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 المستخلص 
یھدف البحث الى التعرف على الرقابة الوقائیة ومراحلھا، ومفھوم االنحدار المالي مراحلھ واسبابھ 

حیث  وصوال بالفشل المالي ، وتحدید مراحل الفشل المالي وامكانیة معالجتھا باستعمال اسالیب الرقابة الوقائیة.
لبحث ھل ان التزاما الوحدات االقتصادیة بمتطلبات واسالیب الرقابة الوقائیة یسھم في تحدید كانت مشكلة ا

باجراء تحلیل مراحل الفشل المالي الذي قد تواجھھ الوحدات في المستقبل ، ولتحقیق اھداف البحث قام الباحثون 
وق العراق لالوراق المالیة ، وقد الحدى الوحدات االقتصادیة (شركة بغداد للمشروبات الغازیة) المدرجة في س

خلص البحث الى مجموعة من االستنتاجات اھمھا ان الرقابة الوقائیة تمثل خطة وبرنامج متكامل التي یعتمد 
علیھا مراقب الحسابات والمدقق الداخلي وادارة الوحدة االقتصادیة لتحدید االنحرافات عن الخطط 

وان اھم مرتكزات الرقابة الوقائیة ھي االشراف المباشر والمیداني من  واالستراتیجیات المالیة والغیر المالیة،
قبل المسؤولین في الوحدة االقتصادیة على تنفیذ الخطط واستغالل الموارد المتاحة وعلى المستویین الشغیلي 

لعراقیة واالستراتیجي، وقدم الباحثون مجموعة مقترحات اھمھا تطویر مناھج الرقابة والتدقیق في الجامعات ا
من خالل ادخال مفاھیم الرقابة الوقائیة كجزء من رقابة المنع (الراقبة السابقة) ، تطویر مالكات دیوان الرقابة 
المالیة االتحادي من خالل برامج البحث والتطویر وخصوصا فیما یتعلق بتعزیز قابلیة فھم مراقي الحسابات 

  . بمتطلبات ومرتكزات الرقابة الوقائیة 
 البحث : الرقابة الوقائیة ، االنحدار المالي ، الفشل الماليمفاتیح 

 
Abstract 
Research goal is to identify preventive control and its stages, also concept of financial 
regression from its stages and causes to financial failure, and to identify the stages of 
financial failure and the possibility of solving which by using preventive control 
methods. The problem of the present work is to commitment of economic units to the 
requirements. Methods of preventive control contributes to determining the stages of 
financial failure that may face units in the future, and to achieve the objectives of the 
research researchers conducted an analysis of one of the economic units (Baghdad 
Company for soft drinks) listed in the Iraqi market for securities. The research 
concluded a set of conclusions, one of which is that preventive control represents an 
integrated plan and program on which the auditor, the internal auditor and the 
management of the economic unit depend to identify deviations from financial and 
non-financial plans and strategies. Most important elements of preventive control are 
the direct and field supervision by the officials of the economic unit to implement the 
plans and exploit the available resources and the operational and strategic levels.  The 
researchers presented a set of suggests , one of which is the development of the 
methods of supervision and auditing in Iraqi universities through the introduction of 
preventive control concepts, development of the Federal Audit Bureau staff through 
research and development programs, especially with regard to enhancing the 
comprehension of the accountants with the requirements and the principles of 
preventive control. 
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 المقدمة 
االقتصادیة حجر الزاویة في تحقیق ام اھدافھا والتي  تتعد كفاءة الرقابة الوقائیة للوحدا  

تلك تمثلت بالبقاء واالستمرار بالنمو وعدم االلتزام بمتطلبات واجراءات الرقابة الوقائیة یوقع مثل 

ولي للتغیرات المالیة الوحدات االقتصادیة بما یعرف باالنحدار المالي والذي یكون االنذار اال

مفھوم االنحدار المالي الى حیث یوضح المستقبلیة وقد تؤول الى الفشل المالي واعالن االفالس 

كما  على االیفاء بمتطلبات استمرار بالنشاط .عدم قدم قدرة الموارد المالیة للوحدة االقتصادیة 

عد الوحدة االقتصادیة في تحقیق اذ تسا تمارس الرقابة الوقائیة دور مھم في العملیات االداریة

ھدفھا في البقاء والنمو واالستمرار وایجاد الحلول المناسبة التي قد تواجھھا وتماشیا مع ھذا االمر 

 البد من معرفة اسباب االنحدار المالي كي تتجاوز الوقوع في الفشل المالي .

 منھجیة البحث :

اق لالوراق المالیة لمدرجة في سوق العرا تشھد الوحدات االقتصادیة مشكلة البحث :اوال : 

دة ویتمثل الھدف االساسي منھا ھو تحسین مركزھا المالي قتحوالت عدة واصالحات اقتصادیة مع

والذي یتاثر بعدة عوامل واسباب البیئة الداخلیة والخاریجیة المحیطة بتلك الوحدات والتي قد تجبر 

مما یؤدي الى فشل القصیر وفقدات التوازن المالي  الشركات الى عدم الوفاء بالتزاماتھا في االمد

مالي یصعب تحسینھ لذا جاءت اجراءات الراقابة الوقائیة كادات لضبط ھیكل راس المالوقدرت 

 الشركات على الوفاء بالتزاماتھا لذا یمكن صیاغة مشكلة البحث وفق التسائل االتي :

ب الرقابة الوقائیة یسھم في تحدید مراحل ھل ان التزاما الوحدات االقتصادیة بمتطلبات واسالی

 الفشل المالي الذي قد تواجھھ الوحدات في المستقبل ؟ .

اھمیة البحث من تسلیط الضوء على االنحدار المالي للشركات  تتمثل ثانیا: اھمیة البحث :

ودورھا في كشف  الرقابة الوقائیةوتحدید متطلبات واسالیب  من جھ ومراحلھ واسباب حدوثة

احل الفشل المالي من جھ اخرى لذا تتركز اھمیة البحث في تقدیم المشورة ومساندة الوحدات مر

االقتصادیة في استعمال اسالیب واستراتیجیات الرقابة والوقائیة لمنع حدوث االنحدار المالي الغیر 

فالس السبب الرئیس العالن االلغرض تفادي الوقوع بما یعرف بالفشل المالي الذي یعد  متوقع . 

المالي بالتنبؤ  والتصفیة فتظھر لنا اھمیة البحث في مساندة الشركات التي قد تمر بمراحل االنحدار

 بالفشل المالي .

 ثالثا : ھدف البحث : یھدف البحث الى : 
 التعرف على الرقابة الوقائیة ومراحلھا. – 1
 ھوم االنحدار المالي مراحلھ واسبابھ وصوال بالفشل المالي .فم – 2
 . تحدید مراحل الفشل المالي وامكانیة معالجتھا باستعمال اسالیب الرقابة الوقائیة – 3

 رابعا: فرضیة البحث : لغرض معالجة مشكلة البحث تم وضع الفرضیة االتیة :
ان التزام الوحدات االقتصادیة بمتطلبات الرقابة الوقائیة یسھم في تحدید مراحل االنحدار المالي 

 ا قبل وصول الوحدة االقتصادیة الى الفشل المالي .ویسھل معالجتھ
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 المحور االول 

 الرقابة الوقائیة طبیعة 
ر من خالل وضع بة التي تتم قبل انجاز العمل وتموھي الرقا اوال : مفھوم الرقابة الوقائیة :

الرسالة واالھداف واالستراتیجیات والسیاسات واالجراءات والقواعد والموازنات التخطیطیة 
القوانین واللوائح بشكل سلیم واالختیار السلیم للعاملین وتھدف المنشاة من ورائھا الى منع حدوث و

على خلق ظروف ى اخر تركز ھذه الرقابة سلوكیات خاطئة تتسبب في نتائج غیر مقبولة ، بمعن
 ) 10:  2009، جیدة تمنع حدوث انحرافات عن المعاییر.(المخالفي

واإلجراءات  والطرق مجموعة من األسالیبال ائیة على انھایف الرقابة الوقویمكن تعر
من نجاح العملیة  او تعرقل أي عوامل قد تحد وتحدید اكتشافاو المخول في  التي یستخدمھا المدیر

  راقبة وتتبع أیة تغییرات .اإلداریة وبصورة مبكرة مما یؤدي إلى تجنب ظھور أیة مشاكل وم
فإن الرقابة الوقائیة تتطلب من  operational level والعملي فعلى المستوى التشغیلي

بدقة المدخالت والسیاسات واإلجراءات  افضل جھوده نحو اختیارالتركیز  او المخول المدیر
او  أما المستوى االستراتیجي،  قد تحدث ةعنایة كاملة للحد قدر اإلمكان من أیة مشاكل محتملو

او  لتنبیھ وتحذیر المدیر وبرمجت وقائیة قد صممتفإن الرقابة ال strategic level التخطیطي
من شأنھا التأثیر على تحقیق األھداف التنظیمیة الطویلة  طارءة من أیة تغییرات بیئیة المخول
 من ) ،وتھتم الرقابة الوقائیة بالتحققLong-term objectives. )Higgins,1991: 568األجل 

 من قللت فھي األداء، بدء قبل أي في التنفیذ البدء بلق العمل، إلنجاز ووسائل متطلبات جمیع توفر
 المتوقع بالمشاكل التنبؤ تعمل على أنھا كما المتوقع، األداء و الفعلي األداء بین االنحراف درجة

 مواجھة في تساعد  فإنھا بالتالي و لھا المناسبة الحلول إیجاد و لموجھتھا االستعداد و حدوثھا
 )476: 2002القحف،  (ابو. المستقبلیة المشاكل

ومن خالل ماتقدم یرى الباحثون ان الرقابة الوقائیة ھي رقابة منع اي تنصب على تحدید 
الوسائل واالجراءات التي تسھم في تنبیھ وتحذیر االدارة المالیة من اي تغیرات بیئیة اقتصادیة 

مراحل التغیرات  تشكل عائقا في تنفیذ اھداف الوحدة االقتصادیة وھدفھا الرئیسي التنبؤ في
 االقتصادیة والتي من ابرزھا التغیرات المالیة.

 )344: 2000( الصحن ،:  یلي ما الوقائیة الرقابة متطلباتثانیا : 
 األنشطة مدخالت لمتغیرات سلیمال تحدیدالو والرقابة التخطیط لنظام وتفصیلي واف تحلیل - 1

 المختلفة.
 الرقابة. ملنظ نموذجال تنمیةال - 2
 النشاط مدخالت من متغیراتال أن من للتأكد متكرر دوریة بصورةو النموذج مراجعةال - 3

 الواقع الحالي . عن تعبر مازالت
 دوریة بصورة المختلفة األنشطة مدخالت بتغیر الخاصة المختلفة والمعلومات البیانات جمیع - 4

 ومتكررة . ومستمرة
مدى و والمخططة الفعلیة المدخالت والمعلومات تبیاناال بین واالختالفات االنحرافات تقدیر - 5

 المتوقعة. النتائج على تأثیرھا
 .حدوثھا قبل المشاكل تفادات شانھا ان من التي التصحیحیة القواعد اإلجراءات اتخاذ - 6
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 ثالثا : ضوابط الرقابة الوقائیة : 
ا ویتم بناءھا ضمن وھي الضوابط التي یتم وضعھا الكتشاف االخطاء واالنحرافات قبل حوثھ

النظام بحیث تكون جزءا من االعمال االعتیادیة للمؤسسة، ومن االمثلة الواقعیة على ضوابط 
 الرقابة الوقائیة ھي : 

 الفصل بین الوظائف المتعارضة . – 1
الرقابة الثنائیة على االعمال الھامة مثل المصادقة على العملیات المحاسبیة من قبل موظفین  – 2

 و اكثر حسب الصالحیات . اثنین ا
سیاسة تدریب الموظفین تتناسب مع احتیاجاتھم وتتوافق مع التطورات التي تتم لدى المؤسسة  – 3
. 

 )42: 2010االشراف المباشر من قبل المسؤولین على تنفیذ العملیات .(موسى واسامة،  – 4
 یسة للرقابة الوقائیة ھي ھناك ثالث عوامل رئ رابعا : العوامل الرئیسیة للراقبة الوقائیة :

معاییر االداء حتى القواعد وتوفر في المنشاة مجموعة من ان ت كفاءة :الالرقابة الوقائیة ذات  – 1
لالقسام المختلفة وتحقیق اھداف  والمخطط االداء الفعليبین  مقارنھلیمكن استخدامھا كاساس ل
 وضعتھااجراءات الرقابة الوقائیة التي و اسس المعاییر فيو القواعد الرقابة الوقائیة وتتمثل ھذه

للسیطرة  ونظام التكالیف المعیاریة التخطیطیة مثل نظام الموازنة وصممتھا الوحدة االقتصادیة
واجراءات واسالیب  قادرین على العمل تعیین موظفین اكفاء قواعد وشروط واجراءات على الكلف

 الى حمایة وسالمة موارد الوحدة االقتصادیةف جمیعھا والتي تھد الوحدة االقتصادیةحمایة اصول 
ء وبدونھا بة الوقائیة معاییر لالداء الكفاقوقواعد الر من االسراف وسوء االستخدام وتعد اجراءات

قسم من االقسام. ي تقییم االداء الناجح او الفاشل ال یصبح من صعب على ادارة الوحدة االقتصادیة
 ) 326: 2002،موسكوف(
 محاسبيالداري السلوب االتعرف محاسبة المسؤولیة على انھا ا ة المسؤولیة :نظام محاسب – 2

داء عن طریق الربط یحقق رقابة فعالة على االكي ل كفؤ یھدف الى تصمیم النظام المحاسبي الذي
لھیكل التنظیم اخرى وفقا ل وبین المسؤولین من جھةالمحاسبیة من جھة  المالیة بین التقاریر المباشر
مستویاتھ االداریة ویعتمد نظام محاسبة المسؤولیة اداریا على البجمیع  للوحدة االقتصادیة االداري

ساسیة ھي الالمركزیة ومحاسبیا على نظام الموازنات التخطیطیة لمراكز المسؤولیة االفلسفة ال
 ) 413: 2002المختلف كاداة للرقابة وتقییم االداء .( كحالء وحنان، 

المراقبة بالتغذیة العكسیة اذ  ألنظمة تعد تقاریر االداء الفقرة االساسیة الئمة :تقاریر االداء الم – 3
 من شانھا ان  معلومات المالئمة التيبیانات والبال نھا تھدف الى تزوید ادارة الوحدة االقتصادیةا

 الرقابة الوقائیة كما ان اتباع اسلوب االدارة واسالیب تطبیق واتباع وسائلالتدل على كفاءة 
معلومات عن الب تقاریر یزود المسؤولین في الوحدة االقتصادیةباالستثناء في اعداد ھذه ال

على  المالیة معاییر الرقابة الوقائیة ، ویجب ان تحتوي ھذه التقاریرقواعد واالنحرافات المھمة عن 
 عملیات اوجھ النشاط التي تقع تحت مسؤولیة اشخاص محددین حتى یمكن لالدارة مساءلة

ھوالء االشخاص وعمل الالزم نحو تصحیح اسباب االنحرافات (موسكوف وسیمكن،  حاسبةوم
2002 :327( 

 ) 37: 1977(درویش،  رابعا : مزایا وعیوب الرقابة الوقائیة :
 بكل المالیة والتعلیمات والقواعد واإلجراءات القوانین تنفیذ فيالوحدة االقتصادیة  دارةا تساعد - 1

 ·دقة ونوعیة
 .توالمخالفا األخطاء ارتكاب التالعب فرص تقلیل في سریعة نتیجتھالرقابة الوقائیة ا – 2
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 مشروعیة بكل بالتنفیذ لقیامھا بالتنفیذ یقوم من على الملقاة المسؤولیات لتقلالرقابة الوقائیة  – 3

 .األخطاء عن وبعیدة
 ومنھا العیوب بعض وبھاتش أنھا إال التي تحلت بھا الرقابة الوقائیة الممیزات من الرغمعلى 

 للقیام الوقت لبعض الوحدة االقتصادیة دارةا لحاجة األعمال تنفیذ في لبدءل تأخذ وقت طویل – 1
 · المراجعة بتلك

 .أعمالھا بمراقبة یقوم التي الجھةب  تحكمالرقابة الوقائیة ت – 2
 المحور الثاني 

 االنحدار المالي 
ع السیاٌسات المالیةٌ التي تعتمدھا منظمات األعمال ،إذ تعمد على تتنواوال: ماھیة االنحدار المالي : 

إتباع سیاٌسات استثماریةٌ وتمویلیة  متعددة ، ما نٌتج عنھا تدفقات مالیةٌ مختلفة التواریٌخ والقیٌم 
وبالمقابل فان تنوع مصادر تمویلٌھا یٌضع المنظمة في التزامات مالیةٌ لجھات متعددة وبتواریٌخ 

ختلفة ، إن على اإلدارة المالیةٌ في ھذه الحالة إیٌجاد التوازن المال بیٌن التدفقات النقدیةٌ استحقاق م
وااللتزامات المالیةٌ بالشكل الذي ال یٌضع المنظمة فیما یعٌرف بالخطر المالي ، الذي باستمراره قد 

ت المنظمة وتدفقاتھا یٌؤول الى مرور المنشاة بما یعٌرف باالنحدار المالي حیٌث تصبح فیھٌ إیٌرادا
خسائر مالیةٌ متتالیةٌ قد تؤدي بالنھایةٌ  Financial Declineالداخلة منخفضة جدا مما یٌوقعھا في 

 ).119: 2012الى انھیارھا وإغالقھا (الحمداني واالعرجي, 
 المالي :  االنحدار ثانیا : أسباب

 من األولى الخطوة یعٌد ، ظمةالمن بھ تمر الذي المالي االنحدار و التدھور أسباب معرفة ان
 (ھما رئیستین مجموعین الى األسباب ھذه فٌ یتصن لنا ویٌمكن ، التھدید ھذا معالجة خطوات

 )121: 2012الحمداني واالعرجي,:
عن  ناتجة تكون أخر بمعنى اي ، مباشر فیھا تأثیر للمنظمة یٌكون حیثٌ  : مباشرة أسباب  -1

التوازن  سوء ، عالیةٌ  مخاطرة ظل في العمل ن بینھاالتي م ، إدارتھا وسوء ذاتھا المنظمة
 اختیار في الدقة عدم ، والخارجة الداخلة ةٌ یالنقد التدفقات وتواریخٌ  ما بین قیم  المالي

 التمویل مصادر أو الصحیٌحة االستثمار مجاالت اختیار في الدقة عدم ، المناسب میلالع
 . وغیرھا …  المناسبة

 أو ذاتھم المتعاملینٌ  عن وناتجة المنظمة إرادة خارج ونحیث تك مباشرةغیر أسباب -2
بیئیة خارجیة اخرى كالقوانین والتشریعات المالیة والظروف االقتصادیة مما قد  لعوامل

 . للمنظمة النقدي على التدفقیوثر
ادر الرئیس للتدفق النقدي الذي تستخدم في سداد المصاحد المعروف بان االرباح ھي  ان    

الوحدة  لتزاماتینظر الى عدم القدرة على سداد ا في حین انھ ال الوحدة االقتصادیة التزامات
تكون مبالغ االلتزامات لدى الوحدة االقتصادیة اكبر من قیمة مشكلة خطیرة اال عندما  االقتصادیة

یر كافیة لتغطیة التزامات الوحدة غ متراكمة تجعل قیمة ھذه االصول اي ان ھناك خسائر اصولھا
على مواجھة نوعین من  او مستعدة ان تكون قادرة قتصادیة, ولذا فان على الوحدة االقتصادیةاال

االرباح في الوحدة یرادات والوالتي تؤثر سلبا على ا او العملیة  المخاطر, المخاطر التشغیلیة
او  او العملي كنتیجة لعدد من المتغیرات سواء كانت تتعلق بظروف نشاطھا التشغیلي االقتصادیة

او ظروف االقتصاد ككل  او ضروف المنافسة بین الوحدات االقتصادیة ظروف السوق والصناعة
عن السداد  او العسر المالي ھذا من جھة, ومن جھة اخرى ستواجھ مخاطر مالیة او مخاطر العجز

بوصفھا  الوحدة االقتصادیة التزاماتم قدرة التدفق النقدي على سداد والذي قد یحدث بسبب عد
, وكل في استخدام الرفع المالي للوحدة االقتصادیة وذلك بفرض تحقیق ارباح مرتفعة تیجة للمبالغةن

وعدم فھم التغذیة الراجعة بشكل صحیح الذي تعود اسبابھ الى  ذلك یمثل سوء ادارة النشاط المالي
  -):457: 2013(الحمداني والقطان,االتي
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لمقصود بالتحدیات ھي الصعاب او المخاطر التحدیات المعاصرة التي تواجھ الشركات, وا -1
او القیود التي تواجھ المنشآت, والمقصود بالتحدیات ھي الصعاب او المخاطر او القیود 

 التي تھدد بتدمیر قدرات المنشاة ومنعھا من تحقیق اھدافھا.
 یةانحدار البیئة التي تستمد الوحدة االقتصادیة  منھا مواردھا وتقدم لھا الوحدة االقتصاد -2

 منتجاتھا او خدماتھا.
 او االثنین معا. تخفیض الموارد او ازدیاد اسعارھا -3
تزید التكالیف التشغیلیة للوحدة  الماھرة المدربة والموارد الطبیعیة االیدي العاملة -4

 .ذلك ال یكون النمو محتمال للوحدة االقتصادیةوب االقتصادیة
 التعایش مع التعثر المالي من دون حلول صحیحة. -5
 اع حجم المنشآت مما ادى انفصال الملكیة عن االدارة .اتس -6
 ضعف الیات الرقابة عن تصرفات المدیرین. -7
 وجود انظمة تحلیل وادارة ورقابة  المخاطر الداخلیة الضعیفة داخل المنشاة واالشراف. -8

 اليالم االنحدار ثالثا : معالجة
 حالة من منظماتھ إنقاذ من اإلداریة ٌو المالیة بكفاءتھ یٌستطیع الذي ھو الناجح المال المدیر ان

 جدید في منھج إتباع من البد كان وبذلك ، یدالجد النھوض حالة الى الھالك ثم المالي االنحدار
 وھو ، أھدافھا یٌخدم الذي بالشكل عملھا تغیرات ایجابیة في إحداث لغرض ، للمنظمة المالیة إدارتھ

المالیة  خیارات التغیرات أحد وباعتماد Change Management التغیرات  بإدارة یعٌرف ما
 ).121: 2012الحمداني واالعرجي,(

یعد االنحدار المالي المرحلة النھائیة من مراحل النشاط المالي :  رابعا : مظاھر االنحدار المالي
ألیة شركة تواجھ التعثرات المالیة ومكن االستدالل على وقوع المنشاة بمرحلة االنحدار المالي 

 )458: 2013(الحمداني والقطان,  -تي:باال
تصراع للعلى الموارد وتصعید اللعبة السیاسیة  تزاید المنافسة بین الوحدات االقتصادي  -1

 من صعبالدوران الوظیفي اي  تارتفاع معدالتزاید المختلفة,  القوى بین الوحدات
التغییر ومقاومة لاد ایدزوالمدربین الذین یتركون العمل, ا االحتفاظ بالموظفین المؤھلین

 . للحفاظ على المصالح
عجز النقدیة, اذ تعاني المنشاة من عدم قدرتھا على مقابلة التزاماتھا الجاریة وحاجتھا  -2

الملحة الى النقدیة على الرغم من ان موجوداتھا تفوق التزاماتھا, ولكن المشكلة تكمن في 
ن راس المال العامل الالزم ان ھذه الموجودات لیست سائلة بالدرجة الكافیة فضال عن ا

یكون مجمدا في المخزون وبند المدینون, وكذلك انخفاض القوة االیرادیة للمنشاة والذ 
یحدث في نقطة ما, واحتمال كبیر تصبح المنشاة غیر قادرة على دفع نفقاتھا وبصفة 
رئیسیة اعباء دیونھا وعلیھ ستقوم ببیع جزء من موجوداتھا وھذا مؤشر على ظھور 

 نحدار المالي.اال
 محددة ولكنھا مازالت عیوبا ضمنیة عیوبا تحصل الوحدة االقتصادیة في ھذه الدور على -3

متشرع في اداء الوحدة االقتصادیة, وبالتالي فان  او فساد واضح ولم ینتج عنھا ایة اخطاء
ھذه العیوب,  إظھاراداءھا المالي لن تكون ذات اھمیة في المالیة ومؤشراتھا  تقاریرھا

ستویات العلیا منھا, في الم وباألخص ذه العیوب تتركز في ادارة الوحدة االقتصادیةھو
او  تلغي دور المستویات الوسطى والدنیایكون المدیر العام ذي سلطة مطلقة تھمش و والتي

تجسید للسلطة  وھذامنصبي المدیر العام  ورئیس مجلس االدارة  لشخص واحد ان یكون
 التنفیذ والرقابة على التنفیذ.المطلقة التي تجمع بین 

وجود حالة عدم التوازن الذي یصیب الشركة ویؤدي الى انعدام قدرتھا على سداد  -4
االلتزامات المالیة المطلوبة مثل حالة انخفاض معدل العائد وانخفاض الربحیة وبطء حركة 

لى انخفاض التدفقات النقدیة الداخلة بسبب عدم التسدید من قبل العمالء وبالتالي تؤدي ا
 السیولة والتأخر في سداد االلتزامات واالقساط.

5-  
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  المحور الثالث

 الفشل المالي 
یؤدي في مراحل متقدمة منھ إلى  في الوحدات االقتصادیة ان التعثر اوال : مفھوم الفشل المالي :

والالزمة قبل  المناسبة عن مسبباتھ ووضع الحلول وكشف في حالة عدم البحث المالي الفشل
التزاماتھا عندما یأتي موعد ب المالي ھو عدم قدرة الوحدة االقتصادیة على الوفاء فالفشل فشیھ،ت

باب والعوامل التي عن العدید من األس وتسدیدھا، فھو لیس ولید اللحظة ولكن مكون استحقاقھا
قدرتھا من عدم م دي إلى الحالة التي علیھا الوحدة االقتصادیةالزمنیة  وتؤ تفاعلت عبر الفترات
المالي والنقدي أو التشغیلي وھو  استعادة استقرارھاعدم ، أو  او الوفاء بدیونھا على سداد التزاماتھا

 )12: 2011ینقسم إلى:(شاھین ومطر,
 )Economic Failureقتصادي : (االفشل ال - 1 

 منة أو معتدل ةمعقول في ھذه الحالة عدم مقدرة الوحدة االقتصادیة أن تحقق ارباحا     
سالب وذلك عندما تكون القیمة الدفتریة بإشارة استثماراتھا، أو عندما یكون صافي رأس المال 

 أكثر من القیمة الدفتریة ألصولھا. طویلة االجل وخصوم الوحدة االقتصادیة للمطلوبات
 )Financial Failureمالي : (الفشل ال - 2

بالتزاماتھا للدائنین وسداد دیونھا  ة على الوفاءان ھذه الحالة تعني عدم قدرة الوحدة االقتصادی     
بین التعثر المالي والفشل المالي على اعتبار أن  البعض إلى التمییز المستحقة علیھا، وھنا ذھب

الى الفشل المالي اذا تم  الفشل المالي وقد ال تؤدي او تتقدم على حالة تسبق ھي التعثر المالي
 ر المرونة المالیة.اییإلى استخدام مع معالجتھا واستند في ھذه التمییز

 مظاھر الفشل الماليثانیا : 
الى  او االشكال التي تشیر إلى أن الوحدة االقتصادیة متوجھة یمكن تحدید مجموعة من المظاھر 

 -):12: 2010(رمو والوتار,او االشكال ھي  ، ومن أھم ھذه المظاھرالمالي الفشل
 التمویل الخارجي متزاید علىوشكل  عتماداالقتصادیة، كا أ. التغیر في الھیكل المالي للوحدة

للوحدة  قصیر األجل، والعمل على زیادة الرفع المالي ) وبشكل خاص القروضاالقتراض(
 .االقتصادیة

وإتباع  (التكنلوجیة) على مسایرة التطور التقني ب. عدم استطاعة بعض الوحدات االقتصادیة
وعدم  انجاز مھامھا التي قد تتصف بانخفاض كفاءتھا وفاعلیتھافي البدائیة  الوسائل التقلیدیة 
بین الوحدات  في بعض األحیان خاصة في ظل ظروف المنافسة الشدیدة مواكبتھا للتطور

 .االقتصادیة ضمن نفس النشاط
وعدم مالءمة الھیكل  للوحدة االقتصادیة في إدارة أنشطتھا الكفاءة المالیة واإلداریة ج. انخفاض

 مي.التنظی
في بنود  ارستمرعلى رأس المال العامل، وھذا یؤدي إلى التزاید في االسعار وباالرقابة  د. عدم دقة
 المبیعات.البضائع بالنسبة لحجم  الحسابات المدینةالبضاعة و

 التعرف على األنشطة المربحة. . عدم قدرة الوحدة االقتصادیة علىـھ
 .والقوائم المالیة في الوقت المناسب میةإعداد الحسابات الختاو. التأخر في انجاز و

بالتوقف عن تقدیم المواد األولیة  على الرغم من انذارھم ز. التأخیر في سداد مستحقات المجھزین
 واتخاذ إجراءات قانونیة والعمل على رفع قضایا على الشركة لدى المحاكم المختصة.

 وردة أو المنتجة محلیاً.د المنافسة من المنتجات المستایدزح. تذبذب المبیعات وا
 سنوات قادمة.لاستمرار ذلك ل یةواحتمال اح، وتدنیھا لفترات متعاقبةرباال ط. انخفاض

 أسباب الفشل المالي ثالثا : 
وإنما  المالي في جمیع الوحدات االقتصادیة موحدة للفشلمتناسقة وتحدید أسباب  صعبان من 

، لكن ھناك خمسة أسباب رئیسة یمكن ان تؤدي تختلف األسباب باختالف القطاعات االقتصادیة 
الى الفشل المالي لھذه المؤسسات والشركات، اال ان نسبة مساھمة ھذه األسباب في الفشل تختلف 

 -) :26: 2016ویمكن توضیح اسباب الفشل المالي باالتي (جمعة وعبد, 
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 ھناك اسباب مختلفة للفشل وھنالك عالقات متبادلة بین تلك االسباب. -1
م وجود تفاعل مستمر بین الشركة ممثلة باإلدارة وصفاتیا وخصائصیا وبین البیئة عد -2

المباشرة وذلك لضمان بقاء واستمرار الشركة الذي یتطلب صیاغة وتغییر سیاساتھا بما 
ینسجم مع الظروف البیئیة المستجدة ویضمن احتفاظھا بالمیزة التنافسیة وتحقیق رضا 

 الزبائن.
ئة المجموعة الثانیة من االسباب التي تقع خارج سیطرة الشركة والتي تشكل العوامل البی  -3

یكون لھا االثر الكبیر في تطور او تدھور حیاة الشركة الذي یمكن ان یقود الى فشلھا في 
حالة نقص الوسائل المالیة الضروریة إلعادة بنائھا وضعف امكانیة االستجابة لمستجدات 

 تقنیة والعوامل السیاسیة.البیئة المتغیرة مثل الكساد وال
لخصائص االدارة وسیاساتھا تأثیر مھم جدا في االداء. اذ ان صفات ومھارات وخبرات  -4

االدارة غیر المالئمة تمثل تھدید لبقاء الشركة واستمراریتھا، فاإلدارة غیر الفاعلة تقود اما 
لیات صنع الى اھمال الفرص والتھدیدات بدال من احداث التغیرات االستراتیجیة وعم

القرارات او التفاؤل والبحث عن المخاطرة الذي یقود لمشاكل غیر متوقعة في سیاسة 
 ) یبین ما سبق.1الشركة وبالتالي الى التعثر المالي والفشل. والشكل رقم (

 

 
  )506: 2014 المشھداني و جواد،(
 ) یوضح اسباب الفشل المالي1شكل رقم (ال

 : تنبؤبھال وأھمیة الفشل مظاھررابعا : 
فاھمھا المالي  الفشل نحو المتجھة الوحدات االقتصادیة في توقعھا یتم التي من المظاھر     

  -) :6: 2008(الدوغجي,
 .بشكل افقي او عمودي  المالي المركز قوائم یلتحل من تستخرج التي المالیة النسبب التغیر -1

 واالنتشار. اتلتوسعل مشاكلال أھمیة من التخفیض -2
 . واحدة مرة من ألكثر لدیونل جدولةالو التأجیل إلى التوجھ -3
 .االمد طویلة والعقود الثابتة القیمة ذات خاصة المالیة العقود على المالیة الرقابة تدني -4
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 المبرمة القروض اتفاقیات في علیھا المنصوص والتعلیمات الشروطب عدم االلتزام -5

 سارنسبة و المدیونیة سبةالمالیة أي ن نسبالب الخاصة الشروط خاص وبشكل واإلسناد
   المال

 للوحدات االقتصادیة بالفشل المالي اتالمالیة للتنبؤ التحلیل نسبخامسا : استخدام 
, اذ لتلك النسب بشكل اساسي على الخبرة وحكم المحلل النسب المالیة عتمد التحلیل الماليا  

جد قواعد نھائیة للحكم, وفي ووالتي منھا ال تمتعددة, الصعوبات بعض الیواجھ التحلیل النسبي 
مؤشرات متعارضة, قد یكون من الممكن ان تفسر نسبة مالیة بالنسب المالیة  ت تبلغالحاال اغلب

نخفاض او االرتفاع واالنسب الربحیة  او انخفاض في ارتفاعواحدة تتناقض مع نسبة مالیة اخرى ب
حقیقیة للوحدة ال واضحة اولا ان التحلیل المالي لم یعط الصورة بنسب السیولة وھذا یعني

 .مالیا قد یحدث  على ان ھناك عسروفي الوقت الذي تظھر فیھ احدى نسب السیولة  االقتصادیة
تلك النسب ة والصعوبات في تفسیر مجموعة من المتزاید بالنسب المالیة المستعمل ان العدد الكبیر

معتمدة او قیم محددة یمكن  مؤشراتالى السؤال ھل ھناك  دفع العدید من المھتمین بمھنة المحاسبة
او الخبیر  ویستطیع المحلل وموثوقیة المركز المالي للوحدة االقتصادیة للحكم على سالمة قیاسھا
ألغراض  المالي التحلیل االعتماد على كان لذلك فقد ي اصدار حكمھ، ان یعتمد علیھا ف المالي

مؤشرات الو المالیة النماذج الكمیة من النسبعلى استخدام  او العسر المالي التنبؤ بالفشل المالي
فاصلة القیم المعیاریة والنسب الارصدة معینة او نتائج محددة ومقارنتھا مع  وبیان مالیة لمعرفةال

ولعل  بات المالیة التي یمكن ان تتعرض لھا الوحدة االقتصادیةعلى الصعو او دلیل وذلك كمؤشر
او اختالف بین قرارات التمویل یؤدي الى فجوة وال ستثمار القرارات اال او االتساق بین عدم توافق

لي عندما یصعب من احتماالت الفشل الما االیرادات والمصروفات التمویل بالشكل الذي یعزز
 تكون البدایة مع عدم قدرة الوحدة االقتصادیة على االیفاءوعادة ما  مواجھة ھذه المصروفات

عن  قا تتوقف الوحدة االقتصادیةتاریخ استحقاقھا والح ا اوموعدھ التزاماتھا القصیرة االجل فيب
 )76: 2008د فؤاد القروض والسندات .(الشیخ,تسدی

مما سبق یمكن القول بانھ على الرغم من صعوبة استخدام مؤشرات ونسب التحلیل المالي 
المالي للكشف عن الوضع المالي للمنشاة, اال انھ عندما تجتمع ھذه المؤشرات على سوء الوضع 

للمنشاة كضعف مركز السیولة للمنشاة او ضعف ربحیتھا فیجب على ادارة المنشاة اتخاذ 
 االجراءات السریعة الن مثل ھكذا مؤشرات تشیر الى امكانیة انھیار المنشاة في المستقبل.

 : الرقابة الوقائیة للتنبؤ بالفشل المالي : سادسا
یة وتعثرات وتدھور في النسب والمؤشرات المالیة وع�دم تمر الوحدة االقتصادیة بأزمات مال        

القدرة على سداد دیونھا قبل الوصول الى حالة الفش�ل الم�الي ، وم�ن ناحی�ة اخ�رى ف�ان ھن�اك دوراً 
فق�اً لم�ا ج�اء ف�ي للرقاب�ة الوقائی�ة ف�ي تق�ویم م�دى ق�درة الوح�دة االقتص�ادیة عل�ى االس�تمرار وذل�ك و

ق�درة الوح�دة  ری�ر مراق�ب الحس�ابات اش�ارة ال�ى، وبالتالي ف�أذا ل�م یتض�من تقالمعاییر مھنة التدقیق 
(ت�دني ج�ودة الت�دقیق وزی�ادة ف�ي  یعن�ي ع�دم كف�اءة عملی�ة الت�دقیقھ�ذا االقتصادیة عل�ى االس�تمرار 

خطر التدقیق وخالفا لمعیار بذل العنایة المھنیة الواجبة والتي تتطلب من المدقق تحدید قدرة الوحدة 
دیة عل���ى االس���تمرار ف���ي االم���د القص���یر والطوی���ل وال���ذي یش���كل مؤش���رات موض���وعیة االقتص���ا

لمستخدمي المعلومات المحاسبیة بكون ھذه المعلومات ذات جودة عالیة النھا موثقة من قبل شخص 
 مستقل وھو مراقب الحسابات) .

الب�احثون ان الت�زام وفیما یتعلق بدور الرقابة الوقائیة في التنبؤ وتحدی�د مراح�ل الفش�ل الم�الي ی�رى 
الوحدات االقتصادیة بمتطلبات وضوابط الرقابة الوقائیة یسھم في تحدید واكتشاف االنح�دار الم�الي 
ف��ي مراح��ل مبك��رة قب��ل الوص��ول ال��ى مراح��ل نھائی��ة والت��ي تتمث��ل بفش��ل الوح��دات االقتص��ادیة ف��ي 

مھمة الرقابة الوقائیة في مساندة  وتتركز تحقیق اھدافھا والوفاء بالتزاماتھا المالیة في االمد القصیر.
االدارة العی��ا واالدارة المالی��ة وم��ن خ��الل االلت��زام بمتتطلب��ات وض��وابط تل��ك الرقاب��ة بم��ا یس��ھم ف��ي 

 تحدید استماریة الوحدة االقتصادیة في تحدید اھدافھا المستقبلیة من خالل مایلي : 
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الوح�دات االقتص�ادیة بص�ورة مس�تمرة  نظام الرقابة الداخلی�ة المطب�ق ف�يتحلیل وتقییم وتقویم  – 1
 لتحقیق اھداف رقابة المنع .

تجمیع البیانات والمعلومات والمؤشرات البیئة االقتصادیة الداخلیة والخارجی�ة والت�ي ق�د ت�ؤثر  – 2
 على المسوى المالي للوحدات االقتصادیة . 

 تقدیر االنحرافات والتنبؤ بھا وایجاد حلول مناسبة لھا . – 3
 الرابع  المحور

 التنبؤ بالفشل المالي عن طریق الرقابة الوقائیة 
 الجانب التطبیقي للشركة عینة البحث

 شركة بغداد للمشروبات الغازیة / مساھمة خاصة
) لسنة 36وفق قانون الشركات رقم ( 1989شركة سنة تاسست ال: مختصرة عن الشركة عین البحث :  أ

 وتعدیالتھ . 1983
) دینار لممارسة نشاطھا الرئیسي وھو انتاج 70000000قدرة ( تاسست الشركة براسمال

 لشراء موجودات اكبر مصانع الوحدة االقتصادیة المشروبات الغازیة واستثمر راس المال بكاملھ
 العامة للمشروبات والمعلبات الغذائیة (الملغاة) وھي :

 الزعفرانیة للمشروبات الغازیة .معمل او مصنع  -
غداد للمشروبات الغازیة وبضمنھ خط تعبئة المشروبات الغازیة بالعلب المعدنیة مصنع بمعمل او  -

 والبالستیكیة .
تسجیل الشركات المرقم  – العراقیة وزارة التجارةمن قرار ال ارصدعد ااكتمل تاسیس الشركة ب

 . 23/3/1989بتاریخ  2315م.ش/ 
) 8000000000اس المال بمبلغ (ازداد ر 17/10/2012والكتمال اجراءات الرسملة الجدیدة في 

على ذلك . فقد اصبح راسمال ) ثانیا وثالثا ومصادقة دائرة مسجل الشركات 55دینار وفق المادة (
) دینار حیث ان 133000000000(بعد عدة تعدیالت على راسمال الى  الوحدة االقتصادیة

 التعدیالت على راسمال ھي كما یلي : 
 ) دینار 87500000( % فاصبح رأسمالھا25بنسبة  1993نشاط /مضافة عن نتیجة اسھم جدیدة  -
) 129500000( % فاصبح رأسمالھا48بنسبة  1994شاط /ن مضافة عن نتیجة اسھم جدیدة -

 دینار
) 194250000( % فاصبح رأسمالھا50بنسبة  1995شاط /ن مضافة عن نتیجة اسھم جدیدة -

 دینار
 ) دینار388500000( % فاصبح رأسمالھا100 بنسبة 1997ات /التوسع اترسملة احتیاطی -
 ) دینار777000000( رأسمالھا% فاصبح 100بنسبة  1998/ رسملة الفائض المتراكم -
 ) دینار1554000000( % فاصبح رأسمالھا100بنسبة  1999م / رسملة الفائض المتراك -
 دینار  )2331000000( % فاصبح رأسمالھا50بنسبة  2000اكم /رسملة الفائض المتر -
 ) دینار 2800000000( % فاصبح رأسمالھا20.12بنسبة  2001/ رسملة الفائض المتراكم  -
) 10000000000( % فاصبح رأسمالھا257.143بنسبة  2002رسملة الفائض المتراكم /  -

 دینار 
 ) دینار 12500000000( % فاصبح رأسمالھا25بنسبة  2003كم / رسملة الفائض المترا -
 % فاصبح رأسمالھا100بنسبة  2004ة / لمساھمین لزیادة راس المال لسناكتتاب ا -
 ) دینار 25000000000(
% فاصبح راس المال 5بنسبة   2005رسملة احتیاطي التوسعات بقرار الھیئة العامة /  -
 ) دینار 30000000000(
راس المال  % من راس المال فاصبح100بنسبة  2005اكتتاب المساھمین لزیادة راس المال /  -
 ) دینار 60000000000(
% من راس المال فاصبح راس المال 40بنسبة  2007اكتتاب المساھمین لزیادة راس المال / -
 ) دینار 84000000000(
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% من راس المال فاصبح 25بنسبة  2008اكتتاب المساھمین لزیادة راس المال /  -
 ) دینار 105000000000(
% من راس المال مع اكتتاب نقدي من 5فائض المتراكم بنسبة رسملة احتیاطي التوسعات وال -

 ) دینار  125000000000فاصبح راس المال ( 2010المساھمین لزیادة راس المال / 
% من راس المال فاصبح 6.4بنسبة  2011رسملة احتیاطي التوسعات والفائض المتراكم /

 ) دینار .133000000000(
 عات في راس المال) یبین مساھمة القطا1جدور رقم (

 عدد االسھم النسبة القطاع
 18385741468 %13.82 القطاع الحكومي
 830095774 %0.62 القطاع المختلط
 113784162758 %85.55 القطاع الخاص

 133000000000 %100 االجمالي
 للشركة وكشف الدخل ) یبن فیھ البنود الرئیسیة لقائمة المركز المالي2جدول رقم (

 2015 2014 2013 2012 2011 البیانات
اجمالي الموجودات غیر 

 المتداولة
83405005609 88090744016 86397371564 96019419448 109036770680 

اجمالي الموجودات 
 المتداولة 

70089827019 85623904698 102139931422 101173161080 117870541007 

 226907311687 197192580528 188537302986 173714648714 153494832628 اجمالي الموجودات 
 48654635840 46279077359 54866280558 48624428282 48319107093 المخزون السلعي

 6278696439 18221214972 24656138550 7984675813 9625720275 المدینون 
 62937208728 36672868749 22617512314 29014800603 11960749144 النقدیة 

–موجودات المتداولة ال
(المخزون + مصاریف 

 مدفوعة مقدما)

21770719926 36999476416 47273650864 54894083721 6921590516 

 216680121991 189327491414 175716533376 167196140462 150175142198 حقوق الملكیة 
 10227189696 7865089114 12820769610 6518508252 3319690430 المطلوبات المتداولة 
 46690243158 31826704903 32974237350 26028850322 7484295380 مجمل الربح (عجز)
 30137221927 22011409575 24042760944 19517564214 3639198295 صافي الربح (عجز)

 133000000000 133000000000 133000000000 133000000000 125000000000 راس المال العامل 
المبیعات (ایراد  صافي

 النشاط الجاري)
195184715097 223721428158 229214162852 211168721273 239911217297 

 التحلیل المالي بالنسب :  ب
 مجموعة نسب السیولة : اوال: 

  المطلوبات المتداولة÷ نسبة التداول = الموجودات المتداولة  – 1
 .) یبین تحلیل نسبة التداول3جدول رقم (

 السنة                  
 العنصر

2011 2012 2013 2014 2015 

الموجودات 
 المتداولة 

70089827019 85623904698 102139931422 101173161080 117870541007 

المطلوبات 
 المتداولة 

3319690430 6518508252 12820769610 7865089114 10227189696 

 %11.52 %12.86 %7.96 %13.13 %21.11 نسبة التداول
بالرغم من حصول انخفاض طفیفة في نسبة التداول التي تستخدم كمؤشر لتقیم مدى قدرة الوحدة 
االقتصادیة على الوفاء بالتزاماتھا القصیرة االجل بسبب االنخفاض في الموجودات المتداولة خالل  

نالحظ انخفاض نسبة االانھا تبقى اقل من المعیار القیاسي المقبول ، كما   2012وسنة  2011سنة 
بسبب الزیادة الكبیرة  في المطلوبات المتداولة ، وبشكل  2014وسنة  2013التداول خالل سنة 

عام ان ھذا التدني في نسبة التداول خالل الخمسة سنوات عن النسبة القیاسیة ماھو اال دلیل على 
ددة من موجوداتھا المتداولة عدم قدرة الشركة بتسدید التزاماتھا القصیرة االجل في مواعیدھا المح

 بسبب عدم توفر السیولة الكافیة لمقابلة ھذه المطلوبات.
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 المطلوبات المتداولة÷ (المخزون +المصاریف المقدمة )  –النسبة السریعة = الموجودات المتداولة  – 2
 .یبن نسبة السیولة السریعة) 4جدول رقم (
 السنة           

 العنصر  
2011 2012 2013 2014 2015 

الموجودات 
المخزون –المتداولة 

 + المصاریف

21770719926 36999476416 47273650864 54894083721 6921590516 

 10227189696 7865089114 12820769610 6518508252 3319690430 المطلوبات المتداولة
 %0.67 %6.97 %3.68 %5.67 %6.55 النسبة

النسبة السریعة كانت اقل من المعیار القیاسي المقبول ، على من خالل الجدول اعاله نالحظ ان 
اال انھا بدأت باالنخفاض خالل سنة  2015والى سنة  2011الرغم من االنحدار الطفیف من سنة 

بسبب االرتفاع الكبیر في قیمة المطلوبات المتداولة ، وعلى ھذا االساس یمكن  2015وسنة  2013
 یعة یعد مؤشراًاضافیاً على عدم المالءة المالیة الكافیة للشركة .سر القول ان انخفاض النسبة ال

 : المطلوبات المتداولة ÷ نسبة النقدیة = النقدیة  – 3
 

 .) یبن نسبة النقدیة5جدول رقم (
 السنة               

 العنصر    
2011 2012 2013 2014 2015 

 62937208728 36672868749 22617512314 29014800603 11960749144 النقدیة
المطلوبات 
 المتداولة

3319690430 6518508252 12820769610 7865089114 10227189696 

 %6.15 %4.66 %1.76 %4.45 %3.60 النسبة
 

اال ان   2015و  2012و  2011عل��ى ال��رغم م��ن التحس��ن الملح��وظ ف��ي نس��بة النقدی��ة خ��الل س��نة 
غطیة المطلوبات المتداولة للشركة فنس�بة النقدی�ة ل�م تتخط�ـَ السیولة النقدیة تبقى بعیدة كل البعد عن ت

% ) وھو مؤشر سلبي یبین مدى ضعف قدرة 6.15مانسبتھ (   2015في افضل حاالتھا خالل سنة 
 الشركة على سداد مطلوباتھا المتداولة باالعتماد على النقدیة المتاحة .

رقابة الوقائیة والتي من اھمھا تحدید معاییر وھنا یاتي دور الرقابة الوقائیة فیما یتعلق بعوامل ال
االداء المناسبة والتي من اھمھا معاییر االداء المالي والمستندة الى النسب المالیة فعلى مراقبل 
الحسابات ان یؤشر ووفقا لمتطلبات الرقابة الوقائیة وانسجاما مع مسؤولیتھ المھنیة ان الشركة 

لسیولة خالل فترات النشاط المذكورة اعاله وھو یؤثر سلبا تعاني من مشكلة في عدم توازن نسب ا
وكذلك الحال فیما یتعلق بالنسبة السریعة  في قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتھا قصیرة االجل .

اذ تتطلب قواعد السلوك المھي ومتطلبات الرقابة الوقائیة ان یقوم مراقب الحسابات ونسبة النقدیة 
لى االستمرار في تقریره وان قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتھا قصیرة بتحدید قدرة الشركة ع

فالرقابة الوقائیة رقابة منع وھي ساندة وموجھ لعمل وخطط االجل جزء من قدرتھا على االستمرار 
 االدارة العلیا فیما یتعلق بالتنبؤ بالفشل المالي واالنحدار المالي .

 الدوران : ثانیا : مجموعة نسب النشاط او معدل
 : اجمالي الموجودات÷ معدل دوران الموجودات = صافي المبیعات  – 1

 .) یبین معدل دوران الموجودات6جدول رقم (
 السنة     

 العنصر
2011 2012 2013 2014 2015 

صافي 
المبیعات 

(ایراد النشاط 
 الجاري )

195184715097 223721428158 229214162852 211168721273 239911217297 

اجمالي 
 تالموجودا

153494832628 173714648714 188537302986 197192580528 226907311687 

 %1.05 %1.07 %1.21 %1.28 %1.27 نسبة الدوران
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وسنة  2011یالحظ وجود اضطراب في معدل دوران اجمالي الموجودات حیث یرتفع من سنة 

، مما یدل عدم كفاءة  2015الى سنة  2013مرة وینخفض مرة اخرى بالتدریج من سنة  2012
الشركة في استغالل موجوداتھا لتحقیق اعلى االیرادات  ،وبمعنى اخر وجود طاقات غیر مستغلة 

) ، مما یدل على ضعف  1.176حیث بلغ المعدل العام خالل السنوات الخمسة الخاضعة للتحلیل ( 
 القابلیة االیرادیة للشركة خالل ھذه الفترة .

اجمالي الموجودات غیر ÷ = صافي المبیعات  دوران الموجودات غیر المتداولةمعدل  – 2
 : المتداولة 
 ) یبین معدل دوران الموجودات غیر المتداولة7جدول رقم (
 السنة               

 العنصر
2011 2012 2013 2014 2015 

صافي المبیعات 
(ایراد النشاط 

 الجاري )

195184715097 223721428158 229214162852 211168721273 239911217297 

 اجمالي الموجودات
 غیر المتداولة

83405005609 88090744016 86397371564 96019419448 109036770680 

 %2.20 %2.19 %2.65 %2.53 %2.34 نسبة الدوران

و  2011من خالل الجدول  اعاله نجد ان معدل دوران الموجودات الثابتة یحقق ارتفاعاً خالل سنة 
% ) عل��ى الت��والي مقارن��ة م��ع 2.65% ) ( 2.53% ) (2.34حی��ث بل��غ المع��دل ( 2013و  2012

% ) عل�ى الت�والي 2.20% ) ( 2.19حیث بلغ المعدل (  2015و  2014معدل دورانھا خالل سنة 
ممایشیر ال�ى ع�دم كف�اءة الش�ركة ف�ي اس�تغالل موجوداتھ�ا الثابت�ة مث�ل االراض�ي واالبنی�ة واالالت 

 ا لتحقیق ایراد نشاط مناسب .وغیرھ

 اجمالي الموجودات المتداولة:  ÷معدل دوران الموجودات المتداولة = صافي المبیعات  – 3
 .)یبین معدل دوران المجمودات المتداولة8جدول رقم (

 السنة               
 العنصر

2011 2012 2013 2014 2015 

صافي المبیعات 
(ایراد النشاط 

 الجاري )

195184715097 223721428158 229214162852 211168721273 239911217297 

اجمالي الموجودات 
 المتداولة

70089827019 85623904698 102139931422 101173161080 117870541007 

 %2.03 %2.08 %2.24 %2.61 %2.78 نسبة الدوران

 
انت منخفضة حیث بلغ معدل ان تأثیر الموجودات المتداولة ومساھمتھا في تحقیق االیرادات ك

) وھذا یعد  %2.348في دوران الموجودات المتداولة خالل السنوات الخمسة (  متنازلة االنخفاض
 مؤشراً سلبیاً على انخفاض قدرة الشركة في الوصول الى االستغالل االمثل لموجوداتھا المتداولة .

 : ن صافي المدینو÷ معدل دوران المدینون = صافي المبیعات  – 4
 .) یبین معدل دوران المدینون9جدول رقم (
 السنة                     

 العنصر  
2011 2012 2013 2014 2015 

صافي المبیعات (ایراد 
 النشاط الجاري )

195184715097 223721428158 229214162852 211168721273 239911217297 

 6278696439 18221214972 24656138550 7984675813 9625720275 صافي المدینون
 %38.21 %11.58 %9.29 %28.01 %20.27 نسبة الدوران

وس��نة  2013ان مع��دل دوران الم��دینون ك��ان منخفض��اً خ��الل الس��نوات الخم��س وخاص��ة ف��ي س��نة 
وھ��و دلی��ل عل��ى ض��عف ادارة الش��ركة ف��ي تحص��یل ذممھ��ا المدین��ة حی��ث بل��غ المع��دل الع��ام  2014

) وھ�و مؤش�ر ض�عیف یش�یر ال�ى  %21.49ات الخم�س مایق�ارب  ( لدوران المدینون خ�الل الس�نو
 ضعف امكانات الشركة وقدرتھا على متابعة تحصیل دیونھا  .

من خالل تعریف لرقابة الوقائیة بانھا مجموعة من االسالیب واالجراءات التي یتخ�دمھا الم�دیر ف�ي 
ستویات ومن خ�الل تحلی�ل اكتشاف اي عوامل تخفظ من نجاح الوحدة االقتصادیة وعلى مختلف الم
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نسب النشاط ومقارنتھ�ا م�ع متطلب�ات الرقاب�ة الوقائی�ة نج�د ان مع�دل دوران الموج�ودات یش�یر ال�ى 
ضعف وتدني قابلیة الوحدة االقتصادیة على تحصیل االیرادات على مدار فترات النش�اط الم�ذكورة 

ة االقتص�ادیة ف�ي اس�تغالل وكذلك معدل دوران مجمودات غیر المتداولة یشر الى عدم كف�اءة الوح�د
موجوداتھا الثابتة وكذلك معدل دوران الموجودات المتداولة یشر الى انخفاظ ق�درة الش�ركة للوص�ل 

دوران المدینون یشیر الى ضعف امكانات الى االستغالل االمثل لموجوداتھا المتداولة وكذلك معدل 
 على النحو االتي  ویمكن تحلیل ذلك الشركة وقدرتھا على متابعة تحصیل دیونھا.

عدم توفر فھم كافي لدى مراقب الحسابات ع�ن متطلب�ات الرقاب�ة الوقائی�ة المس�تندة ال�ى تحلی�ل  – 1
النسب المالیة ونجد ذلك واضحا في تقریر مراقب الحسابات الذي لم یش�ر ال�ى ھ�ذه المؤش�رات ول�م 

ام مراق��ب الحس��ابات یعط��ي تفس��یرا منطقب��ا او توجیھ��ا للوح��دة االقتص��ادیة وھ��و یمث��ل ض��عف الت��ز
 بمتطلبات بذل العنایة المھنیة الواجبة . 

ان ادارة الوح��دة االقتص��ادیة عین��ة البح��ث ل��م تحق��ق االس��تغالل االمث��ل لموجوداتھ��ا بم��ا یعك��س  – 2
ضعف ادوات واسالیب الرقابة الداخلیة والخارجیة والتي یكون الھ�دف الرئیس�ي منھ�ا الحف�اظ عل�ى 

ن الھدر والضیاع وسوء االستغالل والوصول ال�ى اع�ال ح�د ممك�ن م�ن موارد الوحدة االقتصادیة م
 الكفاءة والفاعلیة في استغال الموارد .

 ثالثا : مجموع نسب الربحیة 
 صافي المبیعات ÷ نسبة مجمل الربح الى صافي المبیعات = مجمل الربح  – 1

 السنة            
 العنصر

2011 2012 2013 2014 2015 

 46690243158 31826704903 32974237350 26028850322 7484295380 مجمل الربح
صافي المبیعات 

(ایراد النشاط 
 الجاري )

195184715097 
 

223721428158 229214162852 211168721273 
 

239911217297 
 

 %0.19 %0.15 %0.14 %0.11 %0.03 نسبة التداول
من تحقیق مجمل  2015و  2014و  2013و  2012و  2011الشركة  خالل السنوات   ةعااتستط

ربح بسبب االنخفاض المتدرج في المصروفات الجاریة وخاصة في حسابي ( الرواتب واالج�ور ) 
ونالحظ ان الزیادة الطفیفة ف�ي االرب�اح ناتج�ة ع�ن انحف�اظ بالمص�اریف و ( المستلزمات الخدمیة ) 

ح بنس�ب النش�اط رن�ة نس�ب االرب�اولیس في زی�ادة ف�ي تحق�ق االرب�اح وھ�ذا االم�ر منطق�ي عن�دة مقا
 .والتي كانت منخفظة

 مجموع الموجودات ÷ معدل العائد على الموجودات = صافي الربح التشغیلي  – 2
 السنة                        

 العنصر   
2011 2012 2013 2014 2015 

 30137221927 22011409575 24042760944 19517564214 3639198295 صافي الربح
 226907311687 197192580528 188537302986 173714648714 153494832628 مجموع الموجودات

 %0.13 %0.11 %0.12 %0.11 %0.02 نسبة التداول

الى تذبذب وعدم التوازن  في الشركة خالل السنوات الخمسة عدل العائد على الموجوداتیشیر  م
ف وغیر متوازن من سنة الى اخرى فظال عن ویمكن تفسیره في ان صافي الربح یحقق ارتفاع طفی

 . نسبة استغالل الموجودات كما وردة في نسب النشاط منخفظة وغیر متوازنة من سنة الى اخرى 
ویمكن تفسیر ذلك ان ھ�ذه النس�ب ت�اتي منس�جمة ومتوافق�ة م�ع نس�ب الس�یولة ونس�ب النش�اط والت�ي 

مواردھ��ا المتاح��ة وض��عف التزامھ��ا تش��یر ال��ى ض��عف وت��دني اس��تغالل الوح��دة االقتص��ادیة  ال��ى 
بمتطلبات الرقابة الوقائیة التي تسھم في تحدید االنحرافات عن الخطط والسیاسات المو ضوعة م�ن 

 قبل ادارة الوحدة االقتصادیة .
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 رابعا : مجموعة نسب المدیونیة : 

  .حق الملكیة÷ نسبة المدیونیة = اجمالي المطلوبات  – 1
 السنة     

 العنصر  
2011 2012 2013 2014 2015 

اجمالي 
 المطلوبات

3319690430 6518508252 12820769610 7865089114 10227189696 

 216680121991 189327491414 175716533376 167196140462 150175142198 حق الملكیة

 %0.04 %0.04 %0.07 %0.03 %0.02 نسبة التداول
 

یة في الشركة خمسة اثرت على نسبة المدیونخالل السنوات ال ان قیم حقوق الملكیة
حیث ان االلتزامات  واضح في اسلوب التمویل،واظھرت ان ھناك اعتماد على راس المال بشكل 

قدرة الشركة و وبالتالي فھو مؤشر على انخفاض المخاطر بالنسبة للدائنین من حقوق الملكیة  اقل
 .على خدمة دینھا 

  اجمالي الموجودات÷ نسبة الملكیة = حق الملكیة  – 2
 السنة             

 العنصر   
2011 2012 2013 2014 2015 

 216680121991 189327491414 175716533376 167196140462 150175142198 حق الملكیة
اجمالي 

 الموجودات
153494832628 173714648714 188537302986 197192580528 226907311687 

 %0.95 %0.96 %0.93 %0.96 %0.97 نسبة التداول
ان نسبة الملكیة خالل السنوات الخمس ماھي اال دلیل على تمویل الشركة موجوداتھا من مصادرھا 

 الذاتیة وزیادة االعتماد على مالك الشركة وحیث ان :   الموجودات = المطلوبات + حق الملكیة 
جودات الشركة یتم تمویلھا من  اذن یتضح ال یوجد خلل  في الھیكل التمویلي للشركة حیث ان مو

ویمكن تفسیر ذلك الى ان الوحدة االقتصادیة تعتمد وبصورة حقوق الملكیة  ولیس من المطلوبات. 
على راس المال الممتلك ونسبة قلیلة جدا على راس المال المقترض مما یشیر الى مشكلة في كبیرة 

یة التوازن في ھیكل راس المال من خالل الھیكل التمویلي والذي یتطلب من ادارة الوحدة االقتصاد
االعتماد وبصورة متوازنة على شقي راس المال الممتلك والمقترض وھو یشیر الى فشل في 
سیاسات االدارة المالیة للوحدة االقتصادیة في استغالل مواردھا في الفرص االستثماریة والتشغیلیة 

وتحلیل تقریر مراقب الحسابات یستنتج  ومن خالل ماسبق من تحلیل بالنسب المالیة المختلفة.
 الناحثون مایلي :

عدم توفر فھم كافي لمراقب الحسابات لمتطلبات الرقابة الوقائیة مما ینعكس سلبا على االداء  – 1
 المھني لمراقب الحسابات .

ان اعتماد الوحدة االقتصادیة على متطلبات الوحدة االقتصادیة یحدد بسھولة وبوقت مبكر  – 2
رات االنحدار المالي والفشل المالي ویحدد فرص معالجتھا وان تدني المركز المالي للوحدة مؤش

االقتصادیة عینة البحث نتیجة عدم توفر فھم كافي وثقافة تنظیمیة فیما یتعلق بتوفیر متطلبات 
 یمكن استخالص النتائج االتیة : هومن الجداول اعال ومرتكزات الرقابة الوقائیة .

ول ادن��اه خالص��ة بالنس��ب الت��ي ت��م التوص��ل الیھ��ا م��ن خ��الل تحلی��ل الق��وائم المالی��ة                     ویوض��ح الج��د
 .2015  – 2011لشركة بغداد للمشروبات الغازیة / مساھمة خاصة  للفترة من 
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 السنة                         
 العنصر    

2011 2012 2013 2014 2015 

      نسب السیولة : – 1
 %11.52 %12.86 %7.96 %13.13 %21.11 سبة التداولن

 %0.67 %6.97 %3.68 %5.67 %6.55 النسبة السریعة
 %6.15 %4.66 %1.76 %4.45 %3.60 نسبة النقدیة

      نسب النشاط – 2
 %1.05 %1.07 %1.21 %1.28 %1.27 معدل دوران الموجودات

معدل دوران الموجودات غیر 
 المتداولة

2.34% 2.53% 2.65% 2.19% 2.20% 

معدل دوران الموجودات 
 المتداولة

2.78% 2.61% 2.24% 2.08% 2.03% 

 %38.21 %11.58 %9.29 %28.01 %20.27 معدل دوران المدینون
 %1.80 %1.58 %1.72 %1.68 %1.56 معدل دوران راس المال العامل

      نسب الربحیة – 3
نسبة مجمل الربح الى صافي 

 المبیعات
0.03% 0.11% 0.14% 0.15% 0.19% 

نسبة صافي الربح الى صافي 
 المبیعات

0.01% 0.08% 0.10% 0.10% 0.12% 

معدل العائد على اجمالي 
 الموجودات

0.02% 0.11% 0.12% 0.11% 0.13% 

 %0.13 %0.11 %0.13 %0.11 %0.02 معدل العائد على حق الملكیة
      نسب المدیونیة – 4

 %0.04 %0.04 %0.07 %0.03 %0.02 نسبة المدیونیة
 %0.95 %0.96 %0.93 %0.96 %0.97 نسبة الملكیة

 
 المحور الخامس 

 االستنتاجات والمقترحات :
 

  اوال : االستنتاجات :
التي یعتمد علیھا مراقب الحسابات والمدقق تمثل الرقابة الوقائیة خطة وبرنامج متكامل  – 1

حدید االنحرافات عن الخطط واالستراتیجیات المالیة والغیر الداخلي وادارة الوحدة االقتصادیة لت
 المالیة . 

ان اھم مرتكزات الرقابة الوقائیة ھي االشراف المباشر والمیداني من قبل المسؤولین في  – 2
الوحدة االقتصادیة على تنفیذ الخطط واستغالل الموارد المتاحة وعلى المستویین الشغیلي 

 واالستراتیجي . 
خالل تحدید المؤشرات المالیة المستندة الى نسب التداول یحالحظ ضعف قدرة  الوحدة من  – 3

االقتصادیة على الوفاء باالتزاماتھا قصیرة االجل ولم یضمن ذلك في تقریر مراقب الحسابات مما 
یعكس ضعف التزام مراقب الحسابات بمتطلبات بذل العنایة المھنیة الواجبة فیما یتعلق بتحدید قدرة 

 الوحدة االقتصادیة على االستمرار . 
من خالل تحدید المؤشرات المالیة المستدة الى نسب النشاط ونسب الربحیة یالحظ ان الوحدة  – 4

االقتصادیة لم تحقق اكبر قدر من الكفاءة والفاعلیة في استغالل مواردھا االقتصادیة بما ینسجم مع 
 تحقیق اھدافھا المعلنة . 

تعد مقدمات للفشل المالي ناتج عن رات المالیة یشر الى حاالت انحدار مالي ان تدني المؤش – 5
ضعف استغالل الوحدة االقتصادیة لمواردھا المتاحة وضعف اعتمادھا على برامج وخطط والتي 

من اھمھا متطلبات ومرتكزات الرقابة الوقائیة ساعدة بشكل كبیر الى ضعف اكتشاف حاالت تدني 
 ة االقتصادیة عینة البحث . المركز المالي للوحد
 ثانیا : المقترحات : 

تطویر مناھج الرقابة والتدقیق في الجامعات العراقیة من خالل ادخال مفاھیم الرقابة الوقائیة  – 1
 كجزء من رقابة المنع (الراقبة السابقة) .

وخصوصا تطویر مالكات دیوان الرقابة المالیة االتحادي من خالل برامج البحث والتطویر  -2
 فیما یتعلق بتعزیز قابلیة فھم مراقي الحسابات بمتطلبات ومرتكزات الرقابة الوقائیة . 
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على مراقب الحسابات وانسجما مع مسؤولیھ المھنیة توجیھ ادارة الوحدات االقتصادیة  – 3

داریة باالستفادة من برامج ومتطلبات الرقابة الوقائیة لتحدید االنحرافات عن الخطط والسیاسات اال
 بسھولة وبصورة مبكرة . 

ضرورة توفر فھم وثقافة لدى المسؤولین في االدارة الوسطى والدنیا لمرتكزات الرقابة  – 4
 الوقائیة لكون ھذه االدارات مسؤولة عن تحقیق الكفاءة والفاعلیة في العملیة االنتاجیة .

 المصادر : 
االداري ) دار الجامعة الجدید للنشر، ) (اساسیات التنظیم 2002ابو القحف عبد السالم ( - 1

 االسكندریة ، مصر. 

استخدام نموذج االنحدار البروبیتي في ) , 2016جمعة, عبد الرحمن عبید و عبد, ایاد حماد ( - 2
 . 15, عدد 8, مجلة جامعة االنبار, مجلد التنبؤ بفشل الشركات

الخیارات المالیة المتاحة في ظل , )2012الحمداني, رافعة ابراھیم واالعرجي, میادة سالم ( - 3
 .2, عدد 2, مجلة جامعة كركوك, مجلد إدارة التغییر لمراحل االنحدار المالي لمنظمات األعمال

 Sherrodاستخدام نموذج ), 2013الحمداني, رافعة ابراھیم والقطان, یاسین طھ یاسین ( - 4
 .10, عدد5, مجلة جامعة االنبار, مجلد للتنبؤ بالفشل المالي

االنجلو  مكتبة ،"العامة اإلدارة أصول" )،۱۹۷۷ ( لیلى، وتكال، الكریم، عبد درویش، - 5
  .العربیة مصر جمھوریة القاھرة، المصریة،

مدى مسؤولیة مراقب الحسابات عن فرض االستمراریة ), 2008الدوغجي, علي حسین ( - 6
 .6, عدد2, مجلد , مجلة الدراسات المحاسبیة والمالیةوالفشل المالي للشركات

استخدام اسالیب التحلیل ), 2010رمو, وحید محمود و الوتار, سیف عبد الرزاق محمد ( - 7
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