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 هدفت الدراسة إىل استخدام منوذج شريورد      

 (Sherrord )  للتنبؤ بالفشل املالي بالتطبيق على

،  (2018-2013) البنوك اليمنية خالل الفرتة الزمنية

اليمنية ،  البنوك مجيع على الدراسة جمتمع واشتمل

 اليمنية البنوك مجيع يف الدراسة عينة تركزت بينما

وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أهمها: .  احلكومية 

للتنبؤ بالفشل املالي  شريورد استخدام منوذج أنه ميكن

 بنك من كال بأن تبني يف البنوك اليمينة ، حيث

 اليمين األهلي والبنك  والزراعي التعاوني التسليف

 بأن اتضح حني يف ، املالي الفشل ملخاطر معرضني

 التنبؤ فيه يصعب والتعمري لإلنشاء اليمين البنك

للتنبؤ ( Z) املالي، كما تتوافق قيمة الفشل مبخاطر

بالفشل املالي مع نتائج التحليل للمؤشرات ونسب 

  السيولة والرحبية للبنوك عينة الدراسة.                                                         

وأوصت الدراسة البنوك احلكومية باستخدام         

منوذج الدراسة احلالي للتنبؤ بالفشل املالي والكشف 

املبكر عن حاالت التعثر واختاذ القرارات واإلجراءات 

التصحيحية مع تفعيل دور إدارات املخاطر ، ضرورة 

إجراء املزيد من الدراسات للتنبؤ بالفشل املالي 

ألخرى ، على أن تشمل مجيع باستخدام النماذج ا

كما ينبغي على البنوك اليمنية . البنوك اليمنية

احلكومية بوجه خاص والبنوك اليمنية بوجه عام 

تدارك وضعها احلالي وعمل املعاجلات السريعة 

للتقليل من آثار األزمة السياسية واالقتصادية على 

 .   أداء تلك البنوك

منوذج  -الفشل املالي    -التنبؤ    :الكلمات المفتاحية

 . البنوك اليمنية احلكومية - Sherrordشريورد  

 

  
Abstract: 

     This study aimed to use the Sherrord 

model to predict financial failure by 

applying to Yemeni banks during the 

period of time (2013-2018). The study 

population included all Yemeni banks, 

while the study sample was concentrated 

in all Yemeni government banks. The 

study found results, the most important 

of which is that the Sherward model can 

be used to predict financial failure in 

Yemeni banks, as it was found that both 

the Cooperative and Agricultural Credit 

Bank and the National Bank of Yemen 

are exposed to risks of financial failure, 
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 جامعة ذمار   -كلية العلوم االدارية 
 امللخص:

( للتنبؤ  Sherrordهدفت الدراسة إلى استخدام نموذج شيرورد )           
-2013بالفشل املالي بالتطبيق ىلع البنوك اليمنية خالل الفترة الزمنية )

( ، واشتمل مجتمع الدراسة ىلع جميع البنوك اليمنية ، بينما تركزت 2018
عينة الدراسة يف جميع البنوك اليمنية الحكومية  . وتوصلت الدراسة إلى 

رد للتنبؤ بالفشل املالي عدة نتائج أهمها: أنه يمكن استخدام نموذج شيرو
يف البنوك اليمينة ، حيث تبين بأن كال من بنك التسليف التعاوني 

والزراعي  والبنك األهلي اليمني معرضين ملخاطر الفشل املالي ، يف حين 
اتضح بأن البنك اليمني لإلنشاء والتعمير يصعب فيه التنبؤ بمخاطر الفشل 

الفشل املالي مع نتائج التحليل ( للتنبؤ بZاملالي، كما تتوافق قيمة )
 للمؤشرات ونسب السيولة والربحية للبنوك عينة الدراسة.                                                          

وأوصت الدراسة البنوك الحكومية باستخدام نموذج الدراسة الحالي         
ثر واتخاذ القرارات للتنبؤ بالفشل املالي والكشف املبكر عن حاالت التع

واإلجراءات التصحيحية مع تفعيل دور إدارات املخاطر ، ضرورة إجراء املزيد 
من الدراسات للتنبؤ بالفشل املالي باستخدام النماذج األخرى ، ىلع أن 

تشمل جميع البنوك اليمنية. كما ينبغي ىلع البنوك اليمنية الحكومية 
رك وضعها الحالي وعمل بوجه خاص والبنوك اليمنية بوجه عام تدا

املعالجات السريعة للتقليل من آثار األزمة السياسية واالقتصادية ىلع أداء 
 تلك البنوك.   

 Sherrordنموذج شيرورد   -الفشل املالي    -الكلمات املفتاحية:   التنبؤ 
 البنوك اليمنية الحكومية.  -
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 امللخص:
( للتنبؤ  Sherrordهدفت الدراسة إلى استخدام نموذج شيرورد )           

-2013بالفشل املالي بالتطبيق ىلع البنوك اليمنية خالل الفترة الزمنية )
( ، واشتمل مجتمع الدراسة ىلع جميع البنوك اليمنية ، بينما تركزت 2018

عينة الدراسة يف جميع البنوك اليمنية الحكومية  . وتوصلت الدراسة إلى 
عدة نتائج أهمها: أنه يمكن استخدام نموذج شيرورد للتنبؤ بالفشل املالي 

ني يف البنوك اليمينة ، حيث تبين بأن كال من بنك التسليف التعاو
والزراعي  والبنك األهلي اليمني معرضين ملخاطر الفشل املالي ، يف حين 
اتضح بأن البنك اليمني لإلنشاء والتعمير يصعب فيه التنبؤ بمخاطر الفشل 

( للتنبؤ بالفشل املالي مع نتائج التحليل Zاملالي، كما تتوافق قيمة )
                                                          للمؤشرات ونسب السيولة والربحية للبنوك عينة الدراسة. 

وأوصت الدراسة البنوك الحكومية باستخدام نموذج الدراسة الحالي         
للتنبؤ بالفشل املالي والكشف املبكر عن حاالت التعثر واتخاذ القرارات 

املزيد واإلجراءات التصحيحية مع تفعيل دور إدارات املخاطر ، ضرورة إجراء 
من الدراسات للتنبؤ بالفشل املالي باستخدام النماذج األخرى ، ىلع أن 

تشمل جميع البنوك اليمنية. كما ينبغي ىلع البنوك اليمنية الحكومية 
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while it became clear that the Yemeni 

Bank for Reconstruction and 

Development is difficult to predict the 

risks of financial failure. , The value of 

(Z) to predict financial failure is 

consistent with the results of the analysis 

of indicators and the liquidity and 

profitability ratios of the study sample 

banks. 

The study recommended government 

banks to use the current study model to 

predict financial failure, early detection 

of default cases, decision-making and 

corrective measures with activation of 

the role of risk departments, the 

necessity of conducting more studies to 

predict financial failure using other 

models, provided that it includes all 

Yemeni banks. The Yemeni 

governmental banks in particular and the 

Yemeni banks in general should remedy 

their current situation and implement 

rapid remedies to reduce the effects of 

the political and economic crisis on the 

performance of these banks. 

Key words: Predicting - Financial 

Failure -  Sherrord Model - Yemeni 

Governmental Banks. 

 

 

 :قدمةامل

يعد القطاع املصريف من القطاعات االقتصادية املهمة ، خاصة يف البلدان النامية  حيث         

وحركة رأس املال   همًا يف تسهيل املعامالت االقتصادية والتعامالت املاليةمدورًا   البنوك تلعب

 واالستثمارات الداخلية واخلارجية.

ويواجه القطاع املصريف اليمين جمموعة من التحديات اليت فرضها  الصراع الذي يشهده اليمن         

يف االنهيار االقتصادي املستمر يف البالد  وأزمة  أهم تلك التحديات ،  وتتمثل2015منذ  أوائل العام 

منها القطاع املصريف منذ فرتة طويلة، وتدهور سعر صرف العملة احمللية، وفقدان السيولة اليت يعاني 

اإليرادات نتيجة جتميد األصول، وتوقف خدمة الدين العام، والعقبات اليت حتول دون حرية نقل األموال 

ذي حّفز النقدية السائلة داخل اليمن وخارجه، والتدهور العام يف ثقة القطاع اخلاص بالقطاع املصريف ال

على خروج الدورة املالية من االقتصاد الرمسي إىل أسواق وشبكات األموال غري 

 (.4،2019الرمسية.)املسلمي،

بيئة األعمال اليت يعمل بها القطاع املصريف اليمين وما تتسم به من خماطر  نإف ذلك عن فضال

وعلى استمراريتها يف ممارسة أثرت على أداء البنوك اليمنية بوجه عام والبنوك احلكومية بوجه خاص 

أنشطتها وتقديم خدماتها وعملياتها االستثمارية حتتم أهمية التنبؤ بالفشل املالي  لتلك البنوك ومدى 

قدرتها على مواجهة تلك التحديات جراء االنهيار االقتصادي وتدهور الثقة بالقطاع املصريف. وذلك بغية 

وك من تلك املخاطر والتحديات واختاذ االجراءات التصحيحية توفري وسيلة إنذار مبكرة حلماية هذه البن

  شريورد حتقيقه من خالل تطبيق منوذجحماولة ىل إيف الوقت املناسب . وهذا ما تهدف هذه الدراسة 

Sherrord       .الذي يعد أحد النماذج احلديثة للتنبؤ بالفشل املالي 
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 :    الدراسةمشكلة 

يعترب القطاع املصريف اليمين أحد أكرب القطاعات االقتصادية تأثراً بظروف احلرب اليت تشهدها         

وما ترتب على ذلك من حتديات  باتت تؤثر على أداء البنوك اليمنية  2015اليمن منذ  أوائل العام 

ذي يفرض على ومراكزها املالية وتهدد قدرتها على االستمرار يف تقديم خدماتها للعمالء. األمر ال

إدارات البنوك اليمنية التنبؤ مبخاطر الفشل املالي من خالل استخدام مناذج التنبؤ بالفشل املالي لتجنب 

ذ القرارات التصحيحية . وعليه ميكن طرح اانهيار تلك البنوك عرب وضع املعاجلات املبكرة واخت

 ل التالي: ايف السؤ الدراسةإشكالية 

 البنوك اليمنية احلكومية باستخدام منوذجبعض هل ميكن التنبؤ بالفشل املالي الذي قد يواجه  -

 ؟ Sherrord  شريورد

 :  الدراسةفرضيات 

للتنبؤ بالفشل املالي احملتمل أن تواجهه البنوك  Sherrord  شريوردكن استخدام منوذج  ال مي

 اليمنية.

 :  الدراسةأهمية 

يف تطبيق مناذج التنبؤ بالفشل املالي للتأكد من مدى قدرة البنوك اليمنية  الدراسةتكمن أهمية       

ختاذ اإلجراءات املناسبة يف حالة ااحلكومية على جتنب خماطر الفشل املالي، ومساعدة املعنيني يف 

 تعرضها ملخاطر الفشل املالي، لضمان استمرارية البنوك يف أداء أنشطتها يف املستقبل.  

 : الدراسة  أهداف

للتنبؤ بالفشل املالي للبنوك اليمنية   Sherrord  شريورد منوذج استخدامىل الدراسة إهدف ت

ىل حتديد البنوك احملتمل تعرضها للفشل املالي والبنوك غري املعرضة ملخاطر إاحلكومية ، وصواًل 

 الفشل املالي.

 :   الدراسةمنهج 

ىل املصادر املختلفة إالتحليلي من خالل الرجوع  املنهج الوصفي الدراسة تاستخدم: الدراسةسلوب أ .1

مناذج التنبؤ  الدراسة التطبيقية باستخدام أحدإلعداد اجلزء النظري، و الدراسة ذات العالقة مبوضوع

وحتقيق الدراسة البنوك اليمنية وحتليل نتائجها لإلجابة على تساؤالت بالتطبيق على بالفشل املالي 

  .اأهدافه
قد اشتملت الدراسة يف البنوك اليمنية ، أما عينة الدراسة متثل جمتمع  :تهاوعين الدراسةجمتمع . 2

على مجيع البنوك اليمنية احلكومية وهي البنك األهلي اليمين، بنك التسليف التعاوني والزراعي  ، 
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نظرًا  لتوفر البيانات  من البنوك احلكوميةالدراسة البنك اليمين لإلنشاء والتعمري. ومت اختيار عينة و

، وجتانس العينة  من حيث طبيعة  2018 – 2013املمتدة  من الدراسة املالية املطلوبة عنها خالل فرتة 

 النشأة، اإلدارة ،التنظيم.    

مت احلصول على البيانات األولية واملتمثلة بالبيانات املالية الالزمة لتطبيق  مصادر مجع البيانات: .3 

فتمثلت بالكتب والدوريات  ، أما املصادر الثانويةالدراسةالنموذج من خالل القوائم املالية للبنوك عينة 

     .الدراسةواألحباث ذوي العالقة مبوضوع 

 الدراسات السابقة 

ت السابقة العربية واألجنبية اليت على صلة مباشرة مبوضوع هذه من الدراسامت الرجوع لعدد 

  وعلى النحو اآلتي: الدراسة

 الدراسات العربية  

لتنبؤ بالفشل املالي يف شركات اىل معرفة إمكانية هدفت هذه الدراسة إ( 2019) دراسة سعيدة وشنوف

مت تطبيق الدراسة هداف أ، ولتحقيق  Sherrordو  Kidaالتأمني اجلزائرية باستعمال منوذجي 

 2011لنموذجني على شركتني من شركات التأمني وذلك باالعتماد على القوائم املالية حالل الفرتة ا

أن اختالف املؤشرات والنسب املالية املكونة لنماذج  :ىل عدة نتائج أهمهاالدراسة إوخلصت  ؛ 2012و

 ج خمتلفة. ىل نتائإدى أالتنبؤ واملعامالت الرتجيحية املرفقة هلا 

 Sherrordو    Altmanىل التعرف على مدى قدرة منوذج سعت هذه الدراسة إ  (2019) دراسة زيرق

على التمييز بني املؤسسات الناجحة والفاشلة يف اجلزائر، بالتطبيق على عينة من املؤسسات يف قطاع 

   Altmanإىل أن منوذج الدراسة . وقد خلصت 2017إىل  2014الصناعة امليكانيكية، خالل الفرتة من 

 غري قادرين على التمييز بني املؤسسات الناجحة والفاشلة.  Sherrordومنوذج 

ىل التنبؤ بالفشل املالي جملموعة من الشركات الصناعية إ (2019) دراسة هادي وناجييف حني سعت 

، وتوصلت 2012إىل  2004املدرجة يف سوق العراق لألوراق املالية، باستخدام منوذج ألتمان للفرتة من 

 (Z)وهو زيادة قيمة  (3.76 -5.87)( هلا يرتاوح ما بني Zىل أن الشركات اليت متوسط قيمة )الدراسة إ

 هي شركات ناجحة وبعيدة عن احتمال الفشل املالي. 2.99عن 

ىل التنبؤ بفشل عينة من املصارف التجارية، باستخدام منوذج واليت هدفت إ (2018) دراسة اجلنابي

Sherrord  أن املصارف التجارية عينة الدراسة  ؛ىل جمموعة من النتائج من أهمهاإ، وتوصلت الدراسة

 ىل أي فشل مالي.إمتتلك مراكز مالية قوية جتعلها بعيدة عن التعرض 
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ىل تسليط الضوء على مدى تعرض البنوك اإلسالمية خلطر الفشل إفهدفت  (2017) دراسة داللأما 

ىل إ، وتوصلت الدراسة Sherrordملالي، من خالل دراسة حالة بنك قطر اإلسالمي، باستخدام منوذج 

 .2015ىل إ 2008املمتدة بني الدراسة فالس للبنك خالل سنوات صعوبة التنبؤ مبخاطر اإل

 الدراسات باللغة األجنبية  

ىل التنبؤ مبخاطر الفشل املالي بالتطبيق على  إ (Abdul Amir and Al-Shamri : 2019)راسة دسعت 

مت التحليل   Sherrordبنك بابل أحد البنوك العاملة يف القطاع املصريف العراقي ، باستخدام منوذج 

ىل قدرة إدارة البنك على التنبؤ خبطر إشارت نتائج الدراسة أ. (2015 - 2011)للبيانات املالية  للفرتة 

 .  Sherrordاإلفالس باستخدام منوذج 

هو بناء منوذج للتنبؤ بالعسر  (and Fernández and PérezVianez:2019دراسة )وكان الغرض من 

املالي يف القطاع املصريف اإلسباني يف املدى قصري األجل باستخدام الشبكات العصبية االصطناعية، 

تغريات املالية التقليدية مثل رٍأس املال، األصول، واألرباح، والسيولة، باإلضافة اىل متغريات بإدخال امل

ىل جمموعة من النتائج من إاالقتصاد الكلي اليت ثبت تأثريها يف عدد من الدراسات. توصلت الدراسة 

سباني يف املدى قصري مالئمة النموذج للتنبؤ باملشاكل اليت ميكن أن يواجها القطاع املصريف اإل ؛أهما

 األجل.

 Kidaو منوذج   Sherrord استخدام منوذج  على (Babela and Mohammed:2016 دراسة ) ركزتو 

للتحقق من مدى تعرض البنوك املدرجة يف البورصة العراقية ملخاطر الفشل املالي. مت اختيار عينة من 

درجة يف البورصة العراقية. مت االعتماد على ستة عشر بنك من امجالي ثالثة وعشرون بنك من البنوك امل

البيانات املالية للبنوك املختارة، وتوصلت الدراسة إىل احتمال تعرض البنوك ملخاطر الفشل املالي 

يف حني كان احتمال تعرض البنوك ملخاطر الفشل املالي مرتفع جدًا  Sherrordمنخفض وفقًا لنموذج 

 .Kidaوفقًا لنموذج 

للتنبؤ بالفشل  Altman’s Z” Scoreإىل حبث إمكانية تطبيق  (Chieng):2013دراسة يف حني هدفت 

املالي جملموعة من البنوك يف منطقة اليورو ، حيث مت اختيار أربعة من البنوك الفاشلة واليت مت إعالن 

ت للبنوك قبل إفالسها  وأربعة من البنوك غري الفاشلة للمقارنة. وبتحليل البيانات املالية ملدة مخس سنوا

يتمتع بقدرة  تنبؤيه تصل اىل مخس سنوات ما قبل  Altman’s Z” Scoreإفالسها وجد أن منوذج 

 اإلفالس.    

من خالل استعراض الدراسات السابقة يتضح اختالف النماذج املستخدمة يف التنبؤ بالفشل املالي ،      

لتطبيق ، مما يستلزم مزيدا من الدراسات وكذلك اختالف نتائج تطبيقها باختالف القطاعات وبيئات ا

الختبار مدى مالئمة هذه النماذج للتنبؤ بالفشل املالي، وستطبق هذه الدراسة على عينة من البنوك 
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اليمنية احلكومية حيث مل يسبق إجراء مثل هذه الدراسة يف قطاع البنوك اليمنية على حسب علم 

(، على خالف معظم الدراسات 2018 – 2013نوات )الباحث، كما ستعتمد فرتة زمنية  متتد لست س

 السابقة اليت اعتمدت فرتات زمنية أقل.

 للدراسة: طار النظريإلا -1

 :عريف الفشل املاليت 1 -1

ال يوجد تعريف متفق عليه لفشل الشركة ، فقد متت دراسة فشل الشركات من وجهات نظر 

خمتلفة )على سبيل املثال ، قانونية، اقتصادية ، مالية ( ، مما أدى إىل تعدد املفاهيم اخلاصة بفشل 

 الشركات. 

مت استخدام مصطلح الفشل املالي لوصف املشاكل املالية املختلفة اليت تؤثر على الشركات.        

، Deakin؛ Altman ،1968؛ Beaver ،1966)تتزامن الدراسات األولية اليت أجريت بشأن الفشل املالي 

ح والنتائج مع حقيقة أن الصعوبات املالية تشمل عدم القدرة على دفع الديون أو توزيعات األربا (1972

املرتتبة عليها ، والسحب على املكشوف ، ودفع الفوائد املستحقة للدائنني، وحتى إجراءات اإلفالس 

 (Babela and Mohammed,2016,2)القانونية.

يشري التعريف الرئيسي للفشل إىل اإلفالس، والذي قد يؤدي اىل اختفاء الشركات اليت تعاني من      

مشكالت خطرية يف السيولة واملالءة املالية. وهذا التعريف يوفر تقييمًا موضوعيًا للحالة املالية 

 ( Veganzones and Severin,2019,5).للشركات . 

فشل املالي بأنه املرحلة اليت ال تستطيع فيها الشركة الوفاء بالتزاماتها الDrapeau (2010 ) ويعرف     

قصرية األجل عند االستحقاق، ويف الفرتة الالحقة تفقد املنشأة القدرة على دفع الفوائد على القروض 

 (Jwaifel,2019,17)والسندات وتوزيعات األرباح ألصحاب األسهم املمتازة مما جيربها على التصفية. 

الفشل املالي بأنه وضع تكون فيه الشركة غري قادر على الوفاء Carmichael (1972 )وعرف      

بالتزاماتها. وهذا يشمل حاالت السيولة غري الكافية ، وعدم كفاية رأس املال ، وعدم دفع الديون 

ة املصطلح على أنه مشكلة سيولة خطري Foster (1986)وعدم كفاية رأس املال السائل. كما عرف 

 Babela and)ال ميكن حلها دون إعادة هيكلة واسعة النطاق للعمليات أو كيان األعمال. 

Mohammed,2016,2.) 

 الوفـاء على البنوك بعض قدرة هایويعرف الفشل املالي يف البنوك بأنه احلالة اليت تضعف ف     

يؤدي إلـى تآكـل  ممـا لديها، املتعثرة األصول نسبة زيادة نتيجة املالية مالءتهـا وتتـأثر بالتزاماتهـا،

 (14، 2016قاعـدتها الرأمسالية حتـى تصـبح قيمة البنك السوقية الصافية سالبة.)احلموي،
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I-2  :أهمية التنبؤ بالفشل املالي 

هتمامهم الكبري مبعرفة ايشرتك مديرو البنوك واملستثمرون وصانعو السياسات واملنظمون يف        

 وك ويف القدرة على التنبؤ بالبنوك اليت ستواجه صعوبة يف استمرارها يف املستقبل.  أسباب فشل البن

وترجع أهمية التنبؤ لكونه أداة هامة تساعد متخذي القرارات املالية يف اختاذ قراراتهم 

االستثمارية والتمويلية بشكل مناسب وسليم، فضاًل عن أن التنبؤ املالي يساعد يف ختفيض درجة عدم 

 (.    14، 2014كد، ويعمل على تقييم املخاطر احملتملة واملتعقلة باملستقبل.)اخلياط،التأ

I-3  :مظاهر الفشل املالي 

       -( :2017،402تتمثل مظاهر الفشل املالي يف ما يلي: )دالل،     

 .االختالل يف اهليكل املالي للمنشأة  -

 .تدني الرحبية وتدهورها لفرتات متتالية  -

 .بعض املنشآت على مواكبة التطور التقين واتباع الوسائل التقليدية يف اجناز مهامهاعدم قدرة  -
 .ضعف الكفاءة املالية واالدارية يف ادارة املنشأة وعدم مالءمة اهليكل التنظيمي -

 .إخفاق املنشأة يف التعرف على األنشطة املرحبة، والتأخر يف دفع املستحقات  -
 عدم وضوح السياسات املالية وضعف االفصاح.  -

 :للتنبؤ بالفشل املالي Sherrord شريورد منوذج 4 -1

اختلفت النماذج اخلاصة بالتنبؤ بالفشل املالي من حيث الشكل واملضمون، فمن حيث الشكل 

أن مجيع كان القاسم املشرتك بني معظمها هو اعتمادها على النسب املالية املنشورة وغري املنشورة، ومع 

هذه النماذج قد بنيت على نسب مالية تستخدم يف قياس أو تقييم اجلوانب املختلفة من نشاط الشركة 

أو املنظمة: الرحبية، السيولة، الكفاءة، الرفع املالي، وسياسات توزيع األرباح، إال أنها اختلفت فيما 

ختالف الظروف البيئة قا البينها من حيث الوزن النسيب الذي أعطته لكل نسبة من تلك النسب وف

 (.402، 2018للشركة اليت اعتمدت عينة البحث.)فاروق ومونيه،

أحد النماذج احلديثة للتنبؤ بالفشل املالي ، يعتمد النموذج على ستة مؤشرات شريورد  ويعد منوذج       

 Abu:) التاليةمالية مستقلة لكل منها وزن ترجيحي حسب أهميته النسبية ، وذلك وفقًا للصيغة 

Orabi,2014,33) 

Z = 17X1 + 9X2 + 3.5X3 + 20X4 + 1.2X5 + 0.10X6 

 حيث أن :      

X1  =( رأس املال العامل / إمجالي األصولنسبة) 
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X2 = ( األصول السائلة / أمجالي األصولنسبة)  

X3 =  (أمجالي حقوق امللكية/ إمجالي األصول) نسبة 

X4 = ( الفوائد والضرائب/ إمجالي األصولاألرباح قبل نسية) 
X5  =( امجالي األصول/ إمجالي اخلصوم نسبة) 

X6 =  (إمجالي األصول  الثابتة إمجالي حقوق امللكية /) نسبة  

 وللنموذج هدفني رئيسني هما: إن هذه املؤشرات متثل نسب السيولة والرحبية والرافعة املالية.

 -(: 262، 2018)املرشدي،

ئتمانية عند منح القروض خماطر اإلئتمان حيث يستخدم من قبل البنوك لتقييم املخاطر اإلتقييم   -1 

 قتصادية.للمشاريع اال

ستمرارية يف مزاولة التنبؤ مبخاطر الفشل املالي للتأكد والتعرف على مدى قدرة البنوك على اال -2

 نشاطها يف املستقبل. 
جيري  (Z)متغري النموذج التابع والذي يشري إىل الفشل املالي، وبناًء على عدد نقاط   Zومتثل         

 تصنيف املؤسسات إىل مخس فئات إىل فاشلة أو ناجحة وكماهي موضحة يف اجلدول أدناه  : 

 Sherrord( درجة املخاطرة وفق منوذج 1جدول رقم )

 Zقيمة   درجة التعرض ملخاطر الفشل املالي الفئات

 الشركة غري معرضة ملخاطر اإلفالس األوىل
25≤ Z 

 احتمال قليل للتعرض ملخاطر اإلفالس الثانية
25 ≥ Z ≥ 20 

 يصعب التنبؤ مبخاطر اإلفالس الثالثة
20 > Z ≥ 5 

 الشركة معرضة ملخاطر اإلفالس الرابعة
5 > Z ≥ -5 

 الشركة معرضة بشكل كبري ملخاطر اإلفالس اخلامسة
Z < -5 

Source: (Abdul Amir and Al-Shamri,2019,354) 

ويالحظ أن هذا النموذج زاد من عدد النسب املستخدمة للتنبؤ بالفشل املالي، كما أنه مل مييز 

بني شركات صناعية وأخرى غري صناعية أو شركات مدرجة يف البورصة وأخرى غري يف البورصة، 
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أنه أستطاع أن حيدد دالالت  كماأنواع الشركات، أن النموذج صاحل للتطبيق على كافة  ينوهذا يع

Z  .(.563، 2019،سعيدة وشنوف)بشكل دقيق جدا 

 الدراسة التطبيقية:  -2

يف هذا اجلزء سيتم عرض وحتليل التنبؤ بالفشل املالي للبنوك عينة الدراسة باستخدام منوذج 

احلكومية عينة الدراسة ،حيث مت احتساب شريورد للتنبؤ بالفشل املالي بالتطبيق  على البنوك اليمنية 

لكل بنك من البنوك عينة  وفقًا لنموذج شريورد ( X1, X2, X3, X4, X5, X6) املؤشرات املالية الستة

الدراسة اعتمادا على البيانات املالية املفرغة من القوائم املالية للبنوك عينة الدراسة والظاهرة يف املالحق 

لنموذج (  Z) والذي متثل مدخالت النسب املالية ،بعد ذلك مت احتساب قيمة (3) اىل رقم (1) من رقم

 .    شريورد لكل بنك من بنوك عينة الدراسة

 :بنك التسليف التعاوني والزراعي 2-1 
لبنك التسليف التعاوني ( X1, X2, X3, X4, X5, X6) مت احتساب املؤشرات املالية الستة

( وباالعتماد على البيانات املالية للبنك مت احلصول على البيانات 2018-2013والزراعي  لألعوام ) 

 الظاهرة يف اجلدول أدناه.  

 على بنك التسليف التعاوني والزراعي   Sherrord( نتائج  تطبيق منوذج 2جدول رقم )

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 Z السنة

2013 0.547 0.878 0.038 0.012 1.039 6.056 19.43 

2014 0.830 0.830 0.041 0.008 1.043 6.378 23.77 

2015 0.452 0.830 0.061 0.010 0.962 6.853 17.41 

2016 0.508 0.870 0.061 0.006 1.065 7.962 18. 87 

2017 0.557 0.940 0.053 0.003 1.056 9.410 20.38 

2018 -0.164 0.216 0.052 0.004 1.054 10.897 0.684 

 ( 1يف امللحق رقم )  باالعتماد على البيانات املالية للبنكاملصدر: إعداد الباحث 

 ( أن : 2ويالحظ من اجلدول رقم )

 2014، 2013واليت متثل أحد مؤشرات السيولة كانت موجبة خالل السنوات   X1ان قيمة  -

مما يعكس قدرة البنك على تغطية التزاماته املتداولة باستخدام مطلوباته  2017،  2016،  2015، 

سالبة مما يعين وجود ضعف  2018خالل العام   X1املتداولة خالل تلك السنوات يف حني كانت قيمة 
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يف مستوى السيولة وعدم قدرة البنك على مواجهة التزاماته قصرية األجل واحتمال تعرضه ملخاطر 

 الفشل املالي. 

 2015،  2014، 2013أحد مؤشرات السيولة فقد كانت مرتفعة خالل السنوات   X2كذلك تعترب   - 

مما يعكس ضعف مستوى السيولة،  وهو  2018، وتراجعت بشكل كبري خالل العام  2017،  2016

 ، ويعطى داللة على احتمال تعرض البنك ملخاطر الفشل املالي.    X1ما يتطابق مع مؤشر السيولة 

شر رفع مالي ومن النسب املهمة للتعرف على اهليكل التمويلي للبنك ، وتشري مؤ  X3تعترب قيمة  -

( حيث يعتمد البنك على 2018-2013) الدراسةىل الرفع املالي العالي خالل مجيع سنوات إالنسبة 

التمويل بالديون بنسبة كبرية من اعتماده على التمويل الذاتي وما هو ما يتوافق مع طبيعة البنوك اليت 

 ف بالرفع املالي العالي.تتص

لتصبح الدراسة تراجع هذه النسبة خالل سنوات  (2)مؤشر رحبية ويتضح من اجلدول   X4متثل قيمة  -

 على التوالي.    (0.004(، )0.003)إذ بلغت   2018و  2017أقل قيمة خالل العام 

حيث شهد  2015مؤشر للرفع ويظهر املؤشر يف حالة استقرار طوال املدة، عدا العام   X5كذلك تعد  -

 اخنفاض ثم عاود االرتفاع يف بقية السنوات. 

وكانت اعلى قيمة الدراسة كذلك من مؤشرات الرفع ، حيث شهد ارتفاع خالل سنوات  X6ويعد  -

 (.10.897)إذ بلغت   2018له خالل العام 

لبنك التسليف التعاوني ( X1, X2, X3, X4, X5, X6)ب املؤشرات املالية الستة وبعد أن مت احتسا

، وتظهر  Sherrord شريوردلنموذج  Zمت التعويض يف معادلة   (2018-2013) والزراعي  لألعوام 

يف بنك التسليف التعاوني  Sherrord  شريورد لنموذج (Z) أن قيمة  (2)البيانات الواردة يف اجلدول رقم

 87 .17.41،18، 19.43)، بلغت على التوالي 2017، 2016، 2015، 2013والزراعي خالل األعوام 

مما يصعب التنبؤ مبخاطر الفشل املالي هلذا البنك     (Z <20>5)وتقع ضمن الفئة الثالثة    (20.38،

وهذا يعين أن البنك احتمال   ( 23.77) غتاذ بل 2014خالل تلك األعوام، وأن أعلى قيمة كانت يف عام 

مما ( 0.684)( إذ بلغت  2018كانت يف عام ) (Z) قليل التعرض ملخاطر الفشل املالي، أن أقل  قيمة 

 يعين أن البنك  معرض ملخاطر الفشل املالي.
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 :البنك االهلي اليمين 2-2 

 للبنك االهلي اليمين  لألعوام ( X1, X2, X3, X4, X5, X6)مت احتساب املؤشرات املالية الستة 

وباالعتماد على البيانات املالية للبنك مت احلصول على البيانات الظاهرة يف اجلدول  (2013-2018) 

 أدناه.

 هلي اليمينعلى البنك األ Sherrord شريورد ( نتائج  تطبيق منوذج3) رقم جدول

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 Z السنة

2013 0.748 2.877 0.114 0.008 1.129 5.830 40.524 

2014 0.762 2.681 0.103 0.000 1.115 5.537 38.797 

2015 2.660 1.680 0.080 -0.006 1.087 5.486 61.801 

2016 -0.015 1.718 0.088 0.019 1.096 4.920 17.208 

2017 -0.060 1.546 0.069 0.013 1.074 5.163 14.683 

2018 -0.077 0.348 0.074 0.020 1.079 4.256 3.772 

 ( 2) يف امللحق رقم  املصدر: إعداد الباحث باالعتماد على البيانات املالية للبنك

 أن : ( 3)ويالحظ من اجلدول 

 2015،  2014، 2013واليت متثل أحد مؤشرات السيولة كانت موجبة خالل السنوات   X1ان قيمة  -

مما يعكس قدرة البنك على تغطية التزاماته املتداولة باستخدام مطلوباته املتداولة خالل تلك السنوات 

سالبة مما يعين وجود ضعف يف مستوى  2018، 2017، 2016السنواتخالل   X1يف حني كانت قيمة 

 السيولة وعدم قدرة البنك على مواجهة التزاماته قصرية األجل واحتمال تعرضه ملخاطر الفشل املالي. 

  2015،  2014، 2013تعترب أحد مؤشرات السيولة فقد كانت مرتفعة خالل السنوات   X2كذلك  - 

مما يعكس ضعف مستوى السيولة،    ( 0.348)ت اذ بلغ 2018، وتراجعت خالل العام  2017،  2016

 ، ويعطى داللة على احتمال تعرض البنك ملخاطر الفشل املالي.    X1وهو ما يتطابق مع مؤشر السيولة 

حيث يعتمد  (2018-2013) الدراسةاىل الرفع املالي العالي يف البنك خالل مجيع سنوات   X3وتشري  -

كبرية من اعتماده على التمويل الذاتي وما هو ما يتوافق مع طبيعة  البنك على التمويل بالديون بنسبة

 البنوك اليت تتصف بالرفع املالي العالي.
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اذ  2015حتقيق البنك خسائر يف االرباح خالل العام  ( 3)مؤشر رحبية ويتضح من اجلدول   X4متثل  -

 ، بعدها حتسن مستوى الرحبية تدرجييا خالل السنوات الالحقة.   (0.006-)بلغت 

حيث شهد  2015تعد مؤشر للرفع ويظهر املؤشر يف حالة استقرار طوال املدة، عدا العام  X5كذلك  -

 اخنفاض ثم عاود االرتفاع يف بقية السنوات. 

وبلغ اعلى قيمة له سة الدراكذلك من مؤشرات الرفع ، حيث شهد ارتفاع خالل سنوات   X6ويعد  -

 (.10.897)إذ بلغ   2018خالل العام 

للبنك األهلي اليمين  (X1, X2, X3, X4, X5, X6)وبعد أن مت احتساب املؤشرات املالية الستة      

، وتظهر البيانات الواردة  Sherrord شريوردلنموذج  Zمت التعويض يف معادلة   (2018-2013) لألعوام 

 يف البنك األهلي اليمين للسنوات  Sherrord شريوردلنموذج   Zة قيم (3)يف اجلدول 

 25كانت اعلى من   ) 61.801، 38.797، 40.524)واليت بلغت على التوالي  (2013،2014،2015) 

مما يعين عدم تعرض البنك ملخاطر الفشل املالي خالل تلك السنوات وأن البنك يف منطقة األمان ، يف 

تقع (  14.683، 17.208)واليت بلغت على التوالي  2017و  2016خالل السنوات  Zحني كانت قيمة 

مما يصعب التنبؤ مبخاطر الفشل املالي هلذا البنك خالل تلك السنوات،  (Z <20>5)ضمن الفئة الثالثة  

 وهذا يعين أن البنك يف منطقة األمان  ( 40.524) ( اذ بلغت 2013يف عام ) (Z) وكانت أعلى قيمة لـ

مما ( 3.772)( إذ بلغت  2018كانت يف عام ) (Z) وعدم تعرضه ملخاطر الفشل املالي، أن أقل  قيمة لـ

 يعين أن البنك  معرض ملخاطر الفشل املالي.

 :البنك اليمين لإلنشاء والتعمري 2-3

يف البنك اليمين لإلنشاء والتعمري   (X1, X2, X3, X4, X5, X6)مت احتساب املؤشرات املالية الستة 

وباالعتماد على البيانات املالية للبنك مت احلصول على البيانات الظاهرة يف  (2018-2013) لألعوام 

 اجلدول أدناه.  
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 على البنك اليمين لإلنشاء والتعمري Sherrord شريورد ( نتائج  تطبيق منوذج4جدول رقم )

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 Z السنة

2013 0.621 0.871 0.112 0.025 1.126 7.047 20.643 

2014 0.604 0.825 0.110 0.012 1.123 6.832 19.654 

2015 0.617 0.883 0.104 0.011 1.116 6.588 20.345 

2016 0.667 0.905 0.111 0.015 1.125 7.947 21.520 

2017 0.089 0.923 0.130 0.019 1.157 9.864 12.048 

2018 0.110 0.937 0.146 0.017 1.171 12.231 12.564 

 ( 3) يف امللحق رقم  املصدر: إعداد الباحث باالعتماد على البيانات املالية للبنك

 ( أن : 4ويالحظ من اجلدول)

، مما الدراسةواليت متثل أحد مؤشرات السيولة كانت موجبة خالل مجيع سنوات   X1ان قيمة  -

يعكس قدرة البنك على تغطية التزاماته املتداولة باستخدام مطلوباته املتداولة خالل تلك السنوات، مما 

 يعين عدم مواجهة البنك ملخاطر السيولة  ويقلل من احتمال تعرضه ملخاطر الفشل املالي. 

، الدراسةوات واليت تعكس مستوى السيولة يف البنك كانت مرتفعة خالل مجيع سن  X2ان قيمة  -

، يف عدم مواجهة    X1مما يعكس مستوى جيد لسيولة البنك ،  وهو ما يتطابق مع مؤشر السيولة 

 البنك ملخاطر السيولة  مما يقلل من احتمال تعرضه ملخاطر الفشل املالي. 

 الدراسةواليت متثل أحد مؤشرات الرفع يف البنك، كانت مرتفعة خالل مجيع سنوات   X3ان قيمة  -

 حيث يعتمد البنك على التمويل بالديون بنسبة كبرية من اعتماده على التمويل الذاتي. (2013-2018) 

مقارنة بالعام  2015،  2014واليت متثل أحد مؤشرات  الرحبية اخنفضت خالل السنتني   X4ان قيمة  -

، ثم أعقب ذلك حتسن طفيف يف نسبة  (0.025)الذي حقق فيه البنك أعلى نسبة ارباح، اذ بلغت  2013

على  (0.017، 0.019،  0.015)إذ بلغت  2018،  2017، 2016الرحبية خالل السنوات خالل السنوات 

 التوالي.  

 . الدراسةواليت تعد مؤشر للرفع كانت يف حالة استقرار طوال مجيع سنوات  X5ان قيمة  -
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، وكانت اعلى الدراسةرتفاع خالل سنوات كذلك من مؤشرات الرفع ، حيث شهد ا X6ان قيمة -

 (.12.231)تبلغ    2018قيمة له خالل العام 

للبنك اليمين لإلنشاء  (X1, X2, X3, X4, X5, X6)وبعد أن مت احتساب املؤشرات املالية الستة 

ة يف ، وتظهر البيانات الواردشريورد  لنموذج Zمت التعويض يف معادلة   (2018-2013) والتعمري لألعوام 

 2014يف البنك اليمين لإلنشاء والتعمري كانت خالل السنوات شريورد  لنموذج  Zقيمة ( 4)اجلدول 

 (Z <20>5)تقع ضمن الفئة الثالثة   (12.564، 12.048، 19.654)بلغت على التوالي  2018و  2017و

 Zأي يف املنطقة اليت يصعب فيها التنبؤ مبخاطر الفشل املالي هلذا البنك ، يف حني كانت اعلى قيمة لـ 

أي احتمال قليل تعرض البنك  (Z <25>20)ضمن الفئة الثانية (  21.520)اذ بلغت  2016خالل العام 

و ( 12.047)ذ بلغت إ  2018وعام  2017كانت يف عام  (Z) ملخاطر الفشل املالي، أن أقل  قيمة لـ

 على التوالي مما يصعب فيها التنبؤ مبخاطر الفشل املالي هلذا البنك. (12.564)

 :  اخلامتة -3 

من خالل استعراض النتائج  اليت مت التوصل هلا يف اجلداول السابقة يتبني أن أقل قيمة ملؤشر 

كانت لبنك التسليف الدراسة جلميع السنوات يف البنوك عينة شريورد وفقًا لنموذج ( Z)الفشل املالي 

، اما أعلى قيمة فكانت يف البنك االهلي (0.684)( إذ بلغت قيمتها 2018التعاوني والزراعي يف عام  )

وهي الدراسة ، وإذا ما اخذنا اخر سنة من سنوات عينة  (61.801)( إذ بلغت قيمتها 2015اليمين  للعام )

 وكما يلي: (5)تظهر يف اجلدول رقم الدراسة للبنوك عينة شريورد وفقًا لنموذج  (Z)مة ( فإن قي2018)

  Sherrordشريورد  حسب منوذجالدراسة ( تصنيف البنوك عينة 5) رقم جدول

 درجة املخاطرة (Zقيمة ) اسم البنك م

 البنك  معرض ملخاطر الفشل املالي 0.684 بنك التسليف التعاوني والزراعي .1

 البنك  معرض ملخاطر الفشل املالي 3.772 البنك االهلي اليمين .2

 يصعب التنبؤ مبخاطر الفشل املالي   12.564 البنك اليمين لإلنشاء والتعمري .3
 املصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على النتائج السابقة

 التسليف التعاوني والزراعيبنك  لكل  من  zان قيمة    من خالل اجلدول السابق ميكن مالحظة أن

مما يعين ان هناك احتمال (3.772)(،0.684) على التوالي  بلغت 2018والبنك األهلي اليمين خالل العام 

 كانتللبنك اليمين لإلنشاء والتعمري ( Z) قيمةلتعرض كال البنكني ملخاطر الفشل املالي، أما 
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للتنبؤ بالفشل املالي مع نتائج  (Z)تتوافق قيمة يصعب التنبؤ مبخاطر الفشل املالي. كما مما (12.564)

 .الدراسةالتحليل السابقة ملؤشرات ونسب السيولة والرحبية للبنوك عينة 

 : االستنتاجات والتوصيات -4

 :االستنتاجات    

 تية:  العملية ميكن التوصل اىل االستنتاجات اآلالدراسة بناًء على االطار النظري ونتائج 

يواجه القطاع املصريف اليمين جمموعة من املخاطر اليت فرضها  الصراع السياسي خالل السنوات  .1

 املاضية، وتأثري ذلك على  أداء البنوك اليمنية.  بيئة األعمال اليت تعمل بها البنوك اليمنية. 

وما تتسم به  إن بيئة األعمال اليت تعمل بها البنوك اليمنية بوجه عام والبنوك احلكومية بوجه خاص .2

 من خماطر حتتم أهمية التنبؤ بالفشل املالي  لتلك البنوك .
أدت االوضاع السياسية واالقتصادية اليت يشهدها اليمن اىل اخنفاض مؤشرات الرحبية للبنوك  .3

اليمنية، كما تعرضت البنوك اليمنية ملخاطر السيولة، األمر على أثر على التزامها جتاه عمالئها 

 ع انشطتها االستثمارية والتمويلية.  وادى اىل تراج

أحد النماذج احلديثة للتنبؤ بالفشل املالي والتعرف على مدى قدرة  Sherrord شريورد يعد منوذج .4

 البنوك على االستمرارية يف مزاولة أنشطتها يف املستقبل.

للتنبؤ بالفشل املالي يف البنوك اليمينة وبناًء على ذلك  Sherrord  شريورد ميكن استخدام منوذج .5

ميكن تأكيد صحة الفرضية. حيث كانت نتائج التحليل للمؤشرات والنسب املالية خاصة نسب 

 للتنبؤ بالفشل املالي.  (Z)تتوافق مع نتائج مؤشر الدراسة السيولة والرحبية للبنوك عينة 

 :التوصيات 

 ج السابقة ميكن صياغة التوصيات التالية:باالعتماد على النتائ     

ينبغي على البنوك اليمنية احلكومية بوجه خاص والبنوك اليمنية بوجه عام تدارك وضعها احلالي  .1

 وعمل املعاجلات السريعة للتقليل من آثار األزمة السياسية واالقتصادية على أداء تلك البنوك.  

احلالي للتنبؤ بالفشل املالي والكشف املبكر عن الدراسة استخدام البنوك احلكومية منوذج  .2

 حاالت التعثر واختاذ القرارات واالجراءات التصحيحية مع تفعيل دور إدارات املخاطر.   

ضرورة اجراء املزيد من الدراسات للتنبؤ بالفشل املالي وباستخدام النماذج األخرى من مناذج التنبؤ  .3

 وك اليمنية. بالفشل املالي، على أن تشمل مجيع البن
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 .90 -74(،28)7واالقتصاد،دارة (.جملة اإل 2011 – 2016)

اخلاصة.  السورية(. منوذج مقرتح للتنبؤ املبكر بالفشل املالي يف املصارف 2016احلموي، نرمني.) .2

 رسالة ماجستري غري منشورة، كلية االقتصاد جامعة دمشق، دمشق، سوريا.

ة تطبيقية بفشل املصارف : دراس للتنبؤsherrord  شريورد(. استخدام منوذج 2014اخلياط، زهراء.) .3

 36. جملة تنمية الرافدين،2009-2007هلية يف حمافظة نينوى للمدة لعينة من املصارف األ

(115،)10-20. 

سالمية خلطر الفشل املالي طبقا لنموذج مكانية تعرض البنوك اإلإ(. مدى 2017دالل، برابح.) .4

Sherrord قتصادية والتيسري (. جملة العلوم اال 2015 – 2008سالمي )دراسة حالة بنك قطر اإل

 .  209 -195(،18)والعلوم التجارية،

مان الثاني ومنوذج شريود للتنبؤ بالفشل املالي على عينة تلا(. استخدام منوذج 2019زيرق، سوسن. ) .5

. جملــة احلقيقة للعلوم 2014-2017بالجزائرمن املؤسسات يف قطاع الصناعة امليكانيكية 

 .34 -15(،3)18االجتماعية واالنسانية،

(. التنبؤ بالفشل املالي يف شركات التأمني باستخدام 2019سعيدة، رحيش و شنوف، شعيب.) .6

دراسة عينة من الشركات اجلزائرية. جملة البشاير االقتصادية،  Kida وSherrord منوذجي  

5(1،)556- 569. 

(. حماولة التنبؤ بتعثر اإلئتمان البنكي باستخدام منوذج  2018فاروق، فخاري و مونيه، بوديعة.) .7
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 :املالحق

ملبالغ )االتسليف التعاوني والزراعي  لبنك ( Sherrord( مدخالت النسب املالية لنموذج )1)رقم ملحق 

 (باأللف ريـال

نة
س

ال
 

رأس املال 

 العامل

امجالي 

 األصول

األصول 

 السائلة

امجالي 

 حقوق امللكية

األرباح قبل 

 الفوائد

امجالي 

 اخلصوم

األصول 

 الثابتة

2013 249751364 456450398 400934279 17153008 5264795 439297390 2832174 

2014 397096367 478659012 397096367 19583410 3742295 459075602 3070301 

2015 162460243 359163498 298169842 21934829 3523536 373228669 3200865 

2016 195227393 384364597 334393006 23311119 2374517 361053478 2927891 

2017 244970431 440167592 413581745 23295306 1444543 416872286 2475615 

2018 -75048830 458525546 99090963 23670603 1741914 434854943 2172171 

 

 (ملبالغ باأللف ريـالللبنك األهلي اليمين)ا( Sherrordمدخالت النسب املالية لنموذج )( 2)رقم ملحق 

 السنة
رأس املال 

 العامل

مجالي إ

 األصول

األصول 

 السائلة

مجالي إ

حقوق 

 امللكية

األرباح قبل 

 الفوائد

مجالي إ

 اخلصوم

األصول 

 الثابتة

2013 104223837 139371778 400934279 15888223 1166817 123483555 2725484 

2014 112900806 148091437 397096367 15285647 36059 132805790 2760446 

2015 472145197 177516965 298169842 14266333 -1039121 163290632 2600360 

2016 -2865942 194617201 334393006 17120623 3608082 177496578 3479605 

2017 -16052452 267584166 413581745 18434226 3515278 249149940 3570617 

2018 -21941059 284752079 99090963 20934681 5661264 263817398 4919035 
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ملبالغ للبنك  اليمين لإلنشاء والتعمري)ا( Sherrordمدخالت النسب املالية لنموذج ) (3)رقم ملحق 

 (باأللف ريـال

نة
س

ال
 

املال رأس 

 العامل

مجالي إ

 األصول

األصول 

 السائلة

مجالي إ

 حقوق امللكية

األرباح قبل 

 الفوائد

مجالي إ

 اخلصوم

األصول 

 الثابتة

2013 130609604 210245239 183103495 23490724 5277359 186754515 3333546 

2014 131042654 217096973 179210243 23795759 2519553 193301214 3482987 

2015 143272041 232380280 205106187 24126190 2532273 208254090 3662096 

2016 150890972 226100055 204564877 25066958 3329047 201033097 3154312 

2017 18050466 202005907 186504285 26342228 3786138 174663679 2670560 

2018 21564896 195873716 183627154 28609350 3320404 167264366 2339024 

 

 


