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 الدراسةملخص 

طريقة قياس مؤشر االستقرار المصرفي وتطور هذا المؤشر لدى كل  وهي مرحلة أولى الى دراسة مرحلتين تتضمنهذه الدراسة التطبيقية تهدف 
لمباشر تقديم نموذج قياسي مبتكر يتيح تقدير األثر ا تمثانية، المرحلة الارف اإلسالمية والتقليدية في المملكة العربية السعودية. وفي من المص

مكن من اختبار فرض وجود أثر خارجي إيجابي للمصرفية لحجم المصرفية اإلسالمية على استقرار المصارف اإلسالمية في حد ذاتها. وي  
 استقرار المصارف التقليدية. اإلسالمية على

 .استقرار المصارف،أثر المصرفية اإلسالمية،دراسة قياسية المفتاحية:الكلمات 

 

 مقدمـــــة الدراسة

إن معظم الدراسات التطبيقية السابقة تم تنفيذها باالعتماد على بيانات اللوحة المقطعية والزمنية، أي أنها تعتمد على مقارنة الوضع 
الوقت، مما يستدعي أخذ نتائجها بحذر، حيث أن لكل دولة من الدول محل المقارنة ظروفها الخاصة فيما بين عدد من الدول في نفس 

ومناخ أعمال مختلف عن األخرى، إضافة إلى تباين مفاهيم وتعريفات األنشطة المصرفية وخصائص المصارف، مما يضع صعوبات 
ول الى نتائج يمكن تعميمها. ولتفادي هذا اإلشكال، فإن الباحث يعتمد على إمكانية استخدام البيانات في عمل الدراسات المقارنة والوص

 في دراسته التطبيقية هذه على بيانات ربع سنوية خاصة بدولة المملكة العربية السعودية.

 مشكلة البحث

لقد تباينت أساليب الدراسات ومناهجها في تناول هذا الموضوع، كما تباينت نتائج الدراسات التطبيقية، ولم يكن هنالك إجماع على 
لى استقرار اإلسالمية عتفوق المصارف اإلسالمية على البنوك التقليدية من حيث االستقرار المصرفي، وال على أهمية أثر المصرفية 

النظام المصرفي. وسوف نحاول في هذه الدراسة تقدير اآلثار المباشرة والخارجية للمصرفية اإلسالمية على االستقرار المصرفي في 
 حالة المملكة العربية السعودية وذلك من خالل االعتماد على نموذج قياسي مبتكر. 

 فروض الدراسة

 مصرفية اإلسالمية على مؤشر االستقرار.التأثير اإليجابي لحجم ال -1

 األثر الخارجي اإليجابي لنشاط المصرفية اإلسالمية على مستويات استقرار البنوك التقليدية. -2
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 حدود البحث

 الحدود الموضوعية للبحث

ودية، ثم بيان أثر ربية السعتتمثل الحدود الموضوعية للبحث في قياس مؤشر االستقرار في المصارف اإلسالمية والتقليدية بالمملكة الع
 المصرفية اإلسالمية على االستقرار المصرفي.

 

 الحدود الزمانية للبحث

 م.2020تتمثل الحدود الزمانية للبحث في الفترة الزمنية التي أجري فيها وهي النصف األول من عام 

 منهج البحث

 الجانب النظري  -1

 االستقرار في المصارف اإلسالمية والتقليدية بالمملكة العربية السعودية.يتمثل الجانب النظري للدراسة في قياس مؤشر 

 الجانب العملي للدراسة -2

 (.LLC, IPS & Hأثر المصرفية اإلسالمية على االستقرار المصرفي، وذلك من خالل إجراء االختبارات )

 بالمملكة العربية السعوديةالمبحث األول: قياس مؤشر االستقرار في المصارف اإلسالمية والتقليدية 

كمتغير يقيس مدى  z-scoreعموما نجد أن معظم األدبيات التي اهتمت بدراسة االستقرار المالي للمصارف تنطلق من مؤشر 
 االستقرار المالي 

عن احتمال اإلعسار الذي يتم تعريفه بأنه الحالة التي تتجاوز فيها الخسائر حقوق الملكية. فكلما كانت قيمة هذا   z_scoreويعبر 
( LNالمؤشر أكبر كلما كان احتمال تعرضه لإلعسار أقل )أي أنه أكثر استقرارا(. ومن خالل البيانات المتوفرة واستخدام لوغاريتم)

 -بدراسة وصفية على مجموعة المصارف والبنوك بعد تقسيمها إلى ثالث مجموعات كالتالي :مؤشر االستقرار سوف نلقي الضوء 

 المجموعة األولى: المصارف اإلسالمية 

م أكثر استقرارا من المصارف في مجموعته ، ثم يليه مصرف البالد ، ثم 2008نالحظ أن مصرف االنماء في الربع األول من عام 
م ،كان هناك تذبذب مع تأثر طفيف جدا 2016الراجحي , وخالل الفترة حتى الربع الرابع من مصرف الجزيرة ، وأخيرا مصرف 
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نقطة كما أن مصرف  0.39نقطة ، أما المصارف األخرى فقد خسرت مايقارب  0.12لمصرف الراجحي ، حيث خسر مايقارب 
 شاطة الفعلي والتوسع.  نقطة ، ونبرر ذلك ببدء ن 1.6االنماء كان أكثرهم تأثرا ،حيث خسر مايقارب من 

 المجموعة الثانية : البنوك التقليدية

نالحظ تصدر بنك الرياض ،ثم البنك العربي ، يلية البنك األهلي، وأخيرا بنك االستثمار ، وذلك في بداية فترة الدراسة ، وخالل فترة 
جابا وأيضا بنك الرياض ، أال أن البنك العربي تأثر ايالدراسة كان هناك تذبذب طفيف جدا بالسالب للبنك األهلي ، وبنك االستثمار، 

 نقطة . 0.4بمايقارب 

 المجموعة الثالثة: البنوك التقليدية المختلطة

نقطة ، وأخيرا البنك  4.5نقطة ، ثم بنك ساب حيث حقق  4.6نقطة تقريبا ،ثم يليه البنك الفرنسي  4.65نجد أن بنك سامبا حقق 
م ، ثم نالحظ أن هناك تذبذب خالل فترة الدراسة 2008ك في بداية فترة الدراسة للربع األول من عام نقطة ، وذل 1.5األول بفارق 

نقطة تقريبا ، ثم حقق  5.03نقطة ، وحقق بنك ساب  5.2 م وكان موجب حيث حقق بنك سامبا 2016حتى الربع الرابع من عام 
نقطة تقريبا. كما نشير أيضا إلى أن جميع البنوك التقليدية والمختلطة  3.4نقطة تقريبا، وأخيرا البنك الول حقق  4.8البنك الفرنسي 

 لديها نوافذ ومنتجات اسالمية .

 المبحث الثاني: أثر المصرفية اإلسالمية على االستقرار المصرفي: بناء النموذج القياسي

ي حجم المصرفية اإلسالمية على مؤشرات االستقرار فيهدف النموذج هنا إلى تقدير اآلثار المباشرة وغير المباشرة )اآلثار الخارجية( ل
مجموعتي المصارف اإلسالمية والتقليدية. وي قصد باألثر المباشر لحجم المصرفية اإلسالمية ، ذلك األثر الذي يقع على مؤشر 

نا تقدير والذي ي راد ه -في استقرار مجموعة المصارف اإلسالمية ، أما األثر غير المباشر للمصرفية اإلسالمية على االستقرار المصر 
هو األثر الذي يتجاوز حدود المصارف اإلسالمية ليصل إلى مجموعة المصارف التقليدية ، ومن ثم إلى الجهاز  -أهميته من عدمها

 المصرفي في مجمله. 

ة أو غير سواء كانت مباشر إن اآلثار المتوقعة للمصرفية اإلسالمية على مؤشرات االستقرار المصرفي في المملكة العربية السعودية 
مباشرة، غير معلومة سلفا، وهو ما توكده أهمية تقدير هذه اآلثار. فغير متأكَّد من أن حجم المصرفية اإلسالمية هو محدد معنوي من 

ية فمحددات استقرار المصارف اإلسالمية في المملكة؛ وال من أن مؤشرات استقرار المصارف التقليدية تتأثر إيجابا بحجم المصر 
 اإلسالمية للمصارف اإلسالمية العاملة معها في نفس النظام المصرفي. 
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والختبار الفروض المتعلقة باآلثار المباشرة كما الخارجية لحجم التمويل المصرفي اإلسالمي سيتم تقدير نماذج قياسية تتكون من ثالثة 
ام المصرفي الذي يضم مصارف إسالمية وبنوك في أخذ باالعتبار كل العينة للنظ M0نماذج، ويتمثل النموذج األساس 

 . (Chen and Lu 2003)تقليدية

وسيمّكن تقدير هذه المعادالت الثالث وإجراء اختبار "استقرار النماذج" من معرفة آثار حجم المصرفية اإلسالمية شاملة للمصارف من 
؛ أو أن هذا األثر هو ذي  M0كال المجموعتين ، وهو ما يشير بمعنوية األثرين المباشر، وغير المباشر، فيتم آنذاك اعتماد النموذج 

طبيعة مباشرة فقط وال وجود لألثر غير المباشر )أو الخارجي( ألنشطة المصرفية اإلسالمية على استقرار مصارف المجموعة التقليدية، 
اإلسالمية غير  حيث يكون الفصل بين المجموعتين من المصارف مادام أثر المصرفية  M2و  M1 ويتم آنذاك اعتماد نموذجين ؛  

 مستقر بينهما )معنوي في المجموعة األولى وغير معنوي في الثانية، مثال(.   

سيتم اعتماد المقياس اللوغاريتمي لمعظم متغيرات النموذج للتقليص من انحرافها ، وأثر تقلباتها، كما أن تقدير النموذج سيكون بطريقة 
 اللوحات المقطعية عبر الزمن.

راستنا بعضًا من االختبارات التي تم تطويرها حديثآ لفحص وتحليل جذر الوحدة في البانل األكثر استخدامًا وسوف نستخدم في د
 -إلظهار خواص السالسل الزمنية للمتغيرات ومنها :

 Levin,Lin And Chu Test( LLCاختبار) -1

 -تتبع الخطوات التالية : Levin,Lin And Chu Test( LLCاختبار النماذج من خالل اختبار )

( Student( ، واستخدام اختبار) 𝜌𝑚𝑎𝑥( لكل مفردة العطاء أقصى عدد من التأخيرات لـ )  𝜌𝑖تحديد درجة التباطؤ )  : أوال
 ها بالنموجمقانتالختبارمعنوية معامل آخر تباطؤ وتحدد درجة انحدار المعلمة للمتغير المبطأ نقوم بانحدارين لكل مفردة من المفردات 

  2رقم 

 نحسب التباين على المدى الطويل  ثانيآ :

 تختص هذه الخطوة في احتساب إحصائية االختبار  ثالثآ :

ويشترط هذا النموذج المصحح لشرطين أولهما وجود استقاللية قوية بين المفردات , والآلخر يختص بالفرضية التي تقوم على ان جميع 
 لوحدة.المفردات تشارك في جذر ا
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 IPS (Im,Pesaran And Shin (IPS) Test )(Barbieri 2016)اختبار  -2

 H (Hausman(1978) Test)(Westerlund and Breitung 2009)اختبار  -3

 ، حيث:MGو  PMGيتم استخدام هذا االختبار للفصل بين طريقتي التقدير 

 : H0 عدم التجانس في المعلمات المقدرة على المدى القريب والطويل: نموذجMG هو األنسب(Beyaert and Camacho 
2008) . 

H1 التجانس في المعلمات المقدرة على المدى القريب والطويل: نموذج :PMG هو األنسب(Ford, Jackson, and Kline 
2006). 

 

 ثانيآ : التطبيق وتقدير النموذج وعرض وتحليل النتائج 

 اختبار جذر الوحدة لجميع المصارف والبنوك -1

( النتائج التي تم الحصول عليها لتحليل استقرار المتغيرات حيث ان المتغيرات 4يتضح من الجدول رقم )
(GF,INF,OIL,L,SIB.CI.LA ( مستقرة بعد تطبيق االختبارين )LLC & IPS.) 

( ، ويعود هذا LLC(  وغير مستقرة عند اختبار )IPS( أظهرت النتائج انها مستقرة من خالل االختبار )Z, TA, EAولكن المتغيرات )
البيانات  –يفترض وجود جذر وحدة في إطار مسارات مشتركة ، ويهتم بجذر الوحدة لكامل لوحة  LLCاالختالف إلى أن اختبار 

 جذر الوحدة الفردي يفترض أن مسار فردي عند تحليل جذر الوحدة. IPSللبنوك أو المصارف، في حين يرجح اختبار 

، IPSت ذات الصلة في النموذج عند استخدام اختبار ( استقرار اللوحة البيانية لكل المتغيرا1ومن ذلك يتضح من مخرجات الجدول) 
يبدي عدم استقرار بعض بيانات البانل . وحسب هذا االختبار األخير نواجه وجود متغيرات من الدرجة   LLCبينما استخدام اختبار 

(1 )I  ( 0وأخرى من الدرجة )I  في النموذج األساس أيM0 . 
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 صارف: اختبار جذر الوحدة لجميع الم1الجدول 

I( . ) First difference I( . ) Level P.U.R.T Variables 

p-value statistic p-value statistic 

I(0) 0.000*** -5.07 I(1) 0.945 1.598 L-L-C Z 

   I(0) 0.000*** 3.469- I-P-S 

I(0) 0.000*** -6.68 I(1) 0.531 0.079 L-L-C TA 

   I(0) 0.001***  3.017- I-P-S 

I(0) 0.000*** -5.45 I(1) 0.932 1.494 L-L-C EA 

 I(0) 0.003***  2.736- I-P-S 

I(0) 0.003*** 2.744- L-L-C LA 

I(0) 0.000*** 6.525- I-P-S 

I(0) 0.000*** 6.998- L-L-C CI 

I(0) 0.000***  10.26- I-P-S 

I(0) 0.085* 1.370- L-L-C SIB 

I(0) 0.000*** 9.290- I-P-S 

I(0) 0.000*** -4.355 L-L-C l 

I(0) 0.000*** -6.406 I-P-S 

I(0) 0.000***  4.091- L-L-C OIL 

I(0) 0.001*** 2.981- I-P-S 

I(0) 0.000*** 13.813- L-L-C INF 
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I(0) 0.006*** 2.508- I-P-S 

I(0) 0.051** 1.628-   L-L-C FG 

I(0) 0.000*** 8.55- I-P-S 

Notes: LLC stands for Levin, Lin and Chu test where the null hypothesis is that panels contain common unit roots. IPS 

indicates Im, Pesaran and Shin test and the null hypothesis assumes individual unit root process. *** p<0.01, ** p<0.05, * 

p<0.1  

 اختبار جذر الوحدة  للمصارف اإلسالمية:-2

( بعد تطبيق CI,L,OIL,INF,FG( التالي النتائج التي تم الحصول عليها إلستقرار المتغيرات حيث أن المتغيرات مستقرة )2يتضح من الجدول )
 (. LLC & IPSاالختبارين )

( وعند اختبار الفروقات للدرجة األولى أظهرت النتائج أن هذه LLC & IPS( غير مستقرة باستخدام االختبارين )Z, EA,TAولكن المتغيرات ) 
 المتغيرات تصبح ذات استقرار إحصائي. 

وعند اختبار اجراء الفروقات للدرجة األولى أظهرت  ( LLC( وغير مستقرة عند اختبار )IPS( فهي مستقرة عند اختبار )SIB,LAأما المتغيرات  ) 
 .النتائج استقرارها 

البيانات للمصارف اإلسالمية وجود خليط من متغيرات مستقرة وأخرى غير مستقرة ، وذلك لوجود بيانات لوحية من  لوحةذلك يتضح في  ومن
 .   I( 0و )  I( 1الدرجة )

 : اختبار جذر الوحدة  للبنوك اإلسالمية2الجدول 

I( . ) First difference I( .) Level P.U.R.T Variables 

p-value Statistic p-value statistic 

I(0) 0.000*** -4.105 I(1) 0.986 2.207 L-L-C Z 

0.000*** -7.79 I(1) 0.561 0.155 I-P-S 

I(0) 0.000*** -5.448 I(1) 0.962 1.784 L-L-C TA 

0.000*** -6.817 I(1) 0.101 -1.275 I-P-S 
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I(0) 0.000*** -3.724 I(1) 0.966 1.834 L-L-C EA 

0.000*** -7.807 I(1) 0.777 0.763 I-P-S 

I(0) 0.000*** -4.363 I(1) 0.116 -1.194 L-L-C LA 

 I(0) 0.004*** -2.593 I-P-S 

I(0) 0.000*** -3.926 L-L-C CI 

I(0) 0.000*** -5.789 I-P-S 

I(0) 0.000*** -4.505 I(1) 0.214 -0.791 L-L-C SIB 

 I(0) 0.000*** -5.363 I-P-S 

I(0) 0.08* -1.402 L-L-C l 

I(0) 0.000*** -3.281 I-P-S 

I(0) 0.009*** -2.362 L-L-C OIL 

I(0) 0.042** -1.721 I-P-S 

I(0) 0.000*** -7.975 L-L-C INF 

I(0) 0.073* -1.448 I-P-S 

I(0) 0.032** -1.842 L-L-C FG 

I(0) 0.000*** -4.873 I-P-S 

Notes: LLC stands for Levin, Lin and Chu test where the null hypothesis is that panels contain common unit roots. IPS 

indicates Im, Pesaran and Shin test and the null hypothesis assumes individual unit root process. *** p<0.01, ** p<0.05, * 

p<0.1  

 (Herranz 2017)ار جذر الوحدة  للبنوك التقليديةاختب -3

( LA,CI,OIL,INF,FG( التالي النتائج التي تم الحصول عليها الستقرارية المتغيرات حيث ان المتغيرات )3يتضح من الجدول )
 ( عند المستوى .LLC & IPSمستقرة بعد تطبيق االختبارين )
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 ( LLCختبار )( وغير مستقرة عند اIPS( مستقرة عند اختبار )Z, TA, EA, SIBولكن المتغيرات )

وعند اجراء االختبارات لفروق الدرجة األولى أظهرت النتائج استقرارها . ومن ذلك يتضح عدم استقرار بيانات البانل من الدرجة نفسها 
(1 )I   ( 0و )I. 

 : اختبار جذر الوحدة  للبنوك التقليدية3الجدول 

I( . ) First order 
difference 

I( .) Level P.U.R.T Variables 

p-value Statistic  p-value statistic   

I(1) 0.000*** -3.401 I(1) 0.630 0.332 L-L-C Z 

 I(0) 0.000*** -4.359 I-P-S  

I(1) 0.000*** -4.378 I(1) 0.208 -0.813 L-L-C TA 

 I(0) 0.002*** -2.793 I-P-S  

I(1) 0.000*** -4.076 I(1) 0.658 0.408 L-L-C EA 

 I(0) 0.000*** -3.891 I-P-S  

 I(0) 0.001*** -3.022 L-L-C LA 

I(0) 0.000*** -6.157 I-P-S 

I(0) 0.000*** -5.837 L-L-C CI 

I(0) 0.000*** -8.472 I-P-S 

I(0) 0.000*** -6.371 I(1) 0.131 -1.119 L-L-C SIB 

 I(0) 0.000*** -7.585 I-P-S  

I(0) 0.000*** -4.815 L-L-C l 
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I(0) 0.000*** -5.525 I-P-S 

I(0) 0.000*** -3.34 L-L-C OIL 

I(0) 0.007*** -2.434 I-P-S 

I(0) 0.000*** -11.278 L-L-C INF 

I(0) 0.02** -2.047 I-P-S 

I(0) 0.004*** -2.606 L-L-C FG 

I(0) 0.000*** -6.892 I-P-S 

Notes: LLC stands for Levin, Lin and Chu test where the null hypothesis is that panels contain common unit roots. IPS 

indicates Im, Pesaran and Shin test and the null hypothesis assumes individual unit root process. *** p<0.01, ** p<0.05, * 

p<0.1  

الى إجراء اختبار جذر الوحدة على عدة مستويات باعتبار العينة كاملة، أو للمصارف اإلسالمية فقط، أو للبنوك التقليدية  كما نعمد
 Levin, Linأي  LLCفقط، وذلك قصد التأكد من استقرار أو عدم استقرار المتغيرات المدرجة في النماذج الثالثة. ونستخدم اختبار 

and Chu  واختبارIPS  أيIm, Pesaran and Shin 3. وتتجلى نتائج هذه االختبارات عبر الجدول رقم . 

أدناه، يتم تقدير دالة االستقرار في المجموعات الثالث ويتم اختبار مدى وجود تغير بنيوي في المعلمات المقدرة عبر  4وفي الجدول 
 .Chowهذه المجموعات باالعتماد على إحصائية 

 (z-scoreقرار )المتغير التابع: : تقدير دالة االست4الجدول 

VARIABLES All Banks Islamic Banks Conventional Banks 

D.TA -0.744*** -0.441*** -0.445*** 

 (0.0325) (0.0693) (0.0243) 

D.EA 0.0186*** 0.0123*** 0.0675*** 

 (0.00175) (0.00185) (0.00215) 
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LA -0.000454  -0.000818* 

 (0.000278)  (0.000452) 

CI -0.00100*** -0.000855*** -0.000800*** 

 (0.000133) (0.000170) (9.71e-05) 

l 0.00297* -0.00366 0.00285** 

 (0.00159) (0.00255) (0.00124) 

SIB -0.00292** -0.00141 -0.000692 

 (0.00139) (0.00200) (0.000977) 

OIL 0.00754 -0.00743 0.00765 

 (0.00702) (0.00951) (0.00498) 

INF 9.29e-07 -0.000486 -0.000717 

 (0.00119) (0.00159) (0.000872) 

EG 8.20e-05 5.32e-05 -0.000345 

 (0.000466) (0.000638) (0.000316) 

D.LA  0.00251***  

  (0.000535)  

Constant 0.113** 0.150** 0.0553 
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 (0.0456) (0.0634) (0.0358) 

    

Observations 420 140 280 

R-squared 0.800 0.739 0.952 

Number of ID 

 

Chow test  

12 

 

68.086 

(0.000) 

4 8 

   Notes: Standard errors in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

ال يحتوي على أي تحول بنيوي  يجعله دون استقرار، أو أن  M0يمكن أن ندرك إن كان النموذج الكلي  Chowبالتركيز على اختبار 
 Chowالنموذج الذي يشمل كل المؤسسات المصرفية يحظى بعدم وجود أي تغير هيكلي في صيغته األساس. حسب نتيجة اختبار 

ا ونستنتج من هذغير مستقر ويعاني من تحول هيكلي بمعنوية عالية ضمن اللوحة البيانية للمشاهدات.  M0يتضح أن النموذج 
 .M2ونموذج للبنوك التقليدية  M1االختبار، أن األنسب هو اعتبار نموذج للمصارف اإلسالمية 

 نتائج تقدير نماذج االستقرار: -4

نظًرا لوجود عالقة طويلة المدى، عندما نستخدم جميع اللوحة البيانية للبنوك، فإننا نعمد في هذه الحالة إلى تقدير نموذج االنحدار 
مراعيًا عالقة التكامل بين متغيرات النموذج. من أجل اختيار طول اإلبطاء  Panel ARDLالذاتي مع إبطاء موزع للوحة البيانات أي 

 Schwarz، نبحث عن الحد األدنى إلنحدار انطالقا من معيار معلومات Panel ARDLير في نموذج األمثل لكل متغ
(Schwarz Information Criteria, SIC)  ومع مراعاة تقاربية النموذج. لتقدير النموذج مع البنوك التقليدية فقط، نستخدم نموذًجا

أو عبر مقدر حزمة المجموعة المتوسطة  MG estimatorة المتوسطة خطًيا بسيًطا للوحة، والذي يقدر سواء عبر مقدر المجموع
estimator PMG ( 1995،كما حددهما بيزاران وسميث ,Pesaran and Smith).   يتيح مقدرPMG  أن المعلمات في المدى

بينما  اللوحة البيانية،القريب ومعامل تصحيح الخطأ للمدى البعيد وتباينات األخطاء أن تكون غير متجانسة من بنك إلى آخر في 
 أن معلمات المدى البعيد مقيدة بأن تكون متجانسة.   PMGيفترض 
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وهذا األسلوب قد يبدو واقعيا عندما نتوقع أنه يحصل تشابه بين كل عناصر أو بعض عناصر اللوحة ؛ أي البنوك في المدى البعيد. 
بنك، وذلك ألن تأثيرات األزمات المالية ، أو أي صدمات في  في حين، أن االعتماد على نتائج المدى القصير يتيح خصوصية كل

 القطاع المصرفي أو في االقتصاد يختلف التعامل معها من بنك الى بنك آخر.  

فإنه يعتمد على تقدير االنحدارات لكل بنك وإلى حساب المعامالت عبر  MG modelبينما في نموذج مقدر المجموعة المتوسطة 
للمعامالت الفردية لكل بنك. وهذا األسلوب ال يضع أي قيد على التقدير. مما يتيح أن تكون المعلمات مختلفة متوسطات غير مرجحة 

 MGمن مؤسسة بنكبة الى أخرى، وأن يقع عدم التجانس في المدى القريب وفي المدى البعيد. لكن، الشرط األساس الستخدام طريقة 
في توفر عدد كاف وواسع من المشاهدات الزمنية. كما أن البيانات المقطعية  للحصول على اتساقها وصحتها اإلحصائية يتمثل

مؤسسة بنكية(. فعندما تكون اللوحة صغيرة كما هو الحال في التطبيق  30الى  20تستدعي أن تكون واسعة كذلك )من حوالي 
 لها حساسية تجاه المشاهدات الشاذة.    MGالجاري، فإن مقاربة 

 M0ي نتائج النموذج الكل

أي  Hausmanعلى كامل لوحة البيانات، ثم نستخلص من اختبار  Panel ARDL( نعمد الى تقدير نموذج 5في الجدول )
 النموذجين أفضل في تقدير سلوك مؤشر االستقرار.   

 ( M0: تقديرات نموذج االستقرار لكل المصارف )نموذج 5الجدول 

VARIABLES Long run Short run 

   

ECT  -0.557*** 

  (0.0987) 

D.TA  0.0570 

  (0.115) 

D.EA  0.0391*** 

  (0.00909) 

D.LA  -0.000392 
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  (0.00111) 

D.CI  -0.000458** 

  (0.000202) 

D.l  0.00131 

  (0.0179) 

D.SIB  0.00359 

  (0.00295) 

D.OIL  -0.0220 

  (0.0213) 

D.INF  -0.000638 

  (0.00137) 

D.EG  0.000877 

  (0.000740) 

D2.TA  -0.0364 

  (0.0575) 

D2.EA  -0.00465 

  (0.00408) 

D2.LA  0.000165 

  (0.000483) 

D2.CI  6.80e-05 
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  (8.76e-05) 

D2.L  0.00762 

  (0.00821) 

D2.SIB  -0.00192 

  (0.00150) 

D2.OIL  0.0106 

  (0.00827) 

D2.INF  0.00176* 

  (0.000964) 

D2.EG  -0.000618 

  (0.000487) 

TA -0.0562  

 (0.0779)  

EA 0.0662***  

 (0.00648)  

LA 0.000967  

 (0.00125)  

CI -0.000926  

 (0.00127)  

l -0.0227*  
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 (0.0133)  

Constant  2.775*** 

  (1.043) 

   

Hausman test  

(PMG vs. MG) 

 

Observations 

6.12*** 

 [0.0005] 

 

396 

 

 

 

396 

Notes: ECT indicates the error correction term. MG indicates Mean Group method, and PMG stands for Pooled Mean 

Group method. Standard errors are in parentheses and P-value in squared parenthesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 

According to Hausman test, MG model is preferred to PMG model. 

، وذلك لقصد استيعاب التوجهات الطويلة المدى PMGو  MGويتطلب هذا األسلوب تحديد النموذج األكثر موثوقيه إحصائيا من بين 
( إلى أنه 5كما في الجدول رقم ) Hausman. وتشير نتائج اختبار Hausmanلمؤشر االستقرار، ويتم ذلك عبر استخدام اختبار 

يبدو أكثر مالءمة مقارنة  MGيمكن قبول فرضية عدم التجانس على المدى الطويل بين لوحة البنوك، بمعنى آخر أن النموذج 
باستخدام مقّدر مجموعة  Panel ARDLأنه من األفضل تقدير نموذج  Hausman. تظهر نتيجة اختبار PMGبالنموذج 

 . Mean Group (MG) المتوسطات

 M1نتائج النموذج 

أي النموذجين  Hausmanعلى اللوحة اإلسالمية للبيانات، ثم نستخلص من اختبار  Panel ARDL(نقدر نموذج 6في الجدول )
 أفضل في تقدير سلوك مؤشر االستقرار؟   
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 ( M1: تقديرات نموذج االستقرار للمصارف اإلسالمية )نموذج 6الجدول 

VARIABLES Long run Short run 

   

ECT  -0.178* 

  (0.106) 

D.TA  -0.183 

  (0.227) 

D.EA  0.0369*** 

  (0.0134) 

D.LA  0.00194 

  (0.00173) 

D.CI  -0.000673** 

  (0.000300) 

D.L  -0.0129 

  (0.0191) 

D.SIB  0.000107 

  (0.000846) 

D.OIL  0.00801 

  (0.01000) 

D.INF  -0.00172 
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  (0.00156) 

D.EG  0.000144 

  (0.000515) 

TA 0.144***  

 (0.0396)  

EA 0.0548***  

 (0.00258)  

LA 0.00493***  

 (0.00124)  

CI 5.96e-06  

 (0.000394)  

l -0.209***  

 (0.0413)  

Constant  0.199 

  (0.122) 

 

Hausman test  

(PMG vs. MG) 

 

 

6.12 

[0.295] 

 

Observations 136 136 
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Notes: ECT indicates the error correction term. MG indicates Mean Group method, and PMG stands for Pooled Mean 

Group method. Standard errors are in parentheses and P-value in squared parenthesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 

According to Hausman test, PMG model is preferred to MG model.  

باستخدام مقّدر حزمة  Panel ARDLعلى لوحة المصارف اإلسالمية أنه من األفضل تقدير نموذج  Hausmanتظهر نتيجة اختبار 
وتشير  المدى لمؤشر االستقرار. ، وذلك لقصد استيعاب التوجهات الطويلة Pooled Mean Group (PMG)مجموعة المتوسطات 

( إلى أنه يمكن قبول فرضية العدم والتي تدل على أن معامالت المدى الطويل متجانسة 6كما في الجدول ) Hausmanنتائج اختبار 
 .MGيبدو أكثر مالءمة مقارنة بالنموذج  PMGبين لوحة البنوك، بمعنى آخر أن النموذج 

( أعاله والخاصة بتأثير متغيرات النموذج على مؤشر االستقرار في المدى القصير يمكن 6ل )من خالل األرقام الموضحة في الجدو
 استنتاج ما يلي :

يوجد تأثيرات إيجابيه وذات معنى احصائي لرأس المال المصرف على مؤشر االستقرار في المدى القصير، وهذا يبين أهمية حقوق 
 تعرض لها أصول المصرف. المساهمين على امتصاص الصدمات السلبية التي ت

بالطبع عندما نتناول حقوق المساهمين ، نخص بالذكر أيضا ما يمكن أن يحدث من تغيير على مستوى األجل القريب الذي يمكن ان 
يؤدي إلى تأثير موجب على االستقرار المالي، وذلك ألن االحتياطيات لها القدرة على تعزيز رأس المال المصرف في وقت سريع، مما 

 . 1عبر عن القدرة العليا للمصرف فى تغطية الخسائر غير المتوقعة من جانب األصول في المدى القصيري

( أعاله، يتضح ان الزيادة في التكاليف التشغيلية للمصرف اإلسالمي  لها تأثير سلبي على مؤشر االستقرار 6حسب نتائج الجدول )
بين الكفاءة و االستقرار المالي ؛ ألن سوء االستخدام لموارد المصرف وارتفاع في المدى القصير. و هذا يدل على العالقة الوطيدة 

التكاليف التشغيلية من شأنه ان يقلل من قدرة المصرف على تحقيق أرباح تمكنه من تكوين احتياطيات كافية لتغطية مخاطر 
 االنخفاض في قيمة األصول.

 أما في المدى الطويل فإن النتائج أوضحت:

ة موجبة بين حجم المصرف االسالمي واالستقرار المالي، مما يدعم الفرضية األولى للدراسة التي تنص على التأثير وجود عالق
اإليجابي لحجم المصرفية اإلسالمية على مؤشر االستقرار. ويمكن تفسير هذه النتيجة بقدرة المصارف اإلسالمية على تنويع مصادر 

دي و رأس المال(، وكذلك تنويع استخدامات هذه األموال في تمويل مشاريع استثمارية، وايضا في أموالها من ناحية )ودائع، السوق النق
القيام باستثمارات مالية في السوق المالي ،أو القيام بعمليات مالية مع البنك المركزي مثل المرابحة السلعية. كما يمكن تفسير هذه 

                                                           
المبقاة ، األرباح رأس المال من رأس المال المدفوع، . ويتكون هيكل لتغطية الخسائر غير المتوقعة االساسي على أنه المورد يعرف رأس مال المصرف 1

أخرى مرتبطة بإعادة تقييم األصول. عادة يبقى راس المال المدفوع ثابتا وال يتغير اال بقرار من إدارة البنك في رفع رأس المال  النظامي واحتياطات الحتياطيا
ف في رالكتتاب. تعتبر األرباح المبقاة و االحتياطيات الشريحة من رأس المال القابلة للتغير كل سنة. هذه الشريحة هي التي يعتمد عليها المصودعوة المساهمين ل

 تغطية المخاطر المتأتية من جانب األصول. 
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ة من وفورات الحجم في مجال جمع المعلومات حول المقترضين وإدارة وتحليل النتيجة بقدرة المصارف كبيرة الحجم على االستفاد
االئتمان المصرفي. كذلك، يمكن تفسير هذه النتيجة بقدرة المصارف اإلسالمية كبيرة الحجم مثل الراجحي واالنماء على استقطاب 

ليل مخاطر االئتمان المصرفي. كل هذه العوامل كفاءات بشرية عملت ضمن البنوك التقليدية ؛ أي التي لها الخبرة في إدارة وتح
تخفض من احتمال تعرض هذه المصارف الى حالة من العسر المالي. اما المصارف الصغيرة، فمواردها محدودة، وبالتالي تبدو غير 

ي . هذه عثر مالقادرة على تنويع أصولها واستقطاب ما يكفي من موارد من السوق النقدي أو من مستثمرين أخرين عند تعرضها لت
اللذين وجدا أن المصارف اإلسالمية الصغيرة  (A and H. 2008)النتيجة مغايرة لنتيجة الباحثين : مارتن شيهاك ، و هيكو هيس

وفسرا  استقرار من المصارف اإلسالمية الكبيرة. أكثر استقرار من المصارف اإلسالمية الكبيرة ، وان المصارف التقليدية الكبيرة أكثر
ذلك بارتفاع مخاطر االئتمان لدى المصارف اإلسالمية الكبيرة ، وتوسعها في التمويل بصيغة المشاركة ، و المضاربة دون ان تكون 

التمويل قصير االجل ا على لديها الكفاءة الضرورية في حسن ادارتها ، وذلك على عكس البنوك اإلسالمية الصغيرة التي اقتصر عمله
، هذا االستنتاج األخير ال يأخذ بعين االعتبار واقع المصارف اإلسالمية في  2بصيغة المرابحة ، و االجارة، اللتين تعتبران اكثر أمانا.

المملكة العربية السعودية ،حيث أن المصارف الكبيرة مثل الراجحي واالنماء لديهما كفاءات بشرية ، وقدرة مالية تمكنهما من توسيع 
 نشاطهما ، وتنويعه، وهذا ما يقلل من مخاطر التعثر المالي.  

لتغير في مستوى رأس مال المصرف له تأثير إيجابي على مؤشر االستقرار وهذه النتيجة مطابقة تماما للنتيجة السابقة حول تأثير أن ا 
الحجم. حيث على المستوى البعيد، يمكن اعتبار الزيادة في رأس المال المدفوع تدعم قاعدة البنك الرأسمالية، وهذا من شأنه أن يؤثر 

. كذلك كلما كان حجم رأس المال للمصرف كبير، كلما 3المصرف على مواجهة مخاطر التغير في قيمة األصولباإليجاب في قدرة 
أدى الى ضمان للمستثمرين، مما يمكن المصرف من الحصول على موارد عند حاجته الى السيولة  والوفاء بتعهداته نحو عمالءه بأقل 

 تكاليف.     

رفي يزيد في االستقرار المالي للمصرف اإلسالمي، وهذه النتيجة هي عكس الفرضية التي تقول ان ان الزيادة في مستوى التمويل المص
التوسع في التمويل يزيد من مخاطر المصرف والمتمثلة في خطر عدم السداد وخطر السيولة. و يمكن تفسير هذه النتيجة بطبيعة 

معظمها في شكل متاجرة ، ومرابحة ، وإجارة ، وكلها صيغ تمتاز  التمويل التي تقوم به المصارف اإلسالمية السعودية ، حيث أن
 بدرجة عالية من السيولة ومستوى عال من األمان ، وذلك على عكس التمويل بصيغة المضاربة والمشاركة.  

 إن مؤشر االستقرار ينخفض كلما زادت حصة المصرف اإلسالمي في سوق التمويل )في القطاع المصرفي(. 

                                                           
المية و االستقرار المالي/ مناقشة ورقة عمل صادرة عن صندوق (:البنوك اإلس2008لمزيد مناقشة نتائج هذه الدراسة يمكن الرجوع الى دراسة أحمد بلوافي ) 2

 . 2ع 21النقد الدولي, مجلة جامعة الملك عبد العزيز االقتصاد اإلسالمي. م
 سنة يصرف.  فللمإن التغير في راس المال المدفوع هو قرار استراتيجي له ابعاد طويلة المدى من بينها دعم رحقوق المساهمين و تمويل المشاريع التوسعية 3

 وبنسبة لاير مليون 8200 إلى لاير مليون 5200 من المال راس بزيادة اإلدارة مجلس توصية على" الجزيرة بنك"لـ العادية غير العمومية الجمعية وافقت 2018

 لمجلةا المصدر. الرأسمالية البنك قاعدة تقوية في المصرف حسب الطرح متحصالت وستستخدم. لاير مليون 3000 بقيمة أولوية حقوق أسهم طرح عن % 57.7

 .20/3/2018 في  أرقام االكترونية
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يفية زيادة مخاطر االئتمان عندما يزداد دور المصرف في سوق التمويل اإلسالمي . فهناك عالقه موجبه بين حصة وهنا أبين ك
المصرف في السوق و االستقرار المالي ؛ ألن زيادة هذه الحصة يعني أن المصرف أصبح لديه قاعدة كبيرة من العمالء )أفراد و 

رة ، سلم...( تمكنه من تنويع مصادر دخله ، وهذا من شأنه ان يزيد من قدرته على شركات( وهى صيغ تمويل متنوعة )مرابحة ، اجا
تحمل المخاطر . ولكن  يبدو ان إدارة المصرف اإلسالمي لهذه الزيادة في حصته من السوق قد تزداد تعقيدا بسبب زيادة المصاريف 

. وبالتالي ها أي انعكاس على كفاءة المصرف وعلى استقراره الماليالتشغيلية ، لكن في المدى البعيد يبدو أن التكاليف التشغيلية ليس ل
، من الراجح أن السبب يكمن في قلة عدد المصارف اإلسالمية، هذا التفسير يدعو الى فتح وبشكل أوسع لمجال الصيرفة اإلسالمية 

فتح يتيح هذا النظام للمصارف التقليدية ب مع زيادة المنافسة الحقيقية بين المصارف العاملة في نظام مصرفي مختلط ، خاصة عندما
 نوافذ تقدم سلعا مالية إسالمية. 

 M2نتائج النموذج    

أي النموذجين  Hausmanعلى اللوحة التقليدية للبيانات، ثم نستخلص من اختبار  Panel ARDL( نقدر نموذج 7في الجدول )
   أفضل في تقدير سلوك مؤشر االستقرار لدى البنوك التقليدية. 

 ( M2: تقديرات نموذج االستقرار للمصارف التقليدية )نموذج 7الجدول 

Table 10. MG estimation for the panel ARDL of conventional banks 

VARIABLES Long run Short run 

   

ECT  -0.492*** 

  (0.121) 

D.TA  0.00725 

  (0.0876) 

D2.TA  0.0192 

  (0.0182) 

D.EA  0.0411*** 
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  (0.00887) 

D.LA  0.000303 

  (0.00107) 

D.CI  -0.000507*** 

  (0.000110) 

D.l  0.00657* 

  (0.00355) 

D.SIB  0.00148 

  (0.00118) 

D.OIL  -0.0120 

  (0.0154) 

D.INF  0.000915 

  (0.00138) 

D2.IF  -0.000634 

  (0.00125) 

D.EG  0.000475 

  (0.000713) 

D2.EG  -0.000226 

  (0.000323) 

TA -0.0131  
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 (0.0358)  

EA 0.0692***  

 (0.00604)  

LA -0.00144  

 (0.00153)  

CI -0.00111**  

 (0.000564)  

l -0.000285  

 (0.0105)  

Constant  1.541*** 

  (0.439) 

 

Hausman test 

 

 

240.13 

[0.000] 

 

 

Observations 264 264 

Notes: ECT indicates the error correction term. MG indicates Mean Group method, and PMG stands for Pooled Mean 

Group method. Standard errors are in parentheses and P-value in squared parenthesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 

According to Hausman test, MG model is preferred to PMG model.  

، وذلك لقصد استيعاب التوجهات طويلة المدى PMGو  MGويتطلب هذا األسلوب تحديد النموذج األكثر موثوقية إحصائيا من بين 
( إلى أنه يمكن 7ي الجدول )كما ف Hausman. وتشير نتائج اختبار Hausmanلمؤشر االستقرار، ويتم ذلك عبر استخدام اختبار 

يبدو أكثر مالءمة  MGقبول فرضية عدم التجانس على المدى القريب والطويل بين لوحة البنوك التقليدية ، بمعنى آخر أن النموذج 
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باستخدام مقّدر مجموعة  Panel ARDLأنه من األفضل تقدير نموذج  Hausman. تظهر نتيجة اختبار PMGمقارنة بالنموذج 
 . Mean Group (MG)المتوسطات 

أكثر مالئمة واعتدااًل في لوحة  PMGأن نموذج  Hausmanومن اختبار  Panel ARDLيتضح من مخرجات تقدير نماذج 
أفضل قياسيا في لوحة البنوك التقليدية. لذلك نتطرق فيما يلي الى قراءة نتائج مخرجات  MGالمصارف اإلسالمية ، بينما نموذج 

 باعتبار لوحة بيانات البنوك التقليدية.  Panel ARDLتقدير نموذج 

و الخاصة بتأثير متغيرات النموذج على مؤشر االستقرار في المدى القصير في  7من خالل األرقام الموضحة في الجدول رقم 
 : مصارف التقليدية يمكن استخالص النتائج التاليةال

يوجد تأثيرات إيجابيه وذات معنى احصائي لرأس المال المصرف على مؤشر االستقرار في المدى القصير والمدى البعيد. وهذه النتائج 
 مطابقة لما وجدناه في المصارف اإلسالمية.

 مؤشر االستقرار في كل من المصارف اإلسالمية والمصارف  التقليدية.  والمحصلة: أن هناك تأثير ايجابي لرأس مال المصرف على

( أعاله، فإن الزيادة في التكاليف التشغيلية للمصرف التقليدي  لها تأثير سلبي على مؤشر االستقرار في المدى 7حسب نتائج الجدول )
 ى االستقرار المالي في المصارف التقليدية.القصير، و كذلك في المدى البعيد. وهذا يدل على التأثير القوي للكفاءة عل

والمحصلة : أن هناك تأثير إيجابي لسياسة التحكم في التكاليف التشغيلية على مؤشر االستقرار في كل من المصارف اإلسالمية 
 والمصارف التقليدية. هذه النتيجة تبرز دور الكفاءة في تحقيق االستقرار المالي. 

زادت حصة المصرف التقليدي في سوق التمويل، كلما ارتفع مؤشر االستقرار بشكل طفيف. وهذه النتيجة  على المدى القصير، كلما -
(، خاصة أن عدد المصارف اإلسالمية ما زال 6ال تتناقض مع عدم المعنوية اإلحصائية لمعامل حصة المصرف اإلسالمي )الجدول 

قارنة ف التقليدي ليس بالضرورة أكثر كفاءة في إدارة توسعه سوق االئتمان مصغيرا بالنسبه للنظام المصرفي المختلط . يبدو ان المصر 
بالمصرف اإلسالمي. وبعبارة أخرى ، فإن المصارف اإلسالمية، كالبنوك التقليدية ، قد تكتسب من المهارات الفنية والتشغيلية التي 

البنوك التقليدية( ، وذلك عبر تنويع مصادر الدخل ، تمكنها من االستفادة من الزيادة في حصتها في سوق التمويل )القروض في 
والتحكم في المصاريف التشغيلية ) مثل الرواتب، واإليجارات، واالستهالك الجاري( و مخاطر عدم السداد )عبر جعل مخصصات 

 لالنخفاض في قيمة التمويل(. وهذه األساليب من شأنها ان تزيد في أرباح المصرف وفي استقراره المالي.  

المحصلة : توسع المصرف التقليدي في سوق القروض ال يجلب بالضرورة مزيد من االستقرار مقارنة بتوسع المصرف اإلسالمي في 
 سوق التمويل اإلسالمي.
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( ليس له أي تأثيرات ذات معنى Share of Islamic Banksإن حصة المصارف اإلسالمية من أصول المصارف مجتمعة ) -
قرار المصارف التقليدية في المدى القصير. وتدل هذه النتيجة على أن وجود العدد الحالي من المصارف إحصائي على مؤشر است

اإلسالمية داخل النظام المصرفي السعودي ال يؤثر سلبا في استقرار المصارف التقليدية. من جهة أخرى، يمكن ان تلعب النوافذ 
 د على استقرار المصارف.اإلسالمية الموجودة في البنوك التقليدية دورا يساع

المحصلة: ان مساهمة المصارف اإلسالمية في استقرار البنوك التقليدية السعودية ليست ذات أثر سالب، وهذه النتيجة تعزز الى حد 
 . ةما فرضية الدراسة، والتي تنص على األثر الخارجي اإليجابي لنشاط المصرفية اإلسالمية على مستويات استقرار البنوك التقليدي

 : التقديرات الفردية لنموذج االستقرار للمصارف التقليدية 8الجدول 

VARIAB
LES 

AL AHLI AL 
RYADH 

AL ARABI AL 
ISTHETHM

AR 

SAMBA AL 
FIRANSI 

AL 
AWAL 

SAB 

Short run         

Ec -0.151 -
0.891*** 

-0.0886 -0.673** -
0.730*** 

-0.303 -
0.901**

* 

-0.201** 

 (0.244) (0.252) (0.211) (0.270) (0.280) (0.185) (0.277) (0.0871) 

D.TA -
0.225*** 

-0.0945 -0.232*** 0.0307 0.0144 -0.0154 0.561 0.0186 

 (0.0805) (0.0884) (0.0844) (0.0473) (0.116) (0.0370) (0.777) (0.0709) 

D2.TA -0.00453 0.0500 0.0433* -0.0571 -0.0262 -0.0128 0.0792 0.0814** 

 (0.00824) (0.0519) (0.0247) (0.0362) (0.0666) (0.0231) (0.163) (0.0347) 

D.EA 0.0734**
* 

0.000403 0.0541*** 0.0268 0.0162 0.0492**
* 

0.0423 0.0664**
* 

 (0.0219) (0.0160) (0.0151) (0.0199) (0.0179) (0.0134) (0.0598) (0.0102) 
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D.LA -
0.00463*

** 

-
0.00170*

* 

0.000620 -0.000152 0.00170* -
0.000212 

0.00600 0.000801 

 (0.00149) (0.00081
4) 

(0.000717
) 

(0.00123) (0.000942
) 

(0.00063
7) 

(0.00581
) 

(0.00113) 

D.CI -
0.000907

*** 

-
0.000124 

-
0.000657*

** 

-0.000119 -
0.000805

* 

-
0.000404

*** 

-
0.00029

7 

-
0.000741

*** 

 (0.00031
3) 

(0.00030
1) 

(0.000229
) 

(0.000166) (0.000453
) 

(0.00011
7) 

(0.00041
8) 

(9.38e-
05) 

D.l 0.0206**
* 

0.00152 -0.00125 0.0107 -0.00587 0.00144 0.0214 0.00406 

 (0.00582) (0.00221) (0.00298) (0.00942) (0.00454) (0.00139) (0.0355) (0.00367) 

D.SIB 0.00147 0.000541 0.000552 0.00113 -
0.000571 

-
0.000594 

0.00951
* 

-
0.000231 

 (0.00123) (0.00075
8) 

(0.000544
) 

(0.000980) (0.00134) (0.00037
8) 

(0.00487
) 

(0.00059
5) 

D.OIL 0.00968 -0.00457 0.00760 -0.00179 0.0159 0.00583 -
0.118** 

-0.0107 

 (0.0107) (0.00590) (0.00662) (0.00832) (0.0108) (0.00357) (0.0480) (0.00773) 

D.IF 0.000481 -0.00206 -0.00120 0.000435 -0.00169 -
0.000473 

0.0101 0.00174 

 (0.00258) (0.00144) (0.00134) (0.00215) (0.00210) (0.00102) (0.00987
) 

(0.00169) 
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D2.IF -
0.000481 

0.00284* 0.00214** 0.00111 -
0.000488 

-
0.000758 

-
0.00864 

-
0.000790 

 (0.00197) (0.00148) (0.00105) (0.00160) (0.00206) (0.00085
1) 

(0.00958
) 

(0.00125) 

D.EG -
0.000793 

2.29e-05 -0.000464 0.000374 -
0.000918 

-9.71e-
05 

0.00532 0.000355 

 (0.00074
6) 

(0.00039
4) 

(0.000431
) 

(0.000452) (0.000603
) 

(0.00019
8) 

(0.00374
) 

(0.00042
9) 

D2.EG 0.000313 -
0.000145 

0.000190 -0.000222 0.000512
* 

-1.87e-
05 

-
0.00240 

-3.55e-
05 

 (0.00037
1) 

(0.00023
1) 

(0.000214
) 

(0.000254) (0.000310
) 

(0.00011
2) 

(0.00166
) 

(0.00019
5) 

         

Long run         

TA -0.212 -0.0193 -0.0460 -0.0121 0.0218 -0.0149 0.156* 0.0221 

 (0.175) (0.0361) (0.207) (0.0157) (0.0730) (0.0222) (0.0901) (0.0575) 

EA 0.0542 0.0637**
* 

0.0449 0.0668*** 0.0712**
* 

0.0687**
* 

0.100**
* 

0.0842**
* 

 (0.0380) (0.00449) (0.0828) (0.00333) (0.00498) (0.00509) (0.0151) (0.0121) 

LA 0.00445 0.000843 -0.000301 0.00114 -
0.00231* 

-
0.000174 

-
0.00593 

-0.00924 

 (0.00678) (0.00083
9) 

(0.00715) (0.00144) (0.00138) (0.00157) (0.00516
) 

(0.00626) 
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CI -0.00454 -
0.000948

*** 

-0.00228 -
0.000559*

** 

-
0.000127 

-
0.000728

** 

2.52e-
05 

0.000280 

 (0.00559) (0.00021
2) 

(0.00391) (0.000131) (0.000881
) 

(0.00031
8) 

(0.00098
6) 

(0.00079
0) 

l 0.0152 -
0.000745 

-0.0153 -0.0104 0.00753 -0.00317 -0.0502 0.0547** 

 (0.0146) (0.00295) (0.0511) (0.0137) (0.0107) (0.00803) (0.0452) (0.0252) 

Constant 1.160 3.627*** 0.476 2.492** 2.602 1.288* 0.0154 0.670* 

 (1.394) (1.310) (0.854) (0.995) (1.904) (0.726) (1.199) (0.375) 

         

Observat
ions 

264 264 264 264 264 264 264 264 
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Abstract: 

This applied study aims to study two phases that include a first stage, which is the method for measuring the 

banking stability index and the development of this indicator for both Islamic and conventional banks in the 

Kingdom of Saudi Arabia. In the second stage, an innovative standard model was introduced that allows 

estimating the direct impact of the size of Islamic banking on the stability of Islamic banks per se. It enables 

testing the imposition of a positive external impact of Islamic banking on the stability of conventional banks. 

Key words: Standard Study, The Impact of Islamic Banking, Bank Stability. 
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