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 تصنيف االئتمان حسب القطاعات االقتصادية رابعاً:

 

يتعييييل  كييين  يييي  ايييه تتيييايم نيت يييمينو ن لتمالاييييق نيمميييعات ق يعمنلييي  ت  يييال  يك  ال يييالو    

 (2( مك ي  ققي)  1جيدتي ققي)     ب ميالوت متحيف  ي ن قتتالديق تت  ال  يألاش ق ن قتتالديق 

 اليجيدتي نيميو تق   متقم ق ق نيمق زي ءن  ت قنق نيمالي  تنإل تال تزتيد إدنقة  كن أل يت)

 -:مل  الب ني يالاالو نيدتقيق ت   نيتعالقيم نآلتيق (326تنيتفالتيي تف ق   ،  تفق شمقيق

 

 ني  ال الو ن قتتالديق  -1

 

تشيييمي جمييييا تزنقنو نيدتييييق تندجميييزة تنإلدنقنو نيتال عيييق يميييال  : ني  تمق 

 إدنقيال  تمالييال.  

م ييت كق مالييييال  نينيممكت ييق  الي المييي يكدتيييق تأت نيميلييالو  نيمؤ  ييالو : نيمؤ  الو ني  تميق 

 تيمال متنزاالتمال  نيخالتق .تإدنقيال  

 أ ثق.% أت 05 عالو)  يمال نيدتيق  ا  ق نيمؤ  ععالو نيت  ت : نيمؤ  الو ش   ني  تميق 

 نييو ق  يال  ق ي ماشأة   تاتم  إين أي مل نيمجمت الو نيثنث  : ني  الع نيخالص 

 ،   تميييق(نيمؤ  ييق شيي   ني –  تميييق ني  ييق مؤني –  تمييق ني 

شيق الو ق قييق أت  مشيالق ق أجا ييق  تأ أ يقند ق ي تممكت ق  مل

 أت ممكت ق  الي المي مل م تثمق أجا   .

 نداش ق ن قتتالديق -2                               

 نيتاال الو : 2/1

م تن  ييتخقنو تنإلاتييالو  نييياف  :  ييي مييال يتعكيي   اليشييق الو نيتيي  تعمييي  يي  مجييالي ن  ت شييال  

 تغيقوال مل أاش ق تاال يق تتعك   الياف  تنيغالز .
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 نيتييياال الو نيت تيكييييق :  مكييييق نيت تييييي نيمي يييالاي   أت ني يمييييالل  يكميييتند نيعحيييتيق أت غييييق 

نيعحتيق تويه يك تتي  كن متند جديدة تتت) ويو  نيعمكييق ييدتيال  أت 

تنب،  نددتنو نيت يعيق : نيتاال الو ني ديديق تند يمالآييال  . تمل أوم

تني يييقنميه، نديتمايييت) ، ني ييال ت  تنيقخييال) ، مييتند ني اييالء تنيجيي   

 تتاال ق ني ن تيه تأثالث تماتجالو ندخشالب .

 يتنء  الايو  نيتجالقييق تشمي  ال ق نيمعالمنو نيتجالقييق نيمتعك يق  جمييا نياشيال الو نيتجالقة :  2/2

 تجالقة نيجمكق أت نيتجزلق .

  نيخدمالو : 2/6

تشمي  ال ق نيخدمالو نيم دمق مل نيمؤ  يعالو نيماليييق تشيق الو نيتيأميل   ال يق  :  *يخدمالو نيمالييقن 

 أاتن مال تشق الو نيت ال ق تنيتقن ق.

تشمي جميا نيخدمالو نيعالمق تنيخالتق  تنء  الاو م دميق ميل ق يي نيدتييق مثيي   نيخدمالو  نيعالمق:  

  الع نيخالص مثي نيممل نيتعكي) تنيت ق تنيخدمالو نإلجتمال يق أت م دمق مل ني

تن  تشيييالقنو ني الاتاييييق تخيييدمالو ني ييييا تني م يييقة تغيقويييال ميييل   ،ني ق ييييق

 خدمالو  مثي تيالاق آ الق نياف  تخدمالو تتزيا نيغالز .

نيم يييالت و: تشيييمي جمييييا أ ميييالي نيم التييييق نيخالتيييق ماميييال تني  تمييييق  اليتشيييييد  تني يييق   2/4

 تنيتيالاق تم الت و ني مق الء تنيميال  .

 ني قتض نيشختيق يغقض شقنء ني حاللا ن  تمن يق .  قتض ن  تمن يق :ني 2/0

ني  القالو ن لتمالاييق: نيت يمينو ن لتمالاييق نيممات يق يكعمينء ميل خيني ني  القيالو ت مينو  2/3

 ن لتمالايق.

 أتني ييقتض نيع القيييق : ني ييقتض نيممات ييق يغييقض شييقنء أت إاشييالء نيع ييالق ن  ييتثمالقي  2/7

 ني  ا .

 ق ال الو تأاش ق أخقى : أي اشال  ي) يت ق  إيي     ني  ال الو ني ال  ق . 2/8

 

هي األعمال التي تقدمها  2112لسنة  11المؤسسات المالية رقم ( من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم 1* الخدمات المالية تعريفها حسب المادة )

 المؤسسات المالية بما في ذلك المؤسسات المالية اإلسالمية ، ويصدر بتحديدها تنظيم تقديم كًل منها قرار من المصرف 


