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تقييم منوذج التنبؤ بالتعثر املاىل فى قطاع نقل البضائع                  

 1 بالسيارات فى مصر
 

  2 أ.د. محمد عىل إبراهيم

 عهد النقل الدوىل باألكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرىم
 

  3 د. مديحة متوىل

 الجامعة الحديثة للتكنولوجيا واملعلومات

للتنبه  بهالتعا املهاىل بق هال اقهل الب ها    4يهدف هذا البحث إىل تقييم النموذج الذى إقرتحه  الباحثهاىف ب بحهث قهاب 
بالسيارات ب مرص، ولتحقي  ذلك تم دراقة كل من املوقف املاىل املستقبىل )املتنبىء ب ( بالبحث السهاب  واملوقهف املهاىل 

دقهة الحاىل بهذا البحث، ثم إجراء مقاراة بينهام بهدف تحديد مدى ت ابقهام أو عدم ت ابقهام ومن ثم التعرف عىل مدى 

وقدرة النموذج املستخدم عىل التنب  بالتعا املاىل. إقتنتج هذا البحث إىل إا  رغم تنبه  البحهث السهاب  بتحسهن املوقهف 
ركة القاب هة للنقهل البحهرى والهضى وإلهت ارقهتثامرات التحمهة لتحهديث هاملاىل ووصول  إىل مرحلة األماىف اتيجة دعم الشه

 ال إال أىف املوقف املاىل الحاىل لنفس الفرتة)املتنبهىء بهها( متهدهور وي ههر ههذا األق ول وتخفيف عبء مديواية هذا الق
الق ال متعا ماليا ووصول  إىل مرحلة ارفتس رغم إقتمرار الدعم من الرشكة القاب ة، وهذا يعنهى أىف هنهاع عهدم ت هاب  

 إلعف القدرة التنب ية للنمهوذج املقهرتب بهل إىل بني املوقفني املاليني الحاىل واملتنبىء ب ، وأىف عدم الت اب  هذا اليرج  إىل
تغري ال روف ارقتصادية املحي ة بهذا الق ال، بارإلافة إىل إرتفال تكلفة عنارص اراتاج والتى من أهمها حيادة اسبة األجور 

عر الوقهود، % من حجم إيرادات النشاط الجارى ختل مدة البحث بارإلافة إىل إرتفهال قه153-% 122التى تراوحت مابني 
وبعد تقييم اتا ج النموذج املقرتب تم إختباره للمرة الثااية حتى ميكن تقدير الوإل  املاىل املستقبىل للق هال محهل البحهث 

 ، وقد تنبىء بوصول هذا الق ال إىل مرحلة ارفتس، ومن ثم تم إقرتاب التوصيات املناقبة. 2030حتى
 

 مناذج التنب . - ارفتس - التعا املاىل: فتاحيةالكلامت امل

                                                             
  . 15/5/2019، وتم قبول  للنرش يف 12/3/2019تم تقديم البحث يف  1
 معههههد النقهههل الهههدوىل باألكادمييهههة العربيهههة للعلهههوم والتكنولوجيههها والنقهههل البحهههرى –أ.د. محمهههد عهههىل إبهههراهيم: أقهههتاذ النقهههل الهههدوىل  2

(Mohamed@yahoo.com ) 
 (mady.manage@yahoo.com) الجامعة الحديثة للتكنولوجيا واملعلومات –د. مديحة متوىل: مدرس بكلية االدارة  3 
املجلد الساب  والعرشوىف، العدد  جامعة حلواىف، الباحثاىف بإجراء بحث قاب  )ارش باملجلة العلمية للبحوث والدراقات التجارية، كلية التجارةقام  4

حتى عام   وتم بالفعل التنب ( إقرتحا في  منوذجاً للتنب  بالتعا املاىل بق ال اقل الب ا   بالسيارات ب مرص31-1. ص 2013 -الجزء األول -الراب 
أراد الباحثاىف التأكد من مدى م ابقة ماتم التنب  ب  للواق  العمىل بالق ال محل  2017عام وبعد حلول بتحسن الوإل  املاىل لهذا الق ال، _2017

 البحث ولذا أجريا هذا البحث. 
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1 

صناعة النقل من الصناعات املكملة لبقية األاش ة ارقتصادية األخرى وعىل هذا فإىف املساهمة غري 
املبارشة لهذه الصناعة ب الدخل القومي تتمثل ب كواها داعمة لجمي  األاش ة ارقتصادية، وإذا كاىف 

الب ا   ل  دور فاعل و هام ب ارقتصاد القومى، و لذا فإىف أى للنقل بصفة عامة هذه األهمية فإىف اقل 
إهامل أو تقصري ب مستوى آدا   ينتج عن  مشاكل كثرية مثل عدم وصول مستلزمات اراتاج من الخامات 
واملواد األولية يف الوقت املناقب وبالكمية املناقبة إىل أماكن اراتاج، وي ثر ذلك عىل قري العملية 

وبالتايل عىل ارقتصاد القومي، أي ا عدم اقل املنتجات تامة الصن  من املصاا  إىل األقواق أو  اراتاجية
أماكن ترصيفها القتهتكها أو بيعها أو إىل املواائ لتصديرها ي دى إىل تراكم املنتجات مبخاحىف هذه املصاا  

للتخزين مثل الخرضوات مام يعرإلها للتلف أو مخاطر التخزين، أي اً هناع قل  شديدة الحساقية 
واللحوم و التي تفسد برسعة يف حالة عدم النقل فور إاتاجها، واألكا خ ورة من ذلك فإىف هناع قلعا 

ذات أهمية إقرتاتيجية كالسل  التموينية والتي يتسبب تأخر اقلها من املواائ أو املصاا  إىل حدوث 
الب ا   ب مرص ق ال اقل الب ا   بالشاحنات أحمات متوينية تهدد األمن الداخيل للبلد. ويقوم بنقل 

وي م خمس رشكات تتب  ق ال األعامل العام بارإلافة إىل رشكات الق ال الحكومي وشب  الحكومي 
 يف تعمل والتي ركات املساهمةه)ق ال األعامل( والتي متتلك أق وال خاصاً بها لنقل منتجاتها وكذلك الش

 ها إلئيتً إىل حد ما.قااوىف االقتثامر والتي يعد دور  ظل

وال روف ارقتصادية الحالية التى متر بها مرص فقد تأثر  2008واتيجة األحمة املالية التى شهدها العامل عام 
ركات الخمس التابعة لق ال هق ال اقل الب ا   بالسيارات بتلك ال روف مام أدى إىل تعا جمي  الش

آلثار ارقتصادية الوخيمة للتعا املاىل فقد قدمت بعض وا راً ل األعامل بل وتعرض بعض منها لإلفتس.
البحوث املتعلقة بالتنب  بتعا الرشكات قواء عىل املستوى الدوىل أو املحىل معتمدة ب ذلك عىل إقتخدام 

 Salimi, 2015)( و)Haroni, 2012 Al-Kateb and Al( و)2016، ىسهالنامذج الرياإلية ب التنب  )القي
وقد قام الباحثاىف بإجراء بحث قاب    (.2017 و)الرفاعى، (Viyaya, kumar and Rajendara, 2015)و

إاتهى إىل  الذي( 2012-1998( عىل ق ال النقل بالشاحنات ب مرص ختل الفرتة )2013 ،)عىل ومتوىل
منوذج للتنب  بالتعا املاىل حيث أمكن من ختل  التنب  مبدى إحتامل تعرض هذا الق ال للتعا املاىل  إقرتاب

وعلي  فإىف البحث الحاىل يسعى إىل تحليل اتا ج النموذج املقرتب بالبحث الساب   ،2017حتى عام 
 ل الب ا   بالشاحنات.واملتعلقة بقدرت  عىل التنب  بالتعا املاىل بنفس مجال الت بي  وهو ق ال اق

2 

 

وذلك من حيث قدرتها عىل التنب ، فقد هدفت  تناولت مع م الدراقات السابقة مناذج التنب  بالتعا املاىل
ب قياس التعا املايل والتنب  ب ، وإاتهت إىل أا   (Altman) إىل تقييم كفاءة منوذج (Dill, 2012) دراقة

داء املن مة بسهولة، وأىف كل من مة تختلف عن أ منوذج يسهل ت بيق ، وأا  يساعد املستثمر يف تقييم 
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منوذج  ليناقب  Altmanولذا طور  (Book Keeping System) الدفاتر األخرى من حيث طريقة إمساع
إعتمدت عىل منوذج  فقد (Gharaibeh et. al, 2013) أما دراقة .الرشكات الخدمية والرشكات الخاصة

(Altman)  ،لقياس التعا املاىل والتنب  ب  وتصنيف امل قسات إىل م قسات متعاة وأخرى غري متعاة
أقل من الصفر فإىف امل قسة تعتض متعاة، أما إذا كاات قيمتها أكض من  Z وإقتنتجت أا  إذا كاات قيمة

% وهي أكض من اسبة 19الصفر فهي تعتض غري متعاة، وإىف اسبة الخ أ يف التنب  باملنشآت املتعاة بلغت 
% وهذا يعني أىف النموذج ميلك فعالية أكا يف التنب  9الخ أ يف التنب  باملنشآت غري املتعاة التي بلغت 

التى طبقت عيل عينة من الرشكات  (Meeanpole et. al, 2014)غري املتعاة. كام أكدت دراقة  باملنشآت
ركات للتعا املايل هالناشئة يف تايتاد بهدف تقييم منوذج )ألتامىف( للتعرف عيل مدي تعرض هذه الش

 كام إتجهت دراقة )عامر وفقريى، مستقبتً، وإقتنتجت اجاب النموذج يف التنب  مبستقبل تلك الرشكات.
للفشل املايل للرشكات محل الدراقة يف قوريا. وقد أعادت ارحتامل املستقبيل  عىلالتعرف  إىل( 2015
إحتامل تعرض البنوع محل الدراقة للتعا املاىل وذلك بارعتامد  إختبار (Lepetit et. al, 2015) دراقة

تعرض تلك البنوع للتعا املاىل  عىل منوذج )ألتامىف(، وإقتنتجت أىف النموذج يوفر حد أعىل من إحتاملية
( عىل ثتث مشاري  ب 2015 ،ومهريومن ثم ميكن ارعتامد علي  ب التنب . كام أجريت دراقة )غياط 

ق اعات مختلفة ب الجزا ر بهدف إبراح كيفية توظيف وإقتخدام مناذج قياس وتحليل الفشل املاىل، وبياىف 
فشل اآلداء املاىل للمشاري  ارقتثامرية بغية تجنب   مدى أهمية ارعتامد عليها ب تحليل أقباب

مستقبتًعن طري  التنب  ب ، وإاتهت إىل أىف عملية تقييم اآلداء املاىل ب حد ذاتها مهمة وم لوبة 
 ,Yasser & Al-Mamun) ةدراقعلمية دقيقة ومت ورة. وطبقت للمشاري  عىل أىف تكوىف وف  دراقات 

( بهدف التنب  بتعا 2010 –2006)عينة من الرشكات املاليزية املدرجة بالبورصة ختل فرتة  عىل (2015
تلك الرشكات بإقتخدام منوذج )ألتامىف( فقد إقتنتجت الدراقة أىف منوذج )ألتامىف( جيد للتنب  بتعا 

  يف التنب  بقية الرشكات املدرجة يف بورصة قاراواع بسبب اجاح عىلالرشكات وميكن تعميم إقتخدام  
طبقت عيل قب  رشكات  التى ((Viyayakumar and Rajendara, 2015بالتعا املايل. ولكن دراقة 

( إىل التأكد من قوة 2011 – 2001فاشلة بالفعل من رشكات صناعة السيارات الهندية ختل الفرتة من )
جمي   عىلمنوذج )ألتامىف( التنب ية يف فشل الرشكات، وكاىف من أهم اتا جها أىف النموذج مل يتعرف 

عنى عدم الثقة من قبل أصحاب املصلحة الرشكات الفاشلة وأىف قوة النموذج غري كافية اسبياً وهذا ي
 Niresh)كام أشارت دراقة  إتخاذ القرارات ارقتثامرية املهمة. عىلرقتخدام هذا النموذج ملساعدتهم 

and Pralheepan, 2015)  إىل أىف منوذج )ألتامىف( جيد يف توق  إفتس أغلبية الرشكات السب  التجارية
يزال هذا النموذج م رشاً صالحاً للتنب  بالتعا املايل وارفتس. أي اَ  محل الدراقة يف قريالاكا وبالتايل ما

رشكة  89عينة قوامها  عىلدقة منوذج )ألتامىف( وذلك من ختل ت بيق   (Salimi, 2015)إختضت دراقة 
من الرشكات قواء التي أعيد هيكلتها أو التي أقيمت عليها دعوي إفتس، وإقتنتجت أىف منوذج )ألتامىف( 
جيد يف توقع  رفتس أغلبية الرشكات محل الدراقة، وبالتايل فإىف هذا النموذج ال يزال م رشاً صالحاً للتنب  

( إىل بناء منوذج من النسب املالية للرشكات 2016 ىس،هقيبالتعا املايل وارفتس. وهدفت دراقة )ال
الصناعية باألردىف للتمييز بني الرشكات املتعاة وغري املتعاة بإقتخدام التحليل التمييزي، ومن ثم إختبار 
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افس العينة، وتوصلت  عىلالقدرة التنب ية التميزية للنموذج ومقاراتها بالقدرة التنب ية للنموذج )ألتامىف( 
أىف النموذج املشت  قد متكن من التمييز بني الرشكات املتعاة وغري املتعاة قبل التعا بسنة  إىلدراقة ال

التى إعتمدت  (Sajjan, 2016)وذكرت دراقة  %.89وقنتني وثتث قنوات وذلك مبتوقط دقة مقدارها 
البحرين وبورصة ايويورع  عينة مختارة من الرشكات املدرجة يف بورصة عىلعىل منوذج )ألتامىف( بالت بي  

إحتامل إفتس تلك الرشكات، وإقتنتجت أىف هناع بعض من الرشكات محل  عىلوذلك بهدف التعرف 
( إىل 2016الدراقة قتتعرض لإلفتس يف املستقبل القريب، وتسليط ال وء عليها. وهدفت دراقة )قليامىن، 

متكن من تصنيف امل قسات ارقتصادية  بناء منوذجني يت مناىف مجموعة من أف ل النسب املالية التي
الجزا رية إىل م قسات ااجحة وأخرى متعاة،و إبراح أهمية التنب  بالتعا املايل قبل حدوث  بفرتة معينة، 

توإليح أقلوبني يعتضاىف من أهم أقاليب التنب  بتعا امل قسات وهام أقلوب التحليل التمييزي لفيرش  م 

عن تأثريكل من العوامل ارقتصادية املحي ة بالرشكات والعوامل الداخلية وأقلوب اراحدار اللوجيستي.و 
برشكات التأمني العامة  (Caporate et.al, 2017)بها عىل التعرض للتعا املاىل فقد إجريت دراقة 

 باململكة املتحدة والتى إقتنتجت أىف تلك العوامل متثل خ راً كبرياً وم ثراً عىل تعرض تلك الرشكات للتعا
( فقد إتجهت إيل تحليل ما إذا ما كاىف منوذج )ألتامىف(  لدية القدرة عيل 2017دراقة )الرفاعي،  أما.املاىل

التنب  بالتعا املايل قبل حدوث التعا بسنتني عيل األقل، وتم إجراء ارختبار عيل الرشكات املستمرة التي 
)ألتامىف( قدرة عيل التنب  بتعا  تتوفر بياااتها املالية ختل فرتة الدراقة، وأظهرت النتا ج أىف لنموذج

 الرشكات ختل قنتني قبل حدوث التعا بني الرشكات الصناعية املدرجة يف قوق بورصة عامىف. 

( إىل تحديد االتجاهات الحالية لنقل الب ا   عىل ال رق و تقييم 2002) إتجهت دراقة املعهد القومى
ل عف والقوة يف صناعة )قوق( اقل الب ا   عىل ال رق وإقرتاب مجموعة من السياقات مواطن ا

داء هذه الصناعة وكذلك تحديد مجموعة من املت لبات التحمة أ واالجراءات الهادفة لتحسني وت وير 
ثل لت وير رشكات ق ال األعامل العام، وإقتنتجت الدراقة أىف هذه الرشكات تواج  العديد من املشاكل م

عدم توافر ا م مالية متكاملة تحق  التعرف بدقة عىل تفاصيل تكاليف التشغيل، و عدم توافر معلومات 
كافية وحديثة توإلح م رشات اآلداء بهذه الرشكات للتعرف عىل مواطن ال عف والقوة بها، وعدم توافر 

املنافسة يف السوق، وارتفال تكاليف التشغيل وحيادة حجم العاملة، وشدة  ادارات فاعلة للتسوي ،
( بهدف تحليل أثر Castro et. al, 2003وب ماايت أجريت دراقة ) بارإلافة إىل إاخفاض قيمة النولوىف.

، وقد تم دراقة عدة متغريات ق والتدف  املرورى مبدينة )مرتو(قري الشاحنات عىل كل من شبكة ال ر 
الشاحنات طوال اليوم/ قري الشاحنات وقت الذروة، قري مثل)قري الشاحنات/ عدم قري الشاحنات، قري 

وإقتنتجت الدراقة أىف قري  الشاحنات عىل ال رق الر يسية/ قري الشاحنات عىل ال رق الفرعية....(،
الشاحنات مبدينة  مرتو ي ثر عىل شبكة ال رق بها ويشكل خ راً كبرياً عليها وخاصة م  حيادة الكيلومرتات 

عات السري، أي اً التأثري السلبى عىل  التدف  املرورى بارإلافة إىل تأثرالبيئة اتيجة املق وعة وحيادة قا
ارابعاثات امللوثة اتيجة قري الشاحنات.كام هدفت دراقة مركز البحوث واالقتشارات لق ال النقل 

ل البحري ( إىل تحديد مشاكل رشكات اقل الب ا   بالسيارات التابعة للرشكة القاب ة للنق2003البحري )
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وإقتنتجت الدراقة أىف  وكذلك  ت وير هذه الرشكات مبا ي من لها إمكااية االقتمرار يف التشغيل، والضي،
هذه الرشكات تعاىن من عدة مشاكل من أهمها التقادم املستمر لإلق ول وحيادة عمره االاتاجي، وعدم 

الدراقة عدة بدا ل لتمويل براامج ارحتل وقد طرحت  واقص عدد السا قني، توفر السيولة املالية،
ركة القاب ة للنقل البحري والضي. وقدمت دراقة هالإلق ول تعتمد يف مجملها بشكل ر ييس عىل الش

 ومراجعة ارطار  ( تقييامً للوإل  الحايل ملن ومة اقل الب ا   عىل ال رق،2004املعهد القومى للنقل )
  بجمي  وقا ل النقل وال رق العامة يف مرصو إقرتاب آلية لتفعيل الذي يحكم وين م أاش ة اقل الب ا 

دور وحارة النقل مبا ميكنها من تن يم ورقابة وتأمني أاش ة اقل الب ا   عىل شبكة ال رق بجمي  
التعريفة....إلت(، وقد أوصت الدراقة أىف تكوىف وحارة  –الب اعة  –املشغل  -الوقيلة –عنارصها )ال ري 

هة املرجعية يف كل ما يخص ق ال اقل الب ا   بالشاحنات عىل ال رق العامة وإاشاء جهاح النقل هي الج
لتن يم اقل الب ا   عىل ال رق بارإلافة إىل حيادة الوحىف املحوري لتقتعادة من ال اقة املتاحة للسيارات 

ت وير األداء املايل ( إىل تقييم و 2006 روعات النقل،هالجديدة. وهدفت دراقة )الهيئة العامة لتخ يط مش
وإقتنتجت تعرض الهيكل التموييل بالرشكة للخلل اتيجة  وارداري لرشكة النقل العامة لإلاشاء والرصف،

إىل ركة من الربحية هكثافة االعتامد عىل التمويل الخارجي مام أدى الرتفال املخاطر املالية وتحول الش
وقامت دراقة )الهيئة   تخ يط الرشكات لعمليات الصيااة.وأىف هناع قصور شديد يف عمليات ، الخسارة

( بتحليل من ومة ق ال اقل الب ا   بالشاحنات بني املحاف ات 2008 العامة لتخ يط مرشوعات النقل،
من عدة مشاكل  يعاينوإقتنتجت أىف هذا الق ال  ودراقة إمكاايات وإيجابيات وقلبيات هذه املن ومة،

اكل تتعل  بالعاملة والعمتء، كذلك إفتقاره لوجود م قسات ذات هياكل تتعل  بتقادم األق ول ومش
تن يمية مناقبة، أي اً أدى إاتقال تبعية رشكات اقل الب ا   من وحارة النقل لوحارة ق ال األعامل إىل 
. إاتهاء دور وحارة النقل من حيث التنسي  بني وقا ل النقل املختلفة )السكك الحديدية، البحرى، النهرى(

مشكلة تحديد اولوىف الشحن أتوماتيكياً بإقتخدام أقلوب الضمجة الخ ية والحلول املحاقبية  ولحل
( حيث تم إإلافة عدد من املتغريات وإختبارها وصوالً إىل منوذج يسهم Wua et.al, 2017أجريت دراقة )

وعن التأثري البيئى لإلابعاثات  ب تحديد قيمة اولوىف الشحن ب حالة الحجز املسب  للنقل بالشاحنات.
الكربواية الناتجة عن قريشاحنات اقل الب ا   ب كوريا الجنوبية التى تعد من أكا الدول تعرإلاً لتلك 

بهدف صياغة منوذج يحدد حجم ارابعاثات املسموب بها ب  ((Sim, 2017 ارابعاثات فقد أجريت دراقة
آخذاً ب ارعتبار الت ورات املستقبلية ب حجم الشاحنات  2030-2015ق ال النقل بالشاحنات ختل الفرتة 

والت ورات التكنولوجية، وإاتهت الدراقة إىل صياغة منوذج إحصاىئ بسيط يحدد أف ل أحجام 
اقل بالشاحنات/ اقل بالسكك الحديدية( التى تحق  أقل حجم لإلابعاثات الكربواية ختل مدة )للنقليات

رعة املثىل ه( فقد هدفت إىل تحديد السGalkin, et. al, 2018ية. أما دراقة )الدراقة ب كوريا الجنوب
للنقل بالشاحنات عىل ال رق والتى تحق  أف ل اولوىف شحن ومن ثم تحقي  وفورات أكا، وقد تبنى 
البحث مفهوم رسعة النقل الذى يأخذ ب إعتباره الحالة الصحية للسا قني وحركة املرور وظروف ال ري  

داول عمل السا قني، وإقتنتجت ومستوى التكنولوجيا املستخدم ب الشاحنات مبا لها من دور ب تحديد ج
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الدراقة أىف حالة السا قني لها دور هام ب تحديد رسعة النقل بالشاحنات ومن ثم التأثريعىل تحديد قيمة 
 النولوىف.

ب إلوء ما قب  من عرض للدراقات السابقة إت ح أىف مع م الدراقات التي تناولت  الفجوة البحثية:
 (Niresh andوذلك من حيث قدرت  التنب ية  (Altman)موإلول البحث جاءت مقيمة لنموذج 

Pralheepan, 2015) ،( و2017 و)الرفاعى(Dill, 2012)،  وأىف غالبيتها إقتخدم منوذج(Altman) 

ولكن جمي   ،(2016 ى،هو)القيس (Gharaibeh, et. al, 2013)لتصنيًف الرشكات مابني متعا أو غري متعا 
خلت من إعادة افس الدراقة عىل افس الق ال مجال الت بي   -ب حدود علم الباحثاىف –هذه الدراقات

بهدف إختبار القدرة التنب ية للنموذج املستخدم والتأكد من صتحيت  للتنب  وهذا ما يهدف إلي  هذا 

الشاحنات إهتمت مبجاالت بحثية البحث. أي اً أىف مع م الدراقات السابقة التى تناولت اقل الب ا   ب
إقرتاب  ( أوCastro, et. al, 2003وعىل شبكة ال رق ) املروريأخرى مثل تأثريقري الشاحنات عىل التدف  

 ,Wua, et. al)أو تحديد قيمة النولوىف  Galkin, et. al, 2018)) منوذج للرسعة املثىل لسري الشاحنات
أو تقييم وت وير األداء املايل والتمويل  ((Sim, 2017( أو تحليل التأثري البيئى للنقل بالشاحنات2017

اقل الب ا    لق ال ( أو تحليل الوإل  املاىل2006 ارداري )الهيئة العامة لتخ يط مرشوعات النقل،
)الهيئة العامة لتخ يط  بالشاحنات بني املحاف ات ودراقة إمكاايات وإيجابيات وقلبيات هذا الق ال 

( وهذا يعكس قصوراً اسبياً يف إجراء الدراقات ارقتصادية الحديثة التي أجريت 2008 روعات النقل،همش
األعامل بوج  عام وب مجال التمويل عىل ركات ق ال األعامل لنقل الب ا   بالشاحنات ب مجال إدارة هبش

وج  التحديد رغم وجود ورسعة املتغريات امل قسية واالقتصادية والسياقية والقااواية والتنافسية التي 
وهذا ما قوف يهتم ب  البحث الحاىل.  أثرت بشكل أو بآخر عىل آداء تلك الرشكات،

3 

تحقيقاً لهدف البحث وهو تقييم النموذج الذى إقرتح  الباحثاىف ب بحث قاب  واملتعلقة بقدرت  عىل 
فقد أجريت الدراقة ارقت تعية بهدف  التنب  بالتعا املاىل بق ال اقل الب ا   بالشاحنات ب مرص،

لدراقة )املتنبىء بالبحث التعرف عىل أقباب ت اب  أو عدم ت اب  املوقف املاىل املستقبىل للق ال محل ا
وقد تم   ( م  املوقف املاىل الحاىل ل  بهذا البحث ختل افس الفرتة،2017 -2013الساب ( ختل الفرتة )

ومتت هذه املقابتت م  كل   إقتخدام املقابتت الفردية املتعمقة ب الخمس رشكات املكواة لهذا الق ال،
   الء منوط بهم رقم االقرتاتيجيات والسياقات التمويلية بها،من املسئولني ب اردارة العليا حيث أىف ه

وأقفرت اتا ج الدراقة ارقت تعية عن أىف  أي اً تم تحليل القوا م املالية بتلك الرشكات ختل فرتة البحث.
وهذا يعكس عدم   هناع تدهوراً ب الوإل  املاىل الحاىل للق ال محل الدراقة ووصول  إىل مرحلة ارفتس،

رغم قيام  30/6/2017مليوىف جني  ب  77.62داقية ودقة النموذج املقرتب حيث بلغ حجم الخسارة مص

الرشكة القاب ة للنقل البحرى والضى ب ت ارقتثامرات التحمة لتحديث األق ول األمر الذى أدى إىل 
 النشاط الجارى إىل  إاخفاض متوقط عمر األق ول،  ومن ثم حيادة كفاءت  الفنية والتشغيلية وحيادة إيراد

مليوىف جني  ولكن تغري ال روف املحي ة بهذا الق ال التى من أهمها القرارات السيادية املتعلقة بزيادة  2
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بارإلافة إىل إرتفال تكلفة املستلزمات السلعية   %،143األجور حيث بلغ متوقط اسبة األجور إىل النشاط 
 إلت( واملستلزمات الخدمية. ...)ق   الغيار والوقود 

4 

إعتامداً عىل اتا ج الدراقات السابقة ذات الصلة التى أوإلحت قصوراً واإلحاً ب الدراقات الخاصة بإختبار 
القدرة التنب ية للنامذج املستخدمة للتنب  بالتعا املاىل والتأكد من صتحيتها للتنب ، بل وخلو تلك 

من محاولة تقييم النامذج املقرتب ت بيقها عىل افس الق ال  -حدود علم الباحثاىف ب –الدراقات متاماً 
قام ب  الباحثاىف واتا ج الدراقة  الذيوكذلك بناء عىل كل من اتا ج البحث الساب   مجال الت بي ،

 ارقت تعية فإىف املشكلة البحثية تتمثل ب التساؤلني التاليني:

اتا ج النموذج املقرتب بالبحث الساب  املتعلقة بالتنب  بالتعا املاىل لفرتة  ما هى أقباب إختتف 
 ؟مستقبلية عن اتا ج تحليل الواق  املاىل لنفس الفرتة املتنبئ بها

ركات اقل الب ا   هما مدى إمكااية ارعتامد عىل النموذج الكمى املقرتب ب التنب  بالتعا املاىل بش 
 ؟بالسيارات ب مرص

5 

إقرتح  الباحثاىف ب بحث قاب  واملتعلقة  الذييتمثل الهدف الر يىس لهذا البحث ب تقييم النموذج 
والتعرف عىل مدى ارعتامد علي   ر،هبقدرت  عىل التنب  بالتعا املاىل بق ال اقل الب ا   بالسيارات ب مص

 الذيءات التصحيحية التحمة ملعالجة التعا املاىل كآداة إاذار مبكر متكن متخذى القرار من إتخاذ ارجرا
إىل عدد من ارقرتاتيجيات املالية والتمويلية التحمة لتحقي   والوصوليتعرض ل  الق ال محل البحث، 

 هذا، ويتحق  هذا الهدف من ختل اآلىت:

تشخيص وتحليل الوإل  املاىل الحاىل للق ال وذلك عن طري  دراقة وتحليل بنود القوا م املالية لفرتة  .1
 ( والتى متثل فرتة التنب  بالبحث الساب .2017 -2012) البحث

 ا ج التنب  بالبحث الساب  بالوإل  املاىل الحاىل لنفس الق ال.مقاراة ات .2
 تحليل أقباب الت اب  أو عدم الت اب  بني الوإلعني املاليني املعنيني. .3

 وإل  التوصيات التحمة ملعالجة أقباب التعا املاىل ومن  إقتمراره مستقبتً. .4

6  
 يستمد هذا البحث أهميت  من اآليت:

حيث ي ثر عىل بقية الق اعات  ،دور ق ال اقل الب ا   عىل ال رق يف االقتصاد القوميأهمية  -
 اراتاجية والخدمية.

تحقي  الق ال لخسا ر مالية لعدة قنوات متتالية تقدر مبتيني الجنيهات كام ورد بالتقارير املالية   -
 الخاصة بذلك الق ال مام يتسبب يف تآكل رأس مال  وإليال املال العام.
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تناول البحث موإلوعاَ يشغل الرأي العام واملتخصصني يف مجال إدارة األعامل بصفة عامة واردارة   -
 املالية بصفة خاصة وهو التعا املايل برشكات ق ال األعامل.

تزامن هذا البحث م  توج  الدولة احو إصتب ق ال األعامل كأحد الدعا م االقاقية باالقتصاد   -

 القومي. 
 ي هذا البحث أهمية من ختل ما يتوصل إلي  من اتا ج وتوصيات من املمكن أىف ي خذ كل ما قب  يع

 بها من قبل متخذي القرار ذوي العتقة بإصتب وت وير ق ال األعامل يف مجال النقل.

7  
 ألحكام تخ   األعامل وجميعها لق ال بالسيارات والتابعة الب ا   اقل رشكات يف البحث مجتم  يتمثل
 وتعمل مساهمة رشكات إىل م خراً  بعد تحويلها وذلك التنفيذية، وال حت  1981 لعام) 159 (رقم القااوىف
 وتهتم املال، رأس يف بحصة تساهم والضي التي البحري القاب ة للنقل الرشكة إرشاف تحت الرشكات هذه
 اقل ورشكة الضي، النقل رشكة هي رشكات خمس ها عدد ويبلغ الثقيل فقط، بالنقل الرشكات هذه

 .الثقيل النقل ورشكة  النقل، أعامل ورشكة  املبارش، ورشكة النقل الب ا  ،

8  
الشامل ب جم  البيااات املتعلقة  رصهالح أقلوب عىل ارعتامد تم فقد الدراقة مجتم  حجم لصغر ا راً 

 كبرية مالية لخسا ر تتعرض الخمس التى ي مها الق ال محل البحث التي ليشمل الرشكات بالبحث،
 .القاب ة الرشكة قبل من إليها إلت االقتثامرات إقتمرار متتالية رغم ولسنوات

9  
: إعتمد البحث عىل امل رشات املالية التى متثل املتغريات املستقلة للبحث، وتعكس الحدود املوإلوعية -

هذه امل رشات اآلداء املاىل بالق ال محل البحث، ومتثل أقباباً مفرسة لحدوث التعا املاىل لهذا الق ال، 
 واردارى داء الفنى والتشغيىل)باأل  ومل يتناول البحث املتغريات األخرى غري املالية التى تتعل 

 والتسويقى( وتسهم هذه املتغريات غري املالية بدرجة أو بأخرى ب حدوث التعا املاىل بهذا الق ال.

: إعتمد البحث عىل امل رشات املالية املستخرجة من القوا م املالية وامليزاايات الحدود الزمنية -
 (.2017-1998) واري احات للق ال محل البحث ختل الفرتة

 الذي -التاب  لق ال األعامل العام -تم ت بي  البحث بق ال اقل الب ا   عىل ال رق الحدود املكااية: -

 والضيرشكات مساهمة تعمل تحت إرشاف الرشكة القاب ة للنقل البحرى  وهيي م خمس رشكات 
 % من رأس املال.    38-30تسهم بنسبة ترتاوب مابني  التى
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10  
 ب إلوء أهداف البحث وبناء عىل توقعات ورؤية الباحثني تم صياغة الفرإلية اآلتية:

" تت اب  اتا ج النموذج املقرتج للتنب  بالتعا املاىل م  الواق  املاىل الفعىل للفرتة املتنبىء بها بق ال اقل 
 ب مرص". بالسيارات الب ا  

11  
Dependent Variable

 ( التىZ) يتمثل هذا املتغري يف التعا املايل بق ال اقل الب ا   بالشاحنات ب مرص، وهوعبارة عن قيمة

أى  ،تعكس قدرة الق ال عىل مواجهة التزامات  قصرية األجل وبالتايل قدرت  عىل مواجهة أي مخاطر مالية
( باملعادلة اآلتية: Zويتم حساب هذه القيمة ) ،إاها تعتض م رشاً ملدى قوة ومتااة املركز املايل للق ال

Aziz and Dar, 2003)و )Chen and Guo, 2011)) 

 ( املحسوبةZقيمة): 1معادلة 

  Z= 1.2 a1 + 1.4 a2 + 3.3 a3 + .6 a4 +1 a5  

، (81.1 (( الصغرى التى تساوىZوقيمة ) (2 .99) (الع مى التى تساوىZ( قيمة)Altmanوقد حدد )
( املحسوبة Zوب إلوء هاتني القيمتني يتم تحديد الوإل  املاىل للمنشأة حيث يتم مقاراة بني قيمة )

 ( وذلك عىل النحو التاىل:(Richard and David, 2000 وقيمتها املعيارية

وغري معرإلة للتعا املاىل  ،فإىف املنشأة تكوىف ب من قة األماىف 2.99≤ ( املحسوبة Zإذا كاات قيمة )  -

 ويكوىف مركزها املاىل قوى.

فإىف املنشأة تكوىف ب املن قة الرمادية التى قد  1.81و 2.99( املحسوبة تق  ما بني Zإذا كاات قيمة ) -
 يحدث فيها التعا املاىل أو اليحدث. 

 فإىف املنشأة تكوىف ب من قة التعا املاىل. 1.81≥ ( املحسوبة Zإذا كاات قيمة ) -

Independent Variables  

ومتثل هذه املتغريات   اآلداء املايل للق ال محل البحث،عبارة عن امل رشات والنسب املالية التي تعكس 
، وقد روعي عند إختيار هذه النسب املالية أىف تستويف التعا املايل(أقباباً مفرسة لحدوث املتغري التاب  )

وأىف يكوىف لها عتقة  عدة شهروط مهن أهمها أىف تكوىف األكا تكرارا يف الدراقات السابقة يف هذا املجال،
مدى قدرة املن مة عىل االقتمرار أو العكس، وأىف يكوىف لها القدرة عىل تحليل وتفسري أقباب بتحديد 

، ويبلغ عددها خمس Bum, 2007)( و )2009 ،التغري املايل، وتكوىف مناقبة للبحث التي ت ب  ب  )ااجى

(، ويشمل كل متغري aم رشات أقاقية متثل مدختت للنموذج املقرتب ت بيق  ويرمز إىل كل منها بالرمز )
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 .Z))(، وقد تم ترتيب هذه امل رشات وفقاً ملا جاء بنموذجxعدد من النسب املالية ويرمز ل  بالرمز )
Score (.2009 ،( و)أحمد والكسار2010 ،ىت:  )محمود وقيفوهى كاآل  ،الذي بني علي  النموذج املقرتب 

يقيس هذا امل رش مدى قدرة و؛ = رأس املال العامل/ إجامىل األصول (a1م رش مدى توفر السيولة ) ه
املن مة عىل الوفاء بإلتزاماتهها قهصرية األجهل عنهد إقتحقاقها مبا لديها من اقدية وأصول أخرى متداولة 
ميكن تحويلها إىل اقدية خهتل فتهرة حمنية قصرية اسبياً، ومن أهم هذه النسب اسبة التداول واسبة 

 ,x1) (، وهي علهى التهوايل2010ولة الرسيعة واسبة النقدية واسبة رأس املال العامل )حجاحي، السي
x4, x3, x2). 

يشري هذا ؛ و= األرباب أو الخسا ر املرحلة / إجامىل األصول (a2م رش التمويل الذاىت واليرس املاىل ) ه

امل رش إىل قدرة الرشكة عىل تنفيذ خ  ها االقتثامرية والتوقعات االاتاجية من ختل التمويل الذايت 
ويشمل اسبتني هام اسبة اليرس املايل واسبة حقوق امللكية ، (Velavan, 2011) (Altman, 2006)بها 

 .(x5, x6) وهام علهى التهوايل رجاميل األصول
يقيس هذا امل رش كفاءة إقتغتل املن مة ؛ والربح / إجامىل األصول صايف( = a3م رش الربحية ) ه

، (Velavan, 2011) و(Altman, 2006) ملواردها املتاحة ارقتغتل األمثل لتحقي  االرباب املستهدفة  
ويشمل معدل العا د عىل إجاميل األصول، معدل العا د عىل االقتثامر، معدل العا د عىل حقوق 

 .(x7, x8, x9) وهي علهى التهواىل امللكية،
يعكس هذا امل رش القدرة التمويلية ؛ و( = حقوق امللكية / إجامىل الخصومa4م رش الهيكل التمويىل ) ه

للمن مة والتي متكنها من تغ ية إلتزاماتها اتيجة التمويل الخارجي قواء كاىف ذلك بإقتخدام إجاميل 
(، ويشمل 2009 ،)أحمد والكسار ( و2010 ،العامل بها )محمود وقيفحقوق امللكية أو رأس املال 

اسبة املديواية، اسبة القروض طويلة األجل إىل رأس املال العامل، واسبة ارلتزامات إىل حقوق امللكية، 
 .(x10, x11, x12, x13) وهي علهى التهوايل ومتوقط فرتة قداد ارلتزامات باليوم،

يقيس هذا ؛ و)إيرادات النشاط الجارى( / إجامىل األصول ( = املبيعاتa5الكفاءة )م رش النشاط أو  ه
                       (Altman, 2006) امل رش مدى كفاءة املن مة يف اقتخدام مواردها املتاحة

، ويشمل معدل دوراىف األصول، ومعدل العا د عىل املبيعات، ومعدل درواىف (Velavan, 2011)و
 .(x14, x15, x16, x17)  املخزوىف، ومتوقط فرتة التحصيل، وهي علهى التهوايل

 األقاليب بعض وذلك باقتخدام ،البحث ملتغريات األقاقية الخصا ص عىل التعرف إىل التحليل هذا يهدف
 مثل التشتت مقاييس وأي اً  الوقط الحسايب، مثل املركزية النزعة أدوات ت م التي البسي ة ارحصا ية
 أية إىل التوصل ميكن ال الوصفي التحلييل املنهج ظل هذا يف أا  االعتبار يف األخذ م  املعياري، االاحراف

 الوصفي التحليل تم وقد ،(٢٠٠٩ البحث )إدريس، محل ووصف لل اهرة تلخيص مجرد بل إقتنتاجات
 التايل: النحو عىل بالق ال محل البحث للنسب املالية
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 التحليل الوصفى للم رشات املالية :1 جدول

 النسبة
الوقط 
 الحساىب

اراحراف 
 املعيارى

 أكض قيمة أصغر قيمة

 م رش السيولة:
 (x1اسبة التداول )

 
894.1 

 
791. 

 
770. 

 
800.3 

 497.1 623.0 630.0 200.3 (x2اسبة السيولة الرسيعة )
 112.0 371.0 (490.0) 894.1 (x3اسبة النقدية )

 221. 167.0 (150.0) 460.0 (x4اسبة رأس املال العامل إىل مجمول األصول )
 م رش التمويل الذاىت واليرس املاىل:

 (x5اسبة التمويل الذاىت )
 

(090.0) 
 
315.0 

 
(830.0) 

 
(520.0) 

 485.0 325,0 (170.0) 850.0 (x6اسبة حقوق امللكية رجامىل األصول )
 م رش الربحية:

 (x7اسبة العا د عىل إجامىل األصول )
 

(034.0) 
 
138.0 

 
(480.0) 

 
070.0 

 219.0 (860.0) 400.0 (043.0) (x8اسبة معدل العا د عىل ارقتثامر )
 318.0 (860.0) 680.0 (105.0) (x9العا د عىل حقوق امللكية )اسبة معدل 

 م رش قتمة الهيكل التمويىل:
 (x10اسبة املديواية )

 
359.0 

 
143.0 

 
150.0 

 
640.0 

 516.1 219.0 (430.0) 600.20 (x11اسبة القروض ط.أ لرأس املال العامل )
 258.0 318.0 (760.7) 300.9 (x12إىل حقوق امللكية ) اسبة ارلتزامات

 733.357 868.196 000.121 516.867 (x13م. فرتة قداد ارلتزامات باليوم )
 م رش كفاءة إقتخدام األصول:

 (x14معدل دوراىف األصول )
 
270.0 

 
235.0 

 
(200.1) 

 
170.0 

 279.0 (980.0) 130.0 (076.0) (x15معدل العا د عىل املبيعات )
 252.4 653.2 003.0 800.8 (x16معدل دوراىف املخزوىف )

 067.70 523.45 000.19 000.157 (x17م. فرتة التحصيل باليوم )
 

   SPSSالتحليل ارحصاىئ لنسب م رش السيولة وف  براامج  املصدر:
 

12 

 أقاقيتني هام:متت الدراقة امليدااية بهذا البحث من ختل مرحلتني 

 الذي(: ب هذه املرحلة يتم عرض ملخصاً للبحث الساب  املرحلة األوىل )عرض ملخص للبحث الساب 
أجراه الباحثاىف حيث يتم فيها تحليل الوإل  املاىل لق ال اقل الب ا   بالشاحنات ب مرص ختل الفرتة 

قد يتعرض ل  هذا  الذيا املاىل (، وتلخيص خ وات ت بي  النموذج املقرتب للتنب  بالتع1998-2012)
ثم تناول النتا ج التى تم التوصل إليها التى كاىف من أهمها قدرة النموذج عىل التنب  ومن ثم تم  ،الق ال

 (.2017 -2013التنب  بالتعا املاىل للق ال محل الدراقة ختل الفرتة املستقبلية )

هذه املرحلة يتم تحليل املوقف املاىل الحاىل للق ال  (: باملرحلة الثااية )تحليل اتا ج النموذج املقرتب

( ومتثل فرتة التنب  بالبحث الساب ، ثم مقاراة هذا املوقف 2017 -2013محل البحث وذلك ختل الفرتة )



 محمد عىل إبراهيم، د. مديحة متوىل د. أ. تقييم منوذج التنب  بالتعا املاىل ب ق ال اقل الب ا   بالسيارات ب مرص    
 

 
106 

املتنبىء ب ( ومن ثم التعرف عىل مدى قدرة للنموذج املقرتب عىل )املاىل الحاىل باملوقف املاىل املستقبىل 
 .عا املاىلالتنب  بالت

أجراه الباحثاىف حيث تم تحليل الوإل  املاىل لق ال اقل  الذيب هذه املرحلة يتم تلخيص البحث الساب  
 ( وذلك من ختل الخ وات التالية:2012-1998)الب ا   بالشاحنات ب مرص ختل الفرتة 

(، 2012-1998)دراقة قلسلة حمنية من النسب املالية بالرشكات التى ي مها الق ال ختل مدة البحث  ه
وتحديد املوقف املايل  ،يف قياس التعا املايل ختل هذه الفرتةو االعتامد عىل هذا النموذج املقرتب 

والتي متثل القيم الفعلية للتعا املايل لكل قنة   Zللق ال محل البحث، وذلك من ختل تحديد قيمة
 من قنوات البحث.

األكا ( حيث وجد أاها Quadraticتقديرالنموذج املقرتب وذلك بإقتخدام معادلة من الدرجة الثااية ) ه
= R2مناقبة ل بيعة البيااات وتحق  مستوى دقة أكض، وقد إت ح أىف معامل تحديد النموذج املقدر)

(  وهو التعا املايل Z)%( وهذا يعني أىف امل رشات املالية املستخدمة يف قياس قيمة املتغري التاب  95.3
 املتغريات األخرى غري املالية % ترج  إىل 4.7% وأىف  95.3قادرة عىل تفسري أقباب هذا التعا بنسبة 

املتعلقة باآلداء الفنى والتشغيىل واردارى والتسويقى حيث تسهم بدرجة أو بأخرى ب حدوث التعا 
التي تثبت معنوية صياغة   Fوأي اً وجود معنوية لهذا النموذج بناء عىل قيمة ،املاىل بهذا الق ال

 النموذج.

( التى Z( وهوعبارة عن قيمة)2012-1998) قنوات البحث حساب قيم التعا املاىل للق ال ختل ه
أى إاها  ،تعكس قدرت  عىل مواجهة التزامات  قصرية األجل وبالتايل قدرت  عىل مواجهة أي مخاطر مالية

 (. 1) ( باملعادلة السابقة رقمZتعتض م رشاً ملدى قوة ومتااة املركز املايل، وتم حساب هذه القيمة )
بني  (.corr. Coef)إختبار الفروق بني القيم املقدرة والقيم املحسوبة، حيث تم تقدير معامل االرتباط  ه

عند  976.0القيمة املحسوبة واملقدرة، حيث إت ح وجود إرتباط موجب قوي بني القيمتني بلغت 
لتنب  بالتعا % وهذا يعني إمكااية االعتامد عيل النموذج املقرتب وإقتخدام  يف ا1مستوي معنوية 

وبذلك أمكن تقديرالوإل  املاىل املستقبىل بق ال اقل الب ا   بالشاحنات ب مرص ملدة خمس  ،املايل
 (.2017 – 2013)قنوات مستقبلية 

( 2017 – 2013تقدير الوإل  املايل املستقبيل لهذا الق ال والتنب  ب  ملدة خمس قنوات مستقبلية ) ه
، وكذلك تحديد املن قة التي تحدد الوإل  املايل 2017بالتعا املايل حتى عام وذلك عن طري  التنب  

املستقبيل بها لتصبح آداة تحذيرية أو إشارة إاذار مبكر رتخاذ ارجراءات التصحيحية وإتبال 

 االقرتاتيجيات املالية والتشغيلية والفنية التحمة ملعالجة هذا التعا، ويوإلح  الجدول اآلىت:
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 (2017 -2013الوإل  املاىل املستقبىل للق ال ختل الفرتة ) :2 جدول

 العام املايل
 النم ية Zقيمة 

 املقدرة Zقيمة 
املن قة املحددة 
للوإل  املايل 
 القيمة الصغرى القيمة الكضى املستقبيل

2013 

2.99 1.81 

 من قة تعا مايل .446
 من قة تعا مايل .862 2014
 من قة تعا مايل 1.505 2015
 من قة رمادية 2.407 2016
 من قة أماىف 3.599 2017

 

 إعداد الباحثاىف املصدر:  
 

 وهكذا إاتهى البحث الساب  إىل عدة اتا ج كاىف من أهمها مايىل:  

بتحسن الوإل  املاىل املستقبىل بق ال اقل الب ا   بالشاحنات ب مرص ملدة خمس قنوات  التنب   -

 ( ووصول  إىل من قة األماىف.2017 – 2013مستقبلية )

لهذا الق ال ب ت ارقتثامرات  والضيأىف هذا التحسن يأىت اتيجة دعم الرشكة القاب ة للنقل البحرى   -
 التحمة لتحديث األق ول وتخفيف عبء مديواية هذا الق ال.

أىف تحسن الوإل  املاىل املستقبىل ممكن ولكن ب حالة السي رة عىل اررتفال ب بند األجور التى مثلت  -

 % من حجم إيرادات هذا الق ال.80( أكا من 2012 -1998) البحثختل فرتة 

 الفرتة التى وهي( 2017 -2013تم تحليل املوقف املاىل الحاىل للق ال محل البحث وذلك ختل الفرتة )
 متثل فرتة التنب  بالبحث الساب ، ويوإلح ذلك بالجدول التاىل:

 

 (2017 -2013املوقف املاىل الحاىل ختل الفرتة ): 3 جدول

 العام املايل
 النم ية Zقيمة 

 املقدرة Zقيمة 
املن قة املحددة للوإل  

القيمة  املايل املستقبيل
 الكضى

القيمة 
 الصغرى

2013 

2.99 1.81 

 من قة إفتس .(046)
 من قة إفتس .(256) 2014
 من قة إفتس .(438) 2015
 من قة إفتس .(587) 2016
 من قة إفتس .(695) 2017

   
 املصدر: إعداد الباحثاىف 
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 ويوإلح الشكل اآلىت ذلك:

 (2017-2013: الوإل  املاىل الحاىل للق ال ختل الفرتة )1شكل
 

السابقني يت ح أىف ق ال اقل الب ا   بالشاحنات ب مرص تعدى مرحلة التعا املاىل من الجدول والشكل 
 ( قالبة.Zحيث اجد جمي  قيم )، (2017-2013إىل مرحلة ارفتس ختل الفرتة )

( والتى يوإلحها 2017-2013الحاىل باملوقف املاىل املستقبىل )املتنبىء ب ( ختل الفرتة )تم مقاراة املوقف املاىل 

 الجدول التاىل:

 (2017-2013مقاراة املوقف املاىل املتنبىء ب  باملوقف املاىل الحاىل ختل الفرتة ) :4جدول 

 املوقف املايل لق ال اقل الب ا   بالشاحنات

العام 
 املايل

 املوقف املايل الحايل )بالبحث الحايل( املايل املتنبئ ب  )بالبحث الساب (املوقف 

 (Zقيمة )
املن قة املحددة للوإل  

 املايل
 ((Zقيمة 

املن قة املحددة للوإل  
 املايل

 من قة إفتس .(046) من قة تعا مايل .446 2013
 من قة إفتس .(256) من قة تعا مايل .862 2014
 من قة إفتس .(438) من قة تعا مايل .505 2015
 من قة إفتس .(587) من قة رمادية 2.407 2016
 من قة إفتس .(695) من قة أماىف 3.599 2017

 

 من الجدول الساب  يت ح مايىل: 

( ينبىء بتحسن الوإل  املاىل 2017-2013أىف املوقف املاىل املتنبىء ب  )بالبحث الساب ( ختل الفرتة )  -
( قتزيد عن القيمة املعيارية الكضى Zللق ال محل البحث أى وصول  إىل من قة األماىف حيث أىف قيمة )

لهذا الق ال قواء ى والضى ويرج  ذلك إىل دعم الرشكة القاب ة للنقل البحر  (،3.599( لتصل إىل )2.99)
 والعمتء كالبنوع مع  املتعاملة الخارجية األطراف م  مشاكل  والسعي لحل املديواية عبء بتخفيف

-0.046 -0.256

-0.438
-0.587 -0.695-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

2013 2014 2015 2016 2017

Z قيمة المعيارية 1,89القيمة المعيارية  2,99القيمة المعيارية 
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من واق  البيااات  –األق ول األمر الذى أدى إىل  لتحديث التحمة ب خها ارقتثامراتأو  را ب هوال
( قنة  19( قنوات بدالً من )6عمر األق ول إىل )إاخفاض متوقط  -30/6/2017األقاقية للق ال ب 

وحيادة إيراد النشاط  %،10.1%، وكفاءة التشغيل بنسبة 9.6ومن ثم حيادة الكفاءة الفنية بنسبة 
 مليوىف جني . 2الجارى إىل 

( يعكس تدهور الوإل  املاىل 2017 -2013)بالبحث الحايل( ختل افس الفرتة )الحايل أىف املوقف املاىل  ه
( عن القيمة املعيارية Zللق ال محل الدراقة أى وصول  إىل من قة ارفتس حيث إاخف ت قيمة )

 (. 2017 -2013( لتصل إىل قيم قالبة طوال فرتة البحث )1.89) وهيالصغرى 
( بالبحث الساب  م  املوقف املاىل 2017 -2013عدم ت اب  كل من املوقف املاىل املتنبىء ختل الفرتة ) ه

"تت اب  اتا ج النموذج وهيوبذلك تم رفض فرإلية البحث  ختل افس الفرتة بالبحث الحاىل،الحاىل 
املقرتج للتنب  بالتعا املاىل م  الواق  املاىل الفعىل للفرتة املتنبىء بها بق ال اقل الب ا   بالسيارات ب 

 مرص".
أىف عدم الت اب  يرج  إىل تغري وعدم إقتقرار ال روف السياقية وارقتصادية وارجتامعية املصاحبة  ه

حيث أثرت بدرجة أو بأخرى عىل تكاليف اراتاج بجمي   2013يوايو  30و 2011يناير  25لثورىت 
لوإل  املاىل ومن ثم عىل ا بالسياراتالق اعات اراتاجية والخدمية ب مرص ومنها ق ال اقل الب ا   

بارإلافة إىل القرارات   ومن أبرح هذه التغريات إرتفال أقعار ق   الغيار والوقود، بالق ال محل البحث،
ومتثل حيادة األجور أهم بنود التكلفة إرتفاعاً حيث   السيادية املتعلقة بزيادة األجور كبعد إجتامعي،

%، وبرشكة 153برشكة النقل املبارش  30/6/2017إىل النشاط الجارى ب  -عىل قبيل املثال -بلغت اسبتها
 %.122اقل الب ا   إىل 

أىف عدم الت اب  ال يرج  ذلك إىل إلعف القدرة التنب ية للنموذج املقرتب، ذلك أا  تم إختباره بتقدير  ه

بني القيمة املحسوبة واملقدرة، حيث إت ح وجود إرتباط موجب قوي  (Corr. Coef)معامل االرتباط 
     % وهذا يعني إمكااية االعتامد علي  وإقتخدام  1عند مستوي معنوية  0,976تني بلغت بني القيم

ولكن مصداقية اتا ج هذا التنب  تعتمد بدرجة كبرية عىل ثبات العوامل األخرى  يف التنب  بالتعا املايل،
 .ال روف البيئية املحي ة بالق ال محل الدراقة بارقتقرار النسبى ب `املرتب ة

وإمكااية ارعتامد علي  ب التنب  بالتعا املاىل  وب إلوء النتيجة املتعلقة بصتحية النموذج املقرتب 
التى متثل الفرتة البحثية للبحث  2012 -1998عام ختل الفرتة  14)بارعتامد عىل قلسلة حمنية قوامها 

 25تغري وعدم إقتقرار ال روف السياقية وارقتصادية وارجتامعية املصاحبة لثورىت لوب ظل ا  ،الساب (
حيث أثرتا بدرجة أو بأخرى عىل تكاليف اراتاج ومن ثم عىل الوإل  املاىل  2013يوايو  30 و 2011يناير 

قرر الباحثاىف   ومن أبرح هذه التغريات إرتفال أقعار ق   الغيار والوقود واألجور،  بالق ال محل البحث،
عاماً من 19إعادة إختباره ب إلوء إإلافة بيااات خمس قنوات تالية لتصبح السلسلة الزمنية 

 التى متثل الفرتة البحثية للبحث الحاىل. 2017حتى1998
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Paried.T.test 

 للقيمة املقدرة والقيمة الفعلية للق ال Tاتا ج اختبار  :5جدول 

Paired Samples Statistics T-Test 

 Mean N 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

T Df P. Value  القيمة
     الفعلية
القيمة 
- املقدرة     

 -        

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 z_ob & z_exp  .   
    

% ويشري ذلك إيل عدم وجود  5وهي أكض من  ،= P.Value. 088يت ح من الجدول الساب  أىف قيمة 
ويدل ذلك عيل قدرة النموذج  ،فروق معنوية بني القيم املقدرة بالنموذج املقرتب وبني القيم املشاهد

 املقرتب عيل التنب  بالتعا املايل. 

حيث أت ح أىف هناع ارتباط موجب ، Paired Samples Correlationsاالرتباط كام تم تقدير معامل 
.( أى إمكااية 000)معنوية % عند مستوي 95( والقيمة املشاهدة قيمت  Z)القيمة املتوقعة لقوي بني 
وبذلك ميكن ارعتامد عىل النموذج  ،النموذج املقرتب واقتخدام  يف التنب  بالتعا املايل عىلاالعتامد 

 .املقرتب ب التنب  بالتعا املاىل بق ال اقل الب ا   بالشاحنات ب مرص"
 

بناء عىل اتا ج الخ وة السابقة املتعلقة بإختبار القدرة التنب ية للنموذج والتى إاتهت بإمكااية االعتامد 

ل البحث حتم التنب  باملوقف املاىل للق ال م  النموذج املقرتب واقتخدام  يف التنب  بالتعا املايل. عىل
 وهذا مايوإلح  الجدول التاىل: 2030حتى عام 
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 2030: الوإل  املاىل املستقبىل للق ال حتى 6جدول 

 العام املايل
 النم ية Zقيمة 

 املقدرة Zقيمة 
املن قة املحددة للوإل  املايل 

 القيمة الصغرى القيمة الكضى املستقبيل

2018 

2.99 1.81 

 من قة إفتس (4.29)

 من قة إفتس (5.15) 2019

 من قة إفتس (6.09) 2020

 من قة إفتس (7.08) 2021

 من قة إفتس (8.14) 2022

 من قة إفتس (9.27) 2023

 من قة إفتس (10.46) 2024

 من قة إفتس (11.72) 2025

 إفتسمن قة  (13.05) 2026

 من قة إفتس (14.45) 2027

 من قة إفتس (15.92) 2028

 من قة إفتس (17.47) 2029

 من قة إفتس (19.08) 2030

⃰ 
 2030( الوإل  املاىل املستقبىل للق ال حتى 2ىت رقم )ويوإلح الشكل اآل 

 2030: الوإل  املاىل املستقبىل للق ال حتى 2شكل 

13 

يتمثل الهدف الر يىس لهذا البحث ب تقييم النموذج الذى إقرتح  الباحثاىف ب بحث قاب  واملتعلقة 
والتعرف عىل مدى ارعتامد علي    بقدرت  عىل التنب  بالتعا املاىل بق ال اقل الب ا   بالسيارات ب مرص،

كآداة إاذار مبكر متكن متخذى القرار من إتخاذ ارجراءات التصحيحية التحمة ملعالجة التعا املاىل الذى 
يتعرض ل  الق ال محل البحث، والوصول إىل عدد من ارقرتاتيجيات املالية والتمويلية التحمة لتحقي  

-4.29 -5.15
-6.09 -7.08

-8.14
-9.27 -10.46

-11.72 -13.05
-14.45 -15.92

-17.47
-19.08-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Z قيمة المعيارية 1,89القيمة المعيارية  2,99القيمة المعيارية 

منطقة 
افالس
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بحث الساب  ودراقة مدى ت اب  اتا ج  م  اتا ج البحث الحاىل، ، وذلك من ختل تحليل اتا ج الهذا
وبعد عرض ومراجعة البحث الساب  واتا ج  بارإلافة إىل إجراء الدراقة امليدااية والتحليل ارحصاىئ 

 للبيااات املالية للق ال محل البحث تم التوصل إىل النتا ج اآلتية:

حث ينبىء بتدهور املوقف املاىل ووصول  إىل مرحلة ارفتس أىف املوقف املاىل املستقبىل للق ال محل الب ه
وهذا يتف  م   وذلك اتيجة تحقي  خسا ر مالية لسنوات متتالية م  الزيادة امل ردة ب تكلفة اراتاج،

( و)مركز البحوث واالقتشارات لق ال 2008)الهيئة العامة لتخ يط مرشوعات النقل، دراقة كل من 
 (.2003 النقل البحري،

( بالبحث الساب  م  املوقف املاىل 2017 -2013عدم ت اب  كل من املوقف املاىل املتنبىء ختل الفرتة ) ه
الحاىل ختل افس الفرتة بالبحث الحاىل، فنجد أىف املوقف املاىل الحاىل بهذا البحث ختل افس الفرتة 

ىل من قة ارفتس حيث ( يعكس تدهوراً للوإل  املاىل للق ال محل البحث أى وصول  إ2017 -2013)
( لتصل إىل قيم قالبة طوال مدة 1.89( إاخف ت عن القيمة املعيارية الصغرى وهى )Zأىف قيمة )

البحث رغم إقتمرار دعم الرشكة القاب ة للنقل البحرى والضى لهذا الق ال، وبذلك تم رفض فرإلية 
م  الواق  املاىل الفعىل للفرتة املتنبىء  "تت اب  اتا ج النموذج املقرتج للتنب  بالتعا املاىلالبحث وهى 

 بها بق ال اقل الب ا   بالسيارات ب مرص".
أىف عدم الت اب  ال يرج  ذلك إىل إلعف القدرة التنب ية للنموذج املقرتب، ذلك أا  تم إختباره بتقدير  ه

بني القيمة املحسوبة واملقدرة، حيث إت ح وجود إرتباط موجب قوي  (Corr. Coef)معامل االرتباط 
% وهذا يعني إمكااية االعتامد علي  وإقتخدام  يف 1عند مستوي معنوية  0 .976بني القيمتني بلغت 
ولكن مصداقية اتا ج هذا التنب  تعتمد بدرجة كبرية عىل ثبات العوامل األخرى التنب  بالتعا املايل، 

وهذا يتف  م  دراقة  .ارقتقرار النسبى ب ال روف البيئية املحي ة بالق ال محل الدراقةاملرتب ة ب
(Caporate et. al, 2017) محل الدراقة  التى أكدت عىل تأثري العوامل ارقتصادية املحي ة بالرشكلت

 والعوامل الداخلية بها عىل التعرض للتعا املاىل.
أىف عدم الت اب  يرج  إىل تغري وعدم إقتقرار ال روف السياقية وارقتصادية وارجتامعية املصاحبة  ه

حيث أثرت بدرجة أو بأخرى عىل تكاليف اراتاج بجمي   2013يوايو  30 و 2011يناير  25لثورىت 
والخدمية ب مرص ومنها ق ال اقل الب ا   بالشاحنات ومن ثم عىل الوإل  املاىل  الق اعات اراتاجية

بارإلافة إىل   ومن أبرح هذه التغريات إرتفال أقعار ق   الغيار والوقود،  بالق ال محل البحث،
القرارات السيادية املتعلقة بزيادة األجور كبعد إجتامعي، ومتثل حيادة األجور أهم بنود التكلفة إرتفاعاً 

%، 153برشكة النقل املبارش  30/6/2017إىل النشاط الجارى ب  -عىل قبيل املثال -حيث بلغت اسبتها
روعات ه)الهيئة العامة لتخ يط مشمن وهذا يتف  م  دراقة كل  %.122وبرشكة اقل الب ا   إىل 

 (.2008( و)الهيئة العامة لتخ يط مرشوعات النقل، 2006النقل، 
قاهم النموذج املقرتب ب إع اء صورة واإلحة عن املوقف املاىل الحاىل واملستقبىل لق ال اقل الب ا    ه

وكذلك  ميكن متخذى القرار من إتخاذ ارجراءات التصحيحية التحمة، الذي األمر بالشاحنات ب مرص،
 الق ال.تقديم معلومات مفيدة للجهات الرقابية حول حقيقة األوإلال املالية بهذا 
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14 

ب إلوء النتا ج السابقة إاتهى الباحثاىف إىل مجموعة من التوصيات التى ميكن أىف متثل إقرتاتيجيات 
 ملعالجة التعا املاىل بالق ال محل البحث، والتى تتمثل ب املحاور الثتث اآلتية:

 

    مساهمة الق ال الخاص والتوج  احو الخصخصة عىل أال يتم تقييم األصول وف  قيمتها الدفرتية بل  ه

 أقس إقتصادية قليمة والتي من أهمها رقملة األصول. عىل
دراقة إاشاء كياىف متوييل يوفر متويل إلخم رحتل وتجديد اسب  كبرية من األق ول ويحق  تحسن   ه

وذلك بديتً لبنك االقتثامر القومي الذي  ، الصتحية الفنية والكفاءة التشغيلية واريراداتملحوظ يف
 كاىف يقوم بهذا الدور قبل إاتقال التبعية اردارية لهذا الق ال من وحارة النقل. 

لتعا التأجري التموييل أو بعقد رشاكة م  الغري لتحقي  حيادة التدفقات النقدية الداخلة للتغلب عىل ا  ه
 املايل.

 تأجري الورش واملباين اردارية واألرايض غري املستغلة.  ه
اقل الوحدات اردارية والفرول والورش من التجمعات السكنية إىل خارج املدىف حيث األقعاراملنخف ة   ه

 لألراىض وللوحدات اردارية واقتغتل قيمة بي  هذه الوحدات اردارية كمصدر متوييل.

 

 :أوالً: تنمية إيردات النشاط الجارى ويتم ذلك من ختل
وإتفاقية االتحاد الدويل  (RORO) االقتفادة من االتفاقيات الدولية يف فتح قوق جديدة مثل اتفاقية ه

 ( واتفاقية مرص / روقيا لنقل الحاصتت الزراعية. TIR) للنقل ال رقي
يخفض من اسبة األع ال وعدد  الذيرف  الكفاءة الفنية لألق ول وذلك بإجراء الصيااة الدورية، األمر    ه

 النقليات املفقودة.
ء وذلك اثناء وبعد تنفيذ عقود العمت  رف  الكفاءة التشغيلية وذلك بالتغلب عىل مشكلة املسري الفارغ،  ه

بحيث يشارع ذلك يف تغ ية التكلفة املتغرية وإقتغتل الفرص ال ا عة والتكلفة  الحاليني وبنولوىف أقل،
 الثابتة للحمولة، مام يساهم يف خفض تكلفة الوحدة املنقولة.

حتى ميكن إقتيعاب جمي   كواتينري(، –فنتاس  –بجوااب  -قتب –تنوي  األق ول ليشمل )مضدات   ه

 فة من الحموالت مام يسهل عملية التسوي . النوعيات املختل
حجم الوحدات الناقلة مبا ميكنها من اقل الحموالت الصغرية  لتقليل Downsizingإتبال إقرتاتيجية   ه

 وذلك لجذب رشح  جديدة من العمتء.   ومتوق ة الحجم،
 :األاش ة األخرى ويتم ذلك من ختل تنمية إيردات :ثااياً 

باملواىنء الجافة التى تعمل من    Consolidation Areasإاشاء مناط  لوجستية ومناط  تجمي   ه
 ختلها الرشكات التابعة للق ال.
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التفاوض م  اللجاىف الجمركية فيام يتعل  بإعادة الن ر ب تقدير الرقوم الجمركية وعدم املغاالة فيها   ه
املستوردين عىل تحويل رقا لهم إىل املواىنء الجافة بدالً من التخليص النهاىئ باملواىنء بحيث تشج  

 البحرية.  

مراجعة اصوص قااوىف املرور التي يحدد الحموالت، بحيث تكوىف مبنية عىل أقاس الحموالت الفعلية  ه

وليست املحورية، وبذلك يتم التغلب عىل مشكلة إرتفال تكلفة التشغيل اتيجة االلتزام بالحموالت 
للق ال الخاص املحددة قااوااً واملبينة عىل اقاس االحامل املحورية وليست الفعلية، يف حني السامب 
 باملسري باملق ورة مام يخفض من تكلفة الوحدة املنقولة وميكن  من املنافسة السعرية. 

  :من معدل اقتهتع السوالر مثل إتبال شتى األقاليب التي تخفض ه
مام ي دي إىل تقليل حجم السيولة التحمة لتدبريه كمستلزم  تحليل معدالت إقتهتع السوالر والزيوت، ه

 قلعي مام يقلل تعرض هذه الرشكات للتعا املايل. 
 متابعة تنفيذ خ ة الصيااة وارصتب لتق ول لتخفيض معدل إقتهتع السوالر.  ه
مام  اقل الفرول والورش من وقط التجمعات السكااية إىل خارج املدىف وبالقرب من ال رق الرسيعة ه

 يخفض من اقتهتع السوالر. 
دراقة دمج الرشكات التابعة للق ال يف رشكة واحدة أو رشكتني عىل االكا م  إتبال قياقة التدريب  ه

وبذلك يتم التغلب عىل مشكلة ت خم األجهزة اردارية بتلك  التحوييل للعاملة اردارية الزا دة،

من حجم  (%153 - %124)ي تراوحت مابني الرشكات وما يصاحبها من إرتفال اسبة األجوروالت
 اريرادات. 

والرتكيز عىل إكساب القيادات اردارية معارف ومهارات ب التمويل  رضورة ارهتامم بتدريب العاملني، ه
 والتفاوض وإدارة األحمات والتسوي .

 هذا بارإلافة إىل التوصيات العامة اآلتية:
السا قني الحاليني إقتعداداًرمكااية دمجهم يف مجال النقل حسن إختيار السا قني الجدد وتدريب  ه

 الدويل.
 والنقل متعدد واللوجستيات النقل الدويل مجال يف الخضة وف  معيار اردارية القيادات إختيار ه

  .الوقا ط
رضورة إهتامم اردارة العليا لق ال اقل الب ا   بالشاحنات ب مرصمحل الدراقة بت بي  النموذج  ه

ُ لهذا الق ال وللجهات الرقمية مثل الرشكة املقرت  ب لقياس التعا املايل والتنب  ب ، وذلك لكوا  مفيدا

القاب ة وللمكتب الفني لق ال األعامل العام وذلك عند الرغبة ب التعرف عىل قدرة الرشكات التابعة 
 ل  عىل ارقتمرار أو إتخاذ القرارات املناقبة بشأاها.
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ا راً ملا هو متاب للبحث من الوقت والجهد والتكلفة، فأىف هناع من الق ايا املرتب ة مبوإلول البحث مل 
يتم تناول  والتي متثل امتداداً ل ، ومتثل دراقات مستقبلية يف رصب البحث العلمي، ومن هذه الدراقات 

 املستقبلية املقرتحة ما ييل: 
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 م لة وحارة النقل بدالً من وحارة االقتثامر. 

ات الق ال الخاص للتشغيل وف  إتفاقيات معينة( )ارقتعااة بأق ول رشك درقة تأثري الرشاكة م  الغري -
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Abstract 
   

This research aims to assess the predictive ability of proposed model in a previous 
research to predict the financial distress of the cargo transport sector in Egypt. To 
accomplish this, both the future financial position (forecasted by the previous 
research) and the current financial position in this research was studied, then a 
comparison had done to determine the degree of congruence or non-congruence 
between them, and then test the accuracy and ability of proposed model to 
predict financial distress. The research concluded that despite the previous 
research forecast that the financial distress improved and reached the safety stage 
due as the result of support provided by Holding Company for Maritime and 
Land Transport to modernize the fleet and reduce the debt burden of the 
companies of this sector, with confirming that the credibility of these results 
depends on relative stability in the surrounding environment. But current 
research concluded that a deterioration in the financial position for the same 
period (predicted) and reached to bankruptcy stage despite continues support 
from the Holding Company.That's  mean there is non-congruence between the 
current and forecast financial positions, and this non-congruence was not due to 
weakness of predictive ability of the proposed model, but rather to changing the 
environment surrounding this sector, the most important which is the increasing 
in the wage rate which ranged from 122% to 153% of current activity revenues 
during the research period, In addition to increasing the rest cost of production 
inputs. After assessing the predictive ability of the proposed model again, the 
future financial situation of cargo sector in Egypt has been estimated by 2030, 
which predicts that the sector will reach to bankruptcy stage, and then 
appropriate recommendations were proposed  

Keywords: Financial distress  Bankruptcy  Predictive models 
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