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في دول مجلس التعاون الخليجـي
د .سحـرمهران
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جامعة امللك عبد العزيـز

ملخص
تهــدف هــذه الدراســة إلــى التوصــل إلــى ثالثــة نمــاذج تحتــوي علــى مؤشـرات ماليــة تتســم بالقــدرة التنبؤيــة باألزمــات املاليــة
قبــل وقوعهــا فــي املصــارف العاملــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليج ــي مــن أجــل التعــرف علــى وضعيــة تلــك املصــارف وإعطــاء
ً
ً
مؤش ـرا مبك ـرا للجهــات املعنيــة للتدخــل واتخــاذ اإلج ـراءات التص ــحيحية املناســبة .ولتحقيــق ذلــك تــم حســاب إحــدى عشــر
نســبة ماليــة لعينــة مــن  41مصــرف ،مــن خــال املعطيــات الربــع الســنوية الت ــي تمتــد مــن ســنة  2006إلــى .2014
تــم تحليــل هــذه النســب باســتخدام األســلوب اإلحصائــي الــذي يعتمــد علــى االنحــدار اللوجست ــي لبنــاء ثالثــة نمــاذج،
بحيــث كل نمــوذج يمثــل مرحلــة مــن مراحــل األزمــة املاليــة العامليــة .وتــم التوصــل إلــى نمــوذج لوجست ــي للمرحلــة األولــى قــادر علــى
التنبــؤ بدخــول املصــارف فــي تلــك األزمــة املاليــة العامليــة بلغــت جــودة تصنيــف النمــوذج  ،%80.6يتكــون مــن ثــاث نســب ماليــة
مرتبــة حســب أهميتهــا كالتالــي :نســبة «إجمالــي حقــوق امللكيــة إلــى إجمالــي األصــول» ،ونســبة «دخــل التشــغيل إلــى مصروفــات
التشــغيل» ،ونســبة «إجمالــي القــروض إلــى إجمالــي الودائــع».
كمــا تــم التوصــل إلــى نمــوذج لوجست ــي للمرحلــة الثانيــة قــادر علــى التنبــؤ ُ
بتحســن األوضــاع املاليــة وخ ــروج املصــارف
مــن تأثي ــر األزمــة العامليــة .وقــد بلغــت جــودة تصنيــف النمــوذج  ،%79.3ويتكــون مــن ثــاث نســب ماليــة مرتبــة حســب أهميتهــا
كالتالــي :نســبة «إجمالــي القــروض إلــى إجمالــي الودائــع» ،ونســبة «دخــل التشــغيل إلــى مصروفــات التشــغيل» ،ونســبة «صافــي
الربــح إلــى إجمالــي حقــوق امللكيــة».
وتــم التوصــل إلــى نمــوذج لوجست ــي للمرحلــة الثالثــة قــادر علــى التنبــؤ بنمــو ربحيــة املصــارف بعــد خ ــروجها مــن تأثي ــر
األزمــة العامليــة .وقــد بلغــت جــودة تصنيــف النمــوذج  ،%82ومكــون مــن خمــس نســب ماليــة مرتبــة حســب أهميتهــا كالتالــي:
«نســبة دخــل التشــغيل إلــى إجمالــي األصــول» ،ونســبة «إجمالــي حقــوق امللكيــة إلــى إجمالــي األصــول» ،ونســبة «إجمالــي القــروض
إلــى إجمالــي الودائــع» ،و«نســبة (النقديــة  +األوراق املاليــة) إلــى إجمالــي األصــول» ،ونســبة «مصروفــات التشــغيل إلــى إجمالــي
األصــول».

مقدمة
للمصــارف أهميــة بالغــة فــي الحيــاة االجتماعيــة واالقتصاديــةُ ،ويعــد القطــاع املصرفــي مــن القطاعــات االقتصاديــة
ً
املهمــة ،والت ــي تؤث ــر بشــكل كبي ــر علــى االقتصــاد ،حيــث إنهــا مرتبطــة ارتبــاط وثيقــا بالقطاعــات األخ ــرى وتتداخــل معهــا بأعمــال
وعالقــات ذات أهميــة ،وفــي الوقــت نفســه باتــت ت ــرتبط هــذه األنظمــة املصرفيــة واالقتصاديــة باألزمــات املاليــة سـ ً
ـواء محليــة أو
عامليــة حيــث ال يســتطيع أي نظــام مصرفــي أن يعمــل فــي معــزل عــن األنظمــة األخ ــرى ومــا يحــدث فيهــا.
* تم استالم البحث في يونيو  ،2017وقبل للنشر في سبتمبر .2017
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شــهد االقتصــاد العالمــي فــي عــام  2008أزمــة ماليــة حــادة كان منبــع حدوثهــا القطــاع املالــي األمريكــي ،وبالتحديــد
االســتثمارات املاليــة فــي قطــاع العقــار .وقــد أدت هــذه األزمــة إلــى حــدوث انهيــارات اقتصاديــة كبي ــرة ،ليــس فقــط علــى مســتوى
االقتصــاد األمريكــي ،وإنمــا امتــد أث ــرها السلب ــي علــى االقتصــاد العالمــي ككل.
ونظـ ًـرا ألن مشــكلة األزمــات االقتصاديــة تمتــد إلــى العالــم بســرعة ،خاصــة بعــد تطــور وســائل االتصــال .لذلــك كان مــن
األهميــة دراســة مــدى تأث ــر املصــارف فــي دول الخليــج بتلــك األزمــة وكيفيــة التنبــؤ املبكــر بهــا قبــل حدوثهــا ،وكذلــك التنبــؤ بخ ــروج
تلــك املصــارف مــن األزمــة وذلــك باســتخدام أســلوب االنحــدار اللوجست ــي ومــن خــال اختبــار عــدد مــن النســب املاليــة الت ــي
يمكنهـ�ا التنبـ�ؤ بهـ�ذا التأث ـ�ر.

الدراسات السابقة
هنــاك دراســات عديــدة ذات صلــة بموضــوع الدراســة علــى صعيــد الــدول الناميــة واملتقدمــة .وقــد حاولــت تلــك الدراســات
وضعــ النم��اذج املناســبة للتنبـــ املبك��ر بالتعثـ��ر فـ�ي معظ�مـ القطاع��ات .وفيم��ا يل��ي أهــم النتائ��ج التـ��ي توصل��ت إليه��ا تلــك الدراســات
حسـ�ب الت ـ�رتيب الزمني لها من األحدث إلى األقدم ،ثم سنسـ�تعرض املقارنة بي ـ�ن الدراسـ�ات السـ�ابقة والدراسـ�ة الحالية.

الدراسات العربـيـة:
دراســة ب ــزام ( ،)2014وهدفت هذه الدراســة إلى التوصل إلى أفضل مجموعة ممكنة من املؤشـرات املالية الت ــي يمكن
اســتخدامها للتنبؤ بتعث ــر املؤسســات الصغي ــرة واملتوســطة من أجل التعرف على وضعية تلك املؤسســات واتخاذ اإلج ـراءات
املناســبة ،كذلك محاولة الربط بي ــن ظاهرة التعث ــر املالي واملؤشـرات املالية.
تم اسـ�تخدام األسـ�لوب اإلحصائي الذي يعتمد على التحليل العاملي التميي ـ�زي  AFDعلى عينة مكونة من  20مؤسســة
صغي ــرة ومتوســطة بمحافظــة ورقلــة ،منهــا خمــس مؤسســات متعث ــرة والباقــي ســليمة مــن أجــل بنــاء نمــوذج بأفضــل مجموعــة
ممكنــة ،وتــم التوصــل إلــى نمــوذج مكــون مــن أربــع نســب ماليــة مــن بي ــن  17نســبة ماليـ�ة لهـ�ا القدــرة علـ�ى التميي ــز وهــي:
األصول الجارية إلى إجمالي األصول،األصول غيـر الجارية إلى إجمالي األصول،ربح االستغالل إلى املبيعات الصافية،النتيجة الصافية إلى رقم األعمال.دراســة شاهي ــن ومطــر ( ،)2011وهدفــت الدراســة للوصــول إلــى أفضــل مجموعــة مــن النســب املاليــة الت ــي يمكــن
اســتخدامها للتنب��ؤ بتعث ـ�ر املنش��آت املصرفي��ة والتمييـ��ز بي ــن املتعث ــرة وغي ــر املتعث ــرة .وقــد تــم اســتخدام األســلوب اإلحصائــي –
التحليــل التميي ــزي الخطــي متعــدد املتغي ـرات  -للتوصــل إلــى أفضــل مجموعــة مــن املؤشـرات املاليــة الت ــي يمكــن اســتخدامها فــي
بن��اء النم��وذج ،ممـ�ا يمك��ن منــ التميي ـ�ز بي ــن املنشــآت املتعث ــرة غي ــر املتعث ــرة قبــل وقــوع التعث ــر بسنتي ــن وتــم احتســاب النســب
املالية لعينة من ثمانية بنوك نصفها متعثـ��ر والنصف األخـ��ر غي ــر متعث ــر ،وذلك عن الفت ــرة ما بي ــن السنوات (،)2007-1997
وق��د جـ��رى اختبـ�ار النموــذج وتبي ــن أن�هـ ق��ادر علــى التنبـــ بالتعث ــر والتميي ـ�ز بي ــن املنشــآت املصرفيــة املتعث ــرة واملنشــآت املصرفيــة
غي ــر املتعث ــرة بدقــة تعــادل ( ،)%62.5 ،%75 ،%75فــي الســنة األولــى والثالثــة والرابعــة قبــل حــدوث التعث ــر علــى التوالــي.
دراســة بــن طريــة ( ،)2011وهدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى أي مــدى تعتمــد املؤسســات املصرفيــة علــى النســب
املاليــة للتنبــؤ بتعث ــر القــروض املصرفيــة والتعــرف علــى أهــم النســب املاليــة الت ــي تعتمــد لبنــاء نمــوذج إحصائــي مقت ــرح الغــرض
من��ه التمييـ��ز بي ــن املؤسســات الســليمة واملتعث ــرة ،حيــث اعتمــدت هــذه الدراســة علــى أسلوبي ــن األســلوب األول االســتقصاء
واألســلوب الثانــي طريقــة االنحــدار املتــدرج وتوصلــت إلــى مــا يلــي:
البنك يعتمد على استخدام النسب املالية في اتخاذ القرار االئتماني.البنك ال يطبق النماذج اإلحصائية للتنبؤ بتعثـر القروض املصرفية.عمر املؤسسة معدل دوران األصول عامالن أساسييـن للتنبؤ بتعثـر القروض املصرفية.160
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دراســة الطويــل ( ،)2008وهدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى أث ــر تطبيــق نظــام  CAMELفــي دعــم عمليــات الرقابــة
املصرفيــة مــن خــال اســتخدام مجموعــة مــن املؤشـرات واملعايي ــر النموذجيــة لتفــادي األزمــات املاليــة ،واعتمــدت دراســته علــى
أســلوب املســح الشــامل واالعتمــاد علــى أداة االســتبيان لعينــة تتكــون مــن  5بنــوك وبلــغ عــدد فروعهــا  16فــرع ،وقــد توصــل إلــى
أن املصــارف التجاريــة تعتمــد علــى نظــام  CAMELبدرجــة كبي ــر ألهميتــه فــي إظهــار نقــاط القــوة والضعــف فــي أنظمــة العمــل
املصرفــي.
دراسـ�ة الغصي ـ�ن ( ،)2004وهدفــت هــذه الدراســة إلــى تطوي ــر نمــوذج ريا�ضــي باســتعمال النســب املاليــة بحيــث يمكــن
هـ�ذا النمـــذج املكـــن م��ن النس��ب املالي��ة م��ن التميي ـ�ز بيـنــ املنش��آت املتعثـرــة وغيـ�رـ املتعثـ��رة .اعتم��دت الدراسـ�ة علـ�ى  22نسـ�بة
ماليـ�ة لعينـ�ة مكونـ�ة مـ�ن  10شــركات متعث ــرة و 16شــركة غي ــر متعث ــرة ،مــن خــال القوائــم املاليــة لثــاث ســنوات ،2002-2000
وقــد تــم اســتخدام أســلوب االنحــدار اللوجيست ــي للتوصــل إلــى أفضــل نمــوذج للتعث ــر املالــي مــن النســب املاليــة .وأهــم النتائــج
الت ــي تــم التوصــل إليهــا نمــوذج مكــون مــن أربعــة نســب ماليــة وهــي:
نسبة رأس املال العامل إلى مجموع األصول،نسبة اإليـرادات إلى مجموع األصول،نسبة الذمم املدينة إلى حجم اإليـرادات،نسبة الذمم املدينة إلى األصول املتداولة.وأوصــت الدراســة بالعمــل علــى االهتمــام بتحليــل النســب املاليــة ملــا لهــا مــن أهميــة فــي وضــع مؤش ـرات مهمــة عــن وضــع
الشــركات ولفــت أنظــار تلــك الشــركات بجــدوى تحليــل النســب املاليــة لهــم.

الدراسات األجنبية
دراســة  ،)2015( Sinamnuayphol and Chancharatوتهــدف هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى العوامــل املؤث ــرة
فــي فشــل الشــركات املاليــة خــال الفت ــرة  ،2015-2004اعتمــدت الدراســة علــى  17نســبة ماليــة لعينــة مكونــة مــن  20شــركة
متعث ــرة و 39شــركة غي ــر متعث ــرة ،وكل هــذه الشــركات هــي مؤسســات ماليــة مســجلة فــي بورصــة تايالنــد .تــم اســتخدام أســلوب
االنحــدار اللوجيســتي ،والتوصــل إلــى أربــع نســب ماليــة تكــون النمــوذج املقت ــرح هــي:
مخصص خسائر القروض إلى إجمالي القروض،صافي الدخل إلى إجمالي حقوق امللكية،الفائدة على القروض إلى إجمالي القروض،فوائد الدخل إلى الدخل بدون فوائد.تــم اختبــار هــذا النمــوذج وتبي ــن أنــه قــادر علــى التنبــؤ بالتعث ــر فــي املؤسســات املاليــة املدرجــة فــي بورصــة تايالنــد بدقــة
ً
تعــادل  %94.90مــن العينــة .ولذلــك أوصــت الدراســة بأهميــة هــذا النمــوذج املقت ــرح لحمايــة الشــركات مــن اإلفــاس مســتقبال.
دراســة  ،)2015( Zohraبعنـ�وان« :اســتخدام النســب املاليــة للتنبــؤ بالتعث ــر املالــي (دراســة ميدانيــة علــى الشــركات
الصناعية األردنية)» ،وتهدف هذه الدراسة إلى التوصل إلى نموذج للتنبؤ املبكر بالتعثـر املالي ،يتألف النموذج من مجموعة
مــن النس��ب املاليـ�ة ويكـ�ون لهـ�ا وزن مح��دد ُيشيـ�رـ إل��ى أهميت��ه فيــ التميي ـ�ز بي ــن الشــركات الصناعيــة املتعث ــرة وغي ــر املتعث ــرة ،وقــد
تــم اســتخدام األســلوب اإلحصائــي الــذي يعتمــد علــى االنحــدار اللوجيست ــي علــى عينــة مكونــة مــن ثمانيــة وعشري ــن شــركة
صناعيــة ،وتــم التوصــل إلــى نمــوذج مكــون مــن ثــاث نســب ماليــة لهــا القــدرة علــى التميي ــز وهــي:
صافي رأس املال العامل إلى حقوق امللكية،معدل دوران املدينين،نسبة األصول الثابتة إلى حقوق املساهمين.161
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هذــا وقـ�د جـرــى اختباــر النم�وـذج وتبيـ��ن أن��ه قــادر علــى التنب��ؤ بالتعثـرــ والتميي ـ�ز بي ــن املنشــآت الصناعيــة املتعث ــرة وغي ــر
ً
املتعثـرة بدقة تعادل ( )%89.3في سنة التحليل ،وأيضا تبيـن اختبار النموذج أنه قادر على التنبؤ بتعثـر الشركات الصناعية
األردنيــة بدقــة تعــادل ( ،)%74.1 ،%78.6 ،%67.9فــي الســنة األولــى والثانيــة والثالثــة قبــل حــدوث التعث ــر علــى التوالــي.
دراسـ�ة  Wijekoonو ،)2015( Abdul Azeezوتهــدف هــذه الدراســة إلــى تطوي ــر نمــوذج متكامــل للتنبــؤ بتعث ــر
الشــركات املدرجــة فــي ســيريالنكا ،وقــد تــم اســتخدام األســلوب اإلحصائــي املتمثــل فــي تحليــل االنحــدار اللوجســتي ،واعتمــدت
الدراســة علــى  15نســبة ماليــة لعينــة مكونــة مــن  70شــركة متعث ــرة وغي ــر متعث ــرة ومدرجــة فــي بورصــة كولومبــو فــي ســيريالنكا
خــال الفت ــرة مــن عــام  ،2010-2002وتــم التوصــل إلــى أن هنــاك اثني ــن مــن هــذه النســب املاليــة ذات النتائــج األفضــل وهــي:
راس املال العامل إلى إجمالي األصولالتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية إلى إجمالي األصول.وتــم اختبــار هــذا النمــوذج وتبي ــن أنــه قــادر علــى التنبــؤ بالتعث ــر بدقــة تعــادل  ،%88.57وهــو نمــوذج قــوي فــي الحصــول
علــى نتائــج دقيقــة ملــدة تصــل إلــى ثــاث ســنوات قبــل أن تفشــل الشــركات.
دراسـ�ة  ،)2013( Lakshanوتهــدف هــذه الدراســة إلــى الوصــول إلــى نمــوذج للتنبــؤ بالتعث ــر املالــي باســتخدام النســب
املاليــة فــي الشــركات املدرجــة فــي ســيريالنكا ،تــم اســتخدام أســلوب تحليــل االنحــدار اللوجيست ــي علــى عينــة مكونــة مــن 140
شــركة فــي ســيريالنكا منهــا  70متعث ــرة والباقــي ســليمة مــن أجــل بنــاء نمــوذج بأفضــل مجموعــة ممكنــة ،وذلــك خــال الفت ــرة
الزمنيــة مــن , .2008-2002يتضمــن النمــوذج ثالثــة متغي ـرات مــن النســب املاليــة تتمثــل فــي:
رأس املال العامل إلى إجمالي األصول،نسبة الديون من إجمالي األصول،نسبة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية من إجمالي األصول.وقــد توصلــت تلــك الدراســة لنمــوذج قــادر علــى التنبــؤ بالتعث ــر بدقــة تعــادل  %77.86قبــل ســنة واحــدة للتعث ــر ،وأوصــت
الدراسة إلى أن هذا النموذج يساعد املستثمري ـ�ن واملديـري ـ�ن واملساهمي ـ�ن إلى توقع تعث ـ�ر الشركات املدرجة في سيريالنكا.
دراسة  ،)2013( Keenerوتهدف هذه الدراسة إلى تحديد نموذج للتنبؤ بالتعث ــر املالي في قطاع تجارة التج ــزئة ،وقد تم
استخدام أسلوب تحليل االنحدار اللوجيستـي على عينة الدراسة املكونة من  3595شركة ،وذلك للفتـرة من .2012-2005
أهم النتائج التـي تم التوصل إليها نموذج مقتـرح للتنبؤ بالفشل مكون من خمس نسب مالية وغيـر مالية وهي:
عدد املوظفين،العائد على األصول،هامش التدفق النقدي،نسبة الديون إلى حقوق املساهمين،-نسبة النقدية إلى الخصوم املتداول.

مقارنة بيـن الدراسات السابقة والدراسة الحالية
بعــد اســتعراض الدراســات الســابقة الت ــي تــم إج ـراءها فــي مجــال الدراســة ،نالحــظ أن هــذه الدراســات قــد اختلفــت فيمــا
بينهــا حــول النتائــج الت ــي تــم التوصــل إليهــا كنتيجــة طبيعيــة الختــاف األزمنــة واملــكان الت ــي تمــت فيهــا ،باإلضافــة إلــى اختــاف
طبيعــة املشــروعات والقطاعــات املختلفــة الت ــي أج ــريت عليهــا .كذلــك هنــاك أوجــه تشــابه وأوجــه اختــاف فــي عــدة جوانــب بي ــن
هــذه الدراســات مــع الدراســة الحاليــة .أهمهــا مــا يلــي:
بالنســبة للحــدود الزمنيــة ،لوحــظ أن الدراســات الســابقة اشت ــركت فــي تحليــل القوائــم املاليــة الســنوية الختاميــةبينمــا البحــث محــل الدراســة اســتخدم الفت ـرات ربــع الســنوية للقوائــم املاليــة حت ــى تعطــي نتائــج
لفت ــرة الدراســةً ،
أكث ــر دقــة ووضوحــا.
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الدراســات الســابقة كان هدفهــا بنــاء نمــوذج مــن املؤش ـرات املاليــة يتــم مــن خاللــه التنبــؤ بالتعث ــر املالــي للشــركاتانطالقــا مــن متغي ـرات ماليــة كميــة ،وقــد اســتخدمت معيــار للتصنيــف وهــو الشــركات أو املصــارف الت ــي واجهــت
تعث ــر مالــي وأخ ــرى لــم تواجــه تعث ــر مالــي ،فــي حي ــن أنــه فــي الدراســة الحاليــة فقــد تــم اعتبــار تأث ــر أو عــدم تأث ــر األداء
املالــي للمصــارف ممثــل فــي مؤش ـرات الربحيــة باألزمــة املاليــة العامليــة معيـ ًـارا لتصنيــف املصــارف فــي عينــة الدراســة،
وذلــك بســبب عــدم تعــرض قطــاع املصــارف فــي دول مجلــس التعــاون الخليج ــي لتعث ــر مالــي خــال الفت ــرة املمتــدة مــن
.2014-2006
إن الدراســات الســابقة جميعهــا هدفــت إلــى بنــاء نمــوذج واحــد يســبق التعث ــر املالــي للمنشــآت وأهملــت املراحــلالالحقــة لذلــك التعث ــر ،لذلــك ح ــرصت الدراســة الحاليــة علــى ت ــناول جميــع مراحــل األزمــة املاليــة وتصنيــف حالــة
املنشــآت املصرفيــة فــي دول الخليــج حســب املرحلــة الت ــي تمــر بهــا ،وبذلــك شــمل التنبــؤ كل مــن املرحلــة الســابقة
واملت ـزامنة لألزمــة املاليــة وكذلــك املرحلــة الالحقــة ،ممــا يتيــح املجــال لــإدارة املصرفيــة التخــاذ مــا يلــزم مــن إج ـراءات
ملحاولــة وضــع الحلــول الالزمــة ملواجهــة هــذا الخطــر.
وبنـ ًـاء علــى مــا ســبق ،فــإن هــذه الدراســة تقــدم إضافــة جديــدة تتعلــق بصياغــة ثالثــة نمــاذج رياضيــة ممثلــة ملراحــل األزمــة
املاليــة يمكــن تطبيقهــا فــي املصــارف العاملــة فــي دول املجلــس ،األمــر الــذي يشــكل إضافــة جديــدة خاصــة بعــد أن تــم اختبــار
قــدرة وصالحيــة هــذه النمــاذج للتنبــؤ املبكــر قبــل حدوثــه بســنة أو ســنتين .والتنبــوء ً
أيضــا بالخ ــروج مــن األزمــة.

مشكلة البحث محل الدراسة:
ً
ارتباطــا ً
وثيقــا باألنظمــة املاليــة واملصرفيــة ،خاصــة مــع موجــة التحـري ــر املالــي العالــي،
أصبحــت األزمــات املاليــة مرتبطــة
حيــث لــم يعــد أي نظــام مصرفــي فــي معــزل عمــا يمكــن أن يحــدث لألنظمــة األخ ــرى .وقــد انعكســت تداعيــات األزمــة املاليــة
العامليــة علــى اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليج ــي علــى اعتبــار أنهــا ج ــزء مــن االقتصــاد العالمــي ،وأنهــا ذات انفتــاح
اقتص�اـدي ومال��ي كبي ـ�ر .وق��د كانـ�ت أثــار األزمـ�ة العامليـ�ة علـ�ى املنـ�شآت املصرفيـ�ة الخليجيـ�ة بشــكل عــام أقـ�ل مـ�ن أقرانهـ�ا فـ�ي أوروبـ�ا
والواليـ�ات املتحـ�دة (حي��ث ل��م يحـ�دث حال��ة إفـلاس لبن��ك ف��ي دول مجل��س التعــاون الخليج ــي خــال فت ــرة األزمــة العامليــة) ،ويعــود
ســبب ذلــك لقلــة اســتثماراتها نسـ ًـبيا فــي الرهونــات العقاريــة منخفضــة الجــودة ،علــى خــاف أقرانهــا فــي أوروبــا والواليــات املتحــدة
الت ــي كان مــن أهــم مؤث ـراتها هــو اإلفـراط فــي قطــاع العقــارات وتوســيع اإلقـراض خــارج املي ـزانية العموميــة.
ولقــد واجهــت بعــض املصــارف فــي دول مجلــس التعــاون الخليج ــي بعــض القــروض املتعث ــرة لألف ـراد ،كمــا أدت األزمــة
إلــى تقييــد الســيولة فــي البنــوك ،ممــا أدى إلــى تقني ــن القــروض وزيــادة نســبة القــروض غي ــر املدفوعــة بســبب تباطــؤ النشــاط
االقتصــادي .كمــا تســبب خــوف املتعاملي ــن مــن تداعيــات األزمــة إلــى ارتفــاع معــدل املســحوبات مــن البنــوك الخليجيــة ،ممــا
ســبب خلــا فــي ح ــركة التدفقــات النقديــة واملاليــة ،ممــا اضطــر الحكومــات إلــى اتخــاذ مجموعــة مــن اإلج ـراءات التص ــحيحية
للحــد مــن أثــار األزمــة علــى النظــام املصرفــي وتســهيل عــودة الربحيــة لهــذه البنــوك بشــكل أســرع مــن البنــوك الغربيــة .ومــن أب ــرز
ً
هذه اإلجـراءات الحكومية هو ضـخ البنوك املركزية أمواال للنظام املصرفي ملواجهة أي نقص في السيولة النقدية واملساعدة
فــي تخفيــف أث ــر األزمــة االقتصاديــة ،باإلضافــة إلــى تحديــد نســبة التمويــل املرتبطــة بالرهــن العقــاري ومراقبــة املؤسســات املاليــة
املرتبطــة باملؤسســات الدوليــة ،وكذلــك قامــت الحكومــات ودول مجلــس التعــاون الخليج ــي باســتثمار حوالــي  350مليــار دوالر
لتخفيـ�ف الضغـ�ط علـ�ى البنـ�وك (الشـ�هباني.)2014 ،

أهداف الدراسة:
تهــدف هــذه الدراســة إلــى إيجــاد مؤش ـرات ماليــة تتســم بالقــدرة التنبؤيــة باألزمــات املاليــة فــي مراحلهــا الثــاث ابتـ ً
ـداء
بدخــول األزمــة ثــم ُ
تحســن األداء املالــي والخ ــروج منهــا ،وأخي ـرا مرحلــة مــا بعــد األزمــة ،وذلــك مــن خــال بنــاء ثالثــة نمــاذج رياضيــة
ً
باســتخدام االنحــدار اللوجســتي ،ويتألــف كل نمــوذج مــن مجموعــة مــن املؤشـرات املاليــة ،حيــث يكــون لــكل نســبة منهــم وزنــا
يعكــس درجــة أهميتــه فــي التنبــؤ والتصنيــف بي ــن املنشــآت املصرفيــة حســب املرحلــة الت ــي تمــر بهــا .ويمكــن تلخيــص أهــداف
الدراســة فــي النقــاط التاليــة:
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بنــاء نمــوذج ريا�ضــي باســتخدام االنحــدار اللوجست ــي ،بهــدف إيجــاد مؤشـرات ماليــة تتســم بالقــدرة التنبؤيــة باألزمــاتـداء بدخــول األزمــة ،ثــم ُ
املاليــة فــي مراحلهــا الثــاث ،ابتـ ً
تحســن األداء املالــي والخ ــروج منهــا ،وأخي ـرا مرحلــة مــا بعــد
األزمــة.
التعــرف علــى املؤش ـرات املاليــة املكونــة لــكل نمــوذج فــي املراحــل الثــاث وت ــرتيبها مــن حيــث األهميــة فــي القــدرة علــىالتنبــؤ بحالــة املنشــآت املصرفيــة قبــل دخــول املرحلــة بسنتي ــن ،وذلــك إلتاحــة الفرصــة الكافيــة إلدارة املنشــآت
املصرفيــة ومتخــذي الق ـرار التخــاذ الحلــول الالزمــة للحــد مــن أو منــع الخســائر ،وتص ــحيح مســار املنشــأة.

أهمية الدراسة:
تكتس��ب هـــه الدراســة أهميته��ا م�نـ أهمي��ة القط��اع املصرف��ي ودوره املؤثـ��ر فــي جميــع القطاعــات األخ ــرى ،وكونــه مؤشـ ًـرا
ً
حيويــا يؤث ــر علــى التنميــة االقتصاديــة بشــكل كلــي .كذلــك تب ــرز أهميــة هــذه الدراســة فــي بنــاء نمــاذج كميــة ملراحــل األزمــة املاليــة
الثــاث الت ــي تمــر بهــا املنشــآت املصرفيــة ،فتعمــل كإنــذار مبكــر ملحاولــة إيقــاف األخطــار املرتبطــة باألزمــات املاليــة ومحاولــة
تجازوهاــ ،وذل��ك ملـ�ا له�ذـه األخطـ�ار منــ تأثي ـ�ر علىــ اقتص��اد الدولــة وعلــى قاع��دة املتعامليـ��ن مــع املص��ارف واملهتمي ـ�ن بهـ�ا ممـ�ن
يتضــررون بتأث ــر هــذا القطــاع الحســاس .وعليــه فســتعود هــذه النمــاذج الكميــة املتعلقــة بمراحــل األزمــات املاليــة الثــاث
بالفائــدة علــى جميــع مســتخدمي القوائــم املاليــة للمصــارف ،واملســاهمة فــي اتخــاذ قـرارات تص ــحيحية مبكــرة تصــب فــي خدمــة
الجهــاز املصرفــي نفســه واملجتمــع املالــي واالقتصــاد الوطنــي.

فرضيــات الدراسة:
ً
وتحقيقا لهدفها ،تم صياغة فرضيات البحث في شــكل الفرض العدمي ،وللبحث فرضيتي ــن
بناء على مشــكلة الدراســة
رئيسيتيـن كما يلي:
الفرضية األولى (الستخالص النموذج الذي يمكن من خالله تصنيف املصارف) واملتمثلة في اآلتي:
النمــوذج اللوجست ــي غي ــر قــادر علــى تصنيــف املصــارف فــي كل مــن املراحــل الثــاث لتأث ــر املصــارف باألزمــة املاليــة
العامليــة (دخــول – اجتيــاز – النمــو).
الفرضية الثانية (الختبار مدى قدرة نموذج االنحدار اللوجستـي املقتـرح على التنبؤ) واملتمثلة في اآلتي:
ال يمكن التنبؤ باملصارف في السنة األولى والسنة الثانية التـي تسبق كل مرحلة من املراحل الثالث لتأثـراملصارف
باألزمة املالية العاملية (دخول – اجتياز– النمو).
ومــن ثــم ســوف يتــم اختبــار كل مــن الفرضيتي ــن الســابق ذكرهمــا فــي كل مرحلــة مــن املراحــل الثــاث لتأث ــر املصــارف
باألزمــة املاليــة العامليــة (دخــول– اجتيــاز – النمــو).

حدود الدراسة:
الحــدود الزمنيــة :تــم التـركي ــز فــي هــذه الدراســة علــى املؤش ـرات املاليــة مــن خــال دراســة القوائــم املاليــة ربــع ســنوية
ً
للفت ــرة املمتــدة مــن  .2014-2006وقــد تــم اســتبعاد عــام  2015نظ ـرا لتعــرض االقتصــاد فــي مطلــع ذلــك العــام ألزمــة النفــط
االقتصادية املتمثلة في الهبوط الشــديد ألســعار النفط ،وكان من أب ــرز تجليات تأثي ــر تلك األزمة على دول الخليج هو ت ـراجع
إي ـراداتها النفطيــة وانعــكاس ذلــك علــى موازناتهــا ،حيــث أث ــرت هــذه األزمــة االقتصاديــة علــى أداء جميــع القطاعــات بمــا فــي ذلــك
قطــاع املصــارف.
أمــا الحــدود املكانيــة :تتمثــل فــي قطــاع املصــارف عينــة الدراســة واملتمثلــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليج ــي وهــي :اململكــة
العربيــة الســعودية ،دولــة الكويــت ،مملكــة البحـري ــن ،دولــة قطــر ،دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،ســلطنة عمــان.
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منهجية الدراسة:
بالنظــر إلــى طبيعــة املوضــوع محــل الدراســة ،ومــن أجــل إثبــات الفرضيــات ،فقــد تــم املــزج بي ــن املنهجي ــن الوصفــي
والتحليلــي .فــاألول يختــص بالجانــب النظــري املتعلــق باســتخالص أهــم الدراســات ذات الصلــة باملوضــوع ،والتعــرف علــى
ً
التحليــل املالــي باســتخدام النســب املاليــة وقدرتهــا علــى التنبــؤ وكذلــك التعــرف علــى ماهيــة األزمــات املاليــة ،وتحديــدا األزمــة
املاليــة العامليــة واملراحــل الثــاث لألزمــة املاليــة الت ــي تمــر بهــا املنشــآت املصرفيــة ،ابتـ ً
ـداء باملرحلــة األولــى وهــي مرحلــة دخــول
ُ
التحســن
األزمــة املاليــة ومــا يت ــرتب عليهــا مــن أخطــار ثــم يليهــا املرحلــة الثانيــة وهــي مرحلــة الخ ــروج مــن األزمــة املاليــة وبدايــة
املالــي ،نهايــة باملرحلــة األخي ــرة وهــي مرحلــة النمــو بعــد الخ ــروج مــن األزمــة املاليــة وتحقيــق الربحيــة لتعويــض مــا ألحقتــه األزمــة
املاليــة مــن أض ـرار وخســائر.
أمــا الجانــب الثانــي فــي الدراســة فتــم فيــه االعتمــاد علــى املنهــج التحليلــي فــي دراســة املراحــل الثــاث لألزمــات املاليــة الت ــي
يمــر بهــا قطــاع املصــارف فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،وذلــك مــن خــال تطبيــق االنحــدار اللوجست ــي الثنائــي بعــد تحليــل
البيانـ�ات املاليـ�ة املستخ ـ�رجة مـ�ن القوائـ�م املاليـ�ة ربـ�ع السـ�نوية.
هذا وقد تم استخدام بـرنامج  SPSSفي تحليل بيانات الدراسة واستخالص النماذج اإلحصائية.

مجتمع الدراسة وعينة الدراسة:
يتك�وـن مجتم��ع الدراس��ة م��ن إجمالـ�ي عدــد املصاــرف العاملةــ ف��ي مجلــس التع�اـون الخليجـ��ي (اململكــة العربيــة الســعودية
ً
اإلم��ارات العربي��ة املتحــدة ،الكوي��ت ،البحـريـ�نـ ،قطــر ،عمــان) واملكونــة مــن  45مصرف��ا ،وق��د تمــ اس��تبعاد «بنــك اإلنمــاء
السعــودي» لعــدم توفــر القوائــم املاليــة لعامــي ( )2007-2006وأيض ً��ا تــم اس��تبعاد كل مـ�ن «بن��ك صـ��حار ُ
العمانـ�ي» و«بنــك
اإلم��ارات دبـ��ي الوطنـ�ي» و«بن�كـ الخلي��ج القطــري» ،كونهـ�ا مارسـ�ت عملهـ�ا فـ�ي نوفمب ـ�ر  ،2006وأكتوب ـ�ر  ،2007ويناي ـ�ر 2007
بالت ــرتيب علــى التوالــي ،وبالتالــي لــم يكــن لديهــا قوائــم ماليــة خــال فت ــرة الدراســة .وبنـ ًـاء علــى ذلــك فــإن الدراســة التطبيقيــة تمــت
ً
علــى مجتمـــ املصــارف العاملـ�ة فـ�ي مجلـ�س التعـ�اون الخليج ـ�ي والت ـ�ي تشـ�مل  41مصرفــا.

معيـارالتصنيف:
ً
إن تصنيــف املنشــآت املصرفيــة فــي كل مرحلــة مــن مراحــل األزمــة املاليــة لــم يكــن عشــوائيا ،بــل أت ــى هــذا التصنيــف بعــد
مالحظــة النســب املاليــة املســتوحاة مــن مؤشــر نظــام  CAMELوالبالــغ عددهــا إحــدى عشــر نســبة ماليــة ،ومتابعــة تأثي ــرها
ً
علــى املنشــآت املصرفيــة خــال فت ــرة الدراســة ،فكانــت النتيجــة أن النسبتي ــن  X4و X8همــا األكث ــر تأثي ـرا مــن بقيــة النســب وتــم
ً
اعتمادهمــا أســاس لتصنيــف مجتمــع الدراســة وصــوال للعينــة ،حيــث إن هتــان النسبتي ــن همــا :دخــل التشــغيل إلــى مصروفــات
التشــغيل وصافــي الدخــل إلــى إجمالــي األصــول بالت ــرتيب علــى التوالــي.
ففــي املرحلــة األولــى (دخــول األزمــة  )2008تــم متابعــة تأثي ــر النسبتي ــن املاليتي ــن  X5و X8األكث ــر تأثي ـرا مــن بقيــة النســب
املاليـ�ة علــى الوضــع املالــي للمنشــآت املصرفيــة ،وتــم تصنيــف املصــارف بنـ ًـاء عليهــا إلــى مصــارف تأث ــرت باألزمــة املاليــة العامليــة
ومصــارف لــم تتأث ــر ،ثــم لوحــظ امتــداد آثــار األزمــة املاليــة العامليــة لعامي ــن الحقي ــن همــا ( )2010-2009وبعده��ا بــدأت األوضـ�اع
ُ
ُّ
التحســن هــي املرحلــة الثانيــة مــن مراحــل األزمــة املاليــة (اجتيــاز األزمــة  ،)2011وتــم
التحسـ�ن فتـ�م اعتبــار ســنة
املاليـ�ة فـ�ي
ً
تصنيــف املصــارف بنــاء علــى ذلــك إلــى مصــارف اجتــازت األزمــة املاليــة العامليــة ومصــارف لــم تجتزهــا.
ً
واســتمرت متابعــة تأثي ــر تلــك النسبتي ــن املاليتي ــن علــى الوضــع املالــي للمنشــآت املصرفيــة ،وتحديــدا بعــد خ ــروجها مــن
ً
األزمــة املاليــة العامليــة ،فلوحــظ أن ربحيــة بعــض املصــارف بــدأت فــي النمــو تبعــا لتأثي ــر النســبة املاليــة ( X5دخــل التشــغيل إلــى
مصروفات التشــغيل) األكث ــر تأثي ـرا من بقية النســب املالية حت ــى وصلت األرباح ألقصاها عام  ،2014فتم اعتبار  2014هي
املرحل��ة الثالثــة مــن مراحــل األزمــة املاليــة (نمــو األربــاح) ،وبنـ ًـاء عليهــا تــم تصنيــف املصــارف إلــى مصــارف حققــت نمـ ًـوا فــي األربــاح
ً
ومصــارف لــم تحقــق نمـ ًـوا مالحظــا فــي األربــاح.
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والجدي ــر بالذكــر أنــه فــي مطلــع عــام  2015حدثــت أزمــة النفــط االقتصاديــة ،الت ــي تعتب ــر مــن العوامــل الخارجيــة
ذات التأثي ــر السلب ــي علــى االقتصــاد بجميــع قطاعاتــه بمــا فــي ذلــك قطــاع املصــارف ،لذلــك تــم اســتبعاد  2015مــن فت ــرة
الدراســة.
وتوض ــح الجــداول التاليــة أرقــام ( )6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1مؤشـ�رات الربحيـ�ة  X5و X8واملتمثلــة فــي دخــل التشــغيل إلــى
مصروفــات التشــغيل وصافــي الدخــل إلــى إجمالــي األصــول بالت ــرتيب علــى التوالــي علــى قطــاع املصــارف العاملــة فــي دول مجلــس
التعــاون الخليج ــي خــال فت ــرة الدراســة املمتــدة مــن .2014-2006
الجدول رقم ()1
مؤشرات الربحية  X5و X8في قطاع املصارف السعودي خالل فتـرة الدراسة
البنوك
السعودية
بنك الرياض
البنكالعربي
بنكالجـزيـرة
بنكالبــالد
مصرف
الراجحي
البنك األهلي
التجاري
البنكالسعودي
الهولندي
سامبــا
البنكالسعودي
االستثمار
البنكالسعودي
الفرن�سي
بنك ســاب

2006
X8
0.0079
0.0086
0.0340
0.0061

2007

X5
2.5442
2.8712
5.0211
1.4119

X8
0.0072
0.0072
0.0116
0.0049

X5
2.2925
2.6534
2.3902
1.1287

2008
دخول األزمة املالية
X8
X5
X8
0.0043 2.2932 0.0074
0.0052 2.6556 0.0075
0.0031 1.3112 0.0025
0.0035- 1.0916 0.0019

2009
X5
2.0413
2.2367
1.1936
0.9194

2010
X8
0.0041
0.0044
0.0002
0.0012

X5
1.8652
1.8362
1.0269
1.1001

 2011األزمة 2013 2012
الخـروج من
X5
X5
X5
X8
2.2253 2.0025 1.9853 0.0043
2.0098 2.0056 1.9670 0.0047
1.5530 1.4562 1.3366 0.0020
1.6170 1.4891 1.3139 0.0034

2014
النمو
X5
2.2630
2.0189
2.6724
2.7044

2.3117 2.4721 2.4640 2.4611 0.0096 2.3890 0.0074 2.4482 0.0102 3.2641 0.0135 3.2596 0.0132 4.7084 0.0173
3.2732 2.2418 2.1331 2.1009 0.0049 1.5785 0.0044 1.6243 0.0039 1.8610 0.0022 2.7077 0.0081 3.2643 0.0103
2.2060 2.3916 2.3017 2.0447 0.0048 1.7705 0.0034 1.2926 4.5E-0 2.5163 0.0021 2.5121 0.0052 2.2872 0.0053
2.9141 2.8288 2.8441 2.9091 0.0056 2.8130 0.0053 2.8202 0.0064 3.1794 0.0089 3.0865 0.0088 3.6582 0.0112
3.3899 2.2660 1.8195 1.6360 0.0034 1.3724 0.0021 1.5025 0.0025 1.5212 0.0026 2.6179 0.0049 4.5296 0.0125
2.8494 2.8760 2.8328 2.8143 0.0057 2.5769 0.0050 2.6265 0.0052 3.8309 0.0076 3.7596 0.0075 4.2589 0.0099
2.7197 2.7240 2.6203 2.3741 0.0055 1.6456 0.0038 1.7734 0.0055 2.4575 0.0075 2.4042 0.0074 2.8451 0.0101

املصدر :تم إعداد هذا الجدول ً
بناء على البيانات املدرجة في القوائم املالية ربع السنوية لقطاع املصارف السعودي.

الجدول رقم ()2
ُ
مؤشرات الربحية  X5و  X8في قطاع املصارف العماني خالل فتـرة الدراسة.
2008
2009

2010

2007
2006
البنوك
دخول األزمة
العمانية
املالية
X8
X5
X8
X5
X8
X5
X8
X5
X8
بنك مسقط 0.0041 1.6207 0.0032 2.4474 0.0056 2.3129 0.0057 2.1610 0.0059
البنك الوطني
0.0036 2.3556 0.0082 2.6111 0.0084 2.2831 0.0086 2.2579 0.0078
العماني
بنك ظفار 0.0015 2.4426 0.0051 2.7560 0.0046 2.6324 0.0049 2.6658 0.0067
البنك االهلي 0.0031 2.2730 0.0032 2.4945 0.0038 2.8469 0.0053 1.1477 0.0068

2011
الخـروج من األزمة

2013 2012

2014
النـمو

X5
X5
X5
X5
X8
X5
2.0175 2.1182 1.9637 1.8666 0.0045 1.8027
2.1840 2.1410 2.1186 2.1263 0.0041 1.9812
2.1265 2.1597 2.0025 2.2037 0.0068 2.3199
4.7331 3.9231 2.9521 2.4611 0.0051 2.1574

املصدر :تم إعداد هذا الجدول ً
بناء على البيانات املدرجة في القوائم املالية ربع السنوية لقطاع املصارف العماني.
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الجدول رقم ()3
مؤشرات الربحية  X5و  X8في قطاع املصارف الكويتـي خالل فتـرة الدراسة.
2008
2006

البنوك في
الكويتية
X8

2007
X5

البنك األهلي
0.0067
الكويتي
البنك األهلي
0.0060
املتحد
بنك بـرقان 0.0066
بنك الخليج 0.0078
البنك التجاري
0.0094
الكويتي
بنك بوبيان 0.0056
بنك الكويت
0.0089
الوطني
بنك اإلثمار 0.0133
بيت التمويل
0.0072
الكويتي

X5

X8

دخول األزمة
املالية
X5
X8

2009
X8

2011

2010
X5

X8

الخـروج من األزمة
X5

X8

X5

2013 2012
X5

X5

2014
النـمو
X5

3.8989 3.5837 3.4394 3.4387 0.0071 3.2193 0.0057 3.6091 0.0061 3.9524 0.0063 4.3080 0.0068 5.2640
4.1355 3.2385 2.9308 2.8519 0.0058 2.7391 0.0052 3.0802 0.0054 3.2721 0.0055 3.4947 0.0060 2.9976
2.2596 2.2474 2.6726 2.6627 0.0065 2.5831 0.0065 3.5418 0.0067 4.1074 0.0075 2.8609 0.0070 2.7440
2.9452 2.9280 3.0989 3.1845 0.0067 3.9680 0.0069 2.8605 0.0075 2.9761 0.0075 2.4859 0.0074 2.3313
4.1334 4.1671 4.1868 4.5591 0.0079 4.1042 0.0081 7.6534 0.0086 5.8558 0.0094 5.3933 0.0093 5.2623
3.3140 2.2036 2.0698 1.8195 0.0073 1.0945 0.0068 1.7606 0.0047 2.5130 0.0049 3.0971 0.0056 1.8568
3.0444 3.0283 3.5085 3.3363 0.0070 3.1456 0.0071 2.9037 0.0080 3.7404 0.0089 3.7382 0.0088 3.9974
2.8362 2.1265 1.7554 0.9890 0.0071 0.6800 0.0017 0.7238 0.0020 0.9043 0.0025 2.3786 0.0031 2.4329
1.8033 1.7955 1.4817 1.3577 0.0086 1.5199 0.0085 1.5931 0.0072 2.6282 0.0075 2.2783 0.0072 2.9089

املصدر :تم إعداد هذا الجدول ً
بناء على البيانات املدرجة في القوائم املالية ربع السنوية لقطاع املصارف الكويتي.

الجدول رقم ()4
مؤشرات الربحية  X5و  X8في قطاع املصارف اإلماراتـي خالل فتـرة الدراسة.
2006

البنوك في
اإلماراتية
X8

2007
X5

X8

X5

2008
دخول األزمة
املالية
X5
X8

2009
X8

2011
2014
2013 2012
الخـروج من األزمة
النـمو

2010
X5

X8

X5

X8

X5

X5

X5

X5

بنك اإلمارات
لالستثمار 3.6715 2.9171 2.8977 2.8747 0.0065 2.1676 0.0021 2.3124 0.0023 3.8620 0.0027 5.6336 0.0116 7.6449 0.0173
بنك املشرق 1.6065 1.6596 1.5266 1.3029 0.0034 1.2470 0.0023 1.3533 0.0026 2.8136 0.0066 2.2702 0.0065 3.0555 0.0076
بنك دبـي
3.6202 3.5894 1.9479 1.9649 0.0025 2.1706 0.0017 2.4867 0.0034 3.4739 0.0083 3.3761 0.0082 3.9619 0.0067
اإلسالمي
بنك دبـي
التجاري
3.2513 3.1637 3.2925 3.2670 0.0054 3.4468 0.0051 3.3884 0.0052 3.4879 0.0153 3.3269 0.0102 3.1547 0.0087
مصرف
اإلمارات
1.3260 1.3473 1.6093 1.0908 0.0041 0.9778 0.0005 0.5696 0.0012 4.3038 0.0043 4.2272 0.0042 2.7507 0.0033
االسالمي
املصدر :تم إعداد هذا الجدول ً
بناء على البيانات املدرجة في القوائم املالية ربع السنوية لقطاع املصارف اإلماراتي.
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الجدول رقم ()5
مؤشرات الربحية  X5و  X8في قطاع املصارف القطري خالل فتـرة الدراسة
2011
2008
2014
2010
2009
دخول األزمة
2007
2006
الخـروج من 2013 2012
النـمو
البنوك القطرية
املالية
األزمة
X5 X5 X5 X5 X8 X5 X8 X5 X8 X5 X8 X5 X8 X5 X8
4.6333 3.7190 3.2473 2.7316 0.0066 1.5712 0.0037 1.8040 0.0043 2.1135 0.0052 2.4392 0.0058 2.6816 0.0064
البنك االهلي
بنك قطر الوطني 4.5482 3.6425 3.5382 3.4740 0.0069 2.8055 0.0057 2.9360 0.0062 3.1100 0.0063 3.5145 0.0072 3.8606 0.0079
2.9702 2.3506 2.2628 2.2041 0.0063 2.1719 0.0052 2.2540 0.0053 2.2963 0.0065 2.4109 0.0086 2.7269 0.0106
بنك الدوحة
البنك التجاري
3.5278 2.7615 2.5245 2.5056 0.0069 2.0468 0.0063 2.1953 0.0068 2.3263 0.0078 2.5643 0.0090 2.6235 0.0085
القطري
مصرف الريان 6.7765 6.7976 6.5839 6.2738 0.0072 5.9209 0.0098 6.6080 0.0100 7.9474 0.0358 5.3602 0.0349 1.7539 0.0386
مصرف قطر
3.1206 3.0764 3.2457 3.2284 0.0065 5.4667 0.0069 8.0455 0.0092 6.5784 0.0197 6.3052 0.0170 6.4718 0.0205
االسالمي
بنك قطر الدولي
4.6615 4.7924 6.7155 5.7656 0.0074 5.8845 0.0077 5.9855 0.0085 6.8631 0.0131 6.4477 0.0127 6.7667 0.0125
اإلسالمي
املصدر :تم إعداد هذا الجدول ً
بناء على البيانات املدرجة في القوائم املالية ربع السنوية لقطاع املصارف القطري.

الجدول رقم ()6
مؤشرات الربحية  X5و  X8في قطاع املصارف البحـريني خالل فتـرة الدراسة.
2006

البنوك
البحـرينية
X8
البنك األهلي
املتحد
بنك البحـريـن
اإلسالمي
بنك البحـريـن
الوطني
بنك البحـريـن
والكويت
مصرف السالم

2007
X5

X8

X5

2008
دخول األزمة
املالية
X5
X8

2009
X8

2011
2014
2013 2012
الخـروج من األزمة
النـمو

2010
X5

X8

X5

X8

X5

X5

X5

X5

3.9769 3.3354 3.1876 3.0908 0.0027 2.2899 0.0016 2.3676 0.0020 2.4650 0.0025 2.6624 0.0033 2.1737 0.0030
1.9208 1.8032 1.2561 1.3533 0.0051 0.9467 -0.0106 1.4392 -0.0052 3.7284 0.0168 3.2001 0.0110 2.7718 0.0078
3.0567 3.0813 3.1621 3.0002 0.0050 2.7837 0.0048 2.8101 0.0053 2.8792 0.0058 2.8558 0.0057 2.8878 0.0059
2.4654 1.6976 1.6941 1.5482 0.0031 1.3861 0.0017 1.4089 0.0021 1.5316 0.0029 1.7113 0.0037 2.0528 0.0045
2.2268 2.3164 2.2498 1.2916 0.0007 1.3119 0.0006 3.6748 0.0036 3.4267 0.0307 3.3515 0.0288 4.4516 0.0315

املصدر :تم إعداد هذا الجدول ً
بناء على البيانات املدرجة في القوائم املالية ربع السنوية لقطاع املصارف البحـري

تصنيف مجتمع البحث حسب تأثـره باألزمة العاملية:
تكــون مجتمــع البحــث فــي املرحلــة األولــى مــن مراحــل األزمــة املاليــة مــن مجموعــة املنشــآت املصرفيــة املتأث ــرة باألزمــة
واملنشــآت املصرفيــة غي ــر املتأث ــرة ،حيــث بلــغ عــدد املجموعــة األولــى  16مصــرف ،فيمــا بلــغ عــدد املجموعــة الثانيــة 25
مصـ�رف.
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الجدول رقم ()7
عدد البنوك املتأثـرة باألزمة املالية العاملية وغيـراملتأثـرة في دول املجلس
اململكة العربية السعودية
دولــة الكويــت
دولــة قطــر
سلطنة عمان
مملكة البحـرين
دولة اإلمارات العربية املتحدة
املجموع
النسبة

املصارف املتأثـرة
4
4
4
1
2
1
16
% 39

املصارف غيـراملتأثـرة
7
5
3
3
3
4
25
% 61

تكــون مجتمــع البحــث فــي املرحلــة الثانيــة مــن مراحــل األزمــة املاليــة مــن مجموعــة املنشــآت املصرفيــة املجتــازة لألزمــة
املاليــة ،واملنشــآت املصرفيــة الت ــي لــم تجتــاز .حيــث بلــغ عــدد املجموعــة األولــى  18فيمــا بلــغ عــدد املجموعــة الثانيــة  23مصـ�رف.
تكــون مجتمــع البحــث فــي املرحلــة الثالثــة مــن مراحــل األزمــة املاليــة مــن مجموعــة املنشــآت املصرفيــة الت ــي حقــق نمـ ًـوا فــي
األربــاح بعــد تجــاوز األزمــة املاليــة واملنشــآت املصرفيــة الت ــي لــم تحقــق نمــو فــي األربــاح ،حيــث بلــغ عــدد املجموعــة األولــى  26فيمــا
بلــغ عــدد املجموعــة الثانيــة  15مصــرف تجــاري.
الجدول رقم ()8
عدد البنوك املتجاوزة لألزمة املالية العاملية وغيـراملتجاوزة في دول مجلس التعاون الخليجي
اململكة العربية السعودية
دولة الكويت
دولة قطر
سلطنة عمان
مملكة البحـرين
دولة اإلمارات العربية املتحدة
املجموع
النسبة

املصارف املتجاوزة
7
2
4
1
3
1
18
% 44

املصارف غيـراملتجاوزة
4
7
3
3
2
4
23
% 56

الجدول رقم ()9
عدد البنوك التـي حققت نمو في األرباح بعد تجاوز األزمة والتـي لم تنمو أربحها
مصارف حققت نمو في األرباح مصارف لم تحقق نمو في األرباح
4
7
اململكة العربية السعودية
4
5
دولة الكويت
3
4
دولة قطر
2
2
سلطنة عمان
1
4
مملكة البحـرين
دولة اإلمارات العربية املتحدة
1
4
15
26
املجموع
% 37
% 63
النسبة

املصدر :تم إعداد هذا الجدول ً
بناء على معيار التصنيف

169
11

Published by Arab Journals Platform, 2017

Arab Journal of Administration ?????? ??????? ???????, Vol. 37 [2017], No. 3, Art. 9

التنبؤ مبراحل تأثري األزمة املالية عىل أداء املصارف باستخدام االنحدار اللوجستي ...

مصادرجمع البيانات:
-

-

-

-

أتــم الحصــول علــى القوائــم املاليــة ربــع الســنوية املتمثلــة فــي املي ـزانيات العموميــة وحســاب األربــاح والخســائر وحســاب
التدفقــات النقديــة الصــادرة مــن املصــارف العاملــة فــي دول املجلــس التعــاون الخليج ــي باإلضافــة ملوقــع Gulfbase
للحصــول علــى تلــك القوائــم املاليــة وذلــك ملــدة عشــر ســنوات ،وتــم تحليــل هــذه القوائــم وذلــك مــن خــال ب ــرنامج
ً
 Excelللوصــول إلــى النســب املاليــة املعتمــدة فــي الدراســة ،وتــم أيضــا اســتخدام ب ــرنامج  ،SPSSلبنــاء النمــوذج األمثــل
فــي كل مرحلــة.
باستخدام بعض املراجع والكتب التـي تناولت هذا املوضوع.
جاستخدام األبحاث املنشورة والدراسات املحكمة التـي كتبت في نفس املوضوع.
داالستعانة باإلنتـرنت والنسخ اإللكتـرونية املوجودة على صفحاته.

املتغيـرات املستخدمة في الدراسة:
تــم اعتمــاد التحليــل علــى متغي ـرات ماليــة (كميــة) تمثلــت فــي  11نســبة ماليــة ،بنـ ًـاء علــى نظــام التقييــم املصرفــي األمريكــي
( ،)Camelوالت ــي تتمثــل فــي مجموعــة مــن املؤشـرات الت ــي يتــم مــن خاللهــا تحليــل الوضعيــة املاليــة ألي بنــك ،واالعتمــاد عليهــا فــي
القـرارات الرقابيــة ألنهــا تعكــس الواقــع الحقيقــي ملوقــف املصــرف.
وقــد توصــل املحللي ــن االقتصاديي ــن فــي البنــك الفيدرالــي األمريكــي إلــى أن النتائــج الت ــي أظهرهــا اســتخدام هــذا املعيــار
فــي كشــف أوجــه الخلــل باملصــارف ومــدى تحديــد ســامتها املصرفيــة كانــت أفضــل مــن النتائــج الت ــي اســتخدم فيهــا التحليــل
اإلحصائ��ي التقلي��دي ال��ذي كان متبعــا قبلــ اس��تخدام هــذا املعيــار ،كمــا أثبتــت الدراســات ً
أيضــا مقــدرة املعيــار علــى تحديــد
درجـ�ة املخاطـ�رة باملصـ�رف قبـ�ل كشـ�فها عب ـ�ر آليـ�ة السـ�وق واألسـ�عار وبشـ�هور عديـ�دة.
ولذلــك فقــد طالــب الكثي ــر مــن الباحثي ــن واملحللي ــن بضــرورة نشــر هــذه النتائــج لجمهــور بغــرض وضــع الحقائــق بيــن
أيديهــم ،وبالتالــي تحسي ــن مقدرتهــم علــى التقييــم واختيــار التعامــل مــع البنــوك ذات املخاطــر األقــل واألداء األفضــل .ورأى
هـ�ؤالء الباحثي ـ�ن ضـ�رورة تضمي ـ�ن نتائـ�ج تحليـ�ل معيـ�ار  CAMELضمــن البيانــات املاليــة الســنوية الت ــي يفص ــح عنهــا املصــرف
للجمهـ�ور ،وبالتالـ�ي تحقيـ�ق قـ�در عـ�ال مـ�ن الشـ�فافية يسـ�اعد علـ�ى فـ�رض انضبـ�اط السـ�وق (املومنـ�ي.)2010 ،
ويأخذ املعيار في االعتبار خمسة عناصر رئيسة تتمثل في اآلتـي (بورقبة:)2011 ،
 1كفاية رأس املال Capital Adequacy 2جودة األصول Asset QualityManagement Quality
 3جودة اإلدارةEarning Management
 4إدارة الربحية 5درجة السيولة Liquidity Positionوتعتبـر هذه املجموعات الخمس أداة دائمة ومستمرة للتوجيه واإلنذار والتحذيـر ملتخذي القرار وواضعي السياسات
باحتمــال تعــرض االقتصــاد ألزمــة ماليــة وتقــوم بتعريفهــم باحتمــاالت الحــدوث فــي وقــت مبكــر قبــل وقــوع الحــدث التخــاذ مــا
يلــزم مــن سياســات وإج ـراءات وقائيــة أو مانعــة مــن وقــوع األزمــات (مالــك.)2005 ،
وفيمــا يلــي الجــدول رقــم ( )10حيــث تــم حســاب هــذه املؤش ـرات املاليــة بنـ ًـاء علــى بيانــات القوائــم املاليــة ربــع الســنوية
للمصــارف عينــة الدراســة ،وقــد تــم اســتبعاد مؤشــر جــودة اإلدارة فــي التحليــل لعــدم تضمــن القوائــم املاليــة ألي مــن بيانــات
ً
ُ
هــذا املؤشــر ،حيــث يتــم غالبــا تحديدهــا مــن خــال الزيــارات التفتيشــية امليدانيــة وكذلــك االســتبيانات الت ــي تعــد للموظفي ــن
بهــذا الغــرض (وهــو لــم يتنــاول فــي هــذه الدراســة لصعوبــة إج ـراءه وكذلــك لــم يكــن مــن ضمــن أهدافهــا أو الفرضيــات الت ــي تــم
اختباره��ا).
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الجدول رقم ()10
النسب املالية املعتمدة في التحليل اإلحصائي للدراسة
التصنيف
Capital Adequacy
كفاية رأس املال

الرمز

املؤشراملالي

X1

إجمالي حقوق امللكية  /إجمالي األصول

X2

إجمالي القروض  /إجمالي األصول

Asset Quality
جودة األصول
X3
X4
X5
X6
Earing Management
X7
إدارة األرباح
X8
X9
X10
Liquidity
السيولة
X11

مخصص خسائر القروض  /إجمالي القروض
مصروفات التشغيل  /إجمالي األصول
دخل التشغيل /مصروفات التشغيل
صافي الربح  /إجمالي حقوق امللكية
صافي الدخل  /دخل التشغيل
صافي الدخل  /إجمالي األصول
دخل التشغيل  /إجمالي األصول
(النقدية  +األوراق املالية)  /إجمالي األصول
إجمالي القروض  /إجمالي الودائع

المصدر :تم إعداد هذا الجدول بناء على المؤشرات المستخدمة في الدراسات السابقة.

الدراسة السابقة املستخدمة لها
شاهيـن ومطرChancharat ،
بـزام ،شاهيـن ومطر ،بن طرية ،الغصيـن،
lakshan
Chancharat
Chancharat
Chancharat
شاهيـن ومطر ،الغصيـنChancharat ،
Chancharat
الغصيـنlakshan ،AbdulAzeez ،
lakshan ،AbdulAzeez
Chancharat
Chancharat

خطوات الدراسة:
-

1تــم جمــع القوائــم املاليــة ربــع الســنوية للمصــارف املدرجــة ضمــن العينــة للفت ــرة املمتــدة مــن  2006إلــى  ،2011وذلــك
مــن املصــارف نفســها بالتعــاون مــع املوقــع اإللكت ــروني  Gulfbaseالــذي يحتــوي علــى القوائــم املاليــة فــي حــال عــدم
توفرهــا علــى املواقــع اإللكت ــرونية للمصــارف.
2تم تفريغ جميع عناصر النسب املالية الالزمة إلجـراء تحليل النسب لكل مصرف من تلك امليـزانيات.
3تــم استخ ـراج  11نس��بة مالي��ة مـ�ن القوائ��م املاليةــ عبـ��ر ب ــرنامج  Excelحيــث تــم االعتمــاد فــي اختيــار النســب علــى
مؤشــر نظــام .CAMEL
4تم تفريغ النســب املالية املســتنتجة من تحليل املي ـزانيات على ب ــرنامج  SPSSعلى شــكل متغي ـرات شــملت  11متغي ــر
بحيــث يمثــل كل متغي ــر نســبة ماليــة معينــة.
ً
5تــم تحليــل البيانــات إحصائيــا مــن خــال اســتخدام االنحــدار اللوجست ــي الثنائــي ،حيــث تبيــن أنــه النمــوذج األنســب
لتحليــل البيانــات املاليــة.
6باســتخدام األســلوب اإلحصائــي املعتمــد فــي الدراســة ( ،)Stepwise Logistic Regressionوبالتحدي��د اســتخدام
طريق��ة «االختي��ار التدريجـ��ي» ( )Method: Stepwise Waldفــي تقدي ــر نمــوذج االنحــدار اللوجست ــي وفيهــا تدخــل
النســب املاليــة إلــى نمــوذج االنحــدار اللوجست ــي املقت ــرح (أو تحــذف مــن) واحــدة تلــو األخ ــرى وفــق معايي ــر إحصائيــة
معينــة .حيــث تقت�ضــي هــذه الطريقــة بإنتــاج نمــاذج انحداريــة متتابعــة ،وفــي كل خطــوة نحــذف أو نضيــف متغي ــر
مسـ�تقل مـ�ن املتغي ـ�رات كالتالـ�ي (الغصي ـ�ن:)2004 ،
 أنبــدأ الطريقــة بمتغي ــر مســتقل واحــد (نســبة ماليــة واحــدة) ،وهــذه النســبة يكــون لهــا عالقــة مــع املتغي ــر التابــع(حالــة املصــرف).
بإيجاد جميع النماذج االنحدارية الت ــي تحتوي على متغي ــر النسبة املالية األولى وباقي النسب األخ ــرى بالتدريج،وفــي كل حالــة نختب ــر أهميــة النســبة الجديــدة .ومــن تثبــت أهميتهــا باملقارنــة مــع باقــي النســب تضــاف إلــى النمــوذج
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ً
اللوجست ــي الذي يحتوي مســبقا على النســبة املالية األولى.
ً
جاختبار املتغيـرات املوجودة مسبقا في النموذج اللوجستـي بعد إضافة النسبة املالية الجديدة. ديتــم اســتكمال جميــع النســب املاليــة الت ــي تج ــري عليهــا الدراســة ،وفــي كل مــرة تضــاف النســبة ذات أكب ــر أهميــةً
نســبية حســب النتائــج اإلحصائيــة وفحــص النســب املوجــودة مســبقا إذا كان مــن املمكــن حذفهــا أم ال لحي ــن
الحصــول علــى النمــوذج الــذي يحتــوي علــى أهــم متغي ـرات فــي عالقــة االنحــدار اللوجســتي.
هيتبــع عمليــة بنــاء نمــوذج االنحــدار اللوجست ــي عمليــة تقويــم النمــوذج بإتبــاع طريقــة التحقــق مــن مالءمــةالنمــوذج ككل.
اختبــار مــدى قــدرة النمــوذج اللوجست ــي املقت ــرح علــى التنبــؤ بتصنيــف حالــة املصــارف فــي دول املجلــس فــي الســنة األولــى
والســنة الثانيــة الت ــي تســبق مرحلــة دخــول األزمــة وخ ــروجها ونموهــا بإتبــاع الخطــوات التاليــة:
 أاحتســاب النســب املاليــة الت ــي حددهــا نمــوذج االنحــدار لــكل مصــرف مــن املصــارف الت ــي ج ــرت عليهــا الدراســة (عينــةالتحليــل) لــكل ســنة مــن  2007،2006باعتبارهــا الســنة األولــى والثانيــة للفت ــرة الت ــي تســبق دخــول األزمــة (املرحلــة
األولى) ،ولكل سنة من  2010،2009باعتبارها السنة األولى والثانية للفتـرة التـي تسبق الخـروج من األزمة (املرحلة
الثانيــة) ،ولــكل ســنة مــن  2013،2012باعتبارهــا الســنة األولــى والثانيــة للفت ــرة الت ــي تســبق النمــو (املرحلــة الثالثــة).
 بإيجــاد جــداول التصنيــف لحالــة املصــارف حســب املرحلــة الت ــي يج ــري عليهــا الدراســة ،لقيــاس نســبة دقــة التنبــؤمــن خــال املقارنــة بي ــن مــا تــم رصــده مــن مجموعت ــي املصــارف املتأث ــرة باألزمــة املاليــة واملصــارف غي ــر املتأث ــرة وبي ــن
التصنيــف املبنــي علــى أســاس نمــوذج االنحــدار اللوجست ــي املقت ــرح.
 جاســتخدام اختبــار «ت»  T-testالختبــار الفــرق بي ــن نســب الدقــة فــي التصنيــف املبنــي علــى أســاس نمــوذج االنحــداراللوجســتي ،ونســب الدقــة فــي التنبــؤ وذلــك فــي الســنوات التحليــل.

األسلوب اإلحصائي املستخدم في الدراسة:
ً
تــم حســاب  11نســبة ماليــة لعينــة مــن  16مصرفــا متأث ـ ًـرا باألزمــة املاليــة العامليــة ،و 25مصــرف لــم يتأث ــر باألزمــة ،وقــد تــم
تحليل هذه النسب باستخدام الطريقة اإلحصائية «االنحدار اللوجست ــي الثنائي» ( )Binary Logistic Regressionكأفضل
وســيلة للتحليــل والت ــي تتوافــق مــع بيانــات الدراســة ،مــن أجــل الوصــول إلــى النمــوذج الريا�ضــي الــذي يتكــون مــن مجموعــة مــن
النســب املاليــة القــادرة علــى التنبــؤ بحالــة املصــارف إلــى مصــارف وذلــك فــي العــام األول والثانــي قبــل حلــول املرحلــة الالحقــة فــي
األزمــة املاليــة.

مفهوم االنحداراللوجستي
يمكــن تعريــف نمــوذج االنحــدار اللوجست ــي بأنــه نمــوذج يســتخدم للتنبــؤ باحتماليــة وقــوع أو عــدم وقــوع حــدث معي ــن،
أو ظهــور أو عــدم ظهــور ظاهــرة معينــة .ويســتخدم االنحــدار اللوجست ــي عــدة متغي ـرات ُمتوقعــة والت ــي يمكــن أن تكــون رقميــة
أو فئويـ�ة (بابطي ـ�ن.)2009 ،
ً
ويهتــم أســلوب االنحــدار عمومــا بمحاولــة تحديــد طبيعــة العالقــة بي ــن املتغي ـرات واســتخدام تلــك العالقــة فــي التنبــؤ
بقيم متغي ــر ما (املتغي ــر التابع) إذا علمت قيمة املتغي ـرات األخ ــرى (املتغي ـرات املستقلة) ،أي أن الغرض األسا�سي الستخدام
أساليب االنحدار هو تقديـر النموذج الذي يمثل العالقة بيـن املتغيـرات الستخدامها في التنبؤ اإلحصائي (بابطيـن.)2009 ،

مميـزات تحليل االنحداراللوجستي
أداة أكث ــر قــوة مــن بي ــن األســاليب اإلحصائيــة األخ ــرى (االنحــدار الخطــي والتحليــل التميي ــزي) ،ألنــه يعطــي الباحــثفكــرة عــن مقــدار تأثي ــر املتغي ــر املســتقل علــى متغي ــر االســتجابة الثنائيــة.
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أن االنحــدار اللوجست ــي ي ــرتب تأثي ــر املتغي ـرات املســتقلة ،ممــا يســمح للباحــث باالســتنتاج بــأن متغي ـرا مــا يعتب ــراقــوى مــن املتغي ــر االخ ــر فــي فهــم ظهــور النتيجــة املطلوبــة.
ان تحليل االنحدار اللوجستـي يمكن ان يتضمن املتغيـرات املستقلة النوعية وكذلك تأثيـر التفاعل بيـن املتغيـراتاملستقلة في املتغيـر التابع ثنائي القيمة.
انــه أقــل حساســية تجــاه االنح ـرافات عــن التوزيــع الطبيعــي ملتغي ـرات الدارســة ،وذلــك مقارنــة بأســاليب إحصائيــةأخ ــرى مثــل التحليــل التميي ــزي واالنحــدار الخطــي.

مبـررات استخدام تحليل االنحداراللوجستـي
ً
ً
وصفيــا مثــا كالتأث ــر بفت ــرة األزمــة املاليــة أو عــدم
يســتخدم االنحــدار اللوجست ــي عندمــا يكــون املتغي ــر التابــع متغي ـرا
التأث ـ�ر بها ويعب ـ�ر عنهما بالقيمتي ـ�ن ( )1,0بينما ممكن أن تكون املتغي ـرات املستقلة متغي ـرات اسمية أو كمية كالنسب املالية،
أي أن متغي ـرات الدراســة تتالئــم مــع متغي ـرات االنحــدار اللوجســتي.
االنحــدار اللوجست ــي ال يحتــاج أن يكــون هنــاك ماثــل بي ــن املصــارف املتأث ــرة واملصــارف غي ــر املتأث ــرة مــن حيــث حجــم
األعمــال ،رأس املــال ،حجــم األصــول.

متغيـرات النموذج اللوجستي
يشمل النموذج اإلحصائي املستخدم في تحليل ملتغيـرات التالية:
 أاملتغيـرالتابع  Dependent Variableوهو متغيـرثنائي يمثل حالة املصرف ويحصل على قيمتيـن فقط:في املرحلة األولى :في حال أن البنك متأثـر باألزمة املالية العاملية ()Y = 1
في حال أن البنك غيـر متأثـر باألزمة املالية العاملية ()Y = 0
في املرحلة الثانية :في حال أن البنك لم يتجاوز األزمة املالية العاملية ()Y = 1
في حال أن البنك متجاوز األزمة املالية العاملية ()Y = 0
في املرحلة األولى :في حال أن البنك لم يحقق نمو في األرباح بعد األزمة املالية العاملية ()Y =1
في حال أن البنك حقق نمو في األرباح بعد األزمة املالية العاملية ()Y = 0
 باملتغيـرات املستقلة  Independent Variableوتشمل هذه املتغيـرات املستقلة مجموعة النسب املالية البالغعددها  11نسبة مالية لـ  41بنك تجاري ،وقد رمز ملجموعة النسب املالية بالرمز X11...X3 ،X2 ،X1

تحليل البيانات واختبارالفرضيات
أوال :اختبارفرضيتـي البحث في املرحلة األولى لتأثـراملصارف باألزمة املالية العاملية:
الفرضية األولى
فــرض العــدم :النمــوذج اللوجست ــي فــي املرحلــة األولــى (دخــول األزمــة) غي ــرقــادرعلــى تصنيــف املصــارف إلــى مصــارف
متأث ــرة باألزمــة املاليــة ومصــارف غي ــرمتأث ــرة باألزمــة املاليــة فــي الســنوات .2007 ،2006
باعتبــار أن  2008هــي ســنة األزمــة املاليــة العامليــة ،لذلــك فهــي تمثــل املرحلــة األولــى مــن مراحــل األزمــات املاليــة ،ومــن ثــم
ســوف يتــم اســتخدام األســلوب اإلحصائــي املعتمــد فــي الدراســة ( ،)Stepwise Logistic Regressionوبالتحدي��د اســتخدام
طريقــة االختيــار التدريج ــي ( )Method: Stepwise Waldفــي بنــاء نمــوذج االنحــدار اللوجست ــي للســنوات  2007 ،2006وفيهــا
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التنبؤ مبراحل تأثري األزمة املالية عىل أداء املصارف باستخدام االنحدار اللوجستي ...

تدخــل النســب املاليــة إلــى نمــوذج االنحــدار اللوجست ــي املقت ــرح (أو تحــذف مــن) واحــدة تلــو األخ ــرى وفــق معايي ــر إحصائيــة
معينــة.

التحقق من مالءمة النموذج ككل للتنبؤ بدخول األزمة املالية:
ســيتم التحقــق مــن مــدى مالءمــة النمــوذج بشــكل كلــي وذلــك مــن خــال عــدة مقاييــس مهمــة تســاعد فــي تقويــم النمــوذج
النهائـ�ي ،ومـ�ن هـ�ذه املقاييـ�س :إحصـ�اءات  ،R2اختبــار  ،c2جــداول التصنيــف.
 أإحصاءات R2بينــت املتغي ـرات الداخلــة فــي النمــوذج عنــد الخطــوة  7أنهــا فســرت حوالــي ( % 46.7باس��تخدام معامـ�ل )Nagelkerke R2
و( %52.2باس��تخدام معامـ�ل  )Cox & Snell R2م��ن التغي ـرات فــي تأث ــر املصــرف (املتغي ــر التابــع) ،وهــذا يــدل علــى أنــه مــازال
هنــاك نســبة مــن التغي ـرات فــي املتغي ــر التابــع تعــود ملتغي ـرات أخ ــرى غي ــر مدرجــة فــي النمــوذج وذلــك كمــا هــو موض ــح فــي جــدول
رقــم ( )11التالــي:
الجدول رقم ()11
تفسيـراملتغيـرات الداخلة في النموذج Model Summary
رقم الخطوة
1
2
3
4
5
6
7

Log likelihood -2
638.834
627.610
619.824
595.700
584.584
585.936
584.292

P-Vaule
0.000
0.004
0.044
0.047
0.038
0.026
0.019

Cox & Snell R2
.129
.150
.165
.209
.229
.396
.522

Nagelkerke R2
.039
.069
.189
.249
.276
.373
.467

يتضـ��ح م��ن الج��دول الس��ابق تناق��ص قيم��ة املق��دار ( )2log Likelihood-نســبة األرجحي�ةـ ،إل�ىـ أن وصـ�ل إلـ�ى أدنـ�ى قيمـ�ة
ً
لـ�ه فـ�ي النموــذج رقـ�م سبــعة والــذي يشــمل ثابـ�ت نموــذج االنحدــار اللوجست ــي دال إحصائيــا ،كذلــك نالحــظ ت ـزايد قيمــة معامــل
تحديــد «كوكـ�س & سنــيل» والــذي يشي ــر إلــى فعاليــة نمــوذج االنحــدار اللوجست ــي فــي شــرح التغي ـرات فــي املتغي ــر التابــع.
 أاختبار:c2وج��د أن مرب��ع «كاي» لداللــة الفــرق بي ــن قيمت ــي لوغاريتــم دالــة الت ــرجيح لنمــوذج االنحــدار اللوجست ــي باملتغي ـرات
املســتقلة وبــدون املتغي ـرات املســتقلة موضــع الفحــص علــى النحــو التالــي:
الجدول رقم ()12
اختبارالداللة اإلحصائية للنموذج ككل Omnibus Tests of Model Coefficients
خطوة
7

c2
65.126

Df
3

P-value
0.000

ويتض ــح مــن الجــدول رقــم ( )14أن قيم��ة مرب��ع «كاي» تســاوي ( )65.126وهـ�ي ال تساــوي الصفـ�ر وذو داللـ�ة إحصائيـ�ة
( )P-value= 0.000 < 0.05وهــذا يعنــي أن النمــوذج اإلحصائــي الــذي تــم توفيقــة ذو داللــة إحصائيــة (معنــوي) ممــا يــدل علــى
ان املتغي ـرات املوجــودة فــي النمــوذج عنــد الخطــوة الســابعة ذات داللــة إحصائيــة ولهــا أهميــة وتأثي ــر فــي تصنيــف املصــارف إلــى
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مصــارف متأث ــرة باألزمــة املاليــة ومصــارف غي ــر متأث ــرة.
 أاختباركفاءة تصنيف النموذجيعتب ــر هــذا االختبــار أحــد طــرق فحــص جــودة مطابقــة النمــوذج للبيانــات ،حيــث سنســتعرض فيمــا يلــي جــداول
التصنيف للمتغيـر التابع (حالة املصرف) لنموذج االنحدار اللوجيستـي في خطواته السبع التـي تم التوصل إليها باستخدام
الطريقــة التدريجيــة فــي اختيــار النســب املاليــة وإدخالهــا فــي النمــوذج خــال فت ــرة األزمــة املاليــة العامليــة ،وظهــرت النتائــج كمــا
هــي موض ــحة فــي الجــداول التاليــة.
الجدول رقم ()13
كفاءة تصنيف النموذج في الخطوة صفرClassification Table
الخطوة 0

املتوقع ()Predicted
التصنيف
املصارف غيـر املتأثـرة
املصارف املتأثـرة
0
320
املصارف غيـر املتأثـرة
املشاهدة
()Observed
0
180
املصارف املتأثـرة
النسبة التصنيف الصـحيحة

التصنيف الصـحيح
%
%100
%0
%64

تــم تصنيــف الجــدول ( )13علـ�ى أســاس وجــود ثابـ�ت االنحدــار فقــط ،ويتض ــح أن نســبة التصنيــف الص ــحيحة قــد بلغــت
 %64عندمــا كان الثابــت موجــود فقــط فــي النمــوذج املقت ــرح.
الجدول رقم ()14
كفاءة تصنيف النموذج في الخطوة األولى Classification Table
الخطوة 1

املتوقع ()Predicted
التصنيف
املصارف غيـر املتأثـرة
املصارف املتأثـرة
24
296
املصارف غيـر املتأثـرة
املشاهدة
()Observed
36
144
املصارف املتأثـرة
النسبة التصنيف الصـحيحة

التصنيف الصـحيح
%
%92.5
%20
%66.4

تــم تصنيــف الجــدول ( )14عل��ى أســاس وجــود متغي ــر مســتقل واحــد  X10وثابـ�ت االنحــدار ،ويتض ــح أن النســبة املئويــة
للتوقعــات الص ــحيحة قــد بلغــت .%66.4
الجدول رقم ()15
كفاءة تصنيف النموذج في الخطوة الثانية Classification Table
الخطوة 2

املتوقع ()Predicted
التصنيف
املصارف غيـر املتأثـرة
املصارف املتأثـرة
21
299
املصارف غيـر املتأثـرة
املشاهدة
()Observed
40
140
املصارف املتأثـرة
النسبة التصنيف الصـحيحة

التصنيف الصـحيح
%
%93.4
%21.1
%67.8

تم تصنيف الجدول ( )15على أس��اس وجود املتغي ـرات  X10 ،X6وثابت االنحدار ،ويتض ــح أن النســبة املئوية للتوقعات
الص ــحيحة قــد ارتفعــت إلــى  %67.8عنــد وجــود الثابــت X10 ،X6 ،فــي النمــوذج املقت ــرح.
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الجدول رقم ()16
كفاءة تصنيف النموذج في الخطوة الثالثة Classification Table
الخطوة 3

املتوقع ()Predicted
التصنيف
املصارف غيـر املتأثـرة
املصارف املتأثـرة
22
298
املصارف غيـر املتأثـرة
املشاهدة
()Observed
42
138
املصارف املتأثـرة
النسبة التصنيف الصـحيحة

التصنيف الصـحيح
%
%93.1
%23.3
%68

ج ــرى تصنيــف الجــدول ( )16عل��ى أس��اس وجــود متغي ــر مســتقل X10 ،X6 ،X5و ثابــت االنحــدار ،ويتض ــح أن النســبة
املئويــة للتوقعــات الص ــحيحة قــد ارتفعــت بمقــدار  %0.2عنــد وجــود الثابــتX10 ،X6 ،X5 ،فــي النمــوذج املقت ــرح.
الجدول رقم ()17
كفاءة تصنيف النموذج في الخطوة الرابعة Classification Table
الخطوة 4

املتوقع ()Predicted
التصنيف
املصارف غيـراملتأثـرة
املصارف املتأثـرة
35
285
املصارف غيـر املتأثـرة
املشاهدة
()Observed
56
124
املصارف املتأثـرة
النسبة التصنيف الصـحيحة

التصنيف الصـحيح
%
%89.1
%31.1
%68.2

تــم تصنيــف الجــدول ( )17عل��ى أس��اس وجــود متغي ــر مســتقل  X11 ،X10 ،X6 ،X5وثابــت االنحــدار ،ويتض ــح أن نســبة
املئويــة للتوقعــات الص ــحيحة بلغــت  %68.2فــي النمــوذج املقت ــرح.
الجدول رقم ()18
كفاءة تصنيف النموذج في الخطوة الخامسة Classification Table
الخطوة 5

املتوقع ()Predicted
التصنيف
املصارف غيـراملتأثـرة
املصارف املتأثـرة
18
302
املصارف غيـر املتأثـرة
املشاهدة
()Observed
71
109
املصارف املتأثـرة
النسبة التصنيف الصـحيحة

التصنيف الصـحيح
%
%94.4
%39.4
%74.6

تم تصنيف الجدول ( )18على أساس وجود متغيـر مستقل  X11 ،X10 ،X6 ،X5 ،X1وثابت االنحدار ،ويتضـح أن النسبة
املئوية للتوقعات الصـحيحة قد ارتفعت بمقدار  %74.6عند إضافة  X1للنموذج املقتـرح.
وتــم تصنيــف الجــدول ( )19عل��ى أس��اس وجــود متغي ــر مســتقل  X11 ،X6 ،X5 ،X1وثابــت االنحــدار ،ويتض ــح أن النســبة
املئويــة للتوقعــات الص ــحيحة قــد ارتفعــت إلــى  %77.8فــي النمــوذج املقت ــرح.
الجدول رقم ()19
كفاءة تصنيف النموذج في الخطوة السادسة Classification Table
الخطوة 6

املتوقع ()Predicted
التصنيف
املصارف غيـراملتأثـرة
املصارف املتأثـرة
11
309
املصارف غيـر املتأثـرة
املشاهدة
()Observed
80
100
املصارف املتأثـرة
النسبة التصنيف الصـحيحة

التصنيف الصـحيح
%
%96.6
%44.4
%77.8
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الجدول رقم ()20
كفاءة تصنيف النموذج في الخطوة السابعة Classification Table
الخطوة 7

التصنيف
املصارف غيـراملتأثـرة
املصارف غيـر املتأثـرة
املشاهدة
()Observed
املصارف املتأثـرة
النسبة التصنيف الصـحيحة

املتوقع ()Predicted
املصارف املتأثـرة
10
310
93
87

التصنيف الصـحيح
%
%96.9
%51.6
%80.6

تــم تصنيــف الجــدول ( )20عل��ى أس��اس وجــود متغي ــر مســتقل  X11 ،X5 ،X1وثابــت االنحــدار ،ويتض ــح أن النســبة املئويــة
للتوقعــات الص ــحيحة قــد ارتفعــت إلــى  %80.6بعــد حــذف X6الــذي ال يعطــي أهميــة كبي ــرة للنمــوذج املقت ــرح.
ويالحـــ م��ن ج��داول التصني��ف ملتغي ـ�ر (حالــة املصــرف) فــي نمــاذج االنحــدار اللوجست ــي الســابقة أن نســبة التصنيــف
الص ــحيحة تت ـزايد مــع إدخــال متغي ـرات جديــدة إلــى النمــوذج ،حيــث بلغــت فــي النمــوذج اللوجست ــي األول والــذي يحتــوي علــى
متغيـ��ر نس��بة الس��يولة (النقدي��ة واألوراق املالي��ة إلىــ إجمال��ي األصــول) والحــد الثابــت فــي املعادلــة  %66.4فــي جــدول ( ،)16ثــم
ت ـزايدت بمقــدار  %1.4عن��د دخــول متغيـ��ر نس��بة صاف��ي الدخ��ل إلـ�ى إجمال��ي حقــوق امللكي��ة ،مم��ا يعن��ي أهمي��ة هـ�ذه النســبة
املاليــة ،ومــع إدخــال متغي ــر نســبة دخــل التشــغيل إلــى مصروفــات التشــغيل إلــى النمــوذج اللوجست ــي بلغــت نســبة التصنيــف
الص ــحيحة  %68فــي جــدول ( .)16وبلغــت نســبة التصنيــف الص ــحيحة إلــى  %68.2كمــا هــي فــي جــدول ( )17مــع إشـراك متغي ــر
نســبة إجمالــي القــروض إلــى إجمالــي الودائــع ،إال أن هــذه النســبة زادت بمقــدار  %6.4عنــد إدخــال متغي ــر نســبة إجمالــي حقــوق
امللكيــة إلــى إجمالــي األصــول إلــى نمــوذج االنحــدار ممــا يــدل علــى أهميــة هــذه النســبة املاليــة فــي النمــوذج املقت ــرح للتنبــؤ بتأث ــر
املصــارف باألزمــة العامليــة فــي دول الخليــج ،وبلغــت نســبة التصنيــف الص ــحيحة علــى  %77.8كمــا فــي جــدول ( )19عنــد حــذف
متغي ــر (النقديــة  +االوراق املاليــة) إلــى أجمالــي األصــول.
ً
وأخي ـرا يتض ــح مــن جــدول رقــم ( )20أن النمــوذج فــي الخطــوة الســابعة قــد حقــق نســبة تصنيــف كليــة ص ــحيحة وهــي
عبــارة عــن عــدد التنبــؤات الص ــحيحة علــى العــدد الكلــي لعينــة الدراســة بلغــت  %80.6وهــي نســبة مرتفعــة .وبالنظــر للخطــوة
( )0واملوضـحة في الجدول رقم ( )13والتـي تبيـن نتائج التحليل دون أي من املتغيـرات املستقلة (املتنبئة) فإنه يمكن مالحظة
ً
التحســن املالحــظ فــي نســبة التصنيــف الص ــحيحة الت ــي حققهــا النمــوذج املقت ــرح.
الجدول رقم ()21
املتغيـرات املحذوفة من النموذج اإلحصائي Variables not in the Equation

الخطوة 7

املتغيـر
X2
X3
X4
X6
X7
X8
X9
X10

القيمة
.284
.005
.091
2.348
.142
.689
1.579
726.

درجة الحـرية d.f
1
1
1
1
1
1
1
1

الداللة اإلحصائية .Sig
.594
.945
.763
.125
.706
.406
.209
394.

يتض ــح مــن الجــدول الســابق رقــم ( )21النسـ�ب املاليـ�ة الت ـ�ي لـ�م تظهـ�ر معنويـ�ة حيـ�ث كانـ�ت داللتهـ�ا اإلحصائيـ�ة أكب ـ�ر مـ�ن
 0.05ومن ثم تم استبعادها من النموذج املقتـرح ،في حيـن تشيـر النتائج املوضـحة في الجدول التالي رقم ( )12إلى املتغيـرات
املستــقلة الت ــي لهـ�ا تأثيـ��ر معن��وي عل��ى تصنيـ�ف املصــارف وتأث ــرها باألزمــة املاليــة العامليــة مــن عدمــه .حيــث تتض ــح الداللــة
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اإلحصائيــة ( )P-value < 0.05ل��كل املتغيـ��رات التالي��ة :X1( :إجمال��ي حق��وق امللكي��ة عل��ى إجمال��ي األص��ول :X5 ،دخ��ل التشـ�غيل
عل��ى مصروف��ات التش��غيل :X11 ،إجمال��ي القــروض عل��ى إجمال��ي الودائ��ع) .وكم��ا أشــارت قيم��ة ( )Exp (Bإل��ى أن  X1أهــم نســبة
ماليــة تســاعد علــى التنبــؤ بحالــة املصــرف مــن النســب املاليــة قيــد الدراســة يليهــا علــى الت ــرتيب  X4ثــم .X11

فحص الداللة اإلحصائية لكل متغيـرمستقل على حدة:
يستــخدم إحصاــءة «وال��د»  Wald Statisticsالختبــار الدالــة اإلحصائيــة لــكل معامــل مــن معامــات االنحــدار اللوجست ــي
( ،)Lea, 1997, P131ويقوم اختبار «والد»  Wald Testباختبار الفرضية العدمية والقائلة بأن معامل االنحدار اللوجستـي
املرتبــط باملتغي ــر املســتقل  Xiيس��اوي صف ً��را ،ويت��م حســاب إحص�اـءة «والـ�د» كمــا وردت فــي املعادلــة كالتالــي:
=Wald

حيث:
= قيمة معامل اإلنحدار اللوجستـي للمتغيـر

= قيمة الخطأ املعياري معامل اإلنحدار اللوجستـي للمتغيـر
حيـ�ث تتبـ�ع اإلحصـ�اءة توزيـ�ع كاي ت ـ�ربيع  .)Poston, 2004( c2فــإذا كان��ت إحص��اءة «وال��د» ذات داللــة إحصائيــة فــإن
ً
ذلــك يعنيــ رف��ض الفرضي�ةـ العدميــة القائل��ة بــأن قيمــة معامــل االنحدــار تســاوي صفـرا أي أن قيمــة معامــل االنحــدار لذلــك
املتغي ــر املســتقل ســوف تكــون مختلفــة عــن الصفــر ،وبالتالــي فــإن هــذا املتغي ــر املســتقل ســيكون لــه تأثي ــر فــي التنبــؤ بقيمــة
ً
املتغي ــر التابــع ،أمــا إذا كانــت إحصــاءة والــد غي ــر دالــة إحصائيــا فــإن ذلــك يعنــي أن قيمــة معامــل االنحــدار لذلــك املتغي ــر
ً
املســتقل تســاوي صفـرا ،أي أن ذلــك املتغي ــر املســتقل ليــس لــه تأثي ــر فــي التنبــؤ بقيمــة املتغي ــر التابــع ممــا يعنــي إمكانيــة حذفــة
مــن النمــوذج ألنــه ليــس لــه أي داللــة إحصائيــة (.)Menard, 2002
وبنـ�اء علـ�ى مـ�ا سـ�بق يوض ـ�ح الجـ�دول التالـ�ي رقـ�م ( )21املتغي ـرات الت ــي حذفــت مــن النمــوذج وأظهــرت عــدم داللتهــا
اإلحصائيـ�ة وعـ�دم أهميتهـ�ا وذلـ�ك عنـ�د الخطـ�وة السـ�ابعة حيـ�ث إن كانـ�ت القيم ـ�ة املعنوي ـ�ة له ـ�ا (( ،P-value > 0.05وبنـ ًـاء علــى
طريقــة االختيــار التدريج ــي املســتخدمة فــي بنــاء النمــوذج اللوجست ــي املقت ــرح ،والــذي يمكننــا مــن معرفــة مــدى قــدرة ذلــك
النمـ�وذج علـ�ى تصنيـ�ف املصـ�ارف إلـ�ى مصـ�ارف متأث ـ�رة باألزمـ�ة املاليـ�ة العامليـ�ة ومصـ�ارف لـ�م تتأث ـ�ر.
الجدول رقم ()22
نتائج طريقة االختيارالتدريجـي لالنحداراللوجستي:
ً
«والد» لنموذج االنحداراللوجستـي مبينا قيم معامالت املتغيـرات املستقلة
والدالة اإلحصائية لها Variables in the Equation

الخطوة 7

قيمة املعامل الخطأ املعياري
املتغيـر
S.E
B
0.256
0.331ثابت
X1
1.312
5.731
0.067
-0.221
X5
0.083
-0.389
X11

املصدر :تم إعداد هذا الجدول بناء على نتائج الحـزمة اإلحصائية SPSS

الداللة اإلحصائية
إحصاء والد
درجات الحـرية d.f
.Sig
Wald
0.718
0.019
1
1.674
308.302
0.000
1
19.088
0.802
0.001
1
10.977
0.677
0.000
1
22.020
)Exp(B

النموذج اللوجستـي املقتـرح:
 أوفي ضوء تلك النتائج تم التوصل إلى نموذج االنحداراللوجستـي في شكله النهائي  Logistic Modelللتنبؤ بتأثـراملصارف العاملة في دول املجلس ويشتمل على ثالث نسب مالية من أصل  11نسبة مالية تم إجـراء الدراسة عليها،
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وبذلك يكون النموذج الريا�ضي كالتالي:

حيث إن:

Log odds (Y) = −0.331 + 5.731x1 − 0.221x5 − 0.389 x1

 :)Log odds (Yاللوغاريتم الطبيعي لنسب الخالف ملتغيـر حالة املصرف
 :X1نسبة إجمالي حقوق امللكية إلى إجمالي األصول
 :X5نسبة دخل التشغيل إلى مصروفات التشغيل
 :X11نسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع
وكذلــك ســوف يتــم اســتخدام النمــوذج املقت ــرح الســابق فــي التنبــؤ بتأثي ــر األزمــة العامليــة علــى املصــارف فــي دول مجلــس
التعــاون الخليج ــي خــال الفت ــرة قبــل ســنة أو سنتي ــن مــن حــدوث األزمــة املاليــة العامليــة.

الفرضية الثانية
فــرض العــدم :ال يمكــن التنبــؤ باملصــارف املتأث ــرة باألزمــة املاليــة العامليــة وغي ــر املتأث ــرة فــي الســنة األولــى والســنة
الثانيــة الت ــي تســبق األزمــة املاليــة العامليــة.
يتــم اختبــار هــذه الفرضيــة عــن طريــق اختبــار مــدى قــدرة النمــوذج اللوجست ــي املقت ــرح علــى التنبــؤ بتأث ــر املصــارف فــي
دول املجلــس فــي الســنة األولــى والســنة الثانيــة الت ــي ســبقت األزمــة وذلــك بإج ـراء الخطــوات التاليــة:
 1احتســاب النســب املاليــة الت ــي حددهــا نمــوذج االنحــدار لــكل مصــرف مــن املصــارف الت ــي ج ــرت عليهــا الدراســة (عينــةالتحليــل) لــكل ســنة مــن  2006،2006باعتبارهــا الســنة األولــى والثانيــة الت ــي تســبق األزمــة.
 2إيجــاد جــداول التصنيــف للمصــارف املتأث ــرة وغي ــر املتأث ــرة فــي هــذه الســنوات لقيــاس نســبة دقــة التنبــؤ مــن خــالاملقارنــة بي ــن مــا تــم رصــده مــن مجموعت ــي املصــارف املتأث ــرة باألزمــة املاليــة واملصــارف غي ــر املتأث ــرة وبي ــن التصنيــف
املبنــي علــى أســاس نمــوذج االنحــدار اللوجست ــي املقت ــرح.

السنة األولى قبل األزمة املالية العاملية:
الجدول رقم ()23
يوضـح دقة التنبؤ باملصارف عينة التحليل لسنة .2007
مجموعة املصارف الفعلية

عدد املصارف

املصارف غيـراملتأثـرة

25

املصارف املتأثـرة

16
نسبة الدقة في التنبؤ

مجموعة املصارف املتوقعة
املصارف غيـراملتأثـرة املصارف املتأثـرة
3
22
%10.9
%89.1
13
3
%79.6
%20.4
%84.3

ويتض ــح مــن الجــدول رقــم ( )23نتائــج تصنيــف البنــوك فــي عينــة التحليــل فــي الســنة األولــى قبــل األزمــة املاليــة العامليــة
ســنة  ،2007وتــم رصــد ســتة أخطــاء فــي التنبــؤ لألزمــة املاليــة ،حيــث تــم تصنيــف ثالثــة مصــارف غي ــر متأث ــرة مــن املصــارف
الت ــي أج ــريت عليهــا الدراســة ضمــن مجموعــة املصــارف املتأث ــرة واحتمــال الوقــوع فــي الخطــأ الســابق  ،%10.9أي أن احتمــال
عــدم الوقــوع فيــه هــو  %89.1بينمــا تــم تصنيــف ثالثــة مصــارف متأث ــرة ضمــن مجموعــة املصــارف غي ــر املتأث ــرة واحتمــال عــدم
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الوقــوع فــي هــذا الخطــأ مســاوي .%79.6ممــا يعنــي أن نســبة دقــة التنبــؤ بتأث ــر املصــارف فــي دول مجلــس التعــاون الخليج ــي
فــي 2007مس��اوية} ( .%84.3 = 100 * { 2/) 0.796 + 0.891

السنة الثانية قبل األزمة املالية العاملية:
الجدول رقم ()24
دقة التنبؤ باملصارف عينة التحليل لسنة .2006
مجموعة املصارف الفعلية

عدد املصارف

املصارف غيـراملتأثـرة

25

املصارف املتأثـرة

16
نسبة الدقة في التنبؤ

مجموعة املصارف املتوقعة
املصارف غيـراملتأثـرة املصارف املتأثـرة
1
24
%3
%97
10
6
%62.5
%37.5
%79.75

ويتض ــح مــن الجــدول رقــم ( )24نتائــج تصنيــف البنــوك فــي عينــة التحليــل فــي الســنة الثانيــة قبــل األزمــة املاليــة العامليــة
ســنة  2006وتــم رصــد ســبعة أخطــاء فــي التنبــؤ لفت ــرة األزمــة العامليــة ،حيــث تــم تصنيــف مصــرف غي ــر متأث ــرة مــن املصــارف
الت ــي أج ــريت عليهــا الدراســة ضمــن مجموعــة املصــارف املتأث ــرة واحتمــال الوقــوع فــي الخطــأ الســابق  ،%3أي أن احتمــال عــدم
الوقــوع فيــه هــو  %97بينمــا تــم تصنيــف ســت مصــارف متأث ــرة ضمــن مجموعــة املصــارف غي ــر املتأث ــرة واحتمــال عــدم الوقــوع
فــي هــذا الخطــأ مســاوي .%62.5ممــا يعنــي أن نســبة دقــة التنبــؤ بتأث ــر املصــارف فــي دول مجلــس التعــاون الخليج ــي فــي2006
تســاوي .%79.75
 3اســتخدام اختبــار «ت»  T-testالختبــار الفــرق بي ــن نســبة الدقــة فــي التنبــؤ املبنيــة علــى أســاس نمــوذج االنحــداراللوجست ــي ونســبة الدقــة فــي التنبــؤ لــكل مــن السنتي ــن ( 2006جدــول رقـ�م  ،)24و( 2007جدــول رقـ�م .)23
وبهــذا االختبــار يتــم اختبــار الفــرض القائــل بعــدم وجــود فــرق بي ــن املصــارف املتأث ــرة باألزمــة العامليــة واملصــارف غي ــر
املتأث ــرة فــي ســنوات التحليــل عنــد مســتوى داللــة  ،0.05وبعــد إج ـراء االختبــار علــى الســنوات  2007،2006لوحــظ عــدم وجــود
فــرق بي ــن نســبة التنبــؤ املبنيــة علــى أســاس نمــوذج االنحــدار ونســب التنبــؤ لــكال السنتي ــن حيــث:
( ، )t=0.626, P-value=0.644 > 0.05مم�اـ يعن��ي رف��ض فــرض الع�دـم وقبــول الف��رض البدي��ل وهــو قــدرة النمــوذج
عل��ى التنب��ؤ باملصــارف املتأث ــرة باألزمــة املاليــة العامليــة وغي ــر املتأث ــرة فــي الســنة األولــى والســنة الثانيــة الت ــي تســبق األزمــة املاليــة
العامليــة.

ً
ثانيا -اختبارفرضيتـي البحث في املرحلة الثانية لتأثـراملصارف باألزمة املالية العاملية:
الفرضية األولى

النموذج اللوجست ــي في مرحلة الثانية (الخ ــروج من األزمة) غي ــرقادرعلى تصنيف املصارف إلى مصارف تجاوزت
األزمــة املاليــة ومصــارف لــم تتجاوزهــا فــي الســنوات .2010 ،2009
باعتبــار ســنة  2011ســنة ُ
تحســن األداء املالــي ،فهــي تمثــل املرحلــة الثانيــة مــن مراحــل األزمــات املاليــة وهــي خ ــروج قطــاع
املصــارف فــي دول املجلــس مــن األزمــة املاليــة العامليــة ،وســيتم اســتخدام األســلوب اإلحصائــي املعتمــد فــي الدراســة (Stepwise
 ،)Logistic Regressionوبالتحديـ�د اســتخدام طريقــة االختيــار التدريج ــي  )Method: Stepwise (Waldفــي تقدي ــر نمــوذج
االنحــدار اللوجست ــي للســنوات  2010 ،2009وفيهــا تدخــل النســب املاليــة إلــى نمــوذج االنحــدار اللوجست ــي املقت ــرح (أو تحــذف
مــن) واحــدة تلــو األخ ــرى وفــق معايي ــر إحصائيــة معينــة.
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التحقق من مالءمة النموذج ككل للتنبؤ بالخـروج من األزمة املالية العاملية:
ســيتم التحقــق مــن مــدى مالءمــة النمــوذج بشــكل كلــي وذلــك مــن خــال عــدة مقاييــس مهمــة تســاعد فــي تقويــم النمــوذج
النهائـ�ي ،ومـ�ن هـ�ذه املقاييـ�س :إحصـ�اءات  ،R2اختبــار  ،c2جــداول التصنيــف.
 أإحصاءات R2بينـ�ت املتغي �ـرات الداخلـ�ة فـ�ي النمـ�وذج عنـ�د الخطـ�وة الخامسـ�ة أنهـ�ا فسـ�رت حوالـ�ي ( %45.1باســتخدام معامــل �Nagelk
 )erke R2و( %47.1باس��تخدام معامـ�ل  )Cox & Snell R2مـ�ن التغي ـرات فــي تجــاوز املصــرف (املتغي ــر التابــع) ،وهــذا يــدل علــى
أنــه مــازال هنــاك نســبة مــن التغي ـرات فــي املتغي ــر التابــع تعــود ملتغي ـرات أخ ــرى غي ــر مدرجــة فــي النمــوذج وذلــك كمــا هــو موض ــح
فــي جــدول رقــم ( )25التالــي:
الجدول رقم ()25
تفسيـراملتغيـرات الداخلة في النموذج Model Summary
رقم الخطوة
1
2
3

Log likelihood -2
417.048
405.742
397.489

P-Vaule
0.000
0.015
0.003

Cox & Snell R2
.156
.288
.471

Nagelkerke R2
.176
.320
.451

يتضـ��ح م��ن الج��دول الس��ابق تناق��ص قيم��ة املق��دار ( )2log Likelihood-نســبة األرجحي�ةـ ،إل�ىـ أن وصـ�ل إلـ�ى أدنـ�ى قيمـ�ة
ً
ل��ه ف��ي النمــوذج رق��م ( )5والــذي يشــمل ثابـ�ت نموــذج االنحدــار اللوجست ــي دال إحصائيــا ،كذلــك نالحــظ ت ـزايد قيمــة معامــل
تحديدــ «كوكــس & س�نـيل» والــذي يشي ــر إلــى فعاليــة نمــوذج االنحــدار اللوجست ــي فــي شــرح التغي ـرات فــي املتغي ــر التابــع
 باختبار:c2وج��د أن مرب��ع «كاي» لداللــة الفــرق بي ــن قيمت ــي لوغاريتــم دالــة الت ــرجيح لنمــوذج االنحــدار اللوجست ــي باملتغي ـرات
املســتقلة وبــدون املتغي ـرات املســتقلة موضــع الفحــص علــى النحــو التالــي:
الجدول رقم ()26
اختبارالداللة اإلحصائية للنموذج ككل Omnibus Tests of Model Coefficients
خطوة
3

c2
73.296

Df
3

P-value
0.000

ويتض ـ�ح مـ�ن الجـ�دول السـ�ابق رقـ�م( ( )26أن قيم��ة مرب��ع «كاي» تســاوي ( )73.296عن��د مس��توى معنوي��ة يس��اوي (�P-val
 )ue= 0.000 < 0.05وهــذا يعنــي أن النمــوذج اإلحصائــي الــذي تــم توفيقــة ذو داللــة إحصائيــة (معنــوي) ممــا يــدل علــى ان
املتغي ـرات املوجــودة فــي النمــوذج عنــد الخطــوة الثالثــة لهــا أهميــة ومســاهمة ذات داللــة إحصائيــة فــي تصنيــف املصــارف
املتجــاوزة لألزمــة املاليــة وغي ــر متجــاوزة وذلــك فــي الســنة األولــى والثانيــة بعــد األزمــة املاليــة.
 جاختباركفاءة تصنيف النموذجيعتبـر هذا االختبار أحد طرق فحص جودة مطابقة النموذج للبيانات ،حيث سنستعرض فيما يلي جداول التصنيف
للمتغي ــر التابــع (حالــة املصــرف) لنمــوذج االنحــدار اللوجيست ــي فــي خطواتــه الثــاث الت ــي تــم التوصــل إليهــا باســتخدام الطريقــة
التدريجيــة فــي اختيــار النســب املاليــة وإدخالهــا فــي النمــوذج خــال خ ــروج املصــارف مــن األزمــة املاليــة العامليــة ،وظهــرت النتائــج
كمــا هــي موض ــحة فــي الجــداول التاليــة.
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الجدول رقم ()27
كفاءة تصنيف النموذج في الخطوة صفرClassification Table
الخطوة 0

التصنيف
املصارف غيـراملتجاوزة لألزمة
املشاهدة
()Observed

املصارف غيـر املتجاوزة لألزمة
املصارف املتجاوزة لألزمة
النسبة التصنيف الصـحيحة

املتوقع ()Predicted
املصارف املتجاوزة
لألزمة
0
197
0
128

التصنيف
الصـحيح
%
%100
%0
%60.6

تــم تصنيــف الجــدول ( )27علــى أســاس وجــود ثابــت االنحــدار فقــط ،ويتض ــح أن نســبة التصنيــف الص ــحيحة قــد بلغــت
 %60.6عندمــا كان الثابــت موجــود فقــط فــي النمــوذج املقت ــرح.
الجدول رقم ()28
كفاءة تصنيف النموذج في الخطوة األولى Classification Table
الخطوة 1

التصنيف
املصارف غيـراملتجاوزة لألزمة
املصارف غيـر املتجاوزة لألزمة
املشاهدة
()Observed
املصارف املتجاوزة لألزمة
النسبة التصنيف الصـحيحة

املتوقع ()Predicted
املصارف املتجاوزة لألزمة
16
181
45
83

التصنيف الصـحيح
%
%91.9
%35.1
%69.5

تـ�م تصنيـ�ف الجـ�دول السـ�ابق ( )28علـ�ى أســاس وجــود متغي ــر مســتقل واحــد  X10وثابــت االنحــدار ،ويتض ــح أن النســبة
املئويــة للتوقعــات الص ــحيحة قــد بلغــت .%69.5
الجدول رقم ()29
كفاءة تصنيف النموذج في الخطوة الثانية Classification Table
الخطوة 2

التصنيف
املصارف غيـراملتجاوزة لألزمة
املصارف غيـر املتجاوزة لألزمة
املشاهدة
()Observed
املصارف املتجاوزة لألزمة
النسبة التصنيف الصـحيحة

املتوقع ()Predicted
املصارف املتجاوزة لألزمة
17
180
61
68

التصنيف الصـحيح
%
%91.3
%47.6
%74.1

تــم تصنيــف الجــدول الســابق ( )29علــى أســاس وجــود املتغي ـرات  X10 ،X6وثابــت االنحــدار ،ويتض ــح أن النســبة املئويــة
للتوقعــات الص ــحيحة قــد ارتفعــت إلــى  %74.1عنــد وجــود الثابــت X10 ،X6 ،فــي النمــوذج املقت ــرح.
الجدول رقم ()30
كفاءة تصنيف النموذج في الخطوة الثالثة Classification Table
الخطوة 3

التصنيف
املصارف غيـراملتجاوزة لألزمة
املشاهدة
()Observed

املصارف غيـر املتجاوزة لألزمة
املصارف املتجاوزة لألزمة
النسبة التصنيف الصـحيحة

املتوقع ()Predicted
املصارف املتجاوزة
لألزمة
12
185
73
55

التصنيف الصـحيح
%
%93.9
%57
%79.3
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تــم تصنيــف الجــدول الســابق ( )30عل��ى أس��اس وجــود متغي ــر مســتقل X11 ،X6 ،X5و ثابــت االنحــدار ،ويتض ــح
أن النســبة املئويــة للتوقعــات الص ــحيحة قــد ارتفعــت بمقــدار  %1.8عنــد وجــود الثابــتX11 ،X6 ،X5 ،فــي النمــوذج
املقت ــرح.
ويالح��ظ م��ن جـــاول التصني��ف ملتغيـ��ر (حالــة املصــرف) فــي نمــاذج االنحــدار اللوجست ــي الســابقة أن نســبة
التصنيــف الص ــحيحة تت ـزايد مــع إدخــال متغي ـرات جديــدة إلــى النمــوذج ،حيــث بلغــت فــي النمــوذج اللوجست ــي األول
والذــي يحتــوي عل�ىـ متغيـ�رـ نسبــة (النقديـ�ة  +األوراق املاليــة) إلــى إجمالــي األصــول والحــد الثابــت فــي املعادلــة %69.5
فــي جــدول ( ،)28ثــم ت ـزايدت بمقــدار  %4.6عنـ�د دخـ�ول متغي ـ�ر نسـ�بة صافـ�ي الربـ�ح إلـ�ى إجمالـ�ي حقـ�وق امللكيـ�ة.
ً
وأخي ـرا يتض ــح مــن جــدول رقــم ( )30أن النمــوذج فــي الخطــوة الثالثــة قــد حقــق نســبة تصنيــف كليــة ص ــحيحة
وهــي عبــارة عــن عــدد التنبــؤات الص ــحيحة علــى العــدد الكلــي لعينــة الدراســة بلغــت  %79.3وهــي نســبة مرتفعــة.
وبالنظــر للخطــوة ( )0واملوض ــحة فــي الجــدول رقــم ( )27والت ــي تبي ــن نتائــج التحليــل دون أي مــن املتغي ـرات املســتقلة
ً
(املتنبئــة) فإنــه يمكــن مالحظــة التحســن املالحــظ فــي نســبة التصنيــف الص ــحيحة الت ــي حققهــا النمــوذج املقت ــرح.
وفيمــا يلــي املتغي ـرات الت ــي حذفــت مــن النمــوذج وأظهــرت عــدم داللتهــا اإلحصائيــة وعــدم أهميتهــا وذلــك عنــد
الخطــوة الثالثــة ،بنـ ًـاء علــى طريقــة االختيــار التدريج ــي املســتخدمة فــي بنــاء النمــوذج اللوجست ــي املقت ــرح ،والــذي
يمكننــا مــن معرفــة مــدى قــدرة ذلــك النمــوذج علــى تصنيــف املصــارف إلــى مصــارف متجــاوزة لالزمــة املاليــة والت ــي لــم
تتجاوزهــا ،وجــدول رقــم ( )31التال��ي يوض ـ�ح هــذه املتغي ـرات املحذوفــة:
الجدول رقم ()31
املتغيـرات املحذوفة من النموذج اإلحصائي Variables Not in the Equation

الخطوة 3

املتغيـر
X1
X2
X3
X4
X7
X8
X9
X10

القيمة
0.262
0.687
2.115
0.375
2.223
0.148
0.511
1.766

درجة الحـرية d.f
1
1
1
1
1
1
1
1

الداللة اإلحصائية .Sig
0.609
0.407
0.146
0.540
0.136
0.701
0.475
0.184

يتض ــح مــن الجــدول الســابق رقــم ( )21النسـ�ب املاليـ�ة الت ـ�ي لـ�م تظهـ�ر معنويـ�ة حيـ�ث كانـ�ت داللتهـ�ا اإلحصائيـ�ة أكب ـ�ر مـ�ن
 0.05وم��ن ثــم ت��م اس��تبعادها م��ن النم�وـذج املقت ــرح ،ف��ي حيـ��ن تشيـ��ر النتائــج املوض ـ�حة فــي الجــدول رقــم ( )26إل��ى املتغي ـرات
املســتقلة الت ــي لهــا تأثي ــر معنــوي علــى تصنيــف املصــارف وتجــاوز األزمــة املاليــة العامليــة مــن عدمــه .حيــث كانــت الداللــة
اإلحصائيــة ( )P-value < 0.05ل��كل املتغي ـرات التاليــة :X5( :دخ��ل التش��غيل /مصروفــات التشــغيل :X6 ،صافـ�ي الربـ�ح /إجمالــي
حقــوق امللكيــة X11:إجمالــي القــروض  /إجمالــي الودائــع).
كمــا أشــارت قيمــة ( ))Exp (Bإل��ى أن  X4أهــم نســبة ماليــة تســاعد علــى التنبــؤ بحالــة املصــرف مــن النســب املاليــة قيــد
ً
الدراســة يليهــا علــى الت ــرتيب  X5 ،X11وأخي ـرا .X6
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الجدول رقم ()32
يوضـح نتائج طريقة االختيارالتدريجـي لالنحداراللوجستي:
ً
وولد لنموذج االنحداراللوجستـي مبينا قيم معامالت املتغيـرات املستقلة
والدالة اإلحصائية لهاVariables in the Equation .
املتغيـر
الخطوة 5

ثابت
X5
X6
X11

قيمة املعامل
B
0.312
-0.130
-16.843
1.513

الخطأ املعياري
S.E
0.350
0.069
5.259
0.467

إحصاء وولد
Wald
1.793
3.540
10.256
10.510

درجات الحـرية
d.f
1
1
1
1

الداللة اإلحصائية
sig.
033.
.060
.021
.001

)Exp(B
1.366
0.878
0.000
4.539

وفــي ضــوء تلــك النتائــج تــم التوصــل إلــى نمــوذج االنحــدار اللوجست ــي فــي شــكله النهائــي املكــون مــن ثــاث نســب ماليــة،
يمكــن مــن خاللهــا تصنيــف املصــارف فــي مرحلــة خ ــروجها مــن تأثي ــر األزمــة العامليــة إلــى مصــارف متجــاوزة لتأثي ــر األزمــة العامليــة
ومصــارف غي ــر متجــاوزة ،وكذلــك ســوف يتــم اســتخدامها فــي التنبــؤ بتجــاوز املصــارف تأثي ــر األزمــة العامليــة فــي دول مجلــس
التعــاون الخليج ــي خــال الفت ــرة الت ــي تســبق ُّ
تحســن األوضــاع املاليــة بســنة أو ســنتين.

النموذج اللوجستـي املقتـرح:
تــم بنــاء نمــوذج لوجست ــي  Logistic Modelللتنبــؤ بتجــاوز املصــارف العاملــة فــي دول املجلــس لألزمــة املاليــة العامليــة الت ــي
حلــت بهــا عــام  ،2008ويشــتمل النمــوذج علــى خمــس نســب ماليــة مــن أصــل  11نســبة ماليــة تــم إج ـراء الدراســة عليهــا ،وبذلــك
يكــون النمــوذج الريا�ضــي كالتالــي:
Log odds (Y) = 0.312 − 0.130 x5 − 1
6 .843 x6 + 1.513 x1

حيث إن:
 :)Log odds (Yاللوغاريتم الطبيعي لنسب الخالف ملتغيـر حالة املصرف.
 :X5نسبة دخل التشغيل إلى مصروفات التشغيل.
 :X6نسبة صافي الربح إلى أجمالي حقوق امللكية.
 :X11نسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع.

الفرضية الثانية:
فــرض العــدم :عــدم قــدرة النمــوذج املقــرح علــى التنبــؤبتجــاوز األزمــة املاليــة العامليــة فــي الســنة األولــى والســنة الثانيــة
الت ــي تسبق خ ــروج املصارف من األزمة املالية العاملية.
يتــم اختبــار مــدى قــدرة النمــوذج اللوجست ــي املقت ــرح علــى التنبــؤ بتجــاوز املصــارف فــي دول املجلــس فــي الســنة األولــى
والســنة الثانيــة الت ــي ســبقت خ ــروج املصــارف مــن تأثي ــر األزمــة العامليــة ،وذلــك بإج ـراء الخطــوات التاليــة:
 1احتســاب النســب املاليــة الت ــي حددهــا نمــوذج االنحــدار لــكل مصــرف مــن املصــارف الت ــي ج ــرت عليهــا الدراســة (عينــةالتحليــل) لــكل ســنة مــن  2010،2009باعتبارهــا الســنة األولــى والثانيــة الت ــي تســبق ســنة الخ ــروج مــن األزمــة العامليــة.
 2إيجــاد جــداول التصنيــف للمصــارف املتجــاوزة لألزمــة العامليــة وغي ــر املتجــاوزة فــي هــذه الســنوات لقيــاس نســبةدقــة التنبــؤ مــن خــال املقارنــة بي ــن مــا تــم رصــده مــن مجموعت ــي املصــارف املتجــاوزة لألزمــة املاليــة واملصــارف غي ــر
املتجــاوزة وبي ــن التصنيــف املبنــي علــى أســاس نمــوذج االنحــدار اللوجست ــي املقت ــرح.
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السنة األولى قبل الخـروج من تأثيـراألزمة املالية العاملية:
الجدول رقم ()33
التنبؤ باملصارف عينة التحليل لسنة 2010
مجموعة املصارف املتوقعة
عدد املصارف
مجموعة املصارف الفعلية
املصارف غيـراملتجاوزة لألزمة املصارف املتجاوزة
3
20
23
املصارف غيـراملتجاوزة لألزمة
%16
%84
14
4
18
املصارف املتجاوزة لألزمة
%79
%21
%81.5
نسبة الدقة في التنبؤ

ويتض ــح مــن الجــدول رقــم ( )33نتائــج تصنيــف البنــوك فــي عينــة التحليــل فــي الســنة األولــى قبــل الخ ــروج مــن تأثي ــر األزمــة
املاليــة العامليــة ســنة  2010وتــم رصــد ســبعة أخطــاء فــي التنبــؤ بتجــاوز املصــارف لتأثي ــر األزمــة املاليــة العامليــة ،حيــث تــم تصنيــف
ثالثــة مصــارف غي ــر متجــاوزة لألزمــة املاليــة مــن املصــارف الت ــي أج ــريت عليهــا الدراســة ضمــن مجموعــة املصــارف املتجــاوزة
واحتمــال الوقــوع فــي الخطــأ الســابق  ،%16أي أن احتمــال عــدم الوقــوع فيــه هــو  %84بينمــا تــم تصنيــف أربــع مصــارف متجــاوزة
لألزمــة املاليــة ضمــن مجموعــة املصــارف غي ــر املتجــاوزة واحتمــال عــدم الوقــوع فــي هــذا الخطــأ مســاوي .%79ممــا يعنــي أن نســبة
دقــة التنبــؤ بتجــاوز املصــارف لألزمــة املاليــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليج ــي فــي  2010تســاوي .%81.5

السنة الثانية قبل الخـروج من تأثيـراألزمة املالية العاملية:
الجدول رقم ()34
دقة التنبؤ باملصارف عينة التحليل لسنة .2009
مجموعة املصارف املتوقعة
مجموعة املصارف الفعلية عدد املصارف
املصارف غيـراملتجاوزة لألزمة املصارف املتجاوزة لألزمة
4
19
املصارف غيـر
23
%19
%81
املتجاوزة لألزمة
13
5
18
املصارف املتجاوزة لألزمة
%74
%26
%77.5
نسبة الدقة في التنبؤ

يتض ــح مــن الجــدول رقــم ( )34نتائــج تصنيــف البنــوك فــي عينــة التحليــل فــي الســنة الثانيــة قبــل الخ ــروج مــن تأثي ــر األزمــة
املاليــة العامليــة ســنة  2009وتــم رصــد تســعة أخطــاء فــي التنبــؤ بتجــاوز تأثي ــر األزمــة العامليــة ،حيــث تــم تصنيــف أربعــة مصــارف
غي ــر متجــاوزة لتأثي ــر األزمــة املاليــة مــن املصــارف الت ــي أج ــريت عليهــا الدراســة ضمــن مجموعــة املصــارف املتجــاوزة واحتمــال
الوقــوع فــي الخطــأ الســابق  ،%19أي أن احتمــال عــدم الوقــوع فيــه هــو  %81بينمــا تــم تصنيــف خمــس مصــارف متجــاوزة
لتأثي ــر األزمــة املاليــة ضمــن مجموعــة املصــارف غي ــر املتجــاوزة واحتمــال عــدم الوقــوع فــي هــذا الخطــأ مســاوي  .%74ممــا يعنــي
أن نســبة دقــة التنبــؤ بتجــاوز املصــارف لتأثي ــر األزمــة املاليــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليج ــي فــي 2009تســاوي .%77.5
 3اســتخدام اختبــار «ت»  T-testالختبــار الفــرق بي ــن نســبة الدقــة فــي التنبــؤ املبنيــة علــى أســاس نمــوذج االنحــداراللوجست ــي ونســبة الدقــة فــي التنبــؤ لــكل مــن السنتي ــن ( 2009جدــول رقـ�م  ،)34و( 2010جدــول رقـ�م .)33
وبهــذا االختبــار يتــم اختبــار الفــرض القائــل بعــدم وجــود فــرق بي ــن املصــارف املتجــاوزة لتأثي ــر األزمــة العامليــة واملصــارف
غي ــر املتجــاوزة فــي ســنوات التحليــل عنــد مســتوى داللــة  ،0.05وبعــد إج ـراء االختبــار علــى الســنوات  2010،2009لوحــظ عــدم
وجوــد ف�رـق بيـ��ن نس��بة التنب��ؤ املبنيــة علىــ أس��اس نم��وذج االنح��دار ونس�بـ التنب��ؤ لــكال السنتيـنــ حي��ث كان��ت النتائــج كمــا يلــي
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( ، )t=1.208, P-value=0.614 > 0.05مماــ يعنيــ رف��ض ف��رض الع��دم الخـ�اص بعــدم القــدرة علــى التنبــؤ باملصــارف
املتجــاوزة لتأثي ــر األزمــة املاليــة العامليــة واملصــارف غي ــر املتجــاوزة فــي الســنة األولــى والســنة الثانيــة الت ــي تســبق تجــاوز املصــارف
لتأثي ــر األزمــة املاليــة العامليــة.

ثالثا :اختبارفرضيتـي البحث في املرحلة الثالثة لتأثـراملصارف باألزمة املالية العاملية:
الفرضية األولى
فرض العدم :النموذج اللوجستـي في مرحلة الثالثة (النـمو) غيـرقادرعلى تصنيف املصارف إلى مصارف حققت
ً
نموا في أرباحها واملصارف الت ــي لم تحقق نموا في األرباح في الســنوات .2013 ،2012
لقــد تــم اعتمــاد ســنة  2014ســنة نمــو األربــاح لقطــاع املصــارف فــي دول املجلــس بعــد خ ــروجها بسنتي ــن مــن تأثي ــر األزمــة
ً
املاليـ�ة العامليـ�ة الت ـ�ي حلـ�ت بهـ�ا ،حيـ�ث لوحـ�ظ بنـ ً�اء علـ�ى مؤشـ�ر الربحيـ�ة  X5كمــا تــم توضيحــه ســلفا ،بــأن مجموعــة مــن املصــارف
قــد حققــت نمــو فــي األربــاح والبعــض لــم يحققــه.
اســتخدم األســلوب اإلحصائــي املعتمــد فــي الدراســة ( ،)Stepwise Logistic Regressionوبالتحديـ�د اســتخدام طريقــة
االختيــار التدريج ــي ( )Method: Stepwise Waldفــي تقدي ــر نمــوذج االنحــدار اللوجست ــي لســنة  2013 ،2012وفيهــا تدخــل
النســب املاليــة إلــى نمــوذج االنحــدار اللوجست ــي املقت ــرح (أو تحــذف مــن) واحــدة تلــو األخ ــرى وفــق معايي ــر إحصائيــة معينــة.

تقييم نموذج االنحداراللوجستـي املقتـرح للتنبؤ بالنمو بعد الخـروج من األزمة املالية:
ســيتم التحقــق مــن مــدى مالءمــة النمــوذج بشــكل كلــي وذلــك مــن خــال عــدة مقاييــس مهمــة تســاعد فــي تقويــم النمــوذج
النهائـ�ي ،ومـ�ن هـ�ذه املقاييـ�س :إحصـ�اءات  ،R2اختبــار  ،c2جــداول التصنيــف.
 أإحصاءات R2بينـ�ت املتغي �ـرات الداخلـ�ة فـ�ي النمـ�وذج عنـ�د الخطـ�وة الخامسـ�ة أنهـ�ا فسـ�رت حوالـ�ي ( %49.7باســتخدام معامــل �Nagelk
 )erke R2و( %54.4باس��تخدام معامـ�ل  )Cox & Snell R2مـ�ن التغي ـرات فــي تأث ــر املصــرف (املتغي ــر التابــع) ،وهــذا يــدل علــى أنــه
مــازال هنــاك نســبة مــن التغي ـرات فــي املتغي ــر التابــع تعــود ملتغي ـرات أخ ــرى غي ــر مدرجــة فــي النمــوذج وذلــك كمــا هــو موض ــح فــي
جــدول رقــم ( )35التالــي:
الجدول رقم ()35
تفسيـراملتغيـرات الداخلة في النموذج Model Summary
رقم الخطوة
1
2
3
4
5

Log likelihood -2
404.194
390.795
383.338
377.524
372.483

P-Vaule
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Cox & Snell R2
.155
.194
.215
.331
.544

Nagelkerke R2
.175
.228
.257
.378
.497

َ
يالح��ظ أيض��ا م��ن الج��دول الس��ابق تناق��ص قيم��ة املق��دار ( )2log Likelihood-نســبة األرجحي�ةـ ،إل�ىـ أن وصـ�ل إلـ�ى أدنـ�ى
ً
قيم��ة ل��ه ف��ي النمــوذج رق��م ( )5والــذي يشــمل ثابـ�ت نموــذج االنحدــار اللوجست ــي دال إحصائيــا ،كذلــك نالحــظ ت ـزايد قيمــة
معام�لـ تحديــد «كوك�سـ & سنــيل» والــذي يشي ــر إلــى فعاليــة نمــوذج االنحــدار اللوجست ــي فــي شــرح التغي ـرات الت ــي تحــدث فــي
املتغي ــر التابــع (حالــة املصــرف).
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 باختبار:c2وج��د أن مرب��ع «كاي» لداللــة الفــرق بي ــن قيمت ــي لوغاريتــم دالــة الت ــرجيح لنمــوذج االنحــدار اللوجست ــي باملتغي ـرات
املســتقلة وبــدون املتغي ـرات املســتقلة موضــع الفحــص علــى النحــو التالــي:
الجدول رقم ()36
اختبارالداللة اإلحصائية للنموذج ككل Omnibus Tests of Model Coefficients
خطوة
5

c2
49.882

Df
5

P-value
0.000

ويتض ــح مــن الجــدول الســابق رقــم ( )36أن قيمــة مربــع كاي تســاوي ( )49.882عن��د مس��توى معنوي��ة يس��اوي ((=P-value
 0.000 < 0.05وهــذا يعنــي أن النمــوذج اإلحصائــي الــذي تــم توفيقــة ذو داللــة إحصائيــة (معنــوي) ممــا يــدل علــى ان املتغي ـرات
املوجــودة فــي النمــوذج عنــد الخطــوة الخامســة لهــا أهميــة وتأثي ــر ومســاهمة ذات داللــة إحصائيــة فــي تصنيــف املصــارف إلــى
مصــارف حققــت نمــو فــي األربــاح ومصــارف لــم تحقــق أربــاح وذلــك فــي الســنة األولــى والثانيــة بعــد خ ــروجها مــن تأثي ــر األزمــة املاليــة.
 جاختباركفاءة تصنيف النموذجيعتبـر هذا االختبار أحد طرق فحص جودة مطابقة النموذج للبيانات ،حيث سنستعرض فيما يلي جداول التصنيف
للمتغيـر التابع (حالة املصرف) لنموذج االنحدار اللوجستـي في خطواته الخمسة التـي تم التوصل إليها باستخدام الطريقة
التدريجية في اختيار النسب املالية وإدخالها في النموذج وظهرت النتائج كما هي موضـحة في الجداول التالية.
الجدول رقم ()37
كفاءة تصنيف النموذج في الخطوة صفرClassification Table
الخطوة 0

التصنيف
مصارف لم تحقق نمو في األرباح
مصارف لم تحقق نمو في األرباح
املشاهدة
( )Observedمصارف حققت نمو في األرباح
النسبة التصنيف الصـحيحة

املتوقع ()Predicted
مصارف حققت نمو في األرباح
0
0

التصنيف الصـحيح
%
%0
119
%100
201
%62.8

تــم تصنيــف الجــدول ( )37علــى أســاس وجــود ثابــت االنحــدار فقــط ،ويتض ــح أن نســبة التصنيــف الص ــحيحة قــد بلغــت
 %65.8عندمــا كان الثابــت موجــود فقــط فــي النمــوذج املقت ــرح.
الجدول رقم ()38
كفاءة تصنيف النموذج في الخطوة األولى
الخطوة 1

التصنيف
مصارف لم تحقق نمو في األرباح
مصارف لم تحقق نمو في األرباح
املشاهدة
( )Observedمصارف حققت نمو في األرباح
النسبة التصنيف الصـحيحة

املتوقع ()Predicted
مصارف حققت نمو في األرباح
32
23

التصنيف الصـحيح
%
%26.8
87
%88.56
178
%65.6

تــم تصنيــف الجــدول ( )38عل��ى أســاس وجــود متغي ــر مســتقل واحــد  X4وثابــت االنحــدار ،ويتض ــح أن النســبة املئويــة
للتوقعــات الص ــحيحة قــد بلغــت .%65.6
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الجدول رقم ()39
كفاءة تصنيف النموذج في الخطوة الثانية
الخطوة 2

املتوقع ()Predicted
التصنيف
مصارف لم تحقق نمو في األرباح
مصارف حققت نمو في األرباح
78
41
املشاهدة مصارف لم تحقق نمو في األرباح
176
25
( )Observedمصارف حققت نمو في األرباح
النسبة التصنيف الصـحيحة

التصنيف الصـحيح
%
%34.4
%87.5
%67.8

تم تصنيف الجدول ( )39على أس��اس وجود املتغي ـرات  X11 ،X4وثابت االنحدار ،ويتض ــح أن النســبة املئوية للتوقعات
الص ــحيحة قــد ارتفعــت إلــى  %67.8عنــد وجــود الثابــت X11 ،X4 ،فــي النمــوذج املقت ــرح.
الجدول رقم ()40
كفاءة تصنيف النموذج في الخطوة الثالثة
الخطوة 3

املتوقع ()Predicted
التصنيف
مصارف لم تحقق نمو في األرباح
مصارف حققت نمو في األرباح
60
59
مصارف لم تحقق نمو في األرباح
املشاهدة
()Observed
180
21
مصارف حققت نمو في األرباح
النسبة التصنيف الصـحيحة

التصنيف الصـحيح
%
%49.5
%89.5
%74.69

تــم تصنيــف الجــدول ( )40عل��ى أس��اس وجــود متغي ــر مســتقل  X11 ،X4 ،X1وثابــت االنحــدار ،ويتض ــح أن النســبة املئويــة
للتوقعــات الص ــحيحة قــد ارتفعــت بمقــدار  %6.89عنـ�د إدخـ�ال املتغي ـ�ر  X1فــي النمــوذج املقت ــرح.
الجدول رقم ()41
كفاءة تصنيف النموذج في الخطوة الرابعة Classification Table
الخطوة 4

املتوقع ()Predicted
التصنيف
مصارف لم تحقق نمو في األرباح
مصارف حققت نمو في األرباح
51
68
مصارف لم تحقق نمو في األرباح
املشاهدة
()Observed
181
20
مصارف حققت نمو في األرباح
النسبة التصنيف الصـحيحة

التصنيف الصـحيح
%
%57.14
%90.05
%77.81

تــم تصنيــف الجــدول الســابق ( )41عل��ى أس��اس وجــود متغي ــر مســتقل  X11 ،X9 ،X4 ،X1وثابــت االنحــدار ،ويتض ــح أن
نســبة املئويــة للتوقعــات الص ــحيحة بلغــت  %77.81فــي النمــوذج املقت ــرح.
الجدول رقم ()42
كفاءة تصنيف النموذج في الخطوة الخامسة Classification Table
الخطوة 5

املتوقع ()Predicted
التصنيف
مصارف لم تحقق نمو في األرباح
مصارف حققت نمو في األرباح
36
83
املشاهدة مصارف لم تحقق نمو في األرباح
179
22
( )Observedمصارف حققت نمو في األرباح
النسبة التصنيف الصـحيحة

التصنيف الصـحيح
%
%69.7
%89
%82

تم تصنيف الجدول ( )42على أساس وجود متغيـر مستقل  X11 ،X10 ،X9 ،X4 ،X1وثابت االنحدار ،ويتضـح أن النسبة
املئوية للتوقعات الصـحيحة قد ارتفعت بمقدار  %82عند إضافة X10للنموذج املقتـرح ،مما يدل على أهميته.
188
30

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aja/vol37/iss3/9

Mahran and Al Shehri: Predicting of financial crisis stages and its effe

املجلة العربية لإلدارة ،مج  ،37ع - 3سبتمرب (أيلول) 2017

ونالحـــ م��ن ج��داول التصني��ف ملتغي ـ�ر (حالــة املصــرف) فــي نمــاذج االنحــدار اللوجست ــي الســابقة أن نســبة التصنيــف
الص ــحيحة تت ـزايد مــع إدخــال متغي ـرات جديــدة إلــى النمــوذج ،حيــث بلغــت فــي النمــوذج اللوجست ــي األول والــذي يحتــوي علــى
متغي ــر نســبة مصروفــات التشــغيل إلــى إجمالــي األصــول والحــد الثابــت فــي املعادلــة  %65.6فــي جــدول ( ،)38ثــم ت ـزايدت بمقــدار
 %2.2عنــد دخــول متغي ــر نســبة إجمالــي القــروض إلــى إجمالــي الودائــع ،ومــع إدخــال متغي ــر نســبة إجمالــي حقــوق امللكيــة
إلــى إجمالــي األصــول إلــى النمــوذج اللوجست ــي بلغــت نســبة التصنيــف الص ــحيحة  %74.69فــي جــدول ( ،)41وارتفعــت نســبة
التصنيــف الص ــحيحة إلــى  %77.8كمــا هــي فــي جــدول ( )41مــع إش ـراك متغي ــر نســبة دخــل التشــغيل إلــى إجمالــي األصــول.
ً
وأخي ـرا يتض ــح مــن جــدول رقــم ( )42أن النمــوذج فــي الخطــوة الخامســة قــد حقــق نســبة تصنيــف كليــة ص ــحيحة وهــي
عبــارة عــن عــدد التنبــؤات الص ــحيحة علــى العــدد الكلــي لعينــة الدراســة بلغــت  %82وهــي نســبة مرتفعــة .وبالنظــر للخطــوة ()0
واملوض ــحة فــي ال ًجــدول رقــم ( )38والت ــي تبي ــن نتائــج التحليــل دون أي مــن املتغي ـرات املســتقلة (املتنبئــة) فإنــه يمكــن مالحظــة
التحســن املالحــظ فــي نســبة التصنيــف الص ــحيحة الت ــي حققهــا النمــوذج املقت ــرح.
وبنــاء علــى مــا ســبق فــإن املتغي ـرات الت ــي حذفــت مــن النمــوذج وأظهــرت عــدم داللتهــا اإلحصائيــة وعــدم أهميتهــا وذلــك
عنــد الخطــوة الخامســة املســتخدمة فــي بنــاء النمـ ًـوذج اللوجست ــي املقت ــرح ،والــذي يمكننــا مــن معرفــة مــدى قــدرة ذلــك النمــوذج
علـ�ى تصنيـ�ف املصـ�ارف إلـ�ى مصـ�ارف حققـ�ت نمـ�وا فـ�ي األربـ�اح ومصـ�ارف لـ�م تحقـ�ق نمـ�و فـ�ي الربـ�ح.
الجدول رقم ()43
املتغيـرات املحذوفة من النموذج اإلحصائي Variables Not in the Equation
الخطوة 5

املتغيـر
X2
X3
X5
X6
X7

القيمة
2.334
.159
.414
.075
.250

درجة الحـرية d.f
1
1
1
1
1

الداللة اإلحصائية .Sig
.127
.690
.520
.785
.617

يتض ــح مــن الجــدول الســابق رقــم ( )43النسـ�ب املاليـ�ة الت ـ�ي لـ�م تظهـ�ر معنويـ�ة حيـ�ث كانـ�ت داللتهـ�ا اإلحصائيـ�ة أكب ـ�ر مـ�ن
 0.05ومن ثم تم استبعادها من النموذج املقتـ��رح ،في حيـنــ تشيـ��ر النتائج املوضـ��حة في الجدول التالي رقم ( )36إلى املتغي ـرات
املســتقلة الت ــي لهــا تأثي ــر معنــوي علــى تصنيــف املصــارف ونمــو أرباحهــا مــن عدمــه .حيــث تتض ــح الداللــة اإلحصائيــة (P-value
 )< 0.05ل��كل املتغي ـرات التاليــة :X1( :إجمال��ي حق��وق امللكية/إجمال��ي األص��ول :X4 ،مصروف��ات التشـ�غيل/إجمالي األص��ول:X9 ،
دخــل التشــغيل/إجمالي األصــول( :X10 ،النقدي��ة  +األوراق املاليــة) /إجمالــي األصــول X11:إجمالــي القــروض  /إجمالــي الودائــع).
وكمــا أشــارت قيمــة ( ))Exp (Bإل��ى أن  Xً 9أهــم نســبة ماليــة تســاعد علــى التنبــؤ بحالــة املصــرف مــن النســب املاليــة قيــد الدراســة
يليها على الت ــرتيب  X10 ،X11 ،X1وأخي ـرا .X4
الجدول رقم ()44
يوضـح نتائج طريقة االختيارالتدريجـي لالنحداراللوجستي :والد لنموذج االنحداراللوجستـي
ً
مبينا قيم معامالت املتغيـرات املستقلة والدالة اإلحصائية لهاVariables in the Equation .
املتغيـر
الخطوة 5

ثابت
X1
X4
X9
X10
X11

قيمة املعامل الخطأ املعياري
S.E
B
0.794
-1.195
4.695
12.359
91.235
-370.28574.394
167.782
1.013
-2.163.088
-.295-

إحصاء والد
Wald
2.263
6.929
16.472
5.086
4.559
11.158

درجات الحـرية الداللة اإلحصائية
sig.
d.f
3030.
013.
1
232942.141
.008
1
.000
.000
1
7.362E+072
.024
1
.115
.033
1
.745
.001
1
)Exp (B
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وفــي ضــوء النتائــج الســابقة يتــم التوصــل إلــى نمــوذج االنحــدار اللوجست ــي فــي شــكله النهائــي املكــون مــن خمــس
نســب ماليــة ،يمكــن مــن خاللهــا تصنيــف املصــارف فــي مرحلــة نمــو أرباحهــا بعــد تأثي ــر األزمــة العامليــة إلــى مصــارف
حققــت نمــو فــي األربــاح ومصــارف لــم تحقــق ،وكذلــك ســوف يتــم اســتخدامها فــي التنبــؤ بنمــو أربــاح املصــارف بعــد
خ ــروجها مــن تأثي ــر األزمــة العامليــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليج ــي خــال الفت ــرة الت ــي تســبق نمــو األربــاح بســنة أو
ســنتين.

النموذج اللوجستـي املقتـرح:
تــم بنــاء نمــوذج لوجست ــي  Logistic Modelللتنبــؤ بنمــو أربــاح املصــارف العاملــة فــي دول املجلــس بعــد خ ــروجها مــن تأثي ــر
األزمــة املاليــة العامليــة ،ويشــتمل النمــوذج علــى خمــس نســب ماليــة مــن أصــل  11نســبة ماليــة تــم إج ـراء الدراســة عليهــا ،وبذلــك
يكــون النمــوذج الريا�ضــي كالتالــي:
Log odds (Y) = −1.195 + 1
2 .359 x1 − 370.285 x4 + 167.782 x9 −
2.163 x1
0 − 0.295 x1

حيث إن:
 :)Log odds (Yاللوغاريتم الطبيعي لنسب الخالف ملتغيـر حالة املصرف.
 :X1نسبة إجمالي حقوق امللكية إلى إجمالي األصول.
 :X4نسبة مصروفات التشغيل إلى إجمالي األصول.
 :X9نسبة دخل التشغيل إلى إجمالي األصول.
 :X10نسبة (النقدية  +األوراق املالية) إلى إجمالي األصول.
 :X11نسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع.

الفرضية الثانية:
فــرض العــدم :ال يمكــن التنبــؤ باملصــارف ذات الربحيــة واملصــارف الت ــي لــم تحقــق نمــو فــي الربــح فــي الســنة األولــى
والســنة الثانيــة الت ــي تســبق ســنة النمــو بعــد الخ ــروج مــن تأثي ــر األزمــة املاليــة العامليــة.
الختبــار مــدى قــدرة النمــوذج اللوجست ــي املقت ــرح علــى التنبــؤ بنمــو األربــاح فــي املصــارف العاملــة بــدول املجلــس فــي الســنة
األولــى والثانيــة الت ــي ســبقت نمــو األربــاح بعــد الخ ــروج مــن تأثي ــر األزمــة املاليــة العامليــة ،وذلــك بإج ـراء الخطــوات التاليــة:
 1احتســاب النســب املاليــة الت ــي حددهــا نمــوذج االنحــدار لــكل مصــرف مــن املصــارف الت ــي ج ــرت عليهــا الدراســة (عينــةالتحليــل) لــكل ســنة مــن  2013،2012باعتبارهــا الســنة األولــى والثانيــة الت ــي تســبق ســنة نمــو األربــاح بعــد خ ــروجها
مــن تأثي ــر األزمــة املاليــة العامليــة.
 2إيجــاد جــداول التصنيــف للمصــارف الت ــي حققــت نمــو فــي األربــاح واملصــارف الت ــي لــم تحقــق نمــو لألربــاح فــي هــذهالســنوات لقيــاس نســبة دقــة التنبــؤ مــن خــال املقارنــة بي ــن مــا تــم رصــده مــن مجموعت ــي املصــارف الت ــي حققــت نمــو
فــي األربــاح مــن عدمــه وبي ــن التصنيــف املبنــي علــى أســاس نمــوذج االنحــدار اللوجست ــي املقت ــرح.
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السنة األولى قبل نمو املصارف بعد الخـروج من تأثيـراألزمة املالية العاملية:
الجدول رقم ()45
دقة التنبؤ باملصارف عينة التحليل لسنة 2013
مجموعة املصارف املتوقعة
عدد
مجموعة املصارف الفعلية
املصارف
مصارف لم تحقق نمو في األرباح مصارف حققت نمو في األرباح
3
12
مصارف لم تحقق نمو في األرباح
15
%26
%74
25
1
26
مصارف حققت نمو في األرباح
%93
%7
%83.5
نسبة الدقة في التنبؤ

ويتض ــح مــن الجــدول رقــم ( )45نتائــج تصنيــف املصــارف فــي عينــة التحليــل فــي الســنة األولــى الت ــي تســبق نمــو املصــارف
بعــد خ ــروجها مــن األزمــة املاليــة العامليــة ســنة  ،2013وتــم رصــد أربــع أخطــاء فــي التنبــؤ ب ــربحية املصــارف بعــد تجــاوز األزمــة
املاليــة ،حيــث تــم تصنيــف ثالثــة مصــارف لــم تحقــق نمــو فــي أرباحهــا مــن املصــارف الت ــي أج ــريت عليهــا الدراســة ضمــن مجموعــة
املصــارف املحققــة نمــو فــي األربــاح واحتمــال الوقــوع فــي الخطــأ الســابق  ،%26أي أن احتمــال عــدم الوقــوع فيــه هــو  %74بينمــا
ت��م تصني�فـ مص�رـف واحـ�د حق��ق نم��و فيــ األربـ�اح ضمــن مجموعــة املصــارف الت ــي لــم تحقــق نمــو فــي أرباحهــا واحتمــال عــدم
الوقــوع فــي هــذا الخطــأ مســاوي .%93ممــا يعنــي أن نســبة دقــة التنبــؤ بنمــو ربحيــة املصــارف بعــد الخ ــروج مــن تأثي ــر األزمــة
املاليــة العامليــة عــام  2013مســاوية ل ـ .%83.5

السنة الثانية قبل نمو املصارف بعد األزمة املالية العاملية:
الجدول رقم ()46
التنبؤ باملصارف عينة التحليل لسنة 2012
مجموعة املصارف املتوقعة
عدد
مجموعة املصارف الفعلية
املصارف
مصارف لم تحقق نمو في األرباح مصارف حققت نمو في األرباح
4
11
مصارف لم تحقق
15
%31
%69
نمو في األرباح
23
3
مصارف حققت
26
%87
%13
نمو في األرباح
%78
نسبة الدقة في التنبؤ

ويتض ــح مــن الجــدول رقــم ( )46نتائــج تصنيــف املصــارف فــي عينــة التحليــل فــي الســنة الثانيــة الت ــي تســبق نمــو املصــارف
بعــد خ ــروجها مــن األزمــة املاليــة العامليــة ســنة  ،2012وتــم رصــد ســبع أخطــاء فــي التنبــؤ ب ــربحية املصــارف بعــد تجــاوز األزمــة
املاليــة ،حيــث تــم تصنيــف أربــع مصــارف لــم تحقــق نمــو فــي أرباحهــا بعــد الخ ــروج مــن تأثي ــر األزمــة العامليــة مــن املصــارف الت ــي
أج ــريت عليهــا الدراســة ضمــن مجموعــة املصــارف املحققــة نمــو فــي األربــاح واحتمــال الوقــوع فــي الخطــأ الســابق  ،%31أي أن
احتمــال عــدم الوقــوع فيــه هــو  %69بينمــا تــم تصنيــف ثالثــة مصــارف حققــت نمــو فــي األربــاح بعــد الخ ــروج مــن تأثي ــر األزمــة
العامليــة ضمــن مجموعــة املصــارف الت ــي لــم تحقــق نمــو فــي أرباحهــا واحتمــال عــدم الوقــوع فــي هــذا الخطــأ مســاوي .%87ممــا
يعنــي أن نســبة دقــة التنبــؤ بنمــو ربحيــة املصــارف بعــد الخ ــروج مــن تأثي ــر األزمــة املاليــة العامليــة عــام  2012مســاوية ل ـ .%78
 3اســتخدام اختبــار «ت»  T-testالختبــار الفــرق بي ــن نســبة الدقــة فــي التنبــؤ املبنيــة علــى أســاس نمــوذج االنحــداراللوجست ــي ونســبة الدقــة فــي التنبــؤ لــكل مــن السنتي ــن ( 2012جدــول رقـ�م  ،)47و( 2013جدــول رقـ�م  ،)46وبهـ�ذا
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التنبؤ مبراحل تأثري األزمة املالية عىل أداء املصارف باستخدام االنحدار اللوجستي ...

االختباــر يتــم اختبــار الفــرض القائــل بعــدم وجــود فــرق بي ــن املصــارف الت ــي حققــت نمــو فــي األربــاح بعــد خ ــروجها مــن
تأثي ــر األزمة املالية العاملية واملصارف الت ــي لم تحقق نمو في أرباحها في ســنوات التحليل عند مســتوى داللة ،0.05
وبعــد إج ـراء االختبــار علــى الســنوات  2013 ،2012لوحــظ عــدم وجــود فــرق بي ــن نســبة التنبــؤ املبنيــة علــى أســاس
نمــوذج االنحــدار ونســب التنبــؤ لــكال السنتي ــن حيــث:
( ،)t=0.907, P-value=0.863 > 0.05ممــا يعنــي رفــض الفرضيــة القائلــة إنــه ال يمكــن التنبــؤ باملصــارف الت ــي حققــت
نموا في أرباحها واملصارف الت ــي لم تحقق نمو في أرباحها في الســنة األولى والســنة الثانية الت ــي تســبق نمو األرباح بعد الخ ــروج
مــن تأثي ــر األزمــة املاليــة العامليــة.

ملخص لنتائج البحث:
تــم اســتخدام أســلوب االنحــدار اللوجست ــي الثنائــي بعــد معالجــة البيانــات ،حيــث توصلــت البحــث إلــى مجموعــة مــن
النتائــج وذلــك كمــا هــو موض ــح فــي الســياق التالــي:

نتائج اختبارفرضيات املرحلة األولى لتأثـرمصارف دول مجلس التعاون الخليجـي باألزمة العاملية:
مكنــت هــذه الدراســة مــن إخ ـراج نمــوذج لوجست ــي للمرحلــة األولــى مــن مراحــل تأثي ــر األزمــة املاليــة العامليــة علــى املصــارف
للتنبــؤ بدخولهــا فــي تلــك األزمــة وتصنيــف املصــارف إلــى مصــارف متأث ــرة باألزمــة املاليــة ،ومصــارف غي ــر متأث ــرة ،بلغــت جــودة
تصنيــف النمــوذج دقــة جيــدة تســاوي  %80.6خــال السنتي ــن  2006و .2007وأهـ�م النتائـ�ج املتعلقـ�ة بهــذا النموــذج هـ�ي كاآلتــي:
إن النمــوذج اللوجست ــي املقت ــرح قــادر علــى اكتشــاف تأثي ــر األزمــة العاليــة قبــل وقوعهــا لتتمكــن اإلدارة املصرفيــةوالجهــات الرقابيــة مــن اتخــاذ اإلج ـراءات التص ــحيحية الالزمــة فــي الوقــت املناســب.
تم التوصل إلى النموذج اللوجستـي التالي القادر على التنبؤ بتأثيـر األزمة العاملية قبل حدوثها:حيث إن:

Log odds (Y) = −0.331 + 5.731x1 − 0.221x4 − 0.389 x1

 :X1نسبة إجمالي حقوق امللكية إلى إجمالي األصول.
 :X4نسبة دخل التشغيل إلى مصروفات التشغيل.
 :X11نسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع.
تمكنــت النســب املاليــة الثــاث الســابق اإلشــارة إليهــا مــن التنبــؤ بحالــة املنشــآت املصرفيــة قيــد البحــث وتصنيفهــا إلــى(مصــارف متأث ــرة باألزمــة املاليــة) و(مصــارف غي ــر متأث ــرة باألزمــة املاليــة) وذلــك بدقــة تنبــؤ مالحظــة بلغــت ،%84.3
 %79.75فــي الســنة األولــى والثانيــة الت ــي تســبق األزمــة املاليــة بالت ــرتيب علــى التوالــي.
أن النســب املاليــة الثــاث ذات التأثي ــر املعنــوي علــى حالــة املصــرف فــي دول مجلــس التعــاون الخليج ــي فــي النمــوذجً
القيا�ســي مرتبــة وفقــا ألهميتهــا النســبية علــى التوالــيX1، X4، X1 :

نتائج اختبارفرضيات املرحلة الثانية لتأثـرمصارف دول مجلي التعاون الخليجـي باألزمة العاملية:
توصلــت الدراســة أيضــأ إلــى نمــوذج لوجست ــي للمرحلــة الثانيــة مــن مراحــل تأثي ــر األزمــة العامليــة للتنبــؤ بخ ــروج املصــارف
من تلك األزمة وتصنيفه إلى مصارف متجاوزة لتأثيـر األزمة العاملية ومصارف غيـر متجاوزة ،بلغت جودة تصنيف النموذج
دقــة جيــدة تســاوي  %79.3خــال السنتي ــن  2009و .2010وأهـ�م النتائـ�ج املتعلقـ�ة بهــذا النموــذج هـ�ي كاآلتــي:
إن النموذج اللوجست ــي املقت ــرح قادر على معرفة النســب املالية القادرة على التنبؤ بخ ــروج املنشــآت املصرفية منتأثي ــر االزمــة املاليــة العامليــة لتتمكــن اإلدارة املصرفيــة والجهــات الرقابيــة مــن اتخــاذ اإلج ـراءات التص ــحيحية الالزمــة
فــي الوقــت املناســب.
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تم التوصل إلى النموذج اللوجستـي التالي القادر على التنبؤ بتجاوز األزمة العاملية بعد حدوثها:حيث إن:

Log odds (Y) = 0.312 − 0.130 x5 − 16 .843 x6 + 1.513 x1

 :X5نسبة دخل التشغيل إلى مصروفات التشغيل.
 :X6نسبة صافي الربح إلى إجمالي حقوق امللكية.
 :X11نسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع.
تمكنــت النســب املاليــة الثــاث الســابق اإلشــارة إليهــا مــن التنبــؤ بحالــة املنشــآت املصرفيــة قيــد البحــث وتصنيفهــاً
إلــى (مصــارف متجــاوزة لتأثي ــر االزمــة العامليــة) و(مصــارف لــم تتجاوزهــا) وذلــك بدقــة تنبــؤ مالحظــة بلغــت ،%81.5
 %77.5فــي الســنة األولــى والثانيــة قبــل الخ ــروج مــن تأثي ــر األزمــة العامليــة بالت ــرتيب علــى التوالــي.
أن النســب املاليــة الثــاث ذات التأثي ــر املعنــوي علــى حالــة املصــرف فــي دول مجلــس التعــاون الخليج ــي فــي النمــوذجً
القيا�ســي مرتبــة وفقــا ألهميتهــا النســبية علــى التوالــي.X11، X5، X6 :

نتائج اختبارفرضيات املرحلة الثالثة لتأثـرمصارف دول مجلس التعاون الخليجـي باألزمة العاملية:
توصلت الدراسة أيضأ إلى نموذج لوجست ــي للمرحلة الثالثة من مراحل تأثي ــر األزمة املالية العاملية للتنبؤ بنمو ربحية
املصــارف بعــد خ ــروجها مــن تأثي ــر تلــك األزمــة وتصنيفهــا إلــى مصــارف حققــت نمــو فــي األربــاح ومصــارف لــم تحقــق ،بلغــت جــودة
تصنيــف النمــوذج دقــة جيــدة تســاوي  %82خــال السنتي ــن  2012و .2013وأهـ�م النتائـ�ج املتعلقـ�ة بهــذا النموــذج هـ�ي كاآلتــي:
إن النمــوذج اللوجست ــي املقت ــرح قــادر علــى معرفــة النســب املاليــة املســاهمة فــي نمــو ربحيــة املصــارف بعــد خ ــروجهامــن تأثي ــر األزمــة املاليــة العامليــة فــي عــام  ،2014لتتمكــن اإلدارة املصرفيــة والجهــات الرقابيــة مــن اتخــاذ اإلج ـراءات
التص ــحيحية الالزمــة فــي الوقــت املناســب.
تــم التوصــل إلــى النمــوذج اللوجست ــي التالــي القــادر علــى التنبــؤ بنمــو ربحيــة املنشــآت املصرفيــة بعــد الخ ــروج مــنتأثي ــر األزمــة العامليــة:
Log odds (Y) = −1.195 + 12 .359 x1 − 370.285 x4 +
167.782 x9 − 2.163 x10 − 0.295 x1

حيث إن:
 :X1نسبة إجمالي حقوق امللكية إلى إجمالي األصول.
 :X4نسبة مصروفات التشغيل إلى إجمالي األصول.
 :X9نسبة دخل التشغيل إلى إجمالي األصول.
 :X10نسبة (النقدية  +األوراق املالية) إلى إجمالي األصول.
 :X11نسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع.
تمكنــت النســب املاليــة الخمــس الســابق اإلشــارة إليهــا مــن التنبــؤ بحالــة املنشــآت املصرفيــة قيــد البحــث وتصنيفهــاً
إلــى (مصــارف حققــت نمــو فــي األربــاح) و(مصــارف لــم تحقــق نمــو فــي األربــاح) وذلــك بدقــة تنبــؤ مالحظــة بلغــت ،%83.5
 %78في السنة األولى والثانية الت ــي تسبق مرحلة نمو أرباح املصارف ونهوضها بعد الخ ــروج من تأثي ــر األزمة املالية
بالت ــرتيب على التوالي.
أن النســب املاليــة الخمــس ذات التأثي ــر املعنــوي علــى حالــة املصــرف فــي دول مجلــس التعــاون الخليج ــي فــي النمــوذجً
ً
القيا�ســي مرتبــة وفقــا ألهميتهــا النســبية علــى التوالــي X9، X1، X11، X10 :وأخي ـرا .X4
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النمــاذج التنبؤيــة الثالثــة الســابقة لــم تقتصــر علــى صنــف معي ــن مــن املؤشـرات بــل اعتمــدت علــى مزيــج مختلــط مــنالتصنيفات.
تمثــل نســبة إجمالــي القــروض إلــى إجمالــي الودائــع وهــي مــن نســب الســيولة مــن أهــم النســب املاليــة فــي التحليــلاإلحصائــي لقطــاع املصــارف حيــث اشــتملت جميــع النمــاذج اللوجســتية املقت ــرحة علــى هــذه النســبة ،ممــا يعنــي
أهميتهــا البالغــة فــي التنبــؤ بحالــة املصــرف.
تســاهم هــذه النمــاذج الثالثــة فــي إعطــاء صــورة واض ــحة عــن األوضــاع املاليــة املســتقبلية الت ــي يمكــن مــن خاللهــاالتنبــؤ بأوضــاع املصــارف ،األمــر الــذي يقــدم معلومــات مفيــدة للجهــات الرقابيــة حــول حقيقــة اوضــاع املنشــآت
املصرفيــة العاملــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية ودول الخليــج.
فــي ضــوء مــا ســبق ومــن خــال النتائــج الت ــي تــم التوصــل إليهــا مــن اختبــار فرضيــات البحــث فإنــه مــن األهميــة حــث إدارة
املصــارف علــى اســتخدام النمــاذج املقت ــرحة كأداة لتقييــم مــدى قــوة وضعــف الوضــع املالــي للمصــرف والتنبــؤ باألزمــات قبــل
حدوثهـ�ا ومعرفـ�ة الوقـ�ت الكافـ�ي لتجـ�اوز تلـ�ك األزمـ�ات ،ليتـ�م اإلج �ـراءات التص ـ�حيحية الالزمـ�ة قبـ�ل تفاقـ�م األمـ�ور .كذلـ�ك اقت ـ�راح
إج ـراء املزيــد مــن الدراســات فــي هــذا املجــال ،واســتخدام أســاليب إحصائيــة مختلفــة ،إلحــداث التطوي ــر املســتمر فــي النمــاذج
الثالثــة املقت ــرحة.
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Abstract
The objective of this study is to achieve three models, which can be used to predict the impact of financial 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 indication to the concerned parties to intervene and take
corrective action. In order to achieve the objectives of this research, eleven financial ratios were calculated
for a sample of 41 banks through annual quarter financial statement during the period 2006-2014.
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 ratios: 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 ratios: total loans to total deposits, operating income to operating expenditure and net income to total equity.
While the accuracy of the prediction in the third stage of the global financial crisis is 82%. The model
contained five financial ratios: The Operating income to total assets ratio, total equity to total assets, total
loans to total deposits, Cash + securities to total assets and Operating expenditure to total assets.
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