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 على اللاير القطريأو العائد أسعار الفائدة  ثالثاً:

 -أوالً :
 للبنوك احتساب أو عدم احتساب الفائدة أو العائد على جميع أنواع ودائع العمالء لديها. -

يكوووس سووعم الممووما ماسووماد استمسووادياد سوور تحديوود أسووعام الفائوودة أو العائوود علووى التسووهيال    -

ا عدا التسهيال  االئتمانيوة دوس المسوتوو والمسوكوك سور تحموـيلها االئتمانية بالميـال القطمي م

 والمديئة المجدولة منها وغيم المجدولة .

يتم احتساب الفائدة أو العائد على التسوهيال  االئتمانيوة والودائوع علوى أسواع أس عودد أيوام السونة   -

 يوماد . 063

ع سواء باللاير القطومي أو بوالعمال  انجنبيوة يجب أس ال تزيد أسعام الفائدة أو العائد على الودائ  -

 الضامنة للقموض عس أسعام الفائدة أو العائد على تلك القموض .

والتنسيق سيما بينها على أية تمتيبا  مسوبقة لتحديود أسوعام الفائودة أتمنع جميع البنوك مس االتفاق   -

 مض والطلب سر السوق النقدي .يتمك ذلك لتفاعل قوو العو ،أو العائد على الودائع أو االئتماس

علووى جميووع البنوووك انعووالس عووس أسووعام الفائوودة أو العائوود التوور تعمضووها علووى الودائووع ب جالهووا *  -

المختلفوووة وأسوووعام الفائووودة أو العائووود علوووى االئتمووواس بتسوووكالك وكجالوووك المختلفوووة ، وكوووذلك  نسوووب 

ئتمانيووة المختلفووة والخوودما  العووـموال  والممووموسا  التوور تتقاضووا ا مقابوول موونل التسووهيال  اال

المممسية مس خالل لوحة إعالنا  توضوـع سور مكواس بوامز داخول كول بنوـك والفوموع التابعوة لوك 

 بالسكل الذي يسهل  على عمالء البنك االطالع عليها .

 البيانا  الدومية نسعام الفائدة.   -

توسوط أسوعام الفائودة بالمموما سوهمياد بم االسوتقمام الموالر وانحمواء يجب مواسواة إدامة 

بواب كموا  وو مبويس سور  Inter Bank Ratesعلوى القوموض والودائوع والمعوامال  بويس البنووك 

 .5/1بند  (620)  مفحة  البيانا  الدومية

 -احتساب الفائدة )العائد( على منتجا  الودائع واالئتماس لقطاع التجزئة وانسماح عنها : -ثانياد :

  -المبيس كالتالر : 5/2/2310تاميخ  13/2310التعليما  سر التعميم 

 
تبين عملية عرض أو تقديم أو الترويج أو اإلعالن عن  1121لسنة  21من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم  241* المادة 

 أي خدمة مالية 
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سووور إطوووام سوووعر مموووما قطوووم الممكوووزي لتوحيووود كليوووة احتسووواب الفائووودة )العائووود( *  

علووووى حسووووابا  الودائووووع واالئتموووواس لقطوووواع التجزئووووة وانسموووواح عنهووووا يجووووب علووووى جميووووع 

 البنوك العمل باآلتر :

تحتسوووب الفائووودة )العائووود( علوووى االئتمووواس علوووى أسووواع تماكمووور )سائووودة أو عائووود ممكوووب(  -1

علووى الممووويد اليوووومر وسقووواد للمعوودل السووونوي المتفوووق عليوووك ، أمووا الفائووودة )العائووود( علوووى 

حسووووابا  الودائووووع ستحتسووووب وسقوووواد للمتفووووق عليووووك سوووور نموووووذ  أو عقوووود الوديعووووة حسووووب 

  )العائوووود( سوووور عقوووود أو نموووووذ   نوعهووووا مووووع ضوووومومة بيوووواس طميقووووة حسوووواب الفائوووودة

 الوديعة .

عنووود حسووواب الفائووودة )العائووود( سوووواء علوووى االئتمووواس أو الودائوووع يوووتم احتسووواب عووودد أيوووام  -2

 يوم . 063السنة 

يجووب علووى البنوووك انسموواح للعمووالء بسووفاسية سوور كاسووة الفووموع والمكاتووب وعلووى الموقووع  -3

علوى حسوابا  الودائوع واالئتمواس  االلكتمونر للبنك عس معدال  الفائدة والعائود المحتسوبة 

وطميقة حسابها  وعند انسماح عس معدل الفائودة )العائود( علوى االئتمواس يجوب انسمواح 

عس المعدل السنوي على المميد اليومر الذي تم االعتماد عليك سر حساب الفائدة )العائد( 

وعلوى البنووك المقطوع على حسابا  االئتماس مع إدما  مثال توضيحر لكيفية احتسابك ، 

 تزويد الممما الممكزي بالمابط االلكتمونر الخاص بذلك .

 

 )إلى جميع البنوك(  5/1/1121تاريخ  21/1121تعميم * 


