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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 نا حممد وآله وصحبه أمجعنياحلمد هللا , والصالة والسالم عىل سيد

 
 التقديم

 
هيدف هذا املعيار إىل بيان أنواع التسهيالت االئتامنية وأهم تطبيقاهتا, وما يرتتب عليها من عوائد 

 .  ١)املؤسسات/املؤسسة(وعموالت, واألحكام املتعلقة هبا, لاللتزام هبا يف املؤسسات املالية اإلسالمية 
 

 .واهللا ويل التوفيق

                                                 
 . ميةًاختصارا عن املؤسسات املالية اإلسالمية ومنها املصارف اإلسال) املؤسسة أو املؤسسات( استخدمت كلمة ١
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 يارنص املع
 

 نطاق املعيار ١
عموالت, سواء أكانت عوائد وما يرتتب عليها من االئتامنية وتسهيالت يطبق هذا املعيار عىل ال
 .  بني املؤسسة واملؤسسات األخرأم بني املؤسسة وعمالئها 

 
 التسهيالت االئتامنيةم وهفم ٢

لآلخـر,  املعاملـة أحد طـريف دين يف ذمة ىل املعامالت املالية التي ينشأ عنهاعالئتامن يطلق ا   ٢/١
كـام يف القـرض  ,وهـو االئـتامن النقـدي املبـارشتـداء املعاملـة سواء أكان نشوء الدين يف اب
وهو إليه املعاملة تؤول كان من املحتمل أن أم  , واالعتامد البسيطوخصم األوراق التجارية

امن وكمبيـاالت وخطابـات الـضاملـرصفية كام يف الكفـاالت  ,غري املبارشاالئتامن العريض 
بمعنـى التسهيالت االئتامنيـة يستخدم مصطلح و.  القبول وخطابات االعتامدات املستندية

واالئـتامن والتـسهيالت االئتامنيـة أشـمل مـن مفهـوم .  والعريضالنقدي بقسمية االئتامن
 .  التمويل الذي يتعلق بحالة التأجيل الفعيل ألحد البدلني

 :  ما يأيتًوفقا هلذا املعيار إىل ة يف املؤسسات التسهيالت االئتامنيتقسم    ٢/٢
ًأمـواال  املؤسـسة  فيهـا التـي تقـدمامالتعـاملتشمل و:  تسهيالت نقدية مبارشة ٢/٢/١

– املشاركة واملضاربةكالقرض احلسن ولتنفيذها, سواء أكان ذلك يف صورة نقود 

 التعـدي ة إال يف حالً ال تنشئان يف ذمة العميل دينااملشاركة واملضاربةمع العلم بأن 
  . يف صورة أصول كاملرابحة لآلمر بالرشاء واإلجارة التمويليةم كان  أ −والتقصري

ًالعمليات التي ترتب التزاما عرضيا عـىل تشمل و:  تسهيالت عرضية غري مبارشة ٢/٢/٢ ً
  . مثل الكفاالت وخطابات الضامنؤسسة امل

  . من التسهيالت االئتامنيةلتسليم الفوري للبدلني قائمة عىل ااملعامالت احلالة الال تعد    ٢/٣
ىل الـدخول يف التـسهيالت  موافقة املؤسـسة عـهو:  ةقرار منح التسهيالت االئتامنيمفهوم    ٢/٤

خـالل فـرتة صـاحلة لالسـتخدام معينـة ماليـة  )سـقوف( االئتامنية مع عميل معني بحدود
لضامنات وطريقة السداد واملتطلبات  وبرشوط معينة تتعلق باصالحية معينة وآلجال حمددة



 هيئة املحاسبة واملراجعة
 للمؤسسات املالية اإلسالمية

 املعيار الرشعي                                                                                                                                                                                                              
 االتفاقية االئتامنية

٥

, وينص فيه بخطاب موجه من املؤسسة إىل العميلمنح التسهيالت ويصدر قرار .  النظامية
, إال يف حـال الـدخول يف املعـامالت ًعىل أن هذا اخلطاب ال يشكل التزامـا عـىل املؤسـسة

 قـرار املـنح يف   ومثـل.ويوثق يف بعض التطبيقـات املـرصفية باتفاقيـة تـسهيالت.  الفعلية
 . األحكام قرار جتديد التسهيالت ملدة مماثلة أو متديد املدة األصلية

يشري إىل الوضع الذي يبدأ فيـه العميـل باالسـتفادة  : مفهوم استخدام التسهيالت االئتامنية   ٢/٥
ًمن هذه التسهيالت فيتقدم بطلب إلصدار خطاب ضامن أو خطاب اعتامد مـثال أو الفعلية 
  . ً وعدا برشاء بضاعة أو استئجار أصل ما عن طريق املؤسسةًطلبا أو

 
 أنواع التسهيالت االئتامنية ٣

 : املستخدمة أنواع التسهيالت االئتامنية التقليدية٣/١
 :   القروض٣/١/١

 التسهيالت املستحقة الدفع بتاريخ معـني متفـق عليـه بـني املؤسـسة املاليـةوهي 
 ضمن املـشاركة مها إىل العميل بشكل مبارش أتم تقديمأ والعميل, سواء التقليدية

 عن طريق اقتناء سـندات صـادرة مـن قبـل مأخر, أتقليدية مع مؤسسات مالية 
  . العميل

 :   السحب عىل املكشوف٣/١/٢
التقليديـة التسهيالت املوضوعة حتت ترصف العميل من قبل املؤسسة املالية  ووه

 .ها عند احلاجةضمن حدود معينة وحتى تاريخ معني للسحب من
 :   األوراق املخصومة٣/١/٣

األوراق التجارية كالكمبياالت والسندات ألمر املخصومة لد املؤسسة وتشمل 
 .   التقليديةاملالية

 :   بطاقات االئتامن املصدرة٣/١/٤
التي يرتتب عىل استخدامها مديونية يمكن تقسيطها عىل العميل التسهيالت وهي 

 .  ميلضمن حدود مقررة لكل ع
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٦

 :   االعتامدات املستندية٣/١/٥
 لـصالح عمالئهـا املقدمة من قبل املؤسسات املالية التقليديةوهي من التسهيالت 

عىل نحو تلتزم فيه البنوك بأن تدفع إىل املستفيدين قيمة تلك االعتامدات املفتوحـة 
 سواء أكانت قيمة هذه االعتامدات مستحقة لد االطـالع عـىل. حلساب عمالئها

 .  املستندات, أم كانت مستحقة يف تاريخ الحق لالطالع عليها
 :   القبوالت املرصفية٣/١/٦

 لصالح عمالئهـا, املقدمة من قبل املؤسسات املالية التقليديةهي من التسهيالت و
حلساب أحـد عمالئهـا أو حلـساهبا بـأن تـدفع إىل من تلك املؤسسات وهي تعهد 

 . لة يف تاريخ استحقاقهااملستفيدين قيم األوراق املقبو
 :   الضامنات املرصفية٣/١/٧

عمالئهـا, لصالح املالية التقليدية  املقدمة من قبل املؤسساتهي من التسهيالت و
بناء عىل طلب عميله بـأن يـؤدي إىل طـرف ثالـث املبـالغ ًومتثل تعهدا يصدر منها 

 . املبينة يف الضامنات عند طلبه خالل مدة حمددة
 :  القطع األجنبي عمليات ٣/١/٨

هي من التـسهيالت املقدمـة للعمـالء واخلاصـة بـالعقود اآلجلـة لـرشاء وبيـع و
 .  ةالعمالت األجنبي

 : املستخدمة أنواع التسهيالت االئتامنية اإلسالمية٣/٢
 :   املرابحة واملساومة٣/٢/١

وهي من صيغ البيوع ومتثـل أسـاليب للتمويـل الـذي تقدمـه املؤسـسات املاليـة 
 احتياجات العمالء من األصول املنقولـة وغـري املنقولـةتلبية مية ألغراض اإلسال

ينظـر (.  املؤسـسةعـىل ًويشرتط يف املرابحة خالفا للمساومة بيان تكلفـة الـسلعة 
 ).  بشأن املرابحة واملرابحة لآلمر بالرشاء) ٨(املعيار الرشعي رقم 

 :   املضاربة٣/٢/٢
يـل األنـشطة االقتـصادية املختلفـة فتكـون  لتموتقدمه املؤسساتأسلوب متوييل 

ًيكون رشيكا بالعمـل ويتـوىل ) املضارب(مع طرف آخر ) رب املال(ًرشيكا باملال 
. اإلدارة, ويتم توزيع األرباح املتحققة وفقا حلصص شائعة حمددة النسبة يف العقـد
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 . ويتحمل رب املال اخلسائر التي تتحقق ما مل يثبـت تعـدي املـضارب أو تقـصريه
  ). األسهم والسندات:  بشأن األوراق املالية ١٢ينظر املعيار الرشعي رقم (

 :   الدائمة واملتناقصةاملشاركة ٣/٢/٣
أسلوب متوييل تقدمه املؤسسات لعمالئها من خالل مشاركة العمالء يف رأس مال 
مرشوع أو عملية معينة مقابـل املـشاركة يف األربـاح واخلـسائر بنـسب حمـددة يف 

  . العقد
 :  التمويلية التشغيلية و اإلجارة٣/٢/٤

األصول, بحيث تتـوىل املؤسـسة املنافع وأسلوب لتمويل احتياجات العمالء من 
مقابل دفعات إجيارية دوريـة حمددة لفرتات إجيارها للعمالء املالية رشاء األصول و

 بـشأن اإلجـارة واإلجـارة املنتهيـة ٩ينظـر املعيـار الـرشعي رقـم  (.وفقا للعقـد
 .  )التمليكب

 :    االستصناع٣/٢/٥
 للعمالء تلتـزم فيـه بتـصنيع املعـدات أو الـسلع أو ةأسلوب متوييل تقدمه املؤسس

للمواصفات املتفق عليها وبحيث ًإنشاء املباين أو األصول الرأساملية املختلفة وفقا 
 .  من خالل عقد استصناع موازها احلق يف استصناع غرييكون للمؤسسة

 :   الوكالة يف االستثامر٣/٢/٦
ًوهي صيغة تبدأ بتوكيل املؤسسة مؤسـسة أخـر أو عمـيال باسـتثامر مبلـغ مـايل 

 .  بإحد صيغ التمويل املرشوعة
٣/٢/٧عمليات متويل أخر   : 

وتشمل عمليات التمويل للعمالء وفقا لصيغ متويل أخر بخالف مـا تقـدم كـام 
ــشمل القــرض احلــسن وأرصــدة العمــالء  ــات الــضامنات املكــشوفةت , وخطاب

 . وخطابات االعتامدات وغريها
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٨

 االئتامنية  التكييف الرشعي ملنح التسهيالت ٤
يعد قرار منح التسهيالت االئتامنية واتفاقية التسهيالت من قبيـل املفامهـة واملواعـدة غـري امللزمـة 

 . عقد املستخدمأما استخدام التسهيالت فيخضع تكييفه لنوع ال.  للدخول يف التعامالت
 

 :لتسهيالت االئتامنيةاألحكام الرشعية ل ٥
 إذا كانت بفوائد ٣/١ال جيوز التعامل بأي من أنواع التسهيالت التقليدية املذكورة يف البند    ٥/١

أو أدت  ,ربوية أو أدت إىل قروض بفوائد ربوية كام يف الضامنات  واالعتامدات غري املغطـاة
ينظـر املعيـار (ف أو كليهام كام يف عمليـات القطـع األجنبـي إىل تأجيل أحد بديل عقد الرص

 بطاقة احلسم وبطاقـة )٢(واملعيار الرشعي رقم .  االعتامدات املستندية) ١٤(الرشعي رقم 
 ).  املتاجرة بالعمالت) : ١(املعيار الرشعي رقم .  االئتامن

اسـتخدام التـسهيالت طلبـه بها ال يرتتب عىل املؤسسة أي تعويض للعميل يف حـال رفـض   ٥/٢
املوافق عليها, كام حيق للعميل استخدام هذه التسهيالت خالل فرتة الصالحية املحـددة أو 
عــدم اســتخدامها, وال يرتتــب عليــه أي تعــويض للمؤســسة يف حــال عــدم اســتخدامه 

 . للتسهيالت املوافق عليها
 :  عىل التسهيالت االئتامنيةوائد والعموالت الع  ٥/٣

 :  العوائد التي تنشأ قبل الدخول يف عقد التمويلوالعموالت :  ألولالنوع ا ٥/٣/١
 :  راسة االئتامنيةعمولة الد   ٥/٣/١/١

 ها التي تعدللمؤسسة أن تتقاىض عمولة عىل الدراسة االئتامنية جيوز
 بغرض حتديـد درجـة مـالءة العميـل ومـد هاملؤسسة أو من تكلف

ما دام سيستفيد منهـا, , ملحددقدرته عىل الوفاء بالتزاماته يف األجل ا
 مـن حيـث القبـول أو نتيجـة الدراسـة االئتامنيـةن رصف النظر عب

 .  ً, وتكون هذه الدراسة ملكا للعميل حيق له احلصول عليهاالرفض
 :  التسهيالت االئتامنيةمنح عمولة    ٥/٣/١/٢

عـىل ما تأخذه املؤسسة  يقصد بعمولة منح التسهيل ٥/٣/١/٢/١
تـم أ للتسهيل سواء )سقف(حد  واعتامدختصيص 
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  .  أم الالدخول يف العقود
ــنح ٥/٣/١/٢/٢ ــىل م ــة ع ــسة أن تأخــذ عمول ــوز للمؤس  ال جي

التــسهيالت االئتامنيــة, ألن االســتعداد للمداينــة 
ًليس حمال قابال للمعاوضة  ٢/٤/٢بنـد نظر الي. (ً

املرابحـة واملرابحـة ): ٨(من املعيار الرشعي رقم 
 .  )لآلمر بالرشاء

 :   عمولة جتديد التسهيالت االئتامنية أو متديدها٥/٣/١/٣
تأخذ عمولة التجديد أو التمديـد للتـسهيالت حكـم عمولـة مـنح 

 ). ٥/٣/١/٢ينظر البند (التسهيالت 
  :  تكاليف إعداد العقود والنامذج املتعلقة باملعاملة٥/٣/١/٤

يل  مرصوفات إعداد العقود املربمة بني املؤسسة والعم٥/٣/١/٤/١
ما مل يتفق الطرفان عىل حتمل أحدمها هلا,  تقسم بينهام

عىل أن تكون تلك املرصوفات عادلة, أي عـىل قـدر 
ًالعمل; حتى ال تشتمل ضمنا عىل عمولة ارتبـاط أو 

 .  عمولة تسهيالت
ــرشاء  إ٥/٣/١/٤/٢ ــر بال ــا (ذا كانــت املرابحــة لآلم مــن أو غريه

ي قــد متــت بطريقــة التمويــل اجلامعــ) التمــويالت
فللمؤسسة املنظمة للعمليـة أن تتقـاىض أجـرة عـن 

 .  التنظيم يتحملها املشاركون يف التمويل
 من املعيار الـرشعي ٢/٤/٤ و ٢/٤/٣ ينظر البند(

  ). رابحة واملرابحة لآلمر بالرشاءاملبشأن ) ٨(رقم 
 : تكاليف دراسة اجلدو اخلاصة بصالحية املرشوع   ٥/٣/١/٥

دراسة اجلدو التي جترهيـا إذا كانـت عىل جيوز للمؤسسة أخذ عمولة 
. فق عىل املقابل عنها منذ البدايـةالدراسة بطلب العميل وملصلحته وات

ابحـة املربـشأن ) ٨( مـن املعيـار الـرشعي رقـم ٢/٤/٥بنـد نظر الي(
 ).  واملرابحة لآلمر بالرشاء
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   :هامش اجلدية   ٥/٣/١/٦

ة الوعد امللزم يف املرابحة وهو املبلغ املدفوع عىل سبيل الضامن يف مرحل
للواعد بالرشاء, ويستوىف منه التعويض عن الرضر الفعيل يف حال نكل 

 من املعيـار ٧/٨/٢ينظر البند .  (الواعد عن الدخول يف عقد املرابحة
 ). الضامنات): ٨(الرشعي 

 :  يف عقد التمويلالعموالت والعوائد التي تنشأ بعد الدخول :  الثاينالنوع   ٥/٣/٢
 :   عمولة االرتباط٥/٣/٢/١

ــاطعــىل  ال جيــوز حــصول املؤســسة ــة ارتب , وهــي خاصــة عمول
أكانـت سـواء قـرض بفائـدة, القائمـة عـىل البالتسهيالت التقليدية 

الـسحب عـىل  ( بأسلوب اجلاري مدينمبأسلوب القرض املبارش, أ
وتؤخذ من العميل وإن مل يـستخدم التـسهيل, وتـسمى , )املكشوف

 و "عمولـة تـسهيالت اجلـاري مـدين"  و"القـرضعمولـة "ًأيضا 
) ٨( من املعيار الرشعي رقـم ٢/٤/١ينظر البند (.  "عمولة متويل"

 ). بشأن املرابحة واملرابحة لآلمر بالرشاء
   :العربون ٥/٣/٢/٢

ًوهو جزء من الثمن يف عقد البيع أو اإلجارة ويـدفع مقـدما ويكـون 
شرتي أو املـستأجر عـن من حق البائع أو املـؤجر يف حـال نكـل املـ

): ٨( مــن املعيــار الــرشعي ٧/٨/٣ينظــر البنــد .  (إمــضاء العقــد
 ).  الضامنات

 :   والضامنعائد التمويل ٥/٣/٢/٣
يـع من العوائد عـىل التمويـل يف مجأي ول املؤسسة عىل  جيوز حصال

, وكذلك ال جيـوز ٣/١يف البند املذكورة أنواع التسهيالت التقليدية 
ــستندية أي احلــصول عــىل  ــضامن يف االعــتامدات امل ــد عــىل ال عوائ

عدا ما يتصل بالتكـاليف والكفاالت املرصفية الضامنات خطابات و
الفعلية, أما العائد اخلـاص بالوكالـة يف االعـتامدات املـستندية فهـو 
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 والبنـد.  الـضامنات): ٨( من املعيـار الـرشعي ٧ ينظر البند.  (جائز
 ).   االعتامدات املستندية): ١٤( من املعيار الرشعي رقم ٣/٣

 :  العائد عىل جدولة التمويل بتأجيل تاريخ السداد   ٥/٣/٢/٤
مقابـل مـد أجـل  أربـاحال جيوز للمؤسسة حتصيل  ٥/٣/٢/٤/١

ـــداد ـــواع س ـــع أن ـــستحقة يف مجي ـــة امل  املديوني
ــوز  ــسهيالت, وجي ــدين الت ــل امل ــل العمي أن حتم

بند الينظر (اجلدولة  ملعاملةفقط التكاليف الفعلية 
ــم ٥/٧ ــرشعي رق ــار ال ــن املعي ــة ) ٨( م املرابح

املعيـار الـرشعي رقـم و.  واملرابحة لآلمر بالرشاء
 مـن املعيـار ٣/٣/١والبند .  املدين املامطل) : ٣(

 .  ) بشأن االعتامدات املستندية١٤الرشعي رقم 
ال يكون جتديد التسهيالت أو متديدها بمد آجـال    ٥/٣/٢/٤/٢

ــام  ــة وإن ــود القائم ــود العق ــدخول يف عق ــتم بال ي
 .جديدة

 
 :أخذ الضامنات عند املوافقة عىل التسهيالت االئتامنية ٦

يرتتب هلا من التزامات عىل عميلها املستفيد من التـسهيالت االئتامنيـة سجيوز للمؤسسة أن تتوثق ملا 
) ١٤(رقم  من املعيار الرشعي ٣/٤/١ينظر البند (ً بأنواع الضامنات املباحة رشعا  هلاعند استخدامه

 ٤/١/١وينظر البنـد .   من املعايري الرشعية٢٥٢االعتامدات املستندية, واملستند الرشعي لذلك ص 
  . )الضامنات) ٥(من املعيار الرشعي رقم 
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