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 Abstract : 

This study aimed to test the effect of the participation formula 
(Musharakah) on the gross domestic product (GDP) in Sudan. The 

study used the descriptive analytical method to analyze the annual 

data for the period 1994-2018. A simple linear regression model 
was built to find out the relationship between the dependent 

variable (GDP) and the independent variable (Musharakah), by 

using SPSS. The most important results were represented in the 
existence of a positive and statistically significant relationship 

between the financing with the participation mode and the growth 

rates of the gross domestic product. .The study recommends; 

paying attention to the participation formula with a greater value 
than it is, and expanding dealings in financing through 

participation formula, because of the controls it acquires that 

guarantee the success of highly financed projects, in addition to 
other financing formulas, in order to ensure the diversity of 

financing methods and their suitability with various economic 

activities and to give a strong impetus to the growth rates of GDP. 
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يف منّو الناتج احمللي اإلمجايل  أثر صيغة املشاركة   
 م2018-1994ابلتطبيق على االقتصاد السوداين يف الفرتة 

 
 3 الرايه عبد املنعم عبد العزيز الشيخ 

 
 :امللخص

ستخدمت الدراسة  اج احمللي اإلمجايل يف السودان. أثر صيغة املشاركة يف النات  الختبارهدفت هذه الدراسة  
للفرتة   السنوية  البياانت  لتحليل  التحليلي  الوصفي  بناء  2018-1994املنهج  مت  وقد    االحندار منوذج  م. 

واملتغري   احمللي اإلمجايل(  بني املتغري التابع )الناتج  بواسطة  اخلطي البسيط ملعرفة العالقة  )املشاركة(،  املستقل 
( أهم  SPSSبرانمج  متثلت  داللة  (.  وذات  طردية  عالقة  وجود  يف  بصيغة النتائج  التمويل  بني  إحصائية 

ابإلهتمام بصيغة املشاركة بقيمة أكرب مما  املشاركة ومعدالت النمو يف الناتج احمللي اإلمجايل. توصي الدراسة 
تكتسبه   ملا  خالهلا  من  التمويل  يف  التعامل  وتوسيع  عليه  اهي  املشروعات  جناح  تضمن  ضوابط  ملمولة  من 

لضمان تنوّع أساليب التمويل ومالءمتها مع األنشطة  بنسبة كبرية إىل جانب صيغ التمويل األخرى وذلك  
 . منّو الناتج احمللي اإلمجايلاالقتصادية املختلفة ولتعطي دفعة قوية ملعدالت  

 .التمويل، صيغة املشاركة، النمّو االقتصادي، السودان الكلمات املفتاحية: 

 
 : املقدمة

يلعب اجلهاز املصريف دوراً مهماً يف حتقيق متطلبات االقتصاد ومنّوه وتطّوره. وهنالك عدداً من الدراسات والتجارب أوضحت 
عدداً  أثبتت  وقد  املشاكل االقتصادية.  من  يسبب كثرياً  النظام املصريف   أّن النظام املصريّف التقليدّي  والدراسات كفاءة  من التجارب 

اإلسالمي والذي يتصف مبرونته العالية بسبب تعدد أدواته التمويلية اليت تناسب كل القطاعات اإلنتاجية، ومن مث مقدرته يف توفري 
ه الورقة لدراسة أثر التمويل بصيغة التمويل الالزم للمشاريع االنتاجية وابلتايل دعم معدالت منو الناتج احمللي االمجايل. وقد جاءت هذ

 .االقتصادي يف السوداناملشاركة يف تعزيز النمّو 
يف الدراسة  مشكلة  يف    تتمثل  املشاركة  صيغة  أثر  السودانحتديد  يف  االقتصادي  حيث  النمّو  أثر  ،  إلبراز  التمويل هتدف 

. كما  مجايلالناتج احمللي اإلالتمويل ابملشاركة ومعدالت منّو  ختبار العالقة بني  ايف حتقيق النمو االقتصادي وذلك من خالل  ابملشاركة  
أبمهية   للتعريف  واقرتاح  اهتدف  تطبيقها  تعرتض  اليت  والعقبات  املشاكل  واكتشاف  واجملتمع،  لالقتصاد  املشاركة  بصيغة  التمويل  تّباع 

تعتمد االقتصادي. و   التمويل ابملشاركة ومعدالت النموّ ءت فرضية الدراسة يف أن هنالك عالقة طردية وقوية بني  وجا  احللول املمكنة.
منوذج   الستخدام  إضافة  التحليلي  الوصفي  املنهج  على  للفرتة    االحندارالدراسة  السوداين  االقتصاد  عن  بياانت  لتحليل  من  اخلطي 

 ل. لي اإلمجايل كمتفري اتبع والتمويل بصيغة املشاركة كمتغري مستقواليت تتمثل يف الناتج احمل م،1994-2018
يتناول   ومتثل اإلطار املنهجي، القسم الثاين  القسم األول على املقدمة  أقسام. يشتمل  أربعة  من  هذه الدراسة  صيغة  تتكون 

الدر  على  الثالث  القسم  ويشتمل  وشروطها.  ومميزاهتا  وأنواعها  وأهدافها  مبفهومها  الرابعاملشاركة  القسم  أّما  السابقة،  فيشمل   اسات 
 اإلطار التطبيقي والذي يهتم بتحليل البياانت للفرتة حمل الدراسة. وأخرياً اخلامتة اليت تشمل النتائج والتوصيات. 
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 اثنيا: صيغة املشاركة
 التمويل اإلسالمي  -1

اإلسالمية حيث تقدم البديل األمثل والفعلي للمصارف التقليدية  متثل البنوك اإلسالمية أكرب نسبة مسامهة يف الصناعة املالية  
التمويل  بتوظيفها بستخدام صيغ  تقوم  لكنها  أساسية  تقبل الودائع كوظيفة  مالية  مؤسسة  والبنك اإلسالمي  القروض.  القائمة على 

ة من اخلدمات املالية واملصرفية األخرى اليت تقدم  االسالمية املختلفة ) مثل املراحبة واملشاركة واإلجارة وغريها(، إضافة لتقدميها جمموع
يف البنوك التقليدية. وقد ارتفعت احلصة السوقية للبنوك اإلسالمية يف كثري من الدول، كما أن حجم الصريفة اإلسالمية ينمو ابستمرار 

بنسب العامل  يف  اإلسالمية  البنوك  حجم  نصف  يقارب  مبا  تسهم  حيث  العريب  اخلليج  دول  يف  بلغت  خاصة  العام  44.9ة  يف   %
،   م2019 لالقتصاد  2012)قندوز  ابلنسبة  وأمهيتها  على كفاءهتا  يدل  االسالمية  للمصارف  والسريع  الكثيف  االنتشار  وهذا   .)

 واجملتمع وإمكانية تغطيتها جلزء كبري من العامل يف املستقبل.
د املعروفة عند املسلمني يف جمال االستثمار والتجارة. من صيغ التمويل اليت تقوم على العقو   طّورت املصارف اإلسالمية عدداً 

التمويل  إو  صيغ  أهم  وتتمثل  اإلسالمية،  الشريعة  ألحكام  وفقاً  االستثمارية  واألعمال  اخلدمات  بتقدمي  تقوم  اإلسالمية  البنوك  ن 
 اع واالجارة. اإلسالمية يف املشاركة، املضاربة، املراحبة، السلم، املزارعة، املساقاة، املغارسة، االستصن

للشريعة اإلسالمية اليت حتّرم الراب، ومجيع أنشطة التمويل   ن مصطلح "التمويل اإلسالمي" يشري إىل تقدمي اخلدمات املالية وفقاً إ
التجارية   املعامالت  على  املرتتبة  واملنافع  املخاطر  اقتسام  املعنية  األطراف  يتعني على  حيث  واجملتمع.  ابالقتصاد  ضارة  تعترب  وأن اليت 

أي استغالل ألي من الطرفني. ويشتمل التمويل اإلسالمي على أنشطة   يكون للمعاملة غرض اقتصادي حقيقي، وال تنطوي على 
ومتثل  ومتناهي الصغر،  والتمويل األصغر  والتأمني  وصناديق االستثمار،  واألسهم،  وأسواق الصكوك )السندات(  والتأجري،  الصريفة، 

% من جمموع أصول التمويل اإلسالمي. وقد منت أصول التمويل اإلسالمي يف الفرتات السابقة  95أصول الصريفة والصكوك حوايل  
. ولكن 2013تريليون دوالرا يف هناية    1.8إىل ما يقدر بنحو    2003مليار دوالر أمريكي يف عام   200حيث انتقلت من حنو  

اخلليج التعاون  جملس  دول  يف  مركزة  اإلسالمي  التمويل  أصول  تزال  من  ال  أقل  ومتثل  وماليزاي،  وإيران،  املالية  1ي،  األصول  من   %
وختتلف الصريفة اإلسالمية عن الصريفة التقليدية اليت تعمل على أساس االقرتاض واإلقراض أبسعار فائدة سابقة التحديد،  العاملية.  

االس حساابت  أو  فوائد  تدر  ال  اليت  اجلارية  احلساابت  من  اإلسالمية  البنوك  متويل  صاحب فإّن  وحيصل  األرابح  يف  املشاركة  تثمار 
احلساب على عائد يتحدد الحقا حسب الربح الذي جتنيه البنوك. وتستخدم البنوك اإلسالمية عقود خمتلفة مثل عقد املراحبة )البيع  

 (.  IMFلدويلمع هامش ربح(، واإلجارة، واملشاركة )املشاركة يف األرابح واخلسائر(، و املضاربة، والوكالة )صندوق النقد ا
 

 صيغة املشاركة:  -2
رأس يف  أكثر  أو  شخصني  بني  اشرتاك  أبهنا  وتعرف  اإلسالمية  التمويل  صيغ  أهم  من  املشاركة   مع    صيغة  لالستثمار  املال 

واملزارعة. وحتقق صيغة  أو اخلسارة. ومن أنواع املشاركات ما يقصد منه الشركة ومنها مايقصد به املضاربة واملساقاة    ربحال  اإلشرتاك يف
على املشاركة بني رأس املال والعمل. ويسود رأي يف االقتصاد اإلسالمي   د، حيث يوزع عائد االنتاج بناءً عاداًل للعائ املشاركة توزيعاً 

أنواع النشاط اال التمويل ابملشاركة كل  وتشمل صيغة  واملراحبة.  واملضاربة  هي املشاركة  حيث  أبّن صيغ التمويل االسالمية  قتصادي، 
وشركة  واملضاربة  املساقاة  شركة  تناسبه  والزراعي  االبدان  شركة  تناسبه  الصناعي  والنشاط  العنان  شركة  تناسبه  التجاري  النشاط  أن 

تستخدم صيغة املضاربة يف االستثمارات طويلة األجل ، وصيغة املراحبة لالستثمارات قصرية   الوجوه تناسب النشاط اخلدمي. وغالباً 
 (. 30،ص2022ويكون املبيع مؤجالً )عبد العزيز،  أما بيع السلم فهو عقد بيع يكون فيه الثمن عاجالً  األجل.

و  تعامالهتا.  يف  تطبقها املصارف اإلسالمية  املباشر اليت  أحد صيغ االستثمار  لغوتعدُّ صيغة املشاركة  بني   ة الشركة  عقد  هي 
بني   عقد  عرفها الفقهاء أبهنا  وشرعاً  هي خمالطة الشركاء،  والشراكة  وغريها، الشركة  مشرتك يف جتارة  بعمل  للقيام  أكثر  أو  شخصني 
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)فَِإْن َكانُوا َأْكثَ َر  من الكتاب يف قوله تعاىل:مشروعية املشاركة  (. وتتضح  197،ص2010املتشاركني يف رأس املال والربح )الفقي،  
ِلَك فَ ُهْم ُشرََكاُء يف الث ُُّلِث(، )النساء  مِ  (. السنة: عن أيب هريره رضي هللا عنه أن رسول هللا صلي هللا عليه وسلم يقول: )أن 12ْن ذََٰ

يبارك   هللا  أن  أي  بينهما(.  من  خرجت  صاحبة  أحدمها  خان  فإن  صاحبة،  أحدمها  خين  مامل  الشريكني  اثلث  أان  يقول:  تعاىل  هللا 
يف مها للشريكني  نوعني  إىل  الشركة  وتنقسم  املال.  من  الربكة  نزعت  أحدمها  خان  فإن  بينهما،  خيانة  تكن  مامل  هلما  وحيفظه  املال   

 (: 199،ص2010)الفقي، 
 ثنني أو أكثر ملال واحد على الشيوع بسبب من أسباب امللك.ا: وهي ملكية أواًل: شركة األمالك

 وشركة امللك عند األحناف نوعان: 
إ -1 ملك  بغري فعشركة  عني قهراً  ملك  يف  فأكثر  شخصان  أن جيتمع  وهي  ملكية  جبارية:  يف  وأموال ألهما، كالورثة يشرتكون  عيان 

 وديون تركة مورثهم.
شركة ملك اختيارية: وهي أن جيتمعا يف ملك عني ابختيارمها، وهذا امللك يرتتب على تصرف صدر منهما أو فعل صادر من   -2

و أكثر ماالً على الشيوع كأرض أو عقار أو خالفه، ومثل هذه الشركة ال يقصد هبا التجارة أو حتصيل  غريمها، كما إذا اشرتى اثنان أ
الشيوع   على  الشركاء  بني  يوزع  وخسارته  وتلفه  املشرتك  امللك  هذا  مناء  إن  ولذا  ابلقسمة،  عادة  ويزول  مؤقتاً  وضعاً  تكون  بل  الربح 

 بنسبة حصص امللكية فيه. 
 جيوز ألي شريك أن يتصرف يف نصيب صاحبة بغري إذنه، ألن ال والية ألحدمها يف نصيب اآلخر،  حكم شركة امللك: إنه ال

 فكأنه أجنيب ابلنسبة إىل حصة صاحبه فيها هو مشرتك بينهما. 
فيما يباع   وهي أن يعقد اثنان فأكثر عقداً على االشرتاك يف املال أو العمل وما ينتج عنة من الربح. أو االشرتاك اثنياً: شركة العقد

ويعىن شركة العقود  لفظ الشركة على  أطلق الفقهاء  وقد  مال يتاجرون فيه.  هلم  يكون  أن  دون  شركة التجار   ويشرتي  ألهنا تنشأ    ةهبا 
أقسام   أربعة  إىل  األحناف  عند  العقود  شركة  وتنقسم  والربح.  األصل  يف  املتشاركني  بني  عقد  عن  عبارة  أهنا  أي  طرفني،  بني  ابلعقد 

 هي:
االعمال وتسمى أيضاً شركة أبدان وأساسها اجلهد البدين والفكري ومعناها أن يتفق اثنان على أن ينجزا عمالً من األعمال  شركة   -1

 على أن تكون تكلفة وربح هذا العمل بينهما حسب االتفاق. 
اعتماداً  -2 مال  رأس  هلم  يكون  أن  دون  أكثر  أو  اثنان  يشرتك  أن  وهي  وجوه  الناس    شركة  وثقة  جاههم  تكون  على  أن  على  هبم 

الشركة بينهم يف الربح، وهي شركة على الذمم من غري صنعة وال مال، وهي جائزة عند )احلنفية واملالكية(  ألهنا عمل من األعمال،  
يف  منهما  نصيب كل  حسب  بينهما  فيكون  الربح  وأما  املشرتى،  الشيء  يف  ملكيتها  تفاوت  ويصح  الشركة  عليه  تنعقد  أن  فيجوز 

 امللك. 
 مضاربة: وهي اليت تقوم على اجلهد البدين واملايل معاً. شركة  -3
بنسبة  -4 بينهم  الربح  وتوزيع  معاً،  فيه  واإلجتار  استثماره  بقصد  مال  رأس  يف  أكثر  أو  شخصان  يشرتك  أن  هي  األموال:  شركة 

 ع عليهم بنسبة هذه املسامهات.مسامهتهم يف رأس املال مامل يتفقوا على التفاوت يف الربح مع تساوي املسامهات، وأما اخلسارة فتتوز 
 شركة األموال نوعان:

والتصرف   -1 املال  يف  الشريكني  بني  التساوي  على  يقوم  عمل  يف  االشرتاك  على  أكثر  أو  اثنني  بني  التعاقد  وهي  مفاوضة:  شركة 
ف عنه،  وكيل  إنه  وبيع كما  شراء  من  عليه  جيب  فما  األخر  عن  الشركاء كفيالً  من  واحد  يكون كل  وإن  يكون  والدين،  أن  يصح  ال 

 تصرف أحد الشركاء أكثر من تصرف األخر.
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شركة عنان: هي أن يشرتك اثنان يف مال هلما على أن بقصد املتاجرة فيه ويكون الربح بينهما، وال يشرتط فيها املساواة يف املال  -2
 ا مسؤوالً دون شريكه. وال يف التصرف واليف الربح، فيجوز أن يكون مال أحدمها أكثر من األخر وجيوز أن يكون أحدمه

واحلنابلة(   )احلنفية  فأجاز  الشركاء  بني  الربح  توزيع  يف كيفية  اختلفوا  وقد  جوازها،  على  األربعة  الفقهاء  أتفق  العنان  وشركة 
 قسمة األرابح حسب اتفاق الشركاء وأما )املالكية والشافعية( فال جييزون ذلك ويقولون يوزع الربح حبسب رأس املال.

 
 مميزات صيغة املشاركة: 

 (:109، ص2014تتميز صيغة املشاركة ابأليت )اجلبوري،  
تعاون رأس املال مع خربة العمل يف جمال التنمية االقتصادية، وبذلك حيصل املشروع على خربته يف البحث على أفضل جماالت   -1

 االستثمار، ويف ذلك ضمان لنجاح املشروع من أجل حتقيق أهدافه. 
 املال على الربح العادل الذي يتكافأ والدور الفعلي الذي أداه برأس ماله يف عملية التنمية.  حصول صاحب رأس -2
إن االلتزام مببدأ املشاركة يعين أن مؤشر جناح املشروع هو الربح احلالل الذي حيققه جبانب االعتبارات االجتماعية االخرى، اليت   -3

 ترتبط ابلقيم واملبادئ اإلسالمية. 
 يف توزيع العائد، فيما يساهم يف عدم تراكم الثروة تراكماً خمالً.  ة عدال إن يف املشاركة  -4

 
 شروط صيغة املشاركة: 

 (: 111، ص2014هناك عدد من الشروط ميكن تلخيصلها يف مايلي )اجلبوري، 
 أن حيدد كل شريك مسامهته يف رأس مال الشركة وأن ختلط األموال مع بعضها للعمل هبا.  -1
 شريك مؤهالً للتوكيل والتوكل. أن يكون كل  -2
 أن يكون الربح معلوم القدر. -3
 أن تكون اخلسارة بقدر حصة كل شريك يف األصل.  -4

 
 خصائص صيغة املشاركة: 

 (: 120، ص2014تتمثل خصائص املشاركة يف األيت )اجلبوري، 
وذلك   -1 األخر،  عن  وكيل  هو  الشركاء  من  واحد  فكل  الوكالة  هو  املشاركة  يف  األساس  الشركاء إن  بني  مشرتكاً  التصرف  ليكون 

 وليحقق حكم الشركة املطلوب يف عقدها وهو االشرتاك يف الربح.
الدقة يف دراسة جدوى التمويل حيث أن املشاركة تدفع ابملتعاملني سواء كان مصرف أو مستثمر إىل دراسة املشروعات دراسة  -2

 ني اخلربات الفنية والتقنية. دقيقة لتقدير مردودها تقديراً جيداً، ويتوفر يف املستخدم
االموال   -3 وزايدة  النافعة  االستثمارات  دعم  هبدف  األولوية  ذات  املشروعات  حنو  وتوجيهها  املدخرات  جتميع  على  النظام  يعمل 

 املتاحة عند املصارف وابلتايل تتحقق التنمية االقتصادية واالجتماعية عن طريق إعادة توزيع الثروات. 
سالمية ابملشاركة يف رأس املال، وابلتايل املشاركة يف إدارة املشروع ألن اإلشراف يلعب دوراً مهماً مقارنة  نظراً لقيام املصارف اإل -4

ابلتمويل عن طريق املضاربة حيث أن األصل فيها هو إطالق يد املضارب يف مال املضاربة. واملشاركة هي األسلوب األكثر أمهية من  
 سالمية، فإن معاملها تتحدد ابألمور التالية: بني الصيغ االستثمارية يف املصارف اإل

 يشرتك كل من املصرف والعميل يف املال والعمل على أساس عقد املشاركة.  -1
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 يتمثل نصيب كل من املصرف والعميل جبزء شائع من الربح. -2
 يتفق الطرفان على نسبة حمددة عند أتسيس الشركة من أجل تقسيم الربح بينهما. -3

صايف الربح مقابل املصارف اإلدارية، مث بعد ذلك يتم توزيع صايف الربح حسب حصة كل شريك أما  يتم انقطاع نسبة من  
 يف حالة اخلسارة تكون حسب نسبة املسامهة يف رأس املال فقط.

 
 اثلثا: دراسات تطبيقية سابقة 

(، وقد هدفت دراستهم إىل بيان واقع 2021وآخرون،هنالك عدد من الدراسات السابقة يف هذا اجملال مثل دراسة )اجلراح  
م(. استخدمت الدراسة املنهج الوصفي واملنهج التحليلي، املنهج 2017-2007التمويل ابملشاركة يف املصارف اإلسالمية األردنية )

منوح من قَبل تلك  التمويل املاالستقرائي، واملنهج االستنباطي. وتوصلت لوجود اخنفاض كبري يف نسبة التمويل ابملشاركة إىل إمجايل  
وأوصت وآخرون،    املصارف.  العزيز  )عبد  ودراسة  املشاركة.  بصيغة  التمويل  منح  يف  ابلتوسع  أثر 2017الدراسة  تناولت  اليت   :)

احمللي االمجايل   للناتج  سنوية  بياانت  مشلت الدراسة  وقد  السودان.  يف  يف النمو االقتصادي  ،  (GDP)التمويل املصريف االسالمي 
( اإلسالمي  املصريف  التمويل  الزمنية  IBFوقيم  للفرتة  السودان  يف  على1996-2013(  الدراسة  واعتمدت    االحندار منوذج    .م، 

يف   االسالمي  املصريف  والتمويل  االقتصادي  النمو  بني  وقوية  طردية  عالقة  وجود  الدراسة   أابنت  البياانت.  لتحليل  املتعدد  اخلطي 
م(، تطوير آليات التمويل ابملشاركة يف املصارف اإلسالمية. هدفت الدراسة لتوصيف 2007اهليجاء،أبو  دراسة )السودان. وتناولت  

واقع التمويل بصيغة املشاركة ومدى التزام املصارف االسالمية بتطبيقها ومعرفة املعوقات اليت حتول دون ذلك. وتوصلت لنتيجة تنص 
وأ ابملشاركة،  التمويل  يف  املخاطر  درجة  ارتفاع  ابملشاركة.على  التمويل  آليات  تطوير  بضرورة  دراسة   وصت  )يوسف،  وتناولت 

دور 2012 ) االقتصادية  التنمية  يف اإلسالمي املصريف التمويل م(:  اعتمدت   م(2009-1983ابلسودان  املنهج  الدراسة   ، 
الدراسة   واملنهج والتحليلي الوصفي توصلت  معظم  النتائج من جملموعة  التارخيي.  أّن   العاملة  املصارف من  املقدم لتمويلا أمهها، 

وأن القطاعات عن بدال  السريع العائد ذات واألنشطة  القطاعات إىل يذهب  القابلة  السودانية  املصارف موارد معظم اإلنتاجية، 
تفي إبحتياجات األجل قصرية ودائع عن عبارة للتمويل توصي ال   األجل ابملصارف طويلة  موارد توفري بضرورة   الدراسة   التنمية. 

 حتسني خالل من األجل وطويلة  متوسطة  الودائع االستثمارية  إىل اجلارية الودائع من التحول على املودعني تشجيع خالل من العاملة 
 اإلنتاجية.  القطاعات يف االستثمار على املصارف تشجيع الودائع، و من النوعية  على هذه العائد

 
 طار التحليليرابعا: اإل

 : التحليل االحصائي -1
 (: Tests of Normalityالتوزيع االحتمايل ) اعتداليةاختبار 

ملعرفة ما إذا كانت بياانت  املتغري التابع )الناتج    (Tests of Normalityالتوزيع االحتمايل )  اعتدالية يستخدم اختبار  
إجراء أي اختبار معلمي املعلمية هلذا املتغري ألن شرط  اتالختبار جراء اإ اً طبيعياً أم ال، ليتم بعد ذلك موزعه توزيعاحمللي االمجايل( 

 التوزيع علي النحو التايل: ية اعتدالهو أن تكون البياانت مسحوبة من جمتمع تتبع بياانته التوزيع الطبيعي. وفروض 
 : بياانت املتغري التابع )الناتج احمللي االمجايل( مسحوبة من جمتمع تتبع بياانته التوزيع الطبيعي.H0الفرض العدمي 
 الطبيعي: بياانت املتغري التابع )الناتج احمللي االمجايل( مسحوبة من جمتمع ال تتبع بياانته التوزيع H1الفرض البديل 

 GDPمسرينوف الحتمالية التوزيع الطبيعي لبياانت الناتج احمللي االمجايل -( اختبار كلمنجروف1) دولج
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Test of Normality 

Kolmogorov-Smirnov 

GDP 
Statistic Df Sig. 

0.086 25 .200* 

 . spssإعداد الباحث من واقع حتليل بياانت الدراسة عن طريق برانمج   املصدر:

( اجلدول  اختبار   ( 1من  ومن  قيمة    aSmirnov-Kolmogorovأعاله ،  أن      0.200تساوي    Sigيتضح 
P.value   سوف نقبل الفرض العدمي  5وهي أكرب من مستوى املعنوية اتج  التابع )الن القائل أن بياانت املتغري  0H% وابلتايل 

 ات املعلمية عليه. الختبار جراء اإالتوزيع الطبيعي وابلتايل ميكن  تتبع GDP )احمللي االمجايل
 

 :حتليل االرتباط
 والناتج احمللي االمجايل  املشاركة (  اختبار معامل االرتباط بني متغريي 2) جدول

 . spssإعداد الباحث من واقع حتليل بياانت الدراسة عن طريق برانمج   املصدر:

( وهو يستخدم عندما تكون البياانت Pearson Correlation( أعاله، مت اختبار معامل االرتباط ) 2من اجلدول )
،  2018وحيت العام    1994)املتغري املستقل ( من العام    املشاركة رقمية الجياد العالقة بني الناتج احمللي االمجايل )املتغري التابع ( و 

( الذي ينص على أن العالقة بني H0% مما يعين رفض فرض العدم )5( وهي أقل من  0.000تساوي )  Sigفنجد أن قيمة 
)  املشاركة  البديل  الفرض  وقبول  معنوية   غري  االمجايل  احمللي  بني  H1والناتج  العالقة  أبن  القائل  االمجايل و   املشاركة (  احمللي  الناتج 

( مما يدل أن العالقة  1+(  وهو ذو اشارة موجبة ويقرتب من الواحد الصحيح )0.965معنوية، كما أن معامل االرتباط  يساوي )
 بينهما موجبة وقوية، أي كلما زاد التمويل بصيغة املراحبة كلما زاد الناتج احمللي االمجايل. 

 
 
 
 

Correlations 

 املشاركة اإلمجايل احمللي الناتج  

 Pearson Correlation 1 **.965 اإلمجايل احمللي الناتج

Sig. (1-tailed)  .000 

N 25 25 

 Pearson Correlation **.965 1 املشاركة

Sig. (1-tailed) .000  

N 25 25 
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 :االحندارحتليل  -2
 متغريات الدراسة وصياغة النموذج: حتديد 

بصيغة   والتمويل  جهة  من  اتبع  االمجايل كمتغري  احمللي  الناتج  بني  العالقة  لتوضيح  القياسي  النموذج  تطبيق    املشاركةيتمم 
منوذج   وذلك ابستخدام  أخرى.  جهة  من  مستقل  متغرياً كمياً   االحنداركمتغري  يكون  أن  أن املتغري التابع جيب  ومبا  اخلطي البسيط. 

، فقط مستمراً وأنه يتوزع توزيعاً طبيعياً، وأن بياانت املتغري التابع هلذه الدراسة متثل الناتج احمللي اإلمجايل، وهي بياانت كمية متصلة 
أهنا تتبع التوزيع الطبيعي ابستخدام اختبار كلمجرو  سيمرنوف  مت التحقق من  يف   Kolmogorov-Smirnov Testف   ،

 ( أعاله . 2اجلدول رقم )

 

 منوذج الدراسة: 
منوذج   تصميم  )  االحندارمت  االمجايل  احمللي  الناتج  قيمة  أن  على  الدراسة  منوذج  وصياغة  التمويل GDPاخلطي  يف  دالة   )

 ، وذلك وفقاً للمعادلة التالية: م2018 -1994( وهي املتغري موضوع الدراسة، للفرتة الزمنية MUSHابملشاركة )

i(MUSH)+ u1β+ 0β=  tGDP 

= املضاربة،     MUD= املراحبة،  MUSH= املشاركة ،   MUSH= الناتج احمللي االمجايل ،  GDPحيث أن : 
SAL  السلم = 

 
 حتليل البياانت:

  aCoefficients( : معلمات النموذج  3جدول )
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -37682.522 21864.548  -1.723 .098 

musharka 120172.127 6816.942 .965 17.628 .000 

a. Dependent Variable: nominalgdp 

(  0.05( وهي أقل من مستوى املعنوية ) 0.000ملتغري صيغة املشاركة ) ( ُيالحظ أن مجيع القيمة االحتمالية  3من اجلدول )
مما يعين أن معاملها له أتثري معنوي، أي أن التمويل بصيغة املشاركة له أتثري ذو داللة إحصائية على الناتج احمللي االمجايل، ويتضح 

( عمود  معامل  Betaمن  إشارة  أن  زاد    االحندار(  أي كلما  طردية،  االمجايل  احمللي  والناتج  املشاركة  بني  العالقة  أن  يعين  مما  موجبة 
 التمويل بصيغة املشاركة، تتبعها زايدة يف الناتج احمللي االمجايل والعكس صحيح. وعليه، يكون النموذج املقدر كاآليت:

t37682.522+ + 0.965MUSH-=  tGDP 
R  Squre= 0.928, F Statistics (310.762), Sig(0.000), Durbin-Watson = (1.561) 
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  0.92مما يعين أن املتغري املستقل يفسر    0.92( بلغ  R Squareمن واقع النموذج املقدر، ُيالحظ أن معامل التحديد )
منوذج   تساوي    االحندار من  واتسون  ديربن  قيمة اختبار  أّن  يالحظ  ميكن القول أبن النDW)  2.224املوفق.  عليه  موذج ال  ( ، 

 يعاين من مشكلة ارتباط ذايت بني األخطاء. 
(، مما  0.05( وهي أقل من مستوى املعنوية )0.000وأن القيمة االحتمالية ) (820.035)هي  Fكما أن قيمة أختبار 

جيداً وله قدرة على التنبؤ ابلتغريات اليت تطرأ على   الناتج احمللي االمجايل  يعين أن النموذج بصورة عامة معنوي وميثل البياانت متثيالً 
 مبعلومية قيمة التمويل بصيغة املشاركة. 

 
 ( : إحصاءات البواقي 4جدول )

aStatistics Residuals 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -30390.4766 1067475.5000 220434.6840 292150.89367 25 

Residual -
162162.01563 161491.78125 .00000 79479.83583 25 

Std. Predicted Value -.859 2.899 .000 1.000 25 
Std. Residual -1.997 1.989 .000 .979 25 

a. Dependent Variable: ngdp 

( اجلدول  صفرا  4من  يساوي  )األخطاء(  للبواقي  احلسايب  الوسط  أن  يتضح  أعاله  الواحد (  من  يقرتب  املعياري  واحنرافها 
أن النموذج ال   يعين  وهذا  صحيح،  واحد  وتباين  بوسط صفر  الطبيعي املعياري  وفق التوزيع  تتوزع  أن األخطاء  يعين  مما  الصحيح ، 

 يعاين من مشكلة عدم ثبات التباين.
، مما يعين أن زايدة 0.965لي االمجايل مبقدار  من النتائج أعاله ميكن القول أن التمويل بصيغة املشاركة يؤثر يف الناتج احمل

 ا يقارب وحدة واحدة. أي مب 0.965التمويل ابملراحبة بوحدة واحدة، يزيد الناتج احمللي االمجايل حبوايل  
 
 اخلامتة: 

 النتائج والتوصيات: 
هدفت هذه الدراسة لتقدير أثر التمويل ابملشاركة يف الناتج احمللي االمجايل يف السودان. وقد مت استخدام بياانت سنوية للفرتة 

كمتغري اتبع، والتمويل بصيغة املشاركة كمتغري مستقل    (GDP)م للسالسل الزمنية لكل من الناتج احمللي االمجايل  1994-2018
(MUSH )،  :توصلت الدراسة لنتائج يتمثل أمها يف 
 وجود عالقة طردية بني التمويل بصيغة املشاركة والنمو يف الناتج احمللي االمجايل يف السودان.  -1
 يؤدي التمويل بصيغة املشاركة لدعم وحتفيز النمّو يف الناتج احمللي األمجايل يف السودان.  -2
على التمويل بصيغة املراحبة بصورة أكرب من صيغة املشاركة وصيغ التمويل    من واقع البحث والدراسة، أتكد أّن املصارف تركز  -3

 األخرى. 
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 و توصي الدراسة ابآليت:
هتمام بصيغة املشاركة وصيغ التمويل األخرى يف متويل األنشطة بصورة أكرب مما هي عليه وذلك لضمان تنوّع طرق وأساليب اال -1

 تعددة. التمويل ومالءمتها مع األنشطة االقتصادية امل
 وصيغة املشاركة بصفة خاصة لالقتصاد واجملتمع.  نشر الوعي أبمهية صيغ التمويل االسالمية عموماً  -2
واأل -3 الباحثني  واحث  الدراسات  بتكثيف  اإلكادمييني  التمويل  بصيغ  هتتم  اليت  اليت لبحوث  للمشاكل  احللول  وابتكار  سالمية 

 تعرتض تطبيقها كما ينبغي.
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 : املراجع

 م. 2007-رسالة دكتوراة، جامعة الريموك -تطوير آليات التمويل ابملشاركة يف املصارف االسالمية  -هللا أبو اهليجاءإلياس عبد 
دراسات    -التمويل اإلسالمي والنمو االقتصادي، دراسة قياسية على دول جملس التعاون لدول اخلليج العريب  -عبد الكرمي أمحد قندوز

 2012-7العدد  –دوق النقد العريب( معهد التدريب وبناء القدرات ) صن
جملة القلزم العلمية للدراسات  – أثر التمويل بصيغة املراحبة يف منّو الناتج احملّلي اإلمجايل يف السودان  –عبد املنعم عبد العزيز الشيخ 

 30ص - م2022ه  يونيو 1443العدد احلادي عشر ذو القعدة    -االقتصادية واالجتماعية 
أثر التمويل املصريف اإلسالمي يف النمو االقتصادي ابلتطبيق على النظام املصريف السوداين    -عزيز الشيخ  وآخرونعبد املنعم عبد ال

- م2017سبتمرب/ أيلول    -العدد الثالث  -اجمللد السادس  -جملة التسويق االسالمي    -م(  2010- 1990للفرتة  
 اململكة املتحدة.  -ه (1438ملوافق ذو احلجة ا

جامعة   -رسالة ماجستري غري منشورة -دور التمويل املصريف االسالمي يف التنمية االقتصادية يف السودان -النوركمال يوسف عبد 
 م. 2012 -السودان للعلوم والتكنولوجيا

الفقى   احلميد  عبد  االقتصادية   –حممد  التنمية  عملية  يف  ودورها  االسالمية  للمصارف  االقتصادي  الكتب-القاهرة  -األداء  - عامل 
 . 197ص –م 2010

وآخرون اجلرّاح  فيصل  االردنية   -مفلح  االسالمية  املصارف  يف  ومعوقاته  ابملشاركة  التمويل    - واقع 
http://www.researchgate.net/puplication/354418801 

 .109ص   -  2014 – 1ط   -عمان  –دار احلامد  –دور املصارف اإلسالمية يف التمويل واالستثمار –يعرب أمحد اجلبوري 
االسالمي التمويل  يف  الدويل  النقد  صندوق   دور 

https://www.imf.org/external/arabic/themes/islamicfinance/index.htm 
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