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ملشاركات -2005يف الفرتة  ياخلليج جملس التعاوندول ب اإلسالميةيف املصارف  حمددات التمويل 

ت السالسل الزمنية املقطعية الديناميكي: 2016    منوذج بيا
  طاشكندي  عبد اهلادي عبد الرحيم

  املكرمةمكة -طالب دكتوراه يف كلية العلوم االقتصادية واملالية اإلسالمية جبامعة أم القرى
  املولدي عمار اجلالصيد .أ

  مكة املكرمة- أستاذ بكلية العلوم االقتصادية واملالية اإلسالمية جبامعة أم القرى

  :امللخص
ملشاركات يف املصارف اإلسالمية من أهم صيغ استثمار األموال يف الفقه اإلسالمي حيث  ،تعد صيغ التمويل 
والذي  ،ميثل مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة األساس النظري الذي يرتكز عليه نشاط الوساطة املصرفية اإلسالمية

ويف هذا اإلطار يهدف هذا البحث إىل التعرف على  ،ملالية وتوظيفها يف أصول تشاركيةيتمثل يف تعبئة املوارد ا
ملشاركات يف امل ولتحقيق هدف  ،صارف اإلسالمية بدول جملس التعاون اخلليجيماهية وحمددات صيغ التمويل 

ت املتاحة لعينة تتألف من  ليجية دول خ 5يف  موزعة جغرافياً  إسالمياً  مصرفاً  24الدراسة، مت استخدام البيا
ت السالسل الزمنية املقطعيةوذلك من خالل حتليل منوذج  م،2016- م 2005خالل الفرتة  الديناميكي  بيا

نسبة و جم املصرف حل إجيايب ثريوجود الدراسة  أظهرت نتائجقد و  ،)GMM System(ام طريقة التقدير ستخد
دة ،اإلسالميةاملشاركات يف املصارف  رأس املال على حجم التمويل بصيغ كفاية  يف حجم التمويل بصيغ وأن الز

 بينما ،ثري إجيايب للتضخموجود كما أظهرت نتائج الدراسة  ،املشاركات اينات تتم على حساب التمويل بصيغاملد
  .عالقة سلبية بني التمويل بصيغة املشاركات ومتغري احلوكمة يتضح وجود

بدول جملس التعاون  اإلسالميةاملصارف  اإلسالمية،املصارف  املضاربة، ملشاركات،التمويل : كلمات مفتاحية

  .اخلليجي
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Abstract: The Partnership Financing (PF) in Islamic banks is considered one of 
the most important forms of investment funds in Islamic jurisprudence. That is, 
the Profit and Loss Sharing (PLS) constitutes a theoretical base on which the 
intermediation Islamic banking activity depends as it is characterized by 
mobilizing and utilizing financial resources in participation Assets. This paper 
aims at determine the variables which play role in Participation Financing (PF) 
decision. Subsequently, the paper measures the impact of the PF economic and 
financial variables through an empirical study on a sample of 24 full-fledged 
Islamic banks during the period from 2005 to 2016 in 5 GCC countries. The 
findings suggest positive impact on the size of the bank and the capital adequacy 
ratio on the sharing financing. Additionally, the increase in the volume of debt 
financing occurs on the account of PF and a positive impact on inflation. At the 
same time it has been found a negative relationship between PF and the 
governance variable. 
Keywords: Partnership financing, Mudharaba, Islamic Banks, GCC Islamic 
Banks  
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  املقدمة
ثري   املشروعاتتوفري املوارد املالية الالزمة إلجناز خاصة و  ،النظام املايل متويل االقتصاد هم وظائفأ من نَّ إ اليت هلا 

تية تساعدها اليت هلا خصائص ذا األنظمةمن  اإلسالمييعترب النظام املايل و  ،ى النمو والتنمية االقتصاديةكبري عل
 أهدافهلتحقيق  اإلسالميالرئيسية اليت يعتمد عليها النظام املايل  األداةوتعترب املصارف  ،على حتقيق هذا اهلدف

مسى من أن هلا رسالة أ إال ،إىل حتقيق الربحتسعى  األخرىمثل املؤسسات املالية  اإلسالميةفاملصارف  ،التنموية
تمع  وهذه املهمة ،األرض إعمارذلك تتمثل يف املسامهة يف   وربط نشاطهاتقتضي منها حتسس حاجات ا

 املصارفنه يعتمد على أ اإلسالميالنظام املايل فمن خصائص  ،تلبيتها والعمل علىذه احلاجات  التمويلي
القيام  إىل اإلسالمييف النظام املايل حيتاج املصرف  األهدافلتحقيق هذه و  ،جتماعيةالاتنموية و لا اأهدافه لتحقيق

من صيغ االستثمار اليت تتالءم مع طبيعة ) واملشاركةاملضاربة (تعترب صيغ املشاركات و . األجلستثمارات طويلة 
فهذه الصيغ متتاز بطول أمدها  ،)االستثماري األسلوب( اإلسالمية واالجتماعية للمصارفالتنموية  األهداف

رتباطها الوثيق  األسلوباليت يطغى عليها  األخرىالصيغ  واخلسارة عكسالربح  ومببدأ تقاسمحقيقية  مبشروعات و
تعطي للمصرف  املرتبطة بصيغ املشاركات هذه اخلصائصو  ،والرحبيةحبثا عن السيولة  جلاألالتجاري قصري 

 العملية التمويلية من خمتلف األطراف اليت تشارك يف مععالقة وطيدة وطويلة املدى  على بناء القدرة اإلسالمي
  .1ومسامهة يف التنمية والنمو االقتصادي مما جيعل هذه املصارف أكثر استقراراً  مشروعاتأصحاب مودعني و 

 بطريقةواملضارب بني رب املال  عوائد االستثماروزع ي املشاركات فالتمويل بصيغ لقرض،مقارنة بصيغة التمويل 
لتايل يستحق ،فاملودع هو رب املال ،فالربح أو اخلسارة يستحقها كل واحد من جنس ما قدم ،عادلة الربح  و

لعمل ) وصاحب املشروعاملصرف (واملضارب  ،من ماله اخلسارةويتحمل ملال  خذيستحق الربح  ما أجر  وال 
ن على املصرف وال جتتمعحالة اخلسارة  وعمل يفبذله من جهد     .مثلما حيدث يف عقد الدين اخلسار

أمواهلم يف املصرف  أودعوا املودعون الذينف ،ة األنسب لتمويل النمو االقتصاديعقود املشاركات هي الصيغإن 
ا على  ،روع الذي سيتم متويلهاملشمال  رأسملسامهني يف  أشبههم  بينهما يقتسما الربح أن اإلسالمي ليضارب 

لتايل هذه قيمة  واليت هلا األكثر خماطرةاألجل و االستثمارية طويلة  املشروعاتاألموال هي األنسب لتمويل  و
ملدايناتما مييز واقع ولكن  ،مضافة عالية  ،الوساطة املصرفية اإلسالمية هو ظاهرة الرتكيز على صيغ التمويل 

                                                             
  .66م، ص1990اقتصادي عادل، دار البشري للنشر والتوزيع، عمان، األردن، عام شابرا، دمحم عمر، حنو نظام  1
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من منطقة آسيا، ( دولة 17كام الشريعة اإلسالمية لـاملتعلقة بعقود التمويل املتوافقة مع أح تبني األرقامحيث 
 اخلدمات املالية اإلسالميةمشاركة يف عضوية جملس  )يشرق األوسط ومشال أفريقيا، ودول جملس  التعاون اخلليجوال

 ،من جمموع األصول% 10و %5بني ما  تتراوح م2016حىت عام  املشاركاتصيغ التمويل نسبة التمويل ب ن
خذ شكل عقود املداينات ذات هامش ربح معروف مسبقاً  . 2كاملراحبة واإلجارة والسلم  والبقية من صيغ التمويل 

فعلى الرغم من . قل خماطرةأولقد تولد عن هذا الواقع حميط يطغى عليه البحث عن الربح اآلين ومتويل احتياجات 
رض الواقع مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة وال أإال أن هذه املصارف مل تطبق على تطور النشاط املصريف اإلسالمي 

ا متوجسة من هذا النوع من التم   . ويلتزال يف معامال

  مشكلة البحث
ملشاركات هلا القدرة على متويل ملا سبق، ف ونظراً  استثمارية تؤثر على النمو والتنمية  مشروعاتإن صيغ التمويل 

 ،بعد الصيغ عن الواقع التطبيقيألنظام املصريف اإلسالمي ولكن هي يف الواقع النظري ل وهي األكثر تداوالً 
  .االهتمام الالزم هلذا النوع من التمويل املكمل لصيغ املداينات والبديل للفائدة الربوية واملصارف اإلسالمية مل تولِ 

  : اإلجابة على جمموعة من األسئلة الفرعية وهي نيولبحث إشكالية هذه الدراسة يتعني على الباحث 
  ملشاركات؟  ما هي أمهية صيغ التمويل 
  ؟من الناحية االقتصادية املشاركاتوصيغ ) راحبة، اإلجارةامل(ما هو الفرق بني التمويل بصيغ املداينات 

  ملشاركات يف املصارف اإلسالمية احملددات املؤثرةما هي بدول جملس التعاون  الستخدام صيغ التمويل 
 ؟)2016- 2005(اخلليجي خالل الفرتة الزمنية 

  البحثأهداف 

  : تسعى هذه الدراسة إىل بلوغ عدد من األهداف منها
  مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة(على خصوصية الوساطة املصرفية اإلسالمية التعرف.( 

 ملشاركاتاجتاهات  رصد  .تطور صيغ التمويل يف املصارف اإلسالمية ملعرفة دور صيغ التمويل 

  ملشاركات يف املصارف اإلسالمية حجم ديناميكية العالقة بنيالتعرف على ا التمويل  دول ب وأهم حمددا
  .لس التعاون اخلليجيجم

                                                             
 13االثنني : ريخ الدخول،  _http://www.ifsb.org/ar_press  :على الرابط اإللكرتوين ،، ماليزركواالملبو جملس اخلدمات املالية اإلسالمية،     2

 .م6:44 ،م2017نوفمرب
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  البحث وحدودهمنهج 
اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي يف بناء اإلطار النظري من الدراسة، ويف عرض وحتليل حجم وتطور 

: كما اتبعت املنهج التجرييب. التمويل بصيغ املشاركات يف املصارف اإلسالمية اخلليجية خالل فرتة الدراسة
ملشاركات يف املصارف اإلسالمية  املؤثرة يف دداتاحملستخدام أدوات االقتصاد القياسي لتقدير  بطريقة التمويل 

اململكة العربية السعودية، اإلمارات ( وهي خلمس دول خليجية) Panel Data(ت السالسل الزمنية املقطعية ابي

مت احلصول على وقد  .م2016 – 2005يف الفرتة ) العربية املتحدة، دولة الكويت، مملكة البحرين، دولة قطر
ت من خالل التقارير السنوية للمصارف اإلسالمية حمل الدراسة ، والتقارير السنوية واملنشورات الدورية 3البيا

ت كافية  ملركزية واهليئات العامة لإلحصاء يف دول جملس التعاون اخلليجيالصادرة من البنوك ا اليت توفرت فيها بيا
  .إلجراء الدراسة التجريبية

  البحث تقسيم
، حول املوضوع التطبيقيةالدراسات  يستعرض املبحث األول جمموعة من ،تتكون الدراسة من أربعة مباحثو 

ملشاركات يف املصارف اإلسالمية اإلطار النظري عن املبحث الثاينويوضح   فيقدم املبحث الثالثأما  ،التمويل 
ملشاركات يف  املبحث وخيصص  ،املصارف اإلسالمية بدول جملس التعاون اخلليجيمستوى وتطور حجم التمويل 

ملشاركات ينموذج القياسال الرابع   .لتقدير احملددات املؤثرة لصيغ التمويل 

  

  السابقةالتطبيقية الدراسات : املبحث األول
أجريت العديد من الدراسات يف جمال التمويل بصيغ املشاركة واملضاربة يف املصارف اإلسالمية واحملددات املؤثرة 

ا يت، وأعلى حجم التمويل    : هم هذه الدراسات ما 

إىل حتليل عمق مسامهة اإلنتاج احمللي هدفت واليت  Syafii, Nuruddin ,Soemitra,2017(4( دراسة - 

ح، وسعر الفائدة، ومعدل التضخم ومعدل النمو االقتصادي على حجم التمويل  اإلمجايل ونسبة توزيع األر
 Vector Auto Regression (VAR)ملشاركات يف إندونيسيا، واستعملت الدراسة لتحليل املتغريات 

                                                             
ت املالية للمصارف اإلسالمية من العملة احمللية لكل بلد إىل عملة الدوالر وذلك متا 3 مع متطلبات  شياً جتدر اإلشارة إىل أننا قمنا بتحويل مجيع البيا

    .الدراسة القياسية

4 Syafii, Nuruddin ,Soemitra, (2017)."Financial Volume Analysis Based On Profit Sharing Sharia Banking In 
Indonesia", Journal of Humanities And Social Science  Volume 22, Issue 8, Ver.10, ,pp.1-6. 
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ثري ذا معىن للمتغريات التالية على حجم التمويل م، وتوصلت الدراس2016- 2005خالل الفرتة  ة إىل وجود 
ح،  :بصيغ املشاركات  .ومعدل النمو االقتصادي، معدل التضخمو سعر الفائدة، و نسبة توزيع األر

ملضاربة يف اليت  Amelia, Hardini, 2017(5( دراسةو  -  هدفت إىل حتديد املتغريات املؤثرة على التمويل 

ت شهرية لسلسلة زمنية خالل الفرتة  م 2015- 2009املصارف اإلسالمية الزراعية، واستعملت الدراسة بيا
، وتوصلت إىل أن حجم الودائع وسعر الفائدة هلما Multiple linear regressionستخدام طريقة القياس 

ثري سليب رأسبينما نسبة كفاية  ،يب على نسبة التمويل بصيغة املضاربةثري إجيا وأن معدل التضخم ، املال له 
ثري معنوي ح ليس هلا أي   .ونسبة توزيع األر

تناولت التحقيق والتحليل للعوامل املؤثرة يف التمويل  اليت Yulianto, Solikhah,2016(6( دراسةو  - 

ندونيسيا إمصارف إسالمية يف  6ملضاربة على مستوى العمالء والبيئة القانونية، واشتملت عينة الدراسة على 
ً 2014- 2009خالل الفرتة  ت مقطعية واستبيا ثري موجب ذا معىن م، واستعملت بيا ، وتوصلت إىل وجود 
ح بني املصرف واملضارب) هيئة الرقابة الشرعية(وكمة ملؤشرات احل ثري سالب لنسبة الديون  ،ونسبة توزيع األر و

ثري  ،املتعثرة حجم جملس اإلدارة، ومعدل السيولة املصرفية : ذا معىن إحصائي للمتغريات التالية اً ومل تظهر النتائج 
 ).حجم الودائع/حجم التمويل(

حاول الباحثان حتليل العوامل الرئيسية اليت حتدد مستوى  واليت فيها Rama, Kassim,2013(7( دراسةو  - 

 Vector(استعمل الباحثان أدوات قياسية مثل وقد  ،الودائع والتمويل يف املصارف اإلسالمية يف إندونيسيا

autoregulation analysis(  ت شهرية من م لدراسة دور املتغريات املالية 2011م إىل 2004وبيا
من نسبة العائد  واستنتجت الدراسة أن كالً  ،واالقتصادية يف حتديد مستوى الودائع والتمويل يف املصارف اإلسالمية

ح ونسبة الفائدة على الودائع يف البنوك التقليدية يلعبا دوراً  على الودائع يف املصارف يف التأثري  مهماً  على األر
ثري قوي  حية األصول استنتجت الدراسة أن نسبة الفائدة على القروض يف البنوك التقليدية هلا  اإلسالمية، ومن 

 .على الطلب على التمويل من املصارف اإلسالمية

                                                             
5 Amelia,and Hardini. (2017). "Determinant of Mudharaba financing: a study at Indonesian Islamic rural 
banking", Etikonomi Volume 16 (1), P- ISSN: 1412 -8969; E- ISSN: 2461-0771.pp.43-52. 

6 Yulianto, A., Solikhah, B. (2016). "Investigate the influence factors of Mudharaba financing to strengthen the 
core business of Islamic banking", IJABER, Vol. 14, No. 5, pp. 3025-3034. 

7 Rama, and Kassim, (2013). Analyzing Determinates of Assets and Liabilities in Islamic Banks Evidence from: 
Indonesia, Review of Islamic Economics, Finance, and Banking, Vol.1, No.1, pp.34-53. 
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ملصارف اإلسالمية  واليت عرض فيها Farooq, Ahmed, 2013(8( دراسةو  -  الباحثان األسباب اليت تدفع 

ملشاركة، وقد استخدم الباحثان من أجل ذلك املنهج الوصفي من خالل  كستان إىل احلد من تطوير التمويل  يف 
نه أاستبانة مت توزيعها على املختصني يف املصارف اإلسالمية واألكادمييني واالقتصاديني، وأظهرت نتائج االستبانة 

أوهلا عدم اهتمام  ،وجد أربعة أسباب رئيسية تفسر ضعف التمويل بصيغ املشاركات يف املصارف الباكستانيةت
ذا النوع من التمويل نتيجة غياب كفاءات بشرية جتمع بني املعرفة الشرعية واخلربة املصرفية  العاملني يف املصارف 

نياً  ذا النوع من غياب البيئة القانون يف جمال التمويل اإلسالمي،  ذه العقود، وجهل العمالء  ية اليت تنظم العمل 
ضعف الوازع الديين الذي أدى إىل غياب األمانة والثقة اليت هي من الشروط  التمويل و كيفية ممارسته، وأخرياً 

ذه العقوداأل  .ساسية للتعامل 

ت اليت تواجهها املصارف اإلسالمية يف  Ascarya, 2010(9( دراسةو  -  حيث تناول فيها الباحث الصعو

لتمويل على أساس املشاركة يف الربح واخلسارة من خالل استبانة وزعت على العاملني يف املصارف  القيام 
سباب املهتمني بقطاع التمويل اإلسالمي، وتوصلت الدراسة إىل أن من أ واألكادميينياإلسالمية اإلندونيسية 

ملصارف  ضعف التمويل بصيغ املشاركات يف املصارف اإلندونيسية ارتباطها بعوامل داخلية هلا عالقة مباشرة 
لعمالء وبسلطة اإلشراف على العمل املصريف، حيث تعترب اإلشكاليات  تمع و وعوامل خارجية هلا عالقة 

مثل غياب أدوات فعالة لتحليل الطلب على : من العقودالتقنية من العوامل الداخلية اليت تعيق تطبيق هذا النوع 
ذا النوع من التمويل ،جلالتمويل طويل األ إىل جانب  ،مع الضوابط الشرعية التوافقو  ،وإدارة املخاطر املرتبطة 

وجعله تدعيم التمويل بصيغ املشاركات ب) املديرين وجملس اإلدارة(عدم التزام اإلدارة العليا يف املصارف اإلسالمية 
ت يف أنشطة املصرف  ومن العوامل اخلارجية غياب دعم سلطة اإلشراف ). تبين سلوك عدم املخاطرة(من األولو

ذه العقود ،هلذا األسلوب يف التمويل كذلك غياب   ،ويظهر ذلك يف عدم تطور البيئة القانونية اليت تنظم العمل 
ذه العقود، واالنطباع السائد لدى العمالء على أن هذا  األمانة والثقة اليت هي من الشروط األساسية للتعامل

لصيغ األخرى  .العقد مكلف وأكثر خماطرة مقارنة 

                                                             
8 Farooq, and Ahmed, (2013). Musharakah Financing: Experience of Pakistani Banks, World Applied Sciences  
Journal 21 (2): pp. 181-189. 

9 Ascarya, (2010). "The Lack of Profit-and-Loss Sharing Financing in Indonesian Islamic Banks": Revisited The 
Annual International Symposium on the Analytic Hierarchy Process 2009, Katz Graduate School of Business, 
University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania, USA, pp. 70-98. 
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ثري التغري يف نسبة الفائدة على الطلب  واليت هدفت Abdul Kader, Leng,2009(10( دراسةو  -  إىل معرفة 

على التمويل اإلسالمي يف نظام بنكي مزدوج، فمن الناحية النظرية فكل تغري يف نسبة الفائدة يؤثر على سلوك 
 والختبار هذه الفرضية ،العمالء الذين يقودهم عامل الربح يف االختيار بني التمويل اإلسالمي أو التمويل التقليدي

ت شهرية امتدت من  لتمويل السكين يف 2007م إىل 1999استعملت الدارسة بيا م حول القروض اخلاصة 
ت حول نسبة الفائدة على هذه القروض واستعمل ،املصارف اإلسالمية والبنوك التقليدية هلذا الغرض  توبيا

)Impulse Response Function and Granger Causality Test ( الدراسة إىل نتيجة تفيد وتوصلت
دة يف نسبة الفائدة على القروض يف البنوك التقليدية حتث العمالء على طلب التمويل من املصارف  ن الز

يف اختيار اخلدمات اليت  رئيسياً  تبني هذه الدراسة أن دافع الربح يلعب دوراً  إذ ،والعكس صحيح ،اإلسالمية
 عند ني بديلتنين التمويل اإلسالمي والتمويل التقليدي يعتربان سلعتإرى فتقدمها املصارف اإلسالمية، بعبارة أخ

ن املصارف اإلسالمية تتعرض ملخاطر تغري نسبة الفائدة وتستنتج هذه الدراسة  ،العمالء يف النظام البنكي املاليزي
 .لرغم من انتمائها إىل نظام ال ربوي

  ةما متتاز به هذه الدراسة عن الدراسات السابق
ملشاركات يف املصارف اإلسالمية ولكن تركزت هذه  توجد العديد من الدراسات اليت تطرقت إىل قلة التمويل 

 جملس التعاون اخلليجيوالدراسات حول دول  ،سيا مثل ماليز وإندونيسياآالدراسات يف معظمها على دول شرق 
حية العدد واحلجم تكاد تكون معدومة على حد  – اليت توجد فيها نسبة كبرية من املصارف اإلسالمية من 

  . طالع الباحثنيا
ملشاركات يف املصارف اإلسالمية يف دول جملس لذا  يرى الباحثان أنه من املهم حتليل أهم حمددات صيغ التمويل 

  . لتجارب األخرىالتعاون اخلليجي ملعرفة خصوصيتها مقارنة 
  

ملشاركات اإلطار: املبحث الثاين   يف املصارف اإلسالمية النظري عن التمويل 
ملشاركات من أهم عقود االستثمار يف الفقه اإلسالمي حيث ميثل مبدأ املشاركة يف الربح  ،تعد صيغ التمويل 

واخلسارة األساس النظري الذي يرتكز عليه نشاط الوساطة املصرفية اإلسالمية والذي يتمثل يف تعبئة املوارد املالية 

                                                             
10 Abdul Kader R. and Leng Y. (2009). “The Impact of Interest Rate Changes on Islamic Bank Financing,” 
International Review of Business Research Papers, Vol. 5 No. 3, pp. 189-201. 



دف  التقليدية تقوم بدور الوسيط املايل
قراضها إىل ذوي العجز املايل، ولكن ختتلف  ي جتمع املدخرات من ذوي الفوائض املالية وتقوم 

 قراضإلاملصارف اإلسالمية عن البنوك التقليدية يف طريقة استثمارها ألموال املودعني، فالبنوك التقليدية تقوم 
األموال من املودعني على أساس عقد 

 .)مضارب وسيط
  : إىل املصارف اإلسالمية

ملداينات املبنية على هامش ربح متفق عليه مسبقاً  خذ شكل صيغ متويل  يف  وهي 

ا مع  هو أسلوب متويلي يقوم على أساس استثمار املصرف ألمواله عن طريق املشاركة 
مشاركة املصرف العميل يف الناتج املتوقع احلصول عليه 

ألساس الذي تعتمده يف إدارة  أوهلا تتعلق 
لغرم والقائم    .على قاعدة الغنم 

  خصائص الوساطة املالية يف النظام املصريف اإلسالمي

  

ح : مفهوم الشركة يف اإلسالم إىل ، )املضاربة(املشاركة يف األر
، وقد استثنت هذه الدراسة عقود املزارعة 

لد العاشر، عام   .63م، ص1998املصري، رفيق يونس، ماهية املصرف اإلسالمي، جملة االقتصاد اإلسالمي، جامعة امللك عبد العزيز، ا

( ،  . 62ص ،م2011عام ، ماليز

9 

ا شأن . 11وتوظيفها يف أصول تشاركية التقليدية تقوم بدور الوسيط املايل البنوكاملصارف اإلسالمية شأ
قراضها إىل ذوي العجز املايل، ولكن ختتلف  ي جتمع املدخرات من ذوي الفوائض املالية وتقوم 

املصارف اإلسالمية عن البنوك التقليدية يف طريقة استثمارها ألموال املودعني، فالبنوك التقليدية تقوم 
األموال من املودعني على أساس عقد  أخذفت ، أما املصارف اإلسالمية)الر(على أساس الفائدة 

مضارب وسيط(نحها إىل املتمولني على أساس املضاربة أو املشاركة 
املصارف اإلسالمية املستخدمة من قبلو  تنقسم الصيغ التمويلية املستمدة من الفقه اإلسالمي

ملداينات املبنية على هامش ربح متفق عليه مسبقاً  :عقود املعاوضات خذ شكل صيغ متويل  وهي 
  .واالستصناع كاملراحبة واإلجارة والسلم

ا مع و  :عقود املشاركات هو أسلوب متويلي يقوم على أساس استثمار املصرف ألمواله عن طريق املشاركة 
مشاركة املصرف العميل يف الناتج املتوقع احلصول عليه العميل الذي يطلبه يف مشروع تشاركي، أي 

 . للمشروع رحبا أو خسارة
ألساس الذي تعتمده يف إدارة  12يف الشريعة اإلسالمية خباصيتني أساسيتني املشاركات أوهلا تتعلق 

 املشاركات وهو مبدأ الوكالة، والثانية تتعلق بكيفية توزيع الربح واخلسارة

خصائص الوساطة املالية يف النظام املصريف اإلسالمي) 1(رقم الشكل 

  .من إعداد الباحثني

ملشاركة اعتماداً  مفهوم الشركة يف اإلسالم إىل على ميكن تقسيم نظام التمويل 
، وقد استثنت هذه الدراسة عقود املزارعة 13)الناتج(واملشاركة يف اإلنتاج ، )العقدشركة (واملشاركة يف رأس املال 

  .واملساقة لندرة تطبيقها يف املؤسسات املالية اإلسالمية
                                         

لد العاشر، عام  املصري، رفيق يونس، ماهية املصرف اإلسالمي، جملة االقتصاد اإلسالمي، جامعة امللك عبد العزيز، ا

)ISRA(أساسيات التمويل اإلسالمي، األكادميية العاملية للبحوث الشرعية، 

 

وتوظيفها يف أصول تشاركية
قراضها إىل ذوي العجز املايل، ولكن ختتلف فه حتقيق الربح، ي جتمع املدخرات من ذوي الفوائض املالية وتقوم 

املصارف اإلسالمية عن البنوك التقليدية يف طريقة استثمارها ألموال املودعني، فالبنوك التقليدية تقوم 
على أساس الفائدة  واالقرتاض

نحها إىل املتمولني على أساس املضاربة أو املشاركة متملضاربة، و ا
تنقسم الصيغ التمويلية املستمدة من الفقه اإلسالميو 

 عقود املعاوضات
كاملراحبة واإلجارة والسلم  العقد،

 عقود املشاركات
العميل الذي يطلبه يف مشروع تشاركي، أي 

للمشروع رحبا أو خسارة
املشاركات ومتتاز عقود

املشاركات وهو مبدأ الوكالة، والثانية تتعلق بكيفية توزيع الربح واخلسارة
  

من إعداد الباحثني: املصدر

ملشاركة اعتماداً و  ميكن تقسيم نظام التمويل 
واملشاركة يف رأس املال 

واملساقة لندرة تطبيقها يف املؤسسات املالية اإلسالمية
                                                            

لد العاشر، عام  11 املصري، رفيق يونس، ماهية املصرف اإلسالمي، جملة االقتصاد اإلسالمي، جامعة امللك عبد العزيز، ا

أساسيات التمويل اإلسالمي، األكادميية العاملية للبحوث الشرعية، دمحم منذر، قحف،  12
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  ملضاربة بني املصرف واملستثمرالتمويل  .1
ار عادة يستلزم ألن االجت ،مبعىن السفر" اسم مشتق من الضرب يف األرض: على وزن مفاعلة، وهي: "املضاربة لغة

من السفر ألن املضارب يسري يف  وملا فيه غالباً  ،منهما يضرب بسهم يف الربح ألن كالً مأخوذ من الضرب، السفر، 
[ ﴿َوِإَذا َضَربْـُتْم ِيف اْألَْرِض فـََلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن تـَْقُصُروا ِمَن الصََّالِة﴾: للربح، قال تعاىل األرض طلباً 

: افتعرف  اصطالحاً أما  ،14"ضارب له أي اجتر يف ماله وهي القراض: "ويف القاموس احمليط]. 101:النساء
أي أن رأس املال من طرف رب املال والعمل من  ،15"آخر عقد شركة يف الربح مبال من جانب وعمل من جانب"

  .على أن يكون ربح ذلك بينهما على حسب ما يتفقان عليهطرف رب العمل 
ودرايته  للمال يقوم بتوظيف أمواله بناء على خربته املضاربة يف املصارف اإلسالمية على اعتبار املصرف رً  تقومو 

تج املضاربة بني  إىل املستثمرين ذوي اخلربة واملهارة، دارة املشاريع وتسيريها جبهدهم، ليتم توزيع  الذين يقومون 
خذها العميل  خذها املصارف اإلسالمية، واحلصة األخرى  الطرفني على أساس حصتني، حصة مقابل التمويل، 

ملضاربة تتم بني طرفني مها   :مقابل العمل، وعليه فعملية التمويل 
 م بتقدمي التمويل الكامل الذي حيتاجه العميلهو الذي يقو و : املصرف . 
 هو املضارب صاحب اخلربة الذي يقدم جهده وعملهو : العميل.  

  16يف املصارف اإلسالميةاملضاربة  أنواع .1- 1
وهي اليت يدفع فيها رب املال ماله إىل املضارب؛ ليستثمره حسب الكيفية اليت يراها : املضاربة املطلقة: النوع األول

فاملضارب له احلرية . العمل والزمان واملكان، أو من يعامله من األشخاص لتحقيق الربح، من غري تعينياسبة من
 .املطلقة يف استثمار مال املضاربة، وهذا النوع هو الغالب يف املصارف اإلسالمية

                                                                                                                                                                                                
م، 1991قحف، دمحم منذر، مفهوم التمويل يف االقتصاد اإلسالمي، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية جدة، عام  13

 .12ص

دي، 14  .96، ص)ت.د(، القاموس احمليط، جمد الدين أيب طاهر دمحم الفريوز آ

علي دمحم  - عادل أمحد عبد املوجود : رد احملتار على الدر املختار، احملققال، حاشية ابن عابدين احلنفي العزيزابن عابدين، دمحم أمني بن عمر بن عبد  15
ض، للطباعة والنشر دار عامل الكتب ، معوض  .430، ص8م، اجلزء 2003، عامخاصة، طبعة الر

الطبعة بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، املطبعة اجلمالية، القاهرة، ، الكاساين احلنفي الكاساين، عالء الدين أيب بكر بن مسعود: انظر ذلك يف 16
هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية ، 87، ص6، اجلزء م1986الطبعة الثانية،  ، بريوت،دار الكتب العلمية: تصويرهـ، 1402األوىل، عام 

 .371، صم2003املضاربة، املنامة، البحرين، عام : بشأن) 13(اإلسالمية، املعايري الشرعية، املعيار الشرعي رقم 
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ن: املضاربة املقيدة: النوع الثاين إىل  يدفع املصرف ماالً  وهي اليت يقيد فيها املضارب بقيد أو شرط خيتص بعمله، 
شخص آخر على أن يعمل به يف بضاعة معينة أو يف وقت معني، أو يف سوق معني، أو يشرتط أن ال يتعامل إال 

ر املرتتبة على وحده عن ا ويتعني على املضارب احرتام قيود العقد، فإن خالفها كان مسؤوالً . بشخص معني آل
  .هذه املخالفة

ملشاركة   .2   التمويل 
شرك الرجل الرجل يف البيع : وهي لغة يدل على اخللط أو االختالط يقالشاركة لفظ مشتق من الشركة، امل

أو اختلط نصيبهما، ويقال اشرتكنا مبعىن تشاركنا، واجلمع ُشركاُء  ه، أي اختلط نصيب"واملرياث، يشركه شركاً 
  . 17وأشرَاك

ا عقد  ويف املصارف اإلسالمية تعرف  .أو عمل واالشرتاك يف رحبهبني اثنني أو أكثر مبال وتعرف املشاركة على أ
قائمة على الديدة أو اجلشروعات امل إنشاءلإلسهام يف ا تقدمي املصرف والعميل املال بنسب متساوية أو متفاوتة 

ملشاركةأساس املشاركة يف نتائج النشاط من ربح أو خسارة، ومن أبرز أنواع  ة املصارف املطبقة يف غالبي التمويل 
لتمليك(، املشاركة املتناقصة )الدائمة(املشاركة الثابتة : اإلسالمية   ).املنتهية 

  املشاركة الثابتة. 1- 2
ملال بني شخص أو أكثر بنسب متساوية أو متفاوتة يف مشروع جتاري  الشرتاك  هي قيام املصرف اإلسالمي 

مشارك حصة من رأس املال بصفة دائمة، ويستحق كل  قائم أو إلنشاء مشروع استثماري جديد، حبيث ميتلك كل
ح املشروع هواحد من الشركاء نصيب بتة ال تنتهي  رأسهي دخول املصرف يف "أو . 18من أر مال مشرتك حبصة 

تج نشاط الشركة ربح أو خسارة على الشركاء حسب  نقضاء عمر الشركة أو اخلروج منها، ويوزع صايف  إال 
  .19"رأس املال مسامهة كل منهم يف

  :20وميكن تقسيم املشاركة الثابتة إىل

                                                             
هـ، حرف الكاف، فصل الشني، 1414دار صادر، بريوت، الطبعة الثالثة، عام ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين دمحم األنصاري، لسان العرب،  17

 .2248، ص4مادة شرك، اجلزء 

  .434ص ،م2006مشق، الطبعة الثالثة، عام وهبة، املعامالت املالية املعاصرة، دار الفكر، دالزحيلي،  18

 . 134ص، م2013عام  املنصورة، لطفي، أمحد دمحم، االستثمار يف عقود املشاركات يف املصارف اإلسالمية، دار الفكر والقانون، 19

ملشاركة، مركز االقتصاد اإلسالمي، املصرف اإلسالمي الدويل لالستثمار وادالغزايل، عبد احلمي 20 م، 1996لتنمية، الطبعة الثانية، عام ، التمويل 
 .18- 17ص
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بتة مستمرة ملشروع املمول من قبل املصرف دون حتديد مدة انتهاء للمشروع، ويكون  :مشاركة  وهي اليت ترتبط 
  .نه موجودأطاملا  املصرف شريكاً 

بتة منتهية بتة يف ملكية املشروع، إال أن االتفاق بني: مشاركة   املصرف والشركاء يتضمن توقيتاً  وهي مشاركة 
ملشاركة وغريها معيناً   . لتمويل املشروع، مثل دورة نشاط جتاري، أو توريد صفقة معينة 

  املشاركة املتناقصة . 2- 2
هي شركة يعطي املصرف فيها احلق للشريك يف احللول حمله يف امللكية " :منها ن بتعريفات متقاربةعرفها املعاصرو 

هي عبارة عن شركة يتعهد " :أيضاً وتعرف . 21"على دفعات حسبما تقتضيه الشروط املتفق عليها دفعة واحدة، أو
وإن هذه العملية تتكون من . إىل أن يتملك املشرتي املشروع بكاملة فيها أحد الشركاء بشراء حصة اآلخر تدرجيياً 

ه الشركة غري مشرتط فيها البيع والشراء، الشركة يف أول األمر، مث البيع والشراء بني الشريكني، والبد أن تكون هذ
وإمنا يتعهد الشريك بذلك بوعد منفصل عن الشركة، وكذلك يقع البيع والشراء بعقد منفصل عن الشركة وال جيوز 

  .22"أن يشرتط أحد العقدين يف اآلخر
ن يبيع له حصت ويتبني مما سبق أن هذه املعاملة تتضمن وعداً  ه يف الشركة، إذا من املصرف اإلسالمي لشريكه 

لتمليك سدد له قيمتها قياساً  من  ، وتعد هي شركة عنان أثناء وجودها، حيث يساهم كالً 23على اإلجارة املنتهية 
دارة املشروع، ويبيع املصرف  عتبارمها شريكني برأس املال، ويفوض املصرف شريكه  الطرف األول واملصرف 

  .عقد الشركةاألول، بعقد جديد ال عالقة له ب ء األقساط من الطرفبعد استيفا أو جزئياً  حصته للشريك كلياً 
   24:صور على النحو التايل ةيف عد املشاركة املتناقصةوميكن أن تكون 

كأن يبيع العميل   ،على حتديد حصة كل منهما يف رأس مال املشاركة هأن يتفق املصرف مع متعامل: الصورة األوىل
  . حصته إىل املصرف بعد إمتام املشاركة بعقد مستقل، ويكون له احلق يف بيعها للمصرف أو غريه

                                                             
  .338، صم1996شبري، دمحم عثمان، املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي، دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن،  21

م، 2002عام  ،بشأن املشاركة) 12(املعيار الشرعي رقم  مرجع سبق ذكره هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، املعايري الشرعية، 22
  .321ص

 .446- 436، صذكره بقعامالت املالية املعاصرة، مرجع ساملشبري،  23

  .14، ص10م، القرار رقم 1979وقد أقر املؤمتر األول للمصارف اإلسالمية بديب الصور الثالث للمشاركة املتناقصة، عام  24
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، متوقعاً  على املشاركة يف التمويل الكلي أو اجلزئي ملشروع يدر دخالً  هأن يتفق املصرف مع متعامل: الصورة الثانية
جلزء املتبقي من اإليرادات  ،دخل احملققعلى أن حيصل املصرف على نسبة شائعة من صايف ال الحتفاظ  مع حقه 

  . أو على قدر منه يتفق عليه
حيدد نصيب كل من املصرف وشريكه يف صورة أسهم متثل جمموع قيمه الشيء موضوع املشاركة، : الصورة الثالثة

إذا شاء أن يقتىن من حيصل كل من الشريكني حصة شائعة من اإليراد املتحقق للمشروع، وللشريك املتعامل 
  .األسهم اململوكة للمصرف بسعر السوق حىت تكتمل له ملكية املشروع بشراء أسهم املصرف كلها

  :25يف املصارف اإلسالمية املشاركاتصيغ بالتمويل  مزا .3
 بني أطراف العملية التمويلية توزيع العائد عدالة . 

  املشروعاتالكفاءة يف متويل. 

 التكيف مع التغريات اهليكلية عند حدوث األزماتيف والقدرة  ،على مستوى االقتصاد حتقيق االستقرار . 

 ال لتمويل أصحاب املشروعات  ،من خالل ربط عنصري العمل ورأس املال متويل النمو والتنمية وفتح ا
 .الصغرية واملتوسطة

ملشاركات يف املصارف اإلسالمية .4 ت التمويل   بدول جملس التعاون اخلليجي صعو
إىل العديد من التقارير واألدبيات حول هذا املوضوع ميكن بصفة عامة تلخيص معوقات االستثمار طويل  استناداً  

  :26جل يف املصارف اإلسالمية يف عده عناصر أمههااأل
 عدم توافق آجال جل يف املصارف اإلسالمية ينتج عنه ما يسّمى مبشكلة ضعف املوارد املالية طويلة األ

االستثمار مع آجال الودائع مما يزيد من خماطر السيولة وحيد من قدرة املصرف على القيام بتمويل طويل 
لتايل . اآلجل إىل جانب ذلك فاملصارف اإلسالمية تعمل يف بيئة تنافسية مع املصارف التقليدية و

ذلك لونتيجة . السحب عند الطلب ها يرغبون يف احلصول على ضمان أمواهلم مع القدرة علىؤ فعمال
جل جل فيمكن أن يستخدمها يف استثمار قصري األن توفرت لديه ودائع طويلة األإاإلسالمي و  فاملصرف

 . جلمن اخلسارة اليت ميكن أن تتعرض هلا املشاريع طويلة األ للسحب املفاجئ وخوفاً  حتسباً 

                                                             
، أطروحة دكتوراه يف االقتصاد واملصارف اإلسالمية، "ملشاركة يف املصارف اإلسالمية تطوير آليات التمويل" سليمان، أبو اهليجاء، إلياس عبد هللا 25

  .53، صم2007جامعة الريموك، عام 

   ).2000(، دار وبريسلي )2000،1996(، أبو زيد )2006(دوابه  )2013(، لطفي )2013(أبو النيل  :يف هذا اإلطار ميكن الرجوع إىل 26
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 إن االستثمار بصيغة املضاربة . ربة املصرفيةعدم توافر كفاءات بشرية جتمع بني املعرفة الشرعية واخل
جل وتتطلب كذلك مراقبة االستثمارية طويلة األ املشروعاتواملشاركة تتطلب معرفة بدراسة جدوى 

ذا النوع من الصيغ التمويلية، أل ن إيرادات عمليات إجنازها للتقليل من املخاطر األخالقية املرتبطة 
 .قه املشروع من نتائجاملصرف اإلسالمي مرتبطة مبا حيق

  ذا النوع غياب بيئة قانونية ورقابية تتالءم مع طبيعة األهداف التنموية للمصارف اإلسالمية وتنظم العمل 
وهذا ما جعل املصارف اإلسالمية هلا ميل أكثر إىل التمويل  ،من التمويل وحتمي حقوق مجيع األطراف

الحتفاظ بنسبة معينة من أمواهلا الذاتية ملواجهة  التجاريةفالبنك املركزي جيرب البنوك . 27بصيغ املداينات
فهذه االحتياطيات جيب أن تكون قادرة . خماطر عدم السداد أو أي صدمات تتعرض هلا أصول البنك

على امتصاص أي اخنفاض يف قيمة أصول املصرف وأن ال تنتقل هذه الصدمات إىل املودعني أو 
ذه لنظر إىل هذه . الطريقة حيافظ اجلهاز املصريف على صالبته و مناعته املؤسسات األخرى الدائنة و  و

ا ال تتالءم مع طبيعة التمويل بصيغة املضاربة واملشاركة يف املصارف اإلسالمية املبنية على  املربرات جند أ
لغنم مال فال يوجد التزام من املصرف اإلسالمي بضمان رأس ، مبدأ تقاسم الربح واخلسارة والغرم 

لنسبة للودائع ألجل يف البنوك التقليدية ت االستثمارية كما هو احلال  ووجود بيئة . أصحاب احلسا
خذ بعني االعتبار هذا املبدأ معىن ذلك أن حجم متويل االستثمارات طويلة األ جل يف قانونية ال 

ا على توفري االحتياطيات الالزمة لتغطية  . خماطر هذا النوع من التمويلاملصارف اإلسالمية مرتبط بقدر
ألمر اهلني ألنه يتطلب من املصرف االحتفاظ جبزء من  لطبع احلصول على هذه األموال الذاتية ليس 

دة يف رأس ماله عرب طلب اكتتاب جديد حه كاحتياطي يضاف إىل رأس ماله أو الز ولتخطي هذه . أر
قل تكلفة يفضل املصرف متويل مشاريع قصري   . جل وأقل خماطرةة األالقيود 

 خلطر األفعال اخلفية من  معرضاً ) رب املال(مما جيعل الوكيل  ،طبيعة عقد املضاربة الذي هو عقد وكالة
 .وكذلك خلطر إخفاء املعلومة حول النتيجة النهائية للمشروع ،أثناء تنفيذ املشروع) املضارب(املوكل 

   البيئة التنافسية اليت تنشط فيها املصارف اإلسالمية، فاملصارف التقليدية وحبكم جتربتها اليت تفوق بكثري

ً هلا القدرة على توفري منت ،املصارف اإلسالمية هذه املصارف  ، فمثالً وأكثر عائداً  جات مالية أكثر أما
ا على الودائع اجلارية وعلى الودائع ألجل مع ضمان تعطي عائداً  هذا  .رأس املال والسيولة ألصحا

                                                             
جتة عن عدم التزام  27 ضمنت املضاربة حقوق صاحب رأس املال مثل احلق يف احلصول على جزء من الربح وحق حتميل املضارب اخلسارة إذا كانت 

 .بشروط العقد وإقامة هذا احلق تتطلب بيئة قانونية ورقابية مالئمة
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العالية  هملخاطر  جل نظراً السلوك، أجرب املصارف اإلسالمية على ترك األسلوب االستثماري طويل األ
 .عن السيولة والرحبية من أجل احملافظة على عمالءها جل حبثاً واتباع أسلوب جتاري قصري األ

 من أحد شروط هذا العقد تسليم رأس املال للمضارب  الفصل بني امللكية واإلدارة يف عقد املضاربة، إذ
وهذا الفصل بني  ،وإطالق حرية التصرف فيه حىت تتاح له إمكانية حتقيق مقصود املضاربة وهو الربح

ا  مع صعوبة التخارج من هذه العملية إذا مل يكن رب املال راضياً  ،امللكية واإلدارة عن الطريقة اليت تدار 
من الدخول يف  جعلت املصارف أكثر توجساً  ،تداول هذا العقد يف سوق األوراق املالية لعدم أمواله نظراً 

ا  . 28ها إذا رغبت يف ذلكءعمليات متويل ال تستطيع إ
 

ملشاركات يف : املبحث الثالث املصارف اإلسالمية بدول جملس التعاون مستوى وتطور حجم التمويل 

  اخلليجي
ملشاركات إال أن الواقع العملي لتجربة املصارف اإلسالمية يظهر على الرغم من اإلجيابيات  املتعددة للتمويل 

ملراحبة واإلجارة وحتفظها من أسلوب التمويل بصيغ املشاركات  تركيزها على التمويل قصري األجل مثل التمويل 
تدّين نسبة  من الدراسات تظهر العديدحيث  .لرغم من دوره الرئيسي واجلوهري يف حتقيق أهدافها التنموية

متت يف دولة ماليز  واليت) Adebola, Yusoff, Dhalan,2011(التمويل بصيغ املشاركات منها دراسة 
ملشاركات من جمموع التمويل املصريف اإلسالمي 2010- 2002خالل الفرتة  م وتوصلت إىل أن نسبة التمويل 

كستان خالل الفرتة  )Farooq, Ahmed, 2013(، ودراسة %1.01تعدى نسبته تال  واليت متت يف دولة 
ملشاركات يف املصارف اإلسالمية ال 2011- 2006 من جمموع  %1.85ز تجاو تم وأظهرت أن نسبة التمويل 

-2002حول املصارف اإلسالمية يف إندونيسيا خالل األعوام ) Ascarya, 2010(دراسة  التمويل، وأيضاً 
ملشاركات أظهرت أن نسبة التمو حيث م، 2008   .املصريف جمموع التمويل من% 36حبوايل قدر تيل 

ذه الدراسة نظراً ئاملخترب والبيئة املال فتعترب ياخلليججملس التعاون دول  املصارف اإلسالمية يفأما  ملا  مة للقيام 
م حازت دول جملس التعاون لدول اخلليج 2016ففي عام . حققته من ثقل مهم يف الصناعة املصرفية اإلسالمية

العريب على أعلى نسبة من حجم األصول املصرفية اإلسالمية حول العامل، حيث بلغ حجم األصول املصرفية 
من % 43.5ما نسبته أي يار دوالر أمريكي مل 650املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية يف الدول اخلليجية حوايل 

                                                             
جل وسرعة يف األ ةموال املضاربة أنفقت على جتهيزات رأمسالية ال ميكن تسييلها بسهولصحيح انه حيق لرب املال فسخ عقد املضاربة مىت شاء ولكن أ 28

 .جلويف هذه احلالة تفضل املصارف حصر نشاطها االستثماري يف العمليات قصرية األ ،القصري
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ويف نفس العام حازت اململكة العربية السعودية على أعلى نسبة من . 29اإلسالمية يف العاملجمموع األصول املصرفية 
ها اإلمارات ت، تل%47اخلليجي حيث بلغت نسبتها حجم أصول املصارف اإلسالمية يف دول جملس التعاون 

  . 30%4، والبحرين بنسبة %13، مث دولة قطر %14الكويت بنسبة مث ، %21العربية املتحدة بنسبة 
ملشاركات يف املصارف اإلسالمية وميكن  -2005خالل الفرتة  بدول جملس التعاون اخلليجيتقييم أمهية التمويل 

  :التاليةاستخدامات األموال يف املصارف اإلسالمية عن طريق النسب  تقييم األصول أومن خالل ، م2016
 ،ملشاركات إىل إمجايل األصول ملضاربة واملشاركة نسبة التمويل  واألوراق  وتتضمن هذه الصيغ التمويل 

 .وهو مؤشر عن حجم االستثمار طويل األجل يف املصارف اإلسالمية املالية مثل الصكوك

  ملداينات إىل إمجايل  عقود املداينات من االستثمارات قصرية األجل واليت رباألصول، وتعتنسبة التمويل 
 .التورق، والسلم، واالستصناع، واإلجارةو تتضمن بيع املراحبة، 

ملشاركات يف املصارف اإلسالمية اخلليجية  )1(اجلدول رقم    %)من إمجايل األصول (نسبة التمويل 
 السنة السعودية اإلمارات الكويت البحرين قطر

9,5 25,8 13,7 22 8,4 2005 
10 22,6 9,7 21 4,3 2006 

12,5 22,3 11,7 21,2 10,4 2007 
9,5 22,5 11,2 17,7 10,1 2008 
6,5 25,4 10,2 13 13 2009 
9,2 27,2 7,9 15,7 11,7 2010 

23,7 28,5 8 12,3 10,9 2011 
20 28,2 7,3 11,3 10,4 2012 
22 27,5 7,5 9,8 12,1 2013 

17,2 27,3 7,9 10,9 11,7 2014 
18 30,3 6,7 11,3 10,9 2015 

17,3 28,6 7,6 13,3 11,5 2016 

 املتوسط 10,45 14,95 9,1 26,35 14,6

  .)2016- 2005(بدول جملس التعاون اخلليجي التقارير السنوية للمصارف اإلسالمية : املصدر

                                                             
 .7ص ،م2017الملبور، لعام التقرير السنوي الستقرار صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية، كوا ،جملس اخلدمات املالية اإلسالمية 29

دراسة  ،9- 8ص ،مرجع سبق ذكرهالتقرير السنوي الستقرار صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية،  ،جملس اخلدمات املالية اإلسالمية: نظر ذلك يفا 30
 :الرابط اإللكرتوين، على م2016صندوق النقد العريب حول انعكاسات تنامي صناعة الصريفة اإلسالمية يف الدول العربية، عام 

/www.amf.org.ae/ar/content/،  م6:44 ،م2016نوفمرب 28االثنني : ريخ الدخول. 
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 %)من إمجايل األصول (اخلليجية داينات يف املصارف اإلسالمية ملنسبة التمويل : )2(رقم  اجلدول
 السنة السعودية اإلمارات الكويت البحرين  قطر

58,1 50,2 63,5 59,1 66,5 2005 
55,5 51,5 66,9 58,4 64,6 2006 
59,3 38,4 64,1 56,8 63,4 2007 
66,7 41,1 65,3 65,7 57,6 2008 

62 39,7 67 68 60,3 2009 
59,8 41 61,2 64,2 59,7 2010 

53 43,5 61 65,5 60,5 2011 
59,9 46,5 61,7 64,8 63,4 2012 
59,7 45,6 62,3 63,8 65,2 2013 
63,8 47,9 62,6 66,7 64,4 2014 
68,4 46,3 62,7 63,8 66,1 2015 
67,1 48,1 66 63,9 66 2016 

 املتوسط 63,1 63,4 63,7 45 61,1

  .)2016- 2005(جملس التعاون اخلليجي بدول التقارير السنوية للمصارف اإلسالمية : املصدر

  

  :الشكل التايل وميكن توضيح ذلك أكثر من خالل
  م2016- م 2005ل من إمجايل األصول نسبة التموي): 2(شكل رقم ال

  
  .)2(ورقم ) 1(املوجودة يف اجلدول رقم  التقارير السنوية: املصدر

العتماد على نسبة االستثمار : السعودية - إىل  ملشاركاتمن خالل تقييم االستثمارات يف املصارف السعودية 

ملشاركاتنسبة أن إمجايل األصول يتضح لنا  من جمموع األصول خالل فرتة الدراسة، % 10.45متثل  التمويل 
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ا امل إذ  ،صارف اإلسالمية يف السعوديةإذن يتضح أن التمويل بصيغ املداينات هي السمة الرئيسية اليت تتصف 
  .األصولمن جمموع % 63متثل حوايل 

ملشاركاتنسبة  أن يتضح من خالل اجلدول أعاله،: اإلمارات - جمموع األصول  من% 15حوايل متثل  التمويل 

ملداينات فهو ميثل االستخدام األعلى للموارد املالية حيث تبلغ نسبته أكثر من  ،خالل فرتة الدراسة أما التمويل 
ا املصارف  ،من جمموع األصول% 63 إذن يتضح أن التمويل بصيغ املداينات هي السمة الرئيسية اليت تتصف 

  .اإلسالمية يف اإلمارات

من جمموع % 9االستثمار طويل األجل حوايل  متثل نسبة ،موضح يف اجلدول أعاله كما هو: الكويت -

ملداينات فهو ميثل االستخدام األعلى للموارد املالية حيث تبلغ نسبته أكثر من  األصول، من % 63أما التمويل 
  .للمصارف اإلسالمية الكويتية إذن يتضح أن التمويل بصيغ املداينات هي السمة الرئيسية أيضاً  ،جمموع األصول

ملشاركات يف البحرينكما هو موضح يف اجلدول والشكل أعاله متثل نسبة   :البحرين - % 26 أكثر من التمويل 

ملداينات فهو ميثل االستخدام األعلى للموارد املالية حيث  أما .من جمموع األصول خالل فرتة الدراسة التمويل 
 البحرينية حنو التمويل بصيغ اإلسالميةاملصارف  يتضح توجهإذن  ،من جمموع األصول% 45 وايلحتبلغ نسبته 

تبقى النسبة  ولكن ،الرئيسيةالسمة بصيغ املداينات  ويبقى التمويل األخرىاملشاركات أكثر من املصارف يف الدول 
   .األقل مما هو موجود يف الدول اخلليجية األخرى

ملشاركاتكما هو موضح يف اجلدول أعاله متثل نسبة : قطر - من % 15يف املصارف القطرية حوايل  التمويل 

ملداينات فهو ميثل االستخدام األعلى للموارد املالية حيث تبلغ نسبته أكثر من  األصول،جمموع  أما التمويل 
  . من جمموع التمويل املصريف% 81وميثل حوايل  ،من جمموع األصول% 61

أن  بدول جملس التعاون اخلليجي اإلسالمية صارفامليف  األجلمؤشرات التمويل طويل نستنج مما سبق وبعد حتليل 
ا  ملداينات هو املصارف اإلسالمية يف دول جملس التعاون اخلليجي غالبيةالسمة الرئيسية اليت تتصف   ،التمويل 

لغرم فبدالً  ا تقوم وجد أ 31من أن تعتمد على أسلوب املضاربة واملشاركة كأسلوب مؤسس على قاعدة الغنم 
ملشاركات تعترب ضئيلة من إمجايل توجيه ب غالبية مواردها املالية حنو التمويل بصيغ املداينات، وأن نسبة التمويل 

  .ية يف دول جملس التعاون اخلليجيوال تتناسب مع حجم وثقل املصرفية اإلسالم ،التمويل املصريف

                                                             
ا العملية يف املصارف اإلسالمية، املعهد العاملي للفكر  ،أبو زيد، دمحم عبد املنعم 31   .69م، ص1996القاهرة، اإلسالمي، املضاربة وتطبيقا
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م عمايف جتربة املصارف اإلسالمية  اختالفإذن يوجد  حد األسباب وغياب أل ،تناوله املنظرون األوائل يف كتا
للجوء إىل ،الذي من أجله وجدت هذه املصارف من أن  بدالً األجل  ةالتمويل قصري  استخدام أدوات وذلك 

إىل إخفاق يف ميكن أن يؤدي الذي  األمر، كون املضاربة واملشاركة األساس يف تعبئة املوارد املالية واستخدامهات
ر خصوصيتها هاحتقيق أهداف   . التنموية وإىل اند

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ملشاركات ينموذج القياسال: املبحث الرابع   لتقدير احملددات املؤثرة لصيغ التمويل 
ستخدام منهج حتليل  ت السالسل الزمنية املقطعيةيهدف هذا املبحث إىل القيام بدارسة جتريبية  لتقدير  بيا

ملشاركات يف املصارف اإلسالمية بدول جملس التعاون اخلليجي خالل الفرتة  احملددات املؤثرة لصيغ التمويل 
)2005-2016(  .  

 املتغريات،و عينة الدراسة، ياسي املستخدم من حيث وقبل القيام بعملية القياس سيتم إعطاء وصف للنموذج الق
ضية للنموذج   .مث عرض نتائج التقدير وتفسريها ة املستخدمة يف التقدير،والطريق ،والصياغة الر

  عينة الدراسة .1
ت املالية هلا، موزعة جغرافياً  اً إسالمي اً مصرف 24تتكون عينة هذه الدراسة من   مت اختيارها على أساس توافر البيا

اململكة العربية السعودية، دولة اإلمارات العربية : دول أعضاء جملس التعاون لدول اخلليج العربية وهي 5يف 
إىل حداثة  ومت استثناء سلطنة عمان من هذه الدراسة نظراً . املتحدة، دولة الكويت، مملكة البحرين، ودولة قطر

بتأسيس مصرف العز اإلسالمي وبنك نزوى يف عام التجربة املصرفية اإلسالمية يف سلطنة عمان واليت بدأت 
  . م2012
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  عينة الدراسة): 3(دول رقم اجل

سالمية   الدول  سالمية   عدد املصارف    أسماء املصارف 

نماء  4  السعودية  رة، بنك البالد، مصرف  ز ، بنك ا   مصرف الراج

ية  مارات العر

  املتحدة

سالمي، مصرف   7 ي  سالمي، بنك د سالمي، مصرف أبو ظ  الشارقة 

مان الل، مصرف  سالمي، مصرف ال   بنك نور  ،مارات 

ت و يان   4  ال ، بنك بو ت الدو و ، بنك ال و ، البنك  ال و ل ال ت التمو   ب

ن كة   6  البحر لي التجاري، مجموعة ال سالمي، املصرف ا ن  املصرفية، بنك البحر

و  - مصرف السالم  ل ال ت التمو ثمار، ب ن، بنك  ن - البحر   البحر

  قطر

  

  دول  5:جما

3  

 

  مصرف 24

ان سالمي، مصرف الر سالمي، مصرف قطر    بنك قطر الدو 

ا لدى الباحث، حسب تصنيف جملس اخلدمات املالية اإلسالمية للمصارف اإلسالمية العاملة يف دول جملس التعاون *  اخلليجي واليت توافرت بيا
  .143م، ص2017التقرير السنوي الستقرار صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية، كواالملبور، عام 

  
  
  

  متغريات الدراسة  .2

 :املتغري التابع .2-1
بع والذي ا عرب عنه األصول االستثمارية يف املصرف تستخدمنا يف هذه الدراسة نسبة املشاركات كمتغري 

ملضاربة واملشاركة حيث تقوم مجيعها على  ، مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارةاإلسالمي، واليت تتضمن التمويل 
ملشاركات من إمجايل أصول املصرف    .وسيتم استخدامها كمؤشر عن نسبة األصول 

  :املتغريات املستقلة .2-2
حلوكمة املصرفية، : املستعملة يف هذه الدراسة إىل تنقسم املتغريات املستقلة متغريات مالية، ومتغريات خاصة 

ا القتصاد الكلي، وفيما يلي بيا   :ومتغريات خارجية متعلقة 
ستخدام اللوغاريتم الطبيعي : حجم األصول .1- 2- 2 يدل هذا املتغري على حجم املصرف والذي يتم قياسه 

ملشاركات، موع األصول، حيث نفرتض وجود عال كلما فقة إجيابية بني حجم املصرف والتمويل 
ملشاركات  . زاد حجم املصرف زادت قدرته على التمويل 

ا: الودائع .2- 2- 2  خالل نسبةالودائع االستثمارية واالدخارية واجلارية، والذي يتم قياسه من  جمموع ونقصد 
ملشاركات، أي أن  نفرتض وجود عالقة إجيابية بني حجمف الودائع،حجم  التغري يف الودائع والتمويل 
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لتايل يف قدرته على استخدامات األموال يف مجيع صيغ  دة حجم الودائع تعزز من موارد املصرف و ز
ملشاركات  .التمويل مبا فيها التمويل 

ا لدى املصارف اإلسالمية بغرض احلصول : الودائع االستثمارية .3- 2- 2 هي تلك األموال اليت يودعها أصحا
من خالل  استستثمر يف جماالت تتحمل خماطر معينة، ويتم قياسه اى عوائد مع معرفة املودع عل

بني الودائع  موجبةنفرتض وجود عالقة و قسمة جمموع الودائع االستثمارية على جمموع األصول، 
ملشاركات، أي أنه كلما زاد حجم الودائع االستثمارية توفر لدى  إىلأدى ذلك  االستثمارية والتمويل 

 .جلاألميكن استخدامها لتدعيم االستثمار طويل  جلطويلة األاملصارف موارد 
ملداينات .4- 2- 2 نشاء دين : التمويل  هي الصيغ اليت تستخدمها املصارف اإلسالمية يف نشاطها التمويلي 

لشراء، والتو  ، رقنقدي أو عيين على أحد طريف العقد، وتتضمن هذه الصيغ على املراحبة األمر 
لتمليك،  يف حجم تغري ال خالل نسبةويتم قياسه من . والسلم، واالستصناعواإلجارة املنتهية 

ت   يف الواقعو املداينات،   صيغ  على  أنشطتها  يف  تعتمد اإلسالمية   املصارف  أن  إىل العملي تشري البيا
كلما اخنفض حجم التمويل   املشاركات، لذا نفرتض أنه  صيغ  على  اعتمادها  من  أكثر  املداينات

ملشاركات، أو ميكن أن يزداد حجم املداينات على حساب حجم  ملداينات زادت نسبة التمويل 
 .يؤثر على العائد أنالذي ميكن  املشاركات والذي ميكن تفسريه بتوجه املصرف بتقليل حجم املخاطر

مؤشر على مدى رحبية املصرف هو صايف الربح على إمجايل األصول، وهو : العائد على األصول .5- 2- 2
موع أصول حي نهإ، حيث هلنسبة  ويتم قياسه  ،قيس كفاءة اإلدارة يف استخدام األصول لتوليد األر

نفرتض وجود عالقة إجيابية و من خالل قسمة صايف الربح أو الدخل الصايف على جمموع األصول، 
ت، حيث ميكن للمصرف أن يزيد يف بني العائد على األصول ومتويل املشروعات بصيغ املشاركا

دة العائد     .املتوقعحجم استثماراته حسب ز
، وتعترب نسبة كفاية رأس املال أداة خماطرةهي نسبة رأس مال املصرف إىل : نسبة كفاية رأس املال .6- 2- 2

 القياس مالءة املصرف على تسديد التزاماته ومواجهة أي خماطر قد حتدث يف املستقبل، ويتم قياسه
وزان املخاطر، من خ الل قسمة إمجايل رأس املال املمكن استخدامه على إمجايل املوجودات املرجحة 

 . نفرتض وجود عالقة إجيابية بني نسبة كفاية رأس املال والتمويل بصيغ املشاركاتو 
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ت من الودائع، ومواجهة الطلب على : السيولة .7- 2- 2 ويتم  ،التمويلهي القدرة على مواجهة املسحو
بني موجبة نفرتض وجود عالقة و ن خالل قسمة األصول السائلة على جمموع األصول، م اقياسه

ملشاركات  .السيولة النقدية والتمويل 
فمجلس اإلدارة  اجليدة،الذي ترتكز عليه احلوكمة األساس  اإلدارة يعترب جملس: حجم جملس اإلدارة .8- 2- 2

ن األصول اليت قاموا  سواء املسامهني واملودعني اجليد هو الذي يضمن للمستثمرين يف املصرف 
بتوفريها جيري استخدامها من قبل مديري اإلدارة العليا بشكل أفضل وعدم ضياعها أو إساءة 
استخدام رأس املال، بل إن رأمساهلم يستخدم لتحسني األداء االقتصادي للمصرف مما يؤدي إىل 

دة قيمة املصرف اسرتاتيجية املصرف وخطط العمل  ، وحلجم جملس اإلدارة دور مهم يف توجيه32ز
إن طبيعة العالقة  .ويتم قياس حجم جملس اإلدارة من خالل عدد أعضائه وسياسة املخاطرة واألداء،

ملشاركات حيةف ،غري واضحة بني حجم جملس اإلدارة والتمويل  هذه العالقة  تكون أنميكن  من 
من  على التقليلاليت حترص  اإلدارة الفعالة، ألن صغر حجم جملس اإلدارة يؤدي إىل ضمان عكسية
دة جلاألالتمويل طويل خماطر  لتايل ز له  اإلدارةجملس  وكرب حجم ،حجم هذا النوع من التمويل و

ملشاركات من وجهة نظر أخرى ميكن أن يؤثر احلجم الكبري . نتائج عكسية على حجم التمويل 
 . ستثمارية بسبب تنوع اآلراءلس اإلدارة بصفة إجيابية على األصول اال

جمموعة من داخل املنظمة وهم : تكون تركيبة جملس اإلدارة من جمموعتنيت: تركيبة جملس اإلدارة .9- 2- 2
ن و ن من داخل املصرف، وجمموعة من خارج املنظمة وهم األعضاء املستقلو ن أو اإلداريو التنفيذي

ملصرف ويتم تعيينهم يف جملس اإلد ارة، حيث يعتمد دور أعضاء جملس الذين ال تربطهم عالقة 
ا إىل جملس اإلدارة، لذا يرتبط تكوين جملس اإلدارة  اإلدارة املستقلني على اخلربة واملهارة اليت يضيفو

ويتم  ،بشكل رئيسي على وجود أعضاء مستقلني فيه، ليسامهوا يف ختفيض حدة تضارب املصاحل
لسقياس تركيبة جملس اإلدارة من خالل عدد األعضاء ا  طرديةنفرتض وجود عالقة و  ،ملستقلني يف ا

ملشاركات  .بني عدد األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة والتمويل بصيغ 

                                                             
ن بن حيدر، حوكمة الشركات ودور جملس اإلدارة، احتاد املصارف العربية، عام  32  .76م، ص2007درويش، عد
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ال يتجزأ من هيكل  اً تعترب هيئة الرقابة الشرعية يف املصرفية اإلسالمية جزء: حجم هيئة الرقابة الشرعية .10- 2- 2
لقرارات الصادرة من اهليئة الشرعية أو .33احلوكمة عدم نزاهة أعضاء  إن عدم التزام اإلدارة التنفيذية 

حيث بغياب هذا االلتزام ال ميكن التمتع  ،ؤثر على مصداقية املصرفيميكن أن  اهليئة الشرعية
 انطر فقد، مما يؤدي إىل خوية املصرف وجذب املستثمرين إليهملصداقية الشرعية الكافية لتحقيق ه

ملصرف وسحب األموال منه، ويتم قياس حجم هيئة الرقابة الشرعية من خالل عدد  ثقة املتعاملني 
بني كرب حجم هيئة الرقابة الشرعية والتمويل  موجبةنفرتض وجود عالقة و  ،أعضاء هيئة الرقابة الشرعية

عضويته جمموعة متنوعة من بصيغ املشاركات، حبيث أنه كلما كرب حجم هيئة الرقابة الشرعية ضم يف 
لتايل يؤدي إىل تفسري ر علماء الشريعة، الذين ينتمون إىل مدا أفضل ملنتجات س فقهية خمتلفة، و

حية أخرى. وعمليات املصرف بني صغر حجم هيئة الرقابة الشرعية  موجبةميكن وجود عالقة  من 
 .والتمويل التشاركي من خالل تقليل التباين يف اآلراء

هو املؤشر العام الرتفاع األسعار والذي يتم قياسه من خالل متوسط معدل التضخم  :التضخم .11- 2- 2
ثري عكسي بني التضخم والتمويل  السنوي ألسعار السلع االستهالكية احمللية، لذا نفرتض وجود 
ثري التضخم على املداينات الذي ميكن أن  ملشاركات، أو ميكن وجود عالقة إجيابية من خالل 

دة أصوله االستثمارية على حساب املدايناتحيث امل  .صرف على ز
ا بشكل حملي : الناتج احمللي اإلمجايل .12- 2- 2 هو القيمة السوقية لكل السلع النهائية واخلدمات املعرتف 

ويتم قياسه من خالل معدل النمو للناتج  ،واليت يتم إنتاجها يف دولة ما خالل فرتة زمنية حمددة

نه إذاو احمللي،  دة فرص االستثمار يف  نفرتض  حتسن النشاط االقتصادي احمللي فإنه يؤدي إىل ز
 .مجيع القطاعات االقتصادية مما يشجع املصارف اإلسالمية على الدخول يف عمليات تشاركية

وهي األزمة املالية العاملية أو أزمة الرهن العقاري، هي أزمة مالية : متغري صورياألزمة املالية العاملية ك .13- 2- 2
افت البنوك التقليدية 34م2008ظهرت على السطح فجأة عام  خطرية ، واليت فجرها يف البداية 

ت املتحدة األمريكية مث امتدت إىل أعلى منح قروض عالية املخاطر، وقد بد لوال ت األزمة أوًال 

                                                             
33 Nienhaus, V. (2007). "Governance of Islamic Banks". In Hassan, M.K and Lewis, M.K. (Eds.). Handbook of 
Islamic   Banking. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, pp. 128-143. 

رها على االقتصاد العاملي والقومي واحللول اإل 34 سالمية هلا، دار النهضة سالمة، كمال طلبة املتويل والوكيل، دمحم إبراهيم خريي، األزمة املالية العاملية وآ
   .13- 7م، ص2010العربية، الطبعة األوىل، عام 
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ثري األزمة   ، وينبغي التنبيه إىل أنالعربيةشمل الدول األوروبية والدول اآلسيوية والدول تدول العامل ل
أو التأثر، وكان من  الشدةبني البنوك التقليدية واملصارف اإلسالمية من حيث درجة  كان متفاوً 

ت أ يار األسواق املالية يف الوال برز تداعيات األزمة إفالس أكرب البنوك التقليدية وشركات التأمني وا
ثري سليب  لألزمة على املصارف اإلسالمية حمل الدراسة املتحدة األمريكية والعامل، لذا نفرتض وجود 

ملشاركات خصوصاً  عموماً   .وعلى التمويل 

  منوذج القياس .3
  :ميكن صياغة منوذج الدراسة يف معادلة االحندار التالية

INVESTASS

  :حيث
  ).t   =2005 ....2016(إىل الزمن  t، وتشري )i  =1 ....24(إىل عدد البنوك  iتشري 

)INVESTASS :(املتغري التابع الذي ميثل نسبة املشاركات يف املصارف اإلسالمية.  
)(𝛽 … . 𝛽 :معامالت املتغريات املستقلة.  
)(ASSETS : لوغاريتم إمجايل األصول =املصرف اإلسالمي حجم.  
)(DEPOSIT :التغري يف إمجايل الودائع.  
)(PSIA :الودائع االستثمارية يف املصارف اإلسالمية.  
)(LOANS :التغري يف حجم التمويل بصيغ املداينات.  
)(ROA :العائد على األصول.  
)(CAR :نسبة كفاية رأس املال.  
)(CASH :السيولة.  
)(BDS :حجم جملس اإلدارة.  
)(INDBD :تركيبة جملس اإلدارة.  
)(SBS :حجم أعضاء اهليئة الشرعية.  
 )(INF :معدل التضخم.  
)(GDP :معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل.  
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)(CRISES :األزمة املالية العاملية.  
 )(ε :اخلطأ العشوائي.  

 طريقة التقدير .4
ا )Panel Data(املقطعية طريقة السالسل الزمنية يستند منهجنا التجرييب يف هذه الدراسة على  ، واملقصود 

ا تقوم على أي. 35"املرصودة عرب فرتة زمنية معينة.. عدد املشاهدات املقطعية، مثل الدول أو السلع" دمج  أ
ت املقطعية مع ت السالسل البيا  24، وعددها جملس التعاون اخلليجي دولاإلسالمية بمصارف لل الزمنية بيا

  . م2016م إىل 2005فرتة زمنية ممتدة من  يف إسالمياً  مصرفاً 
ت  ا حتتوي على معلومات ضرورية تتعامل مع السالسل الزمنية املقطعيةوهنا تكمن أمهية استخدام بيا ، كو

  .36ديناميكية الوقت وعلى مفردات متعددة
  الديناميكي السالسل الزمنية املقطعيةمنوذج . 1- 4

ا إالديناميكية الكثري من اإلجيابيات حيث  السالسل الزمنية املقطعيةطرق التقديرية األخرى تقدم مناذج لمقارنة 
ت  السالسل الزمنية تسمح بتقدير التأثريات على املدى القصري والطويل يف الوقت نفسه، تتطلب مناذج بيا

 ،الديناميكية السالسل الزمنية املقطعيةح مبزيد من التفاوت يف معامل النموذج ال سيما يف مناذج السما  املقطعية
وذلك للحصول على تقديرات متسقة تعكس السلوكيات املتباينة ملفردات العينة، حيث تتطلب منها ضرورة األخذ 

ز بني النموذج الديناميكي مبركبات اخلطأ ويتم التمي. الحظاملبعني االعتبار أمهية وقوة عدم التجانس الفردي غري 
إىل مناذج  اذج الديناميكية تستند بشكل أساسويكون من األمهية اإلشارة إىل أن النم. ومنوذج التأثريات الثابتة

دخاهلا يف النموذج، إال أنه حسب 37االحندار الذايت خري املتغرية الداخلية و ، أي األخذ بعني االعتبار إبطاء أو 
األبعاد الفردية والزمنية، فإن االرتباط بني بعض املتغريات الداخلة يف االحندار بشكل خاص املتغرية  خصائص

التحيز وعدم (املبطأة وحد اخلطأ يؤدي إىل تغري والتأثري القوي على خصائص اإلحصائية للمقدرات املستخدمة 

                                                             
ستخدام منهج حتليل البانل"ابد، العبديل، عابد بن ع 35 ، جملة دراسات اقتصادية إسالمية، البنك اإلسالمي "حمددات التجارة البينية للدول اإلسالمية 

لد    .18م، ص2010، عام 1، العدد 16للتنمية، ا

36 Dielman, (1989). Pooled cross-sectional and time series analysis, Texas Christian University, USA, P.2. 

  .22ص ،العبديل، حمددات التجارة البينية للدول اإلسالمية، مرجع سابق 37
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تو ، 38)التقارب املقطعية بطريقة العزوم املعممة  يف هذا اإلطار سنستخدم التحليل الديناميكي للبيا
Generalized Methods of Moment  وتعرف اختصاراGMM)(39 واليت قام بتطويرها ،)Arellano 

& Bover,1995 (و )Blundell & Bond,1998(40 .  
دف إىل إأكثر الطرق فعالية للتحكم بتحيز معلمات امليل غري املتجانسة، حيث ) GMM(وتعترب طريقة  ا 

ر الثابتة ما بني طريقة املربعات من خالل اجلمع  التعامل مع مشكلة ارتباط املتغري التابع املبطأ على املعادلة مع اآل
ملتغريات املساعدة  هالصغرى شب خذ  ، وأيضا تعاجل 41(Variables Instrumentals)املعممة والطريقة اليت 

  . بني املتغريات واخلطأ العشوائي(endogeneity) استعمال املتغريات املساعدة مشكلة 

  .ت اإلحصائية ملتغريات الدراسةالبيا .5
ت اإلحصائية للمتغريات املستخدمة يف الدراسة حيث يتضح أن املتغري التابع )4(رقم يوضح اجلدول  : أهم البيا

، مما يثبت %15نسبة االستثمارات طويلة األجل أو التمويل التشاركي يف املصارف اإلسالمية اخلليجية بلغ حوايل 
ملعامالت األخر  ى كاملراحبات والتورق واإلجارة أن نسب املشاركات يف املصارف اإلسالمية ضئيلة وال تقارن 

ملداينات هي الصيغة اليت تسيطر على نشاط املصارف اإلسالمية اخلليجية أما فيما . وغريها، مما يعين أن التمويل 
من جمموع األصول مما يدل % 45خيص الودائع االستثمارية يف املصارف اإلسالمية اخلليجية فقد بلغ متوسطها 

  .جل تعبئة موارد تدعم االستثمار طويل األعلى قدرة هذه املصارف يف
وتعترب هذه النسبة قريبة من النسب % 17وبلغ متوسط العائد على األصول يف املصارف اإلسالمية حوايل 

أنه وخالل األزمة املالية العاملية كانت نسبة العوائد على األصول يف  املوجودة يف البنوك التقليدية وتوضح أيضاً 
  %). 5.8 - (سالمية قد وصل إىل مستوى سليب بعض املصارف اإل

                                                             
ثري أنظمة أسعار الصرف على التضخم والنمو االقتصادي 38 نل، أطروحة دكتوراه مقدمة لكلية : دمحم، جبوري،  ت  ستخدام بيا دراسة نظرية وقياسية 

  .310م، ص2013والعلوم التجارية، اجلزائر، عام العلوم االقتصادية وعلوم التسيري 

مج ا 39    ).Stata 11.2(ستخدمنا يف هذه الدراسة القياسية بر

40 Blundell, and Bond, (1998)."Initial conditions and moment restrictions in Dynamic panel data models". Journal 
of Econometrics, 87(1), 115e14.                                                              

  .337، مرجع سابق، صثري أنظمة أسعار الصرفدمحم،  41
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وتعترب هذه النسبة أعلى من % 20.9ويُقدر متوسط كفاية رأس مال املصارف اإلسالمية اخلليجية حبوايل 
زل 42%10,5واملقدرة بـ  IIIمتطلبات احلد األدىن لبازل  ، وتلتزم مجيع املصارف اإلسالمية حمل الدراسة بنسبة 

III  4(من اجلدول رقم  حلد األدىنكما هو موضح يف ا(.  
أعضاء وتعترب هذه النسبة قريبة من توقعات  9وبلغ متوسط عدد أعضاء جملس اإلدارة حوايل 

(Jensen,1993,p.865)  أعضاء للتحكم  9إىل  7الذي يوصي أن يكون حجم أعضاء جملس اإلدارة ما بني
الفعال يف أداء املصرف من خالل تقليل حدة تضارب املصاحل، ويظهر اجلدول اإلحصائي احلد األعلى ألعضاء 

ملصارف وصل احلد األدىن يف بعض ا وأيضاً  عضواً  14جملس إدارة يف بعض املصارف اإلسالمية والذي وصل إىل 
  . أعضاء مما يدل على تفاوت حجم جملس اإلدارة يف املصارف اإلسالمية حمل الدراسة 4إىل 

أعضاء مما  4وبلغ متوسط عدد األعضاء املستقلني يف تركيبة جملس اإلدارة يف املصارف اإلسالمية اخلليجية حوايل 
لس ومن مث من األعضاء املستقلني، األمر الذي  مقبوالً  يدل على أن هناك عدداً  يؤدي إىل استقاللية وشفافية ا

فعالية احلوكمة املصرفية، مع أننا نالحظ أن يف بعض املصارف اإلسالمية اخلليجية ال يوجد أي عضو مستقل يف 
  . جملس اإلدارة وهو ما يتناىف مع أفضل املمارسات يف احلوكمة املصرفية

املصارف اإلسالمية يف دول جملس التعاون اخلليجي عدد  حجم هيئة الرقابة الشرعية فلدى مجيع  خيصأما فيما 
ا من قبل جملس  4 هكاف من أعضاء اهليئة الشرعية والذي بلغ متوسط أعضاء، وهو قريب من النسبة املوصى 

لقليل الذي يصعب معه تدقيق مجيع أعمال املصرف من ، 43اخلدمات املالية اإلسالمية إذ يعترب هذا العدد ليس 
لعدد الكثري الذي يؤدي إىل عدم تناسق اآلراء ما بني أعضاء هيئة الرقابة الشرعيةالناحية ال   .  شرعية وال 

  اخلصائص اإلحصائية للمتغريات) 4(دول رقم اجل
Max Min Std. Dev.  Mean Obs  Variable 

.507  .00232  .103    .159  252  INVESTASS  
11.41351  5.54117  1.089  8.94  253  ASSETS  
11512.37 ‒32342.82  3849.488  667.42  241  DEPOSIT  
.7937054  .0110002  .1992  .452  253  PSIA  
10136.76  ‒26385.72  3324.594  554.94  241  LOANS  

.158  ‒.058  .0246  .017  238  ROA  

                                                             
42 Basel Committee on Banking Supervision, (2010). Basel III: A global regulatory framework for more resilient 
banks and banking systems, Bank for international settlements, p.21. 

بشأن نظم الضوابط الشرعية للمؤسسات اليت تقدم خدمات مالية إسالمية، ) 10(جملس اخلدمات املالية اإلسالمية، املعايري الصادرة، املعيار رقم  43
 ،   .12م، ص2009ماليز
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.75  .107  .0827  .209  244  CAR  
.4708  .0031  .0696  .0854  253  CASH  

14  4  1.705  9.023  254  BDS  
10  0  3.111  4.342  225  INDBD  
6  3  1.125  4.231  251  SBS  

.151  ‒.049  .035  .0389  282  INF  

.262  ‒.075  .047 .0509  275  GDP 

مج  انطالقاً  نيالباحثمن إعداد : املصدر   )(Stataمن نتائج استخدام بر
  
  

 وتفسريها نتائج التقدير .6

  االحندار معادلةنتائج تقدير  .1- 6
  )(GMM Systemنتائج حتليل البانل الديناميكي بطريقة التقدير ): 5(دول رقم اجل

   Specifications models    التابعالمتغير: INVESTASS  

  المتغيرات المستقلة  )1(  )2(  )3(  
  .590*** 

(0.000)  
.575*** 
(0.000)  

.578*** 
(0.000)  

INVESTASS t-1 

 
  .0298*** 

(0.005)  
.0302*** 
(0.004)  

.0301*** 
(0.004)  

ASSETS 
  

  0.0002 
(0.603)  

0.0002 
(0.560)  

0.0002 
(0.574)  

DEPOSIT 
  

    ‒.0168 
(0.629)  

  PSIA 
  

  ‒0.0009* 
 (0.100)  

‒0.0009* 
 (0.096)  

‒0.0009* 
(0.097)  

LOANS 
  

  .254 
(0.730)  

‒.270 
(0.356)  

‒.233 
(0.446)  

ROA 
  

  .138* 
(0.080)  

.119* 
(0.061)  

.116* 
(0.069)  

CAR 
  

  ‒.0973 
(0.380)  

‒.0532 
(0.386)  

‒.0531 
(0.421)  

CASH 
  

  .180 
(0.594) 

  
 

CARCASH 

  ‒1.66 
(0.401)  

    CARROA 
 

  ‒.0153* 
(0.072)  

‒.0155* 
(0.075)  

‒.0149* 
(0.083)  

BDS 
  

  .0016 
(0.662)  

.0012 
(0.743)  

.0014 
(0.695)  

INDBD 
  

  .010 
(0.165)  

.011 
(0.124)  

.010 
(0.183)  

SBS 
  

  .659*** 
(0.008)  

.688*** 
(0.008)  

.689*** 
(0.007)  

INF 
  

  ‒.223 
(0.315) 

‒.221 
(0.318)  

‒.2119 
(0.323)  

GDP 
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  ‒.0380** 
(0.029) 

‒.038** 
(0.033)  

‒.037** 
(0.034)  

CRISIS 
 

  Yes Yes  Yes  Years 
  Yes Yes  Yes  Countries  
  ‒.0551 

(0.559) 
‒.1698 
(0.133) 

‒.0551 
(0.546) 

Constant 

  Yes Yes Yes Time Fixed effect included 
  177 177 177 Observation  
  (0.241) (0.247) (0.241) Arellano-Bond test AR(2) 
  1.000 1.000 1.000 Hansen test 

، %95معنوي عند (**) ، %90معنوي عند (*) عالمة جنمة يف اجلدول تشري إىل املعنوية اإلحصائية ). نتائج التقدير القياسي( نيمن إعداد الباحث
  %.99معنوي عند (***) 

  
 ةقمنا بتقدير ثالثولغرض تعزيز نتائج النموذج القياسي : ملعامالت املقدرة لنموذج الدراسةا) 5(يوضح اجلدول رقم 

  ).5(مناذج كما هو موضح يف اجلدول رقم 
وأضفنا يف النموذج الثاين متغري الودائع . ملشاركات التمويليتمثل النموذج األول يف اختبار داللة حمددات  

وألمهية كفاية رأس املال كمؤشر . االستثمارية للتدقيق يف مسامهة أصحاب الودائع االستثمارية يف التمويل املصريف
دخال متغريات تفاعليةللمخاطر ع  Interaction) لى األصول االستثمارية قمنا يف النموذج الثالث 

variable)   متثل تفاعل كفاية رأس املال مع الرحبية والسيولة ملعرفة هل املصارف األكثر أو األقل رحبية وسيولة
  . تكون أصوهلا االستثمارية عرضة لتأثري كفاية رأس املال أم ال

  النتائجتفسري  .2- 6
  :يتضح من خالل معامالت املتغريات املستقلة ما يلي

 نتائج املتغريات املالية . 1- 2- 6

ثري  حلجم األصول داللة معنويةأثبتت النتائج أن  على نسبة املشاركات، حيث افرتضت الدراسة  اً إجيابي اً وأن هلا 

أن كرب حجم املصرف اإلسالمي يشجعها على تنويع استخدامات أمواهلا والدخول يف التمويل بصيغ املشاركات،  
ملشاركات وهذا يثبت أيضاً  أن للمصرف القدرة  كذلك هذا يعين أنه كلما زاد حجم املصرف زاد حجم التمويل 

ة املخاطر احمليطة على اختيار ودراسة جدو  ى املشاريع االستثمارية ومراقبة تنفيذها والتدقيق يف نتائجها وجما
ملشاركات مما يعزز املقولة املعروفة ، بينما تتجه املصارف (Too Big To Fail) "ليفشل كبري جداً " لتمويل 

ة ا على جما ملشاركات لعدم قدر املخاطر العالية واللجوء إىل صيغ  صغرية احلجم يف التقليص من حجم التمويل 
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ملراحبة، وتؤكد هذه النتيجة أمهية احلجم كمحدد من حمددات صيغ التمويل  التمويل األقل خماطرة مثل التمويل 
  .ملشاركات

ملداينات فأثبتتأما فيما خيص  ثري سليب على نسبة التمويل  ملداينات وأن هلا   النتائج بداللة معنوية التمويل 

ملداينات  صيغ  على  أنشطتها  يف  تعتمد اإلسالمية   املصارف  أن هذه الدراسة  افرتضت حيثملشاركات، ا  التمويل 
ملداينات زادت نسبة التمويل   صيغ  على  اعتمادها من   أكثر  املشاركات، وهذا يعين أنه كلما اخنفض حجم التمويل 

ملداينات دليل على ارتفاع تكلفة  ملشاركات، مما يثبت أن هاتني الصيغتني بديلتان واللجوء إىل صيغ التمويل 
ملشاركات، وتؤكد هذه النتيجة صحة فرضية الدراسة   .التمويل 

ثري  لنسبة كفاية رأس املاليل أن وأثبتت نتائج التحل ً  اً إجيابي اً داللة معنوية وأن هلا  على نسبة املشاركات،  وقو

على مواجهة  هنسبة كفاية رأس املال للمصرف اإلسالمي زادت قدرت تحيث افرتضت الدراسة أنه كلما كرب 
الصدمات اليت قد حتدث يف املستقبل مما يساعد املصرف على امتصاص اخلسائر املرتبطة بصيغ التمويل 

  .للتمويل بصيغ املشاركات اً ملشاركات مما يثبت أن هذا املتغري ميثل حمدد
املال مما يدل على  رأسية كما أشارت نتائج النموذج الثالث إىل عدم داللة املتغريات التفاعلية اخلاصة بنسبة كفا  

ثري  ملشاركات له نفس الفاعلية يف املصارف مهما كان حجم السيولة ونسبة الرحبية رأسأن   . املال على التمويل 
الودائع والودائع االستثمارية فتشري النتائج أن الودائع املصرفية ليس هلا داللة معنوية، مما ثري جمموع أما فيما خيص  

ملشاركاتيعين أن هذ ثري على نسبة التمويل  عالقة بني الغياب األمر الذي يدل على . ا املتغري ليس له أي 
مل  اخلليجية اإلسالميةيف املصارف  هذه املوارد وارتفاع نسبةاملشاركات  والتمويل بصيغ جلاألاملوارد املالية طويلة 

دة يف االستثمارات طويلة  إىل تؤدِ  ليست من  جلاألاملوارد املالية طويلة  أننستنتج من ذلك  أنميكن و  ،جلاألالز
  . املشاركات معوقات التمويل بصيغ

فتشري النتائج أنه ليس هلا داللة معنوية على نسبة املشاركات، مما يعين أن هذا املتغري ليس له  السيولة النقديةأما 

ملش ملشاركات، ذلك ألن االستثمار  ثري على صيغ التمويل  خذ عادة شكل متويل مشروعات أي  اركات 
ت من الودائع ال تؤثر مطلقاً  ،جلطويلة األ لتايل فإن مواجهة املسحو ملشاركات الذي يتم على نسبة التمويل  و

ت االستثمارية   .متويله من خالل احلسا

ملشاركات، ثري معنوي على ن فتشري النتائج أنه ليس له األصولفيما خيص معدل العائد على أما  سبة التمويل 

ملراحبة  انسبة كبرية من هذا العائد مصدره أنذلك على  وميكن تفسري االتمويل   األكثرهي صيغة التمويل  أل
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لتايل التغري اإلسالميةيف املصارف  انتشاراً  ذه الصيغة أل أكثريف نسبة العائد تؤثر  و ن االرتباط بينها على التمويل 
ملشاركاتبني العائد من العالقة  أقوى   . والتمويل 

  املصارف نتائج املتغريات املتعلقة حبوكمة. 2- 2- 6
على نسبة املشاركات، حيث افرتضت  اً سلبي اً ثري  اأثبتت النتائج أن حلجم جملس اإلدارة داللة معنوية وأن هل

ملشاركات، وهذا يؤكد صحة الفرضية القائلة  ن الدراسة وجود عالقة سلبية بني حجم جملس اإلدارة والتمويل 
حجم جملس اإلدارة يعطي للمصرف القدرة على توجيه اسرتاتيجية التمويل حنو مشاريع متنوعة ومتعددة وال  صغر

  .ها إىل صيغ أخرى كاملشاركاتاتعدواحدة كاملداينات بل ت صيغ متويلتقتصر على 
ثري لعدد  حية أخرى تشري النتائج أن تركيبة جملس اإلدارة ليس هلا داللة معنوية، مما يعين عدم وجود أي  ومن 

هذا املتغري ملشاركات، أما فيما خيص حجم هيئة الرقابة الشرعية فتشري النتائج أن  األعضاء املستقلني على التمويل
ملشاركات أي أن  ليس له ثري على التمويل  داللة معنوية، مما يعين أن عدد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية ليس له 

دة أو نقص العدد ال يغري من سلوك املصرف جتاه عملية التمويل بصيغ املشاركات  . ز
القتصاد الكلينتائج امل. 3- 2- 6   تغريات املتعلقة 

 اإلجيايب األثرلطبع هذا  املشاركات،على نسبة  اً إجيابي اً ثري  داللة معنوية وأن له ج أن ملتغري التضخمأثبتت النتائ
ملعدل املنخفض يف مستوى التضخم يف دول  خالل فرتة % 3.9بلغ متوسط هذه النسبة  اخلليج حيثمرتبط 

دة يف  إن. الدراسة دة يف  األسعارالز لنسبة للمنتج ز دة يف  أنهذا من شأنه اإليرادات و يعين  حيفزه على الز
دة اإلنتاج لتايل ز   .الطلب عل التمويل واالستثمار و

ثري  على نسبة املشاركات،  اً سلبي اً أما فيما خيص األزمة املالية العاملية فأثبتت النتائج أن هلا داللة معنوية وأن هلا 
م أثرت بشكل سليب على مجيع 2008 عام لعاملية اليت ضربت العاملاألزمة املالية ا حيث افرتضت هذه الدراسة أن

  .القطاعات ومن ضمنها املصارف اإلسالمية حمل الدراسة
داللة معنوية، مما يعين عدم وجود أي  هفيما خيص الناتج احمللي اإلمجايل فتشري النتائج أن هذا املتغري ليس ل وأخرياً 

حيث تثبت هذه النتيجة أنه وعلى الرغم من تباطؤ النمو العاملي واخنفاض ملشاركات،  ثري على صيغ التمويل
أسعار النفط واخنفاض إيرادات البلدان اخلليجية حافظت املصارف اإلسالمية على صالبتها ومرونتها بل واستمرت 

  .دة أصوهلا خالل الفرتة املاضيةيف ز

  

  



32 

 

 
  اخلامتة

ملشاركات يف املصارف اإلسالمية بدول جملس   كانت هذه الدراسة حماولة لتقدير احملددات املؤثرة لصيغ التمويل 
لطريقة السالسل الزمنية  الدراسة التجريبية وفقاً ومت تقدير ). م2016- 2005(التعاون اخلليجي، خالل الفرتة 

بع يتمثل يف ). Panel – data(املقطعية  ، أما املتغريات املستقلة نسبة املشاركاتويتكون هذا النموذج من متغري 
القتصاد : فتمثلت يف ثالثة أنواع رئيسية متغريات مالية، ومتغريات خاصة حبوكمة املصارف، ومتغريات خاصة 

  .الكلي

  النتائج: أوالً 
  :النتائج التالية إىلتوصلت الدراسة 

بدول جملس  اإلسالميةاملشاركات يف املصارف  على حجم التمويل بصيغ إجيايب ثريحجم املصرف له  .1
 .التعاون اخلليجي

بدول  اإلسالميةاملشاركات يف املصارف  بصيغ وحجم التمويلبني كفاية رأس املال  إجيابيةتوجد عالقة  .2
 .جملس التعاون اخلليجي

دة يف التمويل بصيغة املداينات يؤدي  .3  . املشاركات بصيغ تدين نسبة التمويل إىلالز
 .اإلدارةحجم جملس : املشاركات ومتغري احلوكمة جد عالقة سلبية بني التمويل بصيغتو  .4
 .املشاركات حجم التمويل بصيغإجيابية بني معدل التضخم و توجد عالقة  .5

   ياتصالتو : نياً 

على  اليت أثرت سلباً  األسبابمها من ضعف رأس ماله  وأف حسب نتائج هذه الدراسة فإن صغر حجم املصر 
 هلذا توصي هذه الدراسةو  ،املشاركات حنو التمويل بصيغ بدول جملس التعاون اخلليجي اإلسالميةتوجه املصارف 

  :مبا يلي لفائدة املنظمني واملستثمرين واملشرفني على املصارف اإلسالمية
حىت تتمكن من االستفادة من مزا كرب حجم  اإلسالمية،التوجه حنو حتفيز االندماج بني املصارف  .1

درجة مقبولة من  إىلحد الوصول  إىلاملصرف اليت تكمن يف حتقيق الوفورات الداخلية وتنوع األصول 
 أسلوبعرب اتباع  املخاطر لتحقيق عائد مرضي للمودعني والقيام بدورها يف حتقيق أهدافها التنموية

 .املشاركات التمويل بصيغ
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دة رمسلة املصارف العمل علي  .2 دة املوارد الذاتية للمص ىلذلك من أثر عل اإلسالمية ملاز ا رف از وقدر
  .املشاركات غعلى مواجهة خماطر التمويل بصي

ي يعترب سلعة الذ املداينات حنو التمويل بصيغ اإلسالميةتدخل البنك املركزي للحد من توجه املصارف  .3
سقف للتمويل ذلك بفرض قيود على هذا النوع من التمويل مثل وضع و  ،املشاركات بديلة للتمويل بصيغ

  .  ذه الصيغلزامي على التمويل أو فرض احتياطي إ ملداينات
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  املالحق

االحندار املتعدد هي إمكانية وجود ارتباط بني املتغريات  حتليل اليت تواجه الشائعة املشكالتإن من إحدى 
 االحندار،، فإن ذلك يؤدي إىل تضاؤل مصداقية معامالت كان االرتباط بني املتغريات املستقلة قوً   املستقلة، فإذا

املتغريات املستقلة عن  بنيDetection of Multicollinearity  املتعدد ويتم الكشف عن االرتباط اخلطي 
   .)VIF(لرمز  والذي يرمز له )Variance Inflation Factor( التباين تضخمطريق استخراج معامل 

حبسب األدبيات تكون هناك مشكلة ارتباط . معامل االرتباط املتعدد ملتغريات الدراسة) 1(رقم  امللحقيوضح 
 )Kennedy,1992( لكل من املتغريات% 80أعلى من  خطي متعدد بني املتغريات إذا كان معامل االرتباط

بني معامل االرتباط املتعدد عدم وجود ارتباطات عالية بني يال لدينا يف هذه الدراسة، حيث وهو عكس احل
ه ستعمال معامل تضخم التباين . متغريات الدارسة كما هو موضح يف اجلدول أد حية أخرى قمنا  ومن 
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)Variance Inflation Factor( )VIF Test( والذي يعد أكثر موثوقية يف الكشف عن التعدد اخلطي ،
كون هناك مشكلة التعدد اخلطي يف النموذج بني املتغريات عندما يتجاوز قيمة اختبار ت .بتتبع األدبيات. للنموذج

)VIF ( العشرة لكل متغري، وقيمة ستة جلميع املتغريات)Montgomery & Others, 2011 .( وحبسب
كما هو   النتائج جند أن كل املتغريات ال تتعدى أو ال تتجاوز العشرة ومعدل متوسط املتغريات ال يتجاوز الستة

ه) 2(رقم  امللحقموضح يف    .أد
  )1( ملحق رقم

 معامل االرتباط للمتغريات 

  

  )2(ملحق رقم 
  معامل تضخم التباين 

1/VIF  VIF  Variable  

0.124  8.03  DEPOSIT  

0.127  7.85  LOANS  
0.477  2.09  ROA  
0.506  1.98  CAR  

0.534  1.87  ASSETS  
0.560  1.79  SB  
0.594  1.68  INDBD  

0.651  1.53  BDS  

0.671  1.49  GDP  

0.782  1.28  CASH  
0.850  1.18  INF 
0.875  1.14  PSIA 

  2.66  Mean VIF 

مج نيإعداد الباحث ستخدام بر  Stata)(  

  
  

         gdp     1.0000
                       
                    gdp

         gdp    -0.1552  -0.0088  -0.0147  -0.0247   0.4710   0.1870  -0.0553  -0.0176  -0.2907  -0.0909   0.2131
         inf    -0.0382   0.0299   0.0226  -0.0002   0.2124  -0.0559  -0.0999   0.0047  -0.0331   0.1096   1.0000
         sbs     0.2127   0.0645  -0.0552   0.0507   0.0348  -0.0511   0.3941   0.4858   0.4515   1.0000
       indbd     0.0329   0.0782  -0.0595   0.0693  -0.2076   0.1553   0.1375   0.3817   1.0000
         bds     0.2279   0.1196  -0.1602   0.0899   0.0474   0.1090   0.3063   1.0000
      cashTA     0.1006  -0.0464  -0.0785  -0.0640   0.0969   0.0631   1.0000
         car    -0.4070  -0.1835  -0.1918  -0.1943   0.4392   1.0000
         roa     0.0045  -0.0994  -0.2389  -0.1262   1.0000
      dloans     0.4397   0.9327  -0.1145   1.0000
      psiaTA    -0.0863  -0.1234   1.0000
    ddeposit     0.4598   1.0000
    lnassets     1.0000
                                                                                                                 
               lnassets ddeposit   psiaTA   dloans      roa      car   cashTA      bds    indbd      sbs      inf
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  )3(ملحق رقم 
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  )1(مواصفات النموذج 
  

  
  
  

  )4(ملحق رقم 

    Difference (null H = exogenous): chi2(43)   =  -3.40  Prob > chi2 =  1.000
    Hansen test excluding group:     chi2(56)   =   3.40  Prob > chi2 =  1.000
  GMM instruments for levels
Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets:

  (Robust, but weakened by many instruments.)
Hansen test of overid. restrictions: chi2(99)   =   0.00  Prob > chi2 =  1.000
  (Not robust, but not weakened by many instruments.)
Sargan test of overid. restrictions: chi2(99)   = 112.43  Prob > chi2 =  0.168
                                                                              
Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z =   1.17  Pr > z =  0.241
Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z =  -2.13  Pr > z =  0.033
                                                                              
    D.(L.inveassass lnassets car cashTA)
  GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed)
    _cons
  Standard
Instruments for levels equation
    L(1/2).(L.inveassass lnassets car cashTA)
  GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed)
Instruments for first differences equation
                                                                              
       _cons    -.0551488   .0913349    -0.60   0.546    -.2341619    .1238643
        UAEV    -.1285009   .0454077    -2.83   0.005    -.2174983   -.0395035
        QATV    -.0544828   .0271272    -2.01   0.045    -.1076512   -.0013144
        KUWV    -.1527578   .0441863    -3.46   0.001    -.2393613   -.0661543
        KSAV     -.121149   .0397732    -3.05   0.002     -.199103    -.043195
      year16    -.0034273   .0187847    -0.18   0.855    -.0402447    .0333901
      year15    -.0070703   .0132222    -0.53   0.593    -.0329853    .0188448
    year2010     .0155435   .0198599     0.78   0.434    -.0233812    .0544683
    year2009    -.0132467   .0109056    -1.21   0.224    -.0346213    .0081278
      crisis    -.0379407   .0178982    -2.12   0.034    -.0730205   -.0028609
         gdp    -.2119732   .2144017    -0.99   0.323    -.6321929    .2082464
         inf     .6891496   .2566479     2.69   0.007     .1861289     1.19217
         sbs     .0105013   .0078904     1.33   0.183    -.0049635    .0259662
       indbd     .0014841   .0037902     0.39   0.695    -.0059446    .0089127
         bds    -.0149536   .0086323    -1.73   0.083    -.0318725    .0019654
      cashTA    -.0531397   .0660943    -0.80   0.421    -.1826821    .0764026
         car     .1163371   .0640123     1.82   0.069    -.0091246    .2417989
         roa    -.2330231   .3055019    -0.76   0.446    -.8317959    .3657496
      dloans    -9.66e-06   5.83e-06    -1.66   0.097    -.0000211    1.76e-06
    ddeposit     2.72e-06   4.85e-06     0.56   0.574    -6.78e-06    .0000122
    lnassets       .03018   .0104201     2.90   0.004     .0097571     .050603
              
         L1.      .578813   .0966586     5.99   0.000     .3893657    .7682603
  inveassass  
                                                                              
  inveassass        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
Prob > chi2   =     0.000                                      max =        11
Wald chi2(21) =  47722.24                                      avg =      8.43
Number of instruments = 121                     Obs per group: min =         5
Time variable : year                            Number of groups   =        21
Group variable: bankis                          Number of obs      =       177
                                                                              
Dynamic panel-data estimation, one-step system GMM

  Difference-in-Sargan/Hansen statistics may be negative.
  Using a generalized inverse to calculate robust weighting matrix for Hansen test.
Warning: Two-step estimated covariance matrix of moments is singular.
Warning: Number of instruments may be large relative to number of observations.
BAHV dropped due to collinearity
Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor speed, perm.
> 9  year2010 year15  year16 BAHV KSAV KUWV QATV UAEV  , gmm( L.  inveassass  lnassets car cashTA, lag(1 2)) rob
. xtabond2  inveassass L.  inveassass  lnassets  ddeposit  dloans roa  car  cashTA bds indbd sbs inf  gdp  crisis year200
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  )2(مواصفات النموذج رقم 
  

  

  
  )5(ملحق رقم 

. 

    Difference (null H = exogenous): chi2(43)   =  -1.09  Prob > chi2 =  1.000
    Hansen test excluding group:     chi2(55)   =   1.09  Prob > chi2 =  1.000
  GMM instruments for levels
Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets:

  (Robust, but weakened by many instruments.)
Hansen test of overid. restrictions: chi2(98)   =   0.00  Prob > chi2 =  1.000
  (Not robust, but not weakened by many instruments.)
Sargan test of overid. restrictions: chi2(98)   = 112.17  Prob > chi2 =  0.155
                                                                              
Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z =   1.16  Pr > z =  0.247
Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z =  -2.12  Pr > z =  0.034
                                                                              
    D.(L.inveassass lnassets car cashTA)
  GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed)
    _cons
  Standard
Instruments for levels equation
    L(1/2).(L.inveassass lnassets car cashTA)
  GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed)
Instruments for first differences equation
                                                                              
       _cons    -.1698473   .1131182    -1.50   0.133    -.3915549    .0518603
        UAEV    -.0057007   .0371226    -0.15   0.878    -.0784597    .0670583
        QATV     .0721119   .0319728     2.26   0.024     .0094464    .1347774
        KUWV    -.0262532   .0285379    -0.92   0.358    -.0821866    .0296801
        BAHV     .1239172   .0401797     3.08   0.002     .0451664    .2026681
      year16    -.0040357    .018959    -0.21   0.831    -.0411945    .0331232
      year15    -.0059885     .01299    -0.46   0.645    -.0314484    .0194713
    year2010     .0153137   .0199726     0.77   0.443     -.023832    .0544593
    year2009    -.0139698   .0104564    -1.34   0.182     -.034464    .0065244
      crisis    -.0380196   .0178076    -2.14   0.033    -.0729219   -.0031174
         gdp    -.2211029   .2213114    -1.00   0.318    -.6548654    .2126595
         inf      .688858   .2584741     2.67   0.008     .1822581    1.195458
         sbs     .0116582   .0075806     1.54   0.124    -.0031994    .0265159
       indbd     .0012086   .0036815     0.33   0.743     -.006007    .0084243
         bds     -.015532   .0087124    -1.78   0.075    -.0326079    .0015439
      cashTA    -.0532265   .0614026    -0.87   0.386    -.1735734    .0671203
         car     .1197313   .0640011     1.87   0.061    -.0057085    .2451712
         roa    -.2706051     .29311    -0.92   0.356    -.8450902      .30388
      dloans    -9.65e-06   5.80e-06    -1.66   0.096     -.000021    1.72e-06
      psiaTA    -.0168393   .0348398    -0.48   0.629     -.085124    .0514454
    ddeposit     2.83e-06   4.86e-06     0.58   0.560    -6.70e-06    .0000124
    lnassets     .0302365   .0103862     2.91   0.004     .0098799    .0505931
              
         L1.     .5759447   .0962442     5.98   0.000     .3873095    .7645799
  inveassass  
                                                                              
  inveassass        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
Prob > chi2   =     0.000                                      max =        11
Wald chi2(22) =  41135.88                                      avg =      8.43
Number of instruments = 121                     Obs per group: min =         5
Time variable : year                            Number of groups   =        21
Group variable: bankis                          Number of obs      =       177
                                                                              
Dynamic panel-data estimation, one-step system GMM

  Difference-in-Sargan/Hansen statistics may be negative.
  Using a generalized inverse to calculate robust weighting matrix for Hansen test.
Warning: Two-step estimated covariance matrix of moments is singular.
Warning: Number of instruments may be large relative to number of observations.
KSAV dropped due to collinearity
Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor speed, perm.
> year2009  year2010 year15  year16 BAHV KSAV KUWV QATV UAEV  , gmm( L.  inveassass  lnassets car cashTA, lag(1 2)) rob
. xtabond2  inveassass L.  inveassass  lnassets  ddeposit  psiaTA dloans roa  car  cashTA  bds indbd sbs inf  gdp crisis 
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  )3(مواصفات النموذج رقم  
  

  
  

                 

. 

    Difference (null H = exogenous): chi2(43)   =  -2.34  Prob > chi2 =  1.000
    Hansen test excluding group:     chi2(54)   =   2.34  Prob > chi2 =  1.000
  GMM instruments for levels
Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets:

  (Robust, but weakened by many instruments.)
Hansen test of overid. restrictions: chi2(97)   =   0.00  Prob > chi2 =  1.000
  (Not robust, but not weakened by many instruments.)
Sargan test of overid. restrictions: chi2(97)   = 112.29  Prob > chi2 =  0.137
                                                                              
Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z =   1.17  Pr > z =  0.241
Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z =  -2.09  Pr > z =  0.037
                                                                              
    D.(L.inveassass lnassets car cashTA)
  GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed)
    _cons
  Standard
Instruments for levels equation
    L(1/2).(L.inveassass lnassets car cashTA)
  GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed)
Instruments for first differences equation
                                                                              
       _cons    -.0551035   .0942259    -0.58   0.559    -.2397828    .1295759
        UAEV    -.1291708   .0444794    -2.90   0.004    -.2163488   -.0419929
        QATV    -.0584025   .0275045    -2.12   0.034    -.1123103   -.0044947
        KUWV    -.1515813   .0436083    -3.48   0.001    -.2370521   -.0661106
        KSAV    -.1200367   .0392838    -3.06   0.002    -.1970315   -.0430419
      year16    -.0038219   .0179606    -0.21   0.831    -.0390241    .0313803
      year15    -.0076384   .0132366    -0.58   0.564    -.0335817     .018305
    year2010     .0160321   .0198488     0.81   0.419    -.0228708     .054935
    year2009    -.0135483   .0107519    -1.26   0.208    -.0346217     .007525
      crisis    -.0380937   .0174326    -2.19   0.029    -.0722609   -.0039265
         gdp    -.2239617    .222966    -1.00   0.315     -.660967    .2130436
         inf     .6595847   .2484712     2.65   0.008     .1725902    1.146579
         sbs     .0106195   .0076561     1.39   0.165    -.0043862    .0256253
       indbd     .0016063   .0036791     0.44   0.662    -.0056046    .0088173
         bds    -.0153015    .008498    -1.80   0.072    -.0319572    .0013542
      carroa    -1.664514   1.982941    -0.84   0.401    -5.551006    2.221978
     carcash     .1801323   .3383044     0.53   0.594    -.4829321    .8431968
      cashTA      -.09736   .1108395    -0.88   0.380    -.3146014    .1198814
         car     .1389798   .0792798     1.75   0.080    -.0164058    .2943654
         roa      .254331   .7380906     0.34   0.730      -1.1923    1.700962
      dloans    -9.69e-06   5.89e-06    -1.65   0.100    -.0000212    1.86e-06
    ddeposit     2.45e-06   4.70e-06     0.52   0.603    -6.77e-06    .0000117
    lnassets     .0298585    .010555     2.83   0.005      .009171     .050546
              
         L1.     .5907707   .0988744     5.97   0.000     .3969804     .784561
  inveassass  
                                                                              
  inveassass        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
Prob > chi2   =     0.000                                      max =        11
Wald chi2(23) =  42565.69                                      avg =      8.43
Number of instruments = 121                     Obs per group: min =         5
Time variable : year                            Number of groups   =        21
Group variable: bankis                          Number of obs      =       177
                                                                              
Dynamic panel-data estimation, one-step system GMM

  Difference-in-Sargan/Hansen statistics may be negative.
  Using a generalized inverse to calculate robust weighting matrix for Hansen test.
Warning: Two-step estimated covariance matrix of moments is singular.
Warning: Number of instruments may be large relative to number of observations.
BAHV dropped due to collinearity
Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor speed, perm.
>  2)) rob
> p  crisis year2009  year2010 year15  year16 BAHV KSAV KUWV QATV UAEV  , gmm( L.  inveassass  lnassets car cashTA, lag(1
. xtabond2  inveassass L.  inveassass  lnassets  ddeposit  dloans roa  car cashTA  carcash carroa  bds  indbd sbs inf  gd


