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 : الملخص
التنبؤ بالتعثر  هدفت هذه الدراسة إلى بناء نموذج رياضي للتنبؤ والتصنيف باستخدام تقنية الشبكات العصبية االصطناعية وذلك من اجل  

تم بناء  المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية وتصنيفها وفقًا لحالتها المالية إلى شركات متعثرة وغير متعثرة.    المالي لشركات
في  وباالعتماد على بعض المتغيرات المالية لهذه الشركات كعوامل مؤثرة    MLPالنموذج باستخدام شبكة البيرسبترون متعدد الطبقات  

شركة نصفها متعثر ماليًا والنصف اآلخر غير متعثر، حيث غطت الدراسة    12الحالة المالية للشركة، وتم التطبيق على بيانات عينة من  
 م.  2016م إلى 2011الفترة الزمنية من 

المالية للشركات وتصنيفها   ( قدرة عالية في التنبؤ بالحالة1-1-7ذو البنية المعمارية )  MLPوقد أظهرت نتائج الدراسة لنموذج شبكة  
وذلك وفقًا لمعيار معدل التصنيف الصحيح  98.6إلى شركات متعثرة وغير متعثرة. حيث بلغت النسبة االجمالية للتصنيف الصحيح %

CCR  حالة تمثل عينة الدراسة. وهذه النسبة  72حالة من جملة    71، حيث استطاع النموذج التعرف على الحالة المالية للشركات في 
 المرتفعة تعتبر مؤشر جيد لجودة ودقة هذا النموذج في التنبؤ والتصنيف.    

كما اظهرت النتائج كذلك األهمية النسبية للمدخالت التي ساهمت في تدريب نموذج الشبكة، فكانت المتغيرات المالية األكثر تأثير في  
أهميتها   الديون وبلغت نسبة  الدفترية ألجمالي  القيمة  المحتجزة بنسبة  35.87النموذج هي:  %، اإليرادات بنسبة 27.54%، األرباح 

%. ونستنتج من ذلك أهمية هذه المتغيرات المالية وتأثيرها في التنبؤ بالحالة المالية  9.71% وصافي رأس المال العامل بنسبة  24.85
 للشركة.  

 . صطناعيةالتعثر المالي، التنبؤ، نماذج الشبكات العصبية اإل الكلمات المفتاحية:
 :مقدمة .1

تلعب شركات المساهمة دورًا فاعاًل في النمو االقتصادي ألي دولة من خالل مساهمتها المقّدرة في الناتج المحلي اإلجمالي. فاالستقرار 
ألسهمها المدرجة في  المالي لهذه الشركات يساعد على توسعة نشاطها وزيادة إنتاجيتها، وذلك يؤدي إلى نجاحها وارتفاع القيمة السوقية 

   .األسواق المالية وارتفاع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي وبالتالي النمو االقتصادي العام للدولة
وقد تواجه بعض شركات المساهمة صعوبات ومشاكل تؤدي إلى عدم استقرارها وتعثرها ماليًا. ويعد التعثر المالي من المشاكل الصعبة 

ات المساهمة فقد يصعب اكتشافه أو التنبؤ به من خالل التقارير المالية الدورية للشركة، فقد يحتاج ذلك إلى حساب التي تواجه شرك
بالنماذج  االهتمام  الشركات ضرورة  هذه  على  يحتم  الذي  األمر  للشركة،  العامة  المالية  النسب  على  استنادًا  الكمية  المؤشرات  بعض 

النماذج التي تحتاجها   الرياضية لحساب بعض مؤشرات األداء المالي واحدة من أهم هذه  بالتعثر  التنبؤ  العام للشركة، وتعتبر نماذج 
الشركات في رسم السياسات المستقبلية واكتشاف مشاكل التعثر المالي بصورة مبكرة. فالتأخر في اكتشاف التعثر المالي للشركة قد يؤدي 

كثير من األحيان عدم مقدرة الشركة في االيفاء بالتزاماتها المالية، وذاك يؤدي إلى  إلى صعوبة التعامل معه عند وقوعه، فينتج عنه في
تراجع ثقة المستثمرين والمساهمين في الشركة وانخفاض قيمة أسهمها في األسواق المالية، وبالتالي توقف تداول أسهمها في سوق األوراق 

 تلك السوق وربما توقف نشاطها وتصفيتها تمامًا.المالية األمر الذي يقود في النهاية إلى استبعادها من 
تم إلغاء إدراجها في تلك السوق   المساهمة  وبالرجوع إلى التقارير الخاصة بالسوق المالية السعودية نالحظ أن هنالك عدد من شركات

قطاعات حيوية مختلفة م تعرضت عدد من الشركات في  2017م و2013وكان السبب الرئيسي لذلك هو تعثرها المالي. ففي العامين  
لإللغاء من السوق المالية السعودية، فنجد في قطاع االتصاالت تم إلغاء إدراج أسهم الشركة السعودية لالتصاالت المتكاملة، وفي قطاع 

ن التكافلي، وفي  التأمين تم إلغاء إدراج أسهم الشركة المتحدة للتأمين، وشركة سند للتأمين التعاوني وشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمي
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القطاع الزراعي تم إلغاء شركة بيشة للتنمية الزراعية، ومن قطاعات مختلفة أخرى تم إلغاء شركة الباحة لالستثمار، وشركة مجموعة  
. فإذا اعتمدت هذه الشركات على بعض النماذج الكمية في حساب بعض مؤشرات األداء المالي كان (2017تداول،  )  محمد المعجل

 بما يؤل إليه مصيرها في المستقبل القريب. ساعد ذلك في التنبؤيمكن ان ي
للتحليل والتنبؤ بالتعثر المالي والتي يمكن االعتماد عليها في تحليل   المتغيرات فهناك عدد من األدوات والطرق الكمية التي تستخدم 

المالية للشركات وحساب المؤشرات التي تساعد في اتخاذ القرار السليم وفي الوقت المناسب وتالفي عدد من المشاكل التي يمكن أن  
. فمن األدوات المستخدمة في التنبؤ بالتعثر المالي نجد نماذج كيدا وألتمان كأدوات محاسبية في اتخاذ القرار المناسب  تنتج من التأخير

االصطناعي  الذكاء  تقنيات  إلى  باإلضافة  البنائية  المعادالت  ونماذج  االنحدار  تحليل  كنماذج  اإلحصائية  األدوات  إلى جانب بعض 
علم اآللة. وتعد نماذج الشبكات العصبية واحدة من األدوات التي أثبتت كفاءة عالية في مجال التصنيف كالشبكات العصبية وخوارزميات ت

ت أو والتنبؤ بالتعثر المالي، حيث تمتاز هذه النماذج بالمرونة العالية في التعامل مع األنواع المختلفة من البيانات وليس لها أي افتراضا
نماذج الكمية واإلحصائية األخرى. ويعتبر مجال التنبؤ بالتعثر المالي للشركات واحدة من الحقول شروط مسبقة قبل تطبيقها كما في ال

 التي طبقت فيها هذه النماذج بنجاح، وقد أظهرت النتائج المتحصل عليها من تلك الدراسات دقة عالية مقارنة بأساليب التنبؤ األخرى 
 . (2019)خوالد، 

يعتبر التعثر المالي للشركات من المشاكل التي حظيت باهتمام الباحثين حيث أجريت العديد من الدراسات التي تم فيها استخدام النماذج 
الرياضية المختلفة للتنبؤ بها. وتعتبر هذه الدراسة محاولة لالستعانة بنماذج الشبكات العصبية االصطناعية من أجل بناء نموذج مقترح  

 .  والتنبؤ بالتعثر المالي لشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعوديةللتصنيف 
 مشكلة الدراسة: 
م تعرضت مجموعة من شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية إللغاء إدراج أسهمها في  2017م و2013خالل العامين  

(. علمُا بأن مؤشرات األداء المالي  2017،  2013الوفاء بالتزاماتها المالية )تداول،  تلك السوق نتيجة لتعثرها المالي وعدم مقدرتها على  
المؤشرات الكمية لألداء المالي قد    فإن حساب   لجزء كبير من تلك الشركات كانت تعكس بوضوح حالة التعثر المالي التي مرت بها.

يمكن مثاًل لنماذج التنبؤ الرياضي وباالستناد على بعض المتغيرات  يساعد في تقديم رؤية واضحة عن الوضع المالي المستقبلي للشركة، ف
وضع  أو النسب المالية للشركة ان تساعد في التنبؤ المبكر بالتعثر المالي. فقد يساعد هذا التنبؤ الشركات المتعثرة أو المتوقع تعثرها في  

على استمرارية عملها وبقاءها داخل منظومة األسواق المالية. عليه    الخطط الالزمة لتالفي هذا التعثر قبل وقوعه أو تخفيف آثاره الكارثية
 فإن مشكلة هذه الدراسة يمكن تلخيصها من خالل األسئلة التالية:  

العصبية   .1 الشبكات  نماذج  خالل  من  السعودية  المالية  السوق  في  المدرجة  المساهمة  لشركات  المالي  بالتعثر  التنبؤ  يمكن  هل 
 االصطناعية؟ 

 تمييز بين شركات المساهمة السعودية المتعثرة وغير المتعثرة من خالل نماذج الشبكات العصبية االصطناعية؟ هل يمكن ال .2
 ؟ وتصنيف شركات المساهمة السعودية المتعثرة عن غير المتعثرة التنبؤ  المالية التي تساهم بشكل أساسي فيالمتغيرات ما هي أهم  .3
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 أهداف الدراسة: 
 تسعى هذه الدراسة الى تحقيق االهداف التالية:  

 بناء نموذج رياضي مقترح للتنبؤ بالتعثر المالي لشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية باستخدام الشبكات العصبية  .1
 االصطناعية.  

معرفة وتحديد أهم المتغيرات المالية التي تساعد في التنبؤ بالتعثر المالي لشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية،  .2
 ودرجة تأثيرها النسبي.  

جة في السوق االصطناعية للتمييز بين شركات المساهمة المتعثرة ماليًا وغير المتعثرة ماليًا المدر   استخدام نماذج الشبكات العصبية .3
 المالية السعودية.   

التخاذ القرارات توفير أداة رياضية للكشف والتنبؤ المبكر بالحالة المالية للشركة. وذلك لمساعدة متخذي القرار في هذه الشركات   .4
واالطمئنان على استثماراتهم  . وكذلك مساعدة المستثمرين والمساهمين في مراقبة الوضع المالي للشركة  السليمة في الوقت المناسب
  ومدخراتهم بهذه الشركات.

 فرضيات الدراسة:  
 تسعى هذه الدراسة إلى اختبار الفرضيات اآلتية:

 يمكنه التنبؤ بالتعثر المالي لشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية.  MLPشبكة البيرسبترون متعدد الطبقات  نموذج   .1
يمكنه تصنيف شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية إلى متعثرة   MLPمتعدد الطبقات    شبكة البيرسبترون نموذج   .2

 ماليًا وغير متعثرة ماليًا. 
يساعد في تحديد اهم المتغيرات المالية التي تساعد في التنبؤ بالتعثر المالي لشركات   MLPشبكة البيرسبترون متعدد الطبقات  نموذج   .3

 المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية. 
 أهمية الدراسة: 

 تنبع أهمية هذه الدراسة من اآلتي:
ات المساهمة واعطاء إدارة هذه الشركات األهمية الكبيرة لنماذج التنبؤ الرياضي في الكشف المبكر عن مشكلة التعثر المالي في شرك .1

 الفرصة الكافية في مواجهة هذه المشكلة والعمل على حلها قبل الوصول إلى المراحل التي سوف تقود إلى توقف الشركة وتصفيتها.
 ام للدولة. الدور الفاعل الذي تمثله شركات المساهمة في زيادة الناتج المحلي اإلجمالي والمساهمة في النمو االقتصادي الع .2
المالي في قدرة شركات المساهمة في اإليفاء بالتزاماتها المالية واستمراريتها في األسواق  .3 التعثر  الكبير الذي تمثله مشكلة  التهديد 

 المالية. 
      منهجية الدراسة:

استخدم في هذه الدراسة المنهج االستنباطي، والتاريخي واإلحصائي. حيث تم استخدام المنهج االستنباطي لتحديد محاور الدراسة وصياغة  
مشكلة وفرضيات الدراسة، والمنهج التاريخي لعرض وتتبع الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، والمنهج اإلحصائي من أجل  

ات الدراسة وتقييم النموذج الرياضي للتنبؤ والتصنيف. ومن أجل بناء النموذج تم استخدام تقنية الشبكات العصبية وصف وتحليل بيان
ء االصطناعية لبناء نموذج يمكنه التنبؤ بالحالة المالية للشركات محل الدراسة وتصنيفها لشركات متعثرة وغير متعثرة ماليًا. حيث تم بنا

وات التالية: تم اختيار عدد من المعماريات المختلفة للشبكات العصبية والمفاضلة بينها بناء على بعض النموذج الرياضي عبر الخط 
المعايير اإلحصائية لألداء، حتى تم التوصل إلى التركيبة المعمارية المالئمة. وتم االعتماد على المتغيرات المالية لهذه الشركات من  
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ارة، وتم تقييم أداء النموذج المختار بناء على بعض المعايير اإلحصائية كجداول التصنيف اجل تدريب نموذج الشبكة العصبية المخت
 .ROCومنحنى  CCRومقياس الدقة 
   حدود الدراسة:

 م(. 2016 – م 2011تغطي هذه الدراسة الفترة الزمنية ) الحدود الزمانية:
 تغطي هذه الدراسة شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية.  الحدود المكانية:

 مجتمع وعينة الدراسة:  
شركة تمثل مجتمع شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية    179شركة من جملة    12جمعت بيانات هذه الدراسة من عينة حجمها  

استبعادها من السوق المالية السعودية، اما الشركات غير المتعثرة فتم اختيارها شركات متعثرة ماليا وقد تم    6السعودية. ضمت العينة  
م وهي الفترة الزمنية التي توفرت فيها بيانات مكتملة  2016إلى    2011سنوات من العام    6بشكل عشوائي. غطت بيانات الدراسة فترة  

 لهذه الشركات خالل فترة الدراسة.  للمتغيرات الداخلة في الدراسة. الجدول التالي يوضح الحالة المالية
 ( الحالة المالية للشركات خالل سنوات الدراسة 1جدول )

 الحالة المالية  م 2016 م 2015 م 2014 م 2013 م 2012 م 2011 الشركة 
 غير متعثرة  غير متعثرة  غير متعثرة  غير متعثرة  غير متعثرة  غير متعثرة  غير متعثرة  أسواق عبد هللا العثيم
 غير متعثرة  غير متعثرة  غير متعثرة  غير متعثرة  غير متعثرة  غير متعثرة  غير متعثرة  االتصاالت السعودية

 متعثرة  متعثرة  متعثرة  متعثرة  متعثرة  متعثرة  متعثرة  الباحة لالستثمار
 غير متعثرة  غير متعثرة  غير متعثرة  غير متعثرة  غير متعثرة  غير متعثرة  غير متعثرة  بترو رابغ 

 متعثرة  متعثرة  متعثرة  متعثرة  متعثرة  متعثرة  متعثرة  بيشة الزراعية 
 غير متعثرة  غير متعثرة  غير متعثرة  غير متعثرة  غير متعثرة  غير متعثرة  غير متعثرة  تبوك الزراعية
 متعثرة  متعثرة  متعثرة  متعثرة  متعثرة  متعثرة  متعثرة  سند للتأمين

 متعثرة  متعثرة  متعثرة  متعثرة  متعثرة  متعثرة  متعثرة  عذيب لالتصاالت
 غير متعثرة  غير متعثرة  غير متعثرة  غير متعثرة  غير متعثرة  غير متعثرة  غير متعثرة  كيماويات الميثانول 

 متعثرة  متعثرة  متعثرة  متعثرة  متعثرة  متعثرة  متعثرة  مجموعة المعجل 
 غير متعثرة  غير متعثرة  غير متعثرة  متعثرة غير  غير متعثرة  غير متعثرة  غير متعثرة  مالذ للتأمين
 متعثرة  متعثرة  متعثرة  متعثرة  متعثرة  متعثرة  متعثرة  وقاية للتأمين

 م. 2022المصدر: إعداد الباحثون، من واقع بيانات الدراسة التطبيقية، 
 التعريف اإلجرائي لمتغيرات الدراسة: 

متغيرات مستقلة كمية ومتغير تابع واحد فئوي. المتغيرات المستقلة كانت عبارة عن متغيرات مالية مختلفة    7اشتملت الدراسة على عدد  
في  تم اختيارها من بين عدد من المتغيرات الواردة في التقارير المالية لهذه الشركات، وقد تم اختيارها بناء على أهميتها ودرجة تأثيرها  

ذلك ما اشارت إليه معظم الدراسات السابقة. اما المتغير التابع عبارة عن متغير من فئتين تتوافق فئاته تحديد الحالة المالية للشركات و 
 مع تصنيف الشركات إلى متعثرة وغير متعثرة. وفيما يلي التعريف االجرائي لها:
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خصوم المتداول، وهو مقياس لمدى يقصد بصافي رأس المال العامل هو الفائض بين األصول المتداولة والصافي رأس المال العامل:   - أ
مقدرة المشروع على سداد التزاماته قصيرة االجل باستخدام اصوله المتداولة فإذا كان موجبًا دل ذلك على قدرة المشروع بالوفاء بتلك 

( بالرمز  الدراسة  في  المتغير  لهذا  ويرمز  سالبًا،  كان  إذا  صحيح  والعكس  بالمعادلةX1االلتزامات  قيمته  وتحسب   التالية  (، 
(Subramanyam & Wild, 2015) الخصوم المتداولة.   –: صافي رأس المال العامل= األصول المتداولة 

يقصد الباحثون بإجمالي الموجودات إجمالي األصول المملوكة للمشروع، ويرمز لهذا المتغير في الدراسة بالرمز  إجمالي الموجودات:   -ب
(X2 .) 

األرباح المحتجزة يقصد بها الجزء المتبقي من صافي دخل المشروع بعد إجراء التوزيعات النقدية لألرباح وتكوين  اح المحتجزة: األرب -ج
االحتياطيات المختلفة، وتعتبر مؤشرًا على القوة اإليرادية للمشروع وقدرته على جني األرباح، ويدرج في قائمة المركز المالي ضمن  

 (. X3، ويرمز لهذا المتغير في الدراسة بالرمز )(Fabozzi & Peterson, 2003) حقوق الملكية
يقصد الباحثون بصافي الربح قبل الزكاة والضرائب تلك األرباح الصافية التي حققها المشروع في صافي الربح قبل الزكاة والضرائب:   - د

 (. X4الضريبة المستحقة عليه، ويرمز لهذا المتغير في الدراسة بالرمز )سنة معينة قبل سداده لكل من الزكاة و 
يقصد الباحثون بالقيمة السوقية لرأس المال القيمة السوقية لرأس المصدر لشركة المساهمة، ويرمز لهذا  القيمة السوقية لرأس المال:   -ه

 (، وتحسب قيمته بالمعادلة التالية: X5المتغير في الدراسة بالرمز )
 ة السوقية لرأس المال = عدد األسهم المصدرة × السعر السوقي للسهم. القيم

يقصد الباحثون بالقيمة الدفترية إلجمالي الديون مجموع الديون الطويلة االجل والقصيرة االجل  القيمة الدفترية إلجمالي الديون:   -و
 (، وتحسب قيمته بالمعادلة التالية: X6)للمشروع وفقًا لقائمة مركزه المالي، ويرمز لهذا المتغير في الدراسة بالرمز 

 القيمة الدفترية إلجمالي الديون= القيمة الدفترية للديون قصيرة األجل+ القيمة السوقية للديون الطويلة األجل. 
ن بيعه  يقصد بالمبيعات أو اإليرادات تلك اإليرادات النقدية واآلجلة التي حققها المشروع في سنة معينة مالمبيعات أو اإليرادات:   - ز

 (. X7للسلع أو تقديمه للخدمات الظاهر بقائمة دخله، ويرمز لهذا المتغير في الدراسة بالرمز )
 الدراسات السابقة: .2

هناك مجموعة من الدراسات التي تناولت موضوع التنبؤ بالتعثر المالي في شركات المساهمة يعرض الباحثون بعضًا منها على النحو 
 التالي:  

يد وترتيب مجموعات , تناولت الدراسة مشكلة التعثر المالي في قطاع الغزل والنسيج وهدفت إلى تحد(2012)الشحات و شلبي،  دراسة   .1
األسباب المؤدية إلى التعثر المالي. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: أواًل: اتفقت آراء فئتي الدراسة حول ترتيب أسباب 

ى ترتيب البيئة(. ثانيًا: اتفقت آراء فئتي الدراسة عل- الشركة  - الشركة القابضة  - التعثر كمجموعات فكان الترتيب كالتالي: )الدولة  
أسباب التعثر المالي داخل كل مجموعة. وفي ضوء النتائج تم اقتراح مجموعة من التوصيات من أهمها دراسة وتحليل النسب المالية 

  .والوضع االئتماني باستمرار لتجنب التعثر أو اإلفالس
هدفت هذه الدراسة للتوصل إلى أفضل مجموعة ممكنة من المؤشرات المالية التي يمكن استخدامها للتنبؤ ,  (2014)بزام ص.،  دراسة   .2

بالتعثر المالي والربط بين ظاهرة التعثر المالي والمؤشرات المالية. استخدمت الدراسة األسلوب اإلحصائي الذي يعتمد على التحليل  
مؤسسة صغيرة ومتوسطة منها خمس متعثرة والباقي سليمة من أجل بناء نموذج    20العاملي التمييزي، وتكونت عينة الدراسة من  

بأفضل مجموعة ممكنة، وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن كال من األصول الجارية إلى إجمالي األصول، األصول غير الجارية  
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إلى رقم األعمال وهي أربع مؤشرات مالية من بين إلى إجمالي األصول، ربح االستغالل إلى المبيعات الصافية والنتيجة الصافية  
 .لها القدرة على التمييز 17

, هدفت الدراسة إلى التعرف على دور تطبيق قواعد الحوكمة في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين في  (2015)الغزالي،  دراسة .3
قياس درجة تطبيق هذه الشركات لقواعد الحوكمة من خالل ستة مؤشرات تمثلت في: منع حدوث التعثر المالي، وذلك من خالل  

الداخلية، المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة   اللوائح والقوانين  المتبعة من قبل الشركات، صالحيات مجلس اإلدارة،  التدقيق  أنظمة 
ياس احتمال تعرض الشركات للتعثر المالي باستخدام النماذج  والمدراء التنفيذيين، توزيع ملكية األسهم، السياسات المستقبلية. وتم ق

(. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من اهمها: أن نسبة التزام الشركات بتطبيق معايير  Sherrord, Kida, Springateالتالية: )
تطبيقًا هو المؤشر الخاص %( وهي نسبة مقبولة لتطبيق حوكمة الشركات، كما أن أكثر المؤشرات  64حوكمة الشركات بلغت )

باللوائح والقوانين الداخلية للشركة، ويأتي في المرتبة الثانية المؤشر الخاص بصالحيات مجلس اإلدارة يليه مؤشر المكافآت ألعضاء 
فلسطين  مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين، كما أظهرت النتائج وجود أثر ذي داللة إحصائية لتطبيق الشركات المدرجة في بورصة  

 لقواعد حوكمة الشركات ومنع حدوث التعثر المالي لتلك الشركات حسب النماذج المستخدمة في الدراسة.  
بالتطبيق , هدفت الدراسة الى معرفة مدى استخدام أدوات التحليل المالي في التنبؤ بالتعثر المالي المصرفي وذلك  (2016)آدم،  دراسة   .4

هل يؤدي عدم استخدام المصارف الزراعية ألدوات   على فروع البنك الزراعي قطاع والية النيل االبيض. تمثلت مشكلة الدراسة في
التحليل المالي بصورة علمية إلي زيادة نسبة التعثر المالي. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، أنه ال يوجد في فروع البنك 

بوالية النيل األبيض متخصصين في التحليل المالي للتنبؤ بالتعثر أو الفشل المالي، وفي نفس الوقت يتركز استخدام التحليل   الزراعي
المالي بشكل كبير في تقييم أداء المصارف فقط، كما توصلت الدراسة إلى ان هنالك ارتفاع في نسبة التعثر المصرفي في فروع  

 يل االبيض. البنك الزراعي قطاع والية الن
, هدفت الدراسة إلى بناء نموذج للتنبؤ بالتعثر المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، حيث  (2016)قريشي،    دراسة .5

مؤسسات المتعثرة والسليمة  حاول الباحث الربط بين ظاهرة التعثر المالي والنسب المالية ومعرفة مدى قدرة األخيرة على التمييز بين ال
التمييزي  التحليل  مؤسسة صغيرة ومتوسطة جزائرية منها خمس متعثرة والباقي سليمة.    13على عينة مكونة من   DA باستخدام 

وتوصلت الدراسة إلى نتيجة أن كال من نسبة راس المال العامل إلى إجمالي األصول، نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي األصول  
 .يون قصيرة األجل إلى إجمالي األصول لها القدرة على التمييزونسبة الد

لديه قدرة على التنبؤ بالتعثر المالي قبل   Altmanهدفت الدراسة إلى معرفة فيما إذا كان نموذج ألتمان  ,  (2017)الرفاعي،    دراسة .6
حدوث التعثر بسنتين على األقل، وتم اجراء االختبار على الشركات المستمرة والتي تتوفر بياناتها المالية خالل فترة الدراسة الممتدة 

أهداف الدراسة اعتمد شركة صناعية مدرجة في بورصة عمان، ولتحقيق    61( وتمثلت عينة الدراسة بـ  2015- 2011ما بين عام ) 
الباحث المنهج االختباري والمنهج الوصفي التحليلي من خالل دراسة اختبارية تقوم على بيانات فعلية مستخلصة من التقارير المالية 

الل  القدرة على التنبؤ بتعثر الشركات خ  Altmanالمنشورة في بورصة عمان للفترة المشار إليها. وأظهرت نتائج الدراسة ان لنموذج  
سنتين قبل حدوث التعثر في الشركات محل الدراسة، وكما اظهرت وجود أثر ذو داللة احصائية لمحتويات نموذج ألتمان المتمثلة 

رأس المال العامل الى مجموع األصول، األرباح المحتجزة الى مجموع األصول، الربح التشغيلي قبل الفوائد الى مجموع   بكل من:
لحقوق المساهمين الى مجموع االلتزامات. مجتمعة ومنفردة على االداء الفعلي المقاس بالعائد على السهم  األصول، القيمة السوقية  

   .للشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان
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وتحليل النسـب المالية، حيث استخدم  , هدفت الدراسة إلى التنبؤ بالفشل المالي للمصارف عن طريق دراسة  (2018)سيَّد،  دراسة   .7
الباحث تقنية الشبكات العصبية االصطناعية لبناء نموذج الدراسة, وتـم إجراء الدراسة على المصارف االردنية المدرجـة فـي سـوق 

للمصـارف، قام الباحث الباحـث قياس معظــم نــواحي األداء المــالي   (، حـاول2017-2006عمان لألوراق المالية وذلك للفترة ما بين )
بقصد تخفيض عدد المتغيرات المسـتقلة إلـى عـدد مقبـول يمكن معـه بنـاء الشـبكة العصبية،   PCAبتطبيق تقنية المكونات الرئيسة  

م  وباستخدا  WEKA. قام الباحث ببناء شبكتين اعتمادا على األداة  KIDAكما قام الباحث بحساب المتغير التابع اعتمادا على نموذج  
وباستخدام برنامج التحليل اإلحصائي    %.80.20مبدأ التجربة والخطأ تّمكن الباحث من الوصول لنموذج مقترح بلغت فيه دقة الشبكة  

SPSS    تم حسابMann Whitney U    لمقارنة نسب المصارف الفاشلة ماليا المحسوبة باستخدام نموذجKIDA   مع تلك المحسوبة
المقترح، وان النموذج  ن  باستخدام  يمكَّ النسبتين" مما  بين  فـرق جوهري  "ال يوجد  القائـل:  العـدم  فـرض  إلى عدم رفض  الباحث  تهى 

 .استخدام النموذج المقترح للقيام بالتنبؤ المالي للمصارف
في التنبؤ بالتعثر   Kidaج ونموذ   McGough &Altman, هدفت الدراسة الى تحديد مدى مالءمة نموذج (2019)يوسف، دراسة  .8

المالي لشركات المساهمة السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية، وفي التمييز بين الشركات المتعثرة وغير المتعثرة ماليا في 
افة السوق المشار إليها. واعتمدت الدراسة على كل من المنهج االستنباطي والتاريخي، وبعض أساليب االحصاء الوصفي، باإلض

واتسون، باإلضافة الى تحليل معامل نموذج االنحدار، حيث تم   –ديربن  واختبار   Tالى تحليل التباين، وتحليل االرتباط، واختبار  
وقد بينت نتائج الدراسة مقدرة النموذجين على التنبؤ بالتعثر المالي  شركة نصفها متعثرة ماليا.  12التطبيق على عينة مكونة من  

المساهمة السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية، كما أظهرت مقدرة نموذج كيدا على التمييز بين الشركات المتعثرة  لشركات  
 وغير المتعثرة ماليا بصورة أكثر دقة من نموذج ألتمان وماكوف. 

اد المصارف اإلسالمية اليمنية على مخرجات نماذج التنبؤ بالفشل هدفت الدراسة الى معرفة مدى اعتم,  (2021)أحمد ز.،  دراسة   .9
المالي كأساس التخاذ القرار االئتماني، وهل تقوم تلك النماذج المستخدمة بالكشف المبكر عن التعثر المصرفي قبل حدوثه؟، ولغرض  

لدى المصارف االسالمية اليمنية، تم تطبيق  اإلجابة عن تلك التساؤالت قام الباحث بدراسة عينتين متمثلتين في موظفي االئتمان  
أللتمان على عمالء التسهيالت االئتمانية لدى تلك المصارف لتحديد مقدرته على كشف التعثر قبل ( Z -Score) نموذج التنبؤ

عثر المصرفي حدوثه؛ وقد توصل الباحث لعدة نتائج، أهمها: ال تستخدم المصارف نماذج التنبؤ بالفشل المالي لغرض الكشف عن الت
-Z)قبل حدوثه، ال يوجد لدى المصارف أنظمة إنذار مبكر للكشف عن أية حالة تعثر محتملة لدى العمالء، لم يستطع نموذج  

score)   من التنبؤ بالتعثر المصرفي لمعظم عمالء العينة البحثية؛ لذلك فلقد لجأ الباحث الى استخدام المنهج التحليلي الكمي لتصميم
 .بالتعثر المصرفي يتالءم مع عمالء المصارف اليمنية نموذج للتنبؤ

 اإلطار النظري  .3
 التعثر المالي  1.3

التعثر المالي هو "عملية" و"حالة" فمن حيث أنه عملية فهو ليس نتيجة اللحظة، ولكن ناجم عن العديد من األسباب التي تفاعلت وتتفاعل  
عدم قدرتها على سداد التزاماتها والحصول على التزامات  "حالة" التي عليها المؤسسة منعبر مراحل زمنية تطول أو تقصر وتؤدي إلى  

. لذلك هناك العديد من التعريفات، منها: عرف الشواربي التعثـر المالي بأنه المرحلة التي وصلت فيها الشركة (2014)بزام ص.،    جديدة
المالية الخطيرة والتـي تجعلهـا قريبة جـدًا مـن إشـهار إفالسـها، ويعني هـذا عـدم قـدرتها علـى سـداد التزامـاتها تجـاه إلى حالة من اإلضرابات  

ر دورة حياة )الشواربي، تأثي الغير، أو تحقيق خسـائر متتالية سـنة بعـد أخـرى ممـا يجعلها مضـطرة إلـى إيقاف نشاطها من حين إلى آخر
. كما عرفها الخضيري بأنه ما هو اال اختالل مالي (2009المشروع على محتوى المعلومات المحاسـبية لمعالجـة االخـتالالت المالية،  
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عدم توازن  يواجه المؤسسة نتيجة قصور مواردها وامكانياتها عن الوفاء بالتزاماتها في األجل القصير، وأن هذا االختالل ناجم أساسا عن  
 بين موارد المؤسسة المختلفة وبين التزاماتها في األجل القصير التي استحقت أو تستحق السداد، وأن االختالل بين الموارد الذاتية وبين 

رب من  االلتزامات الخارجية يتراوح بين االختالل المؤقت العارض وبين االختالل الحقيقي الدائم، وكلما كان هذا االختالل هيكليا أو يقت
 . (1996)أحمد ا.،   الهيكلي كلما كان من الصعب على المؤسسة تجاور األزمة التي سببها هذا االختالل

 مظاهر التعثر المالي وأسبابه 
التـي مـن الصـعب حصـرها، ويمكن تقسيم أسب المتنوعـة  المـالي لهـا عــدد مـن األسـباب  التعثـر  المالي إلى ثالث أن ظـاهرة  التعثر  اب 

 (.  2009 ،مجموعات رئيسية هي )الشواربي 
 أسباب بيئية: .1

تتمثل في الحرائق والزالزل والكوارث الطبيعية األخرى، وهذه األسـباب تكـون خـارج نطاق تحكم الشركة، ومن الممكن أن تسبب التعثر  
   .المالي لبعض الشركات

 أسباب داخلية: .2
القدرة على التحصيل، وعدم كفاءة إدارة حسابات  تتمثل في القرارات اإلدارة الخاطئة كالتوسع في منح االئتمان للعمالء مع عدم 
المدينين والمدفوعات، وزيادة االستثمار في األصول والمخـزون، وعـدم كفاية رأس المـال العامـل، باإلضافة إلى عـدم تـوافر المهارات 

 ر عن التعثر المالي. الالزمة للتقري
 أسباب خارجية: .3

هي األسباب التي ال تقع تحت سيطرة اإلدارة، ومن امثلتها شدة المنافسة والتقلبات االقتصادية والـدورات التجارية وانخفاض الطلب 
 .  (2005)الحميــد،  التجاريةعلى المنتج فضاًل عن االنخفاض المضطرد في قيمة العملة وعدم استقرار السياسات االقتصادية 

 أسباب أخرى:  .4
المـالي والتـي مـن الصـعب حصـرها، يمكن إيجازها وحصرها في اآلتي )السحيمات،   كما أن هناك أسباب عديدة ومتنوعة للتعثـر 

ة، عدم أخذ الشركات يعين االعتبار طول فترة تنفيذ المشاريع وبدء اإلنتاج وأثره على : عدم واقعية دراسات الجدوى االقتصادي(2010
األسعار، الضعف في تركيبة رأس المال، عدم كفاءة السياسات المالية واإلدارية المتبعة، ضعف الربحية والتي تقود الي ضعف في 

 لمؤهلة والمدربة جيدًا.  السيولة، ضعف القدرات التسويقية، عدم توفر الكفاءات اإلدارية ا
يستنتج مما سبق إنه يجب على إدارة الشركة أن تحتاط وتأخذ حذرها بتكوين مخصصات واحتياطيات فـي القـوائم المالية، لمواجهـة  

محيط الشركات أي ظـروف غير متوقعـة حتـى ال تـدخل فـي دائـرة التعثـر المـالي، حيث أن السياسة المالية واإلدارية الرشيدة في ظل  
 .داخليًا وخارجيًا يقي الشركات من التعثر

 مراحل التعثر المالي
 :(2019)يوسف، ( 2001يمر التعثر المالي بمراحل متعددة تتضمن ما يلي )جهماني، 

المشروع المتعثر ماليًا وهي مرحلة غامضة تتميز مرحلة الحضانة أو النشأة، تعتبر هذه المرحلة هي المرحلة األولى التي يمر بها   -1
 بظهور بعض المشاكل المالية.

مرحلة الضعف المالي، مرحلة الضعف المالي هي المرحلة الثانية من مراحل التعثر المالي فيها يواجه المشروع المتعثر ماليًا عدم   -2
يل أصوله إلى نقدية بالرغم من أن قيمة هذه األصول تكون أكبر القدرة على توفير احتياجاته النقدية الفورية ذاتيًا وذلك لصعوبة تحو 
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من قيمة االلتزامات المالية للمشروع، ولمعالجة هذا الضعف يمكن للمشروع اللجوء إلى االقتراض كوسيلة لمواجهة احتياجاته النقدية  
 الفورية. 

ماليًا من الحصول على األموال الالزمة لسداد التزاماته مرحلة اإلعسار المالي، في هذه المرحلة ال تتمكن إدارة المشروع المتعثر   -3
  المالية المستحقة وفي العادة يتم معالجة المشاكل المرتبطة بهذه المرحلة بعدة وسائل منها تعديل السياسات المالية للمشروع، أو تغيير 

 ن. الجهاز اإلداري بالمشروع، أو إصدار أوراق مالية في شكل أدوات ملكية، أو أدوات دي
مرحلة اإلعسار الكلي، في هذه المرحلة تفوق االلتزامات المالية الخاصة بالمشروع المتعثر ماليًا أصوله، وهنا ال مفر من االعتراف  -4

بالفشل، ولكن يمكن إلدارة المشروع المتعثر ماليًا القيام بمحاولة أخيرة للمعالجة من خالل الحصول على التمويل الالزم باستخدام  
ن، أو أدوات الملكية، وفي حالة فشل محاوالت العالج المشار إليها فإن المشروع المتعثر ماليًا سينتقل إلى المرحلة األخيرة أدوات الدي

 من مراحل التعثر المالي. 
ادية،  مرحلة اإلفالس )إعالن أو تأكيد التعثر(، تعتبر هذه المرحلة هي المرحلة النهائية من مراحل التعثر المالي للمشروعات االقتص -5

وفيها يتم اتخاذ اإلجراءات النظامية الالزمة لحماية حقوق المقرضين من خالل إعالن إفالس المشروع المتعثر، والقيام بتصفيته 
 ليستوفي كل ذي حق حقه منه. 

  Artificial Neural Networks الشبكات العصبية االصطناعية 2.3
رياضي يحاكي عمل الشبكة العصبية البيولوجية في نقل ومعالجة البيانات. لديه  الشبكة العصبية االصطناعية هي عبارة عن نموذج  

 القدرة على التعلم والتعميم والتكيف مع الظروف. ويعد من النماذج غير الخطية التي تعتمد على أسلوب المعالجة المتوازية للمعلومات
(Gurney, 2004)  . 

لعصبية االصطناعية من مجموعة من وحدات المعالجة والتي تماثل العصبونات البيولوجية الموجودة في المخ. وهذه وتتكون الشبكة ا 
الوحدات متصلة فيما بينها في شكل ترابطات تسمى بالشبكة العصبية. وتتألف البنية المعمارية العامة للشبكات العصبية من مجموعة  

الطبقات، وتتصل هذه الوحدات ببعضها البعض بواسطة الوصالت البينية التي تقوم بمهمة   من هذه الوحدات التي تتوزع في عدد من 
نقل البيانات الموزونة، وباختالف الطرق التي تتصل بها هذه الوحدات تتشكل المعماريات المختلفة للشبكات العصبية. وعادة تتكون 

غذية الشبكة بالبيانات من الخارج، طبقة المخرجات وتقوم بإخراج الناتج الشبكة العصبية من ثالثة طبقات: طبقة المدخالت ويتم عبرها ت
ا النهائي للشبكة والطبقة الخفية وتقع بين طبقتي المدخالت والمخرجات ويتم فيها معالجة البيانات القادمة من طبقة المدخالت قبل ارساله

ر، كما توجد بعض تراكيب الشبكات ال تحتوي على أي طبقة إلى طبقة المخرجات. وقد تحتوي الشبكة على طبقة خفية واحدة أو أكث
 .  (Basheer, 2018) خفية

مهمة وحدات المعالجة في الشبكة العصبية هي معالجة المعلومات في الشبكة، حيث تقوم كل وحدة معالجة بحساب متوسط األوزان لكل  
مدخلة في الوزن المصاحب للرابط، ثم إيجاد المجموع لكل حواصل الضرب، ثم يطبق   الجة. يتم ذلك بضرب كل قيمةمدخالت وحدة المع

-( أو )0,1عليه دالة تحفيز معينة، مهمة هذه الدالة هو تحويل ناتج عملية الجمع الموزون إلى قيمة محصورة في مدى معين، مثاًل )
العصبون الناتج من هذه العملية للخاليا األخرى بواسطة الوصالت البينية. الصيغة الرياضية التالية (، ومن ثم يتم ارسال خرج  1,  1

 :  (Krose & Smagt, 1996) توضح كيفية معالجة المعلومات داخل هذه الوحدات

( )1
(1)

n

j ji i ji
y f w x w

=
= + 

 : دالة التحفيز f: التحيز, jw: المخرجات, jy: المدخالت, ix: األوزان, jiw -حيث: 
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وتعتمد الشبكة العصبية االصطناعية في انجاز مهامها على عملية التعلم. وتقوم عملية التعلم في الشبكة العصبية على نفس الطريقة 
لمهمة المطلوب من الشبكة معرفتها، وتقوم التي يكتسب بها اإلنسان المعرفة، حيث يتم عرض مجموعة من األمثلة للشكل أو النمط أو ا

الشبكة عن طريق عملية ضبط أوزان الترابطات بين وحداتها المختلفة بتشكيل تمثيل داخلي للمهمة المطلوبة وتخزينه في ذاكرتها لتكون 
دة المعالجة. أي إن عملية متاحة لالستخدام بعد ذلك. وتتلخص عملية التعلم في ثالث مهام هي: حساب المخرجات، تعديل األوزان وإعا

الشبكة  لتعلم  رئيسية  ثالثة طرق  وهناك  تمثيله.  منها  المطلوب  النموذج  يمكنها من محاكاة  الذي  هو  للشبكة  المناسبة  االوزان  إيجاد 
ة  . وتعتمد عمليReinforcement، التعلم التعزيزي  Unsupervised، التعلم بدون اشراف  Supervisedالعصبية: التعلم االشرافي  

التعلم في الشبكة العصبية على الخوارزميات الرياضية، وتوجد العديد من خوارزميات التعلم ويتوقف اختيار الخوارزمية المناسبة على  
-Backحسب نوع الشبكة. ومن أكثر الخوارزميات استخدامًا في تدريب الشبكات متعددة الطبقات هي خوارزمية االنتشار العكسي  

Propagation Algorithm وهي الخوارزمية التي تم االعتماد عليها في هذه الدراسة لتدريب الشبكة المختارة. ويتلخص عمل هذه ،
الخوارزمية في تقليل مربعات األخطاء لمخرجات الشبكة بشكل تدريجي من خالل تعديل االوزان في كل دورة من دورات التدريب. وتمر  

الخلفي ومرحلة تحديث االوزانالخوارزمية في عملها بثالثة مراحل هي: مرحلة    & Mehrotra) التغذية االمامية، مرحلة االنتشار 
Mohan, 1996) . 

  وهنالك العديد من معماريات الشبكات العصبية التي تستخدم في عمليات التنبؤ والتصنيف ومن أكثر هذه المعماريات استخدامًا البيرسبترون 
من أكثر أنواع   MLPوهي الشبكة التي تم استخدامها في هذه الدراسة. ويعد  .  Multi-Layer Perceptron(  MLPالطبقات )متعدد  

الشبكات العصبية استخداما في أغراض التصنيف والتنبؤ. وقد اثبت كفاءة عالية في هذا المجال. والشكل القياسي لمعمارية هذه الشبكة 
شبكة ذو بنية معمارية كاملة الترابطات، تحيز وترابطات مختصرة مباشرة من المدخالت   ؤ، تتصف باآلتي:التي يكثر استخدامها في التنب

إلى وحدات المخرجات، طبقة خفية واحدة مع دالة تحفيز لوجستية، طبقة مخرجات تستخدم مع وحداتها دالة خطية أو لوجستية لوزن  
 : (Haykin, 2009) ذي يستخدم في التنبؤ يعطي كاآلتيال MLPمدى المخرجات. والصيغة العامة لنموذج شبكة 
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=
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: األوزان بين الطبقة jw: األوزان بين المدخالت والطبقة الخفية,   ijw: عدد وحدات المدخالت,  n: عدد وحدات الطبقة الخفية,  h  -حيث:
 (.  thj: دالة تحفيز سيغمويد في الوحدات الخفية )jf(.)الخفية وطبقة المخرجات, 

 Multi-Layer Perceptron(: شبكة بيرسبترون متعدد الطبقات 2الشكل )
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 الدراسة التطبيقية:  .4
يتم في هذا الجزء من الدراسة اجراء التحليل االحصائي لبيانات الدراسة، توضيح إجراءات بناء النموذج، باإلضافة إلى اختبار فرضيات 

 الدراسة.  
 التحليل الوصفي لبيانات الدراسة:   1.4

االثني عشر محل الدراسة في الفترة الزمنية   اشتملت بيانات الدراسة على سبع متغيرات مالية مأخوذة من التقارير المالية السنوية للشركات
 مشاهدة. الجدول التالي يوضح التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة:  72م، وبلغ الحجم اإلجمالي للعينة 2016إلى   2011من 

 (: البيانات اإلحصائية لمتغيرات الدراسة  2جدول )
Maximum Minimum Std. Deviation Mean N Variable 

286463503 -
1379521512.0

0 

226581921.31 -
64445700.81 

 X1العامل  المال رأس صافي 72

3094174035 409.20 899923647.78 633906216.0
1 

 X2الموجودات  اجمالي 72

610213817 -
944928849.00 

229237494.68 -
25932376.50 

 X3المحتجزة  األرباح 72

234475127 -
575131113.00 

والضرائب  الزكاة قبل الربح صافي 72 4952020.48- 100029876.61
X4 

4737150000 1568.75 896574079.81
7 

524458078.6
3 

 X5المال  لرأس السوقية القيمة 72

2067066296 2177.00 579487910.91 433928619.7
0 

الديون  إلجمالي الدفترية القيمة 72
X6 

7171729236 .00 1319973374.5
4 

464279098.4
0 

 X7اإليرادات  أو المبيعات 72

 م. 2022المصدر: إعداد الباحثون، من واقع بيانات الدراسة التطبيقية، 
( رقم  الجدول  بيانات  من  ويساوي 2يتضح  الموجودات  إجمالي  متوسط  هو  الدراسة  لمتغيرات  حسابي  وسط  أكبر  أن  أعاله   )

(، وأن المتغيرات التي 64445700.8-(، وأن أقل وسط حسابي هو متوسط صافي رأس المال العامل وتبلغ قيمته )633906216)
-(، األرباح المحتجزة ويساوي )4952020.5-والضرائب وتبلغ قيمته ) الزكاة قبل  الربح لها وسط حسابي سالب هي متغير صافي

(. فيما يختص باالنحراف المعياري فيتضح من الجدول أن  -64445700.8ساوي )(، وصافي رأس المال العامل وي25932376.5
(، وأن أكثر البيانات تجانسًا هي 1319973374.5اإليرادات وتبلغ قيمة انحرافه المعياري ) أو أكثر البيانات تشتتًا هي بيانات المبيعات

 (.  100029876.6والضرائب وتبلغ قيمته ) الزكاة قبل الربح بيانات متغير صافي
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 إجراءات بناء النموذج: 2.4
من أجل بناء نموذج تنبؤ للتعثر المالي في شركات المساهمة العامة في السوق المالية السعودية وتصنيف هذه الشركات إلى متعثرة 
وغير متعثرة، تم االعتماد على تقنية الشبكات العصبية االصطناعية ومنها تم اختيار شبكة البيرسبترون متعدد الطبقات وذلك لكفاءتها  

لبناء نموذج الشبكة وهي   Alyuda NeuroIntelligence. حيث تم االستعانة ببرنامج  MLPت التصنيف والتنبؤ  العالية في مجاال
( التي استخدمت كمدخالت للشبكة عبارة عن  2حزمة تطبيقية مختصة بنماذج الشبكات العصبية. وكانت المتغيرات التفسيرية )جدول

ها األكثر عدد مختار من المتغيرات المالية الواردة في التقارير المالية للشركات محل الدراسة وقد تم اختيار هذه المتغيرات بناء على ان
متغير تأثير في تقييم شركات المساهمة والتنبؤ بالحالة المالية لهذه الشركات وذاك ما اشارت إليه معظم االدبيات والدراسات السابقة. اما ال

 الهدف المراد التنبؤ به هو الحالة المالية الشركة )متعثرة، غير متعثرة(.  
 المراحل يمكن استعراضها فيما يلي:  ومرت عملية بناء نموذج الشبكة العصبية بعدد من

 (: مراحل بناء نموذج الشبكة العصبية3الشكل )
 
 
معالجة البيانات: في هذه المرحلة تم فحص البيانات والتحقق من الحاالت الشاذة، تهيئة البيانات المدخلة إلى الشبكة بأجراء بعض  ▪

التحويالت الحسابية عليها وذلك من اجل تحسين أداء الشبكة، ومن ثم تم تقسيم البيانات المدخلة بنسب محددة وبطريقة عشوائية إلى 
 تدريب، االختبار، والتحقق من الصالحية.  ثالث مجموعات: ال

التصميم: في هذه المرحلة تم تحديد معمارية الشبكة العصبية المالئمة مع بيانات الدراسة، أي تحديد عدد الطبقات المناسبة وعدد   ▪
ير اإلحصائية عناصر المعالجة داخل كل طبقة، حيث تم ذلك من خالل تجريب عدد مختلف من التراكيب واالستعانة ببعض المعاي

م، للمفاضلة بين هذه التراكيب. وتم كذلك في هذه المرحلة اختيار خوارزمية التدريب المناسبة، تحديد قيم األوزان االبتدائية ومعدل التعل
 ودالة التحويل.  

واالستعانة بمعيار معدل  التدريب: في هذه المرحلة تم تدريب الشبكة المختارة لعدد من المرات باستخدام خوارزمية التدريب المختارة   ▪
الخطأ للوصول لمرحلة التعلم المثالية وهي المرحلة التي تتقارب فيها أو تتساوى مخرجات الشبكة مع المخرجات الفعلية، حيث تكون  

 قيمة الخطأ أقل ما يمكن.
االختبار: في هذه المرحلة تم اختبار أداء الشبكة المدربة للتحقق من أداءها مع البيانات الجديدة ومقدرتها في التصنيف والتنبؤ، حيث  ▪

 . ROCتم االستعانة ببعض أدوات التحقق كمعدل الخطأ ومصفوفة التصنيف ومنحنى 
رياضي من اجل االستعالم أو التنبؤ وذلك من خالل عرض بيانات   االستعالم: في هذه المرحلة يتم استخدام الشبكة المدربة كنموذج ▪

 جديدة على الشبكة للحصول على النتيجة المتوقعة. 
 نتائج تحليل البيانات لنموذج الشبكة العصبية  3.4

المكونة من   العينة  بيانات  نموذج رياضي    12باستخدام  بناء  تم  السعودية،  المالية  السوق  في  المدرجة  المساهمة  شركة من شركات 
، حيث تكونت معمارية النموذج المختار من MLPللتصنيف والتنبؤ بالحالة المالية لهذه الشركات، وباستخدام نموذج شبكة البيرسبترون 

في كل من الطبقة الخفية وطبقة المخرجات مع خوارزمية االنتشار السريع  Logisticع دالة تنشيط لوجستية ( م1-1-7ثالث طبقات )
Quick-Propagation :لتدريب الشبكة. وفيما يلي سنقوم باستعراض ومناقشة نتائج التحليل التي تم الحصول عليها 

 

 معالجة البيانات

Preprocessing 
 التدريب

Training 

 

 التصميم

Design 

 االستعالم

Query  

 

 االختبار

Testing 
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 (: اإلجراءات األولية لبناء الشبكة3جدول )
 االجراء  القيمة 

[7-1-1] architecture had the best fitness  المعمارية المختارة 
7 Network architectures verified  عدد المعماريات التي تم تجريبها 

Inverse test 
error 

Fitness criteria  معيار جودة التوفيق 

[-1..1] Input columns scaling range مدى المدخالت 
[0..1] Output column scaling range مدى المخرجات 

 مجموعة التدريب Training Set % 72مفردة ,  52
 مجموعة الصالحية Validation Set % 14مفردات ,  10
 مجموعة االختبار Test Set % 14مفردات ,  10

 م. 2022المصدر: إعداد الباحثون، من واقع بيانات الدراسة التطبيقية، 
–1– 7يوضح مرحلة اختيار وبناء الشبكة. حيث تكونت معمارية الشبكة المختارة من ثالث طبقات كاملة الترابط )( اعاله  3الجدول ) 

معماريات  7(، والتي تم تحديدها بناء على أفضل جودة توفيق اثناء مرحلة المفاضلة بين التراكيب المختلفة حيث تمت المفاضلة بين  1
  7. وتوزعت وحدات المعالجة في طبقات الشبكة المختارة بواقع  Inverse test errorضلة هو  مختلفة، وكان المعيار المستخدم للمفا

للمدخالت وهي تمثل عدد مدخالت الشبكة، وحدة واحدة في الطبقة الخفية وتم تحديده في مرحلة المفاضلة بين التراكيب المختلفة، وحدة 
لشبكة، وفى حالة التنبؤ المفرد دائمًا يساوي واحد. وقبل البدء في تدريب  واحدة في طبقة المخرجات وتم تحديده بناًء على مخرجات ا 

( المدخلة للشبكة وذلك من اجل إزالة الفروقات الكبيرة بين شكل البيانات ولتسريع عملية data scaleالشبكة تمت عملية تنعيم للبيانات )
. كما تم تقسيم البيانات المدخلة للشبكة بطريقة [1..0]ا بين  ، وللمخرجات م[1..1-]التدريب، وقد انحصر المدى للمدخالت ما بين  

مفردة الختبار الشبكة   10مفردة الختبار الصالحية اثناء مرحلة التدريب و10مفردة لتدريب الشبكة،    52عشوائية إلى ثالث مجموعات:  
 بعد التدريب.   

 (: الخصائص العامة للشبكة المختارة 4جدول )
Value Parameter 

Logistic Input activation FX  دالة تحفيز طبقة المدخالت 
Cross-entropy Output error FX  دالة الخطأ في طبقة المخرجات 

Logistic Output activation FX  دالة تحفيز طبقة المخرجات 
Confidence limits Classification model نموذج التصنيف 

0.5 Accept level مستوى القبول 
0.5 Reject level مستوى الرفض 

Quick Propagation Training algorithm خوارزمية التدريب 
882 Iterations  عدد مرات التكرار 

 م. 2022المصدر: إعداد الباحثون، من واقع بيانات الدراسة التطبيقية، 
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مرة متكررة   882المختارة والمالئمة مع بيانات الدراسة. وقد تدربت الشبكة  MLP ( يوضح الخصائص العامة لنموذج شبكة الـ4الجدول )
حتى وصلت إلى المستوى المقبول من التعلم، ويعتمد عدد هذه التكرارات على التدني المستمر في قيمة معيار الخطأ المصاحب لعملية  

 Cross-entropyن االنخفاض. وقد تم االعتماد على دالة  التدريب ويتم التوقف عن التدريب عندما نالحظ بطأ أو توقف قيمة الخطأ م
لقياس أخطاء مخرجات الشبكة اثناء التدريب. ويحتوي الجدول على كل الدوال والمعايير اإلحصائية المستخدمة مع هذه الشبكة حتى 

 اكتمال التدريب. 
 (: اخطاء الشبكة5جدول )

 االختبار بيانات  بيانات الصالحية بيانات التدريب 
0.077 0 0 

 م. 2022المصدر: إعداد الباحثون، من واقع بيانات الدراسة التطبيقية، 
القيم تقيس جودة تدريب الشبكة، ويتم حسابها بواسطة طرح قيم  5الجدول )  الثالثة. فهذه  البيانات  ( يوضح أخطاء الشبكة في أقسام 

ما صغرت القيم فإن ذلك يشير إلى حسن تدريب الشبكة. ونالحظ من الجدول وكل  .اإلخراج الحالية مع قيم اإلخراج المستهدفة للشبكة
إنها تساوي صفر في كل من بيانات الصالحية واالختبار وتقترب من الصفر في بيانات التدريب. ونستدل من هذه القيم الصغيرة حسن  

 تعلم الشبكة. 
 (: األهمية النسبية لمدخالت الشبكة6جدول )

 
 م. 2022إعداد الباحثون، من واقع بيانات الدراسة التطبيقية، المصدر: 
( يوضح األهمية النسبية للمدخالت التي ساهمت في تدريب نموذج الشبكة، ومدى تأثيرها في التنبؤ بالحالة المالية للشركة 6الجدول ) 

بعضها بدرجة أكبر من غيرها في وصول   وتصنيف الشركات المتعثرة وغير المتعثرة. نالحظ اختالف أثر هذه المدخالت فقد ساهمت
، اإليرادات  X3، األرباح المحتجزة  X6الشبكة إلى مرحلة التعلم. حيث كانت المدخالت األكثر تأثير هي: القيمة الدفترية ألجمالي الديون  

X7  صافي رأس المال العامل ،X1  اما بقية المتغيرات: األصول .X2  صافي الربح قبل الزكاة والضرائب ،X4 القيمة السوقية لرأس ،
 فإن تأثيرها ضعيف.   X5المال 

 
 
 
 
 

Input column name Importance % 

X6 35.87

X3 27.54

X7 24.85

X1 9.71

X2 1.60

X5 0.32

X4 0.12
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 لدقة الشبكة  CCR(: مقياس 7جدول )
Mean CCR %  

Training 
Mean CCR %  

Validation 
Mean CCR % 

Test 
Mean CCR % 

All data 
98.1 100 100 98.6 

 م. 2022المصدر: إعداد الباحثون، من واقع بيانات الدراسة التطبيقية، 
في مهام التصنيف   CCR. ويستخدم  Correct Classification Rate CCR( يوضح معيار معدل التصنيف الصحيح  7الجدول )

كسمة نوعية. ويتم حسابه بقسمة عدد الحاالت التي تم التعرف عليها بشكل صحيح على العدد اإلجمالي للحاالت. ويتم قياسه بالوحدات 
% في بيانات 98.1% في كل من بيانات الصالحية واالختبار،  100. حيث بلغ معدل التصنيف الصحيح  النسبية أو بالنسبة المئوية

%. وتؤكد هذه القيم المرتفعة جودة النموذج ومقدرته العالية على تصنيف الشركات 98.6التدريب وبلغ المعدل اإلجمالي لكل البيانات  
 المتعثرة وغير المتعثرة. 

 Classification Table(: جدول التصنيف 8جدول )
  

Predicted 
Observed Percentage 

Correct 0 1 
0 35 1 97.2 
1 0 36 100 

Overall Percentage   98.6 
 م. 2022المصدر: إعداد الباحثون، من واقع بيانات الدراسة التطبيقية، 

المتغير المستهدف. حيث بلغت نسبة التصنيف الصحيح ( يوضح نسبة التصنيف الصحيح بواسطة نموذج الشبكة لفئات  8الجدول )
مرة. وبالنسبة للشركات الغير متعثرة تعرف   36% حيث تعرف النموذج على كل حاالت الشركات المتعثرة في  100للشركات المتعثرة  

تمثل العينة  72لة حالة من جم 71% لعدد 98.6%. وبلغت النسبة الصحيحة االجمالية  97.2بنسبة  36حالة من  35النموذج على  
 الكلية للدراسة. وهذه النسب تعتبر مؤشر جيد ألداء النموذج وجودته العالية في التنبؤ والتصنيف.

 ROC(: منحنى 3شكل )

 
 م. 2022المصدر: إعداد الباحثون، من واقع بيانات الدراسة التطبيقية، 
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العالقة بين   ROC curve( اعاله3الشكل ) المنحنى  الخاطئة. يتم رسم ، يمثل هذا  الحقيقية والحاالت اإليجابية  الحاالت اإليجابية 
[. أفضل مصنف سيكون لديه خط ينتقل من أسفل الزاوية اليسرى، إلى أعلى الزاوية اليسرى، إلى أعلى الزاوية 1،    0المنحنى في الفترة ]

لحالة المثلى المطلوبة، مما يشير إلى دقة عالية  اليمنى، أو بالقرب من ذلك. وكما هو واضح في الشكل، فإن خط المنحنى يحقق ا
 .للنتائج

 م(  2016 – 2011(: الحالة الفعلية والمتنبأ بها بواسطة نموذج الشبكة خالل الفترة )9جدول )

 الحالة الفعلية  الشركة 
  الحالة المتنبأ بها بواسطة النموذج

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 نسبة الدقة
 %100 غير متعثرة  غير متعثرة  غير متعثرة  غير متعثرة  غير متعثرة  غير متعثرة  غير متعثرة  عبد هللا العثيمأسواق 

 %100 غير متعثرة  غير متعثرة  غير متعثرة  غير متعثرة  غير متعثرة  غير متعثرة  غير متعثرة  االتصاالت السعودية
 %100 متعثرة  متعثرة  متعثرة  متعثرة  متعثرة  متعثرة  متعثرة  الباحة لالستثمار

 %100 غير متعثرة  غير متعثرة  غير متعثرة  غير متعثرة  غير متعثرة  غير متعثرة  غير متعثرة  بترو رابغ 
 %100 متعثرة  متعثرة  متعثرة  متعثرة  متعثرة  متعثرة  متعثرة  بيشة الزراعية 
 %100 غير متعثرة  غير متعثرة  متعثرة غير  غير متعثرة  غير متعثرة  غير متعثرة  غير متعثرة  تبوك الزراعية
 %100 متعثرة  متعثرة  متعثرة  متعثرة  متعثرة  متعثرة  متعثرة  سند للتأمين

 %100 متعثرة  متعثرة  متعثرة  متعثرة  متعثرة  متعثرة  متعثرة  عذيب لالتصاالت
 %100 غير متعثرة  متعثرة غير  غير متعثرة  غير متعثرة  غير متعثرة  غير متعثرة  غير متعثرة  كيماويات الميثانول 

 %100 متعثرة  متعثرة  متعثرة  متعثرة  متعثرة  متعثرة  متعثرة  مجموعة المعجل 
 %83.3 غير متعثرة  متعثرة غير متعثرة  غير متعثرة  غير متعثرة  غير متعثرة  غير متعثرة  مالذ للتأمين
 %100 متعثرة  متعثرة  متعثرة  متعثرة  متعثرة  متعثرة  متعثرة  وقاية للتأمين

 م. 2022المصدر: إعداد الباحثون، من واقع بيانات الدراسة التطبيقية، 
( أعاله يوضح الحالة المالية الفعلية والمتنبأ بها للشركات خالل سنوات الدراسة المختلقة، يالحظ من بيانات الجدول ان نموذج 9الجدول )

خاصة بشركة مالذ   2015حالة وفشل في حالة واحدة فقط في العام    71استطاع التنبؤ بشكل صحيح بالحالة المالية في   MLPشبكة  
% وهي نسبة 98.6لتنبؤ بها متعثرة وكانت الشركة في هذه السنة غير متعثرة. وبلغت نسبة الدقة في التنبؤ الصحيح  للتأمين حيث تم ا

 مرتفعة جدًا تشير إلى جودة النموذج. 
 اختبار الفرضيات: 3.4

فيما يلي سنقوم باختبار فرضيات الدراسة من واقع نتائج التحليل التي تم التوصل إليها باستخدام نموذج الشبكة العصبية، وسيتم ذلك من 
 , وجدول التنبؤ.ROCلدقة الشبكة، وجدول التصنيف، ومنحنى    CCRاخطاء الشبكة، واألهمية النسبية لمدخالت الشبكة، ومقياس  خالل  
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 اختبار الفرضية األولى: 
المقترح له القدرة على التنبؤ بالتعثر المالي لشركات (  MLPشبكة البيرسبترون متعدد الطبقات )تنص الفرضية األولى على أن نموذج  

( الخاص بأخطاء الشبكة 5يمكن اختبار هذه الفرضية من خالل بيانات الجدول رقم ) المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية.  
به معدومة مما يشير إلى حسن تعلم ( الخاص بالتنبؤ. يتضح من نتائج هذه الجداول ان معدالت الخطأ لهذا النموذج ش9والجدول رقم )

النموذج وانعكس ذلك على مقدرته العالية في التنبؤ بالتعثر المالي خالل سنوات الدراسة المختلفة. وعليه يمكن قبول الفرضية األولى  
المساهمة المدرجة ي لشركات  حيث اثبتت نتائج الدراسة انه يمكن االعتماد على نموذج الشبكة العصبية في التنبؤ بدقة عالية بالتعثر المال

 في السوق المالية السعودية.
 اختبار الفرضية الثانية:  

يمكنه تصنيف شركات المساهمة المدرجة في  المقترح  (  MLPشبكة البيرسبترون متعدد الطبقات )تنص الفرضية الثانية على أن نموذج  
( الخاص بمقياس 7مكن اختبار هذه الفرضية من خالل بيانات الجدول )ي   السوق المالية السعودية إلى متعثرة ماليًا وغير متعثرة ماليًا.

. من خالل النتائج الواردة في الجدولين والشكل،  ROC( منحنى  2( الخاص بالتصنيف والشكل )8والجدول رقم )  CCRدقة الشبكة  
إلى متعثرة وغير متعثرة بدقة تصنيف بلغت   الشركات  النموذج استطاع تصنيف  وهي نسبة مرتفعة جدًا، حيث   %98.6نالحظ ان 

حالة، كما يؤكد الشكل الحالة المثالية المطلوبة لهذا   72حالة من جملة    71استطاع النموذج تصنيف حالة الشركة بشكل صحيح في  
عليه يمكن قبول المنحنى. وتؤكد هذه القيم والمؤشرات المقدرة العالية لهذا النموذج في تصنيف الشركات المتعثرة ماليًا وغير المتعثرة. و 

 الفرضية الثانية حيث اثبتت النتائج ان نموذج الشبكة العصبية قادر على تنصيف الشركات المتعثرة وغير المتعثرة بدقة عالية. 
 اختبار الفرضية الثالثة: 

الية التي تساعد في  يساعد في تحديد اهم المتغيرات الم  MLPتنص الفرضية الثالثة على أن نموذج شبكة البيرسبترون متعدد الطبقات  
التنبؤ بالتعثر المالي لشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية. يمكن اختبار هذه الفرضية من خالل بيانات الجدول رقم  

متغيرات ( الخاص باألهمية النسبية لمدخالت الشبكة. نالحظ من خالل نتائج الجدول إن النموذج استطاع ان يحدد األهمية النسبية لل6)
متغيرات كان لها التأثير األكبر في مخرجات النموذج، األمر الذي يشير إلى اهمية   4األكثر تأثيرا في النموذج، حيث توزعت النسبة بين  

لنتائج هذه المتغيرات في بناء النموذج وتحديد مقدرته في التنبؤ بالشركات المتعثرة ماليًا. وعليه يمكن قبول الفرضية الثالثة حيث اثبتت ا
 ان لنموذج الشبكة العصبية المقدرة في تحديد المتغيرات المالية التي يمكن االعتماد عليها في التنبؤ بالشركات المتعثرة ماليًا.

 النتائج والتوصيات:   .5
 نتائج الدراسة:   1.5

 توصل الباحثون من خالل هذه الدراسة إلى النتائج التالية:

( مع دالة تنشيط لوجستية في كل من الطبقة  1-1-7ذو البنية المعمارية المكونة من ثالث طبقات )  MLPنموذج شبكة البرسبترون   .1
جاءت كان هو النموذج األنسب مع بيانات الدراسة. حيث    Quick-Propagationالخفية وطبقة المخرجات وخوارزمية التدريب  

عالية في التنبؤ بالحالة المالية للشركات وتصنيفها إلى الج كلها داعمة لجودة النموذج ومقدرته  نتائج مؤشرات األداء الخاصة بالنموذ
 شركات متعثرة وغير متعثرة.  

% للشركات المتعثرة، 100بلغت نسبة التصنيف الصحيح للحالة المالية للشركات محل الدراسة وفقًا لنتائج جداول التصنيف كما يلي:   .2
% وذلك وفقًا لمعيار معدل التصنيف الصحيح  98.6متعثرة، وبلغت النسبة االجمالية للتصنيف الصحيح  % للشركات غير ال97.2
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CCR  72حالة من جملة   71. حيث استطاع النموذج التعرف بشكل سليم على الحالة المالية للشركات المتعثرة وغير المتعثرة في  
 حالة تمثل العينة الكلية للدراسة. 

االختبار كان أقل من معدل الخطأ في بيانات التدريب، وهذا يدل على المقدرة العالية للنموذج في التنبؤ،   معدل الخطأ في بيانات .3
 حيث تمثل بيانات االختبار مقياس لمقدرة النموذج في التعامل مع الحاالت الجديدة التي لم يتدرب عليها.

 المالي لشركات المساهمة السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية. إمكانية استخدام النموذج المقترح في التنبؤ بالتعثر  .4
 .إمكانية استخدام النموذج المقترح في التمييز بين شركات المساهمة المتعثرة وغير المتعثرة ماليًا المدرجة في السوق المالية السعودية .5
الية للشركة وتصنيف الشركات المتعثرة وغير المتعثرة هي: القيمة الدفترية األكثر تأثيرًا وأهميًة في التنبؤ بالحالة الم  المتغيرات المالية .6

 ألجمالي الديون، األرباح المحتجزة، اإليرادات وصافي رأس المال العامل.
 توصيات الدراسة:  2.5

 بناًء على نتائج الدراسة يوصي الباحثون بما يلي: 

في التنبؤ بإمكانية تعرضها   كأداة تنبيه مبكر تساعد  الشبكات العصبية االصطناعيةعلى شركات المساهمة السعودية استخدام نماذج   .1
 للتعثر المالي. فقد اثبتت هذه الدراسة والعديد من الدراسات السابقة فعالية هذه النماذج في التنبؤ بالتعثر المالي.   

( كأداة فنية لتقييم الحالة MLPبكة العصبية االصطناعية )على المستثمرين والعاملين في السوق المالية السعودية استخدام نموذج الش .2
 المالية للشركات المدرجة في السوق، وتساعد بالتالي عند اتخاذ قراراتهم المتعلقة بهذه الشركات. 

بالبيانات المتعلقة بالمتغيرات المالية التالية: القيمة الدفترية ألجمالي الديون، األرباح   ضرورة االهتمام  على شركات المساهمة السعودية .3
المحتجزة، اإليرادات وصافي رأس المال العامل. فهي األكثر تأثيرًا في التنبؤ والكشف عن الحالة المالية للشركة ويمكن االعتماد 

 ركة.  عليها لبناء مؤشرات أولية لمراقبة الوضع المالي للش
 المراجع:  

 

 .ايترك للنشر والتوزيع :القاهرة .العالج...األسباب...الديون المتعثرة الظاهرة .(1996) .م .ا ,أحمد

 83 ,مجلة بيت المشورة .دور نماذج التنبؤ بالفشل المالي في الحد من التعثر في المصارف اإلسالمية اليمنية .(2021) .أ .ز ,أحمد
- 125. 

 -مدي استخدام أدوات التحليل المالي في التنبؤ بالتعثر المالي المصرفي بالتطبيق علي فروع البنك الزراعي   .(2016) .أ .ح ,آدم
 .230 - 203 ,المجلة العلمية لجامعة اإلمام المهدي .قطاع والية النيل األبيض

دراسة تطبيقية في الشركة العامة  :لتنبء بالفشل الماليل Sherrodإستخدام نموذج   .(2013) .ط .ي ,القطان & ,.ا .ر ,الحمداني
 .473 - 449 ,مجلة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية .لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية في نينوى 

تعثــرة وســبل عالجها في ضوء القانون نـدو ة الــديون المصــرفية الم .الفشــل المــالي ومؤشــرات الــديون المتعثــر .(2005) .ا .ع ,الحميــد
 .أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية .(p. 2)الجديد للبنوك 
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دراسة على الشركات الصناعية المدرجة في سوق بو رصة   :التنبؤ بتعثر الشركات باستخدام انموذج التمان .(2017) .أ .ه ,الرفاعي
 .محاسبة والتمويلجامعة الشرق االوسط، كلية االعمال، قسم ال .عمان

العامة األردنية باستخدام نموذج   .(2010) .أ .م ,السحيمات  ( score-z) (Altman)التنبؤ بتعثر الشركات الصناعية المساهمة 
رسالة دكتوراه   : Jordon .كلية العلوم المالية والمصرفية، األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية   .والمقياس المتعدد االتجاهات

 .الفلسفة في المحاسبة غير منشور

المالي   .(2012) .س .م  ,شلبي & ,.ر .ن ,الشحات العالج   :التعثر  الغزل والنسيج  :األسباب وطرق  دراسة تطبيقية على قطاع 
 .214 - 193 ,المجلة المصرية للدراسات التجارية .العربيةبجمهورية مصر 

المؤتمر الضريبي  .تأثير دورة حياة المشروع على محتوى المعلومات المحاسـبية لمعالجـة االخـتالالت المالية .(2009) .ع .م ,الشواربي
 .(p. 12) ,1المجلد   , (تصـادية العالميةدور النظـام الضـريبي المصـري فـي مواجهـة األزمـة الماليـة واالق)الخـامس عشـر 

مجلة البحوث  .أهمية دورة حياة المشروع في زيادة فعالية المعلومات المحاسبية للتنبؤ باإلختالالت المالية .(2009) .ع .م ,الشواربي
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Abstract: 

The purpose of this study is to build a mathematical model for prediction and classification using the artificial neural network 

technique, in order to predict the financial failure of joint stock companies listed in the Saudi stock market and classify them 

according to their financial status into troubled and non-failed companies. The model was built using the MLP multi-layer 

Perceptron network and based on some of the financial variables of these companies as factors affecting the company's 

financial condition. It was applied to sample data from 12 companies, half of which are financially distressed and the other 

half are not, as the study covered the period from 2011 to 2016. 

The study results of the MLP network model with architecture (7-1-1) showed a high ability to predict the financial condition 

of companies and classify them into troubled and non-performing companies. Where the total percentage of the correct 

classification amounted to 98.6%, according to the criterion of the correct rating rate CCR, where the model was able to 

identify the financial status of the companies in 71 cases out of 72 cases representing the study sample. This high percentage 

is a good indicator of the quality and accuracy of this model in prediction and classification. 

The results also showed the relative importance of the inputs that contributed to the training of the network model, the most 

influential financial variables in the model were: the book value of the total debts and its importance was 35.87%, retained 

earnings by 27.54%, revenues by 24.85% and net working capital by 9.71%. We conclude from this the importance of these 

financial variables and their impact on predicting the financial condition of the company. 
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