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 مؤشرات التشبؤ بالفذل السالي

   

لقج وجو الباحثػن اىتساميع بجراسة ضاىخة إفالس السشذآت وتعثخىا لسا لحلظ مغ آثار عمى 
والعػامل السؤثخة فييا مغ االقتراد, فكان االىتسام بجراسة ىحه الطاىخة مغ مشصمق معخفة أسبابيا 

أجل التشبؤ بحجوثيا واقتخاح الحمػل السشاسبة إليقاف التجىػر السالي وعجم اإلفالس, لحلظ ضيخت 
العجيج مغ السفاليع التي تحاول وصف الػضع السالي لمسشذآت, فكان ال بج مغ التسييد بيغ 

 الي:مفاليع بعس السرصمحات قبل البجء بعخض مؤشخات التشبؤ بالفذل الس

  :ىػ السػقف التي تعجد فيو إدارة السشذأة مغ مػاجية االلتدامات السدتحقة مفيهم اإلعدار
 عمييا في تػاريخ استحقاقيا رغع زيادة مػجػداتيا الستجاولة عمى مصمػباتيا الستجاولة.

ويعبخ ىحا الشػع عادة عغ ما يعخف بأزمة الديػلة داخل السشذأة وىي مغ الحاالت السؤقتة أي 
إدارة السشذأة تدتصيع التخمز مغ ىحا الشػع مغ اإلعدار )اإلعدار الفشي( مغ خالل  أن

سياستيا التي تدتصيع بسػجبيا زيادة رصيج الشقجية لسدتػى يسكشيا مغ تدجيج االلتدامات السدتحقة 
عمييا, بسعشى آخخ أنو لػ أعصيت اإلدارة فخصة إضافية فإنيا تدتصيع تحػيل مػجػداتيا 

أو شبو الجاىدة مثل الحمع السجيشة وأوراق الكبس القابمة لمخرع إلى نقجية تسكشيا مغ الستجاولة 
التدجيج لحلظ فإن ىحا العدخ وىحا الفذل ال يذكل خصخًا حكيكيًا, ولكغ إذا ما تكخر فإنو يؤدي 

صػليا عمى تدييالت ائتسانية ججيجة مسا يؤدي إلعدار  إلى فقجان السشذأة لدسعتيا وإلى عجم ح
 يقي. حك

: ىػ تمظ الحالة التي تكػن فييا السشذأة غيخ قادرة عمى سجاد التداماتيا العدخ السالي الفشي
بالخغع مغ أن إجسالي السػجػدات أكبخ مغ السصاليب, بسعشى أنو يشذأ العدخ السالي الفشي 
 عشجما تسخ السشذأة بأزمة سيػلة حادة تتعمق بتػليج التجفق الشقجي السػجب مغ نذاشيا إال
أنيا تسمظ فخصة لتجاوز األزمة دون الػقػع في حالة اإلفالس وذلظ مغ خالل بيع جدء مغ 

 السخدون أو خرع أوراق قبس...وغيخه
: ىػ تمظ الحالة التي تكػن فييا السشذأة غيخ قادرة عمى سجاد العدخ السالي الحكيقي

الستجاولة والجاىدة لجييا التداماتيا بدبب أن السصاليب الستجاولة أكبخ مغ إجسالي السػجػدات 
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أي أن جدء مغ السػجػدات الثابتة مسػل مغ السصاليب الستجاولة وبالتالي ال يػجج ىامر 
أمان لمسشذأة. أي أن السشذأة ستعمغ اإلفالس إذ أنيا عاجدة عغ سجاد الجيػن باإلضافة إلى 

 تخاكع الخدائخ التي تؤدي بالصبع إلى إفالسيا.
 :مح الفذل لإلشارة إلى لحطة انتياء حياة السشذأة بإشيار مرص يدتخجم مفيهم الفذل

إفالسيا, حيث أن الشجاح والفذل ىسا  نتائج لحريمة األداء في السشذأة االقترادية, فإذا 
كان نجاح السشذأة يختبط بالحاالت التي يتشاسب فييا العائج السحقق مع استثسارات السشذأة, 

ال يتشاسب فييا العائج الستحقق مع استثساراتو, بسعشى فإن الفذل إنسا يختبط بالحاالت التي 
آخخ إن الفذل يتحقق عشجما تعجد عػائج السشذأة في تغصية كل التكاليف ومغ ضسشيا تكمفة 
تسػيل رأس السال أو أنو يعشي عجم قجرة اإلدارة عمى تحقيق عائج عمى رأس السال السدتثسخ 

 .يتشاسب والسخاشخ الستػقعة لتمظ االستثسارات
  :يذيخ ىحا السفيػم مغ الشاحية القانػنية إلى حالة اإلفالس القزائي التي مفيهم اإلفالس

تتعخض ليا السشذأة كشتيجة لتػقفيا عغ سجاد ديػنيا في مػعج استحقاقيا, بحيث يتع إشيار 
 إفالسيا وبحكع مغ السحكسة السخترة بغخض ترفيتيا وبيعيا تسييجًا لدجاد ديػنيا.

  يػجج العجيج مغ الشساذج التشبؤية لمفذل باالعتساد عمى الشدب السالية  بالفذل:نساذج التشبؤ
 إما بذكل مشفخد أو مجتسعة, وسيتع دراسة الشساذج اآلتية مشيا: 

 :(Altman &McCough Model)نسهذج ألتسان وماكهج  .1

وىػ مغ أكثخ الشساذج شيػعًا في التشبؤ بالفذل في مشذآت األعسال, وقج وضع ىحا 
ندبة مالية  22ويعخف بشسػذج التحميل السسيد. فقج اختبخ ألتسان  1974الشسػذج عام 

مدتخخجة مغ القػائع السالية لمسشذآت في الدشة األولى قبل الفذل واالفالس, وكانت ىحه 
الشدب مختبصة بجراسة وتقييع الديػلة وتقييع الخبحية والشذاط ومجى اعتساد السشذأة عمى 

مشذأة ناجحة و  33خارجية في تسػيل عسمياتيا, وكانت عيشة الجراسة مرادر التسػيل ال
ندبة مالية فقج تع تخجيح واختيار  22مشذأة فاشمة روعي فييا التساثل مغ خالل  33

خسذ ندب مالية اعتبخت وفقًا لػجية نطخه أفزل الشدب السسيدة لألداء والتي يسكغ أن 
 تشبئ بالفذل وىي:
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 امل إلى مجسػع السػجػدات           ندبة صافي رأس السال العX1 
                    ندبة األرباح السحتجدة إلى مجسػع السػجػداتX2 
    ندبة صافي الخبح قبل الفائجة والزخيبة إلى مجسػع السػجػداتX3 
        ندبة الكيسة الدػقية لخأس السال إلى الكيسة الجفتخية لمجيػنX4 
  ع السػجػدات                  إلى مجسػ ندبة صافي السبيعاتX5 

وقد استطاع ألتسان باستخدام أسمهب التحميل التسييزي اإلحرائي أن يزع نسهذجا كسيًا      
(, وفق السعادلة Z- scoreيعطي امكانية التشبؤ بالفذل في حال تطبيقو سساه           )

 التالية:

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

 +Z= 0.012 X1+ 0.014 X2 أو 
0.033 X3+ 0.006 X4+ 0.010 X5 

فيي الشدب السالية أعاله  X2حتى   X1عغ مؤشخ الفذل أما الستغيخات   Zحيث تعبخ 
 السدتخجمة في الشسػذج.

 وقج تػصل ألتسان إلى تحجيج السعاييخ اآلتية عغ تػقعات نسػذج لمفذل عشج تصبيقو كسا يمي:

نقصة, فإن ىحه السشذأة ال يتػقع مشيا  2.99في السشذأة عغ ( Z- score)إذا زادت قيسة  (1
 مػاجية الفذل ألنيا تتدع بأداء جيج وبالتالي تكػن بعيجة عغ احتساالت الفذل.

نقصة, فإن ىحه السشذأة ال يتػقع مشيا  1.18( في السشذأة عغ Z- score)إذا قمت قيسة   (2
ة أكثخ مغ غيخىا لتعخضيا لمفذل مػاجية الفذل ألنيا تتدع بأداء ضعيف ومتجىػر ومؤىم

 والترفية
نقصة, فإنو مغ الرعػبة الحكع  2.99 -1.18( مقجار مابيغ Z- score)إذا بمغت قيسة  (3

 عمى أداء ىحه السشذأة ويكػن مغ الرعػبة التشبؤ باحتساالت فذميا أو عجم احتسال ذلظ.

ذ سشػات قبل اإلفالس, أجخى ألتسان اختبار ليحا الشسػذج عمى عيشات مغ السشذآت ولسجة خس
%, وفي 95وكانت جيجة في الدشة األولى قبل اإلفالس حيث تسكغ الشسػذج مغ التشبؤ بفذل 
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% في 36% في الدشة الخابعة, و29%, و 48%, وفي الدشة الثالثة72الدشة الثانية بشدبة 
 الدشة الخامدة وقبل الفذل واإلفالس.

 قجمت اليظ السعمػمات التالية عغ السشذأتيغ )س( و )ص( عمى الشحػ التالي: مثال:

 السشذأة ص السشذاة س الشدبة
X1 44% 22% 
X2 43% 7% 
X3 33% 5% 
X4 68% 123% 
X5 3.5  1.25مخة 

 : تقييع وضع السشذأتيغ وفق نسػذج ألتسان وماكػج في ضػء البيانات الدابقة.السطمهب

 : الحل

Z= 0.012 X1+ 0.014 X2+ 0.032 X3+ 0.006 X4+ 0.010 X5 

 السشذأة س:

 =Z= 1.2( 44%)+ 1.4 (43%)+ 3.3 (30%)+ 0.6(68%)+ 0.999 (3.5)نقصة
5.9945   

 =Z= 0.012( 44)+ 0.014 (43)+ 0.032 (30)+ 0.006 (68)+ 0.010 (3.5)نقصة
5.9945   

 السشذأة ص:

 =Z= 1.2( 20%)+ 1.4 (7%)+ 3.3 (5%)+ 0.6(120%)+ 0.999 (1.25)نقصة
2.471   

 =Z= 0.012( 20)+ 0.014 (7)+ 0.032 (5)+ 0.006 (120)+ 0.010 (1.25)نقصة 
2. 471   
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لكل مغ س & ص يطيخ أن السشذأة س خارج إشار احتساالت  Zمغ خالل السقارنة بيغ قيسة 
ان والتي ىي الفذل في السجى السشطػر وذلظ بالسقارنة مع الكيسة السحجدة التي وضعيا ألتس

نقصة أن السشذأة  2.471في السشذأة ص والبالغة  Z( نقصة, في حيغ تذيخ قيسة 2.99)
وضعيا صعب حيث أن احتساالت الفذل ليا قائسة, وىحا يعشي أن شكل األداء اإلداري في 

 & X1السشذأة س يتدع بالقجرة عمى مػاجية الستغيخات, حيث أن الديػلة جيجة وفقًا لمستغيخيغ 
X4 سا يعشي أن االدارة بعيجة عغ أي احتسال في التعدخ في تدجيج ما عمييا مغ التداممت, م

أضف إلى ذلظ أن أداء الخبحية كان في وضع جيج, مسا يذيخ إلى كفاءة األداء في استخجام 
 األمػال الستاحة وفي تػليج الشقجية واألرباح.

ة وبالتالي مغ الرعب الحكع نقص 2.99-1.18تقع مابيغ  Zأما السشذأة ص فشجج أن قيسة 
 عمى أداء ىحه السشذأة بالفذل أو التشبؤ بو.

 قجمت اليظ السعمػمات التالية عغ السشذأ)س( عمى الشحػ التالي)السبالغ باآلالف(: مثال:

 السبمغ البيان
 1333 مجسػع السػجػدات

 633 مجسػع االلتدامات )الجيػن(
 333 األرباح السحتجدة

 353 التذغيميصافي الخبح 
 733 الكيسة الدػقية لألسيع

 833 األصػل الستجاولة
 533 االلتدامات الستجاولة

 2433 السبيعات
 : تقييع وضع السشذأة وفق نسػذج ألتسان وماكػج في ضػء البيانات الدابقة.السطمهب

 : الحل 

Z= 0.012 (300/1000)+ 0.014 (300/1000)+ 0.032 (350/1000)+ 0.006 
(700/600)+ 0.010(2400/1000) 

Z= 0.05034 ×100=5.034 
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 وبالتالي السشذأة قادرة عمى االستثسار وال يتػقع تعخضيا لمفذل. 2.99أكبخ مغ   Zنجج أن قيسة 

 : Kidaنسهذج كايدا  .3

, ومغ خاللو 1983يعتبخ مغ الشساذج الكسية السيسة لمتشبؤ بالفذل, وقج تع التػصل اليو في عام 
 عمى خسذ ندب مالية تذسل كل جػانب األداء التذغيمي لسشذأة األعسال وىي:  Kidaاعتسج

        ندبة صافي الخبح بعج الفائجة والزخيبة إلى مجسػع السػجػداتX1 
     ندبة إجسالي حقػق السمكية إلى إجسالي الجيػن                  X2 
            ندبة األصػل الدائمة إلى السصمػبات الستجاولة            X3 
                                       ندبة السبيعات إلى السػجػداتX4 
                                 ندبة الشقجية إلى إجسالي السػجػداتX 5 

 من صياغة نسهذجو اآلتي لمتشبؤ بالفذل وىه:  Kidaوبشاء عمى ىذه الشدب تسكن 

Z= 1.042 X1+ 0.42 X2- 0.461 X3- 0.463 X4+ 0.271 X5 

  Zووفق ىحا الشسػذج فإن احتساالت الفذل التي تتعخض ليا مشذأة األعسال إذا كانت قيسة 
مقجار سالب وتشعجم إذا كانت الكيسة مػجبة, وقج اتدع ىحا الشسػذج بقجرة تشبؤية عالية الحتساالت 

 % قبل سشة مغ حجوث الفذل93الفذل ترل إلى 

 ت التالية عغ السشذأتيغ )س( و )ص( عمى الشحػ التالي:قجمت اليظ السعمػما مثال:

 السشذأة ص السشذاة س الشدبة وفق نسػذج كايجا
X1 3% 38% 
X2 33% 88% 
X3 1.5 مخة 3.5 مخة 
X4 1.4 مخة 1 مخة 
X5 4% 15 % 

 الحل:

 :لمسشذأة س
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 )Z= 1.042 (0.03)+ 0.42 (0.3) - 0.461 (1.5) - 0.463 (1.4)+ 0.271نقصة
0.04)= (1.172)    

 :لمسشذأة ص

 Z= 1.042 (0.38)+ 0.42 (0.88) - 0.461 (0.5 ) - 0.463 (1)+ 0.271نقصة
(0.15) = 0.112  

لمسشذأة س ذات الكيسة الدالبة فإن  Zفي السشذأة ص مػجبة قياسًا بكيسة   Zبسا أن قيسة 
السشذأة ص ال يتػقع تعخضيا لمفذل في ضػء مدتػى أدائيا الحالي وسالمة سياساتيا وقخاراتيا, 

 عكذ السشذأة س التي يترف أدائيا بالزعف ومغ السحتسل تعخضيا لمفذل.

 باآلالف(:قجمت اليظ السعمػمات التالية عغ السشذأ)س( عمى الشحػ التالي)السبالغ  مثال:

 السبمغ البيان
 3333 مجسػع السػجػدات

 1333 مجسػع الجيػن شػيمة األجل
 4333 السبيعات

 833 األصػل الشقجية
 1333 االلتدامات الستجاولة

 1333 حقػق السمكية
 153 صافي الخبح بعج الزخيبة

 في ضػء البيانات الدابقة. كايدا: تقييع وضع السشذأة وفق نسػذج السطمهب

 : الحل 

Z= 1.042 (150/3000)+ 0.42 (1000/2000) - 0.461 (800/1000) - 0.463 
(4000/3000)+ 0.271(800/3000)=( 0.652) 

نجج بحدب ىحا الشسػذج أن السشذأة مػضػع الجراسة تقع تحت احتساالت فذل مختفعة نتيجة أن  
 سالبة. Zقيسة 

 


