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�سور قلب الدين:

• ربا اجلاهلية )احتاد جن�ص البدلني(.

• ف�سخ الدين بالدين )اختالف جن�ص البدلني(.

• ابتداء الدين بالدين، وهو يوؤدي اإىل ف�سخ الدين بالدين.

• كيف؟

• العينة توؤدي اإىل قلب الدين.

• كيف؟

• حكمة الت�سريع يف حترمي اأ�سل النحراف.

مف�سدة الربا:

• ل تاأكلوا الربا اأ�سعافًا م�ساعفة.

• الأ�سعاف من�سوبة لراأ�ص املال.

• كل ما اأدى اإىل ت�ساعف الدين يف ذمة املدين فهو ربا.

• الت�ساعف يح�سل من خالل تكرار املعاملة.

• لو كانت املعاملة بيعًا اأو �سراء ل�سلع ينتفع بها املدين مل يكن ذلك ت�ساعفًا للدين لأن 
امللكية مقابله تزيد بزيادة الدين.

.rolling over :جتديد الدين •

.refinancing :اإعادة التمويل •

.rescheduling :اإعادة جدولة الدين •



اختالل الآجال:

• اقرتا�ص ق�سري الأجل.

• اقرا�ص طويل الأجل.

• خماطر النظام املايل وامل�سريف.

• امل�سارف ال�ستثمارية الإ�سالمية ا�ستن�سخت النموذج التقليدي .

امل�سارف ال�ستثمارية الإ�سالمية:

• كثري من امل�سارف ال�ستثمارية الإ�سالمية تعر�ست لأزمة �سيولة حادة يف 2009م نتيجة 
تفاوت الآجال.

• يف 2008م بلغت ن�سبة التمويل ق�سري الأجل 38% من جمموع اللتزامات.

• هبوط اإجمايل الدخل من مليار دولر يف 2008م اإىل 160 مليون دولر يف 2009م.

• عجز ال�سيولة اأدى اإىل اإفال�ص عدد منها بعد اأن كانت حتقق عوائد ت�سل اإىل 40% من 
راأ�ص املال.

• �سرورة البحث عن منوذج خمتلف.

التمويل الإ�سالمي:

• ارتباط اإن�ساء املديونية ببناء الرثوة.

• ترابط التمويل والإنفاق.

• توازن الأ�سول واللتزامات.

• اختالل الآجال يحدث َعر�سًا ل ق�سدًا.



الختالل املق�سود لالآجال:

• متويل يتم �سداده من متويل اآخر، ي�سدد من اآخر، اإلخ.

• كل متويل على حدة ل ميلك البنك القدرة على �سداده — بيع ما لي�ص عندك.

• اإن�ساء مديونية على اأن يتم  وفاوؤها من مديونية اأخرى—بيع الدين بالدين وف�سخ 
الدين بالدين.

• عايل املخاطر.

• وفاء كل عقد ل يتم اإل بعقد اآخر— بيعتان يف بيعة.

من الي�سار اىل الإع�سار:

• ال�سماح بقلب الدين حال الي�سار يوؤدي اإىل الإع�سار.

• التفريق يف قلب الدين بني املع�سر وغري املع�سر كالتفريق بني القرو�ص ال�ستهالكية 
والإنتاجية.

• اإذا حرم على املع�سر لأنه ربا فهو حمرم على اجلميع.

• املو�سر اأوىل باملنع لقدرته على اجتناب الربا.

تعدد الدائنني:

• قلب الدين مع دائن اآخر.

• هل يوؤدي هذا اإىل ت�ساعف الدين؟.

• نعم، كما هو حال ديون ال�سندات احلكومية.

• تعدد الدائنني اأ�سواأ يف حق �سغار املدينني.

• ل ميكن اأن متنع ال�سريعة الأخف وت�سمح بالأثقل.



التورق املركب:

الأول من  الدين  و���س��داد  نقدًا  بيعها  يتم  اأن  املدين على  اآج��ل على  بثمن  �سلعة  بيع   •
ثمنها.

• هذا ال�سرتاط ممنوع باتفاق الفقهاء.

• ماآل املعاملة ت�ساعف الدين.

العالج:

• منع اختالل الآجال لأنه منبع امل�سكلة.

• املدين املو�سر يجب اأن يتجنب قلب الدين بكل �سوره لأنه قادر على الوفاء.

• يجب اإنظار املدين املع�سر، وهذا اأحد اأهم اأركان ال�ستقرار املايل يف التمويل الإ�سالمي.

• تطوير �سيغ متويل متو�سطة وطويلة الأجل.

• تفعيل اأ�سواق راأ�ص املال لت�سمح بالتداول ب�سكل اأف�سل.


