
حلد
يف ا

يل 
املا

ل 
فش

 بال
نبؤ

 الت
ذج

 نام
ور

د
نية

ليم
ية ا

الم
إلس

ف ا
صار

يف امل
ثر 

لتع
ن ا

م

83

يل 2021 م ـ  دولة قطــرالعدد )15( أبر

دور نماذج التنبؤ بالفشل المالي في الحد من التعثر

في المصارف اإلسالمية اليمنية

زهير أحمد علي أحمد

أستاذ مساعد بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

zuhairahmed2006@gmail.com

 و 

أمين عبد الجليل سعيد سعيد

طالب دكتوراه لدى جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

ameenalhimiari@gmail.com

م البحث للنشر في 12/ 2020/10م، واعتمد للنشر في 11/18 /2020م(
ّ
)سل

الملخص

هدفت الدراسة إىل معرفة مدى اعتامد املصارف اإلسالمية اليمنية عىل خمرجات 
نامذج التنبؤ بالفشل املايل كأساس الختاذ القرار االئتامين، وهل تقوم تلك النامذج 
اإلجابة  ولغرض  حدوثه؟،  قبل  املرصيف  التعثر  عن  املبكر  بالكشف  املستخدمة 
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الدارس بدراسة عينتني بحثيتني ومها موظفي االئتامن  التساؤالت قام  عن تلك 
لدى املصارف اإلسالمية اليمنية عن طريق حتليل خمرجات االستبانات باستخدام 
برنامج )SPSS(، باإلضافة إىل تطبيق نموذج التنبؤ )Z-Score( آللتامن عىل عمالء 
التسهيالت االئتامنية لدى تلك املصارف لتحديد مقدرته عىل كشف التعثر قبل 
حدوثه؛ وقد توصل الباحث لعدة نتائج، أمهها: ال تستخدم املصارف نامذج التنبؤ 
لدى  يوجد  ال  حدوثه،  قبل  املرصيف  التعثر  عن  الكشف  لغرض  املايل  بالفشل 
العمالء، مل  أية حالة تعثر حمتملة لدى  إنذار مبكر للكشف عن  أنظمة  املصارف 
يستطع نموذج )Z-Score( من التنبؤ بالتعثر املرصيف ملعظم عمالء العينة البحثية؛ 
نموذج  لتصميم  الكمي  التحلييل  املنهج  استخدام  إىل  الباحث  جلأ  فلقد  لذلك 

للتنبؤ بالتعثر املرصيف يتالءم مع عمالء املصارف اليمنية.

الكلمات المفتاحية: نامذج التنبؤ بالفشل املايل، القرار االئتامين، التعثر املرصيف، 

املصارف اإلسالمية، اليمن.
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Abstract:
The study aimed to identify the extent of reliance by Yemeni Islamic banks 

on the outputs of the models meant for predicting the financial failure as a 

basis for credit decision, and whether such models predict the bank’s failure 

before it happens? The research questions were explored through two research 

samples; the credit employees of Yemeni Islamic banks by analyzing the 

outputs of the questionnaires using SPSS, and by applying Altman’s Z-Score 

model on the credit seeking customers of those banks to determine the ability 

to predict default before it occurs. The researcher reached at several results, 

the most important of which are: Banks do not use predicting financial failure 

models to predict failure before it occurs, and they do not have early warning 

systems to predict any possibility of failure of the customers. The Z-Score 

model was unable to predict the default of most of the customers included 

in research sample, therefore the researcher used the quantitative analytical 

approach to build a model which predicts the default and would be compatible 

with the clients of Yemeni Islamic banks.

Keywords: Models of predicting the financial failure, credit decision, Banking 

default, Islamic banking, Yemen.
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المقدمة: 

املصارف  تقدمها  التي  املرصفية  األعامل  أهم  املرصيف  التمويل  أو  االئتامن  ُيعد 
اإلسالمية والتجارية عىل حد سواء للجمهور والوحدات االقتصادية والرشكات 
ومؤسسات الدولة املختلفة، وُيعد يف الوقت نفسه أهم األنشطة املرصفية التي جتلب 
ُأنشئت  التي  الرئيسة  بمهمتها  قيامها  للمصارف؛ ذلك جراء  الرئيسة  اإليرادات 
من أجلها وهي جذب الودائع املرصفية ومن ثم تشغيلها لكوهنا متثل وساطة مالية 
بني وحدات الفائض ووحدات العجز يف االقتصاد. و تتزايد أمهية التحليل املايل 
بشكل عام واستخدام نامذج التنبؤ بالفشل املايل بشكل أخص باعتبارها أداة مهمة 
من األدوات التي مُتِكن من التخفيض أو احلد من حجم اخلسائر التي تتحملها 
املصارف بسبب التعثر املرصيف لعمالء التمويل والتسهيالت لدهيا؛ فاملديونيات 
يسبب  ما  املصارف  أموال  من  كبري  جزء  جتميد  إىل  تؤدي  العمالء  لدى  املتعثرة 
احلصول  املمكن  البديلة  الفرصة  عائد  تتجاوز  خلسائر  املصارف  هذه  تعرض 
رأس  هالك  يف  تتمثل  حقيقية  خسارة  إىل  األموال  هذه  استثامر  إعادة  من  عليها 
املال وعوائده، وتقليل قدرة هذه املصارف عىل زيادة معدل دوران األموال لدهيا، 
ومن ثم ختفيض القدرة التشغيلية ملواردها وخفض مستوى الربحية لدهيم؛ األمر 
الذي يؤدي إىل تأثر االقتصاد ككل، سواء بسبب انخفاض ربحية تلك املصارف 
أو بسبب تعثر وإفالس من حصلوا عىل تلك التمويالت؛ ونظرًا لألمهية الكبرية 
والرضورة الواجبة خلفض حجم التعثر لدى عمالء املصارف؛ فلقد تم تصميم 
لغرض  تستخدم  التي  اإلحصائية  النامذج  من  والعديد  املالية  النسب  من  العديد 
التنبؤ بالفشل املايل لطالبي التمويالت لغرض ترشيد القرار االئتامين، واختاذ كافة 
اإلجراءات الالزمة حلفظ ربحية وأموال املصارف سواء بالتحفظ عن منح هذا 
بمنح  املتعلقة  التحوط والتشديد عىل اإلجراءات والضامنات  بزيادة  أو  التمويل 

التمويل.
يف  التمويل  مانحي  اعتامد  مدى  عىل  للتعرف  الدراسة  هذه  جاءت  فلقد  لذلك 
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املعتمدة  للنامذج  واستخدامهم   - الدراسة  حمل   - اليمنية  اإلسالمية  املصارف 
املالية  البيانات  النامذج عند تطبيقها عىل  املايل، ومدى فاعلية هذه  بالفشل  للتنبؤ 
األمر  املايل؛  والتعثر  للفشل  املبكر  الكشف  عىل  وقدرهتا  املصارف  هذه  لعمالء 
تطبيقها عىل  حال  يف  النامذج  هذه  قدرة  مدى  حتديد  من  الدارس  ُسيمكن  الذي 
ختفيض حجم التعثر املرصيف، وكذلك حتديد النسب املالية املثىل واقرتاح النموذج 
املايل األمثل للتنبؤ بالفشل املايل الذي يمكن االعتامد عليه يف التنبؤ بالفشل املايل 
حتسني  إىل  كبري  وبشكل  سيؤدي  ما  اليمنية؛  املرصفية  السوق  مع  يتناسب  بام 
القرار االئتامين  معايري وآليات منح االئتامن لدى املصارف؛ ما يدفع نحو جودة 
املصارف  وتوسع  املصارف،  هلذه  التمويلية  املحافظ  يف  التعثر  حجم  وختفيض 
منح  ألسس  ومستوفية  مدروسة  قرارات  عىل  بناًء  االئتامنية  التسهيالت  منح  يف 
يف  سمعتها  تعزيز  وبالتايل  املصارف؛  هذه  ربحية  وتعظيم  االئتامنية،  التسهيالت 

القطاع املرصيف ولدى اجلمهور، وتعظيم حصصها السوقية.

مشكلة الدراسة:

تكمن املشكلة البحثية يف وجود نسب عالية للتعثر املرصيف لدى املصارف اليمنية؛ 
مما أضعف من ربحيتها وقلل من ضامن استمراريتها ومسامهتها يف حتقيق التنمية 
االقتصادية ومن األسباب الرئيسة لذلك هو عدم قيامها باستخدام نامذج التنبؤ 
بالفشل املايل كأساس الختاذ القرار االئتامين، أو عدم جدوى تطبيق تلك النامذج 
بصيغها املعتمدة لعدم مقدرهتا عىل الكشف املبكر عن تعثر العمالء قبل حدوثه.

لذلك فإننا نستطيع صياغة املشكلة البحثية يف التساؤالت الرئيسة التالية: 
املصارف اإلسالمية . 	 استخدام  بني  توجد عالقة ذات داللة إحصائية  هل 

وبني  االئتامن  عمالء  طلبات  دراسة  يف  املايل  بالفشل  التنبؤ  لنامذج  اليمنية 
احلد من التعثر املرصيف؟

ًلدى هذه . 	 املعروفة واملستخدمة حاليا  املايل  بالفشل  التنبؤ  نامذج  تقوم  هل 
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والتعثر  املايل  الفشل  عن  املبكر  بالكشف  اليمنية  اإلسالمية  املصارف 
املرصيف لدى العمالء؟

أهداف الدراسة: 

التعرف عىل مدى تطبيق املصارف اإلسالمية اليمنية لنامذج التنبؤ بالفشل . 	
املايل عند إجراء الدراسات االئتامنية.

التحقق من مدى مالئمة تلك النامذج للتطبيق يف السوق املرصفية اليمنية، . 	
بناًء عىل نتائج الدراسة التطبيقية عىل عمالء هذه املصارف.

تصميم نموذج للتنبؤ بالتعثر املرصيف لعمالء املصارف اإلسالمية اليمنية . 	
يكون ذا جدوى وبام يتالءم مع خصوصية أولئك العمالء.

منح . 	 وخمتيص  االئتامنية  السياسات  ُمعدي  لدى  القصور  أوجه  كشف 
للعمالء  املايل  األداء  تقييم  يف  اليمنية  اإلسالمية  املصارف  لدى  االئتامن 

طالبي التمويالت.
تقديم التوصيات التي ستساهم يف معاجلة أوجه القصور تلك.. 	

أهمية الدراسة:

تظهر لنا األمهية الكبرية هلذه الدراسة من خالل ما ييل:
أهنا تسلط الضوء عىل موضوع مهم ويتم ممارسته بشكل مستمر ودائم لدى . 	

ونشاط  أساسية  ركيزة  هو  التمويل  أو  االئتامن  منح  أن  حيث  املصارف، 
رئيس لدهيا.

لفت نظر وانتباه صانعي السياسات االئتامنية ومتخذي القرارات االئتامنية . 	
واالحصائية  الرياضية  والنامذج  املالية  النسب  بأهم  املصارف  هذه  يف 
الواجب استخدامها واالعتامد عليها عند إجراء الدراسة االئتامنية لغرض 

ترشيد القرار االئتامين.
تبني استخدام نامذج . 	 التي متكن املصارف من  البيانات واملعلومات  توفري 
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لكي  املايل  التحليل  نسب  استخدام  عىل  واعتامدها  املايل  بالفشل  التنبؤ 
املرصيف  التعثر  احتامالت  خفض  طريق  عن  أرباحها  تعظيم  من  تتمكن 
اإلجيايب  األثر  حيقق  مما  عام  بشكل  املرصيف  اجلهاز  سالمة  وبالتايل  لدهيا؛ 

الكبري عىل االقتصاد بشكل عام.

فرضيات الدراسة:

هتدف الدراسة إىل اختبار الفرضيات الرئيسة التالية:
توجد عالقة ذات داللة احصائية بني استخدام نامذج التنبؤ بالفشل املايل . 	

وخفض حجم التعثر املرصيف.
املصارف . 	 املايل لدى عمالء  التعثر  املايل عن  بالفشل  التنبؤ  نامذج   تكشف 

اإلسالمية اليمنية قبل حدوثه.

منهجية الدراسة وحدودها: 

املنهجية  فإن  علميًا،  املوضوع  إثراء  ولغرض  البحثية  املشكلة  طبيعة  عىل  بناًء 
الوصفية  املنهجية  هي  املشكلة  هذه  ومناقشة  بحث  يف  ستستخدم  التي  العلمية 
التحليلية؛ حيث سيتم جتميع وتلخيص األساس النظري املتعلق باملشكلة البحثية 
من املصادر الثانوية لغرض تقديم صورة نظرية كافية، وفيام يتعلق باجلانب العميل 

سيتم التأكد من فروض الدراسة من خالل اآليت:
البحث وهي عينة عمدية تم اختيارها من قبل . 	 توزيع االستبانة عىل عينة 

موظفًا   )60( عددهم  البالغ  و  البحث  جمال  يف  املبارشة  لعالقتها  الباحث 
املطبقة  اليمنية  اإلسالمية  املصارف  لدى  االئتامن  موظفي  كافة  ويمثلون 
االستبانة لدى جمموعة من األساتذة يف  بعد حتكيم  الدراسة؛ ذلك  عليها 
خمتلفة  دول  ومن  خمتلفة  جامعات  يف  املالية  واإلدارة  اإلسالمي  االقتصاد 
البحثية  العينة  أفراد  كان  إذا  ما  نتعرف عىل  لكي  ذلك  أساتذة؛   )5( بعدد 
املايل من عدمه، ومدى مسامهة ذلك يف  بالفشل  التنبؤ  نامذج  يستخدمون 
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املستجيبني  عدد  كان  حيث  املصارف،  هذه  لدى  املرصيف  التعثر  من  احلد 
لالستبانة من العينة الدراسية )50( موظفًا وبلغت نسبة االستبانة 83 %.

شيوعًا . 	 األكثر  النموذج  تطبيق  وسيتم  املايل،  بالفشل  التنبؤ  نموذج  تطبيق 
 :)Z-score( بنموذج ما يعرف  أو   )1968 آلتامن  واستخدامًا وهو )نموذج 
جامعة  يف  املالية  العلوم  أستاذ  قبل  من  تصميمه  تم  ريايض  نموذج  وهو 
التحليل  أسلوب  باستخدام   )1968( عام   )Edward Altman( نيويورك 
التمييزي اخلطي متعدد املتغريات؛ إلجياد أفضل النسب املالية القادرة عىل 
التنبؤ بفشل املنشآت األمريكية، ولقد متتع هذا النموذج بنسب دقة كبرية 
بالفشل  للتنبؤ  النامذج األخرى  الكثري من  لتصميم  التنبؤ ومثل أساسًا  يف 
العمالء  من  ملجموعة  مالية  بيانات  عىل  هنا  تطبيقه  سيتم  حيث  املايل)	(؛ 
ومن   - الدراسة  عينة   - املصارف  تلك  لدى  املتعثرين  وغري  املتعثرين 
النموذج  هذا  فعالية  مدى  من  التأكد  لغرض  متنوعة  اقتصادية  قطاعات 
استخدام  وسيتم  كام  للعمالء؛  املرصيف  والتعثر  املايل  بالفشل  التنبؤ  يف 
املالية  والنسب  املؤرشات  بتحليل  سنقوم  حيث  الكمي،  التحلييل  املنهج 
املستخرجة من القوائم املالية لعمالء العينة البحثية؛ لغرض إجياد الدالالت 
لعمالء   - املايل  الفشل  لقياس  نموذج  إىل  وصوالً  بينها  فيام  والعالقات 

املصارف اإلسالمية اليمنية - والتنبؤ به قبل حدوثه.
وسيتم تطبيق الدراسة وحتليل آراء القائمني عىل منح وصناعة االئتامن يف املصارف 
اجلانب  ومبينة يف  الدارس  قبل  من  )3( مصارف خمتارة  بعدد  اليمنية  اإلسالمية 
وستقترص  كام  األوىل،  البحثية  الفرضية  من  التحقق  لغرض  للدراسة  التطبيقي 
الدراسة لغرض التحقق من الفرضية الثانية عىل حتليل البيانات املالية لعمالء عينة 
عىل  للحصول  للمصارف  ُقدمت  التي   )2014  –  2013( الزمنية  للفرتة  الدراسة 
تسهيالت ائتامنية، باعتبارها كافية لنتمكن من تطبيق نموذج التنبؤ بالفشل املايل 

)	(الشيخ، فهمي، التحليل املايل، رام اهلل، فلسطني، ط	، 008	، ص 	8-	8.
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عىل القوائم املالية لعمالء العينة البحثية، كذلك ألن هذه الفرتة كانت شبه مستقرة 
مقارنة بالفرتة السابقة أو الالحقة هلا والتي شهدت فيها البالد وال تزال حتى اآلن 

تشهد اضطرابات سياسية وأمنية.)	(

مجتمع الدراسة:

يتكون جمتمع الدراسة والبحث من موظفي االئتامن وكذلك عمالء التمويالت 
لدى املصارف اإلسالمية اليمنية.

عينة الدراسة:

شملت عينة البحث األوىل كافة موظفي االئتامن يف اإلدارات العامة وفروع أمانة 
بنك سبأ  التضامن،  )بنك  اليمنية:  املصارف اإلسالمية  العاصمة لدى ثالثة من 
اإلسالمي، بنك اليمن والكويت اإلسالمي( كام متثلت العينة البحثية الثانية قوائم 
مالية لعمالء التمويالت لدى تلك املصارف اإلسالمية –املذكورة سابقًا-، حيث 
تم اعتامد عينة العمالء من هذه املصارف للعمالء الذين منحوا سقوفًا ائتامنية يف 
العام 2015م، والذين توافرت لدهيم البيانات املالية املطلوبة للسنتني التي تسبق 
اجراء الدراسة االئتامنية واختاذ قرارات منح أو جتديد / تعديل السقوف االئتامنية، 
كام تم األخذ يف االعتبار عند اختيار العينة أن مُتثل العينة قطاعات خمتلفة وأنشطة 
من  جمموعات  لعدة  تقسيمها  تم  كام  القطاعات،  من  قطاع  كل  داخل  متعددة 
املنشآت املتامثلة يف قطاع الصناعة، واملتقاربة إىل حدما يف حجم املوجودات؛ وبعد 
تطبيق كل ما سبق ذكره من معايري ومواصفات عند اختيار عينة العمالء ونظرًا 
البيانات املالية ألولئك  البالغة التي واجهت الدارس يف احلصول عىل  للصعوبة 
العمالء من قبل املصارف اإلسالمية حتى بصفة شخصية؛ كوهنا بيانات مالية غري 
منشورة من قبل تلك املنشآت وحتظى بمستوى عايل من الرسية من ِقبل املصارف 
والعمالء؛ نتج لنا قوائم مالية لعدد )30( عميل، )15( عميل متعثر و )15( عميل 
)	( الورقة العلمية مستلة من بحث قدمه الباحث لنيل درجة دكتوراه الفلسفة يف الدراسات املرصفية، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، 0	0	م.
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منتظم -غري متعثر-، كام أنه تم اختيار هؤالء العمالء بواقع )10( عمالء من كل 
مرصف إسالمي من مصارف العينة البحثية الثالثة املشار إليها سابقًا.

الدراسات السابقة:

املايل يف  التنبؤ يف الفشل  أجريت الكثري من الدراسات يف جمال تقييم دور نامذج 
ال،  أم  تطبقها  املصارف  كانت  إذا  ما  وبحث  املرصيف،  التعثر  حجم  التخفيض 
ومدى قدرة تلك النامذج عىل الكشف املبكر عن التعثر قبل حدوثه، ولعل أهم 

أحدث تلك الدراسات ما ييل:
نموذج  دور  عىل  وللتعرف  تقييم  إىل  سعت  حيث   )	()2018( فخاري  دراسة 
البنوك  من  االقرتاض  طالبة  املؤسسات  لدى  املايل  بالفشل  التنبؤ  يف   )Z-score(
عىل  املحدد  النموذج  تطبيق  وعند  )2015-2016(؛  الفرتة  يف  اجلزائرية  التجارية 
هلا  املايل  بالفشل  التنبؤ  من  الباحث  متكن  التسهيالت  طالبة  املؤسسات  جمموعة 
التي  الواقعية  احلاالت  نتائج  من  جدًا  قريبة  النموذج  تطبيق  نتائج  كانت  حيث 
كانت عليها تلك املؤسسات؛ األمر الذي دفع نحو استنتاج مقدرة النموذج من 

التنبؤ بالفشل املايل قبل حدوثه، ومالئمته للتطبيق عىل بيئة األعامل اجلزائرية.
وأيضًا الدراسة التي قام هبا الفرا )2017()	( وهدفت إىل معرفة مدى إمكانية التنبؤ 
بالتعثر املايل للرشكات املسامهة السعودية لصناعة االسمنت من خالل استخدام 
املعتمدة   )Springate 1978( اللتمآن وكذلك نموذج )Z-score 2000( نموذج
عىل النسب املالية املستخرجة من القوائم املالية املنشورة للسنوات )2013، 2014، 
أهم  وكانت  املالية؛  مراكزها  لتصحيح  املالئمة  القرارات  اختاذ  لغرض   )2015

للمنشآت  املايل  بالفشل  التنبؤ  النموذجني عىل  مقدرة  من  الرغم  أنه عىل  النتائج 
وتقييم وضعها احلايل بدرجة والتنبؤ به وبدرجة دقة مقبولة إال أن نموذج آلتامن 
)	( فخاري، فاروق. دور نموذج Z-score  يف التنبؤ بالفشل املايل للمؤسسات املقرتضة من البنوك التجارية العاملة يف اجلزائر، دراسة تطبيقية عىل عينة 
من وكاالت البنوك التجارية لوالية املسيلة خالل الفرتة )		0	-6	0	(، جملة العلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، 

السودان، 8	0	، املجلد 	، العدد 9	، ص 	-		.
املالية  الدراسات  االسمنت. جملة  لصناعة  السعودية  الصناعية  املسامهة  للرشكات  املايل  بالتعثر  التنبؤ  املالية يف  القوائم  أمهية   ، عبدالشكور  الفرا،   )	(

واملحاسبية واالدارية، جامعة العريب بن املهيدي أم البواقي، اجلزائر، 7	0	، املجلد 	، العدد 7، ص 		767-7.
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يغلب عليه أخذ احليطة بشكل أكرب: لذا ينصح باستخدامه.
التنبؤ  نامذج  العامر وقصريي )2015()	( ومن خالل استخدام  كام هدفت دراسة 
بالفشل املايل إىل التعرف عىل االحتامل املستقبيل للفشل املايل للرشكة املدروسة، 
وأن هذه النامذج تبنى أساسًا عىل جمموعة من النسب املالية التي تشكل بمجموعها 
ما  أهم  ومن  املستقبيل؛  التعثر  احتامالت  لتقييم  به  االسرتشاد  يمكن  مؤرشًا 
بالفشل  للتنبؤ  نموذج خاص  أو تصميم  البحث عن  الباحثان رضورة  استنتجه 

املايل واختباره عىل عينة من الرشكات السورية.
ودراسة عامري )2015()6( التي عملت عىل إجياد طريقة علمية تسمح بالكشف 
الدراسة  هدفت  حيث  الرشكات،  تواجهها  أن  يمكن  التي  املخاطر  عن  املبكر 
النسب  من  جمموعة  باستعامل  املايل  األداء  تقييم  عملية  قدرة  مدى  اختبار  اىل 
واملؤرشات املالية عىل التنبؤ بالفشل املايل للرشكات، وخلصت هذه الدراسة إىل 
التمييز  عىل  القدرة  هلا  جتريبها  تم  نسبة  عرشة  مخس  أصل  من  نسبتان  توجد  أنه 
عىل  العائد  نسبة  من  كل  يف  تتمثل  السليمة،  والرشكات  الفاشلة  الرشكات  بني 

األصول، ونسبة دوران رأس املال.
واملحددات  الضوابط  يف  بحثت  التي  دراسته  يف   )7()2013( احلمريي  أوىص  كام 
التي تؤثر عىل القرار االئتامين وعىل السياسات االئتامنية املعمول هبا يف املصارف 
إجراء  عند  املايل  بالفشل  التنبؤ  نامذج  تطبيق  برضورة  أوىص  اليمنية،  اإلسالمية 
املبكر  التنبؤ  يف  كبري  دور  من  لذلك  ملا  التمويالت؛  لعمالء  االئتامنية  الدراسات 
البخيتي  عليها  أكد  التي  التوصية  نفس  وهي  العمالء،  أولئك  تعثر  باحتامالت 
املصارف  املتعثرة وأسباهبا يف  الديون  دراسته حول طبيعة وحجم  )2013()8( يف 
العلوم  العلمية، سلسلة  للبحوث والدراسات  املايل. جملة جامعة ترشين  بالفشل  التنبؤ  لنامذج  العامر، رضوان؛ وقصريي، حسني. دراسة مقارنة   )	(

االقتصادية والقانونية، 		0	، املجلد 7	، العدد 	، ص 7		-6		.
)6(عامري، سليم . دور تقييم األداء املايل يف التنبؤ بالفشل املايل للرشكات. _دراسة حالة عينة من الرشكات املدرجة يف سوق الكويت لألوراق املالية 
خالل الفرتة )009	-		0	(، مذكرة مقدمة الستكامل متطلبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم التجارية يف املالية الكمية، قسم العلوم التجارية، كلية 

العلوم االقتصادية والعوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح_ ورقلة_ اجلزائر، 		0	.
)7(احلمريي، أمني. ضوابط وحمددات منح االئتامن يف املصارف اإلسالمية اليمنية. _دراسة حالة بنك سبأ اإلسالمي_ بحث مقدم الستكامل متطلبات 

مادة مرشوع البحث يف اإلدارة املالية، األكاديمية العربية للعلوم املالية واملرصفية، صنعاء، اليمن، 		0	.  
)8(البخيتي، أمحد. التسهيالت االئتامنية املتعثرة يف البنوك اإلسالمية اليمنية. -دراسة حالة بنك سبأ اإلسالمي- بحث مقدم الستكامل متطلبات مادة 

مرشوع البحث يف اإلدارة املالية، األكاديمية العربية للعلوم املالية واملرصفية، صنعاء، اليمن، 		0	.  
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اإلسالمية اليمنية، وما هي العوامل املؤثرة فيها وسبل معاجلتها.
دراسة رمو والوتار )2010()9( حيث سعت هذه الدراسة إىل إجياد وسيلة يمكن 
من  عدد  عىل  آلتامن  نموذج  تطبيق  خالل  من  بالفشل  التنبؤ  يف  عليها  االعتامد 
الرشكات املسامهة العراقية، حيث متثلت مشكلة البحث يف عدم وعي الرشكات 
يف  للفشل  الرشكات  تعرض  بمخاطر  وغريهم  واملستثمرين  العراقية  املسامهة 
املستقبل؛ وتم التوصل اىل نتيجة رئيسة مفادها دقة نموذج التامن يف التنبؤ بالفشل 
تقييم  التامن يف  نموذج  استخدام  الدراسة برضورة  أوصت  كام  للرشكات،  املايل 

أداء الرشكات.
ودراسة الغصني )2004()0	( التي هدفت إىل التوصل ألفضل جمموعة من النسب 
املالية التي يمكن استخدامها للتنبؤ بتعثر رشكات قطاع املقاوالت يف قطاع غزة.

وأهم ما يميز هذه الدراسة عام سبقها من دراسات وأبحاث مشاهبة هو أن تلك 
الدراسات مل يسبق هلا التطرق وبحث هذه املتغريات واألدوات يف اليمن؛ حيث 
سيتم التعرف عىل جدوى استخدام نامذج التنبؤ بالفشل املايل املعروفة بالكشف 
عىل  والعمل  اليمنية،  اإلسالمية  املصارف  عمالء  عىل  املرصيف  التعثر  عن  املبكر 
إعادة تكييف نموذج )Z-score( بحيث يتم حتديد مزيج متغريات النسب املالية 
املثىل وأمهية كل نسبة من هذه النسب بالشكل الذي يتناسب مع طبيعة عمالء تلك 
املصارف؛ وبالتايل تصميم وإعداد نموذج للتنبؤ بالفشل املايل والتعثر للعمالء يف 
املصارف اإلسالمية اليمنية بناًء عىل نتائج التحليل للبيانات املالية لعمالء العينة 

البحثية.

تقسيمات الدراسة:

لغرض حتقيق أهداف الدراسة تم تقسيمها إىل مقدمة وإطار عام للدراسة وثالثة 
)9( رمو، وحيد؛ والوتار، سيف. استخدام أساليب التحليل املايل يف التنبؤ بفشل الرشكات املسامهة الصناعية. دراسة عىل عينة من الرشكات املسامهة 
الصناعية املدرجة يف سوق العراق لألوراق املالية. جملة تنمية الرافدين، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة املوصل، 0	0	، املجلد		، العدد00	، ص 

.	9-9
)0	(الغصني، هال. استخدام النسب املالية للتنبؤ بتعثر الرشكات. _دراسة تطبيقية عىل قطاع املقاوالت يف قطاع غزة_ بحث مقدم استكاماًل ملتطلبات 

احلصول عىل درجة املاجستري يف إدارة األعامل، كلية التجارة باجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني، 	00	. 
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النامذج  وأهم  املايل  بالفشل  التنبؤ  األول  املبحث  يستعرض  رئيسة؛  مباحث 
العملية، فيام يرصد  الدراسة  النموذج الذي سيتم تطبيقه يف  املستخدمة واختيار 
القطاع املرصيف  التعثر املرصيف وأسبابه والتعثر املرصيف يف  الثاين مفهوم  املبحث 
اليمني، يف حني يتناول املبحث الثالث الدراسة التطبيقية وحتليل نتائج الدراسة 
امليدانية ونتائج تطبيق نموذج التنبؤ بالفشل املايل املختار عىل عينة عمالء الدراسة 
وُيتتم  اليمنية،  اإلسالمية  املصارف  بعمالء  اخلاص  النموذج  وتصميم  وبناء 

البحث بأهم النتائج والتوصيات.

المبحث األول: التنبؤ بالفشل المالي

مما يتم تناوله من قبل الكثري من الباحثني من تعاريف ملصطلح التنبؤ؛ فإننا نستطيع 
علمي؛  بشكل  الوضع  تقدير  وحماولة  املستقبل  استرشاف  هو  التنبؤ  بأن  القول 
باملنشأة،  حتيط  التي  للظروف  السلبية  اآلثار  ختفيف  يف  يساعد  الذي  بالشكل 
وترشيد القرارات املتخذة التي ختتلف باختالف اجلهة ذات العالقة باملنشأة والتي 
تقوم بعملية التنبؤ. وبعد أن عرفنا املعنى االصطالحي والتطبيقي للتنبؤ بشكله 
يف  للفشل  أن  حيث  املايل؛  الفشل  مفهوم  وحتديد  بتعريف  البدء  نستطيع  العام، 

املنشآت مفهومني أحدمها اقتصادي واآلخر مايل، كام هو موضح فيام يأيت)		(:
للنجاح  ومقياس  معيار  اعتامد  عىل  ينصب  حيث  للفشل:  االقتصادي  املعنى 
والفشل، وهو مقدار العائد عىل رأس املال؛ حيث تعد املنشأة فاشلة إذا عجزت 
املخاطر  مع  يتناسب  الذي  املستثمر،  املال  رأس  عىل  مناسب  عائد  حتقيق  عن 
تسديد  عىل  املنشأة  قدرة  عدم  عن  يعرب  فهو  للفشل:  املايل  املعنى  أما  املتوقعة، 

التزاماهتا املستحقة يف مواعيدها املحددة مسبقًا.
التنبؤ  ملا يقدمه  العلمية والعملية نظرًا  باهتامم اجلهات  املايل  بالفشل  التنبؤ  حيظى 
بالفشل املايل من مزايا إجيابية ملن يتوقعه يف الوقت املناسب؛ لذا كانت األهداف 

)		( احلبيطي، قاسم. استخدام نامذج التحليل املايل يف اختبار فرض االستمرار املحاسبي للمنشآت طالبة االقرتاض من املصارف – حالة دراسية -، 
جملة تنمية الرافدين، املجلد 		، العدد	6، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة املوصل، العراق، 	00	، ص 			.  
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الرئيسة ملختلف األبحاث والدراسات يف هذا املجال موجهة لتصميم جهاز إنذار 
مبكر لرصد دالئل اإلخفاق من بدايات ظهورها الختاذ اإلجراءات التصحيحية 
لكل  بالنسبة  املايل  بالفشل  التنبؤ  هبا  حيظى  التي  الكبرية  األمهية  وتربز  املناسبة. 
هلا  ستتعرض  التي  السلبية  اآلثار  حجم  بحسب  باملنشأة،  العالقة  ذات  اجلهات 
تلك اجلهات وحجم املخاطر املحتملة التي قد تتعرض هلا اجلهات ذات العالقة 
باملنشأة يف حالة إفالس تلك املنشأة )املصارف، املستثمرون، إدارة املنشأة، اجلهات 

الرسمية()		(.
والفشل ال ينحرص فقط يف الفشل املايل؛ حيث قد يكون الفشل ماليًا أو اقتصاديًا 
أو وإداريًا. ولعل من أهم األمور التي جيب عىل إدارة املنشأة إدراكها مسبقًا هي 
مراحل الفشل املايل، حيث يساعدها ذلك يف اختاذ اإلجراءات الالزمة يف وقت 
إفالسها،  إعالن  وقبل  املنشأة  إليها  وصلت  التي  املرحلة  مع  يتناسب  بام  مبكر 
ونستطيع القول بأنه يمكن تقسيم مراحل الفشل املايل إىل مخس مراحل كام نقلها 
مرحلة  تليها  احلضانة،  مرحلة  أواًل:   )		()M:J. Gordan( عن  عامري  الباحث 
–اإلعسار  املايل  التدهور  مرحلة  ذلك  بعد  ثم  السيولة-،  عجز   – املايل  الضعف 
إعالن  مرحلة  وأخريًا  الكيل-  –اإلعسار  الكيل  الفشل  مرحلة  ورابعًا  املايل-، 

اإلفالس.
اختيار النموذج األمثل إلجراء الدراسة التطبيقية: لقد تم اختيار نموذج آلتامن 

عمالء  عىل  للتطبيق  عليها  الالحقة  التحديثات  مع  األساسية  بصيغته   )1968(
لتصميم  نواة  مثل  لقد  و  واستخدامًا،  شيوعًا  النامذج  أكثر  من  إنه  حيث  العينة؛ 
مخسة  مع  املفاضلة  نتائج  عىل  بناء  اختياره  تم  حيث  له،  الالحقة  النامذج  أغلب 
يف  مبني  هو  كام  رئيسة  معايري  مخسة  وحسب  ومستخدمة،  معروفة  أخرى  نامذج 

اجلدول:

)		( الطويل، عامر. مدى اعتامد املصارف عىل التحليل املايل للتنبؤ بالتعثر _دراسة تطبيقية عىل املصارف التجارية الوطنية يف قطاع غزة _ بحث مقدم 
استكامالً ملتطلبات احلصول عىل درجة املاجستري يف املحاسبة والتمويل، كلية التجارة باجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني،008	، ص	6. 

)		( عامري. مصدر سبق ذكره، ص 		-		. 
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جدول رقم )1( املقارنة بني أهم نامذج التنبؤ بالفشل املايل بناًء عىل معايري املقارنة املعتمدة يف الدراسة

Altman
1968

 Taffier and
 Tisshow

1977

 Springate
1978Kida 1981 Zmijewski

1984
Shirata
2002

حجم العينة

33 ناجحة

33 فاشلة

وصلت مع آخر 
صيغة إىل 910 منشأة

46 ناجحة

46 فاشلة

20 ناجحة

20 فاشلة

16 ناجحة

16 فاشلة

800 ناجحة

40 فاشلة

30,421 ناجحة

10,457 فاشلة

544534عدد النسب املالية

أهم النسب 
املالية 

املعتمدة 
للتنبؤ 

بالفشل 
املايل

*نسبة صايف رأس 
املايل العامل / إمجايل 

املوجودات
* نسبة األرباح 

املحتجزة / إمجايل 
املوجودات

* نسبة صايف 
الربح قبل الرضيبة 
والفائدة / إمجايل 

املوجودات
* نسبة القيمة 

السوقية لألسهم 
/ القيمة الدفرتية 

إلمجايل الديون
*  نسبة صايف 

املبيعات / إمجايل 
املوجودات

* نسبة 

األرباح قبل 
الرضائب / 
املطلوبات 

املتداولة
* نسبة 

األصول 
املتداولة 
/ إمجايل 
األصول
* نسبة 

املطلوبات 
املتداولة 
/ إمجايل 
األصول

* رأس املال 

العامل/ 
إمجايل األصول 

امللموسة 
* األرباح 

قبل الفوائد 
والرضائب / 

إمجايل األصول 
امللموسة

* األرباح قبل 
الرضائب / 
املطلوبات 

املتداولة
* صايف 

املبيعات / 
إمجايل األصول 

امللموسة

*صايف الربح 

بعد الرضيبة 
/ إمجايل 

املوجودات 
*جمموع حقوق 

املسامهني / 
جمموع الديون 
*املوجودات 

السائلة 
/ الديون 

قصرية األجل 
*املبيعات 
/ إمجايل 

املوجودات
* النقدية 
/ جمموع 

املوجودات

*العائد 
/ إمجايل 
األصول 

*نسبة 

املديونية 
*نسبة التداول

*صايف الدخل 

قبل الرضيبة 
/ إمجايل 

املوجودات 
*مرصوف 

الفائدة / 
املبيعات 

*احلسابات 
املستحقة 
الدفع / 
املبيعات 

*رأس املال 

العامل احلايل/ 
رأس املال 

السابق

املجاالت 
التي تغطيها 

النسب 
املالية

تغطي كافة املجاالت
ال تغطي كافة 

املجاالت
ال تغطي كافة 

املجاالت
تغطي كافة 

املجاالت
ال تغطي كافة 

املجاالت
ال تغطي كافة 

املجاالت

90 %92,5 %99 %98 %دقة التنبؤ
تعتمد عىل 

تقييم املحلل 
املايل للمنشأة

% 86,14

حتديث 
وتطوير 
النموذج

تم حتديثه وتطويره، 
وتم تصميم 3 صيغ 

تتناسب مع كافة 
املنشآت

مل يتم حتديثه

تم إعادة 
تصميم 

النموذج 
لغرض حتسني 

دقة التنبؤ

مل يتم حتديثهمل يتم حتديثه
تم تطويره 

لغرض حتسني 
دقة التنبؤ

املصدر: من إعداد الباحث

املعيار

النموذج
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المبحث الثاني: مفهوم التعثر المصرفي وأسبابه، والتعثر المصرفي في اليمن

عىل  املرصيف  التعثر  مصطلح  يطلقون  ممن  واملرصفيني  الُكتاب  من  الكثري  هناك 
ومن  للمقرتضني.  املايل  الفشل  عليه  ُيطلق  قد  كام  املتعثرة،  القروض  أو  الديون 
التعثر  بأن  القول  يمكننا  فإنه  املرصيف،  للتعثر  متعددة  تعاريف  من  ذكره  تم  ما 
املرصيف هو: عبارة عن امتناع أو عدم قدرة املتعامل املدين عىل سداد ما ُمنح له 
من تسهيالت وعوائدها، يف تواريخ استحقاقها حسب اتفاقية املنح مع املرصف. 
وهنا جيدر بنا اإلشارة إىل أنه عندما حتدث عملية التعثر لدى العمالء املدينني ال 
حتدث فقط ألسباب متعلقة بالعمالء، حيث توجد أسباب كثرية تؤدي إىل تعثرهم 

ونستطيع تصنيفها ضمن ثالث جمموعات رئيسة من األسباب كام ييل: 
أوالً: أسباب يرتكبها املرصف)		(وهي ما يقوم به املرصف أو قد يقرص يف القيام 
القانونية  التأكد من توافر األهلية  التمويالت، كام ييل: عدم  به؛ ويؤدي إىل تعثر 
دراسة  استيفاء  عدم  كذلك  التمويل،  طالب  يف  الشخصية  واجلدارة  والكفاءة 
ائتامنية متكاملة، عدم إجراء التحليالت املالية واالئتامنية بشكل دقيق ، قلة خربة 
من  املعدة  االئتامنية  الدراسات  دقة  عدم  لنا  يعني  ما  االئتامن؛  منح  أخصائيي 
قبلهم، عدم وجود نظام حمكم ملنح االئتامن؛ إذ قد حتصل بعض املحاباة يف منح 
االئتامن وتغليب العالقات الشخصية عند اختاذ قرار منح االئتامن أو رفع التقارير 
االئتامنية، عدم إجراء استعالم دقيق ودوري متجدد عىل عمالء التمويالت، عدم 
استيفاء الضامنات الكافية من طالبي التمويالت، أو استيفاء ضامنات غري مستوفية 
التمويالت، عدم  لتغطية  املقبولة  الضامنات  توافرها يف  الواجب  الرشوط  لكافة 
ميدانية  بزيارات  والتحصيل  املتابعة  قسم  أو  التمويالت  قسم  من  موظفني  قيام 
دورية للعميل خالل فرتة التمويل، وجود اتصال غري فعال وغري مستمر من قبل 
املرصف بالعمالء املدينني؛ مما جيعله بعيدًا عن الظروف التي حتيط بنشاط العميل 
لكي  مبكر  بشكل  تعثره  احتامل  التعرف عىل  من  املرصف  إمكانية  يعني عدم  ما 

)		( أرشيد، عبداملعطي؛ وجودة، حمفوظ. إدارة االئتامن، دار وائل للطباعة والنرش، عامن، ط	، 999	، ص	8	.  
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يتمكن من اختاذ الالزم. 
ثانيًا: أسباب يرتكبها املتعامل)		(كام ييل: دراسة اجلدوى غري السليمة للمرشوع، 
نشاطه،  وعن  عنه  والكاملة  الصحيحة  واملعلومات  البيانات  تقديم  وعدم 
التوسع غري  املمنوحة ألجلها،  التسهيالت االئتامنية يف غري األغراض  استخدام 
املدروس لعمليات املتعامل االستثامرية، اعتامد املتعامل عىل مصادر غري مستمرة 
وغري متكررة؛ مما يزيد من عدم انتظام تدفقاته النقدية وأرباحه من فرتة ألخرى، 
الطلب عىل  املتعامل، وضعف  لنشاط  اإلنتاج  بعض عنارص  نقص  عند  كام هي 
منتجات مرشوع املتعامل، عدم توافر الكفاءات اإلدارية والفنية الالزمة إلدارة 

نشاط املتعامل، وكذلك العوامل الشخصية والسلوكية الذاتية للمتعامل.
املناخ  العامة)6	(مثل: عدم استقرار  للبيئة املحيطة والظروف  ثالثًا: أسباب ترجع 
قانون  يف  واالضطرابات  البالد  يف  والسياسية  األمنية  واالضطرابات  لالستثامر، 
العمالت  رصف  أسعار  يف  التقلبات  بسبب  أيضًا  هي  كام  واجلامرك،  الرضائب 
املنافسة، وكذلك  بارتفاع حدة  يتعلق  التضخم، وبام  األجنبية وارتفاع معدالت 
ارتفاع الرضائب والرسوم احلكومية األخرى، التدخالت احلكومية، والتغريات 

التكنولوجية املتالحقة واملتسارعة والتقدم التكنولوجي.

التعثر المصرفي في القطاع المصرفي اليمني:

لقد عانى االقتصاد اليمني والقطاع املرصيف، كجزء رئيس من هذا االقتصاد، من 
اقتصاد  اندماج  نتيجة  االقتصادية؛  وحداته  مجيع  يف  وإدارية  هيكلية  اختالالت 
حينه؛  يف  تتبعهام  كانت  التي  واملرصفية  االقتصادية  أنظمتهام  يف  ختتلفان  دولتني 
اشرتاكي   – خمتلفان  اقتصادان  اندمج  املباركة  اليمنية  الوحدة  قيام  بعد  إنه  حيث 
الدولة  فإن  اليمن-، ونتيجة ذلك االندماج  اليمن ورأساميل يف شامل  يف جنوب 
يف  السائد  الرأساميل  االقتصاد  مشاكل  ورث  حينه  يف  اليمني  واالقتصاد  اليمنية 

)		( الزبيدي، محزة محود. إدارة االئتامن املرصيف والتحليل االئتامين. الوراق للنرش والتوزيع، عامن، األردن، 	00	، ص87	. 
)6	( يوسف، كامل. التعثر املايل لعمالء البنوك األسباب والعالج. جملة كلية االقتصاد العلمية، كلية التجارة والدراسات االقتصادية واالجتامعية، العدد 

	، جامعة النيلني، السودان. 		0	،  ص 77-6		، ص89.  
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حينه يف شامل البالد والذي كان يعاين من قلة املوارد وارتكازها بشكل رئيس عىل 
حتويالت املغرتبني واملساعدات اإلقليمية؛ التي انخفضت بشكل كبري بعد احلرب 
االقتصاد  مشاكل  الوحدة  بعد  واالقتصاد  الدولة  ورثت  كام  الثانية،  اخلليجية 
الذي كان يعتمد اعتامدًا شبه كيل  البالد،  السائد يف حينها يف جنوب  االشرتاكي 
عىل معونات الدول االشرتاكية خصوصًا من االحتاد السوفييتي، لكن بعد انتهاء 
االحتاد السوفييتي وتفككه توقفت املساعدات للشطر اجلنويب من البالد  يف حينه. 
لذلك تركزت جهود احلكومة اليمنية يف بداية اإلصالح املرصيف خالل الفرتة منذ 
الوحدة اليمنية املباركة يف عام 1990م وحتى عام 1994م عىل إعادة تنظيم اجلهاز 
ذلك  بعد  بدأت  ثم  السابقني،  املرصفيني  اجلهازين  وحدات  يف  املتمثل  املرصيف 
وإىل ما قبل أحداث ثورات الربيع العريب عام 2011م)7	( مرحلة اإلصالح اهليكيل 
للجهاز املرصيف، وتأهيله للعمل يف ظل بيئة عمل تنافسية. حيث إنه وبعد جتاوز 
اجلهاز املرصيف اليمني عوائق االندماج وتاليش اآلثار النامجة حينها جراء اختالف 
النظاميني االقتصاديني؛ استطاع أن يتطور ويصبح نظامًا مرصفيًا متطورًا قائاًم عىل 
قاعدة عريضة من البنوك جتاوز عددها )14( بنكًا وطنيًا، كام أن هذا القطاع واجه 
عدة مشاكل مفصلية وجوهرية لعل أمهها كان إفالس بنكني من البنوك العاملة 
يف القطاع املرصيف اليمني، مها البنك الوطني والبنك الصناعي وبعد ذلك وضع 
الرئيس يف إفالس تلك  البنك املركزي عليهام وقيامه بتصفيتهام)8	(؛ والسبب  يد 
تسرتدها  ومل  البنوك  تلك  منحتها  التي  الكبرية  املتعثرة  الديون  حجم  هو  البنوك 
والتي كانت تفوق احلجم اآلمن من القروض املسموح بمنحه للعمالء من قبل 
البنك حسب تعاميم وقوانني البنك املركزي، وتلقى القطاع املرصيف بسبب ذلك 
بقدرة  الناس  ثقة  مدى  ومن  ككل،  املرصيف  القطاع  ثقة  من  هزت  كبرية  صدمة 

البنك املركزي عىل القيام بدوره الرقايب عىل أكمل وجه.

)7	( حيث كانت اجلمهورية اليمنية أحد الدول العربية التي قامت فيها ثورات الربيع العريب آنذاك وألقت بتأثرياهتا عليه. 
)8	( النخالين، سعد. استخدام اختبارات اإلجهاد لقياس االستقرار املايل للبنوك اإلسالمية والتجارية يف اليمن.- دراسة تطبيقية- قدمت الرسالة 

استكامالً ملتطلبات احلصول عىل درجة املاجستري يف إدارة األعامل، كلية العلوم اإلدارية، جامعة ذمار، اليمن،7	0	، ص			. 
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تحليل القروض والتمويالت المصنفة، وأهميتها بالنسبة إلى إجمالي تلك التمويالت:

اجلدول رقم )2( حتليل إلمجايل التمويالت والقروض )التسهيالت( املصنفة
يف القطاع املرصيف اليمني )املبالغ بماليني الريال اليمني(

الفرتة
البنود

20102011201220132014

إمجايل التسهيالت املصنفة
يف القطاع املرصيف

       78,89579,635       96,083       112,681       132,490

19,809       16,598       16,449       740        - مقدار التغيري

17.6%17.3%20.7%0.9%-نسبة التغيري

الوزن النسبي للتسهيالت املصنفة مقارنة 
إىل إمجايل التسهيالت باستثناء التسهيالت 

احلكومية
% 18.0% 22.0% 26.0% 22.0%25.0

املصدر: البيانات املالية املنشورة يف تقارير البنك املركزي لألعوام املالية )0	0	 - 		0	(

الشكل رقم )1( حركة إمجايل القروض والتمويالت املصنفة يف القطاع املرصيف اليمني

املصدر: البيانات املالية املنشورة يف تقارير البنك املركزي لألعوام املالية )0	0	 - 		0	(

وضع  جيب  التي  والقروض  التمويالت  تلك  املصنفة  بالتسهيالت  ويقصد 
إنه  حيث  هلا)9	(،  االئتامين  التصنيف  بحسب  خمتلفة  بنسب  هلا  حمددة  خمصصات 

)9	( التقرير السنوي للبنك املركزي اليمني )		0	(، اإلدارة العامة للبحوث واإلحصاء، WWW.centralbank.gov.ye، ص		. 

14 

البن  حكةةب اعام ن ت نانف البن  املركزيم تالمى المطا  املصةةر  ةكةةبب ذل  صةةدم  كبرين هزت من هم  المطا  
 لناق ةمدرن البن  املركزي على الم ام ةدترر الر ايب على هكما تج،.املصر  ك ام تمن مدى هم  ا

 : ابلنسبة إىل إمجايل تلك التمويالت، وأمهيتها حتليل القروض والتمويالت املصنفة
 (  املبال  مب جف الرايل ال م    المطا  املصر  ال م املصنف     التكه  ت(   التمنج ت تالمرتضإلمجا   ل ا  (2 اجلدتل ر ن  

 الفرتن 
 2014 2013 2012 2011 2010 البنند 

         132,490              112,681         96,083         79,635         78,895 التكه  ت املصنف    المطا  املصر  مجا  إ
         19,809                16,598         16,449         740   -  ممدار التغ ري 
 % 17.6 % 17.3 % 20.7 % 0.9 - نكب  التغ ري 

النز  النك  للتكه  ت املصنف  ممارن  إىل  
 % 25.0 % 22.0 % 26.0 % 22.0 % 18.0 إمجا  التكه  ت ابستثناء التكه  ت احل نم   

 (2014  - 2010لألعنام املال     املصدر  الب اجت املال   املنشنرن   امارجر البن  املركزي  

 المطا  املصر  ال م     ( حرك  إمجا  المرتض تالتمنج ت املصنف  1الش ا ر ن  

 

 ( 2014  -2010املصدر  الب اجت املال   املنشنرن   امارجر البن  املركزي لألعنام املال     

 كةب  هلا ةنكةب خمتلف   حمددن  جيب تضة  خمصةصةات  املصةنف  ال  التمنج ت تالمرتض اليت   ابلتكةه  تجمصةد  ت 
هصةةةةةةةةدرر البن    الريت   م1996( لكةةةةةةةةن   6ن، مبنجب املنشةةةةةةةةنر الدتري ر ن  إم ح ل (19 التصةةةةةةةةن   االتماو هلا

 
  .54م صWWW.centralbank.gov.ye م اإلدارن العام  للبحنث تاإلحصاءم(2013 التمرجر الكنني للبن  املركزي ال م   (19 
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البنك املركزي؛  1996م والذي أصدره  بموجب املنشور الدوري رقم )6( لسنة 
تكوين  عىل  والعمل  لدهيا  االئتامن  تصنيف  عىل  بالعمل  املصارف  مجيع  تلتزم 
املخصص الالزم لكل االئتامن املمنوح من قبلها سواء كان منتظاًم أو غري منتظم)0	(، 

عىل النحو اآليت:
جدول رقم )3( التصنيفات االئتامنية للتسهيالت ونسب املخصصات املحتجزة مقابلها

366- فام أكثر181 - 91365 - 31180 - 090 - 30فرتة التأخري باأليام

مشكوك يف دون املستوىحتت املراقبةمنتظمالتصنيف االئتامين
رديئةحتصيلها

ClassificationsNormal Under
watchSubstandardDoubtfulLoss

100 %45 %15 %2 %2 %نسبة املخصص

املصدر: من إعداد الباحث باالعتامد عىل منشورات وتعاميم داخلية مصدرة من البنك املركزي للبنوك العاملة

إن ارتفاع حجم التعثر املرصيف الذي يتعرض له القطاع املرصيف جراء عدم اسرتداد 
ما يدفع تلك املصارف إىل  املقدمة من تلك املصارف؛ هو  التسهيالت  جزء من 
اخلاص  القطاع  من  العجز  لوحدات  املطلوبة  التمويالت  تقديم  عن  اإلحجام 
االقتصادية  التنمية  وحتقيق  االقتصادية  الدورة  حتريك  يف  عليها  يعول  والتي 
إىل  مضمونة  استثامرات  يف  أمواهلا  استثامر  إىل  املصارف  بتلك  ويدفع  املنشودة، 
واملتمثلة يف  للبالد-  االقتصادية  التنمية  تساهم يف  كانت ال  ولو  – حتى  ما  حد 
أو  حكومية(  سندات  إسالمية،  صكوك  خزانة،  )أذون  احلكومية:  األصول 
األصول اخلارجية )االستثامرات األجنبية( حيث وصلت نسبة األموال املوجهة 

هلذه االستثامرات إىل ما نسبته )63 %( من إمجايل موجودات تلك املصارف)		(.

)0	( سامل، رجوان. الدور الرقايب للبنك املركزي اليمني عىل أداء النظام املرصيف اليمني. جملة الدراسات العليا – جامعة النيلني، 7	0	، جملد 7، عدد 
7	، ص 	9	-08	، ص 	0	. 

)		( التقرير السنوي للبنك املركزي اليمني )		0	(، اإلدارة العامة للبحوث واإلحصاء، WWW.centralbank.gov.ye، ص		. 
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المبحث الثالث: الدراسة التطبيقية 

صحة  من  للتحقق  األولى  البحثية  للعينة  الميدانية  الدراسة  بيانات  تحليل 

الفرضية األولى

التنبؤ  نامذج  استخدام  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد  األولى:  الفرضية 

بالفشل املايل وخفض حجم التعثر املرصيف
إنه ولغرض التأكد من مدى صحة هذه الفرضية تم حتليل آراء وإجابات العينة 
البحثية املختارة؛ حيث متثل جمتمع الدراسة البحثية يف كافة العاملني يف الوظائف 
االئتامنية يف املصارف اإلسالمية اليمنية )صانعو السياسة االئتامنية ومتخذو القرار 
االئتامين( واملتمثلني يف كافة موظفي االئتامن يف اإلدارات العامة وفروع العاصمة 
وحتكيمها  استبانة  تصميم  تم  فقد  وعليه  البحثية؛  العينة  مصارف  لدى  صنعاء 
وتوزيعها يف منتصف العام 2019م، عىل العينة البحثية املتمثلة يف 60 موظفًا لثالثة 
من املصارف اإلسالمية اليمنية: )بنك التضامن، بنك سبأ اإلسالمي، بنك اليمن 
وهي   ،)%  83.3( بنسبة  فردًا   	0 املستجيبني  عدد  وكان  اإلسالمي(  والكويت 
تعــــميمها عىل جمتمع  الدراسة وإمكانية  نتائج  قبول  نحو  تدفعنا  مرتفعة  نسبة 

الدراسة.
وعند حتليل إجابات أفراد العينة البحثية عن السؤال الرئيس يف االستبانة؛ والذي 
التي ستوصلنا الستنتاج  التفصيلية األخرى  إىل األسئلة  الولوج  بناء عليه سيتم 
مدى صحة فرضيتنا والتعرف عىل حجم الدور الذي يسهم به استخدام أحد تلك 
النامذج يف احلد من التعثر لدى عمالء هذه املصارف؛ حيث وقد كان هذا السؤال 
حالة  ويف  مرصفكم،  لدى  املايل  بالفشل  التنبؤ  نامذج  من  أيًا  تطبيق  يتم  هل  هو: 
أفراد  إجابات مجيع  امُلطبق؟  لكن كانت  النموذج  استخدامكم يرجى ذكر اسم 
العينة البحثية وبدون استثناء بأنه ال يتم تطبيق أي من نامذج التنبؤ بالفشل املايل 
عند إجراء الدراسات االئتامنية لعمالء التسهيالت االئتامنية؛ وبناء عىل ما سبق 
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الفرضية  بأن  نقول  أن  نستطيع  البحثية؛  للعينة  القاطعة  اإلجابات  من  استنتاجه 
التنبؤ  نامذج  استخدام  بني  احصائية  داللة  ذات  عالقة  )توجد  القائلة:  األوىل 
بالفشل املايل وخفض حجم التعثر املرصيف( مل يتم التحقق من صحتها؛ حيث إنه 
ال تقوم املصارف اليمنية باستخدام أي من نامذج التنبؤ بالفشل املايل عند إجراء 
الدراسات االئتامنية لعمالء التمويالت. وما سبق استنتاجه يدفعنا إىل استعراض 
نتائج حتليل العينة البحثية الثانية للتعرف عىل مدى مقدرة هذه النامذج إذا ما تم 

تطبيقها عىل كشف التعثر لدى العمالء بفرتة كافية قبل حدوثه.

صحة  من  للتحقق  الثانية  البحثية  للعينة  التطبيقية  الدراسة  بيانات  تحليل 

الفرضية الثانية

املالية  البيانات  عىل  املطبقة  املايل  بالفشل  التنبؤ  نامذج  تكشف  الثانية:  الفرضية 

لعمالء املصارف اإلسالمية اليمنية عن التعثر املرصيف قبل حدوثه الختبار هذه 
املايل  الفشل  كشف  عىل  املايل  بالفشل  التنبؤ  نامذج  مقدرة  من  والتأكد  الفرضية 
من  املستخرجة  املالية  املؤرشات  بتحليل  سنقوم  حدوثه؛  قبل  املرصيف  والتعثر 
البيانات املالية لعمالء العينة البحثية، وسنويل املنشآت املتعثرة اهتاممًا أكرب كوهنا 
البحثية؛  الفرضية  صحة  عدم  أو  صحة  اثبات  لغرض  والتحليل،  البحث  حمل 
نموذج  تطبيق  وتم  تعثرت  التي  والتجارية  الصناعية  املنشآت  اختيار  تم  لذلك 
من  أيضًا  سنتني  وقبل  التعثر  من  واحدة  سنة  قبل  املالية  بياناهتا  عىل   )Z-score(
املرصيف  والتعثر  املايل  بالفشل  التنبؤ  نموذج  تطبيق  نتائج  ملقارنة  وذلك  التعثر؛ 
السقوف  منحتها  التي  املصارف  يف  املنشآت  لتلك  الفعيل  والواقع  التصنيف  مع 

االئتامنية.

: منهجية الدراسة:
ً
أوال

لدى  التمويالت  عمالء  من  والبحث  الدراسة  جمتمع  يتكون  الدراسة:  مجتمع 
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املصارف اإلسالمية اليمنية.

عينة الدراسة: شملت عينة البحث القوائم املالية لعدد )30( من عمالء التمويالت 

لدى املصارف اإلسالمية –حتت الدراسة- املبينة يف املقدمة.

بني  التي  الدراسة  كون  البحثية:  العينة  لمنشآت  المالي  الفشل  معيار  تحديد 

أيدينا هتدف إىل تصميم نموذج للتنبؤ بالفشل املايل للمنشآت طالبة التسهيالت 
االئتامنية لدى املصارف اإلسالمية اليمنية لغرض ترشيد القرارات االئتامنية لدى 
معيار  اعتامد  سيتم  فإنه  املرصيف؛  التعثر  حجم  ختفيض  وبالتايل  املصارف  تلك 
التوقف عن سداد االلتزامات لفرتة طويلة كمعيار للفشل املايل للمنشأة وتعثرها 
املرصيف، ذلك حسب ما هو معمول به يف املصارف اليمنية عمومًا ويقره ويعتمده 
البنك املركزي اليمني؛ ذلك بأن يتم تصنيف العميل لدى املرصف بأنه متعثر يف 
حال بلغ عمر املديونية املستحقة عىل العميل للمرصف فرتة  تزيد عن سنة واحدة 

)356( يومًا.

والتعثر  املايل  بالفشل  التنبؤ  عىل   )Z-score( نموذج  قدرة  مدى  اختبار   :
ً
ثانيا

املرصيف ملنشآت العينة البحثية املتعثرة قبل سنة واحدة من حدوث التعثر الفعيل 
لتلك املنشآت:
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جدول رقم )4( يوضح قيمة )Z-score( للعام 2014 ملنشآت األعامل املتعثرة، مقارنة 
بحالة التصنيف الفعيل هلا

حالة التصنيف املنشأةم
حالة التصنيفz-scoreالفعيل

Z صحة التنبؤ حسب نموذج

-يصعب إعطاء قرار2.03متعثرالرشكة ع 11

خطأغري متعثر3.68متعثرالرشكة د 22

-يصعب إعطاء قرار2.74متعثرمؤسسة س 34

خطأغري متعثر5.51متعثرمؤسسة ح 46

خطأغري متعثر9.68متعثرمؤسسة س 57

خطأغري متعثر3.67متعثرمؤسسة ز 68

خطأغري متعثر5.39متعثررشكة ج 79

خطأغري متعثر4.97متعثرمؤسسة م 811

خطأغري متعثر10.98متعثرمؤسسة هـ 915

خطأغري متعثر7.16متعثرمؤسسة م 1016

خطأغري متعثر5.79متعثرمؤسسة ي 1118

خطأغري متعثر12.74متعثرمؤسسة ح 1220

صحيحمتعثر2.57-متعثررشكة ز 1323

خطأغري متعثر9.45متعثرمؤسسة ز 1425

خطأغري متعثر9.68متعثررشكة ز 1529

عدد  أن  يتضح  أعاله   )4( رقم  اجلدول  يف  لنا  تظهر  التي  والبيانات  النتائج  من 
)15( منشأة والاليت تعثرن فعليًا أي أن وضعهن وتصنيفهن الفعيل لدى املصارف 
 )Z-score( لكن وباملقابل أظهر نموذج ،)LOSS( املانحة التسهيالت هلم هو متعثر
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الفعلية وخمرجات  احلالة  متعثرة وبنسبة خطأ بني  منها غري  منشأة  أن عدد )12( 
فيام   %  13.3 بنسبة  قرار  إعطاء  يصعب  ورشكتني   %  80 بلغت  املطبق  النموذج 
أظهر النموذج أن هناك حالة صحيحة وبنسبة 6.7 %، وعليه نستطيع القول بأن 
املايل  بالفشل  التنبؤ  عىل  قادر  غري   )Z-score( بنموذج  واملعروف  التامن  نموذج 

لعمالء املصارف اليمنية قبل سنة من حدوث التعثر املرصيف.

والتعثر  المالي  بالفشل  التنبؤ  على   )Z-score( نموذج  قدرة  مدى  اختبار   :
ً
ثالثا

التعثر الفعلي  المصرفي لمنشآت العينة البحثية المتعثرة قبل سنتين من حدوث 

لتلك المنشآت:

جدول رقم )	( يوضح قيمة )Z-score( للعام 2013 ملنشآت األعامل املتعثرة، مقارنة بحالة التصنيف الفعيل هلا

حالة التصنيف املنشأةم
z-scoreالفعيل

حالة التصنيف حسب 
Z صحة التنبؤنموذج

-يصعب إعطاء قرار2.54متعثرالرشكة ع 11

خطأغري متعثر4.12متعثرالرشكة د 22

خطأغري متعثر3.95متعثرمؤسسة س 34

خطأغري متعثر12.90متعثرمؤسسة ح 46

خطأغري متعثر8.47متعثرمؤسسة س 57

خطأغري متعثر5.26متعثرمؤسسة ز 68

خطأغري متعثر20.99متعثررشكة ج 79

خطأغري متعثر4.47متعثرمؤسسة م 811

خطأغري متعثر6.63متعثرمؤسسة هـ 915

خطأغري متعثر7.97متعثرمؤسسة م 1016

خطأغري متعثر8.72متعثرمؤسسة ي 1118

خطأغري متعثر31.81متعثرمؤسسة ح 1220

خطأغري متعثر6.59متعثررشكة ز 1323

خطأغري متعثر9.65متعثرمؤسسة ز 1425

خطأغري متعثر5.80متعثررشكة ز 1529
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تطبيق  نتائج  أن  لنا  يتضح  املستنتجة مسبقًا حيث  النتائج  لدينا  تتأكد  أيضًا  وهنا 
بني  خطأ  وبنسبة  متعثرة  غري  منشأة   )14( عدد  أن  أظهرت   )Z-score( نموذج 
احلالة الفعلية ونتيجة النموذج املطبق بلغت 93 % ومنشأة واحدة يصعب إعطاء 
قرار بخصوصها بام نسبته 7 %؛ وعليه تؤكد لنا النتائج أعاله بأن نموذج آلتامن 
املايل والتعثر املرصيف  بالفشل  التنبؤ  واملعروف بنموذج )Z-score( غري قادر عىل 
لعمالء املصارف اإلسالمية اليمنية قبل سنتني من حدوث التعثر املرصيف. لذلك 
وبناء عىل نتائج التحليل السابقة ونسبة اخلطأ الكبرية الناجتة عن التنبؤ ومقارنتها 
بالواقع الفعيل سواء قبل سنة أو سنتني من حدوث التعثر املرصيف والفشل املايل 
الثانية، والتي تنص عىل  ملنشآت العينة البحثية يتم أيضًا رفض الفرضية البحثية 
»أنه تكشف نامذج التنبؤ بالفشل املايل املطبقة عىل البيانات املالية لعمالء املصارف 

اليمنية عن التعثر املرصيف قبل حدوثه«.

: بناء نموذج للتنبؤ بالتعثر المصرفي لعمالء المصارف اإلسالمية اليمنية:
ً
رابعا

إنه وكام تم طرحه يف مقدمة الدراسة وحتقيقًا ملجموعة األهداف التي سعى الدارس 
للوصول إليها؛ واملتمثلة يف حتديد مزيج النسب املالية املثىل والعمل عىل تصميم 
نموذج للتنبؤ بالفشل املايل والتعثر املرصيف من واقع التحليل اإلحصائي للبيانات 
النموذج  هذا  يستطيع  بحيث  البحثية؛  العينة  لعمالء  املالية  واملؤرشات  املالية 
اليمنية قبل  املايل والتعثر املرصيف لعمالء املصارف اإلسالمية  بالفشل  التنبؤ  من 
التنبؤ يف  هذا  نتائج  االعتامد عىل  إمكانية  توفر  مقبولة  وبدقة  كافية  بفرتة  حدوثه 
ترشيد القرارات االئتامنية املتخذة. لذلك فإنه لغرض بناء هذا النموذج تم حتليل 
البيانات املالية والنسب املالية املستخرجة من تلك البيانات املالية ولكافة عمالء 
 )30( عددها  والبالغ  املتعثرة  غري  أو  منها  املتعثرة  املنشآت  سواء  البحثية  العينة 
منشأة،؛ حيث تم حتليل نتائج )19( من النسب واملؤرشات املالية املستخرجة من 
البيانات املالية لعينة العمالء، وتم اختيار تلك النسب عىل أساس النسب املالية 
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األربعة  وتغطي  بالشمول،  وتتسم  استخدامها  يسهل  والتي  استخدامها  الشائع 
نسب  السيولة،  )نسب  وهي  املالية  بالنسب  املايل  التحليل  يف  الرئيسة  اجلوانب 
النشاط، نسب املديونية، نسب الربحية( كام هي مبينة يف اجلدول  رقم )6(، ولقد 

تم استثناء نسب السوق من التحليل هنا لعدم وجود سوق مالية يف اليمن.

جدول رقم )6( املؤرشات املالية املستخدمة يف التحليل لبناء نموذج التنبؤ بالتعثر املرصيف للعمالء

اسم النسبة املاليةالرمزم

1R1نسبة التداول

2R2نسبة السيولة الرسيعة

3R3نسبة السيولة النقدية

4R4معدل دوران إمجايل املوجودات

5R5معدل دوران املوجودات املتداولة

6R6معدل دوران املوجودات الثابتة

7R7معدل دوران الذمم املدينة

8R8معدل دوران الذمم الدائنة

9R9معدل دوران املخزون

10R10معدل دوران صايف رأس املال العامل

11R11نسبة الديون إىل إمجايل املوجودات

12R12نسبة الديون إىل حقوق امللكية

13R13نسبة هيكل رأس املال

14R14نسبة تغطية األصول

15R15نسبة هامش الربح اإلمجايل

16R16نسبة هامش ربح النشاط

17R17نسبة هامش صايف الربح

18R18معدل العائد عىل املوجودات

19R19معدل العائد عىل حقوق املالك
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أعاله  إليها  املشار  للتحليل  املعتمدة  املايل  التحليل  ونسب  مؤرشات  إدخال  تم 
بعدد )19( نسبة مالية عىل برنامج SPSS؛ حيث تم استخدام التحليل التمييزي 
بغرض   )Multiple Linear Discriminant Analysis(املتغريات متعدد  اخلطي 
إىل  والتوصل  املتغريات  من  خطية  عالقة  أفضل  إلجياد  املقرتح  النموذج  بناء 
وقيم  بيانات  إلدخال  وكنتيجة  األعامل.  منشآت  بتعثر  للتنبؤ  التمييزية  املعادلة 
للمعيار  طبقًا  املتعثرة  وغري  املتعثرة  باملنشآت  والتعريف  املذكورة  املالية  النسب 
املعتمد مسبقًا للتفريق بني املنشآت املتعثرة وغري املتعثرة؛ تبني لنا من خالل ذلك 
ان أفضل النسب التي حتقق هذا الغرض ويمكن االعتامد عليها يف التنبؤ بالتعثر 

املرصيف ملنشآت األعامل هي )4( مؤرشات مالية فقط كام ييل:
)نسبة نشاط(. 	 معدل دوران إمجايل املوجودات.  
)نسبة مديونية(. 	 نسبة الديون إىل إمجايل املوجودات. 
) نسبة ربحية(. 	 معدل العائد عىل املوجودات.  
)نسبة نشاط(. 	 معدل دوران املخزون.   

وبالتايل فإن النموذج املصمم يكون كالتايل:

Z = - 1.575R4 + 0.075 R11+ 0.044R18 + 0.025R9

العالمة التمييزية = )معدل دوران إمجايل املوجودات X 575.1 -( + )نسبة الديون 
 + )0.044  X 0.075( + )معدل العائد عىل املوجودات X إىل إمجايل املوجودات

.)0.025  X معدل دوران املخزون(
وطبقًا لنتائج املعادلة التمييزية التي تم التوصل إليها واملكونة من النسب األربع 
العالمة  قيمة  كانت  فإذا  عدمه؛  من  املنشآت  بتعثر  التنبؤ  يمكن  أعاله  املذكورة 
التمييزية موجبه تصنف ضمن جمموعة املنشآت املتعثرة، وإذا كانت قيمة العالمة 

التمييزية سالبة تصنف ضمن جمموعة املنشآت غري املتعثرة.
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: اختبار المقدرة التنبؤية للنموذج المصمم:
ً
خامسا

: اختبار المقدرة التنبؤية للنموذج قبل سنتين من حدوث التعثر المصرفي
ً
أوال

عند تطبيق النموذج امُلصمم عىل املؤرشات املالية املستخرجة من البيانات املالية 
لعمالء العينة البحثية يف العام 2013م والذي يفصلنا بسنتني ماليتني عن حدوث 
قبل  املرصيف  بالتعثر  بالتنبؤ  النموذج  دقة  مدى  حتديد  لغرض  املرصيف؛  التعثر 
حدوثه بفرتة كافية تتيح ملستخدمي هذا النموذج االستفادة من تلك املخرجات 
التعثر املرصيف؛  منع حدوث  أو  لتخفيف  املالئمة  واملعاجلات  القرارات  اختاذ  يف 
فإنه يتضح من بيانات اجلدول رقم )7(، أن هناك توافقًا بنسبة 76.7 % بني نتائج 

النموذج املقرتح وبني نتائج حالة التصنيف الفعيل لنفس املنشآت.
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جدول )7( يوضح نتائج تطبيق النموذج امُلقرتح قبل سنتني من حدوث التعثر املرصيف  

العالمة الرشكةم
التمييزية

حالة التصنيف 
الفعيل

حالة التصنيف 
حسب النموذج 

املقرتح
صحة التنبؤ

صحيحمتعثرمتعثر1.076الرشكة ع 11
صحيحمتعثرمتعثر0.588الرشكة د 22
خطأمتعثرغري متعثر0.529مؤسسة م 33
صحيحمتعثرمتعثر0.490مؤسسة س 44
خطأمتعثرغري متعثر2.533مؤسسة ح 55
صحيحمتعثرمتعثر0.128مؤسسة ح 66
صحيحمتعثرمتعثر0.902مؤسسة س 77
صحيحمتعثرمتعثر1.427مؤسسة ز 88
صحيحمتعثرمتعثر0.094رشكة ج 99
صحيحغري متعثرغري متعثر0.654-رشكة س 1010
صحيحمتعثرمتعثر1.776مؤسسة م 1111
صحيحغري متعثرغري متعثر2.765-الرشكة ع 1212
صحيحغري متعثرغري متعثر0.594-مؤسسة و 1313
صحيحغري متعثرغري متعثر3.556-الرشكة ع 1414
صحيحمتعثرمتعثر1.071مؤسسة هـ 1515
صحيحمتعثرمتعثر0.815مؤسسة م 1616
خطأمتعثرغري متعثر0.872رشكة س 1717
صحيحمتعثرمتعثر1.029مؤسسة ي 1818
خطأمتعثرغري متعثر0.887مؤسسة غ 1919
خطأغري متعثرمتعثر1.078-مؤسسة ح 2020
صحيحغري متعثرغري متعثر2.327مؤسسة د 2121
صحيحغري متعثرغري متعثر1.346رشكة ح 2222
صحيحمتعثرمتعثر2.413رشكة ز 2323
خطأمتعثرغري متعثر1.361رشكة ف 2424
صحيحمتعثرمتعثر0.182مؤسسة ز 2525
خطأمتعثرغري متعثر0.062الرشكة ع 2626
صحيحغري متعثرغري متعثر1.080-مؤسسة خ 2727
صحيحغري متعثرغري متعثر0.014 -رشكة ت 2828
صحيحمتعثرمتعثر1.605رشكة ز 2929
صحيحغري متعثرغري متعثر0.123 - مؤسسة م 3030
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: اختبار القدرة التنبؤية للنموذج قبل سنة من حدوث التعثر المصرفي:
ً
ثانيا

أما عند تطبيق النموذج املقرتح عىل املؤرشات املالية املستخرجة من البيانات املالية 
لعمالء العينة البحثية يف العام 2014م أي قبل سنة واحدة فقط من حدوث التعثر 
املرصيف؛ لغرض حتديد مدى دقة النموذج بالتنبؤ بالتعثر املرصيف قبل حدوثه بفرتة 
سنة مالية واحدة؛ فإنه يتضح لنا أن هناك توافقًا بنسبة 80 % بني نتائج النموذج 

املقرتح وبني نتائج حالة التصنيف الفعيل لنفس املنشآت.
بناًء عىل حجم التوافق الذي نتج لنا من خالل نتائج تطبيق النموذج املقرتح مع 
التصنيف الفعيل لتلك املنشآت، وبام أن النموذج امُلقرتح  يتمتع بنسبة دقة يف التنبؤ 
بالتعثر املرصيف بلغت 76,7 % قبل سنتني من التعثر ونسبة دقة بلغت 80 % قبل 
النموذج  اعتامد  يمكن  بأنه  القول  نستطيع  عليه  املرصيف؛  التعثر  من  واحدة  سنة 
والصناعية  التجارية  للمنشآت  املرصيف  بالتعثر  للتنبؤ  كنموذج  بناؤه  تم  الذي 

اليمنية.

مناقشة نتائج الفرضيات البحثية في ضوء نتائج الدراسات السابقة:

نتيجة الفرضية األولى: ال يتم تطبيق نامذج التنبؤ بالفشل املايل من قبل القائمني عىل 

املصارف اإلسالمية اليمنية عند دراسة طلبات العمالء االئتامنية وال يتم االعتامد 
األمهية  من  الرغم  عىل  ذلك  االئتامين،  القرار  الختاذ  كأساس  النامذج  هذه  عىل 
الكبرية والدور الكبري لذلك يف ترشيد القرارات االئتامنية، ولقد تقاطعت واتفقت 
هذه النتيجة مع نتائج دراسات مماثلة قام هبا باحثون عرب يف دول عربية خمتلفة 
لعل أمهها ما استنتجه الباحث الطويل)		( يف دراسته التي نفذها عىل القائمني عىل 
أن  الرئيسة  النتائج  ضمن  من  كان  حيث  غزة  يف  التجارية  املصارف  يف  االئتامن 
تلك املصارف ال تستخدم نامذج التنبؤ بالتعثر املرصيف لدى العمالء عىل الرغم 
من اجلدوى الكبرية لذلك يف ترشيد القرارات االئتامنية املتخذة وبالتايل ختفيض 
تم  ما  النتيجة مع  تتفق هذه  للعمالء، وأيضًا  املمنوحة  التسهيالت  تعثر  احتاملية 

)		( الطويل )008	(. مصدر سبق ذكره. 



114

العدد )15( يل 2021 م ـ  دولة قطــر أبر

طرحه يف نتائج الدراسة التي قام هبا الباحثان العامر وقصريي)		( حيث استنتجا 
أن هذه النامذج تبنى عىل جمموعة من النسب املالية التي تشكل بمجموعها مؤرشًا 
يمكن من االسرتشاد به للتعرف عىل حاالت التعثر املستقبيل وبالرغم من ذلك ال 

يتم استخدام هذه النامذج يف البيئة السورية.

نتيجة الفرضية الثانية: إنه عىل الرغم من اجلدوى الكبرية الستخدام نامذج التنبؤ 

بالفشل املايل وتطبيقها يف معظم دول العامل، فإنه عند تطبيقها عىل عينة الدراسة 
من  نتمكن  مل  اليمنية  اإلسالمية  املصارف  لدى  االئتامنية  التسهيالت  عمالء  من 
بني  التمييز  من  امُلطبق  النموذج  يتمكن  مل  كام  املنشآت  تلك  لدى  التعثر  كشف 
من  الكثري  مع  كبري  بشكل  تتعارض  النتيجة  وهذه  والناجحة،  الفاشلة  املنشآت 
الدراسات واألبحاث التي متت يف هذا املجال لغرض تصميم نامذج ُيمكن من 
خالل تطبيقها الكشف املبكر عن التعثر املرصيف للعمالء قبل حدوثه وبنسب دقة 
عالية لتلك التنبؤات، حيث برهن عىل ذلك الباحث آلتامن يف دراسته املشهورة 
عامليًا)		(،  واملطبق  املعروف   )Z-score( نموذج  الرئيسة  كان من خمرجاهتا  والتي 
وكذلك احلال بالنسبة ملعظم النامذج التي تم تصميمها بعد نموذج الباحث آلتامن 
حيث اعتمد كثري من هؤالء الباحثني عىل األساس العلمي واآللية التي صمم هبا 
آلتامن نموذجه مثل ما قامت به )Shirata()		( وغريها الكثري من  الباحثني العرب 
من  كثري  مع  الدراسة  هذه  نتائج  تعارضت  فقد  اآلخر  الصعيد  عىل  واألجانب، 
نتائج دراساهتم تلك مدى جدوى تطبيق  أثبتت  التي  الباحثني العرب  دراسات 
نموذج آلتامن يف تقييم املنشآت ومدى مسامهة ذلك يف ترشيد القرارات االئتامنية 
املتخذة، ويظهر ذلك لنا جليًا يف الدراسة التي أجراها الباحث فخاري )2018()6	( 
نموذج )Z-score( كانت عىل درجة كبرية من  تطبيق  نتائج  أن  إىل  الذي توصل 

)		( العامر وقصريي. )		0	(. مصدر سبق ذكره. 
)24( )Altman, E. )1968(. Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy.  The Journal of Finance, Vol. 
23, No. 4,p:589609-. 
)25( Shirata. )2002(. C.Y. Financial Ratios as Predictors of Bankruptcy in Japan: An Empirical Research.  Practical Research, Tsukuba College 
of Technology, Tsukuba, Japan. 

)6	( فخاري )8	0	(. مصدر سبق ذكره.  
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الدقة ومقاربة للوضع احلقيقي لتلك املنشآت، أيضًا ما توصل إليه الباحثان رمو 
والوتار)7	( حيث قاما بتطبيق النموذج عىل عينة من الرشكات العراقية وتوصال 
إىل نتيجة رئيسة مفادها دقة نموذج آلتامن يف التنبؤ بالفشل املايل للرشكات، كذلك 
 )Z-score( من أن نموذج )	ما توصلت إليه الدراسة التي قام هبا الباحث فليفل)8
نموذج متميز للتنبؤ؛ حيث يعطي نتائج عالية الدقة يف احتامل إفالس الرشكات. 
يف الوقت الذي استنتجت فيه كثري من التجارب والدراسات مدى جدوى تطبيق 
هذا النموذج ومقدرته يف التنبؤ بفشل املنشآت فإن هناك دراسات أخرى كانت 
نتائجها تتقاطع وتتفق مع نتائج هذه الدراسة؛ حيث عمل بعض الباحثني -كام 
هو احلال يف هذه الدراسة- عىل تصميم نامذج للتنبؤ بالتعثر املرصيف والفشل املايل 
العملية عليها  الدراسة  التي تم إجراء  املنشآت  للمنشآت يتالءم مع طبيعة تلك 
الدولة  اقتصاد  خصوصية  مع  يتالءم  بام  وكذلك  إليها  تنتمي  التي  والقطاعات 
الباحثة  هبا  قامت  التي  الدراسة  توصلت  إليه؛ حيث  املنشآت  تلك  تنتمي  الذي 
للتنبؤ  استخدامها  يمكن  املالية  النسب  من  مالئمة  جمموعة  إىل  الغصني)9	(  هال 
الباحثان غرايبة  به  قام  ما  املقاوالت يف غزة، كذلك  بالتعثر لدى رشكات قطاع 
املايل؛  َعامن  سوق  يف  املدرجة  الرشكات  من  عينة  عىل  دراستهام  يف  ويعقوب)0	( 
حيث توصل الباحثان إىل نموذج يتكون من ست نسب مالية يمكن استخدامه 

للتنبؤ بفشل الرشكات.

)7	( رمو والوتار )0	0	(. مصدر سبق ذكره.  
اإلدارة  كلية  جملس  إىل  مقدم  بحث  مقارنة_  _دراسة  األعامل.  منظامت  بإفالس  للتنبؤ   Z-score أنموذج  استخدام   .)	0		( عيل  فليفل،   )	8(

واالقتصاد لنيل درجة املاجستري يف علوم إدارة األعامل، جامعة الكوفة، العراق. 
)9	( الغصني. )	00	(.مصدر سبق ذكره. 

 ،	987 الدراسات،  جملة  األردن.  يف  الصناعية  العامة  املسامهة  الرشكات  بتعثر  للتنبؤ  املالية  النسب  استخدام  وريام.  ويعقوب،  فوزي؛  )0	(غرايبة، 
املجلد 		، العدد 8.
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النتائج والتوصيات:

: النتائج:
ً
أوال

توصل البحث إىل النتائج التالية:

التعثر . 	 املبكر عن  الكشف  لغرض  املايل  الفشل  التنبؤ  نامذج  استخدام  يتم  ال 
املرصيف عند إعداد الدراسات االئتامنية يف املصارف اإلسالمية اليمنية، رغم 
لذلك؛  الكبرية  األمهية  يدركون  املصارف  تلك  يف  االئتامن  عىل  القائمني  أن 
وقد يعود عدم استخدام تلك النامذج إىل عدة أسباب لعل أمهها – حسب آراء 

أفراد العينة البحثية:
املركزي، أ.  )البنك  العالقة  ذات  اجلهات  قبل  من  ذلك  تبني  عدم 

جمالس إدارة تلك املصارف(، حيث ال ُتلزم تعاميم البنك املركزي 
بالفشل  التنبؤ  الداخلية تلك املصارف باستخدام نامذج  اللوائح  أو 

والتعثر املايل.
عدم توافر اخلربات الكافية لدهيم حول كيفية استخدامها.ب. 
كيفية ت.  يف  متخصصة  عملية  دورات  املعنيني  املوظفني  تلقي  عدم 

استخدامها.
اللتمآن . 	  )Z-Score( املطبق  املايل  بالفشل  التنبؤ  نموذج  به  يمتاز  مما  بالرغم 

من القدرة العالية عىل التنبؤ بالفشل والتعثر املرصيف قبل حدوثه بفرتة كافية، 
إال أنه عند تطبيقه عىل عينة من عمالء التسهيالت االئتامنية لدى املصارف 
ملعظم  املرصيف  بالتعثر  التنبؤ  من  يتمكن  مل  النموذج  فإن  اليمنية،  اإلسالمية 

عمالء العينة البحثية؛ وقد يعزى ذلك إىل عدة أسباب، أمهها:
كوهنا أ.  اليمنية  والصناعية  التجارية  املنشآت  معظم  عىل  يغلب 

مؤسسات فردية وليست رشكات، فمثاًل فيام يتعلق بالعينة البحثية 
فلقد بلغت نسبة املؤسسات الفردية 63 % بعدد )19( مؤسسة، مقابل 
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ما نسبته 37 % بعدد )11( رشكة ومنحرصة بشكل الرشكات ذات 
املسئولية املحدودة، وال يوجد ضمن العينة البحثية رشكات مسامهة 
التنبؤ  نامذج  كافة  أن  نرى  لكننا  مقفلة؛  أو  مفتوحة  أو خاصة  عامة 
تطبيقها  ويتم  وجتريبها  تصميمها  تم  اليوم  حتى  تصميمها  تم  التي 
حاليًا عىل بيانات مالية لرشكات مسامهة مدرجة يف األسواق املالية 
وتقوم بنرش بياناهتا املالية وتلتزم بكافة املعايري والقواعد املحاسبية؛ 
وإمكانية  املوثوقية  من  ومطلوب  معقول  قدر  توافر  لنا  يعني  ما 

االعتامد عىل نتائج تطبيق هذه النامذج عىل تلك املنشآت.
البيانات املالية غري الصحيحة التي يقدمها العمالء طالبو التسهيالت ب. 

االئتامنية، حيث يتم التالعب هبا لغرض حتسني الوضع املايل للعميل 
لنا عدم دقة  التسهيل، ما يعني  أمام املرصف لغرض احلصول عىل 
خمرجات النموذج املطبق عىل املؤرشات املالية املستخرجة من تلك 

البيانات.
عدم تدقيق معظم البيانات املالية املقدمة من العمالء من قبل مدقق ت. 

حسابات خارجي معروف بدقته ومصداقيته.
ال يوجد لدى املصارف اليمنية نظام إنذار مبكر للكشف أو التنبؤ بأية حالة . 	

تعثر لدى العمالء قبل حدوثها.
استخدامها . 	 الشائع  املالية  املؤرشات  لكافة  االحصائي  التحليل  عىل  بناء 

من  املرصيف  بالتعثر  للتنبؤ  نموذج  تصميم  تم  البحثية؛  العينة  عىل  واملطبقة 
واقع تلك املؤرشات املالية؛ ونستطيع القول بأنه يمكن االعتامد عليه يف التنبؤ 

بالتعثر املرصيف لدى عمالء املصارف اإلسالمية اليمنية، وهو كالتايل:

Z = -1.575R4 + 0.075R11 + 0.044R18 + 0.025R9

العالمة التمييزية = )معدل دوران إمجايل املوجودات X 1.575-( + )نسبة الديون 
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 + )0.044  X 0.075 (+ )معدل العائد عىل املوجودات X إىل إمجايل املوجودات
.)0.025  X معدل دوران املخزون(

: التوصيات:
ً
ثانيا

بناًء عىل النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، فإن الدارس يويص بام ييل:
اليمني . 	 املرصيف  القطاع  يف  العاملة  املصارف  كل  املركزي  البنك  ُيلزم  أن 

باستخدام إجيايب وفعال لنامذج التنبؤ بالفشل املايل والتعثر املرصيف عند دراسة 
الطلبات االئتامنية للعمالء طالبي التمويالت، كأساس للتنبؤ باحتامل وقوع 

التعثر املرصيف قبل حدوثه.
تقييم . 	 عند  وتطبيقه  الدراسة  يف  املقرتح  املايل  بالفشل  التنبؤ  نموذج  اعتامد 

الوضع االئتامين للعمالء؛ ملا يتمتع به من مستوى مقبول من الدقة يف التنبؤ 
بالتعثر املرصيف قبل حدوثه بفرتة كافية ليتمكن املرصف أو اجلهات األخرى 

ذات العالقة من اختاذ الالزم.
جيب أن يقوم كل مرصف بتصميم وتطوير نظام إنذار مبكر خاص به للكشف . 	

أو التنبؤ بأية حالة تعثر لدى العمالء قبل حدوثها بفرتة كافية؛ بناء عىل اعتامد 
خربته  واقع  ومن  املرصف  يرى  مالية  وغري  مالية  ومؤرشات  نسب  جمموعة 
مرتبطًا  النظام  هذا  يكون  وأن  احلاالت؛  تلك  كشف  يف  جدواها  الرتاكمية 

بالنظام اآليل للمرصف.
إقامة دورات تدريبية للموظفني املعنيني باالئتامن لدى مراكز مهنية متخصصة . 	

يف جمال التنبؤ بالتعثر املرصيف باستخدام نامذج التنبؤ بالفشل املايل.
عدم قبول أية بيانات مالية من العمالء طالبي التمويالت مامل تكن مدققة من . 	

قبل مراجع خارجي معروف ويشهد له يف كفاءته ومصداقيته.
جيب عىل كافة املصارف اليمنية ممثلة بجمعية البنوك اليمنية أن تقوم بتأسيس . 6

مؤسسة فاعلة للتأمني عىل االئتامن، وهنا جيدر بنا اإلشادة باخلطوة اإلجيابية 
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واألصغر؛  الصغري  التمويل  مؤسسات  قبل  من  اجلانب  هذا  يف  متت  التي 
الصغرية  التمويالت  عىل  التكافيل  للتأمني  ضامن  برنامج  إنشاء  تم  حيث 
واألصغر، والتزمت تلك املؤسسات واملصارف بموجب ذلك بالتأمني لدى 
مبلغ  للتمويل  تقدمها وبحد أقىص كقيمة  أية متويالت  »برنامج ضامن« عن 

10,000,000 ريال يمني.

التزامات . 7 بيانات  بتحديث  املصارف  والتزام  املخاطر  مركزية  دور  تفعيل 
الفعيل  األداء  بحسب  املديونيات  تلك  وتصنيف  دوري  بشكل  العمالء 
التزامات  بتحديث  باالكتفاء  املصارف  بعض  قيام  لوحظ  حيث  للعمالء؛ 
بحسب  املديونيات  لتلك  االئتامين  التصنيف  بتحديث  القيام  دون  العمالء 
الفعلية هلم؛ حيث يؤدي ذلك إىل عدم  التأخري  الفعيل للعمالء ومدة  األداء 
بالسداد ما يؤثر سلبًا  التزامه  العميل ومدى  الفعيل والصحيح ألداء  التقييم 
يف القرار االئتامين الذي سيتخذه املرصف بخصوص رشوط املوافقة عىل منح 

العميل التمويل من عدمه.
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