1 ,000 52,478 

Q3-6 -,107 ,086 1,555 1 ,212 ,899 

Constante -1,953 ,377 26,869 1 ,000 ,142 

a. Introduction des variables au pas 1 : Q3-4. 

b. Introduction des variables au pas 2 : Q2-6. 

c. Introduction des variables au pas 3 : Q1-7. 

d. Introduction des variables au pas 4 : Q1-1. 

e. Introduction des variables au pas 5 : Q2-4. 

f. Introduction des variables au pas 6 : Q3-6. 
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Courbe ROC 
 

 
 

 

Zone sous la courbe 
Variable(s) de résultats tests:   Probabilité prédite   

Zone Erreur standarda Sig. asymptotiqueb 

Intervalle de confiance asymptotique à 95 % 

Borne inférieure Borne supérieure 

,879 ,032 ,000 ,817 ,941 

a. Dans l'hypothèse non-paramétrique 

b. Hypothèse nulle : zone vraie = 0.5 
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 2013الخاصة باالنحدار الموجيستي لسنة  SPSSنتائج برنامج (: 16الممحق رقم )
Régression logistique0202 
 

Variables de l'équation 

 B E.S Wald ddl Sig. Exp(B) 

Pas 0 Constante -,824 ,159 26,936 1 ,000 ,438 

 

Bloc 1 : Méthode = Pas à pas ascendante (Rapport de vraisemblance) 
 

Tests composites des coefficients du modèle 

 Khi-carré ddl Sig. 

Pas 1 Pas 35,804 1 ,000 

Bloc 35,804 1 ,000 

Modèle 35,804 1 ,000 

Pas 2 Pas 54,848 1 ,000 

Bloc 90,653 2 ,000 

Modèle 90,653 2 ,000 

Pas 3 Pas 10,677 1 ,001 

Bloc 101,330 3 ,000 

Modèle 101,330 3 ,000 

Pas 4 Pas 9,552 1 ,002 

Bloc 110,882 4 ,000 

Modèle 110,882 4 ,000 

 

Récapitulatif des modèles 

Pas 

Log de vraisemblance 

-2 

R-deux de Cox et 

Snell 

R-deux de 

Nagelkerke 

1 194,164a ,174 ,246 

2 139,315b ,384 ,543 

3 128,638b ,418 ,591 

4 119,086b ,447 ,632 

a. L'estimation s'est arrêtée à l'itération numéro 5, car le nombre de modifications 

des estimations du paramètre est inférieur à ,001. 

b. L'estimation s'est arrêtée à l'itération numéro 7, car le nombre de modifications 

des estimations du paramètre est inférieur à ,001. 

 

Test de Hosmer et Lemeshow 
Pas Khi-carré ddl Sig. 

1 15,487 6 ,017 

2 28,431 8 ,000 

3 27,082 8 ,001 

4 22,356 8 ,004 
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Table de classification
a
 

 

Observé 

Prévisions 

 الصفة 

Pourcentage correct  فشل نجاح 

Pas 1 93,1 9 121 نجاح الصفة 

 42,1 24 33 فشل

Pourcentage global   77,5 

Pas 2 صفةال  93,8 8 122 نجاح 

 54,4 31 26 فشل

Pourcentage global   81,8 

Pas 3 94,6 7 123 نجاح الصفة 

 63,2 36 21 فشل

Pourcentage global   85,0 

Pas 4 93,8 8 122 نجاح الصفة 

 66,7 38 19 فشل

Pourcentage global   85,6 

a. La valeur de coupe est ,500 

 

Variables de l'équation 

 B E.S Wald ddl Sig. Exp(B) 

Pas 1a Q3-4 3,410 ,702 23,567 1 ,000 30,270 

Constante -1,537 ,225 46,858 1 ,000 ,215 

Pas 2b Q2-7 -19,173 3,674 27,233 1 ,000 ,000 

Q3-4 4,603 ,971 22,472 1 ,000 99,758 

Constante -,352 ,291 1,463 1 ,226 ,703 

Pas 3c Q1-7 3,074 1,054 8,501 1 ,004 21,630 

Q2-7 -20,011 3,737 28,677 1 ,000 ,000 

Q3-4 5,371 1,026 27,407 1 ,000 215,069 

Constante -1,023 ,369 7,680 1 ,006 ,360 

Pas 4d Q1-7 3,331 1,092 9,313 1 ,002 27,973 

Q2-6 -3,418 1,631 4,392 1 ,036 ,033 

Q2-7 -15,925 3,889 16,767 1 ,000 ,000 

Q3-4 5,334 1,021 27,264 1 ,000 207,166 

Constante -1,487 ,420 12,506 1 ,000 ,226 

a. Introduction des variables au pas 1 : Q3-4. 

b. Introduction des variables au pas 2 : Q2-7. 

c. Introduction des variables au pas 3 : Q1-7. 

d. Introduction des variables au pas 4 : Q2-6. 

 

 
Récapitulatif de traitement 

des observations 
 N valide (liste) الصفة

Positifa 57 

Négatif 130 

Les valeurs les plus grandes de la ou 

des variables de résultats tests 

indiquent une probabilité plus 

élevée pour un état réel positif. 

a. L'état réel positif est فشل. 
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 Courbe ROC 

 
 

Zone sous la courbe 
Variable(s) de résultats tests:   Probabilité prédite   

Zone Erreur standarda Sig. asymptotiqueb 

Intervalle de confiance asymptotique à 95 % 

Borne inférieure Borne supérieure 

,922 ,023 ,000 ,878 ,966 

Les variables de résultats tests : Probabilité prédite comportent au moins une liaison entre le groupe d'état réel 

positif et le groupe d'état réel négatif. Les statistiques peuvent être déformées. 

a. Dans l'hypothèse non-paramétrique 

b. Hypothèse nulle : zone vraie = 0.5 
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