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 ملخصال

حظیت الدراسات التطبیقیة حول العالقة بین التمویل اإلسالمي والشمول المالي 

في االقتصادات المتقدمة والنامیة باھتمام متزاید في السنوات األخیرة باستخدام  

إلى وجود اختالف في طبیعة   ھاالعدید من المنھجیات، حیث توصل معظم

العالقة بین التمویل اإلسالمي والشمول المالي نتیجةً لعدم التجانس بین  

، تھدف السیاقفي ھذا    االقتصادات واختالف مستوى التطور المالي اإلسالمي.

في   قیاس استجابة الشمول المالي للتطورات في التمویل اإلسالميالدراسة إلى  

) باستخدام منھجیة قیاسیة  2019- 2011عربیة خالل الفترة ( ةعشر دول ستة 

تم االعتماد على مؤشرین  . تستند إلى نماذج بیانات السالسل الزمنیة المقطعیة

للشمول المالي، وھما أجھزة الصراف اآللي والفروع البنكیة، إضافةً إلى  

الخاص،   مؤشر التطور المالي اإلسالمي، واالئتمان المحلي المقدم إلى القطاع

 ونصیب الفرد من إجمالي الناتج المحلي. 

مؤشر الشمول المالي المقاس بأجھزة الصراف   أشارت نتائج التقدیر إلى أن 

واالئتمان المحلي المقدم    یستجیب طردیاً للتغیرات في التمویل اإلسالمي  اآللي

اإلجمالي في الدول  إلى القطاع الخاص ونصیب الفرد من الناتج المحلي 

تجدر اإلشارة إلى أن التمویل اإلسالمي واالئتمان  العربیة خالل فترة الدراسة.  

 المحلي المقدم إلى القطاع الخاص لھما تقریباً نفس األثر على الشمول المالي.

كما أظھرت النتائج أن التمویل اإلسالمي واالئتمان المحلي المقدم إلى القطاع  

لى مؤشر الشمول المالي المقاس بالفروع البنكیة، في حین  الخاص ال یؤثران ع

أن نصیب الفرد من إجمالي الناتج المحلي لھ أثر موجب معنوي على مؤشر  

تؤكد نتائج الدراسة أھمیة المضي قدماً في دعم القطاع المالي  الشمول المالي.
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مؤشرات الشمول اإلسالمي لیكون أكثر نجاعة في المساھمة الفعلیة في تعزیز  

 . في المنطقة العربیة المالي
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 ةــمقدم

أصبح الشمول المالي أحد أھم األھداف التي تسعى السیاسات االقتصادیة  

لتحقیقھا بغرض تحقیق االستقرار المالي وزیادة الرفاھیة االقتصادیة  

واالجتماعیة للدول، حیث یسھم الشمول المالي بشكل رئیس في تحقیق سبعة  

أھداف التنمیة المستدامة السبعة عشر لخطة التنمیة المستدامة ین أھداف من ب 

على تزاید  العدید من المؤشرات دل ت .2030ضمن أجندة األمم المتحدة لعام 

منھا تبني   ،أھمیة الشمول المالي ووضعھ ضمن أولویات صانعي السیاسات 

ھیئات دولیة لمبادرات واستراتیجیات تجعل من الشمول المالي محور  

إدراج موضوع الشمول المالي ضمن جدول أعمال التنمیة  ثلاھتمامھا، م 

كما دأب  .العالمیة لمجموعة العشرین وتأسیس الرابطة الدولیة للشمول المالي

حول الوصول    یانتب اسنتائج  على إصدار    2009صندوق النقد الدولي منذ عام  

الشمول   عزیزبت  دولة  55أكثر من    ت ، تعھد 2010ومنذ عام    1،للخدمات المالیة

 .اإلستراتیجیة الوطنیة للشمول الماليكما أطلقت العدید من الدول  .المالي

المظلة التي ، باعتباره  بنى صندوق النقد العربيیت على مستوى العالم العربي،  

مبادرة الشمول   ،عربیةالالجھات الرقابیة واإلشرافیة والسلطات النقدیة  تجمع

بیئة تنظیمیة  إیجاد إلى كما تسعى الدول العربیة  .المالي للمنطقة العربیة

، من خالل تشجیع المنافسة والمزید من االنفتاح على البنوك الءمةم  إشرافیةو

 .لتوسیع الوصول إلى الخدمات المالیةاألجنبیة وتحفیز بیئة التقنیات المالیة 

 
ن صانعي السیاسات من قیاس ورصد الشمول یتمكل  مؤشر  150ستبیان أكثر من  یوفر اال  1

 المالي. 
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لدول العربیة استراتیجیتھا الوطنیة للشمول  كللت تلك الجھود بإطالق بعض ا

من سكان الوطن العربي   في المائة 63 ،بیانات البنك الدوليحسب  2.المالي

ملیون نسمة) ال یزال بإمكانھم االستفادة من الحصول على التمویل   414(

یزال بحاجة لبذل المزید  الكما تظھر اإلحصاءات أن العالم العربي  .الرسمي

  15من الجھود، فعلى سبیل المثال فإن نسبة السكان الذین تزید أعمارھم عن 

  37إلى  2011 عام في المائة  22من  ت سنة ولدیھم حساب مصرفي قد ارتفع

الدول   فيتحقق بما  مقارنة ضعیفة ھذه النسبة تعتبر و ، 2017 عام في المائة

خالل نفس    في المائة  63إلى    في المائة  42  من  والتي ارتفعت   ،النامیة مجتمعة

 .الفترة

كل فئات حشد الدعم للسیاسات الرامیة لتوسیع وصول الخدمات المالیة ل  یتطلب 

في   .العربیة إشراك كل المؤسسات المالیة في ھذه الجھود   المجتمع في المنطقة

ً أن یلعب دوراً سالمي لتمویل اإلمكن لھذا اإلطار، ی ً  مھما  تعزیزفي  وأساسیا

البنوك اإلسالمیة وشركات تزاید ل ، وذلكالدول العربیةفي الشمول المالي 

الدول العربیة  تسھم . التأمین التكافلي ومؤسسات التمویل األصغر اإلسالمي

من أصول المالیة اإلسالمیة على مستوى العالم، كما تمثل   في المائة  65  نسبةب

  .العربیة بعض الدولفي  المالیة اإلسالمیة أھمیة نسبیة ضمن القطاع المالي

 ً ، یُتوقّع أن تسھم أدوات التكافل االجتماعي في النظام االقتصادي  نظریا

في حمایة حقوق األفراد ذوي الدخل   ،لتنوع عقود التمویل إضافةً  ،اإلسالمي

 
 )2020-2018( خالل الفترة األردنفي  االستراتیجیة الوطنیة للشمول المالي 2

 ).2025-2018( في فلسطین خالل الفترة االستراتیجیة الوطنیة للشمول الماليو
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وھو  وبالتالي توفیر ضمان الحمایة االجتماعیة وتخفیف حدة الفقر،  ،المحدود 

 . یؤدي إلى شمول مالي أوسعقد  ما

ً على مستوى صانعي السیاسات بال   منطقة على الرغم من أن ھناك إجماعا

ً لما ی ةالعربی قتصادي رفاه ا حققھ منبخصوص أھمیة الشمول المالي نظرا

ً  عن االستقرار المالي، إال أن سؤاالً  فضالً  ،واجتماعي ً  مھما ما یطرح   كثیرا

  ؟ الشمول المالي  عزیزوھو: إلى أي مدى یمكن للتمویل اإلسالمي أن یسھم في ت 

الشمول المالي، بعضھا اقتصادي    عزیزھناك العدید من العوامل التي تسھم في ت

المالیة وانتشارھا، وبعضھا غیر اقتصادي  الدخل الفردي وتوفر المؤسسات ك

حضر.  تال معدلوالتوزیع العمري والمستوى التعلیمي و نوع االجتماعيكال

مدى مساھمة التمویل اإلسالمي في تعزیز الشمول  إلى قیاستھدف الدراسة 

 .مع األخذ في االعتبار أثر بعض المتغیرات األخرى  الدول العربیةفي  المالي  

تطرق القسم األول من الدراسة إلى عرض موجز  ضوء ما سبق، ی في

. فیما  التمویل اإلسالمي والشمول الماليللدراسات السابقة في إطار العالقة بین  

المنھجیة القیاسیة  النموذج والبیانات، یتناول القسم الثالث القسم الثاني  عرض ی

نتائج ال یناقش  لبیانات و وصفیاً لتحلیالً    الرابع دراسة. یقدم القسم  في الالمستخدمة  

 . تختتم الدراسة ببعض االستنتاجات والتوصیات. التي تم التوصل إلیھا

 الدراسات السابقة :أوالً 

یتیح التمویل اإلسالمي مجموعة من األدوات المالیة التي تعزز تقاسم المخاطر  

في النظام المالي، كما یوفر آلیات تساعد على إعادة توزیع الدخل مثل الزكاة، 

التي یشارك من خاللھا المجتمع األكثر قدرة  ،القرض الحسن و، ةالصدقو
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ً اقتصادی   ذلك، یمكن تكرار   بناًء على.  المخاطر التي تواجھ الشریحة األقل قدرة  ا

األسالیب التقلیدیة لتعزیز الشمول المالي من خالل أدوات التمویل اإلسالمي  

التي تسمح بتقاسم المخاطر وتنویعھا. مع ذلك، فإنھ حتى بعد توفر التمویل 

والمتوسطة، األصغر للفقراء ومحدودي الدخل وتمویل المشروعات الصغیرة  

یتیح التمویل   . في ھذا السیاق،ستبعاد المالي بشكل كاملقد ال یتم التغلب على اال

اإلسالمي استخدام أدوات إعادة التوزیع اإلسالمیة كالزكاة والتكافل  

ً یوفر إطار ، ومن ثماالجتماعي شامالً لتعزیز الشمول المالي من خالل مبدأ  ا

التي تستخدم بشكل كبیر في  الثروة  تقاسم المخاطر وعبر قنوات إعادة توزیع

إیجاد طرق مبتكرة  علىالھندسة المالیة  استخدام ساعد كما یُ  .اإلسالمیة الدول

، لتطویر أدوات تقاسم المخاطر وإعادة التوزیع لتعزیز الوصول إلى التمویل

 التنمیة االقتصادیة. تحقیق  لتالي،وبا

  ن اآللیات التقلیدیة أ )Iqbal and Mirakhor, 2012( میراخورإقبال و نبیّ 

مثل التمویل األصغر، وتمویل المشاریع الصغیرة والمتوسطة، والتأمین 

 ،حققت نجاحات معتبرة في تعزیز الوصول إلى الخدمات المالیة د األصغر ق

  (Hassan et al., 2018)بحث حسن وآخرون   .من التحدیات  الكنھا ال تخلو

العالقة بین المؤشرات االجتماعیة واالقتصادیة والتمویل اإلسالمي لمعرفة في  

 الحسابات ما إذا كانت زیادة الخدمات المصرفیة اإلسالمیة ستزید من 

الخدمات . أظھرت الدراسة أن ذات األغلبیة المسلمة دولفي ال المصرفیة

ً ككل، خاصة لألفراد األكثر فقر  دولةالمالیة الشاملة مفیدة لل ً ، مما یمنحھم مزید ا  ا

ً من فرص االستثمار والتمویل ألن الشریعة اإلسالمیة تحدد ضوابط   ، ونظرا

إن الكثیرین لدیھم قناعة واعتقاد أن  للخدمات المصرفیة التي یجب اتباعھا، ف

البنوك التجاریة ال تتبع ھذه اإلرشادات، وھو ما یؤدي إلى االستبعاد الطوعي  



11

 المنطقة العربیةأثر التمویل اإلسالمي على الشمول المالي في 

 

11 
 

مكانیة تطویر التمویل اإلسالمي كوسیلة  من تلك الخدمات، ومن ھنا تنبع إ

 لدى ھذه الفئات من المجتمع. لتحسین الوصول إلى الخدمات المالیة 

 Islamic Financial Services(   الیة اإلسالمیةأصدر مجلس الخدمات الم

Board, 2019( أن   فیھا ن ، بیّ ورقة حول الشمول المالي والتمویل اإلسالمي

كما ینص على إقامة   ، التمویل اإلسالمي وضع أسس العدالة وتقاسم المخاطر

 ً  صلة واضحة بین المفھوم اإلسالمي للتنمیة ومفھوم الشمول المالي، نظرا

 ً ً   لكونھما یحمالن ھدفا كما یمكن    مالیاً.  المھمشة  الفئات یتمثل في تمكین    مشتركا

استخدام عقود التمویل اإلسالمي وال سیما أدوات التمویل القائمة على  

دوات التضامن االجتماعي مثل الصدقة المشاركة في الربح والخسارة وأ

 واألوقاف والقرض الحسن لتعزیز الشمول المالي. 

تشخیص العوامل الرئیسة المحددة   )2019(  العراقي والنعمةاستھدفت دراسة  

  ، یمكن تأطیرھا ضمن اتجاھین رئیسین، التي  العربیة  دولللشمول المالي في ال

، والنوع االجتماعيالتعلیم، والعمر، وھما عوامل جانب الطلب (الدخل، و

اللوائح،  و) وعوامل جانب العرض (المسافة، إلخ ...،التوظفوالتحضر، و

  المتمثل فيتجاه الا ، إضافةً إلى)إلخ...،المخاطروغیاب المنتجات المناسبة، و

أنظمة  ومؤسسیة،  عوامل البیئة االقتصادیة والمالیة والقانونیة للدولة (أطر

). توصلت الدراسة إلى تغلب عوامل جانب  إلخ...،قانونیة، واستقرار سیاسي

من  الطلب في التأثیر على مؤشرات الشمول المالي بالدول العربیة، وكان كلّ 

دخل الفرد والتعلیم والبنیة المالیة أھم العوامل المؤثرة في الشمول المالي  

 . شبكة اإللكترونیةقنیات والوبدرجة أقل استخدام الت
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فیما  إلى مجموعة من النتائج  )2020( عبد المنعم وزایدي توصلت دراسة

أن الدول  أھمھا العالقة بین المنافسة المصرفیة والشمول المالي، ب  یتعلق

مقاسة بنسبة    ،العربیة ذات مستویات التنوع الكبیر في ھیكل القطاع المصرفي

حققت  ،تمثیل أكبر للبنوك األجنبیة والخاصة والبنوك المتوافقة مع الشریعة

شیر ی  الذي  ، األمراألفراد والمشروعات إلى التمویل  وصولمستویات أكبر من  

في تعزیز الشمول   اإلسالمیة  بنوك المتوافقة مع الشریعةال مساھمة  إمكانیة  إلى  

 المالي.

التعرف على كیفیة   (Khmous and Besim, 2020) خموس وبسیم حاول

تأثیر حصة الصیرفة اإلسالمیة (نسبة أصول الخدمات المصرفیة اإلسالمیة 

دولة من   14إلى إجمالي أصول القطاع المصرفي) على الشمول المالي في 

إلى أن توصال    .العوائق التي تواجھھا، والشرق األوسط وشمال إفریقیا  منطقة

ذات الدخل المتوسط، قید الدراسة  دولالالشمول المالي، ال سیما في مستوى 

  عزیز تالممارسات المصرفیة اإلسالمیة في  تسھم  كما    .يأقل من المتوسط العالم

بناًء على    قرار التمویل واالدخار  الذین یتخذونالشمول المالي، خاصة لألفراد  

 االعتبارات الدینیة. 

لمالي اإلسالمي في إندونیسیا، استخدمت لغرض الكشف عن محددات الشمول ا

عملیة الشبكة التحلیلیة لجمع آراء    (Ali et al., 2020)علي وآخرون  دراسة  

الخبراء وردودھم من األكادیمیین والمنظمین والممارسین في قطاع التمویل 

بعوامل توصلت الدراسة إلى أن مستوى الشمول المالي یتأثر  .اإلسالمي

االلتزام الدیني، والعامل االجتماعي  ، ومحو األمیة المالیةالتي تشمل ، الطلب 

التي تشمل  ،عوامل العرض إضافةً إلى ، والتأثیر االجتماعي ،واالقتصادي
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ات  والمنتج ،رأس المال البشري مثل ،لمحفزات األساسیة للشمول الماليا

 . والسیاسات واللوائح،  والبنیة التحتیة، والخدمات 

منھجیة   (Shinkafi et al., 2020)شنكافي وآخرون  استخدمت دراسة

مكتبیة قائمة على الرجوع إلى الوثائق ذات العالقة بموضوع الشمول المالي،  

خدمات اإلقراض األصغر والتمویل  و ّلٍ من التقنیات،وتوصلت إلى أن ك

االلتزام القانوني والتنظیمي للمنظمین وواضعي السیاسات في ، واألصغر

الوعي العام الواسع بالخدمات والمنتجات  ، والمؤسسات المالیة اإلسالمیة

تعتبر    والبنیة التحتیة المالیة، والثقافة المالیة،  الكفاءة المالیة، والمالیة اإلسالمیة

لنسبة للنساء وذوي الدخل خاصة با  ،الدوافع الحتمیة لتحقیق الشمول الماليمن  

 .واعدةلمناطق الوفقراء ا المحدود 

التمویل اإلسالمي والشمول عموماً، استمرت البحوث في دراسة العالقة بین 

، خلُصت إلى وجود عالقة بینھما التطبیقیة ، حیث إن معظم الدراسات المالي

ي الشمول المالباختالف مؤشرات  تھا تفسیر االختالف في طبیع والتي یمكن 

لقیاس   ستخدمةالمنھجیات الم تعدد  وتطور التمویل اإلسالمي، إضافةً إلى

 واختالف فترات الدراسة.  لتطور المالي اإلسالمياستجابة الشمول المالي ل

 النموذج والبیانات :اً ثانی

تھدف الدراسة إلى تحدید استجابة الشمول المالي للتقلبات في بعض 

نصیب الفرد من إجمالي ، و مؤشر التطور المالي اإلسالميالمتغیرات، وھي 

لعینة من   االئتمان المحلي المقدم إلى القطاع الخاص الحقیقي، و الناتج المحلي

األردن واألمارات العربیة المتحدة وتونس والجزائر  عربیة ( دولةستة عشر 
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وقطر  وفلسطین وُعمانوالمملكة العربیة السعودیة والسودان والعراق 

الممتدة من   ) خالل الفترةوموریتانیا والمغرب  ولیبیا ومصر لبنانو والكویت 

ً تحدید  .2019إلى  2011  ، یأخذ النموذج الشكل التالي: ا

               �𝐹𝐹𝐹𝐹�� = 𝛽𝛽� + 𝛽𝛽�𝐹𝐹𝐼𝐼�� + 𝛽𝛽�𝐶𝐶𝐶𝐶�� + 𝛽𝛽�𝐺𝐺𝐶𝐶�� + 𝜀𝜀��
𝑖𝑖 = 1, 2, … ,𝑁𝑁, 𝑡𝑡 = 1, 2, … , 𝑇𝑇                  (1) 

حجم  : 𝑇𝑇إلى الفترة الزمنیة (  𝑡𝑡: عدد الدول) و 𝑁𝑁إلى الدولة ( 𝑖𝑖حیث یشیر 

یمثل مؤشر التطور   ��𝐹𝐹𝐼𝐼 3،مؤشر الشمول الماليیمثل    ��𝐹𝐹𝐹𝐹لكل دولة)،   العینة

یمثل االئتمان المحلي المقدم إلى القطاع الخاص   ��𝐶𝐶𝐶𝐶 4المالي اإلسالمي،

یمثل نصیب الفرد من إجمالي الناتج   ��𝐺𝐺𝐶𝐶 من إجمالي الناتج المحلي)، نسبة (

یمثل حد  ��𝜀𝜀و  )،2010المحلي (باألسعار الثابتة للدوالر األمریكي في عام 

 الخطأ العشوائي. 

 مثلبحیث ت ،طبیعيال لوغاریتم الإلى  دراسةتم تحویل جمیع متغیرات ال

مؤشر التطور المالي  مؤشر الشمول المالي بالنسبة ل  ات مرون  نموذجقدرات الم

االئتمان المحلي  الحقیقي، و  نصیب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، و اإلسالمي

یكون لتطور قطاع التمویل اإلسالمي أثر  أن    یُتوقع.  المقدم إلى القطاع الخاص 

 
  100الصراف اآللي (لكل    أجھزةمؤشرین للشمول المالي، وھما  نستخدم في ھذه الدراسة   3

 ).��𝐵𝐵𝐶𝐶ألف بالغ) ( 100(لكل  كیةفروع البنال) و��𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴ألف بالغ) (
القطاع الخاص المؤسسة اإلسالمیة لتنمیة عن  مؤشر التطور المالي اإلسالميیصدر  4

من  ،ھو مؤشر مرجح مركب یقیس التطور العام للتمویل اإلسالميز، ووتومسون رویتر

الكّمي، من عناصر التمویل اإلسالمي، التي تشمل التطور  عددداء كلي ألخالل تقییم 

 والثقافة المالیة.والمعرفة، والحوكمة، والمسؤولیة االجتماعیة للشركات، 
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إیجابي على الشمول المالي من خالل الخدمات والمنتجات المالیة التي یمكن  

أن تقدمھا مؤسسات التمویل اإلسالمي، خاصة أن التمویل المسؤول واستھداف  

ً ستبعد الم كما أن  .یعتبران من األھداف األساسیة للتمویل اإلسالمي ین مالیا

ً  ینستبعد المنسبة من  لتمویل  بموقفھم من الدیھم دوافع دینیة تتعلق  مالیا

یجعلھم یحجمون عن االستفادة من الخدمات التي یقدمھا،   ، األمر الذيالتقلیدي

بالنسبة لحجم   .في حین یقدم التمویل اإلسالمي خدمات بدیلة تلبي رغباتھم

االئتمان المحلي المقدم إلى القطاع الخاص ونصیب الفرد من إجمالي الناتج،  

ً على مستوى الشمو ل  فإن الدراسات السابقة تشیر إلى أنھما یؤثران إیجابا

 المالي.

الصراف اآللي لكل    الشمول المالي (أجھزةمؤشرات  ب  تم جمع البیانات الخاصة 

لمحلي المقدم ا) واالئتمان ألف بالغ 100لكل كیة فروع البن الو ألف بالغ 100

من قاعدة بیانات    نصیب الفرد من إجمالي الناتج المحليو   إلى القطاع الخاص،

 البنك الدولي، في حین تم الحصول على بیانات مؤشر التطور المالي اإلسالمي

المؤسسة اإلسالمیة لتنمیة القطاع الخاص من التقاریر السنویة التي تصدرھا 

 ز. وتومسون رویتر

 منھجیة الدراسة :اً لثثا

 الثابت  ثرنموذج األ. 1

 الشكل التالي:  نموذج األثر الثابت یأخذ 

                                 � 𝑌𝑌�� = 𝛼𝛼� + 𝛽𝛽�𝑋𝑋�� + 𝑢𝑢��
𝑖𝑖 = 1, 2, … , 𝑁𝑁, 𝑡𝑡 = 1, 2, … , 𝑇𝑇                          (2) 
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متجھ المتغیرات المستقلة من الدرجة   ��𝑋𝑋یمثل مؤشر الشمول المالي،    ��𝑌𝑌حیث  

𝑘𝑘  ،𝛼𝛼�    ،(عناصر ثابتة) تمثل التأثیرات الفردیة𝛽𝛽   ،یمثل متجھ معلمات النموذج

𝑢𝑢�� ) بشكل مماثل  ةوموزع  ةمستقلیُفترض أنھا  تمثل حدود الخطأ العشوائي  .(

المربعات الصغرى   باستخدام طریقة ،𝛽𝛽و  �𝛼𝛼، معامالت النموذج یتم تقدیر 

. تجدر اإلشارة  كفؤةو  ةمتحیزوغیر ة خطی)، وتكون المقدرة OLS( العادیة

ال یمكن تحلیلھا إال على مستوى نسبي  �𝛼𝛼 إلى أن تقدیرات التأثیرات الفردیة

 ) ولیس على مستوى مطلق.فیما بینھا(أي بمقارنة القیم الفردیة 

 عشوائي ال ثرنموذج األ. 2

العدید من المحددات، التي تؤثر على المتغیر التابع ولم یتم تقدیمھا   ضمینیتم ت

. في ھذا السیاق، العشوائي الخطأ حد  ھیكل في، تفسیریة كمتغیرات  صراحةً 

 المحددات على النحو التالي: ھذه یمكن اعتبار ثالثة أنواع من  

                                    𝑢𝑢�� = 𝛼𝛼� + 𝜆𝜆� + 𝑣𝑣��                                     (3) 

تشیر إلى التأثیرات الفردیة (العشوائیة) التي تمثل جمیع الخصائص   �𝛼𝛼 حیث 

، للمتغیر التابع، والتي تختلف باختالف زمنالھیكلیة، بغض النظر عن ال

لجمیع األفراد، و  ماثلة التأثیرات الزمنیة (العشوائیة) المت شیر إلىت �𝜆𝜆، دولال

𝑣𝑣�� عشوائي متعامد مع التأثیرات الفردیة والزمنیة. نفترض   تشیر إلى مكون

 مستقلة وموزعة بشكل مماثل.  ��𝑢𝑢  العشوائي الخطأ حدود أن 

�𝜆𝜆نفترض أنھ ال یوجد تأثیر زمني (  = نموذج األثر  یأخذ )، وبالتالي 0

 : ائي الشكل التالي عشوال
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                              �
𝑌𝑌�� = 𝜇𝜇 + 𝛽𝛽�𝑋𝑋�� + 𝑢𝑢��

𝑢𝑢�� = 𝛼𝛼� + 𝑣𝑣��
𝑖𝑖 = 1, 2, … , 𝑁𝑁, 𝑡𝑡 = 1, 2, … , 𝑇𝑇 

                         (4) 

للنموذج إلى  ��𝑢𝑢 العشوائي الخطأ حد في  �𝛼𝛼یؤدي وجود التأثیرات الفردیة 

لفرد معین (االرتباطات الفردیة   حد حدوث ارتباطات بین مستویات ھذا ال

غیر    ة المربعات الصغرى العادیةكون مقدرتلألخطاء). في ظل ھذه الظروف،  

ً . یتم إكفؤةغیر  ھا، ولكنةومتسق ةمتحیز   ة غیر متحیز ةخطی ةمقدرإیجاد  ذا

ھذه  GLS .(5ى المعممة (تقدیر النموذج بطریقة المربعات الصغرب كفؤةو

الخاصیة مثیرة لالھتمام بشكل خاص عند التمییز بین نموذج األثر الثابت  

 ,Hausman)ھاوسمن العشوائي من خالل إجراء اختبار  األثرونموذج 

1978) . 

 ھاوسمناختبار . 3

  في ضرورة تحدید ما إذا كانت   تحديال  كمنیبالنسبة لنماذج التأثیرات الفردیة،  

المربعات   ةھذه التأثیرات الفردیة ثابتة أو عشوائیة. تجدر اإلشارة إلى أن مقدر

  ة بشكل مقارب لمقدر ة العشوائي مطابق األثر الصغرى المعممة لنموذج 

 
المربعات الصغرى المعممة أكثر كفاءة من مقدرة المربعات الصغرى العادیة  تعتبر مقدرة   5

𝑇𝑇ذج األثر العشوائي حتى في حالة العینات الصغیرة (ولنم ≥ 𝑁𝑁و  3 − (𝑘𝑘 + 1) ≥
9( (Taylor, 1980) ، كما ھو الحال في دراستنا، حیث أن𝑇𝑇 = 9 > 𝑁𝑁و  3 −

(𝑘𝑘 + 1) = 12 > تكون أن مقدرة المربعات الصغرى المعممة  اإلشارة إلىتجدر . 9

حجم السلسلة الزمنیة  میلمقدرة المربعات الصغرى العادیة عندما یل بشكل مقارب ةمطابق

𝑇𝑇  الالنھایةإلى . 
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إلى الالنھایة.   𝑇𝑇 عندما یمیل حجم السلسلة الزمنیة عادیةالمربعات الصغرى ال

مع ذلك، بالنسبة للنماذج ذات حجم السالسل الزمنیة الصغیرة، كما ھو الحال 

𝑇𝑇في ھذه الدراسة ( = المربعات الصغرى المعممة   ةبین مقدر  فرق)، ھناك  9

. وفقًا لذلك، یعد (Hausman, 1978) عادیةالمربعات الصغرى ال ةومقدر

ً اختیار التأثیرات الفردیة المناسبة أمر ً ضروری ا لھذا النوع من النماذج لتقدیر   ا

 المعامالت بكفاءة.

 ، (أي��𝑋𝑋والمتغیرات المستقلة  �𝛼𝛼االرتباط بین التأثیرات الفردیة  مشكلةنشأ ت

𝐸𝐸(𝛼𝛼�|𝑋𝑋�) أن ≠ العشوائي، مما یعكس تأثیر  األثرذج ونم ما یتعلق ب)، فی0

مثل  یتالخصائص الھیكلیة الفردیة على تحدید مستوى المتغیرات المستقلة. 

االختبار في مقارنة مقدرات المربعات الصغرى المعممة والمربعات الصغرى  

. في الواقع، یعكس االختالف وجود ارتباط بین التأثیرات الفردیة  عادیةال

المربعات ة الثابت (مقدر األثري اعتماد نموذج والمتغیرات المستقلة، وبالتال 

إلى حد  تانمتطابق نا ت المقدّر كانت ). من ناحیة أخرى، إذا عادیةالصغرى ال

المربعات الصغرى  رة العشوائي (مقد  األثركبیر، یمكن اعتماد نموذج 

ً  مھم یعتبرللتأثیرات الفردیة  التحدید األمثلوبالتالي فإن  ،المعممة) في  جدا

 .ت التطبیقیةالدراسا

 التالیة:  ةعلى الفرضی  ھاوسمن یعتمد تطبیق اختبار  

                                          �𝐻𝐻�: 𝐸𝐸(𝛼𝛼�|𝑋𝑋�) = 0
𝐻𝐻�: 𝐸𝐸(𝛼𝛼�|𝑋𝑋�) ≠ 0                                 (5) 

المربعات رة عشوائي (مقد ال األثر نموذج  یكون لدینا، �𝐻𝐻 عدمال ةفرضی تحت 

 األثر نموذج  كون لدینا، ی�𝐻𝐻 ةالبدیل ةفرضیالتحت الصغرى المعممة)، بینما 
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ختبار الشكل ال ). تأخذ إحصائیة اعادیةالمربعات الصغرى الرة ثابت (مقد ال

 التالي: 

   𝐻𝐻 = �𝛽𝛽���� − 𝛽𝛽�������𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉�𝛽𝛽���� − 𝛽𝛽���������𝛽𝛽���� − 𝛽𝛽�����    (6) 

 𝑁𝑁مقارب (   موزعة بشكل  𝐻𝐻ختبار  الإحصائیة ا   تكون ،  �𝐻𝐻  عدمال  ة فرضیتحت  

في ھذا حریة.  درجات  𝑘𝑘 تربیع بـتوزیع كاي حسب میل إلى الالنھایة) ی

رة  الثابت (مقد  األثر، وبالتالي نتبنى نموذج �𝐻𝐻 عدمال ةفرضینرفض اإلطار، 

القیمة أكبر من  𝐻𝐻 ختبارال) إذا كانت إحصائیة اعادیةالمربعات الصغرى ال

 . تربیعتوزیع كاي الجدولیة ل

تكون  إلى الالنھایة،    𝑇𝑇تجدر اإلشارة إلى أنھ عندما یمیل حجم السلسلة الزمنیة  

المربعات رة مقد ل مطابقة بشكل مقارب  معممةالمربعات الصغرى الرة مقد 

إلى  𝐻𝐻ختبار ال ، وبالتالي تمیل جمیع مكونات إحصائیة اعادیةالصغرى ال

  األثر ذج والعشوائي ونم األثرنموذج كون یالصفر. في ظل ھذه الظروف، 

في   ، فإن مسألة تحدید التأثیرات الفردیة ال تھمولذلك اً،تمام  ان الثابت متشابھ 

 .ھذه الحالة

 ً  نتائجتحلیل ال :رابعا

قیاس  یتم  ، حیث )1(  وارد في المعادلة رقمتقدیر نسختین من النموذج ال یتم

��𝐹𝐹𝐹𝐹 أن (أي ألف بالغ) 100الصراف اآللي (لكل  أجھزة بالشمول المالي  =

𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴�� ،أن  أي(ألف بالغ)  100فروع البنكیة (لكل البو) في النموذج األول 
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𝐹𝐹𝐹𝐹�� = 𝐵𝐵𝐵𝐵�� ( .لكل نسخة   ھاوسمناختبار  كما یتم تطبیقفي النموذج الثاني

 العشوائي.  األثرنموذج   وأنموذج األثر الثابت  المناسب، أي نموذج ال لتحدید 

 . تحلیل وصفي للبیانات 1

الدول  ) أن 1الجدول رقم (في الواردة  للبیانات  توضح نتائج التحلیل الوصفي

أعلى  اإلمارات وقطر لدیھاو السعودیة والكویت الخلیجیة األربعة، وھي 

خالل فترة الدراسة، مقارنة بالدول األخرى  متوسط ألجھزة الصراف اآللي

في  6.، على التوالي55.697و  61.242 و 61.841و  68.779 الذي بلغ

متوسط أقل والعراق  ولیبیا الجزائر والسودانوموریتانیا المقابل، سجلت 

و   7.962 و 8.223 خالل نفس الفترة، حیث بلغ ألجھزة الصراف اآللي

تشیر النتائج أیضاً إلى تفاوت في  .، على التوالي2.431 و 3.689 و 4.948

  تونس ولبنان والمغرب بین الدول العربیة، حیث تتمیز    متوسط الفروع البنكیة

بمستویات مرتفعة خالل فترة الدراسة مقارنةً بالدول األخرى في المنطقة  

  23.930للبنان و  23.568لتونس و  19.950حیث بلغ المتوسط العربیة، 

األخرى ضعفاً في عدد الفروع العربیة  تشھد بعض الدول  . في المقابل،  غرب للم

) ومصر  4.726والعراق ()  5.224البنكیة خالل نفس الفترة، أھمھا الجزائر (

، فإن  تطور المالي اإلسالميفیما یتعلق بال ).3.237والسودان ( )4.691(

األردن واإلمارات والسعودیة وُعمان وقطر والكویت تھیمن على ھذا القطاع  

أعلى مستویات لمؤشر التطور   ت حیث سجل مقارنة بالدول العربیة األخرى،

 
أجھزة الصراف اآللي والفروع ) تطور 3(-)1رقم ( شكالتوضح الرسوم الواردة في األ 6

عبر الزمن للدول العربیة قید الدراسة خالل الفترة    المالي اإلسالميمؤشر التطور  البنكیة و

 . ، على التوالي)2011-2019(
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ً تفاوت  المالي اإلسالمي. كما تُظھر النتائج ً كبیر ا بین الدول العربیة فیما یتعلق   ا

نصیب الفرد من إجمالي الناتج واص االئتمان المحلي المقدم إلى القطاع الخب

 .المحلي

متفاوتة من حیث ) إلى وجود روابط 2تشیر النتائج الواردة في الجدول رقم (

مؤشري الشمول المالي (أجھزة الصراف اآللي بین  الحجم واتجاه التغیر

فیما یتعلق بمجموعة  . عبر الدولقید الدراسة حددات والم والفروع البنكیة)

مؤشري الشمول المالي  بین  موجبةتظھر النتائج روابط  الدول ككل،

والمتغیرات األخرى، مع ضعف العالقة بین الفروع البنكیة من ناحیة ومؤشر  

التطور المالي اإلسالمي ونصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي من ناحیة  

ال یحدد االرتباط بشكل قطعي طبیعة العالقة بین الشمول المالي   .أخرى

محددات قید الدراسة، وھو ما یحیلنا إلى تحلیل ُمعمق للروابط بین ھذه  وال

ً إلى المنھجیة أعاله لتحقیق  ھداف األ المتغیرات في المنطقة العربیة استنادا

 .لمنشودةا

 اختیار النموذج المناسب . 2

𝑘𝑘متغیرات مستقلة ( ثالث  یحتوي على النموذج  بما أن = إحصائیة   فإن)، 3

ع بثالث درجات حریة، وبالتالي، ی ربكاي تتوزیع موزعة حسب  𝐻𝐻 االختبار

)،  في المائة 5(  7.81 و )،في المائة 1(  11.34 جدولیة كاآلتي: القیم ال تكون

  26.829 تساوي 𝐻𝐻االختبار  ئیةقیم إحصابما أن ). في المائة 10( 6.25و 

المتمثل    العدم  ةفرضییتم رفض    فإنھ  ،للنموذج الثاني  47.944للنموذج األول و  

نموذجین،  للفي عدم وجود ارتباط بین التأثیرات الفردیة والمتغیرات المستقلة 

مما یعني أن ھذه المتغیرات مرتبطة بالخصائص الھیكلیة، بغض النظر عن  
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. وفقًا قید الدراسة ، لمستوى مؤشر الشمول المالي في الدول العربیةزمنال

بالتالي اعتماد مقدرة  و ، الثابت في كلتا الحالتین رنموذج األث  یتم اختیار لذلك، 

 . المربعات الصغرى العادیة

 لي أثر التمویل اإلسالمي على الشمول الما. 3

مؤشر التطور   ) أن3تُوضح نتائج تقدیر النموذج الواردة في الجداول رقم (

نصیب الفرد  و  المقدم إلى القطاع الخاص،االئتمان المحلي  و  المالي اإلسالمي،

على مؤشر الشمول المالي  لھم تأثیر موجب معنويمن إجمالي الناتج المحلي 

، بما أن قید الدراسة  في مجموعة الدول العربیة  أجھزة الصراف اآلليالمقاس ب

المعلمات الالحقة بھذه المتغیرات التفسیریة لھا داللة إحصائیة عند مستویات  

في مؤشر  في المائة 1تؤدي الزیادة بنسبة  في ھذا اإلطار،  .المعتمدة المعنویة

 االئتمان المحلي المقدم إلى القطاع الخاص،و التطور المالي اإلسالمي،

في المائة،   0.180نصیب الفرد من إجمالي الناتج المحلي إلى زیادة بنسبة و

المالي المقاس  مؤشر الشمول في  في المائة 0.539في المائة، و  0.189

مؤشر التطور تجدر اإلشارة إلى أن  على التوالي. بأجھزة الصراف اآللي،

لھما تقریباً نفس   االئتمان المحلي المقدم إلى القطاع الخاص و المالي اإلسالمي

األثر على مؤشر الشمول المالي المقاس بأجھزة الصراف اآللي، األمر التي  

 ت.ود المعامالوالد لقی  تم تأكیده باستخدام اختبار

االئتمان المحلي و مؤشر التطور المالي اإلسالميتشیر النتائج إلى أن كما 

مؤشر الشمول المالي المقاس  ن علىا ال یؤثر المقدم إلى القطاع الخاص 

  تینقید الدراسة، بما أن المعلم في مجموعة الدول العربیةبالفروع البنكیة 

ا داللة إحصائیة عند مستویات  ملیست لھ  ینالمستقل  ینالمتغیر  ینبھذ   تینالالحق
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 نصیب الفرد من إجمالي الناتج المحليفي المقابل، یؤثر  المعنویة المعتمدة.

على مؤشر الشمول المالي، بما أن المعلمة الالحقة بھذا المتغیر موجبة 

تؤدي الزیادة  في المائة. في ھذا اإلطار،  10ومعنویة إحصائیاً عند مستوى 

إلى  اإلجمالي في نصیب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في المائة 1بة بنس 

مؤشر الشمول المالي المقاس بالفروع  في  في المائة 0.272زیادة بنسبة 

تجدر اإلشارة إلى أن تأثیر نصیب الفرد من إجمالي الناتج المحلي أكثر    .البنكیة

)  0.539أجھزة الصراف اآللي (من خالل الشمول المالي  قیاسأھمیة عند 

 ). 0.272( كیةفروع البنالولیس من خالل 

 توصیاتالخالصة وال

بین  العالقة  استخدمت الدراسة نماذج بیانات السالسل الزمنیة المقطعیة لتحلیل  

ً إلى  ستة عشرفي  التمویل اإلسالمي والشمول المالي دول عربیة استنادا

وأخذاً    مؤشرین للشمول المالي، وھما أجھزة الصراف اآللي والفروع البنكیة،

االئتمان المحلي المقدم إلى القطاع  ین مساعدین، وھما في االعتبار متغیر 

ل الفترة الممتدة من  خال  ونصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، الخاص 

 . 2019إلى  2011

مؤشر الشمول المالي المقاس وأظھرت أن    عموماً مع التوقعات،  النتائجتتوافق  

مؤشر التطور المالي اإلسالمي، یستجیب للتغیرات في  بأجھزة الصراف اآللي  

واالئتمان المحلي المقدم إلى القطاع الخاص، ونصیب الفرد من إجمالي الناتج 

مؤشر التطور المالي اإلسالمي  ، وأن المحلي في الدول العربیة قید الدراسة

تقریباً على   یؤثران بشكل مماثلواالئتمان المحلي المقدم إلى القطاع الخاص 



24

 المنطقة العربیةأثر التمویل اإلسالمي على الشمول المالي في 

 

24 
 

كما بینت النتائج أن   .مؤشر الشمول المالي المقاس بأجھزة الصراف اآللي

دم إلى القطاع الخاص  مؤشر التطور المالي اإلسالمي واالئتمان المحلي المق

ال یؤثران على مؤشر الشمول المالي المقاس بالفروع البنكیة في الدول العربیة  

نصیب  للتغیرات في مؤشر الشمول المالي یستجیب قید الدراسة. في المقابل، 

 الفرد من إجمالي الناتج المحلي.

ً من في ضوء ھذه النتائج، یُمكن استخالص    ضرورة ، منھا التوصیات عددا

مستویات الشمول  حسیندور التمویل اإلسالمي ضمن القطاع المالي لت تعزیز

ً یمكن للمؤسسات المصرفیة اإلسالمیة أن تلعب دور. في ھذا اإلطار، المالي   ا

تقدیم منتجات الدول العربیة من خالل أكبر في تعزیز الشمول المالي في 

مطابقة  إضافةً إلى  اد،  األفر  باحتیاجات تفي  بتكالیف معقولة  متوافقة مع الشریعة  

 دعمكذلك    المتطلبات والحالة الخاصة بكل دولة وتقدیم معلومات كافیة للعمالء.

الخدمات المصرفیة  كثیفتعمل الجھات اإلشرافیة على القطاع المالي على 

 .الدول العربیةفي    الشمول المالي  تعزیز، مما یساعد على  المتوافقة مع الشریعة
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 باللغة العربیةراجع الم

). المحددات الرئیسة للشمول المالي في 2019. (، سوالنعمةب. العراقي، 

 . 214– 184،  67البلدان العربیة. المجلة العراقیة للعلوم اإلداریة، 

). المنافسة المصرفیة والشمول المالي في  2020(  ، ك.وزایدي  ، ه.عبد المنعم

 . أبو ظبي، الدول العربیة. صندوق النقد العربي
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 للبیانات تحلیل وصفي ):1جدول رقم (
 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐵𝐵𝐵𝐵 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐶𝐶𝐵𝐵 𝐺𝐺𝐶𝐶 الدول

      األردن
 3400.914 70.403 40.417 15.236 25.968 المتوسط

 115.590 2.902 10.686 0.787 1.683 المعیارياالنحراف 
      اإلمارات 

 39002.960 71.039 66.578 11.719 61.242 المتوسط
 2722.611 8.899 4.053 1.066 4.104 االنحراف المعیاري

      تونس
 4273.713 64.044 17.152 19.950 26.482 المتوسط

 125.959 3.019 5.565 2.239 4.019 االنحراف المعیاري
      الجزائر
 4698.033 18.797 2.953 5.224 7.962 المتوسط

 102.410 4.294 1.880 0.023 1.412 االنحراف المعیاري
      السعودیة

 20922.540 46.136 40.933 8.357 68.779 المتوسط
 301.217 9.830 14.701 0.168 6.431 االنحراف المعیاري

      السودان
 1780.696 9.152 27.167 3.237 4.948 المتوسط

 90.024 1.487 1.309 0.137 1.012 االنحراف المعیاري
      العراق
 5437.728 7.478 5.847 4.726 2.431 المتوسط

 296.147 1.792 5.201 0.632 0.989 االنحراف المعیاري
      ُعمان

 16791.590 56.092 56.596 16.632 35.968 المتوسط
 1053.396 16.199 5.083 1.893 2.353 االنحراف المعیاري

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴  100الصراف اآللي (لكل    ترمز إلى أجھزة  (ألف بالغ  ،𝐵𝐵𝐵𝐵  لكل    كیةفروع البنترمز إلى ال)ألف   100
االئتمان المحلي المقدم إلى القطاع  ترمز إلى 𝐶𝐶𝐵𝐵مؤشر التطور المالي اإلسالمي،  ترمز إلى 𝐼𝐼𝐼𝐼، بالغ)

نصیب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (باألسعار   ترمز إلى  𝐺𝐺𝐶𝐶و    من إجمالي الناتج المحلي)،   نسبةالخاص (
 .)2010الثابتة للدوالر األمریكي في عام 
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 للبیانات تحلیل وصفي :تابع - )1جدول رقم (
 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐵𝐵𝐵𝐵 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐶𝐶𝐵𝐵 𝐺𝐺𝐶𝐶 الدول

      فلسطین
 2902.674 29.903 15.469 11.584 21.969 المتوسط

 103.819 7.233 4.231 1.053 2.861 االنحراف المعیاري
      قطر

 66437.330 56.238 42.737 10.964 55.697 المتوسط
 2081.102 19.742 2.618 1.976 2.944 االنحراف المعیاري

      الكویت
 36346.120 78.046 44.078 15.016 61.841 المتوسط

 2908.060 21.680 6.178 0.465 10.103 االنحراف المعیاري
      لبنان

 6626.988 97.440 12.622 23.568 36.534 المتوسط
 515.584 6.589 1.956 1.322 1.933 االنحراف المعیاري

      لیبیا
 7178.059 24.235 4.889 11.523 3.689 المتوسط

 1711.813 10.047 3.018 0.229 0.134 االنحراف المعیاري
      مصر

 2751.087 28.478 16.958 4.691 14.270 المتوسط
 136.645 3.119 2.963 0.164 3.948 االنحراف المعیاري

      المغرب
 3183.786 66.141 8.774 23.930 25.586 المتوسط

 156.964 3.516 5.545 1.116 2.379 االنحراف المعیاري
      موریتانیا

 1695.457 19.120 3.431 7.298 8.223 المتوسط
 39.379 1.931 1.560 2.166 2.497 االنحراف المعیاري
      مجموعة الدول

 13964.354 47.108 25.413 12.129 28.849 المتوسط
 17892.989 28.305 20.607 6.457 22.187 االنحراف المعیاري

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴  100الصراف اآللي (لكل    ترمز إلى أجھزة  (ألف بالغ  ،𝐵𝐵𝐵𝐵  لكل    كیةفروع البنترمز إلى ال)ألف   100
االئتمان المحلي المقدم إلى القطاع  ترمز إلى 𝐶𝐶𝐵𝐵مؤشر التطور المالي اإلسالمي،  ترمز إلى 𝐼𝐼𝐼𝐼، بالغ)

نصیب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (باألسعار   ترمز إلى  𝐺𝐺𝐶𝐶و    من إجمالي الناتج المحلي)،   نسبةالخاص (
 .)2010الثابتة للدوالر األمریكي في عام 
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 الشمول المالي والمتغیرات المستقلة االرتباط بین ):2جدول رقم (
 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐵𝐵𝐵𝐵 

 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐶𝐶𝐵𝐵 𝐺𝐺𝐶𝐶 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐶𝐶𝐵𝐵 𝐺𝐺𝐶𝐶 الدول
 0.962 0.446- 0.935- 0.563- 0.726 0.737 األردن 

 0.368- 0.184- 0.524- 0.921 0.844 0.055- اإلمارات
 0.922 0.785 0.771 0.905 0.814 0.782 تونس

 0.685 0.474 0.176 0.813 0.992 0.895 الجزائر 
 0.454 0.847 0.820 0.530 0.982 0.956 السعودیة
 0.574 0.481- 0.051 0.385 0.112- 0.264- السودان 
 0.629- 0.816- 0.680- 0.248 0.426 0.906 العراق

 0.947 0.921- 0.068- 0.750 0.691- 0.085 مانعُ 
 0.808 0.977 0.731 0.801 0.899 0.820 فلسطین

 0.821 0.754- 0.802- 0.350- 0.322 0.214- قطر
 0.742 0.561- 0.780- 0.888- 0.570 0.933 الكویت

 0.989 0.942- 0.087 0.847- 0.906 0.366- لبنان
 0.100 0.448 0.265 0.569 0.062 0.106- لیبیا

 0.850 0.406- 0.564- 0.957 0.247- 0.819- مصر
 0.896 0.903- 0.823 0.980 0.921- 0.890 المغرب

 0.839 0.969 0.760 0.901 0.934 0.761 موریتانیا
 0.018 0.734 0.091 0.737 0.705 0.753 مجموعة الدول 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴  100الصراف اآللي (لكل    ترمز إلى أجھزة  (ألف بالغ  ،𝐵𝐵𝐵𝐵  لكل    كیةفروع البنترمز إلى ال)ألف   100
االئتمان المحلي المقدم إلى القطاع  ترمز إلى 𝐶𝐶𝐵𝐵مؤشر التطور المالي اإلسالمي،  ترمز إلى 𝐼𝐼𝐼𝐼، بالغ)

نصیب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (باألسعار   ترمز إلى  𝐺𝐺𝐶𝐶و    من إجمالي الناتج المحلي)،   نسبةالخاص (
 .)2010الثابتة للدوالر األمریكي في عام 
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 األثر الثابتنتائج تقدیر نموذج  ):3جدول رقم (
 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐵𝐵𝐵𝐵 
 االنحراف المقدرة 

 المعیاري
 االنحراف المقدرة

 المعیاري
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 -3.034 1.889 0.057 1.459 

𝐼𝐼𝐼𝐼 ***0.180 0.037 0.038 0.028 
𝐶𝐶𝐵𝐵 **0.189 0.076 -0.068 0.059 
𝐺𝐺𝐶𝐶 ***0.539 0.202 *0.272 0.156 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴  100الصراف اآللي (لكل    ترمز إلى أجھزة  (ألف بالغ  ،𝐵𝐵𝐵𝐵  لكل    كیةفروع البنترمز إلى ال)ألف   100

االئتمان   ترمز إلى  𝐶𝐶𝐵𝐵مؤشر التطور المالي اإلسالمي،    ترمز إلى  𝐼𝐼𝐼𝐼،  ترمز إلى القاطع  𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼،    بالغ)
نصیب الفرد من إجمالي   ترمز إلى  𝐺𝐺𝐶𝐶و    من إجمالي الناتج المحلي)،   نسبةالمحلي المقدم إلى القطاع الخاص (

تشیر إلى المعنویة اإلحصائیة   *و    **،  ***.  )2010الناتج المحلي (باألسعار الثابتة للدوالر األمریكي في عام  
 في المائة، على التوالي. 10و  5، 1عند مستوى 
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-2011تطور عدد أجھزة الصراف اآللي في الدول العربیة خالل الفترة ( ):1رقم ( شكل
2019( 
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 )2019-2011تطور عدد الفروع البنكیة في الدول العربیة خالل الفترة ( ):2رقم ( شكل
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في الدول العربیة خالل الفترة   مؤشر التطور المالي اإلسالميتطور  ):3رقم ( شكل
)2011-2019( 
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