
 ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

 

  )دراسة تطبيقية( نموذج مقترح للتنبؤ بتعثر المنشآت المصرفية العاملة في فلسطين

A Proposed Model for Predicting Failures of Banking Institutions in 
Palestine -Empirical Study 

  

  جھاد مطر، ونعلي شاھي

Ali Shaheen & Jihad Mater 

  ، غزة، فلسطينمعة اإلسالميةالجا، كلية التجارة، تمويلالمحاسبة وقسم ال

 ashaheen@iugaza.edu.ps  :بريد الكتروني

  )٢٥/٤/٢٠١١: (، تاريخ القبول)١٩/٥/٢٠١٠( :تاريخ التسليم
  

  ملخص

ھدفت الدراسة للتوصل إلى أفضل مجموعة من النسب المالية التي يمكن استخدامھا للتنبؤ 
بھدف التعرف على أوضاع . غير المتعثرة منھابتعثر المنشآت المصرفية والتمييز بين المتعثرة و

تلك المنشآت في وقت مبكر مما يسمح لألطراف ذات المصلحة والجھات الرقابية بالتدخل التخاذ 
سلوب اإلحصائي المعروف استخدام األوقد تم . في حينه اإلجراءات التصحيحية المناسبة

للتوصل إلى أفضل ) Stepwise Analysis(التمييزي الخطي متعدد المتغيرات بالتحليل 
مجموعة من المؤشرات المالية التي يمكن استخدامھا في بناء النموذج مما يمكن من التمييز بين 
المنشآت المتعثرة غير المتعثرة قبل وقوع التعثر بسنتين وتم احتساب النسب المالية لعينة من 

فترة ما بين السنوات ثمانية بنوك نصفھا متعثر والنصف األخر غير متعثر، وذلك عن ال
  :، وتم التوصل إلى النموذج التالي)٢٠٠٧-١٩٩٧(

Z =326.940A8 +37.810A11- 14.905A1-7.261A22-2.347 ھذا وقد جرى 
وتبين انه قادر على التنبؤ بالتعثر والتمييز بين المنشآت المصرفية المتعثرة اختبار النموذج 

، في السنة األولى %)٦٢.٥، %٧٥، %٧٥(والمنشآت المصرفية غير المتعثرة بدقة تعادل 
  .والثالثة والرابعة قبل حدوث التعثر على التوالي

 
Abstract 

This study aims at finding  the best set of financial ratios that can be 
used to predict the faltering of banking institutions and the distinction 
between stumble and un-stumble ones in order to identify the conditions 
of those institutions earlier, allowing interested parties and regulators to 
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intervene to take appropriate Corrective action on time. The researcher 
used the method of statistical analysis of linear multi-discriminatory 
variables (Stepwise Analysis) to find the best set of financial indicators 
that can be used in building this model so that he can distinguish between 
the hindered banking institutions and other ones two years ahead of 
stalemate. Financial ratios have been calculated for a sample of eight 
banks, half tripped and the other half them is not yet done , and that’s for 
the period between the years (1997-2007).  The following proposed 
model was reached: Z =326.940A8 +37.810A11- 14.905A1-7.261A22-
2.347. Test of the model has been done by using financial ratios derived 
from the sample data analysis and it was found to be able to  predict the 
distinction between stumbling and non stumbling banking institutions 
with an accuracy  (75%, 75%, 62.5%) in the first, the third and the fourth 
year, respectively before faltering.  

  
  تمھيد

ود  ة لبن ى المؤشرات المالي نتيجة الزدياد أھمية البيانات المالية، نشأت وتطورت الحاجة إل
تعانة  رارات، وباالس اذ الق دة في اتخ ة والمفي ات الھام القوائم المالية الستخالص المقاييس والعالق

إجراء ب ك ب ة، وذل رة معين الل فت ا خ أة وأدائھ الي لمنش ع الم يم الوض ن تقي رات يمك ذه المؤش ھ
مقارنات بين النسب المالية لمنشأة معينة أو لمنشآت مماثلة، أو مقارنات في فترات زمنية متعاقبة 

  . وتحديد اتجاھات األداء لديھا

الل تشكيل ا للتنبؤ بالفشل من خإن من ابرز فوائد التحليل والمؤشرات المالية ھو استخدامھ
اذج وأدوات  اء نم ر أو بن ه مبك اء تنبي أنھا إعط ن ش املين م ة المتع ل لحماي دالئل الفش ث أن ب حي

ة  ا يمكن مراقب أة، كم الي للمنش وة أو ضعف المركز الم ى مدى ق النسب المالية تعتبر مؤشرا عل
لھا و ل فش ة منشآت قب ة لمجموع لوك بعض النسب المالي ة خصائص النسب اتجاھات وس معرف

لة،  ين المنشآت الناجحة والمنشآت الفاش ز ب داً في التميي ه مفي ا يجعل لة، مم المالية للمنشآت الفاش
ي أجريت في . وبالتالي يمكن التنبؤ بفشل ھذه المنشآت وقد تمثلت ھذه المحاوالت والدراسات الت

  .)٢٠٠١جھماني، : (ھذا المجال في عدة اتجاھات

و .١ اه األول وھ وع  االتج ى مجم دي إل دفق النق بة الت ي نس ة وھ تخدام أفضل النسب المالي اس
ات وع األصول ،المطلوب ى مجم ربح إل افي ال بة ص ى  ،ونس ات إل وع المطلوب بة مجم ونس

  ).Beaver(ومثل ھذا االتجاه ، مجموع األصول كمؤشر للتنبؤ بالفشل
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ة .٢ ر  االتجاه الثاني وھو استخدام النسب المالية على شكل مجموعات مكون بتين أو أكث من نس
ل ؤ بالفش اه ، للتنب ذا االتج ل ھ دد، ومث ي المتع زي الخط ل التميي تخدام التحلي ك باس وذل

)Altman.( 

ة المحافظة  اً بأھمي دي اھتمام ة وإدارات المصارف الفلسطينية تب لطة النقدي ا كانت الس ولم
الم تتعرض ف في على سالمة الوضع المالي للقطاع المصرفي خاصة أن العديد من المصار الع

اد نموذج قياسي الزمات مالية  أتي إليج ذه الدراسة ت كما حدث في األزمة المالية العالمية، فان ھ
ي فلسطين  ة ف ر المصارف العامل راً بتعث ؤ مبك تطيع التنب زي يس ل التميي تخدام أسلوب التحلي باس

  . ثروذلك من خالل اختبار عدد من النسب المالية التي يمكنھا التنبؤ بھذا التع
  

  مشكلة الدراسة

ؤ  ه التنب ة تطوير نموذج يمكن من خالل بناء على ما تقدم فإن مشكلة الدراسة تتبلور في آلي
  :المبكر بالتعثر عبر طرح السؤال الرئيسي التالي

ئلة ما قدرة النموذج المقترح على التنبؤ المبكر بتعثر المنشآت المصرفية ة األس رع من ؟ ويتف
  :التالية

 و درة النم ا ق ر م ل التعث رة قب ر المتعث رة وغي ين المنشآت المتعث ز ب ى التميي رح عل ذج المقت
 ).سنة التحليل(بسنتين 

  ل ة قب ة والرابع ى والثالث نوات األول ي الس التعثر ف ؤ ب ى التنب رح عل وذج المقت درة النم ا ق م
 .التعثر

  
  أھمية الدراسة 

ا تأتي أھمية ھذه الدراسة في محاولة للوقوف على األخطار المرتب ر المصارف وم طة بتعث
ين بوضع  املين مع المصارف والمھتم ى قاعدة المتع وطني وعل ى االقتصاد ال أثير عل لھا من ت

  .القطاع المصرفي الذين يتضررون بتأثر ھذا القطاع الحساس

ذار مبكر  من ھذا المنطلق فان تطوير نموذج قياسي باستخدام النسب المالية بحيث يعمل كإن
ف يعود بالفائدة على جميع مستخدمي القوائم المالية للمصارف، مما يعزز حول خطر التعثر، سو

الي  الثقة فيھا وما يترتب علية من قرارات تصب في خدمة الجھاز المصرفي نفسه والمجتمع الم
  .واالقتصاد الوطني

  
  أھداف الدراسة

  :تسعى الدراسة إلى تحقيق األھداف التالية

 . ورھا في التنبؤ بالفشل المالي في المصارفالتعرف على مؤشرات قياس األداء ود .١
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ين المنشآت موعة من النسب المالية قادر على تطوير نموذج قياسي  يتكون من مج .٢ ز ب التميي
 . المصرفية المتعثرة والمنشآت المصرفية غير المتعثرة

ك قب .٣ رة وذل ر المتعث رة وغي ل اختبار قدرة النموذج المقترح على التمييز بين المنشآت المتعث
نتين  ر بس ل(التعث نة التحلي اذ ) س ارف التخ ذه المص بة لھ رة مناس ذه الفت ر ھ ث تعتب حي

أة  ول المناسبة لتصحيح مسار المنش اإلجراءات التصحيحية للحد من الخسائر، وإليجاد الحل
  .قبل تعثرھا

ذا  .٤ ة ھ اس مدى دق ي قي ك ف ر المصارف في فلسطين وذل ؤ بتعث ى التنب رح عل وذج المقت النم
ولى والثالثة والرابعة قبل التعثر، إلتاحة الفرصة للجھات المعنية التخاذ اإلجراءات السنة األ

 .الالزمة للحد من الخسائر أو الوقاية منھا
 

  الفرضيات

ر المصارف ؤ بتعث ة استخدام نموذج قياسي للتنب من . تأتي ھذه الدراسة للتحقق من إمكاني
  :الل اختبار الفرضيتين التاليتينخ

ل  يميز النموذج .١ رة قب القياسي المقترح بين المنشآت المصرفية المتعثرة واألخرى غير المتعث
 .سنتين من التعثر

رة في  .٢ ر المتعث يميز النموذج القياسي المقترح بين المنشآت المصرفية المتعثرة واألخرى غي
   .)١(السنوات األولى والثالثة والرابعة قبل التعثر

  
  نطاق ومحددات الدراسة

ام تشمل الدراسة  .١ ة من ع لة زمني ة المنشورة للمصارف لسلس ات المالي ى  ١٩٩٧البيان وحت
٢٠٠٧.  

نتين  .٢ دة س ائر لم ق المصرف لخس ة تحقي ة بأن ذه الدراس راء ھ ات إج ر لغاي ف التعث م تعري ت
ق  ،متتاليتين أو أكثر خالل الفترة المشار إليھا في الدراسة ذي ينطب وبالتالي فان المصرف ال

 .)٢( مصرفا متعثرا) حكما(رعلية الشرط المذكور يعتب

  .سة في مسببات التعثر المالي بسبب الظروف المحيطة في فلسطينارالد ال تبحث .٣
  

                                                 
ل(المقترح للتنبؤ بالتعثر بناء على بيانات السنة المالية  جتم بناء النموذ  )١( نة التحلي ي ) ١٩٩٩، س نة الت وھي الس

التعثر في السنوات ، بعامين) الحكمي(تسبق التعثر  ؤ ب ى التنب وعليه فقد جرى اختبار دقة النموذج وقدرته عل
 .والرابعة التي تسبق التعثر، والثالثة، األولى

ً (تم افتراض تعثر المصرف   )٢( ر ا) حكما اليتين أو أكث ابقة إذا حقق خسائر لمدة سنتين متت ى دراسات س تناداً إل س
  .الدحيات، الجھماني، مثل دراسة عطية
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  الدراسات السابقة

  الدراسات العربية: أوالً 

ھدفت الدراسة إلى تطوير نموذج مكون من مجموعة من النسب :  )١٩٩٥(دراسة عطية 
اً يعكس  اً ترجيحي بة وزن ل نس ة، وأعطى لك ات المصرفية المالي ين المنش ز ب ي التميي ا ف أھميتھ

ل  ى األق نوات عل ثالث س ا ب ل تعثرھ ك قب رة، وذل ر المتعث رفية غي ات المص رة والمنش المتعث
زي الخطي  ل التميي ة التحلي تخدمت الدراس ي األردن، واس ل المصارف ف ؤ بفش تخدامه للتنب الس

تخدام  رح باس وذج المقت وير النم رات لتط دد المتغي ب) ٢٧(متع ة نس ين مجموع ز ب ة للتميي ة مالي
  .المنشات المصرفية المتعثرة ومجموعة المنشات المصرفية غير المتعثرة

نسب ) ٧(وتوصلت الدراسة إلى نموذج مطور للتنبؤ بفشل المنشات المصرفية مكون من 
الي  ى إجم روض إل بة الق ة، ونس ودات المربح الي الموج ى إجم ودات إل بة الموج ى نس ة وھ مالي

ع وم ن الودائ ھم م ة الس ى حص ھم إل وقي للس عر الس بة الس ة، ونس وارد المتاح ف الم دل توظي ع
ى الموجودات المربحة، ونسبة  ل الضرائب إل ربح الصافي قب د الضرائب، ونسبة ال األرباح بع

  .التسھيالت االئتمانية إلى إجمالي الموجودات، ونسبة تحليل ھامش الفائدة

انى  ة   ):٢٠٠١(دراسة الجھم دفت الدراس تخدام النسب ھ وذج قياسي باس ى تطوير نم إل
ل ك قب رة، وذل ر المتعث رة وغي ين المنشات المصرفية المتعث ز ب ى التميي ادرا عل ة، ق وع المالي  وق

ذه الدراسة  د أجريت ھ ؤ، وق ة النموذج في التنب اس مدى دق ل، وقي ى األق التعثر بسنة واحدة عل
رات بالتطبيق على القطاع المصرفي األردني واستخدمت التح دد المتغي زي الخطي متع ليل التميي

  .نسبة مالية) ٢٣(لتطوير النموذج الذي تھدف إلية الدراسة وذلك من خالل تحليل 

م التو وذج يتضمنوت ى نم ت صل إل د واالس بة النق ع، نس الي الودائ ى إجم بة ثمارات إل ونس
ربح ونسبة صافى الربح قبل الضرائب إلى حقوق المساھمين، ون السيولة القانونية، سبة صافى ال

ة  روفات اإلداري ى المص غيلي إل ربح التش بة ال دفوع، ونس ال الم ى رأس الم رائب إل ل الض قب
رة ويمتبين انه قادر على التو. العموميةو وك المتعث ين البن ة بلغت االيز ب رة بدق ر المتعث خرى غي
ة ، وبتطبيق النموذج على العينة نفسھا وللسنة األولى التي تسبق التعثر ك%)١٠٠( انت نسبة الدق

  %).٧٥(بالتنبؤ 

ى تطوير نموذج رياضي باستعمال من   ):٢٠٠٤(دراسة الغصين  ھدفت ھذه الدراسة إل
ى قطاع  رة عل ر المتعث رة وغي ين المنشآت المتعث ز ب ة لغرض التميي ن النسب المالي ة م مجموع

  .المقاوالت في قطاع غزة

م التو د ت تي،  وق دار اللوجس لوب االنح تخدام أس م اس ن وت ة يمك ة نسب مالي ى أربع صل إل
  :تخدامھا للتنبؤ بفشل الشركات وھياس

 نسبة رأس المال العامل إلى مجموع األصول. 

 نسبة اإليرادات إلى مجموع األصول. 
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 نسبة الذمم المدينة إلى مجموع األصول. 

 نسبة الذمم المدينة إلى األصول المتداولة.  

لنسب المالية التي تعكس مؤشرات ھامة عن وأوصت الدراسة بالعمل على االھتمام بتحليل ا
  .تخدامھا لغرض الوقوف على أوضاعھاوضع الشركات واس

داوود اني وال ة الجھم ن   ):٢٠٠٤( دراس ة م ى مجموع ل إل ى التوص ة إل دفت الدراس ھ
ي األردن،  ة ف اھمة العام ؤ بفشل الشركات الصناعية المس ى التنب درة عل ر ق ة األكث النسب المالي

ة من واستخدم في ھذ ى عين شركة صناعية ) ٢٤(ه الدراسة أسلوب القياس متعدد االتجاھات عل
  .٢٠٠٠وحتى عام  ١٩٩٣نصفھا فاشلة والنصف اآلخر غير فاشلة، وشملت الفترة من عام 

اب  م احتس ع  ٤٠ت ويلي والرف ل التم ة، والھيك يولة، والربحي بة الس ة بنس ة خاص بة مالي نس
  .قات النقديةالمالي، والسوق، والنشاط ونسب التدف

ؤ  ى التنب درة عل ر ق ة أكث غيلية الربحي ة التش دفقات النقدي ى أن نسب الت ة إل توصلت الدراس
  .بالتعثر من باقي النسب األخرى

ھدفت ھذه الدراسة إلى تطوير نموذج يتكون من مجموعة من   ):٢٠٠٨( دراسة الدحيات
يم أداء شركا ى تقي ادرة عل ة الق ة بشكل شمولي، المؤشرات المالية وغير المالي ت الوساطة المالي

ين  ز ب ى التميي ادرة عل والتوصل أيضا إلى معادلة رياضية تتضمن مجموعة من النسب المالية الق
ين  شركات الوساطة األكثر نجاحا وتلك األقل نجاحا ز ب ا التميي وذلك بفترة كافية يمكن من خاللھ

  .تلك الشركات

اس األداء يتكون من واستخدمت أسلوب التحليل التمييزي واإلستبا نة في تطوير نموذج لقي
ر  ين شركات الوساطة األكث ز ب مؤشرات مالية وغير مالية، وتوصلت إلى معادلة رياضية للتميي

  .تكون من مجموعة من النسب الماليةنجاحا واألقل نجاحا ت

  الدراسات األجنبية: ثانياً 

م ھدفت ھذه  الدراسة إلى تطوير نموذ  ):Veazey )1981دراسة  التعثر حيث ت ج للتنبؤ ب
ة باستخدام  ٢٠شركة صناعية في أمريكا،  والقيام بتحليل  ٢١٦اختيار عينة مكونة من  نسبة مالي

  :دم في ذلك معيارين لقياس النجاحأسلوب التحليل التميزي الخطي متعدد المتغيرات واستخ

داخلي ار ال ط: المعي ى متوس غيلي إل ربح التش افي ال بة ص ن نس ارة ع و عب وع  وھ مجم
ؤ  ا النموذج للتنب ي طور فيھ ار في السنة الت ذا المعي األصول، ھذا وقد بلغت دقة النموذج وفقاً لھ

نتين %٩٦لنجاح واألقل نجاحا ما نسبته بالشركات العالية ا ة النموذج في الس ، في حين بلغت دق
ى  وذج األول ل تطوير النم ة قب نة التا% ٩٦، %٩٣والثاني ي الس ا ف والي، أم ى الت ة لتعل وير لي ط

  .%٩٣النموذج فقد بلغت الدقة 
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فيه للتنبؤ وھو مؤشر ترينور، فقد بلغت دقة النموذج في السنة التي طور  :المعيار الخارجي
ة%٧٣بالتعثر ما نسبته  ى والثاني نتين األول ا  ، في حين بلغت الدقة في الس ل تطوير النموذج م قب

  .%٦٨طوير النموذج فقد بلغت الدقة لية لتعلى التوالي، أما في السنة التا% ٨٥، %٦٨نسبته 

م ھدفت   ):Altman )2002دراسة  ذي ت ة النموذج ال ى مدى مالءم الدراسة للوقوف عل
ه في دراسة  ى بعض (Altman 1968)التوصل إلي ات عل ى ثالث عين ه عل ، من خالل تطبيق

  :الشركات في الواليات المتحدة االمريكية

 ١٩٧٥ -١٩٦٩الفترة من شركة فشلت خالل  ٨٦وتضم : األولى.  

 ١٩٩٥ -١٩٧٦شركة فشلت خالل الفترة من  ١١٠وتضم : الثانية.  

 ١٩٩٩ -١٩٩٧شركة فشلت خالل الفترة من  ١٢٠وتضم : الثالثة.  

رات % ٩٤إلى % ٨٢وتوصلت إلى أن دقة نماذج التمييز تتراوح بين  ى لفت في السنة األول
ةفي السنة الثا% ٧٥ -% ٦٨الدراسة، ثم انخفضت إلى  رات الدراسة المختلف ل الفشل لفت ة قب . ني

  .وتم تبرير االنحدار في دقة التنبؤ بين السنوات بتأثير الدورات االقتصادية

ة  ركات   ):Bian, Mazlack )2003دراس ل الش ؤ بفش ى التنب ة إل ذه الدراس دفت ھ ھ
أجريت  نسبة مالية مستخرجة من الدراسات السابقة وقد ٥٦نسبة مالية من أصل  ٢٤واستخدمت 

ة المستخرجة  ات المالي الدراسة على قطاعي االتصاالت والكمبيوتر في الصين،  وتم تحليل البيان
ل اللوجستي  وائم الشركات، باستخدام التحلي ى ستة  Logistic analysisمن ق م التوصل إل وت

  :نسب مالية يمكن استخدامھا للتنبؤ بفشل الشركات وھي

 نسبة التداول.  

 مالي األصولصافي الدخل إلى إج.  

 التدفق النقدي إلى إجمالي الديون.  

 المبيعات إلى إجمالي األصول.  

 صافي الدخل إلى حقوق المساھمين.  

 الخصوم المتداولة إلى إجمالي الديون . 
  

  التعليق على الدراسات السابقة

ي أجريت في  د من القطاعات االقتصادية الت ا شملت العدي ابقة أنھ يتبين من الدراسات الس
ن مختلفة من دول العالم، ويالحظ أن ھذه الدراسات قد اختلفت فيما بينھا حول النتائج التي تم أماك

ا، باإل ي تمت فيھ ان الت ة والمك ى اختالف التوصل إليھا كنتيجة طبيعية الختالف األزمن ضافة إل
  . والقطاعات المختلفة التي أجريت عليھاطبيعة المشاريع 
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ز وتأتي ھذه الدراسة لتتناول جوا ى التميي ق بتطوير نموذج قياسي يھدف إل نب أخرى تتعل
رة من  ل فت ر قب ذا التعث ؤ بھ رة في فلسطين والتنب ر المتعث رة وغي بين المنشآت المصرفية المتعث
ي  ا إذا كانت ف ق بالمنشآت وم ذي يحي ر حول الخطر ال ذار المبك أداة لإلن ل ك ه بحيث يعم حدوث

يح الم ا يت زم من إجراءات طريقھا نحو التعثر من عدمه مم ا يل اذ م إلدارة المصرفية التخ جال ل
ات ـور والسلبيـه القصـاة اوجـر ومالفـذا الخطـة ھـة لمواجھـول الالزمـع الحلـة وضـاولـلمح

ائياً  لوباً إحص ة أس تخدمت الدراس د اس ا، وق ب عليھ ن التغل ي يمك زي (الت ل التميي التحلي
Discriminant Analysis (ة إليجاد أفضل مجموعة خ طية من تلك النسب وتم صياغة المعادل

ه  التمييزية لھا، وبالتالي فان ھذه الدراسة تقدم إضافة جديدة تتعلق بصياغة نموذج متطور لتطبيق
ار  م اختب د أن ت دة خاصة بع ذي يشكل إضافة جدي ر ال ي فلسطين، األم ة ف ي المصارف العامل ف

  .قدرته وصالحيته للتنبؤ المبكر بالتعثر قبل حدوثه
  
  مؤشرات التحليل المالي وقياس المخاطر:  لمبحث األولا

  تمھيد 

على الدراسة  انصب في جوھرھتالتحليل المالي من الموضوعات المھمة التي  عمليةعتبرت
التحليلية المفصلة للبيانات المنشورة بالقوائم المالية المعدة طبقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف 

التي يتم من خاللھا  م المحاسبي ومدخالت عملية التحليل الماليمخرجات النظا فھي تمثلعليھا، 
  .)٢٠٠٤السعايدة وفريد، ( :األرقام من حقائق ذات داللة ھامة ومن أبرزھاتفسير ما تخفيه 

 التحقق من سالمة المركز المالي، وبيان مقدار السيولة التي تحتفظ بھا المنشأة. 
  حول كفاءة العمليات وربحيتھاإعطاء مؤشرات عن أداء المنشأة في الماضي. 
 التنبؤ باألداء والظروف المالية المستقبلية خاللھا من إعطاء مؤشرات بمكن. 
  ٢٠٠٠عقل، ( في المنشاةتقييم السياسات المالية والتشغيلية المتبعة .( 

  المالمح األساسية لمؤشرات التحليل المالي

ة أو أداة من أدوات التحليل المالي  عتبر النسب الماليةت ود الميزاني ين بن ة ب التي تظھر العالق
ة  وائم المالي ن الق ا م دخل وغيرھ ة ال ود قائم ة وبن ود الميزاني ين بن ا )٢٠٠٠حسون، (ب ا أنھ ، كم

ة  أة، وعملي ة للمنش عبارة عن معدل أو مؤشر يكشف عن نقاط القوة والضعف في الجوانب المالي
ل ال ة للمحل الي إال إإعداد ھذه النسب ال تقدم معلومات كافي ا بنسب أخرىم ، مع ذا تمت مقارنتھ

ر عدد ممكن من ط أكب ا مراعاة رب ا أن درجة ھ رار المناسب،  كم اذ الق بعض التخ مع بعضھا ال
  .)Bernstein, 1993( توقف على الجھة التي تقوم بتلك الدراسةي تلك النسب االعتماد على

  نواع المؤشرات المالية المستخدمة في المصارفا

أن المعايير والمؤشرات المستخدمة في عملية التحليل المالي تمكن من الحكم  من المعلوم
الدقيق على أداء المصرف، وتجعل اإلدارة قادرة على وضع الخطط المستقبلية الكفيلة بتحسين 

  .)٢٠٠٢حنفي، : (الميزانية واھمھابه المؤشرات ما يتعلق منھا ھذومن أسلوب العمل المتبع، 
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  شملمؤشرات السيولة وت  .أ 

 وھو يشير إلى مدى كفاية األصول النقدية في مقابلة عمليات السحب على : المعيار النقدي
أرصدة لدى البنك  + أرصدة لدى البنوك + نقدية بالخزينة= الودائع، أي أن المعيار النقدي 

  .المستحق للبنوك + الودائع / المركزي

 بسط   :النقدي، ويتم احتسابه كما يليوھو أكثر شموال من المعيار : معيار السيولة القانونية
شيكات + أرصدة لدى البنك المركزي +  أرصدة لدى البنوك +نقدية بالخزينة : النسبة

أوراق تجارية مخصومة + أذون على الخزانة + وحواالت وعمالت أجنبية تحت التحصيل 
لدفترية أو مقومة بالقيمة ا( وراق مالية حكومية أو مضمونةأ+ أشھر ٣تستحق الدفع خالل 
  .المستحق للبنوك+الودائع / مستحق على البنوك) + السوقية أيھما أقل

 دى  :نسبة االحتياطي اإللزامي ا البنك التجاري ل ي يحتفظ بھ تمثل العالقة بين األرصدة الت
تحق  ة، والمس ة المحلي ع بالعمل ن الودائ ة م ود الخصوم المكون زي، وبعض بن ك المرك البن

ذه اب ھ تم حس وك، وي اس  للبن ى أس ب عل زي، وتحس ك المرك ات البن ا لتعليم بة وفق النس
اطي  . المتوسط أليام العمل الرسمية خالل الشھر ة = أي أن نسبة االحتي / األرصدة النقدي

  .المستحق للبنوك+ الودائع 

 ية حقوق الملكية بالنسبة للودائعمؤشرات كفا  .ب

اجھة المخاطر التي يتعرض لھا نظرا لالھتمام المتزايد لقياس كفاية رأس المال  في مو
تحت  ١١البنك فقد مرت عملية قياس كفاية رأس المال بعدة مراحل كان اخرھا ما عرف ببازل 

ويتضمن وضع الضوابط الالزمة ) ٢٠٠٥حشاد، (االطار الجديد لكفاية راس المال،  :مسمى
 .لمراقبة مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل

اطر االئ اء وتعرف مخ ل بالوف ام العمي دم قي ة عن ع ة ناتج ة محتمل ائر مالي ا خس ان بأنھ تم
ماله  رف ورأس رادات المص ا إي أثر بھ ي يت دد والت ت المح ي الوق رف ف اه المص ه تج بالتزامات

اليف الفرصة الضائعة ، مما قد يؤدي إلى خسائر)٢٠٠٦الكراسنة، ( ى تمتد إلى تك ، باالضافة ال
ة بمتابع اليف المتعلق رة ة القالتك دران، (روض المتعث اطر  ،)٢٠٠٥ب ان إدارة مخ الي ف وبالت

مستويات آمنة، لتعظيم معدالت االئتمان تتطلب إبقاء التعرض للمخاطر االئتمانية ضمن معايير و
ة الع اطر المقبول ل المخ د مقاب ال، (ائ و كم ةباإلض). ٢٠٠٧أب اس ومراقب د وقي ى تحدي ك  افة إل تل

ى مستويات ك ائر المخاطر والمحافظة عل ة الخس ا تغطي ال، والتي يمكن من خاللھ ة رأس الم فاي
   .التي تترتب عليھا

ائر ناشئة عن  وفيما يتعلق بمخاطر السوق، فھي المخاطر المتعلقة بتعرض المصارف لخس
ة ا أسعار صرف العمالت و كل من تقلبات تفلفوائد، وأسعار األوراق المالي ا ألغراض المح ظ بھ

دفق )٢٠٠٥حسن، ( المتاجرة أو البيع تبدال الت ، ويتم احتساب تكلفة مخاطر السوق وفقا لتكلفة اس
  .)٢٠٠١صادق، ( .بالتزاماتهعلى الوفاء النقدي في حالة إخفاق العميل 
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م المخ ١١يتعلق بمخاطر التشغيل، قد أشار اتفاق بازل أما فيما ي  اطربانھا تعتبر أحد أھ الت
تف تواجه البنوك، ا أن تح ة  ظاالمر الذي يوجب عليھ ائربرأسمال لمواجھ ك الخس د عرفت تل ، وق

ة  ات الداخلي ة أو فشل العملي لجنة بازل مخاطرالتشغيل بأنھا مخاطر الخسائر الناتجة عن عدم دق
راد ة  واألف داث الخارجي ة أو األح الـم قياسھـويت، )Alexander, 2006(واألنظم ن خ  لا م

لوب المؤش اري ـوب المعيـاألسل او (basic indicator approach) يـر األساسـأس
(standardized approach) دم اس المتق  advanced measurement). ( او أسلوب القي

approach ) ،٢٠٠٤صندوق النقد العربي(.  

 وتشمل االموال توظيفتتعلق بمؤشرات   .جـ

 ى تزوعد ھذه العالقة مؤشراً لقياس قدرة البنك ت: عالقة القروض والسلفيات بالودائع د يعل
ع الم يجتم ا يل بة كم ذه النس لفيات وتحسب ھ روض وس ي صورة ق أموال ف روض ( :ب الق

  .)١٠٠×الودائع /  والسلفيات

 الودائع تثمارات ب ة االس ذلك : عالق ع، ول بة للودائ ك بالنس ات البن ع توظيف يس جمي ي تق وھ
يضاف إلى القروض والسلفيات كافة أوجه االستخدام األخرى ألموال البنوك، والتي تشمل 

يمحفظ ا يل ة المخصومة، وتحسب كم :  ة األوراق المالية وأذون الخزانة واألوراق التجاري
  ).١٠٠×الودائع / قروض وسلفيات+ استثمارات (

 لعال تثمارات بمصادر التموي ة االس ي : ق وال ف ر لمصادر األم ع الجانب األكب ل الودائ تمث
د ي تع ة والت وق الملكي ى جانب حق ك، إل ذ البن ا يؤخ ي  مصدراً مھم د دراسة ف بان عن الحس

ة بالماضي  ذه النسبة مؤشراً لسياسة البنك في التوظيف مقارن ر ھ وال وتعتب توظيف األم
 ).١٠٠×الودائع+ حقوق الملكية/ االستثمارات: (والحاضر والمستقبل، وتحسب كما يلي

  فھي متعلقة بقائمة الدخلالمؤشرات ال اما

 ول ھي أساس توليد اإليرادات، ولذلك تعتبر األص: إجمالي اإليرادات إلى متوسط األصول
فترة معينة، ويتم قياس  تلك األصول خالل استغاللھي حصيلة فان اإليرادات اإلجمالية 

  .ھذه العالقة بقسمة اجمالي االيرادات على متوسط االصول

 وھي تبين ما يتحمله البنك من تكلفة مقابل ما يتم : اجمالى المصروفات إلى متوسط األصول
يتم قياس ھذه العالقة بقسمة مجموع المصروفات على متوسط و ن خدمات،تأديته م
 . األصول

 تبين ھذه النسبة العائد الصافي للموارد المالية : عالقة صافي الربح بمتوسط الموارد
في تمويل األصول، وارتفاع ھذه النسبة يشير إلى ) الودائع+ حقوق الملكية ( المستخدمة

  .تلك الموارد كفاءة اإلدارة في استخدام
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 تبين ھذه العالقة مقدار ما تحققه كل وحدة نقدية : صافي الربح برأس المال المدفوع عالقة
  . من رأس المال المدفوع من أرباح صافية

 رأس مالھا بجزء من أرباحھا لدعم  عادةالبنوك  تحتفظ: عالقة صافي الربح بحقوق الملكية
ب العائد بالمقارنة بحقوق الملكية وليس لذلك يجب أن يحس ،الزيادة في نشاطھا تمويلو

  .رأس المال المدفوع فقط، وبذلك تقيس ھذه النسبة العائد على مجموع حقوق الملكية
  

  مؤشرات التعثر كمدخل للفشل ومسبباته:  المبحث الثاني

  مقدمة

بباته  ة عدم البحث عن مس ى الفشل في حال ه إل ة من لما كان التعثر يؤدي في مراحل متقدم
ا المنشأة عدم قدرة  الحلول الالزمة قبل استفحاله فالفشل ھو عبارة عنووضع  ع التزاماتھ على دف

عندما يأتي موعد استحقاقھا، فھو ليس نتاج اللحظة ولكن ناجم عن العديد من األسباب والعوامل 
دم  ن ع أة م ا المنش ي عليھ ة الت ى الحال ؤدي إل ة  وت ل الزمني ر المراح ل عب ت وتتفاع ي تفاعل الت

غيلي مق دي أو التش الي والنق ا الم تعادة توازنھ ا، أو اس داد التزاماتھ ى س يري، (درتھا عل الخض
  :وھو ينقسم إلى) ١٩٩٦

  )Economic Failure: (فشل اقتصادي

تثماراتھا، أو  ى اس دل عل ول أو معت د معق ق عائ أة أن تحق تطيع المنش ة ال تس ذه الحال ي ھ ف
دم ك عن الب وذل ال س ون صافي رأس الم دما يك ات وخصوم عن ة للمطلوب ة الدفتري ون القيم ا تك

 ).Ross and Jaffe, 2008(المنشأة أكثر من القيمة الدفترية ألصولھا 

  )Financial Failure: (فشل مالي

ا ديونھا المستحقة عليھ اء ب دائنين والوف ا لل أة سداد التزاماتھ  في ھذه الحالة ال تستطيع المنش
)Schal and Haley, 1986(بعض الي  ، وذھب ال الي والفشل الم ر الم ين التعث ة ب ى التفرق إل

على اعتبار أن التعثر المالي حالة تسبق الفشل المالي وقد ال تؤدي بالضرورة إليه واستند في ھذه 
يام معيار المرونة المالية وعليه التفرقة إلى استخد ا يل ان م : فإن التعثر المالي والفشل المالي يعني

  .)٢٠٠١غريب، (

ا ر الم ص  :ليالتعث ي نق دعاليعن ا وائ ى ،أو توقفھ درة عل دم الق ي  وع ات ف داد االلتزام س
 .مواعيدھا

 .اإلفالس وتوقف النشاطالى  مما يؤديالتوقف كلياً عن سداد االلتزامات يعني :الفشل المالي

  .)١٩٩٣، عبدا ( :ويمكن تقسيم األسباب المؤدية إلى الفشل إلى قسمين رئيسين

 ة تج ع: أسباب خارجي تثمرين، والظروف االقتصادية تن ن المنافسة الشديدة وتوقعات المس
ي عامة، والقرارات الحكومية،  ى مستوى االقتصاد المحل ائدة عل االتجاھات التضخمية الس
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قيمة  زايدوالعالمي، باإلضافة إلى حدوث تقلبات حادة في أسعار الصرف والتي تؤدي إلى ت
ويليمديونيات العديد من المنشات المقترضة مم  .ا يتسبب فى حدوث اختالل في الھيكل التم

 .)٢٠٠١غريب، (

 دارية وغياب العناصر اإل تتمثل في ضعف اإلدارة، وتعود إلى أسباب إدارية: اخليةأسباب د
صراعات بين أعضاء اإلدارة العليا، وتغليب المصالح الخاصة والفنية المتخصصة ووجود 

إلدارة، و ة ل ات الخاطئ اھمين، والتوجھ ي للمس ترك ف م المش ة القاس باب اإلداري ر األس تعتب
افي دعم الك ديم ال ى تق ادرة عل ر ق ون اإلدارة غي رة فتك آت المتعث م المنش وظفين معظ  .للم

)Avots, 1969( ة ى اسباب مالي ود ال د تع ا ق رة، كم ديون المتعث ادة حجم ال ل في زي  تتمث
ة   ),Besley &brigham 2008( ووجود خلل في الھيكل التمويلي وضعف السيولة النقدي

لببصورة تؤثر والعجز عن الوفاء بھا ديون إلى تراكم اليؤدي مما  ائج األع اس ى نت العل  .م
  .)١٩٩٧الحمزاوي، (

  مراحل الفشل المالي

  :بالمراحل التالية المالي الفشل تمر عملية

ة الحضانة  وم:  )النشوء(مرحل ن المعل أة أو بصورة م دھورة فج أة ال تصبح مت  أن المنش
ل تنبئ مؤشرات التي ر متوقعة وإنما توجد بعض الغي ل اإلدارة تتمث يبوجود اختالالت من قب  ف

ادة اء  زي د األعب ة وتزاي ھيالت االئتماني ص التس ة ونق د المنافس رة وتزاي ر المباش اليف غي التك
د المال الرأس  وضعف عامل، وغالبا ما تحدث خسارة اقتصادية في ھذه المرحلة حيث يكون عائ

ة حيث إن األصول  ذه المرحل أقل من النسب المعتادة للمنشأة، ويفضل أن تكتشف المشكلة في ھ
  ). ٢٠٠٠خشارمة، (إعادة التخطيط في ھذه المرحلة قد يكون أكثر فاعلية 

دما تالحظ اإلدارة حدوث ):  عجز السيولة( مرحلة الضعف المالي ة عن تحدث ھذه المرحل
دما تصبح  ادة عن ك ع ة تعثر مالي، ويكون ذل ا النقدي ة احتياجاتھ ى مواجھ ادرة عل ر ق أة غي المنش

ا، ر من التزاماتھ أة أكب ة تكون أصول المنش ذه المرحل تكمن المشكلة في  ولكن الفورية، وفي ھ
ذه  تمر ھ ا تس تحقة، وربم ديون المس ة ال ة لتغطي يولة نقدي ى س ول إل ك األص ل تل عوبة تحوي ص

أ ال ذا الضعف تلج ة ھ ھور، ولمعالج دة ش ة لع ا المرحل ة احتياجاتھ راض لمواجھ ى االقت أة إل منش
  .)٢٠٠١الجھماني، ( .النقدية الفورية

الي  دھور الم ة الت ار ا(مرحل الياإلعس ة تعكس:  )لم ذه المرحل ى  ھ أة عل درة المنش دم ق ع
ة  ة كالمرحل ذه المرحل ا المستحقة، وھ ة ديونھ ة لتغطي الحصول على األموال الضرورية والالزم

ديل في السياسات  الثانية يمكن معالجتھا، إجراء تع زمن، ك ولكن تأخذ المعالجة فترة طويلة من ال
ندات دار س افية أو إص ھم إض دار أس ى إص ل عل ر اإلدارة، أو العم أة أو تغيي ي المنش ة ف . المالي

في الوقت وتم معالجته التي تمر في ھذه المرحلة تعالج بنجاح إذا اكتشف الخلل  ومعظم المنشآت
ى ، أما المنشآالمناسب ل إل ة في الوقت المناسب، فتنتق ت التي ال تستطيع إجراء المعالجة الالزم

  .)٢٠٠١الجھماني، ( .المرحلة الرابعة، وھي مرحلة اإلعسار الكلي
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تعتبر ھذه المرحلة نقطة حرجة في فشل المنشآت، :  )اإلعسار الكلي( لة الفشل الكليمرح
ذا  ا والفشل حيث يصبح ھ اوالت اإلدمحقق ل مح ويالت إضافية، تنتھي ك ى تم ارة للحصول عل

دينو حبيب،(االلتزامات الكلية قيمة أصول الوحدة  بسبب تجاوز اك مجموعة ، )١٩٨٧، عاب وھن
الس ال ة إف ى احتمالي رات عل ن المؤش لھا م الي فش أة وبالت اأھممنش عاديدة، ( :ھ ة، والس الخرابش

٢٠٠٠(.  

 .تدني الربحية وتدھورھا لفترات متتالية .١

 .المنافسة عدم القدرة على .٢

ة  .٣ دھور الموجودات المتداول اختالل ھيكل رأس المال كاالعتماد المتزايد على االقتراض، وت
 .ونسب السيولة

ة عل .٤ عف الرقاب ل، ض ال العام اع واال ى رأس الم ادة الرتف ديون وإع م ال ي حج تمر ف مس
 . جدولتھا

ات المحا .٥ ة السياس دم دق تدعي ع ا يس ة، مم بية المتبع اع س ات كاقتط ة احتياطي رة لمواجھ بي
 . الخسائر

ة و .٦ ابات الختامي ؤثرضعف اإلفصاحتأخر إعداد الحس ا ي ى ، مم ة الوضع الحقيقي  عل معرف
  . مشاةلل

  
  الدراسة الميدانية للتنبؤ بتعثر المصارف في فلسطين:  لمبحث الثالثا

  منھجية الدراسة

ي للتعرف نھج الوصفي التحليل تخدام الم م اس ة ت داف الدراس ق أھ ن اجل تحقي م  م ى أھ عل
تھدف وذج المس ة لصياغة النم دالالت الالزم ي تعطي أفضل ال ة الت رات والنسب المالي  ،المؤش

ة دوريات  ،والمتعلق بإمكانية التنبؤ بالتعثر قبل حدوثه بفترة كافي ى الكتب وال م الرجوع إل ذلك ت ل
ت الموضوع ي تناول رى الت ة األخ ة والمصادر العلمي ل ال ،العلمي ة ألغرض تحلي ا أن ات كم بيان

رات ـدد المتغيـي متعـزي الخطـل التمييـوب التحليـدام أسلـم استخـة تـة بالدراسـالمتعلق
Multiple Linear Discriminant Analysis  ك من خالل رح وذل لتطوير النموذج المقت

ة،  ل مجموع ات عناصر ك ع بيان م جم ن ث ة وتصنيفھا، وم ة بالدراس ات المتعلق د المجموع تحدي
ل م ة والتي تمث رات التمييزي يس الخصائص  Discriminant Analysisجموعة المتغي ي تق الت

ومن المعلوم أن األسلوب التمييزي يعمل . المميزة لكل مجموعة من المجموعات التي تم تحديدھا
ة  ا المعادل ق عليھ رات، ويطل ذه الخصائص أو المتغي ن ھ ة م ة خطي اد أفضل مجموع ى إيج عل

تعبر عن  Discriminant Coefficientsيرات معامالت  تمييزية التمييزية، ويكون لھذه المتغ
ا لتصنيف  اك أساس مدى أھمية كل من المتغيرات في التمييز بين المجموعات، وبالتالي يصبح ھن

  ).Altman , 1983(أي من المشاھدات ضمن إحدى المجموعتين 
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ين المت ة ب ة المتبادل اد العالق ى إيج ة ھذا ويعمل التحليل التمييزي عل تقلة المختلف رات المس غي
ة، أو تعظيم درجة التباعد  إضافة إلى تقليل درجة التداخل بين المجموعات إلى ادني درجة ممكن

ا  ي )Nie , 1975(بينھ م قياس تخدام رق تم اس د ي ة التباع اس درج ر(، ولقي ار ) مؤش مى معي يس
ة  وھو مقياس عكسي للتمييز، وتشير قيمته إذا كانت صفرا) Lambda(التمييز  على وجود تفرق

ى  ة عل ود تفرق دم وج ك ع ي ذل د فيعن اوي واح ه تس ت قيمت ا إذا كان ات، أم ين المجموع ة ب عالي
ات االنحراف وع مربع بة مجم ار بنس ذا المعي ب ھ الق، ويحس ات ـن المجموعـات بيـاإلط

Between – Groups – Sums of Squares  ات داخل ات االنحراف وع مربع ى مجم ال
ة الشكل Within – Groups – Sums of Squaresالمجموعات  ة التمييزي ، وتأخذ المعادل

  ):Nie , 1975( التالي

Z= u1A1+u2A2 + ……..+unAn + Constant 

  : حيث

Z    = عالمة)Score (،المعادلة التمييزية  

U     =،المعامالت التمييزية للمتغيرات التمييزية  

A  =،القيم الفعلية للمتغيرات التمييزية  

n   =المتغيرات التمييزية المكونة للمعادلة التمييزية، عدد  

ة  تقلة ) ١-عدد المجموعات (ويساوي عدد المعادالت التمييزي رات المس ) n(أو عدد المتغي
  .أيھما اقل، فعند وجود مجموعتين للتصنيف تكون ھناك معادلة تمييزية واحدة

درج  زي المت ل التميي لوب التحلي تخدم أس م اس ة ت ذه الدراس ي ھ ين  Stepwiseوف ز ب للتميي
رة ر المتعث رة ومجموعة المنشآت المصرفية غي تخدام  ،مجموعة المنشآت المصرفية المتعث باس

المتغيرات المستقلة وھي النسب الثمانية والعشرين التي تم تعريفھا سابقا الختيار أفضل مجموعة 
ا ر أو  منھا لتشكيل المعادلة التمييزية للتنبؤ بتعثر المنشآت المصرفية، أم و التعث ابع فھ ر الت المتغي

  .عدم التعثر

ذه  ة لھ درة التمييزي ى الق د عل ك يعتم ان ذل ة، ف ة التمييزي وين المعادل راض تك ذا وإلغ ھ
ة ل  ، )F(المتغيرات، حيث يتم انتقاء المتغير الذي يعطي اكبر قيمة لمعيار التمييز، وھو اكبر قيم

دا  وليكس الم ة لي ي قيم ل Wilks Lamdaوادن ز ) F( ،  وتمث ين المراك ات ب رو ق ار الف اختب
فيختار ھذا األسلوب  Difference Among the Group Centroidsالمتوسطة للمجموعات 

  ).Nie , 1975( وأدنى قيمة ل وليكس) F(المتغير الذي له اكبر قيمة للمعدل 

  مجتمع الدراسة

ة من احدى وايتكون مجتمع الدراسة من اجمالي عدد المصارف العاملة في فلسطين،  لمكون
 ً رفا رين مص دم وعش ي لع ة الزراع ك التنمي دولي وبن طين ال ك فلس ن بن ل م تبعاد ك م اس د ت ، وق
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ة عن عامي  ات مالي وفر بيان دم ت ) ٩٨ ،٩٧(نشرھما أي بيانات ختامية، وايضاً البنك العقاري لع
ً  ١٧ن وبالتالي يتكون مجتمع الدراسة م، ريع الصغيرة لحداثتهوبنك الرفاة لتمويل المشا   .مصرفا

  عينة الدراسة

 :للخطوات التاليةتم تحديد عينة الدراسة وفقاً 

ى مجم  .أ  ة إل ع الدراس يم مجتم ي يتقس ي المصارف الت ى ھ ق عليھنوعتين، األول رط طب ا ش
دة  القاضي) الحكمي(التعثر  نتين(باعتبار المصرف متعثراً إذا حقق خسائر لم اليتين ) س متت

رة الدراسة ام (من  أو أكثر خالل فت ام  ١٩٩٧ع ى ع مصرفا،  )١١( وعددھا) ٢٠٠٧وحت
ر وعددھا ثانية وال ا شرط التعث ق عليھ ي ال ينطب  مصارف) ٦(ھي مجموعة المصارف الت

 :حسب الجدول التاليوھي 

  .المصارف المتعثرة المصارف غير المتعثرة :)١(جدول 

  المصارف غير المتعثرة المصارف المتعثرة
  بنك االستثمار الفلسطيني  بنك اإلسكان

  بنك األردن  بنك القاھرة عمان
  بنك االتحاد لالدخار واالستثمار  البنك اإلسالمي الفلسطيني

  بنك اإلسالمي العربي  البنك األھلي األردني
  بنك فلسطين المحدود  البنك البريطاني للشرق األوسط

  البنك العربي  بنك األقصى اإلسالمي
    يالبنك األردني الكويت

    البنك العربي الفلسطيني لالستثمار
    البنك التجاري الفلسطيني

    بنك القدس للتنمية
    بنك األردن والخليج

ر حجم   .ب  تم استبعاد كل من البنك العربي وبنك فلسطين من المجموعة غير المتعثرة بسبب كب
طين ف تقابلھما من حيث حجم موجوداتھما في فلسموجودات كل منھما وعدم وجود مصار
رةبذلك يضمن مجموعة المصارف المتعثرة، و ر المتعث الغراض  صبح عدد المصارف غي

  .مصارف فقط) ٤(ھذه الدراسة 

ر المتع ار عدد منتم اختي  .ج  ل المصارف غي رة لتقاب اك المصارف المتعث رة بحيث يكون ھن ث
اً في حجم مصرف متعثر ي اويه تقريب وع العمل ويس ه في ن ر يماثل ر متعث قابله مصرف غي

  .لموجوداتا
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دينا عدد و ا عدد ) ٤(بناء على ما سبق يكون ل رة يقابلھ ر ) ٤(مصارف متعث مصارف غي
  :والتي تمثل عينة الدراسة حسب الجدول التالي، متعثرة

  .المصارف المتعثرة وغير المتعثرة حسب عينة الدراسة:  )٢(جدول 

  غير المتعثر لمصرفاسم ا  المتعثر لمصرفاسم ا
  االستثمار الفلسطينيبنك   بنك اإلسكان

  بنك األردن  بنك القاھرة عمان
  بنك اإلسالمي العربي  البنك اإلسالمي الفلسطيني

  بنك االتحاد لالدخار واالستثمار  البنك األھلي األردني
  

  متغيرات الدراسة

يتم االعتماد عليھا للتمييز التي ھذه الدراسة المتغيرات المستقلة تشكل المؤشرات المالية في 
تمثل الخصائص المميزة لكل مجموعة وھي ن مجموعة المصارف المتعثرة وغير المتعثرة بي

علي التمييز بين  قد تم اختيارھا بناًء على قدرتھامن المجموعتين الداخلتين في التحليل و
المجموعتين لتكوين نموذجا يستخدم الحقا في التنبؤ بالتعثر، وقد بلغت ثمانية وعشرين مؤشراً 

ً كم منھا ان تكون ذات : وقد تم اختيارھا بناًء على عدة معايير) ٣(ا يوضحھا الجدول رقم ماليا
عة معنى، وان يسھل تفسيرھا، وان يكون الوصول الى مكوناتھا سھال، وتعتبر اكثر مالءمة لطبي

مؤشرات كفاية راس (ترتبط باالبعاد المالية الرئيسة لالداء المصرفي وھي عمل المصارف، و
وجميع ھذه النسب ) مؤشرات السيولة -  مؤشرات الربحية -  شرات جودة االصولمؤ - المال

وذلك حسب الجدول  ،مستخدمة لدى سلطة النقد الفلسطينية في التحليل المالي والرقابة المصرفية
  :التالي

  .المؤشرات األولية المستخدمة في التحليل لبناء النموذج:  )٣(جدول 

الي نسبة األصول السائلة إلى إجم ١
  األصول

 إجمالي اإليرادات إلى إجمالي األصول ١٥

نسبة األصول المتداولة  إلى الخصوم  ٢
 المتداولة

الجاري مدين إلى إجمالي التسھيالت  ١٦
 االئتمانية

نسبة الموجودات المربحة إلى إجمالي  ٣
 األصول

القروض إلى إجمالي التسھيالت  ١٧
 االئتمانية

التسھيالت غير المباشرة إلى إجمالي   ١٨ األصول ودائع العمالء إلى إجمالي ٤
 األصول

تسھيالت ائتمانية إلى إجمالي  ٥
 األصول

 إجمالي الودائع إلى إجمالي األصول ١٩



 ٨٦٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علي شاھين، وجھاد مطر
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 )٣(تابع جدول رقم ... 

محفظة األوراق المالية للمتاجرة إلى  ٢٠ تسھيالت ائتمانية إلى ودائع العمالء ٦
 األصول المدرة للدخل

رأس المال النظامي إلى األصول  ٢١ فائدة إلى إجمالي الدخلھامش ال ٧
 المرجحة

إجمالي االلتزامات إلى إجمالي  ٢٢ العائد/ ھامش الفائدة  ٨
 األصول

صافي الدخل إلى إجمالي حقوق الملكية ٢٣ العائد على األصول ٩
نسبة الربح التشغيلي إلى المصروفات  ١٠

 اإلدارية والعمومية
 مطلوبات إلى حقوق الملكيةإجمالي ال  ٢٤

حقوق الملكية إلى إجمالي االلتزامات  ٢٥ العائد على حقوق الملكية ١١
 ورأس المال

الربح قبل الضريبة إلى إجمالي  ١٢
 األصول

التسھيالت غير المباشرة إلى إجمالي  ٢٦
 حقوق الملكية

لي حقوق تسھيالت ائتمانية إلى إجما ٢٧ صافى الدخل إلى إجمالي اإليرادات ١٣
 الملكية

الفوائد الدائنة إلى التسھيالت  ١٤
 االئتمانية

 حقوق الملكية إلى إجمالي األصول ٢٨

  ).٢٠٠٨سلطة النقد الفلسطينية دائرة األبحاث والسياسات النقدية ،: (المصدر

  إجراءات بناء نموذج التنبؤ بالتعثر

ر المنشآت المص ؤ بتعث د المؤشرات بناء على ما سبق ولتطوير نموذج للتنب م تحدي رفية، ت
امالت  ،المالية التي يتكون منھا النموذج وأسس اختيارھا باإلضافة إلى إظھار معلومات عن المع

امالت التصنيفية، ة والمع وفق الخطوات  التمييزية المعيارية والمعامالت التمييزية غير المعياري
  :التالية

  اختيار سنة التحليل: أوالً 

ا وعددھا قام الباحثان بإدخال ب رة لمعالجتھ ر المتعث رة وغي وك المتعث ) ٢٨(يانات نسب البن
ذكورة( نسبة فوجد أن أفضل سنة مالية تعطي مؤشراً  ة في ) من خالل النسب الم ر دق تكون أكث

ل  ١٩٩٩بناء نموذج التنبؤ بالتعثر ھي سنة  ة قب ة والرابع ى والثالث حيث ال تظھر السنوات األول
ا لألسلوب اإلحص ر وفق دل التعث دا، ومع ة مخرجات عن المب تخدم أي امالت ) F(ائي المس والمع

ة ر المعياري ة وغي ة المعياري ات  ،التمييزي ي بيان ة ھ ذه الدراس ي ھ ل ف نة التحلي ان س الي ف وبالت
  . مجموعة البنوك المتعثرة ومجموعة البنوك غير المتعثرة للسنة الثانية قبل التعثر
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  من المجموع الكلي للنسب) مييزيةنة للمعادلة التالمكو( اختيار النسب المميزة: ثانياً 

ر  رة وغي آت المتعث ز المنش ا تميي ن خاللھ ن م ي يمك زة الت ب الممي ل النس ار أفض الختي
ة ـنسب) ٢٨( اـا وعددھـارة إليھـق اإلشـي السابـل المالـرات التحليـال مؤشـم إدخـرة، تـالمتعث
رات ـدد المتغيـي متعـزي الخطـالتمييل ـدام التحليـم استخـث تـحي SPSSج ـى برنامـعل

Multiple Linear Discriminant Analysis اد أفضل بغرض بناء النموذج المقترح ، إليج
  .عالقة خطية من المتغيرات والتوصل إلى المعادلة التمييزية للتنبؤ بتعثر المصارف

ارف المتع ف بالمص ذكورة والتعري ة الم ب المالي ات النس ال بيان ة إلدخ ر ونتيج رة وغي ث
 .)١( ھيمؤشرات مالية فقط ) ٤(المتعثرة تبين إن أفضل النسب التي تحقق ھذا الغرض ھي 

 .العائد على حقوق الملكية .١
 .العائد/ ھامش الفائدة .٢
 .نسبة األصول السائلة إلى إجمالي األصول .٣
 .إجمالي االلتزامات إلى إجمالي األصول .٤

دل  ة ) F(حيث أنھا تعطي قيمة لمع ر من القيم ة وھي اكب ة  ٥.٥٩الجدولي د مستوى دالل عن
حسب الجدول ) المبدا(كما تعطي اقل قيمة لمعدل  ٠.٠١عند مستوى داللة  ١٢.٢٥وقيمة  ٠.٠٥
  :التالي

دل  :)٤(جدول  ذلك  F مع ة، وك ة Wilks' lambdaالجزئي ا  للمؤشرات المالي ي يتكون منھ الت
  .نموذج التنبؤ بتعثر المنشآت المصرفية

 الجزئية  Fمعدل  Wilks' Lambda ماليةالنسبة ال الرقم
 ٦٧.٨٦٦  ٠.٢٤٨ العائد على حقوق الملكية ١١
 ١٠٤.٢٠٢ ٠.٣٧٥ العائد/ ھامش الفائدة ٨
 ٢٨.٤٧٦ ٠.١١٠ نسبة األصول السائلة إلى إجمالي األصول ١
 ١٦.٢٧٨  ٠.٠٦٨ إجمالي االلتزامات إلى إجمالي األصول ٢٢

  ٥.٥٩=  ٠.٠٥وعند مستوى داللة ) ١،٧(الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 

  ١٢.٢٥=  ٠.٠١وعند مستوى داللة ) ١،٧(الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 

اري حسب أفضليتھا: ثالثاً  زي المعي ة المعامل التميي اً لقيم زة وفق ة الممي : ترتيب النسب المالي
Standardized Canonical Discriminant Functio n    

ا قام الباحث بإعادة تر بية لھ ة النس تيب المؤشرات المالية السابق ذكرھا بحيث تعكس األھمي
  ).Nie، 1975(حسب األفضلية في بناء النموذج وفقا للمعادلة التمييزية المعيارية التالية 

                                                 
 .استخدم ھامش العائد كبديل عن ھامش الفائدة في البنوك اإلسالمية  )١(



 ٨٦٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علي شاھين، وجھاد مطر

 ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Y= r1A1+r2A2+……..+ rnAn 

  :حيث

Y  =عالمة المعادلة التمييزية الناتجة عن تطبيق المعادلة اعالة.  

r  =النسب المالية(مييزية المعيارية للمتغيرات التمييزية المعامالت الت.(  

A  =القيم الفعلية للمتغيرات التمييزية.  

n  =عدد المتغيرات التمييزية المكونة للمعادلة التمييزية.  

ھذا ويستفاد من المعامالت التمييزية في تحديد األھمية النسبية للمتغير الذي يقترن بھا في 
لمتعثرة وغير المتعثرة، حيث أن المتغير الذي تكون قيمة معاملة المطلقة التمييز بين المصارف ا

كبيرة يساھم بشكل كبير في تكوين المعادلة التمييزية، كما تدل إشارة المعامل التمييزي المعياري 
عن اتجاه التعثر، فإذا كانت إشارة المعامل التمييزي موجبة فان زيادته تعني أنة يعمل باتجاه 

حو زيادة التعثر، وإذا كانت إشارة المعامل التمييزي سالبة فان ذلك يعني أن زيادته طردي أي ن
المعامالت التمييزية ) ٥( ويبين الجدول. تعني أنة يعمل باتجاه عكسي أي نحو تخفيض التعثر

  .المعيارية للنسب التي تم اختيارھا مرتبة وفقاً ألفضليتھا في التنبؤ

  .زية المعياريةالمعامالت التميي:  )٥(جدول 

  المعامل التمييزي المعياري  النسبة المالية
 ٦.٠١٨ العائد/ ھامش الفائدة 

 ٤.٠٥٩ العائد على حقوق الملكية
 ٢.٢٩٣- إجمالي االلتزامات إلى اجمالى األصول

 ٤.٠٥٢- نسبة األصول السائلة إلى اجمالى األصول

تحديد الحد الفاصل للعالمات  حيث تعتبر المعامالت التمييزية المعيارية ضرورية في
التمييزية لمجموعتي المنشآت المتعثرة وغير المتعثرة، ألن الحد الفاصل يمثل الوسط الحسابي 

  .للعالمات التمييزية ذات المعامالت المعيارية للمجموعتين

  بناء النموذج: رابعاً 

امالت التمييزية إلغراض بناء النموذج يستلزم األمر تحديد المعامالت التصنيفية ثم المع
  :غير المعيارية كاألتي

 تحديد المعامالت التصنيفية للتعرف على وضع المنشآت المصرفية: الخطوة األولى
  Classification coefficients  )غير متعثرة - متعثرة(
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

رة  ا إذا كانت متعث لتحديد المعامالت التصنيفية والتعرف على وضع المنشآت المصرفية م
يم أو غير متعثرة ي الظاھرة في ) x(تم تطبيق المعادلة التالية حيث تتمثل المعامالت التصنيفية بق
  Y= x1A1+x2A2+……..+ xnAn+ constant -:المعادلة التالية

  :حيث

Y  =العالمة التصنيفية في المعادلة التصنيفية.  

x  =المعامالت التصنيفية للمتغيرات التمييزية.  

A  =ييزيةالقيم الفعلية للمتغيرات التم.  

n  =عدد المتغيرات التمييزية المكونة للمعادلة التصنيفية.  

constant  = ثابت)constant.(  

تستخدم المعامالت التصنيفية في تصنيف المنشآت المصرفية في سنة التحليل، والتي يتم 
اشتقاقھا من خالل مصفوفة التغاير المتجمعة داخل المجموعات والمراكز المتوسطة للمتغيرات 

تمييزية ھذا ويتم استخراج العالمة التصنيفية من خالل المعادلة السابقة بضرب القيمة الفعلية ال
للنسب المالية في المعامالت التصنيفية مع إضافة أو طرح عدد ثابت لكل مجموعة من المنشآت 

، وبناء على ما سبق وألغرض الوقوف على طبيعة تصنيف تلك )متعثرة، غير متعثرة(المصنفة 
ً للعالمة األعلى، فمثال إذا كانت ) العالمة التصنيفية(نشآت يتم مقارنة نتيجة الم لكل منھا وفقا

العالمة التصنيفية التي تم الحصول عليھا لمجموعة المنشآت المتعثرة أكبر من تلك الناتجة عن 
مجموعة المنشآت المصرفية غير المتعثرة، فإن ھذه المنشأة تصنف ضمن مجموعة المنشآت 

  .صرفية المتعثرة، والعكس صحيحالم

المعامالت التصنيفية لمجموعة المنشآت المصرفية المتعثرة والمنشآت ) ٦(ويبين الجدول 
  .غير المتعثرة للنسب المالية التي تتكون منھا المعادلة التمييزية

  .المعامالت التصنيفية للنسب المالية التي يتكون منھا النموذج:  )٦(جدول 

  النسبة المالية
 حالة المعاملة التصنيفية

 غير متعثر متعثر
 ١٩٣٣.٩٦٨-  ٣٥٦٢.٠٩٠ العائد/ ھامش الفائدة 

 ٢٢١.٥٩٥- ٤١٤.٠١٠ العائد على حقوق الملكية
 ٩٧.٠٤٥ ١٥٣.٥٢٢- األصولإجمالي نسبة األصول السائلة إلى 

 ٥٢.٠٤٤ ٧٠.٠١٢- األصولإجمالي إجمالي االلتزامات إلى 
 ٢٤.٧٥٣- ٦٤.٢٠٥- الثابت

  



 ٨٦٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علي شاھين، وجھاد مطر
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  غير المعيارية لقياس درجة التعثرالمعامالت التمييزية : الخطوة الثانية

إلغراض بناء النموذج الالزم الحتساب العالمة التمييزية للتنبؤ بالتعثر، فانه من األھمية 
ً بضرب  إدخال المعامالت التمييزية غير المعيارية في النموذج المقترح ويتم ذلك إحصائيا

بالقيم الفعلية للنسب المالية المقترنة بھا وإضافة أو طرح الثابت ) U( معياريةالمعامالت غير ال
  .المصاحب لھا، وذلك للوصول إلى قيمة مطابقة للعالمة المعيارية التي يتم الحصول عليھا

التي تعبر عن المعامل التمييزي غير ) U(قيمة) ٧(وعلية يظھر الجدول التالي رقم 
  . سبة مالية تم اعتمادھا سابقا كأفضل نسب مالية للتنبؤ بالتعثرالمعياري الذي يقابل كل ن

  .للنسب المالية التي يتكون منھا النموذج المعامالت التمييزية غير المعيارية:  )٧(جدول 

  )U(المعامل التمييزي غير المعياري  النسبة المالية
  ٣٢٦.٩٤٠ العائد/ ھامش الفائدة 

 ٣٧.٨١٠  العائد على حقوق الملكية
 ١٤.٩٠٥- نسبة األصول السائلة إلى اجمالى األصول
 ٧.٢٦١- إجمالي االلتزامات إلى اجمالى األصول

 - ٢.٣٤٧  ثابت

وبالتالي يكون تمثيل المعامالت التمييزية غير المعيارية للنسب المالية الداخلة في بناء 
  :النموذج كاألتي

Z =326.940A8 +37.810A11- 14.905A1-7.261A22-2.347 

ة ا ة التمييزي دة = لعالم امش الفائ ة +  ٣٢٦.٩٤٠× ھ وق الملكي ى حق د عل × العائ
ى  - ١٤.٩٠٥× نسبة األصول السائلة إلى إجمالي األصول  - ٣٧.٨١٠ الي االلتزامات إل إجم

 ٢.٣٤٧ – ٧.٢٦١× إجمالي األصول 
  

  اختبار فرضيات الدراسة

 الفرضية األولىختبار ا

ألمر تحديد النقطة الفاصلة بين العالمات التمييزية الختبار الفرضية األولى يتطلب ا
لمجموعة المنشآت المصرفية المتعثرة والعالمات التمييزية لمجموعة المنشآت المصرفية غير 
المتعثرة باالعتماد على المراكز المتوسطة لكل مجموعة، والتي تمثل النقطة الفاصلة بين 

سطة لكل مجموعة، وفي ھذه الدراسة كانت المجموعتين منتصف المسافة بين المراكز المتو
، وللمنشآت المصرفية غير )٨.٤٠٥(المراكز المتوسطة لمجموعة المنشآت المصرفية المتعثرة 

  .اصلة بين المجموعتين يساوي صفراً ، وبالتالي فان مقدار النقطة الف)٨.٤٠٥- (المتعثرة تساوي 
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يھا والمكونة من النسب األربعة المذكورة طبقاً لنتائج المعادلة التمييزية التي تم التوصل إلو
تصنف ) موجبة(يتم التنبؤ بتعثر المنشآت المصرفية من عدمه، فإذا كانت قيمة العالمة التمييزية 

تصنف ضمن ) سالبة(ضمن مجموعة المنشآت المصرفية المتعثرة وإذا كانت القيمة التمييزية 
ج المذكور للتعرف على التعثر في سنة مجموعة المنشآت غير المتعثرة، ھذا وبتطبيق النموذ

منشآت مصرفية متعثرة  ٤يالحظ أنة قد ظھرت لدينا ) سنتين قبل التعثر ١٩٩٩(التحليل 
ً  ٤واخرى حسب المعيار (منشآت غير متعثرة وھي نفس المنشآت التي سبق تصنيفھا عمليا

  .)٨( رقم: بنفس الصفة كما يتبين من الجدول التالي) المفترض

ة التصنيف حسب النموذج   :)٨(جدول  ي وحال ة التصنيف الفعل ة وحال ة التمييزي يوضح العالم
  .صحة التنبؤالمقترح و

 البنك.م
العالمة 
 التمييزية

 حالة التصنيف
  لفعليا

حالة التصنيف حسب 
 صحة التنبؤ النموذج المقترح

 صحيح متعثر متعثر  ٨٨١.٨ اإلسكان ١
 صحيح متعثر متعثر ٧.٦٤١ القاھرة عمان ٢
 صحيح متعثر متعثر ٨.٦٩٥ اإلسالمي الفلسطيني ٣
 صحيح متعثر متعثر ٧.٥٢١ األھلي األردني  ٤
 صحيح غير متعثر غير متعثر ٧.٠٨٥- اإلسالمي العربي ٥
 صحيح غير متعثر غير متعثر ٧.٧٢٣- األردن ٦
 صحيح غير متعثر  غير متعثر ٩.٩٨٢- االستثمار ٧
 صحيح متعثر غير غير متعثر ٩.١٢٣- االتحاد ٨

  :وعلية تكون عدد التصنيفات لكل مجموعة من المنشآت المصرفية في عينة التحليل كما يلي

  .)١٩٩٩(تصنيف المنشآت المصرفية في عينة التحليل :  )٩(جدول 

 عدد الحاالت  المجموعة الفعلية
  المجموعات المتوقعة

  غير المتعثرة  المتعثرة

  ٤  متعثر
٠ ٤ 

٠ %١٠٠% 

 ٤  عثرغير مت
٤ ٠ 
١٠٠ %٠% 

ين   وبناًء على ما سبق يتبين صحة الفرضية األولى القائلة رح ب يميز النموذج القياسي المقت
  .المنشآت المصرفية المتعثرة والمنشآت المصرفية غير المتعثرة قبل سنتين من التعثر
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 اختبار الفرضية الثانية

رة النموذج القياسي المقتنص الفرضية الثانية على أن  ز المنشآت المصرفية المتعث رح يمي ت
  .قبل حدوث التعثر )األولى والثالثة والرابعة(والمنشآت المصرفية غير المتعثرة في السنوات 

ل  )األولى(السنة بقياس مدى دقة النموذج في التنبؤ في  المتعلقةالختبار الفرضية الثانية  قب
  : ائج ھذا االختبار على النحو التالينت) ١١،١٠(يتبين من الجدول رقم  )٢٠٠٠( التعثر عام

ا  ة أنھ ة العملي أة صنفت من الناحي ذه المنش رة في حين أن ھ ر متعث أة غي اك منش وجدت ھن
دير النموذج  أ في تق ى وجود خط ك إل وع األول(متعثرة، ويشير ذل أ من الن ادل ) خط ، %٢٥يع

أة  ذه المنش رة في حين أن ھ أة متعث ة بينما اظھر النموذج أن ھناك منش ة العملي صنفت من الناحي
دير النموذج  أ في تق ى وجود خط اني(أنھا غير متعثرة ويشير ذلك إل وع الث أ من الن ادل ) خط يع

 %. ٧٥، وبالتالي تكون نسبة الدقة في النموذج ككل %٢٥

ة التصنيف حسب النموذج :  )١٠(جدول  ي وحال يوضح العالمة التمييزية وحالة التصنيف الفعل
  .تنبؤالمقترح وصحة ال

 البنك .م
العالمة 
  التمييزية

 حالة التصنيف
  الفعلي

حالة التصنيف حسب 
 النموذج المقترح

 صحة التنبؤ

 خطأ غير متعثر متعثر  ٢١.١٠٨ اإلسكان ١
 صحيح متعثر متعثر ١٠.٠٧٦ القاھرة عمان  ٢
 صحيح متعثر متعثر  ٠.٥٩٣اإلسالمي الفلسطيني  ٣
 صحيح متعثر متعثر  ٥.٤١١ األھلي األردني ٤
 صحيح غير متعثر غير متعثر  ١٣.١٤٢- اإلسالمي العربي ٥
 خطأ متعثر غير متعثر  ٠.٣٧٠ األردن ٦
 صحيح غير متعثر غير متعثر  ٨.٣٥١- االستثمار  ٧
 صحيح غير متعثر غير متعثر  ٤.٩٩٤- االتحاد ٨
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دول  ي ت:  )١١(ج ى الت نة األول ل للس ة التحلي ي عين رفية ف آت المص نيف المنش بق تص س
  .)١( )٢٠٠٠(التعثر

 عدد الحاالت المجموعة الفعلية
 المجموعات المتوقعة

  غير المتعثرة  المتعثرة

 ٣  ٤  متعثرة
٧٥%  

  خطأ ١
٢٥% 

  ٤  غير متعثرة
  خطأ ١
٢٥% 

٣ 
٧٥% 

  %.٧٥نسبة الدقة في التصنيف 

اره أ اني باعتب وع الث أ من الن ة، ويعد الخطأ من النوع األول أكثر خطورة من الخط ر كلف كث
ة  رة يترتب علي ر متعث ا غي ى أنھ رة عل أة مصرفية متعث وذلك ألن حصول خطأ في تصنيف منش
وع  أ من الن ا حدوث خط الي تصفيتھا، أم أة وبالت ذه المنش ار ھ ال انھي تكلفة عالية تتمثل في احتم

ذه الثاني في تصنيف منشأة مصرفية غير متعثرة على أنھا متعثرة فانه يعني زيادة االھتمام  في ھ
  .المنشأة واتخاذ إجراءات وسياسات جديدة تؤدي إلى تحسين أوضاعھا

ؤ في  المتعلقة ھذا والختبار نفس الفرضية الثانية ة النموذج في التنب السنة بقياس مدى دق
م  )١٩٩٨( قبل حدوث التعثر عام )الثالثة( ين من الجدول رق ار ) ١٣،١٢(يتب ذا االختب ائج ھ نت

  : على النحو التالي

ا وج ة أنھ ة العملي أتين صنفت من الناحي رة في حين أن المنش ر متعث أتين غي اك منش دت ھن
ك  دير النموذج متعثرة، ويشير ذل أ في تق ى وجود خط وع األول(إل أ من الن ادل ) خط ، %٥٠يع

  %). ٧٥(وبالتالي تكون نسبة الدقة في النموذج ككل 

دول  ة :  )١٢(ج ة المتوقع ة والحال ة التمييزي ح العالم وذج يوض ب النم نيف حس ة التص وحال
  .المقترح وصحة التنبؤ

 البنك.م
العالمة 
  التمييزية

 حالة التصنيف
  الفعلي

حالة التصنيف حسب 
 النموذج المقترح

 صحة التنبؤ

 خطأ غير متعثر متعثر  ١٦٨.٧- اإلسكان ١
 خطأ غير متعثر متعثر ٨٩٣.٦- القاھرة عمان  ٢
 صحيح ثرمتع متعثر ٦٩٤.٩ اإلسالمي الفلسطيني ٣
 صحيح متعثر متعثر ٥٢٣.١ األھلي األردني ٤

                                                 
لتعبر عن متوسط األخطاء في  ٢الحتساب نسبة الدقة في التنبؤ يتم جمع نسب قيم األخطاء في كل مجموعة وقسمتھا على   )١(

  .الدقة في النموذج ةفيكون الناتج نسب% ١٠٠ن المجموعتين ثم تطرح م
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 ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٢(تابع جدول رقم ... 

 البنك.م
العالمة 
  التمييزية

 حالة التصنيف
  الفعلي

حالة التصنيف حسب 
 النموذج المقترح

 صحة التنبؤ

 صحيح غير متعثر غير متعثر ٧٤٠.٧- اإلسالمي العربي ٥
 حصحي غير متعثر غير متعثر ١١٣.٥- األردن ٦
 صحيح غير متعثر غير متعثر ٨٢٨.١٠- االستثمار  ٧
 صحيح غير متعثر غير متعثر ٩٧٣.٥- االتحاد ٨

دول  ر:  )١٣(ج بق التعث ي تس ة الت نة الثالث ل للس ة التحلي ي عين آت المصرفية ف  تصنيف المنش
)١٩٩٨(.  

  عدد الحاالت لمجموعة الفعليةا
 المجموعات المتوقعة

  غير المتعثرة  المتعثرة

  متعثرة
٤ 

٢ 
٥٠%  

٢  
  خطأ %٥٠

  غير متعثرة
٤ 

٠ 
  طأخ% ٠

٤ 
١٠٠%  

  %٧٥نسبة الدقة في التصنيف 

السنة بقياس مدى دقة النموذج في التنبؤ في  المتعلقة كما أنة الختبار نفس الفرضية الثانية
م  )١٩٩٧( قبل حدوث التعثر عام )الرابعة( ار) ١٥،١٤(يتبين من الجدول رق ذا االختب ائج ھ  نت

  :على النحو التالي

ة  ة العملي وجدت ھناك ثالثة منشآت غير متعثرة في حين أن ھذه المنشآت صنفت من الناحي
ادل ) خطأ من النوع األول(إلى وجود خطأ في تقدير النموذج أنھا متعثرة، ويشير ذلك  ، %٧٥يع

  %).٦٢.٥(وبالتالي تكون نسبة الدقة في النموذج ككل 

ة التصنيف حسب النموذج  يوضح العالمة:  )١٤(جدول  ي وحال التمييزية وحالة التصنيف الفعل
  .المقترح وصحة التنبؤ

 البنك .م
العالمة 
  التمييزية

 حالة التصنيف
  لفعليا

حالة التصنيف حسب 
 النموذج المقترح

 صحة التنبؤ

 خطأ غير متعثر متعثر  ٩.٧٢٢- اإلسكان ١
 خطأ غير متعثر  متعثر ٠.٢٠٨- القاھرة عمان ٢
 خطأ غير متعثر متعثر ١٢.٩٧٢-سالمي الفلسطينياإل ٣
 صحيح متعثر متعثر ١.٧٥٥ األھلي األردني ٤
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 )١٤(تابع جدول رقم ... 

 البنك .م
العالمة 
  التمييزية

 حالة التصنيف
  لفعليا

حالة التصنيف حسب 
 النموذج المقترح

 صحة التنبؤ

 صحيح غير متعثر غير متعثر ٨.٦١٢- اإلسالمي العربي ٥
 صحيح غير متعثر غير متعثر ٣.٦٠٥- األردن ٦
  صحيح غير متعثر غير متعثر  ٩.٥٦٥- االستثمار ٧
 صحيح غير متعثر غير متعثر  ١٣.٣٣٥- االتحاد ٨

دول  ر:  )١٥(ج بق التعث ي تس ة الت نة الرابع ل للس ة التحلي ي عين  تصنيف المنشآت المصرفية ف
)١٩٩٧(.  

 عدد الحاالت  المجموعة الفعلية
 ت المتوقعةلمجموعاا

  غير المتعثرة  المتعثرة

  ١ ٤  متعثرة
٢٥%  

  أخطاء ٣
٧٥% 

  ٤  غير متعثرة
  خطأ ٠
٠% 

٤ 
١٠٠%  

  %٦٢.٥نسبة الدقة في التصنيف 

ى  نة األول ر وھي الس بق التعث ي تس نوات الت وذج للس ي النم ة ف بة الدق ة يالحظ أن نس وعلي
ين  ة تراوحت ب ة والرابع ى % ٦٢.٥والثالث د صحة وھي نس% ٧٥إل ذي يؤك ر ال دة، األم بة جي

ة أن  ة القائل ية الثاني آت الفرض ين المنش ز ب ى التميي ادر عل التعثر ق ؤ ب ي للتنب وذج القياس النم
ل  ة قب ة والرابع المصرفية المتعثرة والمنشآت المصرفية غير المتعثرة في السنوات األولى والثالث

  .وقوع التعثر

رة يالحظ مما سبق أن النموذج نجح في التميي ين المنشآت المصرفية المتعث ة ب ة تام ز بدق
وير  م تط ي ت نة الت ي الس ر، وھ ل التعث ة قب نة الثاني ي الس رة ف ر المتعث آت المصرفية غي والمنش
النموذج فيھا، وتمكن من التنبؤ بتعثر المنشآت المصرفية في سنوات االختبار بدرجة اقل من سنة 

  .التحليل

د من الدراسات ومن الجدير بالذكر أن نتائج ھذه ال ائج العدي دراسة، بشكل عام تتشابه مع نت
ام Altman السابقة التي أجريت في مجال التنبؤ بالتعثر، حيث تتفق مع دراسة  ي أجريت ع الت

ا ٢٠٠٢ م فيھ ي ت ؤ في السنة الت ذا التنب ، والتي اقترحت نموذج للتنبؤ بالتعثر وثبت نجاحة في ھ
ة تراوحت من  ة %)٩٤-%٨٢(تطوير النموذج وذلك بدق ا تتفق مع دراسة عطي ) ١٩٩٥(، كم

ة بلغت  ل بدق نة التحلي ي س أت بفشل المصارف ف ي تنب ن %١٠٠والت ل م ع ك ، واتفقت أيضا م
م تطوير النموذج  ٢٠٠١جھماني دراسة  ي ت ؤ بفشل المصارف في السنة الت حيث استطاع التنب
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ت  ة بلغ ا بدق ة %. ١٠٠فيھ بة دق ر بنس بق التعث ي تس نة الت ة % ٧٥والس ع دراس ت م ا اتفق كم
Veazey  راوح ة تت ر حيث كانت نسبة الدق في اختبار دقة النموذج في السنوات التي تسبق التعث

  .في السنتين األولى والثانية التي تسبق التعثر%) ٩٦ -% ٩٣(في تلك السنوات من 
  

  النتائج والتوصيات

  النتائج: أوال

  أسفر البحث عن النتائج التالية

  :لنموذج القياسي التاليتم التوصل إلى ا .١

Z =326.940A8 +37.810A11- 14.905A1-7.261A22-2.347  

ؤ  .٢ ى التنب ل عل بي يعم ن المنظور المحاس ة م ى النسب المالي ي عل رح المبن وذج المقت إن النم
ر وبنسبة % ١٠٠بالتعثر بدقة تصل إلى  امين من التعث ل ع ل % ٧٥قب ى قب في السنة األول

ر وبنسبة التعثر والسنة الثالثة قبل  د أداة % ٦٢.٥التعث ا يع ر مم ل التعث ة قب في السنة الرابع
 .نافعة تعمل على تحديد إشارات إنذار مبكرة لألطراف ذات العالقة

تقبلية  .٣ ة والمس ة الحالي يساھم النموذج المقترح في إعطاء صورة واضحة عن األوضاع المالي
ذي دة للجھات  التي يمكن من خاللھا  التنبؤ بأوضاع المصارف األمر ال دم معلومات مفي يق

  .الرقابية حول حقيقة أوضاع المنشآت المصرفية العاملة في فلسطين

وذج الق .٤ ى إن النم ادر عل رح ق ي المقت ة ياسي التطبيق رة زمني ه بفت ل حدوث ر قب اكتشاف التعث
ة  اذ اإلجراءات التصحيحية الالزم ة من اتخ كافية تمكن اإلدارة المصرفية والجھات الرقابي

 .وقت المناسبفي ال

اً للقواعد واألسس والضوابط  .٥ ضرورة زيادة االھتمام بالبيانات المالية للمصارف المعدة وفق
ة  ى حقيق ة تساھم في الوقوف عل ى مخرجات دقيق ؤدي إل ذي ي المالية والمحاسبية، األمر ال

 .النسب المالية التي يستند إليھا نموذج التنبؤ المقترح بالتعثر

ادئ الم .٦ م مب وم تتمثل أھ ي تق راز وتأصيل القواعد واألسس الت رح في إب دخل القياسي المقت
عليھا عملية التنبؤ بالتعثر بما يحقق مبدأ القياس الموضوعي ومبدأ النفعية الذي يخدم أھداف 

 .يحقق الفائدة ألفراد المجتمعمساھمين في المصارف على السواء والمودعين وال

ي .٧ رح ف ي المقت دخل القياس روض الم ل ف ؤ  تتمث ة التنب بي لعملي يم المحاس وير أداء التنظ تط
الي، األمر  تثمرين في السوق الم اء أھداف المس ا يحقق فرض التق بالتعثر قبل وقوعه، مم
ا  ائم وجودھ وي دع رفية ويق ة المص ور للمؤسس و والتط راض النم ي أغ اھم ف ذي يس ال

  .واستمراريتھا
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  التوصيات: ثانيا

  :اسة بما يليفي ضوء النتائج السابقة، توصي الدر

  :ضرورة تطبيق النموذج القياسي المقترح بغرض تحقيق اآلتي .١

  اذ ة باتخ ات الرقابي إلدارة المصرفية والجھ مح ل رة تس ه بفت ل حدوث التعثر قب ؤ ب التنب
 .اإلجراءات الالزمة لمعالجة األمر قبل استفحاله

 ة أسس وقواعد الق ذي يعكس أھمي اس تحقيق أھداف اإلفصاح المحاسبي الواضح ال ي
 .المتبعة في عملية التنبؤ

  ذا األداء ة ھ ة ومتابع ة تسمح بمراقب رة زمني تشخيص األداء المصرفي بواقعية عبر فت
  .وتطويره بما يخدم ھدف االستمرارية

ات  .٢ زود إدارات المصارف والجھ وبية ت رامج حاس الل ب ن خ ر م ذار مبك ة إن وير أنظم تط
ا بكشوفات دورية تتضمن أھم النسب المال ،المعنية ة دوري ات المالي ة المستخلصة من البيان ي

 .بھدف إظھار نتائج تطبيق النموذج المقترح للتنبؤ بالتعثر قبل حدوثه بفترة كافية

ل المصارف في  .٣ ة المنشورة من قب وائم المالي ضرورة تضمين التقرير النھائي للبيانات والق
ة ا ا عملي ى عليھ ي تبن د واألسس الت ة القواع رة المالي ة الفت زز نھاي ا يع اس المحاسبي مم لقي

 .القدرة على التنبؤ باألوضاع المستقبلية للمصارف

ات  .٤ ن البيان ر ع أن اإلفصاح المبك ددة بش بية واضحة ومح ات محاس ق سياس ضرورة تطبي
 .والنسب المالية، إلتاحة الفرصة لتطبيق النموذج والوقوف على نتائجه أوال بأول

ق ضرورة قيام السلطة الرقابية بإجراء التح .٥ ة للمصارف وتطبي ليالت المالية للبيانات الختامي
رارات  اذ الق تمكن من اتخ النموذج المقترح للتنبؤ بأوضاع تلك المصارف في وقت مبكر لت

 .التصحيحية الالزمة في ھذا المصرف

الي  .٦ ع الم ة الوض ؤ لمعرف وذج التنب تخدام نم ى اس الي عل وق الم ي الس تثمرين ف ث المس ح
ا نوصي إدارة المصارف باستخدامه للمصارف واتخاذ القرارا بة، كم ت االستثمارية المناس

تم  ل حدوثھا، لي ؤ بالمشاكل قب كأداة لتقيم مدى قوة أو ضعف الوضع المالي للمصرف والتنب
 .اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة قبل تفاقم األمور

  
  واألجنبية المراجع العربية

 ة دراسة اإلدارة الحديث" .)٢٠٠٧. (مرفت ،أبو كمال ة لمخاطر االئتمان وفقا للمعايير الدولي
ة التجارة ."تطبيقية على المصارف العاملة في فلسطين ر منشورة كلي تير غي الة ماجس  .رس

  .فلسطين .غزة –الجامعة اإلسالمية 
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 اد  ."٢اإلدارة الحديثة للمخاطر المصرفية في ظل بازل " .)٢٠٠٥. (علي ،بدران مجلة اتح
  . لبنان .يروتب .المصارف العربية

 داود .عمر ،الجھماني اح ،وال د الفت ة " .)٢٠٠٤. (عب ؤ بفشل الشركات المساھمة العام التنب
ات دد االتجاھ اس المتع ة ."الصناعية األردنية باستخدام المقي وم اإلداري ة دراسات العل  .مجل

  .األردن .عمان .)٢(٣١ .الجامعة األردنية
 دحيات رحيم ،ال د ال د عب ا" .)٢٠٠٨. (احم ة قي ة األردني اطة المالي ركات الوس س أداء ش

ة  .رسالة دكتوراه غير منشورة ."باستخدام مؤشرات مالية وغير مالية ان العربي ة عم جامع
  .األردن .للدراسات العليا

 الي .)٢٠٠٤. (فريد ،نضالو .فيصل ،السعايدة ل الم إلدارة والتحلي  .١ط .الملخص الوجيز ل
  .األردن .عمان .يعمكتبة المجتمع العربي للنشر والتوز

 ٢٠٠٨التقرير السنوي لعام . دائرة األبحاث والسياسات النقدية .سلطة النقد الفلسطينية.  
 مصر .القاھرة .دار غريب للنشر .أدوات وتقنيات مصرفية .)٢٠٠١. (مدحت ،صادق.  
 ي د العرب ازل " .)٢٠٠٤. (صندوق النق اق ب ية التف ح األساس ى  ."٢المالم ة إل ة مقدم دراس

ةاالجتم ة العربي افظي المصارف المركزي س مح رين لمجل امن والعش نوي الث و  .اع الس أب
  .ظبي

 د هللا ين ،عب د أم ل) "١٩٩٣. (خال ؤ بالفش ات التنب الي لغاي ل الم ارف  ."التحلي ة المص مجل
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 ة ة ،عطي ثم عطي ارف) "١٩٩٦. (ھي ر المص ؤ بتعث ة للتنب ب المالي تخدام النس ة د .اس راس
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 ب د ،غري د محم ركات) "٢٠٠١. (أحم ر الش ؤ بتعث اس والتنب رح لقي بي مقت دخل محاس  .م

ام المصرية ال الع ة ."دراسة ميدانية في شركات قطاع األعم ة البحوث التجاري د  .مجل مجل
  .مصر .الزقازيق. جامعة الزقازيق .)١(٢٣

 استخدام النسب المالية للتنبؤ بتعثر الشركات دراسة تطبيقية على " .)٢٠٠٤. (ھال ،الغصين
  .فلسطين .غزة .الميةالجامعة اإلس .رسالة ماجستير ."قطاع المقاوالت في قطاع غزة

 نة راھيم ،الكراس وك وإدارة " .)٢٠٠٦. (إب ى البن ة عل ي الرقاب رة ف ية ومعاص ر أساس أط
  .أبو ظبي .معھد السياسات االقتصادية .صندوق النقد العربي ."المخاطر

 دي راھيم ،ھن ر إب ة" .)١٩٩٩. (مني ي األوراق المالي تثمار ف يات االس أة   ."أساس منش
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 ملحق بالبيانات االولية للبنوك المتعلقة بعينة الدراسة
النسب / البنوك 

 المالية
 ھامش الفائدة

  العائد على 
 حقوق الملكية

نسبة االصول السائلة 
 الى اجمالى االصول

  اجمالي االلتزامات الى
 اجمالى االصول 
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