
xviii 
 

 الملخص
 Zmijewski  ،Ohlson (Y-Score) (X-Score)تحليل منوذج لل : العنوان .األطروحة ٣١٠٢. يوين, اضحية

 سنوات اكتتاب العام يف باي يانغ صناعةدراسة عن  (الضائقة املالية مؤشراتلقياس  Altman  (Z-Score)و
IDX ٣١٠٠-٣١١٢( 

  S.Sos., MMفطرية :مستشارة  
  الضائقة املاليةو  Zmijewski (X-Score), Ohlson (Y-Score), Altman (Z-Score) :كلمات املفتاح 

 
لتجارة الدولية إىل شيء يشيع استخدامها من قبل العديد من الشركات يف عصر العوملة  ألنه من السهل 

رية يف شكل تصدير وبالتايل فإن الوضع املايل للشركة ممارسة األعمال التجا .جدا للتفاعل مع العامل الشركة العاملية
إذا كانت الشركة تصدر االخنفاض، وستقوم الشركة تواجه احتمال حدوث  .تكون مؤثرة جدا يف تطوير وجود الشركة

يف هذه احلالة الكثري من األنشطة اليت تقوم هبا شركات التصدير اليت ذهبت العامة،  .اخنفاض يف األرباح أو اخلسائر
 .نبؤ ستقوم الشركة خبربة مالية مرحلة الشدةيف الت .واحد منهم هي شركة تصنيع

باستخدام عينات  ٣١٠٠-٣١١٢ IDX العينة املستخدمة يف هذه الدراسة هي شركة تصنيع يف الفرتة
أنواع البيانات املستخدمة هي بيانات ثانوية مت احلصول عليها من البيانات املالية املنشورة وحتميلها عن طريق  .هادف

 ,Z-Score, Y Scoreطريقة التحليل املستخدمة لقياس ضائقة مالية عن طريق استخدام .IDX املوقع الرمسي
X-score. أما بالنسبة للفرق بني حتديد هذه الطرق هي طريقة واحدة ANOVA  اختبار مع مستوى األمهية

٥.% 
 هي صناعة "املفلسة"يدل على أن يتم تصنيف الشركات و  X-Score من نتائج التحاليل أن طريقة

 ، خمتلف قطاعات صناعة الغزل والنسيج واملالبس اجلاهزة(JKSW) األساسية واملواد الكيميائية واملعادن ومثل
(ERTX)  و(POLY) .Y-Score  شركات هي صناعة األساسية واملواد " املفلسة"نتيجة احلساب يف تقييم

 (KARW) ج واملالبس اجلاهزة، خمتلف قطاعات صناعة الغزل والنسي(SULI)الكيميائية، وصناعة األخشاب 
 3الشركة يعين مجيع الشركات يف العينة ما عدا " املفلسة"عشرات يف تقييم  Z-Scoreنتائج . (POLY)و

وفقا لنتائج  ."أزمة"دخول يف فئة  (APLI) بينما" صحية"بأهنا  PTSN شركات وهي تصنف حفر األنفاق و
مع سيج ٠٬،٬٢١من  Fيشري إىل قيمة  Fاختبارباستخدام    ANOVA Benferroniاالختبار مع اختبار

هناك  Score-Score ,X-Score ,Y-(Z  (الطرق الثالثة معىن Ho هو رفض االنتهاء منها .١،١١١
 .التنبؤ شركة تصنيع إفالس يف حساب اختالفات

 


