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  المستخلص
 م ن آث ار   ھ موضوع الفشل المالي من أھم المواضیع الت ي تناولھ ا الب احثون لم ا ین تج عن                   دیع

ل ذلك فق د ج اءت العدی د     . سلبیة على مستوى الشركة والعاملین فیھا وعلى مستوى االقت صاد كك ل           
 اإلج  راءات ذا بھ  دف اتخ    وذل  ك، خاص  ة ب  التنبؤ بالف  شل الم  الي لل  شركات    نم  اذجم  ن األبح  اث ب 

تعتمد غالبی ة ال شركات ال صناعیة       و .التصحیحیة الالزمة لتجنب الوقوع في الفشل المالي المحتمل       
عند إعداد القوائم المالیة على أساس التكلفة التاریخیة متجاھلة األثر الكبی ر ال ذي ی سببھ الت ضخم      

الت أثیر س لبًا عل ى    م ن ث م    والق وائم في التقلیل من دقة المعلومات المحاسبیة المستخرجة من ھ ذه           
 أن یعط ي   من، وھكذا فإن االعتماد على ھذه المعلومات في التحلیل المالي البد       المعرفة المحاسبیة 

وھ ذا األم ر ی ؤدي إل ى زی ادة احتم االت الف شل              . صورة مضللة عن واقع الشركة الحقیقي والع ادل       
 التنب ؤ بالف شل الم الي    نم اذج لدراس ة تطبی ق    تتن اول ھ ذه ا  .المالي ف ي الم ستقبل القری ب أو البعی د        

 لواق  ع ھ  ذه  نم  اذجعل  ى ش  ركات الغ  زل والن  سیج ف  ي مدین  ة حل  ب ومعرف  ة م  دى مالءم  ة ھ  ذه ال     
 في التحلیل المالي بھ دف التنب ؤ بالف شل     ھستخداممة ال ءنموذج األكثر مال  الشركات واستخالص األ  

ال شركات عل ى أس اس التكلف ة التاریخی ة         لھ ذه   وم ن ث م تع دیل الق وائم المالی ة            .المالي قبل وقوعھ  
ل شركات العین ة   عل ى البیان ات الفعلی ة والبیان ات المعدل ة      نموذج األكثر مالءم ة     األتطبیق  المعدلة و 

ت  زود م  ستخدمیھا بمعرف  ة    أثبت  ت الدراس  ة أن البیان  ات المعدل  ة    إذ. ومقارن  ة النت  ائج المدروس  ة 
  . بشكل أفضلالتضخم فترة اللللشركة خالتنبؤ بالفشل المالي  محاسبیة تفید في
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Abstract 
Researchers consider the financial failure of companies as the most important subject. 

It has negative effects on the company, the employees and the county's economy. Many 
researches presented models of predicting financial failure of companies. That would avoid 
the probable financial failure by taking a corrective action. This paper discusses the 
definitions of financial failure, and it forms and examines the suitability of the models of 
predicting financial failure as applied to the Syrian companies in order to deduce the most 
relevant model to be used in the financial analysis of the said companies in order to predict 
the financial failure before hand. Most industrial companies rely on the basis of historical 
cost in preparing the financial statement ignoring the great effect of inflation on decreasing 
the accuracy of accounting data extracted from these traditional statements. Hence, the 
reliance on these data in financial analysis will necessarily give a distorted picture about the 
real and fair status of company; which will increase the probability of financial failure in 
the near or far future. The paper also displays the applied study carried out on a sample of 
public sector companies by modifying the financial statements for those companies bored 
on the general level of prices, thus proving the suitability and reliability of data extracted 
from the modified statement.      

  
  مشكلة البحث

الفشل المالي واقع قائم يعاني منه عدد كبير من الشركات الصناعية التابعـة             
 وتكمن مشكلة البحث في اتساع نطاق الشركات المهـددة          ،للقطاع العام في سورية   

ن معظم هذه الشركات ال تزال تعتمد       إ إذ ،السيما في فترات التضخم   بالفشل المالي   
وهي عبارة عن نسب ماليـة مجـردة قـد     ،الماليعلى أساليب بسيطة في التحليل   

كما أن اعتماد هذه الشركات على       .تعطي صورة مضللة عن الوضع المالي للشركة      
القوائم المالية المعدة على أساس التكلفة التاريخية فقط في التحليـل المـالي يعـد               

ي المشكلة األساسية التي يتعذر معها الحصول على صورة حقيقية عن الوضع المال           
فالمشكلة هي إمكانية إعداد قوائم مالية معدلة ملحقة تخدم         . للشركة في ظل التضخم   

التحليل المالي والقياس، بحيث يمكن استخدام البيانات المعدلة في الحـصول علـى     
معلومات مالئمة وموثوقة تزيد من المعرفة المحاسبية للمستخدمين بهـدف التنبـؤ            

   .بالفشل المالي للشركة
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  ت السابقةالدراسا 
فائدة المعلومات المحاسبية فـي التنبـؤ بـإفالس         : براهيم علي بعنوان  إدراسة   .١

  .١٩٩٨ ،البحرين. الشركات خالل فترات التضخم
هدفت هذه الدراسة إلى فحص فائدة المعلومات المحاسبية باستخدام كـل           

إفالس من التكلفة التاريخية والتكلفة الجارية والمستوى العام لألسعار في التنبؤ ب          
 شركة ناجحة خـالل     ٢٦ شركة مفلسة و   ٢٦جريت الدراسة على    أو ،الشركات

نموذج المشترك لكل مـن     كشفت الدراسة على أن األ    ،  )١٩٨٧-١٩٧٩(الفترة  
التكلفة التاريخية والتكلفة الجارية ذو قوة تنبؤ أكثر من كل من التكلفة التاريخية             

وذج المشترك لكل من التكلفـة      والتكلفة الجارية والمستوى العام لألسعار والنم     
  التاريخية والمستوى العام لألسعار في كل من السنوات األولى قبل اإلفالس 

استخدام النسب المالية في التنبؤ بتعثر شركات        :دراسة مرام اسالمبولي بعنوان    .٢
 .٢٠٠٣، دمشق. الصناعات الغذائية العامة في سورية

 وأجريت على العينـة     ،لماليعنيت هذه الدراسة بموضوع التنبؤ بالفشل ا      
 للقطـاع العـام الـصناعي        شركة تابعة  ٢٢لتي تتألف من    موضوع البحث وا  

وتبين أن الشركات المتعثرة    ،  )٢٠٠٠-١٩٩١(الغذائي في سورية خالل الفترة      
هي في معظمها شركات تعاني من حالة التعثر المزمن التي تترافق فيها حالـة              

لحادة باستثناء بعض الحاالت التي تكون فيها تراكم الخسائر مع أزمات السيولة ا
الشركات الرابحة متعثرة بسبب أزمات سيولة حادة تمنعها من سداد التزاماتهـا            

  .  دون أن يكون هناك فرص للنجاة منها، منالمتراكمة
ي باسـتخدام التحليـل     التنبؤ بتعثر العميل المصرف   : دراسة قاسم الجنيد بعنوان    .٣

  .٢٠٠٧دمشق، . المالي
ت هذه الدراسة بموضوع التنبؤ بالفشل المـالي للعميـل المـصرفي            عني

 وهي سبعة مصارف خالل الفتـرة       ،وأجريت على المصارف التجارية اليمنية    
 وخلصت الدراسة إلى أن إدارة المصارف التجارية اليمنية ال ،)٢٠٠٥-٢٠٠١(

داللـة   التنبؤ بالفشل المالي، وإلى وجود عالقة ارتباط قوية ذات           نماذجتستخدم  
 التنبؤ بالفشل المالي والتنبؤ بتعثـر       نماذج تطبيق   بين% ٨٩,٦إحصائية بلغت   
  .العميل المصرفي

  
  أهمية البحث

تبرز أهمية البحث من خالل ازدياد عدد الشركات الصناعية التابعة للقطـاع            
 مؤشرات التنبؤ   تؤديهمن خالل الدور الفعال الذي      و ، خسائر متتالية  تكبدالعام التي ت  

ـ   يمكـن  شل المالي في معرفة الوضع المالي للشركات فـي المـستقبل          بالف  ذا اتخ
 وتجنب الوقوع في الفشل    ،لكفيلة بالحفاظ على وضع مالي سليم للشركة      ااإلجراءات  

  .المالي في المستقبل
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  هدف البحث
 التنبؤ بالفشل المالي للـشركات      نماذج مقارنة نتائج تطبيق      إلى  البحث يهدف

ة الفعلية والمعدلة على أساس التكلفة التاريخية المعدلة، لـشركات          على القوائم المالي  
لفـشل  عن ا  أقرب إلى الواقع   تنبؤ   أي البيانات تعطي نتائج   لمعرفة  العينة المدروسة   

  .المالي خالل فترة التضخم
  

  فرضيات البحث
 أكثر مالءمة  إن المعلومات المحاسبية المعدة على أساس المستوى العام لألسعار           .١

  .بالفشل المالي للشركات خالل فترات التضخمنبؤ للت
للتنبؤ بالفشل المـالي بـاختالف البيانـات        " كيدا"نموذج  أتختلف نتائج استخدام     .٢

 تعطي البيانات المعدلة نتائج تنبؤ أقرب إلـى         إذ ،المحاسبية المعتمدة في القياس   
  .الواقع

  
  منهجية البحث
مـات مـن    المعلواسـتخالص  فـي  ئياالستقرايعتمد على المنهج   : القسم النظري 

 بالمعرفة المحاسبية ودورها في التنبـؤ بالفـشل         المراجع العلمية المتعلقة  
  . للشركات خالل فترة التضخمالمالي

 التنبؤ  نماذج تطبيق    المنهج التحليلي في    القسم العملي على   ديعتم :التطبيقيةالدراسة  
عة للقطـاع العـام     الفشل المالي على عينة من الشركات الصناعية التاب       ب

،  للتطبيق على هذه الـشركات   نماذج مدى مالءمة هذه ال    ةلدراسالسوري،  
تعديل القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية المعدلـة لـشركات            ثم

 على  الفشل المالي األكثر توافقاً   ب  التنبؤ نموذجأ وتطبيق   ،العينة المدروسة 
  .القوائم المالية المعدلة ومقارنة النتائج

  
  مقدمة

 ومهنة هي الوعاء الرئيس لكافة    اًعلمبوصفه  من المتعارف عليه أن المحاسبة      
توى المجتمع لهذا أنواع المعلومات المالية على مستوى الوحدة االقتصادية وعلى مس

 وتقـديمها   ، مستمرة ودائمة على تنمية منفعة هـذه المعلومـات         فهي تعمل بصورة  
هذه ب توقيت المناسب لكل من له مصلحةن وال بالشكل والمضمون المناسب وفي الزم    

المعلومات سواء داخل الوحدة االقتصادية ذاتها أو حتى على مستوى دنيا األعمال             
  . )*(والنشاط االقتصادي بصفة عامة

                                                 
 إبراهيم، دور معايير المحاسبة الدولية في تطوير إدارة المعرفة المحاسبية في العالم             ،بركات ) *(

 مجلة الدراسات المالية والتجارية، كلية التجارة جامعة بني سويف، العـدد الثـاني،              ،العربي
 .١٥ ، ص٢٠٠٤
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: يفيمـا يـأت   المحاسـبية لمعلومـات   نظام اوهكذا فإنه يمكن تحديد مكونات    
  . مخرجات- عمليات -مدخالت 

والعمليات هي األدوات المستخدمة في تـشغيل       ،  Dataات  المدخالت هي البيان  
  المعلومـات  لنظـام  و Informationالمخرجات هي المعلومـات     ،  وتحليل البيانات 

 ،المحاسبي للمعلومات هو نظام مفتوح بمعنى أنه يتعامل عند طرفيه بالبيئة المحيطة
الوحـدة  فالبيانات هي عبارة عن تعبير رقمي لألحداث والعمليـات الماليـة فـي              

االقتصادية والمعلومات هي المادة المقدمة للمستخدم الخـارجي والـداخلي والتـي      
وانطالقاً من ذلك نجد    . تشكل اللبنة األساسية للمعرفة المحاسبية لدى هذا المستخدم       

   .المعرفة المحاسبية هي مجال جديد مثير الهتمام الفكر المحاسبيأن 
  

  المعرفة المحاسبية
  :اآلتيالشكل بفة على يمكن تعريف المعر

المعرفة بمفهومها العام هي مجموعة المعارف والمدارك العقلية المكتسبة مـن           . ١
خالل المالحظة واالستنتاج حول التطور الحاصل في الطبيعة والمجتمع وحول          

  . قوانين وحتميات وحقائق وعالمات هذا التطور
والتي تستخدم للتنبؤ   تمثل المعرفة ذخيرة المعلومات التي تولدت عبر الزمن         و

  ).٨، ٢٠٠٧المصري،  (بالمستقبل
 فهي حصيلة ما يمتلكـه فـرد أو         المعلومات،هي المادة المصنعة من      المعرفة   .٢

 والمعرفـة هـي     ،منظمة أو مجتمع من معلومات وعلم وثقافة في وقت معين         
  .)٢٥ ،٢٠٠٣الحسنية،  ( أو خالصة البيانات والمعلوماتاستنتاجيةحصيلة 

 المعرفة الخبرة ويحتاج اكتسابها إلى وقت، وهي تدوم زمناً أطول مـن         تتضمن .٣
 وهـي ببـساطة     ،فالمعرفة في حد ذاتها هي التي تكون ذات قيمة        . المعلومات

 ،سـتيوارت ( الموهبة والمهارات والعالقات الممكن استخدامها لخلـق الثـروة        
٢٣، ٢٠٠٤(.  

ر الكامنـة فـي المعلومـات     المعرفة تمثل حصيلة المعالجات التجريدية للمظاه     .٤
وتقطيرها إلى مجموعة قواعد تحكم الفكر بجانبيها النظري والتطبيقي لتجـاوز           

   .)٨٥ ،٢٠٠٨ ،الرزو (العقبات
ـ          المعرفـة ذخيـرة مـن       دنجد من التعاريف السابقة أن التعريف األول يع

ني والتعريف الثا .  تحتاج المعرفة إلى فترة من الزمن للحصول عليها        إذ ،المعلومات
 فهي خالصة البيانات والمعلومات معاً،      ، المعرفة المادة المصنعة من المعلومات     ديع

فالمعلومات ،  أما التعريف الثالث فيصفها أنها الخبرة التي تدوم أكثر من المعلومات          
 كانت عليه الوحـدة     ذيتستخدم في مرحلة معينة للتعبير عن الماضي والحاضر ال        

 أمـا   ، التنبؤ بالمستقبل المالي لهذه الوحدة االقتصادية      االقتصادية لالستفادة منها في   
المعرفة فبما أنها حصيلة المعلومات فهي االستفادة التي يحصل عليها المستخدم من            

مـن  فيد أن المعرفة هـي خبـرة الفـرد          ي والتعريف الرابع    ،المعلومات المتراكمة 
ن أ وهكذا نجد  بيقي تولد قواعد فكرية تحكم الجانب النظري والتط       يالمعلومات والت 
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المعرفة المحاسبية هي القدرة على فهم وتفسير المعلومـات المحاسـبية بالـشكل             
ادية  القرارات الرشيدة الكفيلة بتطوير نشاط الوحدة االقتـص        ذا اتخ من ثم الصحيح و 

وبذلك نستنتج أن المعرفة المحاسبية هـي العنـصر          .في المستقبل القريب والبعيد   
 القرارات للمستقبل وبما أنها ناتجة عـن  ذا وعملية اتخ المالياألهم في عملية التنبؤ 

 فهي العنصر الفعـال فـي حـل         ،تراكم كم من المعلومات والمعارف لدى األفراد      
  .  القرارات الرشيدة في الوحدة االقتصاديةذاالمشاكل واختيار البدائل المتاحة واتخ

  
  ةالمعرفأنواع 

   .الضمنيةريحة والثاني المعرفة ن للمعرفة األول المعرفة الصاهناك نوع
   : اآلتيالمعرفة الصريحة تعرف على الشكل 

   .النشاطهي الخبرة التي يمكن توصيلها وتقاسمها أو المعلومات في  −
 تتكون من البيانات أو المعلومات التي تم تنظيمها ومعالجتها لنقـل الفهـم              التي −

   .الراهن النشاط والخبرة والتعلم المتراكم والتي تنطبق في المشكلة أو
يقـة التـي يمكـن معالجتهـا        المعرفة اإلنسانية هي ما يندمج أو يقـدم بالطر         −

  . بالحاسوب
 أو هي معلومـات     ،هي معلومات منظمة قابلة لالستخدام في حل مشكلة معينة         −

  .)٢٦ ،٢٠٠٤ ،نجم( مفهومة محللة ومطبقة
 لمـن   الّفهي قد تكون ضمنية غير متاحة إ      . المعرفة ليست المعلومات نفسها   

 والمتاحة ألفـراد مجتمـع المعرفـة         المتداولة  فهي المعارف  دها، أما المعلومات  ولّ
  .)٨ ،٢٠٠٧ ،المصري(

نستخلص من التعاريف السابقة أن المعلومات المتاحة والمفهومة هي عبـارة           
  . عن المعرفة الصريحة

   :يتآلاأما المعرفة الضمنية فتعرف على النحو 
   .الفردهي ما تبقى في رأس  −
مزيج السائل من الخبرة والقيم والمعلومات السباقة والرؤى الخبيرة التـي       الهي   −

  ).٢٦ ،٢٠٠٤ ،نجم (تقدم إطاراً لتقييم وتقرير الخبرات والمعلومات الجيدة
ومن هنا يتبين أن فهم المعلومات المتاحة وتفسيرها وتحليلها وتـراكم هـذه             

وهـذه  . يسمى بالمعرفـة الـضمنية    المعلومات المفهومة لدى العقل البشري هو ما        
وهكـذا  .  أي المعلومات  ،فر المعرفة الصريحة  ا دون تو   من يمكن تشكلها  المعرفة ال 

فلتوليد معرفة ضمنية صالحة للعمل المحاسبي والتنبؤ المالي ال بـد مـن تـوفير               
فبمجـرد تـوفير    ،   يتم استخدامها في الوقـت المناسـب       ،معلومات جيدة ومناسبة  

 ألن إعدادها يرتبط بموقف معين والمواقـف        ،ستفادة منها فوراً  المعلومات يجب اال  
فرها تغير الموقف وتحولت المعلومة اا لم تستخدم المعلومة حال تو    إذدائمة التغيير، ف  

 دا حدث وأن خزنت فهي تع     إذوعلى ذلك فإن المعلومات ال يتم تخزينها و       . إلى بيان 
لمعرفة فإن  فيما يتعلق با  و. ديدبيانات تستخدم بعد ذلك في إنتاج معلومات لموقف ج        
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 كميـة المعلومـات الجديـدة التـي        فيرصيد المعلومات المتراكم لدى الفرد يؤثر       
  ).٩ ،٢٠٠٠ ،صالح (يحتاجها الفرد لمعالجة المواقف المختلفة

ا وصـلت   إذ ف ، القرارات ذاوهكذا نجد أن عامل الوقت مهم جداً في عملية اتخ         
    .      ستتحول إلى بياناتمن ثم القرارات وفيالمعلومات في وقت متأخر، لن تؤثر 

على المعرفة الصريحة أي المعلومات المفيـدة فـي         في هذا البحث    والتركيز  
 أي المعلومات    معرفة  للوحدة االقتصادية، والمثير لالهتمام هو     يالتنبؤ بالفشل المال  

 القـوائم    المعلومات المستخرجة مـن    ،المحاسبية أكثر مالءمة للتنبؤ بالفشل المالي     
أم المعلومات المستخرجة من القـوائم       ،المالية المعدة على أساس التكلفة التاريخية     

أفـضل   أي المعلومات    توضح هذه الدراسة    إن. المالية المعدلة خالل فترة التضخم    
  . وذلك بعد تحديد خصائص المعلومات الجيدة/لعملية التنبؤ بالفشل المالي

  
  خصائص المعلومات المحاسبية

 أن تحتوي المعلومات المحاسبية على خصائص وصـفات معينـة            من بدال  
  . القرار وصالحة لعملية التنبؤ الماليذالتصبح مفيدة ومؤثرة عند اتخ

خصائص المعلومات المفيـدة   ) IASB(حدد مجلس المعايير المحاسبية الدولية      
  :يأتبما ي

  )وثاقة الصلة(المالءمة 
 فهـي   ،ارات المستخدمين االقتـصادية    قر فيالمعلومات الوثيقة الصلة تؤثر     

 أو تأكيد أو تصحيح     اث الماضية والحاضرة والمستقبلية،   تساعدهم على تقييم األحد   
  . ووثاقة صلة المعلومات تتأثر بطبيعتها ومادتها، تقييماتهم السابقة

  )االعتمادية(الموثوقية 
يعتمـد  ويمكـن أن    ،  المعلومات الموثوقة خالية من األخطاء المادية والتحيز      

 أن أو ما يمكـن   ،  لكونها تمثل بشكل صادق ما تزعم أنها تمثله        ،نوعليها المستخدم 
  . يتوقع بدرجة معقولة أن تمثله

  ): الموثوقية( في االعتمادية تيةآلوتسهم العوامل ا
  .العرض الصادق •
  .غلبة المضمون االقتصادي على الشكل القانوني •
  .الحيادية •
  .الحرص •
  . االكتمال •

  رنة قابلية المقا
ينبغي أن تعرض المعلومات على نحو ثابت بمرور الوقت وعلى نحو ثابـت             

  . ومتسق بين الكيانات من أجل تمكين المستخدمين من إجراء مقارنات ذات داللة
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  إمكانية الفهم
فر لديهم  اطة المستخدمين الذين تتو   اسأن تكون المعلومات سهلة الفهم بو     ينبغي  

شطة االقتصادية والمحاسبية والذين لديهم االسـتعداد       معرفة أساسية باألعمال واألن   
  .)٦ ،٢٠٠٦ ،حماد(علومات بدرجة معقولة من التفاني لدراسة الم

إن تعدد مستخدمي المعلومات المحاسبية يجعل مهمة إنتاج وتوفير معلومـات          
 فالمدير يهتم بمعرفة درجة السيولة التي تتمتـع بهـا           ودقيقة،مالئمة مهمة صعبة    

 وذلك بهدف معرفة إمكانية سـداد االلتزامـات فـي تـواريخ             ،قتصاديةالوحدة اال 
أما المستثمر فيهتم باألرباح المحققة من قبل الوحدة االقتـصادية حاليـاً       . استحقاقها
 خـالل اسـتخدام المعلومـات        مـن  وهكذا فإن خاصية المالءمة تبرز    . ومستقبالً

  . اً أو مستثمراً القرارات سواء كان المستخدم مديرذاالمحاسبية في اتخ
 وتعنـي احتـواء     ،إن من الخصائص الفرعية للمالءمة القدرة علـى التنبـؤ         

تمكين مـستخدمي المعلومـات مـن التنبـؤ      من ثم و،المعلومات على قدرة تنبؤية   
فالمعلومة الجيدة هي التي تمكن المستخدم من تكـوين التوقعـات عـن          . بالمستقبل

 ,Hendriksen. & Breda) دراته في هذا المجالالنتائج المستقبلية وتحسين إمكاناته وق
1992, 129)   
عليه فإن أكثر ما يهم المستخدم هو التنبؤ بإمكانية اسـتمرار الوحـدة              وبناء 

وبما أن مفهوم مالءمة المعلومـات هـو        . االقتصادية وعدم تعرضها للفشل المالي    
 المالءمـة أن    يعني معيار  "إذ. مفهوم نسبي يتوقف على المجال الذي ستستخدم فيه       

تكون المعلومات المحاسبية مالئمة للغرض الذي أعـدت مـن أجلـه، فالمعلومـة         
  .)١٩ ،٢٠٠٠صالح، ( المالئمة لغرض ما قد ال تكون مالئمة لغرض آخر

المعلومات المالئمة في مجال التنبؤ بالفشل المالي للوحدات االقتصادية هي          ف 
ن الفشل المالي للوحدة االقتصادية  المعلومات القادرة على إعطاء تنبؤات صحيحة ع      

 فـإن   ،وبما أن هذا البحث يختص بدراسة الفشل المـالي بالتحديـد          . في المستقبل 
المعلومات المالئمة من وجهة نظر هذا البحث هي المعلومات القادرة على التنبـؤ             

ومن خالل الدراسة التطبيقية يـتم تحديـد أي         . بالفشل المالي للوحدات االقتصادية   
  .مات أكثر مالءمة للتنبؤ بالفشل الماليالمعلو

  
   التنبؤ بالفشل المالينماذج

إن خطر الفشل المالي هو الشبح الذي يطارد الشركة الغافلـة عـن حقيقـة               
ا حل الفشل المالي بإحدى الشركات فإنه يقودها تـدريجياً إلـى           إذوضعها المالي، و  

هنا ظهرت الحاجـة إلـى   ومن  . نقطة النهاية بإشهار إفالسها والقضاء على حياتها      
ويعتقد فريق من الباحثين أن إمكانية      . وجود وسيلة للوقاية من هذا الخطر المخيف      

، أو على األقل تخفيض معدله، تتجلى في إيجاد المؤشـرات           تجنب وقوع اإلفالس  
  .)٦٢ ،١٩٩٧هندي،  (التي تكشف مسبقاً عن احتمال وقوعه

 الهادفة إلى تحديـد المؤشـرات   منذ بداية الستينات ظهر العديد من الدراسات   
التي يمكن االعتماد عليها في التنبؤ باحتماالت الفشل المالي، وذلك بتـشجيع مـن              
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في خضم  ) SES(وهيئة البورصة   ) AICPA(المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين     
الجدل الذي احتدم حينئذ حول مدى مسؤولية مدقق الحسابات عن اختبـار فـرض              

 وبالتالي عن دوره في اإلنذار المبكر عـن حـوادث إفـالس             ،ةاستمرارية الشرك 
مين والمقرضين وغيرهم   ساهالشركات التي أخذت تتزايد ملحقة أضراراً كبيرة بالم       

  .)١٦٤ ،٢٠٠٣مطر، (
ومنذ ذلك الحين وحتى عصرنا الحاضر سعى كثير من الباحثين على تطوير            

 وذلك سـواء مـن جهـة        ،ة لها   جديدة للتنبؤ، ومن ثم تطوير القدرة التنبؤي        نماذج
تحديث األساليب والمناهج المتبعة في بنائها أو من جهة المتغيرات التـي تتكـون              

  . منها
 بشكل عام على النسب المالية المتعارف عليها، وباستخدام         نماذجتعتمد هذه ال  

 ، كأسلوب تحليل عوامل التمييز بـين المجموعـات        ،عدد من األساليب اإلحصائية   
دار المتعدد باستخدام نظرية االحتماالت، استطاع الباحثون استخراج        وأسلوب االنح 

 عـرض أهـم هـذه       يت وفيما يأ  ،بالفشل قبل وقوعه بفترة من الزمن      للتنبؤ   نماذج
  . نماذج حسب الترتيب الزمني الذي تعاقبت فيه هذه النماذجال
   )Beaver 1966(نموذج بيفر أ .١
  )Deaken 1972(نموذج ديكن أ .٢
   )Edmister 1972(دمستر نموذج اأ .٣
   )Altman & Mccough 1974(نموذج ألتمان وماكوج أ .٤
   )Zvgren 1983(نموذج زافقران أ .٥
  )Gambola etal 1987(نموذج قومبوال وزمالئه أ .٦
   )Kida 1981(نموذج كيدا أ .٧

 نمـاذج  وأكثرها شموالً ووضوحاً كما أن هناك العديد من ال         نماذجهذه أهم ال  
 يتم اسـتخدام  ،نماذج ألنها تكرار لبعض أجزاء هذه ال   ،يتم ذكرها األخرى، ولكن لم    

 تطبيقها على مجموعة من الشركات  تم إذ ،التطبيقية السبعة في الدراسة     نماذجهذه ال 
وذلك عن طريق تحديد السنة التي تم فيها حدوث الفـشل   ،الخاسرة أي الفاشلة مالياً 

مالية لهذه الـشركات فـي    على بيانات القوائم النماذجومن ثم تطبيق هذه ال   ،  المالي
، وبالتالي فإن الدراسة اعتمدت على دراسة واقع هذه      السنوات السابقة لوقوع الحدث   

نموذج والبيانـات الماليـة   الشركات الفاشلة في الحاضر والماضي، بهدف إيجاد األ      
القادرة على التنبؤ بالفشل المالي للشركات، وذلك لوقاية الشركات الناجحـة مـن             

  . شل المالي في المستقبلاحتماالت الف
  

  الفشل الماليمفهوم 
بالعودة إلى األدبيات المحاسبية نجد أن هناك مـصطلحات متعـددة للفـشل             

 فبعضهم يستخدم مصطلح الفشل المالي والبعض األخر يستخدم مـصطلح           ،المالي
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 وبعضهم يعتمد مصطلح التعثر، وسيتم في هذا الجزء عرض معظم هـذه    ،اإلفالس
  .يز بينها بوضوحيتفصيل والتمالمصطلحات بال

  : ويرى البعض أن الفشل نوعان
يقصد بالمشروع الفاشل بالمفهوم االقتصادي ذلك الذي ال يكفي         : الفشل االقتصادي "

بتكلفتهـا  (دخله لتغطية نفقاته أو الذي يقل فيه معدل العائـد علـى االسـتثمارات               
قتصادي إشهار إفـالس    عن تكلفة رأس المال، وال يترتب على الفشل اال        ) الدفترية
 ألنه يحدث بصرف النظر عن قدرة الشركة على الوفاء بما عليهـا مـن               ،الشركة

 ومع ذلك ، بمعنى أنه يمكن للشركة أن تكون فاشلة من الناحية االقتصادية،التزامات
  .ال تتوقف عن دفع االلتزامات حينما يحين أجل استحقاقها ومن ثم ال تشهر إفالسها

 :  ويتخذ أحد الشكلين ،أو الماليالفشل القانوني 
ويقصد به عدم قدرة الـشركة       ،م كفاية السيولة أو أزمة السيولة      هو حالة عد   :األول

 وهو ما قد يحدث حتى لو كانت        ،على سداد الديون والفوائد المستحقة الدفع     
  .قيمة األصول تزيد على قيمة الخصوم

عن قيمـة   ) الخصوم(حقة للغير    اإلعسار ويقصد به زيادة االلتزامات المست      :الثاني
صـالح،  (يولة   وهو ما يحدث بغض النظر عن مستوى الس        ،أصول الشركة 

١٤ ،٢٠٠٠(.  
 للتعبيـر عـن     Failureهناك بعض الباحثين يستخدم اصطالح الفشل المالي        

العملية التي تكون فيها الشركة قد بدأت بالسير في الطريق الطويل الـذي ينتهـي               
    .Insolvency (Argenti, 1986, 157)بحدث وهو العسر المالي 

نموذجاً لعملية انهيار الشركات مستخدماً أيـضاً  أ Laitinenكما يقدم الباحث      
 مصطلح الفشل المالي لوصف الحالة التي تنتهي بوصول الشركة إلى العسر المالي           

(Laitiner, 1993, 215).  
زمنية طويلة تمتد   هو مرحلة   من التعريفين السابقين نستنتج أن الفشل المالي        

لعدة سنوات تمر فيها الشركة بعثرات وصعوبات ال تستطيع تجنبها إلى أن تـصل              
 فـي حـين أن      ،)العسر المـالي  (في النهاية إلى حالة العجز عن سداد االلتزامات         

يستخدم مصطلح الفشل المالي لإلشارة     : "تمثل بما يأتي  تعريف الدكتور جبل للفشل     
  .)١٨٧ ،٢٠٠٤جبل،  (إشهار إفالسهاإلى انتهاء حياة الشركة ب

لفشل المالي بأنه المرحلة التي تعاني فيهـا    استخالص تعريف ل   يمكن للباحثين 
 ثم العسر المالي الحقيقي وصوالً إلـى        ،الوحدة االقتصادية من العسر المالي الفني     

  .الفشل االقتصادي
لوحـدة  في حين يمكن تعريف اإلفالس بأنه اللحظة التي يتقرر فيها تصفية ا           

  .  أكيد شبه تعاني من الفشل المالي بشكللكونهااالقتصادية بالشكل القانوني نتيجة 
 توقف  ومن ثم  قد تكون النتيجة الحتمية للفشل المالي هي اإلفالس والتصفية،        

  . نالحظ في بعض الحاالت أن هذا األمر قد ال يتحقق والشركة عن مزاولة نشاطها،
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التنبؤ بفشل الشركات معياراً لفـشل       في دراسته بخصوص     Beaver عرف  
 هو إما إفالس الشركة، أو عدم قدرتها على تسديد ديونها، أو التخلف عن              ،الشركة

  .(Beaver, 1968, 215) دفعها أرباح أسهمها الممتازة
واجهـت   بأنها تلك التي أفلست أو       ، فقد عرف الشركة الفاشلة    Deakinأما    

    .(Deakin, 1972, 167) عسراً مالياً أو تمت تصفيتها لصالح الدائنين
عدم القدرة على تسديد الديون في مواعيد       ب عرف معيار الفشل   فقد   Blumأما  

 ,Blum, 1974)  استحقاقها، أو اإلفالس، أو االتفاق مع الدائنين على تخفيض الديون
25).  

ي تؤكد أن إفالس الشركة وتصفيتها ليس       ف الثالثة للفشل المال   ين هذه التعار  إ
النتيجة الحتمية للفشل المالي فقد تعجز الشركة عن دفع ديونها تجاه الغيـر وهـذا               

لشركات القطاع العام حيـث تتـولى الدولـة         با يما يتعلق ف فاشلة مالياً     لعدها كاٍف
ـ    ومي مسؤولية اإلدارة والدعم المالي، مما يجعل تأثير هذه الشركات على الدخل الق

انعـدام  أكثر وضوحاً، فإنه عندما تتعرض الشركة إلى مشاكل مالية حرجة نتيجة            
تحقيق خسائر متتالية، تتدخل الدولة وتقدم الدعم الالزم        السيولة وتكديس المخزون و   

. لمنع إشهار إفالس هذه الشركة متجاهلة المشكلة الحقيقية التي تعاني منها الشركة           
 الشركة من اإلفالس ال يلغي األثر السلبي الذي         ذا إلنق إن هذا التدخل من قبل الدولة     

استمرار هذه الشركة الفاشـلة     و تسببه هذه الشركة على الدخل القومي واالقتصاد،      
مضيعة لألموال المستثمرة فيها فهي لن تحقق العائد المقبول مـن اسـتثمار هـذه               

لة ماليـاً يجـب أن      العتبار الشركة التابعة للقطاع العام فاش      فإنه   من ثم  و .األموال
تعجز الشركة عن تسديد التزاماتها تجاه الغير، وأن يعطي معـدل العائـد علـى               

تـم  (.أموالها المستثمرة قيماً متدنية غير مرضية أو أنها تحقق خسائر متتاليـة           
 لالعتماد عليه في الدراسة التطبيقية لتحديد فشل        تحديد هذا المعيار من قبل الباحثين     

لعينة المدروسة في حال انطبق عليها هذا المعيار، أو عدم          كل شركة من شركات ا    
 فانعدام السيولة النقدية وعجز      ،)فشل الشركة في حال لم ينطبق عليها هذا المعيار        

نشاط الشركة عن توليد التدفقات النقدية الالزمة لتغطية المـصاريف وااللتزامـات      
تبار الشركة التابعة للقطـاع  المترتبة عليها هو المعيار المستخدم في هذا البحث الع      

إن الدراسة التطبيقية لهذا البحث تمت على عينة مـن شـركات            . العام فاشلة مالياً  
 فإن مصطلح الفشل المالي المستخدم ينطبق على ما من ثمالقطاع العام في سورية و    

ـ   تم ذكره بخصوص شركات القطاع العام أي أن الشركة تبقى مستمرة            رغم على ال
  .شل المالي تعرضها للفمن
  
   القطاع العام الصناعي في سورية عينة من شركات فيتطبيقيةالدراسة ال

قد تكون الظروف االقتصادية واالجتماعية لعينة الشركات المدروسة والتـي          
 التنبؤ بالفشل المالي السابقة مخالفة لظروف شركات        نماذجعتمد عليها في تكوين     اُ

 نماذج من مدى مالءمة هذه التأكد الباحثينلكي يالقطاع العام الصناعي في سورية و
واقع الشركات الصناعية في سورية فإنه البد مـن         لالمطروحة للتنبؤ بالفشل المالي     
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هـل  :  على عينة من الشركات الخاسرة، والسؤال الذي يطـرح  نماذجتطبيق هذه ال  
 مع واقع الشركات الصناعية في سورية؟ اإلجابة علـى هـذا            نماذجتتوافق هذه ال  

  .  على الشركات المدروسةنماذجسؤال ستتم بعد تطبيق الال
  

  اختيار العينة
 فمـن خـالل     ،تم اختيار شركات الصناعات النسيجية لتطبيق الدراسة عليها       

  :يأتدراسة واقع قطاع الغزل والنسيج في مدينة حلب تبين ما ي
قطـاع  ( يتألف قطاع الغزل والنسيج في مدينة حلب من ست شـركات صـناعية            

  : )*()عام
  .  عين التل-الشركة السورية للغزل والنسيج . ١
  . الليرمون-الشركة األهلية للغزل والنسيج . ٢
  .  عين التل- شركة الشهباء للمغازل والمناسج .٣
  .  عين التل-) سجاد( شركة حلب لألنسجة الحريرية .٤
  .  عين التل- الشركة العربية للمالبس الداخلية .٥
  .  عين التل-للملبوسات الجاهزة  الشركة الصناعية .٦

يعاني قطاع الغزل والنسيج صعوبات عديدة تحـول دون تحقيـق األربـاح             
المطلوبة، ويتميز هذا القطاع حالياً بارتفاع التكاليف، وتراكم المخزون، وخـسائر           

  . متتالية
  

    حلب مدينةدراسة تحليلية لواقع شركات الصناعات النسيجية العامة في
 إما عجز الشركة عـن تـسديد        ،ستخدم معيار للفشل المالي   سة اُ في هذه الدرا  

تعريـف  وبالتالي  . تراكم الخسائر المالية سنة تلو األخرى      التزاماتها تجاه الغير، أو   
كل شركة من ضمن العينة على أنها فاشلة أو غير فاشـلة فـي ضـوء المعيـار                  

  .)**(المحدد
  ١الشركة 

وحتى عام  ١٩٩٠نذ عام    م )***(مالمن خالل دراسة معدل العائد على رأس ال       
  :ي تبين ما يأت١٩٩٤
  
  
  
  

                                                 
  .  تقارير وآراء الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش )*(
  . التقارير المالية والميزانيات المعتمدة في هذه الشركات)**(
حقوق / صافي الربح بعد الضريبة : يتم احتساب معدل العائد على رأس المال بالشكل اآلتي )***(

ض البعض أن تأخذ النسبة متوسط حقوق الملكية ألن الربح هو نتيجة نشاط             رالملكية، ويف 
  .المشروع بين فترتين ماليتين
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  ١الجدول 

  ٩٤  ٩٣  ٩٢  ٩١  ٩٠  السنة
  ٠,٨١-  ٠,١٣  ٠,١٣  ٠,١٤  ٠,٢٣  معدل العائد على رأس المال

  
 ٩١نالحظ من الجدول السابق أن أرباح الشركة بدأت باالنخفاض منذ عـام             

حققت الخسارة في عام     واستمر هذا االنخفاض إلى أن       ٩٠عن عام   / ٠,٠٩/بمعدل  
  .٩٤وهكذا يمكن القول إن هذه الشركة فاشلة مالياً منذ عام . ٩٤

  ٢الشركة 
من خالل الدراسة المقارنة لنتيجة أعمال الشركة خالل السنوات الماضية تبين    

ي جدول يوضح معدل العائد على      وفيما يأت  ٩٣الخسائر في عام    تكبدت  أن الشركة   
  . الذي بدأت فيه الخسارة٩٣ المال للشركة قبل عام رأس

  
  ٢الجدول 

  ٩٤  ٩٣  ٩٢  ٩١  ٩٠  السنة
  ٠,٣٠-  ٠,١٣-  ٠,٠١  ٠,٣٠  ٠,٦٣  معدل العائد على رأس المال

  
  .٩٣وبناء على ما سبق يمكن اعتبار هذه الشركة فاشلة مالياً منذ عام 

 ٣الشركة 
ة خـالل الـسنوات     ـكة معدل العائد على رأس المال للشر      ـمن خالل دراس  

  :ي تبين ما يأت٩٨-٩٤
  

  ٣الجدول 
  ٩٨  ٩٧  ٩٦  ٩٥  ٩٤  السنة

معدل العائد على رأس 
  المال

٠,٠٩٣-  ٠,٠٠٦  ٠,٠٢٩  ٠,٠٩٣  ٠,٠٢٩  

  
 ،٩٧ في المؤشر في عام      اً شديد اًنالحظ من الجدول السابق أن هناك انخفاض      

 وتابع المؤشر االنخفاض إلـى      ٩٦ عما كان عليه في عام       ٠,٢٣ انخفض بمعدل    إذ
وهكذا يمكن القول إن هذه الشركة فاشلة مالياً منذ عام . ٩٨رة في عام الخساسجلت 

٩٨.  
  ٤الشركة 

-٩١ركة خالل الـسنوات     من خالل دراسة معدل العائد على رأس المال للش        
  :ييأت  تبين ما٩٥
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  ٤الجدول 

  ٩٥  ٩٤  ٩٣  ٩٢  ٩١  السنة
معدل العائد على رأس 

  المال
٠,٤٩-  ٠,٠٤  ٠,١٥  ٠,٢٢  ٠,٢٤  

  
 في معدل العائد على     اً واضح اًمن الجدول السابق أن هناك انخفاض     نالحظ    

 ٠,١١ انخفض بمعـدل    إذ ٩٤ في عام    السيمارأس المال خالل األعوام المذكورة و     
  .٩٥ هذه الشركة فاشلة مالياً منذ عام عدوهكذا يمكن . ٩٣عما كان عليه في عام 

  ٥الشركة 
 ٩٣-٨٩ركة خالل السنوات شمن خالل دراسة معدل العائد على رأس المال لل        

  :ييأت تبين ما
  

 ٥الجدول 
  ٩٣  ٩٢  ٩١  ٩٠  ٨٩  السنة

معدل العائد على رأس 
  المال

٠,٠٥-  ٠,٠٠٣  ٠,١٩٠  ٠,٢٤  ٠,٢٤  

  
 في معدل العائـد علـى   اً واضحاًنالحظ من الجدول السابق أن هناك انخفاض  

ي عام   عما كان عليه ف    ٠,١٨٩ انخفض بمعدل    إذ ،٩٢ في عام    السيمارأس المال و  
 هذه الشركة   عدوبناء على ما سبق يمكن       ٩٣ الخسارة في عام     حدوث وقد تم  ،٩١

  .٩٣فاشلة مالياً منذ عام 
  ٦الشركة 

 ٢٠٠٥ إلى عام ١٩٨٣يالحظ من االتجاه العام لنتائج أعمال الشركة منذ عام          
 بدأت أربـاح هـذه الـشركة بالتنـاقص          ٢٠٠٠ ولكن منذ عام     ،أنها شركة رابحة  

-٢٠٠١الل الـسنوات    ن خالل دراسة معدل العائد على رأس المال خ         م التدريجي
  :يت تبين ما يأ٢٠٠٥
  

  ٦الجدول 
  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  السنة

معدل العائد على رأس 
  المال

٠,٠٠١  ٠,٠٠٤  ٠,٠٠٣  ٠,٠١٢  ٠,٠١٤  

    
 في معدل العائـد علـى   اًواضحاً نالحظ من الجدول السابق أن هناك انخفاض  

كما أن القيم المحسوبة خالل األعوام المدروسة جميعها قـيم متدنيـة             ،رأس المال 
  .٢٠٠٥ منذ عام  هذه الشركة فاشلة مالياًعدوهكذا يمكن  ،وغير مقبولة
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بيانات الـشركات الفعليـة خـالل        التنبؤ بالفشل المالي على      نماذجوبتطبيق  
فـصل لكـل   مالسنوات السابقة لسنة الفشل المالي والمحددة في هذا البحث بـشكل        

  :تيتبين ما يأشركة 
استطاع و . شموالً وسهولة  نماذجنموذج كيدا هو أكثر ال    أأظهرت الدراسة أن    

 ،سالبة لدى معظم الشركات   ) Z( وكانت قيم المعادلة   ،التنبؤ بالفشل المالي  نموذج  األ
  الشركات المدروسة لديها احتمالية عالية في التعرض للفشل المالي         معظموتبين أن   

كما أن تطبيق   . ة السابقة لتحقق معيار الفشل المالي المحدد في هذه الدراسة         في السن 
 سنوياً  ه يمكن لكل شركة أن تقوم بتطبيق      إذ بالسهولة والوضوح    يزنموذج تم هذا األ 

  .  التنبؤ بوضع الشركة المالي سنة تلو األخرىمن ثمو
 وهـو   ،نجد أن هذا النموذج يتوافق بشكل كبير مع واقع الشركات المدروسة          

 لم يتوافق هذا النموذج مع واقـع هـذه          إذ،  ٣ما عدا الشركة     نماذجاألفضل بين ال  
 منذ عـام    أن الدراسة التحليلية أثبتت أن الشركة فاشلة مالياً         من رغم على ال  الشركة

 ٩٨  الخسائر في هذا العـام     دوثح البدء ب  وهو (معيار الفشل المالي   سجلت   إذ ،٩٨
كما أن الشركة عاجزة عن تسديد      ،   )٢٠٠٦ى عام    الخسائر حت  حدوثواالستمرار ب 

 تبين أن سـيولة     ٣ للشركة   من دراسة مؤشرات تقييم األداء    ف. التزاماتها تجاه الغير  
خالل األعـوام    %) ٥(بلغ متوسط نسبة الجاهزية النقدية       إذ ،الشركة ضعيفة جداً  

 وبما  ،يوماً/ ١٨٥/ متوسط فترة السداد للموردين      بلغكما  لعام الفشل المالي،    السابقة  
أن األنشطة التشغيلية في هذه الشركة ال تؤمن التدفقات النقدية الداخلة الالزمة لسداد 

 فإن الشركة تقوم بتسديد جزء من التزاماتها من األموال المقدمة مـن             ،االلتزامات
  من رغمعلى ال و. دون حل المشكلة األساسية   من   ،الدولة لحل األزمة بشكل مؤقت    

  :ي يوضح ذلكت والجدول اآلبفشل هذه الشركة النموذج ذلك لم يتنبأ
  

  ٧الجدول 
 ٦الشركة  ٥الشركة  ٤الشركة  ٣الشركة  ٢الشركة  ١الشركة  النسبة

 X1 0.041 0.001 0.002 0.0001 0.001 0.001 الموجودات/صافي الربح بعد الفائدة والضريبة

 X2  0.099 0.259 0.378 0.112 0.189 0.318 جملة المطلوبات/جملة حقوق الملكية 

 X3  0.101 0.035 0.006 0.023 0.027 0.371المطلوبات المتداولة/ السائلة األصول

 X4  0.497 0.962 0.169 0.240 0.452 0.323الموجودات/المبيعات

 X5   0.086 0.019 0.003 0.015 0.017 0.062جملة الموجودات/النقدية 

Z -0.169 -0.346 0.080 -0.070 -0.137 -0.169 

  
  :تينموذج كيدا تأخذ الشكل االأإن صيغة 

Z=1.042X1+0.42X2-0.461X3-0.463X4+0.27X5        
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وبناء على هذه المعادلة فإن احتماالت الفشل التي تتعرض لها الشركة تزداد            
) Z(ا كانت قيمـة     إذ وتنعدم احتماالت الفشل المالي      اً سالب اً مقدار Zكلما كانت قيمة    

ذا وقد اتسم هذا النموذج بقدرة تنبؤية عالية الحتماالت الفشل تصل إلـى              ه ،موجبة
  .)٣٠٠ ،٢٠٠٠الزبيدي،  (قبل سنة من حدوث الفشل%) ٩٠(

 z فقد بلغت قيمـة      ٣ما عدا الشركة    سالبة لدى معظم الشركات     ) z(إن قيمة   
 وتدل على عدم وجود احتماالت للفشل المـالي فـي   ،وهي قيمة موجبة   ،)٠,٠٨٠(

حـدوث   وهو   ٩٨م القادم، وبما أن الشركة حققت معيار الفشل المالي في عام            العا
كما ظهر من دراسة تطور معدل العائد على رأس المال للـشركة، وأن             ،  الخسارة

الشركة غير قادرة على سداد التزاماتها تجاه الغير كما ظهر من دراسة مؤشـرات              
نمـوذج  ألفشل المالي، فإن تطبيق     م األداء للشركة خالل السنوات السابقة لسنة ا       يتقي

 نتائج   لم يعط  ٩٧ في عام    ٣ كيدا للتنبؤ بالفشل المالي على البيانات الفعلية للشركة       
 كما حدث فعالً فـي      ٩٨تفيد بالتنبؤ باحتمال حدوث الفشل المالي للشركة في عام          

  .الواقع
  

  دلة مدخل التكلفة التاريخية المع وفق علىتعديل القوائم المالية للشركات
  :تيةاآل وإلجراء التعديل يجب إتباع الخطوات 

 كالمعتاد  – قائمة الدخل وقائمة المركز المالي       –إعداد القوائم المالية األساسية      .١
  طبقاً لمبادئ مدخل التكلفة التاريخية 

تحديد الرقم القياسي المناسب لمستوى األسعار العـام وهنـا نواجـه أحـد               .٢
 :االختيارين

سعار على مستوى االقتصاد القومي يمثل كافة الـسلع          رقم قياسي عام لأل    -
  والخدمات التي يتم التعامل بها بصفة عامة

 رقم قياسي عام لألسعار على مستوى الشركة يمثل كافة السلع والخـدمات             -
 التي تتعامل فيها الشركة بصفة خاصة

  تبويب عناصر قائمة المركز المالي إلى عناصر نقدية وأخرى غير نقدية  .١
ل أرقام العناصر غير النقدية باستخدام الرقم القياسي الذي سبق تحديـده            تعدي .٢

 وذلك إلظهار أثر التغير في المستوى العام لألسعار 
احتساب المكاسب أو الخسائر الناتجة عن االحتفاظ بالعناصر النقدية خـالل            .٣

 .)٥٠٠ ،١٩٩٠ الشيرازي،(لفترة المحاسبية ا
 عـام   ب دراسة األرقام القياسـية بـشكلٍ       يج لألسعارولتحديد الرقم القياسي    

  . ومعرفة المتاح منها الختيار الرقم القياسي األنسب الستخدامه في تعديل البيانات
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  األرقام القياسية
وهي كثيراً ما تـستعمل      ،هي طريق مختصر لوصف المتغيرات االقتصادية     

 ،٢٠٠٠ لح،أبـو صـا    (لوصف التغير في األسعار أو الكميات أو القيمة مع الزمن         
٢٦٣( .  

 مفيداً جداً في    دي لألسعار على مستوى الشركة يع     إن الحصول على رقم قياس    
 ولكنه من الصعب تحديد هذا الرقم لذلك تم اختيار الـرقم القياسـي              ،عملية التعديل 

 يوضحان تغيـرات     اآلتيان ن مستوى االقتصاد القومي والجدوال    العام لألسعار على  
رئاسة  ( هو عام األساس   ٢٠٠٠ باعتبار إن عام     ٢٠٠٥-٦٣قيم هذا الرقم من عام      

  :            )٥٢٩-٥٢٨ ،٢٠٠٦مجلس الوزراء، 
  

  ٨جدول ال
  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  ٩٩  ٩٨  ٩٧  ٩٦  السنة
  ١٤٠  ١٢٩  ١١١  ١١٠  ١٠٥  ١٠٠  ٩٩  ١٠٢  ٩٢  ٨٨  القيمة

  ٩جدول ال
  ٩٥  ٩٤  ٩٣  ٩٢  ٩٠  ٨٥  ٨٠  ٧٥  ٧٠  ٦٣  السنة
  ٧٨  ٧٣  ٧١  ٦٨  ٥٧  ٦٢  ٥٩  ٣٧  ١٨  ١٧  القيمة
  

  
   المالية لشركات العينة المدروسةتعديل القوائم

تم في هذا الجزء من الدراسة تعديل القوائم المالية لكل شركة مـن شـركات             
بهدف تطبيق . العينة المدروسة وذلك في السنة السابقة لسنة الفشل المالي لكل شركة   

ات المعدلة لهذه الـشركات مـن أجـل         نموذج كيدا للتنبؤ بالفشل المالي على البيان      أ
 مقارنة نتائج التطبيق على القوائم الفعلية والقوائم المعدلة لكل شـركة وتحديـد أي             

  .مة للتنبؤ بالفشل المالي للشركاتالبيانات تعطي معلومات أكثر مالء
وفق أساس التكلفة التاريخية المعدلة     على  وبعد تعديل القوائم المالية للشركات      

نموذج كيدا على القوائم المعدلة وقد بينت الدراسـة أن نتـائج تطبيـق              أتم تطبيق   
 نموذج كيدا للتنبؤ بالفشل المالي على البيانات المعدلة يعطي تنبؤات بالفشل المالي           أ

  :ي يبين ذلكوالجدول اآلت من البيانات الفعلية أكثر واقعية
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  ١٠الجدول 

الشركة  النسبة
١ 

الشركة 
٢ 

الشركة 
٣ 

كة الشر
٤ 

الشركة 
٥ 

  الشركة
 ٦ 

صــافي الــربح بعــد الفائــدة    
 0.001 0.0004 0.009 0.002 0.0008 0.0001 الموجودات/والضريبة

 0.187 0.174 0.145- 0.123 0.324- 0.104 جملة المطلوبات/جملة حقوق الملكية 

 0.047 0.027 0.105 0.067 0.037 0.036 المطلوبات المتداولة/ السائلة األصول

 0.163 0.355 0.351 0.117 0.452 0.175 الموجودات/بيعاتالم

 0.014 0.011 0.058 0.019 0.007 0.008 جملة الموجودات/النقدية 

Z -0.051 -0.359 -0.027 -0.247 -0.100 -0.014 

  
 األعوام في   نموذج كيدا على البيانات المعدلة للشركات المدروسة      أإن تطبيق   

واسـتطاع التنبـؤ    ) z (ل ـ  سالبة   اً أعطى قيم   لكل شركة،  السابقة لعام الفشل المالي   
 فإن البيانات المعدلة تمكنت من      ٣لجميع هذه الشركات، حتى الشركة      بالفشل المالي   

 وهي  ٠,٠٢٧-= z  كانت قيمة  إذ نموذج كيدا أالتنبؤ بالفشل المالي للشركة بتطبيق      
مدروسة، وفي الواقع    للسنة ال  الالحقةمؤشر الحتمال حدوث الفشل المالي في السنة        

نموذج كيدا  أوكما ظهر سابقاً،     ٩٨ت معيار الفشل المالي في عام       سجلفإن الشركة   
وهنا يمكن  .  للشركة ٩٧ باستخدام البيانات المعدلة لعام      ٣تنبأ بالفشل المالي للشركة     

 التكلفة التاريخية المعدلة تعطي نتائج للتنبـؤ        أساسن البيانات المعدلة على     إالقول  
 معلومات أكثر مالءمـة مـن      من حيث و ، أقرب إلى الواقع   شل المالي للشركات  بالف

   .المعلومات المستخرجة من القوائم المالية الفعلية
  

  النتائج والتوصيات
   النتائج -أوالً
المحاسبية المعدة على    فالمعلومات    الفرضية األولى،  إثبات إلى   الباحثون توصل .١

ءمة للتنبؤ بالفشل المالي للشركات خالل      أساس المستوى العام لألسعار أكثر مال     
نموذج كيدا للتنبـؤ    أوذلك بدا واضحاً عند مقارنة نتائج تطبيق        . فترات التضخم 

بالفشل المالي على البيانات الفعلية والمعدلة لشركات العينة المدروسـة، فقـد            
أعطت البيانات الفعلية تنبؤات لخمس شركات فاشلة مالياً من شـركات العينـة         

 : يالبة بالنسبة لهذه الشركات كما يأت سzوكانت قيم  روسة،المد
  
  
  
  



  ]٣١٥[                                                      .. .دور املعرفة احملاسبية يف التنبؤ بالفشل املايل للشركات
 

  
  ١١الجدول 

 ٦الشركة  ٥الشركة  ٤الشركة  ٣الشركة  ٢الشركة  ١الشركة  النسبة

Z -0.169 -0.346 0.080 -0.070 -0.137 -0.169 

  
 وتدل على عدم وجود احتماالت للفشل        موجبة، z فقد كانت قيم     ٣أما الشركة   

 ،٩٨ معيار الفشل المالي في عـام         سجلت ، وبما أن الشركة    الالحق ي العام المالي ف 
 كما ظهر من دراسة تطور معدل العائد علـى رأس المـال             ، الخسارة حدوثوهو  

 كما ظهـر مـن      ،للشركة، وأن الشركة غير قادرة على سداد التزاماتها تجاه الغير         
ة لسنة الفشل المالي، فإن     م األداء للشركة خالل السنوات السابق     يدراسة مؤشرات تقي  

 ٩٧ في عام    ٣ نموذج كيدا للتنبؤ بالفشل المالي على البيانات الفعلية للشركة        أتطبيق  
 كمـا   ٩٨ حدوث الفشل المالي للشركة في عـام          نتائج تفيد بالتنبؤ باحتمال    لم يعط 

  .حدث فعالً في الواقع
 علىات المعدلة   في حين أن تطبيق نموذج كيدا للتنبؤ بالفشل المالي على البيان          

 لدى   أقرب إلى الواقع   لفشل المالي باوفق المستوى العام لألسعار أعطى نتائج تنبؤ        
  :يأتيجميع الشركات المدروسة كما 

  
  ١٢الجدول 

 ٦الشركة  ٥الشركة  ٤الشركة  ٣الشركة  ٢الشركة  ١الشركة  النسبة

Z -0.051 -0.359 -0.027 -0.247 -0.151 -0.014 
  

سالبة وتدل على احتمال وقوع الفشل المالي للشركات في العـام     zفجميع قيم   
  . للسنة المدروسة، وهو عام الفشل المالي للشركاتالالحق

فمن خالل مقارنة نتـائج تطبيـق        ، الفرضية الثانية  إثبات إلى   توصل الباحثون  .٢
نموذج كيدا على كل من البيانات الفعلية والمعدلة للشركات المدروسة تبين أن            أ

نموذج كيدا على البيانات الفعلية أ، كما أن نتيجة تطبيق     مختلفة z لـم المطلقة   القي
نموذج أ، في حين أن نتيجة تطبيق )٠,٠٨٠ ( z  لـ أعطت قيمة موجبة٣للشركة 

وهذا  ،)٠,٠٢٧- ( z ل ـ  أعطت قيمة سالبة ٣كيدا على البيانات المعدلة للشركة 
 .يانات المعتمدة في القياسيدل على اختالف النتائج تبعاً الختالف الب

  
   التوصيات-ثانياً

 مـن أسـاليب التحليـل    اً للتنبؤ بالفشل المالي أسلوب   Kidaنموذج كيدا   أاستخدام   .١
 أثبتـت الدراسـة مالءمـة هـذا         إذ ،المالي المعتمدة في شركات القطاع العام     

لقطاع العام في سورية ليمكّن الشركة من التنبؤ         للتطبيق في شركات ا    نموذجاأل
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استطاع التنبؤ بالفـشل     إذ ،الوضع المالي المستقبلي للشركة سنة تلو األخرى      ب
للمعادلـة  سالبة  عن طريق إعطاء قيمة      لمعظم شركات العينة المدروسة      المالي

)Z.(  
عدم االعتماد على المعلومات المحاسبية المستخرجة من القوائم المالية المعـدة            .٢

لفشل المالي للشركات التي قد تكـون       على أساس التكلفة التاريخية في التنبؤ با      
وال يمكن االعتماد عليها في التنبؤ بالفشل المالي للـشركة فـي ظـل              ،  مضللة
  .التضخم

 وفق المستوى العام لألسعار ملحقة بالقوائم المالية         على إعداد قوائم مالية معدلة    .٣
لتكلفة  ثبت تفوق ا   إذالفعلية للشركة الستخدامها في التنبؤ بالفشل المالي للشركة         

 تـؤدي التاريخية المعدلة في توفير معلومات مالئمة عن الوضع المالي للشركة           
 . دوراً فعاالً في التنبؤ بالفشل المالي
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