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 الملخص:
ادلصريف )قلب الدين( يف اجلمهورية العربية السورية خالؿ فرتة األزمة بديالن شرعيان عن عمليات اجلدكلة كاذليكلة التقليدية القائمة  مت اللجوء إىل التورؽ 
يتضخم فيو الديوف كدلا كاف التورؽ ادلصريف لديو الكثًن من اآلثار غًن ادلرغوبة على االقتصاد كاألداء ادلايل للمصارؼ كذلك من خالؿ بناء ىـر  على الفائدة،

( كمن مث االهنيار كظهور أزمة، جاء  ( باالستناد إىل كمية قليلة من السلع )رأس اذلـر لبياف أثر عمليات قلب الدين يف سيولة ادلصارؼ  ىذا البحث )قاعدة اذلـر
ؽ قياسية حديثة من بينها اختبارات جذر على حنو ربعي كذلك باستخداـ طر   31/12/2018كلتاريخ  31/3/2013اإلسالمية خالؿ الفرتة ادلمتدة من 

ىناؾ أثران إرنابيان معنويان لنسبة التورؽ يف نسبة السيولة شلا يدؿ على قوة  فأ البحثالوحدة كدنوذج مربعات االحندار الصغرل كاختبارات البواقي، كقد أظهر نتائج 
 .السلطات الرقابية بضركرة متابعة الصيغة التمويلية ادلذكورة كإدارة سلاطرىاتأثًن التورؽ على سيولة ادلصارؼ اإلسالمية األمر الذم يلـز ادلصارؼ ك 

 ، ادلصارؼ اإلسالمية، قلب الدين: التورؽ، السيولةالكلمات المفتاحية
 JEL : M42, G21, G32تصنيف 

 
 
Abstract : 
   

Banking Tawarruq, (debt reversal) has been applied in the Syrian Arab Republic during the crisis period as a legitimate 

alternative to traditional interest-based scheduling and structuring processes, 

Whereas banking Tawarruq has many undesirable effects on the economy and financial performance of banks by 

building a pyramid in which debts inflated  (the base of the pyramid) based on a small amount of commodities (the top 

of the pyramid) and then collapse which will result in  crisis, this study came to show the impact of debt reversal 

operations on the liquidity of Islamic banks during the period from 31/3/2013 to 31/12/2018 on a quarterly basis, using 

modern standard measuring methods, including unit root tests, the least regression squares model, and residual tests, the 

results of the study showed that 42% of the changes in the liquidity ratio are caused by the change in both the previous 

values of the liquidity ratio and the ratio of debt reversal operations from the credit portfolio. It is also evident that there 

is a positive significant moral effect of the tawarruq ratio on the liquidity ratio, which indicates the strength of the effect 

of tawarruq on the liquidity of Islamic banks, which obliges banks and supervisory authorities to follow the mentioned 

financing formula and manage its risks. 
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 .مقدمة .1
كاجهت ادلصارؼ اإلسالمية العاملة يف اجلمهورية العربية السورية ربديات كبًنة خالؿ فرتة األزمة كاليت أثرت بدكرىا على زلفظة 

 التسهيالت كنتيجة طبيعية للتعثر احلاد يف عمالئها األمر الذم انعكس سلباُ على كضعها ادلايل كرحبيتها كسيولتها

من ىذه البيئة ادلعقدة نتيجة ظركؼ األزمة كالعقوبات ادلفركضة على سورية طلب األمر العمل كهبدؼ استمرار عمل ىذه ادلصارؼ ض
بصيغة سبويلية مثًنة للجدؿ الفقهي كىي "التورؽ ادلصريف" كاليت عرفت بعمليات "قلب الدين" كاليت كانت البديل الشرعي ذليكلة الديوف 

 ادلنتجة كجدكلة الديوف غًن ادلنتجة.

غة كعلى الرغم من أذنيتها يف استمرار عمل ادلصارؼ إال أهنا كاف ذلا الكثًن من األثار اليت من الواجب دراستها نتيجة توسع إّف ىذه الصي
 عمل ادلصارؼ من بينها أثرىا على سيولة ادلصرؼ. 

 مصطلحات البحث .2

السيولة  2009لعاـ  4ب /ـ.ف/ 588عرؼ رللس النقد كالتسليف دبوجب قرار رللس النقد كالتسليف رقم السيولة:  2-1
دبدل قدرة ادلصرؼ على اإليفاء بااللتزامات كسبويل الزيادة يف ادلوجودات دكف االضطرار إىل تسييل موجودات بأسعار غًن 

 .  عادلة اك اللجوء إىل مصادر أمواؿ ذات تكلفة عالية
برتتيب عملية التورؽ للعميل حبيث يبيع بأنّو " قياـ ادلصرؼ اك ادلؤسسة ادلالية  عرؼ د. سامي السويلمالتورق المصرفي:  2-2

ادلصرؼ سلعة للعميل بثمن أجل مث يوّكل العميل ادلصرؼ ببيع السلعة نقدا لطرؼ آخر كيسلم ادلصرؼ الثمن النقدم 
كىي اليت سيتم قياسها من القوائم ادلالية ادلنشورة للمصارؼ اإلسالمية من  (55، ص 2003للعميل )سويلم، 

 31/12/2018كلتاريخ   31/3/2013

 خلفية عن الموضوع: .3
تعد دراسة كاقع العمل ادلصريف اإلسالمي يف سورية كقياس أثر التورؽ على عملها كبشكل خاص سيولتها من الدراسات اذلامة 

ستنعكس على كافة األطراؼ ذك العالقة كاجلهات الرقابية، كيف ىذا الصدد  البحثاليت يتوجب القياـ هبا على اعتبار أّف نتيجة 
 نشًن إىل بعض الدراسات اليت تناكلت موضوع التورؽ كاجلانب االقتصادم:

 دراسة أسماعيل دلارمي بعنوان "التمويل بصيغة التورق في المعامالت المالية المعاصرة": 3-1

يف مقاصد الشريعة يف حفظ  حيث ىدفت ىذه الدراسة إىل توضيح مفهـو التمويل بالتورؽ كحقيقتو كإبراز أذنية التورؽ
ادلاؿ عمومان كيف ادلعامالت ادلالية كالوقوؼ على أراء العلماء باحلكم الشرعي للتورؽ كأذنية مقاصد الشريعة يف توجيو 
اخلالؼ الفقهي يف التورؽ، كاعتمد الباحث ادلنهج االستقرائي من خالؿ استقراء كتتبع أقواؿ العلماء ادلتقدمٌن كادلعاصرين 

 ج التحليلي النقدم من خالؿ ربليل الباحث جلميع اآلراء كاألقواؿ.كادلنه

 دراسة سعد عبد محمد بعنوان "التورق المصرفي لآثاره االقتصادية" :  3-2

ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرؼ على التورؽ ادلصريف كفيما إذا كانت ىذه الظاىرة التمويلية شرعية كبياف احلكم الشرعي 
انتشار التورؽ يقلل من العمليات الربوية يف ادلصارؼ التقليدية كأثر التورؽ على صيغ التمويل األخرل للتورؽ كفيما إذا كاف 

كحاالت تطبي  التورؽ يف ادلصارؼ اإلسالمية،  كقد اعتمد الباحث األسلوب االستقرائي التحليلي باالعتماد على 
خيص ادلشكلة ككضع احللوؿ كقد توصلت الدراسة إىل األدبيات كادلراجع ذات الصلة للحصوؿ على البيانات الالزمة لتش
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العديد من النتائج كاليت أذنها عن التورؽ ادلصريف ىو أحد مظاىر تبعية البنوؾ اإلسالمية للفلسفة الرأمسالية كشنثل رجوعان عن 
 مبادئها.

 سالمية:دراسة أحمد فهد الرشيدي بعنوان "عمليات التورق لتطبيقاتها االقتصادية في المصارف اإل. 3-3

قسم حبثو إىل أربعة فصوؿ ذكر يف الفصل األكؿ مفهـو التورؽ كادلصطلحات ذات الصلة بو مث ناقش يف الفصل الثاين أراء 
العلماء القائلٌن جبواز التورؽ كأدلتهم كأراء العلماء الذين يركف ادلنع كأدلتهم ذاكران بعد ذلك الرأم ادلختار أما الفصل الثالث 

ة التطبيقات ادلصرفية ادلعاصرة للتورؽ كذبارهبا يف ادلصارؼ اإلسالمية كانتهى يف الفصل األخًن إىل فقد ناقش فيو قضي
 التقوًن الفقهي كاالقتصادم لعملية التورؽ يف ادلصارؼ اإلسالمية.

 دراسة مريمت عديلة بعنوان "التمويل بالتورق المصرفي لآثاره االقتصادية": 3-4

ـ التورؽ كحكمو كصيغو كاإلجراءات اليت يتم من خالذلا، كالتعريف بنماذج التورؽ حيث ىدفت الدراسة إىل بياف مفهو 
ادلصريف ادلنظم من طرؼ البنوؾ اإلسالمية  ادلعاصرة كإيضاح األثار االقتصادية الناصبة عن التوسع يف ىذا النوع من التمويل 

ل االقتصاد ككل، مت اعتماد ادلنهج الوصفي سواء على مستول البنوؾ اإلسالمية أك مسًنهتا ادلستقبلية أك على مستو 
كالتحليلي كاالستنباطي من خالؿ التعرض دلختلف مفاىيم التورؽ ادلصريف كتطبيقاتو يف البنوؾ اإلسالمية كاستنباط أىم 

 زبتلف عن اآلثار اليت ترتتب عنها اقتصاديان كقد مّت التوصل إىل العديد من النتائج أذنها: أّف اآلثار االقتصادية للتورؽ ال
 الربا كأّف الصفقات كالعقود اليت يتم التعامل هبا من قبل ادلصارؼ اإلسالمية اك النوافذ اإلسالمية ىي عقود صورية. 

كتتميز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة أّف معظم الدراسات اليت كجدهتا الباحثة ركزت على التورؽ من اجلانب 
رتبطة بو دكف بياف األثر ادلايل على ادلصارؼ اإلسالمية يف بلد ما  شلا أعطى الباحثة حافزان الفقهي كاآلثار االقتصادية ادل

 للبحث يف ىذا ادلوضوع.
 القيمة المضافة:

يتميز ىذا البحث عما سبقو من دراسات بكونو البحث األكؿ الذم استخدـ طرؽ قياسية حديثة )االقتصاد القياسي( اليت سبتاز بدقة 
 نتائجها لدراسة أثر التورؽ  مقياس كمي )سيولة ادلصارؼ اإلسالمية( كقد مت التوصل إىل نتائج  دقيقة تساعد األطراؼ ذك العالقة الزباذ

   اخلصوصما يلـز هبذا 
 مشكلة البحث: .4

 تظهر مشكلة البحث يف اإلجابة على السؤاؿ الرئيسي التايل:
 ما ىو أثر التورق على سيولة المصارف اإلسالمية في سورية؟

 أىداف البحث: .5
 يهدؼ البحث إىل دراسة:

 .مفهـو التورؽ ادلصريف كاآلراء الفقهبة حولو 
  التورؽ.كضع ادلصارؼ اإلسالمية السورية من حيث السيولة ك 
 األثر القياسي لنسبة التورؽ يف نسبة السيولة 
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 أصالة البحث: .6
 على الرغم من كجود دراسات كثًنة حوؿ التورؽ كىي ذات أذنية بالغة إال أهّنا مل تكن ىناؾ أم دراسة زبتص بدراسة أثر التورؽ
على سيولة ادلصارؼ اإلسالمية لبلد ما حيث سيعتمد ىذا البحث على دراسة على بعض البيانات ادلالية للمصارؼ اإلسالمية 

 سورية )نسب السيولة القانونية، أرصدة عمليات قلب الدين(. خالؿ فرتة األزمة اليت مرت هبا  
 أىمية البحث: .7
 األىمية النظرية: 7-1

(  كاليت تسعى إىل زيادة ادلعرفة بالتورؽ ادلصريف )ادلنظم(  كالتأصيل  basic researchالدراسات األساسية )تعترب ىذه الدراسة من 
 الفقهي لو كدراسة أثره على سيولة  ادلصارؼ اإلسالمية.

 األىمية التطبيقية: 7-2
األزمة اليت مرت هبا سورية كصيغة إّف معرفة كاقع العمل ادلصريف اإلسالمي السورم كالوقوؼ على التحديات اليت تواجهو يف ظل 

التورؽ اليت اعتمدهتا ادلصارؼ يف ظل ظركؼ األزمة يعترب ضركرة ملحة خاصة يف ادلرحلة الراىنة )مرحلة إعادة اإلعمار( من أجل 
التوصل إليها من ربقي  أىداؼ اجملتمع يف التنمية االقتصادية كأىداؼ ادلصارؼ يف زيادة الرحبية، إضافة إىل أّف النتائج اليت سيتم 

ادلمكن أف تساعد السلطات الرقابية يف ازباذ ما يلـز من إجراءات دبا ينسجم مع الوضع الراىن للبلد. فعلى سبيل ادلثاؿ ال 
احلصر يف حاؿ كانت نسبة التورؽ ادلصريف مرتفعة ككاف ىناؾ أثر سليب على سيولتها فذلك يعين ضركرة دراسة احلجم األمثل 

 لكي ال تؤدم إىل آثار سلبية على أكضاع ىذه ادلصارؼ.للتورؽ ادلصريف 
 منهج البحث .8

 لتحقي  أىداؼ الدراسة كاإلجابة على تساؤالهتا سيتم االعتماد اإلطار ادلنهجي التايل للبحث:
 :البحثفلسفة  8-1

يف سيولة ادلصارؼ  يقـو ىذا البحث على الفلسفة الوضعية على اعتبار أّف مشكلة البحث تتمحور حوؿ معرفة أثر التورؽ
اإلسالمية السورية كىي مشكلة لديها أساس نظرم متٌن يتبٌن من خالؿ الدراسات السابقة كىو يتناسب مع ىدؼ البحث 
)كصفي تفسًنم الذم يسعى لوصف كاقع التورؽ ادلصريف يف سورية كالقرارات الرقابية الصادرة هبذا اخلصوص كاألداء ادلايل 

 بار صحة الفرضية إضافةن إىل أّف الباحثة مستقلة عن البيانات ادلالية اليت سيتم صبعها.للمصارؼ اإلسالمية ك اخت
 أسلوب البحث: 8-2

مّت اعتماد األسلوب االستنتاجي على اعتباره أكثر مالءمة لإلجابة على تساؤالت البحث كاذلدؼ العاـ للبحث الذم سب  
 اإلشارة إليو أعاله.

 نات:استراتيجية البحث لاداة جمع البيا 8-3
حاكلت الباحثة اعتماد اسرتاتيجية ادلسح الشامل من خالؿ القياـ بدراسة ربليلية للبيانات ادلالية للمصارؼ اإلسالمية ادلنشورة 
على مواقع ادلصارؼ اإلسالمية االلكرتكنية كادلوقع االلكرتكين ذليئة األكراؽ كاألسواؽ ادلالية كاستخراج بعض النسب ادلالية ذات 

 العالقة.
 تمع لعينة البحث:مج 8-4

كلغاية  31/3/2013يتكوف رلتمع الدراسة من البيانات ادلالية ادلنشورة للمصارؼ اإلسالمية خالؿ الفرتة ما بٌن 
31/12/2018 . 
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 النموذج المقترح للبحث: .9
التورؽ ادلصريف( كادلتغًن يوضح الشكل الوارد ادناه دنوذج البحث الذم مت تطبيقو من قبل الباحثة كالذم يتضمن ادلتغًن ادلستقل )

 التابع )سيولة ادلصارؼ اإلسالمية(.
Liq=α+β1*to+e 

 حيث إف :
 Liq/ 588: نسبة السيولة احملسوبة على أساس القرار/ 

To.عميات قلب الدين كجزء من زلفظة التسهيالت االئتمانية : 
 
 

 

 

 

 فرضيات البحث :.10
 بناء على مشكلة البحث كتساؤالتو سيتم اختبار الفرضية التالية:

 ال يوجد أثر للتورق )عمليات قلب الدين( على سيولة المصارف اإلسالمية
 تعريف التورق لغة لاصطالحًا: .1
 :(1) لغة -

: )الورؽ( الدراىم ادلضركبة ككذلك كرؽ،  كاذلاء من الواك كرجل )كرناؽ( أم كثًن الدراىم ك)الَوَرؽ( بفتح الراء ادلاؿ من  التورؽ
سَتورُؽ الذم يطلب السيولة

ُ
 ( 717ق،ص 1415)الرازم،  دراىم كإبل كادل

 اصطالحاً   -
ية حاجتو النقدية بأف يشرتم سلعة قيمتها مقاربة دلقدار ىو تصرؼ احملتاج للنقد تصرفان يبعده عن الصيغ الربوية شنكنو من تغط

حاجتو النقدية مع زيادة يف شبنها لقاء تأجيل دفع قيمتها مث يقـو ببيعها بثمن حاؿ ليغطي بذلك الثمن حاجتو القائمة كبشرط 
باعها إىل طرؼ ثالث فهي التورؽ  أاّل يبيعها إىل من اشرتاىا منو فإف باعها إىل نفس بائعها األكؿ فهي العينة ادلمنوعة أما إف

  (111، ص 110،  ص 2007)احلنيطي،
 التكيف الفقهي للتورق .2

 لتورق عند الحنفية:ا 2-1

صورة أخرل كىو أف رنعل  للعينة صور من كمن الناس "اذلماـ:  ابن كيقوؿ العينة بيع صور من صورة أنّو على التورؽ احلنفية ذكر
ادلقرض كادلستقرض بينهما طرؼ ثالث فيبيع صاحب الثوب باثين عشر من ادلستقرض مث إف ادلستقرض يبيعو من طرؼ ثالث 

كيدفعو للمستقرض فتندفع حاجتو   بعشرة كيسلم الثوب إليو مث يبيع الطرؼ الثالث الثوب من ادلقرض بعشرة كيأخذ منو عشرة 
فالسلعة ال تعود لصاحبها " احرتازان عن شراء ما باع بأقل شلا باع قبل نقد الثمن كىو مذمـو اخرتعو أكلة الربا كإدنان توسط بثالث

 (9) احلنيطي، ص.األكؿ كإف عادت صار من العينة اليت ترجع فيها السلعة إىل بائعها األكؿ

من  باعتبارها نسبةعمليات قلب الدين 

 محفظة التسهيالت
 السيولة
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 التورق عند المالكية 2-2

دبسماه كإدّنا ذكركه ضمن بيوع اآلجاؿ فقد جاء يف الشرح الصغًن: )كخذ( أم كقوؿ بائع دلشرت  مل يذكر ادلالكية التورؽ
خذ مين )دبائة ما( أم سلعة بثمانٌن قيمة دلا فيو من شبو للربا، كال سيما إذا قاؿ لو ادلشرتم سلفين شبانٌن كأرد لك مائة 

نصوا على الكراىة يف صورة التورؽ كذلك كوهنا رائحة الربا فهي  فقاؿ ادلأمور ىذا ربا بل خذ مين دبائة ....اخل فادلالكية
 (10)احلنيطي، ص الزيادة يف الثمن ألجل األجل.

 التورق عند الشافعية: 2-3

أما الشافعية فقد ذكركا التورؽ يف مسألة العينة كاالستدالؿ على جوازىا حيث قاسوا بيع السلعة لبائعها األكؿ على بيعها 
 (10، ص2012)احلنيطي،  اليت اشرتاىا ألجل إىل غًن بائعها األكؿ كىو التورؽ كيسمى لديهم بالزرنقةلغًنه كبيع السلعة 

 :التورق عند الحنابلة 2-4

شاع مصطلح التورؽ عند احلنابلة كمل يعرؼ هبذا االسم إال عندىم من الفقهاء يقوؿ البهويت: ".... كمن احتاج لنقد 
 (11،ص10)احلنيطي،ص  منو فال بأس بو نصان كيسمى التورؽفاشرتل ما يساكم ألفان بأكثر ليتوسع بث

يتضح من خالؿ ما تقدـ ذكره أف التورؽ الفقهي مل يكن معركفان هبذا االسم إال عند احلنابلة كمعظم الفقهاء  لككبذ
ىل النقد ذكركىا ضمن بيوع العينة كادلشرتؾ يف الصور اليت ذكركىا ىو عدـ رجوع السلعة إىل األكؿ كحاجة ادلستورؽ إ

 فيشرتط يف التورؽ اف تباع السلعة لغًن بائعها األكؿ، كإال كاف من العينة اليت ترجع فيو السلعة إىل البائع األكؿ 

 مجمع الفقو اإلسالمي برابطة العالم اإلسالمي: 2-5

ىو شراء السلعة يف حوزة البائع كملكها بثمن مؤجل مث يبيع ادلشرتم بنقد لغًن البائع للحصوؿ  فقد عّرفو: "إّف بيع التورؽ 
 على النقد الورؽ"

شلا تقدـ يظهر أف التورؽ ىو جلوء شخص حباجة ماسة إىل نقد كال رند من يقرضو إىل شراء سلعة يف حوزة البائع كملكها 
ذم اشرتاىا منو بثمن أقل شلا اشرتاه كدكف اف يكوف ىناؾ تواطؤ بٌن بثمن مؤجل مث يبيع السلعة على شخص آخر غًن ال

 الطراؼ الثالثة فهو عمل يقـو بو فرد لسد حاجتو للنقود بعقود حقيقية رنريها. فالعناصر األساسية للتورؽ الفردم ىي:

 حصوؿ شخص على النقد  -أ 
 شراء سلعة نسيئة  -ب 
 بيع السلعة بأقل من شبن الشراء. -ج 
 ع.بيعها لغًن البائ -د 

 المعايير الشرعية الصادرة عن ىيئة المحاسبة لالمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية: 2-6

بأنو شراء سلعة ( الصادر عن ىيئة احملاسبة كادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية التورؽ: "30عرؼ ادلعيار الشرعي رقم )
صول على النقد بثمن حال، في حين ان العينة بثمن آجل مسالمة ال مرابحة ثم بيعها إلى غير من اشتريت منو للح

 "ىي شراء سلعة بثمن آجل لبيعها على من اشتريت منو بثمن حال أقل
من ادلعيار الشرعي ادلذكور أعاله نبٌن أف التورؽ ليس صيغة سبويل اك استثمار كإدنا أجيز للحاجػة بشػركطها  5/1ككف  البند 

توفًن السيولة لعملياهتا بدال من بذؿ اجلهد لتلقي ادلواؿ عن طريػ  ادلضػاربة اك كلذلك على ادلؤسسات أال تقدـ على التورؽ ل
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الوكالػػة باالسػػتثمار أك إصػػدار الصػػكوؾ االسػػتثمارية اك الصػػنادي  االسػػتثمارية كغًنىػػا كينبغػػي حصػػر اسػػتخدامها لػػو لتفػػادم 
 ا العجز اك النقص يف السيولة لتلبية احلاجة كذبنب خسارة عمالئها كتعثر عملياهت

 أنواع التورق: .3

 التورق الفردي: 3-1

كىو النوع الذم ربدث عنو الفقهاء قدشنان، كىو شراء السلعة ليبيعها إىل آخر غًن بائعها األكؿ للحصوؿ على النقد، مثاؿ ذلك: 
 أف يشرتم سلعة ليبيعها ألخر نقدان ليحصل على شبنها احلاؿ لرغبتو يف احلصوؿ على النقد.

كشنكن أف يسمى ىذا النوع من التورؽ )التورؽ الفقهي( نسبة إىل كتب الفقو القدشنة أك )بالتورؽ الفردم( نسبة إىل الذين 
 (2، ص2002)خوجة،  شنارسونو ىم األفراد.

 مثال عن التورق الفردي:

سيارة دبئة ألف لاير مؤجلة إىل أربع كأف زنتاج شخص لثمانٌن ألف لاير نقدان كمل رند من يقرضو قرضاَ حسنان، فيشرتم من البنك 
 سنوات، مث يبيع السيارة يف السوؽ إىل غًن البنك كادلورد األكؿ الذم اشرتاىا منو البنك بثمانٌن ألف لاير نقدان. 

 التورق المصرفي المنظم: 3-2

 تسمى ىذه ادلعاملة التورؽ ادلصريف ادلنظم:

فاالنتساب ىذه ادلعاملة إىل ادلصارؼ كإّما ادلنظم، فّلما تقـو عليو ىذه  أما التورؽ، فلما فيها من معىن التورؽ، أما ادلصريف
 ادلعاملة من تنظيم بٌن عدة أطراؼ كىذه التسمية قد أطلقها الباحثوف شلن حبثوا يف التورؽ ادلنظم.

يبيع المصرف قيام المصرف أل المؤسسة المالية بترتيب عملية التورق للعميل بحيث " كقد عرفو د. سامي السويلم بانو
لىي غالباً معدن من المعادن المتوافرة في األسواق الدللية على العميل بثمن آجل، ثم يوكل العميل المصرف  –سلعة 

 (55ص ، 2003)السويلم، "ببيع السلعة نقداً لطرف آخر ، ليسلم المصرف الثمن النقدي للعميل
 : (8،ص2003)الضرير،  لصف التورق المصرفي المنظم لإجراءاتو

 يف برنامج التورؽ ادلصريف ادلنظم يقـو ادلصرؼ بشراء كمية من السلع الدكلية من السوؽ الدكلية كقد يكوف ادلصرؼ كسيطان يقـو مقامو يف
ف الشراء كتبقى السلعة يف ادلخازف الدكلية كربرر الشركة "البائعة" ادلصرؼ "ادلشرتم" شهادة زبزين تفيد مواصفات السلعة ككميتها من مكا

زبزينها رقم صنفها كامتالؾ البنك ذلا مث يقـو ادلصرؼ بعد امتالكها ببيعها على سبيل التجزئة عن طري  برنامج التورؽ ادلصريف كف  
 اخلطوات التالية:

 " طلب الشراء" يتقدـ بو العميل إىل ادلصرؼ من خالؿ دنوذج يعده البنك سلفان. -1
قسيط" كىي ال سبثل إرنابان يف عقد البيع كال قبوالن فيو لكنها ربدد العالقة بٌن اتفاقية يعنوف ذلا بػ "شركط كأحكاـ البيع بالت -2

 الطرفٌن من خالؿ االتفاؽ على ما فيها من شركط كأحكاـ ينبغي اف سنضع ذلا عقد البيع عند كجوده.
 ها كقيمتها كحنو ذلك..."إشعار عرض البيع" كىو شنثل إرنابان من ادلصرؼ موجهان إىل ادلشرتم يشًن فيو إىل السلعة ككميت -3
إشعار ادلوافقة على الشراء كىو شنثل قبوؿ العميل إرناب البيع الساب  كقد تنعكس لدل بعض ادلصارؼ فيكوف االرناب  -4

من العميل شلثال بطلب شراء يتضمن السلعة ككميتها كقيمتها كحنو ذلك....، كيكوف القبوؿ من ادلصرؼ بإشعار يتلو ذلك 
 عميلو بادلوافقة على ارنابو الساب يفيد البنك فيو 

 إشعار توكيل ادلصرؼ بالبيع نيابة عن العميل. -5
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 لبعض المصارف تختصر اإلجراءات فيما يلي:

 طلب شراء "من قبل العميل من خالؿ ادنوذج قد أعّده ادلصرؼ سلفان  -1
بيع بالتقسيط "موقع من الطرفٌن يتضمن اتفاؽ الطرفٌن على البيع كيف الوقت نفسو يتضمن الشركط كاألحكاـ  عقد -2

 اليت ينبغي أف سنضع ذلا عقد البيع كاليت تفردىا بعض ادلصارؼ بأدنوذج كإجراء مستقل يسب  العقد كما تقدـ.
 إشعار توكيل ادلصرؼ بالبيع نيابة عن العميل. -3

تورؽ ادلصريف ادلنظم: أّف البائع يتوكل عن ادلشرتم يف بيع السلعة اليت اشرتاىا منو نيابة عنو يف السوؽ كشلا يتصف بو ال
الدكلية كىو ما عليو العمل كقد يكوف بعده كىذا سلتلف باختالؼ ادلصارؼ كغالبها يكوف التوكيل فيو قبل سباـ عقد 

ة كقد يقيم كسيطان يقـو مقامو كىو سلتلف باختالؼ ادلصارؼ البيع كقد يتوىل ادلصرؼ البيع مباشرةن يف السوؽ الدكلي
 أيضان 

كشلا يتصف بو أيضان: "التنظيم" من خالؿ ما يرتبو ادلصرؼ من اتفاقات سابقة على عقد البيع مع كل من الشركة 
التعامل  ينظم –كما تقوؿ عنو ادلصارؼ   –البائعة اليت تبيع عليو كالشركة ادلشرتية اليت تشرتم منو كىو اتفاؽ 

 ادلستقبلي مع تلك الشركات من خالؿ االتفاؽ على إجراءات كأحكاـ معينة كمن أجل ىذا مسي بػ " التورؽ ادلنظم"
 إذا يتميز التورق المنظم بثالث: 

األكىل: أّف ادلصرؼ يشرتم السلعة سلفان )قبل طلب العميل( علمان أّف بعض ادلصارؼ ال تشرتم إال بعد طلب العميل 
 سنرجو عن كونو تورقان عندىم لتميزه بادليزتٌن الالحقتٌن.كىذا ال 

 الثانية: أّف ادلصرؼ يرتب تنظيمان مع الشركة البائعة كالشركة ادلشرتية يف السوؽ الدكلية كذلك قبل عقد البيع.
 دلنظم.الثالثة: أّف ادلصرؼ يقـو ببيع السلعة اليت اشرتاىا منو عميلو نيابة عنو كىذه أظهر ما شنيز التورؽ ا

 من خالل ما تم تبيانو من آلية التورق المصرفي نجد أّن األطراف المشتركة ىي:

 ادلورد )التاجر(: كىو البائع األكؿ للسلعة، أم أّف اجلهة ادلالكة للسلعة موضوع التورؽ. 
 .ادلشرتم )ادلصرؼ( كىو اجلهة اليت تشرتم السلعة نقدان بقصد بيعها باألجل إىل العميل طالب التمويل 
العميل طالب التمويل: كىو اجلهة اليت تشرتم السلعة من العميل طالب التمويل نقدان كقد يكوف ادلشرتم  

 النهائي للسلعة ىو ادلورد األصلي الذم اشرتيت منو السلعة كقد يتم بيعها على جهة أخرل.

 آلية تطبيق التورق المصرفي )قلب الدين( في سورية: 3-3

مية تقـو بتمويل العمالء من خالؿ صيغ التمويل اإلسالمي كمن أذنها ادلراحبة األمر بالشراء، األمر الذم من ادلعلـو أّف ادلصارؼ اإلسال
يرتب مديونية يف ذمم العمالء ذباه ادلصارؼ اإلسالمية كيف حاؿ التأخر عن السداد سيؤدم إىل تعرض ادلصرؼ اإلسالمي دلخاطر ائتمانية 

 تؤثر على سيولتو. كرحبيتو

باب تعذر العمالء عن السداد يف سورية من أذنها ظركؼ األزمة اليت مّرت هبا البالد كاليت أدت إىل عدـ سبكن العمالء من كتتعدد أس
 سداد مديونياهتم ذباىها نتيجة ما يلي:

 العجز ادلايل للعمالء نتيجة ظركؼ احلرب على سورية. -أ 
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عمدان لالستفادة من ادلديونية كمن اخنفاض القوة الشرائية للًنة ادلماطلة حيث يكوف لدل العميل أمواؿ لكنو شناطل بالسداد  -ب 
 " 1السورية كهبذا اخلصوص نبٌن اف ادلماطلة زلرمة شرعان فقد قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: " مطل الغين ظلم

 اإلسالمية األمر الذم اجرب ادلصارؼ العاملةكدلا كانت عمليات تسوية الديوف اليت تتم مع العمالء يتوجب اف تكوف كف  احكاـ الشريعة 
 لتطبي  منتج قلب الدين لتكوف بديالن عن عمليات إعادة اجلدكلة كاذليكلة التقليدية للديوف كالقائمة على فوائد التأخًن

ة المديونية لبهذا الخصوص نبين تعريف قلب الدين: ىي عملية قائمة على التورق من قبل العميل لاستلم حصيلة التورق في تصفي
 القائمة على العميل.

 التشريعات الرقابية الصادرة في سورية بخصوص التورق المصرفي )قلب الدين(: 3-4

نظران للظركؼ السائدة يف اجلمهورية العربية السورية خالؿ فرتة احلرب كتعثر بعض عمالء ادلصارؼ اإلسالمية يف سورية شلا حذا هبذه 
 بوصفو بديالن لعمليات إعادة اجلدكلة كاذليكلة التقليدية للديوف يف ادلصارؼ التقليدية،  ادلصارؼ إىل تطبي  منتج قلب الدين

ضماف التزاـ ادلصارؼ اإلسالمية بقرارات رللس النقد كالتسليف ذات الصلة كأحكاـ الشريعة اإلسالمية كتضيي  استخداـ احليل كهبدؼ 
ادلصارؼ إىل منتج قلب الدين )التورؽ( من خالؿ عمليات اجلدكلة كاذليكلة  الشرعية  للخركج من الضي  كاحلرج كعدـ التوسع يف توجو

حيث اليت تقـو هبا ادلصارؼ لتقليد ادلنتجات اليت تتعامل هبا ادلصارؼ التقليدية، كزبفيف من اآلثار االقتصادية السلبية كربديدان التضخم 
ات( كقاعدتو إىل أعلى )الديوف( كبالتايل فإف أم أزمة كفيلة باهنيار ىذا أصبح لدينا يف احملصلة ىـر مقلوب رأسو إىل أدىن)السلع كاخلدم

.  اذلـر

 166/ 2972ادلتضمن ضوابط التزاـ دبنتج قلب الدين كالتعميم رقم  19/12/2012تاريخ  5346/167كمّت استصدار التعميم رقم 
يغ سبويل تعتمد على ادلشاركة بدالن من الصيغ احلالية كالذم مّت التأكيد من خاللو على ضركرة استحداث آليات كص 24/8/2016تاريخ 

 كنورد ادناه ملخصان دلضموف التعميمن ادلذكورين أعاله: 

  :5346/167التعميم رقم  -أ 

 من أىّم بنوده:
اعتبػػار عمليػػات قلػػب الػػدين دبثابػػة جدكلػػة للػػديوف غػػًن ادلنتجػػة أك ىيكلػػة للػػديوف ادلنتجػػة كىػػي بػػديل شػػرعي للمنتجػػات التقليديػػة  -

 )يذكر مثل عن ذلك اك ما يقابلها يف ادلصارؼ التقليدية(.
أف تنفػػػذ عمليػػػات قلػػػب الػػػدين للعمػػػالء الػػػذين لػػػديهم نقػػػص يف السػػػيولة كلػػػيس عػػػدـ مالءتػػػو حبيػػػث ينطبػػػ  عليػػػو تعريػػػف العميػػػل  -

 2ادلوسر
 احلصوؿ على موافقة ىيئة الرقابة الشرعية على ضوابط عمليات قلب الدين. -
مليػػات قلػػب الػػدين معتمػػدة أصػػوالن تتضػػمن إجػػراءات للتقيػػيم كادلصػػادقة كتقيػػيم للمخػػاطر ادلرتبطػػة كضػػع سياسػػات كإجػػراءات لع -

 بادلنتج ادلذكور.
إجػراء اختبػػارات جهػػد للػػديوف ادلعػػادة جػػدكلتها مػن خػػالؿ عمليػػات قلػػب الػػدين يف حػػاؿ أصػبحت ديونػػان غػػًن منتجػػة كأثرىػػا علػػى  -

 سيولة ادلصرؼ.
                                                

 احلديث صحيح متف  عليهن كركاه البخارم يف صحيحو 1
 .تسييلها لسداد الديوف دكف ربقي  اخلسائرالعميل ادلوسر ىو من شنلك أصوالن عينية يصعب  2
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 ضوابط احرتازية أخرل -
 :166/ 2972 التعميم رقم -ب 

 .استحداث آليات كصيغ سبويل تعتمد على ادلشاركة بدالن من الصيغ احلالية -
 كادلدين ادلعسر. 1كضع معايًن كاضحة للتمييز بٌن ادلدين ادلماطل -
 التأكيد على الضوابط االحرتازية الواردة ضمن التعميم ادلذكور سابقان  -

 
 السيولة في المصارف اإلسالمية

 السيولة المصرفية: تعريف -
ىي قدرة ادلصرؼ على ربويل تعهداتو إىل نقد حاضر عند الطلب دبعىن أف العميل يستطيع أف يسحب نقدان باستخداـ كدائعو لدل 
ادلصرؼ يف أم كقت يرغب، كالسيولة ال تقتصر على قدرة ادلصرؼ على االيفاء بالتزاماتو كالدفع نقدان عند الطلب لتغطية ما يطلبو 

) عبد اهلل، ادلودعوف من مسحوبات بل رنب أال يرتتب على ربويل األصل إىل نقد حاضر ربمل ادلصرؼ نفقات أك تعرضو خلسائر
 :(230، ص2006

 : مصادر السيولة في المصارف اإلسالمية -
 :(2010)جالؿ الدين،  تتكوف مصادر السيولة يف ادلصارؼ اإلسالمية من مصادر داخلية كمصادر خارجية كما يلي

ادلصادر الداخلية: كتشمل حقوؽ ادلساذنٌن من رأس ادلاؿ كاحتياطيات كأرباح الفرتة كادلخصصات كبعض ادلصادر األخرل مثل  -1
 التمويل من ادلساذنٌن على ذمة زيادة رأس ادلاؿ كالقركض احلسنة من ادلساذنٌن.

مية على: الودائع بأنواعها الودائع ربت الطلب ادلصادر اخلارجية: كتشتمل ادلصادر اخلارجية لألمواؿ يف ادلصارؼ اإلسال -2
)احلسابات اجلارية( كالودائع االدخارية )حسابات التوفًن( ككدائع االستثمار )حسابات االستثمار( ككدائع ادلؤسسات ادلالية 

 كالصكوؾ بأنواعها )صكوؾ اإلجارة كادلضاربة كادلشاركة كغًنىا(
 لمصرفية:التشريعات الرقابية المتعلقة بالسيولة ا -

 :22/11/2009تاريخ  4/م.ن/ب588قرار مجلس النقد لالتسليف رقم  -1
                                                

هو املدين الذي توقف عن سداد الدين في املواعيد املحددة بعد اتخاا  املااا ف راارا امل املعةاودة فاي امل ال اد فاي ساداد يعرف املدين املماطل   1

 املديونيد مالم يثبت إعسا ه

 فيما يتعلق بموضوع التمييز بين المدين المماطل لالمعسر يمكن تطبيق المؤشرات التالية لحاالت اإلعسار:ترى الدراسة ل 

 االئتمانية ادلتوقعة. ةتصنيف العميل ضمن ادلرحلة الثالثة )غًن منتج( كف  القرارات الرقابية الناظمة للتصنيف االئتماين كاحتساب اخلسار -1
 "فنظرة إلى ميسرةذباكز ادلدين لكافة ادلهل ادلعاطاة من قبل ادلصرؼ اإلسالمي )على أال يلح  أذل أك ضرر بادلصرؼ( كىذا يدخل ضمن مبدأ "-2
 يد كافة ديونو قياـ ادلدين بتقدًن الثبوتيات الالزمة كاليت تبٌن بشكل كاضح أنو يواجو صعوبات مالية كانو غًن قادر كال يتوقع اف يكوف قادر على تسد-3
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بغرض احلفاظ على مستول كاؼ من السيولة لدل ادلصارؼ العاملة، بشكل يضمن سالمة أكضاعها ادلالية كقدرهتا على مواجهة التزاماهتا 
وجودات للغايات ادلذكورة، مّت استصدار قرار رللس النقد عند استحقاقها من جهة كأداة لقياس مدل احتفاظ ادلصارؼ باحلد اآلمن من ادل

كالذم مّت دبوجبو اعتماد أسلوبٌن لقياس مدل كفاية كفاعلية سيولة ادلصارؼ كىي نسبة  2009لعاـ  4/ـ.ف/ب588كالتسليف رقم 
كقد عرؼ القرار لألغراض البحث سيتم التركيز على نسبة السيولة القانونية بكافة العمالت السيولة، السيولة كسلم االستحقاؽ، 

 السيولة كف  ما يلي:   4/ـ.ف/ب 588

قدرة المصرف على اإليفاء بااللتزامات لتمويل الزيادة في جانب الموجودات دلن االضطرار إلى تسييل الموجودات بأسعار غير "
 "إلى مصادر أموال ذات تكلفة عاليةعادلة أل اللجوء 

% علػى اف ال تقػل نسػبة 30كبٌن القرار أنّو يتوجب على كل مصرؼ االحتفاظ يف كل يـو عمل بنسبة سيولة بكافة العمالت ال تقػل عػن 
رل كعناصػػر خػػارج % كربتسػػب بقسػػمة األمػػواؿ اجلػػاىزة كالقابلػػة للتجهيػػز علػػى الودائػػع كااللتزامػػات األخػػ20السػػيولة بػػاللًنات السػػورية عػػن 

 ادليزانية كف  ما يلي:

 عناصر البسط: .أ
تشمل عناصر البسط صايف األمواؿ اجلاىزة كالقابلة للتجهيز من ادلوجودات )باسػتثناء األمػواؿ احملجػوزة أك ادلرىونػة أك ادلقيػدة ألم 

 سبب(
 عناصر المقام:  .ب

 تشمل كافة الودائع كااللتزامات األخرل كالتزامات خارج ادليزانية 
 

 الدراسة القياسية ألثر التورق في السيولة

 دراسة كل من: اجلزءتضمن ىذا ي

 .تطور متغًنات الدراسة عرب الزمن 
 .الدراسة الوصفية للبيانات 
 .اختبار استقرار السالسل الزمنية 
 .تقدير دنوذج االحندار 
 .اختبارات البواقي 
  اختبارwald .دلعنوية النموذج 
 .اختبار مدل مالءمة النموذج 
 .اختبار استقرار ىيكلي للنموذج 

 أكالن: تطور متغًنات الدراسة:

 مّت استعراض تطور ادلتغًن التابع كادلستقل دلعرفة اذباه كل منهما كإمكانية كجود أثر للمتغًن ادلستقل يف ادلتغًن التابع 
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 : تطور متغًنات الدراسة خالؿ فرتة الدراسة1الشكل رقم 
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LIQ TO 
 eviews 10المصدر: نتائج تحليل البيانات في 

لوحظ من خالؿ الشكل الساب  الرتابط بٌن نسبة التورؽ ادلقيسة من خالؿ نسبة عمليات قلب الدين إىل إصبايل احملفظة االئتمانية كنسبة 
 ك ينفيو نتائج دنوذج االحندار./. كىذا ما سيؤكده أ588السيولة ادلصرفية بكافة العمالت حسب قرار رللس النقد كالتسليف رقم /

  ثانياً: الوصف اإلحصائي للبيانات:

بًنا ففي حاؿ كانت القيمة  يهدؼ إىل دراسة مؤشرات كصفية للمتغًنات مثل ادلتوسط احلسايب كاالحنراؼ ادلعيارم كاختبار جاركو
فإّف ىناؾ توزيعان طبيعيان للمتغًن كىي أحد الشركط األساسية لتقدير النموذج. كاجلدكؿ  0005االحتمالية ادلقابلة ذلذا االختبار أكرب من 

 اآليت يوضح الدراسة الوصفية دلتغًنات الدراسة:

 : الوصف اإلحصائي لمتغيرات الدراسة1الجدلل رقم 
 LIQ TO 

 Mean  0.677083  0.364583 
 Median  0.655000  0.375000 
 Maximum  0.960000  0.480000 
 Minimum  0.490000  0.110000 
 Std. Dev.  0.112191  0.101037 
 Skewness  0.768635 -0.657682 
 Kurtosis  3.361390  2.828531 

   
 Jarque-Bera  2.493799  1.759583 
 Probability  0.287394  0.414869 

 eviewsادلصدر: نتائج ربليل البيانات يف 

 يتضح من خالؿ اجلدكؿ الساب :
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 0.29بًنا على التوايل  -كجود توزيع طبيعي دلتغًنم السيولة ك التورؽ حيث بلغت القيمة االحتمالية ادلقابلة الختبار جاركو ،
 .0.05كذنا أكرب من  0.23

  ما يعين 11% كاحنراؼ قدره 67% دبتوسط 96% كأعلى قيمة البالغة 49تراكحت نسبة السيولة بٌن أدىن قيمة كالبالغة %
 ما يدؿ على عدـ كجود تذبذب كبًن للبيانات . 10016بلوغ معامل االختالؼ 

  ما يعين 10حنراؼ قدره % كا36% دبتوسط 41% كأعلى قيمة البالغة 11تراكحت نسبة التورؽ بٌن أدىن قيمة كالبالغة %
 ما يدؿ على عدـ كجود تذبذب كبًن للبيانات . 0028بلوغ معامل االختالؼ 

 ثانياً: اختبار استقرار السالسل الزمنية:
يتم إجراء اختبار استقرار السالسل الزمنية دلعرفة النموذج ادلالئم ففي حاؿ كانت ادلتغًنات كافة مستقرة عند ادلستول سيطب  

( أما إذا كانت ادلتغًنات مستقرة عند الفرؽ األكؿ يتم إجراء اختبار التكامل ادلشرتؾ كإذا olsعات االحندار الصغرم )دنوذج مرب
كجد يتم اللجوء إىل دنوذج تصحيح اخلطأ الذم يوضح األثر الطويل كالقصًن األجل. أما يف حاؿ عدـ كجود تكامل سيتم 

كالذم يوضح األثر القصًن األجل دكف الطويل، بينما إذا كانت ادلتغًنات سلتلفة يف درجة االستقرار  VARاللجوء إىل دنوذج 
ففي حاؿ كانت القيمة االحتمالية أقل من  ADF، كمّت استخداـ اختبار ديكي فولر ادلوسع ARDLيتم اللجوء إىل دنوذج 

 فذلك يعين أف السلسلة مستقرة عند مستول / أك فرؽ أكؿ/  0005
 

 استقرار نسبة التورق: adf: نتائج اختبار 2الجدلل رقم 
   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.643658  0.0001 
Test critical values: 1% level  -4.416345  

 5% level  -3.622033  
 10% level  -3.248592  

 eviews 10ربليل البيانات يف  ادلصدر: نتائج

 يتضح من خالؿ اجلدكؿ الساب  كجود استقرار لنسبة التورؽ عند ادلستول.
 يف حٌن يبٌن اجلدكؿ التايل نتائج اختبار استقرار نسبة السيولة:

 استقرار نسبة السيولة adf:  نتائج اختبار 3الجدلل رقم 
   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.254513  0.0295 
Test critical values: 1% level  -3.752946  
 5% level  -2.998064  
 10% level  -2.638752  

 eviews 10ادلصدر: نتائج ربليل البيانات يف 
 فإّن السلسلة الزمنية مستقرة عند المستوى 0.05أّن القيمة االحتمالية أقل من  بما

 

 ثالثاً: نتائج تقدير النموذج:
                                                

1
 0,0,أقل من  
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 . OLSيتضح من خالؿ اختبارات استقرار السالسل الزمنية أّف كافة ادلتغًنات مستقرة عند ادلستول كبالتايل شنكن تقدير دنوذج 
 راسة: نتائج تقدير نموذج الد4الجدلل رقم 

Variable Coefficie
nt 

Std. Error t-Statistic Prob.   

TO 0.335274 0.225687 1.485570 0.1516 
C 0.554848 0.085256 6.508031 0.0000 

R-squared 0.091169     Mean dependent var 0.677083 
Adjusted R-squared 0.049858     S.D. dependent var 0.112191 
S.E. of regression 0.109358     Akaike info criterion -1.508720 
Sum squared resid 0.263103     Schwarz criterion -1.410549 
Log likelihood 20.10465     Hannan-Quinn criter. -1.482676 
F-statistic 2.206918     Durbin-Watson stat 0.989515 
Prob(F-statistic) 0.151583    

 eviews 10ادلصدر: نتائج ربليل البيانات يف 

كحلػل  2كىػي بعيػدة عػن  0099يتضح من خالؿ اجلدكؿ الساب  أنّو يوجد مشكلة ارتباط ذايت على اعتبار أّف قيمػة معامػل دكربػن كاتسػوف 
ال تػؤثر يف  ىذه اإلشكالية مّت إضافة تباطؤ ادلتغًن التابع كمتغًن مسػتقل أم أّف القيمػة السػابقة للمتغػًن التػابع قػد تػؤثر يف القػيم احلاليػة أك قػد

 نسبة السيولة كىذه اإلضافة تؤدم إىل امتصاص مشكلة االرتباط الذايت. 

 : نتائج تقدير نموذج الدراسة بعد تصحيح مشكلة االرتباط الذاتي5الجدلل رقم 
Variable Coefficient Std. 

Error 
t-Statistic Prob.   

LIQ(-1) 0.199753 0.182640 1.093696 0.2871 
TO 0.497945 0.202135 2.463426 0.0230 
C 0.342803 0.107196 3.197907 0.0045 

R-squared 0.415928     Mean dependent var 0.664783 
Adjusted R-squared 0.357521     S.D. dependent var 0.096760 
S.E. of regression 0.077558     Akaike info criterion -2.154484 
Sum squared resid 0.120304     Schwarz criterion -2.006376 
Log likelihood 27.77657     Hannan-Quinn criter. -2.117236 
F-statistic 7.121177     Durbin-Watson stat 2.133817 
Prob(F-statistic) 0.004620    

 eviews 10ادلصدر: نتائج ربليل البيانات يف 

% من التغًنات يف نسبة السيولة ناصبة عن التغًن يف كل من القيم السابقة لنسبة السيولة كنسبة 42أّف يتضح من خالؿ اجلدكؿ الساب  
 عمليات قلب الدين من احملفظة االئتمانية. كما يتضح أّف ىناؾ أثران إرنابيان معنويان لنسبة التورؽ يف نسبة السيولة حيث كانت القيمة

% يف نسبة التورؽ سيؤدم إىل زيادة دبقدار 1كبالتايل فإف زيادة دبقدار  0005كىي أقل من  0.02ورؽ االحتمالية ادلقابلة دلعلمة نسبة الت
% يف نسبة السيولة كشنكن أف يعزل ذلك من الناحية ادلصرفية إىل اعتبار التورؽ ىو أداة جلدكلة للديوف غًن ادلنتجة كىيكلة الديوف  0049

صارؼ التقليدية(  كعليو فإهّنا تدخل ضمن احتساب نسبة السيولة كف  قرار رللس النقد كالتسليف ادلنتجة )كىي شبيهة بتعوًن الدين يف ادل
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، كمن اجلدير بالذكر اف التمويل بالتورؽ ال يساىم يف ربقي  التنمية االقتصادية اليت ىي غاية ادلقاصد 2009لعاـ  4/ـ.ف/ب 588رقم 
مولة ال تساىم يف التنمية االقتصادية كال تدخل يف تصنيع الضركريات كاحلاجيات الالزمة من إنشاء ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية فالسلع ادل

 لتسريع العجلة االقتصادية.

 بناءن على ما سب  شنكن كتابة النموذج اآليت:

LIQ = 0.20*LIQ(-1) + 0.50*TO + 0.34 

 رابعاً: اختبارات البواقي:

 كيوضح الشكل اآليت نتائج الوصف اإلحصائي لبواقي النموذج:كمّت االكتفاء باختبار التوزيع الطبيعي 

 : الوصف اإلحصائي لبواقي النموذج2الشكل رقم 

 
 eviews 10ادلصدر: نتائج ربليل البيانات يف 

من  كىي أكرب 0.73يتضح من خالؿ الشكل الساب  كجود توزيع طبيعي للبواقي حيث بلغت القيمة االحتمالية ادلقابلة لالختبار 
0.05. 

 رابعاً: مدى مالءمة النموذج:

يشًن مالءمة  النموذج فيما إذا كاف توصيف النموذج صحيحان من حيث اختيار ادلتغًنات كالعالقة اخلطية كمّت اختبارىا من خالؿ اختبار 
ؿ التايل يوضح نتائج ىذا فالنموذج مالئم. كاجلدك  0.05رمسي ريست ففي حاؿ كانت القيمة االحتمالية ادلقابلة لالختبار أكرب من 

 االختبار كالذم يشًن إىل مالءمة النموذج.

 : اختبار مدى مالءمة النموذج6الجدلل رقم 
 Value df Probability  

t-statistic  0.723197  19  0.4784  

F-statistic  0.523013 (1, 19)  0.4784  

Likelihood ratio  0.624564  1  0.4294  
 eviews 10نتائج تحليل البيانات في المصدر: 

 خامساً: االستقرار الهيكلي المعلمي: 
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بد  يوضح ىذا االختبار فيما إذا كاف إمكانية لالعتماد على ىذه القيم يف التقدير ادلستقبلي فادلعامل مقدرة على أساس بيانات تارسنية كال
كال تتغًن بشكل كبًن عرب الزمن كشنكن اختبار ذلك من خالؿ اختبارم  من أف تكوف مستقرة ىيكليان دبعىن أف قيمة ادلعلمة شبو ثابتة

CUSUMSQ  CUSUM كقد أثبتت الدراسة أف ىناؾ استقراران يف معامل النموذج حيث كاف اخلط األزرؽ بٌن خطي احلدكد
 %.5عند مستول داللة 

 

 
 دلعنوية النموذج: waldيوضح اجلدكؿ التايل نتائج اختبار  :waldسادساً: اختبار 

 لمعنوية النموذج wald: اختبار 7الجدلل رقم 
Test Statistic Value df Probability 
F-statistic  7.121177 (2, 20)  0.0046 
Chi-square  14.24235  2  0.0008 

 eviews 10ادلصدر: نتائج ربليل البيانات يف 

على  chi-squareك  Fمن خالؿ اجلدكؿ الساب  أّف النموذج ككل معنوم حيث كانت القيمة االحتمالية ادلقابلة الختبارم  يتضح
 .0.05كذنا أقل من  0.0008، 0.0046التوايل 

 
 

 النتائج لالتوصيات
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 مناقشة الفرضية: -ألالً 
 )عمليات قلب الدين(  على سيولة المصارف اإلسالمية"  " ال يوجد أثر للتورق

يتضػػح مػػػن خػػالؿ نتػػػائج الدراسػػة قبػػػوؿ الفرضػػية البديلػػػة كالػػيت تػػػنص علػػى كجػػػود أثػػر للتػػػورؽ علػػى نسػػػبة سػػيولة ادلصػػػارؼ اإلسػػالمية بكافػػػة 
كىػػي  0.02ادلقابلػة دلعلمػة نسػبة التػورؽ إرنػايب معنػوم لنسػػبة التػورؽ يف نسػبة السػيولة حيػث كانػت القيمػػة االحتماليػة العمػالت كىػذا األثػر 

   0005أقل من 
 النترررررررررررررائرررررررررررررررررررررررررررج: -ثانياً 

إف عمليات قلب الدين )التورؽ ادلصريف( تؤثر بشكل إرنايب على سيولة ادلصارؼ بكافة العمالت احملتسبة كف  قرار رللس  -1
 .2009لعاـ  4/ـ.ف/ب588النقد كالتسليف رقم 

قد يكوف للتورؽ ادلصريف أثر سليب على سيولة ادلصارؼ يف حاؿ تعثر الديوف اليت مت جدكلتها أك ىيكلتها من خالؿ ىذه  -2
 الصيغة التمويلية. 

% يف نسبة السيولة كشنكن أف يعزل ذلك من  0049% يف نسبة التورؽ ستؤدم إىل زيادة دبقدار 1إف زيادة دبقدار  -3
ة اعتبار التورؽ ىو أداة جلدكلة الديوف غًن ادلنتجة كىيكلة الديوف ادلنتجة )كىي شبيهة بتعوًن الناحية ادلصرفية إىل امكاني

 588الدين يف ادلصارؼ التقليدية(  كعليو فإهّنا تدخل ضمن احتساب نسبة السيولة كف  قرار رللس النقد كالتسليف رقم 
 يساىم يف ربقي  التنمية االقتصادية اليت ىي غاية كمن اجلدير بالذكر اف التمويل بالتورؽ ال،  2009لعاـ  4/ـ.ف/ب

ادلقاصد من إنشاء ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية فالسلع ادلمولة ال تساىم يف التنمية االقتصادية كال تدخل يف تصنيع 
 الضركريات كاحلاجيات الالزمة لتسريع العجلة االقتصادية.

 %.11% كاحنراؼ قدره 67% دبتوسط 96% كأعلى قيمة البالغة 49تراكحت نسبة السيولة بٌن أدىن قيمة كالبالغة  -4
% ما 11% كاحنراؼ قدره 67% دبتوسط 96% كأعلى قيمة البالغة 49تراكحت نسبة السيولة بٌن أدىن قيمة كالبالغة  -5

 ما يدؿ على عدـ كجود تذبذب كبًن للبيانات . 0016يعين بلوغ معامل االختالؼ  
% ما 10% كاحنراؼ قدره 36% دبتوسط 41% كأعلى قيمة البالغة 11قيمة كالبالغة تراكحت نسبة التورؽ بٌن أدىن  -6

 ما يدؿ على عدـ كجود تذبذب كبًن للبيانات 0028يعين بلوغ معامل االختالؼ 
 التوصيات:-ثالثاً 

كف  عمليات قلب الدين من خالؿ دراسة أثرىا على سيولتها  إجراء اختبارات جهد على التمويالت اجملدكلة كادلهيكلة -1
 كعلى الكتلة النقدية.

التأكيد على التوجيهات الرقابية الصادرة خبصوص عمليات قلب الدين جلهة ضركرة إرناد األساليب الالزمة للتخفيف من  -2
 ادلخاطر االئتمانية من خالؿ االىتماـ بالدراسة االئتمانية كتوثي  الضمانات،

 ضع معايًن كاضحة للتمييز بٌن ادلدين ادلماطل كادلدين ادلعسر كشنكن اف تكوف ىذه ادلؤشرات كف  مايلي: ك  -3
تصػػنيف العميػػل ضػػمن ادلرحلػػة الثالثػػة )غػػًن منػػتج( كفػػ  القػػرارات الرقابيػػة الناظمػػة للتصػػنيف االئتمػػاين كاحتسػػاب  -أ 

 اخلسارة االئتمانية ادلتوقعة.
طػػاة مػػػن قبػػػل ادلصػػػرؼ اإلسػػػالمي )علػػى أال يلحػػػ  أذل أك ضػػػرر بادلصػػػرؼ( كىػػػذا ذبػػاكز ادلػػػدين لكافػػػة ادلهػػػل ادلعا -ب 

 يدخل ضمن مبدأ "فنظرة إىل ميسرة"
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قياـ ادلدين بتقدًن الثبوتيات الالزمة كاليت تبٌن بشكل كاضح أنو يواجو صعوبات مالية كانػو غػًن قػادر كال يتوقػع اف  -ج 
 يكوف قادر على تسديد كافة ديونو 

عمليات قلب الدين قائمة على سبلك ادلصرؼ للعٌن مقابل شبن الدين احلاؿ اك غًن احلاؿ كالدخوؿ يف إرناد حلوؿ بديلة ل -4
 عمليات تقـو على ادلشاركة لتعود ادلصارؼ اإلسالمية إىل صميم عملها يف ربقي  التنمية االقتصادية.
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