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 التنبؤ بمراحل تأثير األزمة املالية 
 على أداء املصارف باستخدام االنحدار اللوجستي

دراسة تحليلية: بالتطبيق على قطاع املصارف في دول مجلس التعاون الخليجي

د. سحر مهران

 أستاذ مساعد بكلية التجارة - جامعة عين عين شمس 
 أستاذ مساعد بكلية اإلقتصاد واإلدارة 

جامعة امللك عبد العزيز 

د. روابي حسن الشهري

 باحثة 
 كلية اإلدارة واإلقتصاد 
جامعةامللك خالد  بأبها

امللخص 1

تهدف هذه الدراسة إلى التوصل إلى ثالث نماذج تحتوي على مؤشرات مالية تتسم بالقدرة التنبؤية باألزمات املالية 
 
ً
قبل وقوعها في املصارف العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي من أجل التعرف على وضعية تلك املصارف وإعطاء مؤشرا

 للجهات املعنية للتدخل واتخاذ االجراءات التصحيحية املناسبة. ولتحقيق ذلك تم حساب احدى عشر مؤشرا لعينة 
ً
مبكرا

من 41 مصرفا، من خــالل البياناتت الربع السنوية التي تمتد من سنة 2006 إلــى 2014م. وقــد تم تحليل هــذه ااملؤشرات 
باستخدام األسلوب اإلحصائي الذي يعتمد على االنحدار اللوجستي لبناء ثالث نماذج، بحيث كل نموذج يمثل مرحلة من 
مراحل األزمة املالية العاملية)2008( . وتم التوصل إلى نموذج لوجستي للمرحلة األولى قادر على التنبؤ بدخول املصارف في 
تلك األزمة املالية العاملية بلغت جودة تصنيف النموذج 80.6%، ويتكون النموذج من ثالث مؤشرات مالية مرتبة حسب 
أهميتها تمثلت فى  إجمالي حقوق امللكية الى إجمالي األصــول، دخل التشغيل إلى مصروفات التشغيل، إجمالي القروض إلى 

إجمالي الودائع.

كما تم التوصل إلى نموذج لوجستي للمرحلة الثانية قــادر على التنبؤ بتحُسن األوضــاع املالية وخــروج املصارف من 
ثــالث مــؤشــرات مالية مرتبة حسب أهميتها وهى  الــنــمــوذج 79.3%، ويتكون مــن  تأثير األزمـــة العاملية بلغت جــودة تصنيف 

إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع، دخل التشغيل إلى مصروفات التشغيل، صافي الربح إلى إجمالي حقوق امللكية.

عالوة على ذلك تم التوصل إلى نموذج لوجستي للمرحلة الثالثة قادر على التنبؤ بنمو ربحية املصارف بعد خروجها من 
تأثير األزمة العاملية، بلغت جودة تصنيف النموذج 82%، ومكون من خمس مؤشرات  مالية مرتبة حسب أهميتها وتمثلت 
فــى  دخــل التشغيل إلــى إجمالي األصـــول، إجمالي حــقــوق امللكية إلــى إجمالي األصـــول، إجمالي الــقــروض إلــى إجمالي الــودائــع، 

)النقدية+األوراق املالية( إلى إجمالي األصول، مصروفات التشغيل إلى إجمالي األصول.

الكلمات املفتاحية: األزمة املالية  أداء املصارف  االنحدار اللوجستي  قطاع املصارف  دول مجلس التعاون الخليجي.

املقدمة

للمصارف أهمية بالغة في الحياة االجتماعية واالقتصادية، ُيعد القطاع املصرفي من القطاعات االقتصادية الهامة 

 بالقطاعات األخرى وتتداخل معها بأعمال وعالقات 
ً
والتي تؤثر بشكل كبير على االقتصاد، حيث أنها مرتبطة ارتباط وثيقا

ذات أهمية، وفي الوقت نفسه باتت ترتبط هذه األنظمة املصرفية واالقتصادية باألزمات املالية سواًء محلية أو عاملية حيث 

ال يستطيع أي نظام مصرفي أن يعمل في معزل عن األنظمة األخرى وما يحدث فيها.    

شهد االقتصاد العالمي عام 2008 أزمة مالية حادة كان منبع حدوثها القطاع املالي األمريكي وبالتحديد االستثمارات 

املالية في قطاع العقار. أدت هذه األزمة إلى حدوث انهيارات اقتصادية كبيرة ليس فقط على مستوى االقتصاد األمريكي وإنما 

امتد أثرها السلبي على االقتصاد العالمي ككل.

*  تم استالم البحث في يونيو 2017، وقبل للنشر في سبتمبر 2017.
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ونــظــرا ألن مشكلة األزمـــات االقــتــصــاديــة تمتد إلــى العالم بسرعة خــاصــة بعد تــطــور وســائــل االتــصــال. لــذلــك كــان من 

األهمية دراسة مدى تأثر املصارف في دول الخليج بتلك اإلزمة وكيفية التنبؤ املبكر بها قبل حدوثها وكذلك التنبؤ بخروج 

تلك املصارف من األزمــة وذلــك باستخدام أسلوب االنحدار اللوجستـي ومن خالل اختبار عدد من املؤشرات  املالية التي 

يمكنها التنبؤ بهذه األزمة .  

الدراسات السابقة

هناك العديد من الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة ، حاولت تلك الدراسات وضع النماذج املناسبة للتنبؤ 

تلك  إلــيــهــا   الــتــي توصلت  النتائج  أهــم  يلى  واملتقدمة وفيما  النامية  الـــدول  القطاعات على صعيد  فــي معظم  بالتعثر  املبكر 

الدراسات حسب الترتيب الزمني لها من األحدث إلى األقدم:

الدراسات العربـية

ــة بـــزام )2014( والــتــى إســتــهــدفــت دراســــة أفــضــل املـــؤشـــرات املــالــيــة الــتــي يــمــكــن اســتــخــدامــهــا للتنبؤ بتعثر  منها دراســ

املؤسسات الصغيرة واملتوسطة من أجل اتخاذ اإلجــراءات املناسبة التى تحول دون الوصول مرحلة التعثر. وقد إستخدم  

إسلوب التحليل العاملي التمييزي AFD على عينة مكونة من 20 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بمحافظة بورقلة من أجل بناء 

نموذج بأفضل مجموعة ممكنة من املؤشرات املالية  لها القدرة على التمييز والتنبؤ بالتعثر املالى  وقد توصل  إلى نموذج 

مكون من أربعة مؤشرات من بين 17 مؤشر وهى : 

األصول املتداولة  إلى إجمالي األصول، - 

األصول الثابتة إلى إجمالي األصول،  - 

الربح التشغيلى  إلى املبيعات الصافية3- 

صافى الربح  إلى إجمالى األصول. - 

دراســــة شــاهــيــن ومــطــر )2011(، والـــتـــى كــانــت تــهــدف إلـــى الــتــوصــل ألفــضــل مــجــمــوعــة مـــن الــنــســب املــالــيــة الــتــي يمكن 

استخدامها للتنبؤ بتعثر املنشآت املصرفية والتمييز بين املتعثرة وغير املتعثرة وذلك باستخدام التحليل التمييزي الخطي 

متعدد املتغيرات - للتوصل إلى أفضل مجموعة من املؤشرات املالية التي يمكن استخدامها في بناء النموذج مما يمكن من 

التمييز بين املنشآت املتعثرة و غير املتعثرة قبل وقوع التعثر بسنتين ، وذلك بالتطبيق على  عينة من ثمانية بنوك نصفها 

متعثر والنصف األخر غير متعثر، وذلك عن الفترة ما بين السنوات )1997-2007( ، وقد تم اختبار النموذج  وتبين انه قادر 

على التنبؤ بالتعثر والتمييز بين املنشآت املصرفية املتعثرة وغير املتعثرة بدقة تعادل )75%، 75%، 5. 6%( في السنة األولى 

والثالثة والرابعة قبل حدوث التعثر على التوالي.

كذلك دراسة بن طرية )2011(والتى كانت تهدف إلى  التعرف إلى أي مدى تعتمد املؤسسات املصرفية على النسب 

املالية للتنبؤ بتعثر القروض املصرفية وتحديد أهم النسب املالية التي يمكن اإلعتماد عليها فى  بناء نموذج إحصائي مقترح 

بالتطبيق على   الغرض منه التمييز بين املؤسسات املتعثرة وغير املتعثرة، حيث إعتمد فى ذلــك  على إسلوب اإلستقصاء  

البنك الوطني الجزائري للفترة 2009 – 2007. وقد توصلت تلك الدراسة إلى  إعتماد البنك الوطنى  على استخدام النسب 

املالية في اتخاذ القرار االئتماني ، فى حين ال يطبق النماذج اإلحصائية للتنبؤ بتعثر القروض املصرفية. كذلك وجد عامالن 

أساسيين للتنبؤ بتعثر القروض املصرفية وهماعمر املؤسسة و معدل دوران الألصول.

دراسة الطويل )2008( والتى كانت تهدف  إلى التعرف على اثر تطبيق نظام CAMEL في دعم عمليات الرقابة املصرفية 

مــن خــالل اســتــخــدام مجموعة مــن املــؤشــرات لتفادي األزمـــات املالية ، و اعتمدت دراســتــه على أســلــوب املــســح الشامل و 
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االعتماد على أداة االستبيان لعينة تتكون من 5 بنوك و بلغ عدد فروعها 16 فرع ، و قد توصل إلى أن املصارف التجارية 

تعتمد على نظام CAMEL بدرجة كبيرة ألهميته في إظهار نقاط القوة والضعف في أنظمة العمل املصرفي.

دراسة الغصين )2004( والتى  أستخدمت أسلوب االنحدار اللوجيستي للتوصل إلى أفضل نموذج للتعثر املالي من 

النسب املالية فى قطاع املقاوالت ،اعتمدت الدراسة على 22 نسبة مالية لعينة مكونة من 10 شركات متعثرة و16 شركة غير 

متعثرة . وقد توصلت تلك الدراسة إلى  نموذج مكون من أربعة نسب مالية وهي:

صافى رأس املال العامل إلى إجمالى األصول - 

اإليرادات إلى إجمالى األصول - 

الحسابات املدينة إلى إجمالى  اإليرادات3- 

الحسابات المدينة  إلى األصول المتداولة - 

الدراسات األجنبية  

دراسة Sinamnuayphol and Chancharat )2015(، والتى تهدف إلى التعرف على العوامل املؤثرة في تعثر الشركات 

املالية خالل الفترة 2004-5 0 م، وقد اعتمدت الدراسة على 17 مؤشر  لعينة مكونة من 20 شركة متعثرة و39 شركة غير 

متعثرة مسجلة في بورصة تايالند. وتم استخدام أسلوب االنحدار اللوجيستي، وتوصلت الدراسة  إلى أربعة مؤشرات مالية 

تكون منها النموذج املقترح و هي:

مخصص خسائر القروض إلى إجمالي القروض - 

الدخل الصافى  إلى إجمالي حق امللكية - 

فوائد القروض إلى إجمالي القروض3- 

فوائد الدخل إلى الدخل بدون فوائد - 

وقد أظهرت نتائج الدراسة قــدرة النموذج  على التنبؤ بالتعثر في املؤسسات املالية املدرجة في بورصة تايالند بدقة 

.
ً
تعادل 90. 9%،  ولذلك أوصت الدراسة بأهمية هذا النموذج املقترح لحماية الشركات من اإلفالس مستقبال

دراسة Zohra )2015(، تهدف هذه الدراسة إلى التوصل إلى نموذج للتنبؤ املبكر بالتعثر املالي باستخدام األسلوب 

بــــاألردن  ، و تم  اإلحــصــائــي الــذي يعتمد على االنــحــدار اللوجيستي على عينة مكونة مــن ثمانية و عشرين شركة صناعية 

التوصل إلــى نــمــوذج مكون مــن ثــالث نسب مالية لها الــقــدرة على التمييز وهــي:صــافــي رأس املــال العامل إلــى حقوق امللكية ، 

معدل دوران املدينين و نسبة األصــول الثابتة إلى حقوق املساهمين.وقد جاءت نتائج اختبار النموذج لتبين انه قادر على 

التنبؤ بالتعثر والتمييز بين املنشآت الصناعية املتعثرة وغير املتعثرة بدقة تعادل )89.3%( في سنة التحليل، كما تبين  قدرة 

النموذج  على التنبؤ بتعثر الشركات الصناعية األردنية بدقة تعادل )67.9%، 78.6%،  . 7%(، في السنة األولى والثانية 

والثالثة قبل حدوث التعثر على التوالي.

دراسة Wijekoon  و Abdul Azeez )2015( تهدف هذه الدراسة إلى تطوير نموذج متكامل للتنبؤ بتعثر الشركات 

املدرجة في سيرالنكا، و تم استخدام األسلوب اإلحصائي املتمثل في تحليل االنحدار اللوجستي، واعتمدت الدراسة على 5  

مؤشرا  لعينة مكونة من 70 شركة متعثرة وغير متعثرة ومدرجة في بورصة كولومبو في سيرلنكا خالل الفترة من عام 2002-

2010م، وتم التوصل إلى أن هناك اثنين من هذه ااملؤشرات املالية ذات النتائج األفضل وهي راس املال العامل إلى إجمالي 

األصول ، والتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية إلى إجمالي األصول.وقد وتبين اقدرة النموذج على التنبؤ بالتعثر ملدة 

تصل إلى ثالث سنوات قبل أن تفشل الشركات بدقة تعادل %88.57.
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دراسة lakshan  )2013( تهدف هذه الدراسة إلى الوصول إلى نموذج للتنبؤ بالتعثر املالي باستخدام النسب املالية في 

الشركات املدرجة في سيرالنكا، تم استخدام أسلوب تحليل االنحدار اللوجيستي على عينة مكونة من 140 شركة في سيرالنكا 

منها 70 متعثرة والباقى غير متعثرة  من أجل بناء نموذج بأفضل مجموعة ممكنة، وذلــك خالل الفترة الزمنية من 2002-

2008، وقد توصلت تلك الدراسة لنموذج قادر على التنبؤ بالتعثر بدقة تعادل 77.86% قبل سنة واحدة للتعثر. ويتضمن 

النموذج املقترح  ثالث متغيرات تتمثل في:

رأس املال العامل إلى إجمالي األصول - 

إجمالى  الديون إلى إجمالي األصول - 

دراسة Keener )3 0 ( والتى كانت  تهدف إلى تحديد نموذج للتنبؤ بالتعثر املالي في قطاع تجارة التجزئة في الواليات 

املتحدة ، تم استخدام أسلوب تحليل االنحدار اللوجيستي على عينة الدراسة املكونة من 359 شركة، وذلــك للفترة من 

005 -2012. وقد توصلت الدراسة إلى نموذج مقترح للتنبؤ بالفشل مكون من خمسة مؤشرات  مالية وغير مالية وهي عدد 

املوظفين ،العائد على األصول، هامش التدفق النقدية ، نسبة الديون إلى حقوق املساهمين ، ونسبة النقدية إلى الخصوم 
املتداول

مقارنة بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية

فى ضوء ما تم عرضه من نتائج  الدراسات السابقة ، إتضح  أن هذه الدراسات قد اختلفت فيما بينها حول النتائج التي 

تم التوصل إليها كنتيجة طبيعية الختالف األزمنة واملكان التي تمت فيها، باإلضافة إلى اختالف طبيعة املشاريع والقطاعات 

املختلفة الــتــي أجــريــت عليها.  كــذلــك هــنــاك أوجـــه تشابه وأوجـــه اخــتــالف فــي عــدة جــوانــب بين هــذه الـــدراســـات مــع الــدراســة 

الحالية. أهمها ما يلي:

بالنسبة للحدود الزمنية فلوحظ أن الدراسات السابقة اشتركت في تحليل القوائم املالية السنوية الختامية لفترة - 
الدراسة، بينما البحث محل الدراسة إستخدم الفترات الربع السنوية للقوائم املالية حتى تعطي نتائج أكثر دقة 

.
ً
ووضوحا

الــدراســات السابقة كــان هدفها بناء نموذج من املــؤشــرات املالية يتم من خالله التنبؤ بالتعثر املالي للشركات - 
التى واجهت  املــصــارف  أو  انطالقا من متغيرات مالية كمية، وقــد إستخدمت معيار للتصنيف وهــو الشركات 
تعثر مالى وأخرى لم تواجه تعثر مالى ، في حين في الدراسة الحالية فقد تم اعتبار تأثر  أو عدم تأثر األداء املالى 
للمصارف باألزمة املالية العاملية ممثل في مؤشرات الربحية معياًر لتصنيف املصارف في عينة الدراسة، وذلك 
بسبب عدم تعرض قطاع املصارف في دول مجلس التعاون الخليجي لتعثر مالي خالل الفترة املمتدة من 2006-

2014م .

إن الدراسات السابقة جميعها هدفت إلى بناء نموذج واحد يسبق التعثر املالي للمنشآت وأهملت املراحل الالحقة - 
املنشآت  املالية وتصنيف حالة  األزمـــة  مــراحــل  تـناول جميع  الحالية على  الــدراســة  لذلك حرصت  التعثر،  لذلك 
املصرفية في دول الخليج حسب املرحلة التي تمر بها، وبذلك شمل التنبؤ كل من املرحلة السابقة واملتزامنة لألزمة 
املالية وكذلك املرحلة الالحقة، مما يتيح املجال لإلدارة املصرفية التخاذ ما يلزم من إجراءات ملحاولة وضع الحلول 

الالزمة ملواجهة هذا الخطر فى املراحل املختلفة .

وبناءا على ما سبق فإن هذه الدراسة تقدم إضافة جديدة تتعلق بصياغة 3 نماذج رياضية ممثلة ملراحل األزمة املالية 

يمكن تطبيقها في املصارف العاملة في دول مجلس التعاون الخليجى ، األمر الذي يشكل إضافة جديدة خاصة بعد أن تم 

اختبار قدرة وصالحية هذه النماذج للتنبؤ املبكر قبل حدوث بسنة أو سنتين.والتبؤ أيضا بالخروج من األزمة. 
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مشكلة البحث محل الدراسة

ا وثيًقا باألنظمة املالية واملصرفية، خاصة مع موجة التحرير املالي العالي، حيث 
ً
أصبحت األزمات املالية مرتبطة ارتباط

لم يعد أي نظام مصرفي في معزل عما يمكن أن يحدث لألنظمة األخرى ، وقد انعكست تداعيات األزمة املالية العاملية على 

اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي على اعتبار أنها جزء من االقتصاد العالمي، وأنها ذات انفتاح اقتصادي ومالي 

كبير. وقد كانت أثار األزمة العاملية على املنشآت املصرفية الخليجية بشكل عام أقل من أقرانها في أوروبا والواليات املتحدة 

)حيث لم يحدث حالة إفــالس لبنك في دول مجلس التعاون الخليجى خــالل فترة األزمــة العاملية(، ويعود سبب ذلــك لقلة 

استثماراتها نسبًيا في الرهونات العقارية املنخفضة الجودة، على خالف أقرانها في أوروبا والواليات املتحدة التي كان من اهم 

مؤثراتها هو اإلفراط في قطاع العقارات وتوسيع اإلقراض خارج امليزانية العمومية. 

ولقد واجهت بعض املصارف في دول مجلس التعاون الخليجى مشكالت تتعلق  بتعثرسداد بعض القروض ، كما  أدت 

األزمة إلى تقييد السيولة في البنوك، مما أدى إلى تقنين القروض وزيادة نسبة القروض غير املدفوعة بسبب تباطؤ النشاط 

االقتصادي.كما  تسبب خوف املتعاملين من تداعيات األزمة إلى ارتفاع معدل املسحوبات من البنوك الخليجية، مما سبب 

خلال في حركة التدفقات النقدية واملالية، فاضطرت الحكومات باتخاذ مجموعة من اإلجراءات التصحيحية للحد من أثار 

األزمة على النظام املصرفي وتسهيل عودة الربحية لهذه البنوك بشكل أسرع من البنوك الغربية. ومن أبرز هذه اإلجراءات 

في تخفيف  النقدية واملساعدة  في السيولة  للنظام املصرفي ملواجهة أي نقص   
ً
أمـــواال البنوك املركزية  الحكومية هو ضخ 

أثر األزمــة االقتصادية، باإلضافة إلى تحديد نسبة التمويل املرتبطة بالرهن العقاري ومراقبة املؤسسات املالية املرتبطة 

باملؤسسات الدولية، وكذلك قامت الحكومات بدول مجلس التعاون الخليجي باستثمار حوالي 350 مليار دوالر لتخفيف 

الضغط على البنوك )الشهباني،2014(.

أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى إيجاد مؤشرات مالية تتسم بالقدرة التنبؤية باألزمات املالية في مراحلها الثالث ابتداًء بدخول 

األزمة ثم اإلجنياز والخروج منها وأخيًرا مرحلة ما بعد األزمة ، وذلك من خالل بناء ثالث نماذج رياضية باستخدام االنحدار 

 يعكس درجة أهميته 
ً
اللوجيستي، ويتألف كل نموذج من مجموعة من املؤشرات املالية، حيث يكون لكل مؤشر منهم وزنا

في التنبؤ والتصنيف بين املنشآت املصرفية حسب املرحلة التي تمر بها. ويمكن تلخيص أهداف الدراسة في النقاط التالية:

بناء نموذج ريا�ضي باستخدام االنحدار اللوجستي بهدف إيجاد مؤشرات مالية تتسم بالقدرة التنبؤية باألزمات - 
املالية في مراحلها الثالث ابتداًء بدخول األزمة ثم اإلجنياز والخروج منها وأخيًرا مرحلة ما بعد األزمة .

التعرف على املؤشرات املالية املكونة لكل نموذج في املراحل الثالث وترتيبها من حيث األهمية في القدرة على التنبؤ - 
الكافية إلدارة املنشآت املصرفية  بحالة املنشآت املصرفية قبل دخــول املرحلة بسنتين، وذلــك إلتاحة الفرصة 

ومتخذي القرار التخاذ الحلول الالزمة للحد من أو منع الخسائر، وتصحيح مسار املنشأة.

أهمية الدراسة

 
ً
 ألهمية القطاع املصرفي ودوره املؤثر على جميع القطاعات األخرى، وكونه مؤشرا

ً
تكتسب هذه الدراسة أهمية نظرا

 يؤثر على التنمية االقتصادية بشكل كلي. كذلك تبرز أهمية هذه الدراسة في بناء نماذج كمية ملراحل األزمة املالية 
ً
حيويا

الثالثة التي تمر بها املنشآت املصرفية، فتعمل كإنذارات مبكرة ملحاولة إيقاف األخطار املرتبطة باألزمات املالية ومحاولة 

تجازوها ، وذلــك ملــا لهذه األخــطــار مــن تأثير على اقتصاد الــدولــة وعلى قــاعــدة املتعاملين مــع املــصــارف واملهتمين بــه الذين 

الثالثة  املالية  املتعلقة بمراحل األزمـــات  الكمية  الــنــمــاذج  الــحــســاس، و عليه فستعود هــذه  القطاع  بتأثر هــذا  يــتــضــررون 
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بالفائدة على جميع مستخدمي القوائم املالية للمصارف، واملساهمة في اتخاذ قــرارات تصحيحية مبكره تصب في خدمة 

الجهاز املصرفي نفسه واملجتمع املالي واالقتصاد الوطني.

فرضيات الدراسة

بناء على مشكلة الدراسة وتحقيًقا لهدفها تم صياغة فرضيات البحث فى شكل الفرض العدمى، وللبحث فرضيتين 
رئيسييتين كما يلي:

الفرضية األولى )إلستخالص النموذج الذي يمكن من خالله تصنيف املصارف( واملتمثلة في األتي:

النموذج اللوجستي غير قادر على تصنيف املصارف في كل من املراحل الثالث لتأثر املصارف باألزمة املالية العاملية 

)دخول – إجتياز – النمو(. 

الفرضية الثانية )ألختبار مدى قدرة نموذج االنحدار اللوجستي املقترح على التنبؤ( واملتمثلة في األتي:

 ال يمكن التنبؤ باملصارف في السنة األولــى والسنة الثانية التي تسبق كل مرحلة من املراحل الثالث لتأثر املصارف 

باألزمة املالية العاملية )دخول – إجتياز – النمو(. 

ومن ثم سوف يتم إختبار كل من الفرضيتين السابق ذكرهما فى كل مرحلة من املراحل الثالث لتأثر املصارف باألزمة 

املالية العاملية )دخول– إجتياز – النمو(.

حدود الدراسة
الحدود الزمنية: تم التركيز في هذه الدراسة على املؤشرات املالية من خالل دراســة القوائم املالية الربع سنوية - 

للفترة املمتدة من 2006-2014م.

 لتعرض االقــتــصــاد فــي مطلع 5 0 م ألزمـــة النفط االقــتــصــاديــة املتمثلة في 
ً
حيث تــم استبعاد عــام 5 0 م نــظــرا   

الهبوط الشديد ألسعار النفط وكان من أبرز تجليات تأثير تلك األزمة على دول الخليج هو تراجع إيراداتها النفطية 
وانعكاسات ذلك على موازناتها، حيث أثرت هذه األزمة االقتصادية على أداء جميع القطاعات بما فيها ذلك قطاع 

املصارف.

أما الحدود املكانية: تتمثل في قطاع املصارف عينة الدراسة واملتمثلة في دول مجلس التعاون الخليجي وهي: اململكة - 
العربية السعودية، دولة الكويت، مملكة البحرين، دولة قطر، دولة اإلمارات املتحدة، سلطنة عمان.

منهجية الدراسة

بالنظر إلى طبيعة املوضوع محل الدراسة، ومن أجل إثبات الفرضيات تم املزج بين املنهجين الوصفي والتحليلي. فاألول 

يختص بالجانب النظري املتعلق باستخالص أهم الدراسات ذات الصلة باملوضوع، و التعرف على التحليل املالي باستخدام 

 األزمة املالية العاملية واملراحل الثالث 
ً
النسب املالية و قدرتها على التنبؤ وكذلك التعرف على ماهية األزمات املالية تحديدا

لألزمة املالية التي تمر بها املنشآت املصرفية ، ابــتــداًء باملرحلة األولــى وهــي مرحلة دخــول األزمــة املالية ومــا يترتب عليها من 

أخطار ثم يليها املرحلة الثانية وهي مرحلة الخروج من األزمة املالية وبداية التحُسن املالي، نهاية باملرحلة األخيرة وهي مرحلة 

النمو بعد الخروج من األزمة املالية وتحقيق الربحية لتعويض ما ألحقته األزمة املالية من أضرار وخسائر.

أما الجانب الثاني في الدراسة فتم االعتماد على املنهج التحليلي في دراسة املراحل الثالث لألزمات املالية التي يمر بها 

قطاع املصارف في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خالل تطبيق االنحدار اللوجستي الثنائي بعد تحليل البيانات 
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املالية املستخرجة من القوائم املالية الربع سنوية. وقد تم استخدام برنامجSPSS في تحليل بيانات الدراسة واستخالص 

النماذج اإلحصائية. 

مجتمع الدراسة وعينة الدراسة

       يتكون مجتمع الدراسة من إجمالي عدد املصارف العاملة في مجلس التعاون الخليجى  ) اململكة العربية السعودية 

، وقد تم استبعاد بنك اإلنماء 
ً
األمارات العربية املتحدة، الكويت، البحرين، قطر ،عمان( واملكونة من خمس وأربعين مصرفا

 تم استبعاد كل من بنك صحار الُعماني و بنك اإلمارات 
ً
السعودي لعدم توفر القوائم املالية لعامي )2006-2007م( و أيضا

2007م بالترتيب على  2007م، يناير  2006م، أكتوبر  دبي الوطني و بنك الخليج القطري، كونها مارست عملها في نوفمبر 

التوالي ، وبالتالي لم يكن لديها القوائم املالية خالل فترة الدراسة ، ،وبناًء على ذلك فإن الدراسة التطبيقية تمت على مجتمع 

    .
ً
املصارف  العاملة في مجلس التعاون الخليجى والتي  تشمل  41 مصرفا

املتغيرات املستخدمة في الدراسة

تم االعتماد غى التحليل اإلحصائى على متغيرات مالية )كمية( تمثلت في 11 مؤشرا، بناًء على نظام التقييم املصرفي 

األمريكي )Camel(، و التي تتمثل في مجموعة من املؤشرات التي يتم من خاللها تحليل الوضعية املالية ألي بنك، واالعتماد 

عليها في القرارات الرقابية ألنها تعكس الواقع الحقيقي ملوقف املصرف. 

املــؤشــرات في  التي أظهرها استخدام هــذه  النتائج  الــفــدرالــي األمريكي أن  البنك  فــي  وقــد توصل املحللين االقتصاديين 

كشف أوجه الخلل باملصارف ومدى تحديد سالمتها املصرفية كانت أفضل من النتائج التي استخدم فيها التحليل اإلحصائي 

التقليدي الــذي كــان متبعا قبل اســتــخــدام  هــذه املــؤشــرات، كما أثبتت الــدراســات أيضا مــقــدرة املعيار على تحديد درجــة 

املخاطرة باملصرف قبل كشفها عبر آلية السوق ،ولذلك فقد طالب الكثير من الباحثين واملحللين بضرورة نشر هذه النتائج 

األفــضــل، ولذلك  األقــل واألداء  املخاطر  البنوك ذات  مــع  التعامل  التقييم واختيار  فــي  وبالتالي تحسين مقدرتهم  للجمهور 

أو�ضى البنك الفيدر بضرورة تضمين نتائج تحليل معيارCAMEL ضمن البيانات املالية السنوية التي يفصح عنها املصرف 

للجمهور وبالتالي تحقيق قدر عالي من الشفافية يساعد على فرض انضباط السوق )املومني،2010(.  

Cornett. & Saunders ) 0  (  ويأخذ النموذج في االعتبار خمسة مؤشرات رئيسية تتمثل في اآلتي

 - Capital Adequacy  كفاية رأس املال

 - Asset Quality جودة األصول 

 -3Management Quality جودة اإلدارة 

 - Earning Management إدارة الربحية 

 -5Liquidity Position درجة السيولة 

باحتمال تعرض  الــقــرار وواضــعــي السياسات  للتوجيه واإلنـــذار ملتخذي  فتعتبر هــذه املجموعات الخمس مــؤشــرات 

املــصــارف ألزمــة مالية في وقــت مبكر قبل وقــوع الحدث التخاذ ما يلزم من سياسات وإجـــراءات وقائية أو مانعة من وقوع 

األزمات )مالك، 005 (.

وفــيــمــا يــلــى الــجــدول رقـــم )1( حــيــث تــم حــســاب هـــذه املـــؤشـــرات املــالــيــة بــنــاًء عــلــى بــيــانــات الــقــوائــم املــالــيــة الــربــع سنوية 

الــدراســة، وقــد تم استبعاد مؤشر جــودة اإلدارة في التحليل لعدم تضمن القوائم املالية ألي من بيانات  للمصارف عينة 

عد للموظفين بهذا 
ُ
 تحديدها من خالل الزيارات التفتيشية امليدانية وكذلك االستبيانات التي ت

ً
هذا املؤشر، حيث يتم غالبا

الغرض)وهو لم يتناول في هذه الدراسة لصعوبة إجراءه وكذلك لم يكن من ضمن أهدافها أو اإلفرضيات التي تم إختبارها (
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جدول رقم )1( 
النسب املالية املعتمدة في التحليل اإلحصائي للدراسة.

الدراسة السابقة املستخدمة لهااملؤشر املاليالرمزالتصنيف

Capital adequacy
كفاية رأس املال

X
1

شاهين ومطر، Chancharatإجمالي حقوق امللكية / إجمالي األصول

Asset Quality
جودة األصول

X
2

بزام، شاهين ومطر، بن طرية، الغصين، lakshanإجمالي القروض / إجمالي األصول

X
3

Chancharatمخصص خسائر القروض / إجمالي القروض

X
4

Chancharatمصروفات التشغيل / إجمالي األصول

Earing Management
إدارة األرباح

X
5

Chancharatدخل التشغيل/ مصروفات التشغيل

X
6

شاهين ومطر، الغصين، Chancharatصافي الربح / إجمالي حقوق امللكية

X
7

Chancharatصافي الدخل / دخل التشغيل

X
8

الغصين، lakshan ،AbdulAzeezصافي الدخل / إجمالي األصول
X

9
lakshan  ،AbdulAzeezدخل التشغيل / إجمالي األصول

Liquidity
السيولة

X
10

Chancharat)النقدية+األوراق املالية( / إجمالي األصول

X
11

Chancharatإجمالي القروض / إجمالي الودائع

معيار التصنيف

، بل تم هذا التصنيف بعد 
ً
إن تصنيف املنشأت املصرفية في كل مرحلة من مراحل األزمــة املالية لم يكون عشوائيا

CAMEL و البالغ عددها إحــدى عشر نسبة مالية، ومتابعة تأثيرها على املنشآت املصرفية خالل فترة  مالحظة مؤشرات  

 من 
ً
الدراسة، فكان مؤشرى دخل التشغيل إلى مصروفات التشغيل،  و صافى الدخل إلى إجمالي األصــول هما األكثر تأثيرا

بقية املؤشرات وتم اعتمادهما كأساس لتصنيف املصارف حسب درجة تأثرها باألزمة املالية العاملية)2008( الى مصارف 

تأثرت باألزمة املالية العاملية ومصارف لم تتأثر، ثم لوحظ امتداد آثــار االزمــة املالية العاملية لعامين الحقين هما )2009-

ن هي املرحلة الثانية من مراحل األزمــة املالية  2010م( وبعدها بــدأت األوضــاع املالية في التحُسن فتم إعتبار سنة التحسُّ

)اجــتــيــاز األزمـــة 2011م(، وتــم تصنيف املــصــارف بــنــاًء على ذلــك الــى مــصــارف اجــتــازت األزمـــة املالية العاملية و مــصــارف لم 

تجتازها. 

 بعد خروجها من األزمة 
ً
واستمرت متابعة تأثير تلك النسبتين املاليتين على الوضع املالي للمنشأت املصرفية تحديدا

 لتأثير مؤشر دخل التشغيل إلى مصروفات التشغيل 
ً
املالية العاملية فلوحظ أن ربحية بعض املصارف بدأت في النمو تبعا

وهو األكثر تأثيرا من بقية املؤشرات  املالية حتى وصلت األرباح ألقصاها عام 2014م، فتم اعتبار 2014م هي املرحلة الثالثة 

 في األربــاح ومصارف لم 
ً
من مراحل األزمــة املالية )نمو األربـــاح(، وبناَء عليها تم تصنيف املصارف إلــى مصارف حققت نموا

 ملحوظ في األرباح.
ً
تحقق نموا

والجدير بالذكر أنه في مطلع عام 5 0 م حدث أزمة النفط االقتصادية التي تعتبر من العوامل الخارجية ذو التأثير 

السلبي على االقتصاد بجميع قطاعاته بما في ذلك قطاع املصارف، لذلك تم استبعاد 5 0 م من فترة الدراسة.

X املتمثلة في دخل 
8
X و

5
وتوضح الجداول التالية )رقــم 2، رقم 3، رقم 4، رقم 5، رقم 6، رقم 7( مؤشرات الربحية  

التشغيل الى مصروفات التشغيل وصافي الدخل إلى إجمالي األصول بالترتيب على التوالي على قطاع املصارف العاملة في دول 

مجلس التعاون الخليجي خالل فترة الدراسة املمتدة من 2006-2014م.



املجلة العربية لإلدارة، مج 37، ع3 - سبتمبر )أيلول( 2017

169

جدول رقم )2( 
X فى  قطاع املصارف السعودي خالل فترة الدراسة

8
X و 

5
مؤشرات الربحية  

البنوك 
السعودية

20062007
2008

دخول األزمة 
املالية

20092010
2011

الخروج من 
األزمة

20122013
2014
النمو

X
8

X
5

X
8

X
5

X
8

X
5

X
8

X
5

X
8

X
5

X
8

X
5

X
5

X
5

X
5

630 . 53  . 5 00. 9853. 3 0.00 865.   30.00  0. 3 0.00 93 .  50.007 9 .  0.007   5. 0.0079بنك الرياض

البنك 
العربي

0.0086 .87  0.007  .653 0.0075 .65560.005  . 3670.00   .836 0.00 7 .9670 .0056 .0098 .0 89

  67. 5530.  56 . 3366. 0 690.00 0.  9360.000 .  0.003   3. 5 0.00 390. 6  0.0   05.0 0.03بنك الجزيرة

  70. 70 6.  89 . 39 3.  0.003 00 .   0.00 9 0.9-60.0035 09. 9 870.00  . 9 90.00   .  0.006بنك البالد

مصرف 
الراجحي

0.0 73 .708 0.0 3 3. 5960.0 353. 6  0.0 0  .  8 0.007  .38900.0096 . 6   . 6 0 . 7   .3  7

البنك 
األهلي 
التجاري

0.0 033. 6 30.008  .70770.00   .86 00.0039 .6  30.00   .57850.00 9 . 009 . 33  .   83. 73 

البنك 
السعودي 
الهولندي

0.0053 . 87 0.005  .5   0.00   .5 63 .5E-0 . 9 60.003  .77050.00 8 .0  7 .30 7 .39 6 . 060

   9. 88 8.    8.  909. 300.0056 8. 0.0053 0 8.  0.006 79 .0.00883.08650.00893 3.658   0.0سامبا

البنك 
السعودي 
االستثمار

0.0  5 .5 960.00 9 .6 790.00 6 .5   0.00 5 .50 50.00   .37  0.003  .6360 .8 95 . 6603.3899

البنك 
السعودي 

الفرن�ضي
0.0099 . 5890.00753.75960.00763.83090.005  .6 650.0050 .57690.0057 .8  3 .83 8 .8760 .8 9 

97 7. 0  7. 03 6.   37. 560.0055 6. 0.0038 773. 5750.0055 . 0.0075  0 .  0.007 5 8.  0 0.0بنك ساب

املصدر: تم إعداد هذا الجدول بناءا على البيانات املدرجة في القوائم املالية الربع سنوية لقطاع املصارف السعودي. 

جدول رقم )3( 
X فى قطاع املصارف العماني خالل فترة الدراسة.

8
X و 

5
مؤشرات الربحية  

البنوك 
العمانية

20062007
2008

دخول األزمة 
املالية

20092010
2011

الخروج من 
األزمة

20122013
2014
النـمو

X
8

X
5

X
8

X
5

X
8

X
5

X
8

X
5

X
8

X
5

X
8

X
5

X
5

X
5

X
5

75 0.  8  . 9637. 8666. 5 70.00 80.   070.00 6.  0.003 7  . 90.0056  3. 00.0057 6 . 0.0059بنك مسقط

البنك الوطني 
0 8 . 0   . 86  . 63  .   0.00  98. 35560.0036.  0.008   6.  0.008 83 . 5790.0086 . 0.0078العماني

65  . 597 . 5 00. 037 . 990.0068 3. 5 60.00   .  75600.005. 6 0.00  63. 9 66580.00. 0.0067بنك ظفار

 733.  3 3.9  95.   6 .  0.005 57 .  7300.003 .  50.003 9 . 690.0038 8. 770.0053  . 0.0068البنك االهلي

المصدر: تم إعداد هذا الجدول بناءا على البيانات المدرجة في القوائم المالية الربع سنوية لقطاع المصارف العماني.
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جدول رقم )4( 

X فى قطاع املصارف الكويتي خالل فترة الدراسة.
8
X و 

5
مؤشرات الربحية  

البنوك في 
الكويتية

20062007
2008

دخول األزمة 
املالية

20092010
2011

الخروج من 
األزمة

2012 0 3
2014
النـمو

X
8

X
5

X
8

X
5

X
8

X
5

X
8

X
5

X
8

X
5

X
8

X
5

X
5

X
5

X
5

البنك األهلي 
3.58373.8989 39 .3873 .3 930.007  .0.00573 3.609 0.006  30800.00633.95. 00.0068 6 .0.00675الكويتي

البنك األهلي 
355 . 385 .93083. 9 85. 0.0058 739.  0.005 3.080 0.005  7 .70.00553 9 .99760.00603. 0.0060املتحد

596 .  7  . 6 67. 7 66. 0.0065 583. 80.0065  0.00673.5 07 . 86090.0075. 00.0070  7. 0.0066بنك برقان

 5 9. 80 9. 53.0989 8 .86050.00693.96800.00673. 0.0075 976. 8590.0075 .  30.007 33. 0.0078بنك الخليج

البنك التجاري 
 33 .  67 . 868 .  559. 0.0079  0 .  0.008 5.85580.00867.653 30.00935.39330.009 6 .5 0.009الكويتي

0  0363.3 . 0698. 95 8. 50.0073 09. 76060.0068. 7 300.00 5. 9 0.00 85680.00563.097. 0.0056بنك بوبيان

بنك الكويت 
   833.0 560.00703.33633.50853.0  .3 90370.007. 0.0080 0 0.00893.7 0.00883.738 0.00893.997الوطني

 836. 65  .  755. 0.9890 70.68000.007 380.00 00.7 30.00 50.90 37860.00.  90.003 3 . 33 0.0بنك اإلثمار

بيت التمويل 
8033. 7955. 7 8 . 3577. 990.0086 5. 0.0085 593.  0.007 8 6. 7830.0075 .  90890.007.  0.007الكويتي

املصدر: تم إعداد هذا الجدول بناءا على البيانات املدرجة في القوائم املالية الربع سنوية لقطاع املصارف الكويتي. 

جدول رقم )5( 

X فى قطاع املصارف اإلماراتي خالل فترة الدراسة.
8
X و 

5
مؤشرات الربحية  

البنوك في 
اإلماراتية

20062007
2008

دخول األزمة 
املالية

20092010
2011

الخروج من 
األزمة

20122013
2014
النـمو

X
8

X
5

X
8

X
5

X
8

X
5

X
8

X
5

X
8

X
5

X
8

X
5

X
5

X
5

X
5

بنك االمارات 
5 3.67 7 9. 8977. 7 87. 6760.0065 .   0.00   3. 3 00.00 73.86 65.63360.00  90.0  737.6 0.0لالستثمار

6065. 6596. 66 5. 9 30.  700.003  . 3 35330.00. 6 360.00 8. 0.0066 70 . 0.00763.05550.0065بنك املشرق 

 0 3.6 793.589 9. 9 96. 5 7060.00 . 7 8670.00 .  7390.003 .0.00833 3.376 90.008 0.00673.96بنك دبي اإلسالمي

3 5 .6373 .53 9 .6703 .3 680.005  .3 0.005 3.388 8790.005 .533 690.0 3.3 0 70.0 5 .0.00873بنك دبي التجاري

مصرف االمارات 
60 3. 73 3. 6093. 0908.   0.56960.00050.97780.00  30380.00. 3 0.00 7  .   75070.00. 0.0033االسالمي

املصدر: تم إعداد هذا الجدول بناءا على البيانات املدرجة في القوائم املالية الربع سنوية لقطاع املصارف اإلماراتي.
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جدول رقم )6( 

X فى قطاع املصارف القطري خالل فترة الدراسة. 
8
X و 

5
مؤشرات الربحية  

البنوك القطرية
20062007

2008
دخول األزمة 

املالية
20092010

2011
الخروج من 

األزمة
20122013

2014
النـمو

X
8

X
5

X
8

X
5

X
8

X
5

X
8

X
5

X
8

X
5

X
8

X
5

X
5

X
5

X
5

6333. 90 733.7  .63 73. 0.0066  57. 00.0037 80. 3 350.00  .  0.005 39 . 60.0058 68.  0.006البنك االهلي

 8 5. 5  3.6 03.538 7 .80550.00693. 93600.0057.  000.006  .50.00633  3.5 0.00793.86060.007بنك قطر الوطني

 970. 3506. 8 6 .   0 . 90.0063 7 .  00.005 5 . 9630.0053 . 090.0065  . 690.0086 7. 06 0.0بنك الدوحة
البنك التجاري 

78 53.5 76. 5  5. 5056. 680.0069 0. 9530.0063 . 630.0068 3. 30.0078 56. 350.0090 6. 0.0085القطري

7386.58396.79766.7765 .6 090.007 006.60800.00985.9 0.0 7 0.03587.9 95.360 75390.03. 0.0386مصرف الريان
مصرف قطر 

06  .3 573.076  .3 8  .6670.00653 .550.00695 8.0 0.009 976.578 0.0 706.305 80.0 7 .056 0.0االسالمي
بنك قطر الدولي 

5 66.   79. 55 5.76566.7 50.007 0.00855.98550.00775.88 6.863 3 770.0  .76  56.76670.0  0.0اإلسالمي
املصدر: تم إعداد هذا الجدول بناءا على البيانات املدرجة في القوائم املالية الربع سنوية لقطاع املصارف القطري. 

جدول رقم )7( 

X فى قطاع املصارف البحريني خالل فترة الدراسة.
8
X و 

5
مؤشرات الربحية  

البنوك 
البحرينية

20062007
2008

دخول األزمة 
املالية

20092010
2011

الخروج من 
األزمة

20122013
2014
النـمو

X
8

X
5

X
8

X
5

X
8

X
5

X
8

X
5

X
8

X
5

X
8

X
5

X
5

X
5

X
5

البنك االهلي 
3.9769 8763.335 .73.09083 8990.00 . 6 36760.00. 0 6500.00 . 5 0.00  66. 7370.0033 . 0.0030املتحد

بنك البحرين 
08 9.  803.  56 . 3533.  670.005 060.9 0.0- 39 .  0.005- 8 683.7 0.0 00 .03  80.0 77. 0.0078اإلسالمي

بنك البحرين 
33.0567 3.08  6 .3 78370.00503.000. 8 0.00 0 8. 0.0053 879. 85580.0058. 88780.0057. 0.0059الوطني

بنك البحرين 
 65 . 6976.   69.  8 5.  0.003 386. 7 0890.00 .   60.00 53. 9 30.00  7. 80.0037 05. 5 0.00والكويت

68  .  6 3. 98  . 6 9 . 90.0007  3. 80.0006 670.00363.67  .50.03073 883.35 60.0 5 . 5 0.03مصرف السالم
املصدر: تم إعداد هذا الجدول بناءا على البيانات املدرجة في القوائم املالية الربع سنوية لقطاع املصارف البحرين

تصنيف مجتمع البحث حسب تأثره باألزمة العاملية

تكون مجتمع البحث في املرحلة األولى من مراحل األزمة املالية من مجموعة املنشأت املصرفية املتأثرة باألزمة واملنشأت 

املصرفية غير املتأثرة، حيث بلغ عدد املجموعة األولى 16 فيما بلغ عدد املجموعة الثانية 5  مصرف 
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جدول رقم )8( 
عدد البنوك املتأثرة باألزمة املالية العاملية وغير املتأثرة في دول املجلس

املصارف غير املتأثرةاملصارف املتأثرة

47اململكة العربية السعودية
45دولة الكويت

43دولة قطر
13سلطنة عمان

23مملكة البحرين
14دولة اإلمارات العربية املتحدة

1625املجموع
61 %39 %النسبة

تكون مجتمع البحث في املرحلة الثانية من مراحل األزمة املالية من مجموعة املنشأت املصرفية املجتازة لألزمة املالية 
واملنشأت املصرفية التي لم تجتاز، حيث بلغ عدد املجموعة األولى 18 فيما بلغ عدد املجموعة الثانية 3  مصرف.

جدول رقم )9( 
عدد البنوك املجتازة لألزمة املالية العاملية وغير املجتازة في دول مجلس التعاون الخليجى

املصارف غير  املجتازةاملصارف  املجتازة

74اململكة العربية السعودية

27دولة الكويت

43دولة قطر

13سلطنة عمان

32مملكة البحرين

14دولة اإلمارات العربية املتحدة

1823املجموع

56 %44 %النسبة

تكون مجتمع البحث في املرحلة الثالثة من مراحل األزمــة املالية من مجموعة املنشأت املصرفية التي حقق نمًوا في 
األرباح بعد تجاوز األزمة املالية واملنشأت املصرفية التي لم تحقق نمو في األرباح، حيث بلغ عدد املجموعة األولى 26 فيما بلغ 

عدد املجموعة الثانية 5  مصرف تجاري.

جدول رقم )10( 
عدد البنوك التي حققت نمو في األرباح بعد تجاوز األزمة والتي لم تنمو أربحها

مصارف لم تحقق نمو في األرباحمصارف حققت نمو في األرباح

74اململكة العربية السعودية

54دولة الكويت

43دولة قطر

22سلطنة عمان

41مملكة البحرين

41دولة اإلمارات العربية املتحدة

2615املجموع

37 %63 %النسبة

املصدر: تم إعداد هذا الجدول بناءا على معيار التصنيف
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مصادر جمع البيانات:

تم الحصول على القوائم املالية الربع سنوية املتمثلة في امليزانيات العمومية وحساب األرباح والخسائر وحساب أ- 

 gulfbase باإلضافة ملوقع الخليجي  التعاون  فــي دول املجلس  العاملة  املــصــارف  مــن  الــصــادرة  النقدية  التدفقات 

 Excel للحصول على تلك القوائم املالية وذلك ملدة عشر سنوات، وتم تحليل هذه القوائم وذلك من خالل برنامج

 استخدام برنامج SPSS، لبناء النموذج األمثل في كل 
ً
للوصول إلى النسب املالية املعتمدة في الدراسة، وتم أيضا

مرحلة.

استخدام بعض املراجع والكتب التي كتبت في هذا املوضوع.ب- 

استخدام األبحاث املنشورة والدراسات املحكمة التي كتبت في نفس املوضوع.ج- 

االستعانة باإلنترنت والنسخ اإللكترونية املوجودة على صفحاته.د- 

األسلوب اإلحصائي املستخدم في الدراسة

تــم حــســاب إحــــدى عــشــر نــســبــة مــالــيــة لعينة مــن 16 مــصــرف مــتــأثــر بـــاألزمـــة املــالــيــة الــعــاملــيــة، و5  مــصــرف لــم يتأثر 

ــــة، وقـــد تــم تحليل هـــذه الــنــســب بــاســتــخــدام الــطــريــقــة اإلحــصــائــيــة املــعــروفــة بــاســم االنـــحـــدار الــلــوجــســتــي الثنائي  بتلك األزمـ

)Binary Logistic Regression( كأفضل وسيلة للتحليل والتي تتوافق مع بيانات الدراسة، من أجل الوصول الى النموذج 
الريا�ضي الذي يتكون من مجموعة من النسب املالية القادرة على التنبؤ بحالة املصارف إلى مصارف وذلك في العام األول 

والثاني قبل حلول املرحلة الالحقة في األزمة املالية.

مفهوم االنحدار اللوجستي  -

يمكن تعريف نموذج االنحدار اللوجستي بأنه نموذج يستخدم للتنبؤ باحتمالية وقــوع أو عدم وقــوع حدث معين، 

أو ظهور أو عدم ظهور ظاهرة معينة. ويستخدم االنحدار اللوجستي عدة متغيرات ُمتوقعة والتي يمكن أن تكون رقمية أو 

فئوية )بابطين، 2009(.

 بمحاولة تحديد طبيعة العالقة بين املتغيرات واستخدام تلك العالقة في التنبؤ 
ً
حيث يهتم أسلوب االنحدار عموما

بقيم متغير ما )املتغير التابع( إذا علمت قيمة املتغيرات األخرى )املتغيرات املستقلة(، أي أن الغرض األسا�ضي الستخدام 

أساليب االنحدار هو تقدير النموذج الذي يمثل العالقة بين املتغيرات الستخدامها في التنبؤ اإلحصائي )بابطين، 2009(.

 مبررات استخدام تحليل االنحدار اللوجستي  -

يستخدم االنحدار اللوجستي عند ما يكون املتغير التابع  متغيرا وصفيا على سبيل املثال التأثر بفترة األزمة املالية - 
أو عدم التعثر بها ويعبر عنهما بالقيمتين )1,0(   بينما  ممكن أن تكون املتغيرات املستقلة  متغيرات اسمية أو كمية 

كالنسب املالية، أي أن متغيرات الدراسة تتالئم مع متغيرات االنحدار اللوجستي.

 االنحدار اللوجستي ال يحتاج ان يكون هناك تماثل بين املصارف املتأثرة واملصارف غير املتأثرة من حيث حجم - 
األعمال، رأس املال، حجم األصول .

متغيرات النموذج اللوجستي 3-

يشمل النموذج اإلحصائي املستخدم في تحليل املتغيرات التالية:  

املتغير التابع dependent variable وهو متغير ثنائي يمثل حالة املصرف ويحصل على قيمتين فقط:أ- 

)Y = 1( في املرحلة األولى: في حال أن البنك متأثر باألزمة املالية العاملية
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)Y = 0( في حال أن البنك غير متأثر باألزمة املالية العاملية

)Y = 1( في املرحلة الثانية: في حال أن البنك لم يتجاوز األزمة املالية العاملية

)Y = 0( في حال أن البنك متجاوز األزمة املالية العاملية

)Y =1( في املرحلة األولى: في حال أن البنك لم يحقق نمو في األرباح بعد األزمة املالية العاملية

)Y = 0( في حال أن البنك حقق نمو في األرباح بعد األزمة املالية العاملية

املتغيرات املستقلة Independent variable وتشمل هذه املتغيرات املستقلة مجموعة النسب املالية البالغ عددها ب- 
X

11
.......... ،X

3
 ،X

2
 ،X

1
11 نسبة مالية ل 41 بنك تجاري، وقد رمز ملجموعة النسب املالية بالرمز 

خطوات تطبيق النموذج املقترح  -

الختبار مــدى قــدرة النموذج اللوجستي املقترح على التنبؤ بحالة املــصــارف في دول املجلس في السنة األولــى والسنة 

الثانية التي تسبق كل مرحلة من املراحل الثالثة ) مرحلة دخول األزمة ثم  مرحلة اإلجتياز  ثم مرحلة النمو(  وذلك  بإتباع 

الخطوات التالية:

احتساب النسب املالية التي حددها نموذج االنحدار لكل مصرف من املصارف التي جرت عليها الدراسة )عينة أ- 

)املرحلة  التي تسبق دخــول األزمـــة  للفترة  األولـــى والثانية  السنة  باعتبارها   2007،  2006 مــن  التحليل( لكل سنة 

األولى(، ولكل سنة من 2009 ،2010 باعتبارها السنة األولى والثانية للفترة التي تسبق الخروج من األزمة )املرحلة 

الثانية(، ولكل سنة من 2012 ،3 0  باعتبارها السنة األولى والثانية للفترة التي تسبق النمو )املرحلة الثالثة(.

ايجاد جداول التصنيف لحالة املصارف حسب املرحلة التي يجري عليها الدراسة، لقياس نسبة دقة التنبؤ من ب- 

خالل املقارنة بين ما تم رصده من مجموعتي املصارف املتأثرة باألزمة املالية واملصارف غير املتأثرة وبين التصنيف 

املبني على أساس نموذج االنحدار اللوجستي املقترح.

املبني على أســاس نموذج االنحدار ج-  التصنيف  في  الدقة  بين نسب  الفرق  T-test الختبار  استخدام اختبار »ت« 

اللوجستي، ونسب الدقة في التنبؤ وذلك في السنوات التحليل.

إختبار فروض البحث

إختبار فرضيتى البحث فى املرحلة األولى لتأثر املصارف باألزمة املالية العاملية:

الفرضية األولى   -

فرض العدم: النموذج اللوجستي في املرحلة األولى )دخول األزمة( غير قادر على تصنيف املصارف إلى مصارف متأثرة 

باألزمة املالية ومصارف غير متأثرة باألزمة املالية في السنوات 2006، 2007.

باعتبار سنة 2008م هي سنة األزمة املالية العاملية، فهي تمثل املرحلة األولى من مراحل األزمات املالية ، ومن ثم سيتم 

استخدام األسلوب اإلحصائي املعتمد في الدراسة )Stepwise logistic regression(، وبالتحديد استخدام طريقة االختيار 

2007م وفيها تدخل النسب   ،2006 Method: Stepwise )Wald( في بناء نموذج االنحدار اللوجستي للسنوات  التدريجي 

املالية الى نموذج االنحدار اللوجستي املقترح )أو تحذف من( واحدة تلو األخرى وفق مستوى املعنوية .

في البداية املتغيرات التي حذفت من النموذج وأظهرت عدم داللتها اإلحصائية وعدم اهميتها بناًء على طريقة االختيار 

التدريجي املستخدمة في بناء النموذج اللوجستي املقترح، والــذي يمكن من معرفة مدى قــدرة ذلك النموذج على تصنيف 
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املــصــارف إلـــى مــصــارف مــتــأثــرة بــاألزمــة املــالــيــة الــعــاملــيــة ومــصــارف لــم تــتــأثــر، وجــــدول رقـــم )11( الــتــالــي يــوضــح هـــذة املتغيرات 

املحذوفة:

جدول رقم )11( 
املتغيرات املحذوفة من النموذج اإلحصائي

Variables not in the Equation

7 
وة

ط
لخ

ا

القيمةاملتغير
درجة الحرية

d.f
الداللة اإلحصائية

.Sig

X
2

284.159 .
X

3
005.19 5.

X
4

091.1763.
X

6
 .3 81  5.

X
7

142.1706.
X

8
689.1406.

X
9

 .5791209.
X

10
726.139 .

لــم تظهر معنوية حيث كــانــت داللتها اإلحصائية أكــبــر من   الــتــى  يتضح مــن الــجــدول السابق رقــــم)11( النسب املالية 

0.05   ومن ثم تم إستبعادها من النموذج املقترح ، فى حين تشير النتائج ااملوضحة  في الجدول التالي رقم )12( إلى املتغيرات 

تــأثــرهــا بــاألزمــة املــالــيــة العاملية مــن عــدمــه. حيث تتضح الــداللــه  املستقلة االــتــى لها تأثير معنوي على تصنيف  املــصــارف و 

X: دخل التشغيل على 
5
X: إجمالي حقوق امللكية على إجمالي األصول، 

1
اإلحصائية )P-value < 0.05( لكل املتغيرات التالية :)

X أهم نسبة مالية 
1
X: إجمالي القروض على إجمالي الودائع(. وكما أشــارت قيمة )Exp )B(( إلى أن 

11
مصروفات التشغيل، 

  .X
11

X ثم 
4
تساعد على التنبؤ بحالة املصرف من النسب املالية قيد الدراسة يليها على الترتيب 

جدول رقم )12( 
 يوضح نتائج طريقة االختيار التدريجي لالنحدار اللوجستي: 

 قيم معامالت املتغيرات املستقلة والدالة اإلحصائية لها
ً
وولد لنموذج االنحدار اللوجستي مبينا

Variables in the Equation
7 

وة
ط

لخ
ا

املتغير
قيمة املعامل

B
الخطأ املعياري

S.E
إحصاء وولد

Wald
درجات الحرية  

d.f

الداللة 
اإلحصائية

.Sig
Exp)B(

8 90.7 10.0 67. 56 .0- 0.33ثابت

X
1

5.73  .3   9.08810.000308.30 

X
5

-0.   0.067 0.97710.00 0.80 

X
11

-0.3890.083  .0 010.0000.677

 SPSS املصدر: تم إعداد هذا الجدول بناء على نتائج الحزمة االحصائية

 وفــى ضــوء تلك النتائج تم التوصل الــى نموذج االنــحــدار اللوجستي في شكله النهائي املكون من ثــالث نسب مالية، 

يمكن من خاللها تصنيف املصارف املتأثرة باألزمة املالية والتي لم تتأثر، وكذلك سوف يتم إستخدامها فى التنبؤ بتأثير 

األزمــة العاملية على املصارف فى دول مجلس التعاون الخليجي خالل الفترة قبل سنة أو سنتين من حدوث األزمــة املالية 

العاملية.
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النموذج اللوجستي املقترح

تم بناء نموذج لوجستي Logistic Model للتنبؤ بتأثر املصارف العاملة  بدول مجلس  التعاون الخليجى ويشتمل على 

ثالث نسب مالية من أصل 11 نسبة مالية تم إجراء الدراسة عليها، وبذلك يكون النموذج الريا�ضي كالتالي:

Log odds )Y( = -0.33  + 5.73 x
1
 - 0.   x

5
 - 0.389x

11

حيث أن:

)Log odds )Y: اللوغارتيم الطبيعي لنسب الخالف ملتغير حالة املصرف. -

X : نسبة إجمالي حقوق امللكية إلى إجمالي األصول- 
1

X  : نسبة دخل التشغيل إلى مصروفات التشغيل- 
5

X: نسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع- 
11

تقييم نموذج اإلنحدار اللوجستي املقترح للتنبؤ بدخول األزمة املالية:

سيتم التحقق من مدى مالءمة النموذج بشكل كلي وذلــك من خالل عدة مقاييس مهمة تساعد في تقويم النموذج النهائي، ومن هذة 

املقاييس: إحصاءات R2، إختبـار c2 ، جداول التصنيف.

إحصاءات R2أ- 

أظــهــرت املتغيرات الــداخــلــة فــي الــنــمــوذج أنــهــا فــســرت حــوالــي 6.7 % )بــاســتــخــدام معامل Nagelkerke R2( و  . %3 

)باستخدام معامل Cox & Snell R2( من التغيرات في تأثر املصرف )املتغير التابع(، وهذا يدل على أنه مــازال هناك نسبة 

من التغيرات في املتغير التابع تعود ملتغيرات اخرى غير مدرجة في النموذج وذلك كما هو موضح في جدول رقم )3 ( التالي:

جدول رقم )13(
تفسير املتغيرات الداخلة في النموذج

Model Summary
Log likelihood -2P-VauleCox & Snell R2Nagelkerke R2رقم الخطوة

1638.83 0.000129.039.
26 7.6 00.00  50.069.
36 9.8  0.0   65.189.
4595.7000.0 7209.249.
558 .58 0.038229.276.
6585.9360.0 6296. 73.
758 . 9 0.0 93  .267.

يتضح من الجدول السابق تناقص قيمة املقدار ) -log Likelihood ( نسبة األرجحية، إلى أن وصل إلى أدنى قيمة 

 Cox & Snell ، كــذلــك نــالحــظ تــزايــد قيمة معامل تحديد 
ً
والـــذي يشمل ثــابــت نــمــوذج االنــحــدار اللوجستي دال إحــصــائــيــا

R2والذي يشير إلى فعالية نموذج اإلنحدار اللوجستي في شرح التغيرات في املتغير التابع 

إختبـار c2 :ب- 

وجد أن مربع كاي لداللة الفرق بين قيمتي لوغاريتم دالة الترجيح لنموذج االنحدار اللوجستي باملتغيرات املستقلة 

وبدون املتغيرات املستقلة موضع الفحص على النحو التالي:
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جدول رقم )14( 
اختبار الداللة اإلحصائية للنموذج ككل

Omnibus Tests of Model Coefficients

7 
وة

ط
c2DfP-valueخ

65.  630.000

ويــتــضــح مــن الــجــدول رقـــم )14( أن قيمة مــربــع ـكــاي تــســاوي )6  .65( وهـــي ال تــســاوي الــصــفــر وذو داللـــة إحصائية 

)P-value= 0.000 < 0.05( وهذا يعني أن النموذج اإلحصائي الذي تم توفيقة ذو داللة إحصائية )معنوي( مما يدل على ان 

املتغيرات املوجودة في النموذج ذات داللة إحصائية ولها أهمية وتأثير في تصنيف املصارف الى مصارف متأثرة باألزمة املالية 

ومصارف غير متأثرة.

اختبار كفاءة تصنيف النموذجج- 

فــي خــطــواتــه السبع التي  لــنــمــوذج االنــحــدار اللوجيستي  الــتــابــع )حــالــة املــصــرف(  فيما يلي جـــداول التصنيف للمتغير 

تم التوصل إليها باستخدام الطريقة التدريجية في اختبار املؤشرات املالية وإدخالها في النموذج خالل فترة األزمــة املالية 

العاملية، و وقد ظهرت النتائج كما هي موضحة في الجداول التالية.

جدول رقم )15( 
كفاءة تصنيف النموذج في الخطوة صفر

Classification Table

0 
وة

ط
لخ

ا

التصنيف
املصارف غير املتأثرة

)Predicted( التصنيف الصحيحاملتوقع
% املصارف املتأثرة

املشاهدة
)Observed(

100%00 3املصارف غير املتأثرة

0%1800املصارف املتأثرة
64%النسبة التصنيف الصحيحة

جرى تصنيف هذا الجدول على أساس وجود ثابت االنحدار فقط، ويتضح أن نسبة التصنيف الصحيحة قد بلغت 

64% عندما كان الثابت موجود فقط في النموذج املقترح.

جدول رقم )16( 
كفاءة تصنيف النموذج في الخطوة األولى

Classification Table

1 
وة

ط
لخ

التصنيفا
املصارف غير املتأثرة

)Predicted( التصنيف الصحيحاملتوقع
% املصارف املتأثرة

املشاهدة

)Observed(

5. 9%29624املصارف غير املتأثرة

20%14436املصارف املتأثرة

 .66%النسبة التصنيف الصحيحة

X وثابت  االنحدار، ويتضح أن النسبة املئوية 
10

جرى تصنيف هذا الجدول على أساس وجود متغير مستقل واحد 

للتوقعات الصحيحة قد بلغت  .%66.
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جدول رقم)17( 
كفاءة تصنيف النموذج في الخطوة الثانية

Classification Table

2 
وة

ط
لخ

التصنيفا
املصارف غير املتأثرة

)Predicted( التصنيف الصحيحاملتوقع
% املصارف املتأثرة

املشاهدة
)Observed(

 .93%29921املصارف غير املتأثرة

 .  %14040املصارف املتأثرة

67.8%النسبة التصنيف الصحيحة

X و ثابت االنحدار، ويتضح أن النسبة املئوية للتوقعات 
10

 ، X
6
جرى تصنيف هذا الجدول على أساس  وجود املتغيرات 

X  في النموذج املقترح.
10

  ،  X
6
الصحيحة قد ارتفعت إلى 67.8% عند وجود الثابت ، 

جدول رقم )18( 
كفاءة تصنيف النموذج في الخطوة الثالثة

Classification Table

3 
وة

ط
لخ

ا

التصنيف
املصارف غير املتأثرة

)Predicted( التصنيف الصحيحاملتوقع
% املصارف املتأثرة

املشاهدة
)Observed(

 .93%29822املصارف غير املتأثرة

3.3 %3842 املصارف املتأثرة

68%النسبة التصنيف الصحيحة

Xو ثابت االنحدار، ويتضح أن النسبة املئوية 
10

  ، X
6
 ، X

5
جرى تصنيف هذا الجدول على أساس  وجود متغير مستقل 

Xفي النموذج املقترح.
10

  ، X
6
 ، X

5
للتوقعات الصحيحة قد ارتفعت بمقدار  .0% عند وجود الثابت ، 

جدول رقم )19( 
كفاءة تصنيف النموذج في الخطوة الرابعة

Classification Table

4 
وة

ط
لخ

التصنيفا
املصارف غير املتأثرة

)Predicted( التصنيف الصحيحاملتوقع
% املصارف املتأثرة

املشاهدة
)Observed(

 .89%8535 املصارف غير املتأثرة

 . 3%12456املصارف املتأثرة

 .68%النسبة التصنيف الصحيحة

X و ثابت االنحدار، و يتضح أن نسبة 
11

 ،X
10

  ، X
6
 ، X

5
جرى تصنيف هذا الجدول على أساس  وجود متغير مستقل 

املئوية للتوقعات الصحيحة بلغت  .68% في النموذج املقترح.

جدول رقم )20( 
كفاءة تصنيف النموذج في الخطوة الخامسة

Classification Table

5 
وة

ط
لخ

التصنيفا
املصارف غير املتأثرة

)Predicted( التصنيف الصحيحاملتوقع
% املصارف املتأثرة

املشاهدة
)Observed(

 . 9%18 30املصارف غير املتأثرة

 .39%10971املصارف املتأثرة

6. 7%النسبة التصنيف الصحيحة
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X و ثابت االنــحــدار، ويتضح أن 
11

 ،X
10

  ، X
6
 ، X

5
 ، X

1
جرى تصنيف هذا الجدول على أســاس وجــود متغير مستقل 

X  للنموذج املقترح.
1
النسبة املئوية للتوقعات الصحيحة قد ارتفعت بمقدار 6. 7% عند أضافة 

جدول رقم)21( 
كفاءة تصنيف النموذج في الخطوة السادسة

 Classification Table

6 
وة

ط
لخ

التصنيفا
املصارف غير املتأثرة

)Predicted( التصنيف الصحيحاملتوقع
% املصارف املتأثرة

املشاهدة
)Observed(

96.6%30911املصارف غير املتأثرة

 .  %10080املصارف املتأثرة

77.8%النسبة التصنيف الصحيحة

X و ثابت االنحدار، ويتضح أن النسبة 
11

 ، X
6
 ، X

5
 ، X

1
جرى تصنيف هذا الجدول على أساس وجود متغير مستقل 

املئوية للتوقعات الصحيحة قد ارتفعت إلى 77.8% في النموذج املقترح.

جدول رقم)22( 
كفاءة تصنيف النموذج في الخطوة السابعة

Classification Table

7 
وة

ط
لخ

التصنيفا
املصارف غير املتأثرة

)Predicted( التصنيف الصحيحاملتوقع
% املصارف املتأثرة

املشاهدة

)Observed(

96.9%010 3املصارف غير املتأثرة

6. 5%8793املصارف املتأثرة

80.6%النسبة التصنيف الصحيحة

X و ثابت االنحدار، ويتضح أن النسبة املئوية 
11

 ،X
5
 ، X

1
تم تصنيف هذا الجدول على أساس وجود متغير مستقل 

X  الذي اليعطي أهمية كبيرة للنموذج املقترح.
6
للتوقعات الصحيحة قد ارتفعت إلى 80.6% بعد حذف

ويالحظ من جــداول التصنيف ملتغير ) حالة املــصــرف( في نماذح االنــحــدار اللوجستي السابقة أن نسبة التصنيف 

الصحيحة تتزايد مع إدخال متغيرات جديدة إلى النموذج، حيث بلغت في النموذج اللوجستي األول والذي يحتوي على متغير 

السيولة )النقدية واألوراق املالية إلى إجمالي األصول (والحد الثابت في املعادلة  .66% في جدول )16(، ثم تزايدت بمقدار 

 . % عند دخول متغير نسبة صافي الدخل إلى إجمالي حقوق امللكية ممايعني أهمية هذة النسبة املالية ، ومع إدخال متغير 
في جدول   %68 التصنيف الصحيحة  بلغت نسبة  اللوجستي  النموذج  إلــى  التشغيل  إلــى مصروفات  التشغيل  نسبة دخــل 

)18(. وبلغت نسبة التصنيف الصحيحة الــى  .68% كما هي في جــدول )19( مع إشــراك متغير نسبة إجمالي القروض إلى 
إجمالي الودائع ، إال أن هذة النسبة زادت بمقدار  .6% عند ادخال متغير نسبة إجمالي حقوق امللكية إلى إجمالي األصول 
إلى نموذج االنحدار مما يدل على أهمية هذة النسبة املالية في النموذج املقترح للتنبؤ بتأثر املصارف باألزمة العاملية في دول 

الخليج، وبلغت نسبة التصنيف الصحيحة على 77.8% كما في جدول )21( عند حذف متغير )النقدية + االوراق املالية( إلى 

 يتضح من جدول رقم )22( أن النموذج في الخطوة السابعة قد حقق نسبة تصنيف كلية صحيحة 
ً
أجمالي األصول، واخيرا

و هي عبارة عن عدد التنبؤات الصحيحة على العدد الكلي لعينة الدراسة بلغت 80.6% وهي نسبة مرتفعة. وبالنظر للخطوة 

)0( واملوضحة في الجدول رقم )5 ( والتي تبين نتائج التحليل دون أي من املتغيرات املستقلة )املتنبئة( فإنة يمكن مالحظة 

التحسن امللحوظ في نسبة التصنيف الصحيحة التي حققها النموذج املقترح.
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الفرضية الثانية  -

فرض العدم: ال يمكن التنبؤ باملصارف املتأثرة باألزمة املالية العاملية وغير املتأثرة في السنة األولى والسنة الثانية التي 

تسبق األزمة املالية العاملية. 

يتم اختبار هذه الفرضية عن طريق إختبار مدى قدرة النموذج اللوجستي املقترح على التنبؤ بتأثر املصارف في دول 

مجلس التعاون الخليجى  في السنة األولى والسنة الثانية التي سبقت األزمة وذلك بإجراء الخطوات التالية:

احتساب النسب املالية التي حددها نموذج االنحدار لكل مصرف من املصارف التي جرت عليها الدراسة )عينة - 
التحليل( لكل سنة من 2006 ،2007 بإعتبارها السنة األولى والثانية التي تسبق األزمة.

ايــجــاد جـــداول التصنيف للمصارف املــتــأثــرة وغير املــتــأثــرة فــي هــذة الــســنــوات لقياس نسبة دقــة التنبؤ مــن خالل - 
املقارنة بين ماتم رصده من مجموعتي املصارف املتأثرة باألزمة املالية واملصارف غير املتأثرة وبين التصنيف املبني 

على أساس نموذج االنحدار اللوجستي املقترح.  

السنة األولى قبل األزمة املالية العاملية:

جدول رقم )23( 
يوضح دقة التنبؤ باملصارف عينة التحليل لسنة 2007م.

عدد املصارف
مجموعة املصارف املتوقعة

املصارف املتأثرةاملصارف غير املتأثرة

5 املصارف غير املتأثرة
22

%89. 
3

% 0.9

16املصارف املتأثرة
3

% 0. 
 3

%79.6
3. 8%نسبة الدقة في التنبؤ

ويتضح من الجدول رقم )3 ( نتائج تصنيف البنوك في عينة التحليل في السنة األولى قبل األزمة املالية العاملية سنة 

2007 ، و تم رصد ستة أخطاء في التنبؤ لألزمة املالية ، حيث تم تصنيف ثالث مصارف غير متأثرة من املصارف التي أجريت 

عليها الدراسة ضمن مجموعة املصارف املتأثرة و احتمال الوقوع في الخطأ السابق 0.9 %، أي أن احتمال عدم الوقوع 

فيه هــو  .89% بينما تــم تصنيف ثــالث مــصــارف متأثرة ضمن مجموعة املــصــارف غير املتأثرة و احتمال عــدم الــوقــوع في 

هذا الخطأ مساوي 79.6%.مما يعني أن نسبة دقة التنبؤ بتأثر املصارف في دول مجلس التعاون الخليجي في2007 مساوية 

% 8 .3= 100 *  }2/)0.796  +    0.89 (} 

السنة الثانية قبل األزمة املالية العاملية:

جدول رقم )24( 
يوضح دقة التنبؤ باملصارف عينة التحليل لسنة 2006م.

عدد املصارفمجموعة املصارف الفعلية
مجموعة املصارف املتوقعة

املصارف املتأثرةاملصارف غير املتأثرة

5 املصارف غير املتأثرة
24

%97
1

%3

16املصارف املتأثرة
6

%37.5
10

%6 .5
79.75%نسبة الدقة في التنبؤ
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ويتضح من الجدول رقم )24( نتائج تصنيف البنوك في عينة التحليل في السنة الثانية قبل األزمة املالية العاملية سنة 

2006 و تم رصد سبعة أخطاء في التنبؤ لفترة األزمة العاملية ، حيث تم تصنيف مصرف غير متأثرة من املصارف التي أجريت 

عليها الدراسة ضمن مجموعة املصارف املتأثرة و احتمال الوقوع في الخطأ السابق 3%، أي أن احتمال عدم الوقوع فيه 

هو 97% بينما تم تصنيف ست مصارف متأثرة ضمن مجموعة املصارف غير املتأثرة و احتمال عدم الوقوع في هذا الخطأ 

مساوي 5. 6%.مما يعني أن نسبة دقة التنبؤ بتأثر املصارف في دول مجلس التعاون الخليجي في2006 تساوي %79.75.

استخدام اختبار »ت« T-test الختبار الفرق بين نسبة الدقة في التنبؤ املبنية على أساس نموذج االنحدار اللوجستي 

ونسبة الدقة في التنبؤ لكل من السنتين 2006 )جدول رقم 24(، و2007 )جدول رقم 3 (. عند مستوى داللة 0.05، وبعد 

إجــراء االختبار على السنوات 007 ،006  لوحظ عــدم وجــود فــرق بين نسبة التنبؤ املبنية على أســاس نموذج االنحدار 

باملصارف  التنبؤ  النموذج على   قــدرة  يعني  مما   ،)t=0.6 6, P-value=0.6   > 0.05( السنيتن حيث  لكال  التنبؤ  ونسب 

املتأثرة باألزمة املالية العاملية وغير املتأثرة في السنة األولى والسنة الثانية التي تسبق األزمة املالية العاملية.

إختبار فرضيتى البحث فى املرحلة الثانية لتأثر املصارف باألزمة املالية العاملية:

الفرضية األولى:   -

النموذج اللوجستي في مرحلة الثانية )الخروج من األزمة( غير قادر على تصنيف املصارف إلى مصارف تجاوزت األزمة 

املالية ومصارف لم تتجاوزها في السنوات 2009 ، 2010.

ــــات املــالــيــة وهـــي خــروج  بــاعــتــبــار ســنــة 2011م ســنــة تــحــُســن األداء املـــالـــي، فــهــي تمثل املــرحــلــة الــثــانــيــة مــن مــراحــل األزمـ

ــــة املــالــيــة الــعــاملــيــة، وتــــم اســـتـــخـــدام األســـلـــوب اإلحـــصـــائـــي املــعــتــمــد فـــي الـــدراســـة  قـــطـــاع املـــصـــارف فـــي دول املــجــلــس مـــن األزمــ

)Stepwise logisitic regerssion(، وبالتحديد استخدام طريقة االختيار التدريجي )Method: Stepwise )Wald في تقدير 

نموذج االنحدار اللوجستي للسنوات 2009، 2010م وفيها تدخل املؤشرات املالية الى نموذج االنحدار اللوجستي املقترح )أو 

تحذف من( واحدة تلو األخرى وفق مستوى املعنوية .

في البداية تمثلت  املتغيرات التي حذفت من النموذج وأظهرت عدم داللتها اإلحصائية وعدم اهميتها بناًء على طريقة 

االختيار التدريجي املستخدمة في بناء النموذج اللوجستي املقترح، والذي يمكننا من معرفة مدى قدرة ذلك النموذج على 

تصنيف املــصــارف إلــى مــصــارف متجاوزة لــالزمــة املالية والــتــي لــم تتجاوزها، وجـــدول رقــم )5 ( التالي يوضح هــذة املتغيرات 

املحذوفة:

جدول رقم )25( 
املتغيرات املحذوفة من النموذج اإلحصائي

Variables not in the Equation

3 
وة

ط
لخ

ا

القيمةاملتغير
درجة الحرية

d.f
الداللة اإلحصائية

.Sig

X
1

0. 6 10.609

X
2

0.68710. 07

X
3

 .  510.  6

X
4

0.37510.5 0

X
7

 .  310. 36

X
8

0.  810.70 

X
9

0.5  10. 75

X
10

 .76610. 8 
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يتضح من الجدول السابق رقم)5 ( املؤشرات املالية التى لم تظهر معنوية ، حيث كانت داللتها اإلحصائية أكبر من  

0.05   ومن ثم تم إستبعادها من النموذج املقترح ، فى حين تشير النتائج ااملوضحة  في الجدول التالي رقم )26( إلى املتغيرات 

املستقلة االتى لها تأثير معنوي على تصنيف املصارف وتجاوز األزمة املالية العاملية من عدمه. حيث كانت الدالله اإلحصائية 

X: صافي الربح/إجمالي حقوق امللكية، 
6
X: دخل التشغيل/مصروفات التشغيل، 

5
)P-value < 0.05( لكل املتغيرات التالية: )

X أهم مؤشر ساعد على التنبؤ بحالة املصرف 
4
X إجمالي القروض / إجمالي الودائع(. وكما أشارت قيمة )Exp )B(( إلى أن 

11
:

 .X
6
 
ً
X و أخيرا

5
 ، X

11
يليها على الترتيب 

جدول رقم )26( 

يوضح نتائج طريقة االختيار التدريجي لالنحدار اللوجستي: 

 قيم معامالت املتغيرات املستقلة والدالة اإلحصائية لها.
ً
وولد لنموذج االنحدار اللوجستي مبينا

Variables in the Equation

5 
وة

ط
لخ

ا

املتغير
قيمة املعامل

B
الخطأ املعياري

S.E
إحصاء وولد

Wald
درجات الحرية  

d.f

الداللة 
اإلحصائية

.sig
Exp)B(

366. .7931033. 0.350  0.3ثابت

X
5

-0. 300.0693.5 01060.0.878

X
6

- 6.8 35. 59 0. 561021.0.000

X
11

 .5 30. 67 0.5 01001. .539

وفى ضوء تلك النتائج تم التوصل الى نموذج االنحدار اللوجستي في شكله النهائي املكون من ثالث نسب مالية، يمكن 

من خاللها تصنيف املصارف في مرحلة خروجها من تأثير األزمة العاملية إلى مصارف متجاوزة لتأثير األزمة العاملية ومصارف 

غير متجاوزة، وكذلك سوف يتم إستخدامها فى التنبؤ بتجاوز املصارف تأثير األزمة العاملية فى دول مجلس التعاون الخليجي 

ن األوضاع املالية بسنة أو سنتين. خالل الفترة التي تسبق تحسُّ

النموذج اللوجستي املقترح:

تم بناء نموذج لوجستي Logistic Model للتنبؤ بتجاوز املصارف العاملة في دول املجلس لألزمة املالية العاملية التي 

حلت بها عــام 2008م، ويشتمل النموذج على ثــالث مــؤشــرات مالية من أصــل 11 نسبة مالية تم إجــراء الــدراســة عليها، و 

وبذلك يكون النموذج الريا�ضي كالتالي:

log odds )Y( = 0.3   - 0. 30x
5 

-  6.8 3x
6 

+  .5 3x
11

حيث أن:

)Log odds )Y: اللوغارتيم الطبيعي لنسب الخالف ملتغير حالة املصرف. -

X : دخل التشغيل إلى مصروفات التشغيل.- 
5

X: صافي الربح إلى أجمالي حقوق امللكية.- 
6

X: إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع.- 
11
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تقييم نموذج اإلنحدار اللوجستي املقترح للتنبؤ بالخروج من األزمة املالية العاملية:

 تــم التحقق مــن مــدى مــالءمــة الــنــمــوذج بشكل كلي وذلــك مــن خــالل عــدة مقاييس مهمة تساعد فــي تقويم النموذج 

النهائي، ومن هذة املقاييس: إحصاءات R2، إختبـار c2 ، جداول التصنيف.

إحصاءات R2أ- 

 Nagelkerke ظهرت املتغيرات الداخلة في النموذج عند الخطوة الخامسة أنها فسرت حوالي  .5 % )باستخدام معامل

R2( و  .  % )باستخدام معامل Cox & Snell R2( من التغيرات في تجاوز املصرف )املتغير التابع(، وهذا يدل على أنه مازال 

هناك نسبة من التغيرات في املتغير التابع تعود ملتغيرات اخرى غير مدرجة في النموذج وذلك كما هو موضح في جدول رقم 

)27( التالي:

جدول رقم )27(
تفسير املتغيرات الداخلة في النموذج

Model Summary

Log likelihood -2P-VauleCox & Snell R2Nagelkerke R2رقم الخطوة

1  7.0 80.000 56.176.

2 05.7  0.0 5188.220.

3397. 890.037211. 5 .

يتضح من الجدول السابق تناقص قيمة املقدار ) log Likelihood -( نسبة األرجحية ، إلى أن وصل إلى أدنى قيمة له 

 ، كذلك نالحظ تزايد قيمة معامل تحديد 
ً
في النموذج رقم )5( و الذي يشمل ثابت نموذج االنحدار اللوجستي دال إحصائيا

Cox & Snell R2 والذي يشير إلى فعالية نموذج اإلنحدار اللوجستي في شرح التغيرات في املتغير التابع 

إختبـار c2 :ب- 

وجد أن مربع كاي لداللة الفرق بين قيمتي لوغاريتم دالة الترجيح لنموذج االنحدار اللوجستي باملتغيرات املستقلة 

وبدون املتغيرات املستقلة موضع الفحص على النحو التالي:

جدول رقم )28( 
اختبار الداللة اإلحصائية للنموذج ككل

Omnibus Tests of Model Coefficients

3 
وة

ط
c2DfP-valueخ

73. 9630.000

  ويتضح من الجدول السابق رقم )28( أن قيمة مربع كاي تساوي )96 .73( عند مستوى معنوية يساوي

)P-value= 0.000 < 0.05( وهذا يعني أن النموذج اإلحصائي املقترح ذو داللة إحصائية )معنوي( مما يدل على ان 

املتغيرات املوجودة في النموذج عند الخطوة الثالثة لها أهمية ومساهمة ذات داللة إحصائية في تصنيف املصارف املتجاوزة 

لألزمة املالية وغير متجاوزة و ذلك في السنة األولى والثانية بعد األزمة املالية.
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اختبار كفاءة تصنيف النموذجج- 

فيما يلي جــداول التصنيف للمتغير التابع )حالة املصرف( لنموذج االنحدار اللوجيستي في خطواته الثالث التي تم 

التوصل إليها باستخدام الطريقة التدريجية في اختيار النسب املالية وإدخالها في النموذج خالل خروج املصارف من األزمة 

املالية العاملية، وظهرت النتائج كما هي موضحة في الجداول التالية.

جدول رقم)29( 
كفاءة تصنيف النموذج في الخطوة صفر

Classification Table

0 
وة

ط
لخ

التصنيفا
املصارف غير املتجاوزة لألزمة

)Predicted( التصنيف الصحيحاملتوقع
% املصارف املتجاوزة لألزمة

املشاهدة
)Observed(

100%1970املصارف غير املتجاوزة لألزمة

0%1280املصارف املتجاوزة لألزمة

60.6%النسبة التصنيف الصحيحة

         تم تصنيف هذا الجدول على أساس وجود ثابت االنحدار فقط، ويتضح أن نسبة التصنيف الصحيحة قد بلغت 60.6% عندما كان 
الثابت موجود فقط في النموذج املقترح.

جدول رقم)30( 
كفاءة تصنيف النموذج في الخطوة األولى

Classification Table

1 
وة

ط
لخ

التصنيفا
املصارف غير املجتازة  لألزمة

)Predicted( التصنيف الصحيحاملتوقع
% املصارف املجتازة لألزمة

املشاهدة

)Observed(

9. 9%18116املصارف غير املتجاوزة لألزمة

 .35%5 83املصارف املتجاوزة لألزمة

69.5%النسبة التصنيف الصحيحة

X وثابت االنــحــدار، ويتضح أن النسبة 
10

تم تصنيف الجدول السابق ) 30( على أســاس وجــود متغير مستقل واحــد 

املئوية للتوقعات الصحيحة قد بلغت %69.5.

جدول رقم)31( 
كفاءة تصنيف النموذج في الخطوة الثانية

Classification Table

2 
وة

ط
لخ

التصنيفا
املصارف غير املتجاوزة لألزمة

)Predicted( التصنيف املتوقع
الصحيح

% املصارف املتجاوزة لألزمة

املشاهدة
)Observed(

3. 9%18017املصارف غير املتجاوزة لألزمة

7.6 %6861املصارف املتجاوزة لألزمة

 . 7%النسبة التصنيف الصحيحة

X و ثابت االنحدار، ويتضح أن النسبة املئوية 
10

 ، X
6
تم تصنيف الجدول السابق ) 3( على أساس وجود املتغيرات 

X  في النموذج املقترح.
10

  ،  X
6
للتوقعات الصحيحة قد ارتفعت إلى  . 7% عند وجود الثابت ، 



املجلة العربية لإلدارة، مج 37، ع3 - سبتمبر )أيلول( 2017

 85

جدول رقم)32( 

كفاءة تصنيف النموذج في الخطوة الثالثة

Classification Table

3 
وة

ط
لخ

التصنيفا
املصارف غير املتجاوزة لألزمة

)Predicted( التصنيف املتوقع
الصحيح

% املصارف املتجاوزة لألزمة

املشاهدة
)Observed(

93.9%8512 املصارف غير املتجاوزة لألزمة

57%5573املصارف املتجاوزة لألزمة

79.3%النسبة التصنيف الصحيحة

Xو ثابت االنحدار، ويتضح أن النسبة 
11

  ، X
6
 ، X

5
تم تصنيف الجدول السابق ) 3(  على أساس وجود متغير مستقل 

Xفي النموذج املقترح.
11

  ، X
6
 ، X

5
املئوية للتوقعات الصحيحة قد ارتفعت بمقدار 8. % عند وجود الثابت ، 

ويالحظ من جــداول التصنيف ملتغير ) حالة املــصــرف( في نماذح االنــحــدار اللوجستي السابقة أن نسبة التصنيف 

الصحيحة تتزايد مع إدخال متغيرات جديدة إلى النموذج، حيث بلغت في النموذج اللوجستي األول والذي يحتوي على متغير 

)النقدية+األوراق املالية( إلى إجمالي األصول و الحد الثابت في املعادلة 69.5% في جدول )30( ، ثم تزايدت بمقدار 6. % 

 يتضح من جــدول رقم ) 3( أن النموذج في الخطوة 
ً
عند دخــول متغير نسبة صافي الربح إلى إجمالي حقوق امللكية،واخيرا

الثالثة قد حقق نسبة تصنيف كلية صحيحة و هي عبارة عن عدد التنبؤات الصحيحة على العدد الكلي لعينة الدراسة 

بلغت 79.3% وهي نسبة مرتفعة. وبالنظر للخطوة )0( و املوضحة في الجدول رقم )29( و التي تبين نتائج التحليل دون أي 

من املتغيرات املستقلة )التى تم التنبؤ بها ( فإنة يمكن مالحظة التحسن امللحوظ في نسبة التصنيف الصحيحة التي حققها 

النموذج املقترح.

الفرضية الثانية:   -

فرض العدم: عدم قدرة النموذج املقرح على التنبؤ بتجاوز األزمة املالية العاملية في السنة األولى والسنة الثانية التي 

تسبق إجتياز املصارف لألزمة املالية العاملية. 

تم إختبار مدى قدرة النموذج اللوجستي املقترح على التنبؤ بتجاوز املصارف في دول املجلس في السنة األولى والسنة 

الثانية التي سبقت خروج املصارف من تأثير األزمة العاملية، وذلك بإجراء الخطوات التالية:

احتساب النسب املالية التي حددها نموذج االنحدار لكل مصرف من املصارف التي جرت عليها الدراسة )عينة - 

التحليل( لكل سنة من 2009 ،2010م بإعتبارها السنة األولى والثانية التي تسبق سنة الخروج من األزمة العاملية.

ايجاد جــداول التصنيف للمصارف املتجاوزة لألزمة العاملية وغير املتجاوزة في هذة السنوات لقياس نسبة دقة - 

التنبؤ من خالل املقارنة بين ماتم رصده من مجموعتي املصارف املتجاوزة لألزمة املالية و املصارف غير املتجاوزة 

وبين التصنيف املبني على أساس نموذج االنحدار اللوجستي املقترح .
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السنة االولى قبل الخروج من تأثير األزمة املالية العاملية:

جدول رقم )33( 
يوضح التنبؤ باملصارف عينة التحليل لسنة 2010م.

عدد مجموعة املصارف الفعلية
املصارف

مجموعة املصارف املتوقعة

املصارف املتجاوزةاملصارف غير املتجاوزة لألزمة

3 املصارف غير املتجاوزة لألزمة
20

%84
3

%16

18املصارف املتجاوزة لألزمة
4

%21
14

%79

5. 8%نسبة الدقة في التنبؤ

ويتضح من الجدول رقم )33( نتائج تصنيف البنوك في عينة التحليل في السنة األولــى قبل الخروج من تأثير األزمة 

املالية العاملية سنة 2010 و تم رصد سبعة أخطاء في التنبؤ بتجاوز املصارف لتأثير األزمة املالية العاملية ، حيث تم تصنيف 

ثــالث مــصــارف غير متجاوزة لــألزمــة املالية مــن املــصــارف التي أجــريــت عليها الــدراســة ضمن مجموعة املــصــارف املــتــجــاوزة و 

احتمال الوقوع في الخطأ السابق 16%، أي أن احتمال عدم الوقوع فيه هو 84% بينما تم تصنيف أربع مصارف متجاوزة 

لألزمة املالية ضمن مجموعة املصارف غير املتجاوزة و احتمال عدم الوقوع في هذا الخطأ مساوي 79%.مما يعني أن نسبة 

دقة التنبؤ بتجاوز املصارف لألزمة املالية في دول مجلس التعاون الخليجي في2010 تساوي 5. %8.

السنة الثانية قبل الخروج من تأثير األزمة املالية العاملية:

جدول رقم )34( 
يوضح دقة التنبؤ باملصارف عينة التحليل لسنة 2009م.

مجموعة املصارف الفعلية
عدد املصارف

مجموعة املصارف املتوقعة

املصارف املتجاوزة لألزمةاملصارف غير املتجاوزة لألزمة

3 املصارف غير املتجاوزة لألزمة
19

%81
4

%19

18املصارف املتجاوزة لألزمة
5

%26
 3

%74

77.5%نسبة الدقة في التنبؤ

      يتضح من الجدول رقم ) 3( نتائج تصنيف البنوك في عينة التحليل في السنة الثانية قبل الخروج من تأثير األزمة 

املالية العاملية سنة 2009 و تم رصد تسعة أخطاء في التنبؤ بتجاوز تأثير األزمة العاملية ، حيث تم تصنيف أربعة مصارف 

غير متجاوزة لتأثير األزمـــة املالية مــن املــصــارف التي أجــريــت عليها الــدراســة ضمن مجموعة املــصــارف املــتــجــاوزة و احتمال 

الوقوع في الخطأ السابق 19%، أي أن احتمال عدم الوقوع فيه هو 81% بينما تم تصنيف خمس مصارف متجاوزة لتأثير 

األزمة املالية ضمن مجموعة املصارف غير املتجاوزة واحتمال عدم الوقوع في هذا الخطأ مساوي 74%.مما يعني أن نسبة 

دقة التنبؤ بتجاوز املصارف لتأثير األزمة املالية في دول مجلس التعاون الخليجي في2009 تساوي %77.5.

استخدام اختبار »ت« T-test الختبار الفرق بين نسبة الدقة في التنبؤ املبنية على أساس نموذج االنحدار اللوجستي 

و نسبة الدقة في التنبؤ لكل من السنتين 2009 )جدول رقم  3(، و2010 )جدول رقم 33(.
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وبهذا االختبار يتم اختبار معنوية وجود فرق بين املصارف املتجاوزة لتأثير األزمة العاملية و املصارف غير املتجاوزة 

فــي ســنــوات التحليل عــنــد مــســتــوى داللـــة 0.05، وبــعــد إجــــراء االخــتــبــار عــلــى الــســنــوات 009 ،0 0  لــوحــظ عـــدم وجــود 

 t= . 08,(  فــرق بين نسبة التنبؤ املبنية على أســاس نموذج االنــحــدار و نسب التنبؤ لكال السنيتن حيث أظهرت نتائج

P-value=0.6   > 0.05(، مما يثبت  قدرة النموذج على التنبؤ باملصارف املتجاوزة لتأثير األزمة املالية العاملية و املصارف 

غير املتجاوزة في السنة األولى و السنة الثانية التي تسبق تجاوز املصارف لتأثير األزمة املالية العاملية.

إختبار فرضيتى البحث فى املرحلة الثالثة لتأثر املصارف باألزمة املالية العاملية:

الفرضية األولى   -

فرض العدم: النموذج اللوجستي في مرحلة الثالثة )النـمو( غير قادر على تصنيف املصارف إلى مصارف حققت نموا 

 فى األرباح في السنوات 2012 ، 3 0 .
ً
فى أرباحها واملصارف التي لم تحقق نموا

2014 سنة نمو األربـــاح لقطاع املــصــارف في دول املجلس بعد خروجها بسنتين من تأثير األزمــة  لقد تم اعتماد سنة 

، بأن مجموعة من املصارف 
ً
X  كما تم توضيحه سلفا

5
املالية العاملية التي حلت بها، حيث لوحظ بناًء على مؤشر الربحية  

قد حققت نمو في األرباح و البعض لم يحققه.

استخدام  وبالتحديد   ،)Stepwise logistic regression( الــدراســة  في  املعتمد  اإلحصائي  األسلوب  استخدام  تم 

طريقة االختيار التدريجي Method: Stepwise )Wald( في تقدير نموذج االنحدار اللوجستي لسنة 2012، 3 0 م وفيها 

تدخل النسب املالية الى نموذج االنحدار اللوجستي املقترح )أو تحذف من( واحــدة تلو األخــرى وفق معايير إحصائية 

معينة.

في البداية سوف نستعرض املتغيرات التي حذفت من النموذج وأظهرت عدم داللتها اإلحصائية وعدم اهميتها وذلك 

عند الخطوة الخامسة، بناًء على طريقة االختيار التدريجي املستخدمة في بناء النموذج اللوجستي املقترح، والذي يمكننا من 

 في األرباح ومصارف لم تحقق نمو في الربح، 
ً
معرفة مدى قدرة ذلك النموذج على تصنيف املصارف الى مصارف حققت نموا

وجدول رقم )35( التالي يوضح هذة املتغيرات املحذوفة:

جدول رقم )35( 
املتغيرات املحذوفة من النموذج اإلحصائي

Variables not in the Equation

5 
وة

ط
لخ

ا

القيمةاملتغير
درجة الحرية

d.f
الداللة اإلحصائية

.Sig

X
2

 .33 1127.

X
3

 59.1690.

X
5

414.15 0.

X
6

075.1785.

X
7

 50.1617.

لــم تظهر معنوية حيث كــانــت داللتها اإلحصائية أكــبــر من   الــتــى  يتضح مــن الــجــدول السابق رقــــم)35( النسب املالية 

0.05   ومن ثم تم إستبعادها من النموذج املقترح ، فى حين تشير النتائج ااملوضحة  في الجدول التالي رقم )36( إلى املتغيرات 

 P-value <( املستقلة االتى لها تأثير معنوي على تصنيف املصارف ونمو أرباحها من عدمه. حيث تتضح الدالله اإلحصائية

X: مصروفات التشغيل/إجمالي األصول، X9:دخل 
4
X: إجمالي حقوق امللكية/إجمالي األصول، 

1
0.05( لكل املتغيرات التالية: )
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X إجمالي القروض / إجمالي الودائع(. وكما 
11

التشغيل/إجمالي األصول، X10: )النقدية+األوراق املالية(/إجمالي األصول، :

X أهم نسبة مالية تساعد على التنبؤ بحالة املصرف من النسب املالية قيد الدراسة يليها 
9
أشارت قيمة )Exp )B(( إلى أن 

 .X
4
 
ً
X وأخيرا

10
 ، X

11
 ، X

1
على الترتيب 

جدول رقم )36( 

يوضح نتائج طريقة االختيار التدريجي لالنحدار اللوجستي: 

 قيم معامالت املتغيرات املستقلة والدالة اإلحصائية لها.
ً
وولد لنموذج االنحدار اللوجستي مبينا

Variables in the Equation

5 
وة

ط
لخ

ا

املتغير
قيمة املعامل

B  
الخطأ املعياري 

S.E
إحصاء وولد 

Wald
درجات الحرية

d.f  

الداللة 
اإلحصائية

.sig
)Exp)B

.3.3030 6310 .  950.79 . -ثابت
X

1
  .359 .6956.9 91008. 3 9  .   

X
4

-370. 85-9 . 35 6. 7 1000.000.
X

9
 67.78 7 .39 5.0861024.7.36 E+07 

X
10

- . 63- .0 3 .5591033.  5.
X

11
 95-.-088.  . 581001.7 5.

وفـــى ضـــوء الــنــتــائــج الــســابــقــة يــتــم الــتــوصــل الـــى نــمــوذج االنـــحـــدار اللوجستي فــي شكله الــنــهــائــي املــكــون مــن خــمــس نسب 

مالية، يمكن من خاللها تصنيف املصارف في مرحلة نمو أرباحها بعد تأثير األزمة العاملية إلى مصارف حققت نمو في األرباح 

ومصارف لم تحقق، وكذلك سوف يتم إستخدامها فى التنبؤ بنمو أرباح املصارف بعد خروجها من تأثير األزمة العاملية فى 

دول مجلس التعاون الخليجي خالل الفترة التي تسبق نمو األرباح بسنة أو سنتين.

النموذج اللوجستي املقترح

تم بناء نموذج لوجستي Logistic Model للتنبؤ بنمو أرباح املصارف العاملة في دول املجلس بعد خروجها من تأثير 

األزمــة املالية العاملية، ويشتمل النموذج على خمس مؤشرات مالية من أصل 11 مؤشر تم إجــراء الدراسة عليها، وبذلك 

يكون النموذج الريا�ضي كالتالي:

Log odds )Y( = -  . 95 +   .359x
1
 - 370. 85x

4
 +  67.78 x

9
 -  . 63x

10
 - 0. 95x

11

حيث أن:

)Log odds )Y: اللوغارتيم الطبيعي لنسب الخالف ملتغير حالة املصرف. -

X: إجمالي حقوق امللكية إلى إجمالي األصول.- 
1

X: مصروفات التشغيل إلى إجمالي األصول.- 
4

X: دخل التشغيل إلى إجمالي األصول.- 
9

X: )النقدية+األوراق املالية( إلى إجمالي األصول.- 
10

X: إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع.- 
11
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تقييم نموذج اإلنحدار اللوجستي املقترح للتنبؤ بالنمو بعد الخروج من األزمة املالية

سيتم التحقق من مدى مالءمة النموذج بشكل كلي وذلك من خالل عدة مقاييس مهمة تساعد في تقويم النموذج 

النهائي، ومن هذة املقاييس: إحصاءات R2، إختبـار c2 ، جداول التصنيف.

-  R2 إحصاءات

ــنـــمـــوذج عــنــد الـــخـــطـــوة الــخــامــســة أنـــهـــا فـــســـرت حـــوالـــي 9.7 % )بـــاســـتـــخـــدام مــعــامــل  ــلـــة فـــي الـ بــيــنــت املـــتـــغـــيـــرات الـــداخـ

Nagelkerke R2( و .  % )باستخدام معامل Cox & Snell R2( من التغيرات في تأثر املصرف )املتغير التابع(، وهذا يدل 

على أنه مازال هناك نسبة من التغيرات في املتغير التابع تعود ملتغيرات اخرى غير مدرجة في النموذج وذلك كما هو موضح 

في جدول رقم )37( التالي:

جدول رقم )37( 
تفسير املتغيرات الداخلة في النموذج

Model Summary

Log likelihood -2P-VauleCox & Snell R2Nagelkerke R2رقم الخطوة

1 0 . 9 0.000 55. 75.

2390.7950.000194.228.

3383.3380.000  5. 57.

4377.5  0.000 3 .278.

537 . 830.000244.297.

 مــن الــجــدول السابق تناقص قيمة املــقــدار ) -log Likelihood ( إلــى أن وصــل إلــى أدنــى قيمة لــه في 
َ
يالحظ أيــضــا

، كذلك نالحظ تزايد قيمة معامل تحديد 
ً
النموذج رقم )5( والذي يشمل ثابت نموذج االنحدار اللوجستي دال إحصائيا

كوكس & سنيل والذي يشير إلى فعالية نموذج اإلنحدار اللوجستي في شرح التغيرات التي تحدث في املتغير التابع )حالة 

املصرف(.

-  : c2 إختبـار

وجد أن مربع كاي لداللة الفرق بين قيمتي لوغاريتم دالة الترجيح لنموذج االنحدار اللوجستي باملتغيرات املستقلة 

وبدون املتغيرات املستقلة موضع الفحص على النحو التالي:

جدول رقم )38( 
اختبار الداللة اإلحصائية للنموذج ككل

Omnibus Tests of Model Coefficients

5 
وة

ط
c2DfP-valueخ

 9.88 50.000

ويــتــضــح مـــن الـــجـــدول الــســابــق رقــــم )38( أن قــيــمــة مــربــع كــــاي تـــســـاوي ) 9.88 ( عــنــد مــســتــوى مــعــنــويــة يــســاوي 

)P-value= 0.000 < 0.05( وهذا يعني أن النموذج اإلحصائي الذي تم توفيقة ذو داللة إحصائية )معنوي( مما يدل على 

ان املتغيرات املوجودة في النموذج عند الخطوة الخامسة لها أهمية وتأثير ومساهمة ذات داللة إحصائية في تصنيف 
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املصارف الى مصارف حققت نمو في األربــاح ومصارف لم تحقق أربــاح وذلــك في السنة األولــى والثانية بعد خروجها من 

تأثير األزمة املالية.

اختبار كفاءة تصنيف النموذج 3-

يعتبر هذا االختبار أحد طرق فحص جودة مطابقة النموذج للبيانات، حيث سنستعرض فيما يلي جداول التصنيف 

للمتغير التابع )حالة املصرف( لنموذج االنحدار اللوجستي في خطواته الخمسة التي تم التوصل إليها باستخدام الطريقة 

التدريجية في اختيار النسب املالية وإدخالها في النموذج وظهرت النتائج كما هي موضحة في الجداول التالية.

جدول رقم )39( 
كفاءة تصنيف النموذج في الخطوة صفر

Classification Table

0 
وة

ط
لخ

التصنيفا
مصارف لم تحقق نمو في األرباح

)Predicted( املتوقع
التصنيف الصحيح

%
مصارف حققت نمو في 

األرباح
املشاهدة

)Observed(

0%0119مصارف لم تحقق نمو في األرباح

100%0201    مصارف حققت نمو في األرباح
8. 6%النسبة التصنيف الصحيحة

تم تصنيف هذا الجدول على أســاس وجــود ثابت االنحدار فقط، ويتضح أن نسبة التصنيف الصحيحة قد بلغت 

65.8% عندما كان الثابت موجود فقط في النموذج املقترح.

جدول رقم)40( 
كفاءة تصنيف النموذج في الخطوة األولى

1 
وة

ط
لخ

التصنيفا
مصارف لم تحقق نمو في األرباح

)Predicted( التصنيف املتوقع
الصحيح

%
مصارف حققت نمو في 

األرباح
املشاهدة

)Observed(

6.8 %87 3مصارف لم تحقق نمو في األرباح

88.56%3178     مصارف حققت نمو في األرباح
65.6%النسبة التصنيف الصحيحة

X وثابت االنــحــدار، ويتضح أن النسبة املئوية 
4
جــرى تصنيف هــذا الــجــدول على أســاس وجــود متغير مستقل واحــد 

للتوقعات الصحيحة قد بلغت %65.6.

جدول رقم)41( 
كفاءة تصنيف النموذج في الخطوة الثانية

2 
وة

ط
لخ

التصنيفا
مصارف لم تحقق نمو في األرباح

)Predicted( التصنيف املتوقع
الصحيح

%
مصارف حققت نمو في 

األرباح
املشاهدة

)Observed(

 . 3%4178مصارف لم تحقق نمو في األرباح

87.5%5176     مصارف حققت نمو في األرباح
67.8%النسبة التصنيف الصحيحة

 SPSS  املصدر: تم إعداد الجدول  باالستناد الى نتائج الحزمة االحصائية
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X وثابت االنحدار، ويتضح أن النسبة املئوية للتوقعات 
11

 ،X
4
جرى تصنيف هذا الجدول على أساس وجود املتغيرات 

X في النموذج املقترح.
11

 ،X
4
الصحيحة قد ارتفعت إلى 67.8% عند وجود الثابت، 

جدول رقم )42( 
كفاءة تصنيف النموذج في الخطوة الثالثة

3 
وة

ط
لخ

التصنيفا
مصارف لم تحقق نمو في األرباح

)Predicted( التصنيف املتوقع
الصحيح

%
مصارف حققت نمو في 

األرباح
املشاهدة

)Observed(

9.5 %5960مصارف لم تحقق نمو في األرباح

89.5%21180    مصارف حققت نمو في األرباح
69. 7%النسبة التصنيف الصحيحة

X وثابت االنحدار، ويتضح أن النسبة املئوية 
11

 ،X
4
 ،X

1
جرى تصنيف هذا الجدول على أساس وجود متغير مستقل 

X في النموذج املقترح.
1
للتوقعات الصحيحة قد ارتفعت بمقدار 6.89% عند إدخال املتغير 

جدول رقم)43( 
كفاءة تصنيف النموذج في الخطوة الرابعة

Classification Table

4 
وة

ط
لخ

التصنيفا
مصارف لم تحقق نمو في األرباح

)Predicted( التصنيف املتوقع
الصحيح

%
مصارف حققت نمو في 

األرباح
املشاهدة

)Observed(

  .57% 685مصارف لم تحقق نمو في األرباح

90.05%20181    مصارف حققت نمو في األرباح
 77.8%النسبة التصنيف الصحيحة

X وثابت االنحدار، ويتضح أن نسبة 
11

 ،X
9
 ،X

4
 ،X

1
تم تصنيف الجدول السابق )3 (على أساس وجود متغير مستقل 

املئوية للتوقعات الصحيحة بلغت  77.8% في النموذج املقترح.

جدول رقم)44( 
كفاءة تصنيف النموذج في الخطوة الخامسة

Classification Table
5 

وة
ط

لخ
التصنيفا

مصارف لم تحقق نمو في األرباح

)Predicted( التصنيف املتوقع
الصحيح

%
مصارف حققت نمو في 

األرباح
املشاهدة

)Observed(
69.7%8336مصارف لم تحقق نمو في األرباح
89%22179    مصارف حققت نمو في األرباح

82%النسبة التصنيف الصحيحة

X وثابت االنحدار، ويتضح أن النسبة 
11

 ،X
10

 ،X
9
 ،X

4
 ،X

1
تم تصنيف هذا الجدول على أساس وجود متغير مستقل 

  للنموذج املقترح، مما يدل على أهميته.
 
X

10
املئوية للتوقعات الصحيحة قد ارتفعت بمقدار 82% عند اضافة

ونالحظ من جــداول التصنيف ملتغير ) حالة املــصــرف( في نماذح االنــحــدار اللوجستي السابقة أن نسبة التصنيف 

فــي النموذج اللوجستي األول والـــذي يحتوي على  الــنــمــوذج، حيث بلغت  إلــى  الصحيحة تتزايد مــع إدخـــال متغيرات جــديــدة 

متغير نسبة مصروفات التشغيل إلى إجمالي األصول و الحد الثابت في املعادلة 65.6% في جدول )41( ، ثم تزايدت بمقدار 
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 . % عند دخول متغير نسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع، ومع إدخال متغير نسبة إجمالي حقوق امللكية إلى إجمالي 

فــي جــدول )3 (، وارتــفــعــت نسبة التصنيف  اللوجستي بلغت نسبة التصنيف الصحيحة 69. %7  الــنــمــوذج  إلــى  األصـــول 

 يتضح من 
ً
الصحيحة الى 77.8% كما هي في جدول )44( مع إشراك متغير نسبة دخل التشغيل إلى إجمالي األصول ، واخيرا

جــدول رقم )5 ( أن النموذج في الخطوة الخامسة قد حقق نسبة تصنيف كلية صحيحة و هي عبارة عن عدد التنبؤات 

الصحيحة على العدد الكلي لعينة الدراسة بلغت 82% وهي نسبة مرتفعة. وبالنظر للخطوة )0( واملوضحة في الجدول رقم 

في نسبة  امللحوظ  التحسن  فإنة يمكن مالحظة  )املتنبئة(  املستقلة  املتغيرات  التحليل دون أي من  نتائج  تبين  )40( والتي 

التصنيف الصحيحة التي حققها النموذج املقترح.

الفرضية الثانية:  -

فرض العدم: ال يمكن التنبؤ باملصارف ذات الربحية واملصارف التي لم تحقق نمو في الربح في السنة األولـى والسنة 

الثانية التي تسبق سنة النمو بعد الخروج من تأثير األزمة املالية العاملية. 

إلختبار مدى قــدرة النموذج اللوجستي املقترح على التنبؤ بنمو األربــاح في املصارف العاملة بــدول املجلس في السنة 

األولى والثانية التي سبقت نمو األرباح بعد الخروج من تأثير األزمة املالية العاملية، وذلك بإجراء الخطوات التالية:

احتساب النسب املالية التي حددها نموذج االنحدار لكل مصرف من املصارف التي جرت عليها الدراسة )عينة - 
التحليل( لكل سنة من 2012 ،3 0 م بإعتبارها السنة األولى والثانية التي تسبق سنة نمو األرباح بعد خروجها 

من تأثير األزمة املالية العاملية.

ايــجــاد جــــداول التصنيف لــلــمــصــارف الــتــي حققت نــمــو فــي األربــــاح واملـــصـــارف الــتــي لــم تحقق نــمــو لــألربــاح فــي هــذه - 
السنوات لقياس نسبة دقة التنبؤ من خالل املقارنة بين ماتم رصده من مجموعتي املصارف التي حقتت نمو في 

األرباح من عدمة وبين التصنيف املبني على أساس نموذج االنحدار اللوجستي املقترح.

السنة األولى قبل نمو املصارف بعد الخروج من تأثير األزمة املالية العاملية:

جدول رقم )45( 
يوضح دقة التنبؤ باملصارف عينة التحليل لسنة 2013م.

مجموعة املصارف الفعلية
عدد 

املصارف

مجموعة املصارف املتوقعة

مصارف حققت نمو في األرباحمصارف لم تحقق نمو في األرباح

5 مصارف لم تحقق نمو في األرباح
12

%74
3

%26

26    مصارف حققت نمو في األرباح
1

%7
 5

%93

83.5%نسبة الدقة في التنبؤ

ويتضح من الجدول رقم )5 ( نتائج تصنيف املصارف في عينة التحليل في السنة االولى التي تسبق نمو املصارف بعد 

خروجها من األزمــة املالية العاملية سنة 3 0  ، وتم رصد أربــع أخطاء في التنبؤ بربحية املصارف بعد تجاوز األزمــة املالية 

،حيث تم تصنيف ثالث مصارف لم تحقق نمو في أرباحها من املصارف التي أجريت عليها الدراسة ضمن مجموعة املصارف 

املحققه نمو في األرباح واحتمال الوقوع في الخطأ السابق 26%، أي أن احتمال عدم الوقوع فيه هو 74% بينما تم تصنيف 

مصرف واحد حقق نمو في األربــاح  ضمن مجموعة املصارف التي لم تحقق نمو في أرباحها و احتمال عدم الوقوع في هذا 

الخطأ مساوي 93%.مما يعني أن نسبة دقة التنبؤ بنمو ربحية املصارف بعد الخروج من تأثير األزمــة املالية العاملية عام 

3 0  مساوية ل %83.5.
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السنة الثانية قبل نمو املصارف بعد األزمة املالية العاملية

جدول رقم )46( 
يوضح التنبؤ باملصارف عينة التحليل لسنة 2012م.

مجموعة املصارف الفعلية
عدد 

املصارف
مجموعة املصارف املتوقعة

مصارف حققت نمو في األرباحمصارف لم تحقق نمو في األرباح

5 مصارف لم تحقق نمو في األرباح
11

%69
4

%3 

26    مصارف حققت نمو في األرباح
3

% 3
 3

%87
78%نسبة الدقة في التنبؤ

ويتضح من الــجــدول رقــم )46( نتائج تصنيف املــصــارف في عينة التحليل في السنة الثانية التي تسبق مرحلة النمو 
بعد خــروج املــصــارف من األزمــة املالية العاملية سنة 2012 ، وتــم رصــد سبع أخطاء في التنبؤ بربحية املــصــارف بعد تجاوز 

األزمــة املالية ،حيث تم تصنيف أربــع مصارف لم تحقق نمو في أرباحها بعد الخروج من تأثير األزمــة العاملية من املصارف 

التي أجريت عليها الدراسة ضمن مجموعة املصارف املحققه نمو في األرباح واحتمال الوقوع في الخطأ السابق  3%، أي أن 

احتمال عدم الوقوع فيه هو 69% بينما تم تصنيف ثالث مصارف حققت نمو في األرباح بعد الخروج من تأثير األزمة العاملية 

ضمن مجموعة املصارف التي لم تحقق نمو في أرباحها و احتمال عدم الوقوع في هذا الخطأ مساوي 87%.مما يعني أن نسبة 

دقة التنبؤ بنمو ربحية املصارف بعد الخروج من تأثير األزمة املالية العاملية عام 2012 مساوية ل %78.

استخدام اختبار »ت« T-test الختبار الفرق بين نسبة الدقة في التنبؤ املبنية على أساس نموذج االنحدار اللوجستي 
و نسبة الدقة في التنبؤ لكل من السنتين 2012 )جدول رقم 47(، و3 0  )جدول رقم 46(، ولقد أظهرت النتائج  وجود فرق 

معنوى بين املصارف التي حققت نمو في األرباح بعد خروجها من تأثير األزمة املالية العاملية و املصارف التي لم تحقق نمو في 

أرباحها في سنوات التحليل عند مستوى داللة 0.05،. كما  تبين  عدم وجود فرق بين نسبة التنبؤ املبنية على أساس نموذج 

)t=0.907 , P-value=0.863 > 0.05 ( االنحدار و نسب التنبؤ لكل من  2011 و 2012 حيث

وهــو ما يشير إلــى قــدرة التموذج على التنبؤ باملصارف التي حققت نموا في أرباحها واملــصــارف التي لم تحقق نمو في 

أرباحها في السنة األولى والسنة الثانية التي تسبق فترة ما  بعد الخروج من تأثير األزمة املالية العاملية. 

النتائج

تم في هذة الدراسة استخدام اسلوب االنحدار اللوجستي الثنائي بعد معالجة البيانات، حيث توصلت الدراسة إلى 

مجموعة من النتائج والتوصيات وذلك كما يلى:

نتائج إختبار فرضيات املرحلة األولى لتأثر املصارف باألزمة العاملية:   -

تكنت هذة الدراسة من إخــراج نموذج لوجستي للمرحلة األولــى من مراحل تأثير األزمــة املالية العاملية على املصارف 

للتنبؤ بدخولها فــي تلك األزمـــة وتصنيف املــصــارف إلــى مــصــارف متأثرة بــاألزمــة املــالــيــة، ومــصــارف غير مــتــأثــرة، بلغت جــودة 

تصنيف النموذج دقة جيدة تساوي 80.6% خالل السنتين 2006 و 2007. وأهم النتائج املتعلقة بهذا النموذج هي كاألتي:

العاملية قبل وقــوعــهــا لتتمكن اإلدارة املصرفية -  تأثير األزمـــة  اكــتــشــاف  قـــادر على  املــقــتــرح  اللوجستي  الــنــمــوذج  إن 
والجهات الرقابية من اتخاذ االجراءات التصحيحة الالزمة في الوقت املناسب.

تم التوصل إلى النموذج اللوجستي التالي القادر على التنبؤ بتأثير األزمة العاملية قبل حدوثها:- 
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log odds )Y( =-0.33  + 5.73 x
1
-0.   x

4
 - 0.389x

11

حيث أن:

: نسبة إجمالي حقوق امللكية إلى إجمالي األصول.
                 

X
1
 

 : نسبة دخل التشغيل إلى مصروفات التشغيل.
                

X
4

: نسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع.
               

X
11

تمكنت النسب املالية الثالثة السابق االشارة اليها من التنبؤ بحالة املنشأت املصرفية قيد البحث وتصنيفها الى - 
)مصارف متأثرة باالزمة املالية ( و ) مصارف غير متأثرة باالزمة املالية( وذلك بدقة تنبؤ ملحوظة بلغت 3. %8 ، 

79.75%  في السنة األولى والثانية التي تسبق األزمة املالية بالترتيب على التوالي.

أن املؤشرات املالية الثالثة ذات التأثير املعنوي على حالة املصرف في دول مجلس التعاون الخليجي في النموذج - 
X 

11
 ، X

4
 ، X

1
 ألهميتها النسبية على التوالي: 

ً
القيا�ضي مرتبة وفقا

نتائج إختبار فرضيات املرحلة الثانية لتأثر املصارف باألزمة العاملية:   -

توصلت الدراسة أيضأ إلى نموذج لوجستي للمرحلة الثانية من مراحل تأثير األزمة العاملية للتنبؤ بخروج املصارف من 

تلك األزمة وتصنيفه إلى مصارف متجاوزة لتأثير األزمة العاملية ومصارف غير متجاوزة، بلغت جودة تصنيف النموذج دقة 

جيدة تساوي 79.3% خالل السنتين 2009 و2010. وأهم النتائج املتعلقة بهذا النموذج هي كاألتي:

إن النموذج اللوجستي املقترح قادر على معرفة النسب املالية القادرة على التنبؤ بخروج املنشأت املصرفية من - 
تأثير االزمة املالية العاملية لتتمكن اإلدارة املصرفية والجهات الرقابية من اتخاذ االجراءات التصحيحة الالزمة في 

الوقت املناسب.

تم التوصل إلى النموذج اللوجستي التالي القادر على التنبؤ بتجاوز األزمة العاملية بعد حدوثها:- 

Log odds )Y( = 0.3  - 0. 30x
2
-  6.8 3x

6
 +  .5 3x

11

حيث أن:

: نسبة دخل التشغيل إلى مصروفات التشغيل.
 
X

5

: نسبة صافي الربح إلى إجمالي حقوق امللكية.  X
6

: نسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع.
 
X

11

البحث وتصنيفها -  قيد  املصرفية  املنشأت  بحالة  التنبؤ  مــن  اليها  االشـــارة  السابق  الثالثة  املالية  النسب  تمكنت 
الى )مصارف متجاوزة لتأثير االزمــة العاملية( و)مصارف لم تتجاوزها( وذلــك بدقة تنبؤ ملحوظة بلغت 5. %8 ، 

77.5% في السنة األولى والثانية قبل الخروج من تأثير األزمة العاملية بالترتيب على التوالي.

النموذج -  فــي  التعاون الخليجي  فــي دول مجلس  املــصــرف  التأثير املعنوي على حالة  الــثــالث ذات  املالية  النسب  أن 
. X

6
 ، X

5
 ، X

11
 ألهميتها النسبية على التوالي: 

ً
القيا�ضي مرتبة وفقا

نتائج إختبار فرضيات املرحلة الثالثة لتأثر املصارف باألزمة العاملية:  3-

ربحية  بنمو  للتنبؤ  العاملية  املــالــيــة  األزمـــة  تأثير  مــراحــل  مــن  الثالثة  للمرحلة  نــمــوذج لوجستي  إلــى  الــدراســة  توصلت 

املصارف بعد خروجها من تأثير تلك األزمــة وتصنيفها إلى مصارف حقتت نمو في األربــاح ومصارف لم تحقق، بلغت جودة 

تصنيف النموذج دقة جيدة تساوي 82% خالل السنتين 2012 و3 0 . وأهم النتائج املتعلقة بهذا النموذج هي كاألتي:

بعد خروجها -  املــصــارف  نمو ربحية  فــي  املساهمة  املالية  النسب  قــادر على معرفة  املقترح  اللوجستي  النموذج  إن 
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من تأثير األزمة املالية العاملية في عام 2014م، لتتمكن اإلدارة املصرفية والجهات الرقابية من اتخاذ االجــراءات 
التصحيحة الالزمة في الوقت املناسب.

تم التوصل إلى النموذج اللوجستي التالي القادر على التنبؤ بنمو ربحية املنشات املصرفية بعد الخروج من تأثير - 
األزمة العاملية:

Log odds )Y( = - . 95 +   .359x
1
 - 370. 85x

4
 +  67.78 x

9
 -  . 63x

10
 - 0. 95x

11

حيث أن:

: إجمالي حقوق امللكية إلى إجمالي األصول.
 
X

1

: مصروفات التشغيل إلى إجمالي األصول.
 
X

4

: دخل التشغيل إلى إجمالي األصول.
 
X

9

: )النقدية+األوراق املالية( إلى إجمالي األصول.
 
X

10

: إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع.
 
X

11

تمكنت املؤشرات املالية الخمس السابق االشارة اليها من التنبؤ بحالة املنشأت املصرفية قيد البحث وتصنيفها - 
الى )مصارف حققت نمو في األرباح( و)مصارف لم تحقق نمو في األرباح( وذلك بدقة تنبؤ ملحوظة بلغت %83.5، 
78% في السنة األولى والثانية التي تسبق مرحلة نمو أرباح املصارف ونهوضها بعد الخروج من تأثير األزمة املالية 

بالترتيب على التوالي.

أن املؤشرات املالية الخمس ذات التأثير املعنوي على حالة املصرف في دول مجلس التعاون الخليجي في النموذج - 
.X

4
 
ً
X وأخيرا

10
 ،X

11
 ،X

1
 ،X

9
 ألهميتها النسبية على التوالي: 

ً
القيا�ضي مرتبة وفقا

ملخص نتائج البحث 
تطابقت نتائج البحث مع األهــداف املرجوة منه. حيث تم بناء نموذج ريا�ضي باستخدام االنحدار اللوجستي  - 

بهدف إيجاد مؤشرات مالية تتسم بالقدرة التنبؤية باألزمات املالية في مراحلها الثالث ابتداًء بدخول األزمة ثم 
ثم مرحلة اإلجتياز وأخيًرا مرحلة ما بعد األزمة .

تحديد املؤشرات املالية املكونة لكل نموذج في املراحل الثالث وترتيبها من حيث األهمية والقدرة على التنبؤ  - 
بحالة املنشآت املصرفية قبل دخول املرحلة بسنتين، وذلك إلتاحة الفرصة الكافية إلدارة املنشآت املصرفية 

ومتخذي القرار التخاذ الحلول الالزمة للحد من أو منع الخسائر، وتصحيح مسار املنشأة.

 -3 ،)X
5
X( ونسبة دخل التشغيل إلى مصروفات التشغيل )

8
اتضح بأن نسبة صافي الدخل إلى إجمالي األصــول )

 ملعيار التصنيف بين املصارف املتأثرة باألزمة العاملية وغير املتأثرة لعام 2008، باإلضافة الى انها 
ً
كانتا أساسا

صنفت املصارف إلى مصارف تجاوزت تلك االزمــة املالية ومصارف لم تتجاوزها لعام 2011، وكذلك صنفت 
املصارف إلى مصارف حققت ربحية ومصارف لم تحقق ربح لعام 2014م.

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائى  أن  مؤشر السيولة )نسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع ( تعتبر من  - 
أهم املؤشرات املالية  املالية في التحليل اإلحصائي لقطاع املصارف حيث اشتملت جميع النماذج اللوجستية 

املقترحة على هذا املؤشر ، مما يعني اهميتها البالغة في التنبؤ بحالة املصرف.

تساهم هذة النماذج الثالثة في إعطاء صورة واضحة عن األوضاع املالية املستقبلية التي يمكن من خاللها التنبؤ 5- 
بأوضاع املصارف، األمر الذي يقدم مؤشرات هامة  للجهات الرقابية حول حقيقة اوضاع املنشأت املصرفية.

فــي دول املجلس 6-  العاملة  املــصــارف  التنبؤ بحالة  فــي  اللوجستية املستنتجة بشكل كلي  الــنــمــاذج  كــفــاءة  تبين  كما 
وتحديد العالمات املبكرة بشكل أفضل لألطراف ذات العالقة.
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أهم التوصيات
من األهمية إلدارة املصارف اإلستعانة بالنماذج املقترحة كأداة لتقييم مدى قوة وضعف الوضع املالي للمصرف  - 

الالزمة  التصحيحة  ليتم االجــــراءات  تلك األزمـــات،  لتجاوز  الكافي  الــوقــت  بــاألزمــات قبل حدوثها ومعرفة  والتنبؤ 
قبل تفاقم املــشــكــالت. وخـــالل فــتــرة زمنية يتم مــن خاللها مراقبة ومتابعة هــذا األداء وتــطــويــرة بما يــخــدم هدف 

االستمرارية.

يــو�ضــى بــإجــراء املــزيــد مــن الـــدراســـات فــي هــذا املــجــال، واســتــخــدام أســالــيــب أحصائية مختلفة، إلحـــداث التطوير  - 
املستمر في النماذج الثالثة املقترحة
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 التنبؤ بمراحل تأثير األزمة املالية 
 على أداء املصارف باستخدام االنحدار اللوجستي

دراسة تحليلية: بالتطبيق على قطاع املصارف في دول مجلس التعاون الخليجي

د. سحر مهران

 أستاذ مساعد بكلية التجارة - جامعة عين عين شمس 
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جامعة امللك عبد العزيز 
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ABSTRACT 

The objective of this study is to achieve three models, which can be used to predict the impact of fi-
nancial crisis on the banks sector of the Gulf Cooperation Council )GCC(. The early prediction of the impact 
of financial crisis on the banks performance gives an indications to the concerned parties to intervene and 
take corrective action. In order to recognize the objectives of this research, eleven financial indecators were 
calculated for a sample of    banks through annual quarter financial statement during  006- 0  .

The static method known as the logistic regression to build three models, each model represents each 
stage of the global financial crisis. The accuracy of the prediction in the first stage of the global financial 
crisis is 80.6% and the model contained three financial indecators: the total equity to total assets, operating 
income to operating expenditure and total loans to total deposits.

In addition, the accuracy of the prediction in the second stage of the global financial crisis is 79.3%. 
This model contained three financial ratio: total loans to total deposits, operating income to operating ex-
penditure and net income to total equity.While the accuracy of the prediction in the third stage of the global 
financial crisis is 8 %. The model contained five financial indecators: the Operating income to total assets, 
total equity to total assets, total loans to total deposits, Cash+securities to total assets and Operating expen-
diture to total assets.




