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Abstract 

This study examines the impact of the facility structure for bank profitability in 

Iran, using panel data over the period 2005-2019. The method used in this study 

is Panel ARDL. 

In order to achieve this objective, of all the private banking institutions, we have 

chosen 9 banks that allocate their banking facilities in the form of Islamic 

contracts. Given that Installment sale and civil partnership, respectively, with 

29/71% and 37/44% of total loans accounted for the largest share of banking 

facilities. 

Thus, in this study, in order to study the profitability of the banks, the variables 

above were considered as representatives of the sector of facilities. Also, the 

profitability criteria used include return on equity (ROE), return on assets (ROA) 

and net interest margin (NIM). 
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The results of this study show that there is a positive and significant relationship 

between civil partnership and ROA in the short and long term, and between 

Installment sale and profitability measures ROA and ROE there is a negative 

relationship. 

According to the results, it is suggested that balancing the various types of 

contracts in the granting of facilities by the banking system. Also, given the 

lower profitability of exchange contracts for banks, an independent section 

under the supervision of the central bank is created to determine the rate of profit 

to encourage people to use the facilities above. 

Keywords: Profitability, Exchange Contracts, Equity Contract, Return on 

Assets, Capital Ratio. 

JEL Classification: G2, G21, C33. 
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 دهکیچ
 برا  ایررا   در ها بانک سودآوری بر اعطایی تسهیالت ساختار تأثیر بررسی به حاضر مطالعه

این مطالعه از روش پانل  .است پرداخته 3191-3189دوره  طی پانل های  داده از استفاده

ARDL  ،بانک خصوصی را انتخرا  کررده    8استفاده کرده و به عنوا  نمونه مورد بررسی

 93/11 و 13/98 برا  ترتیر   بره  مرننی  مشارکت و اقساطی فروش اینکه به توجه با است.

 تحقیر   ایرن  در لراا  انرن،   داده اختصاص خود به را تسهیالت کل از سهم بیشترین درصن

 نظر در تسهیالت بخش نمایننه عنوا  به فوق های  متغیر ها،  بانک سودآوری بررسی جهت

 هرا  دارایری  برازده  شرامل  اسرتفاده  مرورد  سودآوری های  معیار همچنین. است شنه گرفته

"ROA"، سهام صاحبا  حقوق بازده ""ROE خالص سود حاشیه و "NIM" نترای  . است 

 ROAمنت بین مشارکت مرننی برا     منت و هم در بلنن  هم در کوتاه دهن  می نشا  تحقی 

 ROEو  ROA سرودآوری  معیارهرای  برا  اقساطی فروش بین یک رابطه مثبت و معنادار و

 اعطرای  در کره  شرود   با توجه به نتای  به دست آمنه پیشنهاد می .دارد رابطه منفی وجود

 بره  توجره  برا  همچنرین . آین وجود به عقود انواع توازنی بین بانکی شبکه توسط تسهیالت

                                                                                                                                 

  http://creativecommons.org/ND (-NC-CC BYمجووز یو( یوم ملالوا داتراوی آزاد ت وت      ا .1
licenses/by-nc-nd/4.0/ ااته. 
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 تحرت  مسرتقلی  بایتسی بخش دارد، کمتری آوری  سود ها  بانک برای ای  مبادله عقود اینکه

 منظرور  بره  مرردم  ترغیر   منظرور  بره  را سودی نرخ تا آین وجود به مرکزی بانک نظارت

 .نماین مشخص فوق تسهیالت از استفاده

نررخ   ،یری نررخ برازده دارا   ،یمشرارکت  عقود ،یا  مبادله عقود ،یآور  سود های كلیدی: واژه

 حقوق صاحبا  سهام

 JEL: G2،G21  ،C33بندی  طبقه

 40/41/44تاریخ پذیرش:    12/41/44تاریخ بازبینی:    40/47/٩٩تاریخ دریافت: 

 74-33، صص 2044 بهار، 2 ، شماره 24سال ، راهبرد اقتصادیفصلنامه 

 



 

 مقدمه

 عنیاا   بیه  و رونی    میی  شمار به جامعه اقتصادی های  نهاد ترین مهم از یکی ها  بانک
 بیه  جامعیه  ثروت و پال گردش در ای  کنن ه  تعیین نقش خ مات، و مالی مؤسسات

 مبیادتت  امیر  هیا،   پرداخی   و هیا   دریافی   هی ای   و دهی سازما  با و داشته عه ه
 و کیرده  تسیهی   راو تأمین مالی بخش تالیی  کیات و خی مات     بازرگانی و تجاری
رو  ایین  از. گردنی    میی  اقتصیاد  شیکافایی  و رشی   آ  تبع به و ها  بازار رش  ماجب
 عملکیرد  ارزییابی  لیاا  برخاردارن ، کشار هر اقتصاد در ای  ویژه جایگاه ها از  بانک
 نحیاه  کیه  اسی   شاخصیی  سیادآوری  کیه  ایین  به تاجه با. اس  مهم بسیار ها آ 

 بیه  شیاخ   ایین  دهی ،   می نشا  بانکی نظام در را بانک رقابتی جایگاه و م یری 
 و مسای  برابر در را بانک و کن  تحم  را ریسک از سطحی تا ده   می اجازه بانک

 تجیاری  کیار  و کسیب  هیر  در که آنجایی از. نمای  پشتیبانی م ت،  کاتاه مشکالت
 صینع   آ  در مانی گاری  هیای   شیاخ   ترین مهم جمله از پای ار ساد به دستیابی
 نقیش  سیادآوری  و نیسی   مسیتننی  قاعی ه  این از نیز بانک اری صنع  لاا اس ،
 از هیا   بانیک  عملکیرد  به ویژه تاجه لاا. دارد بانک   عملکرد ارزیابی در مهمی بسیار

 .دارد اقتصادی ثبات و رش  در ای  کنن ه  تعیین نقش جمله در زمینه سادآوری،
 عملییات  را بیانکی  هیای   فعالی  ازبخش مهمی ( سنتی) متعارف بانک اری در
 قیر   آ  حقیاقی  ماهیی   کیه  دهی    می تشکی  اعتبار و وام اعطای گااری،  سپرده
 حیرام  و برحسب میاازین اسیالمی، ربیا    باش  بهره با همراه قر  این اگر و اس 

 مااجیه  شیرعی  ممناعیی   با سنتی بانک اری های  فعالی  اکنر بنابراین. باد خااه 
 بانکی اری  دلیی   همیین  بیه . نی ارد  را اسیالمی  هیای   کشار در اجرا قابلی  و اس 
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 اسیالمی  هیای   کشار در تنها نه و اس  داشته سریع رش  اخیر های  سال در اسالمی
. هسیتیم  اسیالمی  بانکی اری    فعالیی   شیاه   نییز  هیا   کشار در برخی از دیگر بلکه

 بانکی اری  کنی ،   میی  فعالیی   بهره ربیای  اساس بر که متعارف بانک اری برخالف
ای و مشیارکتی و از عقیاد ریرانتفیاعی     از عقاد انتفاعی در دو بخش مبادله اسالمی

کن . در بخش انتفاعی ساد شرعی و مجاز ایجاد ش ه که با بهیره ربیای    استفاده می
رو این تصار که بانک اری اسالمی فقط  در بانک اری متعارف متفاوت اس . از این

کنی ، اشیتباه اسی . در بخیش عقیاد        و  ساد استفاده میی از عقاد ریرانتفاعی و ب
داده  اسیالمی اجیازه   بانیک  به( 1PLS) زیا  و ساد در مشارک  طریق مشارکتی از

ای از نیر    همچنیین در عقیاد مبادلیه    .کنی   مشارک  ریسک در مشتری با شاد می
 شاد و تسهیم ریسکی وجاد نخااه  داش . ساد ثاب  استفاده می

 مرسیام  روش طبیق  اسیالمی  انقالب پیروزی از قب  نیز کشار بانکی نظام در
 بیاد،  مشتریا  و بانک بین رابطه کنن ه  تعیین و اصلی عام  بهره نر  دنیا، های  بانک
 نظیام  اسیتقرار  لیزوم  اسالمی، جمهاری نظام برقراری و انقالب پیروزی از پس اما

 اقی امی  ترین مهم و گردی  منعکس مردم های  خااسته و ها  شعار در اسالم اقتصادی
 کشیار  بیانکی  نظام از ربا کرد  کن  ریشه بگیرد، انجام تاانس   می زمینه این در که
 تصیایب  1631 سال در ایرا  قانا  عملیات بانکی ب و  ربا در دلی  همین به. باد
 . به اجرا درآم  1636 سال در و ش 

رییزی   برنامیه  اسالمی، اصال و قاانین به تاجه با ایرا  نظام بانکی ک  امروزه
هیای   هیای اییرا  در قالیب دو عقی  قیر  و وکالی ، سیپرده        بانیک . ش ه اسی  

انی از و جیاری،    الحسنه پیس  های قر  نماین . در سپرده گاارا  را جاب می سپرده
دار،  گیااری می ت   هیای سیرمایه   گیرد، اما در سپرده گاار تعلق نمی سادی به سپرده

شاد و بانک وظیفه دارد برحسب  گاارا  پرداخ  می الحساب به سپرده سادی علی
گاارا  را در عملیات بانکی به کار گرفتیه و   قاع ه وکال ، منابع این دسته از سپرده

الاکالیه خیاد نسیب  بیه      گاارا  را پس از کسر حق در پایا  دوره مالی ساد سپرده
الیی   الحساب پرداختیی بیا ایشیا  تسیایه نمایی . بخیش دیگیری از فع        ساد علی

                                                                                                                                 

1  . Profit and Loss sharing 
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بانک اری ایرا  به تخصی  منابع اختصاص دارد. در این بخش بانک با اسیتفاده از  
گیااری مسیتقیم منیابع بیانکی را      ای، مشارکتی و سرمایه الحسنه، مبادله عقاد قر 

بخش . در آخر دسته سام اقی امات نظیام بیانکی بیه اراییه خی ماتی        تخصی  می
 رییره  و خیارجی  هیای   ارز فیروش  و خریی   نامیه،  ضمان  اسنادی، همچا  اعتبار
 اختصاص دارد.

 هیای   بانیک  منیابع  تخصیی   در که فاق دسته چهار و عقاد انااع به تاجه با
 و منیابع  تخصیی   سیاختار  که اس  مشخ  شاد،  می استفاده کشار در ربا ب و 
 کلیی  عملکیرد  در اسی ،  وابسیته  مشیارکتی  و ای  مبادله عقاد به ان ازه چه تا اینکه
 عقیاد  متفیاوتی از ایین   هیای   روش و هیا   نر  با ها  بانک زیرا اس ، تأثیرگاار بانک

 بیر  تسیهیالت  سیاختار  اثر بررسی تحقیق این اصلی مسأله بنابراین. کن  استفاده می
مشارکتی در نظر گرفتیه   و ای  تسهیالت مبادله تحقیق این در. ها اس   بانک عملکرد

 نسیب   آ  کم سهم دلی  به مستقیم گااری  سرمایه و الحسنه قر  ش ه و تسهیالت
 .  اس  نش ه بررسی تسهیالت، ک  به

 بیشیترین  کیه  از عقادی کنن   می سعی ها  بنا به ماهی  صنع  بانک اری، بانک
 عملکیرد  بیه  تاجیه  با از سای دیگر استفاده کنن . کن ،  می ایجاد ها آ  برای را ساد
 هیا   بانک عملکرد بر تسهیالت ساختار رس   می نظر به بانکی نظام گاشته و ها  بانک
 بررسیی  دنبیال  بیه  مطالعیه  ایین . دارد وجاد ها آ  بین منبتی رابطه و اس  گاار  اثر

 هی ف  لیاا . ها اسی    بانک سادآوری بر عقاد تفکیک به اعطایی تسهیالت ساختار
 در را سیهم  بیشیترین  عقاد از یک ک ام شاد مشخ  اوتً که اس  آ  تحقیق این
 (1)خصاصیی  هیای   بانیک  سیادآوری  بیا  ها آ  رابطه و میزا  ثانیاً و دارد بانکی نظام

 عقیاد  اساس بر (2)خصاصی های  بانک که تسهیالتی مشخ  شاد تا گردد بررسی
 آوری  سیاد  بیر  صیارت  چیه  بیه  و میزا  چه به دهن   می ارایه مشارکتی و ای  مبادله
 گاارد.  می اثر ها  بانک

 حقیاق  بیازده  ،(ROA) 1ها  دارایی این تحقیق از بازده تزم به ذکر اس  که در

                                                                                                                                 

1  . Return on Assets 
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 بییه عنییاا  معیارهییای( NIM) 2خییال  سییاد حاشیییه و( ROE) 1سییهام صییاحبا 
استفاده ش ه اس . دتی  استفاده از معیارها به این ترتیب اسی    ها  بانک آوری  ساد

ده  ضیمن    میها را نشا    تاانایی م یری  بانک در استفاده از دارایی ROAکه اوتً 
 ROEشیاد. ثانییاً     اینکه در این معیار به اهمی  ب هی و تعه ات بانک نیز تاجه می

گاارا  کمک   ده . همچنین به سرمایه  میزا  ساد تالی  ش ه و اثربخش را نشا  می
تاانی     می NIMهای ضعیف، متاسط و کارآم  را شناسایی کنن . ثالناً   کن  تا بانک  می

شانه از عملکرد مطلاب و کارایی سیسیتم بیانکی قلمی اد گیردد. از     به عناا  یک ن
گری مالی صارت گرفته تاسط بانک بر رشی  اقتصیادی و     آنجا که عملیات واسطه

ثبات اقتصیادی اثرگیاار اسی ، لیاا نییاز اسی  تیا ایین عیاملین اقتصیادی دارای           
 مقالیه  ایین  در عملکردی مطلاب باده و از کارآم ی تزم برخاردار باشن . بنابراین

 ربیا  بی و   بانکی عملیات قانا  از مستخرج هایی  شاخ  بر مبتنی ها  بانک فعالی 
. گییرد   قیرار میی   مارد ارزیابی مالی های  نسب  و مرسام های  متغیر کنار در( 1631)

 خااه  ش : بخش داده شرح زیر های  بخش در مقاله این به مرباط مباحث بنابراین
 و داخلیی  مطالعیات  عنیاا   تحی   بانکی اری  سیادآوری  بیه  مرباط مطالعات دوم

 اراییه  تحقییق  م ل و نظری مبانی سام بخش در. شاد  می بررسی خارجی مطالعات
 پینجم  بخش در و شاد  می مطرح تحقیق تجربی نتایج چهارم بخش در. ش  خااه 

 .ش  خااه  بیا  تحقیق گیری  نتیجه نیز

 پیشینه تحقیق. 2

 یکیی  و کنن   می فعالی  ساد کسب ه ف با انتفاعی مؤسسات سایر همانن  ها  بانک
 در تسیهیالت  اعطیای  یابن  دس  آوری  ساد به تا کنن   می دنبال ها آ  که اه افی از

 بخیش  ایین  در. اسی  ( مشیارکتی  عقیاد  و ای  مبادلیه  عقیاد ) اسیالمی  عقاد قالب
 دو در گرفتیه  صارت ها  بانک عملکرد و آوری  ساد زمینه در که مطالعاتی ترین مهم

 .ش  خااه  بررسی خارجی، مطالعات و داخلی مطالعات بخش

                                                                                                                                 

1  . Return on equity 

2  . Net Interest Margin 
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 یداخل مطالعات .2-2

 اعطیایی  هیای   وام تیأثیر » عنیاا   تحی   خاد مقاله در( 1636) همکارا  و زاده  رضا
 بیا  هیا   بانیک  اعطیایی  هیای   وام بیین  ی  رابطه بررسی به «ها آ  آوری  ساد بر ها  بانک

( 1658-1639) زمیانی  دوره طیی  اییرا   تجیاری  هیای   بانک در آوری  ساد شاخ 
 بنی ی   تقسییم  بلن م ت و م ت  کاتاه طبقه دو به را اعطایی های  وام ها آ . پرداختن 
 بیا  هیا  آ . نمادنی   اسیتفاده  آوری  ساد شاخ  عناا  به ها  دارایی بازده از و کردن 
 رگرسییا   و( پیرسیا   ضیریب ) همبسیتگی  تحلیی   از اسیتفاده  با ها  فرضیه آزما 

 بیا  هیا   بانیک  اعطیایی  می ت   کاتیاه  هیای   وام بیین  که رسی ن  نتیجه این به چن گانه
 اعطیایی  بلن م ت های  وام بین و دار  معنی مستقیم ی  رابطه ها آ  آوری  ساد شاخ 
 نهایی   در. دارد وجیاد  دار  معنی معکاس ی  رابطه آ  آوری  ساد شاخ  با ها  بانک
 شیاخ   بیا  هیا   بانیک  اعطیایی  هیای   وام مجماعیه  بین مستقیم رابطه بیانگر ها  یافته
 .باشن   می ها  بانک آوری  ساد

 بانکی اری  تیأثیر » عنیاا   تحی   خیاد  مقالیه  در( 1631) همکیارا   و معلمی
 براسیاس  «اصیفها   اسیتا   ملی   های  بانک منتخب شعب آوری  ساد در الکترونیک

 بانک اری نقش بررسی ناآوری به همچنین نظریه و عملکرد و رفتار ساختار نظریه
 دوره بیرای  اصیفها   اسیتا   ملی   بانک منتخب شعبه 09 آوری  ساد در الکترونیک

 دو کیه  داد نشیا   این تحقییق  از حاص  های  یافته پرداختن .( 1639-1631) زمانی
 نییز  و فیروش  پایانیه  تیراکنش  تعی اد  سرانه قبی  از الکترونیکی بانک اری شاخ 
 ضیمن  داشته اس ، شعب آوری  ساد بر منبتی تأثیر ش ه فعال ساخ  کارت تع اد
 افیزایش  را آوری  سیاد  نیز دهی شعب  تسهیالت ق رت میزا  و بازار ی  ان ازه اینکه
از  الکترونییک  بانکی اری  تاسعه که گیرد می نتیجه بر این اساس، تحقیق .اس  داده
 شاد. ها می  سادآوری بانک افزایش به منجر ها از شاخ  برخی جنبه

 تیأثیر » عنیاا   تحی   خیاد  مقالیه  در( 1631) اردکانی عرب حاجی و ایروانی
 بهیادار  اوراق بیارس  در شی ه  پایرفتیه  هیای   بانیک  آوری  ساد بر مالی های  ریسک
 و 1نقی ینگی  ریسیک  ،1اعتبیاری  ریسیک ) میالی  های  ریسک تأثیر بررسی به «تهرا 

                                                                                                                                 

1  . Credit Risk 



 0٠11بهار  ♦ 0شماره  ♦ 01سال  ♦ راهبرد اقتصادی     34

 اوراق بیارس  در شی ه  پایرفتیه  هیای   بانک آوری  ساد روی بر «2بازده نر  ریسک
 پایرفتیه  هیای   بانک های ساتنه گزارش از مقاله این های  داده. پرداختن  تهرا  بهادار
 بیرای  بهیادار  اوراق بیارس  اطالعیاتی  پایگاه از تهرا  بهادار اوراق بارس در ش ه
 روش مقالیه  ایین  در استفاده مارد روش. اس  آم ه به دس  1653 تا 1658 دوره
 رفتیه  کیار  به های  داده مجماعه. اس ( GMM3) یافته تعمیم های  گشتاور یا پایا پان 
 هیا   داراییی  بیازده  تحقیق این در. اس  بانک 11 کام  اطالعات شام  مقاله این در
(ROA

 ریسیک  اعتبیاری،  ریسیک  ،(وابسیته  متغیّیر ) آوری  ساد شاخ  عناا  به( 4
 متقابی   اثر گاشته، ساد و مستق  های  متغیر عناا  به بازده نر  ریسک و نق ینگی
 عنیاا   بیه  تیارم  رشی  اقتصیادی و   بانیک،  ان ازه اعتباری، ریسک و بازده ریسک
 میالی  هیای   ریسیک  کیه  دهی    نتایج نشا  می ش ن . گرفته نظر در کنترلی های  متغیّر

 در داری  معنیا  و منفی تأثیر( بازده نر  ریسک و نق ینگی ریسک اعتباری، ریسک)
 تاسیط  که قبلی تحقیق نتایج با اعتباری ریسک مارد در که دارد ها  بانک آوری  ساد

 در دارد و مطابق  باد گرفته صارت مالزی های  بانک در 5(1911تفری ) و آریفین
 هیای   شیاخ   بیین  از. داشی   مغایرت بازده نر  ریسک و نق ینگی ریسک مارد

 و منبی   تیأثیر  داخلیی  ناخیال   تالیی   رش  نر  و منفی تأثیر تارم نر  اقتصادی
 مغیایرت  (1911تفری ) و آریفین تحقیق نتایج با که دارن  آوری  ساد بر داری  معنی
 بیا  کیه  دارد هیا   داراییی  بیازده  بر دار  معنا و منب  تأثیری ها  دارایی ک  لگاریتم. دارد
 دارد. مطابق  قبلی نتایج

 بیر  سیرمایه  تیأثیر » عنیاا   تحی   خیاد  مقالیه  در( 1631) رنگریز و ابراهیمی
 بیه  «تهیرا   بهیادار  اوراق بارس در ش ه پایرفته های  بانک در ریسک و آوری  ساد

 در منظیار  این برای. پرداختن  بانک در ریسک و آوری  ساد بر سرمایه تأثیر بررسی
-1655) های  سال طی بانک 0 اطالعات همبستگی، و کاربردی می انی، مطالعه یک
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 بهیادار  اوراق بیارس  سیازما   سای  به رجاع با آ  نیاز مارد های  داده که( 1631
 شی ه  تحلی  SPSS افزار  نرم از استفاده با و آوری  گرد ناین آورد  ره افزار  نرم و تهرا 
 و داراییی  کی   بیازده  شاخ  دو از سادآوری ارزیابی برای پژوهش این در. اس 
 بیازده  ناسانات و دارایی ک  بازده ناسانات از ریسک ارزیابی برای و سرمایه بازده

 افیزایش  بانک سرمایه که صارتی در ده   نشا  می نتایج اس . ش ه استفاده سرمایه
بیه   تاانی    نمی بانک سرمایه افزایش ولی یاب ،  می افزایش بانک آوری  ساد کن ، پی ا
 .ده  کاهش را بانک ریسک کام  طار

اثر بانک اری الکترونیک »خاد تح  عناا  ( در مقاله1638امیری و احم یا  )
با استفاده از آمارهای ساتنه سیستم بانکی مربیاط  « بر سادآوری شبکه بانکی ایرا 

های ایرا  با بررسیی اثیر بانکی اری      مارد از بانک 69و برای  1631-1651به دوره 
ایین  هیای تیابلایی بیه      ها بیا روش داده   های سادآوری بانک  الکترونیک بر شاخ 

های بانک اری الکترونیک ارتباط منب  و معناداری با   نتایج دس  یافتن  که شاخ 
 دارن . ROEو  ROAهای سادآوری   شاخ 

عاام  میؤثر بیر   »( در مقاله خاد تح  عناا  1633پار و همکارانش )  مهربا 
از متغیر بازده حقاق صاحبا  سهام به عناا  معییار سیادآوری   « ها  سادآوری بانک

ان . در این پیژوهش بیا     استفاده کرده 1636تا 1651بانک طی دوره زمانی  18رای ب
گیری از م ل رگرسیا  خطی به صارت ترکیبی به این نتایج دس  یافتن  کیه    بهره

ها رابطیه    ها، تناع درآم ی، رش  اقتصادی و تارم با سادآوری بانک  ساختار دارایی
ان ازه، رقاب  بانکی و نر  بهره با سیادآوری  منب  داشته و سرمایه، ساختار مالی، 

هیا، کیارایی و عاامی       رابطه منفی دارد. در نهای  هیچ ارتباطی بین کیفی  داراییی 
 ها مشاه ه نش .  سادآوری بانک

 یخارج مطالعات .2-1

 هیا، تعی اد    به منظار بررسی عاام  مؤثر بر سادآوری بانک( 1333) 1زولنر و هستر
 تعی اد  کیه  رسیی ن   نتیجیه  این به و در نظر گرفتن  مستق  تغیرم عناا  به را شعب
 .ها ن ارد  بانک سادآوری روی بر تأثیری هیچ شعب

                                                                                                                                 

1  . Hester and Zoellner 
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 سیادآوری،  بر مؤثر عاام  از یکی به عناا  را بانک ماقعی ( 1301) 1ورنا 
 رابطیه  بانیک  ماقعیی   کیه  رسیی ه اسی    نتیجیه  ایین  به و داده قرار مطالعه مارد

 .سادآوری دارد با معناداری
 داده قرار استفاده مارد خاد مطالعه در را ساد تابع رویکرد( 1305) 2مالینکس

 سیادآوری  روی بیر  معناداری تأثیر ترازنامه ساختار که به این نتیجه رسی ه اس  و
 و منب  هم تاان   می رابطه ترازنامه، این ماهی  به بسته دارد. نکته مهم آ  اس  که

 .باش  منفی هم
 انگلسیتا ،  و متحی ه  ایاتت در ها  بانک عملکرد( 1331) 3هیاونرس و استینهر

 کیه  رسیی ن   نتیجیه  ایین  بیه  هیا  آ . ان   داده قرار مطالعه مارد را ژاپن و اروپا ررب
 همچنیین رابطیه  . دارد سیادآوری  بیا  منبی   رابطیه  معنیاداری  طار   به سربار هزینه

 در هیا  آ . باد معنادار ش ه مطرح کشارهای از برخی در تنها سادآوری با نق ینگی
را  داخلیی  هیای   بانیک  سیادآوری  روی بیر  خارجی های  بانک تأثیر دیگری مطالعه
 ریرقابی   تیأثیر  خیارجی  هیای   بانیک  وجیاد  کیه  دریافتن  داده و قرار بررسی مارد

 .گاارد  های داخلی می  بانک از مختلفی انااع سادآوری روی بر انکاری
 همکیاری  شیارای  هیای   کشیار  بانک اری صنع    مطالعه در( 1998) 4الکاسیم

 بیشیتر  آوری  سیاد  ماجیب  بیاتتر  سیرمایه  هیای   نسیب   کیه  دریافی   فارس خلیج
 بانکی اری،  نیاع  دو هیر  برای تسهیالت اعطایی مجماع. شاد  می اسالمی های  بانک
بیه بهبیاد    اعطیای تسیهیالت،   دهی    می نشا  که دارد سادآوری با منب  رابطه یک

 بیا  منبی   رابطیه  ییک  هیا   از دیگیر نتیایج آ  کیه سیپرده    . شاد منجر می سادآوری
 اسیالمی  بانکی اری  سادآوری با با منفی رابطه یک و متعارف های  بانک سادآوری

 بیه  را اسیالمی  هیای   بانیک  سیادآوری  ها  سپرده که ده   می نشا  مطالعه این. دارن 
 سیادآوری  بیه  هیا   سیپرده  کیه  حیالی  در. دهنی    میی  قیرار  تأثیر تح  منفی صارت
 .کن   می کمک متعارف های  بانک
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 اییرا   در را متعیارف  و اسالمی های  بانک سادآوری( 1919) 1همکارا  و نبی
 کیه  دریافتنی   هیا  آ . دادنی   قیرار  بررسیی  مارد 1995 تا 1996 دوره طی مالزی و

 هیای   بانیک  بیا  مقایسیه  در میالزی  متعارف های  بانک برای سادآوری های  شاخ 
 منبتیی  تیأثیر  بانیک  ان ازه حال این با. هستن  باتتر بسیار مالزی و ایرا  در اسالمی

 .  نیس  چنین این ایرا  های  بانک در که دارد مالزی اسالمی بانک اری در
 در هیا   بانیک  سیادآوری  بیر  میؤثر  عاام  بررسی به( 1911) 2همکارا  و گ 
 سیرمایه،  انی ازه،  از استفاده با ها آ . پرداختن  1993-1998 های  سال برای پاکستا 

 قیمیی  شییاخ  اقتصییادی، رشیی  و داخلییی عاامیی  عنییاا  بییه هییا  سییپرده و وام
 بررسیی  بیه  خیارجی  عاامی   عنیاا   بیه  بیازار  در گیااری   سیرمایه  و کنن ه  مصرف

 تیأثیر  خارجی و داخلی عام  دو هر که دریافتن  ها آ . پرداختن  ها  بانک سادآوری
 .دارن  سادآوری روی بر منبتی

 سیادآوری  با مطالعه بانک اری کشار ترکییه، مییزا   ( 1911) 3دورمز و سایلا
 1995 تیا  1991 دوره طیی  متعیارف ایین کشیار    های  بانک با را اسالمی های  بانک

 مییزا   بیه  شی ت  به اسالمی های  بانک عملکرد که دادن  نشا  ها آ . کردن  مقایسه
 از کمتیر  حی ودی  تیا  هیا  آ  سیادآوری  سیط   هرچنی  . اسی   وابسیته  سادآوری

 .اس  متعارف های  بانک

 پینج  در ها  بانک آوری  ساد اصلی عاام  بررسی به( 1911) 4اهناتاو و کپرارو
 پرداختنی  ( 1991-1911) سال طی( مرکزی و شرقی اروپای) 5CEE منتخب کشار

 ی  همیه  6سیرمایه  کفایی   رشی   و وری  بهیره  می یری   کیه  رسی ن  نتیجه این به و
 سیهام  صاحبا  حقاق بازده(، NIM) خال  بهره حاشیه یعنی آوری  ساد های  معیار

(ROE )ها  دارایی بازده و (ROA )ریسیک  کیه  حیالی  در ده   می قرار تأثیر تح  را 
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 .ده   می افزایش را ROE و ROA فقط تارم و اعتباری
 زمیانی  دوره در بانیک  08 عملکیرد  بررسیی  بیه ( 1918) 1وتماری و بنرجی

 خصاصیی  عمیامی،  هیای   بانیک ) هیا  آ  مالکیی   نیاع  به تاجه با( 1916-1999)
 صیح   و آوری  سیاد  نظیر  از( هیا   بانیک  همه و خارجی ج ی ، خصاصی ق یمی،

 اقی امات  صیح   و آوری  ساد بین که رسی ن  نتیجه این به و پرداختن  اق اماتشا 
 .دارد وجاد منفی ی  رابطه مالکیّتشا  ناع به تاجه با ها آ 

 در هیا   بانیک  آوری  سیاد  اصیلی  عاامی   بررسیی  به( 1918) 2همکارا  و پتریا
 و نقی ینگی  می یری   که دریافتن  و پرداختن    1991-1911   دوره طی اروپا اتحادیه
( پیایری   رقابی  ) بازار تمرکز درجه کار، و کسب تناع وری،  بهره م یری  اعتباری،

 نتیجیه  ییک . اسی   میؤثر ROE و ROA آوری  ساد معیار دو هر بر اقتصادی رش  و
 .دارد منب  تأثیر بانک آوری  ساد بر رقاب  اروپا، اتحادیه در که باد این جالب

 و هییا  بانییک آوری  سییاد» عنییاا  تحیی  خییاد مقالییه در( 1918) 3البالیسییکی
 تأثیر بررسی به «ناظهار های  کشار در کال  بررسی یک: مالی تاانایی های  شاخ 
 از ای  مجماعیه  در کیال   سیط   در ها  بانک آوری  ساد بر مالی های  شاخ  صح 
 دوره طی المللی  بین صن وق ماهانه های  داده از استفاده با ظهار حال در های  کشار
 کیه  رسیی ن   نتیجیه  این به ها آ  .پرداختن  دیتا پان  روش به( 1916-1918) زمانی
 روی بیر  گییری   سیپرده  استقرا  و بهره نر  بین تفاوت و نق ینگی بانک، سرمایه
 بی و   هزینه و وام معاق مطالبات که حالی در دارد، منب  تأثیر ها  بانک آوری  ساد
 .گاارد  می آوری  ساد روی بر منفی تأثیر بهره

کنن ه بر سیادآوری    ( به بررسی عاام  اصلی و تعیین1910) 4باجار و روماناا
های لتانی با استفاده از م ل پان  وزنی بین مقطعی با اثرات ثابی  پرداختنی .     بانک

دهی  کیه     های کیال  اقتصیادی اسی . نتیایج نشیا  میی        تحقیق فاق بر اساس داده
های لتانی تح  تأثیر عاامی  زییادی از جملیه محییط اقتصیادی،        سادآوری بانک
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 ها قرار دارد.  وری بانک  بهرههای بهره، رقاب  در بخش بانکی و   تارم، نر 
کشار عضا  16ها در   ( به بررسی سادآوری بانک1915) 1یاکس  و همکارا 

بیا   1913الیی   1333هیای سیاتنه در دوره     جماهیر شاروی سابق با استفاده از داده
یافتیه پرداختنی .     استفاده از رگرسیا  پان  اثرات ثاب  و روش گشتاورهای تعمییم 

ای و رشی  اقتصیادی     نتیجیه رسیی ن  کیه مبلیم وام، درآمی  ریربهیره      ها به ایین   آ 
های معنادار سادآوری در این کشارها هستن . مطابق با نتایج بیین درآمی      شاخ 
ای و رش  اقتصادی با سادآوری ارتباط منبی  وجیاد دارد. همچنیین بیین       ریربهره

 د.ها ارتباط منفی وجاد دار  و سادآوری بانک GDPنسب  وام به 
هیا و تیأثیر آ  بیر      ( به بررسی سادآوری بانیک 1913) 2ایکس یا و همکارا 

ثبات بانکی از منظر تئاریکی و تجربی با استفاده از می ل رگرسییانی پیانلی بیرای     
 بیا  یسیادآور  کیه  دهی    یمی  نشیا   جینتابانک آمریکایی و اروپایی پرداختن .  161

 بیه  نهیهز نسب  همچنین. دارد یمنف ارتباط کاتیستمیس سکیر در بانک مشارک 
 مقالیه  نیی ا یها  افتهی. ها اس   بانک یسادآور برمؤثر  ی یکل عاام یکی از  درآم 
 تیالش  هیا   بانک یسادآور بعامن بهتر درک در  یبا گاارا   اس یس که ده   یم نشا 
 .کنن 

کشار  16ها در   های سادآوری بانک  کنن ه  ( به بررسی تعیین1919) 3لی و نگا
یافتییه   بییا اسییتفاده از روش گشییتاورهای تعمیییم 1913الییی  1991در دوره زمییانی 

های بیانکی منتشیر شی ه،      ده  که تع اد کارت  ها نشا  می  سیستمی پرداختن . یافته
هیا همچنیین     بخش . یافته  ها را بهباد می  ها، سادآوری بانک POSها و  ATMتع اد 
ها اس . بنابراین بیا تاجیه     بر سادآوری بانکدهن ه تأثیر منفی ق رت بازاری   نشا 

ها بایستی ایین دو بیازار     به ارتباط منب  بین تاسعه بازار سرمایه و سادآوری بانک
 به عناا  مکم  یک یگر در نظر گرفته شان .

 تحقیقیات  آوری  سیاد  بیر  مؤثر عاام  مارد در شاد  می مشاه ه که طار هما 
 ییک  هییچ  در حال این با اس ، گرفته صارت کشار از خارج و ایرا  در متع دی

                                                                                                                                 

1  . Yüksel et al 

2  . Xu et al 

3  . Le et al 



 0٠11بهار  ♦ 0شماره  ♦ 01سال  ♦ راهبرد اقتصادی     33

 بیر  مبتنیی  اعطایی تسهیالت) اعطایی تسهیالت ساختار گااری  تأثیر مارد در آنها از
 هیا   بانک آوری  ساد بر( مشارکتی عقاد بر مبتنی اعطایی تسهیالت و ای  مبادله عقاد
 گرفتیه  صیارت  تحقیقیات  سیایر  با را تحقیق این آنچه. اس  نیام ه میا  به سخنی
 سیاختار  بررسیی  آیی ،  کن  و ناآوری اصلی این پژوهش به حسیاب میی    می متمایز

 و مهیم  هیای   متغییر  سیایر  کنیار  در( مشیارکتی  و ای  مبادله عقاد) اعطایی تسهیالت
 .اس  ها  بانک عملکرد بر گاار  اثر

 مبانی نظری .1

 و داخی   در زییادی  مطالعیات  دهی    میی  نشیا   تحقیق پیشینه بررسی که طار هما 
 انی ،   را میارد بررسیی قیرار داده    ها  بانک عملکرد بر گاار  اثر عاام  کشار از خارج
 از برخیی  اییرا   در ربیا  بی و   بیانکی  عملییات  قیانا   اجیرای  بیه  عنای  با لیکن
 قیرار  رفل  مارد تسهیالت ساختار جمله از قانا  این با مرتبط محاری های  متغیر
 این به تسهیالت ساختار. اس  نگرفته صارت آ  درباره ای  مطالعه تاکنا  و گرفته
 به چه صارت مشارکتی و ای  مبادله عقاد بر مبتنی اعطایی تسهیالت که اس  معنی
 از بخشیی  تاانی    و ک ام ییک از ایین عقیاد میی      اس ؟ مؤثر ها  بانک آوری  ساد در

 اثیر  که کن   می تالش حاضر مطالعه اساس این بر ده ؟ تاضی  را ها  بانک عملکرد
 هیا   بانیک  عملکیرد  بیر  گیاار   اثر و مهم های  متغیر سایر کنار در را تسهیالت ساختار
 در اصیلی  متغییر  ییک  تسیهیالت  ساختار ایرا  در اس  این بر انتظار. کن  ارزیابی
 .باش  ها  بانک عملکرد تاضی 
 اسیالمی  عقیاد  طرییق  از هیا   بانیک  منیابع  تازیع ربا، ب و  بانک اری نظام در
 بیه  بیانکی  تسیهیالت  عنیاا   تحی   تازییع  سهم مهمی از این که گیرد  می صارت
 های  روش متضمن عقاد، این قالب در تسهیالت اعطای .گیرد  صارت می متقاضیا 
 چیارچاب  در را مشیتریا   نییاز  مارد تسهیالت تاانن   می ها  بانک که اس  اجرایی
 عملیات قانا . ده  قرار آنا  اختیار در و کنن  تنظیم اسالمی معامالت و ها  قرارداد

 تسیهیالت  بیه  مربیاط  آ  سیام  فص  که فص ، پنج بر مشتم  ربا ب و  بانک اری
 عقیاد  این که را مااردی فص  این در. رسی  قانانی مراجع تصایب به اس  بانکی
 .اس  گردی ه مطرح شان  گرفته کار به تاانن   می
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 بییه اعتبییاری مؤسسییات و هییا  بانییک اعطییایی تسییهیالت مانیی ه 1 جیی ول در
 داده نشا  1635 تا 1651 های  سال طی مشارکتی عقاد قالب در مختلف های  بخش
میلییارد رییال    66595053بیر اسیاس ارقیام ایین جی ول، از مجمیاع        .اس  ش ه

تسهیالت مشارکتی سهم تسهیالت مضاربه، مشارک  م نی و مشارک  حقاقی بیه  
 درص  باده اس . مشخ  اسی  کیه از   65/0و  درص  81/53درص ،  1/3ترتیب 

 خیاد  بیه  را مق ار بیشترین م نی تسهیالت مشارک  تسهیالت مشارکتی، انااع بین
 .اس  داده اختصاص

 
 مشارکتی عقود قالب در مختلف های  بخش به اعتباری مؤسسات و ها  بانک اعطایی تسهیالت مانده .0جدول 

 )میلیارد ریال(

 مشارکتی عقود جمع حقوقی مشارکت مدنی مشارکت مضاربه سال

083٠ 3/99255 3/53399 22425 6/191123 

0831 5/52626 4/196432 21356 3/244499 

0831 9/144421 4/294319 3/22933 6/429692 

0831 1/122492 326311 3/29521 4/496644 

0833 2/129259 4/999639 9/32211 9/916542 

0831 2/126924 6/1252262 1/44411 5/1263959 

0811 4/126231 4/1249164 9/91944 9/1442544 

0810 2/129932 1/1941496 3/123924 6/1412512 

0811 2/149955 6/1552143 194349 4/2256325 

0818 5/196294 5/2619352 2/152419 2564269 

081٠ 191222 3226222 244922 3629522 

0811 164922 3491622 332222 4392322 

0811 192922 4252122 319622 4942422 

0811 163322 4292922 353522 4629522 

0813 146422 4245522 924522 4949222 

 33424946 6/2456699 9/25244549 5/2263122 جمع

 ایرا  اسالمی جمهاری مرکزی بانک: مأخا

 
 هیای   بخیش  بیه  اعتبیاری  مؤسسات و ها  بانک اعطایی تسهیالت مان ه 1ج ول  در

 .اس  ش ه داده نشا  1635 تا 1651 های  سال طی ای  مبادله عقاد قالب در مختلف
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ای   مبادله عقود قالب در مختلف های  بخش به اعتباری مؤسسات و ها  بانک اعطایی تسهیالت مانده .1جدول 

 (ریال میلیارد)

 ای  مبادله عقود جمع سلف تملیک شرط به اجاره جعاله اقساطی فروش سال

083٠ 5/419934 3/92299 3/31292 1/43299 6/942143 
0831 964292 5/95635 4/34426 1/99145 4/915929 
0831 9/944499 9/92399 4/25431 1/63264 1/549945 
0831 9/419696 9/94229 4/26162 1/96521 5/594569 
0833 1/991934 4/94553 1/21442 9/29292 9/459262 
0831 2/522292 3/131925 2/22622 4/21922 1/1294322 
0811 1/1242523 5/145651 24623 3/22136 3/1239334 
0810 2/1151256 9/145929 5/29434 6/19692 4/1429525 
0811 5/1444549 4/292322 9/24633 4/19154 4/1941134 
0818 2/1439493 9/246395 6/29566 4/29496 5/2196299 
081٠ 1955522 329522 19622 29522 2145322 
0811 2329522 324922 32322 32922 2911222 
0811 2463222 444922 39622 64122 3411422 
0811 3442122 629622 92922 119922 4639522 
0813 4421322 959322 126622 159222 9922222 
 32224166 4/439224 4/932954 3429195 4/29231223 جمع

 ایرا  اسالمی جمهاری مرکزی بانک: مأخا

 
ای  میلیارد ریال تسهیالت مبادلیه  69111133بر اساس ارقام این ج ول، از مجماع 

شرط تملیک و سیلف بیه ترتییب     سهم تسهیالت فروش اقساطی، جعاله، اجاره به 
 طیار  درص  باده اسی . همیا    03/1درص  و  03/1درص ،  38/11درص ،  51/51
 در بین را مق ار در مجماع، تسهیالت فروش اقساطی بیشترین شاد  می مشاه ه که

 نشا  داده ش ه اس . 1اس  که در نمادار  داده اختصاص خاد به ای  مبادله عقاد
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 083٠-0813های  سال بین ایران بانکی سیستم در تسهیالت کل از عقود از یک هر سهم .0نمودار 

 (6))درصد(

 ایرا  اسالمی جمهاری مرکزی بانک: منبع

 
 و می نی  مشارک  عقاد سهم نظر مارد عقاد میا  از شاد  می مشاه ه که طار هما 
 بات اصلی دلی  رس   می نظر به که اس  اسالمی عقاد بقیه از بیشتر اقساطی فروش
 ماهی  با آ  بیشتر سازگاری کشار، بانکی نظام در اقساطی فروش از استفاده باد 

 عقی   کاربرد این کم ریسک و ساد نر  باد  مشخ  بانکی، گری  واسطه عملیات
 عقیاد  از اسیتفاده  بیاد   بیات  اصیلی  علی   همچنین. باش  عقاد سایر با مقایسه در

 ساد سقف ای  مبادله عقاد در مرکزی، بانک مصابه بر اساس که اس  آ  مشارکتی
 هیا   بانیک  و نبیاده  مطرح سقفی چنین مشارکتی عقاد در اما شاد،  می گرفته نظر در
 (4)ب هن . تسهیالت تری  بات های  نر  با تاانن   می

 ییک  ک ام که این بر مبنی تحقیق اول پاسخ به پرسش قسم  این در بنابراین
 مشیخ   دارد بیانکی  نظیام  در را بیشتری سهم مشارکتی عقاد و ای  مبادله عقاد از
 و ای مبادلیه  عقیاد  شیاد کیه    پرداختیه میی   تحقیق دوم حال به بررسی پرسش .ش 

 واقیع  بانیک میؤثر   آوری  سیاد  بیر  تاان   می صارت چه به و میزا  چه به مشارکتی
 شان ؟

 بیه  را هیا   بانیک  آوری  ساد بر مؤثر عاام  خاد مطالعات در محققا  از ای  ع ه
 بیر  میؤثر  عاامی   1نمادار شیماره   در. ان   نماده تقسیم خارجی و داخلی عام  دو

%2/40 %7/82 
%0/98 

%34/20 

%4/47 

%29/30 

%0/62 

%2/92 

%0/92 

%15/94 

 %9.13مضاربه 

 %7.99قرض الحسنه 

 %3.89سلف 

 %11.93مشارکت مننی 

 %1.17جعاله 
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 شی ه  داده ( نشیا  1995) 1همکیارا   و آثاناساورلا بن ی  تقسیم با مطابق آوری  ساد
 .اس 

هیای   های مخیت  بانیک، ویژگیی    بر این اساس، عاام  زیادی اعم از ویژگی
 ها تأثیر دارن . در این بیین  صنع  یا بازار و محیط اقتصاد کال  بر سادآوری بانک

های مخیت    که مرتبط با ویژگی ها مؤثر بر سادآوری بانک داخلی عاام  جمله از
همکیارا ،   و کیرد. )آثاناسیاورلا   اشیاره  تسیهیالت  اعطیای  بیه  تاا   بانک اس  می

 تیأمین  منیابع  ترین  عم ه و فعالی  های  زمینه ترین  اصلی از تسهیالت اعطای (1995
 بیه  «سرمایه» عام  کمی افزایش ب و  اقتصادی تاسعه و رش . ها اس   بانک درآم 
 و حقیقیی ) اشیخاص  تمامی برای چا  و نیس  ممکن تالی  عاام  از یکی عناا 

 خاد فعالی  مراح  و ماارد کلیه در که نیس  مق ور مختلف دتی  به( حقاقی یا
 اسیتفاده  ماجیاد  هیای   نییاز  تیأمین  جهی   شخصی پالی منابع و امکانات از بتاانن 
 نی رت  به نیز اقتصادی های  واح  های  پرداخ  و ها  دریاف  این، بر عالوه و نماین 

 بیه  تزم منیابع  و تسیهیالت  از اسیتفاده  بیرای  نیاگزیر  لیاا  یابنی ،   میی  انطباق هم با
 آورنی .   میی  روی باشین ،   میی  هیا   بانک ها آ  ترین مهم که اعتباری و مالی مؤسسات

 (1636 همکارا ، و راد  چاوشی)
 

 
 ها  بانک سودآوری بر مؤثر عوامل. 1 نمودار

 (1995همکارا  ) و آثاناساورلا: مأخا

 
بیه صیارت    که اشخاصی از سرمایه انتقال ماجب خاد اعتباری عملیات با ها  بانک

                                                                                                                                 

1  . Athanasoglou et al 

 

  بانکعوامل م ثر بر سودآوری

 

 عوامل داخلی

 عوامل خارجی

 وی گیهای مختص بانک 

 وی گیهای صنعت یا بازار

 

 محیط اقتصاد کال 
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 جه  آنانی که به نیستن ، اقتصادی های  فعالی  در مشارک  به قادر و مای  مستقیم
 باعیث  ترتییب  به این و ساخته فراهم باشن   می سرمایه نیازمن  اقتصادی امار انجام

 یافتیه  ارتقیا  جامعه در اشتغال سط  تالی ، افزایش با. شان   می کشار تالی  افزایش
 ها  قیم  کاهش شرایط متعادل اقتصاد یک در خ مات و ها  کات ازدیاد با طرفی از و

 کننی ه   دریاف  لحاظ از چه تسهیالت اعطای اهمی  ترتیب این به و شاد  می فراهم
 اقتصاد ک  جه  از نهای  در و گاارا   سپرده نظر از چه و تسهیالت کنن ه  و اعطاء
 کیه  طیار  همیا   بنیابراین ( 1636 همکیارا ،  و رضیازاده ) شاد.  می مشخ  جامعه

 رود  میی  انتظیار  باشی ،  گیاار   اثیر  هیا   بانیک  سادآوری بر تاان   می اعطایی تسهیالت
 ساختار از منظار. شاد واقع مؤثر سادآوری بر بتاان  نیز اعطایی تسهیالت ساختار

 طرییق  از هیا   بانک منابع تازیع ربا، ب و  بانک اری نظام در که اس  این تسهیالت
 و ای  مبادلیه  عقیاد  از بیشیتر متشیک    عقیاد  این که گیرد  می صارت اسالمی عقاد
 فیروش  اینکیه  دلیی   به نیز مشارکتی و ای  مبادله عقاد بین از اس . مشارکتی عقاد

بیه عنیاا     ان  داده اختصاص به را عقاد از بیشتری سهم م نی مشارک  و اقساطی
 تزم می ل  اراییه  از های اصلی تحقیق مارد بررسی قرار خااهن  گرف . قبی    متغیر
 بیر  تاانن   می که هایی  متغیر از های اصلی و برخی  گااری متغیر  چگانگی تأثیر اس 

 .گیرد   قرار بررسی مارد نیز باشن  اثرگاار ها  بانک سادآوری
 بیه  اًیی ثان. اس  ریمتغ ساد نر  اوتً ،یمشارکت یها  قرارداد در: 1یم ن مشارک 

 هماننی   بانیک  و نی ارد  معنیا  قیه یوث التیتسیه  رن هیگ با بانک یشرکت رابطه عل 
 کیه  شیاد   یمی  باعیث  نیا و رود  یم شمار به پروژه در گاار  هیسرما و پروژه صاحب

 سیک یر که یصارت در گف  تاا   یم. اب ی شیافزا یمشارکت عقاد در بانک سکیر
 تییا نمییاد خااهیی  نیمعیی را یشییتریب سییاد نییر  بانییک باشیی  شییتریب یقییرارداد

 نیی ا در زین بانک یاقتصاد رفتار که اس   یتاض به تزم. شاد شتریب اش  یآور  ساد
 لیاا  ،باشی   زیگر  سکیر ای و ریپا  سکیر بانک یعنی ،باش   یدخ اس  ممکن مارد
 یمی ن  مشیارک   و یسیادآور  نیبی  یمنفی  ایی  منبی   رابطیه  که اس  نیا بر انتظار

 .شاد مشاه ه

                                                                                                                                 

1  . Civil partnership  
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 بیه  تاجیه  بیا  کیه  گفی   تاا   یم یاقساط فروش با رابطه در: 1یاقساط فروش
 آ  مقابی   در و شی ه  منعق  نیمع ساد یها  نر  با یا  مبادله عقاد یها  قرارداد نکهیا
 بیاد  خااه  کم زین ها  قرارداد نیا به مرباط سکیر نیبنابرا ،شاد  یم اف یدر قهیوث
 ماضیاع  نیی ا که ردیگ  یم نظر در را یثابت ساد نر  بانک ماضاع نیا به تاجه با و

 .شاد کم بانک یسادآور ش  خااه  باعث
 هیم  کیه  اسی   یبیانک  درو  مهم یها  ریمتغ از عام  نیا: 2ییدارا ک  تمیلگار

 بیا . یمنفی  تیأثیر  هم و باش  داشته بانک یآور  ساد و ییکارا بر منب  تأثیر تاان   یم
 ینسیب  کیاهش  و اسیی مق از یناشی  یها  صرفه از استفاده بانک، ان ازه ش   بزرگتر

 امیا  شیاد،  بانیک  یآور  سیاد  و انی ازه  نیبی  منبی   رابطه به منجر تاان   یم ها  نهیهز
 ینسیب  طیار بیه   هیا   بانک ان ازه ش   بزرگتر با همزما  ها  بانک نهیهز اگر برعکس
 .داش  خااه  بانک ان ازه با   یمنف رابطه ها  بانک یآور  ساد اب ،ین کاهش

از میییا  ابزارهییای بانکیی اری الکترونیییک، : 3پییرداز  خییاد یهییا  دسییتگاه تعیی اد
 نیتر  آسا  ،کیالکترون یبانک ار شاخ  نیتر  مؤثر عناا  به پرداز  خاد یها  دستگاه

 کیه  شیان    یم گرفته نظر در ها  بانک ا یمشتر نیب یکیالکترون ابزار نیتر  طرف ار  پر و
 بانک کارمن  به مراجعه و شعبه مح  در حضار به ازین ب و  ساعته، 11 صارت به

و انجیام عملییات بیانکی بی و       مردم به پال نقی  . با تاجه به نیاز شاد  یم استفاده
 انجیام  اتاماتییک  طیار  بیه  را این عملیاتهای خادپرداز  دستگاهمراجعه به بانک، 

 ،پال نق  دریاف  کننی   های خادپرداز  دستگاهاز  تاانن   می تنها نه مشتریا . دهن   می
 اسیتفاده  دیگیر  حسیاب  به حسابی از پال انتقال و نق  برای ها آ  از تاانن   می بلکه
برداش   پال شا   حساب از طار  همین و بگاارن  حساب در را هایشا   پال یا کنن 
 و وقی   در ترتییب  این به باش . مرباطه های  برگه به پرکرد  نیاز آ  که ب و  کنن 
افیزایش   اسی   نیا بر انتظار نیبنابرا .شاد میزیادی جایی   ها بسیار صرفه آ  هزینه
 کیاهش ، کیار  یرویی ن یهیا   نیه یهز کیاهش  قیی طر از پیرداز   خاد یها  دستگاه تع اد
ها )به عل  آسانی و در دسیترس    و افزایش تع اد تراکنش تراکنش انجام یها  نهیهز

                                                                                                                                 

1  . Installment sale 

2  . Total assets 

3  . Automated Teller Machines 
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 شیافیزا  را ها  بانک یآور  ساد باد  بیشتر( و به تبع آ  افزایش درآم های کارمزدی
 .ده 

 بیه  که هستن  یمال تأمین یاصل منبع ها  سپرده: 1ییدارا ک  به سپرده ک  نسب 
 یسیادآور  ،هیا   سیپرده  ساد نر  به بسته و شاد  یم گرفته نظر در یب ه کی عناا 
 .اب ی شیافزا ای کاهش تاان   یم بانک

 از یبخشی بیه عنیاا     نقی   یماجیاد ی: تقسییم  بی ه  به نق  یماجاد نسب 
 هی ف  بیا  کیه  اسی   ییهیا  نسیب    جمله ازهای جاری  به ب هی جاری های دارایی

 بیشتر و ردیگ یم قرار یبررس مارد بانک یپرداخت تاا  یابیارز و ینگینق   یریم 
 از یحی اقل  مقی ار  کی به ازین یبانک هر. ده  یم نشا  را درص  19 از کمتر ینسبت

 چنانچیه  و دارد خیاد  سیالم   از نیا  یاطم ثیی ح از یب ه به نق  یماجاد نسب 
 خارنی   یبرمی  مشک  به نکهیا بر افزو  نکنن   یرعا را یح اقل نسب  نیا ها بانک

 مااجه زین ناظر نهاد و حسابرس اخطار با ،(باشن  داشته ییبات یسادده اگر یحت)
 داشیته  اریاخت در یشتریب نق  یماجاد بانک چه هر مشخ ، نحا به. ش  خااهن 
 فیراهم  یتیر  مطلیاب  نحیا  بیه  گیاارا   سپرده مطالبات به عیسر پاسخ امکا  باش ،
که این امر بیر   خارد خااه  رقم یکمتر سط  در بانک ینگینق  سکیر و شاد می

و  سیاد کسیب   امکیا   گیر ید یسیا  از امیا  ؛گیاارد  سادآوری اثر منبتی برجای می
بسییار   یپرداخت التیتسه همچا  ها ییدارا ریسا به نسب  نق  یماجاد ازعای ی 

. اسی   برخیاردار  نهیبه ح  کی از یب ه به نق  یماجاد نسب . باد خااه  کمتر
 یصیعاد  رونی   بانیک  یسیادآور  دارد، قیرار  نهیبه ح  از شیپ نسب  نیا یوقت تا

 ریمسی  در یسادآور گاارد یم سر پش  را نهیبه ح  که آ  از پس و داش  خااه 
 .گرف  خااه  قرار ینزول

 را یمی  . اس  ییدارا به یب ه نسب  یآور  ساد کنن ه  نییتع یها  اریمع از یکی
 از دارنی    یی تما ،ی )استفاده از اهرم مالی(ب ه قیطر از یمال تأمین یایمزا  یدل به
 ،یبی ه  قیی طر از یمیال  تیأمین  امیا  کننی ،  تیأمین  را بانیک  یمال یها  ازین قیطر نیا

 از یبخشی  هیا   بانیک  شی   خااهی   باعیث  ماضیاع  نیی ا که دارد یپ در هایی نهیهز

                                                                                                                                 

1  . Deposits to total assets 
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. نی  ینما یمال تأمین یها  نهیهز پرداخ  صرف ن هیآ یها  سال در را خاد یها  درآم 
 کیم  یمیال  تأمین نیا اگر ؛کرد مطرح صارت دو به تاا   یم را یمال تأمین نیا تأثیر
 کی عناا  به یب ه نسب  رایز ش ، خااه  یآور  ساد شیافزا به منجر باش  نهیهز
 باشی   نیه یهز پیر  یمیال  تیأمین  اگر یول ش  خااه  محساب یمال تأمین ارزا  منبع

 .داد خااه  کاهش را یآور  ساد ،ییدارا به یب ه نسب 

 روش تحقیق   .3

 طیی  سیاله 16 دوره ییک  برای دیتا پان  های  داده مقاله این در استفاده مارد های  داده
 اییرا   در (5)خصاصیی  هیای   بانک از منتخب نمانه یک از 1635 تا 1651 های  سال
 :اس  1رابطه شماره  صارت به مقاله کلی م ل. اس 

...it it it it ity x x x u        0 1 1 2 2 3 3 (1) 
( ROE) سیهام  صاحبا  حقاق بازده ،(ROA) دارایی بازده دهن ه  نشا  ityآ   در که
 iبانیک   برای تاضیحی های  متغیر دهن ه  نشا itxو ( NIM)خال   ساد حاشیه و
 نشا  که اس  مالی های  نسب  از یکی( ROA) دارایی بازده نر  .اس  tزما   در
 از بازگشی   یا بازدهی واح  چن  دارایی واح  هر ازای به متاسط طار  به  ده   می

 بیرای  شاخصیی  عنیاا   بیه  داراییی  بیازدهی  نسب . دارد وجاد ساد کسب طریق
 گرفتیه  نظیر  در هیا   بانیک  همچنیین  و میالی  مؤسسیات  و ها  نهاد آوری  ساد نمایش

 (1631 ثمری، و آبادی شاه) شاد.  می

 نییز  ویژه ارزش بازده نر  عناا  به( ROE) سهام صاحبا  حقاق بازده نر 
 صیاحبا   ساد ریال هر ازای در بانک ساد نسب  این از استفاده با. شاد  می شناخته
 حقیاق  بیر  مالییات  کسیر  از پیس  سیاد  کیه  ترتییب  این به شاد،  می محاسبه سهام

 (1631نشایی و همکارا ،  آقاجا ) کنن .  می تقسیم سهام صاحبا 
 عملکیرد  کیارایی  هیای   شیاخ   از دیگیر  یکیی ( NIM) خال  ساد حاشیه

 بیه  درییافتی  ساد خال  تقسیم از که اس  آوری  ساد درجه بررسی برای ها  بانک
 بیه  کشیار،  هیای   بانیک  در نسیب   این محاسبه برای. آی   می دس  به ها  دارایی ک 

 آ  جای به ساد جایگزینی و بهره حاف ربا، ب و  بانک اری اجرای و اعمال عل 
 از بانیک  سیهم  تقسییم  از هیا،   بانیک  میالی  هیای   صیارت  در سیاد  تفکییک  ع م و
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 شی ه  اسیتفاده  بانیک  هیر  هیای   داراییی  به الاکاله  حق های  درآم  و مشاع های  درآم 
نیز شام   تحقیق مستق  متغیرهای (1650 شفیعی، پژویا  و) اس .

itEXC   نسیب 
تسهیالت،  ک  به ای  مبادله عقاد

itPAC  تسیهیالت،   کی   بیه  مشارکتی عقاد نسب

itTA ها،   دارایی ک  لگاریتمitDTA  داراییی،   ک  به سپرده ک  نسبitATM  تعی اد 
 در i بانیک  برای ماجادی نق  به ک  ب هی نسب  itdebetپرداز و   خاد های  دستگاه
سه حال   در (1فاق )معادله  م ل های معرفی ش ه،  متغیر به تاجه اس . با t زما 
 قاب  ارایه اس : 1و  6و  1های  به صارت رابطه زیر
 

it it it it it it it itROA EXC PAC debet DTA TA ATM U              1
0 1 2 3 4 5 6(1) 

it it it it it it it itROE EXC PAC debet DTA TA ATM U              1
0 1 2 3 4 5 6(6) 

it it it it it it it itNIM EXC PAC debet DTA TA ATM U              1
0 1 2 3 4 5 6(1) 

 
 EXC متغییر  جیای  بیه  تحقییق،  های  فرضیه از یک هر برای م ل آزما  منظار به
 عقییاد) PAC ریییمتغ یجییا بییه و (اقسییاطی فییروش) INS از( ای  مبادلییه عقییاد)

CPA از زین( یمشارکت  نیی ا انتخیاب  علی  . شی   خااه  استفاده( یم ن مشارک ) 
 .اس  یبانک التیتسه ک  از ها آ  شتریب سهم ،یاسالم عقاد ا یم از عقاد

 های تحقیق یافته .0

 3هیا بیر سیادآوری آنهیا در      به بررسی ارتباط تسهیالت اعطایی بانیک این مطالعه 
پردازد. قبی  از اینکیه    می 1635 تا 1651بانک منتخب خصاصی برای دوره زمانی 

به صارت تجربی رابطه فاق مارد بررسی قرار گییرد، ابتی ا بیه بررسیی وضیعی       
ای از   خالصیه  6شیاد. جی ول     در این مقالیه پرداختیه میی   های مارد استفاده   آماره

 ده .  وضعی  متغیرهای تحقیق را ارایه می
ده کیه مییانگین نیر  بیازده       نتایج آمار تاصیفی متغیرهای تحقیق نشیا  میی  

درصی  بیاده اسی . دامنیه     911/9( طی دوره زمیانی میارد بررسیی    ROAدارایی )
رصی  در تغیییر بیاده اسی . همچنیین      د 93/9تیا   9991/9ناسانات این متغییر از  

درصی  بیاده اسی  و    11/9( ROEمیانگین متغیر نر  بازده حقاق صاحبا  سیهام ) 
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درص  در تغییر باده اس . مییانگین حاشییه    33/6تا  9995/9دامنه ناسانات آ  از 
تیا   9درص  باده اسی . دامنیه ناسیانات ایین متغییر از       96/9( NIMساد خال  )

ده اس . میانگین فروش اقساطی و مشیارک  می نی نییز بیه     درص  در تغییر با1/9
ها نیز بیه   درص  باده اس . همچنین دامنه ناسانات آ  81/9و  11/9ترتیب ح ود 

درص  در ناسیا  بیاده اسی . مییانگین نسیب        31/1تا  9و  93/19تا  9ترتیب از 
اد ماجادی نق  به ک  ب هی، سپرده بیه کی  داراییی، لگیاریتم کی  داراییی و تعی        

درصی  بیاده اسی      51/1و  80/5، 0/9، 31/9های خادپرداز نیز به ترتیب   دستگاه
تیا   98/9، 51/3تیا   991/9همچنین دامنه ناسانات این متغیرهیا نییز بیه ترتییب از     

 در ناسا  باده اس . 03/8تا  10/9و  31/18تا  33/3، 61/1
 

 های توصیفی تحقیق بررسی آماره .8جدول 
 یداشثر ملدار یداقل ملدار ان راف معیار  ی(میان مشاهدات یرمتغ

ROA 119 224/2 21/2 2221/2 25/2 

ROE 119 42/2 62/2 2224/2 66/3 

NIM 119 23/2 22/2 2 12/2 

INS 119 21/2 53/2 2 26/12 

CPA 119 94/2 42/2 2 54/2 

debet 119 54/2 24/1 221/2 44/5 

DTA 119 92/2 24/2 29/2 32/2 

TA 119 99/4 55/1 66/6 61/29 

ATM 119 41/2 92/2 49/2 95/9 

 مأخا: محاسبات تحقیق

 
ها بیر پاییه دو آزمیا  متعیارف آییم،       آ  درجه انباشتگی وضعی  مانایی متغیرها و

مارد آزما  قیرار گرفتیه اسی .     2(LLCو لاین، لین و چا ) 1(IPSپسرا  و شین )
های فیاق متغیرهیا ریشیه واحی  داشیته       واض  اس  در صارتی که بر پایه آزما 

)گیری باش ، درجه انباشیتگی ییک )   باشن  و نیاز به یک بار تفاض  )I ( اسی . در  1
گی آ  های فاق متغیر مانا باشین ، آ  گیاه درجیه انباشیت     صارتی که بر پایه آزما 

                                                                                                                                 

1  . Im-Pesaran -Shin Panel unit root test 

2  . Levin–Lin–Chu Panel unit root test 
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)متغیر صفر ) )I آزمیا  نشیا     یین حاصی  از ا  یجگانه که نتیا   هما  ( خااه  باد.0
بنابراین با تاجه به نتایج آزما  . برخی از متغیرها مانا و برخی نامانا هستن  ده   یم

را بیه عنیاا     (ARDL)ه های گسترد  برداری با وقفه ی تاا  م ل خادتاض  یم مانایی
 یج آزما  مانیایی انتخاب نماد. نتا های سادآوری  نسب  یم ل مناسب جه  بررس

 .گزارش ش ه اس  8و  1 ولاج گیری به ترتیب   سط  و با یک بار تفاض در 
 

 نتایج آزمون ریشه واحد .٠ جدول

ROA متغیر

 
ROE

 
NIM INS 

CPA

 
debet

 
DTA TA ATM 

 IPSآماره 
45/1 
 ه59/2 

14/1 
 ه49/2 

96/2 
 ه91/2 

34/19- 
 ه22/2 

44/1- 
 ه26/2 

44/2- 
 ه29/2 

16/3 
 ه55/2 

91/2 
 ه55/2 

52/11- 
 ه22/2 

نتیجا 
 آزمون  

( )I 1 ( )I 1 ( )I 1 ( )I 0 ( )I 1 ( )I 1 ( )I 1 ( )I 1 ( )I 0 

آماره 
LLC 

99/1 
 ه56/2 

22/1 
 ه44/2 

23/2 
 ه91/2 

44/24- 
 ه22/2 

15/9- 
 ه22/2 

91/2- 
 ه22/2 

99/3 
 ه55/2 

19/3- 
 ه22/2 

95/12- 
 ه22/2 

نتیجا 
 آزمون

( )I 1 ( )I 1 ( )I 1 ( )I 0 ( )I 0 ( )I 0 ( )I 1 ( )I 0 ( )I 0 

 مأخا: محاسبات تحقیق

 مرباط به آمارهای تحقیق اس .دهن ه احتمال   نکته: مقادیر داخ  پرانتز نشا 

 
 گیری  آزمون مانایی با یکبار تفاضل .1جدول 

 ROA ROE NIM INS CPA debet DTA TA ATM متغیر

آماره 
IPS 

43/3- 
 ه22/2 

24/4- 
 ه22/2 

93/9- 
 ه22/2 

- 
92/1- 
 ه22/2 

41/2- 
 ه22/2 

99/4- 
 ه22/2 

59/3- 
 ه22/2 

- 

نتیجا 
 آزمون  

( )I 0 ( )I 0 ( )I 0 - ( )I 0 ( )I 0 ( )I 0 ( )I 0 - 

آماره 
LLC 

42/4- 
 ه22/2 

62/3- 
 ه22/2 

69/9- 
 ه22/2 

- - - 
29/9- 
 ه22/2 

54/9- 
 ه22/2 

- 

نتیجا 
) آزمون )I 0 ( )I 0 ( )I 0 - - - ( )I 0 ( )I 0 - 

 مأخا: محاسبات تحقیق

 دهن ه احتمال مرباط به آمارهای تحقیق اس .  نکته: مقادیرداخ  پرانتز نشا 

 

در ادامه به منظار بررسی درجیه همبسیتگی بیین متغیرهیا، آزمیا  همبسیتگی در       
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 debetو  TAدهی  کیه بیین متغییر     انجام شی ه اسی . نتیایج نشیا  میی      3ج ول 
بیه منظیار    debetهیا متغییر    همبستگی باتیی برقرار اس ، لیاا در تخمیین می ل   

 گردد. ین متغیرهای تاضیحی حاف میخطی ب جلاگیری از هم
 

 همبستگی بین متغیرها. 1جدول 

ROA ROE NIM INS CPA debet DTA TA ATM  

- - - - - - - - 1 ATM 

- - - - - - - 1 25/2 TA 

- - - - - - 1 46/2 11/2- DTA 

- - - - - 1 45/2 59/2 22/2 debet 

- - - - 1 41/2 31/2 46/2 21/2 CPA 

- - - 1 49/2 21/2- 21/2- 221/2- 26/2 INS 

- - 1 224/2 23/2 24/2 45/2 12/2 44/2- NIM 

- 1 29/2- 224/2- 24/2- 26/2 24/2- 29/2 29/2 ROE 

1 23/2 99/2 29/2- 24/2 15/2 34/2 32/2 24/2 ROA 

 مأخا: محاسبات تحقیق

 
 انباشتگی پ رونی گزارش ش ه اس .  نتایج آزما  هم 0در ادامه در ج ول 

 
 نتایج آزمون هم انباشتگی پدرونی. 1جدول 

 آماره/آزمون/مدل
 پدرانی آزمون

مدل 
ROA 

مدل 
ROE 

مدل 
NIM 

 پران اص ح سده-آماره فیلیپس
29/4 
 ه22/2 

54/3 
 ه22/2 

92/4 

 ه22/2 

 پران-آماره فیلیپس
35/4- 
 ه22/2 

46/4- 
 ه22/2 

12/3- 
 ه22/2 

 فولر تعمیم یافتا-آماره دیکی
91/6- 
 ه22/2 

29/6- 
 ه22/2 

66/3- 
 ه22/2 

 مأخا: محاسبات تحقیق

 دهن ه احتمال مرباط به آمارهای تحقیق اس .  نکته: مقادیر داخ  پرانتز نشا 
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ر می ل د  یرهیای متغ بیین  بلن م ت یوجاد رابطه تعادل یانباشتگ  هم یجبر اساس نتا
پیرو  و  -پیرو  اصیالح شی ه، فیلییپس    -های فیلییپس   آماره بر اساس، هر سه م ل

 شاد.  یم یرفتهدرص  پا یکدر سط  فالر تعمیم یافته -دیکی
با تاجه به رابطه بلن م ت بیین متغیرهیا، بیه منظیار انتخیاب روش صیحی        

شاد. نتایج  استفاده می آزما  هاسمناز  DFEو  MG ،PMGهای  تخمین بین روش
 ه اس . با تاجه به آماره کیای دو و سیط    گزارش ش 5آزما  هاسمن در ج ول 

، در انتخیاب  PMGروش  MGو  PMGهیای   احتمال مرباطه، در انتخاب بین روش
 DFEو  PMGهای  و در انتخاب بین روش DFE روش DFEو  MGهای   بین روش

 شاد.  انتخاب می PMGروش 
 

 DFEو  MG ،PMGهای  انتخاب بین مدل .3جدول 
مدل/آماره 
 آزمون

 شاس داآماره 

 DFEا  PMGانتخاب بی( راش  DFEا  MGانتخاب بی( راش  MGا  PMGانتخاب بی( راش 

 ROAمدل 
22/2 
 ه1 

22/2 
 ه1 

22/2 
 ه1 

 ROEمدل 
22/2 
 ه1 

22/2 
 ه1 

14/2 
 ه55/2 

 NIMمدل 
24/2 
 ه55/2 

22/2 
 ه1 

22/2 
 ه1 

 مأخا: محاسبات تحقیق

 دهن ه احتمال مرباط به آمارهای تحقیق اس .  نکته: مقادیر داخ  پرانتز نشا 

 
اراییه شی ه    3بیرای سیه می ل در جی ول      PMGنتایج برآورد م ل براساس روش 

اس . در ستا  اول، م ل و متغیرها، در ستا  دوم، سام و چهیارم نتیایج تخمیین    
 به ترتیب گزارش ش ه اس . NIMو ROA،ROEهای  برای م ل
 خطیا  ی تصح یببرآوردهای ضرشاد،   می مشاه ه 3 که در ج ول گانه  هما 

 یرهیای متغ ینبلن م ت ب یی تعادل  اس  که دتل  بر رابطه یداری منف  یطار معن به
دارد،  یاساسی اهمیی    و اسی   تاجه مارد خطا تصحی  م ل در که آنچه م ل دارد.

 شیاد،   یده . مالحظیه می    یرا نشا  م ی تع سرع   که اس  ect مرباط به یبضر
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، -80/9معادل  به ترتیب NIMو ROA،ROEهای  خطا برای م ل تصحی  ضریب
 بنیابراین،  .باشی    معنادار میی  آماری نظر به دس  آم ه اس  که از -35/9و  -66/9

از آنجیا کیه دوره    .شیاد   میی  پایرفتیه  نییز  م ل بین متغیرهای بلن م ت رابطه وجاد
( و ROAمی ل  ) 80/9 هتیاا  گفی  هیر سیال      یمقاله ساتنه اس ، م یندر ای زمان
می ت، بیرای    هیای کاتیاه    تعادل ( از ع مNIMم ل ) 35/9( و ROEم ل ) 66/9
 .گردد  یم ی به تعادل بلن م ت تع  یابیدست

دهی  بیین فیروش      ها در ج ول فیاق نشیا  میی     نتایج حاص  از برآورد م ل
)در بلن  م ت( رابطه منفیی و   NIMو  ROA ،ROEاقساطی و معیارهای سادآوری 

م ت( رابطه منفی و بیه ترتییب ریرمعنیادار و      )در کاتاه ROEو  ROAمعنادار و با 
 در اگرچیه که  شاد  می مشاه ه هم م نی مشارک  با رابطه در .معنادار برقرار اس 

 نیر   بیا  ای  مبادلیه  عقیاد  ماننی  ( شرعی مشکالت از فارغ)م نی  مشارک  از ایرا 
 دو هیر  کیارکرد  وقتی رود  می انتظار هم دلی  همین به و شاد  می استفاده ثاب  ساد

 نتیایج  دهی    نمیی  ر  هم واقعی مشارک  در عم  و باده اس  هم مانن  تسهیالت
)رابطه منفی با معیارهای سیادآوری( باشی ، امیا     اقساطی فروش نتایج با مشابه نیز

 بیا  می نی  مشیارک   بیین  معنادار و منب  رابطه یک ده  که  نتایج حاص  نشا  می
ROA و ROE (م ت  بلن  در )و ROA و NIM (م ت  درکاتاه )پاسخ در دارد. وجاد 

مشارکتی بیشیتر بیرای    تسهیالت اوتً که کرد عناا  گانه این تاا   می تفاوت این به
 کیار  بیه  کیال   هیای   گیااری   بخش تالی  و سازن گی و عمرا  و در سط  سیرمایه 

 کیار  بیه  مصرفی ح ی تا و خرد بخش برای بیشتر ای  مبادله تسهیالت ولی رود  می
 تسهیالت از باتتر، ساد دریاف  امکا  قانانی اجبار طبق اینکه دوم .شاد  می گرفته

 بانیک  مصیابه  از قبی  ) اسی .  داشته وجاد ای  مبادله به تسهیالت نسب  مشارکتی
 (1638سال  در مرکزی
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 PMGها به روش   نتایج برآورد مدل .1جدول 

 NIMمدل  ROEمدل  ROAمدل  مدل/ متغیر

 ضرایب متغیر مدل
خطاس 
 ااتاندارد

 ضرایب ایتمال
خطاس 
 ااتاندارد

 ضرایب ایتمال
خطاس 
 ااتاندارد

 ایتمال

برآارد 
ضرایب 
 بلندمدت

( )CPA 1 21/2 229/2 219/2 692/2 266/2 222/2 - - - 

( )INS 1 229/2- 229/2 222/2 139/2- 212/2 222/2 229/2- 212/2 226/2 

( )TA 1 231/2- 223/2 222/2 242/2 224/2 222/2 214/2- 224/2 222/2 

( )DTA 1 219/2- 224/2 222/2 249/2- 292/2 254/2 229/2 226/2 222/2 

( )ATM 1 219/2 222/2 222/2 253/2 234/2 226/2 223/2- 229/2 911/2 

تص یح 
 ECT 992/2- 219/2 225/2 339/2- 291/2 222/2 644/2- 243/2 219/2 خطا

 برآارد
 یبضرا
 مدت شوتاه

( )d CPA 229/2 212/2 226/2 122/2- 214/2 222/2 212/2 223/2 222/2 

( )d INS 213/2- 229/2 296/2 242/2- 262/2 222/2 224/2 249/2 521/2 

( )d TA 234/2 229/2 164/2 936/2 955/2 392/2 222/2- 239/2 544/2 

( )d DTA 213/2 221/2 222/2 941/2- 614/2 231/2 222/2 229/2 449/2 

( )d ATM 222/2 213/2 441/2 149/2- 345/2 952/2 215/2- 219/2 229/2 

 213/2 246/2 119/2 249/2 293/2 -464/2 212/2 291/2 132/2 عرض از مبدا

 مأخا:محاسبات تحقیق

 
ده  که   نشا  می نیز آوری  ساد های  نسب  بر( بانک ان ازه) دارایی ک  لگاریتم تأثیر

رابطه منفی  NIMرابطه منفی و معنادار)در بلن م ت( و با  NIMو ROAاین متغیر با 
 کیه  دهنی ه ایین اسی     نشا  منفی م ت( دارد که این تأثیر  و ریرمعناداری )در کاتاه

 .نماین  استفاده مقیاس از ناشی های  صرفه از ان   نتاانسته منتخب های  بانک
 متغییر  بیا  می ل  در دو آوری  سیاد  روی بیر  پرداز  خاد های  دستگاه تع اد تأثیر
 ROAم ت بیا    معنادار باده )در بلن  م ت( و در کاتاه منب  و ROEو ROA وابسته

 هیای   دسیتگاه  تعی اد  افزایش منب  تأثیر رابطه منب  و ریرمعناداری برقرار اس  که
 جملیه  از مختلفیی  عاامی   از ناشیی  تاا   می را بانک آوری  ساد روی بر پرداز  خاد

 هیا،   بانیک  کیار  سیاعات  مح ودی  رفتن میا  از بانکی، عملیاتی های  هزینه کاهش
کارکنا ، افزایش کارمزد درییافتی در اثیر افیزایش تعی اد      وق  اتالف از جلاگیری
 .دانس  ها  تراکنش
 ROAو دوم ) اول می ل  در نیز دارایی ک  به سپرده ک  متغیر تأثیر با رابطه در

دار و   و بیه ترتییب اثیر معنیا     منفیی  تیأثیر  متغییر  ایین  که شاد  می ( مالحظهROEو 
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)در  آوری  سیاد  روی بیر  ( تأثیر منب  و معناداریNIMریرمعنادار و در م ل سام )
 ROAدر م ل اول و سام ) متغیر هما  که اس  حالی در این گاارد؛  م ت( می  بلن 
 می ل  در معنی بیر روی سیادآوری و    و به ترتیب معنادار و بی منب  ( تأثیرNIM و

 می ت( داشیته    )در کاتیاه  آوری  ساد روی تأثیر منفی و ریرمعناداری بر( ROE) دوم
 را بانیک  تاانیایی  متغییر  ایین  افیزایش  گفی   تاا   می منب  تأثیر با رابطه در. اس 
 را میالی  ریر ب هی بای  که مااقعی یا و دارد قرار ورشکستگی معر  در که زمانی

 ده .  می افزایش کن ، پرداخ 

 گیری نتیجه

 بیه  بیشیتری  تمایی   و گیرایش  هیا   بانیک  اخیر های  سال طی ش  بیا  که طار هما 
 بررسیی . دارنی   ای  مبادلیه  عقاد به نسب  مشارکتی عقاد قالب در تسهیالت اعطای
 فیروش  برخالف که داد نشا  خصاصی های  بانک در عقاد این به مرباط های  داده

 منبتیی  تیأثیر  م نی مشارک  اس ، داشته سادآوری روی بر منفی تأثیر که اقساطی
 مشیارک   کیه  اسی   ایین  ماضیاع  این دلی . گاارد  می ها  بانک سادآوری روی بر

 شاد،  می شام  را اقتصادی های  فعالی  از وسیعی حازه کشار بانکی نظام در م نی
 بازرگیانی  و خی ماتی  تالی ی، های  طرح انتفاعی، عمرانی های  فعالی  که طاری   به
 خصاصیی  بخش حقاقی و حقیقی اشخاص دولتی، ذیربط های  سازما  مشارک  با
 ساد و آی   می در اجرا به م نی مشارک  قالب در بانکی نظام همکاری با تعاونی و

 انجیام  عقی   این با نیز کال  های  گااری  سرمایه همچنین. آی   می دس  به نیز کالنی
 خیاد  بیه  را بیاتیی  مبیالم  قالیب  ایین  در اعطیایی  تسیهیالت  نتیجه در که شاد  می

 نتیایج  همچنیین . شیاد   می حاص  آ  از هم زیادی ساد مقاب  در و داده اختصاص
 بیر  نیامطلابی  تیأثیر  ای  مبادلیه  عقاد از استفاده داد نشا  ها  فرضیه آزما  از حاص 

 .داش  خااه  ها  بانک سادآوری

 راهبردهای پیشنهادی

تر مارد تاجه   براساس نتایج این تحقیق تزم اس  عقاد مشارکتی به طار ج ی. 1
قرار گیرد و ماانعی که برای اجرای صحی  آ  وجاد دارد از میا  برداشته شاد تیا  
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ک  در ساد و زیا  اسی  بیه عنیاا  اصی      روح بانک اری اسالمی که هما  مشار
اساسی در سیستم بانکی پایرفته شاد. البته با تاجه به تعیین دسیتاری نیر  عقیاد    

های گاشته و این حقیق  که نر  تعیین ش ه ممکن اسی  بی و      ای در سال  مبادله
کارشناسییانه باشیی  باییی     هییای سیاسییتی ریییر   کارشناسییی تزم و معلییال تصییمیم 

ا  بانکی ضمن در اولای  قرار داد  ج ی عقاد مشارکتی در اعطیای  گاار  سیاس 
ای تج یی نظر    های سیاد در عقیاد مبادلیه     تسهیالت، در تعیین ریرکارشناسانه نر 

کارهایی را بین یشن  که نر  ساد این عقاد با تاجه به عملکیرد بیازار و    کنن  و راه
عیین شیاد؛ چیرا کیه در    ت -که ساد عقاد مشارکتی کاشف آ  اس -اقتصاد واقعی

تر باد ، با روح بانک اری اسالمی نیز سازگارتر اسی  و    این صارت ضمن عادتنه
های ساد به طار خادکار تع ی  ش ه، سیهم مناسیبی     های رونق و رکاد نر   دورا 

ای خااه  ش  که افرادی که استفاده   برای طرفین به دس  خااه  آم  و حتی زمینه
تیری بیا طیرف مقابی  خیاد        دهن  رابطه واقعیی   ی را ترجی  میاز عقاد ریرمشارکت

 داشته باشن .
 ای  مبادلیه  عقیاد  قالیب  در تسهیالت اعطای اینکه به تاجه از سای دیگر با. 1
 اس  گاارانی  سرمایه نفع به نیز مشارکتی عقاد قالب در و عادی مردم نفع به بیشتر
 و شیان   کشیار  اقتصیادی  تاسعه و رش  باعث تاانن   می خاد گااری  سرمایه با که

 اعطیای  در کیه  شیاد   میی  تاصییه  لیاا  ببرنی ،  بهیره  آ  از حاصی   ساد از نیز خاد
 .آی  وجاد به عقاد انااع تاازنی بین بانکی شبکه تاسط تسهیالت
 کمتیری  آوری  سیاد  هیا   بانک برای ای  مبادله عقاد اینکه به تاجه با همچنین. 6
 بیه  را سیادی  نر  تا آی  وجاد به مرکزی بانک نظارت تح  مستقلی بخش دارد،
 واقیع  در. نمایی   مشیخ   فاق تسهیالت از استفاده منظار به مردم ترریب منظار
 تسیهیالت  ایین  ارایه طریق از مردم مشکالت از بخشی ش  خااه  باعث عم  این

 .شاد برطرف
 حیث از ای  مبادله عقاد و مشارکتی عقاد بین نرخی تبعیض حاف با همچنین

 تسیهی  در  دلیی   بیه  و نمایی   تغیییر  نیز م ل نتایج آین ه در آی   می نظر به قانانی،
ای بیشتر شی ه و در نتیجیه     ای گرایش به سم  عقاد مبادله  اعطای تسهیالت مبادله
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هیا( بیا گیرایش بیه عقیاد        کرد نظارتی در مشارکتی  ها به هزینه  )به عل  الزام بانک
ی بانک پیایین و سیادآوری بیانکی افیزایش یابی . بررسیی ایین        ها  ای هزینه  مبادله

تغییرات نیازمن  گار زما  و خلق اطالعات سیری زمیانی آمیاری ج یی  و انجیام      
ای برای دو دوره تبعیض نرخی و دوره فعلی اسی  تیا تفیاوت هیا       تحقیق مقایسه

 ی بیرای  تاان  به عناا  یک پیشنهاد برای تحقیقات بعی  تر برآورد شاد که می  دقیق
 سایر محققا  م  نظر قرار بگیرد.
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  ها نوشت پی
های خصاصی مارد نظر شیام  بانیک اقتصیاد نیاین، سیاما ، پاسیارگاد، سیینا،          بانک .1

 مل  اس . ورآفرین، تجارت، صادرات، پارسیا  کا

 .اس  های مالی  صارت دولتی در دسترس نباد های   عل  ع م بررسی بانک .1

بیه انیااع    1631آمار تسهیالت اعطایی به تفکیک عقاد مرابحیه و استصیناع از تیرمیاه     .6
تسهیالت اعطایی به تفکیک عقاد اسالمی اضافه شی ه اسی  بیه همیین دلیی  از      

 .ها در این نمادار خادداری ش ه اس  اسبه سهم هر یک از آ مح

بانیک  امیا   ،ای و مشارکتی وجیاد داشی     عیض نرخی بین عقاد مبادلهبت 1638تا سال  .1
ای مصابه ج ی  شیارای پیال و اعتبیار در خصیاص تعییین        مرکزی در بخشنامه

بیر اسیاس    .دساد تسهیالت عقاد مشارکتی و ریرمشارکتی را به بانک ها ابالغ کر
مصابه یک هزار و دویس  و بیستمین جلسیه شیارای پیال و اعتبیار در میار       

 15، نر  ساد تسهیالت عقاد مشارکتی و ریرمشارکتی، ح اکنر معادل 5/1/1638
 .درص  تعیین ش 

 .اقتصاد ناین، پاسارگاد، پارسیا ، تجارت، ساما ، سینا، صادرات، کارآفرین، مل  .8
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