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 المستخلص

رحهٛم صاليخ ٚذل ػهٗ أػشاض : " , يٕضٕع انجحش4102, َٕس, انفضٛهخ

 يغ ) (UUSاإلصاليٛخ ٔحذح األػًبل ػهٗ انضبئمخ انًبنٛخ

 (MDA) انًزؼذد رحهٛم انزًبٚز ػٍ طشٚك انطشٚمخ

 4104-4101 فزشح CAMELS ٔطشق

   انًبجضزٛش ,صٕنٓبٌ: يحًذ   انًششف

 يزؼذدح رحهٛم انزًبٚز، CAMELS، صحخ انجُٕن:  ح انشئٛضٛخبكهًان

 

ٔثبنزبنٙ  .انًؤصضخ انًبنٛخ انًضزُذ إنٗ انششٚؼخ فٙ ْزا انٕلذ أكضش جبرثخ

فجطجٛؼخ انحبل, كبَذ ْزِ انظبْشح رحّش  فئٌ ٔجٕد انجُٕن اإلصاليٛخ أكضش شؼجٛخ.

انؼًم كبإلداسح انًؤصضخ انًبنٛخ األخشٖ ػهٙ فزح ٔحذح أٔ انجُٕن انزمهٛذٚخ

ٔانًُبفضخ انزٙ رزداد  .حذح اإلصاليّٛخٕانشئٛضٙ نإلداسح انفشػّٛخ اإلصاليّٛخ ٔان

صؼٕثخ ٚطهت انجُٕن اإلصاليٛخ أٌ ٚكٌٕ نٓب أداء جٛذ يٍ أجم انًُبفضخ فٙ 

انضٕق انًصشفٙ انٕطُٙ فٙ اَذَٔٛضٛب. ٔيٍ أحذ رمٛٛى األداء انز٘ ًٚكٍ انمٛبو ثّ 

نٙ نزحذٚذ صاليخ انجُٕن. ٔلذ لبيذ انجبحضخ ثبنّذساصخ ػٍ ٔحذح ْٕ رمٛٛى األداء انًب

انًضّجهخ فٙ انجٕسصخ يٍ أجم رحذٚذ انًضزٕٖ  (UUS) األػًبل اإلصاليٛخ

ٔطشٚمخ رحهٛم انزًبٚز CAMELS انصحٙ, ٔلذ رّى انزمٛٛى ثبصزخذاو طشٚمخ 

 ( MDAانًزؼذد )

ًّٙ يغ   انًُٓج انٕصفٙ.ٔاصزخذيذ انجبحضخ فٙ ْزِ انذساصخ انًُٓج انك

ٔطشٚمخ يزؼذدح  CAMELSٔطشٚمخ انزحهٛم نٓزِ انذساصخ ْٙ طشٚمخ انزحهٛم 

َمبط أنزًبٌ فٙ شكم جذٚذ ٔ  Altman Z-Score (MDA) رحهٛم انزًبٚز

يؼبدالد ٔظٛفخ انزًبٚز رضزُذ إنٗ َزبئج انجحٕس ثبصزخذاو انصٛغخ انزًبٌ ٔ 

ُبد انًضزخذيخ نٓزِ انذساصخ أّيب أصهٕة أخز انؼٛ SPSS. يؼبنجزٓب فٙ ثشَبيج

انًضّجهخ فٙ   (UUS)ثطشٚمخ أخز انؼُٛبد انًمصٕدح ْٕٔٛحذح األػًبل اإلصاليٛخ

حزٙ رجهغ انؼُٛخ نٓزِ انذساصخ  4104-4101أخز فٙ انجٕسصخ اإلَذَٔٛضّٛخ طٕل 

 . صجؼخ ثُٕن

-4101طٕل  CAMELSٔأظٓشد َزبئج انجحش انزٙ اصزخذيذ طشٚمخ 

انزٙ كبَذ يٕضٕع انجحش ثشكم ػبو   (UUS) اإلصاليٛخإَٔحذح األػًبل  4104

ٌّ انزمٛٛى ثبصزخذاو رحهٛم انزًبٚز انًزؼذد   ٚكٌٕ فٙ حبنخ صحٛخ ٔجٛذح. فٙ حٍٛ, أ

MDA  جًٛغ يٕضٕع انجحٕس ٚكٌٕ فٙ انفئخ ٌّ ألنزًبٌ ُّٚص ػهٙ أ

بس انًفهش.ثًُٛب انزمٛٛى ثبصزخذاو يؼبدنخ ٔظٛفخ انزًبٚز انجذٚذ انز٘ ٚمٕو ػهٗ أص

ٌّ يٕضٕع انجحش نٛش كهّٓب  َزبئج انجحٕس ثبصزخذاو انصٛغخ ألنزًبٌ ُّٚص ػهٙ أ

ٚذخم فٙ   (UUS) ٚذخم فٙ انصُف انًفهش, يُٓب أسثغ ٔحذح األػًبل اإلصاليٛخ

فٙ انصُف انصحٛخ ٔ  UUS انذائشح انشيبد٘ ، ٔصًبَٛخ ٔحذح األػًبل اإلصاليٛخ

 انصُف انًفهش.ٚذخم فٙ  UUS رضؼخ ٔحذح األػًبل اإلصاليٛخ
 


