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التنبؤي المعتمد على بعض النسب  Altman (Z Score)هذه الدراسة تبحث في مدى فاعلية نموذج 

المالية المستخرجة من القوائم المالية المساهمة في التنبؤ بالفشل المالي الذي يواجه بعض الشركات 

العامة الليبية بما يمكن من إتخاذ القرارات المناسبة نحو تصحيح الهياكل المالية .ولتحقيق أهداف 

:الفرضية األولي : توجد عالقة ارتباط بين الفشل المالي  الدراسة فقد تم االعتماد على ثالث فرضيات 

احد نماذج التنبؤ بالفشل المالي  Altmanفي نموذج   Zللشركات الليبية العامة بمدنية طرابلس ودرجة 

للشركات المحسوب  قبل سنة من الفشل المالي.الفرضية الثانية : توجد عالقة ارتباط أضعف بين الفشل 

المحسوب قبل سنتين من الفشل المالي  Altmanفي نموذج  z ليبية وبين درجة المالي للشركات ال

المحسوبة  قبل سنة من  zمقارنة بعالقة االرتباط بين الفشل المالي للشركات الليبية العامة وبين درجة 

الة دالفشل المالي  .الفرضية الثالثة : توجد عالقة ارتباط بين الفشل المالي للشركات وبين النتيجة ال

المحسوبة قبل سنة من الفشل المالي . وبناءعلى ما تقدم فقد قسمت خطة الدراسة إلي ما  zعليها درجة 

يلي :الفصل األول : الفشل المالي تعريفات و مفاهيم .الفصل الثاني : النسب المالية و التنبؤ بالفشل 

مجموعة  فضى هذا البحث إلى إستخدامالمالي .الفصل الثالث : الدراسة التطبيقية وتحليل البيانات .وقد أ

من النسب المالية مجتمعة في التنبؤ بفشل الشركات و تم ذلك بتحليل خمسة نسب مالية استخلصت من 

منها غير فاشلة و الباقي  % 73شركة عامة ليبية بمدينة طرابلس ، 26القوائم المالية لعينة من عدد 

غرا  هذه الدراسة فاشلة إذا بلتت خسائرها المتراكمة م و تعتبر الشركات  أل 2008فاشلة بنهاية عام 

و ذلك لتميزه بإمكانية إستخدامه كمؤشر للتنبؤ  Altmanثالثة أرباع رأس مالها و قد تم إستخدام نموذج 

بفشل الشركات التير متداول أسهمها في السوق . و إعتماداَ على مخرجات التحليل اإلحصائي ،  فلقد 

لنتائج  التالية : توجد عالقة ارتباط بين الفشل المالي للشركات الليبية العامة بمدنية توصلت الدراسة إلى ا

المحسوب قبل سنة من الفشل المالي ،و اتضح ان النموذج  Altmanفي نموذج    Zطرابلس ودرجة 

اإلحصائي ذو داللة إحصائية و تمكن من حساب قوة اإلرتباط و جودة العالقة من خالل حساب معامل 

قبل سنتين   Z.عند اختبار قوة اإلرتباط بين الفشل المالي و بين درجة  %99إلرتباط الذي كانت قيمته ا

قبل سنتين من الفشل   Zمن الفشل وجد أنه ال يوجد فرق في قوة اإلرتباط بين الفشل المالي و بين درجة 

قبل سنة من الفشل المالي.أما  Zجة و بين قوة اإلرتباط بين الفشل المالي للشركات الليبية العامة و بين در

فكانت النتيجة قريبة من مستوى    Zعند اختبار عالقة اإلرتباط بين الفشل المالي للشركات و بين درجة 

و  Zهذا يعني هناك ارتباط شبه قوي بين القرار المبني على درجة  (0,078و هي ) (0,05المعنوية )

لفاشلة و غير الفاشلة من اختالل في هياكلها التمويلية و من بين الفشل المالي  .تعاني جميع الشركات ا

تدني مستوى التشتيل مقارنة بالطاقة المتاحة و سوء تصريف اإلنتاج مما ينجم عنه تكدس بالمخزون 

التام .تعاني معظم الشركات الفاشلة من رصيد أرباح محتجزة سالب بسبب تراكم الخسائر المتتالية ومن 

 .التمويلي قصيرإختالل في الهيكل 


